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نویسند، مطالعه کنیـد،      هایی که این عزیزان می      نامه  این وصیت «
پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند، یک روز هم یکـی             

 »ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید نامه از این وصیت
 32 ص15 جلد - صحیفه نور-)ره(امام خمینی

 



 

 
 

منشور رسمی و قانونی انقالب و کشور عبارت است از قانون           
همۀ چیزهایی که براي ادارة امور ملت الزم است،         ... اساسی ما 

منـشور  . به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد       
هــاي  نامــه نامــۀ امــام و وصــیت معنــوي انقــالب هــم وصــیت

ها را بخوانید و ببینید شـهدا کـه در            نامه  این وصیت . استشهد
میدان جنگ جان خود را فدا کردند، براي چـه فـدا کردنـد و               

شــود از مجموعــۀ فــداکاریها و  مگــر مــی. دنبــال چــه بودنــد
اینها راه  ! آرمانهاي یک ملت، کسی به این آسانی دست بشوید        

 .نیمهاي سعادت ماست که باید دنبال ک ماست؛ اینها مایه
 1381 آذرماه- نماز جمعه تهران-بیانات مقام معظم رهبري



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمـایی تـاریخ پرشـکوه         با هدف روشـن    ایثارگران و شهدا آثار و اسناد انتشار و رسانی اطالع
انقالب اسالمی و دفاع مقدس، ادامه فرآیندي اسـت کـه بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران در               

 .اتی و انتشاراتی خود در نظر گرفته استساختار اسنادي، مطالع
 1359آغاز فعالیت انتشاراتی در بنیاد مقارن با تأسیس این نهاد مهـم و انقالبـی در سـال      

هاي ادبی، پژوهشی، اسنادي و تاریخی برجامعـه          بوده و تاکنون صدها عنوان کتاب در زمینه       
هـاي     سـازمانی در دوره    توان بـر مبنـاي مطالعـه اهـداف          عرضه شده است؛ ولی آنچه را می      

گیري و توسعه بنیاد حائز اهمیت دانست، تأسیس انتشارات شـاهد بـا هـدف                 مختلف شکل 
هـاي   تدوین و انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثـارگران بـوده اسـت؛ گـو اینکـه بـه ضـرورت                    

سـازي اسـناد، تمرکـز     اجتماعی و فرهنگی، قلت و پراکندگی منـابع و عـدم تنظـیم و آمـاده           
 شـیوه علمـی و تخصـصی         هاي نشر شاهد بر روي انتشار اسناد شهدا و ایثارگران به           فعالیت

تاکنون کمرنگ بوده است و لذا وجـه ادبـی و غیراسـنادي در نـشر شـاهد گـاه بـر وجـوه                        
 .مطالعاتی و اسنادي آن غالب شده است

 تـر   از چندي پیش انتشارات شاهد، براساس اهداف دیرینه و در پی ایجاد شرایط مناسب              
آوري و تنظیم گردید، انتشار اسناد دست اول آن بزرگـواران             که آثار و اسناد ایثارگران فراهم     

به باور اندیشمندان و صاحبنظران تاریخی، فرهنگی       . را اولویت مهم خود قلمداد کرده است      
و اسنادي، فراهم کردن زمینه براي انتشار اسـناد فرهنگـی، نیـاز ضـروري مجـامع علمـی و                    

  ســخن ناشـــرســخن ناشـــر
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هاي علمی براي پردازش و نـشر آثـار ایثـارگران بـه افـزایش و          و اتخاذ شیوه   پژوهشی بوده 
هاي مکرر و مؤکـد       توصیه. رساند  ها مدد می    توسعه کمی و کیفی انتشار کتاب در سایر زمینه        

بـراي پـرداختن بـه اسـناد و آثـار،      ) مد ظله العـالی (و مقام معظم رهبري   ) ;(حضرت امام 
ه جایگاه ویژه این اسناد بوده و ضرورت انتشار آن را بر مـا              دهند  ویژه وصایاي شهدا نشان     به

 .سازد آشکار می
 جلد قبل، نظرات بسیار سودمند و قابل اعتناء به دفتر انتشارات شاهد رسـید و         هشتدر   

 .مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب  لحاظ گردید
 )پـنجم دفتر   (هاي شهداي استان سمنان    وصیت نامه  نامه از    وصیت 106این کتاب حاوي     

هاي کارشناسانه در واحد انتشار اسـناد و آثـار شـهدا و     ها وبازنگري است که حاصل بررسی   
در اینجا شایسته است که از آقاي دکتـر منـوچهر اکبـري اسـتادگروه زبـان                 . ایثارگران است 

ژوهـشگر ادبیـات    و پ  وادبیات فارسی دانشگاه تهران، رئـیس بنیـاد دانـشنامه نگـاري ایـران             
ویـژه در     هاي دانشگاهی و پژوهشی به      عنوان چهره نام آشنا در عرصه       وتاریخ دفاع مقدس به   

حوزه دفاع مقدس و همکارانشان که زحمت تـدوین ایـن مجموعـه را بـه عهـده گرفتـه و                     
 .اند تشکر و قدردانی شود وقفه داشته تالش بی

رشناسـان و صـاحبنظران گرانقـدر    هـاي کا  همچنین جا دارد که از رهنمودها و مساعدت     
صـمیمانه تقـدیر و تـشکر    ... زاده، دکتر کیانوش کیـانی و   دکتر اکبر اشرفی، امیر رزاق    : آقایان
 .نماییم

دسـت صـاحبنظران و اندیـشمندان عرصـه تـاریخ و فرهنـگ جامعـه را بـراي                    در پایان  
ر شـناخت  فشاریم، امید اسـت ایـن تـالش فرهنگـی د      همکاري، نقد و بررسی صمیمانه می     

ابعاد ناپیداي شهداي بزرگوار و دوران با عظمت انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس مـددکار         
جویان و آیندگان قرار گرفته و موجبات خشنودي شهداي واالمقام و             پژوهشگران و حقیقت  

 .امام شهدا و رهبر معظم انقالب اسالمی و خانواده معظم شهدا و ایثارگران را فراهم سازد
 

 نشر شاهد
 1391اردیبهشت 



 13 سخن ناشر     ¹استان سمنان 

 
 
 
 



 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I اي بیش نیست دنیا بازیچه. 
I ها را خالی نکنید امت عزیز و دالور صحنه. 
I امت عزیز و دالور گوش به فرمان امام باشید. 
I خون داد تا اسالم زنده بماند) 7(حسین. 
I  دهد پاسخ می) 7(امام حسین» هل من ناصر ینصرنی«امت ما االن دارد به نداي. 
I اي بر قلب دشمن است خواهرم حجاب تو اسلحه. 
I پشتیبان والیت فقیه باشید. 
I از تجمالت دنیوي بپرهیزید و به معنویات روي آورید. 
I امام را تنها نگذارید. 
I گاه نماز جمعه و جماعات را ترك نکنید هیچ. 

 اهللا لطف :نام
 خدرموحدي :خانوادگی نام
 اکبر :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1347 بیستم بهمن :تاریخ تولد

ــد ــع  :محــل تول ــرخه از تواب ــهر س ش
 شهرستان سمنان

 چهارم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
 شلمچه  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اهللا خدرموحدي لطف
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 عنداهللا اولئک جـۀ  انفسهم اعظم درمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و     آالذین  «

 1.»هم الفائزون
آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت کردند و در راه خدا به مال و جـان جهـاد کردنـد                      «

 . »خصوص رستگاران عالمند آنها را در نزد خدا مقام بلندي است و آنان به
 

ــد داد    ــر بایـ ــه خطـ ــن بـ ــدا تـ  در راه خـ
 

ــد داد    ــر بایــ ــالب ســ ــدم انقــ  2در مقــ
 

ــهید    ــشت ش ــوهرش گ ــه ش ــیرزنی ک  آن ش
 

ــد داد  مـــی  ــسر بایـ  گفـــت در ایـــن راه پـ
  

حال که خودت فرمودي فرزند امانتی است در دست پدر و مادر، پس اي خدا               ! خداوندا 
چه بهتر این امانت را بازپس گیري، زیرا دنیا بازیچه است و ممکن است که به ایـن امانـت                    

 .خیانت شود
 اینکه در راه تو جهاد کنم و در این راه خونی تقدیم راهت نمایم               چه کنم که جز   ! بارالها 

 .پس اي خدا پذیرا باش و به درگاهت قبول فرما. چیز دیگري ندارم
خاطر   روم نه به    منظور احیاي دینم و تداوم انقالبم به جبهه می          اینک به یاد تو و به     ! خدایا 

عنـوان    مـرم سـخنی هرچنـد نارسـا بـه         ولی اینکه در آخرین لحظـات ع       .انتقام یا نام و مقام    
 : وصیت دارم

هـا را     اید اینک صـحنه      هرچند که پیام دیگر شهدا را خوانده و شنیده         ،امت عزیز و دالور    
هرگاه امام حکم جهاد دادند به آن لبیک بگویید و           .خالی نکنید و گوش به فرمان امام باشید       

ه در اداره و غیره آنهـا را رهـا          در صحنه حاضر شوید در هرحال که هستید چه در کار و چ            
 .کنید و لبیک بگویید

ها بـدهیم تـا       ها دادید تا این انقالب بارور شود بدانید ما باید خون و خون              شما که خون   

                                           
 .20/  توبه-1
 .»گفت که در این راه پسر باید داد می«:  در اصل وصیت مصرع آخر شعر چنین است-2
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خون داد تا اسـالم زنـده بمانـد و اگرچـه در آن             ) 7(حسین. حقانیت اسالم را ثابت کنیم    
) 7( حـسین 1»ل من ناصـر ینـصرنی  ه«موقع امت ما حضور نداشت اما االن دارد به نداي           

طلبم و اگر به کسی از من آزاري رسیده مرا            در پایان از همه شما حاللیت می      . دهد  پاسخ می 
 .ببخشند

بسا دوري فرزند مشکل است و تحمـل آن بـسی دشـوار امـا فرزنـد                    چه ،پدر بزرگوارم  
از . ما بگیـرد تواند از شـ  امانتی است در دست شما و صاحب امانت هر موقع که بخواهد می       

خواهم که اگر در راه خدا شهید شدم گریه و زاري نکنید و بایـد افتخـار کنیـد کـه                       شما می 
کنم کـه در دامـن چنـین والـدینی            فرزند شما به این مقام بزرگ رسیده و من هم افتخار می           

ام و خبر شـهادتم بایـد شـما را مثـل آن روزي کـه دیـده بـه جهـان گـشودم                          پرورش یافته 
 .خواهم که مرا عفو کرده و حاللم کنید اند و از شما میخوشحال گرد

 را بجا نیاوردم تا توانستم شـما را آزار          2فرزنديتوانم بگویم که حق        چه می  ،مادر عزیزم  
مادر جان  . دادم و امیدوارم که شما هم مرا ببخشید تا پیش خداوند سرافکنده و خجل نباشم              

دهد چون اسالم در      که زمانه به من اجازه نمی     دانم مشکل است اما چه کنم         دوري فرزند می  
خواهد این امانت را از شـما بگیـرد           خواهم حال که خداوند می      خطر است و از شما هم می      
خواهم کـه     تر است از شما می      مگر خون من از دیگران رنگین     . شما نباید گریه و زاري کنید     

 .براي امام دعا کنید و از خداوند برایم طلب مغفرت نمایید
هـا و راه و رسـم زنـدگی و            توانم بگویم که تمام حرف ها و سخن          چه می  ،برادر بزرگم  

تـرم نیـز بیـاموز کـه انـشاءاهللا       خواهم که به برادر کوچک خطم را از شما آموختم از شما می  
افتاده برادرش را بردارد و بـر علیـه دشـمن اسـالم               تر شد بتواند اسلحه از دست       وقتی بزرگ 

 .واهم که براي امام دعا کنید و مرا عفو نماییدخ بجنگد از شما می
ترهـا   هـاي بـزرگ     خواهم درست را خوب بخوانی و به حرف          از تو می   ،تو برادرم محمد   

افتاده مـرا   خواهند و انشاءاهللا در آینده اسلحه بر زمین         گوش فرا دهی که آنها صالح تو را می        
 .براي امام دعا کن. برداري و به جنگ دژخیمان بروي

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»حق مادري« در اصل وصیت -2
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تـر از     اي بر قلب دشمن است و همچنین کوبنـده           حجاب تو اسلحه   ، اما تو اي خواهرم    و 
ها حضور داشته باش و فرزندان خود را          خون سرخ من است پس با حجاب کامل در صحنه         

خـواهم کـه مـرا ببخـشید و از            طوري تربیت کن که خدمتگزار اسالم باشند از شما هم مـی           
 .خداوند برایم طلب مغفرت نمایید

گویم که به مـن دوسـتانی عطـا کـرد کـه        اوالً خدا را شکر می  ،و اما شما دوستان عزیزم     
پشتبیان والیت  . ها حاضر باشید    خواهم که در صحنه     خودشان الگو و نمونه بودند از شما می       

گاه نمـاز جمعـه و        هیچ. فقیه بوده و از تجمالت دنیوي بپرهیزید و به معنویات روي آورید           
نیـد و همیـشه قـدر و ارزش یکـدیگر را بدانیـد و در پایـان از شــما       جماعـات را تـرك نک  

خواهم که اگر از من بدي و آزاري به شما رسیده مرا ببخشید و از خداوند بـرایم طلـب                      می
از . خواهم که امام را تنها نگذارید و بـراي او دعـا کنیـد    در پایان از همگی می . آمرزش کنید 

 .طلبم همه شما حاللیت می
 »والسالم«
 اله خدر لطف
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 هاي کلیدي عبارت
I توانستم در راه اسالم عزیز و رهبر محبوبم هدیه نمایم اي کاش صد جان داشتم تا می. 
I دنیا دار فانی است، باید از این دنیا رخت بربندیم. 
I برادرانم گوشتان را به زبان و کالم امام بسپارید. 
I دامه دهیدمبارزه علمی و فرهنگی با کفر را ا. 
I چه بهتر که انسان با انتخاب مرگ آن را وسیله رستگاري خود قرار دهد. 
I آموختیم) 7(ما درس شهادت را از امام حسین. 
I معلم درس شهادت است) 7(امام حسین. 

 ابراهیم :نام
 خراسانی :خانوادگی نام
 محمد  علی:پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1344اردیبهشت م ده :تاریخ تولد

شــهر درجــزین از توابــع  :محــل تولــد
 شهرستان مهدیشهر 

 توسطهچهارم م :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362 انزدهم اسفند ش:تاریخ شهادت
 عراق جزیرة مجنون  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 ابراهیم خراسانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»قونوال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرز«
کـه تمـامی جهـان و مـسلمین در     ) عـج (عصر با سالم و درود بیکران حضور مهدي ولی        

شـکن    و سالم و درود بر نایب برحقش خمینی کبیر ایـن ابـراهیم بـت              . برند  سر می   انتظار به 
زمان که نامش جهان را به لرزه درآورده است و سالم بر شـما ملـت شـهیدپرور و قهرمـان                     

 روانه  3اصغر   و علی  2اکبر  هاي خود را همچون علی      ریغ نکرده و جوان   ایران که از هیچ چیز د     
هاي نبرد حق علیه باطل کرده تا بتوانند از اسالم و قـرآن دفـاع کننـد و بـه پیـروي از                         جبهه

که براي ما معلمی اسـت کـه مـا از او درس شـهادت               ) 7(سرور آزادگان حسین بن علی    
 . ایم آموخته

نویسم قرار است امشب حمله شود اي کاش صـد جـان              مینامه را     اکنون که این وصیت    
اي بـر روي      توانستم در راه اسالم عزیز و رهبر محبوبم هدیه نمایم تا سـتمدیده              داشتم تا می  

 و ما باید از این دیار رخـت بربنـدیم پـس چـه     »مگر این دنیا فانی نیست«کره خاکی نباشد    
 و »وجه اهللا نظـر کنـد   « بهتر که انسان به      چه. بهتر که مرگ با عزت و افتخار را انتخاب کنیم         

خوب است کـه انـسان جـان        . مرگ را انتخاب کند و آن را وسیلۀ رستگاري خود قرار دهد           
 . ناقابلش را در راه خدا هدیه نماید تا اینکه نزد خدا و ائمه اطهار شرمنده نباشد

لـی همچـون   پدر و مادر عزیزم شما با فرستادن من بـه جبهـه قـدم بزرگـی برداشـتید و             
ایـن  ) 3(روم و شما به یـاد شـهداي کـربال و صـبر زینـب                من می ) 7(اکبر حسین   علی

انشاءاهللا خدا گناهان مرا عفـو کنـد و         . شهادتم را افتخار خود بدانید    اسطوره صبر و مقاومت     
 . از شهدا قرارم بدهد

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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. و زینـب اسـتوار بـاش    2لـیال همچون  .  و لباس سیاه مپوش    1گریه مکن مادرم در سوگم     
ام را دسـت گیریـد گوشـتان را بـه زبـان و کـالم امـام         اسـلحه . بارم را بردارید  برادرانم کوله 
آمـوزان عزیـز      دانـش .  و سنگرم را خالی نگذارید     3دغدغه دست از دنیا بشویید      بسپارید و بی  

 .و فرهنگی با کفر را ادامه دهیدعلمی سنگر مدرسه را خوب حفظ کنید و مبارزة 
 

 »والسالم علیکم«
 براهیم خراسانیا

AB-Kh 

                                           
 ..»مگري« در اصل وصیت -1
 .»ام لیال«تعلیقات ذیل . ك. ر-2
 .»بشوئید« وصیت  در اصل-3



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 28



 29 خراسانی، ابراهیم     ¹استان سمنان 

  



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I تقواي خدا را پیشه کنید. 
I از حرام خدا دوري کنید. 
I خدا را در همه حال ناظر اعمال خود بدانید. 
I در پیشگاه خدا معصیت نکنید. 
I اهللا العظمی خمینی دست برنداریدیۀشکن جهان حضرت آ از یاري ابراهیم بت . 
I ري اسالمی استوظیفه ما امروز حفظ جمهو. 
I توانید فکر دنیا و ظواهرش را از سر خود بیرون کنید تا می. 
I تعمق بخوانید باقرآن را . 
I ارزش توجه نمایید به پرورش روح بیشتر از جسم خاکی بی. 
I از هیچ کس نترسید،در راه گفتن حق . 
I مساجد را پر کنید. 

 ابوالفضل :نام
 خراسانی :خانوادگی نام
 غالمحسین :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1348 خرداد یکم :تاریخ تولد
خورزان از توابع شهرستان     روستاي   :محل تولد 
 دامغان

 )طلبه(پایان سطح یک حوزه علمیه  :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :تمحل شهاد

  اصابت ترکش :نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 ابوالفضل خراسانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1.»هللا ال یحب المعتدین ا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا انّ]سبیل اهللافی [ او قاتلو«
اند و تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوسـت            بجنگید با آنان که به جنگ شما برخاسته       «

 .»ندارد
با توکل بر خداوند متعال و با درود و سـالم بـر یگانـه منجـی عـالم بـشریت حـضرت                 

اي است بـر ضـد    که فریاد آزادانه» مدظله«امام خمینی و نایب برحقش حضرت    ) عج(مهدي
با درود بر رزمندگان کفر ستیز اسالم و بـا  . افکن شد استکبار و منطقی است که در دنیا طنین   

 که بر هر فرد مکلـف الزم        2سالم بر شهداي گلگون کفن از صدر اسالم تاکنون و از آنجایی           
ی نماید لذا به چنـد توصـیه از بـرادري کـه             است که هنگام فراغت از این دنیاي فانی وصیت        

اکنون در میان شما نیست و روحش ناظر اعمال و کردار شماست توجه فرمایید و عمـل                   هم
 .کنید

 :برادران و خواهران عزیزم
.  و حـالل او را شـکرگزار باشـید         3تقواي خدا را پیشه کنید از حرام خـدا دوري نماییـد            

پایانش را بدانیـد خـدا     به یاد آورید و قدر نعمات بیتعالی را هاي مادي و معنوي حق   نعمت
را در همه حال ناظر اعمال خود بدانید و در پیشگاه او معـصیت او را نکنیـد و بدانیـد کـه                       

هللا و انـا الیـه       انـا «سـوي او هـستید        مسافرید و همیشه در حال حرکت هستید و روانـه بـه           
 4.»راجعون

 سر خود بیـرون کنیـد و دنیـا را فقـط پلـی بـراي       توانید از فکر دنیا و ظواهرش را تا می    
اي هم به آخرت خود بیندیشید و ببینید کـه چـه              رسیدن به سراي جاوید قرار دهید و لحظه       

                                           
 .190/  بقره-1
 .»آنجائی« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .156/  بقره-4



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 32

روزي که تنهـا اعمـال پـسندیده بـه      . باري براي قبر و قیامت خود دارید        اي و چه کوله     توشه
 قـرآن  1.ارزش توجه نماییـد   خورد و به پرورش روح بیشتر از جسم خاکی بی           درد انسان می  

بخشد آیـات قـرآن کـریم اسـت           را با تعمق بخوانید زیرا آنچه روح خستۀ انسان را نیرو می           
 و ذکـر خداسـت کـه        2دعا و راز و نیاز با خـالق و معبـود خـود را فرامـوش نفرماییـد                 ] از[

از  3.»اال بذکر اهللا تطمـئن القلـوب   «بخشد    هاي معشوق و مضطرب انسان را آرامش می         قلب
اهللا العظمـی خمینـی       یۀشکن تاریخ امید مستضعفان در بند جهان حضرت آ          یاري ابراهیم بت  

 برندارید و قـدر  4العالی و روحانیت آگاه و هوشیار به رهبریت آن امام بزرگوار دست             مدظله
این نعمت بزرگ خداوند را که در این زمان به ما ارزانی داشته غنیمت شمارید و گوش بـه                   

 اجرا کنید و مساجد را پر کنید و رفتن به نماز           5اش را   اشید و دستورات پیامبرگونه   فرمان او ب  
 .ها هراس دارند جمعه و جماعت را هرچه بیشتر کنید که دشمنان اسالم از همین جماعت

 :برادران و خواهران عزیزم
هـا و     ها و از صحنه کنار رفتن       تفاوتی  ما باید از بی   . در راه گفتن حق از هیچ کس نترسید        

عزیزانم؛ شـهداي مـا     . اي خوششان نیاید    هرچند عده . مورد بترسیم   هاي بی   مصلحت اندیشی 
هاي رژیـم گذشـته و یـا          شود گفت از تفاله     اي که می    اند که از انقالب همان عده       خون نداده 

 6هاي  طلبی  ها و قدرت    احیاناً ضد انقالب هستند در مصدر کارها باشند و باز همان زورگویی           
هـا و     از دادسـتانی  . تراشـی نماینـد     کـاري و یـا اشـکال        داشته باشند و در ادارات کم     خود را   

 .تر عمل نمایند  این خائنین سریع7مقامات قضایی بخواهید تا نسبت به تسویه
ن تا آسـمان بـا   میها از ز    آید باز باید برگردد اما این برگشتن        هر انسانی که به این دنیا می       

                                           
 .»نمائید« در اصل وصیت -1
 .»نفرمائید« در اصل وصیت -2
 .28/  رعد-3
ده اي طوالنی آمده است، براي روانی عبارت قبل از فعـل برنداریـد آور   در صدر جمله» دست« در اصل وصیت واژه    -4

 .شد
 .»اشرا گونه« در اصل وصیت -5
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خـاطر عظمـت او       رود که تمام مالئکـه بـه احتـرام او و بـه              میهم فرق دارند یکی با مرگی       
کننـد آیـا در    رود که همۀ مالئکه او را لعن می  کنند و دیگري با مرگی می       جلویش تعظیم می  

این صورت که همه باید برگردند مرگ سرخ بهتر است یا مرگ سیاه؟ آیا رنج و زحمت در                  
 دنیا بهتر است یا بیچاره بودن در آخرت؟

اهللا و هـدفمان اهللا باشـد مـرگ سـرخ را بـر       قل ما سالم باشد اگر راهمان فی سبیل      اگر ع  
دهیم و راحت بودن در آخـرت را بـر راحـت بـودن در دنیـا تـرجیح                  مرگ سیاه ترجیح می   

ها را در دنیا تحمـل کنـیم و بـا متجـاوزان و                ها و رنج    که در این موقع باید سختی     . دهیم  می
 یعنـی  1»فتنـۀ و قـاتلوهم حتـی التکـون     «: فرماید  که خدا می  دشمنان اسالم و قرآن بجنگیم      

طـور کـه امـام        با کافران جهاد کنید تا فساد و فتنه از روي زمین برطرف شـود همـان               : اینکه
اند که جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم و به درستی که مـردم فـداکار و                عزیزمان هم فرموده  

 بـا کـافران ملحـد جنگیدنـد و از کـشور          قهرمان و شـهیدپرور ایـران بـا دشـمنان اسـالم و            
کن خواهند کرد     ریشه] را[اسالمیشان بیرون نمودند و انشاءاهللا به یاري خداوند در عالم فتنه            

هـا و     همیـشه پابرجـا باشـد بگذاریـد گلولـه         ) 6( محمد 2خواهید دین و آیین     و اگر می  
اال بقتلـی یـا سـیوف    ان کان دین محمد لم یستقم     «. ها بر سر ما فرود آید       ها و موشک    توپ
 که ما از شهادت در راه خدا        4 پس اي شمشیرها ما را دریابید و بر سر ما فرود آیید            3»خذینی

 .هیچ هراسی نداریم
باشـیم کـه ایـن امانـت از جانـب       امروز ما ملت ایران امانت بزرگـی را دارا مـی    :عزیزان 

 امـانتی  به دست مـا رسـیده     توسط فداکاري و جانبازي هزاران شهید و معلول       خداوند متعال و    
کـه علمـا    امانتی.  سال براي تحقق آن اولیاء و مقربین خداوند تالش و جهاد کردند  1400که  
خـاطرش بـر سـر دار رفتنـد و یـا توسـط دژخیمـان شـکنجه شـدند و                بزرگی به  يها  فقهو  
 .اي شهید شدند گونه به

                                           
 .193/  بقره-1
 .»آئین« در اصل وصیت -2
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ده است وظیفه ما حفـظ      امروز جمهوري اسالمی امانتی است که به ما سپرده ش         : عزیزانم 
 .مال دارد] و[و نگهداري از این امانت نیاز به دادن جان  .و نگهداري آن است

اي غافل بشویم و عزیزترین چیزي که خدا به ما عطا کـرده               اگر خداي نخواسته ما لحظه     
 سـال اولیـاء خـدا بـرایش     1400در این راه از آن دریغ کنیم خداوند متعال این امانت را که         

ایـم پـس سـعی      شـده » خسر الدنیا و اآلخره   «گیرد و در آن صورت ما          کردند از ما می    تالش
چنـد توصـیه دارم بـه پـدران و          . باشد خوب نگهداري کنیم     کنیم این امانت را که اسالم می      

که از رفتن فرزنـدانتان بـه جبهـه نهـی             اي کسانی : مادرانی که هنوز در خواب غفلت هستند      
کند که فرزندانتان را تـشویق       کنید و این حقیر از شما تقاضا می         یخدا قسم ضرر م     کنید به   می

کنیـد و االن حـدوداً        که کارشـکنی مـی      کنید تا گامی در این راه مقدس بردارند و اي کسانی          
دانیـد راه جبهـه بـه         گذرد و هنوز نمی     مدت شش سال است که از جنگ حق علیه باطل می          

اید که در روز قیامت شهدا از شـما بـه درگـاه              کرده  شما فکر  1اي  کدام طرف است آیا لحظه    
عزیزمـان در محـضر خداونـد تبـارك و تعـالی       دانیـد امـام     کنند آیا مـی     خداوند شکایت می  

. داریدعمل نکردند آن وقت شما چه حجتی         بعضیفرماید بارالهی من به این امت گفتم و           می
 دانستیم؟  نمی2گویید  خداوند می دارد شما بهگویند جبهه احتیاج به نیرو آیا با این همه که می

گذرد هشت سـال اسـت کـه از آغـاز انقـالب اسـالمی                 شش سال است که از جنگ می       
شعور با خـانواده   اي از مردم بی اند هنوز عده اي از مردم اسالم را نشناخته     گذرد هنوز عده    می

ذیـت کـردن یـک    از ا. کنند اگر مرد هستید بروید جبهـه  افتند و آنها را اذیت می می شهدا در 
دهند جـز آنکـه خـدا فرمـوده      طفل شهید و ناراحت کردن خانواده شهید به شما چیزي نمی    

هرکس خانوادة شهید را خوشحال کند مرا خوشحال کرده و هرکس آنها را ناراحت کند مرا                
رسـد    بـه شـهادت مـی   3ناراحت کرده و بعضی از مردم هستند وقتی که یکی از بستگانـشان    

گـویم آن شـخص نرفتـه شـهید      ند و من حقیرانه به این عده از مردم مـی         دنبال ریاست هست  
افتنـد مـن    گونه افراد گیر می طلبی کنید به خدا قسم در روز محشر این      بشود که شما ریاست   

                                           
 .»لحظه« در اصل وصیت -1
 .»گوئید می« در اصل وصیت -2
 .»گانشان بسته« در اصل وصیت -3
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 و امید است خداوند همۀ ما را        1هاست  برم به خدا از شرّ نفس اماره که عامل بدبختی           پناه می 
 ].بدهد[ت از شرّ نفس اماره و شیطان نجا
 :و اما چند توصیه به پدر و مادرم

کنم که ابـراهیم بـا تبـرش و موسـی بـا عـصایش و        دفاع از حقی می  ،  پدر و مادر عزیزم    
 .با خونش از آن دفاع کردند) 7(با قرآنش و حسین) 6(محمد

کردنـد   تمـام کـسانی کـه در سـنگرهاي اسـالم دفـاع مـی       : دانیـد  این را بدانیـد کـه مـی        
هایشان   شکم.  شدت اشکی که به عشق و خوف خدا ریخته بود صدمه دیده            هایشان از   چشم

هـاي    هایشان از دعا خـشکیده و رخـسارشان از بیـداري            هاي فراوان الغر شد و لب       از روزه 
آري پـدر و    . هاي آنان همواره غبار پـر طـراوت نشـسته بـود              گشت اما به چهره    2شبانه زرد 
 راستی آیا سزاوار است که من تـشنۀ دیدارشـان           چنین کسانی بودند که رفتند پس       مادرم این 

 .باشم
مــادر مهربــانم کفــن بــدوز بهــر تــنم کــه مــن عزیزتــر از . پــدر بزرگــوارم حاللــم کــن 

 .باشم نمی) 7( حسین4اکبر  و علی3)7(اصغر علی
اگر خداوند تبارك و تعالی آرزویم را برآورده کرد و توفیق شـهادت             : پدر و مادر عزیزم    

 و یـا تعریفـی کنیـد کـه          6 نخواسته کفري بگویی   5نصیبم کرد مبادا خدایی   در راه خودش را     
خوشـحال باشـید کـه فرزنـدتان در ایـن راه قـدم              . باعث شود اجر شما و من از بین بـرود         

شـهید شـدم سـجده و نمـاز         ] که[برداشته و در این راه به شهادت رسیده امیدوارم هنگامی           
 .شکرانه را فراموش نفرمایید

                                           
 .»بدبختیهات« در اصل وصیت -1
 .»زد« در اصل وصیت -2
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اي که خدمت شما دارم این است که در برابر مردم گریـه و زاري نکنیـد                   و دیگر توصیه   
 نخواسته دشمنان و منافقین خوشحال شوند اگر خواستید اشکی بریزیـد و گریـه            1که خداي 

 2 تن از بهترین   72کنید براي من نگریید براي آن کسی گریه کنید که در یک روز خودش و                
اش را و   سـاله 17دند براي رضـاي خـدا جـوان    خاطر رضاي خدا به شهادت رسی      یارانش به 

اش را به اسیري داد تـا اسـالم زنـده             را داد خانواده  ...  را داد و برادرش و     اش   هماه  ششطفل  
تازه آنهم در خفاي مردم گریه کنید و عبادت کنید و کار خیر انجام بدهید که یکی از                  . بماند

 .باشد که در خفاءالناس انجام شود  می3هایی فرمایند بهترین عبادات آن عبادت معصومین می
هایتان خالصانه باشد و سعی کنیـد         در نیات خود خیلی توجه کنید که نیت       : پدر و مادرم   

کنید براي رضاي خدا انجام دهید و کاري که خالف رضاي خداست انجـام      هر کاري که می   
ندهیـد و حـرف   شود از گفتن سخن حق بیمی بـه دل راه   ندهید اگرچه بر ضررتان تمام می     

 هرچند تلخ باشد از غیبت کردن و تهمت زدن جداً خـودداري کنیـد کـه ایـن                   4حق بگویید 
فرماینـد   کشی بدتر است کـه یکـی از معـصومین مـی       از آدم  5غیبت و تهمت زدن به دیگري     

کند درصورتی که شخص غیبت شونده راضی نباشـد           کسی که غیبت برادر دینی خود را می       
و .  همانند کسی است که صدوبیست و چهار هزار پیـامبر را کـشته             6دهکنن  گناه آن فرد غیبت   

 7کننـده  کنند جداً پرهیز کنید که گناه شخص غیبت     از رفتن در جلساتی که در آنجا غیبت می        
 .شونده یکی است و غیبت

طـور کـه نکردیـد و         از رفتن به مساجد و نماز جماعـت و جمعـه دوري نکنیـد همـان                
لسات که موجب رضاي خداوند است را بیشتر کنید و در جلـسات  امیدوارم رفتن در این ج   

                                           
 .»خدائی« در اصل وصیت -1
 .»بهتر« در اصل وصیت -2
 .»عبادتهائی« در اصل وصیت -3
 .»بگوئید« در اصل وصیت -4
 .»بدیگري« در اصل وصیت -5
 .»کنند« در اصل وصیت -6
 .»کنند« در اصل وصیت -7



 37 خراسانی، ابوالفضل     ¹استان سمنان 

توانیـد راه      کنید و سـعی کنیـد تـا مـی          1هاي شهدا رسیدگی    و به خانواده  . بسیج شرکت کنید  
 ! شهدا که راه اسالم است را ادامه دهید و در پایان امیدوارم مرا حالل کنید و ببخشید

 :اي هم نسبت به برادران عزیزم صیهچند تو
تـان بفـشارید کـه تنهـا           شما سالح بر زمین افتادة مرا برگیرید و بر سـینه           ،ادران عزیزم بر 

اش را بر قلب دشمنان اسالم فـرود آوریـد و جـاي      هاي سربی   یادگار من است و باید گلوله     
 .خالیم را در سنگرها پر کنید که امروز درخت اسالم نیاز به آبیاري خون من و تو دارد

 
 ه بـه رنـگ اسـت هنـوز         الله این چمن آلود   

 

 سپر از دست نینداز که جنـگ اسـت هنـوز             
  

 را ادامه دهید و     2توانید راه شهدا    ام به شما برادر عزیزم این است که تا می           و دیگر توصیه   
اگر من به شما بدي کردم مرا عفو کنید و از دعاي خیرتان مرا فراموش نکنید و اگـر کـسی                     

و اگر کسی از من ناراضی است رضایت او را جلـب            از من حقی خواست حق او را بدهید         
 .کنید
 :اي هم به خواهران مهربانم  توصیهچند

گونۀ خود را حفظ کنیـد و در برابـر مـشکالت و                امیدوارم صبر زینب   ،خواهران مهربانم  
و از .  را ادامـه دهیـد  4 و راه شـهدا 3ها مقاومت کنید و سعی کنید کفر مگوییـد          رنج و سختی  

ب خود را کامالً حفظ کنید که خواهرانم دشمن از سیاهی چادر شما بیشتر              همه مهمتر حجا  
 .کنم مرا ببخشید و عفو کنید و در پایان از شما هم تقاضا می. ترسد تا خون سرخ من می

نامه از کلیۀ مردم مخصوصاً مردم اهالی خورزان طلـب عفـو و بخـشش                 در پایان وصیت   
یر قرار گرفته از آن شـخص غیبـت شـونده طلـب        کنم و اگر برادري مورد غیبت این حق         می

کنم و همچنین اگر کسی توسط این حقیر اذیت شده امیدوارم مرا ببخشد               عفو و بخشش می   
و در آن روز محشر که روز حساب است جلوي مرا نگیرد و اگر کسی هم از مـن هرگونـه                     

 ولـی و  خواسته و یا بـدهکاري اگـر نـسبت بـه کـسی دارم و یـا طلبـی دارم بـه                     چیزي می 
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 1و دیگر اینکه امیدوارم مـورد اتهـام و سـوظن           .سرپرستم مراجعه کند و حق خود را بگیرد       
 .کسی قرار نگیرم

 تو شاهد باشد که من هدفی جز تو ندارم و مقصودي جز راهی کـه تـو خـودت                    ،خدایا 
اي نـدارم و عـشقی جـز     و امامان معـصومت بـه مـن نـشان داده        ) 6(توسط پیامبر اکرم  

اي   ه تو را ندارم و امیدم به توست و غیـر تـو پناهگـاهی نـدارم هرچنـد بنـده                    شهادت در را  
کند منتها از درگاه لطف و کرمت ناامید هم           کارم و بار گناهانم بر دوشم سنگینی می         معصیت

اي کـه خـودت بـه مـن           ام و امیدوارم این بار هدیـه        نیستم و به فضل و کرمت چشم دوخته       
باشد   تنها آرزویم که شهادت در راه خودت می       ] به[وارم مرا   ارزانی داده تقدیمت کنم و امید     

 .برسانی
خدایا تو را   . 3ی قرار بده  2خواهم که مرگ مرا کشته شدن در راه خودت           از تو می   ،خدایا 

عاقبت ما را ختم بـه خیـر   . 6یی کربال محشور بفرما5 ما را با شهداي4دهم شهداي  قسمت می 
ـ    خـواهم نیـات مـا       قرار بـده و از تـو مـی          و خـدایا تـو را بـه حـسین     7ی را خـالص بگردان

 خالـصانه در راه خـودت را نـصیب مـا            8دهـم توفیـق بنـدگی       سـوگندت مـی   ) 7(مظلوم
 .9ییبفرما

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 نامه ابوالفضل خراسانی وصیت

13/1/1365 
A–K  

                                           
 .»سوءالظن« در اصل وصیت -1
 .»خدت« در اصل وصیت -2
 .»بده« در اصل وصیت -3
 .»شهداء« در اصل وصیت -4
 .»شهداء«اصل وصیت  در -5
 .»بفرما« در اصل وصیت -6
 .»بگردان« در اصل وصیت -7
 .»گی بنده« در اصل وصیت -8
 .»بفرما« در اصل وصیت -9
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 ]نامۀ خصوصی وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ن و خواهرانم چند وصیت دارم اگر ممکن است بـه ایـن چنـد وصـیت      پدر و مادر و برادرا    
 :عمل کنید

 .دو ماه روزة قضا دارم -
 .سال و نیم نماز قضا دارم یک -
 . تومان صدقه بدهکارم50مقدار  -
ي خورزان کنار     اوسترمحل دفن این حقیر اگر امکان داشت و پدر و مادرم راضی بودند               

راسانی باشد اگر چیزي متعلق به این حقیر اسـت صـرف   مرقد عموي عزیزم شهید محمد خ    
 .ام کنید گرفتن روزه و خواندن نمازهاي قضا شده

 .نامه خصوصی است این وصیت
 .در عموم ذکر نشود

 »والسالم«
 16/8/65روز جمعه 

 خراسانی
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به
 .1» بل احیاء عند ربهم یرزقوناهللا امواتاًوال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل «
 بلکـه زنـده بـه حیـات ابـدي شـدند و در نـزد                 2.انـد   نپندارید که شـهیدان راه خـدا مـرده        «

 .»خورند پروردگارشان روزي می
با درود و سالم بر یگانـه منجـی عـالم بـشریت حـضرت مهـدي حجـت ابـن الحـسن                  

و بـا درود بـر      » العـالی   دظلـه م«و نایـب بـرحقش حـضرت امـام خمینـی            ) عج( 3ريکالعس
                                           

 .169/ عمران  آل-1
 .»مرداند« در اصل وصیت -2
 .»العسگري« در اصل وصیت -3
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رزمندگان کفرستیز اسالم و با سالم بر پیکـر پـاك شـهیدان گلگـون کفـن از صـدر اسـالم                      
 .تاکنون

 )امام خمینی. (»ایم تا آخر ایستاده هم طول بکشد ما سال 20اگر این جنگ «
روم از روي آگاهی کامـل        شهادت نقطۀ کمال یک انسان است و من این راهی را که می             

هرگز تن به ذلت نباید داد و زیربار زور نباید رفت کـه مـا شـاگردان                 . ام  را انتخاب کرده  آن  
آمـوختیم کـه در روز   ) 7(مکتب توحید این درس را از سرور شهیدان حـسین بـن علـی            

 1.»الذله هیهات منّ «عاشورا فرمود 
ي توانـست  اي برادران و خواهران باید توجه داشته باشید ملت ما با استقامت و ایثـارگر            

شـود مـسئولیت      اسالم را دوباره در جهان احیاء کند و امروز خون هر شهیدي که ریخته می              
 . کنیم باشد حفظ شود چون ما باید این امانت الهی که اسالم می تر می ما سنگین

اي کـسانی   . خواهد به هر نحوي که باشد       خواهد حال می    حفظ کردن این امانت ایثار می      
ایـن را بدانیـد کـه       . 3بودیم  ه کاش ما هم در کربال در آن روز عاشورا می           اي ک  2گویید  که می 

اگر امروز کسی اسالم را یاري نکنـد، مثـل   . امروز هم مثل همان روز عاشورا در کربال است 
آنست که در آن روز اسالم را یاري نکرده و اگر امروز کسی به صدامیان کمـک کنـد، مثـل                   

طور کـه     اي امت شهیدپرور همان   . ه را کمک کرده است    آنست که در آن روز یزید بن معاوی       
هـا کنیـد و       اید امید است بیـشتر رو بـه جبهـه           ها رفته و اسالم را یاري کرده        تاکنون به جبهه  

بیشتر از گذشته رزمندگان اسالم را یاري کنیـد و اي پـدران سـعی کنیـد فرزنـدان خـود را                 
 .ایشان راها باز ندارید  خوب تربیت کنید و از رفتن به جبهه

سرمشق بگیرید و صـبر و اسـتقامت خـود را           ) 3(و اي مادران شما از فاطمه و زینب        
 . و با صبر و استقامت خود مشت محکمی بر دهان کفار بزنید4حفظ نمایید

کنند و بـه شـیطان بـزرگ و           اي به کسانی که علیه این انقالب توطئه می          و اما چند جمله    

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»گوئید می« در اصل وصیت -2
 .»شدیم می« در اصل وصیت -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
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اي فکر کنید ببینیـد بـا     قبل از آنکه کاري انجام دهید لحظهشما اول . منافقین و دیگر یارانش   
قطعـه شـدن      خواهید مقابل شوید آیا آن نیرو از کـشته شـدن و قطعـه               چه نیرو و قدرتی می    

 بزرگ و دیگر نوکران و مزدوران شیطان این را بدانید که بـا ملتـی   1هراسی دارد؟ اي شیطان 
داننـد و   منان اسالم و قرآن را افتخار مـی       قطعه شدن به دست شما دش       که کشته شدن و قطعه    

 .شود با چنین نیرویی مقابله کرد از خدا خواهان شهید شدن به دست شما هستند اصالً نمی
 تا خیلی دیر نشده و خیلی از عمرتان نگذشته است به دامن اسالم تـسلیم             2و شما اکنون   

 . که فردا دیر است3قبول نمایید] را[شوید و دین خدا 
و امیـدوارم   . ها نـشان دهیـد      ات را به ضد انقالب      گونه  امیدوارم صبر علی  : اي پدرم و اما    

ایـد تـا آخـر        ایـد و در پیـشامدها شـکیبا بـوده            صبر و استقامت کـرده     4طور که تاکنون    همان
طور باشید و اگر من در جبهه شهادت نصیبم شد که البته من لیاقت شهید شدن در راه              همین

 صـالح و پـاك خـود را بـه ایـن درجـه               5ند تبارك و تعالی بندگان    خدا را ندارم چون خداو    
هیچ ناراحت نباشید   . گرداند  رساند و سعادت و شهادت در راهش را نصیب هرکسی نمی            می

شود و اجر شما از بین         نخواسته ریا می   6و اصالً از این بندة حقیر تعریفی نشود چون خداي         
و پـدرم اگـر مـن در        . راه شهدا را ادامه دهید     این اجر را حفظ کنید و        7رود و سعی کنید     می

این مدت که در دنیاي پرفریب بودم به شما بدي کردم و یا اینکه خالفی سـر زده و باعـث                     
. ناراحتی شما شده چه من متوجه آن بودم و چه متوجه آن نبودم مرا ببخشید و حالل کنیـد                  

خـدا توفیـق شـهادت در     خود را حفظ کـرده و اگـر   8شما هم صبر و شکیبایی    : و اي مادرم  
 گریــه کنیــد بــراي امــام 9راهــش را نــصیب مــن کــرد هــیچ نگرییــد و اگــر هــم خواســتید

                                           
 .»شیطا« در اصل وصیت -1
 .»اکنو« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .»تاکنو« در اصل وصیت -4
 .»گان بنده« در اصل وصیت -5
 .»خدایی« در اصل وصیت -6
 .»کن« در اصل وصیت -7
 .»شکیبائی« در اصل وصیت -8
 .»خواسته« در اصل وصیت -9
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 نخواسـته  1هم در مقابل مردم گریه نکنیـد زیـرا خـداي         و یارانش گریه کن آن    ) 7(حسین
شوند خدا را شکر کـن   کنید خوشحال می شوند و از اینکه گریه می     دشمنان اسالم متوجه می   

حرکـت  ) 7(خوب تربیت شده که در راه ساالر شهیدان حـسین بـن علـی            که فرزند شما    
کنم اگر این درجۀ بزرگ نصیبم شد شما اي مادرم دو رکعـت نمـاز                 از شما تقاضا می   . کرده

و این را   . جا آورده و خدا را بار دیگر شکر کن          جا آورده و بعد دو سجده شکر به         شکرانه به 
ر این دنیاي پرفریب به ایـن راه نـرفتم بلکـه بـراي             بدانید که من هرگز براي درجه و مقام د        

 .ام یاري اسالم براي رضاي خدا این راه را انتخاب کرده
و اي برادرانم امیدوارم شما راه شهدا را ادامـه داده و نگذاریـد اسـلحۀ مـن روي زمـین                  

ر اید تـا آخـر ایـن چنـین وحتـی بیـشت       طور که تاکنون اسالم را یاري کرده     بلکه همان . بماند
 انشاءاهللا. اسالم را یاري کنید

 شما هم امیدوارم حجاب خود را حفظ کنید که زینت زن حفظ حجاب              ،و اي خواهرانم   
هراسند تا خون سـرخ مـن    است و دشمنان اسالم و قرآن از سیاهی چادرهاي شما بیشتر می       

شـود و رو بـه تـالش          هاي آن خوب باشد جامعه هم خـوب مـی           اي که زن    چون هر جامعه  
رود و شما هم امیدوارم صبر و استقامت کنید و هیچ ناراحت نباشید زیرا من از این دنیـا             می

امـا یکـی ایـن هجـرت را بـا ذلـت             . شـود   و همه این هجرت نصیبشان می     . ام  هجرت کرده 
 .گذراند گذراند و یکی با عزّت و شرافت این هجرت را می می

 »والسالم«
 نامۀ ابوالفضل خراسانی وصیت

11/3/64 

                                           
 .»خدائی«ت  در اصل وصی-1
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 ]اي دیگر نامه صیتو[
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 2.» قولیا من لسانی یفقهوة و یسرلی امري و احلل عقد1يرب اشرح لی صدر«
 3.»انا هللا و انا الیه راجعون«
و ) عـج ( اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود و سالم خدمت آقا امـام زمـان                نام  به 

به امید پیروزي خون بر شمـشیر و بـا عـرض            شکن دوران امام خمینی و        نایب برحقش بت  
 که با خون خود نهـال خـشکیدة اسـالم را دوبـاره زنـده و                 4سالم خدمت ارواح پاك شهدا    

 .آبیاري نمودند و با عرض سالم خدمت شما امت غیور و شهیدپرور
 صادره از خـورزان  375این حقیر ابوالفضل خراسانی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه      

تر از آنم کـه بـراي شـما     عنوان ذکر وصیت بنویسم اما کوچک   اي را به    چند جمله خواهم    می
 .نمایم اي را ذکر می عنوان یادگاري چند جمله مردم چیزي را بگویم و اما به

 هدف اینجانب براي رضاي خدا و اداي تکلیف و لبیک گفـتن بـه نـداي ملکـوتی           5ابتدا 
ی می شکنمان و براي آزادسازي کربالي مع       امام بت  باشـد و بعـد اگـر در ایـن راه سـعادت          لّ

چه بکشیم و چه کـشته شـویم بـاز          «نصیبم گشت که شهید شوم چه بهتر و به قول اماممان            
خواهم که هیچ براي شهادت ایـن حقیـر ناراحـت نباشـند                و از خانواده خود می     6.»پیروزیم

تواننـد    طریق که مـی خواهم که راه مرا به هر زیرا این خود فیضی عظیم است و از ایشان می  
از شما امت شهیدپرور تقاضا دارم که از امـام دسـت            . ادامه دهند و برایم خرج زیادي نکنند      

 .ها را گرم نگه دارید برندارید و جبهه
و در پایان از شما مردم و خویشان و اقوام و پدر و مادر و خواهر و بـرادرم تقاضـا دارم     

                                           
 .»صدرلی« در اصل وصیت -1
 .28-25/  طه-2
 .156/  بقره-3
 .»شهداء« در اصل وصیت -4
 .»ابتداء« در اصل وصیت -5
 .296، ص 12 صحیفه امام، ج -6
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 1دیگـر عرضـی نـدارم جـز       . ب عفو و رحمت کنید    که این حقیر را ببخشید و براي بنده طل        
 .سالمتی امام

 »والسالم«
  هنگام رفتن به عملیات30/9/65

 

باشـد   نامۀ کامل دارم که دست برادرم حاج شیخ یداهللا خراسانی می این حقیر یک وصیت   
هـایم را   کتـاب .  براي من یک ماه روزه و سه ماه نماز بخوانیـد 3. آن نمایید  2و این را ضمیمۀ   

 پول در بانک دارم براي مسجد خورزان یـک          4مقداري.  مدرسۀ حاج فتحعلی بیک بدهید     به
 .اي بخرید وسیله

  قائم12یگان خدمتی تیپ 
 اهللا گردان روح

 30/9/65تاریخ 
 محل دفن فردوس رضاي دامغان

 »خراسانی«
 

 را  دو قبر دو طرف بنده را خالی بگذارید براي پدر و مادرم زیرا آنها حق بسیار بزرگـی                  
 .به گردن بنده دارند

 

                                           
 .»جزء« در اصل وصیت -1
 .»ضمیه« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .»مقدري« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I                       اینجانب برحسب یک وظیفه انسانی و شرعی و عقلی کـه راه انبیـاء و راه اولیـاء خداونـد را از

 .پیش گرفتم
I دهد]م[خواهم که مرا یک سرباز واقعی امام زمان قرار از خداوند متعال می . 
I  هایتـان جریـان دارد    ونه شهدا را تا آخرین نفر و تا آخرین قطرة خونی را که در رگ            گ  راه حسین

 .دهنده باشید ادامه
I امیدوارم که پوینده راه شهدا بوده باشید که هستید. 
I خود را همیشه در محضر خداوند بدانید. 
I خواهم که پوینده راه شهدا بوده باشند از جوانان عزیز می. 
I     خواهم که همیشه پشتیبان رهبر اسالمی حضرت امام خمینی و پـشتیبان             از امت شریف ایران می

 . باشند،روحانیت مبارز که پشتیبانان واقعی این انقالب اسالمی هستند
I من عاشق بودم آن هم عاشق راه خدا و خدا و راه خودم را به حمداهللا کامالً شناختم. 
I براي طول عمر رهبر عزیزم امام خمینی دعا بنمایید. 
I  به جان امام را یادتان نروددعا. 

 حسینعلی :نام
 خراسانی  :خانوادگی نام
 رکبا  علی:پدر نام 

 طاهره :نام مادر
 1349 خرداد یکم :تاریخ تولد
ز توابـع   خـورزان ا   روستاي   :محل تولد 

 شهرستان دامغان
 ابتدایی ة پایان دور:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسینعلی خراسانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهداء والصدیقین

 اشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشـریک لـه و اشـهد ان محمـداً                  - اهللا حمۀالسالم علیکم و ر   «
وال تحسبن الذین قتلو فـی سـبیل اهللا امواتـاً بـل احیـاء عنـد ربهـم                   » «)6(رسول اهللا 

 1.»ونیرزق
و با درود و سالم بـه رهبـر کبیـر           ) عج(با درود و سالم بر منجی عالم بشریت امام زمان          

نـین تـا            انقالب اسالمی ایران و با درود و سالم به ارواح طیبه کلیه شهدا از شهداي بدر و ح
 .شهداي انقالب اسالمی ایران

حترم توجـه داشـته     اي ملت شریف ایران و اي امت شهیدپرور اي برادران و خواهران م             
کسانی که در راه به ثمر رسـیدن احکـام قـرآن و اسـالم     «باشید به فرمودة خداوند ایزد منان   

 بلکـه آنـان زنـده هـستند و نـزد      2شوند گمان حتی نکنید آن کـسان مـرده هـستند     کشته می 
پـس اي ملـت مـسلمان و شـهیدپرور و بـاغیرت از ایـن             » خورنـد   خداوند متعال روزي می   

شـوید بدانیـد کـه کـسانی را کـه در راه خـدا کـشته         گر به جبهه بیایید کشته می نترسید که ا  
 و اینجانب برحسب یک وظیفه انسانی و شـرعی و           3 بلکه زنده هستند   نیستندشوند مرده     می

ام و با عقیده ثابت و        عقلی که راه انبیاء و راه اولیاء خداوند را از پیش گرفتم و انتخاب کرده              
سخ این راه بسیار عظیم را انتخاب نمودم و امیدوارم کـه مـورد رضـاي                استوار و با عزمی را    

خواهم که مرا یک سرباز واقعی امام زمان          حق تعالی قرار گرفته باشد و از خداوند متعال می         
دانـم   قرارم دهد و قبول درگاهش نماید و اما پیامی به ملت شهیدپرور دارم هرچند الیق نمی     

گونه کمک بـه جبهـه و         پیامی دهم، به این ملتی را که از هیچ        خودم را که به این ملت غیور        
باشند، پیامی بدهم و اما پیامی را که دارم این است کـه از                اي غافل نمی    جنگ تحمیلی لحظه  

                                           
 .169/  عمران-1
 .»هستن«صل وصیت  در ا-2
 .»هستن« در اصل وصیت -3
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الشأن انقالب اسالمی حضرت امام خمینی حتی یک لحظه هم که             امام بزرگوار و قادر عظیم    
 گوش به فرمان اوامر اصیلش بودید امیـدوارم         طوري که تا به حال      شده جدا نگردند و همان    

هـل مـن ناصـر      «بـوده باشـید و بـه فریـاد          ) عـج (که حاال هم بلکه تا ظهور حضرت مهدي       
گو باشید و پیام دیگري که به شما ملت غیور دارم این است               اش لبیک   گونه   حسین 1»ینصرنی

هایتـان    کـه در رگ   گونه شهدا را تا آخرین نفر و تـا آخـرین قطـرة خـونی را                   که راه حسین  
نشینید و    خوانی که می    جریان دارد ادامه دهنده باشید و بدانید که اگر در پاي منبرهاي روضه            

خواند مـا داد و فریـاد و    می) 7(وقتی را که مصیبتی از مصائب حضرت اباعبداهللا الحسین        
 و گفتـیم  کردیم  می2زدیم و با خود زمزمه  شد و به سر و سینه خویش می         هایمان بلند می    ناله

آن » هـل مـن ناصـر ینـصرنی       «شـدیم و لبیـک بـه          که اي کاش ما در آن زمان حضرت مـی         
باشـد و از      گویی و امتحـان مـی       حاال وقتش فرا رسیده و حال زمان لبیک       . گفتیم  حضرت می 

خواهم که از رفـتن بـه جبهـه فرزندانـشان مبـادا جلـوگیري کننـد و آن                     پدران و مادران می   
 به جبهۀ فرزندانشان جلوگیري کنند، باید بدانند که فرداي قیامـت در             مادرانی را که از رفتن    

محضر خداونـد و در محـضر ائمـه معـصومین و حـضرت زینـب آن شـیرزن کـربال، چـه                       
اي در محـضر   خواهند بگویند و پدران و مادران بدانند که در آخرت هـیچ عـذر و بهانـه           می

 انشاءاهللا. شهدا بوده باشید که هستیدباشد و امیدوارم که پوینده راه  خداوند پذیرا نمی
بلکه باید پدران و مادران بایستی فرزندان خود را براي ادامه دادن به راه شهدا که همـان                   

 نبـوده  5 و مـضطرب   4 که فرداي قیامت سرافکنده    3ها فرا خوانند     جبهه سوي  بهراه خدا هست    
 بـه ایـن جنـگ تحمیلـی         باشند و آن کسانی را که نسبت به این انقالب اسالمی و خصوصاً            

و ائمـه و انبیـاء و   ) 7(اعتنا باشند دیگر بایستی که امیدوار به شفاعت اباعبداهللا الحسین         بی
اولیاء اهللا و مورد الطاف خداوندي واقع نخواهند شد و در آن آتش سوزان فرداي قیامـت و                  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»ضمضمه« در اصل وصیت -2
 .»فراخانند« در اصل وصیت -3
 .»سرافکند« در اصل وصیت -4
 .»مظطرب« در اصل وصیت -5
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نـد و   و امیدوارم که بـیش از پـیش بـه یـاد خداو            1مورد غضب خداوند قرار خواهند گرفت     
و بیش از پـیش     . باشد  خود را همیشه در محضر خداوند بدانید و بدانید که خداوند قهار می            

خـواهم کـه پوینـده راه         باید به یاد جبهه و جنگ تحمیلی بوده باشید و از جوانان عزیز مـی              
ق 2خواهم که صریحاً جلـوي ایـن منـافقین    اهللا می شهدا بوده باشند و از امت حزب   بـزن و    نـ

نشناسان به این انقالب عظیم الهی، را بگیرند و محکم توي دهنی هم بـه    و نمک  خدانشناس
آن سرسپردگان غرب و شرق و این نوکران ابـر جنایتکـار بزننـد و از امـت شـریف ایـران                      

خواهم که همیشه پشتیبان رهبر اسالمی حضرت امام خمینی و دولت اسالمی خـویش و              می
 واقعی این انقالب اسالمی هستند بوده باشـند و پیـامی     پشتیبان روحانیت مبارز که پشتیبانان    

را که براي پدر و مادر مهربان دارم این است که اي عزیزان، من عاشق بودم آن هـم عاشـق                     
و . راه خدا و خدا بودم و راه خودم را به حمداهللا کامالً شناختم و همان راه را دنبال نمـودم                   

گونه ناراحتی نه در خلـوت ونـه         هیچ عنوان هیچ    ه را که از شما دارم این است که ب         3انتظاري
آشکارا از خود نشان ندهید و بدانید که سـکوت شـما و دلگرمـی شـما اجـرش و صـبرش          

و . هایتان و حرفتان اجـرم از بـین نـرود           باشد و امیدوارم که با حتی ناراحتی        خیلی بیشتر می  
 مـورد  اعمال مـن  نمایید که   و دعا  4فقط براي طول عمر رهبر عزیزم امام خمینی دعا بنمایید         

و با همین اظهار نکردن نـاراحتی خـویش مـشت محکمـی              5 خداوند قرار گیرد   قبول درگاه 
گویان و منافقین خدانشناس بزنید و در پایان طول عمر براي رهبـر کبیـر                 است بر دهان یاوه   

 6هـاي   انقالب و صحت سالمت و پیروزي براي رزمندگان و استقامت و صبر براي خـانواده              
 را کـه دارم ایـن       7شهدا و مفقودین و آزادي براي اسراء از خداوند منـان خواهـانم وصـیتی              

 1است که یک ماه روزه براي این حقیر بگیرید و یک سال نمـاز بـرایم بخواننـد و از ایـن                       

                                           
 .»خواهند قرار گرفت« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»انتضاري« در اصل وصیت -3
 .»یدبنمائ« در اصل وصیت -4
 .»دعا نمایید که خداوند مورد قبول درگاهش مرا نماید« در اصل وصیت -5
 .»هاي خوانواده« در اصل وصیت -6
 .»وصی« در اصل وصیت -7
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 100 تومان صدقه بدهید و      150 بخوانند و    2 بوده و شکسته   1 دو ماهش نمازم شکسته    2سال  
ضرت ابوالفضل کردم بدهید و مبلغ پنج هزار و پانصد تومان در بانک             تومان هم نذر تکیه ح    

الحسنه دارم و این مقدار را پول نمـاز و یـا روزه بدهیـد و اگـر از ایـن حقیـر کـسی                     قرض
 خویش مرا ببخشید و پدر و مادر و برادران و           3اید به بزرگواري    نارضایتی و یا ناراحتی دیده    

، مرا ببخشید و دعا       خواهران هم اگر ناراحتی از این ح        به جان امـام را      4قیر دیده باشید احیاناً
 اینجانـب حـسینعلی خراسـانی      5]وصیت. [و همچنین رزمندگان پرتوان اسالم    ] نرود[یادتان  
 . نوشته شده است4/5/64مورخ 

 

                                           
 .»شکسۀ« در اصل وصیت -1
 .»شکسۀ« در اصل وصیت -2
 .»بزرگواي« در اصل وصیت -3
 .»و از دعا« در اصل وصیت -4
 . استافتاده» وصیت« در اصل وصیت واژه -5
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 هاي کلیدي عبارت
I گوش به فرمان امام باشید. 
I پشت سر امام حرکت کنید. 
I رافرازي ما هستندشهیدان باعث س. 
I شهیدان باعث درخشش اسالمند. 
I دهید؟  جواب شهیدان را چه می،اي به انقالب بخورد اگر کوتاهی کنید و ضربه 
I سالمتی رهبر کبیر انقالب است،آرزوي شهیدان . 

 رمضانعلی :نام
 خراسانی :خانوادگی نام
 تقی :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1345 یکم فروردین :تاریخ تولد
 شهرستان دامغان :محل تولد
 ی راهنمایم دو:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361دوم آبان  :تاریخ شهادت
 چنانه  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 رضـاي    فـردوس   گلـزار شـهداي    :مزار
 زادگاهش
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 رمضانعلی خراسانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»...جنۀلاشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم اهللا ا ان«
 .»هایشان را به بهاي بهشت خریده است ها و مال درستی که خداوند از مؤمنین جان به«
 

خواهم پـرواز     از اینکه خدا قسمت کرده در این راه قدم برداشتم آنقدر خوشحالم که می              
خواهم به خدا نزدیک شوم او را مالقات کنم چقدر زیباست لحظـه مالقـات بـا اهللا،          کنم می 

کنـی و بهتـرین آنهـا را          نگـاه مـی   ) عـج (دانم که به سربازان امام زمـان        مهربان می اي خداي   
دانم که لیاقت ندارم، ولـی تـو از    ام می    میدانم پاك نشده   گنهکارمدانم    می. کنی  چین می   دست

 چین کنی این گناهکـار را کـه توبـه    گناهان من بگذر و به من نگاه کن وقتی خواستی دست         
 .قرار بده،کرده در صف آن شهیدان 

 انتظار دارد که از او بگذري و در راه خودت به این مقـام               گنهکارت این بنده    ،پروردگارا 
تو نشستم مرا    از همه چیز گذشتم در جوانی دل به تو بستم به امید و حال                ، خداوندا .برسان

 .به آروز خود برسان
م باشـید بـه نـدایش       اي عزیزان، پدران، مادران، خواهران و برادران گوش به فرمـان امـا             

اي  ترین آسیب نرسد اگـر ذره  پشت سرش حرکت کنید که به انقالب کوچک  . 2لبیک بگویید 
دهیـد؟    ترین آسیبی به انقالب بخورد جواب خون شهیدان را چه می            کوتاهی کنید و کوچک   

دهید؟ ما شهیدان آرزویمان سـالمتی رهبـر کبیـر            در قیامت جواب یتیمان شهیدان را چه می       
. آورد  است که در گوشۀ جماران نشسته و با فریادش دنیاي کفـر را بـه لـرزه درمـی                  انقالب  

هـا،   هـاي نمـاز شـب خـوان     دارانت، تو را به ناله خدایا تو را به عزیزانت، تو را به شب زنده    
مت می س  .دهم امام عزیز را براي اسالم و قرآن حفظ فرما قَ

پوش نشوید و به خـود اجـازه    زیز سیاهو چند کلمه هم به پدر و مادرم، پدرجان، مادر ع           
شـوند بلنـدقامت بایـستید و     ندهید که گریه کنید چون دشمنان اسالم و قرآن خوشحال مـی           

                                           
 .111/  توبه-1
 .»بگوئید« در اصل وصیت -2
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.  شهیدان ما باعث سرافرازي ما هستند، باعث درخـشش اسـالمند و حـافظ قرآننـد                1بگویید
 . که دشمنان بلرزند تا روح من شاد شود2آنچنان سخن بگویید

 

 »والسالم«
 انعلی خراسانیرمض

                                           
 .»بگوئید« در اصل وصیت -1
 .»بگوئید« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I ما باید جلوي دشمن سرسخت اسالم را بگیریم. 
I           سـوي جنـگ    اي حسین جان، ما به عشق تو آمدیم و عشق نام تو و به عشق قرآن خدایت رو به

 .نمودیم
I حسین جان امیدواریم که ما را قبول و مورد شفاعت خود قرار دهی. 
I گویان بزنید ر دهان یاوهبا صبر و استقامت مشت محکمی ب. 
I آنچنان زندگی کنید که رضاي خدا در آن باشد. 
I راه خدا را بپیمایید. 
I  حسین زمان انشاءاهللا گوش دل بدهید» هل من ناصر ینصرنی«به. 
I بدانید ادامه دادن راه شهدا رضاي خدا در آن است. 

 عباسعلی :نام
 خراسانی :خانوادگی نام
 رکبا  علی:پدر نام 

 طاهره :نام مادر
 1345 پنجم دي :تاریخ تولد
خـورزان از توابـع      روستاي   :محل تولد 

 شهرستان دامغان
 ابتدایی ة پایان دور:تحصیالت
 بسیج :کننده زامارگان اع

 1365 ودوم دي بیست :تاریخ شهادت
 شلمچه  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عباسعلی خراسانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 4.» علیم3وا ان اهللا سمیعم و اعل2 فی سبیل اهللا1و قاتلوا«
 .»جهاد کنید در راه خدا و بدانید که خداوند به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست«
 مقـدس اسـالم را خداونـد بـر مـا            5اینجانب عباسعلی خراسانی از آنجا که دفاع از آیین         

از خـون   اسالم حفاظت و حراسـت و  6واجب نمود و بر ما منت گذاشت که از دین و آیین        
است باید حفاظـت کنـیم و       ) 7(7پاسداران رشید صدر اسالم که آن خون حسین بن علی         

 و 8»بایـد جنـگ نمـود تـا رفـع فتنـه در کـل عـالم        «: کـه خداونـد فرمـود    ] را[طوري    همان
گذارم و باید  من دو چیز را بین شما می     «فرمود که   ) 6(که پیامبر اسالم  ] را[طوري    همان

اي مردم مسلمان باید بدانید کـه ایـن         . 9»قرآن و دیگري عترت من    آن را حفظ فرمایید یکی      
 پیامبر جدا کنند عزیـزان    10بیت  خواهند ما را از قرآن و عترت اهل         خبر می   دشمنان از خدا بی   

                                           
 .»قاتلو« در اصل وصیت -1
 .»اله« در اصل وصیت -2
 .»سمع« در اصل وصیت -3
 .244/  بقره-4
 .»آئین« در اصل وصیت -5
 .»آئین« در اصل وصیت -6
 .»اعلی« در اصل وصیت -7
 .» و یکون الدین هللافتنۀو قاتلوهم حتی ال تکون « سوره بقره است 193یه  ترجمه آ-8
اما بعد اال ایها الناس فانما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربی فاجیب و أنا تارك فیکم ثقلین أولهما کتـاب اهللا فیـه                        «-9

اهللا تعالی واستمسکوا بـه     الهدي و النور من استمسک به و أخذ به کان علی الهدي و من أخطاه ضل فخذوا بکتاب                   
، اما بعد اي مردم من بشري هستم که نزدیـک اسـت   »أذکرکماهللا فی اهل بیتی. و أهل بیتی أذکرکم اهللا فی أهل بیتی     

گذارم یکی کتـاب خداونـد کـه     دو چیز گرانبها میان شما می     . فرستادة خدا پیش من آید و دعوت او را اجابت کنم          
بدان چنگ زند و آن را بگیرد قرین هدایت است و هر کـس آن را رهـا کنـد    در آن هدایت و نور است و هر کس        

ام خـدا را بـه یـاد        چنگ زنید؛ و دوم خانوادة من است، دربارة خانواده         شود، کتاب خدا را بگیرید و بدان        گمراه می 
 .)80-79الفصاحه، ص  نهج. (آورم ام خدا را به یاد شما می آورم، درباره خانواده شما می

 .»اهلبیت«اصل وصیت  در -10
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تر باشید که امروز دشمنان اسالم، آمریکاي جنایتکـار کـه ایـن نـوکر       باشید و آگاه  1به هوش 
 و این ما هـستیم  2]نموده[ظالم است را برعلیه ما تحریک  صدام نام بهسرسپرده مزدور را که    

که باید جلوي این دشمن سرسخت اسالم را بگیریم و نگـذاریم کـه اسـالم عزیـز را از مـا                 
 . بگیرد

 3ایـم   پا خاسته   اي حسین جان اي پیامبر گرامی که براي حفظ قرآنت و دینت و عترت به               
ردار رشید اسالم از چنگ دشمنان اسالم آزاد        و امید آن داریم که هرچه زودتر مرقد مطهر س         

انشاءاهللا و اي حسین جان، ما به عشق تو آمدیم و به عشق نام تو و بـه عـشق قـرآن                      . گردد
و مورد شفاعت خودت    ] کرده[سوي جنگ نمودیم و امیدواریم که ما را قبول            خدایت رو به  

 .  انشاءاهللا4در فرداي قیامت قرار دهی
 عزیز شاید که فرزند شایسته و خوبی براي شما نبودم امیدوارم کـه              و اما اي پدر و مادر      

 و  6گویـان    و امیدوارم که با صبر و استقامت مشت محکمی بر دهان یـاوه             5مرا حالل فرمایید  
در ) 3(خواهم که همانند زینـب کبـري        خبران بزنید انشاءاهللا و از خواهرانم می        از خدا بی  

 و بدانید که رضاي خدا را حتماً با صبر و اسـتقامت             7دسرزمین کربال صبر و استقامت بنمایی     
 مرا ادامه دهنـد و آنچنـان زنـدگی    9خواهم که راه  و از برادران خود می    8اید  جا آورده   خود به 

 سـعادت و  11 خـدا را بپیماینـد کـه حـق راه         10باشـد و راه     کنند که رضـاي خـدا در آن مـی         
 .خداست

 

                                           
 .»بهوش« در اصل وصیت -1
 . در اصل وصیت افتاده است-2
 .»ایم خواسته« در اصل وصیت -3
 .»شویم« در اصل وصیت -4
 .»فرمائید« در اصل وصیت -5
 .»یاوگویان« در اصل وصیت -6
 .»بنمایند« در اصل وصیت -7
 .»آوردید« در اصل وصیت -8
 .»را« در اصل وصیت -9

 .»را«وصیت  در اصل -10
 .»را« در اصل وصیت -11
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 و انتظـار  1خواهم که مرا حالل فرماییـد      ران می از کلیه برادران و خواهران و مادران و پد         
و راه ) 7( حـسین 2و امید و درخواست من از همـه شـماها اینـست کـه راه امـام کـه راه            

 حسین زمان انـشاءاهللا گـوش دل بدهنـد و فرمـان     3»هل من ناصر«خداست را بپیمایند و به     
سـر بـه زیـر و سـرافکنده       نباشد که فرداي قیامـت       4مادران و پدران چنین   . انشاءاهللا. بردارند
ام بـه دسـت       و اگر جنـازه   . بدانید که ادامه دادن راه شهدا رضاي خداوند در آن است          . باشید

 5.شما رسید در زادگاهم دفن نمایید
 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

 »والسالم«
 خداحافظ

 30/9/65مورخ 
 عباسعلی خراسانی

 

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
 مقـادیر دیـون خـود را یـادآوري     ،باشـد  نامه یک وظیفه شرعی می نجا که نوشتن وصیت  از آ 
 .نمایم می
 6. تومان به رسول بدهکارم500 -
 7. تومان به سعید احمد بدهکارم700 -
 . هزار تومان در بانک دارم5000 -
 8.اهللا بگیرید  تومان از سیف700 -

                                           
 .»فرمائید« در اصل وصیت -1
 .»را« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»همچه« در اصل وصیت -4
 .»نمائید« در اصل وصیت -5
 .»بهدگارم« در اصل وصیت -6
 .»بهدگارم« در اصل وصیت -7
 .»بکیرم« در اصل وصیت -8
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 ). بگیرم2بريط از آقاي حسن 1لواریک ش( -
 . رفتم و پول ندادم3دوبار به حمامو  -
 5. آن را بگیرید و یک ماه نماز بدهکارم]و[ 4 روز روزه بدهکارم17و  -
 

                                           
 .»شهربار« در اصل وصیت -1
 .»حسن تهبري«صیت  در اصل و-2
 .»همام« در اصل وصیت -3
 .»بهدکارم« در اصل وصیت -4
 .»بهدگارم« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I همواره در خط امام باشید. 
I ها حرکت کنید براي دفاع از اسالم به جبهه. 
I همچون زینب باشید که در سرزمین کربال استقامت کرد. 
I  را بشناسند) 7(را چنان تربیت کنید که راه حسینفرزندانم. 

 محمد :نام
 خراسانی :خانوادگی نام
 تقی :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1321فروردین دوم  :تاریخ تولد
خورزان از توابـع     روستاي   :محل تولد 

 شهرستان دامغان 
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364ن ویکم بهم بیست :تاریخ شهادت
 اروندرود :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمد خراسانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم«
 .»اطاعت کنید خدا و رسولش را«
رسـد   عنوان یک برادر کوچک به همه کسانی که این وصیت به گوششان می          این حقیر به   

در روز عاشورا بیرون آمد امـروز       ) 7( اشعار از حلقوم امام حسین     کنم که همان    عرض می 
 .از حلقوم امام خمینی بیرون آمده

ها بیاییم و در راهش گام بگذاریم و بـا درود             نام خداوندي که به ما توفیق داد به جبهه          به 
 امـت مـسلمان   3و نایب برحقش پیر جماران این قلب تپنـده        ) عج(2و سالم بر مهدي موعود    

خصوص امت ایران زمین و بـا سـالم و درود بیکـران بـر رزمنـدگان سلحـشور                      و به  جهان
جنگنـد و از دیـن مبـین اسـالم دفـاع        هاي حق علیه باطل، اینان که با خون خـود مـی             جبهه
دهنـد و بـا درود و سـالم بـر             کنند و در این راه جان پاکشان را در یاري دین اسالم مـی               می

اي معظمشان و به امید آزادي کربالي حـسینی و اسـیران       ه  شهیدان جنگ تحمیلی و خانواده    
 .کنم نامه را شروع می اسالم و مسلمین این وصیت

اید، پیام من براي شما ایـن اسـت           سالم بر شما اي امت ایران زمین که مانند کوه ایستاده           
که همواره در خط امام باشید که اگر نباشید شکست اسالم اسـت و نکنـد کـه امـام را تنهـا          

) عـج (گذارید که خون شهیدان چند ساله از بین نرود و در مقابل خداوند منّان و امام زمان                ب
برکف نکند کـه در رختخـواب ذلـت           مسئول خواهید بود و پیام من بر شما اي جوانان جان          

در میدان شهید شد و اینک کـه بهتـرین موقعیـت اسـت              ) 7(حسین] که  در حالی [بمیرید  
و اینـک   . ه حرکت کنید که تا پیروزي نهایی راهی نمانـده اسـت           براي دفاع از اسالم به جبه     

چند کلمه وصیت به پدران و برادران و خانواده خودم کـه همچـون مـردان ایـران حـسینی                    

                                           
 .59/  نساء-1
 .»موعد« در اصل وصیت -2
 .»تپنده« در اصل وصیت -3
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خواهم زینبی باشند و وصیت من این است که در خـط              هستند و از خانواده عزیز خودم می      
گویـان را گـوش نکنیـد هرچـه      یاوههاي منافقین و  امام و روحانیت خط امام باشید و حرف     

کـنم کـه صـبر و اسـتقامت      گوید آن را عمل کنید و از خانواده معظم خود تقاضا می          امام می 
کـه در سـرزمین کـربال       ) 3(کنند و فرزندان مرا با جامعـه آشـنا کنیـد و همچـون زینـب               

 و  خواهم که به شما صبر بدهد و سـالم مـن بـر شـما اي بـرادران                   استقامت کرد از خدا می    
شـود کـرد و مـن از خداونـد      دانم که مرگ من بر شما سخت اسـت امـا چـه مـی           اقوام، می 

و فرزندانم که چهار پـسرند  . خواهم که به شما صبر عطا فرماید و شما راه مرا ادامه دهید  می
را ادامـه بدهنـد و از دختـر کـوچکم      ) 7(خواهم که راه حـسین      و یک دختر از ایشان می     

خواهم که فرزندان مرا آنچنان تربیـت   و از همسرم می  .  را ادامه دهد   خواهم که راه سکینه     می
را بـشناسند و در آن راه  ) 7(کند که در یاري کردن دین اسالم تالش کنند تـا راه حـسین        

خواهم که مرا حـالل   ویژه روستاي خورزان می   قدم بگذارند و در خاتمه از امت دامغان و به         
 .ن خورزان به خاك بسپاریدکنند و مرا ببخشند و مرا در قبرستا

 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 به امید پیروزي رزمندگان اسالم

 16/11/64خداحافظ 
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 هاي کلیدي عبارت
I خودتان را از روحانیت در خط امام و اسالم و قرآن جدا نکنید. 
I اسالم و قرآن فدا کنید تا آخرین قطره خون خود را در راه. 
I اهللا الموسوي الخمینی باشید الیت فقیه و نایب امام زمان حضرت روححامی و. 
I جز بر خدا بر کس دیگر توکل نکنید. 
I به جبهه آمدیم تا اسالم را به سرتاسر جهان گسترش دهیم. 

 محمد :نام
 خراسانی :خانوادگی نام
 رکبا  علی:پدر نام 

 عصومه م:نام مادر
 1347خرداد  هجدهم :تاریخ تولد

ــد ــتاي :محــل تول ــع  روس ــورزان از تواب خ
 شهرستان دامغان

 سطح لمعتین علوم حوزوي پایان :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمد خراسانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»لی الظالمینالدین هللا فان انتهوا فال عدوان االع وقاتلوهم حتی التکون فتنه و یکون«
و نبرد کنید با کافران تا نماند آشوبی و بشود دین از آن خدا پس اگر دست برداشتند همانا                   «

 .»ستمی مگر بر ستمگران
با تقدیم عرض سالم به پیشگاه مقدس امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمـه        

الله خانـدان عتـرت و طهـارت      مردي از س  ) 3(الفداء و سالم به پیشگاه معزز نوباوه زهرا       
امام امت و سالم بر پویندگان راه سرخ دلیر مردان قتلگاه کربال و صاف کنندگان راه حـق و                   

 هدایت و دین مبین اسالم و شهداي گلگون بـدن و سـالم بـر                2حقیقت و کشته شدگان راه    
 مسلمین که راه    اهللا االعظم و رزمندگان دلیر اسالم و سالم بر تمام         بقیۀمرزداران این سربازان    

هاي ایـن پوینـدگان راه    پیوندند و سالم بر خانواده پیمایند، و به حق می حق و یگانگی را می  
حق که با دادن بهترین عزیزان خود در راه اسالم که امانتی از جانب خدا در نزدشـان بـیش                    

عـضوي  کنند و سالم بر تمام جانبازانی که با از دسـت دادن              نبوده است صبر و استقامت می     
کنند و سالم و درود به تمام امت شهیدپرور و        از بدن خود در راه اسالم صبر و استقامت می         

قهرمان ایران که همیشه در صحنه حاضر بودید و اتحاد خودتان را از دست ندادید مـن بـه                   
توانید خودتان را از روحانیت که در خط امام و اسـالم قـرآن                کنم که تا می     شما سفارش می  

 جدا نکنید دست به دست هم بدهید تا بتوانید بر دشمنانتان چیـره گردیـد رسـول                  باشند  می
مبارزه کنید با هوي خود تـا بـر نفـستان           « 3»جاهدوا اهوائکم تملکوانفسکم  « :فرماید  خدا می 

دست بدهید و روحانیت با       که شما ملت شهیدپرور با روحانیت دست به          وقتی .»چیره گردید 
توانـد     را بدانید که هیچ دشمنی در مقابل شما هیچ غلطی نمی           دست بدهند این    شما دست به  

بکند و تا آخرین قطره خون خود در راه اسالم و قرآن جان فدا کنید و حامی والیت فقیه و                    

                                           
 .193/  بقره-1
 .»را« در اصل وصیت -2
 .549، ص 2 ورام، ج عۀمجمو). 6( رسول اکرم-3
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اهللا الموسوي الخمینی خود باشید و با توکل به خدا تمـام       حضرت روح ) عج(نایب امام زمان  
بر کس دیگري نکنید که توکل بـر      ] را[ارهایتان توکل   ها و منافقین از بین ببرید و در ک          گروه

غیر خدا جز زوال و نابودي چیز دیگر نخواهد بود پـس بـا توکـل بـر خداسـت کـه تمـام                        
 و 1طـور آگاهانـه   شود و به شما ملت عزیز بگویم کـه مـن بـه             ها حل می    مشکالت و سختی  

ایم چون ایـن زمـان    باطل بی2هاي حق علیه  برحسب وظیفه شرعی خودم دانستم که به جبهه       
خاطر اسـالم و قـرآن و راه          به) 7(فرقی ندارد چون امام حسین    ) 7(با زمان امام حسین   

 بـه اسـارت داد تـا دیـن          3ستم قیام کرد خانواده خود را در ایـن راه          اجدادش برعلیه ظلم و   
خـاطر امـر    جدش و قرآن پاینده بماند و با شهادتش اسالم را دوباره زنـده کـرد مـا هـم بـه         

انـد بـه جبهـه     خاطر اینکه کفار براي نابودي احکام اسالم بر علیه ما قیام کـرده            مان و به  رهبر
 خود را ادا کرده باشیم و اسالم را به سرتاسر جهـان گـسترش دهـیم و تـا              وظیفه ایم تا   آمده
گران در روي زمین هستند باید با آنها جنگید و آنها را از بین برد و                  که این کفار و فتنه      زمانی

 .گران زنده باشند ذاشت که فتنهنگ
سفارشی که به پدر ومادر بـرادرانم و خـواهرانم و دیگـران دارم ایـن               : سخنی با خانواده   

صـبر و   ] و[خاطر خدا و بـا توکـل بـر خـدا              خدا و به  ] رضاي[است که در کارهایتان براي      
 فرزنـد  اگـر . هـا بایـستید   در مقابل مشکالت و سختی  ) 3(وار  استقامت پیشه کنید و زینب    

خوبی برایتان نبودم شاید آن وظیفه فرزندي که داشـتم و شـما بـر گـردنم حـق داشـتید ادا                     
نکردم مرا عفو کنید و ببخشید و کارهاي گذشته مرا نادیده بگیرید چون اگـر شـما نگذریـد     

 ماه نماز هم برایم بخوانید پس یادتان        2 روز روزة قضا دارم و       20. گذرد  خدا هم از من نمی    
 . حقم دعا کنیدنرود در

 »والسالم«
 محمد خراسانی

                                           
 .»آگاناه« در اصل وصیت -1
 .»علینه« در اصل وصیت -2
 .»را« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I باطل رفتنی است. جنگ ما جنگ بین حق و باطل است. 
I دست از یاري دین اسالم و امام امت برندارید. 
I اند توقع کمک و یاري انقالب را نداشته باشید از کسانی که انقالب نکرده. 
I هاي دنیا مشغول کنیم ا نباید خودمان را به سرگرمیوقتی کشور ما در دست اجنبی است م. 

 جمشید :نام
 خراسانیان :خانوادگی نام
 اهللا  ولی :پدر نام 

 بانو گل :نام مادر
 1344م فروردین ده :تاریخ تولد

ــد  ــل تول ــتاي  :مح ــع  روس ــان از تواب دالزی
 شهرستان سمنان

 دیپلم فوق :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365یازدهم تیر  :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي:مزار
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 جمشید خراسانیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 

.  صادره از سمنان ساکن سمنان     1اهللا شماره شناسنامه      اینجانب جمشید خراسانیان فرزند ولی    
بخش و با سالم و درود به روان پاك شهداي انقـالب اسـالمی و     خداوند یکتا و هستینام  به
اهللا بنده حقیر عبداهللا جمـشید بـا شـهادت            ا درود بر امام امت و با سالم بر شما امت حزب           ب

و ) 7(و امامـت علـی  ) 6(االنبیـاء  به یگانگی و وحدانیت حق تعـالی و نبـوت خـاتم    
نامـه خـویش را آغـاز          مبـین اسـالم وصـیت      1دوازده فرزند بزرگوارش و با اعتقاد بـه دیـن         

 :نمایم می
ی و اختیار خود و با توجه به فرمان امام امت که حـضور در جبهـه را                  بندة حقیر با آگاه    

اند و با اعتقاد به اینکه این جنگ بین حق و باطل اسـت و باطـل نیـز رفتنـی              تکلیف فرموده 
است و با این نیت که بتوانم با حضور خود در منطقـه کمـک بـسیار نـاچیزي بـه اسـالم و                  

قابل اینکه پیامی بدهم نیستم ولی چند تذکر بـه      ] ار[این حقیر خود    . مملکت اسالمی بنمایم  
پـدر و مـادر عزیـزم شـما     . اهللا و همیـشه در صـحنه دارم         پدر و مادر خویش و امت حـزب       

اید و حقیر را با شیره جان خود بـه            زحمات بسیاري را براي بزرگ کردن حقیر متحمل شده        
نند بسیاري از پدرها و مادرها      پدر و مادر عزیزم شاید شما هم ما       . اید  این سن و سال رسانده    

اید ولی والدین عزیز من چگونـه ممکـن اسـت کـه کـشور مـا در                  براي حقیر آرزوها داشته   
پـدر و  . کنیم هایش مشغول می دست اجنبی و بیگانه باشد و ما خودمان را به دنیا و سرگرمی    

کند و مبـادا بـه      مادر عزیزم شما به پسر فالن ثروتمند نگاه نکنید که کاري براي انقالب نمی             
اند که از آن نگهداري کنند بلکـه بیـشتر طبقـه     این دلیل دلسرد شوید زیرا آنها انقالب نکرده   
خـواهم کـه دسـت از         از برادران عزیـزم مـی     . متوسط انقالب را یاري کردند و خواهند کرد       

 .یاري دین اسالم و امام امت برندارند
کنید و دعـا دربـارة رزمنـدگان را نیـز      هاي جنگ را هرگز فراموش ن       اهللا جبهه   امت حزب  

                                           
 .»بدین« در اصل وصیت -1
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 .هاي ما از دعاي شماست فراموش نکنید چراکه تمام پیروزي
مقدار پولی که در بانک دارم را نیز پدرم در مجالس کـه الزم اسـت خـرج نماییـد و از                        

 .خداوند انشاءاهللا اسالم و مسلمین را نصرت عنایت فرماید. طلبم تمام دوستان حاللیت می
 

 خراسانیان
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 هاي کلیدي عبارت
I ها لبیک بگویید شکن امام مبنی بر واجب کفایی بودن حضور در جبهه به پیام دشمن. 
I باشد الزمان می اطاعت از فرماندهی اطاعت از امر خدا و صاحب. 
I مبادا برادرانم سنگر خالی مرا پر نکنند. 
I ترین کام من است روي قبر من بنویسید شهادت بزرگ. 
I خواهم که امام را بشناسند اند می ی که تا به حال امام را نشاختهاز کسان. 
I حتی یک لحظه از دعا کردن به جان امام و رزمندگان اسالم غافل نشوید. 

 محمدتقی :نام
 نژاد خراسانی :خانوادگی نام
 جعفر :پدر نام 

 طوبا :نام مادر
 1347دهم بهمن  :تاریخ تولد
 شهرستان دامغان :محل تولد
  راهنماییةر پایان دو:تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1363 دهم اسفند :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 زادگاهشرضاي  فردوس گلزار شهداي :مزار
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 نژاد محمدتقی خراسانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  و الصدیقینءبسم رب الشهدا

 .»سالم علیکم و بما صبرتم«
اهللا فیقتل او      و من یقاتل و فی سبیل      ة الدنیا باالخر  ةرون الحیو اهللا الذین یش    فلیقاتل فی سبیل  «

 1.»یغلب فسوف نوتیه اجراً عظیما
کـه    فروشند زندگانی دنیا را بـه آخـرت و کـسی            پس باید نبرد کنید در راه خدا آنان که می         «

 .»پیکار کند در راه خدا کشته شود یا پیروز گردد به زودي به او پاداشی گران خواهیم داد
 

) عـج (با درود و سالم بر منجی عالم بشریت و نور والیت صاحب الزمان مهدي موعـود            
و با درود و سالم بیکران بر نایب برحقش خمینی کبیر و یاران وفادارش و بر شـهیدان ایـن       

 سالم بر رزمندگان اسالم این از جان      ]و [جامگان و پاره پیکران جبهه توحید و با درود          خون
پرور ایران و     هاي شهیدپرور و قهرمان     دا و با سالم بر تمامی شما خانواده       گذشتگان در راه خ   

اي شهدا را فراموش نخواهید کـرد و مـن ایـن را             دانم لحظه   شما همشهریان عزیز که من می     
هاي شهدا است و این حقیـر   دانم که تنها نشانگر راه زندگی در دنیا خون شهدا و وصیت       می
بر شما مردم شهیدپرور چون که من شاید به اسم شهید باشـم             تواند وصیتی داشته باشم       نمی

ولی در بطنم چیزي نباشد و شاید مرگ من در آن زمان و زمین فـرا رسـیده بـوده کـه ایـن               
گی است که خداوند نصیبم کرده ولی اي مردم شهیدپرور این را بدانید کـه               زرتوفیق بسیار ب  

پیدا کردن لوازم زندگی زیر ایـن نـور،   باشد و   چراغ راه ما در زندگی سرخی خون شهدا می        
باشد اگر این نور و ایـن درس زنـدگی نباشـد بدانیـد کـه عاقبـت مـا                   هاي شهدا می    وصیت

ها را بـه      توانیم به غیر از این نور استفاده بکنیم و چند وصیتی که همه شهدا این وصیت                 نمی
 که  2کن امام لبیک بگویید   ش  اند و شما هم باید حتماً عمل بکنید اول به پیام دشمن             شما کرده 

                                           
 .74/  نساء-1
 .»بگوئید« در اصل وصیت -2
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 است که همه به جبهه بروند و بعد بر طرز تفکـر و راه ایـن شـهدا    1)کفایی(گوید واجب  می
فکر بکنید و حتماً به دنبال راه و هدف آنها بروید و بعد هم اطاعت از فرماندهی بکنیـد کـه    

 که تا   2آنهاییباشد و من از       می) عج(الزمان  اطاعت از فرماندهی اطاعت از امر خدا و صاحب        
خواهنـد امـام    خواهم که امـام را بـشناسند و اگـر نمـی           اند می   به حال امام خمینی را نشاخته     

خواهم که در تشییع جنـازه مـن شـرکت            کنند نمی   خمینی را بشناسند و یا با او مخالفت می        
 . کنند حتی پدر و یا برادرم و یا اقوام دیگرم

 داشت بدانیـد کـه      4 که فرزند ما آرزویی    3نگوییدو اما چند وصیتی با پدر و مادرم هرگز           
 که فرزندمان را از دست      6 اال زیارت کربال و هرگز نگویید      ، نداشتم در دنیا   5من هیچ آرزویی  

 خوشحال باشـید کـه امانـت        . این را بدانید که من به صورت امانتی در نزد شما بودم            .دادیم
 هـر مـوقعی کـه       .راي من بریزید  خود را خوب تحویل صاحبش دادید و مبادا قطره اشکی ب          

خواستید گریه هم بکنید در کناري بنشینید که مبادا دشمنان اسالم و امام به شما نگاه بکننـد                  
و سوءاستفاده بکنند و براي من هم گریه نکنید براي خدا و به یاد شهداي کربال گریه بکنید                  

 کـه شـهادت     ،ویـسید خـواهم بـر قبـر مـن کلمـه ناکـام نن              و من این را حقیرانه از شما مـی        
خواهم که مبادا سنگر خالی       ترین کام است که به آن رسیدم و من از برادران خودم می              بزرگ

 .ام بر زمین بماند مرا پر نکنند و اسلحه
خواهم کـه مـرا ببخـشند کـه مبـادا             شناسند می    می 7و این حقیر از کلیه کسانی که من را         

بدهم و اگر توفیق زیارت امام خمینی نـصیبتان         حقی از آنها بر گردنم بماند و نتوانم جواب          
شد سالم مرا هم به او برسانید و حتی یک لحظه از دعا کـردن بـه جـان امـام و رزمنـدگان                   

 .اسالم غافل نشوید

                                           
 .»کفائی« در اصل وصیت -1
 .»آنهائی« در اصل وصیت -2
 .»نگوئید« در اصل وصیت -3
 .»آرزوئی« در اصل وصیت -4
 .»آرزوئی« در اصل وصیت -5
 .»نگوئید« در اصل وصیت -6
 .»منرا«در اصل وصیت  -7
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هاي معـصوم قـسمت       خدایا تو را به خون سرخ شهدا و دست و پاهاي قطع شده جوان              
 .دهیم که راه بسته شده کربال را باز کن می

 نژاد حمدتقی خراسانیحقیر م
 التماس دعا براي امام

2/6/62 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم رب الشهدا و الصدیقین
 25: شماره شناسنامه   نژاد خراسانی: نام خانوادگی   محمدتقی: نام

 محمدجعفر: فرزند  دامغان: صادره از
اهللا فیقتل او      و فی سبیل    و من یقاتل   ة الدنیا باالخر  ةاهللا الذین یشرون الحیو     فلیقاتل فی سبیل  «

 1.»یغلب فسوف نوتیه اجراً عظیما
فروشند زندگانی دنیا را بـه آخـرت و کـسی کـه               پس باید نبرد کند در راه خدا آنان که می         «

 .»پیکار کند در راه خدا کشته شود یا پیروز گردد به زودي به او پاداشی گران خواهیم داد
مت جنگ و مقاتله در راهش را به ما عنایـت           شکر و سپاس بیکران بر آفریدگاري که نع        

هاي بهشت که مخصوص افراد صالح است بر ما گشود شـاید کـه توفیـق     فرمود و از دریچه  
ورود به این دروازه حقیقت را یابیم و سالم بیکران ما رزمندگان بر امام امـت ایـن قهرمـان                    

مـادر عزیـزم و   قرن و ابراهیم عصر و موسی زمان و سپس با عرض سـالم خـدمت پـدر و               
مردم شهیدپرور دامغان این شهر حماسه و شور و این کربال از کربالهاي ایران درود مـا بـر                   
شما اي مردم شهیدپرور ایران و درود ما بر شما همشهریان عزیزم که پشت استکبار جهـانی           

ن هایتان کمر خصم بدشگون را شکستید و با ارادة آهنینتـا            را به لرزه درآوردید و با شجاعت      
هاي آهنین خصم فائق آیید و اما وصیت حقیر به شـما ایـن همـشهریان                  روید تا بر تانک     می

 :گرامی
 ایـن اسـطورة مقاومـت و شـجاعت اسـت و       ،هرچه که ما داریم از برکت این امام عزیز         

                                           
 .73/  نساء-1



 99نژاد، محمدتقی       خراسانی¹استان سمنان 

حال که خداوند منان بر این ضعیفان منّت گذارد و این وجود را به ما داد قـدر ایـن وجـود                
اي فرامـوش    را لحظـه دار نگه و دعاي خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را           الهی را بدانید  

نکنید که این شکر بر نعمت خداست و اما درود بیکران من بر شما اي مادر با ایمان و پـدر                  
خـواهم کـه بـر     بخشید و از شما مـی  با سالم مجدد خدمت شما امیدوارم که مرا می . مقاومم

ن آرزوي دیرینۀ من بوده و دیگر اینکه بر قبر من کلمـۀ ناکـام               شهادت من گریه نکنید که ای     
خواهم که راه مـن کـه    هاست و اي برادرانم از شما می        ننویسید چرا که شهادت باالترین کام     

 . همه باشددار نگهراه خدا بود ادامه دهید انشاءاهللا که خدا 
 

 نژاد حقیر محمدتقی خراسانی
 اعزامی از دامغان

 1[...]تاریخ 

                                           
 .خط خورده است -1
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 103نژاد، محمدتقی       خراسانی¹استان سمنان 

  



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I مادرم بدان فرزندت براي اسالم شهید شد. 
I شهادت در راه خدا افتخار ماست. 
I تر از خون من است خواهرم حجاب تو کوبنده. 
I خواهرم هرگز امام را تنها مگذار. 
I والیت فقیه استمرار حرکت انبیا است. 
I برادرم هرگز دست از حمایت والیت فقیه برندار. 
I حق نامت را حفظ کن،رم حسینبراد . 

 نمحمدحس :نام
 خراط :خانوادگی نام
 محمد :پدر نام 

 حترم م:نام مادر
 1342 وششم شهریور بیست :تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  سپاه:کننده زامارگان اع

 1361انزدهم آبان  ش:تاریخ شهادت
 خوش  عین :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 105 خراط، محمدحسن     ¹استان سمنان 

 محمدحسن خراط
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 و لنبلونکم بشیئ مـن      2اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون        لمن یقتل فی سبیل    1وال تقولوا «

 الـذین اذا    ینرب و بـشر الـصا     4 من االموال و االنفـس والثمـرات       3صالخوف و الجوع و نق    
 6.» انا الیه راجعونهللا و  انا5ا قالومصیبۀاصابتهم 

  خداوند بخشنده مهرباننام به
و آن کسی که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه او زنده است ولیکن همه شما این                   «

هـا چـون تـرس و گرسـنگی و نقـصان              حقیقت را درخواهید یافت و البته شما را به سختی         
هـا صـابران    سایش از آن سـختی اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم و بشارت و مژده آ           

است آنان که چون به حادثه سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پیش گرفته گویند ما بـه     
 .»سوي او رجوع خواهیم کرد فرمان خدا آمده و به

 

 زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوسـت         
 

 بلکه زنده است شهیدي که جانش ز قفاست        
  

ر انقالب اسالمی امام خمینی و با سالم به شـهیدان اسـالم و    با سالم و درود به رهبر کبی       
با سالم بر شما خانواده عزیزم سالم بر بقاء پدر و مادر مهربانم شما که در راه خدا از جگـر                

 8اید و شما که خداوند منّت بر شما گذاشت و عزیزتان را در راه خـودش                  گذشته 7تان  گوشۀ
رونـد و تنهـا       مۀ موجودات روزي آمده و روزي مـی       فدا کرد مبادا شکر نعمت نکنید زیرا ه       

خداوند است که مرگ ندارد پس حال که چنین است چه خوب اسـت کـه در مقابـل جـان       
                                           

 .»تقولو« در اصل وصیت -1
 .»تسعرون« در اصل وصیت -2
 .»نقصص« در اصل وصیت -3
 .»الشمرات« در اصل وصیت -4
 .»قالو« در اصل وصیت -5
 .156-154/  بقره-6
 .»گوشتان« در اصل وصیت -7
 .»خونش« در اصل وصیت -8
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شـکر کنیـد    .  بهشت و زندگانی جاوید را بخریم      ، دنیوي کوتاه، با ایثار جان     1ناقابل و حیات  
ضی نیستم اگـر در مـرگم   خدا را که فرزندتان را قبول کند و هرگز اي پدر و مادر از شما را       
فرماید و شما بایـد از ایـن          شیون و زاري کنید زیرا این یک آزمایش الهی است که قرآن می            

 و صـبر پیـشه کنیـد کـه         4»هللا و انا الیه راجعـون      انا «3 و بگویید  2زمایش سربلند بیرون آیید     آ
و شـیرت را    صابران پیروزند، مادرم امیدوارم که مرا ببخشی و از من رضایت داشـته باشـی                

دانم که براي بزرگ کردن من زحمات بسیار کشیده و مـن نتوانـستم آنهـا را      می.حاللم کنی 
جبران کنم ولی مادرم این زحمات را براي بزرگ کردن من در راه خدا قبول کردي و حـال                   

 .مبادا ناراحت باشی
سـالم  بدان فرزندت براي چه شهید شد؟ براي اسالم پس آن وقت بایـد نالـه کنـی کـه ا           

عزیزترم و مگـر  ) 7(اکبر حسین من قابل نیستم که برایم گریه کنید مگر من از علی   . نباشد
من از جوانهاي دیگر عزیزترم؟ آنها فداي اسالم شدند و اگر خدا توفیق آن را بدهد من هم                  

پـس مـادرم مـرا نـزد فاطمـه      . فداي راه اسالم و راه امام شدم انشاءاهللا خـدا از مـن بپـذیرد              
و تو اي پدر عزیزم، شما کـه بارهـا از انحـراف             .  روسپید کن و برایم گریه مکن      )3(زهرا

پـدر  . پس پدر مثل کوهی استوار بـاش      . االن موقع آزمایش الهی است    . من جلوگیري کردي  
حسین را نیز در این راه بفرست چون راه سعادت است مبادا بگویید بس است رضـا رفـت                   

شود که حکومت جهانی اسـالم   ه وظیفه ما وقتی انجام میمان را انجام دادیم ن ما دیگر وظیفه  
 انقالبمان را بـه دسـت آن        5نپرچم خونی ) عج(پیاده شود و انشاءاهللا با ظهور حضرت مهدي       

شـود بخوانیـد بـرایم      پدر از مقدار پولی که دارم نماز قضا هرچند قدر می          . حضرت بسپاریم 
 که خـدایا    6م به دست شما نرسید بگویید     ونیم یا بیشتر بگیرید و اگر نعش        وماه  روزه قضا یک  

اي را که دادیم قبول کن و یادت از شهداي کربال بیاید و اگر به دسـتتان رسـید هرگـز               هدیه

                                           
 .»طحیا« در اصل وصیت -1
 .»آئید« در اصل وصیت -2
 .»بگوئید« در اصل وصیت -3
 .156/  بقره-4
 .»خونی« در اصل وصیت -5
 .»بگوئید« در اصل وصیت -6



 107 خراط، محمدحسن     ¹استان سمنان 

اي که قرار است درست کنند دفن کنید مرا کنار عبداهللا طـاهري   راضی نیستم در داخل مقبره    
 نکنیـد و  1برگـزار رج هرچند که لیاقت ندارم کنارش دفن کنید و مجلس عـزاي مـرا پـر خـ      

خـواهرم مـن حـق      ) معـصوم (عوض آن به مستضعفان که محتاجند بدهید و تو اي خواهرم          
برادري را براي تو اجرا نکردم امیدوارم مرا ببخشید خواهرم فرزنـدانت را بـا تعـالیم اسـالم      

محـسن را چنـان تربیـت کـن ماننـد           . باشـند ) عـج (پرورش بده تا سربازانی براي امام زمان      
خـواهرم همچـون    ): زهـرا (و تو اي خـواهرم    . ها سربازان فداکار اسالم باشند      ریفمحسن ش 

در مقابل مصائب استوار باش و هرگز به خود انـدوه راه نـده کـه در راه خـدا                    ) 3(زینب
و خواهرم حجابت را چنان محکم کن چـون سـنگر شـما اسـت و             . شهادت افتخار ما است   

 در حفظ و تعلیم مسائل اسالمی کوشا بـاش  خواهرم. تر از خون من است      حجاب تو کوبنده  
حق نامت را حفظ    : و تو اي برادرم حسین    . این راه سعادت است و هرگز امام را تنها مگذار         

برادرم اسلحۀ زمین افتاده برادر را بردار و محکم باش، برادرم هرگز دسـت از حمایـت            . کن
باش که والیت فقیـه اسـتمرار       والیت فقیه برندار و همیشه پشتیبان والیت فقیه در هر زمان            

رست را بخوان و خوب هم بخوان تا سرباز خوبی بـراي حـضرت      . حرکت پاك انبیا است    د
اید بـه خـوبی    کنم، اگر بدي دیده و از همه اهل و فامیل طلب مغفرت می        . باشی) عج(مهدي

 2.[...]خود ببخشید و از شما خواهانم پاسدار خون شهدا باشید موضوع اصلی 
 

 »موالسال«

                                           
 .»درست« در اصل وصیت -1
 . جمله خوانا نیست-2
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 109 خراط، محمدحسن     ¹استان سمنان 

  



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I هرگز از یاد امام عزیزمان غافل نباشید. 
I اسالم را یاري کنید. 
I باشید که حتی کفن نداشت) 7(کسی حسین در عزاي من یاد بی. 
I گردد شهید امانتی است که به خدا برمی. 

 علی :نام
 خرمی  :خانوادگی نام
 نعمت :پدر نام 

 شهربانو :نام مادر
 1341 بیستم اردیبهشت :تاریخ تولد

فرومــد از توابــع  روســتاي :محــل تولــد
 شاهرودشهرستان 
  راهنماییة پایان دور:تحصیالت
 ارتش :هکنند ارگان اعزام

 1361ودوم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
 فـکه  :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 111 خرمی، علی     ¹استان سمنان 

 علی خرمی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 خون خود نهال اسـالم را       1ود بر شهیدانی که با    با درود بر رهبر بزرگ انقالب اسالمی، و در        

هاي حق علیـه باطـل، درود بـر تمـام ملـت               آبیاري نمودند، درود بر تمامی رزمندگان جبهه      
 .درود بر پدر و مادر عزیز و مهربانم و نور چشمانم. مسلمان ایران

ادرم ، پـدر و مـ     2ها و دوستان عزیزم سالم برسـانید و خـداحافظی نماییـد             بر تمام فامیل   
هرگز از یاد امام عزیزمان غافل نباشید و اسالم را یاري کنید و هیچ براي من غمگین نباشید                  

 .هم از این بابت رنج و عذاب خواهید دید که روي
مادرم، پدرم لباس سیاه نپوش و گریه نکن و به سینه نزن که باعث شادي و خوشـحالی                   

 3کـسی   معمولی برپا کنید و بـه یـاد بـی   صورت شوید، عزاي مرا به    دشمنان اسالم و قرآن می    
خـود نـشان    ] از[گونه ناراحتی در جامعـه        که حتی کفن نداشت، باشید و هیچ      ) 7(حسین
 .ندهید

گونه ناراحت نباش چون امانتی بیش نبودم که خداوند مـرا بـه شـما داد االن                   مادرم هیچ  
راهـم را شـناختم، از   این امانت را از شما گرفت و از این بابت بسیار خوشحال بودم چـون   

از خـداي بـزرگ بـراي مـن طلـب           . طلـبم   ها حاللیت مـی     الهی  تمام فامیل، دوستان و حزب    
 .زاده به خاك بسپاریدم مرا در قبرستان فرومد یعنی پشت معصوم. 4آمرزش نمایید

سـالم  ) محمـد و حـسین و علیرضـا و خـواهر عزیـز سـکینه              (در پایان خدمت برادرانم    
 . یاد شما بودمرسانم که همیشه به می

 20/4/61نوشته شد در روز 

                                           
 .»به« در اصل وصیت -1
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
 .»بیکسی« در اصل وصیت -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
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 113 خرمی، علی     ¹استان سمنان 

  



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I یا شما باید حسینی باشید یا زینبی. 
I عزیزان این دنیا فانی و گذراست. 
I بسیجی باید الگو باشد. 
I به اسالم خدمت کنید. 
I ها را تقویت کنید جبهه. 
I رزمندگان را دعا کنید. 
I سنگر نماز جمعه یادتان نرود. 
I ساز کمیل و ندبه و توسل یادتان نرود اندعاي انس. 
I آموزي را تقویت کنید بسیج دانش. 
I امام را تنها نگذارید و گوش به فرمانش باشید. 
I راه شهدا را ادامه دهید. 

 نحسی :نام
 خرمیان  :خانوادگی نام
 حسن :پدر نام 

 بهجت :نام مادر
 1349 چهاردهم شهریور :تاریخ تولد
 شهرستان سمنان  :محل تولد
 طلبه / اول متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود :ل شهادتمح

  اصابت ترکش :نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 115 خرمیان، حسین     ¹استان سمنان 

 حسین خرمیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
پیام خداست بدانیـد کـه داریـد مـورد آزمـایش خداونـدي قـرار                ) 6(و پیام رسول اهللا   

ها را تقویت نمایید و رزمندگان را دعا کنید یا شما باید حسینی باشید و یا                  و جبهه گیرید    می
آمدیم هدف هم اهللا بوده است و اگر هـم  ) 7(بدانید ما براي آزادي کربالي حسین  . زینبی

طور که در حـدیث       گوشه را به ما نداد همان       خدا توفیق زیارت آن مرقد عزیز و گرامی شش        
 این فرشته قشنگ و بزرگ الهی آمد بـراي قـبض روح             1اب عزرائیل داریم در موقعی که جن    

طور کـه خـود خـدا فرمـوده مـن       آیند همان به سر بالین این بنده می  ) 7(شهید ائمه اطهار  
خواهم جان مؤمنین خودم را بگیرم چون براي یک مؤمن سخت است ولی چه کنم کـه           نمی

کنم و دیدار نمایم و به پیش خود بیاورم  شود باید او را زودتر نگاه         دلم براي مؤمنم تنگ می    
ا یـ و عزیزان بدانید این دنیا هیچ ارزشی ندارد چون این دنیا فانی و گذري است ولـی آن دن                  

هستی ما در آن هست بدانید عزیزان آخر باید همه برویم و چـه بهتـر کـه در راه او شـهید                       
ز عملیات توبه کردیم و توبه      شویم ما که الیق شهادت نیستیم شاید اگر خدا توفیق داد قبل ا            

 درگاه خداوند قرار گرفت و خدا مـا را بـه طـرف خـودش کـشید و بـه مقـام                       2مورد قبول 
 نـور چـشمان امـام سـنگر نمـاز          ، عزیـزان  3.شهادت نائل آمدیم همچون حربن یزید ریاحی      

خـدایا  . ساز کمیل و ندبه و توسـل، و از خـدا بخواهیـد              جمعه یادتان نرود و دعاهاي انسان     
بـرادران بـسیج پایگـاه      . هدا مقامشان عالی است متعالی بگردان و مطلبی هم بـراي بـسیج            ش

نواب صفوي بسیج یادتان نرود و حتی یک شب بسیج را تنها نگذارید واقعـاً بـسیج برویـد                
 و جوانان   4[...]گذاشتید    براي حفاظت از اسالم دعاهایی که در منطقه در مسجد ولیعصر می           

آموزي را تقویـت کنیـد تـا اینکـه            طور بسیج دانش    هه و بسیج و همین    محله را بکشید به جب    
ساز مملکت اسـالمی باشـند هـر عملـی انجـام       آموز هرچه بهتر در آینده آینده       برادران دانش 

                                           
 .»ازرائیل«ر اصل وصیت  د-1
 .»قبولی« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 . خوانا نیست-4
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همه کارها هیچنـد مگـر کـاري     . 1»فیه العمل کله هبا اال ما اخلص     «دهید براي خدا باشد       می
دانند به بسیج     د کسانی که از حزب خدا چیزي نمی        و نگذاری  ،که هدف خدا باشد نه غیر آن      

چراکـه در بـسیج   . نمونه باشـد . کنند بسیجی باید الگو باشد بیایند چراکه بسیج را خراب می     
خدا به همه شما نصرت و اجر عنایت بکند و تا اینکه هرچه بهتر بتوانید               . اند  شهدا کار کرده  

 سـال عبـادت     70 راه خدا بهتر است از       به اسالم خدمت کنید و بدانید یک شب نگهبانی در         
 .نگهبانی که براي خدا باشد

16/11/64 
 حقیر حسین خرمیان

 16/11/64تاریخ 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 3.»2فتنۀقاتلوهم حتی ال تکون و «
 4.»وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
 »علیک یا ابا عبداهللا ایها الشهیدالسالم «

شهادت دادن به وحدانیت خدا و گفتن اهللا اکبر و اشـهد ان ال اهللا اال اهللا و اشـهد ان محمـداً       
 )6(رسول اهللا

 امـام بـه ترتیـب اول آنهـا امیرالمـؤمنین علـی بـن        12با شهادت دادن به والیت رهبري       
ن و محمدبن علی و جعفربن محمد و  العابدی  بن علی و زین     بن علی، حسین    ابیطالب و حسن  

بن محمد هادي تقـی و        بن موسی و محمدبن علی تقی الجواد و علی          بن جعفر و علی     موسی
و با درود به رهبر کبیر انقالب و سـالمی          ) عج(حسن علی زکی العسکري و حضرت مهدي      

                                           
، حکمت 155غررالحکم، ص. است) 7(این عبارت از کلمات قصار علی   . وجود ندارد » فیه« در اصل وصیت واژة      -1

 .»العمل و آثاره باب االخالص، فی «2896
 .»لفتنۀا« در اصل وصیت -2
 .193/  بقره-3
 .169/ عمران  آل-4
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بـه   اسـالم و رسـیدن       2 و به امید پیـروزي رزمنـدگان       1 آیت حق منتظري   يمقام رهبر   بر قائم 
 .کربالي حسین و شفاي مجروحین و معلولین و آزادي اسراي اسالم

همـراه راهیـان کـربال عـازم     ] با[کار توفیق داد تا  چقدر خوشحالم که خداوند به من گنه      
اهللا و مـردم شـهیدپرور    تر از آنم که براي امت حـزب    جبهه حق علیه باطل بشوم من کوچک      

بم را بگـشایم و انـدکی بـا شـما امـت شـهیدپرور              پیام بدهم ولی چه کنم که باید دریچه قل        
خواهران برادران امام عزیز را تنها نگذارید و گوش به فرمانش باشـید چراکـه               . صحبت کنم 

) 6(اهللا  پیـام رسـول   ) عـج (و پیام حـضرت مهـدي     ) عج(فرمان او فرمان حضرت مهدي    
 .است

 

 ]نامه خانوادگی وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

جز نـاراحتی    که در پهلوي شما بودم به4اي   ساله 15 الی   16 که این عمر     3مدان  پدرم مادرم می  
شما و اذیت کردن شما چیز دیگري نبودم و باعـث نـاراحتی شـما بـودم و از شـما تـشکر                      

اي بـا دیـن    کـنم در خـانواده    احکام اسالم را یاد دادید و خدا را شکر مـی 5 من کنم که به    می
انی خـودم را در دوره انقـالب و مملکـت اسـالمی        بزرگ شدم و در دوران جوانی من جـو        

سر بردم و متشکرم که اسـم خـوبی بـر روي مـن گذاشـتید تـا در آن دنیـا پهلـوي ائمـه                          به
دانم همیشه باعث ناراحتی پدرم و مادرم بـودم خـدایا             خجالت نکشم خدایا می   ) 3(اطهار

ند بایـد در پـیش      پدر و مادرم را از من راضی گردان چراکه اگـر آنهـا از مـن راضـی نباشـ                   
دانم که در تحـصیل کوشـا نبـودم و دل شـما را                پدرم مادرم می  . حضرت حق جوابگو باشم   

خون کردم ولی خوشحال باشید که فرزندتان در دانشگاه بزرگ و عظیم الهی قبـول شـده و                 
 . در راه خدا از دنیا رفته شهید شده است

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»دزمندگان« در اصل وصیت -2
 .»دانم نمی« در اصل وصیت -3
 .»سالگی« در اصل وصیت -4
 .»به احکام« در اصل وصیت -5
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ببخشید چون من یک لحظه با شما    خواهم من را      برادرانم و خواهرانم از شما عزیزان می       
اگـر خودمـان را گـول    ] و[کـردم   روي خوب نداشتم و همیشه با عصبانیت با شما رفتار می     

اید برادران و خواهران تحصیل را فرامـوش نکنیـد بدانیـد              نزنیم شما خیلی از من بدي دیده      
حـسن و   برادر عبـاس، م   . اگر دین بخواهد پابرجا باشد همیشه جنگ بین حق و باطل است           

 بروید و نگذارید اسـالم از     ،کرد که به جبهه بروید      می] شما اقتضا [محمد علی وقتی که سن      
بـرادرانم  . از دسـت آنهـا افتـاده نگذاریـد بـر زمـین بمانـد              ] که[بین برود و اسلحه شهیدان      

پدرم مادرم خـواهرم بـرادرم اگـر شـهید شـدم            . وار باشید   خواهرانم زینب . وار باشید   حسین
خواهـد شـهید    شهید گریـه نمـی  . شود  گریه نکنید چون دل دشمن شاد می 1کنم خواهش می 

خواهـد خویـشاوندان بدانیـد شـهید شـرکت در جلـسه و مجلـس عـزا                    ادامه دادن راه مـی    
 زمین نماند و اي کـسانی کـه هنـوز بـه هویـت               2اش  خواهد که اسلحه    خواهد شهید می    نمی

اسالم نماز و روزه است، بلکـه اسـالم بـا    رهبري و مسئولین این انقالب پی نبردید، نگویید       
شود، بدانید پشتوانه این مملکت خداسـت و اگـر نبـود ایـن      سیاست است که فرد مؤمن می 

ام بـه     رفت و حتی امکان پیروزي هم نداشت و اگر جنازه           مملکت در همان اوایل از بین می      
ز میـت را هـم بـه        هرجا که پدرم اجازه داد و خواندن نما       ] را[دست شما رسید، محل دفنم      

دهم که هرجا صالح ایشان بود، خودشان تصمیم گیرند و بعد از من تمـام         پدر بزرگوارم می  
دانم چگونه از شما تـشکر       نمی! مادرم! در آخر پدرم  . باشد  وصیت هرچه که دارم با پدرم می      
 .و خداوند) 7(3کنم اجر شما با اباعبداهللا الحسین

 2ید از سالی که به سن بلـوغ رسـیدم تـا حـال و                اگر براي شما امکان داشت حساب کن       
 .سال قبل از آن روزه ونماز حقیر را در صورت امکان بگیرید و یا بگیرند

                                           
 .»خواهشاً« در اصل وصیت -1
 .»اصلحه« در اصل وصیت -2
 .»عبداله الحسین« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I باشد هدف حقیر از آمدن به جبهه فقط و فقط رضاي حق تعالی می. 
I را حمایت کنید) امام خمینی) (عج(نایب برحق امام زمان. 
I گونه در مقابل کفر سالح برکشید تان حسین  پدر و مادر حسیناي. 
I تان مرگ باعزت را بر زندگی با ذلت ترجیح داد حسین. 
I ها کشیدند پیامبران و ائمه معصومین در ادامه خط انبیاء سختی. 
I امیدوارم راه کربال را باز نماییم. 

