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

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

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

شــود از مجموعــۀ فــداکاریها و  ودنــد. مگــر مــیدنبــال چــه ب
آرمانهاي یک ملت، کسی به این آسانی دست بشوید! اینها راه 

 هاي سعادت ماست که باید دنبال کنیم. ماست؛ اینها مایه
 1381آذرماه -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       

 ساختار اسنادي، مطالعاتی و انتشاراتی خود در نظر گرفته است.
 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   توان بـر مبنـاي مطالعـه اهـداف سـازمانی در دوره      عرضه شده است؛ ولی آنچه را می

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

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

سـنادي در نشـر شـاهد گـاه بـر وجـوه       تاکنون کمرنگ بوده است و لذا وجـه ادبـی و غیرا  
 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
ه است. به باور اندیشمندان و صاحبنظران تاریخی، فرهنگی را اولویت مهم خود قلمداد کرد

  ســخن ناشـــرســخن ناشـــر
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و اسنادي، فراهم کردن زمینه براي انتشار اسـناد فرهنگـی، نیـاز ضـروري مجـامع علمـی و       
هاي علمی براي پردازش و نشـر آثـار ایثـارگران بـه افـزایش و       پژوهشی بوده و اتخاذ شیوه

هاي مکرر و مؤکـد   رساند. توصیه دد میها م توسعه کمی و کیفی انتشار کتاب در سایر زمینه
) و مقام معظم رهبري (مد ظله العـالی) بـراي پـرداختن بـه اسـناد و آثـار،       ;حضرت امام(

دهنده جایگاه ویژه این اسناد بوده و ضرورت انتشار آن را بر مـا   ویژه وصایاي شهدا نشان به
 سازد. آشکار می

تناء به دفتـر انتشـارات شـاهد رسـید و     جلد قبل، نظرات بسیار سودمند و قابل اع دهدر  
 مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب  لحاظ گردید.

اسـت کـه    هـاي شـهداي اسـتان سـمنان     وصیت نامهاز  نامه وصیت 98کتاب حاوي این  
رگران هاي کارشناسانه در واحد انتشار اسناد و آثار شـهدا و ایثـا   ها وبازنگري حاصل بررسی

است. در اینجا شایسته است که از آقاي دکتـر منـوچهر اکبـري اسـتادگروه زبـان وادبیـات       
و پژوهشگر ادبیـات وتـاریخ دفـاع     فارسی دانشگاه تهران، رئیس بنیاد دانشنامه نگاري ایران

ویـژه در حـوزه دفـاع     هاي دانشگاهی و پژوهشی به عنوان چهره نام آشنا در عرصه مقدس به
وقفـه   انشان که زحمت تدوین این مجموعه را به عهده گرفته و تـالش بـی  مقدس و همکار

  اند تشکر و قدردانی شود. داشته
هـاي کارشناسـان و صـاحبنظران گرانقـدر      همچنین جا دارد که از رهنمودها و مساعدت 

زاده، دکتر کیانوش کیـانی و... صـمیمانه تقـدیر و تشـکر      آقایان: دکتر اکبر اشرفی، امیر رزاق
 ییم.نما

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

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

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

 نشر شاهد
 1391شهریور ماه 
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 هاي کلیدي عبارت
I .مادر عزیز دل و جانتان را با ذکر و یاد خدا آرام کنید 
I  د. خداي نکرده فرزندتان منحرف و فاسق و فاجر بیمصیبت آن روزي بود که وخبر از خدا ب 
I  .دست از امام عزیز برندارید 
I  اهللا علیه. اطاعت از امام عصر است، سالم از اماماطاعت 
I اید ناراحت نباشید. که فرزندي را در راه خدا داده اي پدر مهربان، اي مادر عزیز از این 
I ي دشمنان اسالم را سیاه سازید.با صبر و استقامت در شهادت من رو 
I .دل و جانتان را با ذکر و یاد خدا آرام کنید 
I .افتخار کنید که [فرزندتان] در راه خدا بوده و جانش را تقدیم محضر امام زمان(عج) کرد 
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 شبانی خانوادگی:  نام
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 عصمت نام مادر:
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 محمدرضا شبانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
امیرالمـؤمنین   نّأده و رسوله و اشهد عب  اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد ان محمداً«

 » و ابنائه المعصومین حجج اهللا علیاً
الریب فیها و ان اهللا یبعث من فـی   اتیۀ لساعۀو النار حق و ان ا الجنۀو اشهد ان الموت حق و ان «

  1»القبور
اینجانب، بندة حقیر پروردگار، در حال سالمت جسم و جـان و بـا اختیـار و آزادي، در     

نامۀ شرعی خـود   ر پر نور و سرور، که با خون صدها شهید آزاد گشته است، وصیتاین دیا
 نویسم. را، با یاد و نام حضرت حق، بر این سطور می

وصی خود پدر عزیزم را که برایم بسی زحمت کشـیده و خـون دل خـورده قـرار دادم.      
از کسی طلبـی دارم و نـه   گیرم باشد. نه  اوالً از دار دنیا چیزي ندارم که فرداي قیامت گریبان

فقط مقدار پانصد تومان بابت رد مظالم به  .»الحمدهللا رب العالمین«به کسی مقروض هستم، 
 مستحقان پرداخته شود و سه ماه نماز و یک ماه روزه نیز عوض حقیر گرفته شود.  

کـنم کـه اي پـدر     ام، عـرض مـی   ام نوشـته  نامه و در آخر باز به تأکید آنچه که در وصیت 
اید ناراحت نباشـید. اینهـا ذخیـرة     مهربان، اي مادر عزیز از اینکه فرزندي را در راه خدا داده

طور کـه   آخرتتان خواهد [شد]. و اگر این فرزند حقیرتان نیز چنین لیاقتی را پیدا کرد، همان
در شهادت حمید صبر و استقامت کردید و روي دشـمنان اسـالم را سـیاه کردیـد، صـبر و      

 پیشۀ خود سازید و دل و جانتان را با ذکر و یاد خدا آرام کنید.   شکیبایی را
انـد و نـزد خـداي     اند، زنده شوند، نمرده این را بدانید که کسانی که در راه خدا کشته می 

   2خورند. خود روزي می
خبر از خدا  مصیبت آن روزي بود که خداي نکرده فرزندتان منحرف و فاسق و فاجر بی 

 ید که در راه خدا بوده است و جانش را تقدیم محضر امام زمانش کرد. بود. افتخار کن
 نکتۀ دیگر اینکه 

                                           
 الجنان). تلقین میت و اقرار به مسلمانی و وحدانیت خدا و شهادتین (مفاتیح -1
 ».اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«عمران است  از سورة آل 69ترجمه آیه  -2
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ــذاریم ــادا خویشـــــــتن را واگـــــ  مبـــــ
 

 1امــــام خــــویش را تنهــــا گــــذاریم    
ــته    ز خــــون هــــر شــــهیدي اللــــه رســ

 
ــذاریم    ــا گـــ ــه پـــ ــادا روي اللـــ  مبـــ

  

اهللا علیـه،   دست از امام عزیز برنداریـد، اطاعـت او اطاعـت از امـام عصـر اسـت، سـالم        
 مخالفت با او مخالفت با امام زمان(عج) است.  

 دار خدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را نگه 
از همگان عوض حقیر حاللیت بخواهید. به همۀ خویشان و قومان و دوستان و آشنایان  

 مرا ببخشند و شما خودتان نیز عفوم کنید، از من راضی باشید. 2بگویید
 

 3ا شبانیالحقیر محمدرض
 11/8/63مورخ نوشتن 

                                           
 پور است. شعر از قیصر امین -1
 ».بگوئید«در اصل وصیت  -2
 ».شعبانی«در اصل وصیت  -3
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم. اگر خداوند صدها مرتبه مرا از مرگ برهاند، باز هم در راه او جهاد می 
I .امام را دعا کنید 
I باشد. خواستم که در جهان و در همه جا است و آن هم اسالم راستین می فقط یک چیز می 
I جا وجود دارد. د در همههمه چیز آفریدة خداوند است و خداون 
 

 اصغر علی :نام
 جو شجاع خانوادگی:  نام
 اسداهللا پدر:  نام

 خیرالنسا نام مادر:
 1337دهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1361وششم تیر   بیست تاریخ شهادت:
 شلمچه محل شهادت:
 - نحوة شهادت:

 گلزار شهداي شهرستان شاهرود :مزار
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 جو اصغر شجاع علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا علیـه و   ) و رسول اکرم صلی6با درود بیکران به پیغمبران راستین و حضرت محمد(

خصوص آخرین  السالم، و یازده فرزند او به آله و جانشین بر حق او، علی امیرالمؤمنین علیه
درود فراوان به جانشین آن حضرت یعنی نایب [امـام]،   الزمان(عج)، و امام، حضرت صاحب

 امام خمینی و همچنین مجتهدین تقلید از اول تا به حال. 
خواستم که در جهان و در همـه جـا اسـت و آن     من وصیت ندارم، اما فقط یک چیز می 

) فرسـتاده  6باشد. یعنی اسالمی که خدا توسط حضـرت محمـد(   هم اسالم راستین می
ها روي زمین قرار داده است و ما در این دنیا بـه آن   براي زندگی کردن انسان است و آن را

جـا وجـود دارد. اگـر خداونـد      نیاز داریم. همه چیز آفریدة خداوند است و خداوند در همه
کـنم، تـا راه حـق خداونـد در      صدها مرتبه مرا از مرگ برهاند، باز هم در راه او جهـاد مـی  

کردنـد،   همیشه در جنگ بلکه از روشی که پیغمبران استفاده مـی جاي حاکم شود، اما نه  همه
) حـاکم  7ها و راه راست اسالم عزیز، ماننـد روش حضـرت علـی(    یعنی راهنمایی انسان

 شود. 
روي سیاه خداوند هیچ چیـز در دنیـا از نیـاز مـادي نـدارم، فقـط چیـزي کـه          این بندة  

) که در دعاي خود بـه  7حضرت علی( نباشم. به فرمودة 1خواهم این است که از [...] می
چیز به ما دادي تا در راه تـو باشـیم و تـو را     که خداوند بزرگ همه«گوید  خداوند چنین می
خاطر راهی کـه پـیش    خاطر بهشت و دوزخ بلکه به خاطر این دنیا و نه به ستایش کنیم، نه به

عشـق دیـدار تـو را دارم،    خاطر این که  به 2»هایی که به ما دادي. روي ما قرار دادي و نعمت
 پس هر چه در درگاه تو ستایش کنیم باز هم کم کردیم. 

وصیت من این که وقتی که از دنیا رفتم باال سر مزار مـن گریـه نکنیـد. وقتـی کـه مـی        
شـود   خواهید جنازة من را دفن کنید فقط پدر و مادر و برادرهایم و خواهرم باشند. اگر مـی 

                                           
 خوانا نیست. -1
» فعبـدتک  ةما عبدتک حوفا مـن نـارك و الطمعـاً فـی جنّتـک لکـن وجـدتک اهـالً للعبـاد         «فرماید:  ) می7علی( -2

 ).186ص  ،67ج  ،(بحاراالنوار
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) شهید کربال و هفتاد و 7است. چون حضرت امام حسین( حتی فامیل نزدیک نباشد بهتر
دو تن از یارانش را کسی نبود دفن کند. دوم آنکه اگر در روزهاي شنبه و یکشنبه و دوشنبه 

شنبه، در راه خدا جان دادم جنازة مرا تـا روز جمعـه بگذاریـد     شنبه و چهارشنبه و پنج و سه
) بگذارید و بعد من را دفن کنید. اگر در روز الزمان(عج باشد و بعد باال سر من نوار صاحب

خواهید، مرا دفن کنید. فقـط یکـی دو سـاعت جنـازة مـرا در       جمعه مردم، در هر روزي می
الزمان(عج) در باالي سر من بخواند. پـس از مـرگ مـن     روي زمین بگذارید و نوار صاحب

ن راضـی نیسـتم. اگـر در    [یعنی] سه یا هفت روز بیشتر نباید عزا بگیرید، اگر بیشتر باشد م
برادر آستانی فرماندة آموزشـی را  «مزار من عکس گذاشتید، در زیر آن این جمله را بنویسید 

. » دعا کنید.  حتماً
 .دار نگهامام را دعا کنید. خدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  
 

 »اهللا ۀحمالسالم علیکم و ر«
 جو اصغر شجاع علی
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 اي کلیديه عبارت
I .نگذارید اسلحۀ من روي زمین بیفتد، با این دشمن بعثی عراق بجنگید 
I .افتخار کنید که من رفتم 
I     نصیحت از من به شما اینکه نگذارید این کفر جهانی براي ایران دست بند کنـد، تـوي دهـنش

 بزنید.
 

 رضا :نام
 شجاعی ادگی:خانو  نام

 محمد پدر: نام 
 زهرا نام مادر:

 1347ششم دي  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
 ارتش کننده: ارگان اعزام

 1367ودوم خرداد  بیست تاریخ شهادت:
 فکه محل شهادت:
 بمباران شیمیایی نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 رضا شجاعی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 مان و نایب بر حقش امام خمینینام خدا و با سالم و درود به امام ز به
سالم علیکم، پس از تقدیم عرض سالم، امیدوارم کـه حالتـان خـوب باشـد و خداونـد       

تبارك و تعالی به شما پدران و مـادران و بـرادران و بـه همگـی خـانوادة شـهیدان صـبر و        
رسانم. پدر جان  حوصله بدهد. همگی قوم و خویشان و دوست و رفیق و غیره را سالم می

گونه ناراحتی نکنید و هرگز جوش نزنید و برادرانم هم بـراي مـن    و مادرم! از بابت من هیچ
تاي شما هستم، ناراحـت نباشـید و شـما هـم نگذاریـد       ناراحتی نکنید. برادرانم! با هر شش

 ، با این دشمن بعثی عراق بجنگید.  1اسلحۀ من روي زمین بیفتد
ابوت من را سر آب یک لحظه روي زمین بگذارید آباد که بردید، ت آقایان من را به جهان 

مان ببرید. صورت من را بگذارید مادرم سـیر ببینـد و همچنـین پـدرم و      و بعد جلوي خانه
حق ندارید به خاك بگذاریـد.   2ام، من را تا ندیدند برادرانم و پدربزرگ و مادربزرگم و عمه

ند تا آنها آرام گیرنـد. و خـواهش   مخصوصاً برادرانم و پدر و مادرم باید صورت رضا را ببین
 شود.  دیگر من این است که براي من گریه زاري نکنید که روحم ناراحت می

دوباره با تقدیم عرض سالم به همگی رزمندگان اسالم و شهیدان کربالي ایران، خدمت  
مـن  رسانم، و هیچ ناراحت نباشید. افتخار کنیـد کـه    پدر و مادرم [را] سالم بسیار فراوان می

رسـانم. و   در این راه رفتم. خدمت برادرانم حسین و علی و اسماعیل [را] سالم فراوان مـی 
خـاك مـن سـر بزنیـد. خـدمت       3مرتبه به براي رضا هیچ ناراحت نباشید و هر چند بار یک

رسانم و بعد از رفـتن مـن هـیچ ناراحـت نباشـید و       پدربزرگ و مادربزرگ سالم فراوان می
هـایم [را] سـالم    نید کـه مـن رفـتم. خـدمت دایـی عباسـم و خالـه       جوش نزنید و افتخار ک

دفعـه از مـن خبـر     کنم که گریه نکنید و چند بـار یـک   رسانم و بعد از سالم خواهش می می
رسـانم.   هـایم را، هـم سـالم مـی     روسـتایی  شهري و هم بگیرید. خدمت قوم و خویشان، هم

                                           
 ».بیافتد«در اصل وصیت  -1
 ».ندیدن«در اصل وصیت  -2
 ».از«در اصل وصیت  -3
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هـا  رسـانم و از آن  سـالم مـی   تیمنشسـ  مـی ی که با هـم  یرهانگو همس 1]...مخصوصاً رفیقان[
د، از من سري بزنید و دیگر این نصیحت از من بـه شـما   خواهم که من را فراموش نکنن می

اینکه نگذارید این کفر جهانی براي ایران دست بند کند، توي دهنش بزنیـد. دیگـر عرضـی    
 سپارم. ندارم و شما را به خداي بزرگ می

 »هاهللا و برکات رحمۀوالسالم علیکم و «
 سرباز وظیفه رضا شجاعی

 

 پیاده.  3دستۀ  1گروهان  723گردان  3خراسان تیپ  72ر گجمعی لش
 آدرس شاهرود، میامی، روستاي جهان آباد، منزل محمد آقا شجاعی

اگـر خواسـتید سـر    بعـد  نویسنده رضا شجاعی، این نامه را اول بخوانید و عمل کنید و  
مادر جـان   .مندست مادرم یادگاري از  بهبدهید ه را نامو همه خاکم بخوانید اشکالی ندارد. 

 .دار نگهخدا
 18/5/66شروع خدمت 

 در دم مهلترویم دم آخر به بر ندیدي تو  خداحافظ ایا مادر  
 رضا شجاعی

 

                                           
 خوانا نیست. -1
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 31شجاعی، رضا      ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I بخش است. بدانید مرگ در راه خدا حیات 
I  اخروي راه گشودم.خدا را شکر که از زندان دنیوي بگسستم و به بهشت 
I .خوشحال باش و افتخار کن که پسرت راه جدش را رفته تا روح من همیشه شادمان باشد 
I وار زندگی کردن از هم سبقت بگیرید. خواهران عزیزم، در زینب 
I وار، بـر تمـام دشـمنان اسـالم چـه داخلـی و چـه خـارجی          گونه، علـی  پرور، حسین  شهید ملت

 بخروشید.
I که محتاج دعا هستیم. رزمندگان را دعا کنید 
I .در همۀ موارد صبر را پیشه کنید و فرزندان خود را به معامله با خداوند بفرستید 
I آید، زود قضاوت نکنید و از رهبران مذهبی تقلید کنید. در مسائلی که در مملکت پیش می 
I حجابی رادست کم نگیرید. مسائل اسالمی را حتماً رعایت کنید. مسئله بی 
I  تنها نگذارید. هرگز امام را 
I و تقوا پیشه کنید. نماز را حتماً سر وقت بخوانید 
I  .در نمازها امام را دعا کنید. نماز جمعه را ترك نکنید 

 حسینسید :نام
 شجاعی خانوادگی:  نام

 اهللا سیدرحمت پدر: نام 
 زهرا نام مادر:

 1346پانزدهم آذر  تاریخ تولد:
 شهرستان تهران محل تولد:
 سوم راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
 خوش عین محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــا  :م ــهداي ام ــزار ش ــاي گل مزاده یحی
  شهرستان سمنان



 33شجاعی، سیدحسین      ¹استان سمنان 

 سید حسین شجاعی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»دوا فیالذین آمنوا و هاجسبیل روا و جاه اهللا باموالجۀم درهم اعظُهم و انفس عنداهللا و اولئک 
الف همائ1»نزو 
هایشان و ایمان آوردند نـزد خـدا    هایشان و جان که در راه خدا هجرت کردند با جهاد با مال یکسان«

 ».اجري عظیم دارند و اینان رستگارند
سـت از  ا بخش است، مرگ نیست بلکه تبدیل صورت زندگی بدانید که مرگ در راه خدا حیات 

و آراسته، خدا را شکر که از زندان دنیوي بگسسـتم  زندگی آمیخته به بال به زندگی طیبه و جاودان 
ارزش کـه در راه   و به بهشت اخروي راه گشودم و چه ارزشی دارد این بدن و جوارح و جسـم بـی  

 ؟خدا از آن دریغ شود
 :کنم حال که به این درجه الهی نائل آمدم وصیت می

د رحمت  دحسین شجاعی نام پدر سی ل سـالم   2567اهللا شناسنامه  اینجانب سی صادره از تهران او
پرور ایران و بعـد سـالم بـر     به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی بعد سالم بر ملّت شهید

خصوص پدر و مادر عزیزم، سالمی گرم از میان خون و شهادت، عشق و ایمـان   ام به خانواده گرامی
 بازند. جان می فضل و بخشش بندگان خدا در راه خدا که خالصانه در راه خدا

دانم از دست من بسیار ناراحت هستید زیرا باعث رنج و عذاب شـما در   پدر و مادر عزیزم: می 
دوران زندگی بودم امیدوارم مرا ببخشید و حالل کنید، اسلحه مـا را زمـین نگذاریـد و تقـوا پیشـه      

 کنید.
بـا ایمـان بـه خـدا     مادرجان، همانطور که موقع آمدن به جبهه جلوي مردم ناراحـت نبـودي و    

استوار و پایدار بودي امیدوارم از شهید شدن نیز ناراحت نباشی، چرا که اگر ناراحت باشـی باعـث   
شوي، پس خوشحال باش و افتخار کن که پسرت راه جدش را رفتـه تـا    رنج و عذاب روح من می

 روح من همیشه شادمان باشد.
ل قبـر   مادرجان هر شب امام را دعا کن و همانطور که گفت  م امیدوارم مرا ببخشی تا در شـب او

پیـرو   1342پابوس ائمه اطهار بشوم. و تو پدر عزیزم، پدرجان تو از همان اوایل انقالب یعنی سال 
چنان خط امام را ادامه بدهی و کلیه دستورات امام را نه یک کلمه کمتر  خط امام بودي انشاءاهللا هم

                                           
 .20توبه/  -1
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ابل شهید شدن من مثل کوه استوار و مثـل دریـا خروشـان    و نه یک کلمه بیشتر انجام بدهی، در مق
 دانی که مقام شهید واال است. باش و به خود ببال که پسرت راه خدا را رفته چون خودت می

وار زندگی کردن از هم سبقت بگیریـد حجـاب خـود را کـه اسـلحه       خواهران عزیزم، در زینب 
بلکه میـل   .هاي دنیوي اعتنایی نکنید خواسته باست حفظ کنید و  1قوي در مقابل کافران و منافقان

بلکـه   .گونه ناراحتی به خـود راه ندهیـد   به آخرت بورزید و با از میان رفتن من از بین خودتان هیچ
 افتخار کنید که خواهر یک شهید هستید.

 من که در زمان حیات نتوانستم اسالم را به معناي واقعی بشناسمو شما برادران عزیزم، برادران  
سعی کنید هرچه بیشتر اسالم را فرا بگیریـد و بـه آن عمـل کنیـد، تـا آنجـا کـه         .و به آن عمل کنم

 اید. توانید به این انقالب کمک کنید که به اسالم کمک کرده می
 من و کلیه شهیدان این انقالب این است که:  پرور، وصیت و شما کلیه ملت شهید 
 از امام اطاعت کنید. -1
 ا نگذارید.امام را تنه -2
 شود. براي ما ناراحت نباشید و گریه نکنید که باعث رنج و عذاب روح ما می -3
وار، بـر تمـام دشـمنان اسـالم چـه داخلـی و چـه خـارجی          گونه، علـی  پرور، حسین ملت شهید -4

 بخروشید.
 سیدحسین شجاعی

 اي دیگر] نامه [وصیت
 2بسم اهللا الرحمن الرحیم

نـی عشـقنی و مـن    نی و مـن احب عرفنی و من عرفنی احبمن طلبنی وجدنی و من وجدنی «
حـدیث   3»دیته فانادیتـه  عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی)

گاه که کشـت تـو    گاه که شد خدا عاشق تو و آن گاه که شدي عاشق خدا و آن و آن«قدسی) 
 »بهاي تو را خودش را قرار داد. گاه که خون را و آن

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
، تاریخ تولد: 2567نام: سیدحسین، نام خانوادگی، شجاعی، شماره شناسنامه: «نام نوشته شده است:  در باالي وصیت -2

 -شـهریور  17منان، بلـوار  از شهرستان سـمنان، آدرس: سـ    ، اعزامی:O+اله، گروه خون: ، نام پدر: سیدرحمت1346
 -الـه شـجاعی   منـزل سـیدرحمت   -سمت چـپ درب اول  -متري اول سمت چپ 12 -متري اول16 -گلشهر دوم

 .6094تلفن: 
لبنی. -3 ن طَ ر.ك. تعلیقات ذیل م 
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 فرماید:   اي از این بهتر که قرآن می چه معامله 
کند کـه (در برابـرش) بهشـت بـراي      ها و اموالشان را خریداري می خداوند از مؤمنان جان«

 ، قسمت اول) 111(سورة توبه، آیه  1آنان باشد.
خدایا آرزویم همین بود، به کرمت قسم که در این مورد ناامید نشـده بـودم و آخـر بـه      

دم. خدایا تو در روي بندگانت دو راه قرار دادي، یکی راه پاکان و مقربـان بـه   مقصودم رسی
شدگان از درگاهت، و شکر تو را که در این مورد عقل نیز بـه مـا    درگاهت و یکی راه رانده

دادي تا انتخاب کنیم این دو راه را از هم. پس آن کس کـه منحـرف شـد و از درگـاه خـدا      
 و شعور بوده ولی گول دنیاي فانی را خورده است.   رانده شد، بدانید که با عقل

خدایا! رزمندگان اسالم همه از دستۀ اول هستند، پس هر چه بیشتر آنها را بـه درگاهـت    
 نزدیک فرما.  

مهدي(عج) جان! آرزوي مـا رزمنـدگان، خشـنودي شـما از ماسـت. تـو را بـه مـادرت          
 ه.) همۀ رزمندگان را جزء سربازان خودت قرار بد3زهرا(

و امام! اي نجات دهندة ما از منجالب ذلت، بدانید که دعـاي شـما و شـماها بـوده کـه       
خداوند این امدادهاي غیبی خود را نصیب ما کرده، پس رزمندگان را دعا کنیـد کـه محتـاج    

 دعا هستیم. 
و شما اي ملت شهیدپرور! بدانید که در درگاه خدا اجـري بـس عظـیم داریـد. بـا ایـن        

هـایی   سال کردید با این رنـج  4ویل جامعه دادید، با این صبري که در عرض شهدایی که تح
اید که امام وصیت کـرده بـود.    ) را انجام داده7که کشیدید و با این... وصیت امام حسین(

هاي اسالمی هستید. پس در همۀ موارد صبر را پیشه کنیـد   در این مقطع زمان از بهترین امت
 با خداوند بفرستید تا ارمغان پیروزي را براي شما هدیه کنند. و فرزندان خود را به معامله

گذار جمهوري اسالمی را بدانید که راهنمـایی بـس بـزرگ اسـت. او را      قدر امام و بنیان 
آیـد، زود   هرگز تنها نگذارید و او را دعا و اطاعت کنید. در مسائلی که در مملکت پیش می

 اید.  نید که در این مورد نیز تاکنون پیروز بودهقضاوت نکنید و از رهبران مذهبی تقلید ک
و شما اي خانواده! امیدوارم که راه من را ادامه بدهید و اسلحۀ من را بر زمین مگذاریـد.   

حجابی رادست کم نگیرید. کمتر با اشـخاص   مسائل اسالمی را حتماً رعایت کنید. مسئله بی
                                           

 ».الجنۀان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بأنّ لهم « -1
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قاطع برخورد کنید جو مذهبی را قوي  آمد داشته باشید با آنها ضدمذهب و ضدانقالب رفت
کنید و هرگز جاي من را میان خود خالی نپندارید. اصالً براي مـن شـیون و نالـه نکنیـد تـا      
مشت محکمی بر دهان ضدانقالب باشد و هرگز نگذارید در خانۀ شما حرفی علیه اسالم یا 

بود. هرگز امـام را   انقالب گفته شود. به دیگران بگویید که شهادت من یک شهادت آگاهانه
تنها نگذارید. نماز را حتماً سر وقت بخوانید. در نمازها امـام را دعـا کنیـد. نمـاز جمعـه را      

 ترك نکنید. از غیبت، تهمت دوري کنید که امر حرامی است.  
در طول زندگی خودم شما را اذیت کردم و از این بابت و دیگر مسائل مرا، هـم شـما و    

خواهم که مرا حـالل کنیـد و بـار     یان ببخشید. از پدرم و مادرم میهم دیگر دوستان و آشنا
گویم براي من شیون و ناله نکنید. در مورد مسائل مالی وکیل خود را پدرم را قـرار   دیگر می

زاده یحیـی،   داند و من را پهلوي بقیه شهداي سمنان، امام دهم. در همۀ موارد خودش می می
ماه روزه نیز قضا دارم. از دیگران براي مـن حاللیـت    1 سال نماز و 5/1دفن کنید و حدود 

بطلبید و به دیگران اعالم کنید اگر از من طلب (پول) دارند به آنها بدهید. التماس دعا، مـرا  
 حالل کنید تا شب اول قبر پابوس ائمه اطهار بشوم. 

 حسین شجاعیسید
6/8/61 

 عاشوراي حسینی
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 هاي کلیدي عبارت
I  گاه امام بزرگوارمان را تنها نگذارید. خواهم که هیچ شما ملت بزرگ ایران میاز 
I .مردن حق است و چه بهتر که شهادت باشد 
I .بهترین راه، راه اسالم و قرآن است و اسالم به ما جوانان احتیاج دارد 
I ایم و شما که هستید، باید راه زینبی انجام بدهید. ما رفتیم راه حسینی انجام داده 
I الم در خطر است باید از اسالم حمایت کرد تا آنجایی که امکان است.اس 

 یداهللا :نام
 شجاعی خانوادگی:  نام

 قاسمعلی پدر: نام 
 کشور نام مادر:

 1337نهم مرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 چهارم ابتدایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
 خوش عین محل شهادت:
 بت ترکشاصا نحوة شهادت:

   گلزار شهداي شهرستان شاهرود :مزار
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 یداهللا شجاعی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

   »جمیعا 3افرواناو  تثبا 2اورذرکم فانفح 1امنوا خذوآیا ایها الذین «
اي اهل ایمان سالح جنگ برگیرید و آنگاه دسته دسته یـا همـه یکبـار متفـق بـراي جهـاد       «

 )71آیه نساء سورة (». بیرون روید
بـرم، بـا درود    سـر مـی   هاي حق علیه باطل بـه  اینجانب یداهللا شجاعی که اکنون در جبهه 

شکن زمان و با سالم به امت شهیدپرور ایران ملت غیـور   فراوان به امام امت، آن خمینی بت
اه صـراط  ام و آن راه، ر هاي حق علیه باطل هستم، راه خود را یافتـه  ایران. من که عازم جبهه

گاه امام بزرگوارمـان   خواهم که هیچ مستقیم و راه الهی است. و از شما ملت بزرگ ایران می
 را تنها نگذارید.  

سـپارم و از خـداي متعـال     پیامی به پدر و مادرم دارم که شما را بـه خـداي بـزرگ مـی     
شـهادت   گـاه از  خواهم که به شما صبر و استقامت در راهش را به شما عطا کند. و هـیچ  می

فرزندتان ناراحت نباشید که مردن حق است و چه بهتـر کـه شـهادت باشـد در راه خـدا. و      
سفارشی به برادرانم دارم که راه اهللا را انتخاب کنند و بهترین راه، راه اسالم و قرآن اسـت و  

 اسالم به ما جوانان احتیاج دارد. 
ما [را] رفتیم راه حسـینی انجـام   گویم که  سپارم و می و خواهرانم را به خداي مهربان می 

ایم و شما که هستید باید راه زینبی انجام بدهید و آن پیام خون شهید است. و دیگـر از   داده
خواهم که هیچ از این مسائل ناراحت نباشند که اسالم در خطر است و بایـد از   ها می وابسته

 سپارم. خداي بزرگ میاسالم حمایت کرد، تا آنجایی که امکان است. و دیگر شما را به 
 

 4»اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 یداهللا شجاعی 25/7/1361مورخه 

                                           
 ».خذو«در اصل وصیت  -1
 ».روفانف«در اصل وصیت  -2
 ».او یفرو«در اصل وصیت  -3
الم و علیکم رحمتت اهللا و برکاتو«در اصل وصیت  -4 والس.« 
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 هاي کلیدي عبارت
I ها را فراموش نکنید. نماز جمعه 
I ها شرکت داشته باشید. در دعاها و نماز جماعت 
I .دعا براي فرج مهدي(عج) [کنید] و براي سالمتی امام دعا کنید 
I  قرآن کامالً دفاع کنید.از اسالم و 
I .همۀ شما در بسیج شرکت کنید و رزمندگان را دعا کنید 
I .امیدوارم که همیشه و در هر شرایطی دست از امام برندارید 
I .از رهنمودهاي پیامبرگونۀ او اطاعت کنید 
I خواهم که با هوشیاري تمام با دشمنان داخلی مبارزه کنید. از شما می 
I .راه شهدا را ادامه دهید 
I ن به جبهه میر[و]م تا به دستور رهبرم، حق مستضعفین را از ظالمان تاریخ بگیرم.م 
I .هرگز دست از دین اسالم برندارید 

 رضا :نام
 انشجاعی خانوادگی:  نام

 علی پدر: نام 
 شهربانو نام مادر:

 1346نهم تیر  تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:
 دوم متوسطه تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1365یکم اسفند  تاریخ شهادت:
 شلمچه محل شهادت:

 اصابت ترکش ت:نحوة شهاد
   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 رضا شجاعیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ  قتلـوا فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قـاتلوا و  « رن عـنهم  ألکفّ

   1»ن تحتها االنهارهم جنات تجري مدخلنّسیئاتهم و أل
هایشـان رانـده شـدند و در راه مـن آزار      پس آنان که وطن خود را رهـا کردنـد و از خانـه   «

هـایی کـه از    کنم و آنها را به بهشت هاشان را تالفی می کشیدند و کشتند و کشته شدند، بدي
 (قرآن کریم)» سازم. زیر آن جویبارها روان است، داخل می

راي شما اي برادران و خواهران و پدر و مادرم پیـام و وصـیتی   تر از آنم که ب من کوچک 
کنم که در باالي جنـازة مـن گریـه     کنم، از چه کنم! به تو اي پدر و مادرم! سفارش کامل می

) باشد و بـه یـاد مظلومیـت امـام     7امام حسین( 2اکبر کنید براي علی نکنید و اگر گریه می
ـ 7حسین( ران باشـید، کـه همـان شـهید مظلـوم، دکتـر       ) باشید و به یاد مظلوم کربالي ای
ها شرکت داشته  ها را فراموش نکنید و در دعاها و نماز جماعت است و نماز جمعه 3بهشتی

وطـنم! از مـن    گرایی و دودستگی بپرهیزید. و شما اي برادران و خواهران هم باشید. از گروه
ن را ادامه دهید و دعا بـراي  ناراضی هستید، به بزرگی خودتان ما را قربت کنید و راه شهیدا

فرج مهدي(عج) [کنید] و براي سالمتی امام دعا کنید، و در حین دعاها مسـلمانان جهـان را   
فراموش نکنید و همچنان پایدار باشید و از اسالم و قرآن کامالً دفاع کنیـد و همـۀ شـما در    

 بسیج شرکت کنید و رزمندگان را دعا کنید.  
 »والسالم«

ــ تــــا تــــوانی مــــی  ز از یــــار بــــدگریــ
 

 یــــار بــــد بــــدتر بــــود از مــــار بــــد 
ــا    ــد تنهـ ــار بـ ــان مـ ــر جـ ــو را بـ ــد تـ  زنـ

 
ــ   ــان و ایمانـ ــر جـ ــد بـ ــار بـ ــد تیـ  4زنـ

  

 رضا شجاعیان

                                           
 .195عمران /  آل -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص«
هـاي   کنند در راه او و همانند صف را که جهاد می دارد آن کسانی همانا خداوند دوست می«

 (قرآن کریم) .»اند فوالدین ایستاده
)، و سـالم بـر تـو اي خـون     3سالم بر تو اي پسر فاطمه( »السالم علیک یا اباعبداهللا« 

. سـالم بـر شـهداي صـدر اسـالم      2خدا. با سالم بر امام امت و سالم بر قـائم مقـام رهبـري   
نامۀ ایـن حقیـر    عنوان وصیت اي [را] به هاي معظم شهدا. چند کلمه هتاکنون، سالم بر خانواد
 اهللا. خدمت شما امت حزب

اي خدا آیا باور کنم که بعد از ایمان به تو باز مرا عذاب خواهی کرد؟ یـا اینکـه بعـد از     
دوستی و عشق و عالقه به تو باز مرا از خود دور گردانـی؟ بـا آنکـه بـه لطـف و رحمـت       

دانستم از اینکه مـرا آفریـدي،    امید دارم، باز محرومم سازي؟ و اي کاش می نامنتهایت چشم
اي، تـا   از اهل سعادت مقرر داشته و براي مقام و نزدیک شدن بـه تـو مخصـوص گردانیـده    

خواهم که مرا از اهـل   گردید. و حال از تو می ام روشن و قلبم آرام می آنکه دلم شاد و دیده
شاید من لیاقت آن را نداشته باشم، نصیبم گردانـی، تـا شـاید    سعادت قرار ده و شهادتی که 

) و یارانش محشور گردانـی. و حـال آنکـه    7که گناهانم را ببخشی و مرا با امام حسین (
کنم، به من عنایت کردي و راه راست و مستقیم را بـه مـن نشـان دادي و     خدایا شکرت می

رزم را بـر تـن کـنم و دوشـادوش      این لیاقت را به من عطا کردي، تا اینکـه لبـاس مقـدس   
اي تشکر از  رزمانم، و با توکل به تو، با دشمنان تو بجنگم و با جهاد در راهت بتوانم ذره هم

 جا آورم. انشاءاهللا. هایت را به این همه نعمت
اهللا و همیشه در صحنه! امیدوارم که همیشه و در هر شرایطی دسـت از امـام    امت حزب 

اي پیامبرگونۀ او اطاعت کنید و نگذارید که دل این پیـر جمـاران بـه    برندارید و از رهنموده
خواهم که با هوشیاري تمام با دشمنان داخلی مبارزه کنید و راه شـهدا   درد آید و از شما می
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تـا رفـع فتنـه از عـالم     «را ادامه دهید و اسلحه بر زمین افتـاده ایـن شـهیدان را برگیریـد و     
 1.»بجنگید

انـد، مـرا    خواهم که اگر بدي از مـن دیـده   اهللا می برادران و امت حزبو در آخر از کلیه  
هـاي پـاك خـود     خواهم که همواره با حفظ حجاب خود در دامن ببخشند و از خواهران می

 هایی را پرورش دهند که بتوانند براي اسالم خدمت کنند. بچه
اینکه در این عمر کنم، از  خواهم و طلب حاللیت می و از پدر و مادر عزیزم معذرت می 

 ام بوده براي شما انجام ندادم.   کوتاهم آنچه را که وظیفه
 دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  

 رضا شجاعیان
 3عصر ساعت  1/9/65

 نامۀ بندة حقیر خدا رضا شجاعیان وصیت
 

 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 2»اغزوا تورثوا ابنائکم مجدا«
 ». جهاد کنید تا به ارث ببرید براي فرزندانتان عظمت را«
ر باعظمـت  کام کـه سـرباز کـوچکی از لشـ     اینجانب رضا شجاعیان، افتخار آن را داشـته  

شکن، پاسخ مثبت داده باشم.  باشم و امیدوارم که به نداي حسین زمان، خمینی بت اسالم می
ضعفین را از ظالمان تـاریخ بگیـرم و شـما    من به جبهه میر[و]م تا به دستور رهبرم، حق مست

اي برادران و خواهران، اي پدران و اي مادران و اي کودکان، قدر این نعمـت بـزرگ، قـدر    
گوهر نایاب، قدر این امام عزیزمان، این مجاهد نستوه، این نایب امام زمان(عج)، ایـن رهبـر   

تمامی مستضعفان جهان اسـت،  اهللا العظمی امام خمینی، [را] که امید  قدر، حضرت آیت عالی
هـا باشـید و آنهـا را     بدانید و هرگز دست از دین اسالم برندارید و به یاد محـرومین و یتـیم  

                                           
 .»و قاتلوهم حتی ال تکون فتنه...«) است. 193فتنه در عالم برگرفته از آیه قرآن (بقره/  تعبیر جنگ تا رفع -1
جاهـدوا  «، در اصل وصیت »ةمع القدریۀ باب وجوبه علی الکفا«، 65، ص 15)، وسائل الشیعه، ج6رسول اکرم( -2

 ».تورثوا ابنائکم مجدا
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هاي این شهیدان و مجروحین جنگ تحمیلی بروید. رزمندگان را دعا  نوازش کنید و به خانه
 کنید. اي خداي بزرگ ما به اسالم و امام وفادار خواهیم ماند.  

خواهنـد بـه    یگري که باید به دوستان عرض [که] کنم که اگر چیزي از من می(و چیز د 
خواهند، از پدرم بگیرند. پدر و مـادرم،   و اگرچه پولی می 1بزرگی خودشان ما را قربت کنند

 کند.) تومان تجاوز نمی 300من به آن صورت قرضی ندارم، ولی اگر قرضی هم باشد از 
 

 »والسالم«
 رضا شجاعیان

16/6/62 
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 هاي کلیدي عبارت
I )شهادت نباشد.7) و علی(7چرا پایانمان (مرگمان) همانند حسین ( 
I .شهادت یک انتخاب است نه یک اتفاق 
I جنگم تا جانم را فداي او (خدا) بکنم. آنقدر می 
I .خدایا شهادتم را که در راه اسالم و قرآن است بپذیر 
I .امام را تنها نگذارید 
I  جاي آورید و از جنگ و شهادت نهراسید. خود بهامر جهاد را 
I هاي غرب و شرق و اسرائیل بشورید. بر شیطان 
I جنگیم. جنگیم، بلکه براي اسالم می ما براي خاك نمی 

 شکراهللا :نام
 شحنه خانوادگی:  نام

 عبدالعلی پدر: نام 
 منور نام مادر:

 1341یکم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 چهارم متوسطه تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1361دوم فروردین  تاریخ شهادت:
 رنو کرخه محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــاي   :م ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام گل
   زادگاهش
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 پور) شکراهللا شحنه (هدایت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 2»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فی سبیل 1وال تحسبن الذین قتلوا«
مد و سپاس بر خداي باریتعالی، درود بر مهدي(عج) و سالم بر نایب بر حقـش روح  ح 

 خدا، سالم بر شهیدان و معلولین و مجروحین انقالب جهانی اسالمی.
 . (امام خمینی)3»اي است الهی براي کسانی که الیق آن باشند شهادت هدیه«
ن برسد، پـس چـرا و بـه    مردن رهی است که باید طی گردد، سفري است که باید به پایا 

) نباشـد؟ آري،  7) نباشد؟ همانند حسین شـهید( 7کدامین دلیل که پایانمان مانند علی(
هدف را ترجیح دهیم بر مرگ سرخ؟ بلی شهادت  چرا زندگی ننگین و زودگذر و پوچ و بی

شـود، امتحـان    کنـد، شـهید آزمـایش مـی     یک انتخاب است نه یک اتفاق. شهید انتخاب مـی 
اي تبارك و تعالی به انسان آزادي داده است تا انتخاب کند، رضاي الهـی را یـا   دهد. خد می

رضایت شیطان، سعادت یا فالکت، عنایت خداوندي یا غضب خدا، شهادت در راه خدا یـا  
 مردن در بستر.

سلمین! بدانید و به همه بگویید اجباري در کار من نبود، بلکه با آگاهی کامـل و هـدف    
را به  »ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا«نهم و شعارم  ن، میدان آزمایش، میمشخص پاي در میدا

جنگم تا جانم را فداي او بکنم، تا از من راضی شـود، چـرا    آنقدر می 4آورم. مرحلۀ عمل می
روم، شـیطان را   کنم، به هر راهـی مـی   ام و به هر سو نظر می در زیر بار سنگین گناهان مانده

 ه، راه خمینی، راه اهللا.بینم، مگر یک را می
ام صـورت بگیـرد و    کنم جهاد و شهادتم را و اگر این فریضـه  اگر خدا بخواهد، آغاز می 

شایستگی و لیاقت آن را داشته باشم، پاي در راه خدا نهاده و کارزار کنم براي خدا و مـورد  
میرد و  یوقت است که این جسم متحرك به ظاهر زنده م لطف و عنایت خدا قرار بگیرم، آن
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کنم. چـه زیباسـت!    یابم و زندگی حقیقی و جاوید خود را شروع می شوم، تولد می زنده می
گونه زیستن! خـدایا شـهادتم    گونه تولد یافتن! چه غرورانگیز است این چه باشکوه است این

 را که در راه اسالم و قرآن است بپذیر.  
از ایـن سـنگر آزادي و عـدالت و     خواهم امـام را تنهـا نگذاریـد،    و از شما مسلمانان می 

هـاي   حامی مستضعفان حمایت کنید و دست در دست هم، با وحدت آهنین خود، بـا قـدم  
جــاي آوریـد و از جنــگ و شــهادت نهراســید و   اسـتوار برخیزیــد، امــر جهـاد خــود را بــه  

 1آشامان را از سـر  هاي غرب و شرق و اسرائیل جنایتکار بشورید و دست این خون برشیطان
همـوار   2هاي اسالمی کوتاه کنید و راه را براي دست یافتن بـه زمـین مقـدس قـدس    کشور

جنگـیم و   جنگیم، بلکه بـراي اسـالم مـی    سازید. این را هم باید بدانید که ما براي خاك نمی
باید اسالم را به تمام جهان صادر کنیم. فضائل اخالقی را کسب کنید و رذائل اخالقـی را از  

 خود برانید.  
ان چند کلمه با پدر مهربانم و مادر عزیزم دارم. سالم بر شما پـدر و تـو اي مـادر:    در پای 

نتوانستم به آن صورتی که رضاي خداست، رضاي شما را جلب کنم، به جز اینکـه موجـب   
نارضایتی و آزار شما بودم. حاللم کنید و در فقدان من کاري نکنیـد کـه روح [مـن] را آزار    

فهمند خوشحال کنید. افتخـار کنیـد و سـرافراز باشـید کـه       چ نمیرا که هی 3دهید و منافقین
کس تسلیت نگیرید و بـه همـه بگوییـد بـه شـما       فرزندتان چنین سعادتی را یافته و از هیچ

جاي خرما شیرینی بدهید، چـرا کـه    ام. خرما ندهید، به تبریک بگویند، چرا که من تولد یافته
 ، چرا که مرده آن است که او را نکشند. 4»ام گفتۀ خدا زنده«ام بلکه به  من نمرده

خواهم اگـر طلبـی از مـن دارنـد، آزاري و یـا       از تمام برادران و خواهران و دوستان می 
اند، حاللم کنند. وسایلی چند دارم که آنها را فروخته، قـدري   حرکتی ناخوشایند از من دیده

یـل دهیـد. از بـرادران خـود     ام نماییـد و ازدیـاد آن را بـه سـپاه تحو     را صرف نمـاز و روزه 
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عنوان هدیه از من بپذیرند و بقیه را به مسجد محل هدیـه   خواهم یک الی سه کتاب را به می
 نمایند.  

 آن کس که تو را شـناخت جـان را چـه کنـد    
 

 1فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد     
ــی   ــانش بخشـ ــر دو جهـ ــی هـ ــه کنـ  دیوانـ

 
 تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد      دیوانــۀ 

  

 همگی شما دار نگهافظ و خداح
 پور) شکراهللا شحنه (هدایت
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 هاي کلیدي عبارت
I شوم و انشـاءاهللا   بار انشاءاهللا خدا از من راضی شد و شهید می دانم که این پدر و مادر عزیزم! می

 پیوندم. من به لقاءاهللا می
I  شوم. در راه خدا میآن روزي که براي جبهه اسم نوشتم، به دلم آمده بود که انشاءاهللا شهید 
I زدگان و خودتان تقسیم نمایید. هاي من را بین جنگ دارایی 
I  .بعد از نماز امام بزرگمان را، خمینی عزیز را، دعا کنید 
I .براي پاسداران هم دعا کنید 
I )عنـوان شـهیدي در راه خـود و بـراي      دهم که مرا به ) قسمت می7خداوند تو را به حق علی

 خود پذیرا باشی.
 

 مجید :نام
 شحنه خانوادگی:  نام

 هادي پدر: نام 
 خدیجه نام مادر:

 1343یکم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان تهران محل تولد:
 اول راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
 خوش عین محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

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

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
اند و نـزد خـداي    اند بلکه زنده شوند، مرده شما مپندارید که کسانی که در راه خدا کشته می«

 »  خورند. خویش روزي می
شـوم و   دا از من راضی شد و شهید مـی بار انشاءاهللا خ دانم که این پدر و مادر عزیزم! می 

پیوندم. امیدوارم که انشاءاهللا خداوند گناهان مـرا بیـامرزد و توفیـق     انشاءاهللا من به لقاءاهللا می
 شهادت در راه خودش را قسمت من بگرداند.  

که براي جبهه اسم نوشتم، به دلم آمده بـود کـه انشـاءاهللا شـهید در راه خـدا       2آن روزي 
تر، از شما  عنوان کوچک خواهم که به نامۀ خود را نوشتم و می ین امروز وصیتشوم بنابرا می

 پدر [و] بزرگوارم درد دلی کرده باشم. 
لغزد و نظرت از این انقالب  ترین چیزي پایت بلغزد، که نمی خاطر کوچک پدرم! نکند به 

زدگـان و   نـگ هـاي مـن را بـین ج    گردد. و دوم آنکه دارایی گردد، که اصالً برنمی بزرگ می
خودتان تقسیم نمایید. و از مادرم بسیار بسیار متشکرم که رضایت داد که من به جبهه بروم. 
و امیدوارم بعد از شهادت من حتی یک قطره اشک از چشمان تـو جـاري نشـود و افتخـار     
کنی که پسرت در راه خدا شهید شده و در خون خود غلتیده است. پدر و مادرم! گرچه تـا  

در خانه بودم برایتان فرزند خوبی نبودم، اما امیدوارم که از مـن راضـی باشـید و    موقعی که 
کنم که بعد از نماز امام بزرگمـان را، خمینـی عزیـز را،     مرا عفو کنید. و از شما خواهش می

دعا کنید و براي پاسداران هم دعا کنید و دیگر عرضی ندارم جز سالمتی شـما را از درگـاه   
 کنم.  ست میخداوند متعال درخوا

و تو اي خداي بزرگ! گرچه گناه من بزرگ است، ولی تـو چنـدین برابـر از گنـاه مـن       
دهم که گناه مرا بیامرزي و توفیق شـهادت را   بزرگتري. خداوند تو را به بزرگیت قسمت می

                                           
 .169عمران/  آل -1
 ».آن روي«وصیت در اصل  -2
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عنوان شهیدي  دهم که مرا به ) قسمت می7به من عطا بفرمایی. خداوند تو را به حق علی(
 و براي خود پذیرا باشی.در راه خود 

اللهم [ارزقنی] توفیق [الـ]شهادت فی سبیلک، اللهم [ارزقنـی] توفیـق اخـالص عمـل فـی      «
  »سبیلک، اللهم [ا]حفظ امام [الـ]خمینی

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
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 هاي کلیدي عبارت
I دهد. میبهایش را ن کشد و خون تا خدا عاشق سربازش نشود او را نمی 
I را شـهید  7) در زمـانی کـه امـام حسـین(    3خواهم مانند حضرت زینب( از خواهرانم می (

 .هندکردند، راهش را ادامه د
I .صدام و منافقین را رسوا کنید و کار زینبی کنید 
I دهید، حتی راه رفتن شما، باید براي خدا باشد. هر کاري را که انجام می 
I  را، امام را، امام را تنها نگذارید. اسالم را، اسالم را، اسالم را. امام 
I  نمازهاي جماعت شرکت کنید.در 
I .براي کلیه شهدا دعا کنید 
I .خوشحال باشید که من در راه خدا شهید شدم 

 محمدرضا :نام
 شحنه خانوادگی:  نام

 اهللا رحمت پدر: نام 
 زهرا نام مادر:

 1341دهم دي  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 سوم متوسطه تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1361دوم خرداد  یخ شهادت:تار
 خرمشهر محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــاي   :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل
   زادگاهش
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 محمدرضا شحنه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ی و من عرفتی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی نی عرفنی من وجدنمن طلبی وجد«

   1»ته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیتهعشقته و من عشق
شناسد و هر کـه مـرا    کند و اگر کسی مرا یافت، مرا می اگر کسی مرا طلب کند، مرا پیدا می«

شود. هر که عاشق مـن   دارد و هر که مرا دوست دارد، عاشق من می شناخت، مرا دوست می
کشـمش و هـر کـه را مـن      من عاشـقش شـوم، مـی   شوم و کسی را که  بشود، من هم عاشق او می

 ».  هستم بهایش بهایش براي من واجب شد، من خون بها قائلم و کسی را خون بکشم، برایش خون
کشـد و   اللهی! تا خدا عاشـق سـربازش نشـود او را نمـی     آري اي مردم مسلمان و حزب 

 دهد.  بهایش را نمی خون
ایم گریه نکنند. پدر جان مقداري از پـولم را  و اما وصیتم به پدر و مادرم این است که بر 

ام  خواهم که شیرینی و نقـل در تشـییع جنـازه    بدهید برایم نماز و روزه بگیرند. از مادرم می
خواهم مانند  ) باشد. و از خواهرانم می3بدهد و روحیه به مردم بدهد، مانند فاطمه زهرا(

دند، راهش را ادامه داد و با ) را شهید کر7) در زمانی که امام حسین(3حضرت زینب(
را رسوا کنیـد و کـار    2خواند یزید را رسوا نمود، شما هم صدام و منافقین هایی که می خطبه

خواهم توجه زیادي به خانوادة شهدا بکننـد   اللهی سمنان می زینبی کنید. از کلیه مردم حزب
کـاري نکننـد و بـا     که کمخواهم از کارگران،  عنوان یک کارگر می و به آنها سر بزنند. من به
خـواهم مـرا    گویان شـرق و غـرب بزننـد. و از کلیـه دوسـتان مـی       تولید بیشتر بر دهان یاوه

ببخشند. هر کس از من طلبی دارد، از پدرم بگیرد یا مرا ببخشـد. و اي مـردم و دوسـتان و    
باشـد.  دهید، حتی راه رفتن شما، بایـد بـراي خـدا     برادران گرامی! هر کاري را که انجام می

نفاق، دروغ، غیبت و حسادت را از خود دور کنید و برادروار زندگی کنیـد. مـن ایـن چنـد     
کنم هر خطایی از من دیدي  نوشتم دوباره تکرار می» دانشگاه جبهه«نامه را در  جمله وصیت

به پاي مکتبم مگذارید و مرا ببخشید و جلوي منزل شکراهللا و ما را چراغـانی کنیـد. جعبـۀ    

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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نقل در جلوي حجلۀ من بگذارید و برایم دعا کنید. اسالم را، اسالم را، اسـالم را.  شیرینی و 
کنیـد و در  امام را، امام را، امام را تنها نگذارید. امام را دعا کنید در نمازهاي جماعت شرکت 

نمازهاي شب براي عمر امام و یاران وفـادار امـام و بـراي کلیـه شـهدا دعـا کنیـد. پـدر و مـادر          
 نمردم. اشید که من در راه خدا شهید شدم، نه اینکه به مرگ طبیعی یا در بسترخوشحال ب

 
 گــر مــرد رهــی میــان خــون بایــد رفــت

 
 1وز پاي فتـاده سـرنگون بایـد رفـت     

  ***  
 2فرزند و عیال و خانمان را چـه کنـد    آن کس که تو را شناخت جان را چه کند

ــی     ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن  دیوان
 

 دو جهـان را چـه کنـد    دیوانۀ تو هـر  
 پدرم اختیار تمام پول و اثاثیه مرا دارد.   

 نثار قرآن و اسالم جان
 محمدرضا شحنه

 

                                           
 شعر بیت اول از رباعی مشهور و حماسی عطار نیشابوري است. -1
 از پـاي فـتـاده سـرنـگون باید رفـت  گر مرد رهی میان خون باید رفت  
 خود راه بگویدت که چون باید رفت  تو پاي به راه در نه و هیچ مپرس  
 عبداهللا انصاري است.رباعی از خواجه  -2
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 هاي کلیدي عبارت
I ام بنده با آگاهی تمام قدم در این راه گذاشته . 
I ،ام. امیدوارم به مقام بزرگی رسیده اگر لطف خدا شامل حالم شده و شربت شهادت نوشیدم. 
I ها و حاضر شدن در صحنۀ جهاد غفلت نکنید.  به جبهه از کمک 
I   اهللا فرجـه) و جهـانگیر شـدن     تا پیروزي نهایی این انقالب، یعنی ظهور حضـرت مهـدي(عجل

 اسالم از پا ننشینید.

 عباس :نام
 شریعتی خانوادگی:  نام

 محمدرضا پدر: نام 
 خاتون سکینه نام مادر:

 1342دهم خرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 سوم متوسطه تحصیالت:

 بسیج کننده: ان اعزامارگ
 1362ونهم آبان  بیست تاریخ شهادت:
 پنجوین عراق محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 عباس شریعتی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»سنییناحدي الح االّ نابصون بِقل هل ترّ«
ز یک نیکی از دو نیکویی (پیروزي و شهادت) چیـز دیگـري   بگو آیا شما منافقان و کفار ج«

 )52(سورة توبه/ » را از ما انتظار دارید.
با حمد و سپاس خداوند متعال. سالم و درود بر پیامبر گرامی اسـالم و جانشینانشـان و    

 الزمان(عج) و نایب بر حقش امام خمینی.  سالم مخصوص بر حضرت مهدي صاحب
داي اسالم و تمـامی امـت شـهیدپرور، مختصـر کالمـم را عـرض       و درود بیکران بر شه 

دانید بنده بـا آگـاهی تمـام قـدم در ایـن راه گذاشـته و        چنان که می کنم. پدر و مادرم هم می
انشاءاهللا اگر لطف خدا شامل حالم شده و شربت شهادت نوشیدم، زهی سعادت که به مقـام  

اي از  انم، امیدوارم کـه در شـهادت مـن ذره   ام. پدر و مادر و خواهران و برادر بزرگی رسیده
 خود نگرانی نشان نداده و صبر پیشه کنید، زیرا که شهادت در راه خدا نگرانی ندارد.  

تـا  » مدظلّـه «اهللا این است که به پیروي کردن از امام امت تنها پیامم براي شما امت حزب 
در صـحنۀ جهـاد غفلـت     ها و حاضر شدن ادامه داده و از کمک به جبهه نآخرین قطرة خو

نکنید. که باعث ندامت و پشیمانی خواهد شد و تا پیروزي نهایی این انقالب، یعنـی ظهـور   
 اهللا فرجه) و جهانگیر شدن اسالم از پا ننشینید. حضرت مهدي(عجل

 »اهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«
 

روز  15روز روزة قضا که از دو سال گذشـته دارم و   20در ضمن والدین عزیزم، مدت  
روز که اگر میسر شد بدهید بگیرند و همچنین ضمناً اگـر   35شود  هم از سال گذشته که می

 میسور باشد دو ماه هم نماز قضا بخوانند.
 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را  

 »اهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«
 

                                           
 ».155آیه «در اصل وصیت  -1
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نامۀ خصوصی عباس شریعتی وصیت
ـ    االمـوال مـن   کم بشئ من الخوف و الجوع و نقصٍو لنبلونّ« ر و االنفـس و الثمـرات و بشّ

ابرینالص«  
ها و  ها و نفس آزماییم شما را به چیزي از ترس و گرسنگی و کاستن از مال و به تحقیق می«

 )155(بقره/ » رانها. و بشارت و مژده بده به شکیبایان و صاب ها و میوه جان
) تا به مهـدي(عج) و  7) و جانشینانش از علی(6با سالم و درود بر پیامبر اسالم( 

 شکن و بر تمامی شهیدان اسالم. سالم بر نائب بر حق مهدي(عج) خمینی بت
سالم بر شما خانوادة گرامیم و تمام اقوام و خویشـان. چنـد عـرض کـوچکی دارم کـه       

نامـۀ دیگـر    کـنم، همچنـان کـه در وصـیت     شما خواهش مـی  دارم. اول آنکه از معروض می
ام، اگر لطف خدا شامل حال من شد و به شهادت رسـیدم، بـراي مـن گریـه و      توضیح داده

دانیـد   طور که مـی  زاري نکنید. چرا که چه چیزي از شهادت باالتر سراغ دارید؟ و بعد همان
که اگر میسر شد با یک ماه نماز روز هم از امسال دارم  28روز روزة قرض از پارسال و  20

خواهم که اگـر   قضا برایم بگیرید و همچنین از شما مادر، پدر و خواهران و عمه و غیره می
 اید مرا حالل کنید تا در آن دنیا موجبات زحمتم را فراهم نکند.  بدي از من دیده

 ام در زنـدگی  مادرم: کن حاللم گر تـو را آزرده 
 

ــا در آن وادي نباشــد موجــ  ــمت  ب آزردن
 از بشیر اراکی 

 دهم. جا به کالم خاتمه می به همین 
 »اهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«

 دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  
 9/11/61مورخه 

 عباس شریعتی
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 هاي کلیدي عبارت
I کنان اباعبداهللا هستند. اهللا، یاري امروز سربازان روح 
I روز بین عزت و ذلت قرار دارید و امتحانی سخت را در پیش دارید.بدانید که ام 
I .از یاري امامتان هرگز دست برندارید 
I .امروز روز یاري اسالم و قرآن است 
I ترین چیزها را داد تا به بهشت رسید.  باید گران 
I تفاوت بودند برسد. خدا به فریاد آنان که نسبت به فرمایشات امام بی 
I خواهد، باید خون داد. می امروز که اسالم خون 
I ها هم باید آماده باشند. نه تنها مردها باید از اسالم دفاع کنند، بلکه زن 
I د که شهداي کربال مرا شفاعت کنند.یندعا ک 

 اکبر علی :نام
 شریعتی خانوادگی:  نام

 قربانعلی پدر: نام 
 عفت نام مادر:

 1336دهم آبان  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 در حد خواندن و نوشتن :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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 اکبر شریعتی علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 رقـان، معتقـدم بـه   خاکبر شریعتی، فرزند قربـانعلی، اعزامـی از بسـیج قلعـه نو     اینجانب علی

ـ    ئمۀاشهدان ال اله اال اهللا و ان محمداً عبده و رسوله و ان اال« ار المعصـومین حجـج اهللا و ان النّ
  »اهللا یبعث من فی القبور حق و انّ لجنۀا حق و انّ

خدایا تو را شکر که مورد عنایاتت قرار گرفتم و لطفت شامل حـالم شـد، کـه در جمـع      
جاي آورم که چنـین لیـاقتی را    ین نعمتی را بهرزمندگان اسالم قرارم دادي. چگونه شکر چن

اهللا،  خواهــد. امــروز ســربازان روح اهللا شــدن لیاقــت مــی عطــایم نمــودي؟ آري ســرباز روح
خواهند کربال را از چنگ صدامیان نجات دهنـد. هـدفم    کنان اباعبداهللا هستند، چون می یاري

مروز اطاعت از فرامین او بـر  که ا -از آمدن به جبهه این است که به نداي ولی فقیه مسلمین
. مگـر نـه اینکـه او    یملبیـک بگـوی   -کند، واجب است هر شخصی، که ادعاي شیعه بودن می

خواهد زمینۀ ظهـور امـامش    که می -نایب برحق ولی عصر است، پس باید از چنین زعیمی
سـتوارتر  هـا ا  کـوه  -تـر از [و]  اهللا االعظم را، فراهم آورد و از دریاها پرخـروش  بقیۀرا، یعنی 

اطاعت کرد و دستوراتش را به جان [و] دل خرید؛ اگر چنـین باشـیم؛ یـک تکلیـف      -است
 ایم و اگر سرپیچی کنیم، فرداي قیامت جوابی نداریم.   شرعی را انجام داده

اي امت شهیدپرور! بدانید که امروز بین عزت و ذلت قرار دارید و امتحانی سخت را در  
چنین امتحـانی قبـول شـوید. از یـاري امامتـان هرگـز دسـت        پیش دارید. سعی کنید که در 

برندارید. در صحنه باشید. امروز روز یاري اسالم و قرآن اسـت. بـا جـان و مـال خـود در      
بازارهاي الهی حاضر شوید و با او معامله کنید، تا بهشت را دریافت کنیـد. بـه قـول شـهید     

تـرین چیزهـا    پس باید گران 2»نه به بهانه.دهند  بهشت را به بهاء می: «1اهللا بهشتی مظلوم آیت

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
از آن شـهید بهشـتی اسـت امـا تحـت تـأثیر حـدیثی اسـت از پیـامبر          » بهشت را به بهاء بدهند نـه بـه بهانـه   «تعبیر  -2

الفصاحه، ترجمـه سـیدعلی حسـینی، انتشـارات      ، نهج384، ص 1378): (حفّت النار بالشهوات حدیث 6اکرم(
 العلم).دار
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تفـاوت بودنـد    را داد تا به بهشت رسید. خدا به فریاد آنان که نسبت به فرمایشات امـام بـی  
 برسد، که فردا چه به سرشان خواهد آمد. 