 حسین :نام
 خطیري نامنی  :خانوادگی منا

 کاظم :پدر نام 
 صغرا فاطمه :نام مادر

 1335 یکم فروردین :تاریخ تولد
ــد ــتاي :محــل تول ــع  روس ــامنی از تواب ن

 شهرستان گرگان
 ابتدایی ة پایان دور:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  رکشاصابت ت :نحوة شهادت

ــزار ــهداي :م ــزار ش ــرزه  گل ــتاي ط روس
 شهرستان دامغان 
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 1خطیري نامنی، حسین
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
»نَّاال صیتنُ و سکی وم وحیاي  مماتی هللا ر2.» العالمینب 
 .»همانا نماز و روزه و زندگی و مرگم براي اهللا پروردگار جهانیان است«
هر انسانی خواه ناخواه با این دنیاي پر از فریب و نیرنگ وداع خواهد گفت، ولی خوشا                  

خداوند را بـه  .  شهید شدندگونه گونه زیستند و حسین     به حال برادران و خواهرانی که زینب      
بـشر ضـعیف انـسان نیازمنـد شـکر          ] بـه   [مناسبت لطف و کرمش و عنایات مخـصوصش         

 .کنم می
خداوندي که انسان را با یک خلقت بسیار پیچیده اما در میـان سـختی آفریـد تـا کمـال                  

 انسان او در اوج نبرد با این پیچیدگی و ضعف در یک انسان تکامل یافته عاشق و عالقمنـد              
هاي الهی خداونـد میـدانی        به نبرد براي خدا در دنیا تجلی پیدا کند و ضعف انسان و نعمت             

ایم و خداوند متعال در این میدان براي ما پیامبران را فرستاد کـه   است که ما در آن واقع شده  
هـا    پیامبران و ائمـه معـصومین در ادامـه خـط انبیـاء سـختی              . راه راست را به ما نشان دهند      

ها را تحمل نمودند تا خط سـرخ اسـالم بـراي اجـراي          ها دیدند و ناراحتی      شکنجه کشیدند،
 .هاي الهی این دین مبین محفوظ بماند حدود و ارزش

 تا ما   3خواهیم که ما را در میادین نبرد حق علیه باطل یاري نمایی              ما از تو می    ،پروردگارا 
روزي بزرگی را نصیب لـشکریان     شود غلبه یابیم و پی      هایی که از خودمان ناشی می       بر ضعف 

 .امت اسالمی ایران گردانیم
امیدواریم که . باشد  هدف حقیر از آمدن به جبهه فقط و فقط جهت رضاي حق تعالی می              

 و  4هاي حرم موالیمان را باز نمـاییم        با عنایات اهللا حق سبحانه راه کربال را باز نماییم و قفل           
                                           

نامه خود را تحریر کرده است، زیرا افرادي ازجمله حـسن   هادت وصیت شهید حسین خطیري گویا قبل از اعزام و ش -1
 .اند اکبري آن را امضاء کرده و همسرش ربابه و همچنین سید جلیل میر علی) برادر شهید(خطیري 

 .162/  انعام-2
 .»نماید« در اصل وصیت -3
 .»نمائیم« در اصل وصیت -4
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ات   به چهرة چروك خـورده و دسـتان پینـه بـسته      پدر عزیزم وقتی که    1.آن را زیارت نماییم   
نتوانستم فرزند خوبی بـراي شـما   ] که[گیرد  کنم، شرم و خجالت همۀ وجودم را می    نگاه می 

نایـب  . 2ام مرا حالل کـرده و بـرایم طلـب مغفـرت نماییـد        باشم در پیشگاه خداوند شرمنده    
ن او بـود کـه مـا را از فـساد          او را تنها نگذارید چو    . حمایت کنید ] را) [عج(برحق امام زمان  

 هـدایت  3در پرتو جلوه روشن الهی ما را به راه راسـت . نجات داد و از خواب بیدارمان کرد  
کرد و با آمدن در خط امام به صراط مستقیمی راه یـافتم کـه هـر روز بارهـا در مناجـاتم از          

 .خداوند خواستار آن بودم
گونه درمقابل کفر سالح برکشید        حسین تان،  شاد باشید که حسین   ! اي پدر و مادر معظمم     

گونه شدن را به      اي خواهر عزیزم که حسین    . و مرگ باعزت را بر زندگی با ذلت ترجیح داد         
 باشـید کـه   مطمـئن تر ادامـه دهیـد و    اید هرچه مصمم من آموختید راهی را که انتخاب کرده  

 .کند به چنین شاگردانی افتخار می) 3(زینب
صیبم شد هیچ کسی حـق نـدارد بـر علیـه مـن و خـط مـن                    شهادت ن  4سعادت عظماي  

 پدران بزرگوار    در انتها از همۀ   . چینی نماید خطم و راهم مشخص و معین شده است           صفحه
 .نمایم و مادران و برادران و خواهران امت شهیدپرور طلب عفو و بخشش می

 

 اهللا گردان امام روح
30/9/65 

 برادر حقیر شما حسین

                                           
 .»نمائیم« در اصل وصیت -1
 .»ئیدنما« در اصل وصیت -2
 .»ات« در اصل وصیت -3
 .»عظمی« در اصل وصیت -4
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 ]گراي دی نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

تم علـی کـل ذیـروح بالفنـاء و األعـدام و      خالحمدهللا الذي اختار لنفسه البقاء و الدوام و         «
 1.» اهللا علی اعدائهملعنتۀ والسالم علی محمد و اله و خیر االنام و ةالصلو

 

ه  حاضر گردید توفیق آثار آقاي حسین خطیر نامنی فرزند کاظم ساکن طـرزه کـ               2اما بعد  
وصیت نماید، بعدالحضور و بعد از اقرار به وحدانیت پروردگار و عدالت حضرت جبـار و                

اهللا و سالم علیهم اجمعین الی یـوم القـرار         رسالت رسول مختار و والیت ائمه اطهار صلوات       
وصی خود قـرار داد بـرادر ارجمنـدش         ) 6(ومعاد یوم گیر و دار و اقرار بما جاء بالنبی         

اش عفـت و عـصمت پنـاه ربابـه             و وکیل خود قرار داد زوجه دائمه       آقاي حسن خطیري را   
خدابخشی فرزند مشهدي حسین خدابخشی را که بعد از اینکه اجابت حق را لبیک گفته به                

نامچه عمل نمایند امیدوار که مأجور و مثـاب خواهنـد بـود اوال تقریبـاً                  مضمون این وصیت  
 5 خـرج مرسـوم    4 و قروض و مهریه و سهمیۀ       دیون 3معادل یک ثلث از اموال را بعد از اداي        

 ة کـه دو سـال صـوم و صـلو         6عزا، از یوم رحلت الی سال و غیره طبق معمول محل بنمایند           
 و وجوهات شرعیه خمس طبق دفتـر معمـول          8 و مبلغ پانصد تومان رد مظالم بدهند       7بدهند

                                           
هـاي آن بـه    اما برخی از عبـارت . صورتی که شهید آورده است در هیچ کدام از کتب ادعیه یافت نشد            این عبارت به   -1

بـراي هـر   خـدا را شـکر کـه بـراي خـود بقـاء و دوام و           «: ترجمه.وره بکار رفته است   ثصورت پراکنده در ادعیه مأ    
و خانـدانش  ) 6(درود و سالم خدا بـر حـضرت محمـد   . روح و جانداري فنا و نابودي را مقرر کرده است    ذي

  .»شدگان و لعنت خدا بر دشمنان آنان باد باد، بهترین آفریده
 و رود یعنی پس از حمد و نیایش به درگاه حضرت حق        کار می   اصطالحی است که در متون عربی به      » اما بعد « تعبیر   -2

 ..سالم بر انبیاء وائمه معصومین
 .»اداء« در اصل وصیت -3
 .»ثمیه« در اصل وصیت -4
 .»مرسومی« در اصل وصیت -5
 .»نمایند به« در اصل وصیت -6
 .»دهند به« در اصل وصیت -7
 .»دهند به« در اصل وصیت -8
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 دو ثلـث     و 1دارند و مابقی را صرف و خرج مصارف خیریه هرطور که اصلح باشد بنماینـد              
 عمـل  3»للذکر مثل حـظ االنثیـین  « نبوي و بمفاد آیۀ شریفه 2[...]دیگر طبق دستور شریعت     

باشد و این چند کلمـه    نامش ربابه می4برده  نمایند و قیومیت و نگهداري فرزندم با زوجۀ نام        
نامچۀ شرعیه قلمی گردید تا عندالحاجت حجت بوده باشـد و کـان تحریـراً     بر سبیل وصیت 

 .6/2/1361بهشت ماه شمسی   هجري قمري مطابق با ششم اردي1401 رجب فی دوم
 

 حسین خطیري نامنی
6/2/61 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
انی و        6/2/1361ق مطابق با    . ه1401به تاریخ دوم ماه رجب المرجب        شمـسی رفیقـانی ربـ 

ن قریـه  تأییدات سبحانی شامل حال خیریت مآل آقاي حسین خطیر نامنی فرزند کاظم سـاک       
طرزه گردید که در تاریخ فوق رسیدگی اموال و سرمایه خـود از حیـث وجوهـات شـرعیه                   

 .انشاءاهللا. خداوند توفیق برکت به ایشان و سایر مؤمنین عطا فرماید.  به شرح ذیل5بنماید
 

  اکبري طرزي االحقر سید جلیل میرعلی
 

  ریال5000 وجه موجودي در بانک
 "    5000 خرید برنج و روغن و غیره

 "   90000 طلبکاري
  ریال100000 جمع شد
 "     50000 بدهکاري

   ریال50000 الباقی
                                           

 .»نمایند به« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .11/  بخشی از سوره نساء-3
 .»نامبرد« در اصل وصیت -4
 .»نماید به« در اصل وصیت -5
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 وجوهات بدهکار شد هزار تومان

 شود، پانصد تومان که سهم امام آن می
 ن و سهم سادات پانصد توما

 

 .وجوهات داده شده است
 خطیر نامنی
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 هاي کلیدي عبارت
I تر کردند  خون خود مسئولیت ما را سنگینشهیدان با ریختن. 
I اهللا ایران وقت آن رسیده است که به یاري اسالم بشتابید ملت حزب. 
I خواهم امام را تنها نگذارید از شما عاجزانه می. 
I سرمشق گرفتیم) 7(درس شهادت را از مکتب آقا و موالیمان امام حسین. 
I از خط امام و رهبر کبیر انقالب جدا نشوید. 
I قعی اسالم را امام خمینی براي ما هدیه آورده استخط وا. 

 نحس :نام
 خطیري نامنی  :خانوادگی نام
 کاظم :پدر نام 

 صغرا  فاطمه :نام مادر
 1338 چهارم خرداد :تاریخ تولد
 نامنی از توابع شهرستان گرگان  روستاي :محل تولد
 ابتدایی ة پایان دور:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

روستاي طرزه از توابع شهرستان  گلزار شهداي :مزار
 دامغان
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 حسن خطیري نامنی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»تاً بل احیاء عند ربهم یرزقوناوال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امو«
انـد و در نـزد خداونـد     آنهـا زنـده  ] بلکه[اند  کشته شدند مرده گمان نکنید آنکه در راه خدا    «

 .»خورند خود روزي می
منجی عالم و نایب برحقش امام خمینـی رهبـر کبیـر       ) عج(امام زمان ] مقدم[ سالم به پیشگاه   

 بر شهیدان به خون خفته ایران کـه  2با سالم و درود. گذار جمهوري اسالمی ایران  و بنیان  انقالب
 . ادندتر کردند که راه سرخ حسینی را به ما هدیه د خون خود مسئولیت ما را سنگین با ریختن

اهللا همیشه در صحنه ایران اینک وقت آن رسیده است که به               ملت حزب  3سروران گرامی  
باشد آنها از اسـالم و مـسلمین    یاري اسالم بشتابید که اسالم در حال خطر ابرجنایتکاران می         

دانید که این جنـگ تحمیلـی را          زنند شما می    حد ترس برداشته و دست به هر جنایتی می          بی
اهللا بـه   دسـت شـما ملـت حـزب      به وجود آوردند تا انقالب اسالمی ایران که بـه         جنایتکاران

عنوان بـرادر کوچـک        پس من به   .دست آمد آن را از بین ببرند        رهبري مرد قاطع و توانایی به     
ها را خالی نگاه نداریـد زیـرا    خواهم که امام را تنها نگذارید و جبهه       شما از شما عاجزانه می    

 رهبر عزیزمان به   4برد و آخرین سیلی را به گفته        سر می   ر آخر خود را به    این صدام دیوانه عم   
 که یا خودکشی کند یا فرار نماید این پیر جماران را تنها نگذارید که ایـن از                  5او وارد آورید  

باشد او با سخنان خود با تقـواي خـود بـا قاطعیـت                می) 7(و حسین ) 6(نسل پیامبر 
ملت سلحشور ایران در صحنه بـودن شـما باعـث           . درآوردها را به زانو       خود تمام ابرقدرت  

ملتـی کـه    « خـود را عـوض کردنـد         6شد که کشورهاي خارج یکی بعد از دیگـري موضـع          

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .»دورد« در اصل وصیت -2
 .»گرمی« در اصل وصیت -3
 .»بگفته« در اصل وصیت -4
 .»آورد« در اصل وصیت -5
 .»موز« در اصل وصیت -6
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باشـد و مـا از کـشته          برادران شهادت افتخاري بس بزرگ مـی      . 1»شهادت دارد اسارت ندارد   
سـردار  ) 7(شدن باکی نداریم چون این درس را از مکتب آقـا و موالیمـان امـام حـسین                 

 .شهیدان اسالم سرمشق گرفتیم
 

 :پیام به خانواده خودم
حـال  صبر داشته باشد و به حال من گریه نکند بلکه بـه  که  دهم به خانواده خودم پیغام می     

 که ندیده است در دشت کربال و شام و کوفـه از             3هایی  گریه کنید که چه ستم    ) 3(2زینب
هاي مـن   زیرا بچه. مرا در خط اسالم تربیت کنید     هاي    اسالم سرمشق بگیر و بچه    ] ي[آن بانو 

هـاي خـود را    خـواهم کـه درس   ترم محمد آقا می فرزند بزرگ] از[باید راه مرا ادامه دهند و    
خواهم که     می 5ام  خانواده] از[باشد و      ادامه راه من می    4درس خواندن تو باعث   ] با[بخواند و   

 )3( حضرت زهرا که به فرموده6حجاب را خود و بر دخترم بیاموزد
 گونه خطاب است     اي زن به تو از فاطمه این      

 

 ترین زینت زن حفـظ حجـاب اسـت           زیبنده 
 

. گرچه پسر خوبی برایش نبودم و مـرا ببخـشد       . خواهم که مرا حالل نماید      و از پدرم می    
خواهم که مرا حالل نماینـد و     زیرا بخشش با بزرگان است و از همۀ خویشان و دوستان می           

سالم و رهبر کبیر انقالب اسالمی جدا نشوید که خط واقعی اسالم را رهبـر بـزرگ              از خط ا  
 . ما هدیه آورده است7اسالم امام خمینی براي

 8»والسالم«
 ارمسپ همۀ شما را به خداي بزرگ می

 حقیر حسن خطیري قربان همگی شما
13/7/65 

                                           
 . جلدي22 صحیفه امام، دورة -1
 .»ع« در اصل وصیت -2
 .»ستمهاي« در اصل وصیت -3
 .»بأس« در اصل وصیت -4
 .»خانوادام« در اصل وصیت -5
 .»باموزد« در اصل وصیت -6
 .»به« در اصل وصیت -7
 .»وسالم« در اصل وصیت -8
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 هاي کلیدي عبارت
I ام پیرمان عطا کنخدایا عمر طوالنی و پربرکت به ام. 
I کنیم ایم و تا آخرین قطره خون خود را فدا می ما براي جنگ با کفر رفته. 
I خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار: مردم دعایتان این باشد. 
I امام پیرمان را تنها نگذارید. 
I براي من شهادت فوز عظیم است. 
I همسنگرانم راه من را تا سر حد جان ادامه دهید. 
I اطمینان دارم که اسالم پیروز است. 

 عباس :نام
 خلجیان  :خانوادگی نام
 غالمحسین :پدر نام 

 طاهره :نام مادر
 1344 پانزدهم بهمن :تاریخ تولد
  تهرانشهرستان :محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361م فروردین هشت :تاریخ شهادت
  مهاباد :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

ــزار شــهداي :مــزار رضــاي  فــردوس گل
 شهرستان دامغان
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 عباس خلجیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»تدوا ان اهللا ال یحب المعتدینعو قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال ت«
 2.»وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
 قـرار دادي و مـا هـم شـرکت کـردیم و         3امتحـانی  از تو سپاسگزاریم که برایمان       ،خدایا 
 و بـراي راه     4خدایا از تو سپاسگزاریم که ما را الیق دانـستی کـه بیـاییم             . ایم  سوي تو آمده    به

 ما امـت دردمنـد   ،خدایا. هایمان را فداي تو و امام زمانمان کنیم  ناقابل در رگ   5پاك تو خون  
 و پربرکـت  6سـتاریم کـه عمـري طـوالنی      خواهیم و از درگاه تو خوا       و رنج کشیدة ایران می    

 .براي امام پیرمان عطا کنی
ایـم و تـا آخـرین قطـره خـون       همشهریان عزیزم و ملت ایران ما براي جنگ با کفر رفته     

 جنازه شهداي شهرستان شرکت کنید      7خواهم که در تشییع     ایم و از شما می      خود را فدا کرده   
لمان در موقـع نمـاز و عبـادت فقـط از خـدا              امت مـس  . و روح بازماندگان آنها را شاد کنید      

خـواهم کـه اسـلحه مـن را           همسنگرانم از شما می   . ددار  نگه را برایمان    8بخواهید که اماممان  
 نداشتم فقط   9گونه آرزویی   من هیچ . نگذارید بر زمین بیفتد راه مرا تا سرحد جان ادامه دهید          

 عظـیم  10هادت ایـن فـوز  آرزو داشتم و به آرزویم رسیدم کـه در جبهـه شـرکت کـنم و شـ            
 . من و دیگران شود11نصیب

                                           
 .190/  بقره-1
 .169/ عمران  آل-2
 .»امتهانی« در اصل وصیت -3
 .»بیائیم« در اصل وصیت -4
 .»خونی« در اصل وصیت -5
 .»توالنی« در اصل وصیت -6
 .»تشیع« اصل وصیت  در-7
 .»امامان« در اصل وصیت -8
 .»آرزوئی« در اصل وصیت -9

 .»فوظ« در اصل وصیت -10
 .»نسیب« در اصل وصیت -11
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من چنـد   . دهید  مادر و پدرم برایم گریه نکنید زیرا که مرا و روح مرا مورد زجر قرار می                
 کنم  میوصیتچیز را 

 دارم کـه اسـالم پیـروز    2 را بر زمین نگذارید و راه را ادامه دهیـد کـه اطمینـان    1ام   اسلحه -1
 .است

 زندگی من رنج فراوان به شما دادم و امیدوارم که جـانم را فـداي                 پدر و مادر عزیزم در     -2
 .3که همان راه خداست، کرده باشم] هم[شما و راه شما 

 مناسب  4هاي  پدر و مادرم را تنها نگذارید و در وقت        . رزمانم و دوستان و همشهریانم       هم -3
 .به دیدن آنها بروید

 دعایتان این باشد که خدایا خدایا تـا انقـالب            مردم امام پیرمان را تنها نگذارید و همیشه        -4
 .دار نگهمهدي خمینی را 

 باد پرچم خونین اسـالم  6برافراشته.  به رهبر انقالب امام خمینی5 در پایان با درود فراوان     -5
 .و بریده باد دست دشمنان اسالم

 7»والسالم«
 عباس خلجیان

                                           
 .»اسلحم« در اصل وصیت -1
 .»طمینان« در اصل وصیت -2
 .»ام کرده« در اصل وصیت -3
 .»وققهاي« در اصل وصیت -4
 .»فراون« در اصل وصیت -5
 .»برافته« اصل وصیت  در-6
 .»وسالم« در اصل وصیت -7
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 هاي کلیدي عبارت
I خاطر خدا هست  آمدن براي رضاي خدا و بهاز به جبهه انگیزه من. 
I اي عزیزان من مال خود نیستم مالک من خداست. 
I دانم بینم و می تنها آرامش خود را در یاد و راه خدا می. 
I امام را تنها نگذارید. 
I وحدت را حفظ کنید. 
I خواهران حجاب را حفظ کنند. 
I همیشه پشتیبان والیت فقیه و روحانیت باشید. 
I سالمتی و ایمنی همۀ ما دین ماستتنها راه نجات ،. 

 علی :نام
 خلعی  :خانوادگی نام
 حسین :پدر نام 

 زیور :نام مادر
 1336 هفدهم مهر :تاریخ تولد
کالتـه رودبـار از      روسـتاي    :محل تولد 

 توابع شهرستان دامغان
 سوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام
 1365چهارم دي  :دتتاریخ شها

  عراق شلمچه :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی خلعی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 عنـداهللا و    جـۀ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفـسهم اعظـم در               «

 1.»اولئک هم الفائزون
آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خـدا بـه مـال و جانـشان جهـاد                       «

ها را نزد خدا مقام بلنـدي اسـت و آنـان بالخـصوص رسـتگارانند و سـعادتمند دو           کردند آن 
 .»عالمند

بخش جهان و با درود و سالم بر جمیـع پیـامبران و دوازده         خداوند بزرگ و هستی    نام  به 
و نایب برحقش امام خمینی و این خورشید درخشان         ) عج(خصوص امام زمان    به) 7(امام

ها و تحقق بخشید دین اسالم را         ها و ظلمت    که با پرتواش روشن ساخت ایران را از تاریکی        
و براي ما عزت و فضیلت و افتخار آورد و به ما بها داد و هم در دنیاي امـروزي و هـم در                        

خاطر خدا هست همچـون       خدا و به   هدف و انگیزه به جبهه آمدن من براي رضاي           2.آخرت
ام و  و امامانم در راه جهاد در راه خـدا را لبیـک گفتـه       ) 6(دعوت پیامبر حضرت محمد   

ام کـه     ام و آمده    و امام خمینی را لبیک گفته     ) 7(امام حسین »  ینصرنی 3هل من ناصر  «نداي  
ر و تـو    و شما اي عزیزان و اي پدر و مادر و اي بـراد            . شاید فضل خدا شامل حال من شود      

اي همسر و فرزندانم براي من گریه نکنید و ناراحت نباشید بلکه خوشحال و شاد باشید که                 
ام و کشته شدم چه راهی از این بهتـر و چـه مرگـی از ایـن پرافتخـار و بـا         در راه خدا آمده   
 .تر عزت و فضیلت

اي عزیزان من، من مال خود نیستم مالک من خداست صاحب و همه چیز من خداست                 
 آنچه دارم از آن خداست اگر سر دادم از مال خداست اگـر جـان دادم ایـن جـان از مـال                     و

خداست من چیزي ندارم جز گناه و واقعاً روسیاه هستم در نزد خداي کریم و تنهـا آرامـش    

                                           
 .20/  توبه-1
 .»در آخرت ما« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك.، ر»ناصرن« در اصل وصیت -3
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پیام من به ملت شهیدپرور ایران ایـن اسـت کـه    . دانم بینم و می   خود را در یاد و راه خدا می       
رند و همیشه در صحنه باشند و اختالفات را کنار بزنند و وحدت را حفـظ                امام را تنها نگذا   

کنند و خواهران حجاب را حفظ کنند که حجاب خواهران از خون دادن ما، جهاد ما بهتر و                  
خواهم کـه امـام را تنهـا           این است و از شما می      1ام  و پیام من به خانواده گرامی     . تر است   مهم

اند عمل کنید و      ر حال یاري کنید و آنچه خدا و رسولش گفته         نگذارید و دین اسالم را در ه      
 و تنها راه نجات و سالمتی و ایمنی همه مـا            2همیشه پشتیبان والیت فقیه و روحانیت باشید      

 3.در دین ماست که باید آن را خوب حفظ و نگهداري و به آن عمل کنیم
دیوار نشده اسـت و     و ده متر طول در سیزده متر عرض پشت ساختمان زمینی است که               

ها و اگر ضرورتی پیـدا   خانه براي بچه . براي ساخت بقیه ساختمان آهن دارم که آنجا هست        
زمینی  یک موتور، دو رأس گاو و مقداري هم سیب     ] که[ها باشد غیر از خانه        نکرد براي بچه  

مـان  وپانـصد تو    هزار تومان تا هـزار       کنید و یک   4[...]در انبار است، بفروشید و صرف خرج        
هـا باشـد و اگـر هـم      خواهد پهلوي بچه و همسرم مجاز است می   . براي من رد مظالم بدهید    

جـا    اسالم است عمل کنید با فرصت کم که دارم از همـین   5خواهد آنچه در دستور شرع      نمی
بیـشتر   ساعت ده صبح بـا توفیـق هرچـه      30/9/65امروز  . رسانم  ام را به پایان می      نامه  وصیت

 .شماوشبختی همه شما و سالمتی و خ
 یگان خدمتی رزمی بسیج

 هاشم ردان قمر بنیگ
 محل دفن مزار شهداي کالته

 30/9/65مورخه 
 علی خلعی

 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

                                           
 .»گرامیم« در اصل وصیت -1
 .»باشند« در اصل وصیت -2
 .هایی از وصیت افتاده است  در این قسمت وصیت عدم پیوستگی وجود دارد، احتماالً قسمت-3
 .خط خوردگی است -4
 .»شرح« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I  دکه تمام زندگی خود را وقف اسالم کرده بو) امام خمینی(ما عزیزي را از دست دادیم. 
I هایم را به تکیه ابوالفضل بدهید کتاب. 
I کنند برندارند خواهم که دست از یاري مسئولین که در راه اسالم خدمت می از ملت می. 
I خوب است آمادگی خودمان را حفظ کنیم،مردم ما در زمان نه جنگ نه صلح قرار داریم . 
I تر است دهند تکلیف و وظیفه سنگین اللهی بودن می براي کسانی که شعار حزب. 

 اکبر علی :نام
 نژاد  خلیل :خانوادگی نام
 محمد :پدر نام 

 سیده فاطمه :نام مادر
 1342 تیر هجدهم :تاریخ تولد
 شهرستان تهران :محل تولد
 سال چهارم کارشناسی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 - :تاریخ شهادت
  - :محل شهادت
 - :نحوة شهادت

رضـاي     فـردوس   گلزار شهداي  :مزار
 دگاهشزا
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 نژاد اکبر خلیل علی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»انا هللا و انا الیه راجعون«
 3.» و االکرام2و کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل«
 به مناسبت فقـدان     4و عرض تسلیت  ) عج(با عرض سالم و درود به محضر آقا امام زمان          

 .از دست آن عزیز لبریز از خون گشتنایب گرانقدرش که قلب تمامی مسلمانان در غم 
پروردگارا به ملت داغدار ایران توفیق ده که بتوانند راه آن بیمار حق را ادامه دهند و این                   

 .انقالب را به دست صاحب آن برسانند
ما عزیزي را از دست دادیم که تمام زندگی خود را وقف اسالم کرده بود آري او هفتـاد             

هایش نـسیم     خمی خود راهبري کرد او با حریر دستانش بلور اشک         هاي ز   سال ما را بر شانه    
هاي دل ما مرهم بود او که رفت همه چیز و همه کـس خـود را                   ش بر زخم  ]ا[ الهی  دم روح   

هـا شـکوه    خوانند نه کوه کس و تنها دیدند او رفت و با رفتن او دیگر نه رودها سرود می               بی
 .ها چراغ دارند دارند و نه باغ

 5.» العفاكنا بعدعلی الدی«
عزیزا باور کن ما در غمت مانند کودکان پدر مرده بودیم آخـر کـودك ده سـاله چگونـه       

وخم را طی     هاي سال تنها و بدون پدر این راه پر پیچ           او که باید سال   . پدري را تحمل کند     بی
 آیـی و مـا را بـا نفـس      نمـی 7حسینیهکنم که دیگر در آن         شهر وقتی فکر می    6اي واعظ  .کند

 .طلبم می] را[دهی مرگ مشتاقانه  گرمت آرامش نمی

                                           
 .156/  بقره-1
 »الجالل ذي« در اصل وصیت -2
 .26-27/  الرحمن-3
 .»تسیلت« در اصل وصیت -4
 .یعنی بعد از تو دنیا ارزشی ندارد. شود  تعبیر عربی براي نهایت اندوه و حسرت از دست رفتن عزیزان بیان می-5
 .ست غرض از واعظ شهر امام خمینی ا-6
 .تعلیقات ذیل حسینیه جماران. ك. ر-7
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 اي پیـــــر دگـــــر نخواهمـــــت دیـــــد 
 

 ایـــن مـــرگ تـــو نیـــست کـــار خـــردي   
 

ــر      ــودم آخــ ــو بــ ــسفر تــ ــن همــ  مــ
 

 ایــــن دفعــــه چــــرا مــــرا نبــــردي      
  

بـار تمـامی ملـت     او که بارها در غم از دست دادن فرزندان انقالب به سوگ نشست این         
 .وگ نشاندمسلمان جهان را در غم خود به س

 .سوي محبوب خود رفت ما را با قلبی محزون تنها گذاشت او که با قلب مطمئن به 
 او به عرش رفت و همنشین پیامبران شد و ما را تنها گذاشت  
 

ــه  ــسیحا رفتــ ــرش مــ ــر عــ  اي  دوش بــ
 

 اي  مـــا رفتـــه جـــان شـــیرین از چـــه بـــی 
  

ید و بعد از چندي برگشت      او همانند جد بزرگوارش هجرت از دیار کفر و ظلم را برگز            
نـشین گـشت امـا در همـان حـین             مدتی خانه ) 7(همانند علی . و آن را از بتان پاك نمود      

 و  1گذاشت حکمی از احکام الهی ضایع شود و بعد از رسیدن بـه حکومـت بـا نـاکثین                    نمی
تن به صلح داد صـلحی کـه در         ) 7(همانند حسن .  به جنگ پرداخت   3نی و قاسط  2مارقین

ــه گذاشــت آن بقــاء اســال ــروي خــود مای ــود و در ایــن راه از آب ــد . م را خواســتار ب همانن
با فاسقی به جنگ پرداخت که بـه حـدود اسـالم تجـاوز کـرده بـود و در آن                    ) 7(حسین

 .4»همه چیز به دو پاره شد گروهی حسینی و گرنه یزیدي بودند«هنگام بود که 
ه درآورد و اینـک مـا مانـدیم و        طنین صداي او اسالمیان را بیدار کرد یزیدان را بـه لـرز             

. 5راهی که او به ما نمایانده و در این راه هادیانی قرار داده که بایـد بـدانها تمـسک جـوییم                     

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
» خـط خـون  «برگرفته از فـرازي از شـعر   » همه چیز به دو پاره شد، گروهی حسینی و گرنه یزیدي بودند« این تعبیر   -4

سـروده  ) 7(ضرت امام حسین  سروده علی موسوي گرمارودي است که در توصیف و واقعه عاشورا و نهضت ح             
هر چه در سوي تو، حسینی      / بدو پاره کرد  / هر چیز و همه چیز را در کائنات       / شمشیري که بر گلوي تو آمد     : است
در / همه چیز و همه چیز را در کائنات به دو پـاره کـرد             / خونی که از گلوي تو تراوید     /... یزیدي. و دیگر سو  / شد
 !ا حسینی نیستی/ یا سرخ است: اینک هر چیز!/ رنگ

 .1363خط خون، علی موسوي گرمارودي، ناشر زوار، 
 .»جوئیم« در اصل وصیت -5
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الهـی مـا    . الهی توفیق ده راه او را ادامه دهیم و موجب خـشنودي تـو و او را فـراهم کنـیم                    
و آنی نتوانیم بـه راه تـو        ت  همانند آن پیر و مرشد دستگیر و راهنما باش که ما بی           ] را[بندگان  
 .باشیم

 1اکنون ما در زمان نه جنگ و نه صلح قرار داریم خوبست که آمادگی خودمـان                 مردم هم  
الهی اکنون اراده تو بر این قرار گرفته کـه ایـن   . را حفظ کنیم و از مکر دشمن آسوده نباشیم     

را توفیق ده که از قرار دهی ما  ) عج(ساز حضور حجت    انقالب را حمایت کنی و آن را زمینه       
مند گردیم و او را که به حق، این مقام شایـسته   بهره» اهللا حفظ «2اي  اهللا خامنه   هاي آیت   رهبري

خدایا کسانی که آگاهانه به اسالم و مـسلمین ضـربه           . اوست براي ملت مسلمان حفظ بفرما     
 .زنند خوار و ذلیل و نیست و نابود بفرما می

یاري مـسئولین کـه     ] از[خواهم که دست      ه ملت ایران می   نامه از هم    در پایان این وصیت    
گردد و    کنند برندارید چون اینکار باعث ناامیدي استکبار جهانی می          در راه اسالم خدمت می    

 .شود که با تبلیغات خود نتوانند به اهداف خویش برسند باعث می
 انشاءاهللا.  سازیمو رهبر فقیدمان را فراهم) عج(امید است که بتوانیم خشنودي امام زمان 
 3.»الحمداهللا الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا«

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 نژاد اکبر خلیل علی

17/4/68 
 

روي امـام عزیـز    اهللا، آن امتی کـه پیـرو خـط رهبـري و دنبالـه      سخنی دارم با امت حزب   
در حـال خـدمت هـستند کـسانی کـه در شـهرها دم از            ها به هر عنـوان        هستند که در جبهه   

کـه شـعار کـاذب        اللهـی نیـستند و همـین        زنند این را بدانند که حـزب        اللهی بودن می    حزب
دهند در آخرت جداي از اینکه باید جواب عمل نکردن به تکلیف را بدهند باید جـواب                   می

 .هایشان را هم بدهند و بدانند که زیانکارانند دروغگویی

                                           
 .»خودم« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .43/  االعراف-3
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 عالیبسمه ت
 

 .خواهم بدانها عمل شود چند وصیت دارم که می
 .هایم را به تکیه ابوالفضل دهید و وقف آنجا کنید  کتاب-1
 .بخوانند و بگیرند] من[ بدهید براي 1سال نماز و دو ماه روزه  یک-2
 

                                           
 .»روز« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I مها و مشکالت آماده سازی  باید خود را براي تحمل سختی. 
I از مادر وهب عبرت بگیرید، حتی حاضر نبود سري را که در راه خدا داده بود پس بگیرد. 
I امام امت این سالله پاك پیامبر را تنها نگذارید. 
I هاي مقاومت بسیج را پر کنید گروه. 
I دشمن داخلی را از یاد مبرید. 
I خواهرانم هریک براي خود زینبی باشید. 
I اشیبرادرم سعی کن ادامه راه شهدا ب. 

 امراهللا :نام
 خلیلی  :خانوادگی نام
 اهللا قدرت :پدر نام 

 صغرا :نام مادر
 1343 مهر یکم :تاریخ تولد
 شهرستان سمنان :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1362وچهارم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
  عراق جزیرة مجنون :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار ــهداي:م ــزار ش ــرف گل ــامزاده اش   ام
 هشزادگا
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 امراهللا خلیلی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  و الصدیقینءبسم رب الشهدا

 1.» فلیس فوقه بر]اهللا فاذا قتل فی سبیل [ فی سبیل اهللا]الرجل[بر حتی یقتل  فوق کل ذي بر«
باالتر از هر کار نیکی کار نیک دیگري است تا اینکه کسی در راه خدا کـشته شـود سـپس                     «

 .»ته شود پس باالتر از آن کار نیکی نیستچون کسی در راه خدا کش
و نایـب بـرحقش امـام امـت و بـا            ) عج(با سالم به منجی عالم بشریت امام زمان مهدي         

تا کربالهاي ) 7(و از کربالي حسین   ) 7(درود بر تمام شهدا از هابیل تا کربالي حسین        
 .ام اهللا و خانواده ایران و سالم بر امت حزب

ه شما تذکري دهم و یا احیاناً نصیحت کنم زیرا خود را خیلـی              اینجانب قصد ندارم که ب     
فرمایـد یـا    مـی ) 7(ام که در وصیتش به علی       دانم اما از پیامبرم آموخته      تر از آن می     کوچک

علی هرکه هنگام مرگ وصیت خوب و کامل نکند در مروت او نقـصانی وجـود دارد و بـه                  
ام    نکته را فقط به این عنوان که وظیفـه         دانم که چند    شفاعت نائل نشود پس بر خود الزم می       

 .کنم  بیان می،را انجام داده باشم
 

 : اهللا امت حزب
 آماده سازیم که خداوند بـزرگ پـشتیبان         2ها و مشکالت    باید خود را براي تحمل سختی      

بخشد و دشمنان اسالم را بـه عـذاب           ماست و تنها اوست که ما را از شر دشمنان نجات می           
ها زودگذر است ولی به پـاداش         ها و رنج    زد و روشن است که این مصیبت      سا  الهی دچار می  

پایان خداوندي خواهیم رسـید و همـه        هاي ابدي و بی     ها به نعمت    این همه از خودگذشتگی   
ها جلوگیري نکنند و از مـادر     ها هجوم آورید و مادران از آمدن فرزندانشان به جبهه           به جبهه 
انش را به جبهه فرستاد و حتی حاضر نبود سري را که             عبرت گیرند که چگونه فرزند     3وهب

                                           
 .21، ص 11الشیعه، ج   وسائل-1
 .»مشگالت« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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. بنابراین اگر جنازه فرزندانتان را نیاوردنـد ناراحـت نباشـید     . در راه خدا داده بود پس بگیرد      
طـوري کـه      و همان . امام امت این سالله پاك پیامبر را تنها نگذارید و فرامینش را عمل کنید             

هـا   کـه در جبهـه   ا نیز فراموش نکنیـد و هنگـامی  آورید دشمن داخلی ر     ها هجوم می    به جبهه 
سل نشوید که به حق پـشتوانه اسـالم        حضور ندارید گروه   هاي مقاومت بسیج را پر کنید و ک

 .باشند و دشمن داخلی را از یاد مبرید او لحظه به لحظه در کمین است تا ضربه بزند می
 

 :ام و چند کالمی با خانواده
ار کشیدي تا مرا به اینجا رساندي و بزرگ کـردي امـا چـه    دانم که زحمت بسی    می ،پدرم 

آمـدم و شـما نیـز درك     کرد تا به جبهه می  و انسانی اینطور اقتضا می  1کنم که وظیفه اسالمی   
 .گیري کرده بودید و با کمال میل فرستادید انشاءاهللا اجرش را از خداي بزرگ می

 که تحمل کردي امیدوارم که حاللم        را 2برم آنهمه زحمات و مشکالتی       از یاد نمی   ،مادرم 
روسیاه نیستی زیـرا  ) 3(کنی و ببال به خود و افتخار کن که فرداي قیامت نزد فاطمه زهرا   

 .اي، ناله و زاري مکن و جامه سیاه مپوش که فرزندت را در راه خدا داده
  ،و اما اي برادرم

دانم هـستی و      ی که می  دهنده راه شهدا باش     همچون کوه استوار باش و سعی کن که ادامه         
نکند که بعـد از مـرگم       . اي امیدوارم که مرا ببخشی      اگر در طول زندگی اشتباهی از من دیده       

 .در میان دوستان افسرده باشی، استوار و مقاوم باش
گونه عمل کنید و در مـرگم          هریک براي خود زینبی باشید و زینب       ،و شما اي خواهرانم    

 . عبرت گیرید) 3(ناراحت نباشید و از دختر زهرا
اند امیـدوارم کـه    خواهم که اگر اشتباهی از من دیده و در پایان از کلیه دوستان عزیزم می  

اي خیلی نزدیک در صحن و        همه شما در آینده    3ببخشند و از همه التماس دعا دارم انشاءاهللا       
  .شیدبه امامت روح خدا به نماز بایستید و آنجا به یاد ما هم با) 7(سراي امام حسین

                                           
 .»اسال« در اصل وصیت -1
 .»مشگالتی« در اصل وصیت -2
 .باشد» انشاءاهللا«، اما به سیاق کالم باید خوانا نیستدر اصل وصیت  -3
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زاده اشرف دفن کنیـد و اگـر هـم            ام را آوردند در کنار دیگر شهیدان در امام          و اگر جنازه   
 .نیاوردند به دیگر شهیدان سري بزنید و به یاد من باشید

 .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
 »والسالم«

 التماس دعا
 27/11/62امراهللا خلیلی 

 بسمه تعالی
 :برادرم

و ) 7(یاد بگیریم ببینیم کـه حـسین     ) 7(د برادري را از فرزندان موالیمان علی      ما بای  
چگونه برادري بودند پس اگرچه ما را لیاقـت حتـی سـرباز             ) 7(و ابوالفضل ) 7(حسن

  حـالل  هـا و    ایشان بودن نیست اما بـاالخره بایـد از آنهـا یـاد بگیـریم و در دردهـا و رنـج                     
پس اي برادر انتظار    . دهنده راه یکدیگر بوده باشیم      مه یکدیگر باشیم و انشاءاهللا ادا     1مشکالت

ام را بر دست گیري و انتقام خون بـه نـاحق ریختـه                دارم بعد از مرگم اسلحه به زمین افتاده       
 2.خواران بگیري جوانان این مرز و بوم را از جهان

 12/12/62شنبه  پنج
 یرجفمنطقه 

 امراهللا خلیلی

                                           
 .»مشکالت حالل« در اصل وصیت -1
 .»نگیري« در اصل وصیت -2
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 ديهاي کلی عبارت
I راه شهیدان را بپیمایید. 
I پیرو والیت فقیه باشید. 
I ها بفرستید فرزندان خود را به حوزه. 
I ها بیایند جوانان غیور بیشتر به جبهه. 
I جبهه آمدن تکلیف شرعی هر فرد مسلمان است. 
I قدم باش مادرم چون کوه استوار باش ثابت. 

 محمد :نام
 خلیلی  :خانوادگی نام
 باس ع:پدر نام 

 تانگلس :نام مادر
 1340 پنجم مرداد :تاریخ تولد

ــد ــان:محــل تول ــع  روســتاي میق  از تواب
  شاهرودشهرستان
 ابتدایی ة پایان دور:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365فروردین سوم  :تاریخ شهادت
  فـاو :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 168

 محمد خلیلی
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 .»رویم سوي خدا می ما همه از سوي خدا آمدیم و به« 1.»راجعونانا هللا و انا الیه «
 3.» بل احیاء ولکن ال تشعرون2اًوال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات«
و آن کسی را که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده ابدي است ولـیکن همـه      «

 .» نخواهید یافت4شما این حقیقت در
اهللا خاتم پیامبران     5 پیغمبران و هابیل تا ابراهیم و از ابراهیم به محمد رسول            خداي نام  بهو   

 از کلینینایب به حقش  ] تا[ و از آنجا     7اهللا تعالی    تا مهدي عجل   6گرفته) 7(و آلش از علی   
 9.، دوستدار مظلومان8تا خمینی روح خدا دشمن ستمگران

طاعت از خـدا و پیـامبران و    حق است و ا   10دهم که کتاب خدا و دستوراتش       شهادت می  
 حق، قیامت حق است و روز حساب حق و اگر مرگ حق اسـت چـه بهتـر کـه                     11اولیاءاش

 بشتابم تـا    15سویش   به 14 را دربر بگیرد مشتاقانه    13 و پیش از آن که او ما       12براي دوست باشد  

                                           
 .156/  بقره-1
 .»اموات« در اصل وصیت -2
 .154/  بقره-3
 .»داد را« در اصل وصیت -4
 .»رسوال« در اصل وصیت -5
 .»گرفت« وصیت  در اصل-6
 .»تعال« در اصل وصیت -7
 .»مگران ست« در اصل وصیت -8
 .»مظومان« در اصل وصیت -9

 .»دستواراتش« در اصل وصیت -10
 .»اولیأیش« در اصل وصیت -11
 .»باشیم« در اصل وصیت -12
 .»ما در« در اصل وصیت -13
 .»مشقانه« در اصل وصیت -14
 .»بویش« در اصل وصیت -15
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.  نیـست 1اي براي آن جهان باشد جهانی که اگر از پیش نفرستیم آنجا کسی فریادرسـی    توشه
تر از آنم که براي شما سخن بگـویم مـن              غیور که من کوچک    3]پرور[ به امت شهید   2نیسخ

 چون والیـت فقیـه   4بپیمایید و پیرو والیت فقیه باشید     ] را[خواهم که راه شهیدان       از شما می  
 تا در آینـده عـادل متقـی         6ها بفرستید    خود را به حوزه    5والیت خداست و همچنین فرزندان    

حـال بـه       که تا بـه    7طوري  خواهم که همین    همچنین از جوانان غیور می    براي جامعه باشند و     
 8.آمدند بیشتر بیایند ها می جبهه

خاطر این به جبهه آمدم اوالً تکلیف شرعی هر مرد مـسلمان اسـت کـه بـه جبهـه                من به  
 و  12. امام وقت خمینی عزیز لبیک گفتـه باشـد         11»10هل من ناصراً ینصرنی    «9بیاید و به نداي   

مـادر چـون کـوه      . خانواده و این آخرین پیام من گویا خواست عمقی مـن اسـت            سخنی به   
 جاودانه بمان و از حق خود و فرزندان ایـن آب و خـاك حمایـت                 ،قدم باش   استوار و ثابت  

هـدفمان بـسی   ] کـه [ چـرا  13هان بیدار باش که شهادت من تو را از هدفت بـاز نـدارد             . کن
وار   زینـب . چنین حـوادث کـوچکی تـوهمی شـود          از اینهاست که در راه آن به این        14واالتر
بار مصیبت را به دوش بکش و رسالت شهیدان را به هـر کـوي و بـرزن بانـگ بـزن و                     کوله

                                           
 .»ریارسف« در اصل وصیت -1
 .»سنخی« در اصل وصیت -2
 .»شهید« در اصل وصیت -3
 .»باشد« در اصل وصیت -4
 .»فزازندان« در اصل وصیت -5
 .»بفرستد« در اصل وصیت -6
 .»همنطوري« در اصل وصیت -7
 .»بیاید« در اصل وصیت -8
 .»ندا« در اصل وصیت -9

 .»ینصرونی« در اصل وصیت -10
 .تعلیقات. ك. ر-11
 .»باشم«یت  در اصل وص-12
 .»نایستان« در اصل وصیت -13
 .»باالتر« در اصل وصیت -14
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 که شهید شاهد است و جاودانـه شـاهدي          2قدم و استوار پیش برو و بدان         ثابت 1برسان و تو  
ر داشـته باشـند و   خواهم که صـب  و از برادران و خواهران خویش می     . 3بر ظلم ابرجنایتکاران  

در شـهادتم گریـه نکنیـد کـه         . امیدوارم که همگی در خط اسالم و پیرو والیت فقیه باشـند           
 زیباي شـهادت    5شاد باشید که من با عروس     .  دشمن شادکن است   4نشانه سستی و ضعف و    

ام و امیدوارم که خداوند این قربـانی را از مـا     ام و به آرزوي دیرینه خود رسیده        ازدواج کرده 
جاي من حاللیت بطلبیـد و خـود نیـز             خواهم که از همه فامیل و آشنایان به         ول کند و می   قب

رضـا   در مـزار شـهید علـی   » محمد شهید«مرا حالل کنید و اگر من شهید شدم مرا در کوچه      
 .مهدي دفن کنند

ــسبم    ــت خــ ــاد خوشــ ــا یــ  بــ
 

 در خـــــواب خوشـــــت بیـــــنم 
 

ــزم    ــو برخیـــ ــواب چـــ  از خـــ
 

ــاد   ــه یــ ــو بــ ــول تــ ــد6قــ   آیــ
  

 احافظخد
 محمد خلیلی

                                           
 .»توبدا« در اصل وصیت -1
 .»گمان مبر« در اصل وصیت -2
 .»جنایت« در اصل وصیت -3
 .»که« در اصل وصیت -4
 .»عروسی« در اصل وصیت -5
 .»به یادم« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I برادران و خواهران عزیز تقوي را پیشه کارهایتان قرار دهید. 
I در هر کار رضاي خدا را در نظر بگیرید. 
I ها از خروش بیفتد نگذارید که جبهه. 
I شوند اگر امام را تنها بگذارید خدا و شهدا راضی نمی. 
I بیشتر در نمازهایتان دقت کنید. 
I ست از یاري امام برنداریدد. 
I ها مقاومت کنید در مقابل ابرقدرت. 
I وقت امام را تنها نگذارید هیچ. 

 نحس :نام
 خواجوي  :خانوادگی نام
 محمدحسین :پدر نام 

 خانم حاج :نام مادر
 1346وپنجم دي  بیست :تاریخ تولد
 شهرستان تهران :محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ت شویکم اردیبه سی :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

ــزار ــهداي:م ــزار ش ــاي گل ــامزاده یحی   ام
 شهرستان سمنان
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 حسن خواجوي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»فتنۀو قاتلوهم حتی التکون «
 .» ولی اهللااً رسول اهللا و اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً محمداشهد ان ال اله اال اهللا اشهد انّ«
 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و      لجنۀشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا        ان اهللا ا  «

 2.»یقتلون
آنهـا در راه خـدا      . خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کـرده اسـت              «

 .»کنند که دشمنان دین را به قتل برسانند و یا خود کشته شوند جهاد می
و با درود و سالم بیکران  ) عج(ه منجی عالم بشریت آقا امام زمان      با درود و سالم بر یگان      

هاي محترم شـهدا و بـا درود بـه            بر نایب برحقش امام خمینی و با درود و سالم به خانواده           
 . امت همیشه در صحنه

عنـوان   اي را به عنوان یک مسلمان بر خود واجب دیدم که چند جمله من به ،  سالم علیکم  
 .ا سخنی با همشهریان عزیز و امت مسلمان ایرانوصیت بنویسم ابتد

تر از آنم که بخواهم به ملتی که شهیدپرور اسـت              من کوچک  ،برادران و خواهران گرامی    
توانیـد   که مـی  برادران و خواهران عزیز تا جایی. پروراند پیام بدهم و در دامان خود شهید می 

هایتان قرار دهیـد و هـر کـاري کـه           در راه خدا کوشش و مجاهده کنید و تقوي را پیشه کار           
هـا کمـک     به جبهـه 3کنید رضاي خدا را در نظر بگیرید حقوق یکدیگر را مراعات نمایید     می

ها از خروش بیفتد و با عمل خود ثابت کنید که مرد جنگ هـستید                 کنید و نگذارید که جبهه    
خواهیـد    را مـی  ها مقاومت کنید و اگـر خیـر دنیـا و آخـرت                توانید در مقابل ابرقدرت       و می 

ها هجوم آورید و به فرزندانتان اجازه دهید که به جبهه بیایند امروز بـا فرمـان                   سوي جبهه   به
فرمایند   امام خمینی حجت بر شماها گرفته شد که ایشان می         ) عج(نایب و جانشین امام زمان    

                                           
 .193/  بقره-1
 .111/  توبه-2
 .»یدنمائ« در اصل وصیت -3
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توانـد بـه جبهـه بـرود و هـرکس       امروز مسئله جنگ از اهم واجبات الهی است هرکس می         «
 شما عزیزان که اکنون وارث خون هـزاران هـزار شـهید      1»تواند پشت جبهه خدمت کند      ینم

کنند تا ببینند که چگونه بر خـون آنهـا    زنده جاوید هستید آنان دارند اعمال شما را نظاره می     
اید و از کشته شدن در راه خدا هراسی نداشـته باشـید و ایـن را بدانیـد کـه هـیچ                   ارج نهاده 

و اي کسانی که از جبهه رفتن       . با فرار از جنگ اجل خود را به تأخیر اندازد         تواند    فردي نمی 
کنید که بدانیـد بـا فـرار از مـرگ بـه اسـتقبال مـرگ                   فرزند خود و یا دیگران جلوگیري می      

 ال جلـۀ  مـن سـیف العـا   2تمرئن فـر لو أیم اهللا «فرماید  می) 7(طور که علی   روید همان   می
 اهللا  ةما میم العرب، و السنام األعظم، ان فی المزار موجـد           ل 3م و انت  ةتسلموا من سیف االخر   

ـ  حه وال م  ر الباقی، و ان الفار لغیر مزید فی عم        رالالزم، و العا   4والذّل ه و بـین یومـه      جوز بین
 6.» تحت اطراف العوالی الیوم تبلی االخبارۀنجلالی اهللا کالظمآن یرد الماء ا 5الرّائح

 دشمن، بگریزید هرگز از کیفر      7ابل شمشیر او و حملۀ    به خدا قسم اگر شما امروز از مق       « 
شمشیر آخرت در امان نخواهید ماند وانگهی شـما افـراد نمونـه و برجـسته اجتمـاع خـود                    

باشید، مسلم بدانید که فرار از جنگ خشم الهی و سرافکندگی دائمی و ننگ ابـدي را در               می
گـردد و فـرار      افزون نمی  پی خواهد داشت و نیز هر کس از صحنه جنگ بگریزد به عمرش            

اي کـه   شود در عین حال کسانی که شوق لقاءاهللا را دارند، همچون تـشنه  مانع از مرگش نمی  
اي رزمنـدگان راه اهللا بدانیـد کـه         . گردنـد   به آب خواهد رسید به این فیض عظیم نائـل مـی           

کـه خـدا   ، و دیگر این»ها است   و امروز هنگام آزمایش لیاقت    . ها است   بهشت زیر سایه سالح   
شوند اگر امام را تنها بگذارید و از ایـن گنیجنـه علـم و معرفـت                و شهدا از شما راضی نمی     

مبادا امام را شکسته و از دستورات ایشان سرپیچی کنید که در ایـن صـورت                . استفاده نکنید 

                                           
 .33، ص 20 صحیفه امام، ج -1
 .»فرزتم« در اصل وصیت -2
 .»انت« در اصل وصیت -3
 .»والدل« در اصل وصیت -4
 .»و بین یومه الرائج« در اصل وصیت -5
 .124البالغه، خطبه   نهج-6
 .»او حمله« در اصل وصیت -7
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براي شما عذابی سخت است و اي کسانی که در پشت جبهه هستید مبادا پـشت بـه جبهـه                    
ها کمک کنید بیشتر در نمازهایتـان         ن امام زمان را یاري نکنید، بیشتر به جبهه        باشید و سربازا  

 کفـر جهـانی پیـروزي و        1دقت کنید و هنگام نماز امام را دعا کنید تـا انـشاءاهللا بـا نـابودي                
 انشاءاهللا. سربلندي را براي شما به ارمغان بیاورند

 

 :سخنی با پدر و مادرم
کنم که اجازه دادند تا براي یاري حـسین زمـان بـه           ر می از پدر و مادر عزیزم بسیار تشک       

جبهه بیایم و با دشمنان خدا و با دشمنان جمهـوري اسـالمی مبـارزه کـنم و خـدا را شـکر         
زار منافقین قرار نداد و این افتخار را نصیب من کـرد کـه قـدم در                   کنم مرا در صف لجن      می

 .راهی بگذارم که رضاي او در این راه است
خـاطر درس   در عزیزم اگر در طول زندگی شما را به دالیلی اذیـت کـردم و بـه          پدر و ما   

خواهم و مرا به بزرگواري خودتان ببخـشید و مـرا     معذرت می2دادم میخواندن شما را رنج  
 سـال  19ها زحمت کشیدید که مرا بزرگ کردید و مرا بـه سـن            دانم که سال    می. حالل کنید 

دانـم کـه آرزو    تفاده کنید و عصاي دست شما باشم و میرساندید و موقعی بود که از من اس  
داشتید مرا داماد کنید اما چه دامادي بهتر از این که در راه خدا شـهید بـشوم و خطبـه عقـد                   

خوانده شود و چه افتخاري باالتر از ایـن کـه عاشـق بـه معـشوق          ) عج(توسط آقا امام زمان   
مه زحمات را از بانوي پهلـو شکـسته، سـرور           انشاءاهللا که اجر آن ه    . نائل آید ) لقاءاهللا(خود  

 بگیرید و در پیشگاه حق تعالی و امـام زمـان روسـفید              3)3(زنان مسلمان حضرت فاطمه   
 .باشید

 
 خــواهم امــشب کــه بــا مــادر خــویش      

 

 انــــدکی دســــت در آغــــوش کــــنم      
 

 دامــــنش پــــر کــــنم از شــــبنم اشــــک
 

ــد   ــه ایــــن درد فرامــــوش کنــ ــا کــ  تــ
 

ــواب    ــاد بخـ ــن شـ ــادر مـ ــشب اي مـ  امـ
 

 پـــــسرت شـــــاد رود حجلـــــه دگـــــر  
 

ــه ــت   حجل ــون اس ــش خ ــر و عروس  اش تی
 

 مـــادرا بهتـــر از ایـــن چیـــست دگـــر     
 

                                           
 .»نابود« در اصل وصیت -1
 .باشد» دادم می«م باید در اصل وصیت خوانا نیست، اما به سیاق کال -2
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پدر و مادرم اگر افتخار شهادت را داشتم براي من گریه نکنید و بر خود ببالید که امانت                   
 دار خوبی بودید و بر خود ببالید        خود را سالم به آفریدگار او تحول دادید و بدانید که امانت           

که چنین فرزندي را در دامان خود پرورش دادید و خوشحال باشید که فرزند شما در راهی                 
 .قدم برداشت که رضاي خدا در آن راه بود

ام بـه    و اگر جنـازه 1کنیدگر جسدم به دست شما رسید در هر کجا که خواستید مرا دفن    
ریه کنید بدانید که جـز      هاي شهدا صبور باشید و اگر گ        دست شما نرسید مانند دیگر خانواده     

اید و اگر خواستید گریه کنید گریه بر مظلومیـت       خوشحال کردن دشمنان اسالم کاري نکرده     
شاخه جواب داده شد و      که با تیر سه    2اصغر  و بر لبان خشک شده علی     ) 7(ابن علی   حسین

ه شهید شد گریه کنید و از خدا بخواهید که قربانی شما مورد قبول خـدا واقـع شـود مـن را         
ام و حال موقع امتحان پس دادن بـود و انـشاءاهللا    خود را از روي آگاهی کامل انتخاب نموده 

 .که از این امتحان روسفید بیرون بیایم
ها با شیرینی پذیرایی کنید و به آنها بگویید که تسلیت نگویند، بلکه تبریـک                 و از میهمان   

د بگیرید اگر نتوانستید به کسی پـول      سال نماز و روزه قضا دارم اگر توانستی        2بگویند و من    
 و مقدار پولی که دارم اختیار با خودتـان اسـت و در هـر راهـی کـه                    3.بدهید تا برایم بگیرد   
 . خواستید مصرف کنید

ها اگر خـداي نکـرده        ها برایم حاللیت بطلبید و همچنین نیز از همسایه          تک فامیل   از تک  
خـواهم کـه بـرادر کـوچکم را      نند و از شما میام مرا حالل ک   براي آنها ایجاد مزاحمت کرده    

بزرگ کنید و به میدان رزم بفرستید تا اسلحه بر زمین افتاده بـرادرش را بـردارد و از اسـالم          
دفاع کند و چون من خیلی آرزو داشتم که روزي لباس مقدس سپاه را به تـن کـنم و بـراي               

کـاري    روي سـنگ قبـرم کنـده     اسالم خدمت کنم ولی اگر به آرزویم نرسیدم آرم سپاه را بر           
 .نمایند

 :سخنی با برادران و خواهرانم

                                           
 .باشد» کنید«خوبی خوانا نیست، اما به سیاق کالم باید  در اصل وصیت به -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»بگیرید« در اصل وصیت -3
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نمـودم از     کردم و براي شما ایجاد ناراحتی می         می 1برادرانم و خواهرانم اگر شما را اذیت       
دانید وظیفه یک بـرادر       خواهم و مرا ببخشید تا از گناهانم کاسته شود و می            شما معذرت می  

ق اسالمی را رعایت کنیـد و همیـشه از اسـالم دفـاع              برادرانم اخال . و خواهر شهید چیست   
توانید کار و کوشـش کنیـد و در           که می   بکنید و به یاري امام برخیزید و در راه خدا تا جایی           

وقـت امـام را تنهـا         ها مقاوم باشید و با آنان مبارزه کنید و هـیچ            مقابل منافقان و ضد انقالب    
. رهاي شما باید براي افراد دیگر سرمـشق باشـد  نگذارید و دست از یاري امام برندارید و کا      

تر از خون شـهیدان اسـت         تر از خون من است و کوبنده        و اما خواهرانم حجاب شما کوبنده     
آورد حجاب خود را حفـظ کنیـد و بـراي اسـالم               که به پیکر پوسیده منافقان ضربه وارد می       

رمـشق  را س ) 3( و حـضرت فاطمـه     2)3(گـر باشـید و کارهـاي حـضرت زینـب            تبلیغ
 .کارهایتان قرار دهید و حرکات ضد انقالب را در مدارس کنترل کنید و با آنها مبارزه کنید

 :هایم سخنی با همکالسی
خواهم که بیشتر فعالیت کنید و اسالم به فعالیـت      اي برادران عزیز همکالسیم از شما می       

 درس بخوانید و هم   توانید در دو سنگر به اسالم خدمت کنید هم          بیشتر احتیاج دارد شما می    
وقت امام را تنها نگذارید و اگـر بـراي شـما ایجـاد                 و هیچ  3در مواقع تعطیلی به جبهه بیایید     

عنوان آخرین جملـه      و به . خواهم و مرا حالل کنید      کردم معذرت می    ناراحتی و مزاحمت می   
 توان زنـدگی کـرد      وصیتم پدرم و مادرم چشمان من هستند و امام قلب من، بدون چشم می             

 .پذیر نیست ولی بدون قلب زندگی امکان
 .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
 حسن خواجوي

17/2/65 
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 هاي کلیدي عبارت
I این راه براي خدمت به دین اسالم است. 
I این راه براي حفظ قرآن است. 
I ر به جهان آخرتدنیا پلی بیش نیست براي عبو. 
I جنگ را فراموش نکنید. 
I فقط امام را دعا کنید. 
I برادران راه هدف خویش را با تفکر و اندیشه انتخاب کنید. 

 غراص علی :نام
 خواجه :خانوادگی نام
 حسین :پدر نام 

 لیال :نام مادر
 1338 فروردین چهارم :تاریخ تولد

ــد ــع  روســتاي :محــل تول ــو از تواب کالم
 شاهرودشهرستان 
  راهنماییة پایان دور:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363 تیر چهاردهم :تاریخ شهادت
  بانه :محل شهادت
  شدن بدنشکنجه و مثله  :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اصغر خواجه علی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
او  و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل         ة الدنیا باالخر  ةفلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیو      «

 1.»ه اجراً عظیماًفسوف نؤتییغلب 
مؤمنان باید در راه خدا با آنانکه حیات مادي دنیـا را بـر آخـرت برگزیدنـد جهـاد کننـد و         «

» در بهـشت ابـدي  « گردد زود باشد که او را 2هرکس در جهاد به راه خدا کشته شود یا فاتح       
 .»اجر عظیم دهیم

 3مظلـوم ویژه شهید   بهبا سالم و درود فراوان به امام خمینی و شهیدان گلگون کفن ایران        
 . و سالم من به مردم شهیدپرور ایران4.اند و یارانش که خود بازوي انقالب اسالمی

 داوطلـب در بـسیج سـپاه      1338اصغر خواجه شماره شناسنامه هفت متولد         اینجانب علی  
را بـا چـشم بـاز       » ایـن راه  «جنگ حق علیه باطل و این هدف        ] به[نام کردم براي اعزام       ثبت
 انقالب اسالمی ایران به رهبري امام امـت         5ب کردم تا بتوانم گامی کوچک براي تحقق       انتخا

باشد و بـراي      ، اگر در این راه در راه هدف خودم که خدمت به دین مبین اسالم می               ]بردارم[
گونه ناراحتی ندارم براي قصد شهید شدن بـه جبهـه    حفظ قرآن کریم است، کشته شدم هیچ  

 .قصد شهید شدن باشد خودکشی بیش نیستروم چون هرکسی به  نمی
. خواهم که راه و هدف خویش را با فکر و اندیـشه انتخـاب کننـد            از برادران خویش می    

چون دنیا فقط پلی بیش نیست بـراي عبـور بـه        . گاه دنیا را با آخرت مقیاس قرار ندهند         هیچ
 .جهان آخرت

 جنـگ را  6لهئدارم کـه مـس  از تمام پدران و مادرها و بـرادران بزرگـوار خـویش تقاضـا               

                                           
 .74/  نساء-1
 .»فاتع« در اصل وصیت -2
 .»شهید بهشتی«تعلیقات ذیل . ك. ر-3
 .»اند« در اصل وصیت -4
 .»تحقیق« در اصل وصیت -5
 .»مسله« در اصل وصیت -6
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 جهان  1بلکه سرنوشت مسلمانان  . فراموش نکنند چون این جنگ سرنوشت فقط ایران نیست        
 2جــا در همــین. اســت چــون فقــط چــشم امیدشــان بــه ایــران و مــردم شــهیدپرور ماســت

به امید روزي که زیر پـرچم امـام         . رسانم فقط امام را دعا کنید       پایان می ] به[ام را     نامه  وصیت
 .زندگی کنیم) عج(زمان

 

 اصغر خواجه علی

                                           
 .»مسلمان« در اصل وصیت -1
 .»جاه همین« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I شهادت دریچه آزادي من از دنیا. 
I شهادت نهایت آرزوي مشتاقان و عاشقان. 
I شکن را تنها مگذارید زمان خمینی بت) 7(این حسین. 
I اند امروز تمامی کفر جهانی بر علیه اسالم برخاسته. 
I با دشمنان خدا بجنگید. 
I را انتخاب کنید و قرآنهید خوشبخت باشید باید اسالمخوا اگر می . 
I اي زندگان آگاه باشید که قافله مرگ همچنان به مقصدي در حرکت است. 

 نمحمدحس :نام
 خواجه :خانوادگی نام
 اصغر  علی:پدر نام 

 سکینه :نام مادر
 1343ششم مرداد  :تاریخ تولد

ــع  روســتاي :محــل تولــد جــزن از تواب
 شهرستان دامغان

 چهارم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362ویکم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
 عراق جزیرة مجنون  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدحسن خواجه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون وال«
اریـد بلکـه آنهـا زنـده انـد و نـزد خـداي خـود روزي         کشتگان در راه خدا را مردگان نپند    «

 .»خورند می
شهادت، شهادت دریچـه آزادي مـن از دنیـا، شـهادت، شـهادت منتهـاي حرکـت یـک                     

مسلمان، شـهادت نهایـت آرزوي مـشتاقان و عاشـقان اي ملـت مـسلمان و آزاده مـن چـه                    
ن شما بودید که ما را      توانم براي شما بنمایم ای      توانم براي شما بنویسم و چه سفارشی می         می

مشوق و راهنما بودیـد اي بـرادران و خـواهران مـؤمن و مـسلمان ایـران و جهـان از شـما          
خواهم که بر علیه دشمنان اسالم بجنگید که اگر با اینها نبرد نکنیـد بـرادران و خـواهران            می
ا کـه یـا     پس بجنگید با دشـمنان خـد      . گذارند اسالم باقی بماند     کشند و نمی    گناه ما را می     بی

خـواهم کـه ایـن        شوید که باز هم پیروزید از شما عزیزان مـی           شوید و یا شهید می      پیروز می 
شکن را تنها نگذارید و دسـتورهاي او را مـو بـه مـو اجـرا کنیـد و        حسین زمان خمینی بت  

طـور کـه بـه ریـسمان      خواهم که همـین    همچنین از شما ملت شهیدپرور و قهرمان ایران می        
باشـد هرگـز آن را رهـا نکنیـد و             اید و آن والیت امام بزرگـوار مـی          زده 2محکم الهی چنگ  

خواهم که این جوانان منحرف را هرچـه زودتـر بـه              طور از جوانان مسلمان خوبم می       همین
خواهند خوشبخت شوند باید اسالم و قرآن را انتخاب کـرده             دامان اسالم بیاورند که اگر می     

تـر از شـما، بـه شـما           عنوان یک بـرادر کوچـک        من به  و به آن عمل نمایند و برادران عزیزم       
گویم که باید اسالم را یاري کرد زیرا ما هر چه داریم از اسالم و قرآن عزیـز داریـم کـه                        می

اند و باید با اینهـا   اگر به یاري اسالم نشتابید امروز تمامی کفر جهانی بر علیه اسالم برخاسته          
ر گرامی اگر من شهید شدم هیچ نگرانـی نداشـته   به ستیز برخواست و در آخر اي پدر و ماد  

خود را از   . شود  اید چون پیش خدا گم نمی       باشید و افتخار کنید که فرزندي در راه خدا داده         

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .»ل اهللا جمیعاً و ال تفرقوواعتصموا بحب«: عبارت شهید برگرفته از این آیه قرآن کریم است. »جنگ« در اصل وصیت -2



 191 خواجه، محمدحسن     ¹استان سمنان 

صبرکنندگان قرار دهید و خداوند را شکر کنید که ثمره زندگیتان در راه حق شهید شـد نـه                   
 .هاي ضاللت در راه

له مرگ همچنان به مقصدي در حرکت اسـت و شـما            هان اي زندگان آگاه باشید که قاف       
 .زودي بدان ملحق شوید نیز به

 

 خداحافظ
Mohammad Hassan Khageh 
 محمدحسن خواجه فرزند حقیر شما

   12/8/1361تاریخ روز چهارشنبه 
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 هاي کلیدي عبارت
I من در جواب حسین زمان مسئول هستم. 
I  نمودممن آگاهانه راه خودم را انتخاب. 
I هدف من اهللا است. 
I من امانتی از طرف خدا نزد شما بودم. 
I محکم و استوار باشید. 
I راه شما راه انبیاء باشد. 
I سالحتان را محکم نگه دارید. 

 مدعلیمح :نام
 زاده خواجه :خانوادگی نام
 جعفر :پدر نام 

 ربابه :نام مادر
 1343یکم فروردین  :تاریخ تولد
 روستاي جزن دامغان :محل تولد
 پایان دورة متوسطه :تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1365یکم بهمن  :تاریخ شهادت
 خندقجاده  :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 اي زادگاهش گلزار شهد:مزار



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 196

 1زاده محمدعلی خواجه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
و خاندان اطهـرش و سـالم بـه شـهیدان پیـرو راه              ) 6(سالم و درود بر حضرت محمد     

. کنند که خالصانه خدمت می     انبیاء و درود و سالم باد بر کلیه کسانی         2[...]ال و   حقیقت و کم  
سنگر، جهـادگران    پاسداران فداکار تا آن سنگرسازان بی  4[...] بسیجی و یا     3چه از خردساالن  

هاي لودر و بلدوزر و سالم بر مجروحین و جانبازان بـا ایمـان کـه                  مخلص و مبارزان راننده   
که به هرعنوان براي رضاي خدا کار         ختی کشیدند و درود به کلیه کسانی      براي رضاي خدا س   

 . کنند می
 بدانید که من آگاهانه راه خودم را انتخاب نمودم بـا میـل و               ،اي دوستان و برادران عزیز     

حـسین  . روم باشد پیش مـی     هدفم که همان اهللا می     سوي  به این راه را رفتم و       5ام  آرزوي قلبی 
دهـد    سر می6»هل من ناصر ینصرنی«کند و نداي   از ما طلب کمک میزمان خمینی روح اهللا  

شـود کـه جـواب فریـاد فرزنـد            و شرکت در جبهه را واجب عینی اعالم کرده است، آیا می           
شود مـن در جـواب حـسین زمـانم مـسئول              به خدا اي دوستان نمی    . را نداد ) 6(پیامبر

ان خوب و ارجمندم از مردن مـن هـیچ        هستم، که لبیک بگویم اما اي مادر عزیزم واي برادر         
ناراحت نباشید بلکه باید خیلی هم خوشحال بشوید که فرزندانتان و برادرتان را در راه خدا                

 چرا محمد کشته شده زیرا من متعلق به شما نبودم          7در ثانی مبادا بعد از مردن بگویید      . دادید
) 7( حـسین  8اکبـر   باالتر از علـی   ثانیاً مگر من    . بلکه امانتی از طرف خدا در نزد شما بودم        

                                           
 .»جاده خندق:  محل شهادت1/11/65: زمان شهادت«:  در باالي اصل وصیت نوشته شده است-1
 . خوانا نیست-2
 .»خردساالنه« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 .»قلبیم« در اصل وصیت -5
 ).7( امام حسین-6
 .»بگوئید« در اصل وصیت -7
 .تعلیقات. ك. ر-8
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سـالحتان را محکـم نگـه      . هستم پس شما محکم و استوار باشید که راه شما راه انبیاء است            
دارید و بر قلب دشمن بکوبید و وظیفه سنگینی که دارید انجام دهید تا به هدفتان که همـان   

 عمـل اسـت     امروز روز «: فرماید  می) 7(طوري که حضرت علی     همان. باشد برسید   اهللا می 
 .»بدون حساب و فردا حساب است بدون عمل

هاي ناقابل را که در راه اسالم بـه زمـین ریختـه               و در خاتمه بارالها، پروردگارا این خون       
شده از ما بپذیر و امیدوارم که خداوند متعال مرگ ما را شهادت در راه خـودش قـرار دهـد        

 .انشاءاهللا
 دببوسم دسـتت اي مـادر کـه پـروردي مـرا آزا            

 

 کــــه اینــــک فرزنــــدت شــــده دامــــاد     
 

 روم شـادان و زخـم در بـدن دارم           به حجله مـی   
 

 جاي رخت دامادي کفن خـونین بـه تـن دارم            به 
 

 
 »والسالم«

 زاده محمدعلی خواجه
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 هاي کلیدي عبارت
I راه من راه رسیدن به لقاءاهللا است. 
I مادرم به خواهران و برادرانم قرآن را بیاموز. 
I آسمانی است) قرآن(اریم از این کتاب ما هرچه د. 
I نمایند شهیدان با خون خود اسالم را آبیاري می. 
I قدر امام عزیزمان را بدانید. 
I براي امام دعا کنید. 

 محمدعلی :نام
 زاده خواجه :خانوادگی نام
 اکبر علی :پدر نام 

 پري :نام مادر
 1340یکم بهمن  :تاریخ تولد
 شهرستان دامغان :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361ودوم تیر  بیست :تاریخ شهادت
 شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 روستاي جزن گلزار شهداي :مزار
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 زاده محمدعلی خواجه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
من طلبنی وجدنی و من وجدنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عـشقنی عـشقته و مـن                    «

 1.»ته و من قتلته من علی دیته من علی دیته فانا دیتهعشقته قتل
کـس کـه مـرا     شناسـد و آن  کس که مـرا یافـت مـی    یابد مرا، آن کس که مرا طلب کند می      آن«

کـس کـه بـه مـن          ورزد، آن   کس که دوستم داشت به من عشق مـی          شناخت دوستم دارد، آن   
کـشم او را و   رزیـدم مـی   کس که به او عـشق و        ورزم، آن   عشق ورزید من نیز به او عشق می       

 .»بهایش هستم  پس من خودم خون2بهایش بر من واجب است کس را که من بکشم خون آن
و با سالم بر نایب     ) عج(ها امید اسالم و مسلمین جهان امام زمان         با سالم بر منجی انسان     

ش این امید مستضعفان جهان خمینی کبیر و با سالم بـر امـت شـهیدپرور ایـران و بـا                     برحق
 و بـا سـالم بـه    3رود به روان پاك شهیدان که با خون خود درخت اسالم را آبیاري نمودند     د

 4اي را در دامـن خـود پـرورش    پدر و مادرانی که چنین فرزندان فـداکار و از خـود گذشـته       
ام پدر و مادر مهربانم راهی که انتخاب شد راه رسیدن به              سالم بر پدر و مادر گرامی     . اند  داده

و در این راه اگر لیاقت داشته باشم و خدا عاشقمان شود حتماً ما را خواهد بـرد        لقااهللا است   
پدر و مادر مهربانم اصـالً در      . که خودش گفته من عاشق هرکس شوم او را خواهم برد            چون

مرگ من هیچ گریه نکنید گریه نکنید که دشمنان اسالم و مسلمین از ایـن فرصـت اسـتفاده             
. م بدهند و امیدوارم که دو برادرم بتوانند راه مرا ادامـه دهنـد             کرده و شعارهایی برضرر اسال    

مادر جان وظیفه توست که بهتر از این فرزندانی را تحویل جامعـه دهـی و سـعی کـن کـه                      
مادرم به خواهران و برادرانم قرآن را بیاموز کـه   . مصطفی را یک پاسدار تحویل اسالم بدهی      
 مادر جان قدر این امام عزیزمان را بدانید و براي           .ما هرچه داریم از این کتاب آسمانی است       

                                           
 .»...من طلبنی«ذیل . تعلیقات. ك. ر-1
 .»واجبست« در اصل وصیت -2
 .»نمودنند« در اصل وصیت -3
 .»پروررش« در اصل وصیت -4



 201مظفري، ابراهیم       خواجه¹استان سمنان 

ایشان دعا زیاد کـن و از خـداي تبـارك و تعـالی بخواهیـد کـه او را تـا انقـالب حـضرت                
 عزیز و با آرزوي     2 قدس 1به امید پیروزي اسالم عزیز و به امید رهایی        . نگه دارد ) عج(مهدي

 .طول عمر براي رهبر انقالب
 

 »والسالم«
 زاده محمدعلی خواجه

22/4/61 

                                           
 .»رهائی« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 203مظفري، ابراهیم       خواجه¹استان سمنان 

  



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I گوش به فرمان امام عزیز باشید. 
I دوري از اسالم و روحانیت مبارز و مسئول و متعهد ذلت و خواري را همراه خواهد داشت. 
I مسجد خانه خداست. 
I مسجد سنگر است. 
I من امانتی در دست شما بودم، این امانت را به خود خدا برگرداندي. 
I  مرگ در راه خدا باشدچه بهتر که. 
I ها خالی باشد نگذارید که جبهه. 
I ام نخواهم شکست هرگز عهدي که با خدا بسته. 
I دارم هرگز از هدف مقدس خود دست بر نمی. 
I هاي بزرگ شما را مغرور نکند ملت عزیز ایران مواظب باشید پیروزي. 

 ابراهیم :نام
 مظفري خواجه :خانوادگی نام
 قربان :پدر نام 

 نرگس :نام مادر
 1346وسوم شهریور  بیست :تاریخ تولد
 آباد گرگان روستاي قرن :محل تولد
 سوم متوسطه :تتحصیال

 بسیج :کننده ارگان اعزام
 1363وششم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
 شرق رود دجله عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 شهرستان شاهرود گلزار شهداي :مزار
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 1مظفري ابراهیم خواجه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2.»قتلو فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقونو ال تحسین الذین «
و نائب به حقش امـام امـت و         ) عج(امام مهدي ) 6(با درود به فرزند پاك رسول اهللا       

 را که انسانی پیامبرگونـه چـون امـام خمینـی را بعـد از گذشـت یکهـزار و                     3سپاس خدایی 
نـد خلـف پیـامبر کـه جهـان در           آرزو دارم فرز  . چهارصد سال براي این مردم رهبر قرار داد       

کن کنندة کفر و ظلم در جهان است تشریف بیاورند و دسـت بنـدة                انتظار اوست و او ریشه    
حقیر را بگیرند و در پشت سر ایشان نماز بخوانم و با کمک خداوند و یاري آن حضرت به             

 .یاري مستضعفان جهان بشتابیم
قـدر را بدانیـد     و قدر این رهبر گرانواي عزیزان همیشه گوش به فرمان امام عزیز باشید   

دیـده و     اید و او به راسـتی بـراي ایـن ملـت سـتم               که در غیراین صورت کفران نعمت کرده      
خداونـد  . باشد و براي جهان اسالم انسانی اسـت بـس ارزشـمند             مستضعف نعمت الهی می   

 که مـن    دهد و اي مادر بدان      متعال بندگان مومن خود را در هرلحظه تحت آزمایش قرار می          
کشیدم و تو اجري بس عظـیم نـزد پروردگـار           دیرزمانی است که آرزوي چنین روزي را می       

داري و به راهی که رفتم تفکر کن آنگاه خوشحال خواهی شد کـه تـو نیـز بـه سـهم خـود          
 .فرزندي را به پیشگاه خداوند متعال هدیه کردي

                                           
 :هاي زیر را نوشته است  قبل از شروع وصیت، شهید جمله-1
 یا زیارت یا شهادت) الف 
 جنگ جنگ تا رفع فتنه) ب 
 .امه ابراهیم خواجه مظفري براي خانهن وصیت) ج 
 :آمده است) 7(و امام صادق) 6( در باالي برگه چاپی این دو عبارت نورانی از رسول اکرم- 
 ))6(رسول اکرم. (بجنگید تا مجد و عظمت را براي فرزندانتان به ارث بگذارید) د 
 ))7(مام صادقا. (باشد تمامی خیر در شمشیر، و زیر شمشیر و در سایه شمشیر می) ه 
 .169/ عمران  آل-2
 .»خدائی« در اصل وصیت -3
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د و نتوانـستی تحویـل      پدر عزیز و زحمتکشم به یاد داشته باش چنانچه جسدم پیدا نـش             
اي نیست بلکه سعی کن پیامم را به همه برسانی و بدان که اسالم دین حـق و                    بگیري مسئله 

برادري و برابري و دین کاملی است و دوري از اسالم و روحانیت مبارز و مسئول و متعهد،            
نـه  همانا ذلت و خواریمان را همراه خواهد داشت امام عزیز را دوست بدارید مسجد هم خا        

 .خداست و هم سنگر است که باید همیشه این سنگر را حفظ کنید
و اي پدر و مادرم و برادران و خواهرانم اگر خداوند توفیق داد به فـوز عظـیم شـهادت                     

کـه مـن یـک امـانتی در دسـت شـما بـودم و بایـد              نائل گردم هیچ ناراحـت نباشـید چـون        
ال برگردانـدي و اگـر در طـول ایـن            کنید که این امانت را به خود خداوند متع         1شکرگزاري

بخـشید و عفـوم    مدت شما را اذیت کردم و نتوانستم زحمات شما را جبـران کـنم مـرا مـی       
 .کنید می

و این را هم برایتان بگویم کـه بـرایم گریـه نکنیـد و اگـر خواسـتی هـم گریـه بکنیـد                          
 .شدو براي شش ماهه اصغر با) 7(الحسین هایتان براي مظلومیت اباعبداهللا گریه

و پدر جان باید بالفاصـله بعـد از شـهادتم اسـلحه مـن را برداریـد و سـنگرم را خـالی           
 2.نگذارید

که من  الدین چون  روز، روزه دارم برایم بگیرید و یک روز هم براي مهدي زین       17و من    
وصـی مـن پـدرم      (خواستم یک روز برایش بگیرم و وقت نکردم و قول دادم بگیریـد و                 می
چه کتاب مذهبی و کتاب که مال من است وقتی پایگاه شهرك تـشکیل شـد                و هر ) باشند  می

 .به کتابخانه پایگاه بدهید
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

 التماس دعا دارم
 مظفري ابراهیم خواجه

15/12/1363 
 گیـرم   آن دم که بـه خـون خـود وضـو مـی            

 

 کــردم  دانــی کــه زحــق چــه آرزو مــی      
 

                                           
 .»شکرگذاري« در اصل وصیت -1
 .»نگذرید« در اصل وصیت -2
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ــ   ــان ب ــزار ج ــرا ه ــاش م ــن اي ک ــه ت  ود ب
 

 کـــردم  مـــی1تـــا آن همـــه را فـــداي تـــو 
 

ــان    ــدي ج ــود مه ــا نب ــه دری ــده ک ــن دی  ای
 

 ایــن ســینه کــه صــحرا نبــود مهــدي جــان  
 

ــیم  ــهدا نالــــه کنــ ــا چنــــد زداغ شــ  تــ
 

ــان    ــدي ج ــشود مه ــا ن ــه در م ــو ک  صــد ت
  

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 2.» بل احیاء عند ربهم یرزقونو ال تحسین الذین قتلو فی سبیل اهللا امواتاً«
ش امـام   بـرحق و نائـب    ) عج(امام مهدي ) 6(با درود فراوان به فرزند پاك رسول اهللا        

امت خمینی کبیر قوت قلب ما و مردم شریف، سپاس خدایی را که به من قدرت فکر کردن                  
اري داد که چه راهی را انتخاب کنم، سپاس خدایی را که به من قدرت تحمل را داد که به ی                   

اسالم بشتابم و سپاس خدایی را که به من وجودي عطا کرد کـه بتـوانم بـا جـانم اسـالم را             
 تمام گناهـان و خطاهـا       خاطر  بهیاري نمایم و با خونم درخت اسالم را آبیاري نمایم، خدایا            

دانی که یاراي سخن گفتن با تـو در مـن نیـست          خواهم، خدایا خودت می     از تو معذرت می   
خـورم   ز نهان من باخبري االن که دستم از این دنیا کوتاه شده افسوس می       ولی خدا خودت ا   

برداري از تو سپري نکردم، خـدایا مـرا بـبخش اي         به عمرم که چرا آن را به عبادت و فرمان         
 جمهوري اسالمی در جهان پر      نام  بهروم تا به تاریخی دیگر        بخشاینده مهربان و اینک من می     

 تا راهـی    ،شکن   لبیک بگویم به نداي حسین زمان خمینی بت         تا ،از نعمت خدا تداوم بخشم    
روم تا فرعون و فرعونیان نـادان را از روي زمـین بـه          ، می )7(باز کنم براي پیروان حسین    

و اسـتعمار شکـست خـورده و دیکتـاتوري جهـان             دان تاریخ بیاندازیم، تا استعمار پیر       زباله
 . خوران را پایان دهیم

ام اگـر بـه دسـت ایـن           ز عهدي را که بـا خـداي خـود بـسته           سوگند به خون شهدا هرگ     
هاي کافر قطعه قطعه و پودر شوم نخواهم شکست و هرگز از هدف خود کـه مقـدس                    بعثی

دارم و آري میل ماندن در دنیا را از یاد برده و در فکر آخرت باشـید کـه                     است دست برنمی  

                                           
 .»و« در اصل وصیت -1
 .169/ عمران  آل-2
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س چه بهتر که مـرگ در       پ.  هرنفسی شربت مرگ را خواهد چشید      1»کل نفس ذائقه الموت   «
 را ادامه بـدهیم و انتظـاري کـه از شـما     آنهاراه خدا باشد راهی که شهدا رفتند و با هم باید           

ملت شهیدپرور دارم این است که همیشه امام عزیزمان را دعا کنید و او را تنهـا نگذاریـد و                    
علیه باطل را پـر  هاي نبرد حق      این امت الهی را یاري کنید و گوش به فرمان او باشید، جبهه            

اي امام اگر من هـزار جـان داشـتم در راه تـو فـدا                . ها خالی بماند    کنید و نگذارید که جبهه    
 .دادم گاه تن به ذلت نمی نمودم و هیچ می

 و ما هم 2ها رفتند   پدر و مادرم امیدوارم که از من راضی باشید، این راهی است که خیلی              
در راه خدا و براي رضاي او قدم برداریم، بـرایم  رفتیم پس چه بهتر که        بایست می   روزي می 

گریه نکنید چون کسی که عمري را با بدبختی و گناه سپري کرده االن رستگار شده و پـاك                   
دانی که با اولین قطـره       رود، اینک شادي باید کرد، نه گریه مگر نمی          و پاکیزه به آن جهان می     

 و در آخر دعا به      3شود  ر زمین ریخته می   ریزد تمام گناهانش ب     خونی که از شهید بر زمین می      
 .جان امام یادتان نرود

 

 .دار نگهخمینی را ) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي
 )پدر جان اگر شهادت نصیب من گشت نماز مرا حاج آقاي طاهري(
 ).4 و مرا در مزار شاهرود دفن نمایید]بخواند [امام جمعه شاهرود(
 

 » برکاته اهللا وحمۀوالسالم علیکم و ر«

                                           
 .35/  انبیاء-1
 .»گرفتند« در اصل وصیت -2
 .افتاده است» می«شود   در اصل وصیت از فعل می-3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 »نامه اینجانب برادر، ابراهیم خواجه مظفري وصیت«
 احبنی و من احبنی عشقنی و من عـشقنی عـشقته و مـن    1من طلبنی وجدنی و من وجدنی «

 2.»عشقته قتلته و من قتلته من علی دیته من علی دیته فانا دیته
من قدرت فکر کردن داد که چه راهی را انتخاب کـنم و سـپاس               سپاس خدایی را که به       

خدایی را که به من قدرت تحمل و تعقل داد که به یاري اسالم بشتابم و سـپاس خـدایی را          
 اینجانـب   5نامـه    حال وصـیت   4[...] که بتوانم با جانم اسالم را یاري کنم و با            3[...]که به من    

در مرحلـه اول پیـامم را بـه     . شـود   ه خالصه مـی   برادر ابراهیم خواجه مظفري در چند مرحل      
گویم، تمامی مستضعفان عالم بپاخیزیـد و بـا الهـام از رهنمودهـاي رهبـر کبیـر                   جهانیان می 

دانـم چـرا مستـضعفان جهـان          فرماید کـه نمـی      انقالب اسالمی ایران که در سخنان خود می       
پـس  . یع شدة خود را بیابندخیزند که حق ضا کنند به پا نمی برعلیه مستکبران جهان قیام نمی    

 .سوي حکومت ها بشتابید به اي دریاي بیکران انسان
 »اهللا و شهیدپرور ایران  به ملت حزب6و اما پیامم« 
 که از سوي خدا بر ایشان نازل شده با موافقت کامل و سرافراز              7ملتی که در هر امتحانی     
ـ          ] طور  و به [ ران مواظـب باشـید کـه ایـن     مطلوب به امتحان خود پایـان داده، ملـت عزیـز ای

و ما رمیت اذ رمیـت      «کننده منافقین است مغرورتان نکند که         هاي بزرگ که سرکوب     پیروزي
وجـل بـود کـه              یعنی آن تیري که انداخته     8:»ولکن اهللا رمی   اید شما نینداختید بلکه خداي عزّ

                                           
 .»عرفنی« در اصل وصیت -1
 .»...من طلبنی وجدنی«ذیل . تعلیقات. ك. ر-2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 .»نام وصیت« در اصل وصیت -5
 .»پیابم« در اصل وصیت -6
 .»امتحان« در اصل وصیت -7
 .17/  انفال-8
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هـا     پیـروزي  واسطه شـما نبـود کـه        تیر را رها کرد و بر قلب دشمنان اسالم انداخت و اما به            
گوینـد    دهیم کـه مـی       ما گشته بلکه خدا بود و باز به سخنان گوهربار امام گوش می             1نصیب

اهللا   خالصه یاران مؤمن من عزیزان حـزب      . این شمشیر نبود که پیروزي آورد بلکه خون بود        
تا آنجا که توان دارید از حق مظلومان دفاع کنید و مسلمان جهان را بیدار کنید و حرف امام                   

کار و غاصب بایـد از بـین بـرود و           زیزمان را به تحقق برسانید که فرمودند اسرائیل جنایت        ع
دعـا کنیـد و تقـوا را پیـشه خـود کنیـد کـه تقـوا و نمـاز و دعـا                       . امام عزیزمان را دعا کنید    

ترین فریادهاست و سعی کنید که مرگتان شهادت باشد و تـا آنجـا کـه                  ترین و کوبنده    بزرگ
 .ان والیت فقیه باشید چون ما هرچه داریم از والیت فقیه استتوان دارید پشتیب

گویم کـه پـدر جـان          را به پدر و مادر و برادران وخواهران عزیزم می          2وصیتمو در آخر     
 و مـادرم بایـد   4»الـصابرین  3ان اهللا مع«همچون علی صبور باش و صبر را پیشه خود کن که           

] همچـو [بینـد     سر فرزند خود را مـی       بدن بی همچو لیال باشی که در صحنه نبرد هنگامی که          
گوید خدایا این بدن سـوراخ شـده فرزنـدم را بـه               ایستد و می    مانند کوه استوار و محکم می     

که از نیستی مرا بـه هـستی          درگاه خودت قبول فرما پس استقامت کن و مادر جان اي کسی           
رگ کردي کـه خـونش    که فرزندي بز    ها تا سحر بیدار ماندي تا این        که شب   آوردي، اي کسی  

براي اسالم بر زمین ریخت و تا نهال حکومت اهللا پربار گردد پس مادرم گریـه نکـن چـون                
مادرم هرچند ناراحتی دارد    . قدر لیاقت داشت که به جبهه برود و شهید بشود           فرزند شما این  

ات دعـا باشـد و    افتد گریه چون که هرچه باشد مادري، سعی کن موقعی که یادت به من می         
 .عشق و امیدم] با [5،پس مادرم برایم گریه نکن که من شهید گشتم. عایت واقعیتد
که فرزندان برادرش     باشند که در عین حالی    ) 7(و برادرانم باید همچو حضرت عباس      

جنگیدنـد و   کشند چطور بـا کفـار مـی    آورند و حسرت یک قطرة آب را می   آه از جگر برمی   
 من سرد شود و سریع بردارید و از حق دفـاع کنیـد و               برادرانم شما نگذارید که اسلحه گرم     
                                           

 .»نسیب« در اصل وصیت -1
 .باشد» وصیتم«لمات موجود باید در اصل وصیت خوانا نیست، اما به سیاق کالم و ک -2
 .»لمع« در اصل وصیت -3
 .153/  بقره-4
 .»کشتم« در اصل وصیت -5
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 بلنـد  1[...]که سر بریـدة بـرادرش در سـري     خواهرانم باید همچون زینب که در حین حالی      
گونه باشید و برایم گریه نکنیـد         زینب] همچو[پیام برادرش را در جهانیان صادر کرد و شما          

عنـوان    من به . ا از مستکبران بگیرند    و کفار خوشحال و حق خود ر       2که از گریه شما منافقین    
گویم که االن بهترین موقعیـت        یک رزمنده مسلمان ایرانی به شما ملت شهیدپرور این را می          

است براي قیام و االن انسان باید بفهمد که چگونه زندگی کند و چگونـه بمیـرد پـس فکـر           
 3.»سنۀین ع سبةعبادافضل من  ۀعتفکرالسا«کنید که به 

کـه   این را هـم بدانیـد کـه زمـانی     . کردن بهتر است از هزار سال عبادت      یک ساعت فکر     
شـود و   انسان از حالت رکود به حالت شهادت و ایستادگی و مردانگی درنیایـد پیـروز نمـی      

طور در مقابـل بـت اعظـم     طلبی است که جوانان انقالب اسالمی ایران این   این حس شهادت  
 .زمان آمریکا ایستادند

 .ادت نصیب من شد نمازم را حاج آقاي طاهري بخواندو پدر جان اگر شه 
 » متشکریم«

 »والسالم«
 مظفري نامه ابراهیم خواجه وصیت

 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
 مرگ بر صدام و آمریکا و منافقین

                                           
 . خوانا نیست-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .326، ص 2 بحاراالنوار، ج -3
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 هاي کلیدي عبارت
I عبادت کنید پروردگارتان را و متقی باشید. 
I با ذکر خدا شیطان را از خود دور کنید. 
I دستور خدا و رسول و امامان را اطاعت کنید. 
I است) عج(مخالفت با امام خمینی مخالفت با امام زمان. 
I است)عج( و امام زماناهللا  رسول،اکبر ایران کشور اهللا . 
I زندگیتان را طبق دستورات خداي بزرگ تنظیم کنید. 
I ام زمان را نصیب ما بفرماخدایا توفیق شهادت در رکاب ام. 
I هاي خود این مملکت را دوباره به جاي اول برگردانند مگذارید دشمنان با فتنه. 
I مگذارید افتخار بدست آمده از دستمان برود. 

 نحس :نام
 مظفري خواجه :خانوادگی نام
 قربان :پدر نام 

 نرگس :نام مادر
 1349وچهارم تیر  بیست :تاریخ تولد
 آباد گرگان روستاي قرن :محل تولد
 اول راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1366م فروردین سو :تاریخ شهادت
 شلمچه :شهادتمحل 

 اصابت گلوله :نحوة شهادت
 شهرستان شاهرود گلزار شهداي :مزار
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 مظفري حسن خواجه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
صـلی اهللا و    و بمحمـد    .  قبلتی لکعبۀرضیت باهللا ربی و باالسالم دینی، و بالقرآن کتابی و با          «

علـی و جعفـربن       الحـسین و محمـدبن      بن  اله نبیی و بعلیٍ امامی و بالحسن والحسین و علی         
علـی    بـن   محمد والحـسن    بن  علی و علی    موسی و محمدبن    بن  بن جعفر و علی     محمد و موسی  

بهم اتولی و مـن اعـدائهم   ] شفعآئی[السالم ائمتی وسادتی و قارتی و     الصالح علیهم   والخلف
رء واشـهد ان  . اهللا اهللا و انّ علیـا ولـی        رسـول ] اعبده[محمداً  ] انّ[ اشهد ان ال اله اال اهللا و         .اتب

] وان اهللا یبعـث مـن فـی       [ ال ریب فیها     تیۀ آ عۀ و النّار حقّ و انّ السا      لجنۀالموت حقّ و ان ا    
 2.»1القبور

عنـوان   علی این چند جملـه را بـه         مظفري فرزند قربان   خواجه   اینجانب بندة حقیر حسن    
 .نویسم وصیت خود بر این صفحه کاغذ می

ها را بر دل بندگان مؤثر فرمایـد و ایـن حقیـر را               خواهم این سفارش    از خداي بزرگ می    
 .مورد رحمت و مغفرت قرار دهد

                                           
 .آمده است» القصور» «القبور فی«جاي  در اصل وصیت به.  فرازهایی از احکام میت و تلقین-1
هایی از احکام دفن میـت و مـستحبات تلقـین میـت اسـت، کـه        نامه آورده است قسمت     یت آنچه شهید در آغاز وص     -2

طبیعی است که در شرایط جنگی بـا آنچـه در کتـب ادعیـه و اعمـال دینـی آمـده           . شهید از حافظه نقل کرده است     
 قلبـی بـه     نظر خوانندگان را بـه ایمـان و یقـین         . آید  اختالف داشته باشد، ضمن نقل صحیح عبارت ترجمه آنها می         

ویژه ایمان و ارادت و اعتراف قلبی و لسانی به اسـالم و قـرآن    مرگ و اعتقاد راسخ شهید به احکام نورانی اسالم به     
 .دارد معطوف می) صلوات اهللا علیهم اجمعین(اکرم و ائمه معصومین  و رسالت نبی

بـه حقانیـت وجـود حـضرت        ). کـنم   ر می اقرا(دهم    به حقانیت خدا و اسالم و قرآن و کعبه و قبله رضایت می            «: ترجمه
محمد که صلوات خدا بر او باد و مقر و معترفم به حقانیت امامت امام علـی وامـام حـسن و امـام حـسین و امـام                        

موسـی و امـام    بـن   جعفـر و امـام علـی        بـن   محمـد و امـام موسـی        علی و امام جعفـربن      حسین وامام محمدبن    بن  علی
علی و جانشین شایسته و صـالحه همـۀ امامـان کـه درودشـان بـاد        بن م حسنمحمد و اما    بن  محمدبنعلی و امام علی   

. بـرم و از دشمنانـشان بیـزارم         به ایـشان پنـاه مـی      . که امام و بزرگ و پیشواي من هستند       ) حضرت امام مهدي عج   (
و . ولی اوسـت  ) 7(رسول خداست و علی   ) 6(دهم که خدایی جز خداي یگانه نیست، و محمد          شهادت می 
قیامـت برحـق و شـکی در آن نیـست و خداونـد      . م که مرگ حق است و بهشت و جهنم حق استده  شهادت می 

 ).الجنان، شیخ عباس قمی مفاتیح. (»گرداند کند محشور می مردگانِ در قبر خوابیده را بیدار می
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 کنید پروردگارتان را و متقی باشید و در برابر کـسی جـز              2، اي بندگان خدا عبادت    1اوالً 
تسلیم فرمان کسی جز خدا نـشوید بـه دشـمنان خـدا دسـت           خدا سر تسلیم فرو نیاورید و       

 شـیطان را کـه عـدو    3.نفس اماره را که اعداي عدو است سرکوب کنیـد  . دوستی دراز نکنید  
مبین است با ذکر و یاد خدا از خود دور کنید دست به دامان قرآن کـریم و عتـرت پیغمبـر                       

ات خداي بزرگ در آیات و روایـات      صلوات اهللا علیهم دراز کنید و زندگیتان را طبق دستور         
 . تنظیم کنید

بخـش مستـضعفان خواهـد        زودي نجات   اي مستضعفین جهان غمگین نباشید انشاءاهللا به       
هاي ستمگران را برسرشـان ویرانـه خواهـد کـرد و حکومـت عـدل و داد را در                      آمد و کاخ  

 .جا گسترده خواهد ساخت همه
ــحري دارد   ــیه سـ ــام سـ ــن شـ  ایـ

 

ــحر دگـــــري دار  ــبح ســـ  دصـــ
 

ــسلمانان  ــد مــــ ــا امیــــ  دریــــ
 

ــري دارد4[...]در     گهــــــــــــــ
  

خـدایا  . العسگري تعجیل بفرما    الحسن  بن  خدایا در ظهور و فرج موالي ما امام زمان حجه          
خدایا توفیـق شـهادت در رکـاب    . نام ما را در طومار سربازان آن حضرت ثبت و درج بفرما     

 .آن حضرت را نصیب ما بفرما
یعیان علی ولی اهللا اینک خورشید پشت ابر پنهـان اسـت و امـام               ثانیاً اي مسلمانان اي ش     

زمان ارواحنا له الفدا در پردة غیبت است دستور خدا و رسول و امامان را اطاعت کنیـد و از      
 . و با والیت فقیه باشید5است پیروي نمایید) عج(الشرایط که نایب امام زمان مجتهد جامع

 اهتزاز درآورده باشد همـان پـرچم امـام          6به) عج(نپرچمی که ولی فقیه و نایب امام زما        
  این مقام را مرجع تقلیـد شـیعیان،        7است مبادا بگذارید که بر زمین افتد که امروز        ) عج(زمان

                                           
 .»اول« در اصل وصیت -1
 .»عبات« در اصل وصیت -2
 .»ك نفسک اللتی بین جنبیکاعدي عدو«است ) 7( ترجمه این حدیث از حضرت علی-3
 . خوانا نیست-4
 .»نمائید« در اصل وصیت -5
 .»بر« در اصل وصیت -6
 .»مروز« در اصل وصیت -7
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 . دارند1رهبر مستضعفان حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی بر عهده
 

 مبــــادا خویــــشتن را واگــــذاریم
 

ــذاریم   ــا گـ ــویش را تنهـ ــام خـ  امـ
 

 اي رسـت    هیدي اللـه  زخون هـر شـ    
 

ــذاریم    ــا گـ ــه پـ ــادا روي اللـ  2مبـ
  

ة الهی مـا را از مـنجالب ذلّـت بـه اوج عـزّت و عظمـت          امام امت بود که به حول و قو
رسانید، ما مردمی بدبخت و بیچاره بودیم او مارا به این سـرافرازي و سـربلندي رسـانید او                   

کومت جمهوري اسالمی را به پـا       کن کرد او ح     دست طاغوتی دوهزارو پانصد ساله را ریشه      
 .کرد

ت             ) عج(چون او نایب امام زمان      است چون او از جانب امام زمان ارواحنا له الفـدا حجـ
است و مخالفت با او مخالفت با امـام         ) عج(اطاعت او اطاعت امام زمان    . بر بندگان خداست  

شـته اسـت و     را دوسـت دا   ) عـج (هرکه او را دوست داشته باشد امام زمان       . است) عج(زمان
 .دشمنی کرده است) عج(هرکه با او دشمنی کند با امام زمان

قدر طوالنی کند که پـرچم انقـالب          از خداي بزرگ بخواهید که عمر امام عزیزمان را آن          
 ولی اهللا االعظم بسپارد انشاءاهللا تعالی و از او فرمـان            3اش  اسالمی را به دست صاحب اصلی     

ه اهللا                از علماء ربانی روحانیت      4برید در خط امام خصوصاً قـائم مقـام رهبـري حـضرت آیـ
 سـتارگان دیـن هـستند و هـدایت          ،غفلت نکنید زیرا گفتند علما بـه حـق         5العظمی منتظري 

 .شود توسط آنها حاصل می
 :اند جاي آورید زیرا گفته هاي خدا را به اي ملت شریف ایران شکر نعمت 

ــد    ــزون کنـ ــت افـ ــت نعمتـ ــکر نعمـ  شـ
 

ــت    ــت از کفـ ــر نعمـ ــد کفـ ــرون کنـ   بیـ
  

به یاد آرید آن روزگار قدیم را که جاهلیت همه جاي این مملکت را فـرا گرفتـه بـود و             
 .امام آمد. شاه رفت. ها را از میان برد خداي بزرگ لطف کرد و فتنه

                                           
 .»عهد« در اصل وصیت -1
 .پور است  شعر از رباعیات قیصر امین-2
 .»اصلیش« در اصل وصیت -3
 .»فرمانبري« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
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هاي خودت قرار بده خصوصاً نعمت رهبري ایـران کـشور              نعمت 1خدایا ما را شکرگزار    
 2کـشور شـهدایی   . است) عج(کشور امام زمان  . است) 6(اهللا اکبر است کشور رسول اهللا     

علمـا  . ایران کشور سلمان فارسی اسـت     . که عزّت و افتخار براي این مملکت باقی گذاشتند        
هاي خود ایـن      مگذاریم دشمنان با فتنه   . بزرگ طول تاریخ اسالم است کشور امام امت است        

 .دست آمده از دستمان برود  به3رمملکت را دوباره به حال اول برگردانند مگذارید افتخا
و شما اي پدر و مادر گرامی که افتخار داشتید از دوستداران و پیـروان خانـدان پیغمبـر                     

بـرادر شـهیدم    . خدا باشید و افتخار داشتید که فرزند دلبند خود را در راه خدا تقـدیم کنیـد                
درود بر شما نـه     .  کرد ابراهیم به آرزوي خود رسید و افتخار شهید شدن را در نوجوانی پیدا            

تابی نکردید بلکه به کـوري چـشم دشـمنان     تنها خود را نباختید، یا نه تنها در شهادت او بی 
لبخند رضایت بر لبانتان شکوفا شد و پدر بزرگوارم خودش نیز سالح بر کف پا بـه میـدان                   

شـید افتخـار    اگر مقّدر شد که این فرزند دیگرتان نیز در راه خدا فدا شود ناراحـت نبا               . نهاد
مـادر جـان مـرا    . کنید و بدانید که اجر و پاداشتان پیش خداي بزرگ محفـوظ خواهـد بـود            

خواهم، امیدوارم پیش فاطمـۀ        و از اینکه نتوانستم فرزند خوبی برایت باشم عذر می          4ببخش
مادر جان درست است که پس از برادر شهیدم چشمت بـه مـن              . روسفید باشید ) 3(زهرا

خـواهم کـه      که جاي او نیز من در کنارت باشم اما از خـداي بـزرگ مـی               خواستی    بود و می  
که در شهادت برادرم به تو عنایت کـرد اگـر حقیـر هـم لیاقـت                 ] را[همان صبر و استقامت     

تـابی    خواهم که در مرگ مـن بـی         از خواهرانم می  . شهادت را پیدا کردم به تو عنایت فرماید       
خـواهم کـه راه       علـی مـی     از بـرادرم حـسین    .  کنیـد  5هاي برادرتان پذیرایی    نکنید و از مهمان   

از همـه خویـشان و   . برادرانش را ادامه دهد و بکوشد که افتخـار اسـالم و مـسلمین باشـند        
خـواهم کـه امـام عزیـز را تنهـا       طلبم و از همـه مـی   قومان و دوستان و آشنایان حاللیت می      

 .نگذارند
                                           

 .»گذار« در اصل وصیت -1
 .»شهداي« در اصل وصیت -2
 .»افتخال« در اصل وصیت -3
 .»بخش« در اصل وصیت -4
 .»پذیزراي« در اصل وصیت -5
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امام جمعـه شـاهرود بخوانـد و    اگر شهادت نصیبم گشت نماز من را حاج آقاي طاهري         
 .من را کنار برادرم ابراهیم دفن نماید

 
 بیــــا اي دل از اینجــــا پــــر بگیــــریم   

 

ــانۀ دیگـــــــر بگیـــــــریم     ره کاشـــــ
 

ــود را  ــرین خـــ ــشته دیـــ ــا گمگـــ  بیـــ
 

ــریم    ــر بگیـــ ــۀ پرپـــ ــراغ از اللـــ  ســـ
 

 
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

 مظفري حسن خواجه
1/9/65 

 
 

                                           
 .اي افتادگی دارد  ذیل تاریخ وصیت کلمه-1
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 هاي کلیدي ارتعب
I هیچگاه از یاد خدا غافل نباشید. 
I هیچگاه امام را تنها مگذارید. 
I  را با قلبی پاك و آغوشی باز انتخاب نمودم] شهادت[من این راه. 
I  زمانه باش) 7( حسینهمچونپدرم. 
I  باش) 3( فاطمه زهراهمچونمادرم. 
I  زمانه باش) 3( زینبهمچونخواهرم. 

 عطاءاهللا :نام
 میرزایی خواجه :خانوادگی نام

 علی قربان :پدر نام 
 آمنه :نام مادر

 1346بیستم خرداد  :تاریخ تولد
  شاهرود:محل تولد
  راهنماییة پایان دور:تحصیالت
 ارتش :کننده ارگان اعزام

 1367ویکم تیر  بیست :تاریخ شهادت
 موسیان :محل شهادت
 گلولهاصابت  :نحوة شهادت

 تاکنون اثري از او به دست نیامده :مزار
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 میرزایی عطاءاهللا خواجه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  و الصدیقینء رب الشهدابسم

 .پدر و مادرم شهادتم ثابت کرد که خون بر شمشیر پیروز است
نائـب بـرحقش   ) عـج ( مهـدي موعـود  2 فراوان بر یگانه منجی عالم بشریت   1با سالم و درود   

کوبنـده کـاخ سـتمگران و بـا      شکن این پیر جماران، امید محرومان جهان، درهـم  خمینی بت 
کـه بـا نثـار خـون     ) 7( فراوان به روان پاك شهیدان شاگردان امـام حـسین  3 و درود  سالم

 خود اسـالمی را از نـو، نهـال پرورانیدنـد و نامـشان پیـروز و                  4خویش و از جان گذشتگی    
 . یادشان گرامی باد

 و امام را تنهـا نگذاریـد و از خداونـد     هیچگاه از یاد خدا غافل نباشید      ،برادران و خواهران   
 . زودتر رزمندگان را بخواهیدي هرچه پیروز

 هـیچ  5ام  من بـراي شـما در دوران زنـدگی   ،علیا  ملت شهیدپرور تاش ،برادران و خواهران   
طلبم و مرا در      می 6ام و براي شما برادر خوبی نبودم و از شما حاللیت            کار خوبی انجام نداده   
 . کنید8 حالل7این لحظۀ آخر زندگی

ام و از    هم فرزند خوبی نبودم و براي شما کاري انجام نـداده           پدر و مادرم، من براي شما      
 . کنید10طلبم که مرا ببخشید و در این لحظۀ آخر حاللم  می9شما حاللیت

                                           
 .»دورود« در اصل وصیت -1
 .»بشرئت« در اصل وصیت -2
 .»دورود« در اصل وصیت -3
 .»گی گذشته« در اصل وصیت -4
 .»گییم ندهر« در اصل وصیت -5
 .»هاللیت« در اصل وصیت -6
 .»گی زنده« در اصل وصیت -7
 .»هالل« در اصل وصیت -8
 .»هاللیت« در اصل وصیت -9

 .»هاللم« در اصل وصیت -10
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کـه جـسم    که خبر شهادت من به شما برسـد و یـا هنگـامی        دانم هنگامی   پدر و مادرم می    
شـود، شـما       مـی  1آیـد و تـشییع      هاي خلق مسلمانان به حرکـت درمـی         جانم بر سر دست     بی

تان هرروز پس از دیگري روشن        کنید، بلکه نه، زندگی     تان را سیاه و تیره احساس می        زندگی
 2شما باید افتخار کنید که چنین فرزندي را شـاگرد سـرور آزادگـان             . تر خواهد شد    و روشن 
  .اید و من هم این راه را با قلبی پاك و آغوشی باز انتخاب نمودم قرار داده

 حـسین زمانــه بـاش و صـبر کـن و شــکیبا بـاش چـون خداونـد بــا        مچـون هو پـدرم   
  . است3صبرگنندگان

 باش و افتخار کن که چنین فرزندي را         4)3( بانوي یگانه فاطمۀ زهرا    همچونو مادرم    
 گریـۀ دشـمن     ، مـن  5قصبر کنید و در فرا    . پرورانیدي و در راه اسالم و دین خدا فدا کردي         

اکبــر  گریــه کــن بــه داغ علــی) 7(6شــوراي حــسینشــاد نکنیــد گریــه کنیــد بــه یــاد عا
 ).7(اصغر حسین و قاسم تازه داماد و علی) 7(7حسین

 هـیچ کـار     8ام  برادر و خواهرانم من براي شما هم برادر خوبی نبودم و در دوران زندگی              
خواهرم . طلبم   می 9ام و در این لحظه آخر عمرم از شما حاللیت           خوبی براي شما انجام نداده    

زمانه باش و صبر کن و شکیبا باش و براي من گریه نکنید گریه کنیـد        ) 3(نب زی همچون
برادرم همچون عباس زمانـه و جعفـر و عـون بـاش و              ) 7(به یاد عصر عاشوراي حسین    

 . صبر کن

                                           
 .»تشیح« در اصل وصیت -1
 .»آذادگان« در اصل وصیت -2
 .»گان کننده« در اصل وصیت -3
 .»ع« در اصل وصیت -4
 .»راغف« در اصل وصیت -5
 .»حین« در اصل وصیت -6
 .»حین«در اصل وصیت  -7
 .»زندگییم« در اصل وصیت -8
 .»هاللیت« در اصل وصیت -9
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کنم هیچگاه از یاد خدا غافل نباشید و امـام را تنهـا نگذاریـد در                   باز هم ذکر می    ،برادران 
 نگویند چیزي همراه خـود بـه آن    1بوت بیرون بگذارید که منافقان    موقع دفنم دستانم را از تا     

ام و چشمانم را باز بگذارید که کوردالن نگویند که کورکورانه ایـن راه را انتخـاب     برده 2دنیا
 3.ام بلکه این راه را با چشمانی باز و آغوش باز انتخاب نمودم و مرا در کنار کرده

 

 میرزایی عطاءاهللا خواجه
17/8/1366 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»دنیاه« در اصل وصیت -2
 . در اصل وصیت جمله ناقص است-3
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 هاي کلیدي عبارت
I ما در این دنیاي فانی به هیچ چیز دل نبسته بودیم. 
I این جنگ با جنگ صدر اسالم هیچ فرقی ندارد. 
I جز مرگ براي ما دیگر چیزي وجود ندارد. 
I در دنیا به هیچ چیز دل نخواهم بست. 
I کنم چون و چرا از امام خمینی توصیه می شما را به پیروي و اطاعت بی. 
I این انقالب دشمن است با او مقابله کنیدبا هرکه با . 
I زنم اسالم پیروز است فریاد می. 
I کنم شما را توصیه به حمایت شدید از انقالب می. 