 پدر عزیزم! امیدوارم اگر مصیبتی به تو رسید، مانند هزاران پدر شهید دیگر افتخار کنی.  
خواهد، باید خون داد. چه چیزي باالتر از اسالم است؟ مگر نه  م خون میامروز که اسال 

هایشان را آتش زدنـد، عزیزانشـان را    بیت عصمت به اسیري رفتند؟ خیمه اینکه خاندان اهل
هـا   خاطر اسالم بود. پس نه تنها مردها باید از اسالم دفاع کنند، بلکـه زن  سر بریدند؟ همه به

، یکـی از  1ها. شما احواالت سمیه تی براي تحمل مشکالت و سختیهم باید آماده باشند، ح
هـا و چـه    داند، بپـرس کـه چـه شـکنجه     زنان صدر اسالم، را از کسی که سرگذشتش را می

خواهد، تربیت کنـی،   چنان که اسالم از تو می مشقاتی را تحمل کرد. امیدوارم دخترانم را، آن
شنا سازي. وقتی بزرگ شدند به آنها بگو کـه  یعنی نسبت به احکام شرعی خودشان آنها را آ

بابایشان در مسیر آزادسازي کربال دار فانی را وداع گفت. دعا کنند کـه شـهداي کـربال مـرا     
خواهم که تنها به فکـر   هاي محترم شهدا می شفاعت کنند. اگر شهادت نصیبم شد از خانوده

شـهید و فرزنـد شـهیدي    بازماندگان شهداي خودشان نباشند، بلکـه نگذارنـد هـیچ همسـر     
 کسی کند. همۀ امت یک پیامبر و بندة یک خدا هستیم. احساس بی

 

 اکبر شریعتی علی
 

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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I .تا حد توان به رهنمودهاي امام جامه عمل بپوشانیم 
I  نمایندخواهران باید حجاب اسالمی را کالً رعایت. 
I از خودمان دور بکنیم. تر حالت غرور، حسد، کبر، ریا را هر چه کامل 
I .همیشه در مجالس عزاداراي، کمیل و دعاي توسل شرکت بکنید 
I هاي جنگ دریغ نفرمایید.. از کمک به جبهه 
I .بارالها! ارزاق مرا از رهگذر حالل روان ساز و انفاق مرا متوجه ابواب خیر گردان 
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 محمدتقی شریعتی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
را باید همگی بدانیم. اگر شما در آنجا و مادر اینجا به بهترین وجه کارهایمان را انجام  1[...]
هـاي درخـت    ایم که با خون خودشان ریشه خفته خون دهیم، مدیون خون هزاران شهید به می

 کنند.   انقالب را روز به روز آبیاري کردند و می
اما براي شما عزیزان در آخر چند توصیه داریم، هر چنـد هـم کـه ایـن حقیـران لیاقـت        

توصیه کردن به شما را ندارند و هر چند هم که وقت براي همگی شما طال است و مـزاحم  
خواهیم ضمن گوش دادن به  شدن شما براي ما کار بسیار دشوار[ي] است ولکن از شما می

 فرمایید.  این نکات، در آخر ما را عفو ب
عمل  2) را آویزة گوش خود قرار داده و به آن جامۀ7همیشه این سخن امام علی( -1 

کنم شـما را بـه تقـوا و     توصیه می« 4»اهللا و نظم امرکم 3ياوصیکم بتقو«بپوشانید که فرموده 
 نظم در کارهایتان.  

 اي) دهما 16عمل بپوشانیم (رهنمودهاي  5تا حد توان به رهنمودهاي امام جامه -2 
هاي امام را با دقت گوش فرا دهـیم، تـا اینکـه بعـداً دچـار       هاي امام و سخنرانی پیام -3 

 انحراف نگردیم.
شود، زیـر   هایی که در نظر گرفته می در تشکیل نماز جماعت در مدارس یا در محفل -4 

 نظر مسئولین، سستی نفرمایید که سستی از آن شیطان است.  
می را کـالً رعایـت کـرده و اگـر کسـی از بـین شـما داراي        خواهران باید حجاب اسـال  

شناسایی کـرده و هـر چیـز زودتـر معـرفیش بکنیـد و        7[...] 6انحراف اخالقی و فکري بود

                                           
 خوانا نیست. -1
 ».جامعه«در اصل وصیت  -2
 ».بالتقوا«در اصل وصیت  -3
 .47البالغه/ رسائل شماره  نهج -4
 ».جامعه«در اصل وصیت  -5
 ».داشت«در اصل وصیت  -6
 خوانا نیست. -7
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آیند به او بگویید ما اینطور معلم  چنین اگر کسی از معلمین شما با روسري به مدرسه می هم
هسـتند. اگـر تکلیـف را انجـام      1صدر ساز حکومت ملعون بنی خواهیم، چون اینها زمینه نمی

 حرمتی به خون شهداست و با او اقدام انقالبی بفرمایید. نداد، بدانید بی
با تمام وجود از خط والیت فقیه (فقهایی که در خط انبیاء هستند چون امـام عزیـز)    -5 

 باشد.   پشتیبانی کرده، چون تنها راه سعادت همگی مسلمین جهان می
ها را بـا جـدیت بخوانیـد، چـون توطئـه       ر کالس حاضر شده و درسبه موقع در س -6 

آمریکا بر این است که این سنگرهاي عبادي سیاسی را خـالی کـرده و نیروهـا را بـه جبهـه      
 ها بشود.  اهللا نداشته باشیم [که] وارد دانشگاه بفرستد، تا اینکه بعداً ما نیروي حزب

تر از خودمـان دور بکنـیم، چـون اینهـا      لحالت غرور، حسد، کبر، ریا را هر چه کام -7 
 باشد.   ها می عامل بدبختی ما انسان

همیشه در مجالس عزاداراي، کمیل و دعاي توسل شرکت بکنید و سعی بشـود یـک    -8 
روز را در مدارس (یک ساعتش را) اجراي دعاي توسل صورت گیرد، چـون بـرادران شـما    

 احتیاج به دعاهاي شما دارند.  
تماً در میان هفته چندبار، واگر فرصتی نیست، در آخر هفته هـر کـه شـده    حتماً و ح -9 

 کار بیندازیم.  به مزار شهدا رفته و با آنها پیمان ببندیم و اندیشه خودمان را هم به
 هاي جنگ دریغ نفرمایید.   از کمک به جبهه -10 
ود کوشـا  انجمن اسالمی را فعال کرده و در هر چه بیشتر اسالمی کردن محـیط خـ   -11 

   2بوده و از ساختن خود و دیگران غفلت نفرمایید.
بر شماست که سخنان معلمین را خوب گوش داده و اگر کسی از معلمین شـما خـداي    

اهللا برخـورد   چنین فردي دیگر نیست، خود شـما حـزب   3نکرده انحراف داشت، که انشاءاهللا
 نقالب بدهید.  هاي ا کرده و او را، عالوه بر بیرون کردن، تحویل دادگاه

 
 

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».نفرمائید«در اصل وصیت  -2
 ».اهللا شاء این«در اصل وصیت  -3
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

درود بر انبیا و امامان و درود بر امام عصر، حجت بن الحسـن العسـکري(عج) و نایـب بـر     
 حقش، خورشید درخشان جماران. 

قلبی پر از الفت و پر از تالطم دارم، قلبی پر از عشق، صفا و صمیمت به خـدا و انبیـا و    
مین و همچنین قلب عالم امکان حجت بن الحسن العسکري و نائـب بـر حقـش    ائمه معصو

دارم. اگرچه قلبم سیاه بود، ولی در اینجا بـود کـه روشـن شـد و روشـنی آن سرچشـمه از       
هـا و   درخشند. شب وجود تک تک دوستان است که همچون ستاره در قلبم جاي گرفته می

سبز و سربازان حضرت صاحب زمـان(عج)  هاي سر روزها در کنار بهترین افراد وطنم و گل
هاي روي زمین، ایـن شـیر مـردان     باشم. قلبم همیشه پر از نور الهی که سرچشمه از آیت می

انگیـزي پـر از    باشد اگر بنشینم و بنویسم، یک تـاریخ عظـیم و شـگفت    جبهۀ حق است می
خـواهم  قدرت و صفا و جالي عزیزان و درخشش آنها و روحیۀ عظیم آنها خواهم نوشت. 

هـاي آنهـا و صـفا و     ها و نماز شـب  ها و شجاعت نوشت از خودگذشتگی آنها و از دالوري
 جالي قلبشان و از خود بیخود شدن آنها. 

کنند قرار مـده، و پـدر و    بارالها! مرا در زمرة کسانی که پدران و مادران خود را خوار می 
اي اختصـاص ده   دگان مؤمنت بخشـیده مادر مرا از بهترین امتیازاتی که به پدران و مادران بن

 ترین بخشندگان.  اي بخشنده
روي تعدیل فرما و نیک اندازه  روي بازدار و به انفاق و میانه بارالها! مرا از اسراف و زیاده 

گرفتن خرج را به من بیاموز و مرا به لطـف خـود از چنـگ تبـذیر بـازگیر و ارزاق مـرا از       
متوجه ابواب خیر گردان و آن مال را که براي من تکبر رهگذر حالل روان ساز و انفاق مرا 

پدید آورد و یا منجر به ظلم گردد یا در اثر آن گرفتار سرشکستگی کسی شـوم از مـن بـاز    
 ستان. 

هاي چشم و گفتگوهاي زبانم که مخالف ارادة تو یـا   بارالها، من از آن خاطرات دل، نگاه 
کنم که هر یک از اعضـایم جداگانـه از    وبه میبیرون از حد محبت تو باشد، پیش تو چنان ت
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شـدید و دردنـاکی کـه بیـدادگران از آن      1هاي تو سالم ماند و از قهر و انتقامت [...] عقوبت
کنم به حق خودت که [بر] همـۀ آفریـدگانت    هراسند ایمن گردان. الهی تو را مسئلت می می

و را به آن نام تسبیح کند و بـه  واجب است و به نام بزرگت که پیغمبرت را فرمان دادي تا ت
دهد و فنـا   گردد و تغییر حال نمی شود و دگرگون نمی بزرگی ذات بزرگوار تو، که کهنه نمی

پذیرد، که رحمت فرستی بر محمد و آل محمد(ص) و مرا بـه عبـادت خـودت از هـر      نمی
میـدوارم و تـو   نیاز کنی و با ترس خود، دل مرا از دنیا سرد گردانی، زیراکه به تو ا چیزي بی

 آورم.  سوي تو پناه می خوانم و به را می
اي در نظرم محبوب ساز و تحمل آنچه را که بر مـن   بارالها، هر چه را که برایم پسندیده 

اي آسان فرما. و مرا ببخش آنچه را که رضاي خودت اسـت، چـون راضـی بـه      وارد ساخته
 رضایت هستم.

ازماي و دشمن را به ایمنی از عقوبت خود امتحان بارالها، مرا به نومیدي از عدل خود می 
 مکن، تا بر ظلم من اصرار ورزد و بر حقم مستولی شود. 

بارالها، فرزندانم را به راه راست و شایسته هدایت کن که آن را بـه راه دیگـري عـوض     
 نکنند و از مذهب حقیقی برخوردار کن که از آن منحرف نگردند.  

از ما برگردان و امیدش را از ما قطع کن و او را از حرص [کـه]  بارالها، تسلط شیطان را  
 گمراه کردن ما دفع نماي.  

پدر و مادر و همسرم! در پی هر زمستانی، تابستانی نیز هست. در پی پاییزي، بهاري، در  
پی هر تاریکی، یک روشنایی و در پی هر درد و رنجی در دنیـا، یـک خـوبی و خوشـی در     

 .  بهشت و در آخرت است
) 7خوشا آنان که رفتند.  اي پدرم، اي مادرم، اي خواهرانم و اي همسرم! اگر حسین( 

شـدند، هرگـز    اي بی پسر نمی شد، اگر عده شد، هرگز یکی از ارکان نمی تشنه شهید نمی لب
شـد. اگـر    شدند هرگـز خمینـی رهبـر نمـی     همسر نمی اي بی شد و اگر عده پا نمی انقالبی به

شـد.   پـا نمـی   شدند، هرگـز جمهـوري اسـالمی بـه     ل و مفقود و اسیر نمیاي یتیم، معلو عده
) چون شمع سـوخت و آب شـد،   7فهمید یا نه. اگر حسین بن علی( دانم زبانم را می نمی

 روشنایی داد. من هم اي مادرم! پروانه حسینم.
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 شـود  نگرم، دریچۀ امید من بازتر می وقتی به شهادت برادرم و دوستان دور و نزدیک می 
شود. امید است که همان دریچه مایه رهایی  سوي آن دنیا باز می و دریچۀ امید من همیشه به

شـود کـه شـهداء مـا حافظـان و       ما از عقاب الهی باشد. دریچه امیدم از این بابـت بـاز مـی   
انـد   باشند که در این راه حمایت از محرومان به شهادت رسـیده  حمایتکاران از محرومین می

اي اسـت!   اند. چه بهاء پرارزنـده  را براي من و دیگر آدمیان به ارث گذاشتهو مجد و عظمت 
  1باید قدردان نعمت به ارث رسیده از شهدا باشیم.

اي که همانـا   خدایا تو را شکر و سپاس، که مرا در بهترین وجه و در میان امتی پرورانده 
 ا پشتیبان و یاور مهدي(عج).  پشتیبان اسالم باشند که عدة قلیلی از این امت یا نسلی از آنه

خدایا تو را شکر، که مرا در میان امتی محروم ومستضعف بپروراندي که درد محرومـان   
اي. خدایا تو را شکر، که خوف خـودت را در دلـم    را دانسته و براي حق آنها مرا برانگیخته

شـکر، کـه   انداختی و باعث شدي که من در کارهایم حساب شده برخورد کنم. خدایا تو را 
ها مرا نگاه داشتی و ثابت قدم در راه پیروي از والیت رهنمـون سـاختی. اي    از همۀ انحراف

اي که من به عهد و پیمانم، که جواب دادن به صداي  خدا تو را شکر، که به من نیرویی داده
 ) بود، در جبهۀ حق علیه باطل حاضر شوم.7حسین(

اختن ظالمـان و سـتمگران و اسـتعمارگران و    خدایا تو را شکر، که پس از هزاران سال ت 
ها بر علیه اسالم، از ابتداي آن و تا زمان ما، باز هنوز هم بویی و جـایی از   این همه سمپاشی

اسالم و اسالمیت و انسانیت بوده و این ملتی از ما کـه داشـت در سراشـیبی بسـی تنـد بـه       
توسـط امـامی همچـون     رفـت،  هاي نابودي و نقصان، پوچی و سرگردانی پـیش مـی   گودال

 خمینی کبیر، یکباره آنها را متوجه خود کردي.  
 23/2/61مورخ 

 محمدتقی شریعتی
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 هاي کلیدي عبارت
I وار فریاد کن و دشمنان اسالم را رسوا نما. گویم که فاطمه مادرم! با تو می 
I ام که با خونم راه بسته شدة کربال را باز نمایم. قول داده 
I ایم مردم کوفه نیستیم. ه امام عزیز را مانند کوفیان تنها بگذارید که ما قول دادهمبادا ک 
I گونه یزیدیان زمان را رسوا کنید. زینب 
I .از امام پیروي نمایید 

 محمدرضا :نام
 شریعتی خانوادگی:  نام

 عبدالوهاب پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

 1344یر یکم ت تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 چهارم ابتدایی تحصیالت:
 ارتش کننده: ارگان اعزام

 1365سیزدهم تیر  تاریخ شهادت:
 پیرانشهر محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 محمدرضا شریعتی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و عنـداهللا  جـۀً اهللا بـاموالهم و انفسـهم اعظـم در    منوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیلآذین الّ«

   1»اولئک هم الفائزون
اسـت. و درود بـر پیـامبرش     2کنم که نـام او هـم شـهید    صحبتم را با نام خدا شروع می 

) و سالم بر نایب برحقش امام زمان(عج) و درود و سالم بر خمینـی  6محمد مصطفی(
 روح خدا.

نویسم که درسنگرهاي سردشت دهکـدة نشـکالن هسـتم و بـه      این نامه را در حالی می 
 ام بدهد.  دهم که به خانواده سنگرم می ادر همبر
ام! سالم و امیدوارم که خسته نباشید. پدرم مرا عفو نمایید که نتوانستم فرزنـد   پدر گرامی 

 خوبی برایت باشم. شب و روز برایم زحمت کشیدي ولی نتوانستم جبران نمایم.
را رسوا نما. مادرم مبادا بـر   وار فریاد کن و دشمنان اسالم گویم که فاطمه مادرم! با تو می 

من و امثال من گریه کنی. جسدم اگر آمد چه خوب و اگر نیامد بگذار که گمنام باشم، چـرا  
که ما با اسالم عزیز پیوند کردیم و با امام میثاق بستم و به یارانم وعـده دادم و بـه خـاك و    

 کربال را باز نمایم. ام که با خونم راه بسته شدة  ام و قول داده ام عادت کرده اسلحه
ام بر زمین بمانـد و مبـادا کـه امـام      اي اسلحه برادرانم حسین و حسن! مگذارید که لحظه 

 ایم مردم کوفه نیستیم. تنها بگذارید که ما قول داده 3عزیز را مانند کوفیان
خواهرانم! صحبت کوتاهی با شما دارم. هر چند که مـن نتوانسـتم ادامـۀ تحصـیل را در      

خواهم  ارس بدهم و خدا خواست که در مدرسۀ شهادت تحصیل نمایم، از شما میسنگر مد
 گونه یزیدیان زمان را رسوا کنید و از امام پیروي نمایید. که به درستان ادامه دهید و زینب

نـام حمیدرضـا جراحـی     سنگرم به هاي شخصی بنده نزد یکی از دوستان هم پدرم! لباس 
م هست، اگر او آورد چه خوب و اگر نیاورد دنبالش نرویـد  باشد که مقداري پول در کیف می
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و تا آنجا که یاد دارم به کسی بدهکار [نیستم] و از کسـی طلـب نـدارم و در آخـر از تمـام      
 و خویشان طلب بخشش دارم. 1اقوام

 

 محمدرضا شریعتی
20/3/65 
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 هاي کلیدي عبارت
I به مردم بگوییـد کـه تمـام     ران ریخته شداگر شهید شدم و قطرات خونم در صحراي کربالي ای

 .ریخته شده فقط و فقط براي اسالم قطرات خون ایشان
I ها از این فقها و روحانیت اصیل، که در رأس آنها امام بزرگوارمان است، ترس دارند. ابرقدرت 
I باشند این فقها هستند که ادامه دهنده و استمرار بخش حرکت انبیاء می 
I نماییدو منافقین را رسوا  وار بخروشید باید زینب. 
I .باید امام را همچون چشم در سر و قلب در بدن دوست بداریم 
I .اخالق اسالمی و حجاب اسالمی را در کلیۀ رفتارهاي خود عملی بکنید 
I .اي خواهران و برادران! پیرو خط والیت فقیه باشید 
I .آنچه که فعالً باید حیثیتش حفظ بشود اسالم است نه مال دنیا 
I  امام باشید. امام را دعا بکنید.مقلد 
I .پیرو والیت فقیه باشید 

 محمدرضا :نام
 شریعتی خانوادگی:  نام

 اسداهللا پدر: نام 
 فاطمه نام مادر:

 1340یکم فروردین  تولد:تاریخ 
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 پایان دوره کاردانی تحصیالت:
 بسیج   کننده: ارگان اعزام

 1361چهاردهم آبان  تاریخ شهادت:
 خوش عین محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 محمدرضا شریعتی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »خدایا قرار بده ما را در زمرة شهداي اسالم« »السالمافی زمرة شهداء  1اللهم اجعلنا«
   3»رونعبل احیاء ولکن ال تش لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات 2او ال تقولو«
ابدي است لکـن، همـۀ     ] که در راه خدا کشته شده، مرده نپندارید بلکه او زندةآن کسی [را«

 »شما این حقیقت را در نخواهید یافت.
 اللۀ این چمن آلوده به رنگ است هنوز

 
 4سپر از دست نینـداز کـه جنـگ اسـت هنـوز      

 عاشق چو شدي تیر به سر بایـد خـورد   
 

 زهــري کــه رســد همچــو شــکر بایــد خــورد  
عصـر، امـام    ) و ولی6درود و سالم به پیشگاه ساللۀ پاك رسول اکرم( ضمن عرض  

زمان(عج) و نایب بر حقش این قلب تپندة ملت و نور چشم تمام مستضعفین جهان اسـالم،  
هاي شهداي اسالمی ایران، فلسطین، افغانستان، الجزایر،  حضرت امام خمینی و کلیۀ خانواده

 رسانم.   ه عرض کلیۀ خواهران و برادرانم مینامۀ خود را بدین شرح ب لبنان، وصیت
حکم جهاد براي شـما مقـرر   «فرماید:  می 2165خداوند در قرآن کریم در سورة بقره آیه  

گردید و حال آنکه بر شما ناگوار و مکروه است، لکن چه بسیار شـود کـه چیـزي را شـما     
ود چیزي را دوسـت  ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صالح در آن بوده و چه بسیار خ

دارید و در واقع شر و فساد شما در آن است و خداوند بـه مصـالح امـور داناسـت و شـما      
 ».  نادانید

، اي خدا! مرا این عزت بس کـه بنـدة تـو بـودم و ایـن فخـرم بـس کـه         6حاال پس [...] 
 سان که خواهی بگردان.  که من دوست دارم، پس مرا آن 7چنانی پروردگارم تو بودي. تو آن
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امام زمان  1دانید که من مدتهاست عاشق دیدار [...] آري پدر و مادر عزیزم! خود شما می 
در کربال[ي] ایران را داشتم و چه سعادتی باالتر از اینکه توانستم، بـا خواسـت خـدا، شـب     

سر ببرم و بعد از بازگشـتن بـاز سـعادت     را در مناطق جنگی جنوب (اهواز) به 61عید سال 
شد که توانستیم با نیروي خدادادي به جبهۀ غرب اعـزام بشـویم، جهـت     2دیگري نصیبمان

 خدمت به مردم محروم استان کردستان.
برسانید و  3پدر و مادر عزیزم! امیدوارم که بعد از شهادتم سالم مرا به نمایندة محترممان 

 ،ت بکـنم و سعادت نداشتم امام را در زنده بودنم زیـار  که هر چند لیاقت 4به ایشان بگویید
سالم مرا به ایشان برساند و به امام بگوید از قول این حقیر که اي کاش من صد جـان   5[...]
همچون حضـرت   6االمري ) و این چنین اولی6داشتم تا اینکه فداي اسالم محمدي( می

خواهم که اگر شـهید شـدم همیشـه در مـد نظرتـان       امام خمینی بکنم و از خود شما هم می
هان من بیاید و شما هم از خداوند متعال براي من طلـب مغفـرت نماییـد و    اشتباهات و گنا

رود  خود شما هم مرا عفو فرمایید چون پدر و مادر عزیزم و کلیۀ وابستگان هرگز یادم نمـی 
گی شما درمورد بنده ناراحتی و زجر کشیدید همگی شما را سالم مخصوص مقدر ه که چه

اجـر و پـاداش    ،دارید و دستتان از مـا کوتـاه اسـت    رسانم. اگر حقی بر گردن این حقیر می
 زحماتتان را از خداوند بخواهید.

ي ایـران  برادر و خواهران عزیزم اگر شهید شـدم و قطـرات خـونم در صـحراي کـربال      
ریخته شد به مردم بگویید که تمام قطرات خون ایشان فقـط و فقـط بـراي اسـالم و کانـال      

باشـد ریختـه شـده چـون بـرادران و       مام خمینی مـی والیت فقیه که در زمان حال حضرت ا
هـا از ایـن فقهـا و روحانیـت اصـیل کـه در رأس آنهـا امـام          خواهران عزیزم تمام ابرقدرت

حال هرچه ضربه خوردند از همـین قشـر روحـانی     بزرگوارمان است ترس دارند چون تا به
ن آنها احکام اسالمی را باشد که مبادا در زما بوده است ولکن ترس تمام این فقها از خدا می
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داخلی و خارجی آنها بدجور جلوه بدهند و آنها سکوت بکننـد. و ایـن    1هاي [...] ابرقدرت
روحانیـت    باشند و غیر از ایـن  فقها هستند که ادامه دهنده و استمرار بخش حرکت انبیاء می

بال و وار در صـحراي کـر   اصیل در خط امام کسی دیگر نیست که این راه را همچون حسین
خـواهم   وار در محراب عبادت ادامه بدهد. و سالم بر شما خواهرانم از شما می همچون علی

. (همگـام بـا   نماییـد را رسـوا   3و منـافقین  2وار بخروشـید  هنگامی که شهید شدم باید زینب
خـواهم   شوروي، آمریکا، اسرائیل و...) و حالت متواضع و فروتنی داشته باشید و از شما می

و خـدمت   4دیباشد دفاع بکن تنها از خط امام و کانال والیت فقیه که خط اسالم می که تنها و
رسانم. آري برادر عزیزم شما حق بزرگی بر گـردن مـن داشـتید و     برادر بزرگوارم سالم می

خواهم برادر جـان منـزل و    بنده نتوانستم وظیفۀ برادري را نسبت به شما دا بکنم و از تو می
دعوت به صبر نمایید و به آنها بگویید که شما هم شهید هسـتید چـون   وابستگان را همیشه 

عنوان هدیه به خود او (خدا) بدهید و به مردم بگویید  توانستید فرزندي را تربیت بکنید و به
بازگردیم و سالم مرا به کلیه برادرانـی کـه در   سوي او  که همگی شما از او هستیم و باید به

خصوص برادران (حـزب جمهـوري اسـالمی     کنند، به می کار میاسال 5کلیه نهادهاي انقالب
که اگـر   7سازندگی، بنیاد شهید...) برسانید و به همۀ آنها بگویید جهاد، سپاه پاسداران، 6ایران

اللهی بودیم، مـا   خطا یا گناهی از ما سرزده و یا اینکه عامل رکود حرکت تمام برادران حزب
شوم که هر چنـد در   براي ما کنند. و متذکر می د متعالرا عفو کنند و طلب مغفرت از خداون

ام اعالم نمـایم،   زمان زنده بودنم نتوانستم هدف خودم را به همۀ برادران و خواهران اسالمی
و تنها وصـیتی کـه بـه     باشم با شهادتم هدف خودم را بیان کرده باشم 8امیدوارم که توانسته

                                           
 خوانا نیست. -1
 ».بخورشید«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».بکنند«در اصل وصیت  -4
 ».انقالبی«در اصل وصیت  -5
 ر.ك. تعلیقات -6
 ».بگوئید«در اصل وصیت  -7
 ».توانستم«در اصل وصیت  -8



 101شریعتی، محمدرضا     ¹استان سمنان 

) را 7د و حضـرت علـی(  نبشـو  1مانند اهل کوفههمۀ برادران و خواهران دارم اینکه مبادا 
تنها بگذارند. باید امام را همچون چشم در سر و قلـب در بـدن دوسـت بـداریم و اخـالق      

هاي عزیزم،  اسالمی و حجاب اسالمی را در کلیۀ رفتارهاي خود عملی بکنید و به پسر خاله
هـاي  3 ه هسـتند و دایـی  که پیرو والیـت فقیـه باشـند کـ     2این پاسداران اسالم و امام بگویید

رسانم و اگر زحمتی و یا اینکه ناراحتی بـراي آنهـا در طـول     مهربانم را سالم مخصوص می
خواهم که مرا بـه بزرگـواري خودشـان     خواهم و از آنها می ام، معذرت می عمرم فراهم کرده

بـرادران و  خواهم که خانوادة مرا دعوت به صبر نمایند و سالم مرا به  ببخشند. باز از آنها می
ام، از جانـب   احترامی کرده هستند برسانید و اگر نسبت به آنها هم بی 4]...خواهرانی که در [

 5من معذرت بخواهید و یک مجلس ختمی هم در آنجا برقرار بکنید و به آنهـا هـم بگوییـد   
 کرد.   که ایشان تنها از امام تقلید می

هاي آمریکا و منـافقین در   د. مبادا تفالهاي خواهران و برادران! پیرو خط والیت فقیه باشی 
انگیز بدهند و شما هم به سخنان آنهـا گـوش بدهیـد و     ها و نویدهاي شرم گوش شما زمزمه

امام را تنها بگذارید. چون اگر کسی از افراد به سخنان افراد باطل گوش بدهـد، مثـل اینکـه    
ان [شده] و اگر کسـی از  به سخنان شیطان گوش کرده و شیطان را عبادت کرده و بندة شیط

کـرده و خـدا    شما به سخنان افراد حق گوش بدهد، مثل این است که به سخنان خدا گوش
خـواهم کـه    باشد. و از همگی شما افراد مؤمن و مخلص مـی  خدا می را عبادت کرده و بنده

 بان گوشتان خودتان باشید. دروازهبراي سعادتمند بودن خود، هم در دنیا و هم در آخرت 
هاي وابسـته اگـر شـهید شـدم آن امکانـاتی را کـه نـزد         پدر و مادر عزیزم و کلیۀ فامیل 

ام خـرج بکنیـد آنهـا را در روز     خودتان تهیه دیده بودید و قصد داشتید در مجلس عروسـی 
و از همگـی   6هاي جنگ هدیه بدهیـد  نو ببرید و به جبهه روزیم به حزب جمهوري قلعه سه

 رو باشید.   گیرید همیشه خوشحال و خنده که براي من میخواهم که در مجلسی  شما می
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پدر و مادر عزیزم و ننۀ بزرگوارم مبـادا غصـه خـواري بکنیـد کـه روح مـن در قیامـت         
جـاي گریـه بـر     خواستید گریه بکنید بـه  ناراحت باشد و من هم پیش خدا شرمنده و اگر می

جـز پیـامبر و    مجلس ختم او بـه کس نبود در  من، گریه به حمزه عموي پیامبر بکنید که هیچ
. 4و شـهید رجـایی   3اهللا بـاهنر  ، آیت2اهللا بهشتی ، آیت1چند نفر دیگر و گریه بر نواب صفوي

تاریخ خودمان (انقالب اسالمی) و گریه بـر شـهداي آبـادان، دزفـول، خـونین       ناین مظلوما
هـا بمانـد و    شهر و کردستان بکنید که چند روز جسدهاي این عزیزان ممکن است در بیابان

 شوند. بعد از گرفتن این شهیدها چه غریبانه به خاك سپرده می
ام و در سـر خـودم هـم امیـد بـه       گویم من براي شهادت به اینجا نیامـده  در آخر باز می 

پرورانم بلکه پیروزي اسالم بر کفر را در فکـر خـودم پـرورش     شهادت در راه اسالم را نمی
آید آن را همچون مادري که طفل خودش را بـه بغـل    دهم ولکن اگر شهادت به نزد من می
) در روز عاشـورا در زیـر زبـانم    7. در اینجاست که سخن امام حسین(5گیرم گیرد می می

تـر   ) زنـده 6اي خدا اگر با شهادت من دین جـدم حضـرت محمـد(   «گفت:  آمد که می
ـ    » شود، پس اي شمشیرها مرا دریابید می ام  رادران طلبـه و پدر و مادر عزیزم سـالم مـرا بـه ب

داشتم که شاگرد کالس آنها باشم ولی سعادت نداشـتم  قدر دوست  برسانید و بگویید که چه
هاي در خط امام و خط والیت فقیـه   و به عموم خواهران و برادران بگویید که قدر این طلبه

قلـب  ترسند و اینها همگام با مردم ولـی در   را بدانند چون این برادران طلبه فقط از خدا می
 تمام مردم مسلمان جاي دارند.

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 »دار همگی مؤمنین و مؤمنات باد خدانگه«

 

برید از این شعارها یادتان نرود،  شود که هنگامی که مرا به قبرستان می در آخر متذکر می 
خـدایا تـا انقـالب    براي دفن شهدا مهدي بیا، بر سر قبر شهدا مهدي بیا مهـدي بیـا، خـدایا    
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دار، امید آیندة ما منتظري مرد خدا، مرگ بر آمریکا مـرگ بـر شـوروي     مهدي خمینی را نگه
اهللا، و  اهللا، رهبـر فقـط روح   ها داخلی همگی آنها، حزب فقط حـزب  مرگ بر اسرائیل و تفاله

نامه غلط و اشتباهات شاید داشته باشد فقط برادران طلبـه علـی محمـدي، تقـی      این وصیت
) بررسی شـود بعـد خوانـده    1حمدي، ابوالفضل (محمد، محمدي، علی محمدي، تقی [...]م

 شود.
 محمدرضا شریعتی

 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و مـن احبنـی عشـقنی و مـن     «
 2»یته و من علی دیته فانادیتهعشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی د

کس کـه مـرا شـناخت     شناسد، آن کس که مرا یافت می یابد، آن آن کس که مرا طلب کند می«
کـس کـه بـه مـن عشـق       ورزد، آن کس که دوستم داشت به من عشق می دارد، آن دوست می

س کـ  کشـم او را و آن  کس که به او عشق ورزیدم می ورزم، آن ورزید من نیز به او عشق می
  بهایش بر من واجب اسـت،  کس که خون بهایش بر من واجب است و آن که من بکشم خون
 ».بهایش هستم پس من خودم خون

اهللا،  نامۀ خودم را با این حدیث شروع کردم. آري امت حـزب  باز قسمتی دیگر از وصیت 
، باري دیگـر  هاي شهدا و معلولین انقالب اسالمی پرور، خانواده برادران مسلمان، زینبان یتیم

گذشت که ناگاه حسین زمان از گوشۀ جماران نـدا در داد کـه    در طول دو سال از جنگ می
ها شوید و هنگامی که تابش این نور به ما رسید ما را که در دنیـاي   اي جوانان عازم به جبهه

دنیا ازبـین   3رانی بودیم به خود آورد که اي جوان تو به فکر چی هستی؟ مال مادي و هوس
دنیا. پاسخ بـه خـون    4تنی است. آنچه که فعالً باید حیثیتش حفظ شود اسالم است نه مالرف

فشانی کردند نه هوا و هوس. این هـوا و هـوس تـو را بـه      خاطر اسالم جان شهداست که به
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امـام زمـان    1عنوان یکـی از مقلـدین کوچـک نایـب     افکند. و ما هم که به دان تاریخ می مزبله
یم، گفتم لبیک یا امام، و حرکت کردم هر چند هم کـه خـانوادة مـا    حضرت امام خمینی بود

 امید داشتند که من به نزد آنها باشم و کمکی به آنها بکنم.
شد در اول که به پدرم بگویم من  نو واقفید رویم نمی در این فصل که خودتان مردم قلعه 

مان زمان حساس اسـت.  خواهم بروم به جبهه و وقتی که حکم امام را شنیدم گفتم این ز می
دنیا دست بکشد و عازم به جبهه شود هر چند هم که  2انسان باید از پدر و مادر خود و مال

خواهد بـرود.   افرادي باشند که از رفتن من ناراحت بشوند که بگویید اي بابا. چرا ایشان می
عقـل  ایشان باید نزد پدرش باشد و کار بکند، این هم خودش یک جبهه است ولی مـن بـه   

گفتم اسالم یک زمان احتیاج به نیرو دارد، یک زمـان احتیـاج    ناقص خودم به پیش خود می
هاي اولیه دارد و یک زمان هم احتیاج به خون دارد و از طرفی هـم بارهـا در ایـن     به کمک

خواهیم  پس کی میکنیم مقلد امام هستیم  گفتم ما که عنوان می زمان حساس به نزد خود می
بـا تمـام    6بعد از شکسـت [...]  5لال مآیا زبان ؟4او لبیک بگوییم 3»صر ینصرنیهل من نا«به 

 وجود حرکت کردم و آمدم تا اینکه بتوانم با پیروزي نهایی برگردم.
هاي مهربـانم و ننـۀ گرامـی و خـواهران عزیـزم و بـرادر بزرگـوارم         مادر و پدرم و خاله 

یـزم، خالـه هـاجر، پـدر بزرگـوارم      دانم که شما همگی خوشحال خواهید بود. مـادر عز  می
کردید که براي من یک همسـر انتخـاب کنیـد، حـال هـم ناراحـت        قدر شما فعالیت می چه

جا همسر مـن   نباشید اگر به امید خدا برگشتم سریع اقدام خواهم کرد و اگر برنگشتم همین
باشـد، نُقـل و نبـات روي سـر مـن رگبـار        گاه من سـنگر مـن مـی    من است. حجله 7اسلحۀ

باشد و امیدوارم که بتوانم با پیروزي کامل با دیگر برادران راه کـربال را   هاي دشمن می لولهگ
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) سـوغات بیـاورم. دیگـر وقـت     1باز کنیم و هر کداممان براي شما از تربت پاك کربال (مهر
. در حـدود دو سـال بـراي مـن نمـاز      2شوم ندارم چندان، تا یک چند ساعت دیگر عازم می

ید بخوانند و یک الی دو ماه هم براي من روزه بگیرید یا بدهیـد کـه بگیرنـد    بخوانید یا بده
ولی به کسانی بدهید تا این کارها را انجام بدهند که اول مخلص به نظام جمهوري اسـالمی  

د و از شـما بسـتگان   نایران به رهبري امام خمینی باشند و دوم هـم اینکـه مقلـد امـام باشـ     
نیستم که کسی در زیـر جنـازة مـن گریـه بکنـد و راضـی       خواهم اگر شهید شدم راضی  می

نیستم که کسی که غیر از امام خمینی مقلد دیگري براي خود انتخاب کرده باشـد و در زیـر   
هاي عزیزم که مـن پـیش    جنازة من بیاید و براي جلوگیري از این کارها اي پدرم و اي دایی

سئولید که جلـوي ایـن افـراد را    هاي عزیزم شما م همگی شما شرمنده هستم و اي پسرخاله
خواهیم کـه   نه با سر و صدا بلکه با تواضع و فروتنی و از کلیۀ برادران و مادران می 3بگیرید

از جنگ و عازم کردن فرزندان خود و کمک به جبهه یادشـان نـرود چـون در روز قیامـت     
و دیگـر   برادرم تقی را زیـارت کـردم   29/4/61مسئولید و راستی دیشب که شب چهارشنبه 

هایی عاشقانه داشـتند   برادران که گرد و غبار کربال بر سر و صورت آنها نشسته بود و چهره
 صفري، قاسمی، رضا، قاسم، تقی شریعتی).  (برادر علی عبداللهی،

باشد. خداحافظ، امـام را دعـا بکنیـد،     نو خرمال می وقت نیست، محل دفن من مزار قلعه 
 ر جمع خوانده نشود.نامه د مسائل شخصی را از وصیت

پیرو والیت فقیه باشید که در رأس آنها امام است. خودتان را از جامعۀ روحانیت که در  
باشـد)   مـی  4اهللا منتظـري  خط امام هستند و در رأس آن روحانیت که امید امام و امت (آیـت 

 جدا نکنید.  
 در جلسات دعا و عزاداري خوب شرکت بکنید. 
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دست برادر جاللی دارم در صـورت امکـان اسـتفاده     کامیاران بهاي هم در  نامه و یک وصیت
هـا گذاشـته    نمایید. و آن نواري را که پر کردیم دعاي توسل فقط در خانـه بـراي خودمـانی   

 شود چون اصالحش دقیق نکردم و آمادگی ذهنی هم خوب نداشتم.
 

ــت   ــدن آرزوي ماس ــته ش ــت کش  در راه دوس
 

 تدشمن اگرچه تشنه به خـون گلـوي ماسـ    
ــا    ــدیم مـ ــا، آمـ ــه مـ ــه درگـ ــا بـ ــی بیـ  گفتـ

 
 لطفـــت اگـــر شـــامل حـــال مـــا نگشـــت 

ــا   ــاه اي خــــداي مــ  هســــتیم غــــرق گنــ
 

 دیگــر کجــا رویــم پنــاه اي خــداي مــا      
  

ــوم   ــان شـ ــن عریـ ــه مـ ــد کـ ــت آن آمـ  وقـ
 

 آي مــردم مــرگ مــن در زنــدگی اســت     
 جســــم بگــــذارم سراســــر جــــان شــــوم 

 
ــت     ــدگی اس ــرگ را در زن ــرم م ــون بمی  چ

  
ــق و  ــان عاشـ ــت  میـ ــزي اسـ ــوق رمـ  معشـ

 
ــو     ــارزار تـ ــگ و کـ ــام جنـ ــون هنگـ  کنـ

 چرانـــد  چـــه دانـــد آنکـــه اشـــتر مـــی     
 

ــار اســــت   ــقان را افتخــ  شــــهادت عاشــ
  

 ز خـــــون پـــــاك فرزنـــــدان قـــــرآن   
 

ــان  ــه   خیابـ ــر اللـ ــا سراسـ ــت هـ  1زار اسـ
  

                                           
 نامه نوشت است. است، در باالي صفحات وصیت اشعاري که ذیل وصیت آمده -1
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 هاي کلیدي عبارت
I است و همۀ ما رفتنی هستیم.کنیم، آزمایش  ها زندگی می این دنیاي کوچکی که ما انسان 
I .اگر من شهید شدم، هرگز مرا از دست رفته مپندارید 
I خواهم در راه اسالم بکوشید. از شما می 
I .هرگز به این مال دنیا دل نبندید 
I  .خدایا شهادتم را که در راه اسالم و قرآن است بپذیر 
I خواهم که امام را تنها نگذارید. از شما مسلمانان می 
I تر است. زیزم! حجاب شما از خون من کوبندهاي خواهران ع 
I خاطر هوي نفس بوده است، بلکه مسئولیتی در برابر خدا و رهبـر  بدانید که جبهه رفتن من نه به 

 گونه او بود. انقالب و پیام حسین

 هادي :نام
 شریعتی خانوادگی:  نام

 محمدابراهیم پدر: نام 
 زهره ام مادر:ن

 1345بیستم تیر  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365ویکم فروردین  سی تاریخ شهادت:
 فاو عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     114

 هادي شریعتی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و ما  1و منهم من ینتظر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه«

   2»بدلوا تبدیال
از مؤمنین مردانی هستند که صادقانه به عهد و پیمانی که با خداي خویش بسته بودند وفـا  «

کردند پس برخی شهید شدند و برخی هم به انتظار مقاومت کرده و به هیچ وجه عهد خود 
 ».را تغییر ندادند

و قدرت نوشتن بـه ایـن بنـدة حقیـر عطـا       نام خداوند بزرگ و قادري که قدرت بیان به 
 فرمود.  

از آدم تـا   3کـرانم بـر پیـامبران و منادیـان کلمـۀ حـق و حافظـان الهـی         سالم و درود بی 
 ). 6خاتم(

هـا و   کرانم به رهبر کبیر انقالب اسالمی، که جامعۀ ما را از بند اسـارت  سالم و درود بی 
کـران بـر همـۀ     راه رانشان داد. و درود بـی  ها نجات داد و با آن نور خود به ما هوي پرستی

شـهداي شـمع محفـل    «هایشان لرزه بر اندام شرق و غرب زدنـد. آن   شهیدان که با فداکاري
، که بریدند از هر قید و بندي و رفتند و درخت اسالم را آبیاري نمودند و چگونـه  4»بشریت

کننـد. جانشـان    با خدا می زیستن را به ما آموختند. راستی چه داد و ستد خوبی این شهیدان
کنند. آري بـرادرم! عاشـقان و پاکـان     دهند ولی در عوض بهشت را جایگزین خود می را می

رفتند و رسالتی بزرگ و سنگین بر دوش شما نهادند. بر شماست که با فعالیت و کوشش و 
با اتکا بر خدا و عمل کردن بدون هرگونه کـم و کاسـتی و بـدون هرگونـه کبـر و عـذر و       

 اماره بر شما غلبه کند.   هاي دیگر که گاهی شیطان در نفس ودپسندي و حسد و عیبخ

                                           
 ».ینتظروا«در اصل وصیت  -1
 .23احزاب/  -2
 ».اللهی«در اصل وصیت  -3
 ).498، ص19(صحیفه امام، ج». شهدا شمع محفل دوستانند«امام تعبیري مشابه این جمله دارد  -4
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هـاي شـهدا. اگـر سـعادت را      خواهران و برادران عزیز! سالم بر شما و بر همۀ خـانواده  
توان یافت. این دنیاي کـوچکی   خواستید، بدانید که سعادت را تنها در راه رضایت اهللا می می

کنیم، آزمایش است و همۀ ما رفتنی هستیم، چه امـروز باشـد چـه     میها زندگی  که ما انسان
) در روز عاشورا هنگام نبرد به اصحابش فرمود: گرچـه ایـن   7که امام حسین( فردا. چنان

طـرف خـود    اهمیت انسان را به ارزش و بی داشتنی است این دنیاي بی دنیا زیباست و دوست
اي است براي آخرت. و این واضح است  و وسیله کشد. اما مردم بدانید که این دنیا توشه می

 1که همۀ ما باید بمیریم، پس چه بهتر است که در راه خدا با شمشیر قطعه قطعه شویم.
وصیتی که من به خواهران و برادران دارم این است که اگر من شهید شدم، هرگز مـرا از   

شید که امانـت خـدایتان   دست رفته مپندارید و هرگز ناراحت نشوید. خوشحال و شادمان با
اید. برادران و خواهرانم! بدانید که در آخرت کسی به شما کمکی نخواهـد   را به او پس داده

خواهم در راه اسالم بکوشید و هرگز به این مـال   جز عمل نیک و شایسته. از شما می کرد به
ود: آنکـه دنیـا   مترین مردم کیست؟ فر العابدین عرض شد باارزش دنیا دل نبندید. به امام زین
 2را مایۀ ارزش خود نداند.

خـواهم کـه    خدایا شهادتم را که در راه اسالم و قرآن است بپذیر. و از شما مسلمانان می 
 امام را تنها نگذارید و از این سنگر آزادي و عدالت و حامی مستضعفین حمایت کنید.

 اي با پدر و مادر عزیزم: و اما چند کلمه
دسـت شـما عزیـزانم     نامه به کنم. حال که این وصیت الم عرض میپدر و مادر عزیزم! س 

نمایم و  ام. از شماها فقط طلب و تقاضاي بخشش می رسیده است، من در ابدیت قرار گرفته
امیدوارم که مرا حالل کنید و مرا ببخشید. نکنـد مـرگ مـن باعـث نـاراحتی شـما بشـود و        

چـک بـودم [و] در آغـوش پرمحبـت     دشمن خوشحال گردد. پدر بزرگوارم از روزي که کو
ها و چه زحماتی در مورد من انجام دادي. پدر جان مرا ببخش و حاللـم کـن    شما، چه رنج

زیرا چیزي که در من بود فقط خدمت به اسالم و قرآن و مکتب [بود]، چیز دیگـري نبـود.   
) 3مادر عزیزم اي نور خدایی! فداي آن دامن پاکت که چون بوي دامن حضـرت زینـب(  

وار عمل کردي و اي کسی کـه قلـب رئوفـت را در     دهد. مادر عزیزم! اي کسی که زینب یم

                                           
 هاي عاشورا، جواد محدثی. ، ذیل شعار272فرهنگ عاشورا، ص  -1
 الدنیا و الزهدنیها. ، باب ذم131، ص 2اصول کافی، ج  -2
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دانـم   اختیار من گذاشتی. مادر عزیزم! چهرة رئوف و مهربانت از دیدگانم نارفتنی است. نمی
خـواهم   همه زحماتی که به پاي من کشیدي. مادر جان از تو مـی  چگونه باید جبران کنم آن

راحتی نکنی، زیرا کـه بایـد مـرگ، شـرافتمندانه باشـد. از شـما طلـب        که بعد از من هیچ نا
ها دربارة من کشـیدي. امیـدوارم    ها و چه رنج دانم چه سختی کنم زیرا که من می بخشش می

هاي شما را جبران کنم و نتوانستم فرزند خوبی براي شما  که مرا ببخشی که نتوانستم سختی
صـبري در سـوگ شـهید، بـه دشـمنان در راه       کـه بـی   باشم. آري پدر و مادر مهربانم بدانید

 کند.   کند و صبر و استقامت، چشم آنها را کور می رسیدن به اهداف منحرفشان کمک می
تـر اسـت زیـرا از فاطمـه      و شما اي خواهران عزیزم! حجاب شما از خون مـن کوبنـده   

 ترین زینت زن حفظ حجاب است.   گونه خطاب است، ارزنده این
خاطر هوي نفس بوده اسـت، بلکـه    اهللا! بدانید که جبهه رفتن من نه به حزبو شما امت  

اهللا ایـن حقیـر    گونه او بود. امت حـزب  مسئولیتی در برابر خدا و رهبر انقالب و پیام حسین
خـواهم   نتوانستم حق شما را از گردن خود ادا کنم، مرا ببخشید و از شما خیلی معذرت مـی 

) که اسوه و الگو بودند، عمـل  3و زینب(  )7ان مانند علی(و امیدوارم برادران و خواهر
کنند و در آخر امام امت را تنهـا نگذاریـد. و شـما خـواهران عزیـزم و بـرادران مهربـانم و        

ام امیـدوارم کـه مـرا     چنین پدر و مادر عزیزم! اگر در طول زندگی بـه شـما بـدي کـرده     هم
 ببخشید.  

 التماس دعا
 هادي شریعتی
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 هاي کلیدي عبارت
I     گواه باشید که من با اندك خون و توانم این امام را یاري نمودم و شما هـم بایـد او را پشـتیبان

 باشید و یاري کنید.
I دهم. کنم و کمترین ناراحتی به خود راه نمی ها را تحمل می تمام این دردها و ناراحتی 
I .خداوند ما را در معرض آزمایش قرار داده است 
I هیچ چیز از خود ندارم و تمام وجود و هستی من از توست. خدایا من 
I شکن را بـر سـر    یکی از الطاف خداوندي نصیب ما مردم ایران گشت و امامی چون خمینی بت

 ما قرار داد.
I .اي خداي بزرگ، از اینکه مرا به این طریق امتحان نمودي راضی هستم 

 مجید :نام
 شریف خانوادگی:  نام
 حبیب پدر: م نا

 عصمت نام مادر:
 1340بیستم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 چهارم متوسطه تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1361دوم فروردین  تاریخ شهادت:
 شوش محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 مجید شریف
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 علی طعام المسکین فویـلٌ  ع الیتیم و ال یحضي یدین فذلک الذّکذّب بالدالذي ی 1رأیتأ«

  3»ن و یمنعون الماعونئوساهون الذین هم یرا 2ین هم عن صالتهمللمصلّین الذّ
رحـم   کرد؟ این همان شـخص بـی   کس را که روز جزا را انکار می اي رسول) آیا دیدي آن«(

کنـد. پـس واي    را هم بر اطعام فقیر ترغیب نمـی راند و کسی  است که یتیمان را از خود می
بر آن نمازگذاران که دل از یاد خدا غافل دارند همانان که اگر طـاعتی کننـد از روي ریـا و    

 ».و احسان را از فقیران منع کنند ةاست و زکو 4خودنمایی
 شنبه: قسمتی از دعاي روز سه 
حزبـک هـم    نی مـن حزبـک فـانّ   جندك هم الغالبون و اجعل اللهم اجعلنی من جندك فانّ«

5»علیهم و ال هم یحزنون المفلحون و اجعلنی من اولیائک [فان اولیائک] ال خوف   
ر خودت قرار بده، زیرا که سپاه تو فیروزند و از حزب خویش قرارم بده، کخدایا مرا از لش«

خـوف و  زیرا حزب تو آنها رستگارند واز اولیاء خودت قرارم ده، زیرا که اولیـاء تـو هـیچ    
 .»ترسی و اندوهی بر آنها نیست

اکنون که یکی از الطاف خداوندي نصیب ما مردم مستضعف ایران گشت و نوري الهـی   
به سرزمین ایران [و] اسالمی درخشیدن گرفت و درختـان میـوه را پربـارتر نمـود و امـامی      

اید و تا اینکـه  بر سر ما قرار داد، تا ما را به راه راست هدایت نم [را] شکن چون خمینی بت
هاي ظلم و ستم بلند شد و تمام ریشۀ آنها را از بن کنده و خشکاند و پـس از   بر علیه ریشه

که در زمین جوشید و بر علیه ظلم قیام  6هاي مدید، از زمان خون هابیل ها، پس از زمان قرن
 گسـتر جهـان و از آنجـا تـا نـور دیگـر الهـی در        ) این سرور عدالت7شد، تا سیدالشهدا(

                                           
 در اصل وصیت افتادگی دارد. -1
 مانده و مابقی واژه افتاده است.» هم«صلوتهم در اصل وصیت  -2
 .1-7سورة ماعون/  -3
 ».نمائی« در اصل وصیت -4
 شنبه.3مفاتیح الجنان، دعاي روز  -5
 ر.ك. تعلیقات. -6
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سرزمین ایران که درخشیدن گرفت و ما را از جهل و نادانی بیرون آورد و این تنها بیـدار و  
اي از ایـن جهـان پهنـاور برخاسـت و بـر       ها و مستضعفین در گوشه هوشیار کنندة ما جوان

 وي پاسخ گفتیم.  1»هل من ناصر ینصرنی«ستمگران و ظالمان شورید و ما هم در جواب 
ارث خون شهیدان! اگر ما روز عاشورا نبودیم و نتوانسـتیم بـه   )! اي و7آري، حسین( 

شـکن،   تو لبیک بگوییم، حال به نایبت، این رهبر عزیز و گرامیمان، روح خدا، خمینـی بـت  
لبیک گفته و او را تا جایی که توانی در تن و خون در رگ داشته باشم، وي را پشتیبانم. اي 

اید، گواه  پرستید و به او ایمان آورده ی که شما میملت و مردم قهرمان و شهیدپرور! به خدای
باشید که من با اندك خون و توانم این امام را یاري نمودم و شـما هـم بایـد او را پشـتیبان     

 [باشید] و یاري کنید وگرنه از مشرکین و منافقین خواهید بود.
در ایـن امتحـان    که امیدوارم -طریق امتحان نمودي  اي خداي بزرگ! از اینکه مرا به این 

راضی هسـتم، زیـرا خوشـحالم انـدام نحیـف و الغـرم غـذاي         -موفق و سرفراز بیرون آیم
هـا   گفتی در دل تاریک شب ها و دیگر حیوانات دریا شود. راضی بودم. و یا به من می ماهی

رفـتم،   ها راه می ها و ظلمت برو و رسالت ما را به تمام مردم روشن کن آنقدر در دل تاریکی
اینکه یا در آن راه دچار ظلمت تاریکی شوم و دیگر از پا بیافتم و وقتی که از پاي افتـادم،  تا 

هایم خوراك درندگان شـود   کشم، تا ذره ذره استخوان خود را کشان کشان بر روي زمین می
 خواستی برسم، باز هم راضی بودم. و یا به جایی که می

کـنم و   هـا را تحمـل مـی    ردها و ناراحتیتمام این د 2آري اي خدا! به قول شهید چمران 
دهم، فقط به شـرط آنکـه ذکـر خـود را و یـاد خـود را و        کمترین ناراحتی به خود راه نمی

دست بال بسپاري. به شرط آنکـه بـدانم    زیبایی خود را از من نگیري و مرا در همان حال به
ها را به  و شکنجهاین بال از محبوب به من رسیده است، تا احساس لذت کنم و همۀ دردها 
 جان و دل بخرم و اثبات کنم که عزت و ذلت دنیا براي من یکسان است.  

خدایا من هیچ چیز از خودندارم و تمام وجود و هستی من از توست. و اي پدر! مـن از   
تو نیستم و تو مادر! به تو هم تعلق ندارم و ما همه متعلق بـه او هسـتیم. خداونـد مـا را در     

ار داده است که امیدوارم در این امتحان با موفقیـت و سـرافرازي بیـرون    معرض آزمایش قر
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هرحـال   و سـرافکنده نباشـیم. بـه    1) [...]3حضرت زهرا(  آییم و در آن دنیا پیش خانوادة
امیدوارم که اي مادر و پدرم پس از مرگ و شهید شدنم گریه نکنید، زیرا من راضـی نیسـتم   

 یه کردن ندارد.  کس از اقوام و دوستان حق گر و هیچ
اللهـی   امیدوارم که تمامی دوستان، آشنایان دور و نزدیک و همچنین برادران عزیز حزب 

هاي شـما   مرا حالل کنند و ببخشند، خصوصاً خانوادة محترمم، محتاج دعاهاي شب 2و [...]
 هستم. 

 دوستدار شما مؤمنان پاك خدا 
 برادر کوچک همۀ شما، مجید شریف

 

، از دار نگـه تو را به جان مهدي(عج)، تا انقـالب مهـدي(عج)، خمینـی را    خدایا، خدایا،  
 عمر ما بکاه و به عمر او بیافزا.

اهللا  قـدر، حضـرت آیـت    به امید پیروزي اسالم در سرتاسر جهان، به رهبري زعـیم عـالی   
هـا   العظمی امام خمینی و ظهور هر چه زودتر حضرت مهدي(عج) و نابودي کلیه ابرقـدرت 

 ن و سالمتی خدمتگزاران به اسالم و قرآن. و منافقی
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 هاي کلیدي عبارت
I  که درس شهادت را و درس چگونه زنـدگی کـردن را بـا    7حسین(درود بر سالر شهیدان ،(

 عزت را به ما آموخت.
I دانی ما امانتی از خدا در دست شما هستیم. طور که می پدرم! همان 
I بخشد. )، تداوم میعجصاحب زمان(ا، حضرت دست والی خود این انقالب به 
I دانم. فیض عظیم می ،کشته شدنم در این راه را 
I آنجا هستند همه فانی شدنی است، زندگی ابدي آنجاست آنجا که شهداي ما هاي دنیا زیبایی. 

 محسن :نام
 فشری خانوادگی:  نام

 حبیب پدر: نام 
 عصمت نام مادر:

 1342چهارم آذر  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 سوم متوسطه تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1361هفتم مرداد  تاریخ شهادت:
 شلمچه محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 محسن شریف
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
مـن   2بشئٍ 1کمنّلنبلو اهللا اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون و و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل

ـ  الخوف و الجوع و نقص من االمـوال و االنفـس و الثّ   ـ مـرات و بشّ ین اذا ابرین الـذّ ر الص
 3.»ا الیه راجعونا هللا و انّقالوا انّ ۀمصیباصابتهم 

اند و همۀ شما ایـن   شوند، مرده نپندارید، بلکه زنده آن کسانی [را] که در راه خدا کشته می«
هـا، چـون تـرس و گرسـنگی و نقصـان       فت. و البته شما را به سختیحقیقت را نخواهید یا

هـا بـا    اموال و نقوص و آفات زراعت بیازماییم و بشـارت و مـژده و آسـایش از آن سـختی    
سـخت و نـاگواري دچـار شـدند، صـبوري پیشـه        4صابران است. [و] آنان که چون به حال

 »کرد.سوي او رجوع خواهیم  گرفته و گویند ما به فرمان خدا به
) و با درود بر 6با درود و سالم بر آخرین پیامبر اسالم، حضرت محمد ابن عبداهللا( 

)، که درس شهادت را و درس چگونه زندگی کردن [را] با عزت 7ساالر شهیدان حسین(
را به ما آموخت. و با درود فراوان بر حضرت ولی عصـر، مهـدي موعـود(عج)، [بـه] امیـد      

)، زعـیم  عجبا درود بر رهبر انقـالب، نایـب حضـرت مهـدي(     هاي رزمندگان اسالم و قلب
سوي او رجعـت خـواهیم    ما همه از خداییم و به .عالیقدر، امام خمینی، رهبر مسلمین جهان

 نمود. 
شهر و با سالم بر خانوادة خودم و بر پدر و مـادرم   با سالم بر ملت شهیدپرور، مردم امام 

دنیا آمدم و از  اي مسلمان به کنم که در خانواده میکه مرا خوب تربیت کردند و خدا را شکر 
شما پدر و مادر عزیز و خدمتگزار به اسـالم سپاسـگزارم کـه مـرا بـه اخـالق اسـالم آشـنا         

ام که جبهه بـروم، او   ، که موقع آمدنم به جبهه، وقتی به مادرم گفتم من تصمیم گرفتهدنمودی
دانـی مـا امـانتی از خـدا در دسـت شـما        طور که می به من گفت تو باید بروي. پدرم! همان
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روم. اگر شهید شدم، دیگر  طور که مجید راهش را یافت، من هم به دنبالش می هستیم. همان
 برادرانم را روانه جنگ کن. خداي را شکر نما که امانتش را سالم تقدیم نمودي. 