 مهدي :نام
 خورزانی :خانوادگی نام

 علی قربان :پدر نام 
 زهرا :نام مادر

 1345پنجم مرداد  :تاریخ تولد
 شهرستان تهران :حل تولدم

 سوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362وششم شهریور  بیست :تاریخ شهادت
  مجنون عراقةجزیر :محل شهادت
 اصابت گلوله و سوختگی :نحوة شهادت

فردوس رضاي  گلزار شهداي :مزار
 شهرستان دامغان
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 مهدي خورزانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا واهللا غفـور      اهللا اولئک یرجون رحمت     ان الذین امنوا والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل        «

 .1»رحیم
ه دین اسالم گرویدند و از وطن خود هجرت نموده و در راه خدا جهـاد کردنـد،                  آنان که ب  «

 .» بخشاینده و مهربان استآنهااینان امیدوار و منتظر رحمت خدا باشند که خدا بر 
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان
هایتان حلقه زده است و        در چشم  2خوانید حتماً اشک    همین که وصیت این بنده حقیر را می       

 در گلوهاي شما حلقه آورده است و به فکر آن هستید کـه چگونـه و بـراي چـه، و                      3ضبغ
 .طور شده است خاطر این براي چه

 

 بسمه تعالی
 خـدا پـدر و مـادر        4ما که در این دنیاي فانی به هیچ چیز و به چیزي دل نبسته بـودیم جـز                 

. یـر نـشوید انـشاءاهللا   گ مهربان امیدوارم که از شهادت این بنده حقیر هیچ ناراحت و هیچ دل          
 او آن خداي 5.پدر جان و مادرم شما امانتی در دست داشتید و آن را حاال پس دادید به خدا               

برادرها راه این شـهیدان راه انبیـاء اسـت و          : هاي خودم   سن  یکتا است و پیامی دارم براي هم      
ه مـا را بـه جبهـه        راه آنان را ادامه دهید و مبادا به هواي نفسانی خود تکیه کنید و بگویید ک               

رفتن چیست اما جبهه جز گلوله و ترکش و خمپاره چیزي دیگر نیست به خدا قسم جبهـه                  
 م اما ،طور است ولی در همه جا خدا و در همه جا ولی خدا، ولیعصر               درست است که همین   

                                           
 .218/  بقره-1
 .»اشگ« در اصل وصیت -2
 .»بوقض« در اصل وصیت -3
 .»جزء« در اصل وصیت -4
 .»خود« در اصل وصیت -5
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 اسـالم هـیچ فرقـی       4هست این جنگ با جنگ صدر     » 3الشریف  2اهللا تعالی فرجه    1عجل«زمان  
کـه در   کـسانی  کند و ایـن بـر   شد، امام هست که رهبري می       که می  5هایی   حمله ندارد در این  
دانند کـه چـه چیـزي در انتظـار            هستند و از دنیاي آخرت خبر ندارند و نمی         6خواب غفلت 

برادرهایم جز مرگ براي ما دیگر چیزي وجود ندارد در این دنیا که دنیاي فانی               . آنان هست 
 .ودتر رفتن از این دنیا بهتر استبودن ارزشی ندارد هرچه ز] است[
 :برادرانم 

 مبـــادا خویـــشتن را واگـــذاریم   
 

 7امــام خــویش را تنهــا گــذاریم    
 

 اي رسـت   ز خون هر شـهیدي اللـه    
 

ــذاریم    ــا گـ ــه پـ ــادا روي اللـ  مبـ
 

 

 .به امید خدا. گوید مبادا پایمال کنید خون شهید را یعنی در این شعر، شاعر می 
 .نم براي تو نبودم و امیدوارم که حاللم کنیددا مادرم من پسر خوبی می 

 مهدي خورزانی
9/6/1362 

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین بسم

 .9» ربهم یرزقون8اهللا امواتاً بل احیاء عند والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
 .»الصائف لیوما الماء البارد فی ال شهید اموي من شرب فتکون الطعنه والضربه علی«
تـر و گـواراتر از نوشـیدن آب خنـک در روز گـرم                 ضربات دشمن بر پیکـر شـهید آرام        

                                           
 .»عجـ« در اصل وصیت -1
 .»فرج« در اصل وصیت -2
 .»شریف« در اصل وصیت -3
 .»سردر« در اصل وصیت -4
 .»هاي حمله« در اصل وصیت -5
 .»خفلت« در اصل وصیت -6
 .پور است  شعر از قیصر امین-7
 .»تیح« در اصل وصیت -8
 .169/ عمران  آل-9
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 .تابستان است
پیام شهیدان آن است که در صف اهللا آگاهانه متحد شوید و قیام کنید و در راه او جهـاد                     

 .کنید
نامـه    ، آسایش و آزادي داد اکنون که وصیت       1کس که به ملت و مردم مستضعف        به نام آن   

بار شده اسـت چـون ذاتـاً در نهـاد هـر       دانم چشمانتان اشک خوانید می اید و می مرا باز کرده 
اش شهید و یـا بـه مـرگ طبیعـی از دنیـا       اي موجود است که وقتی فردي از خانواده         خانواده

 .کنند شودو سپس با صبر خداوندي استقامت می برود در لحظه اول غمگین می
 

راي من گریه نکنید زیرا بردباري و صبر شما بیشتر باعـث شکـست      ب: پدر و مادر عزیزم    
 .شود دشمن می

 .3 کنید و بگویید که راهم را ادامه دهند2برادران کوچکم را به دین اسالم تشویق 
شـود   هرگونه افسردگی و ناراحتی مطمئناً باعث عذاب روح مـن مـی    : پدر و مادر عزیزم    

 که چقدر شما را ناراحت کردم و شما را اذیت کرده            دانم  خوشحال و امیدوار باش مادرم می     
را داشـته  ) 7(اکبر حسین بودم در این برهه از زمان براي فرزندتان آرزوي پیوستن به علی          

 .4باشید و بر خود ببالید که امانت خدا را به خود برگرداندید
ز بلـوغ   رسـیده یـا مقـداري ا   5بلـوغ ] بـه [در کالبد شخصیت یک انسان تازه     : برادر جان  

 .  نیـروي هـوي و هـوس شـیطانی         -1گذشته دو نیرو همیشه در ستیزند دو نیـروي متـضاد            
 . نیروي عقلی-2
تـر و   متأسفانه در اکثر جوانان در آن زمان و مقداري در این زمان نیـروي شـیطانی قـوي     

 .استوارتر از نیروي عقل بوده
ت اگر زنده ماندم همیشه یـک     در دنیا به هیچ چیز دل نبستم و نخواهم بس         : مادر مهربانم  

                                           
 .»مستضعق« در اصل وصیت -1
 .»تر تشویق« در اصل وصیت -2
 .»دهنند« در اصل وصیت -3
 .»برگردانید« در اصل وصیت -4
 .»بلوخ« در اصل وصیت -5
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چنان که انتخـاب کـردم و آن یـک راه، راه اهللا، شـهادت،                 هم] و[راه را انتخاب خواهم کرد      
 .ایمان، یکتاپرستی است

 االنبیاء والمرسلین والشهدا والصالحین والسالم علی جمیع
 شهید مهدي خورزانی

19/1/1362 
 13/2/1362 التماس دعا

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 .1»المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی یا ایتها النفس«
امروز به حضور پروردگارت بازآي کـه تـو         ) به یاد خدا  (آرام    اي نفس قدسی مطمئن و دل     «

هاي ابدي او و او راضی از توست بـازآي و در صـف بنـدگان درآي و         خوشنودي به نعمت  
 .»بهشت من داخل شودر 

ام و ملت ایران دارم شما را به پیـروي            در لحظات آخر عمر خود چند توصیه به خانواده         
  اهللا تعالی فـرج  چون و چرا از راهش که همانا راه امام زمان عجل از امام خمینی و اطاعت بی 

م شـما   کنم و من در تمام عمرم نتوانستم خدمتی به این پیر کبیر کـن               شریف است توصیه می   
زرگـی را خـدا بـه مـا ملـت           بکنم که نعمت بسیار       را توصیه به حمایت شدید از انقالب می       

ایران ارزانی داده است و با هرکس که از روي عناد با این انقالب دشـمن اسـت بـه مقابلـه                      
ام زیـرا کـه از         سال از عمرم گذشت و هنوز انـدرخم یـک کوچـه            17 که   2هیهات. برخیزید
ام و بیـشتر از       خوبی نکردم و شـرمنده      گذاري به   دگار به من داده سپاس     پرور 3هایی که   نعمت

همه از نعمت بزرگ خداوند ناسپاسی کردم که امام و رهبر مرجع تقلید روح خـدا خمینـی                  
عـصر    افسوس و صد افسوس که با او هـم        . شکن باشد توفیق نیافتم که بیشتر بشناسمش        بت

رهبـر عزیزمـان را   . نش نیندیشیدم تا راه را بیـابم    بودم ولی از والیش بهره نجستم و به فرامی        

                                           
 .28/  فجر-1
 .»هیهاتی« در اصل وصیت -2
 .»...هاي نعمت« در اصل وصیت -3
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رزمـانم   تنها نگذارید همیشه از او تبعیت کنید من که موفق به دیدارش نشدم پدرم یا از هـم                 
 .بوسی ایشان بروید از طرف من به دست

مادرم اگر خواستید مجلس عزاداري بگیرید آن را تجملی نکنید و پول آن را بـه منـاطق                   
بخـشم تـا      اسلحه و دیگر وسائل جنگی خود را به برادر دیگر مـی           . هیدجنگی اختصاص بد  

بخشم تا بتواند بـا   هاي خود را به برادر و خواهر کوچکم می         کتاب. بتواند راهم را ادامه دهد    
 .ها راهم را ادامه دهند خواندن آن کتاب

ـل ایـن همـه نـامرد                      ي را  تفنگم را بیاورید تا سینه دشمن را سوراخ کنم کـه دیگـر تحم
پرسـت چـه کـرده اسـت کـه ایـن چنـین                خـواه و حـق      آخر مگـر ایـن ملـت آزادي       . ندارم

 است کـه    1اند آخر مگر در این دنیا استقالل و آزادي جرم           شان بسیج گشته    ناجوانمردانه همه 
 .کشید هاي اسالم را به محاصره اقتصادي و نظامی می این چنین ملت

 )7(2اصغر  و علی ) 7( من از خون امام حسین     اي مادرم کفنم را بیاور تا بپوشم که خون         
 کـه اگـر خانـه و    3خواران شرق و غـرب بگوییـد   تر نیست به جهان  به خون خفته که رنگین    

هاي شما قلبم را سوراخ کند آرزوي شنیدن یک کلمـه             ام را به آتش بکشید اگر گلوله        کاشانه
 که آنهـا اگـر   4ها بگوییدبه آن. ضعف و زبونی و آرزوي فروختن دینم را به گور خواهید برد 

هاي تنم را به آتش بسوزانند اگر خاکسترم را بـه دریـا      پیکرم را زنده زنده پاره کنند اگر پاره       
زنـم اسـالم پیـروز        بریزند از دل امواج خروشان دریا صدایم را خواهند شنید که فریـاد مـی              

  است ایناینجافریاد و دعا همه رزمندگان در . کفر و منافق نابود است. است
 دار خمینی را نگه) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 گویند تمام عمر ما فداي یک لحظه عمر امام و می
 سپارم همه را به خداي بزرگ می

 مهدي خورزانی
13/5/1361 

                                           
 .»جرّم« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»بگوئید« در اصل وصیت -3
 .»بگوئید« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I امام خمینی راه درست را به من نشان داد. 
I امام و شهیدان و اسالم را ادامه دهیدراه . 
I از امام پیروي کنید. 
I ماند هیچ موقع سنگر اسالم خالی نمی. 
I صبر داشته باشید) 3(و زهراي) 3(مادرم مانند حضرت زینب. 

 محمدحسن :نام
 خوشی :خانوادگی نام
 اهللا فضل :پدر نام 

 سلطنت :نام مادر
 1340مهر م شانزده :تاریخ تولد
 شهرستان گلپایگان :محل تولد
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362هجدهم اسفند  :تاریخ شهادت
  مجنون عراقةجزیر :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:ارمز
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 محمدحسن خوشی
 

 بسمه تعالی
 صـادره از    4اهللا شـماره شناسـنامه        نامه اینجانب محمدحـسن خوشـی فرزنـد فـضل           وصیت
 .گلپایگان

وصیت اینجانـب از ایـن     . پایان بر امت شهیدپرور     ا امید فتح کربال و با سالم و درود بی         ب 
 .باشد قرار می

 والــصدیقین و اشــهد ان ال الــه اال اهللا و اشــهد ان محمــد     ءبــسم رب الــشهدا  
 شکر خداي را که طبق اخالص شهادتینم را تقدیم ایزد منان کـنم و آنچـه         )6(اهللا  رسول
زدنـد    وار دور آن حلقه می       رزمندگان از صدر اسالم تاکنون پروانه      و یارانش و  ) 7(حسین

کـاران   دهد که با چشم خود ببیند جنایت یابم آیا کسی به خود اجازه می     من هم آن را باز می     
اند و قصد نـابودي آن را داشـته           و متجاوزان دست به سوي اسالم و شرف کشور دراز کرده          

روم تـا آتـشی     روم که با خداي خود مالقات کنم می         ی، اکنون م  1باشند و سکوت اختیار کند    
رزمم   اکنون به سوي سنگر خالی دوست و هم         که درونم مشتعل شده را خاموش کنم من هم        

ماند، امـا بایـد از رهبـرم امـام            روم که دشمن بداند که هیچ موقع سنگر اسالم خالی نمی            می
سـوي   هـاي روزگـار کـه بـه         شکن قدردانی کنم که مرا از سـیاهی شـب           بزرگوار خمینی بت  

تر  بیچارگی بود نجاتم داد و مرا راهنمایی کرد و راه درست را به من نشان داد و من کوچک          
من گویم که راه امام و شهیدان و        . از آنم که شما ملّت شهیدپرور را هدایت و راهنمایی کنم          

مـن ماننـد حـضرت       و اي مادر و اي خـواهران      . اسالم را ادامه داده و زنده نگاه دارید و بس         
صبر داشته باشید و براي من اشک نریزید و گـوش بـه             ) 3(و حضرت زهرا  ) 3(زینب

فرمان امام باشید اي برادرانم شما هـم از امـام پیـروي کنیـد و راه شـهدا را ادامـه دهیـد و                         
وار   نگذارید خون شهدا پایمال شود واي همسر مهربانم تو نیز صـبر را پیـشه کـن و زینـب                   

ر صاحب فرزندي شدیم اگر پسر بـود نـامش را رسـول و اگـر دختـر بـود       زندگی کن و اگ  
و اي پـدر و مـادر مهربـانم    . نامش را زینب بگذار و از آن خوب نگهداري کن و تربیت نما          

                                           
 .»کنند« در اصل وصیت -1
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هاي خود بهره بگیرید ولیکن مـن بـه    اید تا از ثمرة زحمت   دانم مرا به سختی بزرگ کرده       می
روم تا به فرمان امام خـود          جنگ حق علیه باطل می     هاي  به جبهه ) عج(فرمان نایب امام زمان   

خواهم که مواظب مـادر و همـسر و    لبیک گفته باشم و اي پدر مهربان و دلسوزم از شما می         
 ناراحت شده و غمگین باشند و اي مـادر و پـدر           آنهاخواهر و برادرانم باشید و نگذاري که        

کـه    خـواهم و از ایـن        اسـتقامت مـی    ام صبر و    مهربان و دلسوزم از خدا براي شما و خانواده        
 غمگین و ناراحت نباشید و براي من اشک    1[...]شهادت نصیب این بنده حقیر و ناچیز خدا         

شود و با استقامت خود مشتی بر دهـان         نریزید که دشمن از سوگ و ناراحتی شما دلشاد می         
ارم و پیـروزي    سپ  دیگر عرضی ندارم و شما را به خداي متعال می         . این دشمن متجاوز بزنید   

 .رزمندگان اسالم را از خداوند متعال خواستارم
 

 محمدحسن خوشی
4/12/1362 

                                           
 . خوانا نیست-1
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 هاي کلیدي عبارت
I والیت فقیه یعنی سرپرستی جامعۀ اسالمی. 
I واجب است از والیت فقیه با جان و مال دفاع و حراست نمایند. 
I گرایی دست بردارید ها از اختالف و گروه اي مسلمان. 
I  اسالم مستغنی است از احکام و قوانین بیگانگانمکتب. 
I تفاوت نباشید نسبت به اسالم و قرآن و انقالب و امام بی. 
I هاي اصیل اسالمی و الهی است فقط و فقط هدفهم تحقق آرمان. 

 محمد :نام
 جگري خون :خانوادگی نام
 عبدالحسین :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1342ونهم دي  بیست :تاریخ تولد
 شهر بسطام شاهرود :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365چهارم فروردین  :تاریخ شهادت
 فاو عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1جگري محمد خون
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2.»انا هللا و انا الیه راجعون«

 خداوندي را سزاست کـه جهـان تاریـک را بـا انـوار             نهایت مر   ی بِدایت و سپاس بی     ب حمد
ات     ین نمود و صـلوات و تحیـ دانش خویش روشن و صفحات قلوب را به ضیاء معرفت مزّ

دبن عبـداهللا             3حد  بی و اوصـیاء و    ) 6( بر روان پاك ناجی عالم بـشریت حـضرت محمـ
 .اسالمو نائب او امام امت رهبر و مرجع جهان ) عج(اولیاء برحقش خاصه امام عصر

خاطر توفیق و عنایت الطافـت بـه ایـن حقیـر         کنم به   پایان می   بارالها تو را حمد و ثناء بی       
عاصی که مجددا ًدر صف مبارزانت قرارم دادي و از قهقراي پستی که در بحر امواج دنیـا و                   

 . بخشیدي4گناه مستغرق شده بودم رهاییم
طر بهـشت و انعـام آن نیـست بلکـه           خـا   بارالها آمدنم به جبهه و انجام اعمال حسنه، بـه          
 تنهی  ةان الصلو «خاطر امتثال فرمان تو و لقاء تو و اولیاء تو و رضایت توست آمدم تا آیۀ                   به
 فحشاء و منکر در پهنۀ گیتی مضمحل و نـابود شـود و              ة با اقامۀ صلو   5»الفحشاء والمنکر   عن

هاي اصیل اسـالمی     آرماناحکام و فرامین تو به مرحله اجرا درآید، فقط و فقط هدفم تحقق              
 .و الهی است

عنـوان وصـیت بـه خـدمتتان عرضـه            عنوان پیام به    برطبق وظیفه شرعی چند مطلبی را به       
 .دارم می

 شیعیان بایـد بـدان واقـف و         6اي را که باید تمامی ملل مسلمان جهان باالخص          یک نکته  

                                           
لرزانـد، و انـسان را        ها انسان را می     نامه  این وصیت «: نامه این عبارت از حضرت امام خمینی آمده است           باالي وصیت  -1

 .»کند بیدار می
 .156/  بقره-2
 .»بیحد« در اصل وصیت -3
 .»رهائیم«ل وصیت  در اص-4
 .45/  عنکبوت-5
 .»باال« در اصل وصیت -6
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 عـادل و  1ط فقیهـی متنبه شوند مسئلۀ والیت و سرپرستی جامعۀ اسالمی است که باید توسـ            
واقف به مسائل سیاسی و فقهی و اسالمی باشد، والیت فقیه یکی از اصول مـذهب ماسـت                  
زیرا که بعد از نبوت و وصایت مسئلۀ والیت است و براي حفظ اسالم و قـرآن و وحـدت                    
برهمه واجب است که از والیت فقیه با جان و مال دفاع و حراست نمایند زیرا که سـعادت                 

که   هاي جهان، اي کسانی     ما در گرو همین دفاعیات از والیت است، اي مسلمان         بختی    و نیک 
اسـت بیاییـد دسـت از       ) 6(امت وسط هستید و پیامبرتان وجود مبارك محمد مصطفی        

گرایی و جدایی دست بردارید و با وحـدتی واحـد بـا رهبـري والیـت از       اختالفات و گروه 
مبارزه و پیکـار نماییـد و در مـسائل اسـالمی            حریم اسالمی و قرآن کیانت و با دشمنان آن          

خـواهیم   چنان که پیامبر ما بـود تـا بـه کـی مـی      متبحر و متخصص و مدیر و مدبر شوید هم       
فرما و احاطه داشته باشند با آن قوانین کذایی و پـوچ تـو خـالی،     اجانب بر ما مسلّط و حکم 

ت و پیـروي ننمـا                 مکتبـی کـه در مـورد        2ییمچرا که از احکـام و دسـتورات مکتبمـان تبعیـ 
ترین مسائل حکم و دستور دارد و مستغنی از احکام و قوانین بیگانگان اسـت پـس                   کوچک

ساز را بـا تبعیـت و پـشتیبانی از والیـت              بخش و انسان    لهذا قدر و منزلت این مکتب حیات      
باشـید و بـراي نائـب او کـه حـضرت امـام              ) عـج (فقیه، بدانید و منتظر فرج موال امام عصر       

 3.فقیه جامعه است دعاي خیر بفرمایید ینی که در این عصر و زمان ولیخم
 تفاوت و منافق است، اینها به تعبیر قـرآن کـل   طرف و بی  هاي بی   و دیگر خطابم با انسان     

گونه صفت دارید واقـف باشـید کـه در بحـر دنیـا و گنـاه                   حمارند، اي گروه مردمی که این     
ل نمی چرا ذره .  است 4ینفل سافل مستغرق شده و مسیرتان به قهقرا و اس        کنیـد   اي تفکّر و تعقّ

سازید، بدانید که هرگز به جایی نخواهید رسید و هرچه که تالش و سعی                و دنیا را رها نمی    
دي باز در مکان اولید، تـا                بسان اسب عصاري می    5نمایید ادوار و مسافت متعد باشید که طی

خبران چـرا در      ی دنیا در حرکتید، اي از خدا بی       هاي زوال شدن    به کی به دنبال مطامع و آمال      
                                           

 .»اي فقیه« در اصل وصیت -1
 .»ننمائیم« در اصل وصیت -2
 .»بفرمائید« در اصل وصیت -3
 .»اسفل سافل« در اصل وصیت -4
 .»نمائید« در اصل وصیت -5
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آید مگر قصد مهاجرت    خود فرو رفتن و از خدا فراموش کردن مگر موت به سراغ شما نمی             
و ارتحال به عالم بقا را ندارید واهللا همگی خواهیم مرد و هر نفسی مـزة مـرگ را خواهیـد                     

رسد، پـس حـال کـه         ود می  و هر فردي به پاداش اعمال خ       1»کل نفس ذائقه الموت   «. چشید
، جاودانه ما باشد  چرا مرگی را انتخاب نکنیم که آبستن زندگی         ] است[مرگ حتمی و قطعی     

تفاوتیــد مگــر مــسلمان نیــستید، اي  چـرا نــسبت بــه اســالم و قــرآن و انقــالب و امــام بــی 
هاي منطقه تا به کی باید تحت سـیطرة            اي مسلمان  2،اي به غیرت آیید     هاي شناسنامه   مسلمان

نیستید، ننگ بـر  ) 6(کاران تن به ذلّت داد مگر شما پیرو امت محمد           مرتجعین و جنایت  
العملـی،     بدون هـیچ عکـس     .کنند   یعنی قبول ظلم و ستم می      ،اند   که منظلم  3هایی  چنین انسان 

 از مسلمانان ایران درس رشـادت،      5،هایی  از چنین انسان  ) 6(رسولحضرت   است   4بري
داري بگیرید و با رهبري واحد حضرت امام به اسـتکبار درون و              فداکاري و جانبازي و دین    

 .برون بتازید و خدا را از خود خوشنود سازید
خـاطر   الخـصوص مـردم شـهید پـرور شـهرم بـه            اهللا علی   در نهایت از تمامی مردم حزب      

نمایم و از همگی طلب بخشش        دریغ خود نسبت به جبهه تشکر و قدردانی می          امدادهاي بی 
) 7(و سبط اکبرش امام مجتبی و امام رضـا ) 6(نمایم و شهادت پیامبر اکرم  و عفو می  

اشهد ان ال اله اله اهللا و اشـهد  . نمایم  اهللا تسلیت عرض می     و ملّت حزب  ) عج(را به امام عصر   
 .اهللا اهللا و اشهد ان علیاً ولی ان محمداً رسول

 العبد الفان
 جگري محمد خون

21/8/1364 
 ق.ه 1406فر  صفر المظ28مطابق با 

                                           
 .57/  عنکبوت-1
 .»آئید« در اصل وصیت -2
 .»انسانهائی« در اصل وصیت -3
 .»برّي«در اصل وصیت  -4
 .»انسانهائی« در اصل وصیت -5



 263جگري، محمد       خون¹استان سمنان 

 



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 264

  



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I  را بدانید) رهبري(قدر این رحمت واسعۀ الهی. 
I به اسالم و احکام و قوانین آن مقید باشید. 
I به سخنان و فرامین رهبري گوش فرا دهید. 
I با منافقین داخلی و خارجی پیکار کنید. 
I خود را در محضر خدا ببینیم. 
I سالم بر رزمندگان سلحشور ایران. 

 احمد :نام
 ريجگ خون :خانوادگی نام
 مهدي :پدر نام 

 اقدس :نام مادر
 1341دوم تیر  :تاریخ تولد
 شهر بسطام شاهرود :محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362سیزدهم آبان  :تاریخ شهادت
 پنجوین عراق :محل شهادت
 اصابت گلوله به قلب :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 266

 جگري احمد خون
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا بـاموالهم و انفـسهم اعظـم درجـه عنـداهللا و       منوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیلآالذین  «

 1.»الفائزون اولئک هم
ماندة امامت و والیت      اهللا و باقی     خداوند و سالله پاك رسول     2حجتبا درود و تحیت بر       

لشریف و با درود و سالم بیکران بر یگانه رهبر جهـان            ا  اهللا تعالی فرجه    حضرت مهدي عجل  
اش با سیرة حسینی، دوبـاره تـاریخ          العالی که با قیام مردانه      اسالم حضرت امام خمینی مدظله    

ه الهی در این وادي پهنـاور                     انقالب صدر اسالم و عاشورا را ورق خونین زد و با حول و قو
کاران و متکبرّان و غاصـبان را بـه           ة جنایت  از تحت سیطر   3قدم نهاد و درس آزادي و رهایی      

مردم مستضعف جهان آموخت و در آخر ریشۀ ظالمان و متجاوزان را از بن کند و اسـالم و          
قرآن را جایگزین آن نمود، رحمت و برکات سرشار خداوندي نثار این یکتا مرد قرن بـاد و                  

بۀ مطهر شهیدان، شهیدانی که با اهد            و بذل جان و روح خود بـه     4ادرود و سالم بر ارواح طی 
 و نهـال اسـالم را آبیـاري و از           6 کردنـد  5]کیانـت [جانان از حریم اسالم و قرآن صـیانت و          

درود و تحیت متواتر و سالم و صلوات متواصـل خداونـد نثـار ایـن                . خطرات نجات دادند  
درود هاي الهی پر اوج و بلندمرتبـه بـاد و سـالم و                عزیزانی که کبوتر روحشان در کهکشان     

امان خـود بـر عـدوي     آوران و مجاهدانی که با رزم بی      زمین، رزم   بررزمندگان سلحشور ایران  
کنند، آفـرین و درود و   تازند و قهرمانانه در این راه ستیز و مجاهدت می          محابا می   دین، بی   بی

خـصوص   از آنجا که طبق احادیث از ائمه به    .داران خون شهیدان اسالم     تحسین بر این طالیه   
سـزاوار نیـست فـرد مـسلمانی شـبی را سـحر کنـد مگـر آنکـه                   « :امبر گرامی که فرمودند   پی

                                           
 .20/  توبه-1
 .»حجۀ« در اصل وصیت -2
 .»رهائی« در اصل وصیت -3
 .»با اهداء« در اصل وصیت -4
 .مفهوم نیست» کیانت« واژة -5
 .»کردنند« در اصل وصیت -6
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 معهذا من برطبق صدق این گفتار ائمـه برخـود فـرض و              1،»اش زیر سرش باشد     نامه  وصیت
ی با ذکر چند مطلبی به          نامه ثبت و بـه نگـارش و بـه            عنوان وصیت   واجب دیدم که چند خطّ

ها زیاد است اما آن مطالبی کـه امـروز مـا بـا      ا و گفتنیه ها و حرف سخن .روي کاغذ بیاورم  
 آن را سرلوح و سرمنشاء کارها و گفتارهایمـان قـرار دهـیم              2آنهاآنها بسیار سروکار داریم و    

اینست که امروزه جامعۀ ما یک جامعۀ اسالمی و قرآنی است و در آن احکام و قوانین الهی                  
ت و قرآنـی و            فرماست اینجاست که باید افراد این جام        حکم ت و الهیـ عه داراي روح معنویـ

. وجـود آمـده و مزیـد خواهـد شـد      حـال بـه   وجود بیاید که الحمداهللا تا به اسالمی درشان به 
خواهم که زیاد نسبت به اسالم        ترتان از شما مردم می      عنوان برادر کوچک    ست که من به   اینجا

این مکتب بسیار اصـیل و پـرارزش   و احکام و قوانین آن مقید و وفادار باشید و قدر منزلت      
و پر محتواي جامع و مانع را، بدانید و از آن حمایت و نـسبت بـه فـرامین و دسـتورات آن                   

 قدر این رحمت واسعۀ الهی که به ما ملّت شیعۀ ایـران             همچنین. بسیار کوشا و جدي باشید    
 و از او    و اهل تشیع اسالم، که آن نعمـت رهبـري و مرجعـی اسـت، از دل و جـان بدانیـد                     

ــد  ــام بفرمایی ــشتیبانی ت ــد و اوامــر 4اي از او جــدایی  و لحظــه3حمایــت و پ  و غفلــت نکنی
 کـه والیـت فقیـه       6فقیهـی . 5به دل و جان قبول کرده و بدان عمل نماییـد          ] را[اش    گونه  علی

 که اولی متصرف و از خودمان نسبت به خودمان بیشتر تـصّرف  7جامعه است، والیت فقیهی  
هبري که زندگی، ممات و حیات ما با داشتن دین و ایمان مدیون و مرهـون  و تملّک دارد، ر  

خوبی گـوش فـرا       دریغ این رادمرد خداست، فرامین و سخنانش را به          شمار و بی    زحمات بی 
هاي سیاسی چگونه تحلیل و تعبیـر دارنـد، دربـارة منـافقین،            دهید، ببینید در رابطه با جریان     

حزاب سیاسی منحرف از دیـن، چطـور بحـث و گفتگـو             گراها و دیگر ا     گراها و راست    چپ
کنند، شما هم به تبعیت از او همان راه و رسم او را دنبال کنید و آن سخنان بارز ارزنـده                       می

                                           
 ).666المقنعه، ص (» رأسه اال و وصیتُه تحت لیلۀما ینبغی االمرء مسلم ان یبیت «): 6(رسول اهللا -1
 .باشد» آنها«خوانا نیست ولی براساس سیاق جمله باید  -2
 .»بفرمائید« در اصل وصیت -3
 .»جدائی« در اصل وصیت -4
 .»نمائید« در اصل وصیت -5
 .»ایی فقیه« در اصل وصیت -6
 .»اي فقیه« در اصل وصیت -7
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و ارزشمند او را حلقۀ گوش خود کنید، راستی یکی از کلمات گهربـارش کـه در رابطـه بـا         
طـور    اید که چـرا امـام ایـن         یچ فکر کرده   از کفّار بدترند، ه    1فرماید، منافقین   منافقین است می  

کنند، امام با آن دید وسیع پهناور خود، به تمام جوانـب         مطلب و قضیه را عنوان و مطرح می       
] و[گیرند و با یـک فـصاحت و بالغـت          افکنند و تمام مسائل و قضایا را در نظر می           نظر می 

ی، آن را عنوان و مطرح می         استی مـا مقلّـد و پیـرو، و در    کنند، حاال اگر ر   شیوائی کالم خاص
خطّ امام هستیم بیاییم و این سخن امام را بدان جامۀ عمل بپوشانیم و بـا منـافقین پیکـار و                     

 و یا   3گویند نه فقط آن جریان سیاسی سازمان مجاهدین خلق          ، منافقین که می   2کارزار نماییم 
 که با اسم اسـالم      و دیگر احزاب است، بلکه همان افرادي       5 و کومله  4حزب توده و دمکرات   

زنند، یک سري اعمال و افعـالی         کنند و دم از اسالم و قرآن می         در جامعۀ اسالمی زندگی می    
شـود، حـال    کنند که باعث رنجانیدن خـدا و اولیـاء خـدا و بنـدگان خـدا مـی         در جامعه می  

 و روحـانی و دیگـر اصـناف و اقـشار      6گونه افراد خواه از صنف اداري، بـازاري و زارع           این
 و فقط   7معه باشد، باید سعی کنیم که در همه حال رضایت خداوند کریم را جلب نماییم              جا

خداوند منّان را در نظر بگیریم و خود را در محضر او ببینیم و در محضر او خطـا و گنـاه و       
معصیت نکنیم و این را در نظر داشته باشیم که در همه حال خداوند بر تمام افعال و اعمال                    

دنبال آن سخن امام ما وظیفه داریم         اینجاست که به  .  بر ما احاط و محیط است      ما نظر دارد و   
سـان    که با منافقین داخلی و خارجی متلبس به هر لباسی به مبارزه و پیکـار برخیـزیم و بـه                   

سري جریاناتی در سطح جامعه مشغول        آنها را مضمحل و نابود سازیم، االن یک       ) 7(علی
 8[...]یابید و بدان  با تفحص و تجسس خودتان درمیرشد و نمو است که انشاءاهللا 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»نمائیم« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .»زراعی« در اصل وصیت -6
 .»نمائیم« در اصل وصیت -7
 . خوانا نیست-8
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 هاي کلیدي عبارت
I مردم را براي جنگ با آمریکا و اذنابش آماده کنید. 
I    لبیک از حلقوم خمینی کبیر بیرون آمده است      ) 7(حسین» هل من ناصر ینصرنی   «نداي  من به ،

 .گفتم
I مبادا امام را تنها بگذارید. 
I یه خداستامام خمینی هد. 
I هرگز سنگرم را خالی نگذارید. 
I به شهادت پسرت افتخار کنپدرم . 

 حسین :نام
 خیده :خانوادگی نام
 اکبر :پدر نام 

 نجمه :نام مادر
 1345مهر م ده :تاریخ تولد

 علیا شاهرود روستاي قهج :ل تولدمح
 اول راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365دوازدهم اردیبهشت  :تاریخ شهادت
 نژاد تهران  بیمارستان لبافی :محل شهادت

براثـر عـوارض ناشـی از       :نحوة شـهادت  
 مصدومیت شیمیایی

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 273 خیده، حسین     ¹استان سمنان 

 حسین خیده
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
که مژدة نصرت و پیروزي به جنـداهللا داده   به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و به نام آن          

قطه که هـستید    در هرن . کنم   را شروع می   1ام  نامه  و مؤمنینش را به یاري خویش خواند وصیت       
جنگ، جنـگ  «خوارش چون عراق آماده کنید که  مردم را براي جنگ با امریکا و اذناب خون  

 من بـا دیـدة تمـام و         2.»استاست و عزّت و شرف میهن و دین ما در گرو همین مبارزات              
هـل مـن    «است انتخاب نموده و به نداي       ) 7(آگاهی کامل این راه را که همان راه حسین        

که از حلقوم خمینی کبیر بیرون آمده است لبیک گفتم تـا بـه              ) 7( حسین 3»ناصر ینصرنی 
 و دشمنان دین و اسالم اعالم نمایم کـه خمینـی بـراي مـا بـت نیـست و مـن              4این منافقین 

عنوان یک برادر کوچک از شما مردم غیور و شهیدپرور که باعث سربلندي همـۀ ایرانیـان               به
م امت ایـن قلـب ملـت، ایـن هدیـۀ خـدا را تنهـا                 که مبادا اما  ] خواهم  می[در جهان هستید    

 5بگذارید مبادا باعث ناراحتی او شوید مبادا از کمبودهاي مصنوعی که ضدانقالب آمریکایی            
 .کنند از هدف خود منحرف شوید برایمان ایجاد کرده و می

رسد مبـادا گریـه کنیـد و          دست شما می    که پیکر خونینم به     و تو اي پدر و مادرم هنگامی       
پدرم تو به مادرم تبریک گو و مادرم تو به پدرم، و در عـزاي               . دا از کسی تسلیت بپذیرید    مبا

. جـاي خرمـا شـیرینی پخـش کنیـد          باشد خرما پخش نکنید به       می 6ام  من که عروسی آخرتی   
ات را جلو بده و بگو به شـهادت پـسرم              بعد از شهادت من سرت را باال بگیر و سینه          7پدرم

 خواهر جان در مرگ من صبر داشته باش هرگز شیون و فریاد مکـن               کنم و تو اي     افتخار می 

                                           
 .»ام نامه وسیعت« در اصل وصیت -1
 .243، ص 13 صحیفه امام، ج -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»آمریکائی« در اصل وصیت -5
 .»آخرتیم« در اصل وصیت -6
 .»پدرام«در اصل وصیت  -7
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و شـما اي بـرادرانم از شـما امیـد دارم کـه هرگـز                . و کاري مکن که دشمن خوشحال شود      
 و با دشمنان قـرآن بجنگیـد و از          1دست گیرید   سنگرم را خالی نگذارید و اسلحۀ رزمم را به        

بیاورید و پدر جان براي من دو سـی        و کمی آخرت را در نظر        2]بکشید[حب دنیایی دست    
 . بدهید بخوانند و بگیرند3روزه و نماز قضا

 .کنم و به امید دیدار در قیامت در اینجا با همۀ شما خداحافظی می 
 

 » اهللا و برکاتهحمۀ علیکم و ر4والسالم«
 حسین خیده

  در پایگاه انرژي اتمی21/11/1362 روز جمعه تاریخ 5نامه تاریخ نوشتن وصیت

                                           
 .»گیرد« در اصل وصیت -1
 .»بگیرید« در اصل وصیت -2
 .»غذا« در اصل وصیت -3
 .»وسالم« در اصل وصیت -4
 .»وسیعتنامه« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I هایم طلبه شوند دو تا از بچه. 
I خواستم رساندي که می) شهادت(کنم که مرا به سرّي  خدایا تو را شکر می. 

 حسن :نام
 خیرآبادي :خانوادگی نام
 محمداسماعیل :پدر نام 

 قمر :نام مادر
 1326فروردین م هفت :تاریخ تولد
 روستاي خیرآباد سمنان :محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 ارتش :کننده ارگان اعزام

 1360سوم دي  :تاریخ شهادت
 بستان :محل شهادت
 سانحه رانندگی :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسن خیرآبادي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 نامه  وصیت-1الهی به امید تو

مشتی خاك آفریـد    نام خداوندي که مرا از        به. کوبنده کاخ ستمگران    به نام خداوند در هم     
فرسـتم بررهبـر امـت        خداوندا برتو درود مـی    . گرداند  و سرانجام نیز میهمان مشتی خاك می      

 و از ) 6( تا ابراهیم و از ابراهیم تا محمـد        2، از هابیل  ]چون[فرستم بر پیروانت      درود می 
کـه  ) 3(بـه فرزنـد عزیـز فاطمـه    . شکن تا نایب امام روح خدا خمینی بت      ) 6(محمد

نمایم کـه      شکر می  3 را  تو ]از[بارخدایا  . باشد   امواج دریا، در وجودم متالطم می      روح او میان  
صـبر   هاي بسیاري براي رسیدن آن بـی  ها در دلم نهفته بود و لحظه     عاقبت آن سرّي که مدت    

 .کنم خدایا تو را شکر می. و طاقت بودم مرا به آن رسانیدي
 

 نام خدا به
رسـانم کـه مقـدار         به استحضار عزیـزانم مـی      من حسن خیرآبادي فرزند محمداسماعیل     

ام مقـروض   نمایم با همسرم در میان گذاشته چهل هزار ریال به شخصی که نام او را قید نمی   
 ریـال بـه بـرادر    1000باشم و مبلغ سه هزار ریال به آقاي حاج شیخ محمدعلی عالمی و    می

ام   را بـه همـسرم گفتـه       ریـال کـه آن       10000علی بدهکارم و مبلغ       علی صادقی فرزند رستم   
در . ام طلبکـارم   ریال از فردي دیگر که آن را نیز به همـسرم گفتـه  8000طلبکارم و نیز مبلغ     

گذاري نمـوده و      ریال وام ) 29000(ونه هزار ریال      الحسنه خیرآباد مبلغ بیست     صندوق قرض 
و کلیـه    ریـال طلبکـارم      6000الحسنه صنایع دفاع ملی نیز مبلغ         طلبکارم و از صندوق قرض    

 همچنـین گذارم و     بابا می   کاري را به عهده برادرم گل       امور مربوط به پرداخت و گرفتن طلب      
 چنانچـه گـذارم و اگـر    سرپرستی کلیه موارد و امور مربوط به زندگی را نیز به عهده وي می    

با نظـارت بـرادران حـسن افراشـته، نـوروزعلی           ] را[به شهادت رسیدم امور مربوط به دفنم        
                                           

 .»از تو« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»از تو« در اصل وصیت -3
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پـردازد   ام مـی  بابا انجام گیرد و حقوقی که سازمان صنایع دفاع به خانواده   برادرم گل اکبري و   
هایم و مبلغ دویست تومان جهت امرار معاش مـادرم بـه وي               مبلغ پانصد تومان بابت قرض    

هـا قـادر بـه درس خوانـدن و            بدهد و مابقی را خرج زندگی نماید و ضمناً آنچه را که بچه            
تحصیل خود ادامه بدهند و انشاءاهللا تعالی سعی شود کـه حـداقل دو   ادامه تحصیل بودند به    

هایم به تحصیل علوم و معارف دینیه در مدارس طالب بـه تحـصیل بپردازنـد کـه                    تا از بچه  
باشد بایستی از خانه استفاده و در         انشاءاهللا طلبه شوند و ضمناً تا ساعتی که همسرم زنده می          

تعالی عمر روزافـزون رهبـر انقـالب را و             خداوند باري  در خاتمه از درگاه   . آن سکونت کند  
 .خواهم می] را[هاي نبرد حق علیه باطل   پیروزي رزمندگان اسالم در جبهههمچنین

 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
 حسن خیرآبادي

22/8/60 
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 هاي کلیدي عبارت
I مبادا از یاد خدا غافل باشید. 
I  آخرت خود باشیمبه فکر توشه برداشتن براي. 
I امام را هرگز فراموش نکنید. 
I حجاب و عفت اسالمی هرچه بهتر انجام دهید. 
I ها بهتر و بیشتر تقویت کنید جبهه. 
I در انجام فریضه نماز سستی نکنید. 
I دهنده حقانیت اسالمند شهدا شمع فروزان و گواهی. 
I دنیا محل گذر است. 
I شیدگوش به فرامین الهی و اسالمی این رهبر الهی با. 
I پیروزي از آن اسالم است و باطل رفتنی است. 
I حب دنیا سر منشاء همۀ خطاهاست. 

 حسین :نام
 دارینی :خانوادگی نام
 محمدعلی :پدر نام 

 کلثوم :نام مادر
 1344چهارم شهریور  :تاریخ تولد
 باد جاجرمروستاي امیرآ :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
 الرصاص عراق ام :محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین دارینی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 .»ناصر مستضعفین بسم اهللا القاسم الجبارین و بسم اهللا ال. و برکاتهحمۀالسالم علیکم و ر«
 1.»بهم یرزقوناهللا امواتاً بل احیاء عند ر وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و در نـزد      شـوند مردگاننـد بلکـه آنـان زنـده           مپندارید آنانی را که در راه خدا کشته می        «

 .»برند خدایشان روزي می
و ) 6(بـا ســالم و درود فـراوان بــر یگانــه منجـی عــالم بـشریت حــضرت محمــد     

و نایـب بـرحقش امـام       ) عـج (دوازدهمین اختر تابناك آسمان والیت حضرت مهدي موعود       
و حقیقـت و بـا درود    ] حـق [ شهیدان راه    2مینی و با سالم فراوان بر ارواح پاك و پرفتوح         خ

سزاوار نیست براي مرد مسلمان شـبی را  «): 6(اهللا قال رسول. فراوان بر رزمندگان اسالم  
 3.»سحر کند مگر اینکه وصیت او زیر سرش باشد

ندة حقیر عطـا فرمـودي از تـو          اینک که توفیق گام برداشتن در راهت را به این ب           4اباراله 
خواهم که مـرا بخـشیده و بیـامرزي و از سـر تقـصیرات و گناهـانم                    سپاسگزارم و از تو می    

ام خداونـدا شـرمنده و روسـیاهم زیـرا            درگذري و از اینکه در روي زمین بندة خوبی نبوده         
را قبـول   سراسر عمرم را در فکر خود بودم و امیدوارم که این گام             . شکرگزار نعماتت نبودم  

 در لحظـات آخـرین عمـرم قـدرت     5ابارالهـ . نموده و مرا نیز از مجاهدین راهت قرار بدهی     
 را به این حقیر عطا بفرما تا با ایمـان بمیـرم و در         6شهادت به یگانگی خودت و شکرگزاري     

میدان نبرد به یاد تو و براي تو و به راه تو و در راه تو قدم بردارم و سراسر جـانم را در راه                         
ام   و اما شما اي پدر و مادرم از اینکه در زندگی براي شما فرزنـد خـوبی نبـوده                  . و فدا کنم  ت

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .»فنوح« در اصل وصیت -2
 ).666المقنعه، ص (»  اال و وصیتُه تحت رأسهلیلۀما ینبغی االمرء مسلم ان یبیت «): 6(رسول اهللا قال -3
 .»بارالهی« در اصل وصیت -4
 .»بارالهی« در اصل وصیت -5
 .»شکرگذاري« در اصل وصیت -6
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کنم و امیدوارم که مرا قلباً ببخـشید بعـد از             ام و از شما طلب بخشش و حاللیت می          شرمنده
نیاز و عظـیمش نمـوده و         شهادت مفتخر باشید که خدا این هدیه ناقابلمان را قبول درگاه بی           

تا خدا مرا ببخشد و بیامرزد تا بتوانم در قیامـت شـفیع شـما باشـم و انـشاءاهللا در                     دعا کنید   
 کوشـا باشـید و   1زندگی موفق و سـالمت باشـید و در تربیـت بهتـر و اسـالمی فرزنـدانتان             

فرزندانی را تحویل جامعه دهید که نمونه باشند و حلّال مشکالت مسلمین و مستـضعفین و        
یدان، و همیشه به یاد خدا باشید و متکی به خداوند عزوجل و             جامعه، و ادامه دهندة راه شه     

 2:»اال بذکراهللا تطمـئن القلـوب    «: طور که در قرآن کریم آمده است        منّان باشید و بدانید همان    
و مرگ را از پلک چشم به خود        . گیرد  ها آرامش می    که فقط با یاد خدا دل     ) آگاه باشید (هان  

مـا همـه از خـداییم و بـه سـوي او      « خدا غافـل شـوید زیـرا    تر بدانید تا مبادا از یاد      نزدیک
شویم پـس      و دنیا محل گذر است و فرداي قیامت در دادگاه الهی محاکمه می             3»گردیم  بازمی

چه بهتر که از همین االن به فکر توشه برداشـتن بـراي آخـرت خـود باشـیم تـا در قیامـت                   
 معاصـی هللا    4اتقـوا «: فرمایـد   می) 7(طور که حضرت علی     همان. روسیاه و شرمنده نباشیم   

درسـتی کـه     بپرهیزید از انجام گناه حتی در خلوت به 5.»ات فان الشاهد و هوالحاکم    والخل  فی
خداوند هم امروز شاهد انجام آن گناه است و هم فرداي قیامت حاکم و این ما هـستیم کـه                    

 .باید پیرو ائمۀ اطهار باشیم
ادر خوبی نبودم مرا ببخشید و حالل کنید و         و شما خواهرانم هرچند که براي شما هم بر         

وار با مشکالت مقابله کنید و در میدان و معرکۀ            از خداوند برایم طلب آمرزش کنید و زینب       
نبرد مهیا و آماده باشید و حجاب و عفت اسالمی را هرچه بهتر انجام دهید و براي دیگـران                   

ام   شما اي برادرانم اگـر نتوانـسته  ینهمچنالگو و نمونه باشید امام را هرگز فراموش نکنید و   
برایتان برادر خوبی بوده باشم امیدوارم که مـرا ببخـشید و حـالل کنیـد و بعـد از برادرتـان           

شـکن نایـب    اسلحۀ به زمین افتادة او را بردارید و به نداي لبیک حسین زمـان خمینـی بـت               
اسالمی این رهبـر الهـی      گوش فرا داده و سراپا شما به فرامین الهی و           ) عج(برحق امام زمان  

                                           
 .»فرزنداتان« در اصل وصیت -1
 .28/  رعد-2
 .156/  اشاره به معنی سوره بقره-3
 .»اتقو « در اصل وصیت-4
 .324البالغه، ترجمه سیدجعفر شهیدي، حکمت شمارة   نهج-5
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المجاهدین را از یاد نبرید و بـه فکـر       باشید و از فرصت استفاده کنید و این راه عظیم و باب           
توشه برداشتن براي آخرت خود باشید و همیشه به فکر رفع مشکالت مستضعفین و جامعه               

           باشید و براي دیگران و جامعه الگو و نمونه باشید و ماشید و پایبنـد    غ خوبی براي اسالم ب    لّب
 از شـما طلـب   ، و شما اي قومان و خویشانم1به مسائل اسالمی باشید و دقیقاً رعایت نمایید      

کنم و امیدوارم که این حقیـر را ببخـشید و از خداونـد بـرایم طلـب                    بخشش و حاللیت می   
هاي اسالم را از هر نظـر و همیـشه            دهندة راه شهیدان باشید و جبهه        و ادامه  2آمرزش بنمایید 

تقویت نموده و به یاد خدا باشید و شما اي همشهریان گرامی از اینکه نتوانـستم در جامعـه                   
فرد خوبی بوده باشم مرا ببخشید و در دعاهایتان براي ایـن حقیـر از خداونـد منّـان طلـب                     

 و اما یـک پیـام یـا وصـیت     . و از مدافعین همیشگی اسالم باشید3بخشش و رحمت بنمایید   
 اما جهت   ،تر از آن است که براي شما بزرگواران پیام بفرستد            کوچک  هرچند این حقیر   ،کلی

تذکر و یادآوري و مسئولیت براي شما پدر و مادر عزیزم و برادران و خواهرانم و قومـان و                   
مجـدداً ایـن حقیـر از       . خویشان و دوستان و همشهریان و شما امت بزرگـوار و شـهیدپرور            

امیدوارم که مایۀ افتخار بـراي شـما باشـم و           کنم و     همگی شما طلب بخشش و حاللیت می      
 حسین زمان هرچه بهتر گوش فـرا دهیـد و           4[...]وصیتی که به همه شما دارم این است که          

 تا شر اشرار و کفار را به یاري خداوند بزرگ از سـر       5ها را بهتر و بیشتر تقویت نمایید        جبهه
طور مثال در یک محله کـه         وقات به ا  طور که مشاهده شده گاهی       و معموالً این   6[...]مسلمین  

کنند و از خداونـد       اي از فرستادن فرزندان خود به جبهه خودداري می          آورند عده   شهیدي می 
شود از جامعـه بـردارد    خواهم که این نقطه ضعف را که کمتر مشاهده می         تبارك و تعالی می   

خـار بزرگـی اسـت    شهادت افت) انشاءاهللا(و روحیۀ خالصانه را جایگزین نقطۀ ضعف بنماید      
 پس خبر شهادت یک شهید نباید در قلب شما تضعیف روحیه            .شود  که نصیب هرکسی نمی   

 بلکه باید شما را تشویق به این افتخار الهی بنماید و بیشتر بـه فکـر آخـرت و عاقبـت             ،کند

                                           
 .»نمائید« در اصل وصیت -1
 .»بنمائید« در اصل وصیت -2
 .»بنمائید« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 .»نمائید« در اصل وصیت -5
 . خوانا نیست-6



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 286

بشتابید حال که این افتخار بزرگ شـهادت        . خود باشید و از این فرصت خوب استفاده کنید        
المجاهدین برروي شما باز است و همیشه در رفع مشکالت جامعه             تخار بزرگ باب  و این اف  

 یاد خدا باشید و بدانید کـه خـدا نـاظر بـر              1[...]با هم مشورت کنید و در همه حال و همه           
هاي نمازهاي جمعه و جماعـت        اعمال شماست و هر کاري را به نام خدا آغاز کنید و صف            

 و خداي نکرده در انجام فریضۀ بزرگ نماز سستی نکنید و            3ید نمای 2[...]تر    را هرچه باشکوه  
] او را[عمـل آوریـد و قبـل از اینکـه کـسی از دنیـا بـرود         از مقام شهید و شهیدان تجلیل به 

بشناسید و قدر همدیگر را بدانید که فردا خیلی دیر است و بر گذشته افـسوس مخوریـد و                   
ز همـین االن بـه همـدیگر نیکـی کنیـد کـه              عالج واقعه را قبل از وقوع حادثه بکنید پـس ا          

 کـریم در انجـام کارهـاي خیـر از           4[...]رسـد     استفاده این نیکی در آخرت به خودتـان مـی         
 و در   5یکدیگر پیشی بجویید و احساس مسئولیت در مقابل مسائل دینی و اسـالمی بنماییـد              

کـه  ) 6(اکرم نکنید و به فرمودة رسول       6[...]راهنمایی یکدیگر در انجام کارهاي خوب       
 همۀ مردم چوپانان و مسئوالن یکدیگرید       7»هتن رعی  ع کلکم راع و کلکم مسئول     «:فرماید  می

 ، موسـی بـه دیـن خـود    ، عیسی به دین خود8یعنی باید همدیگر را راهنمایی کنید و نگویید       
بلکه احساس مسئولیت قلبی نسبت به همدیگر داشته باشـید و محـل دفـنم در کنـار مـزار                    

  .آباد ایستگاه جاجرم باشدشهیدان امیر
 ،و در پایان از اینکه وقت گرانبهایتان را گرفتم و فراتر از خودم زبان به سـخن برداشـتم                   

مرا ببخشید و حالل کنید و براي همگی شما آرزوي موفقیت و پیروزي در زندگی و انجـام           
 9المقدس   بیت نمایم به امید زیارت کربالي حسینی و به امید روزي که در             می] خیر[کارهاي  

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .ا نیست خوان-4
 .»بنمائید« در اصل وصیت -5
 . خوانا نیست-6
 . االنصاف والعدل35، باب 38، ص 73 بحاراالنوار، ج -7
 .»نگوئید« در اصل وصیت -8
 .تعلیقات. ك. ر-9
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و به امید روزي   » انشاءاهللا«پا کنیم      نماز وحدت به   .شکن   خمینی بت  2کبیرمان رهبر   1به امامت 
که به شعارهایمان جامۀ عمل بپوشانیم و به امید پیـروزي نهـایی اسـالم بـر کفـر جهـانی و              
برافراشته شدن پرچم ال اله اال اهللا بـر سراسـر گیتـی و متـصل شـدن قیـام و انقـالب ملـت           

 ).عج(شهیدپرور ایران به قیام و انقالب جهانی حضرت مهدي موعود
 .امام امت و رزمندگان اسالم را دعا کنید 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 حسین دارینی

21/4/1363 
 العالمین خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار آمین یا رب

 
  که تو را شناخت جان را چه کند   سآنک

 

 فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد 
 

ــه کنــی هــر دو جهــانش بخــشی   دیوان
 

 3دیوانۀ تـو هـر دو جهـان را چـه کنـد             
 

*** 
 عاشق چو شدي تیر به سر بایـد خـورد         

 

 زهري که رسد همچو شکر باید خـورد        
 

  راه وصــــــــال دوســــــــت 4[...]
 

 دریــا، دریــا، خــون جگــر بایــد خــورد 
 

ــان بمیــرم    5[...] ــا ایم ــه ب ــد ک   خواه
 

 بــــه زیــــر ســــایۀ قــــرآن بمیــــرم 
  

 مرگ بر آمریکا 
 مرگ بر اسرائیل 
 مرگ بر صدام 
 مرگ بر شوروي 

 حسین دارینی
21/4/1363 

                                           
 .»امت« در اصل وصیت -1
 .باشد» کبیرمان« خوانا نیست، اما براساس سیاق کالم و حروف باقیمانده باید -2
 .داهللا انصاري است شعر از خواجه عب-3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
دیقین بسم رب الشهداء والص 

 شـماره شناسـنامه سـه موالیـد         1344اینجانب حسین دارینی فرزند محمدعلی دارینی متولد        
 .نمایم ت خود را به شرح ذیل عنوان میصادره از حوزة بجنورد وصی

 
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 2»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون  فی سبیل1وال تحسبن الذین قتلوا«
انـد و در نـزد        شوند مردگاننـد، بلکـه آنـان زنـده          مپندارید آنانی را که در راه خدا کشته می        «

 .»برند خدایشان روزي می
دهندة حقانیت اسالم، و اسالم تسلیم شدن همه           و جاوید و گواهی    شهادت شمع فروزان   

شـهادت تزریـق خـون اسـت بـه          «. جانبه به اهللا و پروردگار عزوجل جهان و جهانیان است         
هاي مخلص خدا، شهادت     و پاك کنندة گناهان جسم و روح انسان        3،»درخت جاودانۀ اسالم  

رساند و آیندگان را      اهللا می   یدن به رضوان  دهد و او را تا صعود و اوج، رس          به شهید ارزش می   
شـود کـه      شهادت نصیب افراد مخلص خدا، و کسانی مـی        . دهد  می] قرار[اهللا     فی سبیل  4[...]

آري شـهادت  . دهنـد  بر من و منیت ترجیح می) خدا(دانند و او     همه چیز خود را از خدا می      
ه و دین خدا را یـاري کنیـد         و به ارزش الهی خود افزود      6 بهاي یک انسان، پس بیایید     5است

 و لذّات آنی را پـشت پـا         8بیایید. 7که پیروزي از آن اسالم است، و باطل از بین رفتنی است           
 که بایـد از آن  9 دنیا کاروانسرایی است  -ست که اندیشه کند پایان راه      ا بزنید که مرد عمل آن    

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت -1
 .169/ عمران  آل-2
 .104بر ضمیمه شهید، ص ) عج(قیام و انقالب مهدي.  عبارت شهید از سخنان شهید مطهري است-3
 . خوانا نیست-4
 .»شهادتست« در اصل وصیت -5
 .»بیائید« در اصل وصیت -6
 .»الحق و زهق الباطل جاء«:  سورة اسراء18 آیه ترجمه قسمتی از -7
 .»بیائید« در اصل وصیت -8
 .»کاروانسروایست« در اصل وصیت -9
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یا عمل خوب انجـام      هرچه در این دن    .1»ةالدنیا مزرعه اآلخر  « دنیا کشتزار آخرتست     .گذشت
مـن   «شناسی  دهی در آخرت نتیجۀ آن را خواهی دید و اگر خود را شناختی پس خدا را می                

 و وقتی که فهمیدي قیمت و ارزش هر انسان بهشت است پـس        2» عرف ربه  فقدعرف نفسه   
هاي فراوان خدا را در نظـر داشـتی خـدا را     بخشی وقتی که نعمت     به شهوت و مال دنیا نمی     

حـب دنیـا کـه سرمنـشاء همـۀ          «دانـی نـه شـیطان را، وقتـی            دت و پرستش مـی    شایسته عبا 
تـوانی خـداي را     را از جایی که باید خدا را سـتایش کنـد پیـروي کـردي مـی               3»خطاهاست

خواهم در آخر از اینکه فراتر از خود          پرستش کنی پس از خدا توفیق بندگی و اطاعت را می          
بـه امیـد روزي کـه بـه         . س دعـا دارم   خـواهم و التمـا      زبان به سخن گـشودم معـذرت مـی        

و به امید پیروزي نهایی رزمندگان اسالم بر کفـر  ) انشاءاهللا(شعارهایمان جامۀ عمل بپوشانیم     
 در سراسر گیتی و متصل شـدن قیـام و انقـالب             ال اله اال اهللا   جهانی و برافراشته شدن پرچم      

و ادامۀ حیات رهبـر  ) عج(ملت ایران به رهبري امام خمینی به قیام و انقالب حضرت مهدي          
 .انشاءاهللا) عج(عزیزمان امام خمینی حتی در کنار حضرت مهدي

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
  حقیر دارینی27/8/1363

 پایگاه ویژه شهداء مهاباد
 

 العالمین اي، آنی به خودمان وامگذار آمین یا رب بارالها ما را لحظه
اللهـم صـلی علـی      . اهللا  اهللا و اشهد ان علی ولی       هد ان محمد رسول   اشهد ان ال اله اال اهللا و اش       

 ).6(و ال محمد) 6(محمد
 العالمین  ربیاآمین  خدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار

 سالمتی امام امت شادي روح شهدا صلوات
 مرگ بر آمریکا مرگ بر صدام      مرگ برضد والیت فقیه

 
 ق جز نکوي را نکشنددر مسلخ عش

 

 4روبه صفتان زشت خوي را نکشند      
 

                                           
 .35، ص 67، ج 59بحاراالنوار، باب .  از احادیث نبوي است-1
 .32، ص 9، باب 2 بحاراالنوار، باب استعمال علم و االخالص، ج -2
 ).1342الفصاحه، حدیث  نهج(» خطیئۀا رأس کل حب الدنی« ترجمه این حدیث نبوي است -3
 .نوشته شده است) شاعر( این شعر بر سنگ مزار میرزادة عشقی -4
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 )ام است این قسمت در جمع خوانده نشود مخصوص خانواده(» وصیت مادي و معنوي«
جز یک ساعت سه ستاره قدیمی خراب به این نشانی که یـک               اینجانب حسین دارینی به    

ام کـه از عبـداهللا مـستأجر قبلـی کـه از       داخل کمد است و در کاغـذ نوشـته    پایه ندارد و در     
هـاي    هایم پـول    باشد، هیچ چیز به کسی بدهکار نیستم و طلبکاري           است می  1[...]آباد    حسین

رسد آنهـا را       تومان نمی  300ناچیزي است که در قبال تعمیر و فروش رادیو به بعضی که به              
 کلیـه لـوازم     2ام   اداء دین الهی است و اما پـدر گرامـی          بخشم و هدف از تذکر این مطلب        می

گـذارم و شـما بـا میـل الهـی و بـاطنی و         در اختیار شخص شما مـی   3ام  هاي تعمیري   اسباب
و امیـدوارم   ) کار گرفته شـود     به(وجدانی خود تصمیم بگیرید که در چه راهی مصرف کنید           

ام را به کتابخانـه مـسجد      و مذهبی  هاي علمی    کتاب -1که این پیشنهاد بنده را قبول کنید که         
و لـوازم   ) شـاهرود (را در اختیار تبلیغات سپاه      ) الکترونیکی( علمی   4ایستگاه جاجرم و کتب   
و صرف خمس و زکات و اجیر نمودن بـراي         ) به قیمت بازار خرید   (تعمیري را نیز فروخته     

د در اختیـار خودتـان و       خواه  توانید اگر برادرم می     در ضمن کلیۀ لوازم را می     . 5نمازم بنمایید 
ترتیـب     اما در مورد نماز دو سال و سـه مـاه روزه جهـت احتیـاط بـه                  6برادرم قرار بدهید و   

البته طرز نوشتن به خود شما خطاب شده که همان اجیر نمـودن فـردي               (بخوانید و بگیرید    
 ).جا آورید آید به توسط شماست و اگر از عهدة خود شما برمی

نیـازش بگردانـد      مال نیک و عبادات ناچیز ما را قبول درگـاه بـی           امیدوارم که خداوند اع    
 ).انشاءاهللا(
 )محل دفن ایستگاه جاجرم کنار مزار شهیدان(

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»گرامیم« در اصل وصیت -2
 .»تعمیریم« در اصل وصیت -3
 .»کتوب« در اصل وصیت -4
 .»بنمائید« در اصل وصیت -5
 .»ولی« در اصل وصیت -6
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 یـا دار آمـین     خمینـی را نگـه    ) عـج (حتـی کنـار مهـدي     ) عـج (خدایا خدایا تا انقالب مهدي    
 .العالمین رب

 1]. [.. خدمتگزار به اسالم و شماان وجان نثار
  دارینیعبدالحقیر حسین

15/11/1364 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 » اهللا روح 2 علیسالم علیکم و«

 .اي که در نوار داخل ساك با صداي خودم ضبط گردیده است نامه وصیت
با سـالم و بـا درود فـراوان بـر یگانـه منجـی عـالم بـشریت حـضرت ختمـی مرتّبـت                         

 فروغ آسمان والیت و امامت حـضرت مهـدي          و دوازدهمین اختر تابناك پر    ) 6(محمد
فرماندة رزمندگان اسالم و نایب برحقش امـام خمینـی و بـا سـالم فـراوان بـر                 ) عج(موعود

ارواح پاك و پرفتوح شهیدان راه حق و حقیقت و با درود فـراوان بـر رزمنـدگان پـر تـوان                      
 .هاي نبرد حق برعلیه باطل سلحشور جبهه

نامۀ این حقیر حسین دارینی فرزند محمدعلی         عنوان وصیت  شود به   مطالبی که خوانده می    
 .باشد می

 بسم اهللا القاسم الجبارین و بسم اهللا الناصر المستضعفین
 .3»اهللا امواتاً بل احیاء عندربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
نـد و در نـزد    ا  شـوند مردگاننـد بلکـه آنـان زنـده           مپندارید آنانی را که در راه خدا کشته می        «

 .»برند خدایشان روزي می
بارالها اینک که توفیق گام برداشتن در راهت را به این حقیر عطا فرمودي سپاسـگزارم و          

 .زبانم گویاي شکر کردن نعماتت را ندارد
 

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»الّ و«ر اصل وصیت  د-2
 .169/ عمران  آل-3
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ــد   ــه برآیـــ ــان کـــ ــت و زبـــ  از دســـ
 

ــه   ــکرت بــ ــدة شــ ــز عهــ ــد کــ  1در آیــ
 

 ارحم الراحمینی تـو مهربـان و        نیاز از همه چیز و همه کس تو         واي خداي مهربان و بی    « 
 واي خـداي عزوجـل اگـر درب توبـه را بـر روي               2.» ولی ما ناشـکر و عاصـی       .اي  بخشنده
ها براي همیشه از بهشت رضوانت ناامید بوده و در آتش دنیا و               کردي انسان   ها باز نمی    انسان

ـ       اي خداي بزرگ که همه گناهان را نادیده می        ] ند[شد  جهنم معلق می   ک توبـه   گیري و بـا ی
عفو و مغفـرت  ] و[خواهم که مرا هم بخشیده و طلب        عاجزانه از تو می    ،بخشی  خالصانه می 
خواهم که مرا به بندگی قبول کنی و اما شما اي پـدر و   کنم و از تو می نیازت می از درگاه بی  

مادرم شما که حق بزرگی برگردن من دارید از اینکه در زنـدگی بـراي شـما فرزنـد خـوبی             
 مرا ببخشید و از خداوند تعـالی بـرایم طلـب بخـشش کنیـد و شـما اي بـرادران و                       ام  نبوده

چند سخنی  .  مرا ببخشید و حالل کنید     ،ام  خواهرانم از اینکه براي شما هم برادر خوبی نبوده        
کوتاه ولی پرمحتوي با شما دارم که امیدوارم به آن جامۀ عمل بپوشـانید و شـما اي پـدر و                     

ندتان شکر خداي را کنید که ایـن هدیـۀ ناقابلتـان را قبـول درگـاه      مادرم بعد از شهادت فرز 
وسیلۀ افتخار عظیم شـهادت       نیازش کرده و امانتی را که براي چند صباحی به شما داده به              بی

 3[...]فرماید و در تربیت  قبول می

                                           
 . شعر از سعدي-1
) 7(اي آزاد از فرازهایی از مناجـات حـضرت امیـر            هایی از وصایاي شهید از جهت نوع عبارت به ترجمه            قسمت -2

 موالي یا موالي انت الغفور و انا المذنب و هل یرحم المذنب اال الغفور، موالي یا مـوالي «: شباهت دارد از آنجمله   
، )7(مفـاتیح الجنـان، ذیـل مناجـات حـضرت امیـر           . (»انت المتکبر و انا الخاشع و هل یزحم الخاشع اال المتکبر          

 ).401ص
 .نامه شهید افتاده است نویس بخشی از وصیت  با توجه به نسخه دست-3



 293 دارینی، حسین     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 294

 



 295 دارینی، حسین     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 296

 



 297 دارینی، حسین     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 298

  



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I دهنده راه شهدا باشید ادامه. 
I مام حاضر گوش دهیدبه حرف این ا. 
I  حسینی حسین زمان پاسخ گویید» هل من ناصر«با حضور در جبهه به صداي. 
I جان ناقابل من فداي دین و مکتب اسالم و امام. 
I هاي امام را ببوسید از قول من دست. 
I برادرانم کاري حسینی کنید. 
I خواهرانم حجاب اسالمی داشته باشید. 

 سیاوش :نام
 محمدي داش :خانوادگی نام

 علی عباس :پدر نام 
 صنم :نام مادر

 1343ششم شهریور  :تاریخ تولد
 شهر شهرستان مهدي :محل تولد
 وم راهنمایید :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362ام آبان  سی :تاریخ شهادت
 پنجوین عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدي سیاوش داش
 

 الرحیماهللا الرحمن  بسم
 1.»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«

آید و چه  خواهم که در بستر و رختخواب بمیرم چون مرگ به بالین همه کس می           هرگز نمی 
 .باشد و چه افتخاري بهتر از این) شهادت(بهتر مرگ در راه خدا 

 .قش امام خمینیو نایب برح) عج(با درود و با سالم به مهدي
 .32و با سالم و درود بر تمام شهیدان صدر اسالم مخصوصاً شهداي والفجر
 .شهر و با سالم مجدد بر ملت ایران مخصوصاً مردم شهیدپرور و مبارز مهدي

ام را با نام خدا و به یـاد شـهدا آغـاز            نامه  علی وصیت   محمدي فرزند عباس     داش 3محمود 
خواهند ادامه دهنده راه شهدا باشند گوش بـه           اهم که اگر می   خو  کنم از ملت، عاجزانه می      می

 .حرف این امامِ حاضر باشند
در این برهه از زمان کـه اسـتکبارهاي جهـانی چـه داخلـی و چـه خـارجی مخـصوصاً                

ام کـه بـه       خوار به اسالم تاختند و به میهن اسالمی، حمله آورده، الزم دانسته             آمریکاي جهان 
کنم توانسته باشم به اسالم خـدمت          که می  4بتوانم قسمتی از کارهایی   جبهه بروم که تا شاید      

شهر فرصت فکر کردن دارید به این دو جبهـه بنگریـد         اي ملت ایران و اي مردم مهدي      . کنم
چه خوب اسـت فکـر کـرده و بـه جبهـه حـسینی         . که یکی حسینی و دیگري یزیدي است      

 زمـان و خمینـی ایـن زمـان را          حـسین، آن   5»هل من ناصر حسینی   «سرازیر شوید و صداي     
 .6پاسخ گویید

کنیـد از شـما       و درود بر شما اي خانواده شهدا که فرزندانتان را قربانی در راه خـدا مـی                 

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»محمدي سیاوش داش« در عنوان -3
 .»کارهاي« در اصل وصیت -4
 .»هل من ناصر ینصرنی«تعلیقات ذیل . ك.ر). 7( امام حسین-5
 .»گوید« در اصل وصیت -6
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خواهم که دعاها را از یاد نبرید یادمان هست که همین مـادران مـا در دل شـب                     عاجزانه می 
راي امام و رزمندگان و براي آزاد       رفتند و ب     می 1مسجدهاها و یا به       شدند و به خیابان     بلند می 

 .کردند شدن راه کربال دعا می
امید است که سخنان مرا چون برادري حقیر گوش دهید و فقط و فقط پیرو خط والیت                  

جان ناقابل من فداي دین و مکتـب اسـالم و           .  صراط مستقیم است باشید    2فقیه که همان راه   
یگري زیارت امـام در جمـاران بـود ولـی     امام من آرزوي بزرگ من یکی رفتن به کربال و د    

شـود    بـاز مـی  3دست رزمنـدگان  خواهم که بعد از من که راه کربال به  موفق نشدم از شما می    
هـاي   یاد بیاورید و دیگري اگر به دیدن امام رفتید از قول مـن دسـت       موقع زیارت مرا هم به    

 .اشیدیاد داشته ب امام را ببوسید و مرا در آن لحظه که آرزو داشتم به
دادم و یـا از کارهـا          نمـی  4هـاي تـو را گـوش        و تو اي مادرم مرا ببخش که اگـر حـرف           

فهمم که چقدر اشتباه کردم و این نعمتی را که خدا بـه مـا داده                کردم و حاال می     سرپیچی می 
خواهم که مرا حالل کنـی        بود نتوانستم او را همیشه از خود راضی نگه دارم مادرم از تو می             

ام چون مقام تـو مقـامی اسـت      رسیده 5ل نکنی مثل جسدي هستم که به هالکت       اگر مرا حال  
خواهم که اصالً ناراحت نباشد و افتخار کند کـه چنـین فرزنـدي                 از پدرم می    .واال و بزرگ  

 . فرزند کوچکش بوده است6[...]داشته و قربانی کرده و اولین 
ه را خالی نگذارنـد و مـشت   خواهم که کار حسینی کنند و سنگرهاي جبه   از برادرانم می   

 .محکمی بر دهان دشمنان شرق و غرب بزنند
خواهم که حجاب اسالمی داشته باشند و همچون زینب استوار باشـند   و از خواهرانم می  

و افتخار کنند که این قربانی خودش و با پاي خود از دل و جان خواسته کـه بـه ایـن مقـام               
 .برسد

                                           
 .افتاده است» م«در اصل وصیت حرف اول مسجد . -1
 .»را« در اصل وصیت -2
 .»رزمندگا« در اصل وصیت -3
 .»بگوش« در اصل وصیت -4
 .»حالکت« در اصل وصیت -5
 . خوانا نیست-6
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م و مادرم و از برادران و خواهرانم و از تمام وابستگانم         شهر و از پدر     از تمام مردم مهدي    
 .برندب من دیدند از یاد هر بدي ازخواهم که مرا حالل کنند اگر  می

پا   به1خواهم که وقتی در جاهلیت و نادانی بودم و نماز و روزه      ام می   در ضمن از خانواده    
 . کنند2داشتم حساب کرده و برایم ادا نمی

 » اهللا و برکاتهحمۀو ر علیکم 3والسالم«
 محمدي سیاوش داش
22/6/1362 

 شهر آموزان مهدي هاي اسالمی دانش اتحادیه انجمن

                                           
 .»روز« در اصل وصیت -1
 .»ادعا« در اصل وصیت -2
 .»وسالم« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I امامان را مانند مردم کوفه تنها نگذارید. 
I دهند ملت شهیدپرور ایران در مقابل مشکالت از خود سستی نشان نمی. 
I مه دهیدهموطنان راه شهیدان را ادا. 
I با عمل باشیداللّهیِ حزب . 

 الیاس :نام
 دامغانی :خانوادگی نام
 علی :پدر نام 

 آمنه :نام مادر
 1342خرداد م ده :تاریخ تولد
 شهر شهرستان مهدي :محل تولد
 و طلبه دوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362نوزدهم مرداد  :تاریخ شهادت
 مهران :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 الیاس دامغانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»المحسنین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهللا لمع«
هـاي خودمـان را بـه آنهـا نـشان        کننـد مـا راه      که در راه ما کوشش و مجاهده مـی          و کسانی «

 .»دهیم و همانا خدا با نیکوکاران است می
گذار جمهوري اسالمی ایران آن رهبري که         درود و سالم به رهبر کبیر انقالب و بنیان         با   

وار به ما آموخت و ما را از جهل و ظلمت به طرف نـور             راه زندگی کردن و مردن را حسین      
 هدایت کرد و با درود به امت قهرمان و شـهیدپرور ایـران ملتـی کـه در مقابـل           2و روشنایی 

گذارند و بـا     دهند و امامشان را مانند مردم کوفه تنها نمی          ان نمی مشکالت از خود سستی نش    
هـا بـه خـاطر مـن متحمـل       ها برایم کشیدند و رنج درود به پدر و مادر بزرگوارم که زحمت    

پدر و مادر عزیزم از اینکه نتوانستم دین خود را نسبت به شما اداء کنم امیدوارم کـه                  . شدند
انی       «هم انشاءاهللا شما را ببخـشد       مرا ببخشید و حاللم کنید خداوند        رب ارحمهمـا کمـا ربیـ

الهیِ بـا     از خانواده و هموطنان عزیزم تقاضا دارم راه شهیدان را ادامه دهید و حزب             . 3»صغیراً
مورد که بیشتر     ها را پر کنید و جلوي فرزندانتان را نگیرید و عذرهاي بی             عمل باشید و جبهه   

باشد نیاورید و بدانید که فرداي قیامـت جـاي عـذر              نیا می دنیا و عالقه به د    ] به[آنها مربوط   
الهی شـعاري زیـاد داریـم         نیست و اعضاي بدنتان برعلیه شما شهادت خواهد داد والّا حزب          

و اي خانواده شهدا افتخار کنید فرزندانتان در راه اسالم          . کنند  که هیچ کاري براي اسالم نمی     
 نباشید و کوتاهی کنیـد      4ند کردند و اگر قدردان    شهید شدند و شما را در دنیا و آخرت سربل         

                                           
 .69/  عنکبوت-1
 .»روشنائی« در اصل وصیت -2
بگو پروردگار چنانکه پدر و مادر مرا از کودکی بـه مهربـانی بپرورانـد تـو در              « ، ترجمه 24/  بخشی از سورة االسراء    -3

 »حق آنها رحمت و مهربانی فرمان
 .»قدردادن« در اصل وصیت -4
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جـاي شـما خواهـد آورد کـه            بـه  ،تر باشند   بدانید که خداوند قوم دیگر و مردمی که شایسته        
لوا یستبدل قوماً غیرکم ثم الیکونوا امثالکم«قدردان باشند  1.»و ان تتو 

وزه برایم قضا کنیـد     ام تقاضا دارم مقداري که قدرت دارید نماز و ر           در خاتمه از خانواده    
مـد سـلطان                  150و مقدار    تومان از آقاي علی سقائیان طلبکارم و هشت هـزار تومـان از مح 

طلبکارم و یک مقدر پولی که پـیش شـما پـدر عزیـزم دارم همـه را بـا هـم جمـع کنیـد و               
) 7( و سه سال به مدرسـه امـام جعفـر صـادق            2ام در طول      اي که از مدرسه گرفته      شهریه

اي که گرفتم در دفتر کوچکم یادداشت کردم و در جیـب بغـل                و مقدار شهریه  تحویل دهید   
 .کت، من گذاشتم

15/5/1362 
 الیاس

                                           
اگر شما روي از حق بگردانید خدا قومی غیـر از شـما کـه ماننـد شـما بخیـل                 «، ترجمه   38/ خشی از سورة محمد    ب -1

 .»جاي شما پدید آورد نیستند به
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 هاي کلیدي عبارت
I توانید به یاد خدا باشید تا می. 
I گیرد ها آرام می با یاد خدا دل. 
I  باشید»نایب االمام خمینی«گوش به فرمان این مرد بزرگ . 

 عباس :نام
 داودي :خانوادگی نام
 مرتضی :پدر نام 

 بانوخانم :نام مادر
 1339دوازدهم مهر  :تاریخ تولد
  سمنانروستاي اروانه :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت

 سپاه :کننده ن اعزامارگا
 1360نهم آذر  :تاریخ شهادت
 بستان :محل شهادت
 اصابت گلوله :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 ديعباس داو
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
او . احمین است  الرّ 1او الرحم . گیرد  ها آرام می    توانید به یاد خدا باشید زیرا به یاد او دل           تا می 

. دهد  عزت می «. دهد  اوست که زندگی می   . همه چیز به دست اوست    . احکم الحاکمین است  
 در آن دیـده کـه از شـما           بنابراین امانتی به شما داده و اکنون صـالح را          2»...دهد  خواري می 

بگیرد آن هم در راه خودش و شما نباید اصالً ناراحـت باشـید چـون امـانتی را بـه دسـت                       
 .اید صاحبش سپرده

هـا بـه دنبـالش     کنم که مرا به آرزویی کـه سـال        حقیر نیز خدا را صدهزار مرتبه شکر می        
 .کردم رساند دویدم و در هفده شهریور هم جستجو می می

تان بنده را دعا کنید تـا خداونـد از سـر تقـصیرات مـن               با آن دل شکسته    3ندر نمازهایتا  
گوش به فرمان این مرد بزرگ     . ام درگذرد    داشته 4ام  درگذرد و مقدار لغزشی را که در زندگی       

 .االمام خمینی باشید و از خدا بخواهید تا به این رهبر عزیز طول عمر عنایت فرماید نایب
* * * 

اي کـه     اولین قطره ] با[ت است که اولی آن عبارت است از اینکه          براي شهید هفت خصل    
 )امام خمینی (.شود از خون او به زمین بریزد تمام گناهانی که کرده است آمرزیده می

                                           
 .»الرّحمن« در اصل وصیت -1
 .است» تُعز من تشاء و تذل من تشاء«عمران    از سورة آل26آزاد آیۀ . ترجمۀ -2
 .»یتان نمازهاي« در اصل وصیت -3
 .»زندگییم« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I در خط والیت فقیه باشید. 
I هاي رهبر کبیر انقالب امام خمینی جامه عمل بپوشانید به حرف. 
I بارز در خط امام پیروي کنیداز روحانیت م. 
I همیشه هوشیارانه در میدان باشید. 
I شود با ریخته شدن خونمان درخت جمهوري اسالمی بارورتر می. 
I هستیم) 7(ما رهروان راه ائمه اطهار و پیرو مکتب حسین. 
I درس شهامت و شهادت و آزادگی و آزادمردي را از او آموختیم. 
I نگذارید سنگرهاي شهدا خالی بماند. 
I سوي اسالم و قرآن دعوت کنید همه مستضعفان را به. 
I مساجد را ترك نکنید و دعاهاي خود را افزایش دهید. 
I قدر این امام را بدانید. 
I تان این باشد که براي اسالم خدمت کنید سعی و کوشش. 
I  راه شهیدان را ادامـه      سپارم   اگر این شهادت نصیبم شد، تفنگم را به دست شما می           ،فرزندم امین ،

 .هیدد
I بدانید مبارزه با نفس جهاد اکبر است. 

 غالمرضا :نام
 داودي :خانوادگی نام
 ابوالفضل :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 شهرستان سمنان :تاریخ تولد
 1335ششم مرداد  :محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362نوزدهم اسفند  :تاریخ شهادت
 جزیرة مجنون :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي روسـتاي اروانـه       :مزار
  زادگاهش
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 1غالمرضا داودي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 »بسم رب الشهداء والصدیقین«

 

ولنبلونکم بـشی مـن     . وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن ال تشعرون            «
ذین اذا اصـابتهم  ات و بشر الصابرین الرمالخوف والجوع و نقص من االموال و األنفس والث        

  2.» قالو انا هللا و انا الیه راجعونمصیبۀ
آن کسی که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه او زنده ابدي است ولیکن همه شـما         «

ها چـون تـرس، گرسـنگی و نقـصان            این حقیقت را درنخواهید یافت و البته شما را سختی         
هـا صـابران     و مژده آسایش از آن سـختی    اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم و بشارت        

 .»... دچار شوند4 سخت و ناگواري را3[...]راست آنانکه چون 
 

حمد و سپاس خداي بزرگ را که بر من منت نهاد و مرا بـه راه حـق و صـراط مـستقیم       
و سالم و درود    ) 7(هدایت فرمود و با درود و سالم بر پیامبران آسمانی و ائمه معصومین            

و سالم فراوان بر امام عزیز امـت و امـت عزیـز امـام و بـا                  ) عج(ن مهدي موعود  بر امام زما  
چـشم  «هـاي شـهدا کـه      سالم بر همۀ شهداي اسالم و شهدا جبهه حق علیه باطل و خانواده            

 . بفرمود امام عزیزمان5»وچراغ این ملتند
مین خداي بزرگ را بسیار شاکر و سپاسگزارم که به من توفیق عطا فرمود که بـراي سـو                  

هاي حق و نبرد نور علیه ظلمت گردیدم و بار دیگر در میـان لـشکریان امـام                    بار عازم جبهه  

                                           
نامه اینجانب حاج غالمرضا داودي فرزند ابوالفـضل از جبهـه حـق علیـه                متن وصیت :  شهید در باالي وصیت نوشته     -1

 .باطل
 .154/  بقره-2
 . خوانا نیست-3
 .»رو« در اصل وصیت -4
بوم بر جهان فهماندید که از همه عزیزان   هاي شهدا با شهادت افتخارآفرینان این مرز و           شما خانواده «: فرماید   امام می  -5

 ).80، ص 14صحیفه امام، ج (» خداوند یارتان باد. در راه اسالم خواهید گذشت، شما چشم و چراغ این ملتید
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حضور یابم و در جهاد با کفار بعثی، این سرسپردگان اسـتکبار جهـانی، شـرکت                ) عج(زمان
و . الحسنیین یکی از دو پیروزي بزرگ فتح یـا شـهادت            یابی به احدي    جویم و به امید دست    

م به اینجا که سعادتی بود، نصیبم گشته است، تا در جبهـه حـق علیـه باطـل                   اما انگیزه آمدن  
منظور احیاي دیـنم و تـداوم انقالبـم و امنیـت میهـنم و                 نه براي انتقام، بلکه به    . حاضر شوم 

هـا بـه      دانـم سرگذشـت انـسان       معبودا می . باشد  سالمتی رهبرم و ادامه راه شهیدان اسالم می       
همیشه دعاي من این که مرا در راه خودت هدایت فرمایی           اي خداي مهربان،    . دست توست 

پیش راهی که پیش گرفتم مرا به پیروزي نهایی برسـان  ] مرا[و در راه تو قیام و جهاد کنم و         
 و مرا شایسته مقام واالي شهادت دانستی، و به فوز عظیم شهادت             1و اگر لیاقت آن را داشتم     

ت، اگرچه من کوچکتر از آنـم کـه بـه شـما پیـام               پیام من به ملت ایران این اس      . نایل گردان 
 در خـط والیـت فقیـه باشـید و بـه             -اوالً. باشـد   هاي عمرم می    بدهم، چه کنم آخرین لحظه    

نـداي رهبـر انقـالب      ] بـه . [هاي رهبر کبیر انقالب امام خمینی جامه عمـل بپوشـانید            حرف
 و نگذاریـد ایـن      2[...]ید  گویان آماده باشید و از روحانیت مبارز در خط امام پیروي کن             لبیک

خبر، به این نظـام جمهـوري اسـالمی ضـربه بزننـد و                 کوردل و دشمنان از خدا بی      3منافقین
هـاي دشـمنان را از بـین ببریـد و نگذاریـد ایـن                 همیشه هوشیارانه در میدان باشید و توطئه      

بتـه بـراي مـا      ال. منافقین مثل قارچ از زمین بیرون آیند و بهترین عزیزان ما را از مـا بگیرنـد                
اي نیست زیرا بـا ریختـه شـدن خونمـان درخـت جمهـوري                 کشته شدن در راه خدا مسئله     

هـستیم و  ) 7(شود ما رهروان راه ائمه اطهـار و پیـرو مکتـب حـسین         اسالمی بارورتر می  
درس شهامت و شهادت و آزادگی و آزادمـردي را از او آمـوختیم و بـه نـداي رهبـر کبیـر                       

یک گفتیم و جان و مال و هرچه در توان داریم، ایثـار کنـیم و اي                 انقالب حسین زمانمان، لب   
آوریـد،   با ریختن اشک فریاد برمی ) 7(خوانی حسین   هاي روضه   کسانی که در پاي مجلس    

بـه هـوش   . 4»کردم را یاري می) 7(اي کاش من هم در کربالي حسین بودم و حسین       «که  
                                           

 .»ام داشته« در اصل وصیت -1
 .نامه افتاده است  یک سطر از وصیت-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
در کـربال حاضـر باشـند،    ) 7(ه نتوانسته بودند در رکـاب امـام حـسین    پس از اتمام حادثه کربال از زبان کسانی ک       -4

 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی(» یا لیتنی کنا معکم و افوز فوزاً عظیماً«: چنین عبارتی نقل شده است
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ی فهمیـد، پـس بنـابراین هـر چقـدر          اي به خود نیایی دیگر تا ابد نخـواه          باش که اگر لحظه   
زودتر تصمیمت را بگیر که دشمن آمده و اسالم در خطر اسـت و حرکـت کـن کـه لحظـۀ               
دیگر دیر است، اگر این نهضت خداي ناکرده شکست بخورد همانگونه کـه امـام عزیزمـان                 

 شـویم و یقـین       و اگر پیروز شویم که می      1توانیم از اسالم حتی اسمی ببریم       فرمود دیگر نمی  
 2چون خدا به ما وعده داده است که پیـروزي از آن ماسـت بـراي ابـد کفـر و نفـاق                      . داریم

 این حقیر سفارشی دارم به پدر و مادر همسر برادران و خـواهرم            -ثانیاً. برجاي نخواهد ماند  
کنم که با زحمـت فـراوان مـرا بـزرگ کـردي و مـن بـراي شـما                   اما پدرم از شما تشکر می     

یک فرزند در حق پـدرش، انجـام وظیفـه کنـد، عمـل نمـایم و مـرا              نتوانستم آن طوري که     
انشاءاهللا خداوند بـه شـما   . که عازم جبهه شدم، از شما خداحافظی نکردم     هنگامی. بخشید  می

پدرجان در حق من دعا کنید، تا خداوند گناهان مـرا ببخـشد کـه               . اجر و پاداش خواهد داد    
 .3»مستجاب خواهد شددعاي پدر نسبت به فرزندش «فرمود ) 6(پیامبر

اي و حق بزرگی در گردن من داري، براي     و اما مادرم شما نیز برایم خیلی سختی کشیده         
ها را تحمل کردي و مرا بـزرگ کـردي و نتوانـستم           اي و سختی    خوابی کشیده   ها بی   من شب 

بوسـی شـما بیـایم مـرا      براي شما خدمت کنم و موقع آمدنم به جبهـه، نتوانـستم بـه دسـت      
خـواهم کـه در روز محـشر شـما را بـا بـانوي دو عامـل حـضرت                      ید و از خدا می    بخش  می

دانم که در دوران چند سالی که با هم زنـدگی             محشور گردان و اما همسرم می     ) 3(فاطمه
هاي زیاد تحمل کردي و براي من و فرزندانم زحمـت زیـادي               کردیم مشکالت و سختی     می

دانـم کـه زحمـات شـما بـدون اجـر و                می اي و از زحمات شما شرمنده هستم، ولی         کشیده
پاداش نخواهد ماند و خداي مهربان حاضر و ناظر بر همه اعمـال شـماها بـوده اسـت و از                     

                                           
عبـارت دقیقـاً عـین    » آن خطري که االن براي ماست این است که مکتب ما شکست بخورد، اسالم شکست بخورد     «-1

. ید نیست اما در خطر شکست اسالم در صورت بد عمل کردن نیروها و مسئولین انقالب، مشابه هستند               عبارت شه 
 ).484، ص 8صحیفه امام، ج (

 .»نفاقی« در اصل وصیت -2
ثـالث دعـوات   «الفصاحه پیامبر اکرم حدیثی دارد که بخشی از آن حدیث دقیقاً معادل عبـارت شـهید اسـت           در نهج  -3

، ترجمـه  183الفصاحه، ص  نهج(»  الوالد علی ولدهة المسافر و دعو   ة المظلوم و دعو   ةهن دعو مستجابات ال رشک فی   
 ).پاینده غَرویان
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محشور ) 3(و زینب کبري) 3( فاطمه زهرا  1خواهم که شما را در روز قیامت با         خدا می 
طـوري کـه در       همـان . باشد کـه کوتـاهی نکنیـد        پیام من به شما تربیت فرزندانم می      . گرداند

کردي، سعی و کوشش کنیـد فرزنـدانم          گفتم و شما نیز عمل می       دوران زندگیمان به شما می    
در اجتماعات و مجالس و محل درس اسالمی حاضر شوند و آنها را خوب تربیـت کنیـد و                  

معه بدهید که براي آینده اسالم مفید باشند و فرزندم امین را بـه حـوزه                فرزندانی تحویل جا  
چون با خداي خـود عهـد بـستم         . علمیه بفرستید تا درس بخواند و علوم اسالمی یاد بگیرد         
ام و خبر شـهادتم بـه شـما رسـید             فرزندم را به حوزه بفرستم و اگر لیاقت شهادت را داشته          

طـوري    گویم برایم گریه نکنید، ولـی بـه         م باشید و نمی   مقاو] و[صبور  . هیچ ناراحت نباشید  
هـاي    هاي اشک چشم شما، که کاخ ستمگران را خراب کند و قطـره              باشد گریه شما و قطره    

اي باشد، بر سینه دشمن و دشمنان اسالم و رسالت شما رساندن پیـام خـون                  چشمتان گلوله 
هرم از شما عزیزان تقاضـا دارم کـه   باشد و پیام دیگر من به برادرانم و خوا   شهدا به مردم می   

راه شهیدان را ادامه دهید و نگذارید سنگرهاي شهدا خالی بماند و تفنگتان به دست گیریـد                 
 به کار گیرید و همـه مستعـضفان   اکبر ال اله اال اهللا و اهللاالح آتشین را با ایمان به خدا و       و س 
گویـان آمـاده باشـید و ایـن            لبیک سوي اسالم و قرآن دعوت کنید و به نداي امام عزیز            را به 

که با خون شهدا آبیاري شده است، به ثمر برسانید و به همه عزیـزان      ] را[جمهوري اسالمی   
مساجد را ترك نکنید و دعاهاي خود را افزایش دهید، امام و            : گویم  و مردم شریف ایران می    

اهکار را دعا کنید و رزمندگان را دعا کنید و بر جمیع رفتگان رحمت فرستید و این حقیر گن            
باشد، که قـدر ایـن امـام را بدانیـد و دعـا       پیام دیگر من به دوستان و همکاران جهادگرم می      

کنید تا انقالب مهدي در کنار مهدي محفوظ بماند و این ارگان انقالبی کـه بـه فرمـان امـام                
باشـد    ی مـ  - و با ریخته شدن خون هزاران شـهید        -عزیز بنا نهاده شده و جوشیده از انقالب       

] ي[تان در کارها    تان این باشد که براي اسالم خدمت کنید و نیت و اخالص             سعی و کوشش  
شـان   کـاري  تفـاوتی و کـم   افرادي در این نهاد که خداي نخواسته با بی  . خدا باشد و نگذارید   

باعث سردي مستضعفان و روستاییان نسبت به انقالب شوند، مفید نباشند، که بگوییـد یـک              

                                           
 .»به« در اصل وصیت -1
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بلکـه  . 1مبلغی پول به دست آوریم و جهاد را محل کار و شغل حـساب نیاوریـد   لقمه نان و    
محل خدمت و عبادت و سازندگی کشور اسالمی بدانید و بدانیـد خـدمت بـه                ] را) [جهاد(

جهـاد سـازندگی    «طوري که امام فرمودنـد        باشد، همان   جهاد خدمت به اسالم و مسلمین می      
 نفس هم جهاد اکبر است اگر در ایـن جهـاد موفـق      ولی بدانید مبارزه با   . 2»جهاد دیگر است  

خـواهم کـه بـه همـه بـرادران تـوانی        شوید در تمام جهادها موفق خواهید بود و از خدا می   
 راه اسالم و مسلمین و راه شهدا خدمت کنند و پیام دیگر مـن بـه فرزنـدانم         3عنایت کند که  

م جبهـه نبـرد حـق علیـه باطـل           نویـس   فرزندانم اینجا که دارم براي شما مطلبی می       . باشد  می
هـل مـن ناصـر      «من نیز از آنجایی که از روز اول عـازم جبهـه شـدم و بـه نـداي                    . باشد  می

گویان آماده شدم، تا خونم ریخته شود و باعث رسوایی یزیدیان زمان               رهبرم لبیک  4»ینصرنی
یام خونم  چرا که باید پ   . شود  یعنی صدام و صدامیان شود و حال نیز مسئولیت شما بیشتر می           

آنهـایی  «چرا کـه    . باشد  را به تمام مردم برسانید و این رسالت سنگین مهمتر از خون من می             
آري فرزندانم شـما    . 5»که رفتند کاري حسینی کردند و آنان که ماندند باید کاري زینبی کنند            

بـه مـن گفتـه بـودي کـه      ) امین(پدرجان . با آن قلب کوچک خود مرا راهنمایی کرده بودید   
فرزندم امین؛ اگر این شهادت نصیبم شد، تفنگم را بـه دسـت             .  جبهه برایم تفنگ بیاور    رفتی

و مسئولیت تـو پاسـداري از خـون و عظمـت و             . سپارم و راه شهیدان را ادامه دهید        شما می 
رسالت واالي شهیدان است و این به مراتب سخت و مهم است و در آخر به شـما عزیـزان                    

ام نیامد و بـه دسـت        جنازه -ام بوده است و اگر      آرزوي دیرینه  6 که -گویم اگر شهید شدم     می
 باشید و چیزي کـه در راه خـدا دادیـد،          7مثل مادر وهب  . شما نرسیده است، ناراحت نباشید    

                                           
 .»بیاورید« در اصل وصیت -1
ولی در تأیید جهاد سازندگی سخنان مهمی . کند در آثار امام وجود ندارد      عین تعبیري که شهید از طرف امام نقل می         -2

جهـاد سـازندگی بـه      «،  »دهد  جهاد سازندگی به مردم قدرت می     «،  »جهاد سازندگی کار بسیار با ارزشی است      «. ددار
 .)70، ص 11صحیفه امام، ج (» دهد مردم خدمت می

 . با وجودي که نصف سطر از وصیت خوانا نیست اما از سیاق کالم عبارت افتاده، جایگزین شده است-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .دهند ارت مشهور را به دکتر علی شریعتی نسبت می این عب-5
 .»و« در اصل وصیت -6
 .تعلیقات. ك. ر-7
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چه . ام به دست شما رسید، هر کجا براي شما مقدور بود، دفن کنید           پس نگیرید و اگر جنازه    
ماه روزه بگیرید و در        برایم نماز بخوانید و یک     سال  حدود یک . بهتر در کنار شهدا دفن کنید     

مربوط به  . زندگیم چیزي از خودم ندارم، تنها یک قطعه زمین دارم که بنا بر ساختن آن دارم               
 در حـد امکـان      -باشد و براي مجالس و محافل من زیاد خرج نکنیـد            فرزندان و همسرم می   

 و  -ه انجمن اسالمی روستاي اروانه    مقداري کتاب دارم و آن را بدهید به کتابخان        . خرج شود 
 دیگر عرضی نـدارم از خـدا        -به انجمن اسالمی کمک کنید    ) هزار تومان ( تومان   1000مبلغ  
خواهم که گناهانم مرا بخشد، بیامرزد و امـام عزیـزم را تـا انقـالب مهـدي نگـه دارد و                        می

ده شهدا صبر جمیل و     ا به زودي زود، به حرم اباعبداهللا برساند و به خانوا          مرزمندگان اسالم   
 .اجر جزیل عنایت فرماید

 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 بنده خدا غالمرضا داودي
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 هاي کلیدي عبارت
I امام را دعا کنید. 
I جنگ را فراموش نکنید. 
I راه شهدا را تا پاي جان ادامه دهید. 
I از اسالم و قرآن پاسداري نمایید. 
I  اسیر مال و قدرت و شهرت دنیا نشویدجوانان عزیز. 
I پشت امام را خالی نگذارید. 
I حجاب اسالمی را رعایت کنید. 
I سنگر نماز جمعه و جماعت را حفظ کنید. 
I با کار به دشمنان اسالم سیلی بزنید. 

 محمدرضا :نام
  داودي:خانوادگی نام
 اصغر علی :پدر نام 

 زهرا :نام مادر
 1348تیر م پنج :تاریخ تولد
 شهرستان سمنان :محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1363ودوم اسفند  ستبی :تاریخ شهادت
  مجنون عراقةجزیر :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زاده اشـرف     امـام   گلزار شـهداي   :مزار
 زادگاهش
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 محمدرضا داودي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»بهم یرزقوناهللا امواتاً بل احیاء عند ر وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و نـزد خداونـد     اند بلکه زنده شوند مرده گمان نبرید کسانی که در راه خداوند کشته می        «

 .»خورند روزي می
هاي حق علیه باطـل       فرمانده کل قوا در جبهه    ) عج(پس از عرض سالم خدمت امام زمان       

 شـکن و بـا سـالمی گـرم خـدمت            اهللا خمینـی بـت       بـرحقش روح   2و با سالم خدمت نایب    
جانبازان و مجروحین و با سالمی گرم خدمت شما شهیدان راه حق و عدالت شـهیدانی کـه         
رفتند تا اسالم بماند و سوختند تا احکام خدا زنده بماند و سالم گرم خدمت اسراي جنـگ                  

 .هاي صدامیان گرفتارند تحمیلی که در زندان
 

 کنم نامه خود را شروع می وصیت
 کنید وجود امام را براي جهان اسـالم یـک نعمـت الهـی               اي ملت شهیدپرور امام را دعا      

جاي آورید کـه رهبـري چنـین بیـدار و آگـاه       بدانید و خدا را شکر کنید و سپاس خدا را به          
سوي نـور و روشـنایی هـدایت     هاي جهل و نادانی به براي شما قرار داد و شما را از تاریکی  

بهه باشید نگذارید اسلحه بـرادران       فراموش نکنید به فکر ج     3فرمود ملت شهیدپرور جنگ را    
تا پاي جان ادامه دهید و از اسالم و قـرآن           ] را[رزمنده بیافتد سنگرها را پر کنید و راه شهدا          

کنـد در جنـگ نیـز مـا را آزمـایش               خداوند در همه حال ما را آزمایش می        4پاسداري نمایید 
 بردن علم و ایمـان خـود        کند صبر و استقامت از خود نشان بدهید و با خودسازي و باال              می

اهللا دنیا فقط این دنیـاي   احکام اسالم را پیاده و احکام ظالمین را از زمین برچینید امت حزب        
فانی نیست کارهاي خود را اصالح کنید براي رضـاي خـدا گـام برداریـد تـالش کنیـد بـا                      

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .»نائب« در اصل وصیت -2
 .»راه« در اصل وصیت -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
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تخـاب  باري پر از ایمان و تقوا و خلوص در نزد خدا حاضر شـوید اگـر راه درسـتی ان                     کوله
 پرونده اعمالتان را بـه دسـت راسـتتان خواهنـد داد و اگـر راه انحرافـی را انتخـاب                  1کردید
شکن راه کجی رفتیـد پرونـده         هاي رهبر عزیزمان خمینی بت       با عمل نکردن به گفته     2کردید

اعمالتان را در آخرت به دست چپتان خواهند داد و شما روسیاه خواهیـد بـود و در جهـنم                    
 مال و قدرت و شهوت دنیـا نـشوید اسـالم را یـاري       ریسجوانان عزیز ا  . شدگرفتار خواهید   

خبر از خـدا خـون شـهدا را پایمـال            ایمان و بی    کنید بیدار باشید تا این منافقین کوردل و بی        
ها درخت انقالب احتیاج به خون دارد اگر شده خودتـان را فـدا      اي عزیزان اي جوان   . نکنند

 و پرچم اسالم را در سراسر دنیا برافراشته سازید          3داري نمایید کنید و از انقالب اسالمی پاس     
دارند تا زمـانی کـه شـعار          گاه از شما دست برنمی      اهللا دشمنان شرق و غرب هیچ       امت حزب 

 4»جنگ جنگ تا رفع فتنـه را از جهـان    «مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر شوروي و           
 هـزار  124طور که   همان6وانی را تحمل نمایید مشکالت فرا5[...]ها    دهید باید سختی    سر می 

برعهده دارد و   ) عج(تحمل کردند و بدانید فرماندهی ما را امام زمان        ) 7( امام 12پیغمبر و   
پیام به خانواده شـهدا امـام       . کند  است که در شب عملیات ما را راهنمایی می        ) عج(امام زمان 

تـر از      واقعاً من کوچک   7»اغ این ملتید  هاي شهدا چشم و چر      شما خانواده «فرماید    عزیز ما می  
خـواهم   هاي شهدا می هاي شهدا پیام بدهم و من از شما خانواده آن هستم که به شما خانواده 

هاي فرزندانتان در زمین بمانـد        ادامه دهید و نگذاریداین اسلحه    ] را[که راه فرزندان خودتان     
 نگذارید و امـام عزیـز مـا را دعـا             پشت سر امام عزیز ما را خالی       ،هاي شهدا   و شما خانواده  

اهللا شما نباید جلوي فرزندانتان       پیام من این است اي ملت حزب      : اهللا  پیام به ملت حزب   . کنید
کـن    را بگیرید شما بگذارید این فرزندانتان بیایند براي اسالم خدمت کنند تـا کفـر را ریـشه                 

                                           
 .»گردید« در اصل وصیت -1
 .»گردید« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .»فتنۀو قاتلوهم حتی ال تکون « سوره بقره است 193شهید ترجمه آیه  این جمله -4
 . خوانا نیست-5
 .»نمائید« در اصل وصیت -6
  .80، ص14 صحیفه امام، ج-7
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المی ایـران حجـاب   کنم که در کـشور جمهـوري اسـ      کنند و از خواهران هم درخواست می      
و چنـد سـخنی بـا    . اسالمی را حفظ نمایند که حجاب اسالمی خـودش یـک سـنگر اسـت            

کـنم سـنگر مدرسـه را حفـظ کنیـد و نمـاز         دوستان عزیـز از شـما خـواهش مـی          ،دوستانم
را خالی نگذارید و درستان را بخوانید و قدر این معلمـین را هـم               ] ها[ و جماعت ] ها[ جمعه
از شما پدر و مـادر درخواسـت   : پدر و مادر عزیزم و خواهرانم و برادرانمپیام من به    . بدانید
 نکنیـد و ناراحـت نباشـید و گریـه نکنیـد و اگـر گریـه                  1کنم که در مرگ من سوگواري       می
گریـه کنیـد نالـه کنیـد و     ) 3(گریه کنید براي فاطمه زهرا ) 7(کنید براي امام حسین     می

کند و از طرف سنگر کار بـه دشـمنان اسـالم             پدرم که در سنگر کار خود مقاومت         همچنین
کـنم کـه حجـاب خودتـان را حفـظ کنیـد و            سیلی بزنید و از شما خواهرانم درخواست می       

اهللا و    امـت حـزب   . برادرانم سواد خود را بیاموزید و اسلحه مرا که در زمین افتـاده برداریـد              
 و اگـر کـسی از مـن     دوستان و غیره از من بدي دیدند ببخـشند  -کلیه فامیالن و همسایگان   

خالصه پدر و مادر بایـد  . خواسته از خانواده عزیزم تقاضا دارم که به ایشان بدهید        چیزي می 
مرا ببخشید که هر چه ناراحتتان کردم و اگر از من ناراحت شدید ببخشید مـن امـانتی نـزد                    

                ت کردم مـرا    شما بودم و شما این امانت را به خدا دادید برادران و خواهرانم اگر شما را اذی
کنم که راه کلیه شهیدان را ادامه دهید و از اسالم و دین خـدا                 ببخشید و از شما خواهش می     

 .دست برندارید
ها را خالی نگذارید پشت سر امام عزیز ما را             نماز جمعه  -ها  اهللا نماز جماعت    امت حزب  

 .خالی نکنید و امام را دعا کنید
 در مسلخ عشق جز نکوي را نکشند

 

 2صفتان زشت خوي را نکـشند   روبه   
 

 گر عاشق صـادقی زمـردن مهـراس       
 

ــشند    ــه او را نک ــود هرآنک ــردار ب  م
 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 17/12/1363در روز جمعه نوشته شد 

 محمدرضا داودي

                                           
 .»واري سوگ« در اصل وصیت -1
 .شده استاما در دیوان میرزاده عشقی به نام او ثبت ن. اند نوشته) شاعر( این رباعی را بر سنگ مزار میرزادة عشقی -2
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 هاي کلیدي عبارت
I خاطر پست و مقام نیست شهادت من به. 
I ق به لقاي تو و عشق به راه توستخاطر عش خدایا شهادت من به. 
I شهادت قلّه رفیع بشریت است. 
I شهادت آتشی است بر خرمن خفتگان. 
I راه نیابندمن] خوانی فاتحه [اند به مجلس افرادي که اسالم را نشاخته . 
I در راهی که مورد رضایت خداست گام بردارید. 
I همیشه فردي مبارز در برابر ستمگران باشید. 

 محمد :نام
 اودیاند :خانوادگی نام

 اصغر  علی:پدر نام 
 رضیه م:نام مادر

 1341وهفتم شهریور  بیست :تاریخ تولد
 شهرستان دامغان  :محل تولد
 دوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361یازدهم آبان  :تاریخ شهادت
 عین خوش  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  روسـتاي امیرآبـاد     گلزار شـهداي   :مزار
 زادگاهش
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 محمد داودیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم مبس
 2.» نبیک مع اولیائکرایۀ قتالً فی سبیلک تحت 1یتو اسئلک ان تجعل وفا«
زیر پرچم اسالم با اولیـاء خـودت        . خواهم که مرگم شهادت در راه خودت        خدایا از تو می   «

 .»قرار دهی
خـاطر    خاطر پست و مقام نیست به       دانی و خواهی دانست که شهادت من به         خدایا تو می   
خـاطر خـودبینی نیـست، شـهادت مـن            بر و از براي خودپسندي و عجب و ریا نیست به          تک
خواهم مـرا از یـاران صـالحین          و از تو می   . خاطر عشق به لقاي تو و عشق به راه تو است            به

 3خواهم که مـرا در سـنگر   خداوندا از تو می  . قرار بدهی و در راه خودت به شهادت برسانی        
زیـرا  . برسانی زیرا مردن در رختخواب براي من مایه ننـگ اسـت           مبارزه و جهاد به شهادت      

 .شهادت قلۀ رفیع بشریت است
 4»وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاه ولکن ال تشعرون«
اند ولی شـما   اند بلکه زنده شود مرده نگویید و آنها نمرده  که در راه خدا کشته می  5و کسانی «

 .»کنید یاین واقعیت را درك نم
خواهم که این سعادت را به مـن بـدهی کـه بتـوانم در راه تـو گـام         از تو می  ،پروردگارا 

 کـه انـشاءاهللا ایـن    ،خواهد بردارم و در این راه به شهادت برسم که آري شهادت سعادت می  
 .سعادت بر من تعلق گیرد

 تـا  6عنوي دادیـد  درود و سالمتان باد که اینگونه فرزندي را پرورش م،پدر و مادر عزیزم  
نفاق به مبارزه برخیزد آفـرین      ] و[ او در صف مبارزین قرار بگیرد و با هرگونه شرك            7اینکه

                                           
 .»وفانی« در اصل وصیت -1
 ).7( از سخنان حضرت علی-2
 .»سنگره« در اصل وصیت -3
 .154/  بقره-4
 .»به کسی« در اصل وصیت -5
 .»دادي« در اصل وصیت -6
 .»تا اینکو« در اصل وصیت -7



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 336

بر تو اي مادر ایثارگر و اي پدر مبارز که اینگونه فرزندي را به جامعـه تحویـل دادي تـا در                      
 از  پس مادر . پس تا لب من جنبد گویم آفرین بر شما        . صف صالحین و صدیقین قرار بگیرد     

 2 و در حـال سـفرم      1خواهم که در تشییع پیکر من انـشاءاهللا شـاد و خوشـحال باشـی                تو می 
 بـه  3سوي آسمان دراز کنی و بگویی بار خدایا این هدیه ناقابـل را مـن   هاي خود را به  دست

تو سپردم و انشاءاهللا که این هدیه مورد قبول تو باشد امیدوارم که این روحیه که تو در آنجا                   
 4ایـم   شی درسی باشد براي خفتگان، درسی باشد براي منافقان که بداننـد مـا شیـشه               داشته با 

باك نداریم از شکست شیشه چو شکند تیزتر شود پس بکش ما را که ما در جـاي جاودانـه      
ملتی که مکتبش شهادت باشد دیگـر اسـارتی         «زیرا که   . بهشت و تو در جاي جاودانه جهنم      

 و افـرادي کـه هنـوز    6ر مجلس شادي من افرادي منـافق     پس مادر نباشد که د     5»وجود ندارد 
خواهم افـراد   امام را نشناختند و افرادي که اسالم را نشناختند به مجلس من راه یابند من می             

سـفید در مجلـس مـن         مومن به والیت فقیه مؤمن به انقالب و عاشقان راه اهللا وافراد ریـش             
 .حاضر شوند

 کارهایتـان مـورد رضـایت       7 در کارهایتان امین و    خواهم همیشه   دوستان عزیز از شما می     
دارید الی اهللا باشد، نباشـد کـه گـول            کارتان در راه الی اهللا باشد، قدمی که برمی        ] در[خدا و   

صفتان و منافقان را بخورید که اگر گول این افراد را بخورید پس بدانید که چنان در قعـر        بی
ي به پیروزي برگردید پس بدانید کـه شـما          گودي خواهید افتاد که دیگر محال است از گود        

جا یـک فـرد       باید در همان راهی که مورد رضایت خدا است گام بردارید همیشه و در همه              

                                           
 .»هستی« در اصل وصیت -1
 .»صفرم« در اصل وصیت -2
 .»من را« در اصل وصیت -3
 .»ام شیشه« در اصل وصیت -4
ملتی کـه   «: فرماید   در آثار حضرت امام چنین عبارتی که شهید نقل کرده وجود ندارد اما قریب بدان عبارت، امام می                  -5

 ).187، ص13صحیفه امام، ج(» شهادت براي او سعادت است پیروز است
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .»در« در اصل وصیت -7
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وقت گول این و آن را نخورید که بابا ایـن             مبارز و جنگجو باشید در برابر ستمگران، و هیچ        
 .تر از جنگ و مبارزه است اول اسالم بعد کارهاي دیگر کار واجب

شنوید بیایید که در جنـگ   دانید چرا موقعی که می شما اي افرادي که خود را با ایمان می        
کنیـد؟ آیـا شـما زنـدگی مـادي را بـر               با کافران به مبارزه برخیزید چرا بر زمین سنگینی می         

دهید پس بدانید که این کار شما اشتباه است و خدا ایـن افـراد را           زندگی اخروي ترجیح می   
 .اردهرگز دوست ند

پس شما اي مؤمنان و اي عاشق امام امت در عبادات خود و در هرجایی کـه هـستید از                     
 .دار این شعار غافل نشوید که خدایا تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 شهادت آتشی است بر خرمن خفتگان
 

 »والسالم«
 محمد داودیان

13/6/1361 
 پادگان علی بن ابیطالب در اهواز
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 هاي کلیدي عبارت
I از شهید شدن من در راه حق هیچ ناراحتی نداشته باشید. 
I ماست]ي دین[ راه اولیا]شهادت [این . 
I را باید ادامه داد]اولیاي خدا [راه آنها . 
I برادر عزیزم امیدوارم که شما هم از شهید شدن من در راه حق هیچ ناراحتی نداشته باشید. 