می دهم و با  ام را ادامه نامه من در حالی که بالغ و عاقل و صحیح و سالم هستم، وصیت 
دسـت والـی    ایـن انقـالب بـه    دیدگاهی کامل از این انقالب و امام که مطمئن هستم که ادامۀ

که راه تمامی انبیاء و اوصـیا و   -بخشد، این راه )، تداوم میعجحضرت صاحب زمان( ،خود
اشـهد  «دهم که  حق رسول خدا هستند و شهادت می دوازده امام و چهارده معصوم پاك و به

از جـان و   -ایـن راه را » ولی اهللا اًعلی نّأسول اهللا و اشهد اً رن محمدأاله اال اهللا واشهد ان ال 
دانـم. از تمـامی افـراد     ام و کشته شـدنم در ایـن راه را فـیض عظـیم مـی      دل انتخاب نموده

خواهم که مرا حاللم کنند و به جاي گریه کردن برایم دعا کنید، که شاید خـدا   ام می خانواده
خصوص تو اي پدر مهربـانم!   رحمت و لطفش به من بنگرد و از گناهانم درگذرد. به به نظر

تو که دومین فرزندت را به قربانگاه فرستادي و گفتی راضی هستم به رضاي خـدا. از تمـام   
خواهم که مرا به بزرگـی خـود ببخشـند و حاللـم      هاي مهربانم می همسایگان عزیز و فامیل

کنیـد، بدانیـد اینهـا همـه فـانی       ارزش فکر مـی  هاي بی یا و زیباییقدر که براي دن کنند .همان
 شدنی است، زندگی ابدي آنجاست آنجا که شهداي مایند...  

 والسالم
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 هاي کلیدي عبارت
I ـ  گناه بعضی از افرادي را که براي این دولت خدمت می ه پـاي ایـن جمهـوري اسـالمی     کنند، ب

 نید.نگذارید و خود آنها را مقصر بدا
I .مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید 
I او را درك کنید و بدانید که چه مرد بزرگی است.، سعی کنید که امام را بیشتر بشناسید 
I خواهم که به مردم بیاموزند. احکام اسالم دارند می  از کسانی که شناختی دربارة 
I ام. انتخاب کرده کنید تر از آن که شما فکر می من این راه را آگاهانه 
I خواهم نعمتی را کـه خداونـد بـه شـما عطـا فرمـوده اسـت (فرزنـد خـوب)           مادرم از شما می

 شکرگزار باشید.

 محمد :نام
 شریفه خانوادگی:  نام

 جعفر پدر: نام 
 معصومه نام مادر:

 1349یکم تیر  تاریخ تولد:
 شهرستان آبادان محل تولد:
 دوم متوسطه تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

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

گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي      :مزار
   زادگاهش
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 محمد شریفه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 کنم. نامه خود را شروع می اهللا مجید وصیت اي از کالم با آیه

   1»د ربهم یرزقوناهللا امواتا بل احیاء عن و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
نام خداوند خالصان و صابران و شاکران و صابران و عاشقان. با سالم بـه رهبـر کبیـر     به 

هـاي معظـم    انقالب اسالمی و با سالم به شما امت شهیدپرور و مقاوم و با سالم به خانواده
 زنند شهدا، که با صبر و استقامت خویش مشت محکمی به پوزة کثیف صدام و اربابانش می

کننـد و آن را بـه    و با هدیه فرزندانی مخلص و جان باخته به اسالم، دین خدا را حفـظ مـی  
 دهند.   تمام نقاط جهان نشر می

تر از آن هستم از که براي شـما خـانوادة عزیـز و گرامـی و امـت       تر و ناتوان من کوچک 
، شـماره  1349شهیدپرور وصیتی هر چند ناچیز بنویسم. اینجانب محمد شریفه متولد سـال  

به نداي امـام   31/1/65باشم. من در تاریخ  ، صادره از سمنان، فرزند جعفر می644شناسنامه 
تـر   هاي نبرد حق علیه باطل شدم. من این راه را آگاهانه، و آگاهانـه  لبیک گفته و راهی جبهه

ام و بـه خـوبی عاقبـت و سـرانجام نیـک آن را       کنیـد، انتخـاب کـرده    از آنکه شما فکر مـی 
ام. و اي کسانی که در پشت جبهه هسـتید و بـر علیـه دولـت اسـالمی و علیـه ایـن         تهشناخ

دانسـتید و امـام خـویش را     گویید، شما اگر به راستی وظیفه خویش را می انقالب سخن می
آمدیـد.   حال چندین بار بـه جبهـه مـی    دانستید، تا به کردید و دستورات اسالم را می درك می

کنند، به پـاي ایـن جمهـوري     [را] که براي این دولت خدمت میشما گناه بعضی از افرادي 
 اسالمی نگذارید و خود آنها را مقصر بدانید.

اي به شما دوستان دارم که اي جوانان! مبادا در غفلت بمیرید که علی در محـراب   توصیه 
) در راه 7حسـین(  2اکبـر  تفـاوتی بمیریـد کـه علـی     عبادت شهید شد و مبادا در حال بـی 

کـنم کـه    ) و با هدف شهید شد. به شما کلیه دوستان و خویشاوندان توصیه مـی 7حسین(
دانید غیبت یعنی حرفـی   طوري که خود می گاه غیبت بستگان و آشنایان را نکنید. همان هیچ
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خواهم که این عـادت بـد را از خـود     را براي کسی بزنیم و آن فرد راضی نباشد. از شما می
کننـدگان را بـا همـان زبـان در روز محشـر       کنند که غیبـت  یدور کنید، که در حدیثی نقل م

هر کس که غیبت برادر مسلمان خـود را  «فرماید:  آویزند. و همچنین پیامبر اکرم(ص) می می
شود و وضویش بشکند و چنانچه در آن حال بمیرد، در حالی مرده  اش باطل می بنماید روزه

ان! مبادا از رفتن فرزنـدانتان بـه جبهـه    اي مادر 1».است که حرام خدا را حالل شمرده است
) را بدهیـد کـه   3توانیـد جـواب زینـب(    جلوگیري کنید، که فردا در محضر خداوند نمی

هـا خواهنـد بـود     شهید را نمود. و از کلیه رزمنـدگانی کـه بعـد از مـن در جبهـه      72تحمل 
از آن خواهم که با کمال سعی و کوشـش فـراوان کـربالي حسـین را آزاد کننـد و بعـد        می

نویسم تا شاید اهمیت آن را بدانید و نگویید  باره می را آزاد نمایند. دو حدیث در این 2قدس
کنـیم. امـام    جـا او را زیـارت مـی    خـورد و مـا از همـین    که کربال و قدس به چه درد ما می

) بـرود و عـارف بـه حـق او     7هر کس که به زیارت حسـین( «فرمایند:  ) می7صادق(
فرمایـد کـه    ) مـی 7و همچنین موالي متقیان علی(». شود آمرزیده می گناهانش  باشد، همۀ

   3نماز در قدس بهتر از هزار نماز است.
از کلیه دوستان و آشنایان و خویشاوندان و هر آن کس که با من حتـی رابطـۀ کـوچکی     

کـنم و   داشته و خداي ناکرده نارضایتی و بدي از من دیده باشند، از آنها طلب مغفـرت مـی  
انه خواهانم که مرا دعاي خیر کنند. سعی کنید که امام را بیشتر بشناسـید و زندگینامـۀ   عاجز

 او را بخوانید و او را درك کنید و بدانید که چه مرد بزرگی است.  
هایی را بر علیـه   اگر خدا شهادت را نصیبم کرد، آنهایی که پیرو خط امام نیستند و سخن 

هاي شـهدا آنهـا را    شرکت نکنند. اما امید است که خونزنند در تشییع جنازة من  انقالب می
احکـام اسـالم     متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند. از کسانی که شناختی دربـارة 

خواهم که به مردم بیاموزند، زیرا که آموختن احکام اسالم امري واجب و ضروري  دارند می
بـه شـما عطـا فرمـوده اسـت (فرزنـد       خواهم نعمتی را که خداوند  است. مادرم! از شما می

هاي من رفتند و شهید شدند، اما دیگـران نرفتنـد.    خوب) شکرگزار باشید و نگویید که بچه

                                           
 ) وجود دارد.992به شمارة ( 141الفصاحه پیرامون غیبت ص  حدیثی مشابه این در نهج -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 .180البالغه، خطبه  نهج -3



 135شریفه، محمد      ¹استان سمنان 

) 6مادرم بدان که سـعادت بزرگـی نصـیب شـما شـده اسـت، زیـرا کـه پیـامبر اکـرم(          
خـاطر   . مادرم و پدرم از شما بـه 1»دسته شفاعت کنند: پیغمبران، علما، شهدا  سه: «فرمایند می
دانم اگر تـو مـرا نبخشـی، آسـوده خـاطر       ام مرا حالل کنید و می هایی را که به شما داده رنج

 نخواهم بود.
 کنم. در آخر از همۀ خویشاوندان، دوستان، آشنایان طلب مغفرت می

 محمد شریفه
16/2/65 

 خواهم که مرا در امامزاده یحیی سمنان دفن کنید.   از شما می
 

                                           
 ...».ثالثه خن لهم ان «، 86، ص 1الخصال، ج  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I .من به راه خدا و دفاع از اسالم قدم به میدان نهادم 
I .باید شهید داد که تا اسالم عزیز رشد کند 
I .دعاها یادتان نرود که هر چه داریم از دعاها داریم 
I وقت خدا را فراموش نکنید که او هم شما را فراموش نکند. هیچ 
I .براي حفظ اسالم باید از جان و مال گذشت 
I م را تنها نگذارید.عزیزانم اما 
I .از روحانیت مبارز، که پایه اسالم و انقالب است، پشتیبانی کنید و با آنها باشید 
I  .باید بیشتر به جبهه بیایید و به اسالم خدمت کنید 
I .مادرم و خواهرانم! حجاب را حفظ کنید 
I .بیشتر قرآن بخوانید تا مورد عنایت خداوند قرار گیرید 

 موسی :نام
 شریفه انوادگی:خ  نام

 عباس پدر: نام 
 کبرا نام مادر:

 1343پنجم خرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1362شانزدهم مرداد  تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي روسـتاي السـجرد      :مزار
 ادگاهشز
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 موسی شریفه
 

 لرحمن الرحیمبسم اهللا ا
 ))6ترین مرگ شهادت است (رسول اکرم( شریف

   1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
و در نـزد   3گاننـد  ، بلکـه زنـد  2انـد مردگاننـد   گمان نکنید آنان که در راه خـدا کشـته شـده   «

 »خورند. پروردگارشان روزي می
بشریت، مهدي موعود(عج) و با سالم و درود بـه رهبـر کبیـر    با سالم و درود به منجی  

انقالب و رهبر مستضعفین جهان و سالم و درود بر شهیدان کـربال و شـهیدان ایـران، ایـن     
پرستم  خاطر بهشت تو را می خدایا نه به«گوید:  ) رهبر شیعیان می7تاریخ. علی( 4هابیلیان
زرگی تو و عظمت تو و توانایی تو و ترس از خاطر ب خاطر ترس از جهنم تو، بلکه به و نه به

هاي خودت که به ما ارزانی داشتی سپاسـگزاري   کنم که شاید از نعمت تو شما را عبادت می
کرده باشیم. خدایا ما را هم توفیق ده تا از خدا بترسیم و او را که شایستۀ عبادت است از او 

  .5»سپاسگزاري کنیم
ام و جـان   قدم به میدان نهادم و تا پاي جان مبارزه کـرده  من به راه خدا و دفاع از اسالم 

سان که باید بندگی کـرده باشـم. مـا در عصـري زنـدگی       دهم، که تا شاید آن را به جانان می
سو سراسـر جهـان را فراگرفتـه و در برابـر آن، خوشـبختانه،       کنیم که ظلم و ستم از یک می

رود، تا کربال و  یگري گشوده و به پیش میاکنون مرزها را یکی پس از د انقالب اسالمی هم
عزیز را از دست اشغالگران رها سازد. در ایـن راه بایـد آنقـدر خـون داد،      6بعد از آن قدس

اهللا  دست امام زمان عجل آنقدر باید کوشید و باید شهید داد که تا اسالم عزیز رشد کند، تا به

                                           
 .169عمران/  آل -1
 ».گانند مرده«دراصل وصیت  -2
 ».گانند زنده«در اصل وصیت  -3
 لیقات.ر.ك. تع -4
 ةما عبدتک خوفاً من نارك و الطمعاً فی جنّتـک لکـن وجـدتک اهـالً للعبـاد     «) است: 7ترجمه این کالم از علی( -5

 ).167ص ،67ج ،(بحاراالنوار» فعبدتک
 ر.ك. تعلیقات. -6
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ند و ظالمان را نابود کند. خـدایا بایـد   تعالی فرجه الشریف برسد و تا قیامت اسالم زنده بما
هـا را   خون داد تا مهدي(عج) بیاید و باید فدا شد تا مهدي(عج) بیایـد و انتقـام ایـن خـون    

 ها [را] که قسط و عدالت است، بر روي زمین برپا کند. خون بگیرد و هدف این
 دعاها یادتان نرود که هر چه داریم از دعاها داریم. 

) را 7را ادامه دهید و اگر نبودم، عوض من قبر مبارك امـام حسـین(  برادرانم! راه من  
که مظلومانه سر او بریده شد و فداي اسالم شد، زیارت کنیـد و سـالم مـرا بـه او برسـانید.      

 دهم که ما را شفاعت کن.  ) قسمت می7خدایا تو را به امام حسین(
ه خداونـد صـابرین را   پدر و مادرم سالم! امیدوارم که خداوند بـه شـما صـبر بدهـد کـ      

گاه فرزند خوبی براي شما باشـم.   دوست دارد. مرا حالل کنید. مرا ببخشید که نتوانستم هیچ
وقت خدا را فراموش نکنید که او هم شما را فراموش نکند. این را بدانید، فرزنـد شـما    هیچ

اي تـر نیسـت. بـر    ) و یارانش و از شهیدان کربالي ایران خونش رنگـین 7از امام حسین(
حفظ اسالم باید از جان و مال گذشت، تا دین خدا زنده بماند و بایـد از دنیـا گذشـت، تـا     
آخرت داشت. عزیزانم امام را تنها نگذارید که در این زمان هرگز چنین رهبري بلنـد واال را  
نخواهید یافت و از روحانیت مبارز، که پایه اسالم و انقالب است، پشتیبانی کنید و بـا آنهـا   

 د.  باشی
برادرانم! از این پس وظیفه شرعی شماست که راه مرا ادامه دهید و از اسالم دفـاع کنیـد    

و یار امام باشید و باید بیشتر به جبهه بیایید و به اسالم خـدمت کنیـد. مـادرم و خـواهرانم!     
حجاب را حفظ کنید، که با حجاب خود قلب امام زمان(عج) و فرماندة کل قـوا و شـهیدان   

 ید و مشت محکمی به دهان متجاوزان بزنید.  را نرنجان
مادرم پرچم سیاهی را در آن روستا به سر در خانـه بزنیـد و زیـاد ناراحـت نبـاش کـه        

فرزندت را از دست دادي، که به حق دادي. بیشتر قرآن بخوانید تـا مـورد عنایـت خداونـد     
 قرار گیرید.  

ملـت ایـران عنایـت بفرمـا. خـدایا      ام و  خدایا صبر زیادي را به پدر و مادرم و خـانواده  
) را نصیب ما بگردان. خدایا رزمندگان اسـالم را از تمـام بالهـا    7زیارت قبر امام حسین(

 حفظ کن. خدایا فرج امام زمان را نزدیک بگردان. 
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خدایا رهبر کبیر انقالب را، تا انقالب مهدي(عج) و حتی کنار مهـدي(عج)، او را بـراي    
سـلط  مرزداران ما را حفظ و سالمت دار و آنان را بر دشـمن ت  مستضعفین حفظ کن. خدایا

 دار.
پدرم من مقداري پول در بانک دارم و آن را بگیرید و به حساب کمک به جبهـه واریـز    

 زاده السجرد نذر دارم و آن را بدهید. تومان در امام 100دارید و 
 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم و علیکم و ر«
15/5/62 

 التماس دعا
 موسی
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 هاي کلیدي عبارت
I .خواهرانم، در حفظ حجاب خود کوشا باشید 
I .در کارتان مواظب باشید و براي خدا کار کنید 
I .شهیدان، این گلگون کفنان تاریخ، که با سرخی خونشان تاریخ شیعه را سرافراز نمودند 
I  جنگند. می »انا هللا و انا الیه راجعون«این امت با منطق قوي 
I نماز جمعه، این میعادگاه عاشقان مخلص، اهمیت بدهید. به 
I .عمل به دستورات قرآن بنمایید. تقوي را پیشۀ خود سازید 
I .احکام و مسائل اسالمی را از همان اوان کودکی به فرزندانتان بیاموزید 
I اي سربازان ولی عصر(عج)! آنچنان باشید که زیبندة یک سرباز واقعی اسالم است. سیجیان،ب 
I  براي اسالم شهید شدیم.ما 
I عمل کنید. امام را تنها نگذارید. به فرمان امام 
I .سرلوحۀ زندگی خویش را قرآن و احکام اسالمی قرار دهید 

 محمد :نام
 شریفی خانوادگی:  نام

 حسین پدر: نام 
 عفت نام مادر:

 1342سیزدهم اسفند  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 طلبه علوم حوزوي تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364ودوم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
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 1محمد شریفی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   2»انا هللا و انا الیه راجعون«
او بجنگیم. و  شکر خداي را که بر ما منت نهاد تا بتوانیم در راهش به جبهه رفته و براي 

کنم خداي را که پدر و مادري چون شما نصیب من گردانید که مانند پـدر و مـادر    شکر می
حالتـان، چـون آنهـا     فرزندشان را به یاري حسین زمـان فرسـتادند، ولـی خـوش بـه      3وهب

 ) را دیدند و فرستادند و شما ندیدید و فرستادید.  7حسین(
ام،  وبی برایتـان نبـودم و شـما را اذیـت کـرده     دانم کـه فرزنـد خـ    پدر و مادر عزیزم! می 

دانم که نتوانسـتم حتـی یـک     خاطر آمدن من به جبهه و می هاي اخیر، به مخصوصاً این سال
خـواهم   هزارم زحمتی را که برایم کشیده بودید، جبران کنم. از شما خیلی خیلی معذرت می

یزم و مادر مهربانم! هر چه که کنم. پدر عز و از این جهت به درگاه خداوند منان استغفار می
خواهم که شـما هـم بپذیریـد و     شود، از شما عاجزانه می مصلحت خدا تقاضا کند همان می

 صابر باشید، خدا به صابران اجر و مزد زیادي خواهد داد.
خداي را شکر کنید که فرزندتان به راهی رفت که مـورد رضـایت خداسـت و شـما در      

خواهم که زیـاد   ) روسفید هستید. از شما می7ائمه معصومین(روز قیامت، انشاءاهللا، پیش 
خـاطر مـن    خواهم از شما، هرگاه به کنم، ولی می ناراحتی نکنید، هرچند که شما را نهی نمی

) گریـه کنیـد،   3) و مادرش زهراي مرضـیه( 7خواستید بگریید، اول براي امام حسین(
ا برایش گریـه کنـد، ولـی سـعی     ) موقع شهادت مادر نداشت ت7زیرا مادرم! امام حسین(

خواهم  کنید روبروي دشمنان گریه نکنید که خوشحال شوند. و دیگر اینکه پدر و مادرم! می
از شما که با صبر زیاد در تربیت فرزندانتان ادامه دهید و آنها را بـه امـان خـدا بسـپارید. و     

کنید، مثل روزه و هایی بر خود هموار  خاطر من بگریید و مشقت طور دوست ندارم به همین
خواهم که شکیبا باشـید و در   طور از شما خواهرانم و برادرانم می یا نماز و یا غیره. و همین

                                           
 ».نامه خصوصی من وصیت«نامه نوشته شده است  باالي وصیت -1
 ».  گردیم میسوي او باز ما از خداییم و به«، 156بقره/  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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تربیت فرزندانتان کوشا باشید و سعی کنید که راه مرا مهدي و رضا، محسن و عبـاس ادامـه   
 دهند. 

رمـانی کنیـد، کـه    خواهرانم، برادرانم! اطاعت امر پدر و مادر کنید. واي بر شـما اگـر ناف   
اطاعت پدر و مادر واجب است ،حتی اجازه ندارید در حال ناراحتی خیره خیره به آنها نگاه 
کنید، که این خود موجب خشم خداست. خواهرانم، در حفظ حجاب خود کوشا باشید. بـه  

االمکان برادرانم نماز به جماعت بخوانند و به قرآن زیـاد تمسـک    نمازتان اهمیت دهید حتی
خـواهم   یید و زیاد بخوانید. پدرم از اینکه نتوانستم در پیري کمک تو باشم، معذرت میبجو

 کنم.  و از خداوند متعال برایت آرزوي خیر و برکت می
در آخر چند وصیت کوتاه دارم که انشاءاهللا در حدي که برایتـان مقـدور هسـت، انجـام      

 دهید. 
 ) را بگیرید.3ري فاطمه زهرا(سه روز در ایام فاطمیه در خانه مجلس عزادا -1 
پـنج هـزار    5000خواهم حـدود   کنم و می هایی که دارم واگذار به پدرم می تمام پول -2 

 ها بدهد.   تومان به حاج آقا نصیري بدهند تا به طلبه
سال برایم نماز قضا کنید، اگر مقـدور نبـود بـه بنیـاد      6اگر براي شما امکان داشت،  -3 

 شهید واگذار کنید. 
هـاي   خورد و تقریبـاً کتـاب   هایی در قم دارم که عربی است و به درد شما نمی کتاب -4 

مادر است. با مشورت آقاي نصیري، اگر در سمنان مکانی هست کـه زیـاد از آنهـا اسـتفاده     
 اهللا مرعشی نجفی در قم یا کتابخانۀ فیضیه بدهید.   شود بدهید و اگر نه، به کتابخانه آیت

 200رسد ولی اگـر کسـی ادعـا کـرد، تـا مبلـغ        کاري به نظرم نمی بدهکاري و طلب -5 
 توانید بدهید.   تومان می

هاي دوستان یا نوارهاي دوستان که در خانه هست به آنها بدهید و از همـه طلـب    کتاب 
 حاللیت کنید.

کنم، مخصوصاً شما پدر و مادر و از شما عاجزانه  در آخر از همۀ شما طلب حاللیت می 
اول پـدرم و در درجـۀ     شکیبا باشید و به خود مشقت ندهید. وکیل من در درجۀ خواهم می

دانم، به هر جا که  دانم، همه را از بابا می دوم مادرم هست. هیچ پولی یا مالی را از خود نمی
خواست ببخشد یا بدهد و دیگر تقاضاي کوچک از برادرانم و از پسر عمه و آقا رضا اینکه 
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 1شید و براي خـدا کـار کنیـد و مـزد خـود را از او بخواهیـد و در [...]      در کارتان مواظب با
 حالل و حرام را مورد رعایت قرار دهید.  

 فرزند بسیار حقیر شما محمد شریفی
 

اگر جسد مرا آوردند، در هر جا که خواستید دفن کنید و اگر نیاوردند، کـه بـاز هـم بـه      
 مصلحت خدا راضی باشید.  

بـه امامـت روح    2) و خواندن نماز جمعـه در قـدس  7ي حسین(به امید زیارت کربال 
 هاي کفر به اهتزاز درآید. خدا و به امید روزي که پرچم اسالم بر قله

ام که اگر عمـل نکنـد از سـر او راضـی      (مطلبی خصوصی براي یکی از افراد خانواده نوشته
 نیستم).

 الحقیر محمد شریفی
18/11/64 

 

 اي دیگر] نامه [وصیت
  الرحمن الرحیمبسم اهللا

 3»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
و باالسالم دینا و بمحمد صلی اهللا علیه و اله نبیاً و بعلی اماماً و بالحسـن و  « رضیت باهللا ربا ً

الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن والخلف الصالح 
ی و من اعدائهم اتبرءقادةو  سادةو  ائمۀالسالم  م یهعل  4»، بهم اتولّ
 5»فی الدنیا واالخره المعافاةاللهم انی اسئلک العفو و العافیه و «

                                           
 خوانا نیست. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».قتلو«در اصل وصیت  -169عمران/  آل -3
) نقل شده است که فرمود بعد از هـر نمـاز   7. مشابه این دعا هم از قول حضرت امام صادق(13البلداالمین، ص  -4

 واجب خوانده شود.
 .13همان، ص -5
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با درود و سالم بر امام زمان(عج)، مهدي موعود(عج)، این آخرین ساللۀ پاك از آسـمان   
ایب بـر حقـش، ابـراهیم زمـان، خمینـی      والیت و معز االولیاء و مذل االعداء و با درود بر ن

سـتیزي   ) و سـتم 7) و حلم را از امام حسن(7شکن که شجاعت را از جدش علی( بت
ــدین( ) و عبــادت را از زیــن7را از امــام حســین( ــب امــام 7العاب ) و علــوم را از مکت

و اسـتقامت و صـبر و الهـام بخشـی را از      1) [...]7) وامام جعفر صـادق( 7محمدباقر(
 ) آموخته است.  7بن الحسن العسکري(حجۀ امامش 

و با سالم بر شهیدان، این گلگون کفنان تاریخ، که با سـرخی خونشـان تـاریخ شـیعه را      
سرافراز نمودند و درخت اسالم را آبیاري نمودند و با سالم بر رزمنـدگانی کـه عاشـقانه در    

ـ    صحنۀ پیکار حاضر شده ه کننـد و بـا   اند تا جان خویش را خالصانه به درگـاه دوسـت هدی
اهللا، امت نمونه، امتی کـه امـام زمـان(عج) بـه وجـود شـما افتخـار         سالم بر شما امت حزب

اید و بـا بـذل جـان و مـال خـود ایـن        کند، شمایی که در تمام سنگرها مستحکم ایستاده  می
 نمایید، تا اینکه متصل به انقالب حضرت مهدي(عج) شود. انقالب را یاري می

گذشت که صـدام،   اهللا نمی ي از انقالب مقدس و خونین امت حزبهنوز یک سال و اند 
هاي توخالی شرق و غـرب، بـه ایـران اسـالمی      ، به فرمان قدرتصدام ،این عروسک کوکی

هاي عظیم را که نشـئت گرفتـه از اسـالم     حمله نمود، تا با خیال خام خود این حرکت توده
ر نکرده بودند کـه بـا مردمـی روبـرو     بود در نطفه خفه کند، ولی این مزدور و نوکرانش فک

خواهند شد که مرگ را به بازیچۀ خویش درآورده و شـهادت را بـاالترین افتخـار خـویش     
) هســت، 7در مکتبــی پـرروش یافتــه کــه امـامش علــی(   2دانــد. زیــرا کـه ایــن [...]  مـی 

) است، امامانی که تا آخرین لحظۀ عمر خود به دفـاع از مکتـب   7) و حسین(7حسن(
دانند که این امت با منطق قوي  اند و نمی اخته و عاقبت در خون خودشان غلتیدهخویش پرد

 جنگند.   می 3»انا هللا و انا الیه راجعون«
دانـد و همـه چیـز را از او     امتی که در این دنیاي فانی خود را مالک هـیچ چیـزي نمـی    

، این امت به داند و براي رضاي او تسلیم به امر اوست و هر چه مصلحت او ایجاب کند می

                                           
 .خوانا نیست -1
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هاي شرق و غرب، این کوردالن تاریخ، که به حقیقت مهـر بـر    خرد. قدرت جان خویش می
هایشان خورده با آن خیاالت واهی به ما حمله کردند و در داخل  ها و گوش ها و چشم قلب

وسیلۀ عناصر خود فروخته خود، دست به توطئـه و تـرور علیـه بهتـرین امـت مـا        کشور به
وزیـري و   را در دفتـر نخسـت   4و بـاهنر  3، رجایی2و یاورانش را در حزب 1ینمودند. بهشت

غافل از اینکـه   9را در محراب شهید [...] 8و مدنی 7و اشرفی اصفهانی 6و صدوقی 5دستغیب
[با] شهید شدن اینها، خود پیروزي دیگري بود بر انقالب مـا و ایـن شـهادت خـود آرزوي     

 ). 7ند به رهبرشان و امامشان امام حسین(آنان بود، زیرا آنان اقتدا کرده بود
پدر و مادرم! آمدن من به جبهه نبود مگر اینکه رفع تکلیـف بکـنم، زیـرا آیـات زیـادي       

اند و بر آنها ظلم و ستم  داللت دارد بر اینکه چرا در راه کسانی که به استضعاف کشیده شده
و قـاتلوهم حتـی ال تکـون    «یـد  فرما پردازید و یا در آیه دیگـر مـی   رود، به یاریشان نمی می
دیگـر هنـوز خـون     طرفپس در درجۀ اول به حکم خداوند تبارك و تعالی و اما از  10»فتنه

رود که چگونه  هاي جنوب و غرب کشور خشک نشده، هنوز یادم نمی برادران من در جبهه
آمـد   متري بر سر مرد و زن و کودك در شهرهاي دزفول، اندیمشک، پایین می 9هاي  موشک
رود که چگونه برادران من در خـون   هاي مطهرشان را تکه تکه نمود و هنوز یادم نمی و بدن

) بود. پس با این احواالت آیـا مانـدن بـر مـن     7غلتند و فریادشان یا حسین( خودشان می
جایز بود؟ آیا بعد از این همه کشتن و سوزاندن توسط دشمن، آیا باز هم سزاوار بود بمانم. 

ماند بگذارید آنانی که اهل این دنیـا هسـتند، بماننـد و     هیچ فرد منصفی نمی نه به خدا قسم!
هـاي خـود بچسـبند و ایـن دو روزه دنیـا را خـوش بگذراننـد، زیـرا ایـن           سخت بـه مـال  
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تـر   انـد، امـا مـا هـدفمان خیلـی بـاالتر و مقـدس        فکران، فقط این دو روزه دنیا را دیده کوته
خواهیم زودتر به وصال او برسیم، ما آرزوي لقـاءاهللا   ا میخواهیم، م هاست. ما او را می ازاین

بیند؟ البته ما دنیـا   را داریم و کسی که آرزوي دیدن معشوق را دارد، آیا دیگر این دنیا را می
دانـیم و بـس. پـس بـرادرانم و خـواهرانم هـدف        اي براي رسیدن به طرف او مـی  را وسیله

 آنجاست و بس. 
تـر از   ه دارم خدمت خواهران و برادرانم. هر چند حقیر کوچکاما در آخر چند پیام کوتا 

 آنم که بخواهم پندي دهم. 
چنان پرخروش باشید. ماننـد مـوج دریـا     اهللا هست. هم اولین پیام من به شما امت حزب 

صـورت خیانـت بـه خـون      بخروشید. نکند وقتی به ساحل رسیدید، آرام گیرید که در ایـن 
رید، برایش دعا کنید. بعد از چندین سال در طول تـاریخ شـیعه،   شهداست. امام را تنها نگذا

خداوند به ما منت گذاشت و چنین رهبري براي ما قرار داد، سالله پاکی که ادامه دهندة راه 
 ) است. 7حسین(

به نماز جمعه، این میعادگاه عاشقان مخلص، اهمیت بدهید. حقوق یکدیگر را مراعـات   
خواهید، تقـوي را پیشـۀ    بنمایید. اگر خیر دنیا و آخرت را می کنید. عمل به دستورات قرآن

خود سازید و دیگر اینکه احکام و مسائل اسالمی را از همـان اوان کـودکی بـه فرزنـدانتان     
 بیاموزید.

) باشـید. بـا فریادتـان خـون     7) حسـین( 3و اما شما زینبیان زمـان، چـون زینـب(    
و در دامان خویش فرزندانی را تربیت کنید که  هاي زمان را حفظ کنید 2 ها و قاسم1اکبر علی

م اسالم را بر شانۀ خویش حمل کنند. پا به پاي مردان به پیش روید و با  در آینده بتوانند علَ
تشویق آنها در هدفشان، محرکی باشید بـراي پیشـبرد اسـالم. و در حفـظ حجابتـان کوشـا       

اي سربازان ولی عصر(عج)! آنچنـان   باشید. و اما شما بسیجیان، اي عاشقان امام زمان(عج)،
باشید که زیبندة یک سرباز واقعـی اسـالم اسـت. بـرادرانم شـما بایـد امـروز در دو سـنگر         
بجنگید، یکی سنگر جبهه، که ادامه دهندة خون هزاران شهید است و دیگر سنگر مدرسه یـا  

. دیگر بـر مـا   کارخانه. دیگر بر ما ننگ است که دکتر یا مهندس ما یک فرد ضدانقالب باشد
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هاي اقتصادي پیش کشورهاي دیگـر   ننگ است که هنوز دست خویش را براي گرفتن کمک
دراز کنیم. سعی کنید خودتان تولید کنید و خودتان تمام ایـن وظـایف مشـکله را بپذیریـد.     

 باید ایران عزیز را به جایی برسانید که دنیا محتاج شما شود.  
بـین   هـاي شـما را زیـر ذره    گر اعمال شماست و عمل هبرادرانم! امروز هزاران چشم نظار 

برند. مواظب اعمال خود باشـید. امـروز بـرادران شـما، در کشـورهاي آفریقـایی و        خود می
آسیایی و اروپایی، منتظرند تا شما به کمک آنهـا بشـتابید. اگـر شـما پیـروز شـوید، بدانیـد        

 پردازند.   علیه طاغیان زمان میهاي خود  شوند و به نهضت مستضعفین روي زمین امیدوار می
کنم و طلب حاللیـت و از خداونـد    در ضمن از تمام استادهاي دورة تحصیلم تشکر می 

اهللا  متعال پیروزي هر چه روزافـزون آنهـا را خواسـتارم و در پایـان از تمـامی امـت حـزب       
ما هـم  خواستارم که نگذارید اسلحۀ ما بر روي زمین بماند. ما براي اسالم شهید شـدیم، شـ  

ادامه دهندة راه ما باشید. به فرمان امام عمـل کنیـد و سـرلوحۀ زنـدگی خـویش را قـرآن و       
 احکام اسالمی قرار دهید.  

کنم و امیدوارم، با بخشیدن  ام، طلب حاللیت می در آخر اگر به کسی بدي یا غیبت کرده 
 من، خدا به آنان اجر و مزدي عنایت کند. 

خواهم بـرایم طلـب    اند، می من حاضر شده  تشییع جنازة در ضمن از تمام کسانی که در 
 ) را بر سر قبرم بخوانید.  8مغفرت کنند. در ضمن همان روز مصیبت فاطمه(

هـاي   اهللا و گرفتن تمام قلـه  به امید زیارت کربال و خواندن نماز در قدس به امامت روح 
 کفر و به اهتزاز درآوردن پرچم اسالم در سراسر جهان.

 

 مد شریفیحقیر مح
18/11/64 
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 هاي کلیدي عبارت
I     اعتقاد به والیت فقیه، که همانا استمرار حرکت انبیاست و اعتقاد به رهبري امـام امـت، خمینـی

 بزرگوار و کبیر دارم.
I .هرگز، حتی براي یک لحظه، امام را تنها نگذارید 
I آید. البی گیرتان نمیهرگز دیگر، تا انقالب مهدي(عج)، چنین امام و انق 
I گردد، شرکت کنید. در نمازهاي جمعه و دیگر اجتماعات، که باعث سربلندي اسالم می 
I .اي برادران و خواهران دینی! تقواي خدا را پیشه کنید 
I .شهید تأثر دارد ولی تأسف ندارد 
I اطهار و پیامبران است.  شهید همنشین ائمۀ 
I دارد. ین خدا را در عالم زنده نگه میشهید است که با اهداء خون خود به خدا، د 
I  بـین بنـدگان خـود، بنـدگانی خـاص و خـالص را گلچـین         ازشهادت مقامی است که خداوند

 کند. می
I باشد، پاسدار حرمت خون  خواهران اسالمی، با حفظ حجاب خود که زینت زن مسلمان می همۀ

 هاي مکتب گرانقدر اسالم باشید. شهیدان و ارزش
I اي شما کربال هر چه زودتر آزاد گردد.امیدوارم از دعاه 

 هادي :نام
 شریفی خانوادگی:  نام
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 هادي شریفی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ابشـروا تخافوا وال تحزنـوا و   االّ ۀئکـ ل علیهم المالنا اهللا ثم استقاموا تتنزّرب 1این قالوالذّ انّ«
 )  31(سوره فصلت/ آیه  »تی کنتم توعدونالّ ۀلجنّبا
ایـن آرمـان مقـدس خـود پافشـاري کردنـد،        آنان که گفتند خداي ما اهللا است و سپس بـر «

فرشتگان بر آنان فرود آیند که نترسید و غمگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده دادنـد،  
 ». بشارت باد

هایت که بر ما ارزانـی داشـتی و    کنم به تمامی نعمت بارالها، پروردگارا، معبودا! شکر می 
کنم  تم. بارالها تو را صدهزار مرتبه شکر میپایانت هس هاي بی هر لحظه شکرگذار این نعمت

 که به این بندة گنهکارت توفیق عنایت کردي که در این جهاد مقدس حضور پیدا کند.
اهللا شرکت کنم، از  سبیل  اي معبود من! حال که توانستم در جهاد فی ،الهی، اي خالق من 

اءاهللا این جهاد مورد رضاي تو خواهم که مرا در این راه ثابت قدم واستوار بداري. انش تو می
 قرار گیرد. 
 سالم علیکم

کران به پیشگاه مقدس دوازدهمـین اختـر تابنـاك امامـت و والیـت،       با سالم و درود بی 
ناپذیر واین کسی  موعود (عج) و درود بر نایب برحقش، این ابرمرد خستگی حضرت مهدي

کرده است قاصـر اسـت و ایـن     نظیر او و خدمتی که به اسالم که قلم از نوشتن زحمات بی
خصـوص شـهداي جنـگ     شکن قرن، حضرت امام خمینی و با سالم بر شهداي اسالم به بت

تحمیلی، اینان که با نثار خونشان درخت اسالم را آبیاري نموده و اسالم را زنـده کردنـد. و   
) و درود بـر امـت قهرمـان    7سالم بر سید و ساالر شهیدان، حضرت اباعبـداهللا الحسـین(  

هاي معظم شهدا، که خداوند صبر جمیل و اجـر جزیـل بـه آنهـا      خصوص خانواده یران، بها
 عنایت کند و بر تأییداتشان بیفزاید.  
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اینجانب حقیر هادي شریفی فرزند رضا با توجه به اینکه به ارکان زیر اسـتوار و پابرجـا    
 کنم.  هستم، وصیت را آغاز می

دگار و اعتقاد بـه فرسـتادگانش (پیـامبران و ائمـۀ     اینجانب اعتقاد قلبی به وحدانیت پرور 
اطهار) و اعتقاد به والیت فقیه، که همانا استمرار حرکت انبیاست و اعتقاد بـه رهبـري امـام    

 امت، خمینی بزرگوار و کبیر دارم.  
خصوص مردم شهیدپرور سمنان، این اسـت: هرگـز    اما پیامم به امت شهیدپرور ایران، به 

م، این نور الهی و این نور پرتوافکن، که راهی است مستقیم که خداوند از مذهبی چون اسال
ها قرار داده است، دوري نجویید. و از موهبتی الهی چون امام خمینی، این ادامـه   براي انسان

دهندة راه انبیاء و نایب حضرت حجت، این ابرمردي که جهان امروز را به حرکت واداشته، 
تمامی دستورات و فرامین او اطاعت کنید که حکم او حکـم اهللا   کمال استفاده را بکنید و از

است. و هرگز، حتی براي یک لحظه، امام را تنها نگذارید و همگـام بـا انقـالب و در کنـار     
داشتن اسالم و قرآن است، ادامه دهید و در برابر هـر   خمینی، به راه خود که همانا زنده نگه

خواهـد بـا انقـالب     ر خارج ایران اسالمی، که مـی قشري و یا قدرتی، چه در داخل و چه د
مبارزه کند، بایستید و تمامی دشمنان اسـالم را نـابود کنیـد و ایـران را تبـدیل بـه مملکتـی        
مستقل و آزاد از هر حیث بنمایید که هرگز دیگـر، تـا انقـالب مهـدي(عج)، چنـین امـام و       

 آید.  انقالبی گیرتان نمی
کننـد. جنـگ را، بـه     ) روي آن تأکید می7ام حسین(اصلی جنگ است که ام اما مسئلۀ 

ها بشـتابید کـه فـتح نهـایی نزدیـک اسـت        قول امام امت، از اهم امور قرار دهید و به جبهه
) پذیراي رزمندگان اسالم است. و هر چه در توان دارید به این 7انشاءاهللا و حرم حسین(

و دیگر اجتماعات، که باعث  المقدور در نمازهاي جمعه ور حتیط  جنگ کمک کنید و همین
گردد، شرکت کنید تا خود را در جهان ملتی شرافتمند و باحیثیت معرفی  سربلندي اسالم می

 نمایید.
و اي برادران و خواهران دینی! تقواي خدا را پیشه کنیـد واز آنچـه باعـث آلـوده شـدن       

یـد،  دار نگـه پاك شود، اجتناب کنید و نفس و روح خود را تزکیه و  روح و تاریکی قلب می
 باشد که از مقربان درگاه خداوند قرار گیرید.
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همچنین به آنها که از روي ناآگاهی با انقالب و دولت و امام و جمهوري اسـالمی و یـا    
، کـه مـورد تأییـد کامـل امـام امـت       1اهللا منتظـري  به عناوین با قائم مقام رهبر، حضرت آیت

پرافتخار اسالم برگردید و با امام عزیزمان همگـام  کنند، بگویید به دامان  هستند، مخالفت می
شوید و داد مخالفت را دیگر سر ندهید که جهل و نادانی دیگـر بـس اسـت کـه انسـان بـا       

شود. باشد که توبه کنندگان در دنیا و آخـرت رسـتگار    قدري تأمل به راه راست هدایت می
 شوند.  

خصـوص معلمـین    اند، به من آموخته و اما از تمامی کسانی که به هر نحوي، مطلبی را به 
دریغـی کـه    خاطر زحمـات بـی   ابتدایی و راهنمایی و دبیران دبیرستان و استادان دانشگاه، به

اند و زحمات وافري را براي باال بردن سطح معلومات جامعه متحمـل شـدند، کمـال     کشیده
طح معلومـات  نمایم، چرا که همگی نقش مهمی در باال رفتن علم و ارتقـاي سـ   تشکر را می

جامعه داشتند و دارند و حق زیادي بر گردن همگی ما دارند و اگر احیاناً در این امر از مـن  
اید به بزرگواري خودتان مرا ببخشید. انشاءاهللا خداوند همگـی شـما را    غفلتی مشاهده کرده

 براي مدارج علمی و معنوي باالتر یاري بفرماید.  
دهیـد، همـراه بـا تعهـد و      لت جامعه را تشکیل میو اي دانشجویان گرامی که شما اسک 

ها بروید و در راه کسب علم و تزکیۀ نفس از هیچ کوششـی   ایمان به خدا، به دنبال تخصص
دریغ نکنید و آنچه در وسع شماست تالش کنید و جامعه را از لحاظ علمـی و معنـوي بـه    

دست آورده و در سـایۀ ایـن    ههاي باال برسانید، تا استقالل مملکت خود را ب ها و رتبه درجه
هایی که در صـدد نـابودي ایـران اسـالمی و وابسـته       استقالل، با اتکال به خداوند، با قدرت

باشند، مبارزه کنید. فقط این مطلب را در ذهن داشته باشید که تخصص  کردن این کشور می
واري بـه  صورت ممکن اسـت عواقـب نـاگ    تواند مثمرثمر باشد و در غیر این همراه تعهد می

 دنبال داشته باشد و علم در خدمت نابودي بشر درآید.
 خصوص پدر و مادرم:   عزیز، به  و اما اي خانوادة

طور کـه بایـد ادا    من به این موضوع واقفم که در طول دوران زندگی، حق فرزندي را آن 
ایی هـ  به آن راضی باشد نبودم و گهگـاهی موجـب نـاراحتی     نکردم و آنچنان که خدا کامالً

شده بودم ولی انسان چه کند که خطاکار است و گـاهی غفلـت او را از کارهـاي خیـر بـاز      
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دارد. حال من آگاهی بیشتري نسبت به مسائل پیدا کردم و درك کردم کـه آن حقـی کـه     می
باشد و براي ادا کـردن   تر از این اعمال اندك می فرزند به گردن پدر و مادر دارد خیلی افزون

خصوص پدر و مادر، انسان باید از درجـه تقـوي و اخـالص زیـادي      ده، بهحق کامل خانوا
ایـد، مـرا بـه     خواهم هـر کمبـودي کـه از مـن مشـاهده کـرده       برخوردار باشد اما از شما می

 بزرگواري خودتان ببخشید و حالل کنید. 
اي مادرم! شما که یک لحظه از من غافل نبودید و براي تربیت و پرورش مـن زحمـات    

دریغی را بر خود پذیرفتند و به انجام رساندید و آن وظیفۀ الهی خود را ادا  روزي و بی شبانه
کردید. در این راه مشکالت بسیاري را متحمل شدید تـا یـک فرزنـد متعهـدي بـه جامعـه       

 تحویل دهید. 
 خانوادة عزیز، پدر و مادرم و خواهران و برادرم:  

مباشید و صبور و بردبار باشید و هرگز از اگر خبر شهادت مرا به شما رساندند، غمگین  
فقدان فرزندتان تأسف نخورید (شهید تأثر دارد ولی تأسف ندارد). و در نزد خـدا سـرافراز   
و شادمان باشید که خداوند چنین نعمت خیري را به شما ارزانی داشته است، چرا که شهید 

تـوان یافـت؟    االتر؟ کجا مـی به دیدار معشوق خود که اهللا است رفته و چه دیداري از این ب
اهللا  ) گرفته و در کنـار رسـول  7بالین شهید را در موقع شهادت، حضرت حسین ابن علی(

  زند و شهید همنشین ائمۀ درخشد، حلقه می فروزانی که از شهید می  و فرزندانش، با آن هالۀ
خون خـود   نشینانی هستند. شهید است که با اهداء اطهار و پیامبران است، که چه خوش هم
اي از علماي خالص و عـارف   دارد، کما اینکه عده به خدا، دین خدا را در عالم زنده نگه می

دین با آرزوي شهادت زنده ماندند ولی به فوز عظیم شهادت نایل نیامدند. خود قـرآن مقـام   
شـود.   کند که با مراجعه به قـرآن، جملگـی از حقـایق آشـکارا بیـان مـی       شهید را وصف می

بینید مگر به یار و معشـوق   یدار عاشق است و معشوق، که عاشق خود را آزاد نمیشهادت د
خود برسد و به لقاءاهللا بپیوندد و شهادت مقامی است کـه خداونـد در بـین بنـدگان خـود،      

 اي نخواهد شد.   کند که نصیب هر بنده بندگانی خاص و خالص را گلچین می
مت باشـید و مـن مـانع از گریـه کـردن شـما       خانواده! مقاوم باشید و اسوة صبر و استقا 

کنیــد بـراي سـرور و سـاالر شـهیدان حضـرت اباعبــداهللا       شـوم، ولـی اگـر گریـه مـی      نمـی 
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) باعـث ثـواب فـراوان و    7) گریه کنید که اشک ریختن براي امام حسـین( 7الحسین(
 شود.   بخشش گناهانمان می

وده است! انشاءاهللا بـا فاطمـه   هایتان و عشقتان به فرزند لبریز ب اي مادر که همیشه محبت 
) محشور شوید و نزد آن حضرت در روز قیامت سربلند باشـید. همچنـین بـرادر    3زهرا(

کوچکم احمد را با تربیتی چون گذشته و در سایۀ تعالیم اسـالمی تربیـت کنیـد، تـا فـردي      
باتقوا به جامعه تحویـل دهیـد و اگـر حضـرت مهـدي(عج) ظهـور کردنـد، در رکـاب آن         

ا کفر مبارزه کند (احمد را عوض من ببوسید). و اي برادرم و خـواهرانم! بعـد از   حضرت، ب
اید، از ایـن بـه بعـد     حال در خط اسالم و انقالب و امام بوده طور که تا به شهادت من، همان

صبر و بردبـاري در ایـن جامعـه باشـید و      1هم در خط اسالم راستین باشید و الگوهاي تقوا
باشـد،   ان اسالمی، با حفظ حجاب خود کـه زینـت زن مسـلمان مـی    خواهر خواهرانم و همۀ

   *هاي مکتب گرانقدر اسالم باشید. پاسدار حرمت خون شهیدان و ارزش
هاي شهدا این است: اکنون که از این آزمایش خدا سـرافراز شـدید و    و پیامم به خانواده 

انشـاءاهللا رزمنـدگان عزیـز    فرزندانتان را در راه خدا فدا کردید، صبور و بردبـار باشـید، تـا    
پیروزي کامل را به ارمغان آورند، تا بتوانید در کنـار امـام امـت، کـربال را زیـارت کنیـد. و       

فقـط   2امیدوارم از دعاهاي شـما کـربال هـر چـه زودتـر آزاد گـردد تـا بـه زیـارت برویـد          
ونـد  طوري که تا به حال صبر کردید، از این به بعد هـم صـبر را پیشـه کنیـد کـه خدا      همان

 کند و رزمندگان اسالم به دعاي خیر شما نیازمندند.   اجري بس عظیم به شما عنایت می
و اي رزمندگان کفرستیز اسالم! به پیش روید، با عزمی مصمم و استوار کـه فـتح نهـایی     

حال پیش بردیـد، از ایـن بـه بعـد هـم آن را تـا        طور که جنگ را تا به نزدیک است و همان
 دهید.  پیروزي نهایی ادامه

نورانی شما را، زیـارت کـنم     اي امام عزیز! من خیلی آرزو داشتم که شما را، یعنی چهرة 
و هنوز هم این آرزو را دارم که سیماي مبارك شما را زیارت کنم و انشاءاهللا خدا بـه مـن و   

 ملت توفیق عنایت کند که شما را زیارت کنیم.  همۀ 
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خواهم کـه حضـور در صـحنه را حفـظ      دپرور میو در پایان، بار دیگر از شما امت شهی 
طور  کنید و امام را تنها نگذارید و همیشه و در هر حال، در خط اسالم و قرآن باشید. همین

هایی که نسبت به هر کس روا داشتیم  حالل کنید و بدي 1خواهم که مرا [...] از همۀ شما می
 خواهم.   را، ببخشید و معذرت می

یـزي طلـب دارد و یـا پـولی طلـب دارد، وصـی مـن پـدر         در ضمن هر کس از مـن چ  
 سپارم. بزرگوارم است. دیگر عرضی ندارم و همۀ شما را به خداي منان می

 

»اهللا و برکاته حمۀالم علیکم و روالس« 
 1/1/1365 هادي شریفی 

 . دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را 
تظري نستوه (قـائم مقـام رهبـري) محافظـت بفرمـا.      از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا. من 

صفحۀ روزگار  ازرزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما. معلولین و مجروحین شفا عنایت فرما. 
 منافقین را بردار. زیارت کربال نصیب ما بگردان، دیدار روي مهدي(عج) قسمت ما بگردان.

 باد نام مقدس خمینی.  به امید زیارت کربال، در زیر سایۀ هماي حسینی، پاینده 
ام، قـبالً نوشـته    عنوان وصـیت نوشـته   در ضمن این چند صفحه و صفحات قبل را که به 

خوردگی دارد، یـا تـاریخ    بودم، پس یک تجدید نظري به آن شده است و اگر در جایی خط
 خواهم.   عوض شده است و یا بد خط نوشته شده است معذرت می

 

 اي دیگر] نامه [وصیت
 الرحمن الرحیم بسم اهللا

 سالم علیکم خدمت خانوادة عزیز (مامان و بابا و ریحانه و حمید و شریفه و احمد)
) و سـاللۀ پـاکش،   6با درود و تهیت به حضرت خـاتم االنبیـاء، حضـرت محمـد(     
اهللا االعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) و نایب بر حق و پرتـوانش،  بقیۀخصوص حضرت  به

دل  ، حضرت امام خمینی و سالم بر تمامی رزمندگان پرتـوان و قـوي  مرد تاریخ امروز بزرگ
الخصـوص حضـرت    لشگر توحید و سالم بر همـۀ شـهداي تـاریخ مبـارزات اسـالم، علـی      
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)، امیدوارم حال همگی شما خوب باشد و سالم و تندرست باشید و در پناه 7سیدالشهدا(
ندن امور خیـر باشـید. مـن کـه     کرانش مشغول گذرا خداوند قادر و متعال در زیر الطاف بی

هستم، در یکی از مقرهاي عملیاتی هستم و عـرض کـنم    1اکنون مشغول نوشتن این [...] هم
ام (و به تعـاون سـپاه پاسـداران     ام و مطالب کلی را در آن قید کرده که وصیت کلی را نوشته

ر مـتن وصـیت،   توانید از سپاه تحویل بگیریـد، کـه از نظـ    ام که شما می انقالب اسالمی داده
باشد و مطمئناً و یقیناً همان است که مـن   اکنون در دست سپاه می درست همان است که هم

باشد)، اما چنـد حقـی بـه گـردنم      ها می ترین و متعهدترین ارگان ام، چون سپاه مطمئن نوشته
هست و چند مطلب دیگر که الزم دیدم عـالوه بـر آن وصـیت، وصـیت دیگـري بـه شـما        

 باشم. خانواده کرده 
و چنـد روزي   61(بیست) روز روزه قضایی، به واسـطۀ جبهـه رفـتن سـال      20بابا! من  

روز) روزه بگیرید و یـا   30باشد که براي احتیاط شما برایم یک ماه ( مسافرت، به دوشم می
ام ولـی از شـما    ام خوانـده  دانید بکنیـد. نمازهـاي قضـا را تـا توانسـته      هرطور که صالح می

احتیاط دو ماه براي من نماز بخوانید (صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا) خواهم براي  می
 و احتیاطاً یک ماه هم نماز شکسته برایم بخوانید.  

اش را  خواست خودتان مسـئله  تومان پولی که سعید صدر از من می 170همچنین مقدار  
(پانصـد)   500غ طور مبلـ  تومان براي جبهه نذر کرده بودم و همین 50حل کنید. ضمناً مبلغ 

دانید پرداخت  تومان نذر دیگري است که این پانصد تومان را به هر راه خیري که صالح می
کنید و هزار تومان هم عالوه بر اینها در راه خیر مصرف کنید، تا اگر حقی بر گـردنم مانـده   

 باشد، آن را ادا کرده باشم. 
اً کسـی از مـن طلـب مـالی یـا      کنم به کسی مقروض باشم ولی اگر احیان دیگر فکر نمی 

هـاي   هاي دانشگاه و کـالً کتـاب   اش را حل کنید. (فقط کتاب چیزي را نمود، خودتان مسئله
ام را اگر استفاده نکردید، اگر عبداهللا خالصی خواست به او بدهید تـا اسـتفادة الزم را    درسی

قتـی نعمتـی بـه انسـان     برده باشد و حقی که کتاب بر گردن ما دارد ادا کند. اما از آنجا که و
جا آورد، باید بگویم نعمت بزرگی که خداوند به من عطا نمـوده   رسد، باید شکر آن را به می

باشد (که همچنان به قوت خود باقی است). مـن   است، دوستی عبداهللا خالصی [دوست] می
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ق و جا آورم که چه رفیـ  نه یک بار، بلکه هزاران بار و هر لحظه شکر این نعمت عظیم را به
کنم تا آخر عمر بتوانم دوستی چون او کـه   ام. من فکر نمی دوستی را در طول عمر پیدا کرده

هاي انسانی و ایمانی در او جمع باشد، را با این خصوصیات پیدا کنم.  تقوي و همۀ خصلت
کـار بـرده    او، به مانند برادر من است (و شاید لغت مانند هم صحیح نباشد که در مورد او به

کنـد، در او جمـع اسـت) تنهـا فـرق او بـا        هایی که یک برادر به انسان می زیرا محبتشود، 
احمد یا حمید در این است که فقط نسبت نسبی یا سببی با من نـدارد و گرنـه او در قلـب    

گویم. ما با هم عقـد اخـوت    من جا دارد و این مطالب اغراق نیست، بلکه حقیقت و قلباً می
واند با چند کلمه وصف او را گوید، امیدوارم او را چون فرزند خود ایم. شاید قلم نت خوانده

 ). 2داریم و [...] 1بدانید و فرقی بین من و او نباشد (البته دوستان خوب زیاد دارم اما [...]
احمد را عوض من ببوسید. انشاءاهللا با تربیت صحیح و اسالمی، چـون گذشـته، فـردي     

ید و روزي که توانست مسائل جامعـه را درك کنـد،   مؤمن و صالح تحویل خداو جامعه ده
به او معناي شهید و شهادت را بفهمانید. آنچه مهم است اینکه کارها را براي خدا و از روي 

باشد. چرا که باید  اخالص و تقوي انجام دهیم و مالك و قدر هر کار، اخالص در عمل می
 مان را انجام دهیم. آنچه را که رضاي خدا در آن است و آنچه تکلیف است، ه

انشاءاهللا شما حمید و ریحانه و شریفه و مامان و بابا الگوهاي صبر و مقاومت و ایثـار و   
 تقوي و اخالص در جامعه باشید، چرا که راه مستقیم و راه هدایت، راه خداست.  