 حسن غالم :نام
 دربانیان :خانوادگی نام
 محمود :پدر نام 

 منیره :نام مادر
 1346هشتم فروردین  :تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
  ابتداییةپایان دور :تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1365وچهارم اردیبهشت  بیست :تاریخ شهادت
 حاج عمران عراق :محل شهادت

 اصابت ترکش :شهادتنحوة 
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 341حسن       دربانیان، غالم¹استان سمنان 

 حسن دربانیان غالم
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 »بسم رب الشهداء و الصدیقین«

 

 سالم برمنجی عالم بشریت آقا امام زمان و بر نایب برحقش امام خمینی و با سـالم       1با درود 
 مـا را  3]کـشیدند [هـاي شـهدا بـر آن مـادري کـه چنـدین سـال زحمـت                   بر خانواده  2درود

پـدر عزیـزم و مـادر    . کـنم   را آغاز می  نامه   و هدیه اسالم و قرآن نمودند وصیت       4]پروریدند[
عزیزم امیدوارم که از شهید شدن من در راه حق هیچ ناراحتی نداشته باشـید بلکـه ایـن راه                    
راه اولیا ماست و راه آنها را باید ادامه داد و در مجلـس عـزاداري مـن گریـه مکنیـد کـاري               

بـاري بـرادر    . یـد نکنید که دشمنان خوشحال شوند کاري کنید کـه دشـمنان را سـوگ انداز              
عزیزم امیدوارم که شما هم از شهید شدن من در راه حق هیچ ناراحتی نداشـته باشـید و در                    
ضمن آن مقدار پولی که در دست شما داشتم به خود شما بخشیدم و آن مقدار زمینی که بـا           

زن داداش جان آن مقدار پولی که بـه         .  به نور چشم خود سمیه بخشیدم      5هم شرکت داشتیم  
 .دهکار بودم از برادرم بگیریدشما ب

 حسن دربانیان کوچک شما غالم
M.D. 

                                           
 .»دورد« در اصل وصیت -1
 .»وردد« در اصل وصیت -2
 .»کشیدن« در اصل وصیت -3
 .»پروررند« در اصل وصیت -4
 .»داشتم« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید. 
I به نماز جماعت خیلی اهمیت دهید. 
I ها دعا کنید براي تمام رزمندگان در جبهه. 
I مرا جزء شهداي کربال به حساب بیاورید. 
I م و قرآن استهدفم از آمدن به جبهه یاري اسال. 
I تقاضا دارم از روحانیت جدا نشوید. 

 محمد :نام
 درخشانی :خانوادگی نام
 داداهللا :پدر نام 

 مهین :نام مادر
 1336ونهم مهر  بیست :تاریخ تولد
 شهر شهرستان مهدي :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1363یکم فروردین  :تاریخ شهادت
  مجنون عراقةجزیر :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي:مزار
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 محمد درخشانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»...اهللا امواتاً وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
 که با شمشیر    ند نیست ]شهید[ها   فقط آن  .»اند  مپندارید کسانی که کشته شدند در راه خدا مرده        «

 اینکـه بـرود و کمـال    2 خانه بیرون رود برايکشته شود گرچه آن مصداقش است هرکس از  
تحصیل کند و در هرجا بمیرد شهید است و در هرجا بمیرد آنجا کربالي اوسـت در هرجـا                   

 .بمیرد به مرتبه شهادت نائل شده است
پایان به پیشگاه با سـعادت حـضرت          با درود بر اولیاء و اوصیاء و پیغمبران و با درود بی            

اهللا خمینی و با درود بر روح پرفتوح شهداي صدر اسالم             روح برحقش   3و نایب ) عج(مهدي
 :هاي شهدا و مفقودین و اسراء این صابران زمان و درود بر خانواده. تاکنون

 سـالم بـر تـو اي پـدر        .کـنم    پیروزگر مسلمین بر ستمگران آغاز می      ،وصیتم را به نام اهللا     
ران ارجمنـد و اي ملـت غیـور و          مهربان و تو اي مادر مهربانم و شما اي بـرادران و خـواه             

 خـدا را    4»پشتیبان والیـت فقیـه باشـید      «شهیدپرور ایران از امام خود اطاعت کنید و همیشه          
فراموش نکنید به نماز جماعت خیلی اهمیـت دهیـد مخـصوصاً بـر تـو اي بـرادر عزیـز و                      

ها دعـا   و براي تمام رزمندگان در جبهه] ؟[مهربانم محمدرضا جان به نماز خیلی اهمیت بده       
 و دشمن بیرون پیروز شوند و دعا کنید کـه خـدا ظهـور حـضرت     5کنید که بر دشمن درون 

 .را برساند تا دنیا را از ظلم و کفر نجات دهد) عج(مهدي
 بسیار زیادي در راه بزرگ کردن مـن کـشیدید هرگـز             زجرو اي پدر و مادر مهربانم که         

ست دادن من نباشید این بنده حقیر جز        خواهم که در غم از د       کنم و از شما می      فراموش نمی 
                                           

 .169/ عمران  آل-1
 .»برا« در اصل وصیت -2
 .»نائب« در اصل وصیت -3
دهـم کـه امـر دولـت       اطمینان مـی  « عبارت شهید مشابه این سخن امام خمینی در تأیید و حمایت والیت فقیه است                -4

، 10صـحیفه امـام، ج    (» نظارت فقیه و والیت فقیه باشد، آسیبی بر ایـن مملکـت وارد نخواهـد شـد                اسالمی اگر با    
 ).58ص

 .»دورن« در اصل وصیت -5
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گیرد و    امانتی از طرف خداوند پیش شما نبودم و خداوند است که امانت خویش را پس می               
اگر من شهید شدم افتخار کنید که توانستید جوان خود را در راه اسـالم در راه قـرآن در راه               

و مرا جزء شهداي صـحراي      دین فدا کردید و از خدا بخواهید که این قربانی را قبول نماید              
 .کربال به حساب بیاورد

هرچند خود شاهد آن هستم که هدف آمدنم به جبهه یاري اسالم و قرآن اسـت مـن تـا               
کـنم و مـن برحـسب وظیفـه      جان در بدن دارم از اسالم در جبهه حق علیه باطل دفـاع مـی            

هـل  «بـه نـداي   بینم که جنگ بین دو جناح حق و باطل درگیر است و         شرعی که دارم و می    
تـر از آن هـستم کـه بخـواهم            گفته گرچـه کوچـک    ) لبیک) 7(حسین 1»من ناصرینصرنی 

پـذیرم و از ایـن ملـت          کنم ولی انتخاب عالی را مـی      ) 7( پیروي از مکتب حسین    2ادعاي
. مانیـد  هـا و طاغوتیـان مـی       تقاضا دارم که از روحانیت جدا نشوید که زیر سـلطه ابرقـدرت            

 قالی و هرچه به اسم من است کلیه    -م از خانه سمنان گوسفندان    درضمن هرچه مال دارم اع    
اهللا است خیلـی دلـم    کنم مال فاطمه بسیار قشنگ و نورچشمی حاجی فتح  وصیت می ] کلیه[

زهرا تهران دفن کنید چـون دوسـت          برایش تنگ شده اگر انشاءاهللا شهید شدم مرا در بهشت         
تا چهل روز بیشتر برایم نگیرید و افتخـار          ]مراسم مرا  [ندارم برایم خرج بکنید دوست دارم     

 داشـتم کـه راه راسـت    3کنم چون در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم و همچـون پـدري     می
زندگی راه امامان و پیغمبران را به ما نشان داد خدا را شکر اگر از من بـدي دیدیـد حاللـم                      

داي بـزرگ اسـت     دانید که جان دست خ      تک التماس دعا دارم می      کنید از همگی شماها تک    
 .هرچه خواست خدا است همان است

 .خوشحال باشید. اگر شهید شدم از شما تمنا دارم گریه نکنید
 »والسالم«

 محمد درخشانی
15/7/1362 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»ادعا« در اصل وصیت -2
 .»پدر« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم شما را به تقوي سفارش می. 
I ها را خالی نگذارید جبهه. 
I در دعاهاي توسل و کمیل شرکت کنید. 
I جماعت برویدبه نمازجمعه و . 
I وار عمل کنید  و زینبخواهران حجابتان را حفظ کنید. 
I اي غربزده عفت اجتماعی را پایمال کنند اجازه ندهید عده. 
I اي مسلمانان دست از اتحاد برندارید. 
I هایتان را انفاق کنید ها و جان در راه خدا مال. 
I دران دیگر باشیدسعی کنید در زندگی الگویی براي پدران و ما: پدر و مادر عزیزم. 
I باشید) 3(مادرم امیدوارم مانند فاطمه و زینب. 
I اي قوي در مقابل دشمن بایستید با روحیه. 

 بهرام :نام
 حرفه درزي :خانوادگی نام
 مشیدج :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1347پانزدهم شهریور  :تاریخ تولد
 شهرستان همدان :محل تولد
 دوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364ششم خرداد  :تاریخ شهادت
 مهران :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 شهرستان شاهرود گلزار شهداي :مزار
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 حرفه بهرام درزي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا لهـو خیـر       اهللا رزقـاً حـسناً و انّ        لیـرزقنّهم  ا اوماتو 1اهللا ثم قتلوا    والذین هاجروا فی سبیل   «

 2»الرازقین
ر راه خدا هجرت گزیده و در این راه کشته شدند یا مرگشان فـرا رسـید البتـه                   و آنان که د   «

گردانـد کـه همانـا بهتـرین روزي            در بهشت ابد نصیبـشان مـی       3خدا رزق و روزي نیکویی    
 .»دهندگانست

 امـت ایـن قلـب تپنـده     - برحقش امام زمـان 4و نایب) عج(با سالم خدمت آقا امام زمان      
 .م به راه ظهور دوازدهمین ستاره والیت و امامتندملت مبارز و شهیدپرور که چش

کنـد و از   این بنده ناچیز خدا شما ملت غیور و همیشه در صحنه را به تقوي سفارش می     
هـا و رزمنـدگان    ها را خـالی نگذاریـد و دسـت از پـشتیبانی جبهـه      خواهم که جبهه    شما می 
 جبهه حضور پیدا کنیـد حـداقل        توانید در   نگذارید رزمندگان خسته شوند اگر نمی     . برندارید

هـاي شـهدا و دسـتور اسـالم در مقابـل فـسادهاي                احترام خون شهدا و به حرمت خـانواده       
اي   هاي محکوم شـده در جامعـه بایـستید و اجـازه ندهیـد کـه عـده                   بندوباري  اخالقی و بی  

جتمـاعی را  راه بیافتند و عفت ا هاي مبتذل به ها و خیابان با قیافه زده و دنیاگرا در کوچه   غرب
اي پدران و مادران، جوانانتان را به حال خودشان رها نکنید و دوستانـشان را               . پایمال نمایند 

 .5مراقب اعمال و رفتارشان باشید و با مشاهده و رفتـار ناپـسند ارشادشـان نماییـد      . بشناسید
هـاي    ان ارگـ  6 بـه  ،انـد   اگر قابل ارشاد نیستند و با کارهاي خود به جنگ با اسالم تن در داده              

اي مـسلمانان   .  زیرا حق را باید گفت حتی اگر بـه ضـررتان باشـد             .شان کنید   انقالبی معرفی 

                                           
 .»قتلواما« در اصل وصیت -1
 .58/  حج-2
 .»نیکوئی« در اصل وصیت -3
 .»نائب« در اصل وصیت -4
 .»نمائید« در اصل وصیت -5
 .»از« در اصل وصیت -6
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هرگز از حق خود نگذرید حتی یک قدم نیز عقب ننشینید که این نشانه ضدقدرت مسلمین                
دهد نه بـه   خدا بهشت را به بها می«هایتان را انفاق کنید که      ها و جان    است و در راه خدا مال     

زند و تمـام   اي مسلمانان دست از اتحاد برندارید که اتحاد تیشه به ریشه دشمنان می . 1»بهانه
کند و شما اي دوستان و برادران گرامی در این مدت دوستیمان اگر بـدي                 آنان را خشک می   

اید و یا باعث نارضایتی شما بودم مرا ببخـشید و بـرایم دعـا کنیـد مـن محتـاج                       از من دیده  
اي منـافقین ضـدانقالب در کارتـان          جمن اسالمی با قـدرت نگذاریـد عـده        برادران ان . دعایم

 .دیگر عرضی ندارم جز درخواست رضایت داشتن و بخشش. خللی ایجاد کنند
 »خداحافظ«

باید از شما نیز عذرخواهی کنم کـه  . و اما سالم بر شما پدر و مادر و خواهران بزرگوارم       
مرا ببخشید و سـعی کنیـد در زنـدگی     : ر عزیزم پدر و ماد  . در خانه باعث ناراحتی شما شدم     

الگویی براي پدران و مادران دیگر باشید و هرگز با گریه و فریاد باعث نـشوید کـه دشـمن                 
و یـارانش گریـه کنیـد کـه         ) 7(هرگاه خواستید گریه کنید بـراي حـسین       . خوشحال شود 

دفن ) 7(ینگریه کنید که پیکرش دور از حس      ) 7(براي ابوالفضل . مظلومانه شهید شدند  
 و به نماز جماعت و جمعه بروید و سعی کنید          ،در دعاهاي توسل و کمیل شرکت کنید      . شد

. اي قوي در مقابل چشمان دشمن بایستید و با تیزي نگاهتان گردن آنان را بزنید       که با روحیه  
را در راه   ) 7(اي که حـسین      مانند فاطمه  ،باشید) 3(مادرم امیدوارم مانند فاطمه و زینب     

 و اما اي پدر امیدوارم همانند بزرگان دین باشـی و  ،طور کلی تمام امامان را داد   داد و به  خدا  
بر فرزندت دل نسوزانی بلکه با قامتی کشیده بایستی و فریاد بزنی که اي خدا این امانـت را             

.  اجـر تـو پابرجاسـت   ، زیرا حتی اگر شهادت من نیز قبول نشود .و این خون را از من بپذیر      
ضـمناً  .  که در اختیار شما باشد هرطورکه میل دارید با آنهـا رفتـار کنیـد         2م وسایلی پدرم تما 

ام به دست شـما رسـید مـرا     اگر جنازه. مقدار پولی که دارم صرف یکسال نماز قضایم بکنید   
خواهم  اي به دست شما نرسد و شما نیز می        کنم که جنازه     ولی دعا می   .در شاهرود دفن کنید   

                                           
 بالمکـاره و  الجنۀحفت «: است) 6(این تعبیر از آن دکتر بهشتی است که تحت تأثیر یکی از سخنان رسول اکرم       -1

 ).384، ص1378، حدیث حۀفصاال نهج(» حفت النار بالشهوات
 .»وسائلی« در اصل وصیت -2
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طـور کـه      کـنم و امیـدوارم همـان        اهران از شما نیز طلـب بخـشش مـی         اي خو . که دعا کنید  
 آن را نگه دارید و هرگز از شهادت من غمگین نباشید و بـه ایـن   ،اید  حجابتان را حفظ کرده   

بلغی باشـید و بـراي خـواهران دیگـر                 شهادت افتخار کنید و زینب     وار عمل کنید شما باید م
 .الگو باشید

 1.ما التماس دعا دارمدیگر عرضی ندارم و از همه ش
 خداحافظ

 »والسالم«
 حرفه بهرام درزي

                                           
 .» محمودي-ر: اقدام کننده«: ی عبارتی نیز درج شده استنامه چنین  در آخرین سطر وصیت-1
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 هاي کلیدي عبارت
 .هاي کلیدي شاخص ندارد وصیت شهید کامالً شخصی است و عبارت

 

 اهللا برات :نام
 دروکی :خانوادگی نام
 نوروز :پدر نام 

 کشور :نام مادر
 1336تیر  هشتم :تاریخ تولد
 رود شاهآباد حسین روستاي :محل تولد
 بیسواد :تحصیالت
  جهاد سازندگی :کننده ارگان اعزام

 1363سوم تیر  :تاریخ شهادت
 زهرا  بوئین :محل شهادت
 هاي ضدانقالب  گروه :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اله دروکی برات
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»القبر وحشتی واجعل لی عهداً یوم القال منشوراً، سپس وصیت کند فی«
 دروکـی داراي شناسـنامۀ      ]شهرت[ علی   برات یهذا توفیقات ربانی شامل حال اینجانب     عل 

آباد پـشت بـسطام شـده     آباد سبزوار فرزند نوروز ساکن حسین شمس:  صادره از  516شماره  
و ) 6(وحدانیت الهی و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حـضرت محمـدبن عبـداهللا   ه  که ب 

 اصـوالً  ، و بکلیه عقاید اسـالمیه 2)3(طمۀ زهراعشر و حضرت فا والیت عصمت ائمه اثنی 
کـه تمـامی       در حـالتی   ، من دون االکراه و االجبـار      ،و فروعاً اقرار و در حال صحت و اختیار        

اکبـر    اقاریر شرعیه از من ممضی و نافذ بود وصیت نموده و وصی خود قرار دادم آقاي علی                
زوار را کـه بـا نظـارت خـانم          آباد سـب     صادره از شمس   - شهرت دروکی به شناسنامۀ شماره    

آبـاد سـبزوار بـه        صادره از شـمس    -شهرت دروکی داراي شناسنامۀ شماره      شهربانو دروکی   
 :شرح رفته است عمل نماید هاي من که در این اوراق به وصیت

 .آباد پشت بسطام  محل دفن حسین-1
 . نماز وحشت بخوانند-2
 .صورت معمول داري به  تجهیز و تعزیه-3
 .سال بخوانند ستیجاري یک نماز ا-4
 .ماه بگیرند  روزه استیجاري یک-5
  ــ. خمس-6
  ــ.ة زکو-7
  ــ. مظالم العباد-8
  ــ. نیابت حج-9

 . کفارات-10
 

                                           
 .1، حدیث 3 باب -1
 .»صلوات اهللا علیهم اجمعین« در اصل وصیت -2
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شود از ثلـث مـالم برداشـته و بقیـه             و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمی           
 .ثلث را در موارد زیر به مصرف برساند

 :هاي من از این قرار است دیون و بدهکاري 
صـادره از شـاهرود   ـــ   مهریۀ زوجۀ دائمی خود کبرا شهرت میرزایی شـمارة شناسـنامه        -1

 .فرزند یحیی
 . مبلغ دویست هزار ریال

 .بدهی بانک کشاورزي چهارصد و ده هزار ریال
 .410.000 به عدد -3
 . حسین آباد چهار هزار تومان1الحسنه  صندوق قرض-4
 طلب من: شرح است ن بدینو مطالبات م 
در صـورت   . )هجـده هـزار تومـان     ( ریال   180.000 از علی طاهري پسر کربالیی محمد        -1

 زمـین   2 سـند  )دویست هـزار ریـال    (شود    پرداخت مبلغ فوق مبلغ دو هزار تومان که کالً می         
 .اکبر اشرفی نمایند  شهرك شهدا به اسم علی116اوقافی قطعه 

اکبر شـهرت دروکـی    لحاظ غبطۀ صغار به جناب برادرم علیو قیمومت اطفال خود را با     
 . فرزند نوروز واگذار نمودم،آباد سبزوار صادره از شمســ به شناسنامه 

یـازدهم مهرمـاه    ( 11/7/62بـه تـاریخ     . الذین یبدلونـه    فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی       
 .) و دو3شصت

 

 کننده امضاء وصیت
 

ما امضاء ناظر      امضاء وصی     مضاء قی 
 براتعلی دروکی شهربانو دروکی   اکبر دروکی   علی 
 

                                           
 .»قرزحسنه« در اصل وصیت -1
 .»صند« در اصل وصیت -2
 .»شست« در اصل وصیت -3
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 :شهود
 11/7/62  -1336 متولد 18حسین نصرتی شماره شناسنامه 

 

کـسی بـه      ام حسین دروکی قرعـه      عدد پیکان سواري که با پسرخاله       در ضمن یک  : مالحظات
 بنده پول واریز     مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ریال      .ایم   درآمده و هنوز تحویل نگرفته     1ناممان

 بـه اسـم     3 از ماشـین بـه اسـم بنـده و سـه دانـگ              2کردم و قرارمان این بوده که سـه دانـگ         
 .ام حسین دروکی باشد پسرخاله

 
 . از قنات قلعه دو ساعت. نفري دارم90 نیم آب چاه ]و [چهار ساعت

 
 

                                           
 .»بناممان« در اصل وصیت -1
 .»دان« در اصل وصیت -2
 .»دان« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I مدینه فاضله معنی دیگري نداردزندگی جز براي تکامل و ساختن . 
I داند زندگی را جز عقیده و جهاد نمی) 7(امام حسین. 
I برندارید) 8(امت اسالم دست از دامان اهل بیت. 
I امت اسالم از دامان امامت و والیت دست برندارید. 
I پشتیبان والیت فقیه باشید. 
I اي امت اسالم دنیا فریبتان ندهد. 
I کند  هواخواهی مبتال شد حقایق را درك نمیاگر انسان به مرض دنیاپرستی و. 

 محمدعلی :نام
 دزیانیان :خانوادگی نام
 عبدالحسین :پدر نام 

 منیره :نام مادر
 1345ام آذر  سی :تاریخ تولد
 زندان شاهرود روستاي باغ :محل تولد
  راهنماییةپایان دور :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362شانزدهم مرداد  :تاریخ شهادت
 مهران :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدعلی دزیانیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 .»نا شهیداًنا سعیداً و توفّب و ترضی و احینا یا ربنا لما تحهم وفقّلّال«

و بـا درود بـه رهبـر کبیـر و           ) عـج (با سالم بر یاور همیشه در صحنه رزمندگان امـام زمـان           
حـال،    اهللا و با سالم بر تمامی شهداي از صدر اسالم تا بـه              ت روح  انقالب حضر  1الشأن  عظیم
طور که همگی مستحضریم زمانه هیچ صبحی را به شام نرسانده و هـیچ شـامی را بـه                     همان

ا در            صبح نکشانده مگر اینکه هزاران داغ بر دل        هاي عاشقان در فراق معشوق نهاده باشد، امـ
 چنانچـه . رسد، روز لقـاءاهللا  نگام وصال فرا میپس این شام سیه سحري نهفته است روزي ه 

بخش و سازندة انسانی، جز کشش و کوشش و مبارزه بـراي تکامـل     دانیم زندگی روشنی    می
خـوردن و خوابیـدن، سـاختن و    . و بهتر زیستن و ساختن مدینه فاضله معناي دیگري ندارد        

رنیزه زیـستن و از  ویران کردن شبانه روز براي شکم دویدن و باز هـم دویـدن در سـایۀ سـ              
نصیب بودن را نتـوان    قواي اخالقی بی2[...]خورشید فروزان دانش و کمال تمدن و ترقی و     

طور که سومین پیشواي انقالبـی شـیعیان حـضرت            زندگی شرافتمندانۀ انسانی نامید و همین     
 داند جهاد در راه عقیده و ایمان به اهللا           نمی 3»جز عقیده و جهاد   «هم زندگی را    ) 7(حسین

جهاد در راه آزادي و استقالل، جهاد در راه بازیـافتن حقـوق از دسـت رفتـه، جهـاد در راه                  
یاري رنجبران و ستمدیدگان، جهاد در راه سرکوبی و نابودي ظلمه و سـتمکاران، جهـاد در               
راه تکامل و تمدن و دانش و فضیلت و باالخره جهاد با نفس که در مرتبه اول اهمیت بـوده             

قدر اسالم جهاد اکبـر اسـت و اصـوالً هـدف بعثـت انبیـاء عظـام و          یامبر عالی و به فرموده پ   
 پرورش روح و عقل و اراده و        4»تکمیل مکارم اخالق  «گرامی اسالم   ) 6(رسالت پیغمبر 

باشد و ساختن و تربیـت یـک انـسان از     سوي روشنایی و تمدن و ترقی می راهنمایی بشر به  

                                           
 .»الشعن عظیم«ر اصل وصیت  د-1
 . خوانا نیست-2
 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی(»  و جهادة عقیدةان الحیا « :است) 7( ترجمه این کالم بلند امام حسین -3
 .»انی بعثت العم مکارم االخالق«:  ترجمه این سخن پیامبر گرامی اسالم است-4
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تر اسـت،   تابد برتر و پرارج چه خورشید بر آن میاز هر) 6(الشأن اسالم نظر پیامبر عظیم 
پـرورده او، بزرگـی     و شـیوه یـاران دسـت      ) 6( قـرآن سـنت پیـامبر      1 در پیشگاه  چنانچه

 گـوي سـبقت را از       2شخصیت از آن کسی است که در کـسب ملکـات فاضـله و پارسـایی               
درخور اهمیت راستی که مبارزه با نفس در دین اسالم از آن نظر         آري به . دیگران ربوده باشد  

باشد و اگر زندگی تنها بـر محـور    است که پایۀ نظم و مدار حسن جریان زندگانی انسان می     
اي نداشته باشد بشر      هاي مادي دور بزند و از معنویت روحانیت و ملکات فاضله بهره             ارزش

شـکنی، سـلب آسـایش و آرامـش، عـدم       بندوباري، قـانون  را بیش از پیش با تیره روزي، بی      
کـشاند    سوي پرتگاه سقوط و نابودي می       دست به گریبان به   ...  و اعتماد به یکدیگر و     اطمینان

و نداي رهبـر انقـالب آگاهانـه ایـن        ) 6(و بنا بر این مقدمه و بنا به فرموده رسول اکرم          
هاي ظلمـانی و نـورانی محجـوب          گیرم که توجه به غیرخدا انسان را به حجاب          نتیجه را می  

ي اگر موجب توجه انسان به دنیا و غفلـت از خداونـد متعـال شـود     نماید کلیه امور دنیو   می
باشـد و اگـر دنیـا     هاي ظلمانی مـی  تمام عوالم اجسام حجاب   . شود  باعث حجب ظلمانی می   

هاي ظلمـانی     حجاب«است باشد   ) که دارالتشریف (وسیله توجه به حق و رسیدن به آخرت         
 تمام حجب ظلمانی و نـورانی     3 که کمال انقطاع آن است   «گردد و     به حجب نورانی مبدل می    

 5» اسـت بتـوان وارد گردیـد     4پاره و کنار زده شود تا به مهمانسراي الهی که معـدن عظمـت             
کـنم تـا بتـوانم         و نورانیت قلبی طلب مـی      6ذالک در این مناجات از خداوند متعال بینایی         مع

 را درك 7..][. امیدوارم کـه بـا ایـن مطالـب     -حجب نورانی را دریده به معدن عظمت برسم 
حال سخنی با تمام ملت ایران و دیگر مسلمانان جهان که فریاد ایـن حقیـر بـه                  . کرده باشید 

                                           
 .»رپیشگاه« در اصل وصیت -1
 .»یپارسائ« در اصل وصیت -2
 .»آنستکه« در اصل وصیت -3
 .»عطمت« در اصل وصیت -4
الهـی هـب لـی کمـال االنقطـاع      «. اي است از فرازي از مناجات شعبانیه   عبارتی که داخل گیومه گذاشته شده ترجمه       -5

» صل الـی معـدن العظمـه   تـ بصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، حتی تخرق ابـصار القلـوب حجـب النـور، ف            انراالیک و   
 )182ح الجنان، مناجات شعبانیه، ص مفاتی(

 .»بینائی« در اصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
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بریـد و در فـساد و تبـاهی           سـر مـی     اي کسانی که در خـواب غفلـت بـه         : رسد  گوششان می 
شما هنوز  . ورید، از خدا بترسید از عواقب امور بپرهیزید، از خواب غفلت بیدار شوید              غوطه

ولـی شـما در   .  اسـت 1اید، قدم اول در سلوك یقظه اید هنوز قدم اول را برنداشته       دهبیدار نش 
 2اگـر انـسان بـه مـرض     . ها در خواب فرو رفته است       ها باز و دل     برید چشم   سر می   خواب به 

دنیاپرستی و هواخواهی مبتال شد محبت دنیا قلب او را فرا گرفت از غیردنیا و مافیهـا بیـزار               
 و واقعیـات را  حقایقاشد حب دنیا و حب نفس بر شما غلبه کند و نگذارد          شود اگر بنا ب     می

راستی که زندگی زودگذر و بـه ظـاهر    به. درك کنید عمل خود را براي خدا خالص گردانید        
 بس ناچیز اي امت اسالم دست از دامان اهل          3شیرین است و اما در مقابل عذاب غیرمتناهی       

ان امامت و والیت، دست از دامان رهبري به حق تـشیع            اهللا علیهم، از دام     بیت عصمت سالم  
سردي و سستی و سکون    . برندارید، پشتیبان والیت فقیه باشید تا دشمنان بر شما طمع نبرند          

به خدا بیندیـشید    .  را کنار بگذارید   4تعهدي و بیگانگی و جدایی      تفاوتی و بی    و سکوت و بی   
 فـرداي   6بـه فکـر   .  دنیا فریبتـان ندهـد      اي امت اسالم   5.»چشم و گوش و دل مسئولند     «زیرا  

خدایا این حقیر را نیز که نتوانسته است قدمی براي خـدمتگزاري ایـن ملـت           . قیامتتان باشید 
 .دارد ببخش و گناهانش را بیامرز]در[بر

 

 » للمتقین والسالم علی عباداهللا الصالحینۀقبالعا«
 متگزار حقیر اسالم و دعاگوي شماخد

 محمد دزیانی
9/5/1362 

                                           
 .»نقطه« در اصل وصیت -1
 .»معرض« در اصل وصیت -2
 .»متنهاهی« در اصل وصیت -3
 .»جدائی« در اصل وصیت -4
 . تعبیر شهید تعبیري قرآنی است-5
 .»به کر« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I شهادت من مشت محکمی است بر دهن دشمن خمینی. 
I پیرو امام باشید. 
I ترین سعادت است پدرجان شهادت بزرگ. 
I ما باید دنیا را فداي آخرت کنیم. 

 اهللا رحمت :نام
 افکن دست :خانوادگی نام
 حسین :پدر نام 

 زبیده :نام مادر
 1351وپنجم اسفند  بیست :تاریخ تولد
 خیج شاهرود شهر کالته :محل تولد
 چهارم ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
 شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 افکن اهللا دست رحمت
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2» بل احیاء عند ربهم یرزقوناهللا امواتاً  فی سبیل1وال تحسبن الذین قتلوا«
شوند مرده نپندارید بلکه زندگانی هستند که نزد پروردگـار            کسانی که در راه خدا کشته می      «

 . »خورند خویش روزي می
ــوائیم همـــه     ــر کـــه در نـ ــا رب بنگـ  یـ

 

 ســـــرگرم عـــــزاي شـــــهدائیم همـــــه 
 

ــیم   ــالن کنـ ــویش اعـ ــان خـ ــا دادن جـ  بـ
 

 عاشـــق بـــه شـــهید کـــربالئیم همـــه     
  

 و جبار و عادل بخشنده و مهربان و بـه نـام نـامی حـضرت                 3خداوند قادر و قهار   به نام    
گـزار جمهـوري      و بـه نـام بنیـان      ) عـج (خاتم پیامبران و به نام مهدي موعود      ) 6(محمد

نامۀ خود را ابتدا با چنـد کالمـی بـا پـدر عزیـزم شـروع                   وصیت(اسالمی ایران امام خمینی     
ن براي تو خیلی سنگین است ولی همین بس بـراي           دانم که شهادت م     پدر جان می  ). کنم  می

آن ساالر شهیدان روسفیدي، که به نظـر مـن          ) 7(تو ارزشمند است که پیش روي حسین      
شود به نداي خمینـی کـه همـان     اي نداشتم مگر می ترین سعادت است پدر جان چاره       بزرگ

ه  لبیـک نگـویم، راسـتی کـ        4»هل من ناصـر ینـصرنی     «که فرمود   ) 7(نداي جدش حسین  
توانستم بدهم تو باید افتخار بکنی که توانستی امـانتی را        را چه می  ) 3(جواب فاطمه زهرا  

 افتخار کـن    5گونه که رضایش بود تحویل و تقدیم نمایی         که خدا به دستت سپرده بود همان      
تر این مشت را بزن       ها است و هرچه محکم      پدرم چرا که مشت محکمی بر دهن ضدخمینی       

 و 6»حـق پیـروز اسـت و باطـل سـرنگون ایـن وعـده الهـی اسـت          «و استوار باش چرا کـه  

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت -1
 .169/ رانعم  آل-2
 .»قها« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»نمائی« در اصل وصیت -5
 .»جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً «: سورة اسراء81آیه اي است از   این عبارت شهید ترجمه-6
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دنیـا  «امـام اول مـا شـیعیان    ) 7( علـی 1پذیر نیست و بدان و آگاه باش که به گفتـۀ           خالف
چرا که ما دنیـا را فـداي        ] اینها [2»بهشت کافران و جهنم مؤمنین است و در آخرت برعکس         

اي از روحانیون است      ام که خالصه  کنیم و سعادتمند هستیم پدر جان همه پیرو ام          آخرت می 
گرنـد و در واقـع    چراکه ایـشان وسوسـه  « و به حرف ضد روحانیون اصالً گوش نده       3باشید

اهللا کـه چیـزي نبـود خـود و             و به امـام بگـو اي امـام عزیـز، رحمـت             »یاران شیطان هستند  
مریکـا و  اهللا اسـت و بـه صـدام آن نـوکر آ     کنم که این شعار همۀ حـزب   ام را فدا می     خانواده

 و تـو خـود بهتـر    »پـذیرد  میرد سـازش نمـی      اهللا می   حزب« :ها بگو   شوروي و دیگر ابرقدرت   
با یزید جد صدام بیعت نکـرد و در         ) 3(عزیز فرزند فاطمه زهرا   ) 7(دانی که حسین    می

 فرزند خلـف یزیـد      ]جنگ [کربالي عراق درخت اسالم را آبیاري نمود و ما نیز در کربال با            
 شـما هـستید کـه بایـد در خـط      .اسالم نمـودیم و چـه افتخـار بزرگـی       خون خود را فداي     

 بـراي   ،پدر جان مبادا بگذاري که براي من کسی گریه کند         .  با یزیدیان بجنگید   )7(حسین
 را جشن بگیرید تـا دشـمنان بیـشتر          4 پس شما این مسئله    .شوند  اینکه دشمنان خوشحال می   

جـاي آورم چراکـه مـن آن          رزندي را به  پدر جان مرا ببخش که نتوانستم حق ف       . آزرده شوند 
 براي من شکر خدا را کن کـه         .تو خیلی بزرگواري  . ات هستم   زمان آگاه نبودم و من شرمنده     

خـواهم   پدرجان حسن را من خیلی دوسـت دارم نمـی  . خدا اجر شهید را به تو عطا بفرماید      
ن براي اسالم عزیـز  توانی او را تربیت کن که بهتر از م      ها باشد و هرچه می      که او مثل بعضی   

ا خـواهران        گزاري کن و من از او درخواست می    خدمت کنم که مطیـع امـر پـدر باشـد و امـ
خواهم که همیشه این حرف من را در گوش حفظ و در ذهـن بـسپارید و             عزیزم از شما می   

باشـد    که این مسئله از خون شهیدان و برادران در جامعه مؤثرتر مـی       .آن حفظ حجاب است   
تابی کنیـد و   ي سعادت براي شما دارم و در ضمن خواهرانم مبادا در فراغ من بی  و من آرزو  

و یارانش باشد چون من به راهی رفتم کـه جـز راه             ) 7(خاطر حسین   کنید به   اگر گریه می  

                                           
 .»گفتی« در اصل وصیت -1
  ).السالم علی علیه(ذیل واژة دنیا .  غررالحکم-2
 .»باشی « در اصل وصیت-3
 .است»شهادت« غرض شهید از مسئله -4
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وار رسالت مرا بـر دوش بکـشید     سعی کنید زینب .و یارانش راهی دگر نیست    ) 7(حسین
ان و غـ مبـادا بـا ف  . 2»تبی که شهادت دارد اسارت نـدارد مک« و کوردالن بگوئید    1و به منافقین  

زاري دشمنان کوردل و منافقین را شاد نمایید و اما چند کالمی به امت شهیدپرور روسـتاي                 
 همشهریان عزیزم من در بین شما کارهاي خالفـی را ممکـن اسـت انجـام داده                  ،خیج  کالته

ان ببخشید و در ضمن مبادا بعـد        کنم که مرا به بزرگی خودت       باشم ازهمۀ شما درخواست می    
از اینکه بعضی از اقوام و بعضی از خویشان و نزدیکان شما کسی به شهادت رسید خودتان                 

 استوار و پابرجا و شجاع استقامت کنید و اگر جبهـه نیـاز بـه نیـروي بیـشتري        ، نه .را ببازید 
 .ان لبیک بگوییدداي امام عزیزمنها را پر کنید و به  دوش همۀ شماست که جبهه  بر،داشت

 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 افکن اهللا دست رحمت

7/9/1365 
 .خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار

 .آید که این را ادا بکنید ام از شما درخواست به عمل می در پایان بنده یک ماه روزه نگرفته

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
مکتبـی کـه شـهادت    «داننـد     هاي شهیدان این جمله را از آنِ حضرت امام خمینی می            نوشته   در تمامی وصایا و دست     -2

یـت و  اما امام سـخنی مـشابه ایـن در اهم        . درحالی که عین این عبارت در آثار امام یافت نشد         » دارد، اسارت ندارد  
 ). 187، ص 13صحیفه امام، ج (» ملتی که شهادت براي او سعادت است پیروز است«: اند نقش شهادت فرموده
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 هاي کلیدي عبارت
I امام عزیز را تنها نگذارید. 
I شود اش می شهادت افتخاري است که نصیب شهید و هم نصیب خانواده. 
I ها اداي دین به قرآن و اسالم است حضور در جبهه. 

 موسی :نام
 دشتی :خانوادگی نام
 قلی :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1337ششم مرداد  :تاریخ تولد
 شهرستان هشترود :لدمحل تو

 دوم راهنمایی :تحصیالت
 جهاد سازندگی :کننده ارگان اعزام

 1365چهارم دي  :تاریخ شهادت
 شلمچه :محل شهادت
 اصابت گلوله و ترکش :نحوة شهادت

 فردوس رضاي دامغان گلزار شهداي :مزار
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 موسی دشتی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
تـه و از آن  اکنون که میهن اسالمی ایران مورد تجاوز وحشیانه حزب بعـث عـراق قـرار گرف      

هـاي نبـرد بـا کفـار      مهمتر که دین اسالم در خطر است اینجانب موسی دشتی عـازم میـدان             
باشد و امیدوارم بتوانم دین خود را به قرآن و اسالم ادا نمـایم و در آخـرت در پیـشگاه                       می

 امیدوارم ملت ایران ایـن موقعیـت را درك کـرده           همچنینخداوند متعال سرافکنده نباشم و      
 وصـیت مـن بـه       ]نـه تنهـا   [حد مورد اهمیت قرار دهد و امام عزیز را تنها نگذارید            بیش از   

فرزندانم اینست که اگر این افتخار نصیب من گردید کـه شـهید شـوم بعـد از مـن رسـالت           
 و از دیگـر چیزهـا       2دیـ  را چون زینب کبري به اثبات برسانید و راه شهدا را ادامـه ده              1خود

ن باشد و سعی شود که پدرم در تشیع جنازه مـن شـرکت         اینست که محل دفن من در دامغا      
 بـراي مـن     4یآنچنانست که در موقعیت فعلی مجالس        ا هاي من این     دیگر وصیت  3کند و از  

 . به امید پیروزي مستضعفین بر مستکبرین.برگزار نکنند
 

 »والسالم«
 موسی دشتی

25/4/1361 

                                           
 .»خون« در اصل وصیت -1
 .»دهند« در اصل وصیت -2
 .»از اگر« در اصل وصیت -3
 .»آنچنان« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I سینی استراه شهیدان همانا خط سرخ ح. 
I در مملکت امام زمان براي منافقان جایی نیست. 
I امام خمینی را تنها نگذارید. 
I اند آموخته) 6(شهیدان استقامت را از رسول اکرم. 
I اند آموخته) 7(هاشم شهیدان فداکاري را از حضرت قمر بنی. 
I اند آموخته) 7(اکبر شهیدان ایثار را از حضرت علی. 
I اند  شهامت را از امام خمینی آموختهشهیدان درس جانبازي، رشادت و. 
I داند امام جهاد را مهمتر از فروع دین می. 

 محمدمهدي :نام
 دعایی :خانوادگی نام

 حسین غالم :پدر نام 
 کبرا :نام مادر

 1348بیستم شهریور  :تاریخ تولد
 شهرستان دامغان :محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :هکنند ارگان اعزام

 1367سوم خرداد  :تاریخ شهادت
 ماووت عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  زادگاهش فردوس رضاي گلزار شهداي:مزار
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 محمدمهدي دعایی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 4.»3 بل احیاء ولکن ال تشعرون2اهللا امواتاً  یقتل فی سبیل1وال تقولوا لمن«
 .»یابید ی درنمیاند ول شوند، کشته مپندارید، بلکه زنده و کسانی که در راه خدا کشته می«
 5.»االرواح التی حلت بفنائک السالم علیک یا ابا عبداهللا و علی«
 شـماره   1349 تـاریخ تولـد      - فرزند غالمحـسین   -محمدمهدي دعایی : نامه حقیر   وصیت 

 .261شناسنامه 
 به نام خداوند بخشنده مهربان

االت آفریـد و بـه مـا         که ما را در بهترین حـ       6ها و به نام خدایی      و خالق و آفریننده ما انسان     
عقل و هوش داد تا بتوانیم راه صحیح را از باطل باز شناسیم و با عـرض درود و سـالم بـر                   

 برحقش امام خمینی، قلب تپنده امت اسالمی و امید مستـضعفان         7و نایب ) عج(آقا امام زمان  
ی و از  جهان و حسین زمان، و نیز با سالم بر شهیدان، از صدر اسالم گرفته تا کربالي حسین                

تـا کـربالي خمینـی، از غـرب تـا جنـوب کـشور، و نیـز بـا عـرض                 ) 7(کربالي حسین 
 .الهی دامغان ها و درودها بر شما مردم شهیدپرور و حزب ترین سالم صمیمانه

 بر ملت ما  8از آغاز جنگ تحمیلی یعنی از زمانی که آمریکا جنگی نابرابر را توسط عراق              
ملت و مـردم، بـا قـرار دادن جانـشان در طبـق اخـالص،          آغاز کرد، همواره جوانانی از این       

کشیدند، و اسلحه ایـن شـهیدان را نیـز بایـد کـسانی دیگـر                 مردانه شهادت را در آغوش می     

                                           
 .»لغن« وصیت  در اصل-1
 .»اموات« در اصل وصیت -2
 .»یشعرون« در اصل وصیت -3
 .154/  بقره-4
 .الجنان، زیارت عاشورا  مفاتیح-5
 .»خدائی« در اصل وصیت -6
 .»نائب« در اصل وصیت -7
 .»عرافق« در اصل وصیت -8
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دادند، و این بنـده حقیـر         داشتند و به راه آنان که همانا خط سرخ حسینی بود، ادامه می              برمی
رد، وظیفه خود دیدم که نقشم را در  ک  نیز با احساس مسئولیتی خطیر که بردوشم سنگینی می        

 .قبال مسئولیتم ایفا نمایم
کردم که با انجام وظیفه و تکلیف شرعی مبادا در         لذا با حضور در جبهه همواره سعی می        

اهللا امروز دشمنان دین و قـرآن و اسـالم بـا              امت حزب . آن دنیا نتوانم جواب شهدا را بدهم      
اند و بـا هـدف نـابودي دینمـان سـعی در            وم آورده هاي متفاوتی بر ما هج       و روش  1ها  چهره

نابودي ما دارند، پس واي بر ما اگر چون مردگانی متحرك، ساکت بنشینیم و شاهد نـابودي                 
هایمان باشیم، واي بر ما اگر سـاکت بنـشینیم و شـاهد باشـیم کـه خـون شـهیدانمان                 ارزش

اي جهاد شوید تا مبـادا در       پا خیزید و مهی     اهللا به   اي ملت حزب    شود، پس جملگی    لگدمال می 
 سـال   8 و اي کوردالن و اي کسانی کـه بعـد از             2و شما اي منافقان   . جواب باشید   آن دنیا بی  

اید بدانید که در این مملکتی که امام زمـان حـامی آن اسـت     هنوز در خواب غفلت فرو رفته  
 . براي شما نیست3دیگر جایی

ین است که امام خمینی را تنهـا نگذاریـد        تنها خواهشی که از شما دارم، ا      : اهللا  امت حزب  
حال که امام امـت  . ها را خالی نگذارید گاه جبهه   و حرف او را حرف امام زمان بدانید و هیچ         

دانـد، پـس      تـر از نمـاز و روزه مـی          تر از فروع دین یعنی مهم       و مرجع تقلید ما جهاد را مهم      
م اسـت، آتـشی کـه بـر اثـر      دیگر چه تأملی، چه تأملی که عاقبت آن پشیمانی و آتش جهـن           

 .شود اي می گیر عده انگاري در قبال خون شهیدان دامن سهل
) 7(صبر را از حضرت علـی     ) 6(شهیدانی که استقامت را از حضرت رسول اکرم        

 شـهادت را از     4،اکبـر   ، ایثار را از حضرت علـی      )7(فداکاري را از حضرت قمر بنی هاشم      
 .اند اهللا آموخته امت را از خمینی روحو درس جانبازي، رشادت و شه) 7(امام حسین

                                           
 .»نها چهره« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»جائی« در اصل وصیت -3
 .لیقاتتع. ك. ر-4



 391 دعایی، محمدمهدي     ¹استان سمنان 

هدفی را که من از جبهه رفتن داشتم، اوالً رضاي خـدا و ثانیـاً لبیـک بـه نـداي            : برادران 
گونه امام خمینی و ثالثاً باز کردن راه کربالي معلی و کربالئی که تمام شـهدایمان در                   حسین

 .عشقش سوختند و به سوي معبود شتافتند
گیرم که راه جبهه و شهادت را تنها با میل خودم و با آگاهی کامل                 هد می تو را شا  : خدایا 

کس مرا مجبور به این کار نکرد، و به کـسانی کـه دم از زور و اجبـار                     انتخاب نمودم و هیچ   
شما آنقدر خوار و زبونید که دست بـه حیلـه و نیرنـگ      : گویم که   زنند، می   رفتن به جبهه می   

، ولـی بایـد بدانیـد کـه     1دارنـد، را گمـراه نماییـد    خدا گام برمـی اید تا کسانی که در راه     زده
 .انشاءاهللا به زودي نابود خواهید شد

 :نامه وصیتی دارم با پدر، مادر، برادران، خواهر و دوستانم در پایان وصیت 
گونه، چه با درستان چه با جنگتان،         اکبر  امیدوارم فریاد مظلومیت دینم را علی     : دوستان عزیزم 

 مسلمین جهان برسانید و با حضوري فعال در جلسات بسیج، شرکت در دعاهـا و                به گوش 
مشتی محکم بر دهان منافقین وارد آورید، که ما هرچه داریم از این دعاها       ... نماز جماعت و  

است خارج نـشوید    ) 7(گاه از خط امام که همانا خط سرخ حسین          سعی کنید هیچ  . داریم
 .ها غافل نشوید ما غلبه کند و از جنگ و جبههو جوري نباشد که نفس اماره بر ش

اي، امیدوارم که در شهادت مـن   حال صبور و مقاوم بوده طوري که تا به   همان: پدر عزیزم  
 .خاطر رضاي خدا، همانند گذشته، در راه خدا گام برداري صبر پیشه کنی و به

بـن    سیندر شـهادت حـ    ) 3(امیدوارم در شـهادت مـن، هماننـد زینـب         : مادر مهربانم  
خواهی گریه کنی، بر مظلومیت دینم و بر مظلومیـت             و اگر می   2صبر پیشه نمایی  ) 7(علی

، کـه بـا    3گریه کن و مبادا کاري کنی که منافقین را خوشـحال نمـایی            ) 7(فرزندان حسین 
امیـدوارم پیوسـته در راه   : برادران و خـواهرم . 4توانی روحم را شاد نمایی     صبر خود تنها، می   

                                           
 .»نمائید« در اصل وصیت -1
 .»نمائی« در اصل وصیت -2
 .»نمائی« در اصل وصیت -3
 .»نمائی« در اصل وصیت -4
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: بـرادران عزیـزم   . امام باشید و شهادت مرا زندگی جدیدي براي مـن بدانیـد           خدا و در خط     
 .ام را برداشته و راه مرا ادامه دهید امیدوارم چه در جبهه و یا در پشت جبهه اسلحه

ها را پر کنید، که مبادا این آیه شـریفه            اهللا تقاضامندم که جبهه     در پایان از شما امت حزب      
 :ایدفرم شامل حالتان شود که می

 1»؟کنید شود برجاي خود سنگینی می اي مردم، چرا هنگامی که فرمان جهاد صادر می«
 .امیدوارم هرکدام از شما از من بدي دیدید، مرا ببخشید: برادران عزیز 
 .کنم و امیدوارم مرا ببخشید در پایان از همه شما تقاضاي عفو و بخشش می 
کـنم    اهللا خداحافظی می    از همه شما امت حزب    . 2مرا در گلزار شهداي دامغان دفن نمایید       

 .و امیدوارم در خط امام باشید
تـر امـام       رزمندگان اسالم بر کفر جهـانی و ظهـور هرچـه سـریع             3به امید پیروزي نهایی    

 ).عج(زمان
 .العالمین آمین یا رب. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار 

 محمدمهدي دعایی
14/7/1366 

 
  ارتفاعات شیخ محمد-6 4المقدس منطقه عملیاتی بیت: تمحل شهاد

                                           
 ان آمنوا باهللا و جاهدوا مع رسوله اسـتاذنک اولـوا            ةاذا انزلت سور  «:  از سورة توبه است    86 عبارت شهید ترجمه آیه      -1

  .»الطول منهم و قالوا ذرتا نکن مع القاعدین
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
 .»نهائی« در اصل وصیت -3
 .6المقدس ذیل عملیات بیت. تعلیقات. ك. ر-4
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 هاي کلیدي عبارت
I از جنگ و جهاد در راه خدا نهراسید. 
I دهنده راه و حرکت روحانیت باشید ادامه. 
I سنگرها را خالی نگذارید. 
I هاي شهدا چشم و چراغ ملت صبور ایرانند خانواده. 
I  خواهد میاین را بدانید که کربال رفتن خون. 
I باشد ایران محل طلوع خورشید اسالم بر جهان می. 
I دعا براي امام و رزمندگان را هرگز فراموش نکنید. 

 علی رمضان :نام
 دلیرش :خانوادگی نام
 علی حسین :پدر نام 

 صدیقه :نام مادر
 1346ودوم بهمن  بیست :تاریخ تولد
 خیج شاهرود شهر کالته :محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1366دهم دي  :تاریخ شهادت
 گتوند :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 لزار شهداي زادگاهش گ:مزار
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 علی دلیرش رمضان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»الّلهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون«
 .»خدایا مرا از سربازان خودت قرار بده همانا سپاهیان تو پیروزند«
 .»اهللا اهللا و اشهد ان علیاً ولی اله اال اهللا و اشهد ان محمداً رسولال «
 شادي را بر لبـان  3[...] زمان برسانم تا    2[...]خدایا آرزو دارم جزء شهداي اسالم باشم تا          

.  داریـم  5[...] آزادي کـربال     4[...]اي که تنها پسرش را در جبهـه شـد کـه                ساله 70آن پیرزن   
و نایـب   ) عـج (فراوان بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولیعـصر        اینجانب سالم و درود     

برحقش بزرگ رهبر مستضعفان جهان امـام خمینـی مخـصوصاً پـدر رزمنـدگان سلحـشور                 
خداونـد  ). 7(هاي نبرد حق علیه باطل از کربالي ایران تا کـربالي خـونین حـسین                جبهه

نـت نهـاد تـا بتـوانم چنـد      گویم که بر این بنده حقیر م     بزرگ عزوجل را هزار بار سپاس می      
براي ملتی  . اما بارالها چه بگویم براي که بگویم      . ام صحبت کنم    اي براي ملتم و خانواده      کلمه

براي ملتی که براي تمام مستضعفان و مسلمانان جهـان       . تپد  که دلش و قلبش براي اسالم می      
که ما قـرار داریـم       اي ملت غیور و اي ملت شهیدپرور این را بدانید در موقعیتی              6[...]است  

ترین نقطه رسیده و اگر در ایـن          حساس] به[کشد و جنگ      هاي آخر خود را می      دشمن نفس 
طلـب و سـفاك      ها کمبود احساس شود و سنگرها خالی بماند دشمن فرصـت            حال در جبهه  

آورد و خـداي نخواسـته خـون     ضربه مهلک خود را بر پیکر پاك و مقدس اسـالم وارد مـی     
شـود و بنـابراین همگـی          مخصوصاً شهداي این انقـالب پایمـال مـی         ،متمامی شهیدان اسال  

ها را باال بزنید و از جنـگ و جهـاد و شـهادت در راه خـدا نهراسـید و بـه دشـمنان                           آستین

                                           
  ).265، ص94بحاراالنوار، ج) (7( فرازي از دعاي امام سجاد-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
 . خوانا نیست-6
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هاي محکم و     با پنجه . خوار اسالم چون آمریکا و شوروي و اسرائیل و امثال آنها بتازید             خون
ظلومان جهان را از حلقومـشان بیـرون بکـشید کـه             خود گلوي آنان را فشرده و حق م        1[...]

 2خواهم که امام را در صحنه       از شما مسلمانان می   . خداوند تبارك و تعالی با شما ملت است       
حیات تنها نگذارید و همیشه گوش به فرمان باشید که این مرد الهی سررشته این انقالب را                 

نیت را بدانید و در حین حفـظ آن،       به دست گرفته تا شما پیروز شدید و نیز قدر سایر روحا           
خـاطر وجـود روحانیـت        هرچه از اسالم داریـم بـه      «دهنده راه و حرکت آنان باشید که          ادامه
 مـساجد و مـدارس و       »سـنگرهایی چـون نمـاز جمعـه       «. سنگرها را خالی نگذاریـد    . »است

 اي ملت غیور سعی کنیـد کـه  . مخصوصاً شرکت در دعاهاي کمیل و غیره را فراموش نکنید     
 همـان مقـدار آن آمـادگی    3[...]در زمان احتیاج پدرها چون ابراهیم پسرها چـون اسـماعیل        

دهیـد چـون    خود را در راه خدا اعالم دارند و در زمانی که عزیـزان خـود را از دسـت مـی                    
ها در مقابل دشمن ایستادگی کنید و صبور باشـید و مواظـب باشـید کـه         کلثوم   و ام  4ها  زینب

پوچی تن ندهند و کشانده نشوند و شـما اي          ] چون[بندوبارهایی    ها و بی  فرزندانتان به فساد  
 و از مـرگ عزیزانتـان       5»هاي شهدا و اي چشم و چراغ ملـت ایـران صـبور باشـید                خانواده«

ناراحت نباشید و خداي ناخواسته ناامیـد نـشوید و ایـن را بدانیـد کـه کـربال رفـتن خـون                      
دلـم  . پـذیر نبـود و نیـست    یچ کاري امکـان خواهد و به سادگی و بدون رنج و زحمت ه          می
 کـه   6[...]شهادت را به من داد برخوردتان همچون برخـورد          ] لیاقت[خواهد که اگر خدا       می

خواهد در شهادتم جشن بگیرید و برایم اشک نریزید چراکه            شهادت فرزندش باشد، دلم می    
 بـراي رضـاي خـدا و        ریزید  رسد و اگر اشکی می      می» اهللا«اش یعنی     شهید به معشوق دیرینه   

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»صنحه« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .»زنبها« در اصل وصیت -4
، ص  14صحیفه امام، ج    . (برگرفته از سخنان امام خمینی است     » خانواده شهدا چشم و چراغ ملت ایرانند      « این جمله    -5

80.( 
 . خوانا نیست-6
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براي رفتنم که من خود آگاهانـه ایـن راه را اختیـار    .  شهیدان باشد1نیز براي مظلومیت ساالر  
سوي او شـتافتند و پـدر         و یارانش به  ) 7( حسین 2کردم و این راهی است که آقا اباعبداهللا       

مـشت   را از تابوت بیرون بگذاریـد و یـک دسـتم را              3ام دستانم   جان در هنگام تشییع جنازه    
ام و دست      تا آخرین نفس با شعار جنگ جنگ تا پیروزي رفته          5]من[ که   4کنید تا همه ببینند   

چـشمانم  . بـرد   با خود نمـی 6باز باشد تا همه بدانند که انسان در این سفر چیزي      ] را[دیگرم  
پاهـایم را  . ام اي آگاهانـه رفتـه   باز باشد تا دشمنان کور ببینند که من با چـشمی بـاز و دیـده          

خواهر عزیزم حجـاب  . ام رون بگذارید تا همه بدانند که من این راه را با پاهاي خودم آمده  بی
تر از خون ماست خـواهر عزیـز          کوبنده] تو[را همیشه و در همه حال حفظ کن که حجاب           

توانیـد     انقالب ما همیشگی بود شما می      7[...]اگر به خاطر حجاب شما نبود انحراف و         ] که[
 بردارید و مشتی محکـم بـر     ،ی سالح گرم ما را که هنوز بر زمین نخورده         با حفظ فریضه اله   

ایـران  ] کنیـد [در پایان یک توصیه براي همه ملت دارم و آن اینکـه سـعی               . دهان آنان بزنید  
و دعا براي امام و رزمنـدگان را هرگـز فرامـوش     . محل طلوع خورشید اسالم بر جهان باشد      

 .خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار. المبه امید پیروزي رزمندگان اس. نکنید
 

 8»التماس دعا دارم براي همۀ ملتم و والسالم«

                                           
 .»ساال« در اصل وصیت -1
 .»آباعبداهللا« در اصل وصیت -2
 .»دستام« در اصل وصیت -3
 .»ببیند « در اصل وصیت-4
 .»ما« در اصل وصیت -5
 .»جیزي« در اصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
نامـه   آید که پس از شـهادت ایـشان و خوانـدن وصـیت      از محل شهادت و تاریخ شهادت و نیز نوع خط چنین برمی   -8

رخ علی دلیـرش کـه در مـو         نامه برادر شهید رمضان     وصیت«: عبارت مورد نظر ذیل وصیت شهید نوشتع شده است        
 » به شهادت رسید و محل شهادت آن عزیز در غرب بود10/1/1366
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 هاي کلیدي عبارت
I تا دل به خدا بستیم، خدا را کافی است. 
I شویم اگر از خدا جدا شویم محتاج شریرترین کس یعنی آمریکا و دیگر یاورانش می. 
I ایم  سعادت دنیا و آخرتمان را تضمین کرده، هستی در راه خدابا دادن سر و جان و همه. 
I فهمند که امام کیست؟ امت یعنی چه و اسالم چیست؟ ها نمی ابرقدرت 
I امر و فرمان امام را با گوش دل بشنوید و عمل کنید. 
I اي امام بزرگ، چیزي باالتر از جان نداشتیم تا نثار تو و راه و مرام تو کنیم. 
I رسد ها و زمین به گوش می کنند و فریادشان در آسمان ي میشهدا ما را یار. 
I تنها هدف و مقصد ما اسالم است و بس. 
I به خدا سوگند تنها راه نجات ما عمل به اسالم و وفاداري با امام امت است. 

 محمدحسین :نام
 دماوندي :خانوادگی امن

 اهللا نصرت :پدر نام 
 زهره :نام مادر

 1340 تیریکم و سی :تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361دهم اردیبهشت  :تاریخ شهادت
  خرمشهر-محور اهواز :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 اهش گلزار شهداي زادگ:مزار
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 محمدحسین دماوندي
 

 اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 1» باق و لنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملونما عندکم ینفذو ما عنداهللا«
آنچه در نزد شما هست همه نابود خواهد شد و آنچه نزد خداست تا ابد باقی خواهد بـود                   «

دهیم بهتر اسـت از آنچـه کـه انجـام             و حتماً اجر و پاداشی که به استقامتگران و صابران می          
 .»دهید می

 
 یکسو نـشود   تا تو به میدان نروي رزم تو        

 

 تا به ره اندر نشوي ره به تو یاور نـشود           
 

 اما معبد و محراب نـشود دعـوي توحیـد         
 

 منزلگه مـردان خـدا بـر سـر دار اسـت            
 

 جنگ مؤمن چیست هجرت سوي دوست   
 

 تــرك عــالم اختیــار کــوي دوســت     
 

ــه را    ــن نکت ــهید ای ــز ش ــد ج ــس ندان  ک
 

 کو به خـون خـود خریـد ایـن نکتـه را             
  

بیکران ما بر فرماندة کل قوا یگانـه رهبـر نجـات بخـش جهـان حـضرت                  سالم و درود     
 . برحق او امام خمینی2و نایب) عج(مهدي

) 7(امام حسین شهداي گلگون کفن و سرور همه شهیدان یعنی         سالم و درود گرم ما بر        
اکنون ملت مـا   هم.  ما بر امت واحد و متحد و مؤمن شهیدپرور ایران3حد و سالم و درود بی    

رایطی واقع شده که این معنی و مفهوم را درك کرده که فقط بـه فقـط بایـد دل را بـه                       در ش 
خدا بست و عاشقانه و آگاهانـه و مخلـصانه بـا همـه وجـود اطاعـت از رهبـر و مرجـع و                  

ما در سابق از قرآن و اسـالم چیـزي شـنیده و         . فقیه زمان کرد تا به پیروزي نهایی رسید         ولی
هـاي قرآنـی از    هـا و حقیقـت    ولی در این زمان مـصداق    .کردیم دار، مریز گاهی عمل می      کج

 4]آشـکار شـد  [ها و تاریخ انسانیت  هاي ظلمانی قرن  ها و پرده    ها و تاریکی    پشت همه تیرگی  
                                           

 .96/  نحل-1
 .»نائب« در اصل وصیت -2
 .»بیحد« در اصل وصیت -3
 .»کنار زد« در اصل وصیت -4
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انسانی که خـدا را بـا همـه وجـود لمـس کـرده و                . و یکی پس از دیگري به وقوع پیوست       
 و قلب و روح و جانش فقط        عظمت و جالل و جبروت اهللا در سراسر وجودش حاکم شده          

وخروشـش را بگیـرد و    حرکت و جوش  ] از[چیز نگهدار او که       تپد دیگر هیچ    به عشق او می   
] در سر دارد  [او را هواي دیگر در سر است و سوداي غیر از این             . او را مجذوب کند نیست    

دارند و او و دل به جهانی بسته که در آن انبیاء و اولیاء و صلحا و علما و شهدا در آن جاي                     
کند، چون فنایی در اوست و به همین سـبب   چیز غیر از خدا و مصلحتش راضی نمی     را هیچ 

کند کـه احـدي جلـودارش نیـست و همچـون سـیل                موجی و خروشی در جهان ایجاد می      
دارد و  هـا و کثافـات را از مقـابلش برمـی       هـا و ظلمـت      اي همه پلیـدي     کن و خروشنده    بنیان

دانـد و فریـاد       تازد و تنهـا سـعادتش را در شـهادتش مـی             به پیش می   1مجاهدانه و استوارانه  
 :زند که اکبر را به سراسر تاریخ بشریت با قطره قطرة خونش فریاد می اهللا

ــویم      ــو گـ ــا تـ ــؤمن بـ ــرد مـ ــشان مـ  نـ
 

ــت      ــب اوس ــر ل ــسم ب ــد تب ــرگ آی ــو م  چ
 

بـستگانم   به پدرم و مادرم و همـه       .و این پیام من و همۀ شهداست به ملت قهرمان ایران           
که تا دل به خدا بـستیم، خـدا مـا را کافیـست و هـر لحظـه کـه از او جـدا شـدیم محتـاج            

ترین و شریرترین کس یعنی آمریکا و دیگر یاورانش خـواهیم شـد و ایـن معنـی را       بدبخت
 .توانند بفهمند جز مردان حال و عاشق و دلسوخته خدا نمی

 دل چو بـستیم بـه خـدا حـسبی اهللا و کفـی         
 

ــ   ــرویم س ــون ــی ا وي س ــسبی اهللا و کف  ي ح
 

 

زدگـان یـا     جنـگ 2[...]ها براي   بدهکاري که به سپاه دارم تصفیه نموده الباقی پول     مامیت -2
و بدانیم که خدا به ما و به نماز، روزه، اطاعت و انقـالب و               . کارهاي خیر دیگر صرف شود    

 .داي قهاریمنهضت ما احتیاج ندارد، بلکه ما هستیم که سراپا محتاج و نیازمند خ
مان را در راه او بـدهیم و سـعادت دنیـا و               پس چه بهتر که این سر و جان و همه هستی           

هـا را   آخرتمان را تضمین کرده و از دوزخیان نگردیم و این است رمز پیروزي، که ابرقدرت          

                                           
 .»استوانه« در اصل وصیت -1
 . افتادگی دارد-2
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تواننـد هـم درك کننـد کـه امـام             فهمند و نمی    ها و مکرشان بیچاره کرده و نمی        با همۀ حیله  
 .و امت یعنی چه و اسالم چیستکیست 

ــت     ــشیر الس ــت او شم ــدر دس ــه ان ــر ک  ه
 

 جملــــه موجــــودات را فرمانرواســــت   
 

امـا  . و اما مادرم و پدرم امیدوارم که مرا ببخشید، چون فرزند خـوبی بـراي شـما نبـودم               
 :تقاضایم این است که

 .جا آرید  ماه روزه قضا برایم به6سال نماز قضا و   یک-1
صـفحه  ] ي[اي که از اهواز برایتان فرستادم عملی سازید در باال           ا که در نامه    آن مسائلی ر   -2

 .نوشته شده است
 . به یاد خدا باشید و هیچ غم و اندوه به دل راه ندهید-3
 1.[...] برایم دعا کنید تا خدا گناهان مرا -4
 . و عمل کنید2 امر و فرمان امام را با گوش دل بشنوید-5

28/12/60 
 

 ]اي دیگر هنام وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 3.»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
 )امام خمینی( 4.لرزاند انسان را می) شهدا(نامه  این وصیت

 .تقدیم به رهروان راه آن شهید و همه شهداي انقالب اسالمی ایران
و وارث انبیـاء  ) 7(خش راه سرخ حسینب با درود بیکران بر رهبر کبیر انقالب و تداوم      

اهللا  و اولیاء امام خمینی و درود گرم و صمیمانه ما بر امید امام و امت فقیـه عالیقـدر و آیـت                   
 5.منتظري

 جنگ مؤمن چیست؟ هجرت سوي دوسـت      
 

ــت     ــوي دوسـ ــار کـ ــالم، اختیـ ــرك عـ  تـ
 

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»بشوید« در اصل وصیت -2
 .4/  صف-3
 .13، ص16حیفه امام، ج ص-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
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 کــس ندانــد جــز شــهید ایــن نکتــه را     
 

ــه را    ــن نکت ــد ای ــه خــون خــود خری ــو ب  ک
 

*** 
ــت    ــد رف ــون بای ــان خ ــی می ــرد ره ــر م  گ

 

ــت    ــد رفـ ــرنگون بایـ ــاده سـ ــاي فتـ  از پـ
 

ــه راه  ــاي بـ ــو پـ ــرس 1تـ ــیچ مپـ ــه هـ ـ ن  
 

 3 گویــدت کــه چــون بایــد رفــت2خــود راه 
  

اي خدا، تو آگاه و شاهدي که ما این راه را آگاهانه و با چشم باز انتخـاب کـردیم و در                       
اي خداونـد بـزرگ تـو       .  بـود  این راه چیزي که کمی در جلوي چشم ما ارزش داشت جان           

تـا  ) 7(و از حـسین   ) 7( و تا حـسین    4حاضر و ناظري که چگونه شهدا تاریخ از هابیل        
کنند و منتظـر ماینـد کـه چگونـه راهـشان را ادامـه                 امام خمینی ما را در راهشان دعوت می       

اي . ماي امام بزرگ ما، چیزي باالتر از جان نداشتم تا نثار تو و راه و مـرام تـو کـن     . دهیم  می
امام عزیز ما تا زنده بودیم قلب تو را به درد آوردیم ولی گفتیم شاید بتوان با نثار جان خود                    

 .از ما راضی شوي و به امام زمان بگویی که ما هم از تو هستیم
ات ما را جاي ده و این خون را از ما بپـذیر کـه                 اي امام ما را ببخش و در باب ابراهیمی         

 .خذه کند و در درگاهش روسیاه گردیمترسیم خدا ما را مؤا می
امروز اسالم عزیز غریب است امام و امتش در این دنیا غریبند ولی نه، خـدا بـا ماسـت                     

کننـد و فریادشـان در    با ماست پیـامبران و امامـان و شـهدا مـا را یـاري مـی               ) عج(امام زمان 
 راه مـا را ادامـه        و 5»آیا کسی هست ما را یاري کنـد       «رسد که     ها و زمین به گوش می       آسمان
تـرین    هـرکس کـه خواسـته باشـد کوچـک         . تنها هدف و مقصد ما اسالم است و بس        . دهد

 آورد باید با نثار خون و جان استوارانه در مقابلش ایـستاد و              6به این مکتب وارد   ] اي[خدشه
آري . ایـم  ایـم و از او یـاد گرفتـه       درس خوانده ) 7(به او نشان داد که ما در مکتب حسین        

کـنم آنـان    آید، به ناچار گریه مـی      روم، هر بار که از شهدا یادم می         که به مزار شهدا می    هربار  

                                           
 .»ره« در اصل وصیت -1
 .»ره« در اصل وصیت -2
 . شعر از رباعیات عطار نیشابوري است-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 »هل من ناصر ینصرنی«ذیل . تعلیقات. ك. ر-5
 .»فرود« در اصل وصیت -6
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آورند فالنی چه کار کردي؟ آیا این رسم امانت نگهداري خون مـا               زنند بانگ برمی    فریاد می 
خواست به چاه بروم ولـی شـهدا          گونه از امانت ما پاسداري نمودي؟ دلم می         بود؟ آیا تو این   

نتوانستم خودم را نثار راهـشان      ] که[ من نپرسند؟ گفتم که من در قبل از انقالب           گونه از   این
کنم، اما بعد از انقالب بایـد بـا همـه وجـود و تمـام قـدرت حـافظ و پاسـدار خونـشان و               

روید؟ آیا راهی ارزشمندتر و بهتـر غیـر از ایـن راه     راستی اي مردم کجا می    . رسالتشان باشم 
د باید بدانیم که تنها راه نجات ما عمل بـه اسـالم و وفـاداري بـا     پیدا نمودید؟ به خدا سوگن    

 .امام امت است
 »والسالم«

 

 .بخشان راه آنان قرار بده خدایا روح همه شهدا را از ما راضی و خشنود و ما را تداوم
 .دار  خدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
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 هاي کلیدي عبارت
I  دارم محکم و استوار در صحنه انقالب و جنگ حاضر باشیدتقاضا. 
I از امام عزیز پشتیبانی کنید. 
I وحدت خود را حفظ کنید. 
I از قرآن و معصومین دست برندارید. 
I در تمام امور به خداوند توکل کنید. 
I عزیت و شرف ما فدا شدن در راه اسالم است. 

 یونس :نام
 دنکوب :خانوادگی نام
 یوسف :پدر نام 

 زهرا :نام مادر
 1334وسوم فروردین  بیست :تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
 دانست خواندن و نوشتن نمی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ویکم دي  بیست :تاریخ شهادت
 شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1یونس دنکوب
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
»ـ وا و التحزف الّاتخـا  ۀئکـ  قالوا ربنااهللا ثم استقاموا تتنّزل علیهم المـال        ین الذّ نّا وا و ابـشروا  ن

2»وعدون الّتی کنتم تُۀنبالج 
آنان که گفتند محققاً پروردگـار مـا خداسـت و بـر ایـن ایمـان پایـدار ماندنـد، فرشـدگان              «
وهی از  و انـد 3که دیگـر هـیچ ترسـی و خـوف    ) و مژده دهند( نازل شوند    آنها بر) رحمت(

 .»وعده دادند، بشارت باد) انبیا(گذشته خود ندارید، و شما را به همان بهشتی که 
 العـالی   و سالم برحضرت امـام خمینـی مدظلـه        ) عج(با سالم به موال و آقایم حضرت مهدي        

ت و       رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، و با آرزوي طول عمر براي مرجع و فرمانده              ام امام امـ
 اسـرا و  -هـاي شـهدا   ارواح طیبه شهداي گرانقدر اسالم و بـا سـالم بـه خـانواده      با سالم به    

هاي نور برعلیـه ظلمـت و بـا آرزوي فـتح           مفقودین و جانبازان و رزمندگان کفر ستیز جبهه       
آبـاد     اینجانب یونس دنکوب فرزند یوسف ساکن مهـدي        - 4پیروزي و آزادي کربال و قدس     

عنـوان   ر کمال صحت و سالمت مطالـب زیـر را بـه          د 30/8/1365شاهرود، در تاریخ جمعه     
کنم، باشد که عمل به آنها موجـب          اهللا عرض می    وصیت به خانواده و فرزندانم و امت حزب       

 از همۀ عزیزان و فامیل و بـستگانم تقاضـا دارم کـه          -1. رضایت خداوند قرار گیرد انشاءاهللا    
چنان محکم و استوار    م گردید، هم  اهللا نصیب    توفیق شهادت فی سبیل    چنانچهمرا حالل کنند و     

 .در صحنه انقالب و جنگ حاضر باشند و از امام عزیز پشتیبانی نمایند
ام را بـه همـسرم خـانم شـریعتی فرزنـد              ام و تمـام حقـوق        کلیه اموال و خانۀ مـسکونی      -2

السابق تربیت و تحصیل فرزنـدانم را همـسرم    کنم که کمافی عبدالحسینی شریعتی واگذار می  
 .ده بگیرد و در تربیت قرآنی و اسالمی فرزندانم نهایت تالش را بکندبه عه

                                           
 احتماالً وصیت توسط شـخص دیگـري        .است شهید تحصیالت خواندن و نوشتن نداشته        ، اعالم ر بخش اطالعات  د -1

 .رسیده استنوشته و به تأیید شهید 
 .30/  فصلت-2
 .»خون« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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ی مرکزي شاهرود پس           -3 انداز دارم که همسرم آن را       مبلغ حدوداً ده هزار تومان در بانک ملّ
 .داند برساند  مصرفی که صالح می1به هر

 جهـت    به کسی بدهکار نیستم و از کسی هم طلب ندارم اما مبلغ دویست هـزار تومـان                 -4
 .ام که طبق معمول هرماهه بپردازید ساختن خانه مسکونی وام گرفته

اهللا و شهیدپرور، بدانید که من به عشق خـدا و یـاري رسـاندن بـه       و اما شما مردم حزب -5
دین خدا، اسالم عزیـز داوطلبانـه بـه جبهـه آمـدم و اکنـون کـه خداونـد مـرا خواسـت و                         

 2که توفیق پیدا کردم تکلـیفم را در برابـر دیـنم     هایش را شامل حالم کرد، خوشحالم         رحمت
انجام دهم و مطمئن هستم که این راه، همان صراط مستقیمی است که بـه رضـایت خـدا و                    

و شما نیز ایـن تکلیـف را بـر گـردن            . شود  ختم می ) 7(اش و ائمه طاهرین     رسول گرامی 
هـاي    خطـر قـدرت  اسـالم در مظلومیـت و     . ها ننشینید و تماشاچی نباشـید       دارید و در خانه   

. باید مال و جانمان را فداي اسالم کنیم، که عزت و شرف مـا در ایـن اسـت                  . شیطانی است 
خواننـد   مثل همیشه وحدت خود را حفظ کنید و به شما و همۀ آنهایی که این وصیت را می   

کنم که براي روشن نگهداشتن چراغ اسالم که چراغ هدایت ما امت              شنوند سفارش می    و می 
دست برندارید و در تمـام امـور بـه خداونـد        ) 7(است، از قرآن و امامان معصوم     اسالمی  

ل کنید که این رمز پیروزي  .باشد هاي اسالم می توکّ
سپارم و بدانید که او حـافظ شـما           و در آخر شما خانوادة عزیزم را به خداوند بزرگ می           

ام جمعـه محتـرم   بـه امـ  ) حساب سـال (خواهد بود و در کلیه موارد از جمله داشتن خمس           
تـر    خداوند عمر امام عزیزمان را طـوالنی      . اهللا طاهري در شاهرود مراجعه کنید       حضرت آیت 

 .تر بگرداند بگرداند و دشمنان اسالم را ذلیل
  دزفول- یونس دنکوب-دوستدار شما

1365 

                                           
 .»بهر«اصل وصیت  در -1
 .»ام دین« در اصل وصیت -2



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 416

 



 417 دنکوب، یونس     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 418

 



 419 دنکوب، یونس     ¹استان سمنان 

  



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I عات استهاي نمازجمعه و جما ترس ما از خالی شدن مساجد و صف. 
I ترس ما از تنها گذاشتن امام و خط والیت فقیه است. 
I اند اگر روزي والیت فقیه را از شما بگیرند، قلب اسالم را گرفته. 
I امام عزیز را دعا کنید و او را حمایت کنید. 
I خواهم غرور و تکبر را با آب اخالص و خلوص و صدق و تواضع شستشو دهم می. 
I  پرهیز کنیداز گناه هرچند که کوچک باشد. 
I تهذیب نفس را فراموش نکنید. 
I جهاد اکبر از جبهه آمدن مهمتر است. 
I تحصیل علم فراموش نشود. 
I حجاب را فراموش نکنید. 

 عباس :نام
 دوست محمدي :خانوادگی نام

 اهللا ولی :پدر نام 
 دیجه خ:نام مادر

 1341نزدهم بهمن پا :تاریخ تولد
 رویـان از توابـع       روسـتاي  :محل تولـد  
 شاهرودشهرستان 
  راهنماییة پایان دور:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364 ویکم بهمن بیست :تاریخ شهادت
 اروندرود  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عباس دوست محمدي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 فـادخلی فـی عبـادي و ادخلـی     ۀًمرضـی  راضـیۀ ک   ارجعی الی رب   ُۀالمطمئنفسه  ها النّ یا ایتّ «

 1.»جنتی
 هللا پاسدار حرمت خون شهیداننام ا به

حمد و سپاس خداوند منان را که توفیق جهاد در راهش را نصیب این بنـدة حقیـر نمـود و               
کنم زیرا غیـر از تـو کـسی را            خداوندا تو را ستایش می    . مرا از مجاهدین در راهش قرار داد      

 و مـن بنـدة      کنم چون تو معبود منی      پرستم و عبادت می     دانم و تو را می      سزاوار ستایش نمی  
خداوندا راضیم به رضاي تو و تسلیم امر تـو هـستم اگـر مـرا                . ضعیف و ذلیل و حقیر توام     

 .دانی شهادت در راهت را نصیبم کن الیق می
فرماندة عزیزمان و با درود فراوان بـر حـضرت امـام       ) عج(با سالم و درود بر امام مهدي       

در روي زمـین و بـا درود        ) عج(ام زمان دل و آگاه و مبارز و نمایندة ام         خمینی آن پیر روشن   
شـکن ایـن ظفرمـردان بیـشۀ          هاي معظم شهدا و با سالم بر دلیـران صـف            فراوان بر خانواده  

و با نور نگاه گرمشان بـر دیـار ظلمـت دیـو          .  که طلسم قرآن را با کلید فتح شکستند        2پیکار
بر شهیدانی کـه آهنـگ      و با درود    . هاي آن به ارمغان بردند      سیرتان تاختند و فجر را به خطه      

 .خون کردند و سرود فلق را در صحراي عشق زمزمه کرده و به لقاي حق شتافتند
 .کنم وصیتم را شروع می

هاي گردان کربال شور و شوق عجیبـی دیـده             است و در بچه    3اکنون که نزدیک عملیات    
 همـین   ها یک حالتی دارند که قابل نوشتن روي این کاغـذ نیـست شـاید                شود اصالً بچه    می

شـود الزم     امشب حرکت کنیم که به خط برویم و در یکی دو شب آینده عملیات شروع می               
عنوان وصیت به یادگار بگذارم قبل از هر چیز باید از مادر پیرم نهایـت     دانستم چند خطی به   

                                           
 .30-27/  فجر-1
 .»یکار« در اصل وصیت -2
 . روز پس از نوشتن وصیت شهید3یعنی .  باشد8ترین عملیات به تاریخ وصیت شهید باید عملیات والفجر   نزدیک-3
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امیدوارم کـه  . تشکر را کنم که براي من خیلی خیلی زحمت کشیده و به گردن من حق دارد       
زدة ایشان هستم چـون نتوانـستم    من خیلی خجالت  . بگیرد) 3(رت زهرا اجرش را از حض   

از بـرادرم و خـواهرم   . خواهم که از من راضـی باشـد   و از مادرم می. واقعاً حق او را ادا کنم  
 1خواهم کـه بـه      و از خواهرم می   . خواهم که از من راضی باشند و از مادر فراموش نکنند            می

 مخـصوصاً قـوم و خویـشان و دوسـتانم           2 اهـل رویـان    از تمامی . همسرم و دخترم سر بزند    
ام و یا حقی به گردن من دارنـد از آنهـا              کلیه کسانی که غیبت آنها را کرده      . طلبم  حاللیت می 

ام  اگر کسی چیزي از من طلب دارد که من فراموش کـرده . خواهم که از من راضی باشند     می
سن علیان و یا حاج محمـدخانی حـاج       به برادرم یا اگر به او دسترسی نداشتید به پدرزنم ح          
 .مالحسین مراجعه کنید و طلب خودتان را بگیرید

هـاي دشـمنان      هـا و اسـلحه      هاي عراقی و میرازها و تانـک        مردم عزیز رزمندگان از میگ     
. هاي نمازجمعه و جماعات است      ترسی ندارند، بلکه ترس ما از خالی شدن مساجد و صف          

اگـر روزي والیـت   « مردم عزیـز بدانیـد   .الیت فقیه است ترس ما تنها گذاشتن امام و خط و       
 پـس   3.»انـد و اسـالمی بـاقی نخواهنـد گذاشـت            فقیه را از شما بگیرند قلب اسالم را گرفته        

خـواهم کـه امـام        و از شما عاجزانه می    .  حمایت کنید  4اهللا منتظري   یادتان نرود از امام و آیت     
خدایا تمام عمرم را فداي یک لحظه       ( که   چون دعاي من همیشه این بوده     . عزیز را دعا کنید   

خواهم که اگر از یک پشت میزنشین اشـتباهی دیدنـد       از مردم می  ) نفس کشیدن امام بگردان   
خالصه دربارة انقالب تمام سفارشاتم را به همین دو بیت شـعر            . به حساب انقالب نگذارند   

 .کنم خالصه می
 

                                           
 .»از« در اصل وصیت -1
 . محل زندگی شهید-2
امـا در اهمیـت و   . فقیه نوشته است در آثـار و سـخنان امـام وجـود نـدارد             عبارتی که شهید در اهمیت اص والیت         -3

والیـت  «داننـد   جایگاه والیت فقیه در نظر امام خمینی همین بس که امام والیت فقیه را همان والیت رسول اهللا می            
الی والیت فقیه یک چیزي است که خداي تبارك و تعـ        . فقیه یک چیزي نیست که مجلس خبرگان ایجادکرده باشد        

 ).308، ص10صحیفه امام، ج(» همان والیت رسول اهللا است. درست کرده است
 .تعلیقات. ك. ر-4
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ــذاریم    ــشتن را واگــــ ــادا خویــــ  مبــــ
 

 1 گـــــذاریمامــــام خـــــویش را تنهــــا   
 

 اي رســـت  ز خـــون هـــر شـــهیدي اللـــه 
 

ــذاریم     ــا گـــ ــه پـــ ــادا روي اللـــ  مبـــ
 

 

دنیا «اند،    که دیدم همۀ عالم به دشمنی اسالم و انقالب و امام عزیزم کمر بسته               اما هنگامی  
، در مقابل امر تـو تـسلیم محـض    »را سه طالقه کردم و از همه چیز و همه کس چشم بستم          

 شهادت متوسل شـدم، در مقابـل   2ه قضا و قدر رضا دادم، به حربۀ  شدم، به تو توکل کردم، ب     
تن شدم، دیگر دشمنی همۀ دنیـا هـم در مقابـل اسـالم و مـا                   فشار و انحراف و یأس روئین     

دیگر دلبستگی به چیزي یا کسی ندارم که اسـیر جبـر طبیعـت قـرار                . مسلمانان ناچیز است  
وار در کعبه فـداکاري       لبی را ابراهیم  ط  خواهم در این حمله خودخواهی و مصلحت        می. گیرم

. خواهم غرور و تکبر را با آب اخالص و خلوص و صدق و تواضع شستـشو دهـم                   کنم می 
. زدة موجود را روشن کنم      وار دور شمع بسوزم و از نور خود دنیاي ظلمت           خواهم پروانه   می

رتبـه کـشته    خواهم هزار م    است می ) 6(اهللا  ام که راه امام خمینی راه رسول        چون شناخته 
 .شوم و باز زنده شوم و کشته شوم

از گناه هرچند که کوچک باشد پرهیز کنیـد حتـی           : سفارشم به تمامی شما این است که       
سفارشـم بـه    . در خلوت چون خداوند در این دنیا شاهد است و در فـرداي قیامـت حـاکم                

 مـادر و همـسر و    .ها این است که ننشینند که گَرد پیري سر و روي آنها را سفید کنـد                 جوان
تازه خوشحال باشید که راه من راه اسالم بود        . برادر و خواهرهایم در شهادتم ناراحتی نکنید      

در ) 7(و راضی باشید به رضاي خدا و من هم راضیم به رضاي خدا چـون امـام حـسین                  
 .لحظات آخر در گودال قتلگاه گفت راضیم به رضاي خدا

 تا زنده است در اختیار خودش باشد و از          ،تاز وسایل خانه هرچیز که دست مادرم هس        
 در اختیـار  . کـسی حـق نـدارد از او بگیـرد    ،وسایل منزل هرچه که در اختیار همسرم هست   

و از باغ هم هرچه سهم من بود طبق موازین اسـالم بـین همـسر و دختـرم                   . خودش هست 
ة یـک فرزنـد     البته من مال و منالی ندارم ولی همین که هست همسرم به انـداز             . تقسیم شود 

اش را صـرف زنـدگی مـن کـرده و             حق باشد چون اول جـوانی       خواهم بی   سهم دارد و نمی   
                                           

 .»امام کوفه«جاي امام خویش در اصل وصیت آمده است  در مصرع دوم از بیت اول به. پور است  شعر از قیصر امین-1
 .»بحربۀ« در اصل وصیت -2
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نامه خـصوصی     در ضمن من یک وصیت    . بعدها وظیفۀ تربیت کردن فرزندم را به عهده دارد        
ام آن را     گذاشـته ) ساك(براي همسرم و یکی براي پدرزنم داخل جیب کالسور داخل کیف            

 .یدفقط به خود ایشان بده
 پدرزنم آقاي حسن علیـان فرزنـد        1،بعد از شهادتم چون برادرم در تهران است و نیست          

اسداهللا و برادر عزیزم حاج محمدخانی فرزند حاج مالحسین موظـف هـستند مـشکالت و                
 .مسائل خانوادگی و احیاناً اگر اختالفی بود حل نمایند

با چه زبانی از تو تـشکر کـنم     دانم    مادرجان خیلی از تو متشکرم و خدا شاهد است نمی          
 مـن را بـا   ، سـالگی کـه پـدرم فـوت کـرد        2چون تو خیلی برایم زحمت کشیدي و از سن          

) 3(زحمت زیاد بزرگ کردي و به مدرسه فرستادي امیدوارم که در آن دنیا با فاطمه زهرا               
از برادرم خیلی متشکرم که در زندگی کمک مادي بـه مـن کـردي و بـرایم               .  شوي 2محشور
 .از داداش تقی و داداش حسین متشکرم. کشیديزحمت 

از خواهرم ممنون هستم چون خواهر خوبی بودي و دیگر خواهرهایم زهرا و معـصومه                
 فاخره خیلی به درد مـن       3 ولی کربالیی  .هم خوب بودند و حق خواهري به گردن من دارند         

نـک دو بیـت     و ای .  مخصوصاً موقع عروسی که پول به من قـرض داد او و محمـدآقا              .خورد
 .نویسم شعر براي خواهرهایم می

 
 شــــهادت اللــــه را روئیــــدنی کــــرد   

 

ــرد   ــدنی کــ ــه را بوئیــ ــهادت جامــ  4شــ
 

 ببــــوس اي خــــواهرم قبــــر بــــرادر    
 

ــرد   ــیدنی کــ ــهادت ســــنگ را بوســ  شــ
 

 

 :هاي بسیجی و پایگاه و تمام مردم دارم در خاتمه چند سفارش براي بچه 
 . دست برندارید5ظرياهللا منت  از امام و والیت فقیه و آیت-1
 .تر است فراموش نکنید که جهاد اکبر از جبهه آمدن مهم] را[تهذیب نفس ] از [-2

                                           
 .کند زندگی نمی غرض از نیست همان در شهرمان نزد خانواده -1
 .»مشحور« در اصل وصیت -2
 .»کربالئی« در اصل وصیت -3
 .پور  شعر از قیصر امین-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
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 . تحصیل علم فراموش نشود-3
سفارشم به تمام خواهرهاي مسلمان این است که از حجـاب فرامـوش نکنیـد و ایـن را          

 . تر است بدانید که حجاب شما از خون من کوبنده
 1»والسالم«

کنم که مرا آنچنان در عشق خود غرق کردي که بدون ترس و بـیم                 و را شکر می   خدایا ت  
 .به دریاي مرگ فرو روم و در راه تو از همه چیز بگذرم

 دعاگوي شما مسافر کربال و شهید راه خدا
 عباس دوست محمدي

 
 اگـــر باشـــد قـــرار آخـــر بمیـــرم

 

ــرم نمــی  ــستر بمی  خــواهم کــه در ب
 

 همی خواهم که همچو شمع سوزان     
 

ــرم    ــک و در آذر بمیـ ــزم اشـ  بریـ
 

ــرآن  ــظ ق ــراي حف  همــی خــواهم ب
 

 بــــراي یــــاري رهبــــر بمیــــرم 
 

 همی خواهم کـه در فـصل جـوانی        
 

ــرم    ــنگر بمیـ ــه و سـ ــان جبهـ  میـ
 

 خـــدایا کـــن شـــهادت را نـــصیبم
 

 که همچـون اکبـر و اصـغر بمیـرم          
 

ــنم   ــر دی ــزم به ــون را بری ــی خ  هم
 

ــرم    ــر بمی ــسته پ ــانِ شک ــو مرغ  چ
 

ــی را ز جــان  ــاري نمــایم خمین   ی
 

ــرم    ــر بمی ــر و پیک ــی س ــرایش ب  ب
 

 

 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
17/11/66 
  شب10ساعت 

 عباس دوست محمدي
 

 .ببخشید بدخط شد چون وقت ندارم پاکنویس کنم
خواهم زودتر وضو بگیرم و بخوابم که اگر امشب ما را براي عملیات بیدار کنند عاشقانه                  می

 .داند سراپاي وجودم شوق و شعف است خدا می.  حرکت کنمو با شوق
 

                                           
 .»وسالم« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I وحدت کلمه را حفظ کنید. 
I اطاعت از اوامر امام امت را فراموش نکنید. 
I شرکت در نمازجمعه و نماز جماعات و دعاهاي مختلف را فراموش نکنید. 
I از دوستان انتظار دارم سالح من را بردارید. 
I به حکم وظیفه و دستور والیت فقیه به جبهه آمدم. 
I پا به میدان بگذارید و از حریم اسالمی دفاع کنید. 

 مصطفی :نام
 محمدي دوست :خانوادگی نام
 صفرعلی :پدر نام 

 کشور :نام مادر
 1348خرداد  پنجم :تاریخ تولد
 شهرستان سمنان :محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364ودوم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
 الرصاص عراق ام :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدي مصطفی دوست
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
»1»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون ین قتلوا فی سبیلن الذّوال تحسب 
اند و در پیشگاه       مردگانند بلکه آنها زنده    ، که در راه خدا کشته شدند      2هرگز مپندارید آنهایی  «

 .»خورند پروردگارشان روزي می
به نام خدایی که آفرید و آفریده نشد و به نام حضرت احـدیت و او کـه ازلـی و ابـدي                      

کـه  ) 6(االنبیـا  است او که برهمه چیز آگاه و داناست و با سالم به پیـامبر اسـالم خـاتم             
آن عالمان الهـی  ) 7(ت و سالم به امامان معصوممعدن رحمت و مرکز پخش نور الهی اس    

اهللا را جهـت اجـراي احکـام         و آن عزیزان پرحکمت و آنانی که با نور هدایتشان امت حزب           
شرعیه و عالیه اسالم و جهت رسیدن به اهللا رهنمون ساختند و سـالم بـر خمینـی کبیـر آن                     

 که هموارکنندگان راه مـا  و سالم به شهیدان  ) عج( برحق امام زمان   3شکن قرن و آن نایب      بت
خون آن عزیزان ما را به خود آورد تا راه راسـت خـود را تـشخیص دهـیم و               ] که[کجروان  

نامه وظیفه هر فرد مسلمان و توصیه پیـامبر اسـالم اسـت       هدایت شویم اینکه نوشتن وصیت    
وس و خاطر هوا و ه از اینکه به جبهه آمدم به  . نویسم   این فریضه چند جمله می     4خاطر  من به 

خاطر فرار از کارهاي زندگی و شخصی نبوده است بلکه بـه حکـم وظیفـه و بـه دسـتور                       به
والیت فقیه که رفتن به جبهه و دفاع از مملکت اسالمی و دفاع از احکام اسالم و از حـریم                    

ام که امیدوارم به حرمت خون شـهیدان بتـوانم            اسالم را وظیفه ما دانسته است به جبهه آمده        
 بـرحقش از    5و نایـب  ) عج(نحو احسن انجام دهم تا انشاءاهللا امام زمان         ود را به  این وظیفه خ  

اهللا به شما عزیزان که همیشه در صحنه انقالب حضور داریـد              اي امت حزب  . ما راضی شود  
 پـا بـه میـدان گذاشـته و از حـریم قـرآن دفـاع        ،کنید و هرگاه احساس خطر براي اسالم می     
                                           

 .169/ عمران  آل-1
 .»آنهائیکه« در اصل وصیت -2
 .»نائب« در اصل وصیت -3
 .»خاطرات« در اصل وصیت -4
 .»نائب« در اصل وصیت -5
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حدت کلمه را حفظ کنید و اطاعـت از اوامـر امـام امـت را                خواهم که و     از شما می   ،کنید  می
باشـد و     فراموش نکنید و جبهه که جهت مستحکم شدن هرچه بیشتر حکومـت اسـالم مـی               

 شرکت در نماز جمعه و نماز جماعات و دعاهاي مختلف که بـراي صـاف کـردن                  همچنین
در طول عمرم از فرمـان  که   فراموش نکنید و اما خانواده عزیز از این،باشد را   نیت اعمال می  

ام و از اینکه فرصت جبران        هاي شما تشکر نکرده     ام و از اینکه از زحمت       شما سرپیچی کرده  
ام مرا     نداشته ،اید  هاي شما را که براي بزرگ کردن من برخود تحمل کرده            آن بیداري کشیدن  

م و از شـما     کـن   شما افراد خانواده مخصوصاً پدر و مادر عزیزم طلب عفو می          ] از[ببخشید و   
اند براي مـن طلـب      نحوي با ما در ارتباط بوده       خواهم که از کلیه دوستان و آشنایان که به          می

 .متشکرم. مغفرت کنید
 تـا انـشاءاهللا   ،ها شـوند  از دوستان خود انتظار دارم که سالح من را بردارند و راهی جبهه        

دیگـر عرضـی   . باقی بمانداهللا به لطف خدا همیشه در جهان پیروز           اسالم و قرآن و حکومت    
 . کنید1اداءهاي این حقیر را در صورت امکان  ندارم فقط اینکه تقاضا دارم تمام نماز و روزه

 .انشاءاهللا. هاي عمرمان به امید رضایت حق از تمام لحظه 
 »والسالم«

 گردان موسی بن جعفر
17/11/1364 
 محمدي دوست

 
  مزار شهدا. خود را بنویسیدکه به فیض شهادت نائل شدید محل دفن در صورتی

                                           
 .»قضا« وصیت  در اصل-1
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 هاي کلیدي عبارت
I مساجد را ترك نکنید. 
I جان اماممان را فراموش نکنید دعا به. 
I دعاي کمیل، ندبه و توسل را فراموش نکنید. 
I دعا به رزمندگان را فراموش نکنید. 
I در صحنه حاضر باشید. 
I ها را فراموش نکنید ها و کمک به جبهه جبهه. 
I  گونه باشند حجاب خود را حفظ نمایند زینبخواهرانم. 
I اند درس خوانده) 7(در دانشگاه امام حسین) عج(سربازان امام زمان. 
I خون خود را براي اسالم و مکتب و دین و شرف میهن باید اهداء کرد. 

 مصطفی :نام
 محمدي دوست :خانوادگی نام

 نادعلی :پدر نام 
 خاتون ساره :نام مادر

 1346بیستم اردیبهشت  :تاریخ تولد
 شهرستان سمنان :محل تولد
 ان دوره راهنماییپای :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365سوم خرداد  :تاریخ شهادت
 مهران :محل شهادت
 اصابت گلوله :نحوة شهادت

 زاده یحیـی   امـام   گلزار شهداي  :مزار
 زادگاهش
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 محمدي مصطفی دوست
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»ۀًحم و رةً منه و مغفرات عظیماً درجالقاعدین اجراً اهللا المجاهدین علی لفضّ«
به درستی که پروردگار عالم براي مجاهدین در راهش فضل و ثواب بزرگی مقدر فرمـوده                «

است و آنها را برنشـستگان برتـري داده رحمـت و مغفـرت و جنـت از آن مجاهـدین فـی             
 .»اهللا است سبیل 

 )امام خمینی (2.ملت ما از دریاي خونبار شهادت گذشته است
 

و بـا درود و سـالم بـر         ) عج(و سالم بر یگانه منجی عالم بشریت مهدي موعود        با درود    
شکن و با سالم خدمت بندگان مخلص         فرزند برومندش رهبر مستضعفین جهان خمینی بت      

ام و آماده حمله بر سپاه        اینک که با یاد خدا به جبهه آمده       . خدا و شهیدان راه حق و فضیلت      
منظور احیاي دیـنم و تـداوم انقالبـم و امنیـت میهـنم و                 ه به باشم نه براي انتقام بلک      کافر می 

خواهم که هـدایتم   طلبم و از او می  راه شهیدان، خدا را به یاري می      3]ادامه[سالمتی رهبرم و    
اگر خداوند نظر لطفـی بـر ایـن بنـده حقیـر و           . داند  به آن سوي که خود صالح می      ] و[کند  

 را در این راه مقدس نصیبم کـرد کـه الحمـداهللا،    ناتوان داشته باشد و این فوز عظیم شهادت   
 و 4»اسـالم بـه خـون احتیـاج دارد       «الحمداهللا چه سعادتی همان سعادتی که اماممـان گفـت           

خون خود را براي اسـالم و مکتـب و دیـن و             ] روشنی[ از این روایت     5 ]الهام[عزیزان ما با    

                                           
 .95/  نساء-1
طلبی و ایثار خون و جـان دادن    اما امام بر مسأله شهادت. در صحیفه امام عبارتی آنگونه که شهید آورده وجود ندارد      -2

مـا مـصمم   «: انـد  از آن جملـه  .  به کرّات سخن گفته است      تأکید دارند و از آن      پیشبرد اهداف الهی   برايدر راه خدا    
 اسـت تـا جمهـوري    ملت ما خـون داده «یا » خون خودمان و ملتمان را فداي اسالم کنیم  طره  هستیم که تا آخرین ق    
 ).360، ص6صحیفه امام، ج(» اسالمی وجود پیدا کند

 .»اداره« در اصل وصیت -3
 . این جمله در صحیفه امام وجود ندارد-4
 .»ما از این« در اصل وصیت -5
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 -)7(3اکبـر    و علی  2اصغر  علی -)7( مگر خون ما از حسین     1.شرف میهن باید اهداء کنند    
 که اگر گلوله    5به جهانخواران شرق و غرب بگویید     . تر است    به خون خفته رنگین    4ها  بهشتی

را سوراخ کنند اگر پیکرشان را زنده زنده پـاره کنیـد      ) عج] (و[شما قلب سربازان امام زمان      
ننـد اسـالم    ز  اگر پیکرشان را خاکستر و خاکسترش را به هوا دهید باز هم در هوا صـدا مـی                 

درس خوانـده و شـجاعت و       ) 7( چون کـه اینهـا در دانـشگاه امـام حـسین            .پیروز است 
اینجانب از ملت قهرمـان و شـهیدپرور و         . اند  یاد گرفته ) 7(شهامت را از رهبرشان حسین    

طوري که تا به حال یار ایـن      عنوان فرزند کوچکی از شما تقاضا دارم همان         خانواده عزیزم به  
 .گونه باشید اید همان ودهانقالب و امام ب

 

 . و به آن جامه عمل بپوشانید6 به سخنان پرمهر و محبت امامان لبیک گویید-1
 7.»مسجد سنگر است«طوري که اماممان گفت   مساجد را ترك نکنید همان-2
 . ندبه توسل و دعا به رزمندگان را فراموش نکنید- دعاي کمیل- دعا به جان اماممان-3
 ].و مشت محکمی بر دهان دشمنان داخلی و خارجی بکوبانید[ باشید  در صحنه حاضر-4
ها را فراموش نکنید کـه در ایـن امـر بـا فـضیلت یعنـی جهـاد         ها و کمک به جبهه  جبهه -5

 .شریک باشید
خواهم که مرا ببخشند کـه اگـر از طـرف مـن                از کلیه دوستان و رفقا و خویشاوندان می        -6

ام  کنند و اگر بر گردنم حقی دارند از نظـر مـالی از خـانواده   اند حاللم     بدي یا جسارتی دیده   
 .بگیرند

 

                                           
 .»کند« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»بگوئید« در اصل وصیت -5
 .»گوئید« در اصل وصیت -6
 .14، ص15 صحیفه امام، ج-7
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گونه باشند و مقاومت کننـد و حجـاب خـود را حفـظ                خواهم که زینب    از خواهرانم می   
در شب جمعه به یاد شهدا، اسالم گریه کنند نه به یاد فرزندتان چون که شهداي مـا                  . نمایند

 .هستند) 7(شهداي امام حسین
 خواهم که مرا ببخشند اگر فرزنـد خـوبی برایـشان     مادرم و خواهر و برادرم می     از پدر و   

 1.)نا و انصرنا علی القوم الکافرینت اقداما افرغ علینا صبراً و ثبربنّ. (نبودم
 .دار خدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 
 

 »والسالم علی عباد الصالحین«
 محمدي مصطفی دوست
12/4/1363 

                                           
 .250/  بقره-1
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 هاي کلیدي عبارت
I رهبر انقالب را تنها نگذارید. 
I افظ خون شهیدان باشید و نگذارید خون آنان پایمال شود ح. 
I تا پاي جان از رهبر انقالب دفاع کنید. 
I 7(رویم براي یاري امام حسین ما می.( 
I شاید خون ما قطره آبی باشد برنهال اسالم ناب محمدي. 
I تقوا را پیشه خود سازید. 
I کنید که فرزندتان در راه اسالم به شهادت رسیده استافتخار . 

 اصغر علی :نام
 دوالبی :خانوادگی نام
 حسین :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1345یازدهم فروردین  :تاریخ تولد
 شهرستان گرگان :محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 ارتش :کننده ارگان اعزام

 1365ودوم آبان  بیست :تاریخ شهادت
 طالئیه :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار ــهداي :مـ ــزار شـ ــتاي  گلـ روسـ
 دوست شهرستان دامغان مهمان



 441اصغر       دوالبی، علی¹استان سمنان 

 اصغر دوالبی علی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 »اهللا القاسم الجبارین بسم«

 سالمی گـرم از     ،سالم گرم مرا از میان دود و آتش، سالمی گرم از میان غرش توپ و تانک               
هاي پاك و صاف و       قلب سالمی گرم و پرمحبت سالمی گرم از میان          ،ها  میان ترکش خمپاره  

. هاي برکف نهاده جوانان و رزمندگان این نونهـاالن انقـالب جمهـوري اسـالمی ایـران         جان
خمینـی  ) عـج (ناپذیر، نایب برحق امـام زمـان         آن سازش  ، تاریخ 1اهللا این ابرمرد    سالم بر روح  

 . کوبنده کاخ ظالمین و مستکبران جهان  این یار و یاور ستمدیدگان و درهم،شکن بت
 سوم سـالم  ،باشد ها می  در برابر سختی  3 مقاومت 2دوم سالم بر پدر بزرگوارم که اسطوره       

باشـد و مـرا پـرورش داد و در         بر مادر مهربان و دلسوزي که همیشه چشم بـه راه مـن مـی              
  .کرد تحمل می) 3(هایم من را همچون زینب ناراحتی

ا تقاضا دارم مرا فرامـوش نکننـد     و سالم بر برادران و خواهران عزیز و مهربانم که از آنه            
 عزیـز   4چنـان بهـشتی     ها کـه شـنیدند ولـی هـم           چه تهمت  ،و سالم بر ملت شهیدپرور ایران     

 امـام   همچـون  و دشـمنان اسـالم ایـستادگی کردنـد و            5پایداري نموده و در مقابل منـافقین      
 .  ندادند7 و خواري6تن به ذلت) 7(حسین

ست که حافظ خـون شـهیدان        ا یگري دارم این  م تقاضاي د  هموطناز برادران و خواهران      
 رهبر انقـالب را تنهـا نگذارنـد و تـا پـاي      چنین هم .باشند و نگذارند خون آنان پایمال شود  

                                           
 .»ابردمرد« در اصل وصیت -1
 .»اسطواره« در اصل وصیت -2
 .»مقاوت« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .»هیهات منا الذله«اشاره دارد ) 7(ن شعار امام حسینبه ای. »ظلت« در اصل وصیت -6
 .»خاري« در اصل وصیت -7
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 که پیروزي رزمندگان    ، رزمندگان اسالم دعا کنید    2 نهایی 1اي پیروزي بر. جان از او دفاع کنند    
نمـایم از کلیـه       سـگزاري مـی   نوبـه خـود سپا      مـن بـه   . 4دارد به دعاهاي شـما      3گیاسالم بست 
 کـه بـراي مـن و دیگـر     6هـایی  کنند و نامـه     ها می    که به جبهه   5هایی  خاطر کمک   انم به هموطن

] کـه [کنم از آن برادر کوچکی        نوبه خود بار دیگر سپاسگزاري می       من به . اند  رزمانم نوشته   هم
 خـود را  7 دارایـی  فرستد و یا آن پیرزنی که کلیه        هایش را جمع کرده و براي ما هدیه می          پول

هـا   گونه بـه فکـر عزیزانتـان در جبهـه         پس درود خدا بر شما که این       .بخشد  به رزمندگان می  
 هرگز نپندارید که عزیزتـان در       ،شما اي پدر و مادر بهتر از جانم       :  پیام به پدر و مادر     .هستید

] اهللا[ۀبقی  بلکه در هنگام شهادت دست     .چنین نیست   هرگز این  ،بیابانی تنها جان داده است نه     
یـک   اي عزیـزانم مـن       .هاي پرمهر او جان داده اسـت        االعظم زیر سرش بوده و روي دست        

 80  تـا پیرمـرد    12اي که در آن از نوجـوان           جبهه .)عج(سرباز هستم آن هم سرباز امام زمان      
سـرور و سـاالر     ) 7(علم بزرگ شهادت حضرت امـام حـسین       وقتی م . ساله شرکت دارند  

کـه او      درحـالی  8»آیـا کـسی هـست مـرا یـاري کنـد           «زند    ا فریاد می  شهیدان در روز عاشور   
ایـن سـخن را     ) 7( حـسین  9پس امام . شتابد  به کمک او نمی   ] کسی[دانست از آن قوم       می

را یاري کنیم و دین او را زنده        ) 7( حسین 10رویم امام   ما می . براي نسل حاضر گفته است    
پدر و مادر بهتر    . 11»)6(اب محمدي اسالم ن «کنیم شاید خون ما قطره آبی باشد بر نهال          

 انشاءاهللا که مرا به بزرگواري خودتـان        ،دانم که من براي شما فرزند خوبی نبودم         از جانم می  

                                           
 .»پیروزاي« در اصل وصیت -1
 .»نهائی« در اصل وصیت -2
 .»بسته« در اصل وصیت -3
 .»باشد می« در اصل وصیت -4
 .»کمکهائی« در اصل وصیت -5
 .»هائی نامه« در اصل وصیت -6
 .»دارائی« در اصل وصیت -7
 .تعلیقات. ك.ر. »هل من ناصر ینصرنی«جمه  تر-8
 .»اما« در اصل وصیت -9

 »اما« در اصل وصیت -10
 .از امام خمینی است» اسالم ناب محمدي« تعبیر -11
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اي عزیزانم شاید من با بدنی پاره پـاره و یـا            . ببخشید و برایم از خداوند طلب آمرزش کنید       
 )7(ه فکر امام حـسین    سر از بدن جدا شده و یا هرگز به دست شما نرسم در آن هنگام ب               

 و براي زنده ماندن اسالم و       ]جنگید [باشید چون با یزید براي آزادي مسلمانان از زیر سلطه         
پس تقوا را پیشه خود سـازید و  . قرآن خود و فرزندانش را دو دستی تقدیم حق تعالی نمود       

 .افتخار کنید که فرزندتان در راه اسالم به شهادت رسیده است
 )7(حضرت علی. »دانم ر را از هزاران سال زندگی ننگین بهتر میمن مرگ با افتخا«
 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
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 هاي کلیدي عبارت
I امام را تنها نگذارید. 
I هر لحظه و زمان پشتیبان روحانیت اصل و مبارز باشید. 
I روحانیت اصیل پرچمدار اسالم است. 
I استجبهه جنگ جبهه نور علیه ظلمت . 
I ها را فراموش نکنید با هیچ عذري حضور در جبهه. 
I گونه باش تو اي خواهرم زینب. 
I گونه تربیت کن) 7(اکبر خواهرم فرزندانت را علی. 
I است ادامه دهید) 7(اي دوستان راه شهدا را که راه امام حسین. 
I مرگ براي هر انسانی هست چه بهتر که انسان عاشقانه به معشوق خود برسد. 
I  نهایی اسالم و برافراشته شدن پرچم ال اله اال اهللا بر بلندترین قله جهان بـا قـامتی اسـتوار                 تا فتح 

 .بایستید
I خدا را از یاد نبرید. 

 محمدحسن :نام
 دولتی :خانوادگی نام
 اکبر :پدر نام 

 صغرا :نام مادر
 1346یکم تیر  :تاریخ تولد
 شهر سرخه از توابع سمنان :محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362شانزدهم مرداد  :تاریخ شهادت
 مهران :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدحسن دولتی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 عنـداهللا و    جـۀً اهللا باموالهم و انفـسهم اعظـم در         سبیل   فی 2 و هاجروا و جاهدوا    1منواآالذین  «

 3.»وناولئک هم الفائز
هـاي    هـا و جـان      آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و کوشش کردند در راه خدا با مال              «

 .»تر است درجۀ آنان نزد خدا و آنان رستگارند خود بزرگ
 4.»اهللا اهللا و اشهد ان علی ولی اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد رسول«

 ).شهید مطهري. (ل پیروزي برسیمکنیم تا به ساح ما آنقدر در دریاي خون شنا می
 

و سـالم   ) 7(و ائمه معصومین  ) 6(االنبیاء حضرت محمد    با سالم و درود بر خاتم      
تعـالی فرجـه و سـالم بـر نایـب           ) عج(بر آخرین ستارة درخشان والیت و امامت امام زمان        

 .برحقش امام خمینی و سالم و درود بر خانوادة شهدا و معلولین و مجروحین و اسراء
خوانـد بـر      ها فرا می    سوي جبهه   خیزد و ما را به      آري هنگامی که نداي رهبر انقالب برمی       

است لبیک گفته و عـازم      ) 7(هر کسی الزم است که این پیام او که همان پیام امام حسین            
 با نیت پاك و آگاهانه ایـن راه،  6 باطل گردند و من نیز مانند سایر رزمندگان        5جبهۀ حق علیه  
سوي جبهه آمدم تا دین خود را به اسالم و مکتبم ادا کنم اگـر در ایـن                    م و به  را انتخاب کرد  

 .کنم که چنین فوز عظیمی نصیب من گشته است راه به معبود پیوستم افتخار می
اهللا، هرچند که لیاقـت پیـام دادن بـه شـما را نـدارم ولـی                   و اینک پیام من به امت حزب       
 تنها نگذارید چون تنها گذاشتن امـام مظلومیـت اسـالم           کنم اول امام را     عنوان تذکر یاد می     به

                                           
 .»آمنو« در اصل وصیت -1
 .»جاهدو« در اصل وصیت -2
 .20/  توبه-3
 . شهادتین-4
 .»علیۀ« در اصل وصیت -5
 .»گان رزمنده« در اصل وصیت -6
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 .باشد است و حاکم شدن مستکبرین برمستضعفین می
دوم اینکه در هرلحظه و زمان پشتیبان روحانیت اصیل و مبارز که پرچمدار اسالم اسـت               

 .باشید
 که سرنوشت اسالم در ایـن جنـگ        ،ها را به هیچ عذري فراموش نکنید        دیگر اینکه جبهه   
 اسـالم و برافراشـته شـدن    2 ظلمت است و تا فتح نهـایی      1ست و این جبهه، جبهۀ نور علیه      ا

 . استوار بایستیدقامتی بر بلندترین قله جهان با ال اله اال اهللاپرچم 
ها خـوردي و مـرا        و تو اي مادرم هرچند که براي من زحمت بسیاري کشیدي خون دل             

دي امیدوارم در فراغ مـن ناراحـت نباشـید چـون     به اینجا رساندي و عاشقانه عازم پیکار کر    
باشد چه بهتر که انسان در راه معشوق خود عاشقانه به او بپیونـدد                مرگ براي هر انسانی می    
 . نکنید و خدا را از یاد نبرید3و امیدوارم احساس تنهایی

یـت  گونه ترب 4اکبر  گونه و استوار باشید و فرزندان خود را علی          و شما اي خواهرانم زینب     
کنید تا بتوانند در آینده براي اسالم مفید باشند و انـشاءاهللا صـبري عظـیم بـه شـما عنایـت                      

 .فرماید
) 7(و اي دوستان سالح خونین مرا بـرزمین نگذاریـد و راه شـهدا را کـه راه حـسین                    

است، ادامه دهید اگر جنازة بندة حقیر خدا به دست شما رسید در مزار شـهداي سـرخه بـه             
 .خاك بسپارید

 » اهللا و برکاته6حمۀ علیکم و ر5والسالم«
 بندة حقیر خدا حسن دولتی

 

                                           
 .»علیۀ«ر اصل وصیت  د-1
 .»نهائی« در اصل وصیت -2
 .»تنهائی« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»وسالم« در اصل وصیت -5
 .»رحمت« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I خواهم که حجاب خود را حفظ کنند از خواهرانم می. 
I همیشه کارهاي خود را براي رضاي خدا انجام دهید. 
I خواهم که بسیج را خالی نگذارند هایم می از خواهرزاده. 
I به همه ما توفیق شهادت در راه خودش را بدهدانشاءاهللا خداوند . 
I پدر و مادر مانند ابراهیم و هاجر باشید. 