اي خانوادة عزیز! ممکن است فقدان من براي شما مقداري سخت باشد، امـا بایـد آینـه     
را بنگریم و ببینیم تکلیف ما در برابر خداوند چیست و رضایت خدا در چـه چیـزي    اسالم
خواهد و چه تکلیفی را از ما انتظار دارد، تا همـان   باشد و خداوند چه چیزي را از ما می می

را به انجام برسانیم که اگر این مسائل برایمان حـل شـود و محبـت الهـی در دل جـایگزین      
ها براي انسان، مبدل به شـیرینی   ها و ناگواري در زندگی حل و تلخ شود، چه بسیار مسائلی

 شود.   می
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هـاي گوهربـار    هـا و حـرف   همیشه همراه امام خمینی حرکت کنیم و گوش به صـحبت  
ایشان کنیم و آنها را با جان و دل بخریم و آنچه تکلیف کردند، همان را عمالً نشان دهیم و 

 عمل کنیم. به این تکلیف که تکلیف الهی است 
، از عمر ما بکاه و بـر عمـر رهبـر افـزا،     دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  

 .منتظري نستوه محافظت بفرما، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما
 

 روي بر بام ما اي یوسف خوش نام ما خوش می
 

ــا«  ــا فتحن ــام از در درا » ان ــاز ز ب  1الصــال ب
  

 3سبک شد جان من 2هللاواي بحر پر مرجان من 
 

اي جان سرگردان من از گـردش ایـن آسـیا     
[...]4  

 هاســــت  هــــا درون نقــــص بــــس زیــــادت
 

ــهیدان   ــر ش ــت    م ــدر فناس ــات ان  5را حی
  

 هاست. بخش دل امام را دعا کنید، قرآن آرام 
 »هللا و برکاتها ۀرحموالسالم علیکم و «

 فرزند شما هادي شریفی
2/12/1365 
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 هاي کلیدي عبارت
I وار باشید. زینب 
I .شهادت یک نوع سعادت است 
I .براي اولین پیشواي شیعیان جهان گریه کنید 
I خواهند قدم بردارند از آنها جلوگیري نکنید. مادران عزیز اگر فرزندان شما در راه اسالم می 
I تقبال مرگ بروید.تا قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاید شماها به اس 
I .دل به این دنیا نبندید که این دنیا محل امتحان بشر است 
I خواهم که امام را تنها نگذارید. عاجزانه از شما عزیزان می 
I .کاري نکنید که باعث ناراحتی قلب امام بشود 
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 حسین شعبانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
عنـداهللا و   جـۀً لهم و انفسـهم اعظـم در  ذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا بـاموا الّ«

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

کردند آنها را نزد خدا مقام بلندي است و ایشان بالخصـوص رسـتگاران و سـعادتمندان در    
 ».عالمند

پیامبرانش بر حضرت مهدي(عج) و نایـب بـر    با سالم. و درود خداوند متعال و یکایک 
گذار جمهوري اسالمی، امید مستضعفان جهان و کوبندة سـتمگران   حقش، امام خمینی، بنیان

و با سالم و درود بر تمامی رزمنـدگان و شـهداي عزیـز اسـالم بـاالخص سـرور شـهیدان،        
لص . سـالم و درود تمـامی دوسـتان خـا    2) و شهداي عملیـات خیبـر  7حسین ابن علی(

سـنگري را تشـییع    هاي شهدا و امت شـهیدپرور. هرگـاه پیکـر هـم     خداوند به شما خانواده
خوانـد کـه    کشد و مرا بـه سـرمنزل مقصـود فـرا مـی      کنند، آتش شوق در جانم زبانه می می

دانـم بـا    من مرگ باعزت را بهتـر مـی  «) گفت 7همچون سردار شهیدان، حسین بن علی(
چه  ،ر من لیاقت و سعادت پیدا کردم، در این راه شهید شدماگ 3»آنکه در زیر بار ذلت باشم

بهتر. شماها عزیزان مبادا از رفتن به این مسیر و رسیدن به این سعادت، کـه لطـف خداونـد    
باشد ناراحت بشوید که در این راه جز الطاف الهی  تبارك و تعالی و رحمتش در این راه می

عادت است و این سعادت باعث افتخـار شـما   چیز دیگري وجودندارد و رفتن به این راه س
عزیزان است. شماها عزیزان خودتان را براي رسیدن به این افتخارات آماده سـازید. شـماها   

اید و مصیبتی بـر شـما وارد شـده اسـت،      مادران و پدران خیال نکنید فرزندي از دست داده
که کمـال افتخـار اسـت.    خیر. اصالً هیچ وقت از این فکرها نکنید که این مصیبت نیست، بل
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ایـد.   اید کـه در راه خـدا هدیـه کـرده     جا آورید که فرزندي داشته شماها باید شکر خدا را به
مواظب باشید که [با] ناراحتی کردن شما باعث نارضایتی خداوند نباشد. مـادري اسـت کـه    

گویـد   یآورد و مـ  جا می چهار فرزندش را در راه اسالم هدیه کرده و باز هم شکر خدا را به
خدایا من در مقابل تو هیچ فرزندي ندارم. مادران! پدران! صبر و اسـتقامت، شـماها در ایـن    
راه اجري عظیم در پیشگاه پروردگار دارید. بدان خدایی که بخشندة حیـات اسـت، گیرنـدة    

ستان است، دهندة جـان اسـت و    جان است و آنکه آفریننده است، میراننده است، آنکه جان
کننده است، شفا دهنده است، خالصه زمام کلیه امور آفرینش از درد و دورِ مرگ آنکه مبتال 
اي در هـر   اش را آفریـده اسـت و هـر لحظـه     دست قدرت اوست و خداوند بنده و حیات به

 گرداند. اش می مکانی که مصلحت بداند، لطفش را شامل حال بنده
گریه براي من نکنید. گریه بـراي  خواهم  میاز شما خانوادة من و فامیالن، پدرم و مادرم  

باشید، چرا که شهادت یک نوع سعادت اسـت. کسـی    1وار ) کنید، زینب7علی( بن حسین
که سعادت و رحمت خداوند نصیبش گشته است، براي او گریه کردن ندارد. لذا در این راه 

ر شـما  کـه اگـ   باشد. چنان و دشمنان اسالم می 3منافقین 2صبر و استقامت شما باعث کوبیدن
عزیزان نتوانستید نبودن مرا در میان خودتان تحمل کنید، عرض کردم براي من گریه نکنیـد  

) کـه در  7ابن ابیطالب(  براي اولین پیشواي شیعیان جهان گریه کنید، براي فرماندة ما علی
لعنتی با شمشیر زهرآلود فرق مبـارك آن حضـرت ضـربتش را     5عبادت، ابن ملجم 4محراب

به خداي کعبه رستگار شدم.  »6لکعبهارب و فزت «) فریاد زد 7ناگهان علی(وارد کرد که 
 داشت، عاشق شهادت بود.  مرگ را دوست می

خواهند قـدم بردارنـد،    همانا اي پدران و مادران عزیز! اگر فرزندان شما در راه اسالم می 
ید. آنهـا را  ) باشـ 3به فاطمه زهرا( 7گوي از آنها جلوگیري نکنید که در آخرت باید جواب

                                           
 ».وار همچو زینب«در اصل وصیت  -1
 ».کوبنده«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».مهراب«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ».فزت برب الکعبه«) است که در محراب شهادت فرمود. در اصل وصیت 7کالم بلند حضرت علی( -6
 ».گوئی«در اصل وصیت  -7
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خوبی در راه اسالم خـدمت   در این راه آزاد بگذارید [که] بلکه تشویقشان بکنید تا بتوانند به
هاي شما را دارند، مبادا مانع رفتن آنهـا بـه    کنند. اي عزیزان! در جبهۀ جنگ احتیاج به جوان

الم داریـد و  . همانا شما اگر ایمان به اس1»جنگ ما جنگ اسالم با کفر است«ها بشوید.  جبهه
هاي خودتان را براي هدایت خـود و هـدایت وطـن و اسـالم      شیعه امام زمان هستید، جوان

وادار کنید. برادران عزیز! سعی کنید تا قبل از اینکه مرگ بـه سـراغ شـما بیایـد، شـماها بـه       
استقبال مرگ بروید. اي عزیزان! دل به این دنیا نبندید که این دنیا محل امتحان بشر اسـت و  

هاي مالی و جانی برندارید. دست دعا بـر امـام    همچون شما ملت شهیدپرور دست از کمک
خواهم که امام را تنها نگذاریـد، کـاري    و رزمندگان بردارید. من عاجزانه از شما عزیزان می

 نکنید که باعث ناراحتی قلب امام بشود. 
فرزند حقیر شما را اذیـت   پدر و مادر عزیزم، برادر و خواهر عزیزم! مرا ببخشید اگر این 

کرده است. اگر قلب شـما را ناراحـت کـردم، شـماها بـه بزرگـی خودتـان و بـه خـوبی و          
ها و عمو جان و پسرعمه جـان، عمـه    هاي خودتان مرا عفو کنید. فامیالن عزیز، دایی محبت

 ام، معرفتـی کـرده   جان، خاله جان و پسرخاله جان و پسردایی جان اگر به شما توهین یا بـی 
 هاي خودتان عفو کنید. مرا به بزرگی و به خوبی و محبت

 
 جـا آرم خـدایی را   چون که شـکر ایـن نعمـت بـه    

 
 مـن را  2که بـا ایـن امـر شـکوه وا کـرد [...]      

 عطــا فرمــود بــر فرزنــد دلبنــدش شــهادت را      
 

 3سـرایی را  نامـۀ نغمـه   تـر کنـد غـم    که افزون 
  

 » اهللا و برکاتهحمۀ والسالم علیکم و ر«
 نامۀ برادر حسین شعبانی وصیت

 خداحافظ
 

                                           
 .149، ص 18، و نیز ج 283، ص13صحیفه امام، ج -1
 وانا نیست.در اصل وصیت یک کلمه خ -2
 باشد.» سرایی را«باید بر سیاق شعر و کالم  -3
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 هاي کلیدي عبارت
I )خواهد. ) ایثار و خون می7) جاري است و مکتب حسین(7خون حسین 
I .پدر و مادر عزیز! من با خودسازي و خودآگاهی این مکتب را انتخاب کردم 
I )موعـود   )در مقابل کفار ایستاد و تا دم آخر کفار را کشـت و سـپس راهـی بهشـت    7حسین

 گردید.
I .مبادا در مقابل منافقان خم به ابرو بیاورید 
I         پدر و مادر باید افتخار کنی که توانستی پسـري پـرورش دهـی کـه بـا خودآگـاهی کامـل، راه

 .است شهادت را پیموده
I )عمل کنید.3امیدوارم شماها چون زینب ( 

 سیدعلی :نام
 شعنی خانوادگی:  نام

 سیدحسن پدر: نام 
 سیده مرضیه نام مادر:

 1347وپنجم بهمن  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان محل تولد:
 چهارم ابتدایی تحصیالت:
 بسیج کننده: مارگان اعزا

 1362وهشتم آبان  بیست تاریخ شهادت:
 پنجوین عراق محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

   گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش :مزار
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 سیدعلی شعنی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهداء

نـام   ) و بـه 7) و علی(6نام پروردگار محمد( نام آفرینندة آسمان، به دگار، بهنام پرور به
 شکن.  ) و خمینی بت7(سیدالشهداپروردگار حسین، 

) جـاري اسـت و   7) من راهم [را] یـافتم. خـون حسـین(   7قسم به خداي حسین( 
خواهد. خونی کـه بـا آن مکتـب زنـده شـود. و بـراي        ) ایثار و خون می7مکتب حسین(

هـاي   [کردن] بوتۀ نهـال انقـالب اسـالمی، هـزاران مـرد و زن جـوان و حتـی بچـه         سیراب
 ) و حماسۀ کربال را زنده کنند.  7ماهه، از جان خود گذشتند، تا مکتب حسین( شش

و پـدر و مـادر عزیـز! مـن بـا       1»مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد«آري به قول امام  
 کردم.  خودسازي و خودآگاهی این مکتب را انتخاب 

دانی کـه مـن زنـدگیم چنـین بـوده و       در این راه بر من تحمیلی نیست، چنانکه خود می 
) و یـارانش الزم نیسـت   7پایانش، همچنین شد. پس بر من نگریی، گریه بـراي حسـین(  

 میرد.   اش می گریه براي کسی است که روي تختخواب گوشۀ خانه
فار را کشت و سپس راهی بهشـت  ) که در مقابل کفار ایستاد و تا دم آخر ک7حسین( 

. باید در چنین مواقعی هر انسان باایمان 2موعود گردید، دیگر براي این گریه و زاري نیست
) پرورش داد و تحویل جامعه 8به چنین مکتبی ببالد که چنین افرادي را در دامن فاطمه(

 داد. 
دي را بایـد  ) انتظـار چنـین اوال  8) و مادري مثل فاطمه(7از چنین پدر چون علی( 

خـواهم چنـین    ) کربال باشد. پس پدر و مادر گرامـی، از شـماها مـی   7داشت که حسین(
باشید، بـرایم مبـادا گریـه کنیـد. تنهـا مسـئولیتی کـه شـماها بعـد از مـن داریـد ادامـۀ راه             

) و خمینی است. مبادا در مقابل منافقان خم به ابـرو بیاوریـد، تـا آنهـا شـما را      7حسین(

                                           
». ملتـی کـه شـهادت بـراي او سـعادت اسـت پیـروز اسـت        «از امام عبارتی قریب به این عبارت شهید آمده اسـت   -1

 ).187، ص 13ج ،(صحیفه امام
 .از هدایت محروم شدندمنظور شهید آن است که گریه بخاطر شهید شدن آنها نیست، بلکه براي آن است که امتی  -2
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ند. پدر و مادر باید افتخار [کنید] که ممکن است حتی جسـد مـن نیـز بـه     پریشان حال ببین
دستتان نیفتد. چون جنگ است و جنگ این چیزها را هم دارد. باز باید کـوچکترین ضـعفی   
به خود راه ندهی که پریشانی تو روح مرا در بهشت عذاب خواهـد داد. پـدر و مـادر بایـد     

که با خود آگاهی کامل راه شهادت را پیموده و افتخار کنی که توانستی پسري پرورش دهی 
خانواده تو نیز قربانی به پیشگاه خداوند کرد و خداوند عادل است. مـوقعی کـه انقـالب در    
ایران شروع شد، خداوند دو پسري بر تـو داد کـه جـاي پسـر بزرگـت را در آینـده خـالی        

] زمینه دانم تو بر من زحمـت   ر جان! میسازي کرده بود. ماد نگذارد. یعنی قبالً خداوند [قبالً
اي ولی باید حاللم کنی، چون دین خدا در خطر است و خداوند از شما راضـی   زیاد کشیده

) عمـل کنیـد و بعـد از برادرتـان     3باشد. و خواهران عزیزم! امیدوارم شماها چون زینب(
اکبر  تو اي علی شماها نیز ادامه دهندة راه او باشید و در راه هدفتان استوار و محکم باشید و

برادرم! امیدوارم در نبود برادرت راه او را ادامه بدهی و همـواره مطیـع اوامـر پـدر و مـادر      
اي کـه بـه نزدیکـان و     باشی و خداوند تو را در هدفت یاري دهد. و در آخـر تنهـا توصـیه   

 ها و دوستان و آشنایان دارم این است که راه سرخ حسین را ادامه دهنده باشند.   فامیل
) و خمینـی سـازندة   7، حسـین( 1»شهید قلب تاریخ است، شهید شمع تـاریخ اسـت  « 

 تاریخ هستند.  
 سیدعلی شعنی

 

                                           
 منسوب به دکتر علی شریعتی است.» شهید قلب تاریخ است«تعبیر  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I .از خدا بترسید و همیشه او را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانند 
I .آري، دوستان! توسل به ائمه را فراموش مکنید 
I شود. اهللا می خلیفۀرساند که  می ها انسان را به آن درجه این توسل 
I .مادر جان مرا دعا کن که به معشوقم رسم 
I  .خواهرانم از من به شما این وصیت که نماز را با اهمیت بشمارید 
I .حجاب و عفت اسالمی را ترك مکنید 
I .تقواي خدا را پیشه کنید و دست از دنیا بردارید 
 

 محمدعلی :نام
 زاده شفیع خانوادگی:  نام

 محمدابراهیم پدر: نام 
 معصومه نام مادر:

 1345ام خرداد  سی تاریخ تولد:
 ن تهرانشهرستا محل تولد:
 سوم متوسطه، طلبه علوم حوزوي تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1362چهارم اسفند  تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

   زهراي زادگاهش گلزار شهداي بهشت :مزار
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 زاده محمدعلی شفیع
 

 1بسم اهللا الرحمن الرحیم
 2»لجنۀن اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم اا«
خدا را شکر و سپاس که به من این سعادت عظیم را عطا فرمود و به من ایـن توفیـق را    

داد که در کنار سربازان امام زمان(عج) با کفار بجنگم و به این درجۀ رفیع برسم. امـا اینکـه   
و شـهدا و   43د کـه بعـد از عملیـات والفجـر     چگونه به این فیض رسـیدم، درخواسـتی بـو   

 مجروحین آن از خداوند و ائمه کردم و خدا مرا به این فیض رسانید.  
اي از دوستان پاکم و مجروح شدن سپاهیان رشید، باعـث شـد کـه     آري شهید شدن عده 

) و جبهه بسوزم و از سوزدل از خدا درخواست رفتن به جبهـه  7من در عشق به حسین(
 را بکنم. 

آري وصیت من به کلیۀ دوستانم، از طالب علوم دینیه گرفته تا دوستان مسجد و دیگـر   
دوستان، این است که از خدا بترسید و همیشه او را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانند کـه  

 در این صورت بهشت را از آن خود خواهند کرد. 
هـا انسـان را بـه آن درجـه      لآري، دوستان! توسل به ائمه را فراموش مکنید که این توس 

 شود. اهللا می خلیفۀرساند که  می
پدر و مادر بزرگوارم! بر مرگم غصه مخورید که من بـه آنچـه دوسـت داشـتم و عشـق       

 ورزیدم، رسیدم.   می
سـر آقـا    گویم بر سر عزایم گریه مکن، ولی مادر جان گریه بـر بـدن بـی    مادر جان! نمی 

) 7(4اصـغر  ) کن، گریه بر تشنگی علـی 3ینب() کن، گریه بر اسیري بانو ز7حسین(
 کن.

                                           
، نـام پـدر: محمـدابراهیم، صـادره از     1387، شـماره شناسـنامه   1345تاریخ تولد: «در باالي وصیت قید شده است:  -1

 ».در شهر اندیمشک 25/11/62نامه  تهران، تاریخ نوشتن وصیت
 .111توبه/  -2
 ك. تعلیقات.ر. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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) اگر بدي از من به تو رسید مرا عفوم کن و بـا  3جان فاطمۀ زهرا( مادر جان! تو را به 
 انگیزت روح مرا شاد کن.  سخنان دل

 سوزم.   ) می7مادر جان هر شب در سنگر عشق از شوق حسین(
 مادر جان مرا دعا کن که به معشوقم رسم. 

 مچون شیر من: خواهران ه 
ــید    ــب باش ــون زین ــن همچ ــر م ــر قب ــر س  ب

 
 سـخن باشـید   شیردل و پاك دامـن و خـوش   

خواهرانم از من به شما این وصیت که نماز را با اهمیت بشمارید و تـرك روزه مکنیـد.     
 حجاب و عفت اسالمی را ترك مکنید.  

را پیشـه کنیـد و   دهم که تقواي خدا  ) قسم می7برادرانم! شما را به علی ابن ابیطالب( 
 دست از دنیا بردارید.  

داند که چقدر تو را دوست داشتم، وصـیت مـن بـه تـو      برادرم احمد جان! خدا خود می 
این است که با اهل ایمان و اهل اسالم رفت و آمد کن و دست از دوستی با دشمنان خدا و 

 رهبر بردار. 
 کنم.   فارش میدیگر عرضی ندارم و همۀ شما را به تقوا و ترس از خدا س 

 »والسالم«
 

 1650کـنم. پـدر جـان مبلـغ      پدر جان اگر چیزي از من مانده بود، تو را وصی خود می 
 باشم.  تومان به آقاي کاظمی در قم مدرسۀ شهابیه بدهکار می 400تومان به آقاي اعظمی و 

ه مبلـغ  اي در قم دارم ک باشم. دفترچه تومان به آقاي تقی نوروزي بدهکار می 1000مبلغ  
باشد، آن را بردارید و قباي من را به قم مدرسۀ حقـانی، آقـاي دنیـوي     تومان در آن می 500

بدهید و پول عباي من را نیز به قم مدرسۀ شهابیه به آقاي بشیر موسوي بدهید و یک سـال  
 برایم روزه و نماز بخوانید.  

 »والسالم«
 

 .ارد نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي(عج)، خمینی را  
 زاده محمدعلی شفیع
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 هاي کلیدي عبارت
I    نگذشـتند و ایشـان و   اش هـم    گریه بر آن آقایی کنید که در روز عاشورا از فرزنـد شـش ماهـه

 .یارانش را به شهادت رساندند
I طور که الیق یک فرزند شهید هستند تربیت نمایید. فرزندهایم را آن 
I هر چه زودتر بدهکاري من را بپردازید. 

 رحیم :نام
 شکاري خانوادگی:  نام

 غالمرضا پدر: نام 
 فاطمه نام مادر:

 1342پنجم خرداد  ریخ تولد:تا
 شهرستان دامغان محل تولد:
 پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1365وچهارم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 رحیم شکاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»فیها قوم و خسر آخرون حبوق رسنیا الد«فرمایند:  ) می7امام باقر(

 ».اي دیگر زیان برند و عده اي سود و منفعت می دنیا همانند بازاري است، عده«
 نمایم، حسین جان نامۀ خود را بدین شرح شروع می وصیت 

 چـه کنـد   تـو را شـناخت جـان را    که کس آن
 

ــد     ــه کن ــان را چ ــال و خانم ــد و عی  2فرزن
ــی    ــانش بخشـ ــر دو جهـ ــی هـ ــه کنـ  دیوانـ

 
ــد      ــه کن ــان را چ ــر دو جه ــو ه ــۀ ت  دیوان

   

با سالم بر مهدي(عج) و سالم به رهبر کبیر انقالب و سالم بر تمامی شهداي اسالم و سالم 
یدوارم که از خبر شهادت و ام دبر شما پدر و مادر مهربانم. امیدوارم که سالم مرا پذیرا باشی

من غمگین نباشید و گریه نکنید گریه بر آن آقایی کنید که در روز عاشـورا از فرزنـد شـش    
 اش هم نگذشتند و ایشان و یارانشان را به شهادت رساندند.  ماهه

سالم بر شما برادر گرامی خودم مهدي. امیدوارم که مرا حالل نمایید، اگر بدي در حـق   
طور باید و شاید است، مواظبت نماییـد. و در   یدوارم که از پدر و مادر که آنشما کردم. و ام

و فرزنـدهایم را   3پایان سالم بر شما همسرم. امیدوارم که از خبر شهادت من ناراحـت [...] 
هـایم برسـانید و    طور که الیق یک فرزند شهید هستند تربیت نمایید. سالم مرا به همشیره آن

 مقاومت نمایید و به زخم زبان کوردالن گوش ندهید. امیدوارم که مثل زینب
خـواهم کـه او    و تنها وصیتی که دارم، نام فرزندم (امید) را به نام من بگذارید، چون مـی  

هایم باشـد و بعـد از آن    ام هم براي بچه هم مانند پدرش مهربان باشد و کلیه وسایل زندگی
ام و اگـر   همین صفحه مشخص نمـوده  هر چه زودتر بدهکاري من را بپردازید که در پشت

 طلب دارد بپردازید. -که من شاید یادم رفته باشد -کسی دیگر هم
 خوانند التماس دعا دارم.  نامه را می و از کلیه دوستان و آشنایان که این وصیت 

                                           
 .483ص  ،العقول تحف -1
 ، شعر از خواجه عبداهللا انصاري است.»آنکه«دراصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
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مرا در روستاي خودمان به ایـن آدرس شـاهرود، روسـتاي طـرود، بیدسـتان، کنـار قبـر         
 خانجانی دفن نمایید.   علی پدربزرگم چراغ

 و کسانی که از من طلب دارند عبارتند:   
 تومان 5000اهللا خانجانی مبلغ  فتح -1
 تومان 1200صفرعلی شکاري مبلغ  -2
 تومان 700هایم محمد عامري  دایی بچه -3
 دانم.  علی خبري که دقیقاً نمی -4
 تومان 500علی شکاري  فضل -5
هـایم   م برادرم مهدي و تا زمانی کـه همسـرم از بچـه   وصی من پدرم و نمایندة ایشان ه 

وسایل زندگی من دست بزنـد و اگـر ایشـان رفتنـد،      به کس حق ندارد سرپرستی کند، هیچ
بخشم و انگشترم را هـم بـه    پدرم اجازه دارد تحویل بگیرد. و ساعتم را هم به پسرم امید می

 دهم.  برادرم مهدي به یادگاري می
 فاتحه، شادم کن. بنگر یادم کن، بخوان 

 »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
 30/9/65مورخ 

 

تولـد   448نامۀ اینجانب رحیم شـکاري، فرزنـد غالمرضـا بـه شـماره شناسـنامۀ        وصیت 
، آدرس کامـل: شـاهرود، طـرود، روسـتاي     18/5/65، اعزامی از دامغان، تاریخ اعـزام  1342

 بیدستان.
 .دار نگهخمینی را خدایا خدایا، تا انقالب مهدي،  

30/9/65 
 رحیم شکاري
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 هاي کلیدي عبارت
I بـراي حفـظ اسـالم و قـرآن کـریم و       -که فردي از افراد مسلمان هسـتم  -بر خود الزم دانستم

 ناموس به جبهه روانه شدم.
I       دستور قرآن کریم و راه ائمه معصومین و امام امت و روحانیـت مبـارز در خـط امـام را انجـام

 دهید.
I کشاند. سوي خود می آدمی را به نماز و دعا و نماز شب 
I .همه شهدا از ما انتظار دارند که ما راه ایشان را ادامه بدهیم 
I یاد خدا باشید، در راه او قدم بردارید. همیشه به 
I .باز هم سفارش این حقیر این است در نماز سستی نکنید 
I امر خیر شرکت کنید. هاي مذهبی و  کمیل و توسل و ندبه و سخنرانی در دعاي 
I تر باشید. با همدیگر مهربان 
I .امام را فراموش نکنید 
I باشد. قدرت خدا، فوق همه قدرتهاي جهانی می 
 

 عبداهللا :نام
 شکرویان خانوادگی:  نام

 راهیماب پدر: نام 
 هانی ام نام مادر:

 1319شانزدهم شهریور  تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:
 پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364بیست و دوم بهمن  تاریخ شهادت:
 الرصاص عراق ام محل شهادت:
 - نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 عبداهللا شکرویان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 سالم علیکم

، [اسـت]  حمد و سپاس خداي عزوجل که شکرش مزید نعمت و اطاعتش فزونی عزت 
ب را بر ما ارزانی فرموده. صلوات و سـالم الهـی بـر پیـامبر     را که نعمت انقال 1منت خدایی

) و همۀ انبیاء. سالم بر ائمه و فرمانده سـپاه اسـالم،   6خاتم حضرت محمد بن عبداهللا(
(عج) و نایب بر حقش امام خمینی. درود به روان پاك همۀ شـهیدان  2االعظماهللا بقیۀحضرت 

 و مبارزان راه خدا.  
اي براي آخرت ندارم، کاري بس دشوار و سنگین  ن، که توشهنامه براي م نوشتن وصیت 

دارم، امیدوارم  باشد، اما برحسب ضرورت و تکلیف این چند جمله مختصر را مرقوم می می
 16/11/64نامه را در روز چهارشنبه، مورخه  که مورد قبول حق تعالی قرار گیرد. این وصیت

تضعفین بر مستکبرین مبارك بـاد. و آخـر   نویسم]، روز پیروزي مس مصادف با دهۀ فجر [می
را با پیروزي نهایی حـق بـر باطـل و نـابودي صـدام و اربابـانش [را] از        64بهمن ماه سال 

ه کـربال  نماییم که هر چه زود[تـر] مـژدة بـاز شـدن را     خداي تبارك و تعالی درخواست می
و آزادي  زیـارت کنـیم   [را] )7حـرم امـام حسـین(    دست رزمندگان اسالم [بـدهیم] و  به

مسـلمین را   3اسیران و سالمتی همۀ مفقودین و شفا براي معلولین و مجـروحین و مرضـاي  
 خواستاریم.

 

 عبداهللا شکرویان
 

ال اله اال اهللا، محمد رسول «اینجانب عبداهللا شکرویان، مذهب شیعه اثنی عشري، گوینده  
و مسـئولین بـراي راهیـان     چون بندة حقیر با توجه به گفتـار امـام امـت    .»ولی اهللا ، علیاهللا

بـراي حفـظ اسـالم و قـرآن      -که فردي از افراد مسلمان هستم -کربال، بر خود الزم دانستم

                                           
 ».خدائی«در اصل وصیت  -1
 ».العظم بقیۀ«در اصل وصیت  -2
 ».مرضی«در اصل وصیت  -3
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کریم و ناموس به جبهه روانه شدم، تا بتوانم دین خود را با کمک اهللا ادا کـنم و بـا شـهداء    
یده، صدام و عهد [و] پیمان بستم، تا جان و خون در بدن دارم، با دشمن خار و زبون و پوس

حامیان، حتی به آمریکا و شوروي و اسرائیل بجنگیم، تا راه کربال را باز و بـه زیـارت امـام    
عزیز و در آنجا نماز را به امامت امام بزرگوارمان خمینـی   1) و از آنجا به قدس7حسین(

 کبیر برگزار کنیم انشاءاهللا.
امام امت پیروزي حتمی  ۀ باشد، به گفت هاي جهانی می چون قدرت خدا فوق همۀ قدرت 

 که به شما امت شهیدپرور شهمیرزاد پیام بدهم.  2تر از آنم است. این حقیر گناهکار، کوچک
توفیق از خداي بزرگ بخواهید [که] در زندگی دستور قرآن کریم و راه ائمه معصـومین   

عادت و هـا بـه سـ    و امام امت و روحانیت مبارز در خط امام را انجام دهیـد، چـون ایـن راه   
سـوي خـود    آدمـی را بـه   -مخصوصاً در حالـت نمـاز و دعـا و نمـاز شـب      -معنویت الهی

بخشد، هر حاجتی  وقت است [که] خداي تبارك و تعالی گناهان بنده [را] می کشاند و آن می
 کند، مخصوصاً شهادت. که داشته باشد برآورده می

اگـر در راه  « 3»مما یجمعـون  خیرٌمۀ ح و رمن اهللا ةاهللا او متم لمغفر و لئن قتلتم فی سبیل« 
خدا کشته شده یا بمیري، در آن جهان به آمرزش و رحمت خدا نائل شوید و آن بهتر از هر 

 چیز که در حیات دنیا براي خود فراهم توان آورد. 
پس اي برادران و خواهران و نوجوانان مرگ حتمی است. فشار قبر و سـؤال و جـواب،    

ت و جهنم و بهشت حتمی است. پس در زندگی کاري کنـیم. ایـن   نکیر و منکر و روز قیام
همه شهدا از ما انتظار دارند که ما راه ایشان را ادامه بدهیم و اگر عذري بیـاوریم، مسـئولیم   
در آخرت، پیش شهداء شرمنده خـواهیم بـود. جـواب آنهـا را چـه خـواهیم گفـت؟ پـس         

و خداپسـندیده را انتخـاب کنـد.     بزرگترین افتخار یک فرد مسلمان آن است که راه خـوب 
 یاد خدا باشید، در راه او قدم بردارید.   همیشه به

خـواهم، مـن کاسـب کوچـک شـما واقـع در        بندة حقیر گناهکار از اهالی شهمیرزاد می 
دشت بودم، کسانی که از این حقیر طلبکار هستند، رجوع کنند به خانوادة مـن، پسـرم    محرم

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».آنهم«در اصل وصیت  -2
 .157عمران/  آل -3
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سرباز امام زمان(عج)، سفارش کردم طلـب خـود را    3هللا شکرویان، ا اهللا، نبی نام علی، ولی به
 شوم.   وصول کنند، اگر شهید و یا مفقوداثر شدم، دستم کوتاه، در آخرت شرمنده می

من در خواب برادرم، نور چشمم، شهید محمدرضا شکرویان را در خواب دیدم. دیـدار   
رادر جان من دلم براي شما خیلی تنگ تازه کردیم. در بغل گرفتم و بوسیدم، بوئیدم. گفتم ب

خواهم بیایم. جواب داد بیا بیا. دلم آرام گرفت، بیـدار شـدم و از خـداي تبـارك و      شد، می
هـم پـیش    1تعالی درخواست کردم اول گناه بنده را ببخشد، اگر صالح خدا شـد بنـده [...]  

م همـۀ بـرادران و   همۀ شهدا اسالم و برادرم شهید محمد شکرویان دیداري تازه کنم و سـال 
خواهران و رزمندگان را به ایشان برسانم انشاءاهللا. باز هم سفارش این حقیـر ایـن اسـت در    

هـاي   . در دعا[ي] کمیل و توسل و ندبه و سـخنرانی 2نماز سستی نکنید، با جماعت بخوانید
مه از تر باشید. ه مذهبی و امر خیرها شرکت کنید. قدر همدیگر را بدانید. با همدیگر مهربان

 خوریم. بنده را حالل کنید.   شویم، بعد افسوس می همدیگر جدا می
 التماس دعا امام را فراموش نکنید. 