 ابوالقاسم :نام
 دهرویه  :خانوادگی نام
 محمد :پدر نام 

 کبرا :نام مادر
 1344 تیر یکم :تاریخ تولد
 شهرستان سمنان :محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361ششم فروردین و بیست :تاریخ شهادت
 بوکان  :محل شهادت

  اصابت گلوله :ادتنحوة شه
  زادگاهش امامزاده یحیی گلزار شهداي:مزار
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 ابوالقاسم دهرویه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1اهللا فیقتلـون     یقاتلون فی سبیل   جنۀًالَهم   لَ نَّباَ] همو اموالَ [سهم  ان اهللا اشتري من المؤمنین انفَ     «

 2.»مو ذالک هو الفوز العظی... و یقتلون
را به بهاي بهشت از ایشان خریـداري کـرده کـه در         ) مؤمنین(همانا خداوند جان و مالشان      «

و این خـود سـعادت و پیـروزي    ... شوند کشند و خود کشته می    کنند پس می    راه او جهاد می   
 .»عظیمی است

 قـرن،   3با نام خداوند مستضعفین و با درود فراوان بـه رهبـر کبیـر انقـالب ایـن ابرمـرد                    
کنم پس از تقدیم عرض سالم بـه          نامه خود را آغاز می      وصیت. شکن عصر   اهیم زمان، بت  ابر

امیدوارم بتوانم با این قطره خونم در راه انقـالب و در راه             . همه مردم انقالبی و در خط امام      
ام راه مرا کـه انـشاءاهللا راه امـام            نجات کردستان عزیز خدمتی کرده باشم و امیدوارم خانواده        

خاطر شهید شدن من گریه نکنـد و ضـمناً اگـر              خواهم که به    مه دهند و از مادرم می     است ادا 
هرکـه  «: فرمایـد   کربال گریه کند و چنانکه خداوند می   4اي کند به یاد قاسم      هم خواست گریه  

ورزد و آن کس که به من عشق ورزید مـن هـم    مرا طلب کند و مرا بشناسد به من عشق می       
بهـایش    کشم و آن کس که من او را کشتم خود مسئول خون              می ورزم و او را     به او عشق می   

 پس اي پدر و مادر ناراحت نباشید چون شما باید مانند ابراهیم و هاجر باشید و تو                  5»هستم
 همچـون کـه   ،اي مادر باید همچون کوه استقامت کنی که فرزند خود را به قربانگاه بفرستید        

رسـتادند و انـشاءاهللا خداونـد بـه همـه مـا توفیـق               ابراهیم و هاجر اسماعیل را به قربانگاه ف       
ام تقاضا دارم مرا در روزهاي دوشنبه یا جمعه در            شهادت در راه خودش را بدهد از خانواده       

خواهم که حجاب خـود را       کنار دیگر شهیدان در امامزاده یحیی دفن کنند و از خواهرانم می           
                                           

 .»فیتقلون« در اصل وصیت -1
 .111/ توبه-2
 .»ابردمرد« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»...من عشقنی احبنی «از عبارت اي است   عبارت شهید ترجمه-5
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ز اسـلحه مـن پـشت دشـمن را     حفظ کنند چون اي خواهران من سیاهی چادر شما بیـشتر ا  
چهلم و هفـتم مـن نـوار شـهیدم مـن را           ] در مراسم [خواهم که     ام می   لرزاند و از خانواده     می

 انجـام دهنـد و از دوسـتان و آشـنایان     1[...]تواننـد مراسـم    ضمناً تا آنجـا کـه مـی       . بگذارند
دي بگذارند  خواهم که اگر خدا فرزندي به ایشان عنایت کرد اسم آن بچه را فاطمه و مه                 می

 . عذرخواهی کنند  ،خواهم از کلیه اشخاصی که از من ناراحتند         ام می   و دیگر اینکه از خانواده    
هاي مرا باز گذارند تا این کوردالن احمـق ببیننـد کـه     و ضمن دفن کردن در زیر کفن دست       

قع دفـن  ام و دیگر اینکه در مو ام و چیزي از مال دنیا نبرده   من با دست خالی از این دنیا رفته       
 کوردل ببینند که من با چشم بـاز بـه   3 تا این منافقان 2]بگذارند[هاي مرا باز       چشم ]به[کردن  

عنـوان    سوي پروردگارم پرواز کردم و ضمناً آن پولی که دارم به            ام و با آگاهی به      این راه رفته  
 خواهم که همیشه کارهاي خـود را بـراي         زدگان بدهند و من از مردم عزیز می         حساب جنگ 

 و کاري کنند که دل امام را خوشحال کنند و کـاري نکننـد کـه دل                  4رضاي خدا انجام دهند   
خـواهم کـه بـسیج را خـالی           یک می   به  هایم یک   این رهبر جهانی به درد آید و از خواهرزاده        
هـا در کردسـتان بـه انقـالب مـا              و ضد انقالب   5نکنند و با اسلحه من نگذارند این دمکرات       

نامه یک سرباز کوچک و حقیـر         این بود وصیت  .  مرا نگذارند سرد شود    لطمه بزنند و اسلحه   
 .و نایب برحقش امام خمینی) عج(امام زمان

 درود بر خمینی، سالم بر شهیدان، درود بر رزمندگان اسالم 
 مرگ بر آمریکا و شوروي و اسرائیل و کلیه شیاطین

 . بکاه و به عمر او بیفزادار از عمر ما خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 

 ابوالقاسم دهرویه
7/1/13616 

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»بذارند« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. م. ر-3
 .»دهد« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .»بوکان« محل شهادت 25/1/61اند تاریخ شهادت   ذیل وصیت شهید نوشته-6
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 هاي کلیدي عبارت
I هستیم) 7(دهنده راه سرور آزادگان امام حسین ما ادامه. 
I اي همسرم سعی کن با هر قدمت براي اسالم باشی. 
I هدف و منظور ما از جنگ مادیات نیست، هدف ما خداست. 
I       رور بودن از خود و غرور پیدا      شهوت حیوانی، هواي نفسانی و مغ      :خدایا مرا از سه چیز باز دارد

 .کردن
I کنم معرفی می) 7(ات در آن دنیا تو را به حضرت فاطمه زهرا همسرم به ازاي مهریه. 
I کند فرماندهی می) عج(شویم زیرا عملیات ما را امام زمان ما پیروز می. 
I کشته شویم و بکشیم پیروزیم،صد پیروزیم در ما صد . 
I ر شهید شدم مجلسم را تشریفاتی نگیریداگ. 
I عمل انسان باید خالص باشد. 

 نالعابدی زین :نام
 دهرویه  :خانوادگی نام
 کبرا  علی:پدر نام 

 نصرت :نام مادر
 1336 فروردین پنجم :تاریخ تولد
 شهرستان گرمسار :محل تولد
 سواد بی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1360  آذرمهشت :تاریخ شهادت
  بستان :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

ــزار ــ:م ــزار ش ــی هداي  گل ــامزاده یحی ام
 شهرستان سمنان 
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 1العابدین دهرویه زین
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 و از دلهـره و  »هاي شـما آرام گیـرد   به یاد خدا باشید تا دل« 3.» القلوب2اال بذکر اهللا تطمئن «

وري اسـالمی ایـران و     درود بر رهبر انقالب اسالمی و بنیانگـذار جمهـ         . ترس دور نگه دارد   
هـاي جهـانخوار و درود بـر همـه            امید مستضعفان و سرور آزادگان و خار چشم ابرقـدرت         

شهیدان راه حق و انقالب تا حال و آینده و سالم بر امت مستضعف جهـان و ایـران کـه بـا              
 دهنده  بخشند و امیدوارم که همه ما ادامه         به همه رزمندگان اسالم نیرو می      4پشتیبانی گرمشان 

سـالم  . کفـن تـا ابـد باشـیم انـشاءاهللا      و شهیدان گلگون) 7(راه سرور آزادگان امام حسین   
 بپذیري و امید  ،خیزد  هاي دور از تنگه دل برمی        امید است سالم حقیرانه مرا که از راه        .علیکم

 بـر گـذر پاکتـان    ،اسـالم ] بـراي [ شـما   5دریغ  است هرگز گرد ماللت و خستگی زحمت بی       
 انشاءاهللا. ننشیند

مـن کـه    . همسر عزیزم امیدوارم که همیشه در پناه اسالم و انقالب خوش و پیروز باشی              
اي  هاي خونین جنـوب و سـنگر اسـالم نامـه     ها دور و از کوه و دشت و در جبهه       از فرسنگ 

 برایـت   ،رسـد   دهد من از خون شهیدان که به مـشام مـی            نویسم بوي خون می      برایت می  6که
 بـراي   .سنگر من با هر قدمت براي اسالم باشید         ار من و اي هم    نویسم که اي یار و غمخو       می

اگر نیـست از خـداي بـزرگ    . خداي بزرگ متعال، زندگی من و تو براي خدا و اسالم است   
: فرمایـد  مـی ) 7( امـام علـی  7بـه قـول  . خواهیم که ما را هدایت کند و انـشاءاهللا اسـت    می

                                           
 احتماالً وصیت توسط شـخص دیگـري        .است شهید تحصیالت خواندن و نوشتن نداشته        ، اعالم ر بخش اطالعات  د -1

 .رسیده استنوشته و به تأیید شهید 
 .»تطمعن« در اصل وصیت -2
 .28/  رعد-3
 .»شان گرم« در اصل وصیت -4
 .»دریق بی« در اصل وصیت -5
 .»نامه« در اصل وصیت -6
 .»قال« در اصل وصیت -7
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زه چیزي است که از شـکم خـارج         شان شکم است ارزش آنها اندا       کسانی که فلسفه زندگی   «
اهللا اسـت هـدف خـدا         شکم و مادیات نیست هدف فی سبیل      ] ما[منظور ما هدف    . »شود  می

مـن  .  براي کامل شـدن  .تکامل پیدا کردن به دنیا آمده است      ] براي[ انسان   ، اسالم است  .است
، هـواي    شـهوات حیـوانی    : خدایا مرا از سه چیز باز دار       .خواهم ما را هدایت کند      از خدا می  

 راستی همسر عزیـز سـرت را        .)الهی آمین (نفسانی، مغرور بودن از خود و غرور پیدا کردن          
نویـسم    این هم بـا عجلـه دارم مـی        .  حرف زیاد است ولی وقت خیلی کم است        ،درد آوردم 

کـه تـو   ] این است[دهد   چیزي که زجر می 1عزیزم من را  . برویم سر اصل مطلب   . بخشید  می
خواهی من بدهکارم و      که از من می   . آن چیز مهریه توست   . کاري  و طلب  بگیري   2[...]از من   

ولـی  .  نـدارم  3اي کـه هـست      این همه مهریـه   . کشم، عزیزم من    خاطر این زجر می     ناراحتم به 
الحـسنه   گویم و آن اندازه در قرض      توانم به تو بدهم این است که به تو می           می] که[اي    اندازه

دهند زیادي نه، ایـن مقـدار را           یعنی حقوقی که به من می      .است و مقداري که از سپاه بگیرم      
بـانوي  ) 3(توانم بدهم ولی بقیه آن را اگر شهید شدم در آن دنیا، تو را به فاطمه زهـرا               می

 دیـدن بـانوي بـزرگ و        ]ارزش[کنم کـه      اسالم مادر همه شهیدان راه حق آشنا و معرفی می         
پـردازم   تکـه مـی   ر زنده ماندم که بقیـه را تکـه     و اگ . ارزد   تمام دنیا می   4]به[مالقات کردن آن    

 تومان از سپاه روابط عمومی که کتاب بزرگ خریدم پولش را نـدادم بـه              50راستی  . انشاءاهللا
امیدوارم که انشاءاهللا از دست من ناراحت نباشی مـن بعـد از همـه               . آنها بده متشکرم عزیزم   

 انشاءاهللا پیـروز    ، وجودم این را باور کن      تمام 5]با[ها تو را فقط دارم دوستت دارم          این برنامه 
کنـد و مـا صددرصـد     فرماندهی می ) عج(امام زمان ] را[گردیم این عملیات      شویم و برمی    می

.  این سـخن خداسـت و قـرآن        . کشته هم شویم پیروزیم    ، زنده بمانیم پیروزیم   ،پیروز هستیم 
گرمـی و     مـا را دل   هیچ ناراحتی نداشته باش و فقط ما را دعا کن و دعاهـاي شماسـت کـه                  

 راستی اگر شهید شدم برایم هیچ گریه نکنید     ،کند  دهد و خدا کمکمان می      روحیه و ایمان می   
                                           

 .»منو« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .»است« در اصل وصیت -3
 .»از« در اصل وصیت -4
 .»به« در اصل وصیت -5
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گرمی بده و او را از من راضـی            را تشریفاتی نگیرید و خیلی ساده و مادرم را دل          1و مجلسم 
ی کن که خیلی اذیت کردم و به همه دوستان و آشنایان و امیدوارم کـه کـسی از مـا ناراضـ                     

ما همه خدمتگزار این اسالم و انقالب ملت هستیم و اگر لیاقت آن را داشـته     . نباشد انشاءاهللا 
کند و چیزي یادم نیست راستی سـفارش مـن یـادت     دیگر مغزم کار نمی   . باشیم به امید خدا   

سالمتی تـو را و همـه از خداونـد متعـال      .  آنقدر به خودت زجر نده     ، به خودت برس   ،نرود
 .افظخداح. خواهانم

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ویژه رهبر    به نام خداي بزرگ و به یاد شهید راه حق و تمامی خلق قهرمان مسلمان جهان به                
 .کنم اسالمی ایران عزیز سخنانم را شروع می

سوي پروردگاري که مـا را        ، به »سوي اوست   بازگشت همه به   «2»انا هللا و انا الیه راجعون     « 
ریده است و به جهان عرضه نموده است و ما امـانتی از طـرف خداونـد تبـارك و تعـالی               آف

اي کـه   هستیم که چشم به جهان گشودیم و زندگی را باید با نام او شروع کرد و تا آن لحظه    
 اما این امانـت بایـد داراي        ،شود  مسلماً این امانت پس گرفته می     . او بخواهد به یاد او هستیم     

 باید تنهـا بـراي خـدا کـار کنـد و             ، البته این امانت یعنی همان انسان      ،شدچه خصوصیاتی با  
گوش، چشم، هوش و عقلش باید در راه خدا استفاده شود و عمل انسان باید خالص باشـد             

 بایـد دانـست کـه    ،باشد و تشیع سرخ را پذیرا باشد) 7(و او مسلمان واقعی و شیعۀ علی    
 باشد و براي خلق بـودن و بـراي          3گرا  رك و ملی   شرط است، انسان نباید مش     اومکتبی بودن   

بنـده  . کار و عمل انسان فقط بایـد بـراي خـدا باشـد       . خلق کار کردن یک عمل شرك است      
پروردگـارش را بپرسـتد و فقـط او را          . خالص خداي تعالی باشـد، معـشوق او خـدا باشـد           

اشـد کـه بـراي    دوست داشته باشد و در کنار آن مطیع پیـامبران و امامـان و رهبـران الهـی ب         
اند و ما در حال حاضر رهبري چون مرجـع عالیقـدر و ولـی شـوکت،                   هدایت بشریت آمده  

                                           
 .»مجسلم« در اصل وصیت -1
 .156/  بقره-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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شکن زمان بوده      که بت  ،اهللا العظمی سید روح اهللا امام خمینی داریم         یۀولی نعمت، حضرت آ   
 دسـت اجانـب و جهـانخواران و         باشد و کوتاه کنِ     و سرور آزادگان و مستضعفان جهان می      

المللـی بـه سـرکردگی آمریکـا و      هـاي بـین   ابکار شرق و غرب و امپریالیستهاي ن  ابرقدرت
باید بـه راه او     . باشد   مثل صدام یزید می    1نشانده آمریکا و شوروي     هاي کوکی دست    عروسک

تک سـخنان   که راه حقیقی اسالم و قرآن است حرکت کنیم و گوش به زنگ تک ) امام امت (
 بـه امیـد خـدا    2[...]حرف نشویم و با اطاعـت خـود   امام بزرگوار باشیم که خداي ناکرده من    

 و مستضعفین جهـان را از یـوغ بردگـی و از    3انقالب اسالمی را در تمام جهان صادر نمایید       
 استعمارگران آزاد سازید تا زیر سایۀ پرچم ال الـه اال اهللا و              4[...]هاي ظلم و ستم       زیر چکمه 

 .اسالم زندگی کنند
 قدر چنین رهبري را بدانیم و پـشتیبانیش را خـالی نکنـیم تـا       برادران و خواهران ما باید     

 انشاءاهللا. آخر خط با او باشیم
 دار شما خدانگه

 پاسدار امیر دهرویه
7/9/1360 

 

 :اش این شعارها را نوشته است نامه شهید دهرویه در باالي وصیت
 5/6/60وصیت به همسر عزیزم مورخ : صفحه اول
 نامه به خدمت همسرم ی وصیتدرود بر امام خمین: صفحه دوم
 نامه امیر دهرویه سالم بر شهیدان اسالم وصیت: صفحه سوم

 -مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروي و اسرائیل منافق: صفحه چهارم
 امیر دهرویه

                                           
ی در روسیه به مجموعۀ کشورهاي تازه استقالل یافته فعلی و خـود روسـیه فعلـی را        تا قبل از سقوط نظام کمونیست      -1

 .شد عنوان یکی از دو ابرقدرت آن روز جهان شناخته می گفتند که به اتحاد جماهیر شوروي می
 . خوانا نیست-2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
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 هاي کلیدي عبارت
I  باشی)) 3(زینب(همسر عزیزم امیدوارم رهرو آن بانوي بزرگ اسالم. 
I برادر رهرو شهداي عزیز باشیداي خواهر و . 
I کنید به وصیت شهدا عمل کنید ها و بسیج خدمت می اي برادرانی که در ارگان. 
I از پیروي امام دست برندارید. 
I مبادا فریب و نیزنگ منافقین را بخورید. 

 نعلمیردا :نام
 دهقان  :خانوادگی نام
 محمدعلی :پدر نام 

 بی  بی :نام مادر
 1333 پانزدهم اردیبهشت :اریخ تولدت

  شاهرودشهرستان :محل تولد
 سواد بی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
 عراق فـاو  :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

 اثري از پیکرش به دست نیامده است  :مزار
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 علمیردان دهقان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»ی القوم الکافریننا و انصرنا علت اقداما افرغ علینا صبرا و ثبربنّ«
به نام خداي بزرگ و مهربان و جهان آفرین که به ما جان داد که نثار راهش کنـیم و بـه                   

نام رسول گرامی اسالم که به اسالم و قرآنش ما را به راه ثواب و معرفت خوانـد و بـه نـام                       
ا از و یازده فرزند بزرگوارش که با ارشـاد و راهنمـایی امـت اسـالم آنهـا ر            ) 7(موال علی 

 بـا سـالم بـه محـضر         .مسیر انحرافی غارتگران و غاصبان به مسیر مستقیم هدایت فرمودنـد          
یگانه منجی عالم بـشریت کـه بـا ظهـورش           ) عج( امام زمان  2 اهللا االعظم  بقیۀمبارك حضرت   

پرچم خونخواهی مظلومان را برخواهد افراشت و با سالم و درود به پیـشگاه پیـر جمـاران                  
امید اسالم و اسالمیان امام خمینی و با سالم به روح پاك شهداي گرانقدر اسالم که با خون                  

کار، علیمـردان دهقـان فرزنـد         این بنده حقیر سراپا تقصیر گنه      3.خود درس آزادگی داد به ما     
 اي پدر و مـادر عزیـز و مهربـانم کـه         :کنم   وصیت می  17محمدعلی دارنده شناسنامه شماره     

هـا و مـشکالت را در         سالیان زیادي را براي این حقیر زحماتی را متحمل شـدید و سـختی             
جهت بزرگ کردن من کشیدید از خداوند براي شما کـه چنـین فرزنـدي را کـه در جهـت                     

و .  مورد رضاي خداوند قرار گیـرد 4کنم و انشاءاهللا  به اسالم تربیت نمودید تشکر می خدمت
 به شما اجر   6گویم خداوند انشاءاهللا     از شما قدردانی کنم بازهم می      5توانم تنها با زبان     من نمی 

بدهد و اگر در طول زندگی نافرمانی و احیاناً شما را اذیت نمودم مرا به بزرگواري خودتـان        
 .دببخشی

                                           
 .250/  بقره-1
 .»م اله االعظبقیۀ« در اصل وصیت -2
 .»به خون خود درس آزده داند به ما« در اصل وصیت -3
 .»انشاءال« در اصل وصیت -4
 .»با تنها زبان« در اصل وصیت -5
 .»انشاءال« در اصل وصیت -6
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ها با ایـن حقیـر        مشکالت و سختی  ] در[و اما اي همسر عزیزم که در تمام طول زندگی            
هماهنگ بودي و در جهت رضاي خداي بـا مـن زنـدگی را آغـاز نمـودي و تـا بـه حـال                         

کنم و امیدوارم آنطور که مرضی خداوند متعال است از این به بعـد هـم                  گذراندي تشکر می  
ها استوار بـود      که در سختی  ) 3(ا باشی و همچنان زینب    بتوانی در خدمت به فرزندم کوش     

شما هم رهرو آن بانوي بزرگ اسالم باشی و فرزندي که در آینده به درد اسـالم و انقـالب                    
 فرزنـدي خداونـد     1و اگـر انـشاءاهللا    . اسالمی بخورد تربیت کنی که رضاي خدا در آن است         

میه بگذاریـد       مرحمت نمودند نام آنها را اگر پسر بود نامش را عباس             و . و اگر دختر بود سـ
باشد گام بردارید و      خواهم که آنطور که رضاي خدا می        اي خواهر و برادر عزیزم از شما می       

 .رهرو شهداي عزیز باشید
شناسید بدانید من با آگاهی کامل و با شناختی کـه از          و اما اي کسانی که این حقیر را می         

هاي   سوي جبهه   اهللا خمینی درد ل داشتم به       زرگوار روح قرآن و اسالم و اوامر ولی فقیه امام ب        
نبرد حق علیه باطل شتافتم و به یاري و نصرت رهبرم اقدام نمودم شما نیز رهرو راه شـهدا                   

 . باشید که توفیق ابدي نصیبتان گردد
کنید به وصـیت شـهدا عمـل کنیـد و در              ها و بسیج خدمت می     اي برادرانی که در ارگان     

ر نباشید که فرداي قیامت مسئول خواهید بود و دست از پیروي از امام عزیز               انگا  کارها سهل 
برندارید که چنین نعمتی را خداوند به ملت ما ارزانی داشته است مبادا آسان این فرصـت را   

حفظ کرده است و اما مبـادا       ] آن را [از دست بدهید که این فرصت را خون شهدا تا به حال             
 و خـواري  4 جـزاي ذلـت  3 پذیرا باشید که در این راه باطـل جـز           را 2نیرنگ و فریب منافقان   
اش در جامعه اسالمی خودمـان امتحانـشان    شود و آنها در دنیا و نمونه   چیزي بیش دیده نمی   

 .اند را پس داده
اي کـه در اول       گیرم و بـازهم در پایـان در مـصداق آیـه             دیگر بیش از این وقتتان را نمی       

                                           
 .»انشاءال« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»جزء« در اصل وصیت -3
 .»ظلت« در اصل وصیت -4
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گـویم صـبور و       ام مخصوصاً مـادر عزیـزم مـی         ی افراد خانواده   به تمام  ،نامه ذکر شده    وصیت
 .اینگونه بود) 3(مقاوم باش چون زینب

 »اهللا و برکاتهحمۀ والسالم علیکم و ر«
 گردان کربال

 8/11/64تاریخ 
 »دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه«

 .به امید پیروزي نهایی اسالم بر کفر جهانی
 

 در گلـزار شـهداي      .ض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویـسید         که به فی    در صورتی 
 شاهرود
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 هاي کلیدي عبارت
I امیدوارم که سعادت شهادت را داشته باشم. 
I و یاران باوفایش از دنیا برویم) 7(چه بهتر که در راه امام حسین. 
I پدرجان مادرجان آن راهی را بروید که امام خمینی رفته است. 
I ام در راه خدا سرم به فرزندانم بگو که به جبهه رفتههم. 
I همسرم فرزندان را در کنار خود به امید خدا نگهداري کن. 

 حسن :نام
 پور دهقان :خانوادگی نام
 علی رمضان :پدر نام 

 ربابه :نام مادر
 1336ششم مرداد  :تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
  ابتداییةپایان دور :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1363ویکم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
 شرق رود دجله عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 ش گلزار شهداي زادگاه:مزار
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 پور حسن دهقان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 و منهم من ینتظـر و       بهحو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نَ            «
 1.»وا تبدیالً بدلّما
برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بـستند کـامالً وفـا                     «

مقاومـت کـرده و     ) فـیض شـهادت   (کردند و بر آن عهد ایستادگی کردند و برخی به انتظار            
 .»هیچ عهد خود را تغییر ندادند

 . شهادت را داشته باشم امیدوارم که سعادت2.»شهید از همه افراد افضل است«
 4 جهـان هـستی و خـالق       3ضمن عرض ادب به پیشگاه مقدس خداوند قادر متعال خالق          

 اختـر تابنـاك   7و دوازده) 6( الهی خصوصاً نبـی اکـرم   6 و انس و سالم بر پیامبران      5جن
هـا در عـصر حاضـر مهـدي           انـسان ] هـدایت [آسمان امامت و والیـت و خـصوصاً چـراغ           

 امامی که هر لحظه در انتظـار مستـضعفین دادخـواه            ، عالم بشریت  منجی) عج(الزمان  صاحب
 10 مظلوم جنگ تحمیلی و جانبازان و مجـروحین جنـگ انقـالب            9 شهیدان 8مظلومین و یاور  

 . ایران11اسالمی

                                           
 .23/  احزاب-1
 .515، ص 13صحیفه امام، ج . مام است عبارت از سخنان ا-2
 .»خالقه« در اصل وصیت -3
 .»خالقه« در اصل وصیت -4
 .»جنس« در اصل وصیت -5
 .»بران پیام« در اصل وصیت -6
 .»دوازه« در اصل وصیت -7
 .»یاوره« در اصل وصیت -8
 .»شهداي« در اصل وصیت -9

 .»انقال« در اصل وصیت -10
 .»می« در اصل وصیت -11
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 و تواصوا الصالحات و تواصوا بالحقّ    الذین امنوا و عملوا    سر االّ والعصر ان االنسان لفی خُ    «
1.»بربالص 

صر به راستی انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آورده و عمـل صـالح            به ع  2سوگند«
 .» توصیه کردند3 صبرانجام دادند و به حق و

 4.»لینا ترجعون و افتنۀر والخیر وکم بالشّ الموت و نبلّذائقۀکل نفس «
سـوي مـا      آزمایم شما را به بدي و نیکی آزمودنی و بـه             چشنده مرگ است و می     5نفسیهر  «

 .»شوید ردانیده میبازگ
 به خانواده عزیزم و فرزندان مهربان و خصوصاً پدر و مادر گرامی با عـرض ادب                 6سالم 

امیدوارم که ما را در درگاه خداوند متعال درخواست         ] خواهانم و [در پیشگاه خداوند متعال     
 .ببخش بکنید

 28/11/63نامه در تاریخ 
 ] دیگراي نامه وصیت[

 قینبسم رب الشهداء و الصدی
 7.»فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو ما بدلوا تبدیال«
سـر   عمل نمودند و بعضی در انتظـار بـه  ) شهادت در راه خدا   (بعضی از آنان به پیمان خود       «

 .»برند و از سر پیمان خود برنگشتند می
امیدوارم که سعادت شـهادت را داشـته        ) امام خمینی . (8»شهید از همۀ افراد افضل است     « 
 .شمبا

                                           
 .3-1/ صر والع-1
 .»کند« در اصل وصیت -2
 .باشد» صبر« خوانا نیست اما به سیاق  کالم باید واژه -3
 .35/  انبیاء-4
 .باشد» نفسی« خوانا نیست اما به سیاق کالم باید واژه -5
 .باشد» سالم« خوانا نیست اما به سیاق کالم باید واژه -6
 .23/ احزاب-7
 .515، ص13 صحیفه امام، ج-8
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و نایب برحقش امام امت و بر شـما    ) عج(با سالم و درود به محضر مبارك آقا امام زمان          
 . پدر و مادر مهربانم و فرزندان عزیزم2 باالخص1ام بستگان عزیزم و خانوادة گرامی

وصیت من آن است که خداوند متعال که مـا را آفریـده اسـت و یـک روز هـم از دنیـا                         
پدرجان و  .  از دنیا برویم   5]باوفایشان[و یاران   ) 7( امام حسین  4ه که در را   3برد چه بهتر    می

بروید کـه امـام   ] را[مادرجان و فاطمه جان و محسن جان و داود جان و صادق جان آن راه     
پدرجان و مادرجان و    .  است 7رفته) 7(بن حسین   و علی ) 3(زهرا   و فاطمه  6خمینی رفته 

انجـام بدهیـد و خـرج بـراي مـن           فرومـد     دفن و کفن من را در      8فاطمه اگر من شهید شدم    
 و امیدوارم که از وصیت مـن        10رسد   و هرچه دارم واگذار به فاطمه فیض همسرم می         9نکنید

کند و فاطمه جـان   رود و به هرحال وصیت براي خود می ناراحت نباشید هرکس از خانه می 
 11که مـن بـه سـفر   فرزندان را در کنار خود به امید خداوند نگهداري کن و به فرزندانم نگو     

 . ندارم پس از سالمتی شما13دیگر عرضی.  بگو که به جبهه در راه خدا رفتم12ام رفته

 

 حسن دهقانپور
17/1/63 

                                           
 .»گرامیم« وصیت  در اصل-1
 .»بالخص« در اصل وصیت -2
 .»بتر« در اصل وصیت -3
 .»دراه« در اصل وصیت -4
  خوانا نیست-5
 .»رفتم« در اصل وصیت -6
 .»رفتم« در اصل وصیت -7
 .»شودیم« در اصل وصیت -8
 .باشد» نکنید«اما به سیاق کالم باید واژه .  خوانا نیست-9

 .»رسید همسر می« در اصل وصیت -10
 .»صفر« در اصل وصیت -11
 .»ام رفتم« در اصل وصیت -12
 .»عرزي« در اصل وصیت -13
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 مخصوص همسر بودن، مرا ببخش و اگر در حقت بدي کردم مرا به خـوبی خـود                  1[...] 
 فاطمـه جـان  .  رکعـت نمـاز  300 روز روزه بدهکار هـستم و       120ببخش فاطمه مهربان من     

در . بخـشد   را نمـی 3 نکن چون خـدا هـیچ موقـع ظلـم کننـده       2فرزندانم را هیچ وقت اذیت    
ام جبهه براي من خیلی خوب بود چون از همـه چیـز دسـت                  گفته 4زندگی من خیلی دروغ   

 کـسی نـدارم و در       6 پول در دست   5ام و همسر مهربان     کشیدم و توبه در درگاه خداوند کرده      
 شود مرا در فرومـد دفـن کنیـد و    8اگر شهادت نصیبم. شتم چون من هیچ ندا7[...]بانک هم   

 بگیرید و برادر جان امیدوارم که مرا ببخشی و پدرجان و مـادر مهربـان مـرا                  9اي  خرج ساده 
 .ببخش از شما التماس دعا دارم

13/12/63 

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»اذید« در اصل وصیت -2
 .»کنندا« در اصل وصیت -3
 .»درق« در اصل وصیت -4
 .»مربان« در اصل وصیت -5
 .»دسته« در اصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
 .»نسیبم« در اصل وصیت -8
 .»سادي« در اصل وصیت -9
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 هاي کلیدي عبارت
I قرار داده استها را در اختیار ما سپاسگزار خداي منان هستم که این همه نعمت . 
I در این زمان که امام خمینی پرچم افتخار اسالم عزیز را به دوش کشیده است. 
I              اهللا تعـالی     طبق فرامین آن بزرگوار عمل کنیم که دستورات ایشان همه دستورات امام عصر عجل

 .باشد می] الشریف[فرجه 
I باشد می) 7(زمان ما نظیر زمان امام حسین. 
I   هستیم و یا اینکه در صف لشکر یزید        ) 7(یا ما در لشکر امام حسین     شود که آ    امروز معلوم می

 .هستیم
I افتخار کنید که پسرتان جان خود را در راه اسالم عزیز فدا کرده است. 
I حجاب را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهید. 

 نحس :نام
 طرزه  دهقان :خانوادگی نام
 محمد :پدر نام 

 زینب :نام مادر
 1351 خرداد یکم :تاریخ تولد

ــد  ــل تول ــتاي :مح ــع   روس ــرزه از تواب ط
 شهرستان دامغان

 ابتدایی ة پایان دور:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1366وچهارم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
 عراق ماووت  :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسن دهقان طرزه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»...ین قتلوا فی سبیل اهللان الذّالتحسب] و[«
و درود خدا بـر اهـل       ) 6(رود خداوند بر پیامبران الهی از آدم تا خاتم حضرت محمد          د

وار در مقابـل      شـکن کـه ابـراهیم       و درود خدا بر امام امت خمینـی بـت         ) 6(بیت پیامبر 
آنها را برکنده است و درود خدا بر ارواح طیبه شهدا که با ایثار            ] ریشه[طاغوتیان قیام کرد و     

 گرانقدرمان که   3خت اسالم را آبیاري کردند و درود خدا بر اسراي          مطهر خود در   2هاي  خون
رسـان    و مقاومـت خـود توانـستند پیـام        ] صبر[با  ) 7(همچون اسراي کربالي امام حسین    

 .هاي مطهر شهدا باشند خون
را در اختیار مـا قـرار داده اسـت          ] ي[ها  سپاسگزار خداي منان هستم که این همه نعمت        

باشد و در ایـن زمـان          اسالم عزیز در این کشور می      4یتعمت حاکم  ن ،خصوصاً در این زمان   
که امام خمینی پرچم پر افتخار اسالم عزیز را به دوش کشیده است بر همـه مـا الزم اسـت                     

حمایت کنیم و طبق فرامین آن بزرگـوار     ) عج(و نایب امام زمان   ) 3(که از این فرزند زهرا    
] الـشریف [اهللا تعـالی فرجـه        م عـصر عجـل    عمل کنیم که دستورات ایشان همه دستوات اما       

 .باشد می
دانم در اینجا تذکر دهم این است که خداوند دنیا را خلق کرده بـا     نکته دیگر که الزم می     

اي بـراي     هـا اسـتفاده کنـد و بتوانـد ذخیـره            آنچه در دنیاست براي اینکه انسان از آن نعمت        
کننـد   الم و انقالب نیستد و خیال مـی قیامت خود بردارد و آنهایی که هنوز متوجه مسائل اس        

کنند و بایـد ایـن فکـر را از ذهـن        بسیار اشتباه می  ] اینها [،که تا ابد در این دنیا خواهند ماند       
خودشان بیرون کنند و فکري براي روز واپسین بکنند که جوابی آماده کننـد در آن هنگـامی    

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .»حکومتهاي« در اصل وصیت -2
 .»اسراء« در اصل وصیت -3
 .»حاکم« در اصل وصیت -4
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اسالم قرار گرفتنـد و زمـان       ] ي[اگیرند و وقتی که در مقابل شهد        که در پیشگاه خدا قرار می     
شـود کـه آیـا مـا در لـشکر امـام        باشد و امروز معلوم می   می) 7(ما نظیر زمان امام حسین    

 چون اگر امروز گوش به فرمان       .هستیم و یا اینکه در صف لشکر یزید هستیم        ) 7(حسین
) 7( حـسین  امامشود اگر در روز عاشوراي       معلوم می  ،نبودیم 1)عج(امام امت نایب امام زمان    

 .دادیم واال نه  آن حضرت پاسخ مثبت می2»هل من ناصر ینصرنی«] ي[بودیم به ندا
 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

»3.» بل احیاء عند ربهم یرزقونین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًن الذّوال تحسب 
 4 روزياند و نزد پروردگارشـان  دهاند بلکه زن و نپندارید آنانکه در راه خدا کشته شدند مرده       «

 .»خورند می
گذار جمهوري اسالمی ایـران و امیـد          با درود سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیان          

 6هـاي   کفن ایران کـه در جبهـه         و پیر جماران و با درود سالم بر شهداي گلگون          5مستضعفان
 اسالم را با خون خـود       8ورتنا] پر[ اسالم کردند و درخت      7فدايشرق و غرب جان خود را       

 10.اند ها خوابیده  که در روي تخت بیمارستان9اند و با درود سالم بر مجروحین رنگین کرده
 امیـدوارم کـه     ]انتظار دارم و   [باشید  من از مردم شهیدپرور خودمان که روستاي طرزه می         

گوینـد و اي    خالی نگذارند و به حرف امـام عزیزمـان لبیـک            ] را[هاي نبرد علیه باطل       جبهه

                                           
 .»علیه سالم« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .169/ عمران  آل-3
 .باشد» روزي« باید  و برخی حروف باقیمانده خوانا نیست اما به سیاق معنی آیه و کالم-4
 .باشد» مستضعفان«ست اما به سیاق کالم باید  خوانا نی-5
 .»ها جبهه« در اصل وصیت -6
 .باشد» فداي« خوانا نیست اما به سیاق عبارت باید -7
 .»فتوع« در اصل وصیت -8
 .»مجروحـ« در اصل وصیت -9

 .»اند خابیده« در اصل وصیت -10
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هـاي    زحمـت ] کـه [پدرم و مادرم شما باید به بزرگی خودتان مرا ببخشید که من نتوانـستم               
مرگ و شـهادت مـرا   ] خبر [2 و اي پدرم و مادرم وقتی که    1شما را جبران کنم حتی یک ذره      

 افتخار کنید که پسرتان جان خود را در راه اسالم عزیـز فـدا کـرده    ، ناراحت نباشید  3شنیدید
شـما گریـه کنیـد کـه از گریـه کـردن شـما دشـمنان سوءاسـتفاده کننـد و                      ] که[ادا  است مب 

خواهم که حجـاب       من از شما می    ، کوچک و بزرگم   4خوشحالی کنند و اي مادر و خواهران      
 6خـواهم کـه انـشاءاهللا     و از برادر کوچک و مهربانم مـی    5دهیدرا سرلوحۀ زندگی خود قرار      

 بر زمین افتـاده مـرا       8 ادامه دهد و اسلحۀ    7 راه من را   و] دهد[بزرگ شده درس خود را ادامه       
را کسی برندارد و از عموهـایم و دخترعموهـایم و           ] از[ من   9از زمین بردارد که مبادا اسلحۀ     

 و 10خواهم که به بزرگـی خودشـان مـرا ببخـشید     هایم می هایم و خاله  عموهایم و عمه    از زن 
 را سرلوحۀ زندگی خـود      11حجاب اسالمی خواهند انجام دهند      همیشه اولین کاري را که می     

 نورمحمـد   13 بغـل  ،اهللا پیوستم مرا در امامزاده اسماعیل     12قرار دهند من اگر یک موقع به لقاء       
 .براي من یک سال نماز و یک سال روزه براي من بدهید. 14عبدالهی دفن نمایید

 

                                           
 .»ظره« در اصل وصیت -1
 .»موقع اگر یه« در اصل وصیت -2
 .»اید شنیده« وصیت  در اصل-3
 .»خاهران« در اصل وصیت -4
 .باشد» دهید« خوانا نیست اما به سیاق عبارت باید واژه -5
 .»ایشاااله« در اصل وصیت -6
 .»راه« در اصل وصیت -7
 .»اسلۀ« در اصل وصیت -8
 .»اسلۀ« در اصل وصیت -9

 .»ببخشد« در اصل وصیت -10
 .افتاده است» اسالمی«بخشی از واژة  -11
 .»لقاع« در اصل وصیت -12
 .»بقل« در اصل وصیت -13
 .»نمائید« در اصل وصیت -14
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 هاي کلیدي عبارت
I   هـا   هـا و وابـستگی    از تمام دوستی،رسد رایم فرا میاي که مرگ ب خواهم در لحظه خدایا از تو می

 .جز به خودت آزادم سازي
I درخت اسالم را پربارتر سازم،ام که با خون ناچیز خود من به جبهه رفته . 
I اکبرهاي زمان پربار شده است وسیله خون علی درخت اسالم به. 
I رسان خون شهدا باشند  پیام)3(خواهرانم چون زینب. 
I ویشان همواره پوینده خط والیت فقیه باشندتمام دوستان و خ. 
I ترین سالح شما در برابر دشمن عشق به شهادت است خطرناك. 
I اي از یاري امام امت و یاران صدیق او دریغ نورزید لحظه. 

 علی رجب :نام
 طرزه دهقان :خانوادگی نام
 ابوالفضل :پدر نام 

 خاتون ساره :نام مادر
 1345ویکم شهریور  سی :تاریخ تولد
 شهرستان دامغان :محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت
 جبسی :کننده ارگان اعزام

 1362یکم آذر  :تاریخ شهادت
 پنجوین :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 488

 طرزه علی دهقان رجب
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 )شتیشهید مظلوم دکتر به( . »ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند«
 

 بسم رب الشهداء والصدیقین
 1.»اولیائک نبیک مع یۀأسالک ان تجعل وفاتی قتال فی سبیلک تحت را«
اي خداي بزرگ و اي قادر متعال و اي رهنمون کننده سبحان ما را به اسـالم حقیقـی و                     

دار آن اسـت رهنمـون کـن،          شـکن پـرچم     راستین که در این زمان امام بزرگمان خمینی بت        
 فقط به خاطر رضـاي ذات مقدسـت         ،و خواستارم که اگر شهادت را نصیبم کردي       خدایا از ت  

باشد، بار خدایا شهادت را در راه اسالم نصیبم کن و مرا در صف شهداي اسالم قرار بـده و      
و از شـیعیان    ) 6(ما را از بندگان مخلص خودت مؤمنین به پیـامبرت حـضرت محمـد             

 برحقش  3و نایب ) عج(ت حضرت مهدي  و از مطیعان ولی امر    ) 7( حضرت علی  2ات  ولی
 .خمینی عزیز قرار بده

ها و عـشق      رسد از تمام دوستی     اي که مرگ برایم فرا می       خواهم در لحظه    خدایا از تو می    
 وابـستگی  4هـا جـز   ها جزء دوستی و عشق و محبت به خودت و از تمام وابستگی              و محبت 

 . به خودت آزادم سازي
که در روز قیامت شـفیع مـن باشـی و از خـداي متعـال          خواهم    از شما اي امام عزیز می      

کار و جاهل بودیم و این تو بـودي کـه             براي من طلب مغفرت کنی چون ما، در گذشته گنه         
ام که بتـوانم بـا        روحی تازه از اسالم به ما دمیدي بار پروردگارا من با این امید به جبهه رفته               

                                           
در اصـل وصـیت   . در ماه رمضان، در کتب ادعیه چنین عبارتی که شهید آورده یافت نشد         ) 7( از ادعیه امام صادق    -1

 .» نبیک مع اولیائکیۀ خالصا فی سبیلک تحت راةاللهم ارزقنا الشهاد«
 .»ولیت« در اصل وصیت -2
 .»نائب« در اصل وصیت -3
 .»جزء« در اصل وصیت -4
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ان وارد آورم و با سالحم صـدامیان را          بر صدامی  1اي  یاري خداوند بزرگ به سهم خود ضربه      
هاي زمان پربار   2اکبر  وسیله خون علی    نشانه روم و با خون ناچیز خود درخت اسالم را که به           

هاي زمان را یکـی پـس از          شکن را که بت      امام زمان خمینی بت    3 پربارتر سازم و نایب    ،شده
ام یزیـد کـافر رسـیده    دیگري شکسته و حاال نوبت به نوکر حلقه به گوش آمریکا یعنی صد           

زودي ماننـد دیگـر عمـال آمریکـا           بـه ) اهللا(که به رهبري امام امت و یاري مردم و پشتیبانی           
 . سرنگون خواهد شد

هـا را     بازگشت همه انـسان   «خواهم که صبر پیشه نمایند و         از پدر و مادر و خواهرانم می       
) 3(رانـی چـون زینـب     خـواهم کـه دخت       از پدر و مادرم مـی      . یادآور باشند  4»سوي خدا   به

. رسان خون شـهدا باشـند       پیام) 3(خواهم که چون زینب     پرورش دهند و از خواهرانم می     
اي از یاري امام امت و یـاران صـدیق او             خواهم که لحظه    من از تمام دوستان و خویشان می      

اهللا   دریغ نورزیده و همواره پوینده خط والیت فقیه باشند و شما اي برادران مسلمان حـزب               
ترین سالح شما      بدانید که خطرناك   ،جنگید  هاي نبرد حق علیه باطل می        صادقانه در جبهه   که

ترین سالح شما در برابر دشمن تـرس      در برابر دشمن عشق به شهادت شماست و خطرناك        
عنـوان یـک آرمـان و ایـده و آرزو بپذیریـد و بـه                  شماست و شما اي برادران شهادت را به       

 . دشمن خدا و خلق بتارید
خـاطر مـن      وقـت بـه      هیچ 5خواهم که اگر شهید شدم      من از پدر و مادرم و خواهرانم می        

انـد    اند مـرده    گمان نبرید آنان که در راه خدا کشته شده        «: فرماید  گریه نکنید چرا که قرآن می     
 .6»خورند اند و در نزد پروردگارشان روزي می بلکه زنده

و مـرا در  . ن روزه بگیرند و نماز بخوانندسال براي م  خواهم که یک    و از پدر و مادرم می      
خواهم که عمر امـام عزیزمـان را    امامزاده اسماعیل دفن کنند و از خداوند تبارك و تعالی می   

                                           
 .»ائی ضربه« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»نائب« در اصل وصیت -3
 .156 معنی سوره بقره، آیه -4
 .»ام شده« در اصل وصیت -5
 .عمران  از سوره آل169 اشاره به معنی آیه -6
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پایـدار و اسـتوار نگـه دارد و از          ) عـج (طوالنی بفرماید و انقالب را تا ظهور حضرت مهدي        
 . کافی عنایت بفرمایدخواهم که براي خانواده شهدا صبر خداوند تبارك و تعالی می

 

 »اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 رجبعلی دهقان

 

 دار خدایا خدایا تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 براي حفظ اسالم از عمر بکاه و بر عمر او بیفزا

 رزمندگان اسالم پیروزشان
 »آمین یا رب العالمین«

 

 1)امام خمینی( . »ایم د ما با تمام قدرت ایستاده سال هم طول بکش20این جنگ اگر «
 

                                           
مـا بـا   «: اصل سخن امام این اسـت     . ةا جابجا شده است      از کلمه   عبارت شهید با سخن امام تنها فرقی که دارد برخی          -1

 ).315، ص13صحیفه امام، ج. (»ایم تمام قدرت، بیست سال هم این جنگ طول بکشد ما ایستاده
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 هاي کلیدي عبارت
I فار و دعا را از یاد نبریدغبرادران است. 
I دعا بهترین تسکین دردهاست. 
I همیشه به یاد خدا باشید. 
I دشمن شما را از روحانیت متعهد جدا نکند. 
I در امام بیشتر دقت کنید. 
I دسعی کنید عظمت امام را بیابی. 
I وفاست ام این دنیا بی پدر و مادر مهربانم بارها گفته. 

 محمد :نام
 نژاد  دهقان :خانوادگی نام
 قیت :پدر نام 

 نجمه :نام مادر
 1348 ودوم خرداد بیست :تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
  راهنماییاول :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365ونهم اردیبهشت  بیست :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 نژاد محمد دهقان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 عنـداهللا و    درجـۀً اهللا بـاموالهم و انفـسهم اعظـم           ین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل       الذّ«

 1.»اولئک هم الفائزون
 به نام خداوند بخشنده مهربان

وطن هجرت گزیدند و در راه خدا با مال و جـان جهـاد کردنـد                 و از    2آنانکه ایمان آوردند  «
 .»آنها را نزد خدا مقام بلندي است آنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دو عالمند

 

 بسمه تعالی
تأسف نه چندان دور جز از جانبازي عزیزانی دیگر است و در دلم شور دگـري برپـا شـده                    

 نباشد هرچند هرچـه خـدا بخواهـد همـان           است کار کمی مشکل است و شاید که برگشتی        
رو شاید که ایـن بـار نـام ایـن              خون نیز باید داد و از این       ، اما در پی فتح و پیروزي      .شود  می

باالن قرار گیرد و روح خسته و دربنـدم سـرانجام رهـایی               حقیر در صحیفه آزادگان و سبک     
 و  3[...]بماند لکـن نخـست      تاریخ بعد از ما     ] در[خواهم وصیتی بنویسم که       اکنون می . بیابد

 و غفلت  4[...]من عمري در عمل به وصایاي عزیزان        . خواهد  قدرت بسیار و آزادي جان می     
 چگونه جرأت و گستاخی آن را داشته باشم کـه در محـضر خـدایم تنبیهـی بـراي                    ،ام  نموده

آیندگان بنگارم و به این دلیل تا به حال یعنی بعـد از گذشـت هفـت سـال کـه در طـی آن                      
 امـا   ، نتوانستم شرحی به نـام وصـیت بنویـسم         ،سیاري از دوستانم به دیار عشق پر کشیدند       ب

بـرم   خستگی از ماندن بسیارم دستی بر قلم و کاغذ می       ] از[تنگم و      دل ،اکنون از روي تنهایی   
شاید که این آخر نوشتارم باشد و دیگر دستی نباشـد کـه قلـم را بـه رقـص غـم درآورد و                    

                                           
 .20/  توبه-1
 .»آوردن« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
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 غم دور   1[...]خدایا از    .هاي گذشته از چهره پر رنج دلم به نقش آورد           ترسیمی از پی ترسیم   
امیـد بـه دعاهـاي    ) 7(تابی تنها عشق به اسـالم و اهـل بیـت عـصمت             است سختی و بی   

ها است که جانم از سوز و آتش          باشد و خدایا مدت     عزیزان موجب برخاستن و ایستادنم می     
 را دارد و در انتظار آنم تـا چـه وقـت نظـر     بخش دارالسالم آرام جدایی هواي تبسم خنک و   
کند اکنون با دنیـایی از غـم و    گردد و مرا از این دردهایم جدا می     رحمتت به طرف من برمی    

 .باشم آیم و طالب شهادت می سویت می اندوه و رنج ماندن و پوسیدن به
ي جاهـل و    هـا   وفـا و انـسان      خواهم با شما از دنیاي بی       پدر بزرگوارم و مادر مهربانم می      

بیننـد و از آخـرت و خـداي      غافل سخن گویم از کسانی که همـه چیزشـان را در دنیـا مـی               
کننـد    و سختی در دنیا را تحمل نمی   2[...] و   دیدهخویش غافلند آنانکه حیات را فقط در دنیا       

گشایند همانها که نـه امیـدي بـه نـور و نـه                و نسبت به مشیت خداوند زبان به اعتراض می        
آورنـد و   اداش خیر در آن سرا دارند، اینان کسانی هستند که خدا را به خشم مـی            ایمانی به پ  

عنـوان فرزنـد کوچکتـان کـه       اند پدر جـان بنـده بـه         آتش جهنم را براي خویش فراهم کرده      
تان براي خویش هستم بار بیش از هفتاد سال و اندي زحمـت             شرمنده زحمات چندین ساله   

کنم همچنـین بـار مـشکالت و مـصائب           ن احساس می  تا  و تالش و سختی را بر پیکر خسته       
. وفا ندیده اسـت  مادرم را که در طول زندگی همیشه دلشکسته بود و خیري از این دنیاي بی    

ام و در عوض به شـما کـه بـا همـه               اما پدرجان هیچگاه شکایتی از مشیت پروردگار نداشته       
نـان شـاکر نعمـات خداونـد     ها با قامتی به استواري ایمان ایستاده و همچ   مشکالت و سختی  

ام و بـاز      پدر و مادر مهربانم بارها برایتان گفته      . کنم   افتخار می  3تبارك و تعالی بوده و هستید     
وفا اسـت چـشم و دل بـه     گویم این را از دل کوچکم به یادگار نگه دارید که دنیا بی             هم می 

یرینی آن زمانی اسـت   پدر به خواهرم بگوید که فراز و نشیب زندگی بسیار و ش           . دنیا مبندید 
هـا نیـز بـه یـاد رسـول او و              ها به یاد خـدا و فقیـران و یتیمـان و در سـختی                که در خوشی  

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 .»هستیم« در اصل وصیت -3
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حـال چنـد سـفارش بـه        . هایـشان باشـیم     و مـصیبت  ) 3(مشکالتش و به یاد فاطمه زهرا     
 :رزمانم دوستان و هم

ن دردهاسـت و  ها بـراي تـسکی    که بهترین درمان،دعا را از یاد نبرید] و[برادران استغفار    
همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیاندازند و             

 روز بـدبختی مـسلمانان و روز        1شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردنـد           
در امـام   . هاي حق علیه باطل ثابت نگه داریـد          حضورتان را در جبهه    .هاست  جشن ابرقدرت 

بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سـازید و صـداقت و                     
کـه پیـرو خـط        آنـان  ،اگر فیض شهادت نصیبم گشت    . اخالص خود را همچنان حفظ کنید     

سرخ امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و به جنازه مـن حاضـر                    
در . هداء آنان را نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند           نشوند اما باشد که دماء ش     

پایان از طرف من از کلیه همسایگان دوستان آشنایان اقوام و همرزمانم طلب مغفرت نمایید               
 . و حاللم کنند از همگی حاللیت بطلبید3 مرا ببخشند2و بگویید

 »والسالم«
و سالمتی امام امـت و پیـروزي        ) عج( زمان  دعا براي فرج آقا امام     ]از[: پدر و مادر یادآوري   

 .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه. رزمندگان اسالم فراموش نکنید
در مزار شهداي شهرستان شاهرود دفن بشوم کنار مرقـد شـهید احمـد رضـایی سـمت                   

  مـاه روزه جهـت اینجانـب   2. جا آورید  سال نماز جهت اینجانب به1). شهید احمد(راست  
. جا آورید در حد امکان وسایل جوشکاري را وقف جبهـه کنیـد            تا نماز آیات به    10. بگیرید

راضـی  . در ضمن پدر و مادر اگر شهید شدم حقی که پول از بنیـاد شـهید بگیریـد، نداریـد                   
 .و جبهه کردم) 7(وقف امام حسین. نیستم

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 27/1/65دار  دي خمینی را نگهخدایا خدایا تا انقالب مه

                                           
 .»کردن« در اصل وصیت -1
 .»بگوید« در اصل وصیت -2
 .»بخشند« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I پشتیبان والیت فقیه باشید. 
I ها جلوگیري نکنید از رفتن فرزندان خود به جبهه. 
I شود به زودي راه بسته شده کربال باز می. 
I گونه تربیت کنید امیدوارم که فرزندم را زینب. 
I امام را دعا کنید. 
I        راه خـدا از    ش را در     کـه همـسر    بفهمانـد و استقامت خود به منافقین      همسرم بعد از من با صبر

 . استدست داده
I منافقینی که دل پدران شهدا را رنجاندند منتظر عذابش باشند. 
I گوش به فرمان امام این نایب امام زمان باشید. 

 محمدباقر :نام
 ذاکري  :خانوادگی نام
 محمدهاشم :پدر نام 

 زهرا :نام مادر
 1338 خرداد یکم :تاریخ تولد
نـو از توابـع    قلعـه  روسـتاي    :محل تولد 
 شاهرودشهرستان 
  راهنماییة پایان دور:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364 ویکم بهمن بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدباقر ذاکري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.» بن رسول اهللالسالم علیک یا ابا عبداهللا السالم علیک یا«

شکن و با درود فراوان      و نایب برحقش خمینی بت    ) عج(با سالم و درود فراوان به امام زمان       
به شهداي راه حق و فضیلت و با درود و سالم به تمامی رزمنـدگان اسـالم و بـا سـالم بـه                      

ت هاي محترم شهدا و اسرا و معلولین و مجروحین و با سالم و درود فراوان بـه ملـ                    خانواده
بـاور  . انـد   هاي خود ما را شـرمنده کـرده         نو خرقان و به این امتی که با کمک          شهیدپرور قلعه 

اي پیـام دارم      چند کلمه ] یک. [گرفت  مان می   افتاد گریه   کنید که هر موقع چشم ما به اینها می        
 همیشه پـشتیبان والیـت فقیـه باشـید و     ،اولین پیامی که دارم این است  . که امیدوارم بپذیرید  

باشید و دیگر اینکه به     ) عج(ام امت را پشتیبان باشید و گوش به فرمان این نایب امام زمان            ام
و یـک   . ها جلـوگیري نکنیـد      گویم که از رفتن فرزندان خود به جبهه         پدر و مادران عزیز می    

 کوردل بدهم کـه اگـر برنگردیـد از راه و روش خـود مـرگ خـود را                2تذکر به این منافقین   
چـه  ) 7(حسینا منافقین چه کارهایی که نکردید در ماه محرم عزاي امام       شماه. خواهید دید 

که نکردید؟ هنوز هم از کارهـاي خـود پـشیمان نیـستید؟ البتـه کـه نیـستید چـون خـدا را                  
از کارهایی که قبل از انقالب کردید یادتان رفته و حاال هـم کـه انقـالب شـده                  . شناسید  نمی

هـا بـازهم      لی منتظر عذابش باشـید بـه همـین زودي         و.  را رنجاندید  3شماها دل پدران شهدا   
بس است چقدر بایـد شـهدا از      . ها مزاحم مردم نشوید     ها و خیابان    گویم که در سر کوچه      می

امیدوارم که اگر از مـن حقیـر   . کنم من از امت شهیدپرور طلب آمرزش می     . شما رنج بکشند  
خواهم که نگران نباشید کـه         می هاي محترم شهدا    اید ببخشید و در آخر از خانواده        بدي دیده 

گوشـه امـام      شود و شما از نزدیـک قبـر شـش           ها راه بسته شده کربال باز می        به همین زودي  

                                           
 . فرازي از زیارت عاشورا-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .نوشته است» شهداء« شهید محمدباقر ذاکري در تمام موارد کلمه شهدا را -3



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 502

از شما التماس دعا دارم خداوند نگهدار امـام امـت و            . را زیارت خواهید کرد   ) 7(حسین
 . باشد و خداوند نگهدار همگی شماها باشد1اهللا منتظري امید امت و امام آیت

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 برادر حقیرتان محمدباقر ذاکري

15/11/64 
 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

»2»تاً بل احیاء عند ربهم یرزقونااهللا امو ین قتلوا فی سبیلن الذّوال تحسب 
 بلکه زنده به حیات ابدي شـدند و در نـزد خـدا        3اند  یدان راه خدا مرده   البته نپندارید که شه   «

 .»متنعم خواهند بود
و نیز نایب بـرحقش     ) عج(بر منجی عالم بشریت مهدي موعود     ] با سالم و درود فراوان    [ 

بـا سـالم درود فـراوان بـه         ] ي راه حـق و فـضیلت و       [شکن و به تمـامی شـهدا        خمینی بت 
با سالم به تمامی رزمندگان پرتوان اسالم که در هر کجـاي ایـن            هاي محترم شهدا و       خانواده

چنـد  ] یک[خواهم    کنند و با سالم بر شما پدر و مادر عزیزم من می             آب و خاك خدمت می    
] طلـب [پدر عزیز و مادر عزیزم، مـن از شـما   . عنوان وصیت با شما سخن بگویم      اي به   کلمه

ایـد و مـرا       یک عمري در کنـار مـن بـوده         چون. طلبم و امیدوارم که مرا ببخشید       آمرزش می 
مـن  . ام  خیلـی ناراحـت کـرده       اي من شما را خیلی      بزرگ کردید و به این حد و رشد رسانده        

کـه اینجـا   دانـستم ولـی االن    اید نمی  هایی که شما پدر عزیز و مادر عزیز کشیده          قدر زحمت 
ی نکشید مخـصوصاً  خواهم بعد از من شما هیچ رنج و مشقت          پدرجان می . دانم  هستم قدر می  

نویـسم   اي کـه مـی   فقط چند کلمه. گویم که با آن قلب ناراحتش نگران من نباشد    مادر را می  
بـرادر عزیـزم محمـود هـم        ] بـر [گویم که پدرجان      اول از همه این را می     . شما رعایت کنید  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .169/ عمران  آل-2
 .»مردند« در اصل وصیت -3
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البتـه  .  بهتر است، پدرجان زندگی من بعد شهادت تعلق به همسرم دارد           ،نظارت داشته باشد  
دانید، از نظر اسالم رعایت کنید و بعـد   د هم که خود می   عا موقعی که متعلق به من هست ب       ت

خواهم که نتوانستم و در زنـدگی شـوهر خـوبی بـراي او      می] معذرت[هم از صدیقه خیلی  
 بفهمانـد   1با صبر خود به منافقین    . امیدوارم که بعد از من صبر و استقامت داشته باشد         . نبودم

 در راه خدا از دست داده و هیچ نگرانی ندارم و ایـن سـفارش هـم بـه او            که شوهر خود را   
. کنم کـه از فرزنـد عزیـزم نگهـداري کنیـد             کنم و همینطور به شما پدر و مادر عزیزم می           می

مـن  . گونه تربیت کنید و موقعی که بزرگ شده به جامعه خدمت کند امیدوارم که او را زینب 
ر شما پدر و مادر عزیـزم و همینطـور همـسر عزیـزم و               بار دیگ   خواهد که یک    خیلی دلم می  

داند که مبلغـی      فرزند دلبندم را از نزدیک ببینم خالصه من بدهکاري هم دارم که صدیقه می             
به دفترچه مادرش هست که از حقوقم به ایشان بدهید و یک بدهکاري هم در دفتر حساب                 

افتاده متعلق به باجناغ عزیـزم       هست که بدهید و موضوع دیگر موتوري که به نام من             2سالم
هست که بدون هیچ قید و شرطی بـه او بدهیـد و هـیچ مبلغـی بـدهکار نیـست بـه مـن و             

دانـد، امیـدوارم کـه بـرادرم محمـود            همینطور ماشینی که نوشته بودم که برادرم محمود مـی         
 احترامـی بـه ایـشان       تحویل بگیرد و از آن استفاده صحیح کند و ما را هم ببخـشد اگـر بـی                 

ام و موضوع دیگر این موتوري که در خانه دارم بفروشید و یک مـاه روزه و یـک مـاه                       کرده
مانـد خمـس و زکـاتی کـه بـدهکار هـستم          هم نماز بخوانند، براي من و آن مقداري که می         

کنم که همسرم را راضی کنید، چون واقعاً همـسر خـوبی بـود و                 بدهید، باز هم سفارش می    
م، متعلق به مـریم عزیـزم هـست، بریزیـد بـه حـساب مـریم و                  همینطور دفترچه بانکی دار   

البته مبلغ ناقـابلی در آنهـا هـست و همینطـور            . دفترچه صدیقه هم متعلق به خودش هست      
دهند، بدهید به مادر عزیزم که آن قابـل او را ندارنـد و ببینیـد            عنوان عیدي می    اي که به    سکه

م به بانک هست کـه از روي حقـوقم          اگر به کسی بدهکاري دارم بدهید و یک بدهکاري ه         
کردند و ضمناً از کارمندان عزیز بانک عذرخواهی کنیـد کـه نتوانـستم خـدمت                  پرداخت می 

                                           
 .یقاتتعل. ك. ر-1
 .شود در آن ثبت می... ها و  دفتر سال دفتري است که حساب شرعی افراد، درآمدها، خمس-2
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دیگـر عرضـی   . طلـبم   از برادرانم و خواهرانم طلب آمرزش مـی  1[...]مفیدي به بانک کنم و      
دعا کنیـد و از     ندارم جز سالمتی شما از درگاه خداوند متعال خواهانم و در آخر امام را هم                

التماس دعا دارم و مبلغ هزار تومـان        . خداوند بخواهید که هرچه زودتر امام زمان ظهور کند        
 .نامه هست ام بگیرید با همین وصیت ام و رسید دریافت کرده هم دارم که تحویل داده

 

 »2 اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
16/11/64 

 دوستدار همگی شما
 محمدباقر ذاکري

 .ام باز نکنید نامه را تا شهید نشده اهشمندم این وصیتخو

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»برکاتو« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I شیرزن کربال عمل کنید) 3(خواهم که همانند زینب از شما می. 
I خواهم در صحنه باقی بمانید برادران از شما می. 
I خواهم نگذارید اسلحۀ من خاموش شود از شما برادران می. 
I ه پایدار و قوي باشیداي پدر و مادرم همانند یاسر و سمی. 

 غالمرضا :نام
 ذاکریان :خانوادگی نام
 غالم :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1348هفدهم تیر  :تاریخ تولد
 شهر شهرستان مهدي :محل تولد
 اول راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365وچهارم فروردین  بیست :تاریخ شهادت
 فاو عراق :محل شهادت
 ش اصابت ترک :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 غالمرضا ذاکریان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»الباطل الحق و ادحض به اللهم و اقم به«

 .شکن رهبر کبیر و بانثار درود به روان پاك شهیدان با سالم به امام امت خمینی بت
 

 راه را طبق شناختی که      کنم که من این     اینجانب غالمرضا ذاکریان فرزند غالم وصیت می       
 سـال  1400داشتم و پیدا کردم انتخاب کردم و قدم در این راه گذاشتم، قـدم در راهـی کـه                  

. گذاشته بود و مظلومانه به شهادت رسـید    ) 7(علی  بن   سرور و ساالز شهیدان حسین     ،پیش
خواهم که پس از شـهادت مـن گریـه و زاري نکنیـد و هماننـد                   اي پدر و مادرم از شما می      

) 3(خواهم کـه هماننـد زینـب         پایدار و قوي باشید و از شما خواهران می         3 و سمیه  2سریا
خـواهم کـه هماننـد امـام      تـابی نکنیـد و از شـما بـرادران مـی      شیرزن کربال عمل کنید و بی 

چنان باقی بمانید و نگذارید صداي اسلحۀ من          متآثر شده و در صحنه هم     ) 7(العابدین  زین
در خاتمه من چون از این دنیا چیزي ندارم که بخـواهم     . مه دهید خاموش شود و راهم را ادا     

خواهم که مـرا حـالل کنیـد و از           به کسی بدهم پس از شما عزیزان و آشنایان و دوستان می           
بـا آرزوي موفقیـت و پیـروزي رزمنـدگان          . من راضی باشید تا خدا هم از من راضی باشـد          

 .اسالم
 غالمرضا ذاکریان

11/1/1365 

                                           
 ).سست گردان( خدایا حق را برپاي بدار و باطل را بلغزان -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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 هاي کلیدي بارتع
I وظیفه هر مسلمان این است که دستور جهاد را اجرا نماید. 
I ملت عزیز مواظب باشید زندگی شما را فریب ندهد. 
I جنگیم که ستون دین است ها براي نماي می ما در جبهه. 
I اي جوانان مساجد را پر کنید. 
I به خدا توکل کنید. 
I خواهم حجابشان را حفظ کنند از خواهرانم می. 
I انم دیگر زنان را به رعایت حجاب تشویق کنندخواهر. 
I ها بفرستید فرزندانتان را به جبهه. 
I به حرف رهبر کبیر انقالب اسالمی و روحانیت مبارز در خط امام گوش بدهید. 

 اهللا بین :نام
 ذاکریان  :ادگیخانو نام
 محمدیوسف :پدر نام 

 یرالنسا خ:نام مادر
 1348فروردین وپنجم  بیست :تاریخ تولد
 شهرستان مهدیشهر :محل تولد
  راهنماییاول :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364 ویکم بهمن بیست :تاریخ شهادت
 عراق فـاو  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 ي زادگاهش گلزار شهدا:مزار
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 اهللا ذاکریان نبی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ه حمـد و سـپاس خـداي عزوجـل کـ     . 1[...]حمد و سپاس خداي را که خالق خلق است و   

 را کـه بـراي   3 و حمـد و سـپاس خـدایی   2طاعتش فزون عزت است و شکرش مزید نعمت     
 را که ابراهیم را از آتش نجـات داد          4هدایت انسان پیامبران را فرستاد و حمد سپاس خدایی        

 و سالم بر پیامبران الهـی و خـصوصاً حـضرت       فرستادرا براي ختم نبوت     ) 6(و محمد 
 که بـا مستـضعفان و کوبنـده مـستکبران           5 االعظم اهللا  ۀبقیو سالم بر حضرت     ) 6(محمد

 6 امیـد مستـضعفان و محرومـان و خـار چـشم       ،است و سالم بر نایب برحقش پیر جمـاران        
 . کفن دشمنان اسالم، امام امت خمینی کبیر و سالم بر شهیدان گلگون

هر  مهدیـش 7 و متولـد 4/10/64اهللا ذاکریان اعزامی از سمنان مهدیشهر تاریخ اعزام  من نبی  
 نام پدر محمدیوسف ذاکریان هدف مـن ایـن اسـت            11 شماره شناسنامه    1348 8تاریخ تولد 

 چون که وظیفه هر مسلمان      .که در درجه اول اسالم را کمک و دشمنان اسالم را نابود نمایم            
 . این است که دستور جهاد را اجرا نماید تا اسالم باقی بماند

                                           
 . خوانا نیست-1
منت خداي را عزوجـل کـه   «کند  هاي آغازین دیباچه سعدي را بر گلستان تداعی می   عبارتنامه     عبارت آغاز وصیت   -2

 .، دیباچه گلستان سعدي»طاعتش موجب قربت است و بشکر اندرش مزید نعمت
 .»خدائی« در اصل وصیت -3
 .»خدائی« در اصل وصیت -4
 .»العظم« در اصل وصیت -5
 .»چشم خار« در اصل وصیت -6
 .»متولید« در اصل وصیت -7
 .»تولید« در اصل وصیت -8
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را ) 7(ابـن علـی      حـسین  2» ناصر ینصرنی  هل من « نداي   1]وظیفه من این است که به     [ 
] و] [بـا کفـار    [3و اسالم و آزادي مستضعفان و محرومان      ) 7(لبیک بگویم و براي حسین    

 دین و ناموس خودم دفاع کنم و دشـمنان          4]از[لبیک نداي حسین زمان روانه جبهه بشوم و         
انـد    را آواره کـرده    آنها کـه هموطنـان مـا      ] از[اسالم را از خانه و کاشانه خود بیرون برانم و           

 سربازان واقعـی امـام   5انتقام خون سرخشان را بگیرم و امیدوارم که خداوند مرا و ما را جزء    
  .بدارند] منظور) [عج(زمان

وعـده  ] بـه [« مـردم  6]اي[و پیام براي امت شهیدپرور انقـالب اسـالمی ایـن اسـت کـه               
 زندگی دنیا شما را فریـب       ، بنابراین شما ملت عزیز مواظب باشید      7»خداوند مرگ حق است   

 و ما در    8»باشد   نماز می  ]اولین[شما اي ملت شهیدپرور ستون دین را به یاد دارید که            . ندهد
در روز عاشورا زیـر چکاچـک       ) 7(ابن علی   جنگیم چون که حسین     ها براي نماز می     جبهه
گفت ایـن چـه کـاري اسـت کـه             می) 7(یرها نماز خواند، یکی از یاران امام حسین       ششم
 کـوردل دسـت از ریـا و         9 اي منـافقین   .جنگـیم   دهید؟ فرمودند ما بـراي نمـاز مـی          نجام می ا

 10]مـساجد سـنگر   [اي جوانان مساجد را پر کنیـد کـه          «. خودخواهی و خودپسندي بردارید   
خداوند کمک بخواهید که در کارهایتان صابر باشـید و بـه خـدا توکـل                ] از[ و   »نماز ماست 

                                           
الزم است باتوجه بـه سـیاق       . را نوشته و آن را خط زده است       » پیام من این است   «نامه عبارت      شهید در اصل وصیت    -1

 .عنوان وظیفه تلقی کرد نه پیام هاي بعدي را به کالم عبارت
 .تعلیقات. ك.ر. »ناصراً ینصرونی« در اصل وصیت -2
 .»محرومهان«در اصل وصیت  -3
 .»براي« در اصل وصیت -4
 .»جزو« در اصل وصیت -5
 .»این« در اصل وصیت -6
از جملـه   . دهـد   هایی باشد که از مرگ و وعدة بحق خداوند از آن خبر می              تواند تلمیحی به آیه      این عبارت شهید می    -7

 .ن نام بردتوا انبیاء را می/ 25النساء و آیه / 78عمران، آیه  آل/ 185آیه 
 .» عمود الدینةالصلو« ترجمۀ -8
 .تعلیقات. ك. ر-9

عبارت شهید متأثر از تأکیدهاي حضرت امام مبنی بر حفـظ مـسجد،            . »سنگر مساجد نماز ماست   « در اصل وصیت     -10
تان مـساجد را برویـد پـر کنیـد،      همه«: عنوان سنگر و پایگاه عبادي است رونق مسجد و مرکزیت دادن به مسجد به    

 ).393، ص12صحیفه امام، ج(» .ر است اینجا، سنگرها را باید پر کردسنگ
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 بـراي شـما امـت شـهیدپرور پیـام بـدهم و از خـواهر یـا                   1]که[تر از آنم      من کوچک . کنید
حجابتان را حفظ کنید و فرزندان خوبی براي اسالم و انقالب تربیت            ] خواهم  می[خواهرانم  

خواهم که راهم را با چادرهاي سیاهتان ادامه دهید و دیگـر زنـان را دعـوت بـه         بکنید و می  
خواهم کـه فرزنـدانتان      و از شما می   کنید  ] تشویق[این فکر مقدس یعنی حجاب و پوشاندن        

ها بفرستید تا این جنگ را خاتمه دهند، چون این یک وظیفـه شـرعی و اسـالمی     را به جبهه  
 .است

 دار  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 .اکبر ساداتی دفن کنید  مرا کنار سید علی،و اگر من به فیض شهادت نائل شدم

 17/11/64بن جعفر تاریخ  گردان موسی. ضا امام ر21یگان خدمتی ش م 
 ذاکریان

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 در - که خدایش رحمـت کنـد  -اهللا ذاکریان فرزند مرحوم محمدیوسف ذاکریان   اینجانب نبی 
نمایم که مادرم انـشاءاهللا    وصیت می. باطل هستم2 که عازم به جبهه حق علیه4/10/65تاریخ  
 و تـا  3را ببخشد که براي منافع اسالم این راه را انتخـاب کـرده و تـا آخـرین گلولـه         تعالی م 

انشاءاهللا بـا پیـروزي     ) 7(جنگم و با زیارت کربالي حسین        می 4آخرین قطرة خون با کفار    
 بنده این است که تمامی مادران و خواهران حجاب اسالمی خـود  5توصیۀ. گردیم  کامل برمی 

                                           
 .»این« در اصل وصیت -1
 .»علح« در اصل وصیت -2
 .»گولوله« در اصل وصیت -3
هـاي مهـم     غرض از کفار نیروهاي حزب بعث عراق است، اگرچه عراق یک کشور مذهبی است و یکـی از پایگـاه                   -4

اما امام خمینـی  . نیز در آن است  » نجف«نام حوزه علمیه      هاي علمی مذهبی به     زیارتی شیعیان است و یکی از حوزه      
چه بسا شـهید ذاکریـان هـم تحـت تـأثیر      . دانست می» کافر«جنگیدند  اش را که با ایران می   صدام و نیروهاي نظامی   

 .کار برده است را به» کفار«سخنان حضرت امام جنگیدن با 
 .»توسعه« در اصل وصیت -5
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دل را کورتر کنند و از رفتن فرزندان خود بـه جبهـه جلـوگیري                کور 1را حفظ کرده و منافق    
قدر کافی است که به حرف رهبر کبیـر انقـالب             نکنند که فرداي قیامت مسئول هستند همین      

اسالمی و روحانیت مبارز و در خط امام گوش داده و از آنان نگهداري کنند که راه اسالم و                  
 .صراط مستقیم همان است

 .دار الب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهخدایا خدایا تا انق
 . مادرم-شاهدان وصیت بنده برادرم

 2.استبنده بوده  مادرم و برادرم ناظر و کالً
 

                                           
 .علیقاتت. ك. ر-1
 .»و کل بنده مادرم و برادرم ناظر بوده است« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم به جبهه بروید از شما تقاضا می. 
I امام را تنها نگذارید. 
I برادران عزیزم امیدوارم راه شهدا را ادامه دهید. 
I  فرد مسلمان باید از فرمان رهبر اطاعت کندیک. 
I کنید دانید چرا از نایبش اطاعت نمی می) عج(اي کسی که فرماندة خود را مهدي. 

 ابراهیم :نام
 ذبیحی :خانوادگی نام
 اکبر علی :پدر نام 

 بیگم طاهره :رنام ماد
 1351هفدهم شهریور  :تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
  ابتداییةتا پایان دور :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1366ونهم تیر  بیست :تاریخ شهادت
  مجنون عراقةجزیر :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 ابراهیم ذبیحی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 اي خوشا با فرق خونین در لقاي یـار رفـتن           

 

 سر جدا پیکر جـدا در محفـل دلـدار رفـتن             
 

 

و با سالم و درود بـر نایـب      ) عج( منجی عالم بشریت امام زمان     با سالم و درود بر یگانه      
 با سالم بر ارواح مطهر همۀ شهداي کربالي ایران و با سـالم بـر همـۀ          .برحقش امام خمینی  

گویم   خدا را شکر می   .  با سالم بر همۀ مسلمین جهان      .معلولین و مجروحین انقالب اسالمی    
 تکلیـف کـنم و چـون دیـدم کـه         1 و اداي  که توفیقی حاصل شد که من هم به جبهـه بیـایم           

ت کـردم کـه بـه             جبهه هاي حق احتیاج به نیرو دارد و فرمایشات حضرت امام را شـنیدم نیـ
 خجالـت  ، کنم که مبادا در آن دنیا از شهیدان و از ائمۀ معصوم    2جبهه بروم و حق خود را ادا      

بخش زنـدگی  4 حیات این چشمۀ 3»این چشم و چراغ مردم ایران«بکشم و چون به قول امام    
 .»تر است فرمود که جهاد در راه خدا از نماز هم واجب

من حقیر چون مقلد امام بودم جهاد در راه خدا را به خود واجـب دانـستم و بـه جبهـه                       
تان درست     نماز و روزه   ، نباشد 6 اگر عذرتان موجه   5آیید   اما اي کسانی که به جبهه نمی       .مدمآ

 باور  .شود  تان قبول در راه خدا واقع نمی         مراسم حج  . خمس و زکاتتان درست نیست     .نیست
 اي شما که خود را مقلد امـام         .دانید   اي مردمی که خود را مسلمان می       .داشته باشید اي مردم   

 یک فرد مسلمان و مؤمن نبایـد بـین          .گذارید   پس چرا میان واجباتتان فرق می      .دانید  امت می 
 اي ،هـستید ) 6( پیرو دین محمـد 7 که اي شمایی.واجبات و محرمات خدا فرق بگذارد    

                                           
 .»عداي« در اصل وصیت -1
 .»عدا« در اصل وصیت -2
هاي شهدا بیان فرمود و شهید این تعبیر را بـراي شـخص امـام           را خطاب به خانواده   » چشم و چراغ ملت   « امام تعبیر    -3

 .کار برده است به
 .»حیاط« در اصل وصیت -4
 .»آئید نمی« در اصل وصیت -5
 .»موجع« در اصل وصیت -6
 .»شما ایکه« در اصل وصیت -7
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 2 اي شمایی کـه    ،دانید  می) عج(و امام آخرتان را مهدي    ) 7( امام اولتان را علی    1شمایی که 
 اگـر  ،کنیـد  اطاعـت نمـی  ] را[ پس چرا از فرمان نایبش ،دانید می) عج(فرماندة خود را مهدي  
امـام زمـان از شـما        ،کنیـد   را اطاعت نمی  ) عج(نایب صاحب زمان  ] و[شما االن فرمان رهبر     

) 7(ماند که شما در صحراي کربال بودید و از امـام حـسین               نیست و مانند این می     3راضی
کنم که به جبهه برویـد و امـام     من کوچک و بندة حقیر از شما تقاضا می        ،کردید  نافرمانی می 

 . را تنها نگذارید
کـه مـرا ببخـشید و       اي هم با پدر و مادر خود دارم پدر و مـادر عزیـزم امیـدوارم                   جمله 

مادر عزیزم فرزندانت را در راه رضاي خدا و در راه اسالم            . امیدوارم که خدا هم مرا ببخشد     
به جبهه بفرست و اگر همۀ آنها را فداي اسـالم کـردي ناراحـت نبـاش و کـاري نکـن کـه           

 بـرادران  .هـاي شـما خـالص باشـد      امیدوارم که همۀ نیت  . کوردل خوشحال بشوند   4منافقین
 . به امید پیروزي رزمندگان و نابودي صدام.امیدوارم که راه شهدا را ادامه دهیدعزیزم 

 

 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 

 عبدالعاصی ابراهیم ذبیحی

                                           
 .»شما ایکه« در اصل وصیت -1
 .»شما ایکه« در اصل وصیت -2
 .»رازي« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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 هاي کلیدي عبارت
I االن موقع آن رسیده که با یزیدان زمان بجنگیم. 
I سعی کنید قرآن را بیشتر تالوت کنید. 
I امیدوارم تا آخرین قطره، خونتان در خط اسالم و قرآن باشید. 
I از امام و مسئولین حمایت کنید. 
I دهد خواستم آخرین لحظه مرگم را شهادت در راه خدا قرار می از خدا می. 
I دعاي کمیل و توسل بیشتر شرکت کنیددر . 
I پیشتیبان انقالب اسالمی و امام و خط امام باشید. 
I ام من فقط براي رضاي خدا به جبهه آمده. 
I در زندگی اسالم را الگوي خود قرار دهید. 

 حسین :نام
 ذوالفقارخانی :خانوادگی  نام

  محمد:پدر نام 
 زینب :نام مادر

 1342وپنجم اردیبهشت   بیست:تاریخ تولد
 ان مهدیشهر شهرست:محل تولد
 متوسطه   پایان دورة:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365وسوم دي   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین ذوالفقارخانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
» آین ها الذّیا ایرسـوله و   وتومنون بـاهللا *عذاب الیم تنجیکم من ةلکم علی تجارمنوا اهل اد 

  1»سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تجاهدون فی
 نجـات بخـشید    دردنـاك اي اهل ایمان آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عـذاب                «

راه داللت کنم آن تجارت این است که به شما و رسول ایمان آوریـد و بـا مـال و جـان در                    
 .»خدا جهاد کنید این کار از هر تجارتی براي شما بهتر است اگر آگاه باشید

اي برایم پدیـد نیـاورده و        انتظار و تازه   به خدا قسم مرگ سرخ هیچ امر مکروه و خالف          
آمد شهادت برایم ناگوار نبوده بلکه آنقـدر بـه            هیچ چیز ناپسندیدي رخ نداده و نه تنها پیش        

آور بـود کـه هماننـد         شتم و رسیدن به آن برایم شـورانگیز و هیجـان          این سرنوشت عالقه دا   
گردد و ناگاه چاه آبی و یـا   کسی که در شب تاریک در جستجوي آب در صحرا و بیابان می       

ها در جستجوي اوسـت و ناگـاه    اي دارد که مدت     اي پیدا کند همانند آنکه گمشده       سرچشمه
از سـخنان مـوالي   . ی و شـورانگیز بـود  داشـتن  گمشده خود را بیابد شـهادت بـرایم دوسـت    

 ).7(علی
و با سالم و درود بر نایب برحقش امـام          ) عج(با درود و سالم به پیشگاه حضرت مهدي        

خمینی و امت شهید پرور ایران و با درود و سالم بر ارواح تابناك شهداي اسالم و با سـالم                 
کنند بـه عنـوان یـک         می می به تمامی بسیجیان جان برکف که جان خود را نثار انقالب اسال           

که هـر مـسلمان بایـست وصـیتی بعـد از            ) 6(مسلمان و معتقد به دین حضرت محمد      
 .کنم ام را آغاز می نامه  براي دیگران شود وصیت2]منشأ[مرگش کرده باشد تا 

بار پروردگارا و اي معبود و معشوق من، اي کـسی کـه بـدون تـو بـه هـیچکس عـشق                 
بـاري پـر      کنم با کوله    کنم و با آئین و رسوم دینت عمل می           می ورزم و به سوي تو پرواز       نمی

خواهم که مرا از کارهـایی کـه در دنیـا از مـن سـرزده                  آیم و از تو می      سوي تو می    از گناه به  

                                           
  .10-11/ صف-1
 .در اصل وصیت افتاده است -2
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اي منادي زمین و آسمان تو ارحم الراحمینی، تو مهربانی در هر کاري گنـاهم               . است ببخش 
 .را ببخش

 كمــرغ بــاغ ملکــوتم نــیم ازعــالم خــا     
 

ــاخته   ــسی س ــد روزي قف ــدنم  چن ــد از ب  1ان
  

ام که به سـوي عاشـقان بـروم و بـه آنـان                اي معبود من و اي مقصود من، تصمیم گرفته         
 .خواهم که از گناهانم درگذري بپیوندم پس از تو می

بار پروردگارا، به پیامبر بزرگوارت و به فرشتگان درگاهت و به مهـدي موعـودت قـسم                 
هدفی که دارم برسان و با شهداي صدر اسالم محشور بگردان با سالم بـر               دهم مرا به آن       می

که با خون خـود     ) 7(عشق و شهادت و شهادت و با سالم بر ساالر شهیدان حسین            2[...]
 بـسیجی جهان اسالم را براي ابد زنده کرد و با نام حسین گلگونه اشکی است که از چـشم                   

شود این چه دلبـستگی اسـت کـه ایـن         ته او می  شود و شیف    مانند قطرات مروارید سرازیر می    
 حسین است و در      ها و روزها ذکرشان حسین      دارند و شب  ) 7(جان برکفان نسبت به امام    

 .»اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود«سر نماز 
هـا یـاري      را در جبهـه   ) 7(و یـاران حـسین    ) 7(اي خاك بر سر آن کس که حسین        

باشد که همچون      تن از یاران وي می     72و  ) 7(ر از حسین  مگر جان شما عزیزت   . دهند  نمی
پیچیـد و نـق       فشاري از طرف شیاطین خبیث بر پیکرتان وارد شده و مانند مار در خود مـی               

کنید؟ آیا به خود نگریستی که کی هـستی و از کجـا               زنید و همیشه از جنگ مخالفت می        می
اي که چطور خداوند با مومن  رك کردهاي و د   روي؟ آیا قرآن را خوانده      اي و به کجا می      آمده

خدا غفور و رحـیم اسـت   . کند؟ خدا نکند کسی مورد خشم الهی قرار گیرد و کافر رفتار می 
روي پـس چـه بهتـر کـه راهـی را              تو یک گل بیش نبودي و مانند یک گل به زیر خاك می            

 .انتخاب کنیم که رضاي خداوند باشد
من راهی را انتخاب کردم که تو دوسـت داري          . نبارالها، مرا از وسوسه شیطان دور گردا       

. و مرگی را انتخاب کرده که تو به من آمـوختی و دلـی دارم کـه تـو آن را صـفا بخـشیدي                        
کـنم کـه از یـاران امـام      خـدا را شـکر مـی      . خداوندا، پس مرا بـه راه راسـت هـدایت فرمـا           

                                           
  . شعر از موالناست-1
 .اي خوانا نیست  در اصل وصیت کلمه-2
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روم کـه    را مـی  کنم و همان راهی       هستم و از خون امام و از اسالم حمایت می         ) 7(حسین
 .رفت) 7(حسین

پس از چندین سال زور و جور و اختناق و فشار از طـرف شـیاطین و پـس از چنـدین                       
، انقـالب خونبـار     سال مبارزه مردم مسلمان ایران که به رهبري امام عزیزمان و مـردم غیـور              

اسالمی به پیروزي رسید و مردم کام شـیرین اسـالمم را درك کردنـد و دشـمنان داخلـی و             
هـا    ها و آشوب    هاي زیاد از گوشه و کنار وطن اسالمی فتنه          رجی آرام ننشستند و با توطئه     خا
راه انداختند تا انقالب را ساقط کنند ولی انقالب در دست خداوند متعـال هـدایت شـد و        به

ببینیم با چشم خود مسئله طبس را و کودتاهاي متعدد را جنگ تحمیلی را که واقعاً خداوند                 
رده وگرنه ما یک تکه گوشت بیشتر نیستیم که بتوانیم کاري بکنیم این ایمان              تا حال کمک ک   

بسیجیان جان برکف و نیروهاي مردم اعم از ارتش و سپاه و کمک خداوند و خون شهیدان                 
است که انقالب همچنان مانند کوهی به رهبري امام عزیزمان مقاوم و مـستحکم ایـستاده و                 

اي باشـد     هم این انقالب ادامه خواهد داشت تا زمینـه        ) عج(انشاءاهللا تا ظهور حضرت مهدي    
 .براي انقالب جهانی
 :مردم شهید پرور

 نگذارید که دشمن برعلیه آنان حـرف بزننـد   1» را اهللا منتظري آیت «قدر امام عزیز را بدانید و   
ن  زما 4 و قاسطین  3 و ناکثین  2اي از مارقین    نگذارید عده . چون آنان در خط اسالم و پیامبرانند      

شما را وسوسه کنند و خداي نکرده انقالب اسـالمی را بـه تبـاهی بکـشند و مواظـب ایـن                      
دشمنانی که به ظاهر در خـط امـام و          . کوردالن باشید و هرگونه توطئه آنان را خاموش کنید        

کننـد و بـه نفـع خـود شـعار       یاران امام هستند ولی در مجالس سوگواري شهید شرکت مـی    
دهند که ما هم در مسائل جنگ و جهـاد اسـالمی هـستیم ولـی      یطور جلوه م دهند و این    می

از ) 7(هایی هستند که در زمان حـضرت علـی          خوان  گویند اینان همان نماز     اینان دروغ می  
جهاد برعلیه دشمن به امام ضربه زدند و در صف دشمنان امام برعلیه او جنگیدنـد اینـان را                   

 تفرقه بیندازد و حکومت کن را پیش         مسئله خوب بشناسید و به آنان اجازه این را ندهید که         
                                           

 .تعلیقات. ك.ر .تاهللا منتظري خط خورده اس  در اصل وصیت نام آیت-1
 ).خوارج(تعلیقات . ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
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 و براي جهـانخواران شـرق و   3اینان کمک صدام.  بدترند2 و ابوسفیان1معاویهبیاورد اینان از   
 .خواران آنها هستند کنند و در اصل جیره غرب کار می

 چون آنـان در  .خواهم که بسیجیان جان برکف را یاري دهید اهللا می  مردم حزبو از شما   
هـاي    مظلومنـد و همـه بـوق      ) 7( مظلوم زیستند و همچون سرورشان امام حـسین        جامعه

 دیگري جلوه دهنـد و از شـما          گونه   تا آنان را در جامعه به      ،کنند  تبلیغاتی برعلیه آنان کار می    
آقـا   حـاج خواهم که پشتیبان آنها باشید که خداونـد پـشتیبان شماسـت و همچنـین قـدر           می

 .با ایشان در ارتباط باشید را هم بدانید و بیشتر مهدوي
 :و چند سخنی با بسیجیان جان برکف

دهنـد و بـا    سالم بر بسیجیان جان برکف که جان خود را با ایثار و فداکاري در راه خدا مـی        
کنند و دشمنان اسالم را بـه دلهـره و نـابودي              خونشان خون دیگر شهداي اسالم را زنده می       

 .کشانند می
نید که مسجد نماز جمعه و نماز جماعت را ترك نکنیـد و      بسیجیان عزیز همیشه سعی ک     

قرآن را هر روز تالوت کنید تا آرامش دلتان شود و همیشه سـعی کنیـد درسـتان را خـوب                     
خـدا مـن    و به. بخوانید و انشاءاهللا در آینده مملکت ما به کشورها بیگانه احتیاج نداشته باشد  

 شـهادت در راه او و دیگـري موفقیـت در    یکی جهاد در راه خدا و : در دنیا دو هدف داشتم    
 پس شـما سـعی کنیـد کـه بیـشتر درس      .هایم خواهم رسید    علم و انشاءاهللا به یکی از هدف      

شـما بایـد همچـون      .  دانشگاهها را تصاحب نکنند      اوباش و ضدانقالب   سري  یکبخوانید تا   
 نیـان و دیگـر     ابوالمعان و حـسین ربا      ، حسن صفائی، حسام   سعیدياهللا مومنیان، مجتبی      روح

کردنـد    خواندند و هم در جهاد با دشمنان شرکت می          عزیزانمان باشید که هم درسشان را می      
اینان باید براي شما سرمشق باشند و امیدوارم که همیشه پشتیبان انقالب اسـالمی و امـام و                  

 پرور باشید و همیشه خانواده شهدا سر بزنید و شهدا را هم فراموش نکنیـد و بـه        مردم شهید 
هـاي    ي مـشکوك باشـید مخـصوصاً خـط        هـا   دشمن مهلت توطئه را ندهید و موظـب خـط         

مشرکینی که در شهر خودتان وجود دارند که مخالف با جنگ و امام و یاران امام هـستند از                   

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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همه شما عزیزان التماس دعا دارم و امیدوارم که هر بدي و خوبی از من دیدي مـرا حـالل                    
 . کنید و برایم دعا کند

 شما پدر و مادر عزیزم، هیچوقت براي من گریه نکنید که دشمنان اسالم خوشحال               و اما  
در ) 7(گریه کنید چون امام حـسین ) 7(کنید براي امام حسین شوند و اگر هم گریه می     

و ) 3(صحراي کربال کسی را نداشت که بر سر جنازه حاضـر شـود بـه جـز زینـب کبـرا        
گیرد   د و همیشه در موقعی که دل شما می        براي همه ما ثابت ش    ) 7(مظلومیت امام حسین  

کنـد و شـما را هـدایت بـه راه مـستقیم               هـا را آرام مـی       به خدا پناه ببرید چون خداونـد دل       
نماید و تنها خواهش من این است که اگر شهید شدم پس از شهادتم فقط در خط اسالم                    می

ار سرسـخت انقـالب   باشید و اگر تا حاال غفلتی از شما سرزده، منبعد سعی کنید کـه طرفـد          
دنیـا زنـدان مـومن و بهـشت     «جامعه عمل بپوشـانید  ) 6(و به این حدیث پیامبر . باشید

 .»کافر است
و برادران عزیزم اسلحه مرا بردارید و روانه جبهه شوید و نگذارید که دشمنان اسالم بـه               

 هرچنـد کـه   اي وارد سازند زیاد به مال دنیا و زندگی چند روز فکر نکنید و               انقالب ما لطمه  
اهللا هستید و این براي یک خانواده افتخار است امیدوارم که همیشه فکـر                شما در خط حزب   

 .و ذکرتان تبراي اسالم باشد
و اما شما خواهران عزیزم، فقط یک کلمه به شما نصحیت از من که حجاب خودتـان را              

 از کوچکی به    هایتان را خوب تربیت کنید و       باشید و بچه  ) 3(حفظ کنید و همچون فاطمه    
هایتـان    حجـابی خـود و بچـه        آنها نماز را عادت دهید چون ستون دین نماز اسـت و از بـی              

 .بپرهیزید و نگذارید فرزندتان انحراف فکري پیدا کنند
خواهم که اگر پیرو خط رهبر و یاران رهبر و اسـالم هـستند در تـشیع                   و از فامیالنم می    

یع جنازه من شرکت نکنند و زیـاد هـم غـصه مـرا              ام شرکت کنند و اگر نیستند در تش         جنازه
نخورند و این راهی بود که خودم انتخاب کردم و هیچکس به زور مرا به این راه نبرده و از                    

 .اهللا التماس دعا دارم امیدوارم که مرا ببخشید همه امت حزب
 حسین ذوالفقاري

7/9/1365 
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم  بسم

م و درود بر امام امت و درود و سالم به خانواده شهدا که چـشم و چـراغ ایـن امـت                 با سال 
هستند و با سالم بر خانواده خودم امیدوارم که همیشه در خط انقالب و اسـالم باشـند و از             
مسئولین انقالب حمایت کامل را بکنند و صبر و استقامت و شجاعت را از سـرور شـهیدان                  

هـا و   با خون خود جهان اسالم را زنده کـرد و همیـشه در دل        که   1 بگیرند )7(امام حسین 
ها جاي دارد که تا آخرین قطره خون خود با یزیدان جنگید و هیچگونه سرتسلیم فرود                قلب

تا به درجه رفیـع شـهادت نائـل آمـد امیـدوارم مـا هـم چنـان باشـیم کـه امـام                         ] و[نیاورد  
زمان بجنگـیم و هیچگونـه تـرس و     بود و اکنون موقع آن رسیده که با یزیدان       )7(حسین

خانواده عزیـزم همیـشه یـاد خـدا       . چون خدا با ماست   . واهمه از دشمنان خدا نداشته باشیم     
کنید، توکل به خدا کنید و همیشه سعی کنید که قرآن را بیشتر تالوت کنید و بـه معـانی آن                     

بینیـد   نیـد، مـی   که عاقبت آخر ما به کجا خواهد رسید، اگر یک کمی فکر ک          2بیشتر پی ببرید  
 روز از این سفر کوتاه مدت به سفر درازمدت برویم و شما سعی کنیـد       3که همه ما باید یک    

االن بهترین موقعیت است که خداونـد  .  ندهید 4سفر کوتاه مدت را به سفر درازمدت ترجیح       
و بـه سـر و صـورت        . پـشیمونی کنیـد   ] اظهار[مبادا در شهادتم زیاد     . کند  شما را امتحان می   

ید که هرگز روح مرا خوشحال نخواهید کرد و باعث خوشحالی دشمنان خواهـد شـد و                 بزن
 گریه کنیـد، چـون      )7(سعی کنید که به جاي اینکه براي من گریه کنید، براي امام حسین            

مبادا با شهادتم خـدا نکـرده   . داري دهد مظلوم امام عزیز بود که کسی را نداشت که او را دل      
، که هرگز شما را نخواهم بخـشید و در آخـرت جلـو شـما را                 از انقالب روي گردان شوید    

خونتان در خط اسالم و قرآن باشید و از امـام           ] قطره[که تا آخرین    . خواهم گرفت امیدوارم  
 . حمایت کنید5اهللا منتظري و مسئولین مخصوصاً حضرت آیت

                                           
 .»بگیرد« در اصل وصیت -1
 .»ببرد« در اصل وصیت -2
 .»یکی« در اصل وصیت -3
 .»ترجیع« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
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زرگـی در   ب2 و منزلت1»چشم و چراغ این امت هستید«و شما هم بدانید که به قول امام،       
 تـن از اعـضاي خـانواده        3اهللا دارید و شما باید افتخار کنید که یـک           برابر خدا و مردم حزب    

خود را در راه خدا دارید و همیشه برایم دعا کنید و از خدا بخواهید که مرا بیـامرزد و ایـن                      
هاي پـی در پـی دیـدم کـه           را هم بدانید که من خیلی به شهادت نزدیک شدم، چون خواب           

 که به جبهه رفتم از خداي خود خواسـته کـه در   4داد و از موقعی هادتم را خبر می شهیدي ش 
 را نصیب مـن کنـد و یـا شـهادت در راه خـدا راه کـه       )7(این سن یا زیارت امام حسین   

 که دیدم بـراي شـما تعریـف      5هایی اهللا خداوند نصیب من خواهد کرد و در آخر خواب           انشا
 .خواهم کرد

 صفائی را در خواب دیدم که از جلو کوچه ما رد می شـد و بـا                  یکبار برادر شهید حسن    
صورت نورانی او را دیدم وقتی که او را دیدم فوري در آغوشـش گـرفتم و از او در مـورد                      
شهادتم پرسیدم، او هم اول سعی کرد که چیزي به من نگوید، ولی بعد از چنـد بـار اصـرار             

 .ید خواهی شدمن، خبر شهادت را به من گفت و گفت که بزودي شه
و یکبار هم که به مشهد مقدس رفته بودم و به آنجا کـه رسـیدم شـب نیـت کـردم کـه                         

خواننـد و     نامه مرا دارنـد مـی       شب در خواب دیدم که وصیت     . سرنوشت من چه خواهد شد    
 به طور زنـده حـضور داشـتم و      6جمعیتی زیاد در مزار شهدا بودند و من هم خودم در آنجا           

دادم و بعد که از خواب بیـدار شـدم فهمیـدم کـه سرنوشـت مـن         میام گوش نامه  به وصیت 
نامه نوشتم و شب در باال سرم گذاشـتم و         ) عج( امام زمان    7و یکبار هم واسه    .شهادت است 

به خوابم بیاید و شب که خوابیدم دیدم در جبهه هـستم  ) عج(آنقدر گریه کردم که امام زمان   
من نوشته بودم به من داد و گفت امام زمان جواب           که یکی از برادران بسیجی آن نامه را که          

                                           
آفرینان ایـن مرزوبـوم       هاي شهدا با شهادت افتخار      شما خانواده «: ن سخن امام در شأن خانوادة شهدا      اشاره دارد به ای    -1

به جهان فهماندید که از همۀ عزیزان در راه اسالم خواهید گذشت، شما چشم و چراغ این ملتید، خداونـد یارتـان                      
 ).80، ص14صحیفه امام، ج. (»باد

 .»منزلتی«  در اصل وصیت-2
 .»یکی«صیت  در اصل و-3
 .»اي موقعه« در اصل وصیت -4
 .»خوابهاي« در اصل وصیت -5
 .»آن« در اصل وصیت -6
 .»واصه« در اصل وصیت -7
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بعد من فوراً نامه را از او گرفته که زیـر نامـه نوشـته بـود، امـام زمـان       . نامه تو را داده است    
که تقوا را پیشه کن، فقط این کالم را نوشته بود و دیگر از آن بـه بعـد روحـم جـاي                      ) عج(

 کـه دیـدم     1هـایی  م و بـا ایـن خـواب       دیـد   دیگري بود و همیشه خودم را در جاي دیگر می         
ولـی  . فهمیدم که باالخره آخر و عاقبت من شهادت است و به سوي خدا پرواز خواهم کرد               

خواستم که آخرین لحظه مرگم را شـهادت در راه خـدا قـرار دهـد و          من همیشه از خدا می    
 فقـط بـراي     به جبهه هم   2اینقدر در راه خدا بجنگم تا دشمنان اسالم را قتل عام کنم و رفتن             

 .رضاي خدا بود و نه براي کس دیگر
دانـم دوري   امیدوارم که خانواده عزیز مخصوصاً پدر و مادر عزیزم صبر داشته باشند، می       

 چون دشمنان اسالم بدجور دین ما را مـورد          ،اي نیست    ولی چاره  ،فرزند خیلی سخت است   
از خواهرهـا و    . قـرار دهـد   اهللا خداوند شما را جـزء صـابرین           هجوم خود قرار دادند و انشا     

خواهم که در خط صراط مستقیم باشند و امیدوارم که نمازشان را سـر وقـت                  شوهرشان می 
شان نباشد و فرزندانشان را تربیت اسـالمی بدهنـد و            بخوانند و خدا نکرده خللی در زندگی      

رکت  زندگی خود قرار دهند و در دعاهاي کمیل و توسل بیشتر ش            3 الگوي عنوان  بهاسالم را   
و از .  چون خداوند بر هـر چیـزي آگاهـست   4کنید و یاد خدا و تسبیح خدا را بیشتر بگویید 

کنم و امیدوارم که راه مرا ادامه دهند و نگذارند اسلحه             اهللا ایم خیلی تشکر می      برادران حزب 
هاي جنگ را گرم نگهدارند و پشتیبان انقـالب اسـالمی و              من به زمین بیفتد و همیشه جبهه      

 . التماس دعا دارم5ها از تمام خویشان و فامیل.  خط امام باشندامام و
 سال نماز را بدهنـد و مـرا       4 ماه روزه و     4خواهم که     و در آخر از پدر و مادر عزیزم می         

 .در آخرت خشنود کنند
 . از عمر ما بکاه بر عمر رهبر افزا-دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

23/9/65 
 فقارخانیحسین ذوال

                                           
 .»خوابهاي« در اصل وصیت -1
 .»رفتم« در اصل وصیت -2
 .»الگو« در اصل وصیت -3
 .»بگوید« در اصل وصیت -4
 .»فامیالن« در اصل وصیت -5
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 ام نامه براي خانواده وصیت
کنم جبهه آمدن من فقط براي رضاي خـدا بـوده و نیـتم بـراي خـدا بـوده              باز هم تکرار می   

شـوند مـرده      آنانکه در راه خدا کشته مـی      «: گوید در قرآن    همانطور که خداوند هم می    . است
 1.»خوردند اند و در نزد خدا خود روزي می میپندارید بلکه زنده

 . الهی العفو- مرا ببخش الهی العفوخدایا

                                           
 .عمران   آل سورة169آیه ترجمه  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I امیدوارم پیرو والیت باشید. 
I در خط اسالم و امام گام بردارید. 
I از یاد خدا غافل نباشید. 
I با دشمنان اسالم بجنگید. 
I کردیم  یاري می)7(اگر در کربال بودیم از امام حسین. 
I را یاري کنید)7(سینها بروید و امام ح به جبهه . 
I خواهران عزیز و دینی حجابشان را حفظ کنند. 
I استوار باشند) 3(خواهران مانند حضرت زینب. 
I براي طول عمر امام خمینی دعا کنید. 
I ها هجرت نمودم براي اشاعه و گسترش اسالم به جبهه. 

 عباس :نام
 ذوالفقارخانیان :خانوادگی  نام

 قربانعلی :پدر نام 
  خیرالنسا:نام مادر

 1346 یکم آبان :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع     روسـتاي طالـب  :محل تولـد  

 هرستان مهدیشهرش
  ابتداییة پایان دور:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366ونهم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عباس ذوالفقارخانیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
» و کـسانی کـه در       «1» بل احیاء عند ربهم یرزقون     اهللا امواتاً   ی سبیل ین قتلوا ف  ن الذّ و التحسب

 .»خورند اند و نزد خداوند روزي می شوند مرده مپندارید بلکه آنان زنده راه خدا کشته می
 2و نایـب ) عـج (با درود و سالم بر یگانه منجی بشریت و امامـت حـضرت امـام زمـان                  

ردم شـهیدپرور ایـران و درود و سـالم بـر     خمینی و درود و سـالم بـر شـما مـ     برحقش امام 
 .  اسالم3رزمندگان

 5 برحسب وظیفه شرعی به فرمـان ولـی فقیـه کـه نایـب              4اینجانب عباس ذوالفقارخانیان   
تا کمـک بـه سـایر بـرادران        ] و[به جبهه هجرت نموده     ] است) [عج( حضرت مهدي    برحق

 خـود  )6(اهللا  رسولمسلمان در جهت اشاعه و گسترش اسالم کرده باشم و برطبق گفته      
 براي شما برادران و خواهران مسلمان ذکـر          عنوان وصیت  هاي ب   دانم چند جمله    را موظف می  

خواهم که براي طول عمـر امـام خمینـی دعـا              اي مردم شهیدپرور ایران من از شما می       . کنم
] شـما [ها را پرکنید و از فرمان امام خمینی اطاعت کنیـد از            خواهم که جبهه    از شما می  . کنید

استوار باشـند  ) 3(خواهم حجابشان را حفظ کنند و مانند زینب         خواهران عزیز و دینی می    
اما شما خانواده گرامی مادر عزیزم امیـدوارم      .  من است  6تر از خون سرخ     که حجابتان کوبنده  

دانم داغ فرزنـد بـراي شـما سـخت اسـت امـا زینـب                   می 8. نباشید 7در شهادت من ناراحت   
 شهید را تحمل کرد، براي او سخت نبود سعی کنیـد بـا صـبر و                 72که داغ   » ا علیه  اهللا  سالم«

کنید در خفـا       می 9گونه بودن خویش، دشمنان را به گریه وادارید اگر گریه           استقامت و زینب  

                                           
 .169/  آل عمران-1
 .»نائب« در اصل وصیت -2
 .»رزمندگا« در اصل وصیت -3
 .»ذوالفقارخانیان« امضاي شهید و متن وصیت -4
 .»نائب« در اصل وصیت -5
 .»شرخ«در اصل وصیت  -6
 .»ناراحتی« در اصل وصیت -7
 .»نباشد« در اصل وصیت -8

 .»گریی« در اصل وصیت -9
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و کمتر گریه کنید و دشمنان اسالم را شاد نکنید، اگـر بـه یـاد مـن افتادیـد، بـه یـاد           ] گریه[
ام و حقی که از      دانم فرزند خوبی براي شما نبوده       می.  کنید  گریه )7(مظلومیت امام حسین  

اي از زحمـات شـما را کـرده      کنم و جبران ذره1خوبی ادا  هشما برگردن حقیر بود نتوانستم ب     
 پدر عزیـزم امیـدوارم حقیـر    . مرا ببخشید و از شما التماس دعا دارم      2باشم و به بزرگواریتان   
کوتاه زندگیم نتوانستم آنطور که شایسته شماست، بـه          زیرا در مدت     .گناهکار را حالل کنید   

اسـتقامت خـود   ] و[شدم و با صـبر      شما خدمت کنم و همیشه موجب اذیت و آزار شما می          
لبخند بر چهره، دشمنان اسالم را به تعجب وادارید و به این شهادت افتخار کنیـد چـرا                  ] و[
نـزد شـما بـودم و امـروز هـم      باشد و من امانت خداونـد در      شهادت کمال انسانیت می    3که

 4ام  خـواهران و بـرادران گرامـی      . خداوند صالح دانسته است که امانت خـود را پـس گیـرد            
 و همیشه به یـاد خـدا        5امیدوارم پیرو والیت فقیه باشید و در خط اسالم و امام گام بردارید            

نیـد و در    اي از یاد خدا غافل نباشید و جاي خـالی مـرا در نـزد خـانواده پرک                   باشید و لحظه  
 خونین مرا بر دست گیرید و بـا دشـمنان           6ضمن برادرانم سنگر مرا خالی نگذارید و اسلحه       

اسالم بجنگید و در ضمن برادران عزیزم این چند کلمه را در یک کاغـذ بـزرگ بنویـسید و            
اگـر در کـربال بـودیم، از امـام       « و   8 ما مسلمان هستیم   7گویید  اي آنانی که می   . به دیوار بزنید  

هـا     را یاري کنید و بـه جبهـه        )7(، االن امام حسین   9»کردیم   دفاع و یاري می    )7(حسین
 . را یاري کنید)7(بروید و امام حسین

 خداحافظ 
 عباس ذوالفقارخانیان

                                           
 .»اداء« در اصل وصیت -1
 .»اریت« در اصل وصیت -2
 .»که چرا« در اصل وصیت -3
 .»گرامیم« در اصل وصیت -4
 .»برادري« در اصل وصیت -5
 .»اصال« در اصل وصیت -6
 .»گوید می« در اصل وصیت -7
 .»هستم« در اصل وصیت -8
ه کسانی است که از همراهـی  نام این عبارت در واقع حسرت» افوز فوزاً عظیماًف و یا لیتنی کنت معهم « اشاره دارد به     -9

 .در کربال واماندند) 7(امام حسین
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 هاي کلیدي عبارت
I خداوند بزرگ را شکر که نام مرا در لیست سربازان امام قرار داد. 
I  داریدبرادران پشت جبهۀ را محکم نگه. 
I برادران همیشه در نمازها و دعاها امام را دعا کنید. 
I دهندگان راه شهیدان باشید ادامه. 
I در نمازهاي جمعه و جماعت امام خمینی را دعا کنید. 
I توانید از روحانیت پیرو خط امام و متعهد و آگاه پشتیبانی و دفاع کنید اي مردم تا می. 
I یاران امام امت را تنها نگذارید. 
I ید خون شهیدان ایران پایمال شودنگذار. 

 محمد :نام
 ذوالفقارخانیان :خانوادگی  نام

  قربانعلی:پدر نام 
  خیرالنسا:نام مادر

 1344 نوزدهم تیر :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع     روسـتاي طالـب  :محل تولـد  

 شهرستان مهدیشهر
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362وهشتم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 محمد ذوالفقارخانیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
»اهللا امواتاً ین قتلوا فی سبیلن الذّوالتحسب1» عند ربهم یرزقون بل احیاء  
انـد بلکـه زنـده بـه حیـات ابـدي شـدند و در نـزد                    مپندارید کـه شـهیدان راه خـدا مـرده         «

 .»پروردگارشان متنعم خواهند بود
 )امام خمینی (3.» است از اولیا و امامانمان2شهادت ارثی«
درود بـر محمـد و آل       . سپاس خداوندي را که بزرگتر از آنست که بتوان وصـفش کـرد             

سالم به یگانه مصلح بـشریت در سراسـر         ] و [4 که برگزیده خداست و درود     )6(محمد
ن امـامی کـه فریـادش       شکن قرن این اسوه زما       و درود به نایب برحقش امام امت بت        5گیتی

اهللا همیـشه   کند و سالم بر امـت حـزب   هایشان خفه کرده و می فریاد جهانخواران را در سینه    
 .کنم نامه خود را آغاز می بیدار و در صحنه حاضر وصیت

العالمین خداوند بزرگ را شکر فراوان که این بنـده رو سـیاه و گنهکـار را                 الحمداهللا رب  
را نصیب من رو سیاه کرده      ] باطل[هاي جنگ حق علیه        و جبهه  6متوفیق داد که به جبهه برو     

 شـاید از    7در لیست جنگجویان و سربازان امـام زمـان قـرار داد تـا انـشاءاهللا               ] و نام من را     [
 . گناهانم درگذرد

و خداونـدا  . اي مفیـد و عابـد باشـم        خداوند مرا ببخش از این که نتوانستم برایـت بنـده           
 .را از پاهایم بازکن تا بهتر بتوانم ترا بشناسممعبودا بندهاي نفسانی 

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .»ارسی« در اصل وصیت -2
 .341 ص ،9 ج ، صحیفه امام-3
 .»دورد« در اصل وصیت -4
 .»کیتی« در اصل وصیت -5
 .»برویم« در اصل وصیت -6
 .»انا شاء اهللا« در اصل وصیت -7
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، 1»کـردیم    مـی  )7(اگر کربال بودیم حمایت از حسین     «گفتید    اي برادران شما که می     و 
 2»هـل مـن ناصـر ینـصرنی       «حاال موقع آن رسیده که به وعده خود عمل نمایید و به نـداي               

الم عزیز حمایت کنید و     شکن قرن این پیر جماران لبیک گویید و از اس           حسین زمان این بت   
ها را محکم نگه دارید و همیشه در نمازها و دعاها امام را دعا کنید کـه اوسـت                     پشت جبهه 

 .چشم امید تمامی مستضعفان جهان
 چیزي از مال دنیا نداشتم فقط جانی داشتم کـه آن را             3ام  و اي مادر عزیزم من در زندگی       

 اسـالم عزیـز داشـتم ادا کـنم          4اشم دینی که به   هم در راه خدا دادم تا با جان خود توانسته ب          
 او  سوي  به همه از او هستیم و       6»اناهللا و اناالیه راجعون    «: است 5چون خداوند مهربان فرموده   

ماند و همه رفتنـی       و مادر عزیزم این را هم بدان که هیچکس در این دنیا نمی            . گردیم  باز می 
و یارانش را ادامه دهد و مادر عزیزم ایـن           در راه خدا شهید شود و راه حسین          7[...]هستیم،  

 8سازیم و اگر این بنـده گنهکـار لیاقـت           رسیم یا کربالي دیگر می      را هم بدان یا به کربال می      
بـا  ] شـهید [فرزند تو در جهاد ] و. [شهیدشدن را داشتم مبادا ناراحت شوي خدا را شکر کن  

جهـاد دري از درهـاي      «: فرمایـد    مـی  )7(مان علی   شهید شده است چون موالي    ] ان[کفار  
 مادر عزیزم براي من گریه نکنید اگر هم خواسـتی گریـه کنـی بـه یـاد امـام       9».بهشت است 

 گریـه کـن و   11 که چگونه تشنه لب شـهید شـدند  10 و یارانش در روز عاشورا     )7(حسین
قهرمـان  ) 3(خواهر عزیزم براي من گریه کن، اما در بین اشک ریختن به یاد زینب کبري              

 .ادامه بده) 3(را باش و راه شهیدان را مانند زینبدر روز عاشو
                                           

از شـهادت آن حـضرت   ) 7(مندان امام حسین  عاشقان و عالقهکه» «نی کنت معکمیا لیت« ترجمه این عبارت است   -1
 .»گویند می

 . تعلیقات.ك.ر -2
 .»زندگیم« در اصل وصیت -3
 .»از« در اصل وصیت -4
 .»فرمود« در اصل وصیت -5
 .156 / بقره-6
 .خوانا نیست -7
 .»الیق« در اصل وصیت -8
 .»الجنۀفان الجهاد باب من ابواب «البالغه است   نهج27 ترجمه بخشی از فراز اول خطبه -9

 .»عاشوار« در اصل وصیت -10
 .»شدن« در اصل وصیت -11
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امـا ایـن را هـم بدانیـد کـه           . و اي پدر جان شاید بعد از شهید شدن من ناراحت شـوي             
افتخار بزرگی نصیب شما گردید مبادا ناراحت شوي خدا را شکر کن و پدر جان مـن اگـر                   

در بـستر بیمـاري از دنیـا        بدن ضعیفم هزاران تکه گردد باز برایم شیرین تر از آن است کـه               
 .بروم

به . شوند  دانم که با شهیدشدن من منافقین کوردل خوشحال می          و اي پدرجان هرچند می     
هیچ جوانی کـه طعـم اسـالم و    ] نه تنها بلکه[آنها بگو که این زندگی حیوانی که شما دارید   

هنـشاهی  ایـران ایـران شا    . مردانگی را چشیده، با شما دست بیعـت و دوسـتی نخواهـد داد             
 . اهللا است جوانان جوانان جنداهللا ایران ایران حزب. نیست

عزیزم ناراحت نباشید و براي من گریه نکنید که منافقین شاد شـوند بـه مـادر و                  برادران   
باشـد    و از خداوند طلب صبر کنید و صبور باشید که خداونـد بـا صـابران مـی     1[...]خواهر  

 خـدا و انقـالب      3و امام امـت را تنهـا بگذاریـد و در راه           انقالب و اسالم عزیز     ] مبادا [2[...]
 و کاري نکنید که منافقین کوردل شاد شـوند و انقـالب تنهـا بمانـد و از شـما                    4کوشا باشید 

 .خواهم که ادامه دهندگا راه شهیدان باشید می
 را 6 بزرگی بر دوش شماست و این مـسئولیت     5سخنانی چند با شما مردم دارم مسئولیت       

. اي از پا ننشینید و امیدوارم که خدا این امت را یاري و پیروز گردانـد            ید و لحظه  احساس کن 
خواهم که در نمازهاي جمعه و جماعات امام خمینی را دعـا              و اي مردم از شما عاجزانه می      
 .  به ما عطا کرده است7کنید که خداوند نعمتی بزرگ

توانند مـا را بـه    تعهد و آگاه که میتوانید از روحانیت پیرو خط امام و م         و اي مردم تا می     
اسالم راهنمایی کنند پشتیبانی و دفاع کنید و یـاران امـام امـت را تنهـا نگذاریـد و از شـما                       

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 .»دراه« در اصل وصیت -3
 .»باشد« در اصل وصیت -4
 .»مسولیت« در اصل وصیت -5
 .»مسولیت« در اصل وصیت -6
 .»بزرك« در اصل وصیت -7
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ایـران پایمـال   ] به خفته[خواهم که راه شهیدان را ادامه دهید و نگذارید که خون شهیدان    می
 اهللا  ء انشا. شود

 

 » اهللا و برکاته1رحمۀوالسالم علیکم و «
 برادر حقیر شما محمد ذوالفقارخانیان 

 

 تعالی بسمه
کنم که وقتی شـهید شـدم ناراحـت نـشوید و جنـازه را پهلـوي         مادر عزیز به تو وصیت می     

خمینی را دعا کنید و اگر جنازه مرا پیدا نکردید دنبـال جنـازه                شهیدان دیگر دفن کنید و امام     
اد کنید و اگر شهید شـدم بـه جـاي مـن بـه               من نیایید و به برادران بگو که ایمان خود را زی          

 . مشهد بروید
 خداحافظ
 محمد ذوالفقارخانیان

                                           
 .»برحمۀ«  در اصل وصیت-1
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 یديهاي کل عبارت
I ها لبیک گویید به نداي امام خمینی مبنی بر حضور در جبهه. 
I ام من براي اعتالي اسالم به جبهه آمده. 
I زمان زمان جنگ است جنگ اسالم با کفر. 
I  هاي حاضر در آنجا هدفی داشته باشند سنگر است که انسانزمانی دانشگاه. 
I براي پیروزي رزمندگان اسالم دعا کنید. 

 جمشید :نام
 ذوالفقاري :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 منور :نام مادر

 1343 یکم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  دانشجوي سال دوم کارشناسی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365ودوم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
 رکش اصابت ت:نحوة شهادت

ــزار ــرف   :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 جمشید ذوالفقاري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2.» واهللا معکم و لن یترکم اعمالکم1فالتهنوا و تدعوا الی السلم و انتم االعلون«

دعوت به صـلح نکنیـد   )  کارزار درو(پس شما اي اهل ایمان در راه دین سستی روا مدارید  
تـر خواهیـد بـود و خـدا بـا       بلکه دعوت به دین حق کنید که شما بر کفار غالب و بلند مقام   

دهم به یکتایی خداوند متعال و معتقـد        شهادت می . کاهد  و از اعمال شما هیچ نمی     . شماست
اکـرم حـضرت      ص نبی عظام باالخ   جهان و رسالت انبیاء   »  بودن 4 او سوي  به بودن و    3از او «به  

 .باشم  و امامت ائمه اطهار از سالله آن رسول معظم می)6(محمد بن عبداهللا
زمان، زمان جنگ است، جنگ اسالم با کفر، نور با ظلمت آن هـم در لحظـاتی حـساس                

لحظاتی که نفسهاي دشمن به آخر رسیده است و نداي امام مبنی بر حضور در جبهـه بلنـد                   
لـذا حقیـر نیـز جهـت     . و والیت فقیه لبیک گفتن به این نداسـت       است وظیفه یک انسان پیر    

هـا و وصـایاي مختـصري     ام و سـفارش  اعتالي اسالم و لبیک گفتن به این ندا به جبهه آمده       
 .دارم

اي کـه در نظـر دارد و         از امت اسالمی تقاضاي صبر در یاري امام در جهت اهداف عالیه            
 در اطاعت از امـام و       5هاي نبرد   ور در صحنه  طلب دعا براي پیروزي رزمندگان اسالم و حض       

طلب عفو و بخشش از همه مومنین و مومنات خصوصاً آنهایی که در حق آنهـا ظلمـی روا                   
 یـک عـضو کوچـک از جمـع          عنـوان   بههمچنین   .ام و امثالهم دارم     ام و یا غیبتی نموده      داشته

 سـنگر اسـت کـه       شـوم زمـانی دانـشگاه       دانشجویان، به تمامی برادران دانشجو متـذکر مـی        
اي در پـیش       دشمنی در نظـر داشـته و مبـارزه         .هاي حاضر در آنجا هدفی داشته باشند       انسان

 6.بگیرند و هدف از تحصیل را طوري در نظر بگیرید

                                           
 .»اعلون« در اصل وصیت -1
 .35/ محمد -2
 .»اوئی« در اصل وصیت -3
 .»اوئی« در اصل وصیت -4
 .»حادث« در اصل وصیت -5
 .نامه ناتمام است آید که وصیت  از سیاق کالم چنین برمی-6
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 هاي کلیدي عبارت
I من به خاطر اسالم و دفاع از میهن و ناموس کشورم پا در این راه نهادم. 
I ارم با چشم بینا راهشان را انتخاب کننداز برادران و خواهران تمنا د. 
I باشم)7( جانباز براي امام حسینيامید است من سرباز . 
I پدر و مادر از شهید شدن من ناراحت نباشید. 

 اهللا حبیب :نام
 ذوالفقاري :نوادگیخا  نام

  ابوالقاسم:پدر نام 
  عذرا:نام مادر

 1340 یکم اسفند :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1361 دوم فروردین :تاریخ شهادت
  کرخه نور:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــامزاده ا :م ــهداي ام ــزار ش ــرف  گل ش
 زادگاهش
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 اهللا ذوالفقاري حبیب
 

 1اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بـه   صادره از سـمنان کـه بنـا   21اهللا ذوالفقاري فرزند ابوالقاسم متولد سمنان         اینجانب حبیب 

 الزم 2ام و چون ممکـن اسـت در ایـن راه شـهید گـردم          حکم مقدس سربازي به جبهه آمده     
 از مـیهن و  3خاطر دین اسـالم و دفـاع   دانستم نکاتی را به پدر و مادرم تذکر دهم اوالً من به       

همچون [ در ثانی امید است که دین خود را نسبت به            -2ناموس کشورم پا در این راه نهادم        
م و میهنم همچون سرباز ادا کرده باشم و همچون سربازي جانباز بـراي امـام                اسال] سربازي
 4. باشم)7(حسین

انـد تـا بـه ایـن سـن            خود که یک عمر براي من زحمـت کـشیده         ] م[ثانیاً از پدر و مادر     
 هیچگونـه  5[...]کنم که در شهید شـدن مـن      نموده و تقاضا می   ] را[اند نهایت تشکر      رسانیده

 از برادران و خواهران تمنا دارم بـا         6.اشید و هیچگونه گریه و زاري ننمایید      ناراحتی نداشته ب  
 .چشم بینایی راهشان را انتخاب نمایند

پولی که از من بـاقی اسـت در   ] وجهی[ از پدر و مادرم تقاضا دارم در مورد مقدار   7رابعاً 
 رزمندگان اسالم   9 کنند در پایان سالمتی و سعادت و پیروزي نهایی         8]هزینه[راه امور خیریه    

 .  سرتاسر جهان10شدن این اسالم در را خواهان و خواستارم به امید گسترده
 ساقی کربال سرباز وظیفه

 

                                           
 ..به صورت ناخوانا قید شده است/.... 25/12 و تاریخ »الرحمن« در اصل وصیت -1
 .»گرددم«ت  در اصل وصی-2
 .»دفاي« در اصل وصیت -3
 .»نباشم« در اصل وصیت -4
 .خوانا نیست -5
 .»ننمائید« در اصل وصیت -6
 .»راقباً« در اصل وصیت -7
 .»صدمت« در اصل وصیت -8
 .»نهائی« در اصل وصیت -9

 .»از« در اصل وصیت -10
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 دیگـــــر اي مـــــادر بـــــدنبالم مگـــــرد
 

ــرد      ــور س ــد در گ ــاك ش ــرمم خ ــب گ  قل
 

 نیـــست ایـــن خـــاك ســـیه مـــاواي مـــن
 

ــمان  ــن  آسـ ــاي مـ ــون جـ ــد اکنـ ــا باشـ  هـ
 

ــاهد  ــهیدم، شـ ــن شـ ــیم 1مـ ــی عظـ   ظلمـ
 

ــا  ــریممیهمـــــ ــیش رزاق کـــــ  نم پـــــ
 

 روح مـــــن را بـــــازبینی هـــــر زمـــــان
 

 پـــــاك و تابـــــان در میـــــان اختـــــران 
 

ــی   ــان م ــه ج ــهادت را ب ــون ش ــتم چ  خواس
 

ــر   ــود را بـ ــن جهـــت خـ ــتم زیـ   آن آراسـ
 

 

                                           
 .»شاهدي «  در اصل وصیت-1
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 یديهاي کل عبارت
I خدایا امام خمینی را براي به ثمر رساندن خون شهیدان حفظ کن. 
I را براي حفظ اسالم و امام خمینی بر زمین نگذارام  پسرم تا جان داري اسلحه. 
I هایی بخش اسالم است  رخط امام خط اصیل مکتب. 
I پسرم به امام خمینی وفادار باش. 
I از یاري امام خمینی بزرگ تا نثار جان ناقابل دست نکشید. 
 

 ذوالفقار :نام
 ذوالفقاري :خانوادگی  نام

 لیمحمدق :پدر نام 
 بدري :نام مادر

 1335 یکم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  اول ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 ششم آبان :تاریخ شهادت
  مریوان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد     گلزار شـهداي روسـتاي طالـب       :مزار
 شهرستان زادگاهش
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 ذوالفقار ذوالفقاري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 نامه شهید ذوالفقار ذوالفقاري وصیت
 .یا زندگیم را با سعادت و مرگم را با شهادت قرار بدهخدا

 عنـداهللا و  ۀًدرجـ  سبیل اهللا باموالهم و انفسهم اعظم      2]و هاجروا و جاهدوا فی     [1الذین آمنوا «
  3»اولئک هم الفائزون

مـال و جانـشان جهـاد    ] با[اند و در راه خدا  اند از وطن هجرت کرده      آنانکه که ایمان آورده   «
 .» بلندي است در نزد خدا4 مقامکردند آنها را

خدایا امام خمینی را حفظ کن و او را نصرت ده تا خون شهیدان این ممکلت را به ثمـر             
دار   آرزویی که دارم این است که پسر جـان آمـوزش اسـلحه را یـاد بگیـري و نگـه                     .رساند
 زمین  5]بر  دشمنی باشی تا [افتد    به زمین می  ) عج(الزمان  اي که از دست سرباز صاحب       اسلحه

باقی نماند آن را در دست بگیر و تا جان داري اسلحه را براي حفظ اسالم و امام خمینی بر                    
) عـج (زمین نگذار و به امام خمینی وفادار باش چون امام خمینی فرسـتاده صـاحب الزمـان                

 .کند آماده می) عج(است و زمینه را براي امام زمان
ران و برادران ایرانی و حتی به سایر برادرهـا و      و مادران و خواه    6یک پیامی که به پدران     

خواهران مسلمان جهان دارم این است که راه امام را بیاموزند، خط امام خط اصـیل مکتـب                  
خـدایا  . بخش اسالم است از یاري امام خمینی بزرگ تا نثار جان ناقابل دست نکشید               رهایی

 . امام و پیشواي ما را نصرت عنایت بفرما
 دار خمینی را نگه) عج(قالب مهدي ا انخدایا خدایا ت

12/8/60 

                                           
 .»آمنو« در اصل وصیت -1
 .اخوانا در اصل وصیت ن-2
 .20/ توبه -3
 .»مقامی« در اصل وصیت -4
 .»در« در اصل وصیت -5
 .»پدرران« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I خواهم در بسیج شرکت کنند از دوستان می. 
I یاري امام و روحانیت مبارز و اسالم بشتابید هب. 
I اهللا کنم به پیوندتان به حبل شما را سفارش می. 
I استاهللا امروز امام امت حبل . 
I ه دعاي کمیل بخوانیدهاي جمع در صورت امکان برایم شب. 
I آوریم ت میسما در صورت به شهادت رسیدن لیاقت ادامه راه همرزمانمان را بد. 

 سهراب :نام
 ذوالفقاري :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
  گوهر:نام مادر

 1340نهم دي و  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366ونهم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان سمنان:مزار
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 سهراب ذوالفقاري
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 نامه سهراب ذوالفقاري وصیت
  1»اولئک علی هدي من ربهم و اولئک هم المفلحون«
 .» خود رستگاران عالمندآنان از لطف پروردگار خویش براه راستند و آنها بحقیقت«
تـر از     پس از حمد و ثناي پروردگار عالمیان، سالم و درود به پدر عزیز و عمـه مهربـان                  

اکنون این بنده مخلص خدا و پیرو امام به یـاري پروردگـار       . مادر و برادران و دیگر دوستان     
م بپردازیم قدم    با دشمنان اسال   2رویارویی] و[سنگري دیگر به نبرد     ] در[رویم تا     با یاران می  

به راهی گذاشته که مشتاقان آزادي در این راه با اسلحه شهادت و پرواز در فضاي الیتنـاهی                 
وار در قربانگاه عشق الهی جان باختنـد امـا            ایمان، زنجیرهاي بندگی را گسیختند و اسماعیل      

 در بسیج شـرکت کـرده تـا در صـورت لیاقـت شـهادت، راه      ] تا[خواهم  از کلیه دوستان می  
همرزمان خود را ادامه داده و به یاري امـام و روحانیـت مبـارز و اسـالم بـشتابید و گـوش                 

، آنوقت با مـشاهده ایـن       ]تا[بفرمان امام بوده و هر وقت غمگین شدید به مزار شهدا بروید             
بـر پیونـدتان    ] که[کنم    شما را سفارش می   . جوانان مکتبی درد خود را فراموش خواهید کرد       

 .سپارم که امروز امام امت است و همه شما را به خداي بزرگ میاهللا  حبل] به[
  نمـا و بـا اسـتقامت و بردبـاري در انجـام مـسئولیت       پدر ارجمندم مرا دعا کن و حاللـم      

ام کـه مـرا بـزرگ         کنم به عمـه     هایت را فراموش نمی     اسالمی و انسانی بکوش، هرگز محبت     
م در فقدانم گریه نکنـد و حاللـم نمـوده،    خواه کرده و بجاي مادرم بوده سالم رسانده و می     

  .برایم دعا کرده تا شهادت نصیبم گردد
داشته و در راه خدا و بـراي رضـا           کنم احترام پدر و عمه را نگه        به خواهرانم سفارش می    

فشارم تا در راه مبارزه حق علیـه باطـل مـرا و دیگـر      خدا کوشش کنند دست برادرانم را می  
 در صورت شهادت سنگرهایمان را خـالی نگذارنـد از همـه افـراد               همرزمان را یاري داده و    

هاي جمعه برایم دعاي کمیل بخوانند تا        خواهم در صورت امکان شب      خانواده و دوستان می   

                                           
 .5 / بقره-1
 .»رویاروئی« در اصل وصیت -2
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با طلب آمرزش از بارگاه احدیت روان و روحم را صیقلی دهند به امیـد پیـروزي حـق بـر                     
 ارباطل، خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهد

 »والسالم«
 سهراب ذوالفقاري
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 هاي کلیدي عبارت
I ایم که راه خونین شهدا را ادامه بدهیم ما آمده. 
I این دنیا دنیاي امتحان است. 
I مان برگردیم ما مسافر هستیم و باید به وطن اصلی. 
I در مقابل منافقین چون کوه استوار بایستید. 
I ن کفن به پیروزي رسیده است با خون هزاران شهید گلگو و اسالماین انقالب. 

 عبداهللا :نام
 ذوالفقاري :خانوادگی  نام

 محمدقاسم :پدر نام 
 بتول :نام مادر

 1348 دهم فروردین :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع   :مح ــسطام از تواب ــهر ب ش

 شهرستان شاهرود
  سوم ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عبداهللا ذوالفقاري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم

»1.» من لسانیعقدةً  احللُ امري ولیی صدري و یسرّرب اشرح ل 
کـران بـه      با سالم و درود بی    . به نام خداوند بخشنده مهربان و به نام خداي پاکان و شهیدان           

] بـه [رس مستـضعفین جهـان و بـا سـالم           رهبر کبیر انقالب این یگانه مرد توحیـد و فریـاد          
اندازد و با سالم بر شهداي        رزمندگان اسالم به رزمندگانی که نامشان لرزه بر اندم دشمن می          

اکنون شهدایی که عاشقانه به میدان جنگ رفتند و عاشقانه هـم      عزیزمان از صدر اسالم تا هم     
کنم، همـه مـا     آغاز میجنگیدند و عاشقانه هم شربت شهادت را نوشیدند و صحبت خود را     

دانیم که انقالب و اسالم به خون هزاران شهید گلگون کفن به پیروزي رسیده است و مـا     می
و ما باید امتحان  . این دنیا دنیاي امتحان است    . ایم که راه خونین آن شهدا را ادامه بدهیم          آمده

 ما مسافر هستیم و     شوند و   بدهیم تا ببینیم چه کسی در امتحان قبول و چه کسانی مردود می            
 هـر نفـسی شـربت مـرگ را     -2» الموتذائقۀکل نفس «باید به وطن اصلیمان برگردیم آري   

 من به برادرانم و خواهرانم این اسـت کـه راهـم را ادامـه بدهنـد و                    وصیت. نخواهد چشید 
 چـون   3خواهم که در مقابـل منـافقین        نگذارند که این منافقین سو استفاده کنند و از شما می          

خواهم کـه وقتـی جنـازه مـن را       استوار بایستند و شما اي پدر و مادر عزیزم از شما می     کوه
اي نـدارد و از       آوردند گریه نکنید، زیرا من به هدفم رسیدم و گریه کردن شـما هـیچ فایـده                

دانم که ایـن همـه زحمتهـایی را کـه             خواهم که این بنده حقیر را حالل کنید و نمی           شما می 
خالصه تربیتم را مدیون شما هستم و بـه تمـام           . دانم چطوري ادا کنم     یبراي من کشیدید نم   

 که عبداهللا فقط براي خداي متعال به جهاد رفته          4قومان و همسایگان سالم برسانید و بگویید      
و شربت شهادت را نوشیده است و شما اي پدر و مادر عزیزم از بـراي مـن روزه بگیریـد،                     

 . ي من نماز بخوانید و نماز قضا خیلی دارمو از برا 5زیرا خیلی روزه بدهکارم

                                           
 .28 -25 /طه -1
 .57 / عنکبوت-2
 .تعلیقات. ك.  ر-3
 .»بگوئید« در اصل وصیت -4
 .»طلبکارم«  در اصل وصیت-5
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کند پس شما را چی شده که این جور           روح وقتی که اجل رسید یک لحظه هم صبر نمی          
 1.اید به زمین چسبیده

 »اهللا و برکاته  توالسالم علیکم و رحم«
 به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر علیه کفر جهانی

 رزمندگان اسالم 2وانپرتو به امید بازشدن راه کربال بدست 
 برادر کوچک و حقیر شما
 عبداهللا ذوالفقاري

 

                                           
 .»چسبیدید« در اصل وصیت -1
 .»بتوان« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي بارتع
I است و ما از قافله عقب مانده)7(ساالر قافله خود حسین . 
I اي خداي جهان آفرین ما را صبر و ایمان عطا کن تا در راه تو استوار باقی بمانیم. 
I ستقلم من از وصف شهادت و بیان آن ناتوان ا. 
I هاي برادران است  با شهداي تاریخ و انقالب و حماسه)7(هرچه هست یاد حسین. 
I است)عج(یاد امام عصر) 6(و محمد) 7(اینجا هرچه هست یاد خدا و یاد علی . 
I تا دعاهاي شما مستجاب شود،اي دوستان همیشه خدا را بخوانید . 
I برد پیش خودش  تو را نمی،تا معبود تو عاشقت نگردد. 

 محمدتقی :نام
 ذوالفقاري :خانوادگی  نام

 رمضان :پدر نام 
 زهرا :نام مادر

 1345چهارم خرداد  :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  دوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 شانزدهم مرداد :یخ شهادتتار
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــرف   :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 ی ذوالفقاريمحمدتق
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
»ها الذّیا ایین آمنوا استعینوا بالصةلوبر و الص1»ابرین ان اهللا مع الص  
 .» به صبر و نماز بدرستیکه خدا با شکیبایان است3 یاري جوئید2که ایمان آوردید اي کسانی«
کـه  ) عـج ( موعـود  عصر و امام عصر آقا امام زمان مهدي          ولی 4با درود و سالم بر محضر      

 آن حضرت و با درود و سالم بـر  5ها گریان دیدار جمال نورانی و مطهر       جهان انتظار و قلب   
 کـه قلـم در      7 برحقش خمینی کبیر این اسوه مقاومـت و اوالد پیـامبر ایـن رادمـردي               6بینا

توانم آن را وصف کـنم و بـا درود و             وصف آن ناتوان است بخدا سوگند که بنده حقیر نمی         
 تـا کـربالي گـرم    )7( تا کربالي خونین و لب تشنگان حـسین 8ر شهیدان از هابیل سالم ب 

 .خوزستان و از کربالي خوزستان تا کربالهاي ایران
 9اي مکالمه کنم احواالتی از شما سراغ گیرم و دردها          خواستم چند کلمه    سالم علیکم، می   

د لحظه آنها را فرو نشانم و        مانده در این چن    11[...] بر دلم    10[...]هاي خود را که چون        و غم 
دانم چطوري بیانات خود را به شما گویم، آیا از جبهه بگویم یـا                نمی. بار خود را سبک کنم    

نویـسم، در خانـه خـدا در روسـتاي            هـا را مـی     االن که دارم این سخن    ) خالصه(از شهادت   
اسـت کـه    و زیر دستم دفترچه خاطرات       (12دورافتاده، نزدیک مهران و جبهه عملیاتی هستم      

                                           
 .153 / بقره-1
 .»آورید« در اصل وصیت -2
 .»جوئید« در اصل وصیت -3
 .»مظهر« در اصل وصیت -4
 .»اطهار« در اصل وصیت -5
 .»نائب« دراصل وصیت -6
 .»رامردي« در اصل وصیت -7
 .تعلیقات. ك.  ر-8
 .»دردهاي«در اصل وصیت  -9

 . خوانا نیست-10
 . خوانا نیست-11
 .»است«ر اصل وصیت  د-12
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 چقـدر   2داند که ایـن روسـتاییان        خدا می  1یزرع  روستایی است گرم و لم    ) اند  به ما هدیه داده   
 کیـست و    5 مستـضعف  4 را، ببـین کـه     3زجر کشیده بودند بیـا اي مـستکبر ببـین روسـتائیان           

] شرکت کنیم  [6براي رفتن به عملیات   ] که[خالصه امکان دارد در این چند روزي        . کجاست
آب کـرده و بـا        هاي پوتین را محکم کرده، آماده، قمقمـه آب پـر            ه کمر، بند  تجهیزات بسته ب  

هـاي   سردادن اعزام شـویم در آن موقـع اسـت کـه از چهـره              نوحه] با[یکدیگر وداع کرده و     
شود همچون آفتـاب و ماننـد گـل محمـدي، سـر و       شهیدان پیداست که چه کسی شهید می    

 . است7صورت آنها نورانی و عطرآگین
روند چه خوش جـایی   اند می   هاي متوالی در انتظار او بوده      سوي معشوقان که سال    هآنها ب  

جاودانـه  ] کـه [سوي دنیـایی   هروند و این دنیاي زبون را رها کرده و ب      خوشابحال آنها که می   
در انتظـار   ] که[ها و سرودهاي حضرت داود         نهرهاي گوناگون و آوازهاي بهشتی و نغمه       8با

 و ما از قافله عقـب مانـده و در گـل             )7(با ساالر قافله خود حسین    روند     می 9]است[آنها  
 10»هـل مـن ناصـر ینـصرنی       «داد    ساالر خود که ندا سر می       فرو مانده، آنها صدا و نداي قافله      

 که  12 یا سردار سردار شهید چمران     11دانم از مظلومیت بهشتی     نمی. گویند  را لبیک می  ] خود[
کمتر کسی آن را شناخته بود گویم یـا از          ] و[د  آنطوري که حضرت عزو عجل را شناخته بو       

ساالر قافله شهیدان، ما از قافله عقب مانده و لیاقـت شـهادت در راه خـدا و بـراي خـدا را                       
نداریم، پس اي خدا، اي خداي جهان آفرین ما را آن صبر و ایمانی عطاکن و توانـایی ده و                    

گـیج  . قی بمانیم و راه آنها را ادامه دهیم    با] و[که در راه تو استوار      ] ده[آن یقینی و اطمینانی     
                                           

 .»الیزل« در اصل وصیت -1
 .»روستائیان« دراصل وصیت -2
 .»روستائیان« در اصل وصیت -3
 .»تا« در اصل وصیت -4
 .»مستعضف« در اصل وصیت -5
 .»علمیات« در اصل وصیت -6
 .»عطرانی« در اصل وصیت -7
 .»و« در اصل وصیت -8
 .»آن است آنها« در اصل وصیت -9

 .اتتعلیق. ك. ر-10
 .تعلیقات. ك. ر-11
 .تعلیقات. ك. ر-12
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گنجـد و     آن نمی  1]...[دانم چه بنویسم براي اینکه قلم من در وصف شهادت             و مبهوتم، نمی  
نه نه شما خیال نکنیـد کـه از   . چنین این قلم ناتوان من از نوشتن وصیت نیز ناتوان است          هم

گنجد هرچند کـه بـه فرمـوده          ترسم براي اینکه در مغزم و فکرم کلمه شهادت نمی           مرگ می 
برادران من در توان خـود  . نامه داشته باشد پیامبران و امامان باید یک مسلمان همیشه وصیت       

. بینم که شهید شـوم و بخـواهم وصـیت کـنم و چیـزي نـدارم کـه آن را وصـیت کـنم            نمی
م در  وصـیت .  در حال اتمام نماز وصیت کنم      2]...[شکن    خواهم با دلی آرام در سکوتی غم        می

ک صـفحه  ینویسم که مسجد خلوت و صدایی جز          گنجد در حالی دارم می      چند صفحه نمی  
 در گوشـه و کنـار مـسجد هـر یکـی از دیگـري       4]...[شکند، همه چیز ثابت        می 3]...[که از   

هـاي امـام    جالبتر، عسکهاي شهیدان، از شهید مظلوم گرفته تا بـاهنر و رجـایی و از حـدیث      
 کـه روز وفـات امـام    5سخنان پیر جماران، و بیاد دارم دیروز را  گرفته تا    )7(جعفر صادق 

 و ضمناً روز شهادت پاسدار شهیدي بود، مسجد غوفا بود که مصیبتی یکـی از              )7(صادق
هاي برادران به آسمان بلند شد و در آن موقع فکرم بـه محـسن افتـاد،                   شیون. بردران خواند 

مـادرم او را در کنـاري       . گویـد   محسن چه می  رفتیم    ام گرفت و گفتم اگر یکی از ما می          گریه
 که جبهه رفت و شهید شد در آن موقـع در مغـز محـسن                6]...[گوید برادري     نشاند و می    می

گوید، قیافه او چطور، چند سال داشت مادر با چشمانی گریـان              شود و می    اي ایجاد می    جرقه
مگـر  . دهـم   را نمـی 8 و کـی بخـودم ایـن اجـازه     7]...[خـواهم     مـی . گویـد   تمام آنهـا را مـی     

 و دیگر، شاید خواسته باشید دربـارة سـوزها   10]...[ خود را نداد و مگر 9 اصغر )7(حسین
زنی بـرادران    و دعاهاي برادران در دعاي کمیل و یا دعاي توسل حرف زنم و یا درباره سینه               

                                           
 .خوانا نیست -1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 .وجود ندارد] را[در اصل وصیت -5
 . خوانا نیست-6
 . خوانا نیست-7
 .وجود ندارد] را[ در اصل وصیت -8
 .تعلیقات. ك. ر-9

 . خوانا نیست-10
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 1از چه بگویم، از چه بگویم، هرچـه هـست         . شود، بگویم   که در چند لحظه دیگر شروع می      
یا گفتن حـدیث و     . هاي برادران است    با شهداي تاریخ و انقالب و حماسه      ) 7( حسین یاد

 یاد امام عصر منتظر المهدي و یـاد  )6( و محمد  )7(ها یاد خدایا علی     روایت و خطبه  
 .دعاي دیگر

بخوانید تا دعاهاي شما مـستجاب شـود زیـرا کـه           ] را[ها همیشه خدا     اي دوستان، فامیل   
بخـدا سـوگند    .  بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را       2»لکمنی استجب   ادعو«خود فرموده است    

خـود او گفتـه   ] کـه [همچنـان  . نـشناخته اسـت  ] را[کس آن طوري که باید معبود خود      هیچ
 :است

ــد   ــه برآیـــ ــان کـــ ــت و زبـــ  از دســـ
 

ــد   ــه درآیــ ــکرش بــ ــده شــ ــز عهــ  3کــ
 

تـو، تـا   وي را معبـود  . خواهی معبـود خـود را نـشناسی    برادر وقت تلف نکن تا کی می       
اي که به قول پیـامبر دل را          دیگر شوخی و خنده   . برد پیش خودش    عاشقت نگردد تو را نمی    

 :وقت خودسازي که گوید. کند نکن، دیگر بس دست دیگر میراند و سیاه می می
 هرکــه در ایــن زمانــه او را غــم نیــست    

 

ــست      ــالم نی ــن ع ــا در ای ــست ی ــا آدم نی  ی
 

ــویم    ــو گـ ــا تـ ــومن بـ ــردم مـ ــشان مـ  نـ
 

ــر  ــب اوســت چــون م ــر ل ــسم ب ــد تب  گ آی
 

هاي بشاش شهیدان را مگر که        هنگام شهادت چهره  . چه گفت هر آن کس که بیت سرود        
مژده به شـما بـدهم وقتـی از         . و آرزوي شروع شدن حمله دارند     . خوش تبسم بر لب دارند    

 و مـا هـم آمـاده        4مسجد خارج شدم و به خانه آمدم گفتند آماده باشید و با تجهیزات باشید             
 5...یم و االن در حال آماده باش کامل هستیم و بعد معلوم نیست کهشد

                                           
 .»است« در اصل وصیت -1
 .60/  غافر-2
 . شعر از دیباچه گلستان سعدي است-3
 .»هشدید« در اصل وصیت -4
 .نامه افتادگی دارد  اصل وصیت-5
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 هاي کلیدي عبارت
I وار زندگی کن همسرم بعد از من زینب. 
I همسرم اگر هرکاري و قدمی را براي رضاي خدا برداري این یک جهاد است. 
I به دعاي کمیل بروید و نماز جمعه بروید. 
I  شود م پایدار نمیشود اسالنپدرم اگر فرزند شهید. 
I شود اگر خون ندهیم کریال آزاد نمی. 
I اي برادر اگر پرچمداري افتاد تو برو پرچم او را برافراشته نگهدار. 
I   توانی جواهري را که داري به جبهـه بفرسـت تـا منـافقین بفهمنـد جـان و مـال                       همسرم اگر می

 .خواهیم داد

 بزرگ :نام
 ذوالفقاریان :خانوادگی  نام

 محمدعلی :پدر نام 
  نسا:نام مادر

 1339 سوم اردیبهشت :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع     روسـتاي طالـب  :محل تولـد  

 شهرستان مهدیشهر
 ابتدایی  پایان دورة:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 ونهم آبان  بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 بزرگ ذوالفقاریان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 خداوند بخشنده مهربان نام هب

» کـسانی کـه در    «3»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقـون       فی سبیل  2 قتلوا 1ینن الذّ و التحسب
 .»برند اند و نزد خداي خود روزي می شوند مرده مپندارید بلکه آنان زنده خدا کشته می] راه[
نایـب امـام   و نایـب بـرحقش   ) عج(سالم بر یگانه منجی عالم حضرت مهدي  ] و[درود   

اهللا شـروع      نـام  نامه را به    اهللا الموسوي الخمینی بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران وصیت         روح
 .کنم می

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ام مـرا     خواهم که از من راضی باشی و اگر کوتاهی در زنـدگی کـرده               اي پدر عزیز از تو می     

در عزیز ناراحت نباش که فرزنـد تـو          و اي پ   5 طلب کنید که مرا بیامرزد     4]خدا[ببخشی و از    
نده که خوشحالی کننـد    کوردل نشان6خود را پیش منافقین. به جبهه رفته و شهید شده است    
 گریـه  )7(کنی براي حـسین  ام گریه نکنی و اگر گریه می اي پدر بزرگوار پشت سر جنازه   

دي و مـرا    گریه کن اي مادر عزیز که شما بیخوابی کـشی          8علی اصغر  7کن و طفل شش ماهۀ    
اي و بـه      که همچون فرزندي بزرگ کرده    ] کن[اي افتخار کن       سالگی بزرگ کرده   23 سن   9تا

 . جبهه حق علیه باطل فرستادي که براي دین اسالم و قرآن به شهادت رسید

                                           
 . به دلیل گذشت سالیان متمادي و عدم نگهداري صحیح، برخی لغات آن پاك شده است در اصل وصیت-1
 .»لوتقُ« در اصل وصیت -2
 .169 / آل عمران-3
 .باشد» خدا«ه سیاق کالم باید واژة اي افتاده است ب وصیت کلمه دراصل -4
 .»بیاموزد«در اصل وصیت  -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
 .»ماه« در اصل وصیت -7
 .تعلیقات. ك.ر -8
 .»به« در اصل وصیت -9
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 اگرچـه   2 بهـره ببـرد    1خواهم در سر مزارم گریه نکنی کـه منـافق           اي مادر عزیز از تو می      
تـوانی از خداونـد        باید گریه کنی امـا تـا مـی         )7(ي حسین کرد برا   گریه می ) 3(3زینب

 و  5طفـالن مـسلم   گریه کن بـراي     .  خوشحال نشوند  4متعال صبر بگیر گریه نکن که منافقین      
، گریـه کـن اي مـادر اگـر کوتـاهی کـردم مـرا بـبخش اي همـسرم از تـو                        الشهدا  سیدبراي  
من باشی، فکر نکنی کـه بیـایی    دهنده راه     وار زندگی کنی و ادامه      خواهم بعد از من زینب      می

] از[تر از سالح من، سیاهی چادر تو بیـشتر            ، حجاب تو کوبنده   6در جبهه راه مرا ادامه بدهی     
اگر هر کاري کنی و هر قدمی براي رضاي خـدا بـرداري ایـن یـک           . سرخی خون من است   

 بـه  8یییک منافق را بکوبید بس است کـه بیـا   ] با[ تر از جبهه ماست، شما       7[...]جهاد است   
 10»مسجد سـنگر اسـت سـنگرها را حفـظ کنیـد     «کنند   امام تکرار می9[...]جبهه ادامه دهنده  

 منـافقین  شرکت کن و در راه خدا قدم بردار بـا            12 نماز جمعه شرکت کن، دعاي کمیل      11در
 14خواسـتند   خواهم پولی که از مـن مـی          خود بجنگ و اي همسر عزیز از تو می         13با حجاب 

 را زیـارت کـن      )7(رضا] امام[قبر امام هشتم آقا   ] بروید[ دارم   15ريبدهید و بعد از آن نذ     
 مـسجد بکننـد و اگـر        16عوض من، و یک ماه حقوق را به مسجد طالب بـده تـا خـرج آن                

] و[ کوردل بفهمند اگر جـان       منافقینتوانی آن جواهري که داري به جبهه بفرست تا این             می
                                           

 .تعلقات. ك.  ر-1
 .»ببرنند« در اصل وصیت -2
 .»زیسب« در اصل وصیت -3
 .»منافق« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»بدهید«ت  در اصل وصی-6
 . خوانا نیست-7
 .»بیاي« در اصل وصیت -8
 . خوانا نیست-9

 .275 ص ،1 ج ، صحیفه امام-10
 .»به« در اصل وصیت -11
 .»کلیل« در اصل وصیت -12
 .»لبس«در اصل وصیت  -13
 .»خواستن می« در اصل وصیت -14
 .»نزي« در اصل وصیت -15
 .»آنجا« در اصل وصیت -16



 589 ذوالفقاریان، بزرگ     ¹استان سمنان 

کـنم از همـه       دیگر از شما خداحافظی می    اي همسر عزیز    .  خواهیم داد  1]الزم باشد [مال هم   
 . بخواه اگر کاري کردم خطایی از من سرزده مرا ببخشند] برو[خویشان 

اي برادر عزیز اگر یک پرچمداري افتاد تو برو پرچم او را برافراشته نگهدار تا خون این                  
زودتر بـه  جبهه الزم است هرچه ] در[ انسانی  2اي برادر عزیز اگر نیروي    . شهدا پایمال نشود  

اي پدر عزیز سنگرها را پر کنید بـه  ] کن[ را حفظ 3اي خواهر حجابت . جبهه برسان خود را   
 کـوردل بداننـد اگـر فرزنـدي     منـافقین  بروید و به نماز جمعه برویـد تـا ایـن           4دعاي کمیل 

] هـر [فرستادید به جبهه براي رضاي خدا بوده و این امانت بوده، خداوند به من داده و مـن    
اي مادر عزیز ناراحت نباش که فرزنـد تـو شـهید شـده تـا خـون       . به او پس دادم   دو دستی   

 .شود شود اگر خون ندهیم کربال آزاد نمی ندهیم این اسالم پایدار نمی
 

 5»اهللا و برکاته  حمۀوالسالم علیکم و الر«
 توانی خرجی اضافه براي من نکن اي پدر عزیز نمی

22/6/62 

                                           
 . وجود ندارد»الزم باشد«اصل وصیت  در -1
 .»وجود« در اصل وصیت -2
 .»حجاب تو« در اصل وصیت -3
 .»کلیل« در اصل وصیت -4
 .»ابرکاته« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I دایا جانم را بپذیر تا با خون خودم حقانیت اسالم را ثابت کنمخ. 
I مادرم به شهادت من افتخار کنید. 
I کوبنده و استوار باشید) 3(خواهران عزیزم همچون زینب. 
I خواهم حجاب خود را حفظ کنید خواهران عزیزم از شما می. 
I تر از خون شهدا است حجاب خواهران مسلمان رنگین. 
I خواهم سنگر مسجد را پر کنید یاز شما عاجزانه م. 
I هرچه بیشتر در نمازجمعه و جماعت شرکت کنید. 
I مبادا دست از عبادت خدا بردارید. 
I در سنگر مدرسه با تالش و پشتکار به درس خواندن خود ادامه دهید. 
I با درس خواندن راه شهیدان را ادامه دهید. 

 بهمن :نام
 ذوالفقاریان :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
  هاجر:نام مادر
 1348 نوزدهم اردیبهشت :تولدتاریخ 

آبـاد از توابـع     روستاي طالـب  :محل تولد 
 شهرستان مهدیشهر

 ابتدایی   پایان دورة:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367 هشتم مرداد :تاریخ شهادت
 آباد غرب  اسالم:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 بهمن ذوالفقاریان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»هم لهم اجرهم و نورهم    هداء عند رب  دیقون و الشّ  ه اولئک هم الص   لسآمنوا باهللا و ر   ین  والذّ«
انـد، آنـان هـستند کـه صـدیقین و شـهدا در نـزد         و آنانکه به خدا و پیامبرانش ایمان آورده  «

 .»باشند، آنان پاداش و نوري براي خود دارند پروردگارشان می
 نوشـتن را بمـا آموخـت و بـه قلـم و              حمد و ستایش مخصوص خدایی که خوانـدن و         

 .هایش سوگند خورد نوشته
 امـام  )6(بر قائم آل محمد] و[با سالم و درود بر خاتم پیغمبران و اسالم و با سالم              

هاي نور بـر علیـه         برحقش امام و امت و سالم بر رزمندگان عزیز جبهه          2و نایب ) عج(زمان  
 تا کربالهاي ایـران تـا آخـرین         4 و حنین  3ظلمت و ارواح پاك و مطهر شهداي اسالم از بدر         

اینجانـب بنـده حقیـر بهمـن        . شهیدي که هم اکنون خون او بـر زمـین ریختـه شـده اسـت               
. نویـسم   عنـوان وصـیت مـی      اي را بـه     ذوالفقاریان بنا به مسئولیت شرعی و الهی چنـد کلمـه          

 عزیـز   پروردگارا تو خود شاهدي که عزیزتر از جانم چیزي دیگري ندارم که فـداي اسـالم               
 کمکم کن تـا بـراي       ،خدایا. کنم، جانم را بپذیر تا با خون خودم حقانیت اسالم را ثابت کنم            

 کمکم کن تـا عاشـق   ،خوبی بشناسم خدایا رضاي تو قدم بردارم خدایا کمکم کن تا تو را به       
 رویم تا امـام   آنقدر عاشقم کن تا در راه تو خون ناقابلم را بدهم، ما می        ،خدایا. لقاي تو شوم  

بـاري از گنـاه مـشغول      بـا کولـه  ،خـدایا .  و عاشوراي او و دینش را زنده کنیم        )7(حسین
توانستم زندگی در ایـن   اي نمی نامه هستم و اگر ایمان به روحانیت نبود لحظه نوشتن وصیت 

 اگر رضاي تو در شهادتم هـست خـودت گناهـانم را بـبخش و بـا        ، خدایا .دنیا را قبول کنم   
چند مدتی است که در دلم حال و هواي دیگـر           .  درگاهت پذیرا باش   باري سبک مرا به     کوله

خواهم به جایی رجعت کنم که جاي حقیقی من است و از دنیاي تنگ و کوچک                  دارم و می  
اند حال که چنین است دیگر ایـن          و زودگذر جدا شوم و بجایی بروم که عزیزان اسالم رفته          

                                           
 .19 / حدید-1
 .»نائب« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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اي پـر از معـصیت و گنـاه بمـانم دیگـر      دهد در این دنیـ  روح سرکش و طغیانگر اجازه نمی 
مادي بمـانم ایـن دل و روح و جـان مـن             ] ي[توانم به خودم اجازه دهم که در این دنیا          نمی

 . پرپرکنان عاشق است
 پــرواي عــشق خــوش بخــوان اي مــرغ بــی

 

ــزاي عــــشق    ــرار روح افــ  دم زن از اســ
 

 خـوبی  2راي شما فرزنـد  ب1ما زندگیدوران کوتاه ] در[دانم که     خانواده عزیز و گرامی می     
دانم که داغ فرزند براي شما سخت است امـا بـا صـبر و اسـتقامت و           می ، مادر عزیزم  .نبودم

 را )7(توکل به خدا اسـتوار و بـه شـهادت مـن افتخـار کنیـد چـرا کـه راه امـام حـسین              
خواهم که در شهادت من ناراحتی نکنیـد و بـا صـبر و                ام و از شما مادر مهربانم می        برگزیده

 وادار سـازید و شـما اي بـرادران           گونه بودن خویش دشمنان را بـه گریـه          تقامت و زینب  اس
خواهم کـه در سـنگر مدرسـه بـا            عزیزم جاي خالیم را در نزد خانواده پر کنید و از شما می            

تالش و پشتکار به درس خواندن خود ادامه دهید و با درس خواندن خود راه این شـهیدان                  
کوبنده و استوار باشـید     ) 3(شما اي خواهران عزیزم همچون زینب     و  . عزیز را ادامه دهید   

خواهم حجاب خود را حفظ کنید، چرا کـه حجـاب شـما خـواهران مـسلمان                   و از شما می   
خـواهم کـه اگـر        تر از خون شهدا است و من از شما برادران و خواهران عزیـزم مـی                 رنگین

و در پایان نـصیحت مـشفقانه       خداوند بر من منت گذاشت و به شهادت رسیدم حاللم کنید            
من به همه دوستان و جوانان و آشنایان محترم این است کـه مبـادا دسـت از عبـادت خـدا                      

کنم که سنگر مسجد را پر کنید و هرچه بیـشتر در              بردارید و از شما عاجزانه درخواست می      
م ا  نمازجمعه و جماعت شرکت کنید و در آخر از همه کسانی که موجب ناراحتی آنها شـده                

طلبم و از همگی تقاضا دارم که این بنده حقیر را مـورد عفـو و بخـشش خـود                      حاللیت می 
 .قرار دهید

  حقیر و عاصی شما3برادر
 بهمن ذوالفقاریان

                                           
 .»زندگیم« در اصل وصیت -1
 .»فرزندان« در اصل وصیت -2
 .»براد« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I روم که ملکوتش نامند دانی به جایی می پدرم می. 
I دهم  بار ترجیح می  مرگ سرخ و شهادت را بر زندگانی ذلت. 
I واهرانم حجابتان را حفظ کنیدخ. 
I نماز اول وقت را فراموش نکنید. 
I صبر و ایثار و استقامت را سرلوحه زندگی خود قرار دهید. 
I در امور توکل داشته باشید. 
I پشتیبان روحانیت باشید. 
I امام عزیز را تنها نگذارید. 
I دارید  ها را گرم نگه جبهه. 
I کند اخالص است میترین چیزي که از زمین به آسمان صعود  مقبول. 

 یوسف :نام
 رائیجی :خانوادگی  نام

  قنبرعلی:پدر نام 
 لیال  ام:نام مادر

 1349 دوم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان بندرگز:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1367 پنجم مرداد :تاریخ شهادت
 آباد غرب  اسالم:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــاي  :م ــردوس رض ــهداي ف ــزار ش  گل
 شهرستان دامغان
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 یوسف رائیجی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
دهد و    آمیزي است که شروع شدن زندگی پربار و جدیدي را نوید می             شهادت مرگ سعادت  

: فرمایـد  آن مجیـد مـی  شهادت حد نهایی تکامل یـک انـسان اسـت ایـن را خداونـد در قـر              
»1»عند ربهم یرزقون بل احیاء اهللا امواتاً ین قتلوا فی سبیلن الذّوالتحسب  
 . » و در نزد خدا متنعم خواهد شد2اند بلکه زندگانند البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده«

 ما جان به خدا دادیـم تـا زنـده شـما باشـید             
 

 بــر خــاك مــزار مــا یکــدم بــه دعــا باشــید  
 

ــد   ــد ش ــد نبای ــر نومی ــکنج ده ــیچ و ش  از پ
 

 بــر خــاك مــزار مــا یکــدم بــه دعــا باشــید  
  

تـر از همـه       حد و سزاوار خداوندي است که در دیده خود روشـن             و ستایش بی   3پاسس 
ها را نعمت روان و روانهـا را         سپاس بیکران او را که انسان     . تر از وضوح است     چیز و واضح  

 و آرایش کماالت زینت بخشید و در میدان عمر          5 لباس فضایل  4]با[نیروي خود و نفوس را      
 و پلیدان و زیانکـاران      6پیشروان را پاداش نیکو و بیکران     . ان داد به مسابقه دانش و کمال فرم     

اي در همـه      را کیفر متناسب به جرمشان قرار داد و درود فراوان بر فرستادگانش که اندیـشه              
ها در رساندن قافله بشري به قله کمـال   عمر جز ابالغ رسالت و تکمیل نفوس و تطهیر روان   

 و جانـشینان گرامـی آن       )7(پیامبرانش محمد بن عبداهللا   اند، خاصه به خاتم       انسانی نداشته 
 با درود و سالم بـه  7]باشند می[حضرت که رهروان طریقه توحید و رهبران جامعه توحیدي      

و نایب برحقش خمینی عزیز و با درود و سالم بـه شـهداي              ) عج(پیشگاه مقدس امام زمان     
پـدر بزرگـوارم    ] خـدمت [حترم  حضور م . انقالب اسالمی از شهداي صدر اسالم تا به کنون        

روم کـه ملکـوتش    دانی به جـایی مـی   پدر عزیز خودت می: »فنعمۀ عقبی الدار«سالم علیکم  

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .»گانند زنده« در اصل وصیت -2
 .»سپاه« در اصل وصیت -3
 .»این واژه نبوده است« در اصل وصیت -4
 .»فضائل« در اصل وصیت -5
 .»بیکرانی« در اصل وصیت -6
 .»این واژه نبوده است« در اصل وصیت -7
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مـرگ  . بار را هرگز قبول نخواهم کـرد        زندگی ذلت . روم که بهشتش نامند     به جایی می  . نامند
ودم و پدرم اگرچه من فرزند خوبی براي شـما نبـ  . دهم   را بر آن ترجیح می     1سرخ و شهادت  
 کنم ولی امیدوارم که جان خـود را فـداي شـما    3 خودم را نسبت به شما ادا2نتوانستم وظیفه 

براي اینکه راه شما همان راه خداست و امیدوارم کـه بـه مـن هـیچ وقـت ناکـام                     ! چرا. کنم
 .نگویید، زیرا من در نهایت کام شهادت را گرفتم که بهترین نعمات است

زم که بعد از خدا بهترین و عزیزترین پیش مـن هـستی             با عرض سالم خدمت مادر عزی      
کنم به من درس آمـوختی کـه پـاي خـود را جـاي پـاي یـاران امـام                       به وجودت افتخار می   

 قرار دهم، چه کشته شوم و چه سالم برگردم مـادر بـراي تـو افتخـار بزرگـی                    )7(حسین
 بپـاي داریـد،     با عرض سالم خدمت برادران خوبم اي عزیزان مـرا ببخـشید نمـاز را              . است

) خـط (اسلحه گرم برادران شهید را نگذارید روي زمین سرد شود، پاي خود را جـاي پـاي                  
 .امام قرار دهید

خواهرانم حجابتان را حفـظ کنیـد نمـاز اول          . با عرض سالم خدمت خواهران بزرگوارم      
امی پیـ . وقت را فراموش نکنید و صبر و ایثار و استقامت را سرلوحه زندگی خود قرار دهید              

اهللا دارم این است که توکل در امور داشته باشـید و بـه یـاد خداونـد زیـاد                که به امت حزب   
هـا   وسیله گفتن ذکر خدا دل ههان که ب «4.»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«باشید چرا براي اینکه  

پشتیبان روحانیت باشید و امام عزیز را تنهـا نگذاریـد مـسجدها را پرکنیـد        » گیرد  آرامش می 
ها را     جبهه 5».مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید      «را؟ براي اینکه امام عزیز فرمودند       چ

کردید که در روز عاشورا بودید و بـه نـداي امـام     دارید براي شماهایی که آرزو می   گرم نگه 
پـاي در   . کردید حال این گوي و این میـدان         گفتید و وي را یاري می        لبیک می  )7(حسین

اهللا حجاب را حفظ کن چـرا         و تو اي خواهر حزب    .  در عمل ثابت کنید    عرصه جنگ نهید و   
. تـر از خـون سـرخ مـن اسـت            اند خواهرم حجات تو کوبنـده       براي اینکه تمامی شهدا گفته    

                                           
 .»شهدات« در اصل وصیت -1
 .»حق« در اصل وصیت -2
 .»اءاد« در اصل وصیت -3
 .28 / رعد-4
 .393 ص ،12 ج ، صحیفه امام-5
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خواهند کـه راه      فقط کسانی را می    2خواهند شهدا    گریه نمی  1برادران و خواهران گرامی شهدا    
خواهنـد و در آخـر اي عزیـزان            رهـرو مـی    4و شـهدا   3اهللا است ادامه دهند     آنها را که طریقه   

آید توفیق است و مقبولترین چیـزي کـه از    ترین چیزي که از آسمان به زمین فرود می        فرزانه
کند اخالص است، سعی کنید در بدست آوردنش کوشا باشـید از              زمین به آسمان صعود می    
 . طلبم همگی شما حاللیت می

 »والسالم«
 یوسف رائیجی

8/4/1367 

                                           
 .»شهداء« در اصل وصیت -1
 .»شهداء« در اصل وصیت -2
 .»داده شود« در اصل وصیت -3
 .»شهداء« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I مردم قدر امام را بدانید. 
I تا پیروزي کامل مستضعفین بر مستکبرین دست از مبارزه و اطاعت امام برندارید. 
I بجنگم) عج( در رکاب امام زمان)7(خواهم بعد از زیارت آقا امام حسین می. 
I شهادت و جانبازي در راه خدا پیروزي است. 
I هاي شهیدان بر همه واجب است  از انقالب اسالمی و آرمانپاسداري از انقالب و دفاع. 
I در نماز جماعت و جمعه شرکت کنید. 
I در مجالس دعا و عزاداري شرکت کنید. 
I خواهران حجاب خود را حفظ کنید. 

 اسفندیار :نام
 ربانیان :خانوادگی  نام

 محمد علی :پدر نام 
  لیال:نام مادر

 1338 پنجم اسفند :تاریخ تولد
 هر شهرستان مهدیش:محل تولد
  دوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 چهاردهم اسفند :تاریخ شهادت
  تنگه چزابه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 ربانیان) اسفندیار(عباس
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  2.»التشعرون بل احیاء و لکن 1اهللا امواتاً وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل«
اند ولی شـما   اند بلکه زنده ها نمرده  آن3شود مرده نگویید می» شهید«به کسی که در راه خدا  «

 .»کنید این واقعیت را درك نمی
» اهللا اثـاقلتم الـی االرض ارضـیتم           فـی سـبیل    4ین آمنوا مالکم اذا قیل لکم انفروا      ها الذّ یا ای

د با ایمان شما را چه شده که وقتی به شما گفتـه شـود               اي افرا  «5»!؟ةِر اآلخ فینیا   الد ةوبالحی
! کنیـد؟  حرکت کنید به زمین سنگینی مـی » براي مبارزه با دشمنان حق و عدالت«در راه خدا  

بدانیـد کـه لـذت دنیـا در برابـر           ! دهیـد؟   آیا زندگی دنیا را بـر حیـات جاویـد تـرجیح مـی             
 .»هاي آخرت اندکی بیش نیست خوشی

ــددوش وقــت ســحر از غــصه   نجــاتم دادن
 

 و انــدر آن ظلمــت شــب آب حیــاتم دادنــد 
 

 چه مبارك سحري بود و چه فرخنـده شـبی         
 

 6آن شـب قـدر کـه ایــن تـازه بـراتم دادنــد      
 

با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و درود به همه شهیدان در راه حق و                    
 .کنم نامه خود را آغاز می عدالت و باسالم به شما ملت مسلمان و رزمنده ایران وصیت

 8» ینـصرنی 7هـل مـن ناصـر   «من با میل و رغبت شخصی خود به جبهه آمدم تا به نداي         
ها بود که آرزو داشتم به جبهه بیایم و اکنون که خدا این توفیق               امام امتمان لبیک گویم مدت    

کـان  را نصیب من ساخت از خداي مهربان و بخشنده سپاسگزارم آمدم تـا شـاید در ایـن م                  
خواهد باشم تا شـاید انـشاءاهللا         مقدس و ملکوتی بتوانم خودم را بسازم و آنطور که خدا می           

                                           
 .»اموات« در اصل وصیت -1
 .154 / بقره-2
 .»نگوئید« در اصل وصیت -3
 .»رونفا« در اصل وصیت -4
 .38 / توبه-5
 .ظ دیوان حاف-6
 »ناصراً« در اصل وصیت -7
 .تعلیقات. ك. ر-8



 605 ربانیان، عباس     ¹استان سمنان 

 1باشـم و امیـدوارم کـه خـدا هـم از سـر      ) عـج (من هم یکی از سربازان واقعی امـام زمـان    
تقصیرات من درگذرد و بتوانم به اسالم و مسلمین کمـک کـرده باشـم و اگـر خـدا از مـن              

ي خود بخوانـد و در جمـع شـهدا انـشاءاهللا قـرار بدهـد و از خـدا         سو هراضی شد مرا هم ب    
سپاسگزارم که به من فرصت داد تا همچون گذشته در نادانی و جهل نمانم و تنها به زندگی              

خداي را سپاس که این نعمت جمهوري اسالمی را بـه مـا   . مادي و زودگذر حیوانی نپردازم    
همچنین سپاس خدایی را که نعمـت       . ی کنند عطا کرد مردم باید این نعمت عظمی را قدردان        

مـردم  . وجود امام عزیز و یاران باوفایش را در این زمان و در این مکان نصیب مـا سـاخت                  
قدر امام را بدانید و از وجود ایشان و دستورات ایشان کمال استفاده را ببرید و تـا پیـروزي                    

ندارید، که خداي نکرده اگر     کامل مستضعفین بر مستکبرین دست از مبارزه و اطاعت امام بر          
گـویم کـه در راه      خدا را شکر می   . شکرگزار نباشید خدا این نعمت را از شما خواهد گرفت         

 را دارم و )7(حـسین  برآورده شدن آرزوهایم به من فرصت داد، من آرزوي زیـارت امـام       
ا بجنگم و اگر خـد    ) عج( در رکاب امام زمان      )7(خواهم بعد از زیارت آقا امام حسین        می

خواست شهید شوم که شهادت و جانبازي در راه خدا پیروزي است و زندگی با سـتمگران                 
 .و متجاوزین جز ننگ و خواري چیزي نیست

داند و در مقابل ظلم و        انسان اگر مسلمان باشد همیشه خود را در مقابل خدا مسئول می            
مل کردن به دستورات الهی،     تفاوت باشد، و باید این را نیز بداند که با ع            تواند بی   تجاوز نمی 

بـرادران و   . تواند هم خودش و هم اجتماعش را به کمال و سـعادت و آزادگـی برسـاند                  می
خواهران مسلمان و آزاده شما باید پاسدار همیشه بیدار قوانین اسالم باشید و افراد مفـسد و                

 و بایـد از   را، به حکومت اسالمی معرفی کنید، که این عمل شما امر به معروف است     2منافق
گناه و تخلف به هر صورت ممکن جلوگیري کنید که این نهـی از منکـر اسـت و بـه قـول                    

کنیـد و در کارهـا بـا           تا زمانی که شما امر به معروف و نهی از منکر می            )6(پیامبر اکرم 
اما وقتـی کـه ایـن وظیفـه     . کنید، سربلند و پیروز و آزاد و سعادتمند هستید هم همکاري می 

 کردید خیر و برکت از جامعه خواهد رفت و کفار بر شما مسلط خواهند شد                بزرگ را ترك  
شود و در زمـین و آسـمان دادرسـی نداریـد      و دیگر هر چه دعا کنید دعایتان مستجاب نمی      

                                           
 .»سر از« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك.  ر-2
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هـاي شـهیدان      برادران و خواهران عزیز پاسداري از قرآن و دفاع از انقالب اسالمی و آرمان             
 .بر همه شما واجب است

د در نماز جماعت و جمعه شرکت کنید و از این امر الهی غافـل نـشوید و در             و شما بای   
شـاید خـدا    . مجالس دعا و عزاداري شرکت کنید و مرا هم، این بنده گناهکار را دعـا کنیـد                

بـرادران و خـواهران مقلـد واقعـی امـام باشـید و از دولـت و                  . دعاي شما را مستجاب کند    
یبانی کنید که در دنیا و آخرت بـه خیـر و صـالح    رزمندگان اسالم به هر صورت ممکن پشت   

هـاي اولیـه و    خواهران من حجاب خود را حفظ کنید و تیراندازي و کمک         . شما خواهد بود  
روش پرستاري از مجروحین را یاد بگیرید و در نهادهـاي انقالبـی ماننـد جهـاد و نهـضت                    

بـرادران و   . بکوشـید  آبادي کشور اسالمی خـود        سوادآموزي شرکت کنید و در راه آزادي و       
خواهران کارمند و اداري باید بدانید که شهیدان حق بزرگی برگردن شما دارند مبادا کـه بـا                  
کارشکنی و کاغذبازي و سرپیچی و این قبیل کارها آنهـا را از خـود ناراضـی کنیـد و بایـد                      

. رسـانید  ب 2 تا انشاءاهللا این انقالب را به پیروزي نهـایی         1هرچه بیشتر تالش و کوشش نمایید     
امت غیور در پشت جبهه شما هم مسئولیت بسیار سنگینی دارید بایـد بـا جـدیت هـر چـه           

هـا    تا وابسته به بیگانگان نباشید و در کمک به جبهـه 3تمامتر به کار و تولیدات خود بیفزایید 
 تا هر چه زودتر انشاءاهللا با دعاي خیر امام و شـما امـت مـسلمان،            4مسئولین را یاري نمایید   

 . برسند5ندگان شما به پیروزي نهاییرزم
کنم که به من اجازه میـدان دادي و بایـد مـرا               پدر عزیز و دلسوز از شما بسیار تشکر می         

دانـم کـه بـراي        ام مادر مهربان و صبورم می       اگر یک وقتی شما را ناراحت کرده      . حاللم کنید 
 بـه بزرگـی خـود مـرا     امیـدوارم . کردم شما فرزند خوبی نبودم و همیشه شما را ناراحت می      

 . ببخشید و حاللم کنید و برایم دعا کنید
طلبم که نتوانستم خدمتی به شما کنم و          و شما برادران و خواهران من از شما پوزش می          

همیشه مایه سرشکستگی شما بودم امیدوارم که مرا حالل کنید و از همه شما التمـاس دعـا                  

                                           
 .»نمائید« در اصل وصیت -1
 .»نهائی« در اصل وصیت -2
 .»بیفزائید« در اصل وصیت -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
 .»نهائی« در اصل وصیت -5
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از طرف من از همه فامیالن و دوسـتان         . دارم که من گناهکارم و عذاب خدا سخت دردناك        
و آشنایان حاللیت بطلبید و در پایان از همـه کـسانی کـه بـه نحـوي حقـی بـر مـن دارنـد             

 .خواهم که مرا حالل کنند و به بزرگی خودشان بر این بنده حقیر ببخشند می
ام شـما حـساب کنیـد و     من این مدت چند سال که در نادانی بودم و نمـازم را نخوانـده       

 به گردن مـن اسـت و        60ام و     ام دو روز را خورده      بدهید برایم بخوانند و در سال اول روزه       
ام و     روز بـوده و مـن کوتـاهی کـرده          30 الـی    20ام حـدوداً      چند روزي هم که مسافر بـوده      

 .ام قضایش را نگرفته
 و ام  روز پیش از اینکه به جبهه بیایم شروع به خواندن نماز قضا نمـوده 10در ضمن من     

ام مـابقی را شـما حـساب کنیـد حـدود        رکعت نماز قـضا خوانـده  17تاکنون هر شبانه روز  
 .شود سال می پنج

 .قابل را از من قبول کند هاي بی خواهم که توبه مرا بپذیرد و این نماز در پایان از خدا می 
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 هاي کلیدي عبارت
I خاطر ترس از جهنم تو به جبهه آمدم بلکـه            نه به  ت کردم دخاطر طمع بهشت تو عبا      نه به  ،بارالها

 .قصد و نیت و هدفم جز تقرب به تو نبوده
I خدایا به من لیاقت شهادت عطا کن. 
I امام را دعا کنید. 
I همیشه مواظب اعمال و رفتار خود باشید. 
I در انجام هر کاري خدا را در نظر بگیرید. 
I قرآن و اسالم را بشناسید و به آن عمل کنید. 
I  تعالی سرپیچی نخواهد کرد نمایم اسماعلیت هرگز از فرمان باري اعالم میپدرم. 

 اکبر علی :نام
 زاده ربیع :خانوادگی  نام

 اسداهللا :پدر نام 
 خانم  کوکب:نام مادر

 1349 یکم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367ونهم فروردین   بیست:تاریخ شهادت
  خندق عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــاي  :م ــردوس رض ــهداي ف ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 زاده علی اکبر ربیع
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 )7(علی» براي خدا تواضع کن تا خدا بلندت کند «1»تواضع هللا یرفعک«

 .هاست دهندة دل و آرامش. هاست با نام او که هستی دهندة جان
ــان ن  ــض پیمـ ــا در ره عـــشق نقـ ــیممـ  کنـ

 

 گــر جــان طلبــد دریــغ از جــان نکنــیم      
 

ــود   ــز شــ ــد لبریــ ــر از یزیــ ــا اگــ  دنیــ
 

 2مــا پــشت بــه ســاالر شــهیدان نکنــیم      
  

 برحقش امـام خمینـی   3و نایب) عج(با سالم و درود بر منجی عالم بشریت آقا امام زمان    
 سـالم  و با سالم به تمامی شهدا و اسرا و مفقودین و مجروحین و کلیه رزمندگان اسالم و با 

گـویم کـه بـار        کـنم و مـی      به شما عزیزان و سروران، بدون مقدمه بیان خویش را شروع می           
 .رسول توست و جز تو خداي دیگري نیست) 6(دهم که محمد  شهادت می،خدایا

شوم و باران رحمت تو شامل حال         اینکه که به نقطه اوج رحمت نزدیک می       : الها، معبودا  
ین لحظاتم چشم باطنی من توانایی مشاهده جمال زیبـاي    خواهم که در آخر     من هم شده می   

 .را داشته باشد) عج(مهدي موعود 
خـاطر تـرس از      دانی که نه به خاطر طمع بهشت تو عبادت کردم و نه بـه                تو می  ،بارالها« 

 بـار   4»جهنم تو به جبهه آمدم، بلکه قصد و نیت و هدفم جز تقرب هرچه بیشتر به تو نبوده                 
مگـر اینکـه   . هاي نبرد به شـهرم بـاز نخـواهم گـشت      قسم که از جبهه5ات  به خدایی ،خدایا

یـا فـیض شـهادت را درك        .  نمـاز گـزاریم    )7(پیروز شویم و در حرم مطهر امام حـسین        
 تو گفتی که شـهادت      ،خدایا.  چگونه من بدون تو به حیات خویش ادامه دهم         ،خدایا. نمایم

 .قت شهادت عطا کناما خدایا به من لیا. برازنده آغوش همگان نیست

                                           
 .اءت باب ال،347 ص ، غررالحکم-1
 .حسینی استعر از حسن  ش-2
 .»نائب« در اصل وصیت -3
ما عبدتک خوفاً من نـارك و ال طمعـاً فـی جنتـک     «فرماید   است که می  ) 7(یادآور کالم مشهور امیرالمومنین علی     -4

پرسـتم و نـه از    تو را نه از تـرس آتـشت مـی         «). 186، ص 67بحاراالنوار، ج . (»لکن وجدتک اهالً للعبادة فعبد تک     
 .»پرستمت  تو را سزاوار پرستش یافتم، پس میطمع بستن به جنتت، بلکه

 .»خدایت« در اصل وصیت -5
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در دنیا کاري از دسـتم      . نگرم و جز شرمندگی هیچ ندارم       اینک به خودم می   : پدرم، مادرم  
. ولی انشاءاهللا در پیشگاه ایزد منان اجر عظیمی خواهید داشت         . برنیامد که برایتان انجام دهم    
امـام را  . دمرا حالل کنید و همیشه فکر خدمت به اسالم باشـی          . انشاءاهللا روسپید خواهید شد   

امـا  . دعا کنید و در دعاهایتان از خداوند بخواهید که رزمندگان را به پیروزي عاجل برسـاند               
 تو که چون ابراهیم فرزنـد خـویش را بـه فرمـان خـداي بـزرگ بـه                    1تو اي پدرجان من به    

تعـالی    نمایم که اسماعلیت هرگز از فرمان بـاري         کنم و اعالم می     قربانگاه فرستادي افتخار می   
 .پیچی نخواهد کردسر

لذا بجاست کـه قـدر      . بدانید که خداوند لطف و عنایت خاصی به شما کرده است          : مردم 
 و ببینیـد کـه      2این الطاف بیکران را بدانید و همواره یار و یاور امام باشید و بـه خـود آییـد                  

ترین شرایط خود قرار دارد، اگر دست روي هـم بگـذاریم فـردا جـواب                انقالب در حساس  
 را چه خواهیم داد؟شهدا 

از چهارچوب خانه خویش خارج شوید و براي رضاي خدا گام برداریـد و ببینیـد            : آري 
ولـی  ) اهللا انشاء.(ءاهللا که به فکر اسالم هستید انشا. اسالممان در چه وضعیتی قرار گرفته است  

با عرض سالم مجدد خدمت شـما عزیـزانم امیـدوارم کـه کـسالتی               : چند کالمی با برادرانم   
نداشته باشید تا در راه اسالم خدمت خـوبی کنیـد و امـا شـما راهـی را انتخـاب کنیـد کـه                  

پس بهترین راه، راه خداست     .  ایمان باشد   براساس شناخت و آگاهی دقیق و در نتیجه برپایه        
و با آگاهی کامل راه خدا را انتخاب کنید و قرآن و اسالم را بشناسید و به آن عمـل کنیـد و               

اوال «. ن و همکاران خوب من بله شما، شما دوستان و همکـاران خـوب مـن               اما شما دوستا  
 این درباره جنـگ و  3»باشد برحسب اعتقادات دینی ما دفاع بر کلیه مسلمین واجب عینی می     

دوماً بر شماست که همیشه مواظب اعمال و رفتار خود باشید و در انجام هر               . دفاع از اسالم  
) انـشاءاهللا . (را سرمشق زندگی خـود قـرار دهیـد        ) عج(مه  کاري خدا را در نظر بگیرید و ائ       

                                           
 .» بر« در اصل وصیت -1
 .» آئید« در اصل وصیت -2
 در سخنان و حتی فتواي امام بر ضرورت و وجوب دفاع از مرزها و شعور و آب و خاك مسلمین تاکید شده اسـت       -3

اي اسـت کـه بـر همـه         نوامیس مسلمین از واجبات شـرعیه الهیـه       دفاع از مملکت اسالمی، دفاع از       : اند  از آن جمله  
 .) جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی،152 ص ،24تبیان دفتر (واجب است 
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 سـال نمـاز     2 بگیریـد و     1 ماه روزه  3و اما شما خانواده عزیز من براي اینجانب         . چنین باشد 
 هزار تومان براي ساختن مـسجد روسـتاي طـاق بـدهم             5000و قول داده بودم که      . بخوانید

ن مواردي که بیـان کـردم اسـتفاده کنیـد           امیدوارم که شما از مقدار پولی که من دارم براي ای          
 )خیلی خیلی متشکرم(
امیدوارم همانطوري که اول اشاره کردم با آگاهی کامل راه حق را انتخاب کنید و در این                

 ) اهللا ء انشا. ( استوار باشید2راه
خالصه اگر پیکري داشتم مرا در فردوس رضاي دامغـان در کنـار همرزمـانم بـه خـاك                    

 کـه مـا او را       3 پیکر نداشتم ناراحت نباشید و خدا را شـکر کنیـد و بگوییـد               و اگر  -بسپارید
بـراي  . پیکـر اجـر عظیمـی دارنـد         خواهیم و بدانید که شهداي بی       دادیم پس پیکرش را نمی    

 ) متشکرم. ( کنید4اینجانب و تمامی شهدا از خداوند طلب آمرزش
 

 »والسالم«
 1408الول  جمادي ا31 برابر با 31/10/1366شب جمعه مورخ 

 زاده اکبر ربیع علی

                                           
 .»روز« در اصل وصیت -1
 .»را« در اصل وصیت -2
 .»بگوئید« در اصل وصیت -3
 .»آمورزش« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I را مملو از عشق به شهادت نموديهابقلکنم که  بارالها تو را شکر می . 
I شهادت را آرمان مقدس خود انتخاب کردم. 
I باید همه کوشش کنید تا اسالم عزیز گسترش یابد. 
I باید انقالبمان به جهان صادر گردد. 
I  در راه اسالم شهید شدم که من دیباشخوشحال. 
I کنم که به من چشم بصیرت دادي تا راه رهبران را انتخاب کنم خدایا تو را شکر می. 
I       توانـستم روز قیامـت خـود را در            چگونـه مـی    ،ساختی  خدایا اگر سعادت شهادت را نصیبم نمی

 .صف اهل بیت پیغمبر قرار بدهم
I  ها شتافتیم  به جبههاهللا داي فرزندت حسین زمان خمینی روحناي حسین ما به. 

 محمد :نام
 زاده ربیع :ادگیخانو  نام

 عباس :پدر نام 
 النسا  ام:نام مادر

 1341 نهم شهریور :تاریخ تولد
 روستاي طاق از توابع شهرسـتان  :محل تولد 
 دامغان

  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1362 نوزدهم اسفند :تاریخ شهادت
  عراق مجنونة جزیر:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 زادگاهشروستاي طاق  :مزار
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 زاده محمد ربیع
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  2» بل احیاء و لکن ال تشعرون1اهللا امواتاً وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل«
و آن کسی را که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده ابدي است ولـیکن همـه      «

 .»شما این حقیقت را در نخواهید یافت
خمینی و درود بر تمام شهیدان راه خدا که بـا      بر رهبر انقالب اسالمی ایران امام        و سالم  

 .ایثار جانشان و ریختن خونشان درخت اسالم را آبیاري نمودند
درود بر رزمندگانی کـه جـان را بـه کـف نهادنـد و از تمـام مادیـات و زن و فرزنـد و                           

را برگزیدند و به میدان نبـرد       » اهللا«ها   هاي زودگذر زندگی بریدند و مابین تمامی الهه        خوشی
 و اینهـا همـان کـسانی هـستند کـه      3آمده و اسالم را زنده کردند، اینها همان وارثان حسینند      

 .دعوت امامشان را لبیک گفتند
کنم که نداي حق را به گوش من رساندي و چشم بصیرت به مـن                  تو را شکر می    :خدایا 

 . ان ما برگزیدنددادي تا راهی را انتخاب کنم که رهبر
خواندي و اگر امیـد مـرا از آمـدن بـه ایـن       خداوندا اگر مرا به این سرزمین شهادت نمی       

ساختی، دیگر چگونـه      نمودي و اگر این سعادت بزرگ را نصیبم نمی          وادي عاشقان قطع می   
توانـستم در روز       و فرزندش امام خمینی بدانم، آیا می       )7(توانستم خود را پیرو حسین      می
 . ت خود را در صف اهل بیت پیغمبر قرار بدهمقیام

، اگر ما در کربالي تو نبـودیم تـا بـه            )3(، اي فرزند دلبند زهرا    )7(اي حسین عزیز   
حبیـب بـن    «خواهیم بـاز هـزاران        ، حال می  5 تو پاسخ بگوییم   4»هل من ناصر ینصرنی   «نداي  

                                           
 .»اموات« در اصل وصیت -1
 .169 /عمران آل -2
 .»حسیند« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك.  ر-4
 .»بگوئیم« در اصل وصیت-5
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ـ  3اکبـر   ، با هزاران حضرت علـی     2اباالفضلحضرت  ، با هزاران    1»مظاهر ا هـزاران حـضرت     ، ب
 .اهللا بشتابیم اهللا علیه به نداي فرزند بحقت حسین زمان خمینی روح  سالم4قاسم

ها را مملو از عشق به شهادت نمـودي و مـرا در ایـن                کنم که قلب     تو را شکر می    ،بارالها 
راه قرار دادي و نیرویی به من عطا فرما که در راهت جانانه بجنگـیم و اگـر لیاقـت داشـتیم             

 .را نصیبمان گردانشهادت 
 )و شما پدر و مادر عزیزم(

دانم براي بزرگ کردن من چه زحمات زیادي کشیدید و اگر نتوانستم براي شـما کـاري                   می
 .نصیب نخواهید بود را انجام دهم مرا ببخشید و در آخرت هم بی

 ]و[شـدن مـن گریـه نکنیـد،      ام براي شهید پدر و مادر و خواهر و برادران عزیز و گرامی        
این راه شهادت در راه آرمان مقدس اسالمی را خـودم انتخـاب کـردم و راه تمـام شـهیدان                     

] مـن [ و خـون     7 بـاهنر  -6 رجـائی  - مظلـوم  5صدر اسالم تاکنون را رفتم همچون راه بهشتی       
هاي ریخته شده دیگر شهدا و اگـر گریـه کنیـد بـراي مـن،         بسیار ناقابل است در برابر خون     

امانتی بودم که در دست شما بودم و اکنون شما این امانـت را             شود و من      روحم ناراحت می  
 . به اسالم و خدا تحویل دادید، و بسیار خوشحال باشید که من در این راه شهید شدم

مقدار پول موجودي که در چمدان و بانـک دارم آنـرا خـرج دفـن و                 : پدر و مادر عزیزم    
 شخـصی   8 یا خرج کنید و کلیـه وسـایل        کفن کنید چنانچه زیاد آمد آنرا در راه اسالم بدهید         

خودم را به برادر عزیزم علی اکبر بدهید و کلیه کتب اسالمی مرا به کتابخانه انجمن اسالمی                 
دهید و مرا در طاق کنار مزار شهید سید محمد میرکمال دفن کنید و اگـر چنانچـه بـدي یـا                 

 .اید مرا ببخشید و مرا حالل کنید ناراحتی از من دیده

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»ابالفضل«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .»وسائل«در اصل وصیت  -8
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 کمـک کننـد و      1خواهم که به انجمن اسالمی روسـتا بیـشتر          م روستاي طاق می   و از مرد   
فعاالنه در دعاي کمیل و توسل شرکت کنند و براي نشان دادن قدرت اسالم در طرح لبیـک        

نویسی کنند، چون االن زمانی نیست که در خانه بنشینیم و اسالم ضربه بخـورد    یا خمینی نام  
 . عزیز گسترش یابد، و به جهان صادر گردد انقالبمانو باید همه کوشش کنید تا اسالم 

 .قلوب همه کسانی را که از ما ناراضی هستند راضی بگردان: خدایا
 . دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 »والسالم«
 زاده محمد ربیع

                                           
 .»بشیتر« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I شهادت سعادت بزرگی است که نصیبم شده است. 
I دهنده راه شهدا باشم هم ادامهخوا می. 
I نماز بپا دارید که نماز ستون دین است. 
I شود  خدا هم شاد می،با شادي قلب امام خمینی. 
I وار باشد خواهم زینب از دخترم زهرا می. 
I باشد)7(دهنده راه شهدا و امام حسین پسرم وقتی بزرگ شد ادامه . 
I باشندقدم فرزندانم قرآن یاد بگیرند و در کارهاي خیر پیش . 
I ام  پاسخ به نداي رهبر بزرگ خمینی را خواسته،از خدا رضایت او. 

 ابراهیم :نام
 ربیعی :خانوادگی  نام

  حسن:پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1330 نهم فروردین :تاریخ تولد
 روستاي طـرود از توابـع       :محل تولد 

 شهرستان شاهرود
 تدایی پایان دورة اب:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 هفتم مرداد :تاریخ شهادت
  پاسگاه زید عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 ابراهیم ربیعی
 

 1اهللا الرحمن الرحیم بسم
  3» المعتدینحب اهللا الیین یقاتلونکم و ال تعتدوا انّاهللا الذّ  فی سبیل2و قاتلوا«
ار نباشـید کـه     گمدر راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید ولی ست               «

 . »خدا ستمگر را دوست ندارد
به یاد خداوند بزرگ و با رهنمودهاي امام بزرگوارمان خمینی کبیر از میـان همـه راههـا                

 انتخاب کردم تا اینکه بتوانم ادامه دهنده راه شهدا صدر اسالم و به              4اهللا را   راه جهاد فی سبیل   
هـا   نویـسم از همـه وابـستگی     ه وصیت مـی   اثبات رسانیدن تشیع و ائمه هدا باشم و اکنون ک         

ام و امیـدوارم کـه در ایـن مـسیر، رضـاي خـدا را         را اهللا قرار داده    و مشتریم ام    دست کشیده 
حاصل کنم اگرچه رضاي خدا شهادت باشد، که چه بسیار سعادتی بزرگ نصیبم شده است               

 نـداي رهبـر     ام که رضایت خدا را جلـب کـنم و            من خواسته  5[...]و اگرچه پیروزي و خدا      
در . بزرگ خمینی را لبیک بگویم، اگرچه خونم بر زمین بریزد و بدنم پاره پاره و نابود گردد      

روم، چند کلمـه وصـیت دارم کـه ارائـه      این زمان که دارم به جبهه جنگ حق علیه باطل می        
هم، یک وصیتم بعد از مرگ من پدرم حسن ربیعی اسـت و خواهـشی کـه از شـما اي                د  می

دوم . دارم از من در درجه اول راضی باشید تا رضـایت خـدا از مـن جلـب شـود       پدر عزیز   
 آمدم در عزایم گریه نکنید و در تمامی غمهـا صـابر و      6اینکه چنانچه به افتخار شهادت نایل     

صبور باشید که خدا صبرکنندگان در مصائب را بسیار دوست دارد و افتخار شما باشـد کـه                  
  .ندي بزرگ کنید که در راه خدا فدا شوداید در خانه فقیري فرز توانسته

خواهم که چونان فرزندان شهدا کـربال و ائمـه تـشیع ادامـه                و از همسرم و فرزندانم می      
و عیال من مبلغ پنج هزار تومان مهریه از من طلب دارد، اول ایـشان               . دهنده راه شهدا باشند   

                                           
 .»نامه کربالیی ابراهیم ربیعی فرزند کربالیی حسن ربیعی وصیت«: مه آمده استنا باالي وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .190 /بقره -3
 .»ر« در اصل وصیت -4
 . خوانا نیست-5
 .»نائل« در اصل وصیت -6



 627 ربیعی، ابراهیم     ¹استان سمنان 

هـایم زیـاد آمـد، میـان         ز قـرض  اش را از اصل مالم بردارد و اگر بقیه از مالم چیـزي ا               مهریه
هایم بطور عدالت و به دستور خدا و رسول تقسیم گردد و حقوقم توسط پـدرم از اداره          بچه

یا اینکه اگر پدرم نتوانست توسط پدر خانم ایـن          . هایم پرداخت گردد    پست گرفته و به بچه    
بـه او   کار انجام گردد و اگر کسی یک موقع آمد و گفت که از من چیزي طلب کـار اسـت                     

 باشد حتی تا ده شاهی مال مردم باید به ایـشان پرداخـت          1ممکن است من یادم رفته    . بدهید
ها را به مدرسه بفرسـتید،    بسیار کوشا باشید و بچه گردد و همسر مهربان شما در تربیت بچه   

باشـند   در دنیـا  3[...]دهنده راه   بهتر بشناسند، تا همیشه ادامه2تا با سواد شوند و راه اسالم را 
 .هایم احترام پدرم را باید بسیار داشته باشند و از او مطابعت بکنند و بچه

خصوص قـران    هکنم که به تدریس دروس اسالمی و ب          می 4م سفارش های   و همچنین بچه   
 6 و اگر من به افتخار شهادت نایـل        5»نماز ستون دین است   «کوشا باشید و نماز بپا دارید، که        

ا در طرود بیاورند کنار قبر شهید علی احمدي مرا دفن کنیـد و روي       آمدم و توانستند بدنم ر    
 بکنید که عالمت قرمز خون است و دشمنان اسالم بدانند که            7قبر من یک پرچم قرمز نصب     

 8.»خون بر شمشیر پیروز است«همیشه 
 

 هر که آید به جهـان اهـل فنـا خواهـد شـد             
 

 مانده باقی دگر آن است که خدا خواهد بـود      
  

 خط شعرچند 
ــر زده  ــپیده ســـ ــیه ســـ ــام ســـ  اي شـــ

 

ــدالتیم اینــــــک   ــبح عــــ ــا صــــ  9مــــ
 

 یــــاران همــــه ســــوي مــــرگ رفتنــــد 
 

 بــــــشتاب کــــــه تــــــا زره نمــــــانی 
 

ــد    ــان برویــ ــو از جهــ ــش تــ ــا نقــ  تــ
 

ــ   اینــــــــکم یادتهجویــــــــاي شــــــ
 

                                           
 .»شده« در اصل وصیت -1
 .»راه« در اصل وصیت -2
 . چند کلمه افتاده است-3
 .هاي کلمۀ سفارش افتاده است طهو نق] به[ در اصل وصیت واژة -4
 .است»  عمود الدینالصلوة« ترجمه -5
 .»نائل« در اصل وصیت -6
 .»نسب« در اصل وصیت -7
، 5صـحیفه امـام، ج    (» محرم ماه پیروزي خون بر شمشیر اسـت       «: امام تعبیري مشابه عبارت شهید دارد دربارة محرم        -8

 .)75ص
 .»اینکه«در اصل وصیت  -9
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 اي خـــــون حماســـــه در رگ دیـــــن  
 

ــوانیم    ــون بخـــ ــاز خـــ ــز نمـــ  برخیـــ
 

»اهللا و برکاتهۀرحمالم علیکم و والس « 
  ربیعیکربالیی ابراهیم

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 وصیتنامه ابراهیم ربیعی در تهران
بـا  « 2»المینی الظّلَ عالّ ا1ین هللا فآن انتهوا فالعدوان     و یکون الد   ۀفتنی التکون   و قاتلوهم حتّ  «

د کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برطرف شود و همه را آئین دین خـدا باشـ                    
 .»واگر از فتنه و جنگ دست کشیدند با آنها عدالت کنید که ستم جز بر ستمکار روانیست

تمـامی  ]  از[روم و  می] در راه خدا[اهللا  اینجانب ابراهیم ربیعی که دارم به جهاد فی سبیل   
شـکن حتـی اگـر        ام به فرمان امام است خمینی بـت         ها این راه پرافتخار در انتخاب نموده        راه

ره پاره گردد و به افتخار شهادت نائل گردم که چه بسا سعادتی است و اگر هم زنده                  بدنم پا 
ام کـه   برگشتم آنهم سعادت است و هم پیروزي و خالصه هر طور کـه باشـد مـن خواسـته                 

در ایـن  [بر خود واجب دانستم کـه   ] چند کلمه  [3رضاي خدا را جلب نمایم و در این موقع        
  . نمایم5هایم شیره  و پدرم و برادرم و همهایم وصیت به بچه]  و محل4موقع

خصوص پدرم در موقع رفتن نتوانستم بـا   خواهم به در درجه اول از همگی شما عذر می       
هیچ یک از شما خداحافظی کنم و در درجه دوم خواهشی که من از همگی شـما دارم اگـر           

شود و با     من شاد می  در این راه به افتخار شهادت نائل آمدم در عزاي من گریه نکنید که دش              
شود و قلب امام شاد و با شادي قلـب امـام خمینـی                گریه نکردن شما چشم دشمن کور می      

                                           
 .»عدواان« در اصل وصیت -1
 .193 / بقره-2
 .»موقه« در اصل وصیت -3
 .»موقعه« در اصل وصیت -4
 .»همشیرهایم« در اصل وصیت -5
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 ادامـه  1شـهدا خـواهم کـه چـون فرزنـدان      خدا هم شاد و راضی است و من از فرزندانم می      
  . و راه پدر خود را ادامه دهند3 باشند)7( راه حسین2دهنده

 4وار باشد و فرزندي که در رحم مادرش است اگـر  نبخواهم که زی و از دخترم زهرا می     
 و بـر    6 پسر بود اسمش حسین باشد و اگـر دختـر بـود اسـمش فاطمـه                5سالم به دنیا آمد و    

همسر عزیزم است که وصیت مرا به این بچه که بدنیا آمد و بزرگ شد بگوید که باید ادامـه             
  . باشد)7( حسین دهنده راه شهدا و امام

ن از فرزندانم راضی باشم باید همیشه در راه رضاي خدا قـدم بردارنـد     خواهند م   اگر می  
هایم است که درس قرآن را یاد بگیرنـد و            و بدون رضاي خدا هیچ کاري را نکنند و بر بچه          

  .در کارهاي خیریه همیشه پیش قدم باشند
 همه مصائب صبر کند که خدا صابران را دوسـت         ] در[خواهم که     و از پدر بزرگوارم می     

دارد و از من که فرزند حقیر شما هستم راضی باشید که اگر شما از من راضی نباشید خـدا                    
 بـه   8 بدهکار که بدهی مـن     7از من راضی نیست و من در میان مردم هم طلبکار هستم و هم             

 پسر علی سید محمد هم پنج       9تومان بدهکار هستم و به    ] هزار [9900تقی کاشف پول قالی     
تم یا با قباله همسرم که پـنج هـزار تومـان اسـت اول از اصـل مـالم        هزار تومان بدهکار هس   

ها را بدهیـد و        حتما این بدهکاري   10[...]بدهند که من خودم نتوانستم به ایشان بدهم و اگر           
اگر ندهید مدیون من هستید و مقداري هم از مردم طلبکار هستم که توي دفترچه خودم که                 

                                           
 .»شهداء«در اصل وصیت  -1
 .»دهند« در اصل وصیت -2
 .»باشد« در اصل وصیت -3
 .»که«در اصل وصیت  -4
 .»اگر« در اصل وصیت -5
 .»)علیه(فاطمه « در اصل وصیت -6
 .»همن«ت  در اصل وصی-7
 .»از« در اصل وصیت -8
 .»از« در اصل وصیت -9

 .اي افتاده است  واژه-10
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و خالصه هر کس آمد و گفت من از کربالیـی ابـراهیم             داند    ام همسرم می     است نوشته  1[...]
  . باشد2]شده[طلبکار هستم به او بدهید ممکن است من یاد 

 4هـایم   ام اسـت و از بچـه         همـسر مـن در خانـه       3و در ضمن کسی حق ندارد تا زمانیکه        
کند به کار او مداخله نماید هر وقت همسرم به راهی برود که رضاي                سرکشی و مراقبت می   

در آن است یعنی شوهر دیگر اختیار نمایـد آنوقـت اسـت کـه بایـد پـدرم سرپرسـت                     خدا  
هایم باشـد      باشد به سر بچه    6 مال من است و در این حال که همسرم خواسته          5[...]هایم    بچه

هایم را تربیت اسالمی نماید خود همسرم وکیل من است و پدرم هم ناظر او اسـت و    و بچه 
هـایم اقـدام نماینـد کـه واجـب اسـت و از                کـاري   ایم و طلب  ه  کاري  آوري بده   باید در جمع  

خـداحافظی  ) پـدر (هـایم     خواهم که از من راضـی باشـد و از کلیـه بچـه               همسرم عزیزم می  
هـایم    نمایم و همسرم یا پدرم بروند حقوق مرا از اداره پست بگیرند و بیاورنـد تـا بچـه                    می
مه زاغ از مـن طلـب دارد بـه او     تومان هم معـصو 500 معاش نمایند و در ضمن مبلغ    7امرار
  .بدهید

»اهللا و برکاته ۀرحمالم علیکم و والس« 
 

کس حق ندارد به کـار او مداخلـه          هایم است هیچ    تا همسرم بر سر بچه     .دیگر چه بگویم   
 8....نماید حق 

 وصیت کننده ابراهیم ربیعی
 30/4/61مورخه 

                                           
 . در اصل وصیت چند کلمه افتاده است-1
 .است» رفته« در گویش محلی به معنی -2
 .»اینکه« در اصل وصیت -3
 .»هاي بچه« در اصل وصیت -4
 .اي افتاده است  در اصل وصیت کلمه-5
 .»خاسته« در اصل وصیت -6
 .»ران« در اصل وصیت -7
 .باشد] دار نگه]  واژة محو شده باید -8
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

»آینها الذّیا ای منوا استعینوا بالص1ةلوبر و الص 2»ابرینان اهللا مع الص  
اي اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسـل            «

 .» که خدا یاور صابران است3جویید
چنـد   که عازم حمله بر لشکر کفار هستم اینجانب کربالیی ابراهیم ربیعـی          4در این موقع   

ام    که نوشـته    اصلی نامه  اي وصیت دارم که اگر به افتخار شهادت نائل آمدم طبق وصیت             کلمه
ام عمل شود      فرستاده عیسی توي خانه است و باز یکی دیگر با وسیله پست به سید              5و] که[

هایم باشد هیچکس حق ندارد کـه مـزاحم           اول اینکه تا همسرم خواسته باشد که بر سر بچه         
پدرم و دوم کسی دیگر و تا همسرم به خانه من است و شـوهر اختیـار نکـرد،      او شود، اول    

هـایم حقـوق مـن را از          خودش قیم مال من است و اگر نتوانست پدرم باشد، و بروند بچـه             
هاي عزیزم   کنم که اي بچه      معاش نمایند و باز دو مرتبه تکرار می        6اداره پست بگیرند و امرار    

رس قرآن را یاد بگیرد و همیشه در راه خدا قـدم برداریـد و              شما وظیفه دارید که بروید و د      
خـواهم     و از همسرم می    . است )7(دهنده راه شهدا باشید که ادامه خدمت راه حسین          ادامه

 7هایم و تربیت اسالمی آنها کوشا باشید که شما در ایـن بـاره ثـواب             که در بزرگ کردن بچه    
ها صـابر باشـید و    ی باشد و در مصائب و غم   خواهم که از ما راض      بسیار دارید و از پدرم می     

ه نکردن شما چشم دشمن کـور  هیچ ناراحتی نکند که دشمن را شاد نکنید با ناراحتی و گری        
خـواهم و هـم مـردم از مـن            و دیگر من میان مردم حساب دارم هـم از مـردم مـی              .شود  می
سـت در آن    هایم توي دفتر که قرمز است و توي کیـف مـن ا             خواهند و من همه حساب      می

ها نوشته شده است و اگر یـک وقـت کـسی آمـد و گفـت مـن چیـزي از                       دفتر هم حساب  

                                           
 .»صلواة« در اصل وصیت -1
 .153 / بقره-2
 .»جوئید« در اصل وصیت -3
 .»موقعه« در اصل وصیت -4
 .به جمله اضافه شده» و« حرف -5
 .»امران« در اصل وصیت -6
 .»سواب« در اصل وصیت -7
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ممکن است که من یادم شده باشد و        . کربالیی ابراهیم طلب دارم، به او بدهید درست است        
اش را اگر خواسته باید اول از مالم بردارد و هیچ کـس حـق نـدارد کـه بـه او                        همسرم قباله 

ن از پدرم و از همسرم تقاضا دارم که از من راضی باشند که نتوانستم               و دیگر اینکه م   . ندهد
از شما خداحافظی نمایم و خالصـه       ] نتوانستم[ رفتن به جبهه نبرد حق علیه باطل         1در موقع 

 مرا حالل کنید و مرا ببخشید و امیدوارم که در روز قیامت بتوانم شافع شما باشم 
 

»ته اهللا و برکاحمۀالم علیکم و روالس« 
 2کربالیی ابراهیم ربیعی

                                           
 .»موقعه« در اصل وصیت -1
 .جنوب....  ستاد 9/5/1363«: نامه نوشته شده تذیل وصی -2
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 هاي کلیدي عبارت
I پس چه باك که از جانمان و از خونمان بگذریم،ما ادعا داریم که پیرو مکتب ثاراهللا هستیم . 
I در کارهایتان فقط رضاي خداي را در نظر آورید. 
I جبهه مکان خودسازي است. 
I یار و یاور امام باشید. 
I ازهاي جمعه را پر نماییدصفوف پرصالبت نم. 
I به دعاها و مراسم مذهبی را بیش از این اهمیت قائل شوید. 
I رسان خون برادرت باش گونه پیام خواهرم زینب. 
I امت شهید پرور سنگرها را خالی نکنید. 
I در همه جا امام را که اسطوره تقوا و خودسازي است یار و یاور باشید. 

 سیدمحمود :نام
 ربیعی هاشمی :خانوادگی  نام

 اصغر سیدعلی :پدر نام 
  طیبه:نام مادر

 1346ویکم آذر   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 م متوسطه چهار:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــی   :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 سیدمحمود ربیعی هاشمی
 

 لرحمن الرحیماهللا ا بسم
 2.»الجنۀ بان لهم 1ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم«
نام ایزد منان، بادرود به محضر مقدس آقا امام زمان روحـی و ارواح               هنام خداي شهیدان، ب    هب

العالمین له الفدا و نایب برحقش امام امت خمینی کبیـر و سـالم برتمـامی شـهداي ارزنـده                    
 . تا شهداي آینده اسالم)7( و از حسین)7(ا حسین ت3هابیلاسالم از 

این حقیر  .  بنا به تکلیف بنویسم     اي وصیت   خواهم چند جمله    ام و می    قلم به دست گرفته    
اي خواننـد، امـا در    عنوان یک رزمنده که چون در بین رزمنـدگان هـستم نـامم را رزمنـده       هب

خواستم از    م مشکل است که می    نوشتن این جمالت چنان برای    . حقیقت الیق این لفظ نیستم    
اي جز این ندارم بله، بنده با هـدفی واال کـه امیـدوارم        نوشتن دست بردارم اما چه کنم چاره      

از منزل کـه خـارج شـدم در دلـم از            . مورد قبول خداوند باشد به جبهه جنگ رهسپار شدم        
اگـر  ] است[الم روم براي نبرد با دشمنان اس     خداوند خواستم که خدایا من که در این راه می         

در زمـانی  . در این راه کشته شدم فقط هدفم براي تو و قدم براي تو برداشتم پس قبول کـن               
که اسالممان به خونمان محتاج است و ما ادعا داریم که پیرو مکتب ثاراهللا هستیم پـس چـه          

 جاریست در   4هایمان  باك که از جانمان و از خونمان بگذریم و چند قطره خونی که در رگ              
ي درخت نونهال جمهوري اسالمی بریزیم که این آبیاري درخـت تیـري باشـد بـر قلـب                   پا

 سپاس خـداي را     5،مستکبران و غارتگران و ابر جنایتکاران شرق و غرب و نوکران پلیدشان           
پروردگـارا  . لیاقتی این فوز عظیم را که شهادت در راه اوسـت عطـایم نمـود           که در کمال بی   

را در صورتی که در هر حال به گناه مشغول بودم و تو بمـن               دانم چگونه شکر نعماتت       نمی
 .ارزانی نمودي بجا آورم

                                           
 .»اموالهم و انفسهم« در اصل وصیت -1
 .111 / توبه-2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»مان رگاي« در اصل وصیت -4
 .»پلیدش« در اصل وصیت -5
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خدایا اگر قرار بر ماندن است چگونه شد کـه مخلـصان درگاهـت، دوسـتان خالـصت                  « 
 .»آبرو بمانیم رفتند، پروردگارا اگر قرار بر رفتن است چرا من و امثال من بی

کشم در  نویسم، خجالت می  نه و به چه رویی می     دانم چگو   ایزدا شرمسارم، گنهکارم، نمی    
ـ      نامـه   انـد بلکـه وصـیت       مقابل مادر، که نه تنها فرزندش را برایش نیـاورده          عنـوان   هاي هـم ب

شود کرد حال که قرار است بـه معـشوق بپیونـدم              چه می  .اند  دلخوشی مادر به او ارائه نداده     
 .وصیت بیان کنمعنوان  هاي ب دانم چند جمله گرچه لیاقت ندارم الزم می

اینجانب سید محمود ربیعی هاشمی معتقد به تشیع اثنی عشري وصایایم را به دو بخش                
 .کنم تقسیم می

ابتدا سخنی دارم با دوستان، آشنایان و همسنگران، قلـم قاصـر اسـت چـه بنویـسد چـه                
سـتان  دو«دانم چگونه بیان کنم،       تواند و نمی    خواهم سخن دلم را بگویم ولی نمی        بگوید، می 

تـر    تواند خیلی مؤثر    عزیز همکالسانم بدانید و آگاه باشید که قلمی که در دست شماست می            
البته به شرطی کـه در خـدمت خـدا باشـد و آنچـه خـدا                 » از اسلحه کارزار مفید واقع شود     

خـواهم در کارهایتـان    از شما می. گوید بنویسد و مانع شود از آنچه خدا منع نموده است    می
االبـذکر اهللا   «: فقط رضاي خداي را در نظر آورید و ذکر خـدا را برلـب کـه               جدي باشید و    
بیاندیشید کـه در  . ها هستید قدر بدانید  که در جبهه 2 سنگرانم شماهایی    هم 1،»تطمئن القلوب 

هاي آن آغشته بـه خـون    جبهه مکانی است که ذره ذره خاك. اید چه مکان مقدسی گام نهاده   
ان خود سازي است البتـه بـراي کـسی کـه بخواهـد خـود را            عزیزانی است بدانید جبهه مک    

 .بسازد
امت مظلوم سعی کنید در هر حال و در همه جا امام را که اسـطوره تقـوا و خودسـازي                      

 برحـق یاري این نایب ] و[است یار و یاور باشید که همانا رمز پیروزي بر دشمنان و کافران     
 و به دعاها و مراسم مذهبی       3 پر نمایید  صفوف پرصالبت نمازهاي جمعه را    . امام زمان است  

هاي سرسبد خانواده خـود   هاي معظم شهدا که گل  اهمیت بیش از این قائل شوید به خانواده      

                                           
 .28 / رعد-1
 .»شماهائی« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
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 را براي شـما     2اند احترام بگذارید پیروزي نهایی       قربانی نموده  1را فداي حق و در راه حقایق      
 .نمایم از درگاه ایزد منان مسئلت می

 . ن به خانواده استهاي م بخش دوم گفته
خـاطر بیـاور زمـانی را کـه مـرا در             هدانم غم دوري فرزند مشکل است، مادر ب         مادرم می  

بردي اینک بخـواه کـه دوبـاره مـصیبت امـام               می )7(کودکی با خود به عزاي امام حسین      
مادر از تـو کـه ایـن امانـت عظـیم را             .  بجاي مصیبت فرزندت برایت بخوانند     )7(حسین

کنم و بـه داشـتن تـو افتخـار            اش برگردانیدي تشکر می     شی به صاحب اصلی   بدون هیچ آالی  
نمایم، مادر گرامی، در غم من صبورباش و آنقدر صبرکن که صبر از صبر تو خسته شود                   می

گویان و خائنان به انقالب اسـالمی و قـرآن            صبر کن تا با صبرت مشتی محکم بر دهان یاوه         
 زده باشی

خـاطر ایـن      براي شما فرزند خوبی نبودم مـرا بـه         3ام  فرزنديدانم تمام مدت      پدرجان می  
کنم از اینکه مرا چنـین تربیـت کردیـد و       از طرفی، خیلی تشکر می    . 4توجهی عفوم نمایید    بی

ـ   . در اینچنین راهی که راه انبیا و اولیاي خداسـت فرسـتادید          خـاطر آوریـد    هپـدر و مـادرم ب
اند و باز هم حاضرند با مـال و جـان در     داده را که چهار عزیزشان را از دست    5هایی  خانواده

  .راه خدا پیکار نمایند
گونه پیام رسان خون برادرت باش و با حجابت مشت محکمی بـر دهـان                 خواهرم زینب  

 بزن و همگام با دیگر خواهران شـهدا در خـدمت بـه اسـالم                6ها شرق زدگان و ضد انقالب    
  .بگوش

اي ثابت قدم و اسـتوار گـام نـه، کـه فـالح و                 هبرادرم سید احمد در راهی که پیش گرفت        
ــی در   .رستگاري در گرو همین خط است امیدوارم موفق و پیروز باشی ــرادرم ســید مجتب ب

  .درس خواندن کوشا باش و رهرو راه برادرت باش

                                           
 .»ها حقیقت« در اصل وصیت -1
 .»نهائی« اصل وصیت  در-2
 .»فرزندیم «  در اصل وصیت-3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
 .»هائی دهخانوا« در اصل وصیت -5
 .»انقالبان« در اصل وصیت -6
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برادرم سید روح اهللا عزیز امیدوارم که درست را خوب بخوانی و به مقصود خودت کـه                  
 .گر باشد برسی خواران سابق و کشورهاي سلطه خواران و جیره فتزدن مشت بر دهان م

 2 سایر شهدا در گلزار شهدا دفـنم نماییـد      1ام به دستتان رسید همچون      در پایان اگر جنازه    
ام   که شاید به برکت همنشینی با یاران مخلص خدا مورد مغفرت قـرار گیـرم و اگـر جنـازه                   

 در همه جا با من است و        )7(که موالیم حسین  دست شما نرسید ناراحت نباشید بدانید        هب
 . بمیرم3اکبرش از خدا خواسته است چون علی] است[چون مرا الیق دانسته 

 و هر کس از من طلبی دارد       4خواهم که مرا ببخشند     در خاتمه به هر کس بدي نمودم می        
ز با شـکوه   عزیز و برقراري نما5به امید آزادي قبله اول مسلمین قدس      . به پدرم رجوع نماید   

اهللا، بـه     اهللا با حضور امت حـزب        به امامت روح   )7(جماعت در صحن و سراي ابا عبداهللا      
 .همت جنداهللا، با پیروزي بر عدواهللا

 سید محمود ربیعی هاشمی
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ایـن حقیـر   .  بنا بـه تکلیـف بنویـسم    اي وصیت خواهم چند جمله   ام و می    دست گرفته  هقلم ب 
خواننـد امـا در       عنوان یک رزمنده که چون در بین رزمندگان هـستم نـامم را رزمنـده مـی                 به

خواسـتم از     حقیقت الیق این لفظ نیستم نوشتن این جمالت چنان برایم مشکل است که می             
اي جز این ندارم بله بنده با هـدفی واال کـه امیـدوارم                نوشتن دست بردارم اما چه کنم چاره      

بول خداوند باشد به جبهه جنگ رهسپار شوم از منـزل کـه خـارج شـدم در دلـم از                     مورد ق 
روم براي نبرد با دشمنان اسالم اگر در ایـن            خداوند خواستم که خدایا من که در این راه می         

راه کشته شدم فقط هدفم براي تو و قدم براي تو برداشتم پس قبول کن حال که قرار اسـت            
گویم کـه سـنگرها را خـالی           مردم شهرم و امت شهیدپرور می      چنین باشد چندکالمی هم به    

                                           
 .»همچنان« در اصل وصیت -1
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»ببخشید« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
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نکنند و براي اماممان خمینی کبیر دعا کنند که تا انقالب مهدي بماند و با رهبري امام گونـه         
 .خویش ما را به هدف نهایی خویش برسانند

گونه باش و با حجابت مـشت محکمـی            خواهرم زینب  1،ام  سخنی چند با خانواده گرامی     
برادرم سید مجتبی سـعی کـن درسـت را خـوب     .  بزن 2ها زدگان و ضدانقالب    ن شرق بر دها 

بخوانی و به هدف واالي خویش که انشاءاهللا بـه آن خـواهی رسـید دسـت یـابی و دسـت                      
برادر گرامیم سید احمد امیـدوارم کـه در راهـی کـه             . تمامی ضدانقالبیون را از پشت ببندي     

دوست را خـوب بخـوانی و       ] که[هللا عزیز امیدوارم    ا  اي موفق و پیروز باشی روح       پیش گرفته 
 و جیـره خـواران رژیـم سـابق و     3خـواران  به مقصود خودت که زدن مشت بر دهـان مفـت       

دانـم کـه بـسیار زحمـت       مـی 4ام اما پدر و مـادر گرامـی   .باشد برسی  گر می   کشورهاي سلطه 
خوردید تا مـرا تربیـت   دانم که چقدر خون دل  اید تا بنده را به این سن برسانید و می     کشیده
کـنم از اینکـه مـرا         اما من نتوانستم فرزند خوبی برایتان باشم از طرفی خیلی تشکر می           . کنید

چنین تربیت کردید و در اینچنین راهـی کـه راه انبیـا و اولیـاي خداسـت فرسـتادید مـادرم         
جب رضـایت   این امانتی را که خداوند به تو داده بود و اگر تو برگرداندي مو             ] که[امیدوارم  

چند وصیت هم در رابطه بـا وضـعیت خـویش دارم کـه               .خاطرات و جبران زحماتت باشد    
خواهم دو ماه برایم روزه بگیرید و یک سال هم برایم نماز بخوانید امیـدوارم کـه کـسی                   می

نامـه     در ضـمن بنـده وصـیت       . زیرا من چیزي به فکرم نمی رسد       5چیزي از بنده بگیر نباشد    
خـدایا  .  از آن هـم اسـتفاده نماییـد        6توانیـد   کوچک خویش دارم که می    دیگري هم در آلبوم     

 .از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا، دار خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
30/9/65 
 هاشمی سیدمحمود ربیعی

                                           
 .»امیمگر« در اصل وصیت -1
 .»انقالبان« در اصل وصیت -2
 .»مفتخوران« در اصل وصیت -3
 .»گرامیم« در اصل وصیت -4
 .»باشد کنایه از طلبکار نبودن می« در گویش محلی -5
 .»توان می« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I ین و دین دفاع کنیمزمانی که دشمن به خاك و میهن و دین حمله کند واجب است از آی. 
I  هایمان بمانیم و از اسالم دفاع کنیم  امروز، روز آن نیست که در خانههمشهریانبرادران و. 
I بپاخیزید تا پرچم اسالم را بر فراز قله آسمان به اهتزاز درآوریم. 
I همسرم فرزندانم را خوب تربیت کن و در راه اسالم هدیه بکن. 
I م بزرگوار برندارندخواهیم دست از اما از همشهریان می. 
I           وجـود آمـدم لطـف و رحمـت          ه ب ،این که در زمان والیت فقیه یعنی در زمان جمهوري اسالمی

 .خداوند نصیبم شده است

 اصغر علی :نام
 زاده رجب :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
  نسا:نام مادر

 1323 سیزدهم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان جاجرم:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363 چهاردهم تیر :تاریخ شهادت
  بانه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شاهرود:مزار



 651اصغر      زاده، علی  رجب¹استان سمنان 

 زاده اصغر رجب علی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  3»اهللا امواتاً و بلْ االحیاء عند ربهم یرزقون  فی سبیل2 قتلوا1الذینو التحسبن «
انـد و نـزد    شـوند در مردگاننـد، بلکـه آنهـا زنـده      ی که در راه خدا کشته مـی  مپندارید کسان «

 .»خورند پروردگارشان روزي می
 تو تمام جهان را به      4پایان و یکتایی    پروردگارا سپاس تو را، که چنین قدرت الیزال و بی          

ایـن  ] و در [اي در روي زمـین،        خدایا شکر تو را که چنـین بنـده        . نظم و حرکات درآوردي   
 . نیاي تاریک و ظلمات بوجود آورديد
باشد و او است خداوند یکتا، که این          تسلط او می  ] و[تحت  ] در[ که تمام جهان     5خدایی 

انـسانی کـه از گـل و        «آري این   . ها باالتر آفرید    خصلتهاي پسندیده و از فرشته    ] با[انسان را   
کنـد از آن بوجـود        مـی اي که بوي آن انـسان را ناراحـت            وجود آمد و از آب گندیده      هآب ب 
ـ  8گیرد   و اوج می   7پیوندد  ، و به مالء اعلی می     6»آمده سـوي تـو خداونـد، در زمـانی قـرار            ه ب

آور گذرانـدم و   بهره و بی سود و بلکه زیـان    گرفتم، که چندین سال از عمرم را به اوقات بی         
بعـد از رهـا شـدن از چنگـال حکومـت            . ام  هیچ لـذتی از لـذات معنـوي و اخـروي نبـرده            

خبر و در تحت سلطه نیروهاي اجنبـی و بلکـه تحـت کنتـرل افـراد       تعمارگر و از خدا بی اس
هـاي شـیطان    سوي انسان هخبر، و ب  بودیم که ما را از خدا بی 9مذهب قرار گرفته    دین و بی    بی

                                           
 .محو شده است» وال تحسبن ال« از ابتداي آیه -1
 .»قتلو« در اصل وصیت -2
 .169/  آل عمران-3
 .»یکتائی« وصیت  در اصل-4
 .»خدائی« در اصل وصیت -5
 و غیـر  مخلقـۀٍ  مـضعۀ  ثم من ۀعلق من نطفۀفانا خلقناکم من تراب، ثم من      «:  سورة حج  5 اشاره دارد به بخشی از آیه        -6

 .»...مخلقۀ
 .»پیوند« در اصل وصیت -7
 .»گرد می« در اصل وصیت -8
 .»گرفتم« در اصل وصیت -9
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 که لطف و مرحمت خداوند نصیب این حقیر شـد کـه در              1از آنجایی . داد  و پست سوق می   
 اسـالمی اسـت کـه پیـروان و          2 زمان جمهوري اسالمی که همانـا      زمان والیت فقیه یعنی در    

 و در سایه این درخت بزرگ کـه آب  4وجود آمدم ه ب3خواستند امامان و معصومین و خدا می  
 فقیه عالی قدر اسالم یعنی بعـد از امـام زمـان و نایبـان                5[...]دادن این درخت تحت کنترل      

ـ    خاصش تحت کنترل والیت فقیه آبیاري شد و این           وجـود آمـد و تمـام        هدرخت در ایران ب
هاي درخت کفر و ظلم و ستم را نابود کرد و شکوفا شد و از این درخت بـزرگ کـه                       ریشه

 6. او شتافته و گردن در مقابل دستوراتش نهادمسوي بهباشد استفاده کرده و  اسالم می
کنـد  آري اسالم زمانی که حکم جهاد صادر کند و دشمن بخاك و میهن و دیـن حملـه                    

 در میدان رزم حاضـر      9]یعنی]     و این دفاع کردن      8 و دین دفاع کنیم    7واجب است از آن آیین    
هاي افتاده شهیدان انقالبمان را به دست گرفتـه و وظیفـه اصـلی کـه جهـاد                     و اسلحه  10شده

روم بـه میـدان جنـگ خـدایا ایـن لیاقـت را        اینک که می. اصغر است آن را به انجام رسانیم    
دانـم و بـس شـکرگزاري         جهاد اصغر شرکت کنم و این هدیه را از آن تو می           نداشتم که در    

 .کنم می
هایمان بمانیم و از اسالم دفاع        شهریان، امروز روز آن نیست که در خانه         اي برادران و هم    

، »کـردیم    مـی  11ات  حسین جان کاش در صحراي کربال یـاري       «گفتیم    نکنیم اگر ما زمانی می    
 .ه در میدان جنگ حاضر شویماین زمان وقت آن رسیده ک

                                           
 .»آنجائی« در اصل وصیت -1
 .»همان« در اصل وصیت -2
 .»خواهد می« در اصل وصیت -3
 .»آمد« در اصل وصیت -4
 . خوانا نیست-5
 .»نهاده« در اصل وصیت -6
 .»آئین« در اصل وصیت -7
 .»کرد« در اصل وصیت -8
 .»که« در اصل وصیت -9

 .»شدند« در اصل وصیت -10
 .»زیارت وارث» « معکمزوفی کنت معکم فایالیتن«ـ اشاره دارد به این عبارت » یارییت« در اصل وصیت -11



 653اصغر      زاده، علی  رجب¹استان سمنان 

پس اي هم شهریان بپاخیزید بعد از چندین شهداي عزیـز کـه             . و از دین و اسالم دفاع کنیم      
قلـه  [مسلسل آنها را بدست گیریم و بجنگیم و پرچم اسالم را برفراز   ] و[اند    از دستمان رفته  

سـر قبـر اینجانـب      در آخر تقاضایم از همسرم این است که در          .  درآوریم 1به اهتزاز ] آسمان
شود و فرزندانم را خوب تربیت کن و در راه اسـالم هدیـه     گریه نکنید که دشمن ما شاد می      

 .خواهیم دست از امام بزرگوار برندارند شهریان می بکن و همیشه از هم
 نامه درباره ثروت وصیت

  تومان1400  آقایان  حسین-1
  تومان1000  چافرشی علی محمد چاه فرشی-2
  تومان570کلبالئی  ابول -3
 خواهم  هزار تومان از استا محمد می15 -4
 . ماه روزه برایم بگیرید و به اندازه یکسال نماز قضا شده برایم بگیرید به اندازه یک 

 . باشد ام همسرم می وارث خانواده
 زاده رجب

30/3/63 

                                           
 .»احتزاز« در اصل وصیت -1



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 654
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 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 656



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I ابدرا بی) 7(بر هر کس الزم است که هدف حسین. 
I کنار گذاشتن دوستی دنیا و بجایش دوستی آخرت است() هدف حسین. 
I خدا دوست و خدا پرست شدن، زیر بار ظلم نرفتن است) 7(هدف حسین. 
I ایمان و تقوي است) 7(عبداهللا هدف ابی. 
I  اسالم، مسجد را ترك نکنیدامید دارم که سنگر. 
I فراموش نکنیددعا به جان رهبر انقالب و مسئولین، روحانیت در خط امام . 

 غالمحسین :نام
 زاده رجب :خانوادگی  نام

 ابراهیم :پدر نام 
  هاجر:نام مادر

 1322 یکم شهریور :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــاد از تواب ــتاي امیرآب  روس

 شهرستان جاجرم
 سواد  بی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363 چهاردهم تیر :تاریخ شهادت
  دوسینه:شهادتمحل 

 )توسط منافقین( اصابت گلوله:نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1زاده المحسین رجبغ
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

  و الصدیقینءبسم رب الشهدا
»2المالسهیدهید و ابن الشّها الشّ ای،3.»ها المظلوم و ابن المظلوم ای 
ـ  ...علیـک  5المالـس «» اهللا و ابـن ثـاره والـوتر و الموتـور         4یا ثار « ـ ی ح و علـی االرواح التّ ت لّ

 8.»ی انتم و امبیاَب انصار ابی عبداهللا 7یا ...ا انصار دین اهللایم عیلکم السال« 6.»بفنائک
 اي .آمـوز ایثـار و شـهادت     اي درس،سالم خدا و مقربان درگاه خدا بـر تـو اي حـسین          

 ، مکتبـت 9لیـان ا سالم بر تو و بر متع، اي عصاره مظلومیت در طول تاریخ و یادگار خاتم انبیا  
 بر آنان که با سرخی خون خـویش نـداي تـو را        .اعصار و ادوار  بر شهیدان همواره شاهد بر      
ـ     ] و [10صبرلبیک گفتند و بر آنان که با          شـتافتند و در انتظـار       11تـو سـوي    هتعهـد خـویش ب

 کـه آنـرا بایـد پیـدا کـرد هـدف             )7(دف حـسین   هـ   امـا راجـع بـه      .سـعادت شهادتند و   
معروف و انهـی عـن   رجت المر بـال   خ« : ایمان و تقوي است خودش فرمود      )7(عبداهللا  ابی

 است کنار گذاشتن دوستی دنیـا و بجـاش دوسـتی            )7(گناه هدف حسین    ترك 12»المنکر
آخرت کنار گذاشتن شهوت پرستی و شهوترانی و خدا دوست و خداپرست شدن زیـر بـار           
 .ظلم نرفتن و تابع طاغی و باغی شدن از آن طرف پیرو حق و تابع فرمان خدا شـدن اسـت                    

                                           
احتماالً وصیت توسط شـخص دیگـري       .  در بخش اطالعات اعالم، شهید تحصیالت خواندن و نوشتن نداشته است           -1

 .نوشته و به تأیید شهید رسیده است
 .محو شده است» علیک« در اصل وصیت -2
 ).الجنانمفاتیح . (فرازي از زیارت وارث -3
 .»ثاره« در اصل وصیت -4
 .»سالما« در اصل وصیت -5
 ).مفاتیح. (هایی از زیارت عاشورا فراز -6
 .»و« در اصل وصیت -7
 ).مفاتیح الجنان(فرازي دیگر از زیارت وارث  -8
 .»متعلیان« در اصل وصیت -9

 .»صبري« در اصل وصیت -10
 .محو شده است» تو« در اصل وصیت -11
، 48، ج 37بحـاراالنوار، بـاب     . (در تعیین عـدم بیعـت بـا یزیـد         ) 7(از سخنان حضرت امام حسین    فرازي است    -12

 ).51ص
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 . اسالم با درود و سالم به رهبر عزیز  . را بیابد  )7(ست هدف حسین  البته بر هر کس الزم ا     
 با شـما    ]ما [ درود به تمام رزمندگان اسالم     ]و [ اسالم و سالم   1 ]ن[ادرود به روان پاك شهید    

 2 ]ي[هاي فراوان براي من کـشید       سالم بر تو مادر که رنج      ،کنم   می ]دارم[چند کلمه صحبت    
کـه  عزیـز    بـه بزرگـی خـود ببخـشید و سـالم بـه خـانواده                 د و مرا  ی نمای 3امیدوارم مرا عفو  

ایـد مـرا     خوبی از من دیـده ،]ي[ که اگر بد  4امیدوارممن و    فراوان کشید براي     ]ي[ها زحمت
 ۀم کـه شـما هـم مثـل فاطمـ           دار  و امیـد   6 و حجاب اسالمی خود را رعایت کنیـد        5بخشیدب

واهر مهربان و عزیز امیـدوارم      ها دید و سالم به تو خ        باشید که در راه اسالم رنج      )3(زهرا
 مـن را ماننـد   10يها  خواهرجان بچه .کنید    9 مرا عفو  8اید ه  که براي من کشید    7یهای که زحمت 

ام   فرزند یکتا  14اًآورید و مخصوص     می 13اهللا بار   کنید و آنها را حزب       می 12[...] خود   11يها  بچه
 )عـج (بسیج امـام زمـان     ]پایگاه [ شهادت من بزرگ شد او را به       ]مرگ [ بعد از  . را 15مصطفی

 بشوند و از برادرم     17ردمهاي م    در خانه  16آوارة ]که[دست مردم نسپارید     ه را ب  هابفرستید و آن  
 19یـۀ  و از کل. جهانی بجنگـد  18خواهم که بعد از من اسلحه مرا بردارد بر علیه کفار            مسلم می 

                                           
 .»شهیدا« در اصل وصیت -1
 .»کشید« در اصل وصیت -2
 .»عف« در اصل وصیت -3
 .»امیدوار« در اصل وصیت -4
 .»بخشید می« در اصل وصیت -5
 .»کنید می« در اصل وصیت -6
 .»ايه زحمت« در اصل وصیت -7
 .»کشداید« در اصل وصیت -8
 .»عف« در اصل وصیت -9

 .»ها بچه« در اصل وصیت -10
 .»ها بچه« در اصل وصیت -11
 .اي افتاده است در اصل وصیت کلمه -12
 .»ببار« در اصل وصیت -13
 .»مخصوص« در اصل وصیت -14
 .»مصطفا« در اصل وصیت -15
 .»آورها« در اصل وصیت -16
 .»مردمدر خانها « در اصل وصیت -17
 .»کفاران« در اصل وصیت -18
 .»کلۀ« در اصل وصیت -19
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 بـه بزرگـی     اند همگـی    خوبی دیده  3ي،کنم اگر از من بد      خواهی می 2 و دوستان عذر   1هافامیل
  .چنان بخشند و از برادرم اصغر هم خود می

 از ملـت  .دهیـد بن آ کـرد بـه   5 در خواسـت 4خواهر عزیزم اگر هـر کـس از مـن طلبـی            
کاري از مـا       اگر تندي و کم    ، بودم 6 ]ده [ شوراي  در  سالی که بنده   4اهللا امیرآباد که این       حزب
 مـسجد را    ، امیدوارم که سنگر اسـالم     . ببخشند 7 به بزرگی خودشان مرا     امید دارم که   اند  دیده

 امید امام و تمام مـسئولین       9اهللا منتظري   آیتجان رهبر انقالب و حضرت       ه دعا ب  8.دنترك نکن 
 مرا بـه وطـن خـودم ببریـد و در            10 فراموش نکنید و جنازه    ]از اینها [روحانیت در خط امام     

 .سپارم اوند بزرگ میکنار شهیدان عزیز امیرآباد به خاك بسپارید و شما همگی را به خد

 11زاده غالمحسین رجب
1/12/62 

  . نفر هستیم شهید شدیم در یک ردیف به خاك بسپارید3ضمناً اگر ما 
 )امام خمینی. (»حق بر باطل پیروز است«

 بعد از شـهادت     .)7(زاده، عبداهللا عبدلی، تقی محمدپور عاشقان حسین        غالمحسین رجب 
 خواهیـد رفـت     )7(شما به خوبی به زیـارت حـسین       ما حتماً راه کربال باز خواهد شد و         

 .یادي از ما هم بگویید

                                           
 .»فامیالن« در اصل وصیت -1
 .»عوضر« در اصل وصیت -2
 .»بدخوبی« در اصل وصیت -3
 .»تلبی« در اصل وصیت -4
 .»در خواهست« در اصل وصیت -5
 . پس از روستا افتاده است»ده« واژة  در اصل وصیت-6
 .»ما را« در اصل وصیت -7
 .»نکند«ر اصل وصیت  د-8
 .تعلیقات. ك.ر -9

 .»جنازیه« در اصل وصیت -10
محمدپور، محمدعلی میرزایی، عبـداهللا عبـدلی       زاده امضاي تقی    در اصل وصیت عالوه بر امضاي غالمحسین رجب        -11

 .باشد و محمود کرامتی نیز می
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 هاي کلیدي عبارت
I با تربیت اسالمی بزرگ کن) 3(همسر عزیزم بچه را همانند زینب. 
I گیرد که فقط هدفش اهللا باشد شهادت به کسی تعلق می. 
I شهادت خاص بندگان صالح خداست. 
I رسالت است. ت مرگ نیست شهاد.شهادت گوهر گرانبهایی است. 
I همسرم همیشه گوش به فرمان امام باشند. 
I براي سالمتی امام همیشه دعا کنید. 
I خواهم همیشه پیرو والیت فقیه باشید از برادران دینی می. 
I همیشه از مستضعفین دفاع کنید. 
I خدایا من در مسیر عشق تو حرکت کردم. 

 صفرعلی :نام
 رجبی :انوادگیخ  نام

 حسین :پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1322سوم مهر  و  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 سواد  بی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365 خرداد  وهشتم  بیست:تاریخ شهادت
  خندق عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 664

 1صفرعلی رجبی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 اهللا پاسدار حرمت خون شهیداننام  هب

 و از کـربالي  )7(با سالم و درود بر ارواح مطهر شهدا از صدر اسالم تا کـربالي حـسین         
حسین تا کربالي ایران و با سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی هدف من از نوشـتن                   

ت و  نامه این است که هر مسلمانی باید در زنـدگی خـود قبـل از مـردن نـصیح                    این وصیت 
  .وصیت کند تا بعد از مردن دیگر اختالفاتی در زندگی ایجاد نشود

 کنید و مرا ببخشید و شیرت را حاللـم کنـی و اگـر از                2مادر عزیزم امیدوارم که مرا عفو      
کـه مـن      مـا را ببخـشی و از اینکـه هنگـامی           3ات   امیـدوارم کـه بـه بزرگـی        ،من بدي دیدي  

 . زیرا این راه راه خداست4را عفو کن م،خواستم به جبهه بیایم نارضا بودي می
 سال است که با هم در یک خانه و در کنار هـم              24 الی   22همسر عزیزم من و تو مدت        

 5خوردیم و اگر از من بدي یا اشتباهی دیدي امیدوارم که مرا عفـو               در سر یک سفره غذا می     
ماننـد   خـوب مواظبـت کنـی و تـو ه     کنی و از مـن راضـی باشـی و امیـدوارم کـه از بچـه               

که در جهـت خـدا و بـراي     این کودکان را با تربیت اسالمی بزرگ کنی، تا این      ) 3(زینب
  .خدا قیام کنند

گونـه    خواهم که تا مادرتان زنده اسـت حـق هـیچ            من محمدحسین از تو می    ] ان[فرزند   
از بچـه هـاي کــوچکتر   ] و [6.بـدگویی کـردن در جلـوي مــادرت و بـه مـادرت را نــداري     

 . و فاطمه خوب نگهداري کنی7 و الهه و ملیحهمحمدعلی و مهدي

                                           
االً وصیت توسط شـخص دیگـري       احتم.  در بخش اطالعات اعالم، شهید تحصیالت خواندن و نوشتن نداشته است           -1

 .نوشته و به تأیید شهید رسیده است
 .»عف« در اصل وصیت -2
 .»بزرگیت« در اصل وصیت -3
 .»عف« در اصل وصیت -4
 .»عف« در اصل وصیت -5
 .»نکنی« در اصل وصیت -6
 .»ملیه« در اصل وصیت -7
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 کنی مرا و از من راضی باشـی         1عفو] طلب[خواهم که     و همشیره بزرگم فاطمه از تو می       
خواهم کـه اگـر بـدي از مـا             می 2]...[نژاد با      حسن شو همشیره دیگرم به نام بتول و همسر       

 و از 4 کنیـد 3ودتـان عفـو   مـا را بـه بزرگـی خ   ،دیدي و اگر اشتباهی در زندگی از ما دیدیـد  
خواهم که اگر خطا یا اشتباهی از طرف ما بر آنهـا              و همسرش می  ) کوچکم(همشیره دیگرم   

 کننـد و از مـن راضـی باشـند و از همـه               6 شـده مـا را بـه بزرگـی خودشـان عفـو             5تحمیل
 .خواهم که مرا ببخشند هایم می همشیره
ها و     کنند از خاله   8به بدي دیدند ما را عفو     خواهم که اگر از ما         و فرزندان آنها می    7ها  از دایی 

خواهم کـه     کنند و از تمام قومان و خویشان می        9خواهم که مرا عفو     هاي عزیزم می    پسر خاله 
 کنند و از من راضی باشند و پیام من به شما این است که هیچگاه دست از رهبـر                    10مرا عفو 

 . روي خط رهبر باشید عزیز برندارید و همیشه دنباله
 

 ]اي دیگر نامه صیتو[
و بـا   ) عـج ( الشهدا و الصدیقین با سالم و درود بر منجی عالم بشریت مهدي موعـود              11[...]

 پیر جماران و با درود و سـالم بـر    12[...]گذار جمهوري اسالمی ایران       ن  درود و سالم بر بنیا    
ا هـاي محتـرم شـهد     امیـد امـت و امـام و بـا درود و سـالم بـر خـانواده             13اهللا منتظـري    آیت

 . و تحمیلی14[...]خصوص مجروحین  هب
                                           

 .»عف« در اصل وصیت -1
 .خوانا نیست -2
 .»عف« در اصل وصیت -3
 .»کنی«صل وصیت  در ا-4
 .»متحمل« در اصل وصیت -5
 .»عف« در اصل وصیت -6
 .»ها دائی« در اصل وصیت -7
 .»عف« در اصل وصیت -8
 .»عف« در اصل وصیت -9

 .»عف« در اصل وصیت -10
 .باشد» بسم رب«آید که واژة   است از سیاق کالم برمیمحو شده در اصل وصیت -11
 . خوانا نیست-12
 .تعلیقات. ك. ر-13
 .خوانا نیست -14
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 نامه برادر صفرعلی رجبی وصیت

»2» عند ربهم یرزقون1اهللا امواتاً و بل احیاء ین قتلوا فی سبیلبن الذّو التحس  
انـد و در نـزد    انـد بلکـه آنـان زنـده      شـوند مـرده   گمان مبرید که آنانی در راه خدا کشته می    «

 )قرآن کریم (.»خورند  روزي میپروردگار خویش
 و  3»کنـد   سوزد با سوختن خویش جامعه را روشن می         شهید همانند شمعی است که می     « 

شـود بـه    گیرد که فقط هدفش اهللا باشد و هـرکس کـه شـهید مـی            شهادت به کسی تعلق می    
و .  بندگان صالح خداسـت    4کند و شهادت خاص     ریختن خون خود جامعه مرده را بیدار می       

بهـا یعنـی       این گوهر گران   6 بزرگ لطفی در حق من کرد      5گیرد خداوند   کس تعلق نمی  به هر   
خواهم کـه    می7مادر و همسر و فرزندانم و خویشاوندانم] قول[شهادت نصیب من شد و از    

 .گونه ناراحت نباشند چونکه شهادت آرزوي دیرینه من بود هیچ
 .پس شـما بایـد صـبر داشـته باشـید      .کردند اگر شهادت بد بود امامان ما آن را قبول نمی  
خواهم که بعد از شهادت مـن راه          و از همسر و فرزندانم می      8»خدا صابرین را دوست دارد    «

اهللا  مرا که همان راه خدا و قرآن است را ادامه بدهند و همیشه گوش به فرمـان امـام و آیـت          
ن اسالم از این     و زاري نکنید چرا که ممکن است دشمنا        10گریه باشند و براي من      9منتظري

 دعا کنیـد مـن از       11اهللا منتظري   کار شما سوءاستفاده کنند و همیشه براي سالمتی امام و آیت          

                                           
 .»بل احیاباً« در اصل وصیت -1
 .169/ آل عمران -2
منطق شهید، منطق سوختن و روشن کـردن اسـت،   «آورد  عبارت شهید دین سخنان را از استاد شهید مطهري بیاد می     -3

قیام و انقالب مهدي بـر ضـمیمه شـهید اسـتاد     » «شدن و جذب شدن در جامعه براي احیاي جامعه است        منطق حل 
 .»103ي ص مطهر

 .»خالص« در اصل وصیت -4
 .»خداوندا« در اصل وصیت -5
 .»کرده« در اصل وصیت -6
 .»خویش وندانم« در اصل وصیت -7
 .146عمران ـ   معنی سوره آل-8
 .تعلیقات. ك. ر-9

 .محو شده است» گریه«در اصل وصیت بخشی از واژة  -10
 .تعلیقات. ك. ر-11
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خواهم که همیشه در کار خود پیرو والیت فقیه باشید و هـر          تمام برادران دینی و مذهبی می     
ر ایـن   پیام دیگر من به مـسئولین شـه       .  امام انجام دهید   ]هاي[ کنید طبق فرمایش    کاري که می  

 چـرا کـه ایـن کـار         ،است که دست از تفرقه بردارید و همیـشه از مستـضعفین دفـاع کنیـد               
 اندیشند گویند و حق می  بود عاشقان در راه خدا، حق می)7(حضرت علی

ــان ــا آنــ ــق  خوشــ ــه حــ ــه از پیمانــ  کــ
 

ــد    ــیدند و رفتنــ ــشق نوشــ ــراب عــ  شــ
  

  . راه شهیدان کوشا باشید و دل قوي دارید که پیروزیدۀدر ادام
مادرم و همسرم و فرزندان و خواهرم امیدوارم که اسماعیل خودتان را در راه خـدا داده                  

خدایا شاهد باش که در مسیر عشق تو حرکت کردم و اینکه فقط پیوسـتن بـه تـو را                 . باشید
جـان  . رفتن نیـست جـاودان مانـدن اسـت        . رسالت است . شهادت مرگ نیست  . انتظار دارم 

فرزندان و همسران من و خواهرم هر غروب پنجـشنبه          . تن است  نیست، بلکه جان یاف    1دادن
 .  کنید3 و در ضمن مرا در گلزار شهداي شاهرود دفن2 مزار من بیاییدربر س

 صفرعلی رجبی
 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

انـب را    و فرزندان بهتر از جانم که امیدوارم به بزرگی خـود اینج            4ام  سالم بر خانواده گرامی   
خواهم که مـرا عفـو    طلبم و از آنها می عفو می] طلب[بخشیده و از تمامی قومان و خویشان  

همـسر عزیـزم از شـما       . نمایند و خداوند نگهدار همگی قومان و خویشان و دوستان باشـد           
 نکـردي و از  5پـایگیري ) در راه جهـاد اسـالم  (خیلی ممنون هستم که براي آمدنم به جبهـه       

کنی خداوند شما را نگهدار باشـد و در زنـدگی پیـروز گردانـد و در                   ري می فرزندانم نگهدا 
نمایم و امیدوارم که       می 6ام تعیین   ضمن فرزند عزیزم محمدحسین را به سرپرستی از خانواده        

                                           
 .»جاندادن« در اصل وصیت -1
 .»بیاید«صل وصیت  در ا-2
 .»دفع« در اصل وصیت -3
 .»گرامیم« در اصل وصیت -4
 . منظور جلوگیري است-5
 .»تعین« در اصل وصیت -6
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به نحواحسن این مسئولیت را پذیرفته و انجام دهد و تا زمـانی کـه مادرتـان بـر سـر شـما                       
و او را ناراحـت نکنیـد کـه او       ] باشید[شی به وي نکرده     گونه سرزن    امیدوارم که هیچ   ،هست

 شـما   ،کند، زحمات زیادي براي شما کشیده اسـت و در بـودن وي              هم چون من فرقی نمی    
 .حق چیزي را ندارید
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 هاي کلیدي عبارت
I شود پذیرد تسلیم ننگ و خواري نمی ملتی که مرگ را می. 
I اینکه اهللا اکبر در بزرگترین قله جهان سرفراز قرار گیردپذیرم براي  شهادت را با جان دل می. 
I حتی یک لحظه از خدا غافل مباشید. 
I همه کارهایتان با نام اهللا باشد. 
I پذیرم تا مملکتم راحت باشد من شهادت را می. 
I سازد شهادت من پایه دین اسالم را محکم می. 
I شود نمیرود تسلیم ننگ و خواري  سوي اهللا می هکسی کز جان و مال ب. 

 محمد :نام
 رجبی :خانوادگی  نام

 یداهللا :پدر نام 
  ایران:نام مادر

 1349 ششم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365دوم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي امــامزاده یحیــاي :مــزار
 شهرستان سمنان



 673 رجبی، محمد     ¹استان سمنان 

 محمد رجبی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 آقا امـام خمینـی و بـا درود و            با درود و سالم بیکران به رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت          

 .سالم بیکران نثار شهداي جان بر کف اسالم
 4ٌ» بـصیر میت واهللا بما تعملونَحیی و یفی قلوبهم واهللا ی 3ةًرَس اهللا ذالک ح2 لیجعل ا قتلو 1وما«
 5اگر در راه خدا بمیرید یا کشته شوید در آن جهان بـه آمـرزش و رحمـت خداونـد نایـل                     «

 .»شوید و آن بهتر از هر چیزي است که در حیات دنیا براي خود فراهم توان آورد می
سالم به ملت شجاع، سالم و درود بیکران به رهبر ایـران و             : سالم علیکم به ملت عزیزم     

ران و سالم بزرگ بـه تمـامی محـصلین و دانـشمندان و معلمـین و        سالم به شهیدان ملت ای    
 پس از عرض سالم به ملـت عزیـز   .خصوص پدر و مادران شهیدان هسالم به پدر و مادران ب   

 بـا   ،سوي اهللا آن یگانه مهربان     ه ملتی که جان و مال و ایمانشان را در دست گرفته و ب             .خودم
 ملتـی کـه نـداهایش،      .شـوند    خـواري نمـی    پذیرند و تـسلیم ننـگ و        جان و دل مرگ را می     

ملتـی کـه درختـان اسـالم را بـا           ] است[ایمان به خدا    ] و[شعارش اهللا است یگانه پرستیدن      
 ملتی که با مـشتهایش اسـتکبار جهـانی را بـه             6.رساند  می] بندي  پایه[خون خود به تکامل و      

من به تمـامی مـادران و       . 8افروزد   جهان آتشی می   7سازد و در    اندازد و نابودشان می     زمین می 
شهادت را با دل و     : گویم  پدران و به هموطنان خود به برادران خود به ملت قهرمان خود می            

پـذیرم،   براي چـه مـی  . که مملکتم راحت باشد    پذیرم؟ براي این    پذیرم، براي چه می     جان می 
اینکـه  بـراي  . که برادري و برابري و پایه دین اسـالم و مـسلمین را محکـم سـازم      براي این 

                                           
 .»ولئن« در اصل وصیت -1
 .»التجمل« در اصل وصیت -2
 .»ةحشر« در اصل وصیت -3
 .156/  آل عمران-4
 .»نائل« در اصل وصیت -5
 .»نمایند می« در اصل وصیت -6
 .»به«صل وصیت  در ا-7
 .»افزوند می« در اصل وصیت -8
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 مسلمین قرار گیرد و اما براي بـرادران         1اکبر در بزرگترین قله جهان سرافراز و در دیدگاه         اهللا
محصل، براي این آینده سازان کشورمان، این محصلین، اي برادران درس بخوانید، بخوانیـد              

بـه دکتـر    ] تـا [بخوانید و دکتر شوید     . تا به مهندس کشورهاي خارجی احتیاج نداشته باشیم       
ها خدمت کنیـد و       درس بخوانید دکتر شوید و بیایید در جبهه       . رجی احتیاج نداشته باشیم   خا

 4 درس خوانده و به مقام باالیی   3 که بچه مسلمان درس نخوانده یک بهایی       2برزمید و نگویید  
برسد و در کشور ما خدمت نکند پس خوب است که شما درس بخوانید و در کشور خـود               

همه کارهایتان با نام اهللا باشـد  .  یک ثانیه از خدا غافل مباشیدخدمت کنید و یک لحظه حتی   
 . آموزان درس بخوانید و فقط وصیت من به شما دانش

 »والسالم«
 محمد رجبی

                                           
 .»بدیگاه« در اصل وصیت -1
 .»نگوئید« در اصل وصیت -2
 .»بهائی« در اصل وصیت -3
 .»باالئی« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I اهللا دشمنان اسالم از ایمان و عقیده شما هراسانند امت حزب. 
I راساننداهللا دشمنان اسالم از عشق شما به شهادت ه امت حزب. 
I ها را پر کنند فرزندانتان را تشویق کنید که سنگرهاي جبهه. 
I پدر عزیز مبادا بعد از شهادت من جبهه را ترك کنی. 
I فعال باشندو عفت و حجاب خود دور نباشند) 3(چون زینب کنم هم به خواهرانم وصیت می. 
I را پیشه کنید) 3(خواهرانم سیره زینب. 
I دهد انقالب را همین ایمان شما تشکیل میاهللا پایه و ستون این  امت حزب. 

 محمدرضا :نام
  رجبی:خانوادگی  نام

 عباس :پدر نام 
  مریم:نام مادر

 1348ردیبهشت  پانزدهم ا:تاریخ تولد
نــو از توابــع   روســتاي قلعــه:محــل تولــد

 شهرستان شاهرود
  سوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364 دهم دي :تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدرضا رجبی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  و الصدیقینءرب الشهدا بسم

 2»ۀالفتنهم حتی ال تکون  1]وقاتلو[«
»4» عند ربهم یرزقون3احیاء اهللا امواتاً و بل ین قتلوا فی سبیلن الذّو التحسب 
 5کننده خطه گـستاخانه      سرکوب . منجی بشر  با سالم و درود بر یگانه اختر تابناك والیت         

چـون    که هم،ابرقدرتان عالم و با سالم و درود بر شمع پر فروز ابدیت و اسوه امت شهیدان               
شکنان و بیـدار دالن پرخـروش    شمع سوختند تا روشنایی ببخشند و با سالم و درود بر خط  

وقفـه خـود در     تالش بـی   6]با[پرور که     و سالم بر شما امت شهید     . هاي حق علیه باطل     جبهه
امـت حـزب اهللا و      .  چشم آمریکا و نوکرانش را کور کردیـد        هاي حق علیه باطل     پشت جبهه 

ایمـان و عقیـده       علم و  7[...] ،فعال در صحنه، دشمنان اسالم از یک موضوع بسیار هراسانند         
و پایه و ستون این انقالب را همین ایمـان شـما تـشکیل              شماست   8شما و عشق به شهادت    

هـا را پـر کننـد و           پدر و مادران عزیز فرزندانتان را تشویق کنید که سنگرهاي جبهه           .دهد  می
و شما اي پدر مادر عزیزم از شـما کمـال           . مگذراند که این کوردالن به کشور ما تجاوز کنند        

 .تشکر را دارم که با زجر و سختی تمام مرا بزرگ کردید و سپس مـرا راهـی جبهـه کردیـد                  
 بلکـه بـا گـامی اسـتوار در جبهـه            ،عد از شهادت من جبهه را ترك کنی نـه         پدر عزیز مبادا ب   

توانیـد صـبور باشـید پـس از              تا مـی   . مادرم هرگز براي من گریه و زاري نکنید        . کن شرکت
 بـرادر کـوچکم را   . در سوگ من شیرینی پخش کنید و بـر لبانتـان تبـسم باشـد         نمشهادت  

                                           
 .افتاده است» و قاتلوهم« در اصل وصیت -1
 .193/ بقره -2
 .»باالحیاء« در اصل وصیت -3
 .169/ عمران  آل-4
 .»ستاخنانهگ« در اصل وصیت -5
 .وجود ندارد» با« در اصل وصیت -6
 . در اصل وصیت دو کلمه محو شده است-7
 .باشد» شهادت«آید که باید   است از سیاق کالم برمیمحو شدهدر اصل وصیت » شهادت« واژة -8
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 بـه خـواهرانم وصـیت       . آماده کنید  2]اديآز[ و پس از رشد براي       1یدکنخوب تقویت فکري    
فعال باشند و از عفت و حجاب خـود دور نباشـند و سـیره    ) 3(کنم که همچون زینب  می

 که مرا عفو کننـد بـه ایـن          3]دارم [را پیشه کنند از دوستان و آشنایان هم تقاضا        ) 3(زینب
 4]گردد [ که پرچم پرافتخار اسالم بر سراسر گیتی برپا]ي[امید

 انشاءاهللا
 سرباز کوچک امام زمان

 19/9/64محمدرضا رجبی 
 .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

                                           
 .»دهید« در اصل وصیت -1
 .باشد» آزادي« واژة افتاده باید -2
 .تافتاده اس» دارم« در اصل وصیت واژة -3
 .باشد» گردد« فعل جمله در اصل وصیت افتاده است به سیاق کالم باید -4
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 هاي کلیدي عبارت
I فرزندان عزیز نمازتان را به موقع و با جماعت بخوانید. 
I در دل شب بلند شوید و با خداي خود راز و نیاز کنید. 
I در ارتباط باشید) عج(به دعاي ندبه بروید و با امام زمان. 
I نماز شب فضیلت دارد من مزه آن را چشیدم. 
I هاي مادرتان گوش کنید فرزندان به حرف. 

 محمدعلی :نام
 رجبی :خانوادگی  نام

 عبداهللا :پدر نام 
  لیلی:نام مادر

 1320 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع  :مح ــاجی از تواب ــتاي ح  روس

 شهرستان شاهرود
  در حد دورة راهنمایی:تحصیالت
  نیروي انتظامی:کننده ارگان اعزام

 1382 دوازدهم اسفند :تاریخ شهادت
  کربالي عراق:محل شهادت
  انفجار مواد منفجره:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 محمدعلی رجبی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2» راجعون1هللا و انا الیه انا«

 بـا شـهادت بـانوي دو عـالم          4 مـصادف  3 جمادي االخـر   3 برابر با    1382 مرداد   11به تاریخ   
نویسم مـن محمـدعلی رجبـی فرزنـد           نام را می    کنون که این وصیت   ا) 35(حضرت زهرا   

 امـام  7 دوازده امـامی عاشـق و شـیفته    6 مسلمان شیعه  1320 شاهرود تولد    2عبداهللا شناسنامه   
 ):8عج(زمان 

روز شهادت حضرت زهرا    .  بسیار خوب  10شعورم من جمع    9حالم بسیار خوب حواس      
استفاده ] توان[هاي طبیعت خدادادي و       یی من هستم با خداي خودم و با دیدن زیبا         11)3(

اي که مـورد    آورم و بر این شدم که چند کلمه          شکر خداي بخشنده مهربان را بجا می       .از آنها 
 تـا تکلیـف شـما هـم         .نامه تذکر دهم      باشد در این وصیت     رضاي پروردگار و ائمه اطهار می     

خوابی شما را بزرگ کـردم    ی و شب ب   12فرزندان عزیز و دلبندم من با نان حالل       . معلوم باشد 
 بخوانید، در طـول زنـدگی       13ست نمازتان را به موقع و با جماعت        ا و انتظار من از شما این     

 نماز شب خیلـی     14]کنید[در دل شب بلند شوید، خیلی لذت دارد با خداي خود راز و نیاز               

                                           
 .»علیه« در اصل وصیت -1
 .156/  بقره-2
 .»جماد آخر« در اصل وصیت -3
 .»مسادف« در اصل وصیت -4
 .»)ع(« در اصل وصیت -5
 .»شعبه« در اصل وصیت -6
 .»شفیه« در اصل وصیت -7
 .»)ع(« در اصل وصیت -8
 .»حواص« وصیت  در اصل-9

 .»شیورم« در اصل وصیت -10
 .»)ع(« در اصل وصیت -11
 .»هالل« در اصل وصیت -12
 .»جمات« در اصل وصیت -13
 .»کنی« در اصل وصیت -14
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 .اط باشـید  در ارتبـ  ) عج( دعاي ندبه بروید با امام زمان      1.فضیلت دارد، مزه آن را من چشیدم      
 خدا هم از شما راضی باشـد، بـه          .عزیزان من از شما فرزندان عزیزم نهایت رضایت را دارم         

سـامان دادن   ] و[احمـد و اکـرم در سـر         : عمل کنید ] و[حرفهاي مادرتان توجه داشته باشید      
نامه در حضور دخترم اکرم و پسرم احمـد           این وصیت : علیرضا و الهه به مادرتان کمک کنید      

عزیـزان التمـاس دعـا دارم    . علیرضا و دخترم الهه و همسرم صـدیقه خوانـده شـود   و پسرم  
 3 بعد الموت و عفـو عنـد     ة الموت و مغفر   2ند ع  الّراحۀ قبل الموت و     التوبۀاللهم انی اسئلک    «

 بار پروردگارا ما را بیامرز توبه ما را قبول کن قلم عفو بر جرائم اعمال مـا بکـش           4»الحساب
 . ساز5مند  و اوالدش بهره7 از شفاعت علیشب او قبر ما را

 

 7»رحمت اهللا و برکاته6والسالم علیکم و «
 1382 مرداد 11محمدعلی رجبی التماس دعا 

 

هاي من هـم کمـک کـن      به بچه8هاي ما را در پناه خودت حفظ کن بار پروردگارا      جوان 
 10العالمین نیازشان ساز، آمین یا رب   کن از مال دنیا بی9تندرستی بایشان عطا

هر کس بمیرد وصیت خود را نکـرده باشـد بـه            « :)6(بفرموده حضرت رسول اکرم    
  11.»مرگ جاهلیت مرده است

                                           
 .»چسیدم« در اصل وصیت -1
 .»اند« در اصل وصیت -2
 .»اند« در اصل وصیت -3
 ).171مفاتیح، ص. (فرازي از اعمال ماه مبارك رمضان -4
 .»بهرمند «  وصیت در اصل-5
 .»بر« در اصل وصیت -6
 .»برکاتو« در اصل وصیت -7
 .»بار پروردگاران« در اصل وصیت -8
 .»اطا« در اصل وصیت -9

 .»رب اله عالمین« در اصل وصیت -10
، 19وسـائل الـشیعه، ج  (» میتـۀ جاهلیـۀ   مـات    وصـیۀ من مات بغیر    «: است) 6( اکرم   ترجمه این حدیث رسول    -11

 ).259ص
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 هاي کلیدي عبارت
I از ذکر خدا غافل نباشید. 
I تقوي را نصب العین خود قرار دهید. 
I در پیروي از دستورات والیت فقیه نهایت کوشش را بنمایید. 
I  با کوشش و تالش خود حفظ کنید) عج(تا ظهور امام زمان حضرت مهديانقالب اسالمی را. 
I هرگونه خط انحرافی در کنار والیت فقیه، باعث گمراهی و ضاللت است. 
I خوش خلقی را که شیوه پیامبران است رعایت نمایید. 
I امر به معروف و نهی منکر را از یاد نبرید. 
I تولی و تبري را رعایت نمایید. 
I کنید نماز را اول وقت بخوانیداالمکان سعی حتی . 
I کار خود کوشش نمایید در نشر فرهنگ اسالمی در محیط . 
I خداوند لباس ذلت بر او پوشاند،باز زند اگر کسی از شهادت سر  . 

 اهللا  نعمت :نام
 رجبی :خانوادگی  نام
 حسن :پدر  نام

  کوکب:نام مادر
 1323 هشتم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 دهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــاي   :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 اهللا رجبی نعمت
 

 1اهللا الرحمن الرحیم بسم
 مـشتري   بدرسـتی کـه خـدا      «2»الجنـۀ ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم           «

 .»هایشان باشد ایشان را بهشت هایشان و مال است از مومنین با جان
 .دارم اعتقادات مذهبی خویش را بشرح زیر اعالم می

اشـهد ان ال الـه اال اهللا وحـده الشـریک لـه و         . ستایش مخـصوص پروردگـار یکتاسـت       
ـ   قبلۀً ۀبالکعبحمداً نبیاً و باالسالم دیناً و بالقران کتاباً و          مب یٍ ولیـاً و امامـاً و الحـسن و           و بعلّ

بن الحسین و محمدبن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن                  الحسین و علی  
موسی و محمدبن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و حجۀ ابن الحسن صـلوات الـه                    

 . علیهم ائمه
الم بر رهبر   درود و سالم بر تربت شهیدان و سالکان راه خدا از صدر اسالم تاکنون و س                

 .کبیر انقالب بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران و سالم و تحیت بر تمامی رزمنـدگان اسـالم               
 امـام امـت خمینـی    ، حسین زمان3»هل من ناصر ینصرنی«در زمان مظلومیت اسالم به نداي       

 در جبهـه حـق علیـه باطـل     . جهت دفاع از اسالم عزیز و سرزمین اسالمی لبیک گفتـه       ،کبیر
الـه رجبـی فرزنـد مرحـوم          لذا بنابر وظیفه شرعی و میهنی اینجانب نعمت       . مایمن  شرکت می 

 صادره از سمنان در نهایت صـحت و سـالمتی و            1323 متولد   85حسن به شماره شناسنامه     
 خانواده و بستگانم را به خداي بـزرگ  -1: دارم استقالل وصیت خود را بشرح زیر اعالم می   

نمایم که از ذکر خدا غافل نباشید         هیدپرور ایران توصیه می    و مردم ش   4سپارم و به خانواده     می
در کارها تقوي را تقوي را تقوي را نصب العین خود قـرار دهیـد در پیـروي از دسـتورات                     

 تا پرچم عزیـز اسـالم درهمـه دنیـا بدسـت توانمنـد               5والیت فقیه نهایت کوشش را بنمایید     
ی که با خون هزاران شهیدان پـاك        برافراشته شود و این انقالب اسالم     ) عج(حضرت مهدي   

                                           
 . قید شده است31/4/1361صل وصیت تاریخ در ا -1
 .111/  توبه-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»بخانواده« در اصل وصیت -4
 .»بنمائید« در اصل وصیت -5
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از . 1بـا کوشـش و تـالش خـود حفـظ نماییـد            ) عج(بنا نهاده شده تا ظهور حضرت مهدي        
دار    فقها امانـت   )6(ها و غیبتها بدور باشند طبق فرمایشات رسول اکرم          حسدها و تهمت  

لهـی  و جانشینان پیامبرانند بر همه مسلمانان الزم است دستورات آنان که همان دسـتورات ا              
 ایجاد هرگونه خطوط انحرافـی در کنـار خـط والیـت فقیـه، باعـث                 3»2.است تبعیت نمایید  

. 4کـه شـیوه پیـامبران اسـت رعایـت نماییـد           ] را[خـوش خلقـی     . گمراهی و ضاللت است   
امر بمعروف و نهی از     . از گرانفروشی بپرهیزید  . متمکنین رعایت حال مستضعفین را بنمایند     

 . 5ی و تبري الهی را رعایت نماییدتول. منکر را از یاد نبرید
 کتـب   هعـ مطالاز  . االمکان در مساجد بر پا داریـد        سعی شود نماز را در اول وقت و حتی         

 بـه   6»جنبـد   اگر کوهها بجنبند مؤمن در مقابـل مـشکالت نمـی          «. مفید و ارزنده غافل نباشید    
ي خـود را از آن    قرآن و معانی آن آشنا شوید و دستورات آنرا بکار بندیـد و درمـان دردهـا                

جهاد اکبر را در مبارزه بـانفس امـاره         .  آشنا شوید  )7(البالغه حضرت امیر    با نهج . 7بجویید
خواهم حجاب اسالمی را حفظ نماینـد و در دامـان     می 8ام  از مادران و خواهران دینی    . بدانید

 . پاك خود فرزندانی شجاع و اسالمی پرورش دهند
 9ام  از بـرادران و خـواهران فرهنگـی       . هبی شرکت کنید  ها و اجتماعات مذ       در نماز جمعه   

تقاضا دارم، در نشر فرهنگ اسالمی در محیط کار خود کوشش نماینـد، تـا جامعـه سـالم و         
  شهادت میراث ائمه اطهار سالم    «. 10ها دوري نمایید    تفاوتی  از بی . ال اسالمی داشته باشیم     ایده

                                           
 .»نمائید« در اصل وصیت -1
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
النبیـاء فمـن اکـرمهم     اثۀما فانهم وراکرموا العلّ«: است) 6(اکرم اي آزاد از این سخن رسول      عبارت شهید ترجمه   -3

...  االنبیـاء    ورثـۀ  العلمـاهم    نّا«: ترجمـه . ) ترجمه سید علی حسینی    ،124 ص ،الفصاحه  نهج( »فقد اکرم اهللا و رسوله    
 )179  ـ80 ص ،الفصاحه نهج (»)ص(اکرم   رسول

 .»نمائید« در اصل وصیت -4
 .»نمائید« در اصل وصیت -5
 ).15 ص ، ترجمه سید جعفر شهیدي،11البالغه، خطبه  هجن. (»تزول الجبال و التزل« ترجمه عبارت -6
 .»بجوئید« در اصل وصیت -7
 .»دینیم« در اصل وصیت -8
 .»فرهنگیم« در اصل وصیت -9

 .»نمائید« در اصل وصیت -10
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 رسیده و هرگـاه کـسی در   2مسلمان به ارث علیهم اجمعین و اولیاء خداست که به امت   1اهللا
 اگـر  3».مواقع ضروري از آن سرباز زند، خداوند لباس ذلت در دنیا و آخرت بـر او پوشـاند            

 را یافتم، این منتهـی آمـال و آرزوي مـن    )6(توفیق شهید شدن در راه مکتب آل محمد   
ریخته شـود   شود هر روز خون عزیزانی        مگر می . بوده است و آن روز روز امتحان شماست       

بـاب  ] را[کـه یکـی از آنهـا    . داراي هـشت بـاب اسـت      ] را[بهشت  . گر آن باشیم    و ما نظاره  
 . الصابرین خوانند، که متعلق به صابرین راه خداست

و نایـب   ) عـج (امید است شهادتم در خلوص عقیده و مورد پذیرش حضرت ولی عصر              
 4 حـق الـصداق  قرار داده چـون  ضمناً همسرم را وصی خود    . [خمینی قرار گیرد    برحقش امام 

] را[نامه یک سهم و نیم از شش سهم خانه خـود              ایشان پرداخت نشده، لذا طبق این وصیت      
هاي مرضـیه و محمدرضـا و مطهـره       به ایشان واگذار نموده و بقیه مربوط به فرزندانم به نام          

از ( گـردد     پرداخـت  5باشد از بابت باقیمانده سهم امام که بدهکارم، بطـور اقـساط             رجبی می 
مدت یکسال نماز و یکماه روزه داده شود بابـت رد مظـالم مبلـغ               ) 6ام  محل حقوقم دریافتی  

 .  در حد امکان، کوتاهی نشود7 هم هزار تومان پرداخت گردد و در امور خیریه
نامـه، بـا همـسرم همکـاري      ضمناً از برادران عزیزم انتظار دارم که در اجراي این وصیت        

ایران انتظـار دارم کـه    امیل و منسوبین و دوستان و همسایگان و ملت عزیز        از تمام ف  ) نمایند
 نفرموده و خـداي نخواسـته هرگونـه لغـزش و اشـتباهی از مـن       8مرا از دعاي خیر فراموش 

اند، با بزرگی خود حقیر را مورد عفو قرار دهنـد واز خـداي خـود هـم طلـب عفـو و                         دیده

                                           
 .»سالم اله« در اصل وصیت -1
 .»بارث«در اصل وصیت  -2
جامعه تقوي زره استوار الهی است که آسیب نبیند         «. کند  یالبالغه را تداعی م      نهج 27 عبارت شهید این فراز از خطبه        -3

هرکس که جهاد را واگذارد و ناخوشایند داند، خدا جامه خواري بر تن او پوشاند و فوج بال                  . و سپر محکم اوست   
 )28البالغه، ترجمه سید جعفر شهیدي، ص   نهج27و ترجمه فراز آغازین خطبه » ...بر سرش کشاند

 .عهده مردان است ت به معنی مهریۀ و حقوقی که به تعبیر حقوقی اس-4
 .»اسقاط« در اصل وصیت -5
 .»دریافتیم« در اصل وصیت -6
 .»ام خیریه« در اصل وصیت -7
 .»فرآموش« در اصل وصیت -8
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یـت کلیـه مـسئولین محتـرم مملکتـی و مـردم             در خاتمه سالمتی و موفق    . دارم] را[بخشش  
 . شهیدپرور ایران را، در راه خدمت به اسالم و میهن اسالمی را دارم

 1بـه امیـد  . دار  تا انقالب مهدي براي حفظ اسالم خمینی را نگه،خدایا خدایا ترا بجان مهدي  
 2.پیروزي اسالم بر کفر جهانی

 اهللا رجبی نعمت
31/4/1361 

                                           
 .»بامید« در اصل وصیت -1
سرش بتـول ادب تاییـد و   اهللا رجبی و هم اهللا رجبی و فضل    اهللا رجبی از سوي برادرانش ولی       نامه شهید نعمت    صیتو -2

اهللا ارزاقـی تحریـر شـده اسـت و امـضاي آقـاي ارزاقـی را         نامه مذکور در حضور سـیف     وصیت. امضاء شده است  
 آقاي عالمی به حسب گواهی افراد       8/6/1361امضاي شهید رجبی را در تاریخ       . میرمحمد شاه چراغی گواهی کرده    

 .مذکور تایید کرده است
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 هاي کلیدي ارتعب
I بینم من مرگ را جز سعادت و خوشبختی نمی. 
I خدایا براي لقاي تو به جبهه آمدم. 
I دهم مرا بپذیر  قسمت می)7(خدایا به حق حسین. 
I خدایا آرزویم شهادت و لقاي توست.  
I گونه عطا بفرما وار و زینب خدایا به بازماندگانم استقامتی علی. 
I سازند ها معطر می  جبههخدایا مجاهدان راهت با دعا و نیایش. 
I افتند خدایا مجاهدان راهت با خضوع بر خام می. 
I خوانند خدایا مجاهدان راهت با خلوص دعا می. 

 مجید :نام
 رجبیان :خانوادگی  نام

 رجبعلی :پدر نام 
  زهره:نام مادر

 1344 چهاردهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1364 چهاردهم اسفند :تاریخ شهادت
  آبادان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 مجید رجبیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ـ ی فَ اهللاَ   و من یقاتل فی سبیل     ةِیا باالخر  الدنّ ةَ الحیو 1ین یشرون اهللا الذّ   فلیقاتل فی سبیل  « ل او  قتَ

مؤمنان باید در راه خدا با آنانکه حیات مادي دنیا را بـر              «3.» اجراً عظیماً  2تیهؤوف نُ سیغلب ف 
 گردیـد پـس   4آخرت خریدند جهاد کنند و هرکس در جهاد به راه خدا کشته شد یـا پیـروز    

 .»بزودي اجري عظیم را به او خواهیم داد
و ) جعـ (الزمـان    و حضرت موعود صـاحب     )7(با درود به پیشگاه حضرت ثامن االئمه       

 اهللا و شهید پرور ایران و شهداي خطـه سـرخ خـونین               نایب برحقش امام امت و امت حزب      
هاي نبرد حـق       و رزمندگان دلیر اسالم و معلولین و جانبازان جان بر کف جبهه            5 اهللا  اال ال اله 

 .علیه باطل و با سالم به ملت همیشه در صحنه و هوشیار و قهرمان ایران
بینم و شاید چند صباحی بیش زنده نمـانم کـه       ن را متحرك می   جا  اینک که این جسم بی     

دست به قلم گرفته و آنچه حقانیت اسالم در این مغز نـاتوانم هـست، بـه صـفحه سـفید و                     
پس در ایـن لحظـه بخـود آمـدم و چنـد خطـی را تقـدیم بازمانـدگانم         . روشن روزگار آرم 

، خداوندا خودت آگاهی که بیهوده      آنچه در این دوران تا به امروز از عمرم گذشته          .نمایم  می
 پـس چـه     .اي از عمر خود را در راه گهربارت صرف نمایم           گذشته و هیچگاه نتواستم لحظه    

 .بهتر که با جانم این دوران طوالنی عمرم را خریداري در راه تو کنم
بینم و زندگانی با سـتمکاران را جـز           خداوندا من مرگ را جز سعادت و خوشبختی نمی         

همـراه مـا    [ما نیز چنین گوییم تا به کربال رسیم و زینبیان زمان            . دانم  دبختی نمی هالکت و ب  
 7.]...[ حرمت آیند و همراه 6]به

                                           
 .»یسترون«در اصل وصیت  -1
 .»توتیه« در اصل وصیت -2
 .74 / نساء-3
 .»فتح« در اصل وصیت -4
 .»ال اله اهللا اله« در اصل وصیت -5
 .»بما« در اصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
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دانی که براي لقاي تو به جبهه آمدم و امیدم جز وصل تو نیست وتو دست رد                   خدایا می  
 .خوانی زنی و آنان را می بر سینه امیدواران نمی

ام و از گناهـان کثیـرم،    گذشته تلخم و از صفات رذیله] از[ و دانی که روسیاهم خدایا می  
فقط تو آگاهی و خودت گفتی که براي توبه بیا و تو فرمودي که تـو ایـن را دوسـت داري                      

 .نگرم و میدانم قول تو حق است ام و با نگاه امید بتو می هم اکنون آمده
نند و با چه عشقی رابطه برقـرار        خوا  بینم که مجاهدان راهت چه زیبا تو را می          می: بارالها 

کننـد و بـا چـه خلوصـی      گریند و تقاضاي وصل می کنند و با چه اشک شوقی برایت می       می
خیزنـد و وضـو سـاخته و     افتند و نیمه شبان بر می کنند و با چه خضوعی برخاك می  دعا می 

 زمین غـرب    هاي  هایشان خاك  دهند و با اشک     ایستند و آه و ناله سر می        به درگاه ربوبیت می   
شـویند و بـوي معطرشـان را در فـضاي جبهـه بـه مـشام دیگـر مجاهـدان                       و جنوب را می   

مـن  «دانـی     چرا که مـی   . دهم مرا بپذیر     قسمت می  )7(به حق حسین  : بارخدایا. رسانند  می
سوي خودت جلـب     ه از گناهان، پاکم کن و سپس ب       1»فقیرم و تو غنی گداي سائلم و معطی       

 . لقاي توست2 وچرا که آرزویم شهادت. کن
خواهم که به بازماندگانم آن چنان صبر و تحمل عطا فرمایی کـه پـس                 خداوندا از تو می    

گونه دارا بوده، که مبادا با تأثر و افسردگی خود، روح مرا              وار و زینب    از مرگم استقامتی علی   
 .دلتنگ سازند

 

                                           
، مـوالي یـا   ... موالي یا موالي انت الغنی و انـا الفقیـر  « :)7(اي است از فرازهایی از مناجات حضرت امیر          ترجمه -1

 .)402 ص،مفاتیح الجنان( »نا السائل و هل یرحم السائل اال المعطیموالي انت المعطی و ا
 .»به« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I نیستهیچ مرگی برتر از شهادت در راه خدا . 
I جبهه به ما نیاز ندارد ما هستیم که به جبهه نیاز داریم. 
I شود در جبهه انسان به خدا نزدیکتر می. 
I جبهه،بزرگ خودسازي است دانشگاه . 
I آنقدر به مال و ثروت مشغول نشوند که از راه خدا بیرون روید. 
I وقت شما را به خودتان وامگذارد از خدا بخواهید که هیچ. 
I  تنها نگذاریدخمینی کبیر را. 
I خونمان پاي درخت اسالم رود و آن را تنومند کند،چه بهتر که با شهادت . 

 حسن :نام
  سورچهرجبیان :خانوادگی  نام

 حیدر :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1352 سوم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
 بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366 چهاردهم اسفند :تاریخ شهادت
  ماووت:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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 سورچه حسن رجبیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ـ نَ من قضی 2 علیه فمنهم 1اهللا   صدقوا ما عاهدو   و من المؤمنین رجالٌ   « ـ ۀُحب ر و  منهم من ینتظ

  3.»وا تبدیالًما بدلّ
ه آنچه را که با خدا پیمان بستند و راسـت دانـستند و بعـضی از       از مؤمنین مردانی هستند ک    «

آنها به مقصد خـویش رسـیدند و شـربت شـیرین شـهادت نوشـیدند و بعـضی از آنـان در                 
 . »انتظارند و آنرا تبدیل به چیز دیگري نکردند

پس از ستایش خداي تعالی و صلوات و سالم بر رسول خدا و ائمه طاهرین و سالم اهللا                   
 4و نایـب ) عـج (جمعین و درود و سالم بر منجی تابناك عالم بشریت آقا امـام زمـان        علیهم ا 

  .برحقش خمینی کبیر
 و با درود و سالم بر شهیدان فـی      5اهللا منتظري   و باسالم و درود به قائم مقام رهبري آیت         

 . اهللا که از صدر تاکنون که با خون خود درخت پایدار اسالم را آبیاري کردند سبیل
 رسـول خداسـت و   )7(دهم که خدایی نیست جز خـداي یکتـا و محمـد        ت می شهاد 

اي هموطنان عزیز بدانید هرکه به این راه بیایـد همـانطور کـه در    ( ولی خداست   )7(علی
فرماید رستگار شده است و واقعاً که هیچ مرگی برتـر از شـهادت در راه خـدا        قرآن خدا می  

  .نیست
ست که به ما نیاز دارد، بلکه ما هستیم که به جبهه نیـاز               نی  مردم عزیز بدانید که این جبهه      

در جبهه انـسان بـه   . کند ساز است و آدم را به یک انسان واقعی تبدیل می   جبهه انسان . داریم
 در ایـن  ،شما براي یکبار هم کـه شـده     . گردد  شود و قلبش شاد و روشن می        خدا نزدیک می  

نام کرده و دانشجوي مخلص این دانشگاه شوید و با این کار              رگ خودسازي ثبت  دانشگاه بز 
و آنقدر مشغول مال و ثروتتان نشوید کـه از       ) خود حسین زمان خمینی کبیر را تنها نگذارید       

                                           
 .»عاهداهللا «   در اصل وصیت-1
 .»ومنهم« در اصل وصیت -2
 .23 / احزاب-3
 .»نائب«در اصل وصیت  -4
 . تعلیقات.ك. ر-5
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حتی . هیچ وقت شما را به خودتان وامگذارد      « و از خدا بخواهید که       1]روید[راه خدا بیرون    
تجارت این است   «فرماید    که در قرآن خداوند تبارك و تعالی می        همانطور   2»براي یک لحظه  

که به خدا و رسولش ایمان آورید و مال و جان خود را در راه خدا جهاد کنید این کار را از                  
  3».هر تجارتی اگر آگاه باشید بهتر است

مـا در ایـن جنـگ    «: مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه همـانطور کـه امـام مـا فرمـود               
 باید در مقابل همین بعثیان کـافر بایـستیم و بـراي رسـیدن بـه         4»یم و تا آخر ایستادیم    پیروز

 و در جبهه حـضور یابیـد و   5»خون بر شمشیر پیروز است «دانید که    کربال خون بدهیم و می    
 6بـه خـصوص  ] جهـانی [با حضور همیشه در صحنه خود مشتی محکم بـر دهـان اسـتکبار         

ندارم جـز دعـاي خیـر بـراي سـالمتی امـام و پیـروزي                استکبار جهانی بزنید دیگر عرضی      
 .رزمندگان و طلب مغفرت از درگاه خداوند تبارك و تعالی

 : ام اما عرایضی دارم با افراد خانواده
. مادر و پدر و برادران عزیزم اگر من به درجه رفیع شهادت رسیدم در عزاي من گریه نکنید                 

شـود    گریه کنید و اگر مـی )7(سین بن علی بلکه اگر خواستید گریه کنید، بر مظلومیت ح       
  .7مرا در کنار قبر دوستم محمود جاللی خاك بفرمایید] قبر[
خـواهم کـه بـرایم طلـب         عرضی ندارم جز این که از کلیه دوستان و آشنایان مـی            8دیگر 

 . مغفرت کنند
 

                                           
 . در اصل وصیت واژه روید نبوده-1
 .» عین ابداًفۀالهی التکلنی علی نفسی طر «رمکست از این دعاي رسول ااي ا  ترجمه-2
 . سوره صف است11 و 10هاي   آزاد از آیهاي  ترجمه-3
 .94، ص 19 ج ،صحیفه امام -4
» محرم، مـاهی کـه خـون بـر شمـشیر پیـروز شـد       «:  این عبارت مشابه سخن امام خمینی به مناسبت ماه محرم است   -5

 ).75، ص5صحیفۀ امام، ج(
 .»الخصوصب« در اصل وصیت -6
 .»بفرمائید« در اصل وصیت -7
 .»دیگري« در اصل وصیت -8
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 ] دیگراي نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

  1»بل احیاء عند ربهم یرزقون«
 .»اند و روزیشان با پروردگار آنهاست شهیدان زنده«

 الـف  2ة سـبعما ةاهللا مجاهداً فله بکل خطـو       من خرج فی سبیل   «فرمایند    و نیز پیامبر اسالم می    
 3»حسنه

یعنی کسی که در راه خداوند به جهاد بـرود پروردگـار عـالم در برابـر هـر قـدمی کـه                         
آمـرزد و هفتـصد       د هزار گناه نیز از او می      دهد و هفتص    دارد هفتصد هزار خیر به او می        برمی

پس از ستایش خداي تعالی و صلوات و سـالم بـر رسـول               .کند  هزار درجه به او عنایت می     
خدا و ائمه طاهرین سالم اهللا علیهم اجمعین و درود بر روان تابناك شهیدان از صدر اسـالم                

از این جهان به جهان دیگـري  دانیم آخر کارمان در این دنیا مرگ است و باید             ما می . تاکنون
شـود بـرویم پـس     هاي تک تک افراد رسیدگی می به نام جهان آخرت که در آنجا به حساب  

چه بهتر که در راه خدا شهید شویم و خونمان مانند آبی گوارا بر ریشه درخت اسالم رود و          
اي .  درآورد  تـا هـیچ ابرقـدرتی نتوانـد او را بیانـدازد واز پـاي               4آن را تنومند و پایدار سازد     

فرزندان من غیور اسالم ما رفتیم و حق خود را نسبت بـه ایـن انقـالب ادا نمـودیم و خـدا              
 شهید شویم اما نگذارید اسلحه ما بر زمین بیفتد به جایی کـه شـما                5خواست که در این راه    

مردم مسلمان بروید آن را بردارید و بطرف استکبار نشانه رود اسـتکبار بیایـد اسـلحه مـا را         
 )7(ردارد و به طرف خودمان نشانه روند و نگذارید که خمینی این فرزند پـاك حـسین                ب

 را تنها گذاشتند، و شما      )7( که در روز عاشورا امام حسین      6تنها بماند همچون مردم کوفه    
نیز آن واقعه کربال را دوباره تکرار نکنید آیا تجارت و مال و ثروت بهتر است یـا بـه یـاري              

فرمایـد    ودکردن دشمنان اسالم در جایی کـه خداونـد در قـرآن مجیـد مـی               امام شتافتن و ناب   
                                           

 .169 / آل عمران-1
 .»ةسبع مأ« در اصل وصیت -2
 .هاد ذیل واژه ج، نهج الفصاحه-3
 .»ساز «  در اصل وصیت-4
 .»را« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
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تجارت این است که به خدا و رسولش ایمان آوریـد و مـال و جـان خـود را در راه خـدا                        «
 لذا از شما امـت شـهیدپرور و   1.»جهاد کنید این کار از هر تجارتی اگر آگاه باشید بهتر است 

هاي نبرد مشت محکمی بر دهـان آمریکـا و    ههخواهم که با شرکت خود در جب  سلحشور می 
امـا مـادر بزرگـوارم کـه از همـان اول            :  عرضی نـدارم   2گویان شرق و غرب بزنیم دیگر       یاوه

 از 3شـدي  زندگی که چشم به این دنیا گشودم تو با من بودي و یک لحظه از من غافل نمـی          
 4]دادي مـی [مرا شیر کاستی و  دادي از خواب خود می کاستی و به من غذا می   غذاي خود می  

تـوانم همچنـین      توانم بگویم دیگـر نمـی        خیلی از تو مادر گرامی که می       .کردي  و نوازش می  
 و جنازه من آمـد در هـر جـا کـه             5]شدم[  اما مادرم اگر من شهید     . متشکرم ،مادري پیدا کنم  

زایم  در ع . اما سعی کنید قبرم در کنار قبر دوستم محمود جاللی باشد           .خواهید خاك کنید    می
 مـادرم   .کننـد   شوند و ما را مسخره می       هیچ گریه نکن چون از گریه تو منافقان خوشحال می         

 6امـا افتخـار کـن کـه همچنـین     . ببخشید که من به شما نگفتم و به جبهه رفتم و شهید شدم     
 پدر بزرگوارم کـه مـن   7اما .دار فرزندي را در راه اسالم عزیز و در راه خداوند دادي خدانگه   

داد من باید خیلی خیلی از او تشکر کنم امـا       داشت و غذایم می     ل زندگیم دوست می   را از او  
توانم عصاي دست تـو باشـم تـو نیـز در              حیف که دستم دیگر از این دنیا کوتاه شده و نمی          
 . عزایم گریه نکن و در عزایم برایم طلب مغفرت کن

 خدانگهدار
 یـک   عنوان  بهکنم    به شما توصیه می    )محسن، حسین، علیرضا جانم   (و اما برادران عزیزم      

برادر کوچکتر که عصاي دست پدر و مادرم باشی و نگذارید که آنها احساس کنند که یـک                  
.  و حسین تو دیگر بزرگ شدي و باید مـرد خانـه باشـی     8اند  در راه خدا داده   ] را[فرزندشان  

خـواهم و     یکردم، اما من خـوبی تـو را مـ           محسن جان ببخشید که من تو را خیلی اذیت می         
                                           

 . سورة صف اشاره دارد11 و 10 به آیات -1
 .»دیگري« در اصل وصیت -2
 .»شدي می« در اصل وصیت -3
 .»این واژه نبوده« در اصل وصیت -4
 .»این واژه نبوده« در اصل وصیت -5
 .»همچین« در اصل وصیت -6
 .»امام« در اصل وصیت -7
 .»داده« در اصل وصیت -8
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 در راه خدا    1]تا[آینده ساز این ممکلت خواهی بود، خوب تربیت شو          ] در[علی جان تو که     
خداحافظ مادر و پدر و برادرانم از کلیه رفقا و فامیلها و همسایگان و              . به مردم خدمت کنید   

 . عرضی ندارم2رفیقان طلب مغفرت کنید دیگر
»اهللا و برکاتهرحمۀالم علیکم و والس « 

 دار  یا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهخدا
 جـــوانی مـــا بـــه فـــدات حـــسین جـــان 

 

ــان     ــسین ج ــربالت ح ــه ک ــیم ب ــی برس  3 ک
  

 16/7/66 -66مهرماه 

                                           
 .»و« در اصل وصیت -1
 .»دیگري« در اصل وصیت -2
 .خواندند ها و مراسم خاص می هایی در جبهه مناسبتهایی است که گروه مداحان به  شعر از جمله سروده -3
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 هاي کلیدي عبارت
I جنگم تا شهید شوم روم می آنقدر به جبهه می. 
I براي رزمندگان دعا کنید. 
I ندمبادا بخاطر مادیات یا ریا کاري شهید شو. 
I  یادشان نرود) عج(امام زمان] با[استغفار و دعا و راز و نیاز با خدا و عهد پیمان. 
I مبادا پشت به اسالم و قرآن که کتاب آسمانی است بکنید. مبادا امام عزیزمان را تنها بگذارید. 
I که من کورکورانه به جبهه نیامدمبدانید . 
I  پاي گذاشتم جبههبه امید که هدف من اهللا کتاب آسمانی قرآن بود به . 
I مردم ایران همیشه پیرو انبیاء باشید. 

 محمدتقی :نام
 رحمانی :خانوادگی  نام

 رحمان :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1342 پانزدهم اسفند :خ تولدتاری
  شهرستان گرگان:محل تولد
  اول راهنمایی:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1362 یکم آبان :تاریخ شهادت
  مریوان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 711)     حسن( رحمانی، محمدتقی¹استان سمنان 

 حسن رحمانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم 
  1»نابلَهم سین جاهدوا فینا لنهدینّوالذّ«
 .»کنیم  آنها را هدایت می2هایی کسانیکه در راه ما جهاد کنند از راه«

 جنگم تا شهید شوم روم می آنقدر به جبهه می
...  در میدان نبرد شهید شد     )7(ر رختخواب ذلت جان بدهید که حسین      برادران مبادا د   

نـصیحتم بـه    .  در محراب شـهید شـد      )7(اي جوانان مبادا در غفلت ذلت بمیرید که علی        
 را بگیرنـد کـه فـرداي قیامـت در محـضر             )7(مادران که مبـادا جلـوي عاشـقان حـسین         

بـراي  . اي رزمندگان دعا کنیـد    پیامی به مادران، بر   . بدهند] را[باید جواب شهدا    ) 3(زینب
اي فلج شدند، دعا کنیـد، کـه دعـاي شـماها              معلولین و مجروحین که در جبهه یا در سانحه        

 !شود، بیشتر برآورده می] که[است 
ـ           3]ي[نصیحت   5 یـا ریـا    4خـاطر مادیـات    ه که به برادران رزمنده دارم این است که مبادا ب

 . شهید شوید)7( حسین]همچون[کاري شهید شوند بگذارید چون عاشقان 
) عـج ( بودند که امـام زمـان      7مثل برادرانی که در حال شهید شدن      ] که [6برادارن بگذارید  
 و نصیحت بعدي به برادرانی که در پشت         8].... [دیدند و به سجده رفتند و شهید شدند       ] را[

یادشـان  ) عـج (امام زمان ] با[ها هستند استغفار و دعا و راز و نیاز با خدا و عهد پیمان                 جبهه
. مبادا امـام عزیزمـان را تنهـا بگذاریـد         . و صحبتی با مردم، این مستضعفان جهان دارم       . نرود

مبادا پشت به اسالم و قرآن که کتاب آسمانی است بکنید و دیگـر عرضـی کـه داشـتم ایـن           
هـا آمـدم بـه دیـدار و اسـتقبال از کـربالي                است که عاشقانه و با دل شکسته به دیدار جبهه         

                                           
 .69/  عنکبوت-1
 .»راههائی« در اصل وصیت -2
 .»نصیحت« در اصل وصیت -3
 .»مادیت« در اصل وصیت -4
 .»ریاح« در اصل وصیت -5
 .»بزارید« در اصل وصیت -6
 .»شدن« در اصل وصیت -7
 .استآبد که چند واژه افتاده   از سیاق عبارت چنین برمی-8
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 بـه امیـد کـه هـدف مـن اهللا کتـاب              . بدانید که من کورکورانه به جبهه نیامـدم        .مدمحسین آ 
 . پاي گذاشتم آسمانی قرآن بود که جبهه

 معلمین عزیز است که مبادا در میان آنـان معلمـی پیـدا شـود کـه                  1 جدي من با    صحبت 
چون افـرادي     که انشاءاهللا در بین معلمین ما هم       ،خداي ناکرده جوانان ما را به انحراف بکشد       

آموزان که در پشت سنگر، جبهه خود را رهـا نکنیـد و            نیست و پیام دیگري که داشتم دانش      
انـشاءاهللا کـه    .  که انشاءاهللا هم آنها را راهنمایی خواهید کرد        ،گول این افراد پست را نخورید     

 . همچون افرادي در میان آنان نیست
 شـهید   )7(چون حسین  که فرزندان هم   3 به رهبر عزیزم برسانید و بگویید      2]سالم مرا [ 

پـشتیبان  [عاشقانه رفتند و چه عاشقانه موال را دیدند و رفتند، اي مـردم ایـران،                ] چه[شدند  
] آنـان [د و آنها را رها نکنید و همیشه پیرو انبیاء باشـید و راه             یفقیه باش    والیت 4]روحانیت و 
 .را ادامه دهید

 . بخواند و در آخر امام را دعا کنیدشناسد دو رکعت برایم نماز و هرکس مرا می
 .دار دار خمینی را نگه خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 

15/5/62 
 حسن رحمانی اعزامی از شاهرود

                                           
 .»به« در اصل وصیت -1
 .باشد] سالم مرا[ به سیاق کالم باید -2
 .»بگوئید« در اصل وصیت -3
 ..باشد» پشتیبان روحانیت و «به سیاق عبارت باید . هایی افتاده است  در اصل وصیت کلمه-4
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 هاي کلیدي عبارت
I بهترین آرزوي من در راه خدا شهید شدن است. 
I ستوار باشپدرجان همچون حبیب بن مظاهر شما هم در برابر دشمن چون کوه ا. 
I امام را تنها نگذارید. 
I ستیدیچون کوه با گویان هم در برابر یاوه. 
I صبر انقالبی را پیشه کنید. 
I اند کشی ساکت باشند، به اسالم خیانت نموده اگر در دنیا کسانی در مقابل مظلوم. 
I پشتیبان امام امت باشید. 
I راه شهدا را ادامه دهید. 
I امام را یاري نمایید. 

 حسین :نام
 رحیمی :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
 مرضیه :نام مادر

 1330 ششم بهمن :تاریخ تولد
ــد ــع :محــل تول ــان از تواب ــتاي روی  روس

 شهرستان شاهرود
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین رحیمی
 

 اهللا الرحمن الرحیم  بسم
»اهللا اولئـک یرجـونَ       فی سبیل  3 و جاهدوا  2ا والذین هاجرو  1منواآین   الذّ نّا  اهللا واهللا    رحمـت 

  4.»غفور رحیم
 اسالم گرویدند و از وطن خود هجرت نموده و در راه خـدا جهـاد کردنـد                  5آنانکه به دین  «

 .»ها بخشاینده و مهربان استاینان منتظر و امیدوار رحمت خدا باشند که خداوند بر آن
 و با درود و سـالم بـه         )7(با درود و سالم به ساالر شهیدان حضرت حسین ابن علی           

 در روز عاشورا و با درود و سالم به شهداي بـه خـاك و خـون خفتـه          )7(یاوران حسین 
 .کربالي ایران و با سالم به شما امت حزباهللا و پیرو خط امام

 .آورم عنوان وصیت به روي ورق می  را بهاي این بنده حقیر چند جمله
خدا را شکر که بار دیگر این امتحان الهی نصیبم شد و امیدوارم که بتوانم از این امتحان                   

الهی سربلند بیرون آیم و شرمنده نباشم و آرزو داشتم که در بستر مرگ نمیرم و در راه خدا                   
کرده باشم و این بهتـرین آرزوي مـن   شهید و کشته شوم که بتوانم دین خود را به اسالم ادا          

 .بود
ام دارم این است که اوالً این فرزند خود را حـالل              انتظاري که از مادر درد و رنج کشیده        

کنید و بر مزار من گریه و شیون نکنیـد، تـا مبـادا دشـمن شـاد شـود و امیـدوارم انـشاءاهللا                         
 ابـن    دارم همچـون حبیـب    خواهش  ] هم[همچنین پدر جان از شما      . وار استوار باشید    زینب
چـون کـوه      ایستاد شما هم در برابر دشمن هم       7 که در راه اسالم و حسین پاي بر جا         6مظاهر

استوار باشید و امام را تنها نگذارید و پیام دیگر به خواهران و برادران این است که همچون                  

                                           
 .»آمنو« در اصل وصیت -1
 .»هاجرو«در اصل وصیت  -2
 .»جاهدو« در اصل وصیت -3
 .218/  بقره-4
 .»بدین« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .»جاي« در اصل وصیت -7
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چنـین از   کنیـد و هـم  گویان بایستید و صبر انقالبی را پیشه       کوه استوار باشید و در برابر یاوه      
بـراي اینکـه    . خواهم بر مزار من گریه نکننـد        هایم و پدر و مادر و اقوام می         ام و بچه    خانواده

 . خود این راه را انتخاب کردم و آگاهانه آمدم زیرا بهترین راههاست
مرگ بـراي   .هاي شهدا عطا نماید و از خداوند متعال خواهانم که صبري عظیم برخانواده        

اگر همه ما بمیریم جا دارد تا اینکه مظلومی کـشته شـود و قـاتلش معلـوم                  . ستما شربت ا  
کـشی سـاکت باشـند، بـه اسـالم خیانـت        نگردد و اگر کسانی باشند در دنیا در مقابل مظلوم  

باشـند و اسـالم در        اند و در حال حاضر آمریکاي جنایتکار و شوروي در رأس آن می              نموده
ایستد و هرگز به خود اجازه        خرین نفس و قطره خون می     مقابل آن موضع گرفته است و تا آ       

دهد که ابرقدرتها و جنایتکاران دست از پاي خطـا کننـد و ایـن جلـو رفـتن و موضـع                        نمی
 . اهللا باشد گرفتن باید با همکاري شما امت حزب

خـواهم کـه      اهللا مـی    اینجانـب از امـت حـزب      : اهللا رویـان    در خاتمه سخنی با امت حزب      
و همچنین  . نمایند و همچنین راه شهدا را ادامه دهند          امت باشند و امام را یاري        پشتیبان امام 

سپارم و امیدوارم که صبر را پیشه خود کننـد و انتظـار دارم از امـت                   ام را به خدا می      خانواده
خواهم کـه فرزنـدانم بتواننـد         اهللا دست پدري بر سر فرزندانم بکشند و امیدوارم و می            حزب

 . مرا ادامه دهندانشاءاهللا راه
 1»ت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرینا افرغ علینا صبراً و ثبربنّ«
 

 به امید پیروزي کامل اسالم و نابودي کفر
 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

 برادر شما حسین رحیمی
8/4/63 

                                           
 .250/ بقره-1
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 هاي کلیدي عبارت
I ست بلکه گسترش یافتن دین خداستهدف عزیزان رزمنده تنها دفاع از میهن نی. 
I هدف رزمندگان عزیز به اهتزاز درآمدن پرچم ال اله اال اهللا در سطح جهان است. 
I همیشه پشتیبان والیت فقیه و روحانیت در خط امام باشید. 
I  فکر آخرت خود باشید هانی است که همیشه بفدنیا. 
I براي طول عمر امام و پیروزي رزمندگان اسالم دعا کنید. 
I ها را خالی نکنید بههج. 
I همیشه در دعاها شرکت کنید. 
I آوریم از امدادهاي غیبی و از معنویات است ما هرچه پیروزي بدست می. 

 رمضانعلی :نام
 رحیمی :خانوادگی  نام

 محمدحسن :پدر نام 
  رقیه:نام مادر

 1347 بیستم شهریور :تاریخ تولد
نـو خرقـان از        روسـتاي قلعـه    :محل تولد 

 توابع شهرستان شاهرود
  سوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت

 - :دتنحوة شها
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 رمضانعلی رحیمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»اهللا امواتاً و بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و در نـزد        انـد بلکـه آنهـا زنـده         شـوند مـرده      کشته می  گمان نکنید کسانیکه در راه خدا     «

 .»خورند پروردگارشان روزي می
و با سالم و درود بر پیـر جمـاران ایـن قلـب تپنـده                ) عج(با سالم و درود بر امام زمان         

 هـدایت  2هـا  مستضعفین جهان و این رهبر بزرگ که مـا را از ظلمـات بـه سـوي روشـنایی                 
پایان خداونـدي بـه روان پـاك شـهداي انقـالب اسـالمی و                صلوات و رحمت بی   . فرمودند

 در راه خدا جنگیدند و سعادت شهید شـدن را پیـدا   3شهداي جنگ تحمیلی این عزیزانی که  
 معبـود و  سـوي  بـه  دنیا دل کنده و 4]...[کردند و به لقاء اهللا پیوستند و سالم و درود به تمام     

افتند و در حـال جنـگ و جـدال بـا کفـار             هـا شـت     سوي هدف خود یعنی لقاء اهللا به جبهه        هب
 .باشند و سالم بر شما ملت شهید پرور ایران می

شتابند تنها دفاع     هاي نبرد حق علیه باطل می       کالً هدف تمامی عزیزان رزمنده که به جبهه        
از میهن نیست بلکه تمامی عزیزان رزمنده هدفشان خـدا و گـسترش یـافتن دیـن خـدا بـه                     

هـدف  .  در سطح جهـان اسـت    5 به اهتزاز درآمدن پرچم الاله اال اهللا       تمامی نقاط کره زمین و    
دفـاع از اسـالم را وظیفـه شـرعی خـود دانـسته و       ] مـن [من از آمدن به جبهه این است که     

ام و با این کار توانسته باشـم پـرچم و اسـلحه از دسـت افتـاده شـهیدان                    آمده   جبهه سوي  به
 و از اسـالم و مـسلمین و از مـیهن اسـالمی و         عزیزمان که بر روي زمـین افتـاده را بـردارم          

انقالب اسالمی که با خون هزارها شهید به ثمر رسیده و با خون خودشان درخت اسـالم را                  
 و فرمودنـد  6 که در ظهـر عاشـورا  )7(اند دفاع کنم و به نداي حسین بن علی         آبیاري کرده 

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .»ها روشنائی« در اصل وصیت -2
 .»عزیزانیکه« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 .»هللا« در اصل وصیت -5
 .»عاشوراء« در اصل وصیت -6
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حـسین زمـان کـه      و بـه نـداي      ) آیا کسی نیست مـرا یـاري کنـد         (1»هل من ناصر ینصرنی   «
پیامی که به ملت شهیدپرور دارم ایـن        .  لبیک گفته باشم   2»ها را خالی نکنید     جبهه«فرمایند    می

ها جلوگیري نکنند و همیشه پـشتیبان والیـت فقیـه و              است که از رفتن فرزندانشان به جبهه      
روحانیت در خط امام باشند و همیشه به فکر آخرت خود باشند و نه بـه فکـر دنیـا، چـون                  

 .دنیا فانی شدنی است
آوریـم، از   ها پیروزي بدسـت مـی   همیشه در دعاها شرکت کنید، چون ما هرچه در جبهه  

امدادهاي غیبی و از معنویات است و براي طول عمر امام و پیروزي تمام رزمنـدگان اسـالم          
 .دعا کنید

 .پیام به پدر و مادرم و برادرانم و اقوام و خویشاوندانم
سوخته من که در بزرگ کردن من و تربیت مـن سـخت          اي مربیان دل   پدر و مادر عزیزم    

تالش کردید و به من مهر و محبت ورزیدید و به من راه مستقیم را آموختید، از شما بـسیار       
هاي شما را جبران کنم و نتوانستم براي شـما فرزنـد    خواهم که نتوانستم زحمت   معذرت می 
 .خواهم به بزرگواریتان مرا عفو کنید ام، از شما می احترامی کرده اگر به شما بی. خوبی باشم

برادران عزیزم واي خواهر گرامی شـما در طـول زنـدگی بـا مـن بودیـد اگـر بـه شـما                         
 شما با خشونت و بدي رفتار کردم و پرخاش کردم امیدوارم مـرا عفـو                3احترامی و اگر با     بی
 .کنید

توانستم خوبیهاي شما را جبران کنم   احترامی کردم و ن     اقوام و اي خویشان اگر به شما بی        
 در دعاهـاي کمیـل      4]...[خـواهم      معـذرت مـی     باشم و نتوانستم براي شما فرزندي کوچک     

از شـما   . هـا را خـالی نکنیـد        شرکت کنید و امام و رزمندگان اسـالم را دعـا کنیـد و جبهـه               
وق خواهم که در فراغ و دوري من گریه نکنید و اگـر خواسـتید گریـه کنیـد، اشـک شـ                       می

و اگر خواستید گریه کنید به غریبـی و اسـیري            .شود  بریزید که شهادت نصیب هر کس نمی      
 5.اقتدا کنید) 3(گریه کنید و به زینب) 3(زینب

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .156ـ 157 ص ،وچهارم  دفتر بیست،تبیان. ست عبارت از امام خمینی ا-2
 .»به« در اصل وصیت -3
 .یت حدود یک سطر از وصیت خوانا نیست در اصل وص-4
 نامه افتاده است ضمناً مابقی وصیت. »ناخوانا« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I مقدار را در عوض رحمت و بخششت قبول بفرما خدایا این جان بی . 
I خدایا من به ازاي جانم طمع بهشت ندارم. 
I   یسمان الهی چنگ زنید تا موجبات سعادت خود و روسفیدي در پیشگاه اولیاء را فراهم        به دین ر

 .سازید
I خدایا اگر اراده تو بر شهادت است، جان بر کف است. 
I و پرچمدار لشکر او و سخنگوي او در عصر غیبت است) عج(امام خمینی جانشین مهدي. 
I ا ادامه بدهم به جبهه آمدم تا راه شهیدان دیگر ر)7(من به عشق حسین. 
I طالب اسلحه برگیرید به یاد ذوالفقار علی ابن ابی. 
I به هر چه کفر و نفاق است بتازید. 
I هیچگاه و در هیچ شرایطی شانه از زیر بار مسئولیت پاسداري خون شهیدان خالی نکنید. 

 علی :نام
 رحیمی :خانوادگی  نام

 عبدالکریم :پدر نام 
 نسا  فاطمه:نام مادر

 1346 دهم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 ة ابتدایی پایان دور:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365وسوم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی رحیمی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اي    به آخرت که جز خطا اندوختـه       بار سفر   خدایا، بزرگی و عظمت گناهان و عصیان و کوله        

آزارد و تـوان و لیاقـت ذکـر رب      قامت ضعیف و نـاتوانم را مـی      .را در خود جا نداده است     
حجاب سخت بین قلب زنگار گرفتـه ایـن         .  کف این حقیر عاصی ربوده است       از خویش را 

 . گردد ، مانع طهارت روح می»یارب العالمین«ذلیل و باران رحمتت 
هاي هالکت و پستی صداي ضعیف نیاز و دست خطاکار حاجت را               دره خدایا از اعماق   
و امـا   «کنم تا شاید بواسطه کالم نورانی خودت که بـر پیـامبرت فرمـودي                 سویت بلند می   هب

 .ات را از صراط ضاللت و گمراهی نجات دهی  عبد بیچاره1»السائل فالتنهر
آیـا بـا عـذاب    » یا مذل االشقیا« گذرانیدم، )7(یا موالي، عمري را با ادعاي شیعه علی       

اي کـه حـب نزدیکـی و طاعـت و بنـدگی و                گردانی؟ و آیا بر بنده      من دشمنانت را شاد می    
 سـر بـه   2؟بخشایی سوي تو را دارد، اما گناه رمق را از اعضا و جوارحش ربوده نمی           هپرواز ب 

دنیا و قرب حق    سایم و توفیق دوري از گناه و تعلقات فانی            سجده استغفار و الهی العفو می     
خواهم و غفور میفُّرا از رب االرباب، از موالي بندگان و از ع. 

کنـی هـر کـه را سـؤال کنـد، حکـم ران            اي کسی که عطا مـی      3،»یا من یعطی من سئله    « 
 تا آینه مصفا گـردد و  ،دلم را با آب معرفت غسل طهارت و پاکی ده] و[ام را، قلبم را،     پیکره

خدایا براي اجابت نیـازم    . نما ببینیم    ات را در این آینه جهان       یگانهي جمال   انقش زیبا و دالر   
خواهم تا    الهی تو ندارم و فقط می       اي جز لطف و رحمت      و براي لبیک در مقابل سؤالم توشه      

مقـدار را در   خدایا ایـن جـان بـی    .  را نثار کالم و رضایت تو نمایم       4ات  جان به امانت سپرده   

                                           
 .10 / الضحی-1
 .»بخشائی نمی« در اصل وصیت -2
که در تعقیب نمازها در ایـن مـاه توصـیه شـده     . دعیه ماه رجب استفرازي از ا» یا من یعطی من سئله یا یعطی لم        «-3

 . است
 .»ام سپرده« در اصل وصیت -4
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 که  1هایی  که من طمع بهشت ندارم، بلکه از ناسپاسی        .عوض رحمت و بخششت قبول بفرما     
 .ام شرمگین و خجلم بجا آورده

تو عطا کردي و من خطا، تو وفا کردي و من جفا، تو امر کردي و مـن عـصیان، خـدایا،        
خدایا حالوت و شیرینی مناجـات  . دوست دارم هرچند رنگ الهی تو بر آن نقش بسته باشد       

قیر بچشان، خـدایا بنـدهاي بنـدگی را بـر اعـضا و جـوارحم                خودت را به ذائقه تلخ این ح      
 .بپوشان

 قـرار داده   »اهللا  له اال اهللا و محمدرسول اهللا و علی ولی        اال  «ت خداي را که ایران را مهد        نم 
حمـد  . قرار داد ) عج(اهللا عزت بخشید و در زمره یاوران مهدي           و جماعتی را به امامت روح     

پایانش ما را نیز شـامل شـده و            واسعه و بی   2که رحمت و سپاس خداوندي را سزاوار است       
 .رویم  دریاي شهادت پیش میسوي بهدر این جماعت به پیروي از سیل خروشان مسلمین 

کـشید،    اهللا پرچم اسـالمی را بـر دوش مـی           خدایا در این مقطع زمانی هر کسی جز روح         
ی له الفـدا رهبـر ایـن ملـت      خمینی روح   پس هرکه غیر از امام    . لیاقت آنرا دارا نبود و نیست     

 . در صف پیروانش نبودم، چرا که غاصب بود،بود
اهللا  اهللا و ایـن فرزنـد پـاك رسـول     مرجعیت و رهبریت حق مسلم این آزاد مرد، این آیت          

 الحـق کـه کـافر       ،است و هر که در مقابل این مقام با عظمت با قلم یا قدم به مبارزه برخیزد                
لهی چنگ زنید تا موجبات سـعادت خـود و روسـفیدي در    است و مطرود، به این ریسمان ا    

 .پیشگاه اولیاء را فراهم سازید
خمینـی،    خدایا به جبهه آمدم تا در زیر لواي پرچمدار اسالم در عصر غیبت کبري، امـام                

با توکـل بـر   . به عرصه ظهور نمایم) عج(اهللابقیۀارزش خود را قربانی ورود حضرت     جان بی 
، هر چه صـالح اسـالم و رضـایت تـو اي پروردگـار      )انشاءاهللا(رم اگذ تو گام در این راه می  

 خدایا اگر اراده تو بر شهادت اسـت جـان در کـف           3.ام   من نیز به همان راضی     ،مهربان است 
 خـدایا آنـرا مقدمـه       ،را از این پیکره پرواز ده و اگر تقدیر بر اسارت اسـت             است، خدایا آن  

 اي موال مـرا  ،ت تو بر ماندن این عبد عاصی استآزادي از اسارت نفس قرارده و اگر خواس    

                                           
 .»ناسپاسیهائی« در اصل وصیت -1
 . افتاده است»متو رحکه  « بخشی از دو واژة در اصل وصیت-2
 .»راضیم« در اصل وصیت -3
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هـا بـه ذائقـه جـان         ها و عبـادت    در زندگی ثابت قدم بدار تا لذت با تو بودن را در مناجات            
 .برسانم

 خداوند بر شما منت نهاده و افتخار یاري، یاري امام امت که همانـا یـاري                 ،مادر و پدرم   
، قدر این نعمـت واال را بدانیـد و ثابـت و    است را نصیب شما عزیزان نموده) عج(امام زمان 

 .استوار در این راه مقاومت کنید
 در بیابان گر به شوق کعبـه خـواهی زد قـدم    

 

 1سرزنشها گر کند خـار مغـیالن غـم مخـور           
 

 

ســالم اهللا « و در صــبر زینــب کبــري 2)3(معلــم شــما زنــان در عفــت فاطمــه زهــرا 
عناي فرزندان شهیدتان باشید و بر صـفحۀ        زبان ولی پرم    سفیر سخنگوي خون بی   . ست»علیها

هاي آینـده    هاي سرخ پرپرشده در سنگر عشق را حک کنید تا نسل            زندگی و تاریخ، پیام الله    
 بتوانند خود را به سر منزل مقصود برسانند اگر جسم علـی         ،کالم شما را نور راه خود گرفته      

پـس  . ما خواهـد بـود    به خانه برنگشت روح او با شماست و همیشه حاضر و نـاظر بـر شـ                
پریشان خاطر مشوید که بارگاه قرب و رضاي الهی منتظرتان خواهد شد، پس در فراق مـن                 

 ایـن نـاالیق     الهـی روزيِ     که انشاءاهللا در سراي سعادت، لطف و رحمت        3دیلباس سپاه مپوش  
و پرچمدار لشکر او    ) عج(خواهد بود و این کالم را بر مردم بخوانید که امام جانشین مهدي            

 ،پس کالم او را به حاکم بـدن کـه همانـا قلـب باشـد               .  سخنگوي او در عصر غیبت است      و
تحمیل کنید تا اعضا و جوارح را در طریق هدایت قرار دهد و بـه یـاد ذوالفقـار علـی ابـن                       

 که اگـر نکنیـد،      ، اسلحه برگیرید و بر هرچه کفر و شرك و نفاق است بتازید            )7(ابیطالب
نشین گردید دیگر نام پـاك     ند کرد و اگر امروز علی زمان خانه       نشین خواه   علی زمان را خانه   

ها نخواهید شنید و بانیان علل این مطلب را سرانجامی جز خلود در نار                اهللا را بر مأذنه     رسول
حفـظ اسـالم    « چـرا کـه      .عنوان فروع دین، اصل واجب اسـت       هقتال ب . و عذاب الهی نیست   

                                           
 . شعر از حافظ است-1
 .»ع« در اصل وصیت -2
 .»مپوسید« در اصل وصیت -3
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 جبهـه  سـوي  بـه ت کـه جوانـان را وهمـه را    اهللا اسـ   و ایـن کـالم الهـی روح        1»واجب است 
 .باشد لبیک به فرمان او به منزله یاري ابا عبداهللا در صحراي کربال می. خواند می

ـ  توا لهم ما اسـتطع واعد«برادران پاسدارم با تعبد و تعهد، آرم سپاه      را بـر  2» ...ٍةوم مـن قُ
مـسئولیت پاسـداري خـون      قلب خود برسانید و هیچگاه و در هیچ شرایطی شانه از زیر بار              

 سـیل  ،اهللا هستید که در زیر پرچم روح     ) عج(شما سرداران لشگر مهدي   . شهیدان خالی نکنید  
 .کنید، اجرکم عنداهللا، موفق و مؤید باشید  نور هدایت میسوي بهخروشان مردم را 

  و3مرا ببخشایید: خواهم اي مردم، اي خانوادة عزیزم و اي دوستانم         و در آخر از شما می      
 بطلبید و از خدا بخواهید این جان ناقابل را از ما قبـول کنـد و بـر مـا منـت           4برایم حاللیت 

 .گذارده با صالحان محشور فرماید
 جان چه باشد که فـداي قـدم دوسـت کـنم           

 

  دارد 5این متاعی است که هر بی سر و پـایی          
 

 

»الم علی من اتبع الهديوالس« 
7/12/63 

 علی رحیمی
 ]راي دیگ نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اسـت و همـه   ، نام خداي که شریک ندارد خدایی کـه یکتـا   نام اهللا پاسدار خون شهیدان به   هب

 .کارها بدست اوست؟ بهترین عمل مؤمن جهاد مساوي در راه خداست
 اگـر   صـحبت دارم   چند کالمی بعد از مرگ مـن بـا خـانواده             عنوان  بهنامه را     این وصیت  

 .مشت بود که من در قلب خود دا   ]ي[        ی من کرد این تنها آرزو     6یبنصت را   چنانچه خدا شهاد  
 امیـدوارم  .ندهاي من گوش ده از خانواده خود تنها خواهشی که دارم این است که به حرف           

                                           
جنـگ و  . 24 ش ،تبیـان . ك. ر.انـد  هاي مختلف بر حفظ اسالم و نظام اسالمی تکلیف و تأکید کـرده       امام به مناسبت   -1

 .دفاع در اندیشه خمینی
 .60 / انفال-2
 .»ببخشائید« در اصل وصیت -3
 .»حالل« در اصل وصیت -4
 .»پائی« در اصل وصیت -5
 .»نسیب« در اصل وصیت -6
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 بیفتید که سر از بدنش جدا شـده  )7(ن کنید به یاد حسین   م هر موقع خواستید گریه براي    
 بدنش باقی ماند در آن هواي گـرم و امیـدوارم کـه بـا                بود و تا چند روز در صحراي کربال       

 نیاید و امیدوارم که همانطور با ایمان        1ینیتان پا   تی از ایمان محکم   سگونه س   شهادت من هیچ  
 ، مادر جان اگر مـن رفـتم  ، چند کالمی با مادرم صحبت دارم. پشتیبان این مملکت باشید ]و[

 بلکه من اگر کسی را نداشتم خدا را که          ،ه جبهه این نبود که من تنها در خانواده بودم رفتم ب         
 تـا راه او     . که یکی از بندگان پاك خدا بود آمدم بـه جبهـه            )7(داشتم من به عشق حسین    

 . و شهیدان دیگر را ادامه بدهم]را[
 فرزنـد  2]حـاال  [گونه ناراحتی نداشته باشید و اگر تا مادر جان امیدوارم از دست من هیچ     

ن دادي و زحمت زیادي     مبه بزرگی خودت مرا ببخش و شیري که به          خوبی براي تو نبودم     
 فرزند  3 اگر یک فرزند را از دست دادي این را بدان که             .کشیدي آن شیر را به ما حالل کن       
  .پاك و با ایمان در کنارت داري

 »وسالم«
 چنـین  خواهران امیدوارم که با رفتن مـن البتـه خـدا             ، خواهرهایم دارم  3او چند کالمی ب    
 که دارم این است که زیـاد       5 و تنها خواهشی   دشیبا ب امیدوارم که با حجاب خو     4]خواست[

 که بیفتید) 3( براي من گریه کنید به یاد زینب       6 هر موقع خواستید   .به حال من گریه نکنید    
 برادر پـاك داریـد کـه راه        3 دو پسر خود را از دست داد البته باز شما            7یهمه برادران و حت   

 خواهـشی   8]از شـما  [تنها  ند امیدوارم که در زندگی همیشه خوشبخت باشید و          مرا ادامه ده  
 کـه بـا     ]ي [  یهـا   داشـته باشـید و حـرف       بیـشتر که دارم این است که با شوهرهایتان سازش         

 این است برادران بزرگوارم اگر چنانچه من از خانه گرم و خـوب کـه داشـتم                   دارم برادرانم

                                           
 .»پائین«یت  در اصل وص-1
 . در اصل وصیت حذف شده است-2
 .»به« در اصل وصیت -3
 .افتاده است» خواست« در اصل وصیت کلمه -4
 .»خاهشی« در اصل وصیت -5
 .»خاستید« در اصل وصیت -6
 .»حتا« در اصل وصیت -7
 .افتاده است» از شما« در اصل وصیت -8
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 و پاك مردان است دست یـابم        2]ان[هشتی که در انتظار شهید     ب 1]به [ این بود که بتوانم    ،رفتم
  .و امیدوارم که شما راه مرا ادامه دهید

 »وسالم«
 :و تنها حرفی که با همسرم دارم
 اگر خدا خواست که مـن از  ،هایم شریک بودي ها و خوشی همسر مهربانم که همیشه در غم 

 3.پیش شما بروم این نبود که من از شما بیزار بودم

                                           
 .افتاده است» به« در اصل وصیت -1
 .باشد» شهیدان«اما به سیاق کالم باید » شهید« در اصل وصیت -2
 .کاره مانده است  گویا وصیت نیمه-3
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 هاي کلیدي عبارت
I اي جز لطف الهی تو ندارم م، توشهخدایا براي اجابت نیازم و براي لبیک در مقابل سؤال. 
I مقدار را در عوض رحمت و بخششت قبول بفرما خدایا این جان بی. 
I                به ذائقـه   ها   ها و عبادت   اي موال، در زندگی مرا ثابت قدم بدار، تا لذت با تو بودن را در مناجات

 .جان برسانم
I اهللا علیهاست و در صبر، زینب کبري سالم) 3(معلم شما زنان، در عفت، فاطمه زهرا. 
I هاي پرپرشده در سنگر عشق را، حک کنید بر صفحۀ زندگی و تاریخ، پیام الله. 
I      اسلحه برگیرید و بر هرچه کفر و شـرك و نفـاق اسـت،               )7(به یاد ذوالفقار علی ابن ابیطالب 

 .بتازید
I حفظ اسالم واجب است. 
I           برادران پاسدار هیچگاه و در هیچ شرایطی شانه از زیر بـار مـسئولیت پاسـداري خـون شـهیدان

 .خالی نکنید

 مسیح :نام
 رحیمی :خانوادگی  نام

 احمد :پدر نام 
  بدر ایران:نام مادر

 1343 یازدهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363ند وششم اسف  بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 مسیح رحیمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اي  بار سفر به آخرت که جز خطـا اندوختـه        خدایا بزرگی و عظمت گناهان و عصیان و کوله        

آزارد و تـوان و لیاقـت ذکـر رب     ضعیف و نـاتوانم را مـی  را در خود جا نداده است، قامت       
حجاب سخت بین قلب زنگار گرفتـه ایـن         . خویش را از کف این حقیر عاصی ربوده است        

هـاي    خدایا از اعمـاق دره    . گردد  العالمین، مانع طهارت روح می      ذلیل و باران رحمتت با رب     
کـنم، تـا    ت بلنـد مـی  هالکت و پستی صداي ضعیف و دست خطاکار حاجت را، به درگاهـ  

ات را     عبد بیچاره  1»و اما السائل فالتنهر   «شاید بواسطه کالم نورانیت که بر پیامبرت فرمودي         
 . از صراط ضاللت و گمراهی نجات دهی

 آیـا  2»یا مذل األشـقیا « گذرانیدم، )7(یا موالي، عمري را با ادعاي شیعه و مشایع علی          
اي که حب نزدیکی و طاعت و بندگی    آیا بر بنده   گردانی و   با عذاب من دشمنانت را شاد می      

بخشایی؟ سـر    و پرواز به سوي تو را دارد، اما گناه، رمق را از اعضا و جوارحش ربوده، نمی                
سایم و توفیـق دوري از گنـاه و تعلقـات فـانی دنیـا و              می 3»الهی العفو «به سجده استغفار و     

یأ من یعطـی مـن   «. خواهم فو غفور میقرب حق را از رب االرباب، از موالي بندگان و از ع  
 - قلـبم را   -ام را   کنی، هر که را سؤال کند، حکمـران پیکـره           ، اي کسی که عطا می     »4سئلهلم ی 

دلم را با آب معرفت غسل طهارت و پاکی ده، تا آینه مـصفا گـردد و نقـش زیبـا و دالراي                       
 .نما ببینیم ات را در این آینه جهان جمال یگانه

اي جز لطف الهی تو نـدارم     نیازم و براي لبیک در مقابل سؤالم، توشه        خدایا براي اجابت   
خدایا این جان   .  نثار کالم و رضایت تو نمایم      ،ام را   خواهم تا جان به امانت سپرده       و فقط می  

                                           
 .10/  ضحی-1
یـا  » «یا معز االولیـاء و مـذل االعـداء       «یافت نشد اما به وفور تعابیري چون        » یا مذل االشقیاء  « در ادعیه اسالمی تعبیر      -2

شـود   یافـت مـی  ... و» یا مذل الکافرین المتکبـرین » «رین الجباةیا مذل العتا» «یدنیا مذل کل جبار ع» «مذل کل جبار  
 .)107، صالحسنۀ االقبال باالعمال ،و نیز از ادعیه روز عرفه) عج(، دعاي استغاثه به حضرت مهدي6، صمفاتیح(

کننـد صـد مرتبـه     مثالً در برخی اعمـال مـستحب توصـیه مـی    . شود خصوص در ذکرها گفته می   در ادعیه اسالمی به    -3
 .»الهی العفو«بگویید 

باید درتعقیب نمازهاي روز و شـب در هـر روز از            ) 7( از دعاهایی است که به توصیه حضرت امام جعفر صادق          -4
 ). مفاتیح، ذیل اعمال ماه رجب. (روزهاي ماه رجب خوانده شود
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 که من طمـع بهـشت نـدارم، بلکـه از     .مقدار را در عوض رحمت و بخششت قبول بفرما        بی
تو عطا کردي و من خطا، تو وفا کـردي و           . گین و خجلم  ام شرم   هایی که بجا آورده     ناسپاسی

خدایا، دوست دارم هرچه رنگ تو بـر آن نقـش بـسته             . من جفا، تو امر کردي و من عصیان       
اراده و ضـعیف ایـن        خدایا حالوت و شیرینی بنده تو بودن را، بر قامت فرتوت و بی            . باشد

 .گنهکار بپوشان
قـرار داده  » اهللا  اهللا و علی ولی     اال اهللا و محمد رسول    ال اله   «منت خداي را که ایران را مهد         

) عـج (اهللا، عزت بخشید و در زمره یـاوران مهـدي             و جماعتی به پا خاسته را به امامت روح        
پایانش، ما را نیز      حمد و سپاس خداوندي را سزاوار است که رحمت واسعه و بی           «. قرار داد 

 دریاي شـهادت    سوي  بهروشان مسلمین    و در این جماعت به پیروي از سیل خ         1»شامل شده 
اهللا پرچم اسـالم را بـر دوش    خدایا اگر در این مقطع زمانی هرکسی جز روح       . رویم  پیش می 

 .2کشید لیاقت آنرا دارا نبود و نیست می
رسول اهللا است و هر که در مقابل دین مقام با عظمت، با قلم یا قدم به مبـارزه برخیـزد،               

 تا موجبات سـعادت خـود و   3به این ریسمان الهی چنگ زنید   . الحق که کافر است و مطرود     
 .روسفیدي در پیشگاه اولیا را فراهم سازید

 به جبهه آمدم تا زیر لواي پرچمدار اسالم در عصر غیبـت کبـري، امـام خمینـی،                   ،خدایا 
با توکل بر تو گام . اهللا به عرصه ظهور نمایم      بقیۀارزش خود را قربانی ورود حضرت         جان بی 

هرچه صالح اسالم و رضایت تو اي پروردگار مهربان است          ) انشاءاهللا(گذارم    ر این راه می   د
خدایا آنـرا  . ام، خدایا اگر اراده تو بر شهادت است جان در کف است          من نیز به همان راضی    

 و اگر تقدیر بر اسارت است، خدایا آنرا مقدمه آزادي از اسارت نفس              ،ده از این پیکره پرواز   
 اگر خواست تو برماندن این عبد عاصی است، اي موال، در زندگی مرا ثابـت قـدم                  قرارده و 

 .بدار، تا لذت با تو بودن را در مناجاتها و عبادتها به ذائقه جان برسانم

                                           
» سعت کل شی  اللهم انی اسئلک برحمتک التی و     «:  مفهوم عبارت شهید ترجمه آزاد از اولین جمله دعاي کمیل است           -1

 ).مفاتیح، دعاي کمیل(
 . حدوداً یک سطر از اصل وصیت افتاده است-2
 .» اهللا جمیعاً و التفرقوا واعتصموا بحبل«: 103/ اشاره دارد به سورة آل عمران-3
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 خداوند بر شما منت نهاده و افتخار یاري امام امت کـه همانـا یـاري امـام                   ،مادر و پدرم   
نمـوده، قـدراین نعمـت واال را بدانیـد و ثابـت و               شما عزیـزان      است را، نصیب  ) عج(زمان  

 .استوار در این را مقاومت کنید
 

 در بیابان گر به شوق کعبـه خـواهی زد قـدم    
 

 1سرزنشها گر کند خـار مغـیالن غـم مخـور           
 

اهللا علیهاسـت     و در صبر، زینب کبري سالم     ) 3(معلم شما زنان، در عفت، فاطمه زهرا       
ی پرمعناي فرزندان شـهیدتان هـستید، پـس بـر صـفحۀ             زبان ول   که سفیر سخنگوي خون بی    

هاي آینده کالم    تا نسل . هاي پرپرشده در سنگر عشق را، حک کنید         زندگی و تاریخ، پیام الله    
اگر جـسم علـی بـه    . شما را نور راه خود گرفته، بتوانند خود را به سر منزل مقصود برسانند       

پس پریشان  . ظر بر شما خواهد بود    خانه برنگشت، روح او با شماست و همیشه حاضر و نا          
مشوید، که بارگاه قرب و رضاي الهی منتظرتان خواهد شد، پس در فـراق مـن لبـاس سـیاه           

ءاهللا در سراي سعادت، لطف و رحمت الهی روزي این ناالیق خواهد بـود و                 نپوشید که انشا  
و و سـخنگوي    ر ا کو پرچمدار لش  ) عج(این کالم را بر مردم بخوانید که امام، جانشین مهدي         

او در عصر غیبت است پس کالم او را به حاکم بدن که همانا قلب باشد تحمیـل کنیـد، تـا                      
 )7(اعضا و جوارح را در طریق هدایت قرار دهد و به یـاد ذوالفقـار علـی ابـن ابیطالـب                    

 علـی زمـان را    ،اسلحه برگیرید و بر هرچه کفر و شرك و نفاق است، بتازید که اگـر نکنیـد                
 .اهند کردنشین خو خانه

هـا نخواهیـد    اهللا را بر مأذنه     نشین گردید دیگر نام پاك رسول       و اگر امروز علی زمان خانه      
 2قتـال . شنید و بانیان علل این مطلب را سرانجامی جز خلود در نار و عـذاب الهـی نیـست                  

 و ایـن کـالم الهـی    3 فروع دین، اصل واجب است چرا که حفظ اسالم واجب است       عنوان  به

                                           
 : از غزل معروف با مطلع.  شعر از حافظ است-1

 مخـور  یوسف گمگـشته بـاز آیـد بـه کنعـان غـم           
 

ــست   ــود روزي گل ــزان ش ــه اح ــمکلب ــور ان غ  مخ
 

 

معموالً در احادیث   . رود  اهللا بکار می     سبیل  براي جنگیدن در راه خدا و در مواردي حتی بمعنی جهاد فی           » قتال« تعبیر   -2
 .برند قتال و مقاتله را براي جنگیدن در راه خدا بکار می

انـد و از آن    بر آن تأکیـد ورزیـده  هایشان ها و پیام  حفظ اسالم از تعابیري است که امام خمینی به کرات در سخنرانی      -3
اسالم را همه باید حفظش بکنیم، حتی مخدراتی که پشت پرده هستند، واجب است بر آنها حفـظ، واجـب             «: جمله

 ).115 -116، ص 15صحیفه امام، جلد . (»است بر همۀ ما، بر همه شما
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لبیک بـه فرمـان او بـه منزلـه          . خواند   جبهه می  سوي  بهاست که جوانان را و همه را        اهللا    روح
 .باشد یاري اباعبداهللا در صحراي کربال می

را بر قلب   »  ...1ةواعدوا لهم ما استطعم من قو     «برادران پاسدارم با تعبد و تعهد، آرم سپاه          
سئولیت پاسداري خون شهیدان    گاه و در هیچ شرایطی شانه از زیر بار م           خود برسانید و هیچ   

اهللا، سـیل   هـستید کـه در زیـر پـرچم روح    ) عـج (ر مهـدي کشما سـرداران لـش   . خالی نکنید 
 .کنید، اجرکم عنداهللا، موفق و مؤید باشید  نور هدایت میسوي بهخروشان مردم را 

مرا ببخـشایید و  : خواهم اي مردم، اي خانوادة عزیزم و اي دوستانم      و در آخر از شما می      
 بطلبید و از خدا بخواهید، این جان ناقابل را از ما قبول کنـد و بـر مـا منـت                    2یترایم حالل ب

 .گذارده با صالحان محشور فرماید
 جان چه باشد که فـداي قـدم دوسـت کـنم           

 

 این متاعی است که هر بی سـر و پـایی دارد            
 

 

                                           
 .60/  انفال-1
 .»حالل« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I هرچه دارم و داریم از خداست. 
I راه کربال باید سیل خون راه بیفتدبراي بازشدن . 
I نمایند  با اهداي جانشان، جان خود را از بوي قبرش سرشار می)7(مشتاقان حسین. 
I ام  اهللا شهید بهشتی شهید شده اگر بدنم لهیده و قطع شده باشد تازه مانند شهید مظلوم آیت. 
I تر است ا نزد خدا مقبول بدانید امانتداري شم،اگر مانند شهید رجایی و شهید باهر شهید شوم. 
I ی شهادت دارمبهاست که آرزوي قل من مدت. 

 عبدالمجید :نام
 رحیمیان :خانوادگی  نام

 اسداهللا :پدر نام 
  رشیده:نام مادر

 1340 یکم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:دتمحل شها

  اصابت ترکش:نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عبدالمجید رحیمیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اي کـسانیکه  « 1» فاثبتوا و اذکروا اهللا کثیـراً لعلکـم تفلحـون   فئۀیا ایها الذین امنوا اذا لقیتم       «

ي کنید و خدا را پیوسته یاد       اید هر گاه با فوجی از دشمن مقابل شدید باید پایدا            ایمان آورده 
 .» باشد که پیروزمند و فاتح گردید،آرید

و با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی و با آرزوي           ) عج(الزمان  با درود بر مهدي صاحب     
گسترش احکام اسالم در تمام جهان پس از نابودي کامل کلیه جنایتکاران و پیروزي هرچـه                

اینـک کـه ایـن سـطور را     . کـنم   خـود را آغـاز مـی       نامـه   متن وصـیت  . زودتر جنگ تحمیلی  
اي که مدتها از صـمیم قلـب آرزوي آن را داشـتم،             نویسم، انتظارم براي فرا رسیدن لحظه       می

ارزش در  فرا رسیده است و اکنون که لطف خدا شاملم شده که من گنهکار و رو سیاه و بـی           
ر آن است راه بـروم، بـر مـن    این راه مقدس و پاك که تنها خاصان خدا را اجازه قدم زدن د    

است که کفران نعمت نکرده و این اجازه مقدس را پاس دارم و تا آخرین قطره خون این را                
 بـه سـر منـزل    ،را ادامه دهم و امانتی را که پس از برداشتن اولین قدم بر دوشم نهـاده شـده        

حظه ورود در این    مقصود برسانم و براي آنکه در نیمه راه از سنگینی بار زانو خم نکنم، از ل               
ت اقدامنا و انـصرنا علـی       فرغ علینا صبراً و ثب    اا  ربنّ«: طریق پیوسته دعایم این بوده است که      

اي لطـف او از سـر مـا           که هرچه دارم و داریم از خداسـت و اگـر لحظـه             2.»القوم الکافرین 
ایـن   سقوط خواهیم کرد و اگر لطف خدا همچنان نسبت به 3برداشته شود به اسفل السافلین    

شوم و خونم بـر روي خـون دیگـر             شهید می  ،عاصی تداوم داشت و خدا خریدار جانم شد       
 راه کربال باید سیل خون راه بیفتد و       چرا که براي بازشدنِ   . شهداي این طریق خواهد ریخت    

هاي خود    جان ، بتوانند از این راه گذشته     )7(راه را باز کند تا یاران خدا و مشتاقان حسین         
هـاي خـود     اگر در این راه شهید شدم، پدرم و مادرم، گردن         . ش سرشار نمایند  را از بوي قبر   

 .تر شدن این سیل کمک کنید اید به خروشان را باال بگیرید که شما هم توانسته

                                           
 . اشاره کرده است454هید به آیه در اصل وصیت به ش. 45/  انفال-1
 .250/  بقره-2
 .»5سوره تین آیه « تفسیر اسفل السافلین تعبیري قرآنی است -3
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االمکان گریـه نکنیـد، و اگـر          اگر این فیض الهی شامل حالم شد مادر و پدر عزیزم حتی            
چرا که کسی که قـدم      . ، حالت ضعف استنباط شود    کردنتان] گریه[گریه کردید، زنهار که از      

براي اینکـه  . گذارد قویست و رهنمون شوندگان او به این راه نیز قوي هستند  در راه حق می   
. دار شدن بـه صـاحبش بدهنـد         اند امانت خدا را بدون خدشه       باشند که توانسته    امانتداري می 

و اگر شهید شدم مادر     ...  .کرد  میزیرا اگر امانت از اصل خود کم بود، صاحب امانت قبول ن           
به دامن پاکت ببال که توانستی چنان فرزندي بپرورانی که در صـورت مقبـول   : بهتر از عمرم 

و برادرانم را نیز چنان بپرور کـه اجـازه چـسبیدن    . افتادن، همنشین صالحان و خاصان گردد    
 .ردند گ)7( و دنباله رو امام حسین1اي از پیراهن اهل بیت را یافته گوشه

ام مواجه شدي، بدان کـه از   اگر با بدن لهیده و دست و پاي قطع شده      : اي مادر گرانقدرم   
 که بدنش را له و دست و پایش را قطـع کردنـد، در نـزد خـدا       2اهللا بهشتی   شهید مظلوم آیت  

ام مواجه شدي، آگاه بـاش کـه در نـزد خـدا از شـهید                  ام، و اگر با بدن سوخته       عزیزتر نبوده 
ام پیدا نشد، بدانید که امانتـداري شـما در نـزد              ام و اگر جنازه      عزیزتر نبوده  4باهنر و   3رجائی

واي پدر و مادرم اگر در شهادتم خداي ناکرده، ظـاهر گریـان            . خدا بیشتر مقبول افتاده است    
از کلیـه کـسانی   . بایست باشد، دل خندان داشته باشـید      داشتید، چنان که در شب دامادیم می      

الحـسنه جهـاد و       طلبم مقدار پولی در صـندوق قـرض         م دارند، حاللیت می   که حقی به گردن   
. سپارم که هر جور صالح بداند، خرج کنـد  عصر دارم که اختیار آنرا به مادر می        صندوق ولی 

 روز روزه و مقـداري نمـاز قـضا بـرایم بجـا      26خواهم که از روي این پـول          در خاتمه، می  
 . از همه طلب استعفار دارم-آورید

 »اهللا و برکاته ۀرحملسالم علیکم و وا«
 5...مجید رحیمیان

                                           
 .»بیافته«در اصل وصیت  -1
 . تعلیقات.ك. ر-2
 . تعلیقات.ك. ر-3
 . تعلیقات.ك. ر-4

 تایپ کرده ،نویس  نسخه دست نامه شهید رحیمیان را کمیته فرهنگی جهاد سازندگی شاهرود از روي             احتماالً وصیت  -5
نامه جهادگر شـهید بـرادر مجیـد رحیمیـان عـضو فعـال کمیتـه                  وصیت: زیرا قبل از متن وصیت نوشته شده      . است
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 رحیمیان) مجید(بهرام

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
رحیمیان با اقرار به نبوت یکصدوبیـست و چهـار هـزار پیغمبـر کـه                ) مجید(اینجانب بهرام   

 او و    فرزنـد  ه و یـازد   )7( است امامت علـی    )6(خاتم آنها حضرت محمد بن عبداهللا     
باشد و روزي به      هم اکنون در قید حیات می     ) عج(ایمان به اینکه آخرین آنها حضرت مهدي      

نماید رو به سـوي جبهـه نبـرد حـق علیـه       امر خدا قیام کرده و زمین را پر از عدل و داد می  
روم و اگـر در ایـن     امام زمان، امام امت و امید مستضعفان جهان می      برحقباطل به امر نایب     

س شهادت نصیبم شد، از لحاظ نبودن حق به گردنم، موارد زیر را از کسانی که بعد                 راه مقد 
 .از من هستند خواهانم

 اول پنجاه و پنج روز روزه بر ذمه دارم که از لحاظ احتیاط دو ماه بدهید برایم                  1 در وهله  -1
 .بگیرند

 .هزار تومان از جانب من رد مظالم بدهید  یک-2
 .هم بدهید نماز قضا بخوانند) ماهمثالً سه (مقداري هم  -3
الحسنه    ریال در صندوق قرض    100000( ریالی که دارم     125000کلیه موارد باال از روي       

الحسنه جهادي داده شود و هرچه از ایـن مبلـغ              ریال در صندوق قرض    25000ولی عصر و    
ي کـه صـالح     زیاد آمد در اختیار مادرم قرار بگیرد تا در راه مستضعفین و یا هر خرج دیگر               
جنـگ زدگـان    (بداند مصرف نماید جـدا از اینهـا هرچـه مایملـک مـن باشـد در راه خیـر                     

 .مصرف شود) مستضعفین و از این قبیل
 »والسالم«

 مجید رحیمیان
12/6/61 

                                                                                                       
روحت شاد و راهـت مـستدام   «نامه هم این عبارت را آورده است         فرهنگی جهاد سازندگی شاهرود و پایان وصیت      

 .»باد اي شهید
 .»وحله« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I    ضرت د دست حمایت از روحانیت مخصوصاً ح     یهایتان دار   هایتان و جان در بدن      تا خون در رگ

 .امام خمینی برندارید
I باشد والیت فقیه تداوم بخش راه انبیاء و امامان معصوم می. 
I اطاعت از والیت فقیه بر تمام مسلمین واجب است. 
I در کارهایتان خدا را ناظر اعمالتان قرار بدهید. 
I روم اي باز و به میل و اشتیاق فراوان می من این راه را با دیده. 
I جاي خود فرستادید ه ب،شید که امانتش را که خدا به شما داده بوداگر شهید شدم خوشحال با. 
I نیست)7(اکبر تر از خون علی خون من رنگین . 

 مجید :نام
 رحیمیان :خانوادگی  نام

 محمدحسن :پدر نام 
   حبیبه:نام مادر

 1343ام مهر   سی:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363 نوزدهم خرداد :تاریخ شهادت
  جفیر:محل شهادت
  سانحه رانندگی:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 752

 مجید رحیمیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
»و جاهدوا بـاموالهم و انفـسهم فـی    2 باهللا و رسوله ثم لم یرتابوا   1منواآین  ا المؤمنون الذّ  انم 

  3.»ونادقاهللا اولئک هم الص سبیل
جز این نیست که مؤمنان آنانند که گرویدند به خدا و رسولش پس شک نکردنـد و جهـاد                   «

 .»هایشان در راه خدا آن گروه ایشانند راستگویان  و جان4هاشان کردند به مال
 اي خوش آن روزي که ما جان در ره جانان کنیم

 

 ترك یک جان کرده خود را منبع صد جان کنـیم           
 

کران ما بر فرمانده کل قوا یگانه رهبر نجاتبخش جهـان یعنـی حـضرت               سالم و درود بی    
و نایب برحقش امام خمینی، و سالم و درود گرم ما به شهداي گلگون کفـن و                 ) عج(مهدي

پایـان مـا بـر امـت متحـد و مـؤمن و         و درود بـی    )7(سرور و آقاي شهیدان امام حـسین      
اه خداوند متعال کـه سـعادت عظـیم و          اهللا ایران و باالخره با سپاس به درگ         شهیدپرور حزب 

 5»هل من ناصر ینصرنی«بزرگی را نصیبم کرد که به جبهه حق بر علیه باطل بیایم و به نداي            
 .حسین زمانم پاسخ مثبت بدهم

 باشـد  6فرمـا   اي که در آن بخواهـد حکومـت اهللا حکـم          دانیم جامعه   و همانطوري که می    
د خـون بدهـد و بایـد هجـرت کنـد و مکتـب               شرط آن این است که باید شهید بدهد و بای         

اي باز و به میـل   و من این راه را با دیده      . مکتب مبارزه است بر علیه ستمگران و تجاوزگران       
تـوانم بگـویم    مـی . شوم روم و به مرزهاي جنوب یا غرب اعزام می خود و اشتیاق فراوان می   

 . ام که تا بحال در زندگیم اینطور و اینقدر خوشحال نبوده
خنی با دوستانم بگویم از پیامبر اسالم، وقتی که نیروهاي اسالم از یک جنگ عظیم بـا                 س 

] کـه [ به پیش پیـامبر بـراي تحـسین و تـشویق ایـشان،      ،پیروزي تمام بر قواي کفر برگشتند     

                                           
 .»آمنو« اصل وصیت  در-1
 .»یرتابو« در اصل وصیت -2
 .16 / حجرات-3
 .»بمالهاشان« در اصل وصیت -4
 . تعلیقات.ك. ر-5
 .»فا  حکم« در اصل وصیت -6
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سپاهیان بـه یکـدیگر     .  پیروز شدید  1جهاد اصغر پیامبر به آنان گفت که احسن بر شما که بر           
پیامبر به آنان گفـت  ] که[تر هم وجود دارد  گفتند که جنگی از این عظیم کردند و می    نگاه می 

 .که آن جهاد عظیم جهاد با نفس است که جهاد واقعی شما آن است
کنم، این اسـت کـه    اهللا می اي که به شما امت مسلمان و همیشه در صحنۀ حزب  و توصیه  

یت روحانیت مخصوصاً رهبر    هایتان دارید دست از حما     هایتان و جان در بدن     تاخون در رگ  
کبیر انقالب اسالمیمان حضرت امام خمینی برندارید، زیرا که والیت فقیه اسـت کـه تـداوم          

 . باشد و اطاعت آن بر تمام مسلمین واجب است بخش راه انبیاء و امامان معصوم می
 و و اما پدرم و مادر عزیزم امیدوارم که مرا ببخشید چون فرزند خوبی براي شـما نبـودم           

توانیـد   خواهم تـا مـی   تقاضایی از شما دارم اگر به درجه رفیع شهادت نائل گشتم از شما می 
 نیـست و بایـد خوشـحال      )7(2اکبـر   تر از علی    بر سر قبرم گریه نکنید که خون من رنگین        

 .باشید که امانتی را که خدا به شما داده بود به جاي خود و صحیح فرستادید
فرمان امام را با دل و جان به گوش بگیرید و عمل نیز بکنید          دیگر تقاضایم این است که       

 .و در کارهایتان خدا را ناظر اعمالتان قرار بدهید
 مـرا ببخـشید و همچنـین        ،هـا کـردم    و اما شما برادر و خواهرانم من به شما خیلی بدي           

سـت  و د . خواهید بکنید فقط خدا را همیشه در یاد داشته باشـید            شماها هم هر کاري که می     
 . از حمایت رهبر کبیر انقالب این قلب تپنده امت برندارید

 »والسالم«
  3»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و نـزد پروردگارشـان روزي     شدگان در راه خدا را مرده مپندارید بلکه آنـان زنـده    کشته«

 .»دارند
 اهللا ح اهللا، فرمانبر رو4جان نثار

 سرباز امام زمان مجید رحیمیان

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .169/  آل عمران-3
 .»جانثار« در اصل وصیت -4



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 754

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

»قیتم  لین آمنوا اذاها الذّیا ای1» اهللا کثیراً لعلکم تفلحونا فاتبتوا واذکروئۀًف  
اید هر ماه با فوجی از دشمن مقابل شدید پایداري کنید و خـدا را    آورده که ایمان   اي کسانی «

 .» آرید، باشد که پیروزمند و فاتح گردید ادپیوسته ی
و با درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و با آرزوي           ) عج(الزمان  با درود بر مهدي صاحب     

گسترش احکام اسالم در تمام جهان پس از نابودي کامل کلیه جنایتکاران و پیروزي هرچـه                
نویـسم   ک که این سطور را میاین. کنم نامه خود را آغاز می     زودتر جنگ تحمیلی متن وصیت    

ها از صمیم قلـب آرزوي آن را داشـتم فـرا        اي که مدت    انتظارم براي فرا رسیدن چنین لحظه     
ارزش در این     و اکنون که لطف خدا شاملم شده که من گنهکار و روسیاه و بی             . رسیده است 

ن است کـه    راه مقدس و پاك تنها خالصان خدا را اجازه قدم زدن در آن است راه بروم بر م                 
کفران نعمت نکرده و این اجازه مقدس را پاس دارم و تا آخرین قطره خون این راه را ادامه                   
دهم و امانتی را که پس از برداشتن اولین قدم بر دوشم نهاده شده بسر منزل مقصود برسانم                  

ه و براي آنکه در نیمه راه از سنگینی بار زانو خم نکنم از لحظه ورود در این طریـق پیوسـت                    
 2»امنا وانصرنا علی القوم الکافرین    دت اق ا افرغ علینا صبرا و ثب     ربنّ«: دعایم این بوده است که    

اي لطـف او از سـر مـا برداشـته بـه اسـفل             که هرچه دارم و داریم از خداست و اگر لحظـه          
و اگر لطف خدا همچنان نسبت به این عاصی تداوم داشت و            . السافلین سقوط خواهیم کرد   

شوم و خونم بر روي خون دیگر شهداي این طریق خواهـد   جانم شد شهید می  خدا خریدار   
ریخت، چرا که براي باز شدن راه کربال باید سیل خون راه بیفتد و راه را باز کنـد تـا یـاران           

هاي خود را از بوي قبرش سرشـار   بتوانند از این راه گذشته، جان     ) ع(خدا و مشتاقان حسین   
هاي خود را باال بگیرید که شـما هـم            د شدم، پدر و مادرم، گردن     اگر در این راه شهی    . نمایند
اید به خروشانتر شدن این سیل کمک کنید، اگر این فیض الهـی شـامل حـالم شـد،                     توانسته

 کردنتـان،    االمکان گریه نکنید و اگر گریه کردید زنهـار کـه از گریـه               مادر و پدر عزیزم حتی    
گـذارد تربیـت و رهنمـون         م در راه حق مـی     حالت ضعف استنباط شود چرا که کسی که قد        

                                           
 .45/انفال -1
 .250/ بقره -2
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اند امانـت     باشند که توانسته    براي اینکه امانتداري می   . شوندگان او به این راه نیز قوي هستند       
دار شدن به صاحبش بدهند زیـرا اگـر امانـت از اصـل خـود کـم بـود                      خدا را بدون خدشه   

 .کرد صاحب امانت قبول نمی
 که توانستی چنان فرزندي بپرورانـی  پاك ببال بدان اگر شهید شدم مادرم بهتر از عمرم      و   

 همنشین صالحان و خاصان گردد و برادرانم را نیز چنان بپـرور  ،که در صورت مقبول افتادن   
. گردنـد ) ع(رو امـام حـسین      اي از پیراهن اهل بیت را یافته و دنبال          که اجازه چسبیدن گوشه   

 بـدان کـه از      ، مواجه شـدي   ،ام   قطع شده  اگر با بدن لهیده و دست و پاي       : اي مادر گرانقدرم  
 در نـزد خـدا   ، که بدنش را له و دست و پایش را قطـع کردنـد         1بهشتی... ا  شهید مظلوم آیت  

 آگـاه بـاش کـه در نـزد خـدا از شـهید               ،ام مواجه شدي    ام و اگر با بدن سوخته       عزیزتر نبوده 
د که امانتـداري شـما در نـزد          بدانی ،ام پیدا نشد    ام و اگر جنازه      عزیزتر نبوده  3 و باهنر  2رجایی

و اي پدر و مادرم اگر در شهادتم خداي نکرده ظـاهر گریـان              . خدا بیشتر مقبول افتاده است    
بایست باشد دل خندان داشته باشید، از کلیه کسانی که            داشتید، چنان که در شب دامادیم می      

جهـاد و   الحـسنه     مقـدار پـولی در صـندوق قـرض        . طلـبم   حقی به گردنم دارند حاللیت می     
سپارم که هـر جـور صـالح بدانـد           دارم که اختیار آن را به مادرم می        )عج(عصر  صندوق ولی 

 روز روزه و مقداري نماز قضا برایم        26خواهم که از روي این پول          در خاتمه می   .خرج کند 
 .به جاي آورید

 »اهللا و برکاته رحمۀ والسالم علیکم و «
 مجید رحیمیان

 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 . تعلیقات.ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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 هاي کلیدي رتعبا
I درود بر شهیدان انقالب اسالمی که هرچه داریم از آنها داریم. 
I ام اهللا ایمان آورده من به محمد رسول. 
I والیت فقیه همان رسالت انبیاء و امامان معصوم را بر دوش دارد. 
I سعی کنیم در تمام اعمالمان تسلیم دستورات امام باشیم. 
I امام یک نعمت است. 
I رایتان افتخار جاویدان بجا بگذارد، اطاعت شما از والیت فقیه استتواند ب راهی که می. 
I اي مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید. 
I             اهللا   شـوند و الیـق لقـب ذبـیح          پاسدارانی که در حجله عروسی کومله و دمکرات سر بریـده مـی

 .هستند
I  رود  خدا میسوي بهبه هر کجا که روي بدان آخر. 
I ذشت باش که خدا نیز از تو بگذردبا گ. 

 عیسی :نام
 رستمی :خانوادگی  نام

 اکبر  علی:پدر نام 
  طوبا:نام مادر

 1343 یکم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دوم متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1364همن ویکم ب  بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد از توابـع اسـتان          روسـتاي علـی    :مزار
 گلستان
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 عیسی رستمی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1»نا و انصرنا علی القوم الکافرینت اقدامنا و ثبنا فی امرِسرافَغفرلنا ذنوبنا و اا اَربنّ«
ثابت قدممان بـدار و مـا را    یا رحیم یا پروردگار ما را بیامرز از گناهان و اسراف در کارمان         «

  قرآن کریم)آمین( .»بله با کفار عطا بفرمایاراي مقا
کشته شدن در راه خدا عادت مـا        «: 2»ة الشهاد متۀالقتل لنا عادته و کرا    «: )7(قال امام سجاد  

 . »و شهادت کرامتمان
د وصـی مـن همـه محرومـان         ینـ کنم در حالی که وصی من همه بندگان خدا          وصیت می  

انـد وصـی مـن بـرادران رشـید و             شتهتاریخ هستند وصی من همه زجر کشیدگان تاریخ گذ        
و وصـی مـن     . انـد    کـه فاطمـه را نیکـو شـناخته         صبورنددالور مسلمانان و پدران و مادران       

 .  پیروزندگونه خواهرانی هستند که زینب
. کران مهربان خداي خالقی را که شناخت معرفت خویش را بـه مـن آموخـت              سپاس بی  

ر نعمت بزرگ رهبري را که خداوند جهـت          و شک  3سپس عشق به راه خود را در دلم نشاند        
 به صراط مستقیم و حقیقت عطا فرمود و با سالم بر رهبر کبیر انقالب اسـالمی                 4ام  راهنمایی

 دریـایی از  ، کـوهی از ایمـان  ، ایـن بـزرگ مـرد تـاریخ    .امید و نور چشم مستضعفان جهـان  
بـا درود بـر شـهیدان       خمینـی و       از انسانیت، نایب برحق امام زمان امام       5اي   اسطوره ،فضیلت

انقالب اسالمی که هرچه داریم از آنها داریم و با سالم بر رزمندگانمان که عاشقانه جان بـر                  
 . کنند کف گرفت و براي استقرار عدل در جهان مبارزه می

آنان که بـه هـزار دلیـل        . »س مزه مرگ را خواهد چشید     فهر ن « 6» الموت ذائقۀکل نفسه   « 
کننـد بـا      و آنان که به یک دلیل زنـدگی مـی         . د به یک دلیل بمیرند    توانن  نمی. کنند  زندگی می 

                                           
 .147/  آل عمران-1
 ). 39، باب 118، ص45االنوار، ج بحار. (است خطاب به ابن زیاد) 7( از سخنان حضرت سجاد-2
 .»نشانید« در اصل وصیت -3
 .»راهنمائیم« در اصل وصیت -4
 .»اي استوره« در اصل وصیت -5
 .57/  عنکبوت-6
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 آمـاده سـفر     ،بعد از یک عمر گناه حال باید در یک آزمـایش الهـی            . میرند  همان دلیل نیز می   
بعـد از   .  افسوس یک عمر خطا را بخـوري       دبعد از یک عمر معصیت کاري بای      . مرگ شوي 

دیگر جاي  . اه رفتن و نفهمیدن گریست    یک عمر خنده حاال باید نشست و بر یک عمر اشتب          
آخر در کجاي دنیـا انـسانی کـه بـین بهـشت و             . آخر دلیلی بر خندیدن نیست    . خنده نیست 

هـر  . کنـد   جـا خوشـحال مـی       مورد و بی     خندیدن بی  1ا خود را ب   ،جهنم در رفت و آمد است     
نـد و   میر  داننـد مـی     هایی کـه مـی       انسان  عجیب است دلیل  . نفسی مزه مرگ را خواهد چشید     

انـد و دسـت بـر روي      اما بازنشـسته  ،دانند در پاي میز محاکمه به بند کشیده خواهند شد           می
دانـد    چه عجیب است داستان آدمی که مـی       . خوابند  خیال می    و آسوده و بی    2رنداخ  دست می 

خیال در یک زندگی آسوده روز را به معـصیت     اما بی  ،کنند  بعد از مرگ او را بازخواست می      
 بعد از یک عمر حساب      ،رود  خواب می ه  شب را آسوده همراه شیفتگان رویاها ب       ،گذراند  می

اي نیـست،   دیگـر چـاره   3.»حاسبوها من قبل ان تحاسبوا    « . حال باید حساب پس داد     ،نکردن
. گـردد  هایی که دیگر هیچ به عقب برنمی   گریه بحال خویشتن و افسوس برگذشته      ،جز گریه 

آیـا  . ام قیقت این است که مـن در ایـن قـرن متولـد نـشده     دانم از کجا برایتان بنویسم ح  نمی
روزي که به دنیـا   . ات جاودانی را در آغوش خواهم کشید      یدانم که در این قرن عاقبت ح        می
 . ام گر گردونه زندگی بوده ها نظاره  همانند سایر انسان،آمدم

 خطایش وي  من آدم را دیدم که .ام  بلی حقیقت این است که من در این قرن متولد نشده           
 را دیدم   4اش کرد من قابیل     را از بهشت بیرون راند و نیز صداي شیطان را شنیدم که وسوسه            

این کار را کـرد و مـن     را کشت و چه ظالمانه نفس سرکش و وسعت طلب قابیل           5که هابیل 
 950 کردم و نیز گلوي پاره آن حضرت را در طول             اش نظاره   سرزمین نوح را با مردم عاصی     

 . دسال فریا

                                           
 .»به« در اصل وصیت -1
 .»خوارند می«صیت  در اصل و-2
البالغه، ترجمه سـید جعفـر شـهیدي، خطبـه        نهج.( »حساب نفس خویش را برسید پیش از آنکه به حسابتان برسند           «-3

 .»حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا«در اصل وصیت ). 73، ص 90
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
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ام و خلیـل اهللا    گـذر کـرده  5 و اسحق 4 و داود  3 و زکریا  2 و یعقوب  1من از سرزمین الیاس    
 را  )7( و موسـی   )7(ام و نیز چوپانان وارسته عیـسی        شکن را در گلستان آتش دیده       بت

ام و صـداي     از غـار حـرا گـذر کـرده        . ام  ام و فریاد سالیان زندگی مردان خدا را دیده          شناخته
 سال رنـج و تحمـل درك        23ها را در طول       هاي جهان را و همه نسل       رساي محمدي به بت   

 ،اهللا ام و بـا علـی ولـی    اهللا ایمـان آورده  من به محمد رسـول . ام  شنیده رااالاهللا اله من ال. ام  کرده
پروردگار جهان هستی، دیگر بـار بـر فرزنـدان آدم منـت نهـاده، ایـن آئـین                 . ام  زندگی کرده 

آیتـی از طبیعـت     .  بـر بـشریت ارزانـی داشـتند        ]را [اسالمی ایران استثنایی در قالب انقالب     
 تا قیام مهـدي     )7( شهادت حسین  )7( بر نامه علی   )6(دعوت انبیاء رسالت محمد   

عـالم را   . اي براي تربیت افکار جهانیـان قـرار داد         سپاس خدا را که جهان را دانشکده      ). عج(
 در فنـون مختلـف و تکامـل         ،گاهدانشگاهی ساخت که شاگردانش انسانی در میان این دانش        

همه معلمانی که او براي تدریس در این دانشگاه عظیم فرستاد و همـه              . انسانی تحصیل کند  
گذارم که به ما نعمت بیان و توانایی فکر ارزانـی             خداي را سپاس می   . آنها یک هدف داشتند   

 قـدرت آن     ما آن  به فکر    .ن را یکی از کاملترین کلمات کتاب آفرینش قرار داد         انساداشت و   
هاي خود روشن ساخت و  را داد که مطالب تازه و بدیع را نایل و چراغ خود را به راهنمایی            

 حق و باطـل بـوده و    7]...[ منطق حقیقت و     6]...[ که گویا    )6(بربنده خود پیغمبر اسالم   
 پیروزي] در[ترین عاملی که      مهم. آل او که ناطق روح خورشید حقانیت بودند درود فرستاد         

این انقالب اسالمی و ادامه آن نقش داشته و خواهـد داشـت مقـام رهبـري و والیـت فقیـه           
 . است

والیت فقیه همان رسالت انبیاء و امامان معصوم را بر دوش دارد و ما باید سعی کنیم در                   
که خداونـد بـه     . از آنجا که امام یک نعمت است      . تمام اعمالمان تسلیم دستورات امام باشیم     

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 . خوانا نیست-6
 . خوانا نیست-7
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 باید شکر این نعمت را بجـا آوریـم و شـما اي امـت دالور و        .ی عطا کرده است   امت اسالم 
تواند برایتان افتخار جاویدان بجا بگذارد، اطاعت شما از والیـت          مسلمان بدانید راهی که می    

کنم کـه از حیثیـت اسـالم و قـرآن            فقیه است و تو اي رهبر به روح مقدست سوگند یاد می           
کنم و شما اي اسالمیان بر خروشید و به رهبري این رهبر کبیـر           کریم و از والیت فقیه دفاع       

اي جوانان نکنـد در رختخـواب ذلـت         .  درآورید 1پرچم اسالم را در سراسر جهان به اهتزاز       
 جوانـان مبـادا در غفلـت بمیریـد کـه      ، در میـدان نبـرد شـهید شـد      )7(بمیرید که حسین  

 2اکبـر   فـاوتی بمیریـد کـه علـی       ت   در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی          )7(علی
امـروز افتخارمـان ایـن اسـت کـه در راه            . حسین در راه اسالم آگاهانه و با هدف شهید شد         

مانـد   کنیم که به حقانیت آن کامالً آگاهیم و غیر از این برایمان راهی نمـی    اي جهاد می    عقیده
اي . ود آوریـم  اي مرگبار بر فـرق دشـمن فـر          ا پیروز شویم و یا شهادت را چون اسلحه        یکه  

توانیـد   مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید که فردا در محضر خـدا نمـی   
اي پیامبر این ملـت از اسـالمی کـه تـو            .  شهید را نمود   72جواب زینب را بدهید که تحمل       

 پس طلب سعادتشان را بخواه و اي امام زمان این سربازان پشت به          . شوند  اي جدا نمی    آورده
شـکنند، پـس    اند و پیمـان نمـی     این یاران با تو عهد بسته     . کنند پس فرماندهیشان کن     تو نمی 

دانم که الیق نبرد و جهاد در راهت نیستم، ولی با همـه حقـارتم                 خدایا می . راهنماییشان کن 
الـراحمین    دانم گناهکارم ولی امیـد بخـشش دارم کـه تـو ارحـم               خداوندا می . مرا قبول فرما  
 خـدایا  3.»ام دانم که همیشه مغلوب نفس شده می«ا گناهکارم خطا از من است    هستی و خدای  

خـدایا اي مهربـانترین     . از من بگذر که جز گذشت تو منزلگاه من چیزي جز دوزخ نیـست             
اي همیـشه   اي بر پاکننده ،  ها، اي عزیزترین عزیزان، اي پاکترین پاکان، اي نوید دهنده          مهربان
ي سریع الرضا، اي کاشف البال، اي گذرنده به هـر نحـوي خـواهی               ا  ،   اي میراننده  ،]ي[زنده

حاضرم، راضـیم فقـط   . ام کن باز بکش اگر یکبار به مرگم راضی نیستی هر با زنده      . مرابکش
 .  آتش دوزخ را از من دور کن. درگذر4 [...]خواهم از گناهانم یک چیز از تو می

                                           
 .»احتزاز« در اصل وصیت -1
 .ك تعلیقات. ر-2
» الهی قلبی محجوب و نفـسی معیـوب و عقلـی مغلـوب            «: است) 7( ترجمه فرازي از دعاي صباح حضرت علی       -3

 .)مفاتیح الجنان، دعاي صباح(
 . در اصل وصیت یک کلمه محو شده است-4
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 .شگاهت به افتخار قربانی نائل گـشت      خدایا تو شاهدي که اسماعیل فرزند ابراهیم در پی         
اهللا  1هاي جان برکف، در راه تو بـا نثـار سـرافتخار آفریدنـد و ذبـیح      ولی پاسداران و بسیجی   

 سـر  3 و دمکـرات 2پاسدارانی که بجاي گوسفند و در حجلـه عروسـی کوملـه      . واقعی اینانند 
 .اهللا هستند الیق لقب ذبیح. شوند بریده می

 ،کـه ایـن قلـم نـاقص       .  شاید اکنون دیگر وجود نداشت     ،ي پاك ها که اگر نبود این خون     
 .گذرنـد   مـی ،چـون گردبـادي از راه رسـیده    قادر به بیان لحظات آن باشد، لحظات عمر هم        

 و شـاهدي از بـراي حـق    رهـا آشـکا    نامـه .شـود   ها نمایـان مـی       چهره .خورد  تاریخ ورق می  
 در شـتافتن    ، با سرعتی عجیب   ،لسوارانی سبکبا   چون تک   هم ، نور گردند و راهیان طریقِ     می

پیچند، تـا غـرق در        طومار لذات دنیوي را در هم می       .نوردند  به سوي معشوق، دنیا را در می      
نوري که روشن بخـش راه      . نوري که همگان را یاراي دیدنش نیست      . نورند خود نور شوند   

. نیـست تقوا پیشگان است، نوري که در راه رسیدن و زودتر دیدنش پیري و جـوانی مـالك    
 اما پدر و مادرم چه دارم که وصیت کنم براي شما، پـدر و مـادر مربیـان    .ها معیارند  اندوخته

خجلم کـه   . ام که نتوانستم فرزند خوبی برایتان باشم        سوخته، من معذورم و بسیار شرمنده       دل
تو براي من یک هادي و راهنمـاي پـاك و یـک            . نتوانستم حق آن همه زحمات را ادا نمایم       

خـوبی از آنهـا آگـاهم و         هها و دردهایی که در دل داشتی، ب         مام کامل با تحمل و رنج     مربی ت 
دانم که هر پـدري و مـادري    می. کنم پاداش این زحمات را از خداي بزرگ برایتان طلب می        

 ]ي[آرزو دارد که فرزندش نزد خودشان باشد و از آن دور نشود، ولی امـروز بایـد آرزوهـا                  
من که خـدا را ندیـده بـودم، حـال دیـدم،        . ن تقویت اسالم باشد   جهت دیگري پیدا کند و آ     

برادرم چنان زندگی کن کـه      . بینم که فرشتگان مأمور، در حال گرفتن فیلم از مایند           گویی می 
هـا   زیاد نخواب که فردا بایـد سـال  .  فیلم از خود بینیهمیشه دوربین خدا را در حال گرفتنِ    

زیاد نخند کـه دلیلـی بـراي        . هاست  اي خوردن وقت   زیاد مخور که بر    . بخوابی 4به زیر خاك  
 با گذشـت بـاش کـه       5.»رود   خدا می  سوي  بهآخر  «به هر کجا که روي بدان       . خندیدن نیست 

                                           
 .تعلیقات حضرت اسماعیل. ك.ر -1
 .ك تعلیقات. ر-2
 .ك تعلیقات. ر-3
 .»خواب« در اصل وصیت -4
 .»هللا و انا الیه راجعون انا«:  سورة بقره156 آیه   ترجمه-5
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چنـان   آن. گـذرد  برادرم زندگی چند صباحی بیش نیـست، نیامـده مـی        . خدا نیز از تو بگذرد    
 . پیوندند گذرد که رود به دریا می سریع می

و تـو   . کنند  فردا دفترچه اعمالت را جلویت باز می      . م داستان قیامت را   برادرم بگذار بگوی   
چیزي، جوابی نداري، جز افسوس بر عمري که گذشت، در کودکی بازي در جوانی مـستی                

 توان خود سـعی  ]و [وقت پیري سستی، پس کی خدا پرستی؟ برادران و خواهرانم با قدرت      
 ةآینـد امروز امیـدان    شما  . یت ساز بنمایید   با ارزش شخص   1]...[و کوشش خودتان را در راه       

پـرورد، کـه     می انسانی واال اي انقالبی و       که شما را با روحیه      است اسالم هستید و این اسالم    
بتواند در زمانی که توان و نیرو پیدا کردید، از شما اسـتفاده کنـد و هرگـز سـستی و خیـال                       

وظیفه شما امروز تالش و کوشـش  . ردب بخود راه ندهید، که هر دو ایمان انسان را از بین می       
 ،تان گذاشته است که آن خواندن درسـهایتان اسـت و وقـت تلـف کـردن                  است که به عهده   

 . همانا گناهی بزرگ و نابخشودنی است
 

 اي خوش آن روزي که ما جان در ره جانان کنیم
 

 ترك یک جان کرده و در راه او صد جـان کنـیم             
 

ــار او ن  ــیش اختیـ ــه پـ ــود بـ ــار خـ ــیماختیـ  هـ
 

 خواهد از ما با دل و جـان آن کنـیم            هرچه او می   
  

  شده است2]...[نامه   شب این وصیت30/8 ساعت 19/7/64جمعه 
 »والسالم«

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
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 هاي کلیدي عبارت
I یاري کنید) عج(امام را تا انقالب مهدي. 
I امام عزیز را دعا کنید. 
I ها را خالی نگذارید جبهه. 
I گونه حجابت را حفظ کنی گونه و فاطمه واهم زینبخ خواهرم از تو می. 
I در عزایم گریه نکنید و حتماً حتماً در عزایم شیرینی پخش کنید. 
I حجاب زنها آتش مهمتري است بر روي دشمن. 
I خوریم ها ما بخاطر غرور است که شکست می بعضی وقت. 
I برادرانم امیدوارم راه آن پدرها و پسرهاي شهید را ادامه دهید. 
I ها خدمت کنید  دارم شما هم در جبههامید. 

 حسین :نام
 رستمیان :خانوادگی  نام

 اهللا سیف :پدر نام 
  عذرا:نام مادر

 1349 یکم فروردین :تاریخ تولد
 روســتاي بکــران از توابــع :محــل تولــد

 شهرستان شاهرود
 نمایی دوم راه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365وسوم دي   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین رستمیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
خداوندا این بنده حقیر و این بنده معصیت کـار را بـه لطـف و کرمـت بـبخش و شـهادت                       

 ایـران ایـن اسـت کـه امیـدوارم تـا             2وصیت من به مـردم    .  را نصیب من بگردان    1ات  حقیقی
 کمـک  ها حتماً و به جبهه«نند و امام را تنها نگذارند       امام عزیز را یاري ک    ) عج(انقالب مهدي 

] دارم[ و کسانی که در صدر این نهادها هستند         4 و وصیتی که من به مسئولین آموزش       3»کنند
هـاي کنـونی خیلـی خیلـی کـم اسـت و        اینکه برادران عزیز به نظر من معنویت در موقعیت   

 .آیـد   وجود مـی    ما به  در که   خوریم به خاطر غروري هست      ها که ما شکست می      بعضی وقت 
شـد و مـا مثـل         دانند نماز شب رزمندگان ترك نمی       مثالً در زمان قدیم همینطور که همه می       

 دیگر نداریم و این به خاطر این است کـه بـرادران اخـوت مـؤمن را          5»عملیات فتح المبین  «
 .کنند و به خاطر شل گرفتن مسئولین است حفظ نمی

شهید شدم و خداوند لطفی کرد، من را جزء شهیدان قرار داد،            پدر و مادرم امیدوارم اگر       
افتید، امام عزیز را دعا کنیـد و سنگرنـشینان          در شهادتم گریه نکنید و وقتی که به یاد من می          

پیروزي بـراي آنـان از خداونـد متعـال درخواسـت کنیـد و امـا          ] طلب[عزیز را دعا کنید و      
ها خدمت به اسالم کنید و راه آن پدرهاي شـهید             بههامیدوارم شما هم بتوانید در ج     ! برادرانم

 6]ناصر ینصرنی[و پسرهاي شهید را ادامه دهید و به نداي هل من 

                                           
 .»حقیقیت« در اصل وصیت -1
 .»بردم« در اصل وصیت -2
 .»حتماً کنندها  و کمک به جبهه« در اصل وصیت -3
 .»آموزشی« در اصل وصیت -4
 . تعلیقات.ك. ر-5
 .»جمله ناتمام است« در اصل وصیت -6
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

 یقاتلون فی سـبیل اهللا فیقتلـون و         ۀجنان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم           «
خـرد از مـردم و     درستی که خداونـد متعـال مـی        هب  خداوند بخشنده مهربان   به نام  «1.»یقتلون

هایشان و اموالشان و در ازاي آن خداوند به آنها بهـشت عطـا                کند با مردم با نفس      معامله می 
 .»...کشند شوند و می کند پس کشته می می

اسـالم   برحقش امام خمینی و شهداي صـدر         2و نایب ) عج(با درود و سالم به امام زمان       
کشانده شـود و عمـر      ) عج( و اما امیدوارم که این انقالب به انقالب حضرت مهدي          -تاکنون

امام عزیزمان به درازاي آفتاب کشانده شود، تا اینکه بعضی از کـوردالنی کـه بعـد از                   ] امام[
بیننـد کـه ایـن انقـالب پیـروز شـده و بـه                 شش یا هفت سال جنگ هنوز هم کورند و نمی         

رسد و آنقدر خداوند آنها را کور کرده، که امیـدواریم بـا کـوردلی و                  رد می پیروزي نهایی دا  
 4 کامل و روشـنایی 3خواهم که بصیرت کفر از این دنیا بروند و اینجانب از خداوند متعال می  

و من را در آن دنیا در کنار ائمه و معصومین قرار دهد و امـا پـدرم                  . در قلب را به من بدهد     
 آمدم و انـشاء اهللا  5خواهم که برخالف میل شما من به جبهه ذر میمن از شما خیلی خیلی ع  

بخشید و من را حاللم کنید و مادرم تـو کـه رضـایت بـه جبهـه آمـدن مـرا دادي                 من را می  
امیدوارم که اگر خداوند متعال شهادت حقیقی را نصیب من کند خداوند یـک صـبر عظـیم                  

 مـادرم   - و امثالش قرار دهـد     6)3(زهراعنایت بفرماید و شما را در بهشت در کنار فاطمه           
 گریه نکنیـد و حتمـاً حتمـاً در    7]شهادت من[من خواهشی که از شما دارم این است که در  

مـن  [جـویم و   ها طلب مغفرت می عزایم شیرینی پخش کنید و از تمام دوستانم و هم دهاتی    
را خالی نگذاریـد و امـام       ها     جبهه ، حاللم کنند و اما برادرانم انشاءاهللا بعد از شهادت من          ]را

                                           
 .111 / توبه-1
 .»نائب« در اصل وصیت -2
 .»ةبصیر« در اصل وصیت -3
 .»روشنائی« در اصل وصیت -4
 .»بجبهه« در اصل وصیت -5
 .»زهراء« در اصل وصیت -6
 .باشد» شهادت من«آید که قسمت افتاد   است از سیاق کالم برمی افتادهکلماتی محو شده یا  در اصل وصیت-7
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 و  1»کند  اگر شما آنها را یاري کنید، خداوند شما را یاري می          « .امت و امت امام را یاري کنید      
گونه حجابـت را   گونه و فاطمه    خواهم زینب    خواهرم من از تو می     -وصیتی دارم به خواهرم   (

ـ       3نوشتم  هایم می   همینطور که در همه نامه    )  کنی 2حفظ تـري    ش مهـم   حجاب زنهـا آنقـدر آت
 گفتۀ امام   ]قول[شود با مقابله رزمندگان کنار هم گذاشت و به             که نمی  ،است بر روي دشمن   

 و اما خواستم بگویم پدر مهربانم بـراي         4»عزت و شرف هر زنی به حجاب و عفت اوست         «
هایم را بین رفقایم تقسیم کنید و پولهاي دسـت   من یکسال و چهار ماه نماز بخوانید و کتاب  

 و هم چنین مقـداري      - اصغر را هم خرج عزایم کنید و در عزایم شیرینی پخش کنید            برادرم
 نمـاز وحـشت بخوانیـد و    5]رکعـت  [20که در دست شما دارم و براي شب اول قبر      ] پول[

خواهم که امام عزیزمـان را دعـا           و من از شما می     -ام   دارم که نگرفته   قرضهشت روز روزه    
از همـه قومـان و خویـشان و رفقـا          . خداوند یادتان نرود  کنید و طلب پیروزي رزمندگان از       

 6.]کنند[خواهم من را حالل  جویم و می طلب مغفرت می
 در  23/9/65 در شـب یکـشنبه       .نامه کثیرالمعاصی حـسین رسـتمیان نوشـته شـد          وصیت 

 .5/7 الی 5/16ساعت 

                                           
 .»ان تنصرواهللا ینصرکم یثبت اقدامکم«:  سورة محمد7ترجمه آیه  -1
 .»یاري« در اصل وصیت -2
 .»نویشتم می« در اصل وصیت -3
 .صحیفه امام ذیل واژة حجاب -4
 .»عدد« در اصل وصیت -5
 .افتاده است] ل کنند] قسمت آخر جمله  -6
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 هاي کلیدي عبارت
I م استما هدفمان پیاده کردن احکام اسال. 
I حرکت در خط اسالم میسر نیست مگر با اطاعت و پیروي از روحانیت مؤمن و انقالبی. 
I تمام فرامین گوهربار امامت را به مو به مو اجرا کنید. 
I اي عزیزان با هواهاي نفسانی خود مبارزه کنید. 
I اي عزیزان این دو روز دنیا، این زر و زیور شما را فریب ندهد. 
I سالم خدمت کنیدیکی باشید و براي ا. 
I فدا کنم)7( و حسین)7(اي کاش چندین جان داشتم تا بتوانم آنها را در راه پیامبر و علی  . 

 حسینعلی :نام
 رستمیان :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  ربابه:نام مادر

 1347 یکم تیر :تاریخ تولد
درواراز توابـع    روستاي تویـه  :محل تولد 

 شهرستان دامغان
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  اروند رود:محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 784

 حسینعلی رستمیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 یعنـی   2» فی سبیل اهللا و المستضعفین من الرجال و النـساء و الولـدان             1و ما لکم ال تقاتلون    «
ر صورتی که جمعی نـاتوان از مـرد و زن و کـودك شـما             کنید د   چرا در راه خدا جهاد نمی     «

 . »اسیر ظلم کفارند
یگانه عدالت گستر جهان و ایـن منجـی عـالم بـشریت و سـالم و                 ) عج(سالم بر مهدي   

درود بر رهبر انقالب و شهداي جنگ تحمیلی و سالم بر رزمندگان غیور اسالم و سالم بـر                  
 .م بر بندگان شایسته خداملت حزب اهللا که همیشه در صحنه هستند و سال

امـا چـه   . کنم بر کاغـذ بیـاورم   توانستم احساسی که در درون خود حس می     اي کاش می   
کنم که قلم و زبان از بیان احساسی که در درون من حقیـر و کلیـه رزمنـدگان غیـور اسـت            

بـه خـدا    . باشـد   معشوق و پیوستن به حق می     ] به[ناتوان است، چرا که این احساس رسیدن        
و 7اي کاش چندین جان داشتم تا بتوانم همه آنها را در این راهی که راه پیامبر و علـی                  قسم  
 به خدا قسم این راه آنقدر مقدس است کـه اگـر صـدها بـار در        .است فدا کنم  )7(حسین

کنم که هنـوز رسـالت خـویش را انجـام             این راه بمیرم و زنده شوم و باز بمیرم احساس می          
من حقیرتر و کـوچکتر از آن هـستم کـه بـراي امـت       . ام   ننموده 3اام و وظیفۀ خود را اد       نداده

 .شود که پیرو کتاب آسمانی باشـند   چون حزب اهللا به کسانی گفته می.حزب اهللا پیامی بدهم 
یعنی کتاب خدا و پیامبر و امامان را قبول داشته باشند و بخواهند به احکام اسالم عمل کنند                  

اسالم را پیاده کنیم و در اینجا جاي خوشـبختی اسـت     و ما هم هدفمان این است که احکام         
رونـد کـه    ها می که بیشتر مردم مسلمان ایران از شهادت باکی ندارند و با آغوش باز به جبهه        

 مـن   4».از صدر اسالم تاکنون چنـین امتـی بـه خـود ندیـده اسـت                «:فرماید  امام عزیزمان می  
                                           

 .»تقاتلوا« در اصل وصیت -1
 .75 / نساء-2
 .»اداء« در اصل وصیت -3
هـاي مختلـف     اما امام بارهـا بـه مناسـبت    موجود نیست امام این جمله برداشتی از کالم امام است و عیناً در صحیفه     -4

سـالم را مـشابه صـدر     صدر اسالم مقایسه کرده است و در مواردي وضـعیت ایـران و امـت ا         امت ملت ایران را با   
و ملـت  «. خصوص در شـهادت طلبـی و ایثـار    اسالم دانسته و در مواردي هم ترجیح را به ملت ایران داده است به          

ریزند براي این که بروند بـه جبهـه    شما مثل پاسدارهایی که اشک می. ایران از صدر تاریخ عالم تا حال نبوده است    
 



 785 رستمیان، حسینعلی     ¹استان سمنان 

خواهم که همیـشه      می. هید پرور دارم   یک پیامی به شما امت ش      ، یک فرزند کوچکتر   عنوان  به
در خط اسالم باشید و حرکت در خط اسالم میـسر نیـست، مگـر بـا اطاعـت و پیـروي از                       

امر یعنـی امـام امـت         روحانیت مؤمن و انقالبی، بنابراین بایستی در اطاعت و پیروي از ولی           
 . کنید1مو اجرا کوشا باشید و در تمام فرامین گوهربار او را به موبه

خواهم که مرا حالل کننـد         می ،اند  از برادران عزیزي که با من آشنایی داشته و نداشته         من   
 چون حاال دست من از هـر چیـز کوتـاه            .حتماً از من حقیر درگذرند    ) از نظر غیبت و غیره    (

بدانید که  .  اي عزیزان با هواهاي نفسانی خود مبارزه کنید تا موفق و خوشبخت شوید             ،است
 این دو روز دنیا، این زر و زیـور شـما را فریـب              .دا شما هم خواهید آمد     فر ،امروز من رفتم  

پـدر و مـادر عزیـزم انـشاءاهللا مـرا      . یکی باشـید و بـراي اسـالم خـدمت کنیـد       . ندهد دیگر 
پدر و مـادر    . ام و بر گردن من زیاد حق دارید         بخشید، چون من شما را زیاد زحمت داده         می

جاي خطرناك رهایی پیدا کنم چون خیلی خیلـی مـشکل      برایم دعا کنید که از آن        2ام  گرامی
مادر و پدر عزیزم من رفـتم شـما   . شود  است و دعاهاي شما هم در حق فرزند مستجاب می         

بـرادران عزیـزم مـرا حـالل کنیـد و      .  کارهایتان را براي خدا انجام بدهیـد     3.آیید  هم فردا می  
از قـول مـن از همـۀ    . ام ام ندادهدانم که خوب انج   ببخشید که آن حق برادري که داشتید، می       

 .دوستان و فامیلها حاللیت بطلبید
ام، یک روز روزه بدهکارم، ولی باز هـم در حـد ممکـن بـرایم                من تا حال که فکر کرده      

خداحافظ دیـدار تـا     . و محل دفن من هر جاي که ممکن بود        . یک سال نماز و روزه بگیرید     
 .روز قیامت

19/11/64 
 حسینعلی رستمیان

                                                                                                       
شماري که بگذریـد، دیگـر اینهـا     از یک عدد معدود انگشت   .  اسالم و شهید شوند کسی سراغ دارید؟ بگویید صدر       

شما کدام ملـت را سـراغ داریـد کـه بـا ایـن       . قابل مقایسه با این پاسدارها، با این قواي انتظامی و نظامی ما نیستند        
» تاده باشـند گرفتاریها و رنج و با این همه شهید دادن و خون دادن، با این همه زجر و ناکامی این طور مستقیم ایس                     

 ).138 ص،16صحیفۀ امام، ج(
 .»اجراء «  در اصل وصیت-1
 .»گرامیم« در اصل وصیت -2
 .»آئید می« در اصل وصیت -3



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 786

 



 787 رستمیان، حسینعلی     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر پنجم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 788

 



 789 رستمیان، حسینعلی     ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 یديهاي کل عبارت
I به تمامی شیعیان درس آزادگی آموخت)7(امام حسین . 
I دعا به جان حضرت امام را از یاد نبرید. 
I  این اسطوره مقاومت است) امام(هرچه داریم از این کوثر زمان. 
I پدر از هیچگونه کمکی به انقالب اسالمی و جبهه حق علیه باطل دریغ نورزید. 
I شهدا قرار دهد اه مرا جزءپدرم از خدا بخو . 
I عبرت بگیرید) 3(از بزرگ بانوي اسالم فاطمه زهرا. 
I         انـد درود     را تربیـت کـرده    ) رزمنده و عاشـق شـهادت     (باید به چنین مادرانی که چنین فرزندانی

 .فرستاد
I را بشناسید) شهیدان(اهللا راه و شعار این عزیزان  برادر و خواهر حزب. 

 شیرمحمد :نام
 رستمیان :خانوادگی  نام

 گلمحمد :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر
 1340 چهاردهم شهریور :لدتاریخ تو

دروار از توابـع       روستاي تویه  :محل تولد 
 شهرستان دامغان

  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1340 چهاردهم شهریور :تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 شیرمحمد رستمیان
 

  الرحمن الرحیمبسم اهللا
  1»ۀالجنان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم «
 .»خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده«
  2»یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلون و یقتلون«
 کـشته   خـود ] یـا [کنند که دشمنان دین را به قتل برسانند و            آنها را که در راه خدا جهاد می       «

 .»شوند
پایان به رهبر کبیر انقـالب        و درود بی  ) عج(با سالم به حضرت صاحب الزمان ولی عصر        

اسالمی امام خمینی و سالم به ارواح پاك شهداي صدر اسالم تا به امروز کـه جـان و مـال                      
 . خود را در راه احیاء دین اسالم نثار نمودند

 کـه درس آزادي و      )7(امـام حـسین    سـرور شـهیدان      ،سالم بر آن یگانه سردار اسالم      
آزادگی به تمامی شیعیان آموخت که تا این زمان پیروان راه آن بزرگوار را، در کربالي ایران                 

 و تـا  7هـا   و چمـران 6هـا   و دستغیب5ها  و تا بهشتی4ها  تا مطهري  3ها  از نواب  ،مشاهده نماییم 
 راجامه عمل پوشـانیدند و      8»هیهات من الذله  «این لحظه و تا آینده دور و نزدیک همه شعار           

 .  راه موالي خود را پیمودند13وار  و رقیه12، اصغروار11وار ، قاسم10، علی اکبروار9وار عباس
                                           

 .»جنه«در اصل وصیت . 111 / توبه-1
 .111 / توبه-2
 . تعلیقات.ك. ر-3
 . تعلیقات.ك. ر-4
 . تعلیقات.ك. ر-5
 . تعلیقات.ك. ر-6
 . تعلیقات.ك. ر-7
 .یقات تعل.ك. ر-8
 . تعلیقات.ك. ر-9

 . تعلیقات.ك.ر -10
 . تعلیقات.ك. ر-11
 . تعلیقات.ك. ر-12
 . تعلیقات.ك.ر -13
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اهللا بدانید و بشناسید راه و شعار این عزیزان را که             آري اي برادر و خواهر مؤمن و حزب        
 .چگونه جان بجان آفرین تسلیم نمودند و سبیل اهللا در پیش گرفتند

نهایـت خوشـحالم کـه        نجانب شیرمحمد رستمیان با نیتی خالص و بـا عنایـت اهللا بـی             ای 
توانستم قدم در این راه بنهم و از شما اي ملت عزیز و خانواده گرامی التمـاس دعـا دارم و                     

و شما اي پدر بخـوان نوشـته        . خواهم، از خدا بخواهید مرا جزو شهدا قرار دهد          عاجزانه می 
دعـا بجـان   .  بوست را و از خدا طلب آمرزش گنـاهم را بنمـا         این شخص حقیر یعنی دست    

امام عزیز را از یاد نبرید، این کوثر زمان که هر چه داریم، از این اسطورة مقاومت است بعد                   
از این که خداوند متعال این افتخار را نصیب این حقیر کرد افتخار بزرگی است کـه نـصیب    

و ایشان را بـه     . شما هادي این خانواده هستید    شما خواهد شد و مسئولیتتان سنگین است و         
 از هیچگونـه کمکـی      . خانواده هـستید   ]جامعه[ چون سرپرست    ،سوي اهللا هدایت باید بکنی    

 اسالمی و جبهه حق علیه باطل دریغ نورزید و از خدا بخواه که این قربانی را از                  1به انقالب 
. دا قرار دهد و تو اي مـادر سـالم          شه 2کنم از خدا بخواه که مرا جزء         تکرار می  .تو قبول کند  

اي کـه   اي، رزمنـده  اي و تحویل به اجتماع داده بدان که تو یک رزمندة فی سبیل اهللا پرورانده      
براي خدمت به اسالم و مسلمین و دفاع از وطن اسالمی خویش، جان و مال خود را فـداي       

عبـرت بگیریـد و   ) 3(گویم که از بزرگ بانوي اسالم فاطمـه زهـرا   این راه نمود و باز می     
وقتـی کـه   . ها پرورانده است و تحویل به عالم بشریت داده اسـت    ها و حسن    بدان او حسین  

در اسالم براي زنان بلکه براي      ) 3(و خدیجه ) 3(و زینب ) 3(هایی چون فاطمه    اسوه
هاي عـزت     زنان جوامع مسلمان، باید قله    . مردان نیز و بلکه براي دنیاي بشریت وجود دارند        

هـم چنانکـه    . ل و شرافت و حیثیت و کمال را فتح کرده و در وادي نور قدم نهنـد                و استقال 
اند و باید بـه دامـان پـاك چنـین مـادرانی درود                زنان مسلمان ایران در این مسیر قرار گرفته       

 .اند اند و جامعه را لبریز از نور ایمان نموده فرستاد که چنین فرزندانی تربیت نموده

 شیر محمد رستمیان

                                           
 .»بانقالب« در اصل وصیت -1
 .»جزو« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I فرماست هاي نبرد الطاف خدا حکم در جبهه. 
I عج(چون امام زمان  هم،ها دینی شود ها نادیدنی در جبهه(. 
I ها محل فروش جان در ازاي رضاي خداست جبهه. 
I الزم است جبهه را گرم نگه داشت. 
I از خود صبر و استقامت نشان دهید) 3(خانوادة عزیز مانند زینب. 
I افتد هاي پیشرفته جهان استکبار از کار می  سالح،ن شهیددر برابر خو. 
I اقتصادي را فراهم آوریدلیان عزیز با کوشش خود استقالیروستا . 
I  باشد» فیا لیتنی کنت معکم« زبانتان ورداي مردم عزیز شما همواره. 
I    پاسـخ بـدان بـر مـن و شـما الزم      ،رسد  به گوش می)7(حسین» هل من ناصر«حال که نداي 

 .است

 محمدحسین :نام
 رستمیان :ادگیخانو  نام

 غالمحسین :پدر نام 
  طیبه:نام مادر

 1345 پنجم فروردین :تاریخ تولد
دروار از توابـع       روستاي تویه  :محل تولد 

 شهرستان دامغان
  اول راهنمایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363وسوم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  سومار:محل شهادت
 ش اصابت گلوله و ترک:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 795 رستمیان، محمدحسین     ¹استان سمنان 

 محمدحسین رستمیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
هـم   عنـد رب ین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بـل احیـاء  ن الذّو ال تحسب«: قال اهللا تبارك و تعالی 

  1»یرزقون
انـد و نـزد خـدا روزي          انـد بلکـه زنـده       اند مرده   گمان مبرید آنان که در راه خدا کشته شده        «

 . »خورند می
 )امام امت (2».د اسارت نداردمکتبی که شهادت دار«
 آن  برحـق  3و نایـب  ) عـج (با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدي             

حضرت امام خمینی و با درود فراوان بر ارواح طیبه شهدا و بـا سـالم بـر تمـامی مبـارزین                      
 . ویژه رزمندگان ایران همسلمان در سراسر گیتی ب

ه اطاعت از اوامر فرمانده کل قوا امـام امـت برخـود             اینجانب محمدحسین رستمیان بنا ب     
 4الزم دانستم که در این موقعیت حساس که تمامی کفر بر علیـه تمـامی اسـالم خودنمـایی                  

هاي نور علیه ظلمت شوم تا قدري از مسئولیت خود، انجام وظیفه کـرده                کند راهی جبهه    می
  . که الطاف خدا در آن حکم فرماست5هایی باشم جبهه

 7هـایی   و جبهـه  ) عج(چون آقا امام زمان     هم .ها دیدنی گردد     که نادیدنی  6هایی   جبهه آري 
ان اهللا اشتري مـن  «فرماید   در ازاي رضاي خداست تا آنجا که خدا می       ،که محل فروش جان   

هـا  یـا ایتّ   «:فرمایـد   اي دیگر مـی      و یا در سوره    10»ۀالجنّ 9 بان لهم  8المؤمنین انفسهم و اموالهم   

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .برداشتی از کالم امام است.  عیناً در صحیفه وجود ندارد-2
 .»نائب« در اصل وصیت -3
 .»مائیخودن« در اصل وصیت -4
 .»هاي جبهه «  در اصل وصیت-5
 .»هاي جبهه« در اصل وصیت -6
 .»هاي جبهه« در اصل وصیت -7
 .»اموالهم و انفسهم« در اصل وصیت -8
 .»بانلهم« در اصل وصیت -9

 .111 / توبه-10
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 اگـر توفیـق     ، اینجانب فرزند تمام ملـت     3»ۀمرضی 2ۀًراضیک   ارجعی الی رب   1ۀالمطمئنالنفس  
 اي مردم عزیز شما کـه همـواره ورد   -1 :بینم  چند تذکري را الزم می    ،شهادت نصیبم گردید  

 5»هـل مـن ناصـر   « حـال همـان نـداي    ، بـوده و هـست  4»فیـا لیتنـی کنـت معکـم    «زبانتـان  
 .خ به آن الزم استرسد که بر من و شما پاس بگوش می)7(6حسین

 بـر مـن   7»که مسئله اصلی جنگ است «طور که بارها رهبر کبیر انقالب تذکر دادند            همان -2
اي بـه   ها را گرم نگه داشته و هر پرچمی کـه از دسـت رزمنـده            شما الزم است که جبهه    ] و[

ست که  اي دیگر آنرا به اهتزاز درآورد و بر مردم شهیدپرور پشت جبهه ا               رزمنده ، افتاد 8زمین
 .هاي مادي و معنوي خود رزمندگان اسالم را یاري دهند با کمک

اهللا علیها در مصیبت بـرادر و سـایر            شما اي خانواده عزیز شهدا همانطور که زینب سالم         -3
وار در مقابل مصائب صـبور        شهداي کربال صبر و استقامت از خود نشان داد، شما هم زینب           

 .تر از سالح رزمنده است نده زیرا صبر شما کوب.و بردبار باشید
 شـما مطمـئن     9»آورد نـه شمـشیر      پیروزي را خون می   «اند     همانطور که امام بارها فرموده     -4

افتـد و     در مقابـل خـون شـهید از کـار مـی            ،هـاي پیـشرفتۀ جهـان اسـتکبار        باشید که سالح  
 ارمغـان    اسالم بر علیه کفر هست را بـه        10االمر نتیجۀ خود را که همان پیروزي نهایی        عاقبت

 .آورد می

                                           
 .»المطلنۀ« در اصل وصیت -1
 .»مریضه« در اصل وصیت -2
 .28بخشی از سورة فجر آیه  -3
نامه بزرگان دین و شهداي کربال وارد شده اسـت بیـان ایـن فـراز          فرازي است که در زیارت    » بودم  میکاش با شما     «-4

هاي دفاع مقدس و شهداي جنـگ تحمیلـی حـاکی از رفعـت               آنهم از سوي امام خمینی خطاب به رزمندگان جبهه        
 .)143 ص،16 ج ،صحیفه امام(» مقام آنان در نگاه امام خمینی است

 . تعلیقات.ك. ر-5
 .»حین« در اصل وصیت -6
 .148، ص19صحیفۀ امام، ج -7
 .»بزمین« در اصل وصیت -8
 .428 ص ،7 ج ، صحیفه امام-9

 .»نهائی« در اصل وصیت -10



 797 رستمیان، محمدحسین     ¹استان سمنان 

 عزیز و اي کشاورزان زحمتکش با کار و کوشـش فـراوان اسـتقالل               1 شما اي روستاییان   -5
 .فراهم آورید] را[اقتصادي را که کمتر از استقالل نظامی و فرهنگی نیست 

 فرزندان معصومی کـه زیـر دسـت شـما     2»کار شما کار انبیاء است    « اي معلمین عزیز که      -6
آموزان عزیز با درس خـود        ا روش اسالمی تعلیم دهید و شما اي دانش        خوانند را ب   درس می 

 .وجود آورید هاستقالل فرهنگی را ب
نمـایم و امیـدوارم کـه مـرا       در خاتمه براي پدر و مادر و برادران عزیزم طلب صـبر مـی          -7

 .نمایم  و از تمامی مردم طلب حاللیت می3ببخشند
همـه  . )7( راه کربالي حـسین    4 امید بازگشایی  به امید پیروزي اسالم بر علیه کفر و به         

 .سپارم شما را به خدا می
 »تهاهللا و برکا رحمۀوالسالم علیکم و «

 محمدحسین رستمیان
 2/12/63مورخۀ 

                                           
 .»روستائیان« در اصل وصیت -1
 .428 ص،7 ج، صحیفه امام-2
 .» بخشند به« در اصل وصیت -3
 .»بازگشائی« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I حسین زمان بوده است» هل من ناصر«ام پاسخ دادن به نداي  من راهی را که انتخاب کرده. 
I بزرگترین آرزوي شخصی من استشهادت بهترین و . 
I خداوند به ما منت نهاد و پرچم اسالم را به رهبري امام امت به دست ملت ما داد. 
I  را سر لوحه سخنان و کارهاي خودتان قرار دهید) امام(همیشه سخنان او. 
I جنگ باید در رأس همه کارها قرار گیرد. 
I ت کنیدها فعاالنه شرک دارید و در جبهه آتش جنگ را گرم نگه. 
I در کنار درس تهذیب نفس را قرار دهید. 
I اما را تنها نگذارید. 
I خواهران مبادا در حفظ حجاب خودداري کنید. 

 محمدعلی :نام
 رستمیان :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  ربابه:نام مادر

 1345 پانزدهم تیر :تاریخ تولد
دروار از توابـع      روستاي تویه  :محل تولـد  

 شهرستان دامغان
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  اروند رود:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدعلی رستمیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1)امام خمینی (.کند لرزاند و انسان را بیدار می ها انسان را می این وصیتنامه

» ا الذّ یا ایه   اي اهـل ایمـان سـالح        «2»نفـروا جمیعـاً   اانفروا ثبات او  ذرکم ف ین آمنوا خذوا ح
 .»جنگ برگیرید و آنگاه دسته دسته یا همه یکبار متفق براي جهاد بیرون روید

السالم علیک یا اباعبداهللا، السالم علیک یابن رسول اهللا و ابن امیرالمؤمنین، السالم علیک یـا                
 3).عج(موالنا یا صاحب الزمان
 یمــان و صــفا بودنــداینــان ســراپا عــشق و ا

 

ــد   ــرببال بودنــ ــوداران ره کــ ــان جلــ  اینــ
 

ــد  ــین بودنـ ــور و شـ ــه شـ ــان در جبهـ  اینـ
 

  بودند )7(در حسرت بوسه بر قبر حسین      
 

 اهللا تعـالی فرجـه الـشریف و نایـب            با سالم و درود فراوان بـر حـضرت مهـدي عجـل             
ـ               برحق ا درود بـر تمـامی     ش امام امت و تمامی شهداي اسالم و ادامه دهندگان راه اینـان، و ب

 4روند تا کربالي معال     هاي شهیدان و تمامی رزمندگان اسالم که با فداکاري خود می            خانواده
سپاس و شکر فراوان خداوندي را که      . را با امید به خدا آزاد کنند و دل مشتاقان را شاد کنند            

بهه را و در کنار گرچه لیاقت رفتن به ج    . بر ما منت نهاد و توفیق رفتن به جبهه را به من داد            
و اي عزیزان بدانید که من راهـی  . برادران رزمنده بودن را ندارم و باز هم جاي سپاس است        

هل مـن  «و براي یاري اسالم و پاسخ دادن به نداي . ام با آگاهی کامل بود را که انتخاب کرده 
ادت، قـرار  ام که مرگ مرا شه  حسین زمانمان بوده است و در این راه از خدا خواسته         5»ناصر
دوست ندارم در بستر بمیرم و شهادت بهتـرین و بزرگتـرین آرزوي شخـصی خـودم                 . دهد

اي جوانـان و    «پـس   . است که انشاءاهللا خداوند هم این خواسته مرا و دعایم را اجابت کنـد             
 در بـستر مـردن را ننـگ     )7( علـی  6پدران مبادا در غفلـت و در بـستر بمیریـد کـه مـوال              

                                           
 .13 ص،16 ج، صحیفه امام-1
 .71 / نساء-2
 .425 ص،مفاتیح الجنان) 7( فرازي از زیارت امام حسین-3
 .»معالء« در اصل وصیت -4
 . تعلیقات.ك. ر-5
 .»مواله« در اصل وصیت -6
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دانـیم و      مـی  )7(ملت ایران ما که همگی خود را پیرو امام حسین          و شما اي     1».دانست  می
بـار را   پـذیرم ولـی زنـدگی ذلـت     مرگ با عزت را می    «دانیم که فرمود      این فرمودة امام را می    

  2.»پذیرم نمی
و اي برادران به این نکته باید توجه داشت که خداوند بر ما منت نهاد و پرچم اسـالم را              

 بایـد قـدر ایـن    ،ست ملت ما داد تا در جهان سرافراز و سربلند کنـد   امام امت بد   3به رهبري 
نعمت را بدانیم مبادا با ناسپاسی خود این نعمت را از دست بدهیم و خـدا قـومی دیگـر را                     

و همیـشه سـخنان او را   . مأمور سازد، براي انجام دادن این امر، بایـد امـام را تنهـا نگذاریـد          
و از همه مهمتر که خود خواسته امـام اسـت           . ر دهید سرلوحه سخنان و کارهاي خودتان قرا     

  . باید در رأس همه کارها قرار گیرد4»جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم«
و . ها شرکت کنید    طور فعاالنه در جبهه    هدارید و ب   و خالصه اینکه آتش جنگ را گرم نگه        

 درس تهـذیب    رزم کالس درس، از درس خواندن کوتاهی نکنید و در کنـار            اي برادران هم  
و شما  . نفس هم یادتان نرود که هر دوي آنها را با هم، و اولویت را تهذیب نفس قرار دهید                 

مــادران و خــواهران مبــادا در حفــظ حجــاب خــودداري کنیــد کــه بقــول آن بــرادر اســیر  
 که با حفظ حجاب خود روح شهدا را شاد نگه           5»ترین زینت زن حفظ حجاب است       ارزنده«

 .دارید
رسان خون شهدا باشید اول از خود شروع کنید و بعد             دران انجمن اسالمی پیام   و شما برا   

مردم را بسازید و فقط در این راه، خدا را در نظر داشته باشید و کار هم براي خدا دلسردي                    
خواهم که هرکس بر من حقی دارد یا بگذرد و یـا اینکـه    ندارد و از کلیه عزیزان در آخر می       

  .ه اگر قابل جبران است جبران کندبه پدرم مراجعه کند ک

                                           
ـ « »فواهللا ما غزي قوم فی غفر دارهم االذلوا« :)7( اشاره دارد به فرازي از خطبه جهاد حضرت امیر        -1 خـدا سـوگند    هب

 ).27، خطبه 274. (»خواري بر آنان نپوشیدند یشان بکوشیدند جز که جامه  نهمردمی که در آستانه خا
، جـواد   270فرهنـگ عاشـورا، ص    . (» فـی ذل   ةموت فی عز خیر من حیا     «: است) 7(ترجمه این شعار امام حسین     -2

 ).محدثی
 .»برهبري« در اصل وصیت -3
 .113 ص ،19 ج، صحیفه امام-4
 بـه اسـارت دشـمن درآمـد مهـدي      1361 اردیبهـشت  19المقـدس در   لیات بیـت  ساله ایرانی که در عم  13 نوجوان   -5

 . حجاب این جمله را بیان کرد ابر درخواست مصاحبه خبرنگار بیرطحانیان در ب
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ام انشاء اهللا که مرا حالل کنید چون آن           و من از کلیه عزیزانی که بر آنها حق دارم گذشته           
. خداوند از گناهان این حقیر سراپا تقصیر درگذرد و ببخـشد          . دنیا جواب دادن سخت است    

باید ببخـشید، چـون چنـد    الزم به یادآوري است که اگر این وصیت نامه کوتاه و یا بد بوده      
 .64/ 11/ 19است ] بوده[ساعت بیشتر به عملیات نمانده 

 العبد العاصی
 محمدعلی رستمیان
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 و   عتبـه   پـدر معاویـه و یزیـد و        .صخربن حرب بن امیر بن عبد شمس از قبیلـه قـریش بـود              :ابوسفیان •

در . از اشراف قـریش در جاهلیـت بـود   . الفیل متولد شد در ده سال پیش از عام. برادران دیگر داشت  
د یزیـد جنـگ     نقل است که ابوسـفیان در زیـر لـواي پـسر خـو             . جریان فتح مکه مسلمانی پذیرفت    

 منـافقین    برخی گویند او به زمان جاهلیت مانوي و پس از قبول مسلمانی ملجأ و کهف همۀ          .کرد  می
.  هجري درگذشت  33ابوسفیان در دوران خالفت عثمان در سال        . طلب بود   ابوسفیان مردي جاه  . بود

 ).دهخدا. (گویند سبب اصلی جنگ اُحد و غزوه احزاب ابوسفیان بوده است
 و از پطریـارخی  اسحاق بن ابراهیم پدر او ابراهیم خلیل و مادر او ساره است و خود از اجـداد                   :اسحاق •

اسحاق را خداوند در دوران پیري حضرت ابراهیم و سـارا بـدانان عنایـت    .  عیسی مسیح بود اسالف
پـس از فـوت     .  بـود  جرنـام هامـصري   اسحاق مورد تنفر برادرش اسماعیل بود کـه از مـادري            . کرد

 107اسحاق را   . بعدها از یکدیگر جدا شدند    . براهیم اسحاق و اسماعیل با هم همراه شدند       حضرت ا 
اند اسحاق از سجایایی چون حلیم، تواضع، خلیق، متفکر، متقی و متدین برخـوردار                سال عمر نوشته  

ود وج  نام عیص و یعقوب به      اسحاق با رفقا دختر بتوئیل ازدواج کرد و از این ازدواج دو پسر به             . بود
. داشت بـدین ترتیـب عـیص را وارث خـود کـرد       اسحاق عیص را از یعقوب بیشتر دوست می       . آمد

 .)دهخدا(
 قبـل از    2085 اسماعیل فرزند بزرگ حضرت ابراهیم از هاجر بود سال تولـدش را              ):اهللا  ذبیح(اسماعیل   •

 حضرت  ترین نکته در زندگی حضرت اسماعیل این است که وقتی خداوند            شاخص. اند  میالد نوشته 
ابراهیم را مبنی بر میزان اطاعت و فرمانبري او از خود امتحان کرد از ابراهیم خواست کـه فرزنـدش                  

اما خداوند چـون    . حضرت ابراهیم بدون کوچکترین درنگ کارد بر گلوي فرزند نهاد         . را قربانی کند  
سـنت قربـانی در     . جاي قربانی اسماعیل پذیرفت که گوسفندي قربان کند         اخالص ابراهیم را دید، به    

حضرت اسماعیل در تجدید بناي کعبه به پـدر کمـک           . گردد  اعمال حج تمتع به همان موضوع برمی      
 .کرد می

همـراه او آب حیـات      .  است مشهور و او پسر زادة سام بن نوح و عمه خضر اسـت                نام پیغمبري   :الیاس •
ت پانزده سـال دورة نبـوتش را   اسرائیل اس الیاس از پیامبران بنی. خورده از این رو همیشه زنده است     

 بـود   بعلبکاز اهالی   . پیامبري شجاع، امین، غیور و متعصب بود      . الیاس صاحب کتاب نبود   . اند  نوشته
کرد ولی قوم دعوت او را     پرستی دعوت می    اسرائیل را به ترك بت      بنی. زیست   قرن قبل از میالد می     9

  تعلیقاتتعلیقات



 )دفتر پنجم(نامه کامل شهدا   وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 810

در . کردنـد   عادت و معجـزاتش را انکـار مـی   قخواررساندند تمام  کردند و او را آزار می  اجابت نمی 
من المرسلین«قرآن از او چنین یاد شده است و   ).دهخدا. (»انّ الیاس لَ

از زنـان  ) 7(اکبر و مادر حضرت علی) 7(لیلی دختر ابومرة ثقفی، همسر امام حسین      : )لیال(ام لیلی    •
هـا نـامی از      بر و مقتـل   هاي معت   برخالف آنچه مشهود است در کتاب     . فاضل عصر خویش بوده است    

 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی. (ایشان در جریانات کربال و کوفه و شام نیست
 یکی از زنان شجاع و مجاهدي که در روز عاشورا شاهد وقـایع  ، همسر عبداهللا بن حباب کلبی     :ام وهب  •

اشت و وقتـی  ام وهب در روز عاشورا در فرستادن فرزند خود به میدان اصرار د       . خونین آن روز بود   
 پـس  .فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعون سرش را از تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند     

از پاك کردن خون از صورت فرزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشمن افکنـد، یعنـی    
 ).17، ص17بحاراالنوار، ج(ام باز پس نخواهم گرفت  آنچه در راه خدا داده

ان کان دین محمد    « تاکنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبارت              :محمدان کان دین     •
در . بداننـد ) 7(را به صراحت بـه حـضرت امـام حـسین          » ا سوف و خذینی   فیلم یستقم اال بقتلی     

شـیخ  «.  المعـارف تـشیع چنـین آمـده اسـت          ةو در کتاب دایر   ) 7( کلمات االمام الحسین   عۀموسو
 از اعاظم خطبا و شـعراي    ،الحب   فرزند حاج محمد حونري حائري آل ابی       )ق1305 -1335(محسن  

 قـصیده معروفـی دارد کـه زبـان حـال همـه              .شیعه و صاحب دیوان شعري به نام الحائریات اسـت         
دارد کـه   ) 7(دو بیت شعر از زبان حال ابی عبـداهللا الحـسین          . سوگواران در مجالس حسینی است    

 :چنین است
 هــــیاعطیــــت ربــــی موثقــــاً الینت  

 
ــی    ــعدي و ذریتــــ ــی فاصــــ  اال بقتلــــ

ــستقم     ــم یـ ــد لـ ــن محمـ ــان دیـ  ان کـ
 

ــذینی   ــیوف خـــــ ــی یاســـــ  اال بقتلـــــ
 در پـی    1342 در کرمـان متولـد شـد و در سـال             1312در سـال    ) ش1360 -1312 (:باهنر، محمدجواد  • 

اهللا بروجردي، امام خمینـی   تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضر بزرگانی چون آیت 
.  طباطبایی تلمذ نمود و در عین حال توانست در رشتۀ الهیات نیز حائز درجـۀ دکتـرا شـود                   و عالمه 

 فعالیـت   1341علت سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سال              به 1327شهید باهنر در سال     
هاي مهمی چون عضویت در       پس از پیروزي انقالب سمت    . سیاسی خود را علیه رژیم شاه آغاز کرد       

انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهران در مجلس شـوراي      شوراي  
 در حادثـۀ  1360 شهریور 8اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام در         

 . به شهادت رسیدرجاییوزیري به همراه شهید  انفجار دفتر نخست
) 6(مسلمانان معتقدند معراج پیغمبـر اکـرم  . القصی است نام دیگر آن مسجدا،»قدس «:المقدس  بیت •

اسـرائیل بارهـا در صـدد    . عنوان قبله اول مسلمانان و دومین حرم اسـت  از آنجا آغاز شده است و به 
در قــدیم آن را اورشــلیم . هــایی از آن را اشــغال کــرده اســت تــصرف آن برآمــده اســت و قــسمت

کـوروش شـاه   . اند هایی ساخته گاه در آنجا پرستش. دانند یهودیان آن را پایتخت یهود می. خواندند  می
امروز یکی از مراکز مقاومت مسلمانان در       .  قبل از میالد این شهر را آزاد ساخت        445ایرانی در سال    

 .برابر صهیونیسم متجاوز و غاصب است
د مصدق بـسته    هاي دکتر محم     از احزاب سیاسی ایران بود که نطفه اولیه آن از دوران فعالیت            :جبهه ملی  •

.  اسـت  این سازمان تاکنون به علت نوسانات مختلـف بـیش از پـنج بـار تجدیـد حیـات کـرده                    . شد
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هاي این جبهه به علت تعارض و مواضع مخالف با نظام جمهوري اسالمی غیرقانونی اعـالم                  فعالیت
هاي سیاسی جزو مخالفـان جـدي        هاي دفاع مقدس نهضت آزادي و سایر تشکل         در سال . شده است 

 حقـوقی غـرب، مواضعـشان را از نظـام           -هـاي سیاسـی      وابستگی شدید آنان به جریان     .جنگ بودند 
 .جمهوري اسالمی بسیار دور کرده است

ان : الـسالم   قال امیرالمومنین علیـه   «: اشاره دارد به حدیث مشهوري از پیامبر نقل شده است          :جهاد اصغر  •
مرحبا بقوم قـضوا الجهـاد االصـغر و بقـی     : ا قالاهللا صلی اهللا علیه و آله بعث سریه فلما رجعو     رسول

اهللا علیـه و   جهاد النفس ثـم قـال صـلی    : اهللا و ما الجهاد االکبر؟ قال       یا رسول : علیهم الجهاد االکبر قیل   
) 7(گفت امیرالمومنین : ، ترجمه )553االمالی ص (افضل الجهاد من جاهد نفسه التی بین جنبیه         : آله
مرحبـا بـه    : بارزه با کفار فرستاد و هنگامی که بازگشتند فرمود        گروهی را به م   ) 6(سول خدا رکه  

جهـاد  : گفته شد . تر برایشان باقی ماند    تر را به انجام رساندند و جهاد بزرگ        گروهی که جهاد کوچک   
دهد که بـا نفـس        بهترین جهاد را کسی انجام می     : جهاد نفس، سپس فرمود   : تر چیست؟ فرمود   بزرگ

 .کند هاد میخویش، که در کنار دارد، ج
تحـصیالت خـود را در مدرسـه    .  خرداد تهران متولد شد15 در خیابان 1311 در سال   :چمران، مصطفی  •

وي در دانـشکده  . انتصاریه پامنار آغاز کرد و در مدارس دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذرانـد      
در . التحـصیل شـد     ارغ در رشتۀ الکترونیـک فـ      1336فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال          

 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد و با درجۀ ممتاز علمـی                  1337سال  
وي در  . شگاه برکلی مدرك دکتراي خود را در رشتۀ الکترونیک و فیزیک پالسـما اخـذ نمـود                ناز دا 

د که این اقـدامات منجـر بـه      کرزمان اقامت در آمریکا، انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا را تأسیس           
شهید چمران از ابتداي نوجـوانی از محـضر اسـاتیدي چـون             . قطع بورسیه وي توسط رژیم شاه شد      

با آنکـه او در آمریکـا یکـی از       . اهللا مرتضی مطهري استفاده کرد      اهللا طالقانی و شهید آیت      مرحوم آیت 
 از آمریکـا بـه مـصر رفـت و            اما بدون توجه به این درجۀ علمی       ،شد  دانشمندان مطرح محسوب می   

دورة آموزش نظامی را در آنجا تعلیم دید و از آنجا رهسپار لبنان شد و با کمک امام موسـی صـدر،                      
این شـهید بزرگـوار از قلـب بیـروت تـا      . ریزي کرد سازمان امل را براساس اصول و مبانی اسالم پی       

هاي بسیاري بـه       از خود قهرمانی   هاي جبل عامل و در مرزهاي فلسطین اشغال شده         هاي بلند کوه    قله
 سال دوري از وطن بـه ایـران بازگـشت و تمـام              21با پیروزي انقالب پس از      . یادگار گذاشته است  

ائلـه  غپـس از حـضور وي و خاتمـه دادن           . تجربیات خود را در اختیـار انقـالب اسـالمی قـرار داد            
ز چنـدي بـه نماینـدگی    او پـس ا .  به وزارت دفاع منصوب شد);( از سوي حضرت امام ،کردستان

با شـروع جنـگ تحمیلـی بـا تـشکیل      . در شوراي عالی دفاع منصوب شد   ) ;(حضرت امام خمینی  
هاي نامنظم و چریکی با ارتش بعثـی در          هاي داوطلب و استفاده از رزمندگان مخلص به جنگ         گروه

 31ام در   این شهید بزرگوار سـرانج    . دکرهاي بسیاري را نیز کسب        مناطق جنوب پرداخت و موفقیت    
شـهید  .  بر اثر اصابت ترکش خمپاره در منطقۀ دهالویه بـه فـیض شـهادت نائـل آمـد                  1360خرداد  

 .چمران نمایندة مردم تهران در دورة اول مجلس شوراي اسالمی نیز بود
بـود و در جنـگ جمـل و صـفین و     ) 7( از اصحاب رسول خدا و امیرالمومنین علی       :بن مظاهر   حبیب •

نامـه نوشـت و     ) 7(حبیب از کسانی بود که براي امام حسین       . جنگید) 7(نهروان کنار امام علی   
.  به کوفه رسید، در منزل مختار به حمایت از او سخن گفت            ،بن عقیل، نمایندة امام     هنگامی که مسلم  
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گرفـت و در واقعـۀ عاشـورا     بیعت می ) 7( بن عوسجه در کوفه براي امام حسین        او به همراه مسلم   
 .ضرت به شهادت رسیدهمراه دیگر یاران آن ح

عبـداهللا  اروز عاشـورا بـه ناگهـان بـه سـپاه اب     . بن زیاد بود   سردار طلیعه سپاه عبیداهللا    :حربن یزید ریاحی   •
 او را اول قتیل روز عاشـورا  . در رکاب او به یوم الطف شهادت یافت    ،پیوست) 7(حسین بن علی  

یقیناً وجود فطرت پاك حر در تغییـر        .  بعدها حر به عنوان نماد آزادگی مشهور شد        .دانند  به کربال می  
 .)دهخدا(. موضع او و خروج از صف باطل و پیوستن به صف حق بسیار مهم بوده است

در . دش  ترین تشکل مسلمانان انقالبی، با محوریت روحانیت محسوب می         مهم :حزب جمهوري اسالمی   •
اهللا دکتـر بهـشتی،        آیـت  گـذاران آن روحـانیونی چـون        بنیـان .  اعالم موجودیت کرد   1357 اسفند   29

اي و  اهللا سـیدعلی خامنـه   رفـسنجانی، آیـت   اهللا اکبر هاشـمی   اهللا عبدالکریم موسوي اردبیلی، آیت      آیت
 آقایان شهید حسن آیـت، اسـداهللا بادامچیـان،          ،عالوه بر هیأت مؤسس   . دکتر محمدجواد باهنر بودند   

اهللا عـسگراوالدي، دکتـر    ، حبیبدکتر عبداهللا جاسبی، مهندس میرحسین موسوي، آقاي مهدي کروبی    
با انفجـار  . سیدمحمود کاشانی، مهدي عراقی و علی درخشان از اعضاي شوراي مرکزي حزب بودند     

 ،پـس از آن فاجعـه  .  تعدادي از اعضاي اصلی حزب شهید شدند،1360 تیر 7دفتر مرکزي حزب در    
دبیـر کـل حـزب    .  تعطیل شداز آن زمان بود که عمالً حزب. هم دکتر باهنر شهید شد  شهریور 8در  

این حزب در دوران کوتاه حیـات   . شداي    اهللا خامنه    حضرت آیت  ،پس از شهید بهشتی و شهید باهنر      
کـرد و در اکثـر    دهی نیروهاي انقـالب نقـش شـایان تـوجهی را ایفـا مـی          و فعالیت خود در سازمان    

ب جمهـوري اسـالمی را      گرا حـز    هاي سیاسی چپ و ملی     تشکل. ها داراي دفتر نمایندگی بود      استان
 .کردند محسوب می ترین رقیب سیاسی خود تا قبل از تعطیلی عنوان اصلی به

در محلۀ لومبان اصفهان به دنیا آمد و تحصیالت خود را           ) ش1307-1357 (:حسینی بهشتی، سیدمحمد   •
تا دوم متوسطه در آن شهر ادامه داد و پس از چندي در پی تحصیل علوم حوزوي راهـی شـهر قـم                       

دید و چندي بعد براي تحصیل در رشتۀ الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحـصیالت خـود را      گر
 فعالیت گـسترده خـود را در        ، دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل       .تا اخذ درجۀ دکتري ادامه دهد     

هاي سیاسی و مبارزاتی در رژیم پهلوي آغاز کرد و پـس              آگاهی نسل جوان و نیز شرکت در فعالیت       
 در هفـتم    ،هاي بسیار گسترده در تمام ابعاد اجتماعی و سیاسـی و مـذهبی               پس از فعالیت   ،نقالباز ا 

 در انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی، بـه دسـت عناصـر کـوردل منـافق بـه                1360تیرماه  
 .همراه یاران خود به شهادت رسید

. ي به نام جماران وقف شده است      ا   این حسینیه توسط سید ابراهیم جمارانی در دهکده        :حسینیه جماران  •
االسـالم امـام جمـارانی     حجۀتولیت این حسینیه با     .  توسط اهالی دهکده بازسازي شد     1355در سال   

ها،   این حسینیه محل دیدارها، مالقات    .  در اختیار حضرت امام خمینی قرار گرفت       1358از سال   . بود
پس از استقرار امام در این حـسینیه بـود کـه    . ها و تمام مراسمی بود که مردم با امام داشتند   سخنرانی

» پیـر جمـاران  « حتی برخی از شعرا به تناسب سکونت امام از امام بـه  .وجهه و شهرت جهانی یافت   
 .کردند یاد می

تـاب    بود که روز عاشورا از شـدت تـشنگی بـی          ) 7( فرزند شیرخوار امام حسین    :اصغر  حضرت علی  •
ان لـم   «:  خطـاب بـه دشـمنان گفـت        ، را از دسـت داد     وقتی تمام یـاران   ) 7(امام حسین . شده بود 

سـوي   در همین حال که فرزند روي دست امام بود، حرمله تیـري بـه      » ترحمونی فارحموا هذا الطفل   
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را شـکافت و خـون گلـوي او را بـه آسـمان              ) 7(اصغر  فرزند پرتاب کرد که گوش تا گوش علی       
فرهنـگ عاشـورا،    (. نامند  یرخواره نیز می  الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، ش       اصغر را باب    علی. پاشید

 )جواد محدثی
جـوانی  .  قمري در مدینه متولد شد43بود و در سال     ) 7(عبداهللا الحسین   فرزند ابی  :اکبر  حضرت علی  •

وخـوي و صـباحت رخـسار        از جهـت سـیرت و خلـق       . زبان و دلیر بـود     چهره، زیبا و خوش     خوش
در روز عاشـورا در کنـار پـدرش امـام           ) 7(کبـر ا  علـی . بود) 6(ترین مردم به پیامبر اکرم      شبیه

نقـل  . هاشم در روز عاشـورا بـود        وي نخستین شهید بنی   . پرداخت  فعاالنه به مبارزه می   ) 7(حسین
پـس از آنکـه     . است که در نبرد روز عاشورا تا دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رساند                

د آمد، دشمن جرأت پیدا کـرد بـه او هجـوم    اي وار  بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه       ةتوسط مر 
ها قرار گرفت و مظلومانـه بـه شـهادت            پس از آن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر و نوك نیزه          . آورد
 .اند  سال نوشته25 سال و برخی 19در مورد سن شریف وي برخی . رسید

 میـدان   اذن) 7(در واقعه عاشورا از امـام حـسین       ) 7(فرزند امام حسن  ) 7(  قاسم :حضرت قاسم  •
شجاعانه جنگید و توسط عمربن     . اش نبود   قدري نوجوان بود که زره و لباس جنگی اندازه          به. گرفت

 .نفیل اسدي به شهادت رسید
 مبارزاتی حـضرت امـام خمینـی        - از شاگردان فقهی، اصولی و پیروان مشی سیاسی        :اي، سیدعلی   خامنه •

هـاي چـشمگیري    خطـه خراسـان فعالیـت   عنوان یکی از مبارزان شـاخص      قبل از انقالب، به   . هستند
از اعـضاي  . بارها از سوي رژیم پهلوي بازداشت و چندین سـال بـه ایرانـشهر تبعیـد شـدند       . داشت

هاي مهمی چون سرپرستی سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، امـام                مسئولیت. شوراي انقالب بودند  
هـران در مجلـس شـوراي اسـالمی،     عالی دفاع، نماینده مـردم ت   جمعه تهران، نماینده امام در شوراي  

، رئیس جمهوري اسـالمی پـس از   1360هاي جنگ، ترور توسط منافقین در        حضور فعاالنه در جبهه   
را عالی انقالب فرهنگی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام            ی، رئیس شوراي  یشهادت شهید رجا  

 توسـط مجلـس   ، پس از رحلت حضرت امام خمینـی      ،1368 خرداد   14 سرانجام در    .بر عهده داشت  
از آن تـاریخ تـاکنون بـا    . خبرگان رهبري به رهبري نظام جمهـوري اسـالمی ایـران انتخـاب شـدند           

 .دار شد شایستگی تمام هدایت امت مسلمان ایران را عهده
ت بـه مخالفـت   یـ اي است از مسلمانان که بعد از جنگ صفین و مسئله حکم        نام فرقه  ):مارقین(خوارج   •

اي  اي و فرقـه   اعتراض کردند که چرا به حکمیت گـردن نهـاده         ) 7(لی به ع  .خلیفه وقت برخاستند  
 گـرد  حزورابار در   یک.روز به شمار آنان افزوده شد به  روز .پرداختند) 7(شدند و به مخالفت علی    

امیـه    در دوره بنـی   . خوردند) 7(جنگیدند و شکست سختی از حضرت علی      ) 7( با علی  ،آمدند
 قسمت شدند قسمتی در عراق و فـارس و کرمـان تـسلط پیـدا                به دو . دست آوردند   قدرت بسیار به  
 این فرقه در عهد امویان یکی از مشکالت بزرگ دولـت اسـالمی              .العرب ةاي در جزیر    کردند و دسته  

 در .جنگ افتـاد و سـرانجام شکـست خوردنـد    ) 7(در نهروان هم بین آنها و حضرت علی     . بودند
را در مسجد کوفه در حین نمـاز   ) 7(ابن ملجم، علی   نام عبدالرحمن  هآخر یکی از خوارج نهروان ب     

 ).دهخدا، با تلخیص. (به شهادت رساند
 قبـل از  1086 یـا  1071در سـال  . اسرائیل بود که سلطنت را هم در خور جمع ساخت از انبیاء بنی   :داود •

دختـر   سـالگی  15در . کـرد  ابتدا شبانی گوسـفندان ایـشا مـی       . لحم متولد شد    حضرت مسیح در بیت   
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 او مرغان هوا فرود     ي از خوش آواز   ، چون زبور خواندي   .صدا بود   بسیار خوش  . کرد وت را نامزد  طال
سـال در خـدمت       در سال دوازدهم سلطنت او خداوند لقمان را حکمت داد و لقمان سـی             . آمدند  می

 و دلیـري با سخاوت و عدالت و تقوي و شجاعت و  . داد فطري عالی داشت   عداود است . داود نبی بود  
 .ساخت زره را نیک می. کرد م رفتار میلحثبات 

 در خـانوادة اهـل      ،فرزند مرحوم آقا سید محمدتقی دستغیب     ) ش1360 -1292 (:دستغیب، عبدالحسین  •
گرفت و سـپس در       سالگی مقدمات علوم را نزد پدر فرا       12تا سن   . علم و تقوا دیده به جهان گشود      

ماعت در مسجد باقرخان و تبلیغ احکام دینی        شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیز اقامۀ نماز ج          
هـاي ایـن      بر اثر افشاگري  . و افشاي ظلم و ستم دستگاه طاغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت           

او بعـد از سـقوط      . عالم مجاهد، رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کـرد               
دف با مبارزات امـام خمینـی در سـال          مصا.  دیگر بار به ایران مراجعت کرد      ،1321رضاخان در سال    

، به امام پیغام فرستادند که حاضر به همکاري در نهضت هستند و در مـدت تبعیـد و زنـدانی                     1342
 1356شدن امام، شهید دستغیب نقش رهبري استان فارس را برعهده داشتند؛ تـا آنجـا کـه در سـال                     

ات خود امامـت جمعـۀ شـیراز و        هاي ایشان در اواخر حی      از سمت . مدتی در خانۀ خود حصر شدند     
 به هنگام عزیمت به نماز      1360شهید دستغیب سرانجام در آذرماه      . ریاست حوزة علمیۀ فارس است    

ایـن شـهید   . جمعه مورد سوءقصد قرار گرفتند و همراه چند تن از یاران خود بـه شـهادت رسـیدند      
 .ز هستندسعید و عالم خبیر داراي آثار متعددي در تفسیر و احکام و اخالق نی

مأموریـت  . فعالیـت داشـته اسـت   » حزب دمکرات کردستان ایران  « این تشکیالت تحت عنوان      :دمکرات •
هاي پس از     در سال . اصلی این حزب از آغاز تأسیس، فعالیت خودمختاري براي کردستان بوده است           

 .کـرد  هـایی بـود کـه آرامـش را از کردسـتان سـلب مـی                پیروزي انقـالب اسـالمی یکـی از جریـان         
ها موجب شد که با نظام جمهوري اسـالمی ایـران بـه تقابـل                 هاي شدید آن به سایر قدرت       ابستگیو

حضور قدرتمند و با تدبیر و کارایی خاص نظام در کردستان فلـسفه وجـودي حـزب را از                   . بپردازد
 . بارها با نیروهاي مردمـی و مـسلح درگیـر شـد    . را به انحالل کشیدآنبین برد و نبود پایگاه مردمی    

 . اینک در ایران فاقد پایگاه است و بیشتر در عراق مستقر است
 تحصیالت ابتـدایی خـود را تـا         .در شهرستان قزوین متولد شد    ) ش1360 -1312 (:رجایی، محمدعلی  •

نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمام رسانید و پس از عزیمت به تهران در سال                   اخذ گواهی 
زمان، تحصیالت خـود را از طریـق مـدارس شـبانه ادامـه داد و             وارد نیروي دریایی شد و هم      1338

ه عنوان معلم در مدارس مـشغول       التحصیل شود و ب     توانست در رشتۀ ریاضی در مقطع لیسانس فارغ       
پـس از  . شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خـود را علیـه رژیـم شـاه آغـاز کـرد       . کار شود به  

هاي مهمی چون وزارت آموزش و پرورش، نمایندگی مـردم تهـران در               انقالب، شهید رجایی سمت   
 داشـت و  وزیـري جمهـوري اسـالمی را برعهـده      نخـست 1359مجلس شوراي اسالمی و در سـال    

دست منافقین کـوردل بـه شـهادت          وزیري به    بر اثر انفجار دفتر نخست     1360 شهریور   8سرانجام در   
 .رسید

 امـام حـسین را   ، وي همان است که در خرابه شام پس از شهادت پدر.بود) 7(دختر امام حسین   :رقیه •
ر خرابـه   همـه اسـرا د   .پدرش را خواسـت   ) 3( هنگامی که بیدار شد از حضرت زینب       .خواب دید 

را ) 7( ناله و شیون طفالن را یزید شنید و دستور داد سر امـام حـسین    .شام به شیون و گریه آمدند     
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 بـه   ، دیـد   را سـر پـدر   ) 3( وقتی حضرت رقیـه    . اطفال نشان دادند   اًدر خرابه شام به اسرا مخصوص     
 . شدت گریه و اضطراب روح از تنش جدا شدکه ازقدري منقلب و مضطرب گشت 

سمیه جزء مشهورترین مؤمنانی است که      . له نخستین زنانی است که به اسالم ایمان آوردند         از جم  :سمیه •
سمیه همسر یاسر، نخستین شهید زن و اولـین شـهید در            . از سوي اشراف مکه شدیداً شکنجه شدند      

 ).1378غالمحسین زرگري نژاد، تاریخ صدر اسالم عصر نبوت، چاپ اول، . (تاریخ اسالم است
 طمـع گـسترش کـشورش و بـراي     بـه ئیس جمهور کشور عراق بود که با اشاره آمریکا     ر :صدام حسین  •

خـصوص در     اجراي اهداف آمریکا یعنی شکست یا جلوگیري از توسعه و صدور انقالب اسالمی به             
 پس از انقـالب   ایرانِکرد می قرارداد رسمی و قانونی الجزایر را غیرقانونی اعالم کرد و تصور      ،منطقه
آمیز و با تمام توان نظامی به ایران لشکرکـشی کـرد و سـرانجام بـا                   او جنون . ست داد شود شک   را می 

 . فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد،شکست سنگینی از ایران
زیـاد   ابـن . بن عقیل بودند که در حادثه کربال اسیر شـدند         محمد و ابراهیم، دو فرزند مسلم      :طفالن مسلم  •

سال در زنـدان بودنـد بـا کمـک            این دو نوجوان نابالغ مدت یک     . نی کردند دستور داد آن دو را زندا     
بـه خانـه زنـی پنـاه بردنـد کـه        . زندانیان که هوادار اهل بیت بود، شبانه از زندان گریختند         » مشکور«

زیاد بود وقتی شوهرش حـادث فهمیـد کـه آن دو را کنـار رود فـرات بـرد و                       شوهرش در سپاه ابن   
سـرهاي آن دو را بـراي دریافـت         .  جدا کرد و پیکرشان را در فـرات افکنـد          رحمانه سر از تنشان     بی

عقیل در چهار فرسنگی کـربال در         زیاد برد، گویند قبر محمد و ابراهیم پسران مسلم بن           جایزه نزد ابن  
 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی. (شهر مسیب است

 که به اسالم گرویـد و در راه نـشر دیـن      ، پدرش از نخستین کسانی بود      بود  از قبیله ثعلبه   :عماربن یاسر  •
 از مکه به مدینه همراه      )6(در مهاجرت پیامبر اکرم   . خداوند رنج و عذاب فراوانی متحمل شدند      

 سالگی در 93ق در سن . ه37در سال  . بود) 7(در جنگ صفین و جمل همراه علی      . اهللا بود   رسول
ر در ادب فارسـی نمـاد تعبـد و    عمار به سـبب زهـد و تقـواي بـسیا    . جنگ صفین به شهادت رسید   

 .پرهیزکاري است
 . عملیات بـود   6 در دوران دفاع مقدس سلسله عملیاتی که به این نام موسوم بود              :المقدس  عملیات بیت  •

محور .  بود 3/3/61 الی   10/2/1361تاریخ عملیات از    . بود) 7(بن ابیطالب   رمز این عملیات یا علی    
 عـالوه بـر آزادسـازي شـهر بنـدري      .و شـمال خرمـشهر   غرب کارون، جنوب غربی اهواز      :عملیات

 خرمشهر، کرخه خـور، جـاده   -خرمشهر، شهر هویزه و پادگان حمیدیه، جاده مهم و تدارکاتی اهواز         
 هویزه، آزاد ساختن بخش وسیعی از مناطق جنوب میهن اسالمی در زیر آتش دشـمن و             -سوسنگرد

 . پاسگاه مرزي نیز فراهم شد8تصرف و تأمین 
 بـا هـدف تـصرف       1361در تاریخ دوم فروردین     ) 3( این عملیات با رمز یا زهرا      :المبین   فتح عملیات •

منظور آزادسازي بخش وسیعی از جنوب غربی میهن اسـالمی از دسـت               ارتفاعات منطقه عملیاتی به   
.  هـزار و پانـصد کیلـومتر مربـع بـود           2وسعت منطقه عملیـات حـدود       . نیروهاي بعثی انجام گرفت   

هـاي سـرخه و ارتفاعـات     اده دهلران، دشت عباس، و مناطق دشـت چنانـه و زمـین   مناطقی چون ج  
مناطقی چون شهرستان دزفول، اندیمشک، شوش، پایگـاه چهـارم       . شمال غربی خوزستان آزاد شدند    

 اهواز و صدها روستا از زیر آتش سـنگین دشـمن بعثـی    -شکاري دزفول، جاده سراسري اندیمشک  
در این عملیات بسیار مهـم و  . ابوغریب در ارتفاعات تینه دستیابی شدهاي نفتی    به چاه . خارج شدند 
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تعـداد اسـراي ایـن    .  هزار نفر از نیروهاي دشمن کـشته و زخمـی شـدند        25سرنوشت ساز بیش از     
 .اند عملیات را پانزده هزار نفر ثبت کرده

 دقیقـه در  15/23  سـاعت 7/5/1362 الزهـرا در تـاریخ   طمـۀ  علمیات با رمز یا فاین ا :3عملیات والفجر    •
 و نمه کـالن  343» زالوآب«هدف عملیات تصرف و تأمین ارتفاعات  . منطقه عملیاتی مهران آغاز شد    

هاي   آباد، رضاآباد، پاسگاه    هاي ایران فرح    عالوه بر مناطق مورد نظر پاسگاه     . بوي کوچک و بزرگ بود    
تاي منطقـه و خـارج   عراقی زالوآب و دراجی و سد رودخانه کنجـانجم و آزادسـازي چنـدین روسـ     

واحد پـشتیبانی و مهندسـی      . نمودن بخش وسیعی از جاده مهران، دهلران از کنترل دشمن انجام شد           
 .ی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي این عملیات نقش مهمی داشتمزر

اشاره دارد که در ماه رمـضان سـال دوم هجـري            ) 6( به جنگ بدر از غزوات پیامبر اکرم       :غزوة بدر  •
رسـول  . ن و مشرکان مکه در سرزمین بدر، روستاي کوچکی میان مکه و مدینـه، رخ داد        بین مسلمانا 

بـر  ) 7(پرچم سپاه مـسلمین را علـی      .  تن از یاران خویش از مدینه بیرون رفت        313خدا همراه با    
 با فرستادن پیکی بـه      ، سپاه ابوسفیان از حرکت مسلمانان آگاه شد       ، وقتی از سوي دیگر  . دوش داشت 
جنـگ  .  نفـري عـازم بـدر شـدند    950درنگ با سـپاهی   سران قریش هم بی. کمک کردمکه تقاضاي  

مسلمانان با وجود تعداد اندکشان بـا امـداد الهـی بـر قـریش پیـروز                 . سختی بین دو طرف درگرفت    
ابوجهل و حنظله، پـسر ابوسـفیان،   . هفتادتن از آنان را کشتند و هفتاد تن را به اسارت گرفتند    . شدند

پـایمردي بـسیار کـرد و در پیـروزي          ) 7(در ایـن جنـگ حـضرت علـی        .  بودند در میان کشتگان  
 تن از مشرکان در آن نبـرد بـه دسـت او           36شود    طوري که گفته می      به ،مسلمانان سهم زیادي داشت   

هشام،  ابن  ، سیره   1المغازي، جلد   . ( تن از مسلمانان به شهادت رسیدند      14در این جنگ    . کشته شدند 
 ).2ریخ طبري، ج، تا1البلدان، ج معجم

 بـدان   )6( حنین محلی است بین طائف و مکه مکرمه که یکی از غزوات رسـول خـدا                :غزوة حنین  •
در همین محـل بـار دیگـر      . در این غزوه بزرگ جمعی کثیر از صحابه به شهادت رسیدند          . مکان بود 

ه کفـار  ناپذیر رسول خدا توانستند شکست سختی ب        لشکریان اسالم با تدبیر خاص و مقاومت وصف       
 .گروهـی از فرمانـدهان لـشکر کفـار بـه طـائف گریختنـد              . بدهند و غنائم و اسیران فراوان گرفتنـد       

 .آنها را تا طائف تعقیب کرد) 6(حضرت رسول
بار دیگر که حـوا بـاردار   . قابیل و اقلیما از حوا متولد شدند.  برادر هابیل است و فرزند آدم و حوا   :قابیل •

حکم خدا این بود که هریک با دختري که از بطن دیگر متولد شده              . ا آورد دنی هشد هابیل و لبودا را ب     
چـون قابیـل ایـن حکـم را نپـذیرفت و خواهـان              .  یعنی هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا        ،ازدواج کنند 

. خدا گفت قربانی کنند، قربانی هرکس مقبول افتاد حق بـا اوسـت            . ازدواج با خواهر بطنی خود بود     
سرانجام با ضربه   . پذیرفته نشد و خشمگین شد و برادرش هابیل را به مرگ تهدید کرد            قربانی قابیل   

خداوند به سـزاي عمـل زشـت و گنـاه برادرکـشی او را از          . سنگی هابیل را کشت و او را دفن کرد        
 )دهخدا. (اش راند درگاه لطف و مرحمت خود و از وطن و خانواده

: فرمایـد   مـی ) 7(امیرالمـؤمنین علـی   . ف معاویه بودند   لقب آن دسته از اهل صفین که در ص         :قاسطین •
و این لقبی است که گویند رسول خـدا بـه آنـان داده              . »امرت بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین      «

تو پس از من با قاسـطین و        : را فرمود ) 7(علی) 6(در یکی از روایات است که پیغمبر      . است
 ).بالغه، شرح ابی الحدید چاپ بیروتال نهج. (ناکثین و مارقین جنگ خواهی کرد
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هـاي گـروه    نـام   گروه کومله از ادغام سـه گـروه چیگـراي کـرد تـشکیل شـد بـه                1357 در سال    :کومله •
زحمتکشان کردستان ایران، گـروه چـاوه و گـروه اتحادیـه کـشاورزان و بعـدها بـا اسـامی حـزب                       

ارگري و با تعـدد انـشعاب       کمونیست ایران، اتحاد سوسیالیستی کارگري و حزب اتحاد کمونیست ک         
این گروه از آغـاز در برابـر        . در ابتدا پیرو اندیشه و مشی سیاسی مائوسیسم بودند        . کردند  فعالیت می 

سـازمان کردسـتان حـزب      «نام    حتی زمانی که به   . نظام جمهوري اسالمی ایران موضع مخالف داشت      
ها و    علت وابستگی به قدرت      اما به  کرد  ظاهر از خلق کرد دفاع می       کرد به   فعالیت می » کمونیست ایران 

در برابـر   . کـرد   کشورهاي کمونیست بیگانه از منطقۀ کردستان ایـران سـلب آرامـش و آسـایش مـی                
هاي منطقه    در تمامی آشوب  . هاي سازندگی نیروهاي انقالب در منطقه موضع مخالف داشتند          فعالیت

. نقالبی پاسدار را به شـهادت رسـاندند  به بهانۀ استقالل کردستان بسیاري از نیروهاي ا  . دست داشتند 
هـایی بـود کـه نظـام          هاي انتظامی و نظامی پرداختند از جمله گروه         به جنگ مسلحانه در برابر ارگان     

 . جمهوري اسالمی آنان را غیرقانونی اعالم کرد
 از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حذف شده مفهوم عبارت باید ایـن باشـد               : مردم کوفه  •

مردم کوفه در تاریخ اسـالم نمـاد و سـمبل           . که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم          
هاي پس از پیروزي انقـالب اسـالمی یکـی از شـعارهاي رایـج و            در سال . اند  وفایی  عهدشکنی و بی  

نیـستیم امـام   ما اهل کوفه «دادند این بود که  پرمعنی که مردم در دیدار با حضرت امام خمینی سر می   
پـذیرد یکـی از       اي صـورت مـی      هایی که با حضرت آیت اهللا خامنه        امروز هم در مالقات   . »تنها بماند 

 .شعارها این است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
 در روسـتایی از  1300اکبر فیض معروف بـه مـشکینی در سـال         اهللا علی    آیت :اکبر  ، علی )فیض(مشکینی •

پدر وي نیز روحـانی و  . اي متدین و اهل علم دیده به جهان گشود   و در خانواده  توابع بلوك مشکین    
ایشان پس از کسب مقدمات علوم دینی در نجف به ایران بازگشت و پـس از         . اهل علم و تقوي بود    

ایشان از نخستین افرادي بود که در       . رحلت پدر به اردبیل مهاجرت کرد و در آنجا ادامه تحصیل داد           
 نفـر از اسـاتید حـوزه بـه نقـاط            27ی از قیام روشنگرانه امام دفاع کرده و به همـراه            نهضت سخنران 

ایفاي نقش ایشان در جریانات مختلف بعـد  . مختلفی مثل کاشمر، ماهان کرمان و گلپایگان تبعید شد    
هایی چون عضویت در خبرگان، تدوین قانون اساسـی، عـضویت در جامعـه            از انقالب در مسئولیت   

در کارنامه علمی و    .  علمیه قم و ریاست شوراي بازنگري قانون اساسی مشهود است          مدرسین حوزه 
هـا جلـد کتـاب و مقالـه را           فرهنگی ایشان تأسیس مؤسسه الهادي و تـألیف، تـصحیح و ترجمـه ده             

 .توان مشاهده کرد می
بـه  اي روحانی متولد شد و در اوان کـودکی            در مشهد در خانواده   ) ش1357 -1298 (:مطهري، مرتضی  •

وارد حوزة علمیه شد و چندي بعد، از محضر استادانی چـون امـام خمینـی،                . تحصیل علم پرداخت  
 بعـد از عزیمـت بـه        1331استاد مطهري از سـال      . اهللا بروجردي و عالمه طباطبایی بهره جست        آیت

هاي خود را در مدارس و محافـل مـذهبی آغـاز کـرد و در سـال       تهران، تدریس و تبلیغ و سخنرانی     
اي مهیج علیه رژیم شاه روانه زندان شد اما پس از آزادي فعالیتهـاي فرهنگـی     بعد از سخنرانی  1342

اي از آگـاهی      و آموزشی و مبارزاتی خود را از سر گرفت و تا پیروزي انقـالب و پـس از آن لحظـه                    
المی پرداز جمهـوري اسـ   ترین نظریه عنوان مهم بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به      



 )دفتر پنجم(نامه کامل شهدا   وصیت ¹)9(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 818

 به دسـت گروهـک منحـرف فرقـان بـه شـهادت              1358 اردیبهشت   11اما سرانجام در    . نامبردار شد 
 .رسید

کامه و طاغوتی جبار بود پـدرش ابوسـفیان و مـادرش هنـد                سفیان زمامداري خود    بن ابی    معاویه :معاویه •
) 7(ترین دشمنان اسالم بود از زمان عثمان والـی شـام گـشت و بـا علـی                   جگرخوار از سرسخت  

اي کـه بـه امـام         نامـه   معاویه به هیچ یک از تعهـدات صـلح        . کرد  و همواره علیه او توطئه می     . جنگید
هاي معاویه بیعت اجباري از مردم گـرفتن بـراي            بدعتاز جمله   . تحمیل کرد وفا نکرد   ) 7(حسن

بن   نترین گروه مخالفان بیعت با یزید حسی        قوي.  و ناالیقش یزید بود    شرابخواروالیت عهدي فرزند    
: امیـه فرمـود   دربارة بنی) 7(امام حسین. که هرگز در برابر آن پدر و پسر سکوت نکرد  ) 7(علی

 هـستیم کـه نزاعمـان برسـر مـسئله      خصمیما و آنان در » «انا وهم الحضمان الذّان اختصمانی ربهم «
بعـدي  امیه بر مسلمانان و روي کار آمدن یزیـد و جنایتهـاي               معاویه در تحکیم سلطه بنی    . »خداست

 .سهم عمده داشت
کدام از کتب روایـی حـدیث یـا عبـارتی دقیقـاً مثـل ایـن عبـارت کـه                       در هیچ ..: .من طلبنی وجدنی و    •

الـشیعه    در وسـائل  . مشهور بود یافـت نـشد     » حدیث قدسی «هاي دفاع مقدس به       خصوص در سال    به
سـألنی اعطیتـه و مـن     و مـن  حیتۀمن دعانی ا: ان اهللا تعالی قال   «: حدیثی شبیه به این نقل شده است      

ی ابتلیته و مـن  بقیۀاعطانی شکرته و من عصانی سترته و من قصدنی ا        و من عرفنی خیرته و من احبنّ
 ).419، ص 18ج (» احبتُه قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فأنا دیته

. وي تـشکیل شـد   با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه بـا رژیـم پهلـ            1344 در سال    :منافقین •
پس از پیروزي انقالب اسالمی، هـر روز بـا          . اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند        

 علیه جمهوري اسالمی به مشی      1360شد تا در خرداد       جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر می     
پـس از آن  . هاي آنان از سوي حکومت ایـران غیرقـانونی اعـالم شـد           فعالیت. مسلحانه روي آوردند  

تغییرات سازمانی وابسته به آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه                      
سرسـپرده صـدام شـده در تخلیـه اطالعـاتی و شـکنجه              . کردنـد   جمهوري اسالمی ایران فعالیت می    
 مـزدوران  عنـوان  اینک در اردوگاهی در عراق مستقرند بـه . کردند آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می 

هـا فعالیـت      ها و سایر ضدانقالب     طلب  آمریکا، انگلیس و اسرائیل همسو با استکبار جهانی و سلطنت         
 .دارند

 از طریق خبرگان رهبري به سمت قائم مقام رهبـري انتخـاب شـد و در                1357 در   :علی  منتظري، حسین  •
ائم مقـام رهبـري را       به دستور امام خمینی از این مقام عزل شد؛ در مدتی که ایشان سـمت قـ                 1368

 .برعهده داشتند مورد احترام و عالقۀ رزمندگان و مردم بودند
 مشهور به نواب صفوي از رهبران اصلی سازمان فـدائیان اسـالم             ):نواب صفوي ( میرلوحی، سیدمجتبی  •

ترتیب رژیم طـاغوت مبـارزي متعهـد و انقالبـی را کـه       بدین. همراه سه تن از همرزمانش شهید شد 
 1305شـهید نـواب صـفوي در سـال         . خواهی سخن گفته بود به شهادت رساند        ي اسالم فقط بر مبنا  

اي روحانی متولد شد و تحصیالت متداول را در کنار تحصیالت حوزوي              هجري شمسی در خانواده   
گشاي مبارزات مـسلحانه اسـالمی     مکتبی است که راه  -وي بنیانگذار اولین سازمان انقالبی    . ادامه داد 

هـاي    اسالم مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعمارگران و قـدرت                 فداییان  . بود
 !خارجی و روشنفکرنماهاي وابسته به غرب را سرلوحه اهداف خود قرار داده بودند
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کـسانی کـه در مدینـه بـا         . دهـد   به اهل واقعۀ جمـل مـی      ) 7( لقبی است که امیرالمؤمنین علی     :ناکثین •
 .بیعت کردند و در بصره عهد خود را شکستند و به جنگ با وي برخاستند) 7(ابن ابیطالب علی

هابیل و لبودا از یک بطـن از حـوا زاییـده شـدند و قابیـل و      .  فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است     :هابیل •
توانند ازدواج کننـد،      حکم خدا این بود که برادر و خواهر تنی نمی         . اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند      

قابیل نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیـل هابیـل    . باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کنند         
گویند جـایی کـه قابیـل هابیـل را بـه            . هابیل نخستین کسی بود که توسط برادر کشته شد        . را کشت 

بـه درگـاه    ) قابیـل و هابیـل    (وقتی قرار شد هر دو برادر       . خاك سپرد در کوهی حدود سراندیب بود      
خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسفندي را آورده بود، قربانی پذیرفته شد و از قابیل پذیرفتـه نـشد          

. هابیـل فرزنـد دوم آدم و حواسـت        . هابیل شبان بود  . و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد         
 )دهخدا(

: آمـده ایـن اسـت   » )7(ام الحـسین  کلمات االمـ عۀموسو« عبارتی که در کتاب  :هل من ناصر ینصرنی    •
 االطهار، هـل مـن مجیـر البنـاء          یۀهل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ینصر الذر           «

آیا دلرحمی هست که بر آل رسـول   : ترجمه) 506ص  (» البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول       
اري کند؟ آیا فریادرسی را ی ) 6(اي هست که ذریت پاك رسول       مختار رحم کند؟ آیا یاري کننده     

 دفاع کند؟) 6(؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول)3(هست براي فرزندان بتول
اسـت کـه در مقابـل دشـمنان         ) 7(ها مشهور و شعار حضرت امام حسین        از روایت  :هیهات من الذله   •

، 45االنـوار، ج    ، بحـار  7، ص 2، متقـل خـوارزمی، ج     131المهمـوم، ص    نفس. (خویش بیان شده است   
از «ترجمـه   . مفهوم این عبارت براي شاعران مایه سرایش اشعار حماسی بلندي شده اسـت            ). 83ص

البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت است که در            . »من دور است که به ذلت تن بدهم       
اال و ان الدعی من الدعی قد رکزنی بین السلۀ و الذله و هیهات لـه ذلـک مـن،                    «: روز عاشورا فرمود  

 ).505فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص(» ...هات منا الذلههی
در همانجـا بـه فکـر    . گري آفریقا را دشـات    مدتی والی .  از امراي دولت موحدین است     :یحیی، ابوزکریا  •

هـا بـه گـردش و     پرداخـت، بـا لبـاس مبـدل شـب         به شکایات مردم و محاکمات مـی      . استقالل افتاد 
به سرپرستی علما   . کرد  ان مردم محتاج و نیازمند توزیع می      رفت وارزاق می    کنجکاوي احوال مردم می   

در سـال  . مدتی در آفریقا فرمانروایی نمـود . پرداخت و دانشمندان و حمایت از ارباب علم و هنر می       
 »دهخدا«.  هجري درگذشت647

از یک   یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم نام پسر اسحاق پیغمبر و او را اسرائیل نیز گویند با عیصو                   :یعقوب •
یعقـوب داراي دوازده فرزنـد بـود، یعقـوب          . نام پیغمبري که پـدر یوسـف بـود        . شکم زاییده شدند  

یوسف را که از سایر فرزندان نیکوکارتر بود به جانشینی خود برگزید و همین امر موجب حـسادت                  
ش از   پـی  2206یعقوب در   . داستان تعامل برادران یوسف با او در قرآن آمده است         . سایر فرزندان شد  

وقتی یوسـف بـه     . در فراق فرزندش یوسف سالها گریست تا نابینا شد        . میالد مسیح بدنیا آمده است    
عزیزي مصر برگزیده شد پدر را از کنعان به نزد خـویش فـرا خوانـد و در آنجـا چـشمان یعقـوب                        

 سالگی روح پـاك را تـسلیم کـرد و جـسد مبـارکش را در                 147اند که یعقوب      نوشته. روشن گشت 
 ).دهخدا. (خاك سپردند نمودند و در مصر به حنوط