 »والسالم علیکم و برکاته«
 کاتب الحقیر عبداهللا شکرویان

 16/11/64مورخه 
 

                                           
 یک کلمه محو شده است. -1
 ».بخواهید«در اصل وصیت  -2
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 هاي کلیدي عبارت
I بردبار باش.3ینب(تو همسر یک سرباز و یا پاسدار امام زمان(عج) هستی. تو مانند ز ( 
I اسالم مبارزه کن. کجا هستی، با مخالفان دین، قرآن ووار، در هر  زینب 
I .زندگی یک کالس درس بیش نیست که انسان دیر یا زود باید امتحان پس بدهد 
I نام خدا در راه حق و حقیقت زندگی کنید. سعی کنید همیشه با یاد خدا و به 
I ز همۀ شما دوست دارم.راه خدا و اسالم و امامم را بیشتر ا 
I .از روحانیت مبارز در خط خدا، قرآن، اسالم، امامان و رهبر عزیز امام خمینی حمایت کنید 
I .مردم ما دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند تن به خواري و ذلت دهند 
I )باشیم.7با خداي خویش عهد نمودیم که دنبال روي امام خود سیدالشهدا ( 
 

 محمد :نام
 شکرویان دگی:خانوا  نام

 ابراهیم پدر: نام 
 هانی ام نام مادر:

 1316دهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:
 پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1363وچهارم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

   شهداي زادگاهشگلزار  :مزار
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 محمد شکرویان
 

 لرحمن الرحیمبسم اهللا ا
 حرمت خون شهیدانبه نام اهللا [پاسدار]  »بسم رب الشهدا«
نامۀ خصوصی بین خودم و همسرم. همسرم سالم. امیدوارم که حالتان  قسمتی از وصیت 

خواستم در شهمیرزاد خدمت شما عـرض کـنم و    خوب باشد. الزم دانستم موضوعی که می
، در هر حال از شما خواهش دارم بعـد از دادن  توفیق پیدا نکردم 1بنویسم این بود، متأسفانه

هاي منزل، براي هر سال به هر مقداري کـه ممکـن اسـت، در نیمـۀ شـعبان یـک        بدهکاري
زمان(عج) داده شود و بعد از آن دعاي کمیـل   امام 2جشنی گرفته، با چراغانی با نهار، به نذر

ـ   دانـی و خبـر داري    و مـی یا توسل یا ندبه، اگر چنانچه ممکن است برگزار شود. همسـرم ت
اي نـدارم.   که کلنگ این ساختمان را زدم پول کافی نداشتم و با آن نقشـه دیـدم چـاره    زمانی

اي ندارم. در هر  )، خود عنایت کن بنده هیچ چاره3گفتم یا امام زمان(عج)، یوسف زهرا(
این  شود و ها هم داده شد و می حال به هر وضعیتی که بوده، ساختمان درست شده و قرض

هاي سال در بودن من و شـما و بعـد از نبـودن مـا، انشـاءاهللا       عهدي که کردم، انشاءاهللا سال
ها عملی کنند. به امید باز شدن راه کربال، هر چه زودتر، انشاءاهللا. نوشته شـد در جبهـۀ    بچه

 جنوب در حسینیه انرژي.  
 هر صبح و هر شام به انتظار مهدي(عج) باشید.   

 »اهللا و برکاته رحمۀ والسالم علیکم و«
 

 محمد شکرویان، نام پدر ابراهیم، شماره شناسنامه، تولد  
 .دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي، خمینی را  

 محمد شکرویان
 4/8/1363مورخه 

 روز جمعه آخر ماه محرم
 

                                           
 ».متعصفانه«در اصل وصیت  -1
 ».نظر«در اصل وصیت  -2
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حـــق بـــده حــــق بگـــو حـــق بشــــنو    
 

 حــــق کــــوه اســــت و باطــــل بــــرف 
ــاریخ   وصــیت   ــه از محمــد شــکرویان کــه در ت نوشــته شــده، در ســپاه  1/12/1363نام

 باشد.   ) می7شهر، روز میالد امام محمدباقر( مهدي
ام، افتخـار   همسرم اگر بندة ناقابل در راه خدا، اسالم و قرآن و دین و امامم شـهید شـده   

مردم مریـز، چـون کـه دشـمنان اسـالم خوشـحال        کن، بر خود ببال، براي من اشک در نزد
شوند و اگر صبر [و] تحمل کنی، تیري بر قلب دشمن خواهی زد. تو همسر یک سـرباز   می

) بردبـار بـاش و سـعی کـن کـه دو      3و یا پاسدار امام زمان(عج) هستی. تو مانند زینب(
. و بـه جبهـه   کودك مرا، محسن و حسین را، در آن روز لباس شادي بپوشان، نه لباس سیاه

بفرست تا جاي پدرش خالی نباشد و به برادرانی که در سنگر هستند فریاد کن و بگو: ایـن  
وار، در هـر کجـا    دو فرزند محمد شکرویان هستند که به شـما پیوسـتند. و خـودت زینـب    

هستی، با مخالفان دین، قرآن [و] اسالم مبارزه کن، تا اینکـه پـیش خـدا و رسـول سـربلند      
 هللا.  باشی انشاءا

همسرم امیدوارم که در طول این چند سال زندگی، اگر در مواردي با شما تنـدي کـردم،    
مرا ببخشی. همسرم خداوند از تو راضی باشد، چون مـن از شـما راضـی هسـتم. همسـرم      
زندگی یک کالس درس بیش نیست که انسان [باید] دیر یا زود باید امتحان پـس بدهـد و   

به جبهه یا جاي دیگر براي [نبرد] حق بر باطـل عـازم شـدم،     1اگر من داوطلب یا مأموریت
هرحال تو را و فرزندانم را تنهـا گذاشـتم، امیـدوارم کـه      شاید موقع امتحانم رسیده باشد. به

ما خداوند متعال است و چون خـدا را   دار نگهبندة حقیر را ببخشی، چون ما ایمان داریم که 
ها را خـوب تربیـت کنـی.     میدوارم که بعد از من بچهدانیم پس نگران نباش. ا قادر مطلق می

 انشاءاهللا.   .دختر، دختر زینبی شوند دوپسر، سرباز امام زمان(عج)،  دو
یک سفارش به بازماندگان، برادران و خواهران، خویشان و همشهریان عزیزم این است:  

و حقیقـت زنـدگی    نام خدا در راه حق خدا. سعی کنید همیشه با یاد خدا و به توجه کردن به

                                           
 ».معموریت«در اصل وصیت  -1
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کنید، چون که غیر از این راه، راه دیگر پوچ است. بنده خیلـی همـۀ شـما را دوسـت دارم،     
خصوص خانوادة خودم را ولکن خدا، راه خدا و اسـالم و امـامم را بیشـتر از همـۀ شـما       به

دوست دارم. اگر بنده شهید شدم، در راه خدا است. امکان دارد که اتفاقی شـود کـه جنـازة    
یـاد شـهداي کـربالي و یـاد شـهداي       دست شما نرسد، هیچ ناراحت نباشید. آنگاه بـه  همن ب

بهشت زهرا بیفتید و بنده هر کجا باشم پیش خدا و رسول و امامانم هستم انشـاءاهللا. مـن از   
خواهم از روحانیت مبارز در خط خدا، قرآن، اسالم، امامـان و   عزیزان و همشهریان می همۀ 

 و از ایشان حمایت کنید تا اینکه پیش خدا سربلند باشید. 1نی [...]رهبر عزیز امام خمی
 

 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسمه تعالی

د اگر مـا بـا   جنگ ي است که رسماً با آمریکا میهاي مسلمان باید بدانند که ایران کشور ملت
مـا دیگـر   آمریکا و با سایر ابرقدرتها کنار آمده بودیم، گرفتار این مصائب نبودیم. ولی مردم 

بـر زنـدگی ننگـین     2به هیچ وجه حاضر نیستند تن به خواري و ذلت دهند و مرگ سرخ را
دهند. ما براي کشته شدن حاضریم و با خداي خـویش عهـد نمـودیم کـه دنبـال       ترجیح می

 ) باشیم. (امام خمینی)7روي امام خود سیدالشهدا(
 انقالب جمهوري اسالمی ایران 1/12/1363 3تجدید شد تاریخ

درد آور[د]م. بندة حقیر  با امید دیدار از همۀ شما فرداي قیامت انشاءاهللا زیاد سرتان را به 
 را ببخشید. (محمد شکرویان)

 1/12/1363با کمک اهللا عازم به جبهه 
ــذاري  ــتن را واگـــــ ــادا خویشـــــ  مبـــــ

 
 4امــــام خــــویش را تنهــــا گــــذاري    

ــه   ــهید[ي] اللـ ــر شـ ــون هـ ــت ز خـ  اي رفـ
 

ــذاري    ــا گـــ ــه پـــ ــادا روي اللـــ  مبـــ
                                            

 خوانا نیست. -1
 ».به«در اصل وصیت  -2
آن را  1/12/1363نامه را نوشته و در تـاریخ   این وصیت 9/9/1360آید که شهید شکرویان قبالً در تاریخ  چنین برمی -3

 تجدید کرده است.
 پور و اصل شعر این است: شعر از قیصر امین -4
 امام خویش را تنها گذاریم  مبـادا خویـشـتـن را واگـذاریـم 
ستاي  ز خون هر شهیدي الله  مـبادا روي اللـه پا گذاریم  ر 



 221شکرویان، محمد     ¹استان سمنان 



 )هفتم(دفتر  مل شهدانامه کا وصیت ¹) 11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     222



 223شکرویان، محمد     ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I .رهرو امام باشید. سعی کنید که حرف امام حرف شما باشد 
I .خون شهیدان را پایمال نکنید 
I  شوند. سوي جبهه روانه می ید، چرا که جوانان از مسجدها بهدار نگهمساجد را همیشه پر 
I .بسیج مدرسۀ عشق است 
I .رهرو شهیدان باشید و راهشان را ادامه بدهید 
I ها را با شرکت کردن خود هرگز خالی مگذارید. هجبه 
I طلب، سوء استفاده کنند. نگذارید افراد فرصت 
I .به فکر آخرت باشید. طرفدار حق باشید 
I .حتماً در دعاها شرکت کرده و در دعاها امام را دعا کنید 
I .به فکر دیگر شهیدان گمنام باشید 
I .همیشه در راه حفظ انقالب و اسالم ثابت قدم باشید 
I .واهمه نداشته باشید و گول زبانبازهاي چاپلوس را نخورید 

 ابراهیم :نام
 شکوهی خانوادگی:  نام

 حسینعلی پدر: نام 
 فاطمه نام مادر:

 1344دوم شهریور  تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
 اروندرود محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

   گلزار شهداي زادگاهش :رمزا
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 ابراهیم شکوهی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
کار خدا بر یگانه منجـی عـالم بشـریت، قلـب عـالم       ارزش از بندة گنه با سالمی ناقابل و کم

وجود، مهدي موعود(عج) و سالمی دیگر بر امام امت، رهبر کبیر انقالب، رهبري که بـا بـه   
آید و با سـالم و درود بـر شـما امـت قهرمـان و       ان آوردن نامش پشت دشمن به لرزه میزب

مبارز و شهیدپرور که با استقامتتان قدرت اسالم رانشان دادید. خصوصاً خـانوادة شـهدا کـه    
، که یاري کـردن آنهـا،   ، این انقالب و امام را یاري کردند1هایی که دادند با صبرشان و هدیه
م و دین خدا است. امت مسـلمان و شـهیدپرور! مـن کـوچکتر از آنـم کـه       یاري کردن اسال

عنوان فرزند کوچک جامعـه و بنـدة حقیـر خـدا، چنـد       بخواهم به شما سخن بگویم ولی به
عنوان وصیت بر شما دارم، که امید اسـت شـما امـت مسـلمان و رهـروان راه       اي را به کلمه

 مل کنید.  ) و عاشقان اهللا برداشت کرده و به آن ع7حسین(
) رفـت. راهـی اسـت کـه     7عزیزان! من به راهی رفتم کـه سـاالر شـهیدان، حسـین(     

و فکر نکنید که من کورکورانه به ایـن راه رفـتم، نـه، هرگـز      2هاي مؤمن زیادي رفتند انسان
دانم روزي ایـن جسـم مـن     چنین نیست، بلکه با چشمی باز و آگاهی کامل، زیرا که من می

رسد، پس چه بهتر، مرگی را انتخاب کنـد   رفت و مرگ دنیویم فرا می ظاهر از بین خواهد به
گویم کـه   انسان، که سعادت در آن باشد و آن مرگ چیزي جز شهادت نیست. و به شما می

بیایید به این راهی که من رفتم که خوب راهی است و امام را یاري کنید و سـعی کنیـد کـه    
سریع خط خود را از دسـت ندهیـد و همیشـه    خاطر مسائل کوچک،  نباشید و به 3اهل کوفه

سعی کنید که حرف امام حرف شما باشد. به حرف این و آن گوش نکنید، چرا که دشـمنان  
اي هستند تا این انقالب و امام را نابود کنند. و بدانیـد کـه    ما هر لحظه در فکر کشیدن نقشه

از بین رفتن مسئله نـاموس و   نابود شدن این انقالب و امام برابر است با نابود شدن اسالم و
به زیر سلطه ابرجنایتکارها درآمدن. پس هوشیار باشید. عزیزان! این انقالب که شده با خون 

                                           
 ».دادن«در اصل وصیت  -1
 ».رفتن«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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ي آن کوشا باشید. خون شـهیدان مطـرح اسـت، خـون     دار نگهشهیدان آبیاري شده، پس در 
شهیدان را پایمـال نکنیـد و نگذاریـد کـه خـداي نکـرده صـاحب ایـن انقـالب، حضـرت           

 دي(عج) از ما ناراضی باشد.  مه
هـاي شـما امـت دلیـر      مردم دلیر! مسئلۀ جنگ را فراموش نکنید، چرا که تاکنون با کمک 

ها آنجا ادامه یابـد   ها به پیش رفت و امید است که این کمک بود که جنگ تا حاال با پیروزي
 1که ما به پیروزي کامل [...]

که جلـوي فرزنـدتان را نگیریـد و آنهـا را بـه      و شما اي پدر و مادر! از شما تقاضا دارم  
 2جبهه بفرستید تا در [...]

یـد، چـرا کـه جوانـان از     دار نگـه مسئله دیگر مسئله مسجد است. مساجد را همیشه پـر   
شوند پس این سنگر، که امام عزیزمان، این پیر جماران، کـه   سوي جبهه روانه می مسجدها به

و رهرو امام باشید و در کنار  3کرده را همیشه [...] امید تمامی مسلمین است، آنقدر سفارش
ید. اي برادرها بسیج مدرسـۀ عشـق اسـت و    دار نگهآن، بسیج که میعادگاه عاشقان است، را 

داشته[اند]، چرا  قدر بسیج را بدانید که این عزیزان بسیجی هستند که همیشه جبهه را پر نگه
رغان آغشته به عشقی هسـتند کـه جایشـان    ها م گفت: بسیجی که به قول شهید مظلوم که می

توانیـد رهـرو    توانید به بسـیج برویـد و تـا آنجـا کـه مـی       این دنیا نیست. پس تا آنجا که می
ها را بـا شـرکت کـردن خـود هرگـز خـالی        شهیدان باشید و راهشان را ادامه بدهید و جبهه

ه سـنگر مـدارس را   آموز! همچنان ک آموز. اي عزیزان دانش مگذارید. خصوصاً عزیزان دانش
خصـوص برادرانـی    ید. بهدار نگهدارید در کنار آن سنگر بسیج و جبهه را هم  همیشه نگه می

 گیري نکنند.  گذشته بمانند و کناره 5، [...]4که قبالً در بسیج بودند
ام اسـت. مسـئولین متعهـد و اي     و وصیت دیگر به مسئولین دارم و آن در مـورد جنـازه   

دست شما افتاد، شما در مورد  اگر لیاقت شهادت نصیبم شد و جسمم بهخدمتگزاران اسالم! 
هـایی از آن را جـدا    درد شما خورد و خواستید تیکه آن مختارید، از لحاظ اینکه اگر بدنم به
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وسیلۀ آن جان یک انسان مریض دیگر را نجات دهید، مختارید و از نظر من هیچ  کنید، تا به
خـاطر   امیدوارم که اگر نتوانستم در زمان حیـاتم خـدمتی، بـه    توانید. و اي نیست و می مسئله

دست شـما رسـید،    ام به خدا، براي این ملت بکنم [با] جسم بتوانم. و اگر نخواستید و جنازه
در هر کجایی که براي شما مقدور است، دفن نمایید. البته بهتر است که در زادگاهم باشد و 

 در بین شهدا جاي گیرم. 
هاي مذهبی. یک وصیت و نصیحت به شمادارم و آن ایـن اسـت کـه     رد بچهو اما در مو 

چنان مذهبی تعصبی باشـید   گوش خود کنید که نه آن 1 اي برادران! سخن این حقیر را آویزة
و نه آنچنان باشید که تمام اخالق اسالمی را رعایت نکنید. پس در حدود قـرار گیریـد کـه    

ما با داشتن این دو حالت مضـر، ضـربه بـه اسـالم     مردم از شمادرس گیرند و خدا نکرده ش
طلب، سوء استفاده کننـد.   خود باشید و نگذارید افراد فرصت  بزنید. پس خوب مواظب حال
خواهم که ادامه دهنـدة راه مـن و تمـامی شـهدا باشـید و تـا        و اما اي دوستان! از شماها می

، بیشتر از دیگران دارم و امیـدوارم  شوید، چرا که انتظاري را که من از شما دارم 2مرگم [...]
در این مدتی که با هم، در هر جا که برخـورد داشـتیم و آن برخـورد اگـر نابجـا بـود مـرا        

زند. و از  ها انسان خطاکار است و اشتباهاتی سر می ببخشید و عفو کنید چرا که گاهی وقت
مـذهبی مشـغول   چنان گذشـته بیشـتر بـه فعالیـت      شما درخواستی که دارم این است که هم

توانید، مخصوصـاً دوسـتان    باشید و مردم را به هیچ عنوان ناراضی نگه ندارید تا آنجا که می
طرف نبوده و تا حد امکان به این مردم خـدمت   همشهریم، در مورد شهرتان و مردمانتان بی

 کنید.  
همیشـه  طرف بـوده و   است. آنهایی که بی 3و اما سخن دیگر دارم و آن در مورد آشنایان 

دانند تکیـه سـخنانم بـه کـدامین      دهند، که خود می نارضایتی نسبت به این انقالب نشان می
است. کمی فکر کنند و کمی مسئله خدا را در نظر بگیرند. کمی به فکر آینده باشند کـه بـه   

گیرنـد و   دنیـا جلـوي تـو را مـی     4زودي مرگ به سراغ آنها خواهـد آمـد و بـه زودي [...]   
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آخرت ذخیره کردي؟ آنجاسـت کـه از    1قدر براي خودت [...] ي بنده من، چهگویند که ا می
مانید و جوابی ندارید. پس تا آن زمان فرا نرسیده خود را مهیا کنید و کمی بـه   جواب وا می

اهمیت نباشید و همیشه بـه فکـر    گویم، در مورد مسئله اسالم بی فکر آخرت باشید و باز می
 نشاءاهللا.  خورد [و] خواب خود نباشید ا

امت مسلمان و مبارز! این سخن را در مورد شهر با شما دارم و آن وضـعیت شـهمیرزاد    
اهمیت نباشید و نگذاریـد کـه ایـن     در مدت سه ماه تابستان است. عزیزان در مورد شهر بی

شهر شما محل فساد شود. خود جلوگیري کرده، چرا که در تابستان شما خود شـاهدید کـه   
دانم در ایـن مـورد. و    دهد و من شما را مسئول می ر چه فسادهایی رخ میدر داخل این شه

گـویم کـه    هاي خود پـذیرایی کنیـد. نمـی    امیدوارم که با برخوردي کامالً اسالمی، از مهمان
کامالً جلوگیري کنید، نه، بلکه این مسافرهاي عزیز را با کنتـرل گرفتـه، کامـل ودر آغـوش     

شوند، جلوگیري کنید و آنها را به راه  باعث ایجاد فساد میخود بپذیرید واز عوامل مضر که 
راست هدایت کنید. و دیگر اینکه شما امت حتماً در دعاها شرکت کرده و در دعاها امـام را  

 دعا کنید تا سایه او از سر این انقالب کم نشود.
(در  و حال سخنی با شما پدر و مادر عزیز دارم و آن این است که چندین بار هم گفـتم  

هـایی   نتوانستم آن زحمت 2آمد دانم در این مدتی که من فرزند خانواده به [...]می ها)، می نامه
دانم که در این مدت فرزند خوبی براي شـما نبـودم    [را] که برایم کشیدید، تالفی کنم. و می

 و امیدوارم که مرا از ته قلب ببخشید و دیگر اینکه در مورد مرگم هرگـز ناراحـت نباشـید.   
) و یـاران  7گویم گریه نکنید، گریه بکنید، اما نه براي من، بلکه بـراي امـام حسـین(    نمی

و هر وقت که به یاد من افتادیـد، بـه یـاد فرزنـدان امـام       3باوفایش که مظلومانه شهید شدند
آید که چگونه از دوران تولـدم تـا نـه     ) بیفتید. مخصوصاً تو اي مادر! یادت می7حسین(

خوابی بکشـم و   کشیدي، تا من آسوده بخوابم و حال نوبت من بود که بیخوابی  سالگی بی
در جبهه پاسداري بدهم تا تو در خانه آسوده بخوابی و امیدوارم با این خـدمت نـاچیز مـن    

 جا آورده باشم.  حداقل کمی از زحمات تو را به
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م کـه اگـر   طلبم و به شـما بگـوی   ام حاللیت می خالصه در پایان از تمام اعضاي خانواده 
ام در دست شما افتاد که خوب قبالً گفته شد و اگر نیفتاد، هیچ ناراحت نباشـید و بـه    جنازه

و  1انتظـار گذشـتند   فکر دیگر شهیدان گمنام باشید که چگونـه پـدر و مـادر خـود را چشـم     
 ام که مـن بـه   امیدوارم که خدا مرا نیز با شهیدان گمنام قرار دهد. و اما در مورد نماز و روزه

روز رادر جبهـه بـود و بقیـه را     15روز و شاید بیشتر، روزه بدهکارم، کـه مـدت    23مدت 
مـاه نمـاز    18وجود آمدن مشغله نتوانستم بگیرم. و در مورد نماز که من به مـدت   علت به به

خواهم کـه آن را، اگـر    جا آوردن آن را نیافتم و از شما می بدهکارم که قضا شده و توفیق به
تومـان   300دانید که به مقدار  ان دارد، خودتان یا دیگران انجام دهید. خود میبراي شما امک

. و دیگـر اینکـه مقـدار    دپول در بانک دارم که الزم به ذکر نبود، خود هر چه خواستید بکنی
خواهم. لطفاً  تومان می 120خواهد و من در ازاي آن  الملک از من می تومان برادر شهاب 32

تومان او را بدهید، حتماً حتماً و اگر خواسـت بقیـه را    32اگر قبول نکرد  با هم کنار بیایید،
کـنم و   گذارم و از شما مجدداً طلب آمرزش می بدهد از او نگیرید. دیگر قلم را به زمین می

سپارم و امیدوارم که همیشه در راه حفظ انقـالب و اسـالم ثابـت قـدم      شماها را به خدا می
 باشید و در نبود من صبور.

خاطر تو انجام دادم به کرمت قبول بفرمـا. بـار الهـا! تـو      هایی که به خدایا! تمامی خدمت 
دانی که من بندة گنهکارم و در درگه تو روسیاه و امیدوارم که ببخشی و اگر حقـی   خود می
الوالدین تو خـودت برطـرف کنـی و     اهللا، حق الناس، حق هایی که بر گردنم است: حق از حق

خاطر تو بود به کرمت قبول بفرمـا و مـرا    و مرا عفو نمایی. الها! مرگم را که بهنادیده بگیري 
جزء شهیدان صدر اسالم قرار بده. معبودا! خالقا! سبحانا! تمـامی خـدمتگزاران بـه اسـالم و     

مـا ایـن نایـب مهـدي(عج) و امیـد       3[...] 2مسلمین را کـه در هـر پسـت و مقـامی هسـتند     
 بفرما. مستضعفان را در پناه خود حفظ
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داشتم و نخواستم کـه در وصـیت باشـد     1در پایان دعا یک سخن کوتاه دربارة سپاه [...] 
وار  تعصـب 2ولی صبر به من این تحمل را نداد و مجبور شدم ذکر کنم و آن این اسـت [...] 

طور پراکنده و فعال حضور داشته باشـید و سـعی    عمل نکنید و دیگر اینکه در مساجد ما به
عنـوان افـراد غیرمردمـی بداننـد. و      دم شما را به چشم بد نگاه کند و شما را بـه نکنید که مر

[ها] واهمـه نداشـته باشـید و     دیگر اینکه طرفدار حق باشید، از لباس [و] مقام[.] این مسائل
توانید خدمت کنید، خـدمت خالصـانه    ي چاپلوس را نخورید و تا آنجا که میهاگول زبانباز

 بول کند و ما را سربازان واقعی امام زمان(عج) قرار دهد، انشاءاهللا.تا انشاءاهللا خداوند ق
پروردگارا! تو را به عزیزترین کس نـزد خـودت، تمـام کسـانی کـه در راهـت خـدمت         

 کنند را به خودشان وامگذار و آنان را به راه مستقیم هدایت بفرما. آمین. می
 »والسالم«
 م شکوهیبندة حقیر خدا، فرزند کوچک جامعه، ابراهی

8/7/63 
 دار نگهدعاي آخر من، خدایا خدایا، تا انقالب مهدي، امام را  
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 هاي کلیدي عبارت
I .اي عزیزان دست از این انقالب برندارید 
I گویان شرق و غرب ریشۀ این انقالب را برکنند.  نگذارید که این یاوه 
I اد کنند.اي عزیزان مگذارید که منافقین در میان شما رخنه ایج 
I کند قلب خود را پاك کنید و به لقاءاهللا بپیوندید. عزیزان این جنگ به شماها نگاه می 
I .مساجد را خالی نکنید 
I .روحانیت در خط امام را بچسبید که اگر این روحانیت نبودند ما این انقالب را هم نداشتیم 
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 1347یکم دي  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 چهارم متوسطهتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364دوازدهم بهمن  تاریخ شهادت:
 اروندرود محل شهادت:
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 اکبر شکوهی علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»ه فتحه اهللا لخاصۀ اولیائهواب الجنّفان الجهاد باب من اب«
پس یقیناً جهاد دري است از درهـاي بهشـت کـه خداونـد آن را بـراي خاصـان اولیـائش        «

 ».گشاید می
با سالم و درود بر منجی عالم بشریت، برپا کنندة عدالت. و بـا سـالم و درود بـر رهبـر      

دگان اسالم و با سـالم و درود  شکن و با سالم بر زمن کبیر انقالب اسالمی ایران، خمینی بت
 اند اهللا اکبر. اند اهللا اکبر، به خون آغشته اهللا ایران. اهللا اکبر، شهیدان زنده بر شما امت حزب

دهم، که تو ما را به راه راست هدایت  بار خدایا تو را به عزتت و جالل خودت قسم می 
غیر از گناه چیزي  خدایا ما به بفرما، چون که ما اگر با این وضع برویم، حالمان معلوم است.

ایم، خدایا تو را به حق مهدي(عج) تمام مؤمنین را ببخش و بیامرز  دیگر همراه خود نیاورده
  و بعد هم یک عنایتی به ما بکن.

تر از آنم که چنـد کالمـی را بگـویم، ولـی      برادران و خواهران عزیزم! این حقیر کوچک 
طلـبم. اگـر    ا ببخشید و من از همۀ شما حاللیت میچاره نیست. امیدوارم که شما همگی مر

کسی از دست من رنج کشیده امیدوارم مرا ببخشد، من که چیـزي نـدارم کـه بـه او بـدهم.      
امیدوارم که خداوند عوض به او بدهد. اي عزیزان دست از این انقالب برندارید و نگذارید 

 .گویان شرق و غرب ریشۀ این انقالب را برکنند که این یاوه
در میـان شـما رخنـه ایجـاد کننـد و بـین شـما تفرقـه          2اي عزیزان مگذارید که منافقین 

کند قلب خود را پـاك کنیـد و بـه لقـاءاهللا      بیندازند. اي عزیزان این جنگ به شماها نگاه می
بهتـر از هـر   «فرمایـد   دیگر نداریم. یک حدیثی است که مـی بپیوندید که بهتر از این کارها کاري 

سوي ایـن امـر    پس بشتابید به 3»کی دیگر است، اما باالتر از شهادت نیکی دیگر نداریمنیکی یک نی
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نیک. برادران مساجد را خالی نکنید، روحانیت در خـط امـام را بچسـبید کـه اگـر ایـن روحانیـت        
 هم نداشتیم. نبودند ما این انقالب را

 

 »اهللا و برکاته حمۀعلیکم و ر 1والسالم«
 اکبر شکوهی علی
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 هاي کلیدي عبارت
I .امیدوارم بتوانم راه شهیدان را ادامه بدهم 
I تر بشود. امیدوارم با ریختن این خون ناچیز ما پیروزي رزمندگان اسالم نزدیک 
I اي که در راه خدا و مملکت خود شهید شد. کنی که چنین فرزندي را داشته مادر باید افتخار 
I اهللا. اهللا، رهبر فقط روح گویم حزب فقط حزب دارم می  تا خون در رگ 

 غالمحسن :نام
 شمس خانوادگی: نام 
 اسماعیل پدر: نام 

 فاطمه نام مادر:
 1342دوم فروردین  تاریخ تولد:
آبـاد از توابـع    روستاي مومن محل تولد:

 شهرستان دامغان
 دوم راهنماییتحصیالت: 
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1361دهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
 خرمشهر ل شهادت:مح

 اصابت ترکش نحوة شهادت:
 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:



 241شمس، غالمحسن     ¹استان سمنان 

 غالمحسین شمس
 

 1اهللا الرحمن الرحیم بسم
 نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به

 ).74(نساء/ » سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجراً عظیماً ومن یقاتل فی«
 ».زودي او را اجري عظیم دهیم هرکس در جهاد براي خدا کشته شد یا فاتح گردید به«
اسـت و بچـه خردسـال و پیرمـرد بـزرگ آرزوي       فوز عظـیم ملت ما شهادت یک براي  

 (امام خمینی) 2کنند. شهادت می
تمـام    با درود به رهبر کبیر انقالب و با درود به تمـام رزمنـدگان اسـالم و بـا سـالم بـه       

شهیدان انقالب اسالمی ایران امیدوارم بتوانم راه شهیدان را ادامه بدهم و ایـن خـون نـاچیز    
خود را در راه این انقالب اسالمی ایران بدهم و امیدوارم بـا ریخـتن ایـن خـون نـاچیز مـا       

 تر بشود. پیروزي رزمندگان اسالم نزدیک
اي که در راه خدا و مملکت خود شـهید   مادر باید افتخار کنی که چنین فرزندي را داشته 

شوند و  قرآن خوشحال می ها گریه نکنید چون دشمنان اسالم و شد. مادر و برادرها و فامیل
در تشـییع جنـازه    3تر باشد و نگذارید منـافقین  مادر و برادرها اگر مجلس ختم گرفتید سبک

اهللا، رهبر فقط  فقط حزب  گویم حزب من و ختم من شرکت کنند و تا خون در رگ دارم می
ز اسـت  پـذیرد و اسـالم پیـرو    جنگد سازش نمـی  میرد، می اهللا می حزب 4گوییم اهللا و می روح

 نابود است. »چپ و راست«
 »اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

 غالمحسن شمس
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 هاي کلیدي عبارت
I ایم. ما فرزندان قرآن و اسالم، از جان و زندگی خود دست کشیده 
I ایم تا بـر علیـه کفـر جهـانی      هاي حق علیه باطل رفته به فرمان امام امت، روح خدا، سوي جبهه

 مبارزه کنیم.
 

 مجتبی :نام
 الدین شمس خانوادگی: نام 
 اکبر علی پدر: نام 

 شهربانو نام مادر:
 1342هفتم بهمن  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:

 دوم متوسطهتحصیالت: 
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1366ر ام تی سی تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 الدین مجتبی شمس
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»ۀلجنّلهم ا ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ«
 ».  و قرار داد بهشت را براي آنها را هاي مؤمنین ها و مال همانا خدا خرید جان«
و  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. خداوند کسانی را دوسـت دارد وبـه آنهـا مهـر     به 

ورزد که از مؤمنان او باشند و کسانی که جان و مـال خـود را فـداي دیـن مبـین       محبت می
ایـم و بـه فرمـان     اسالم کنند. ما فرزندان قرآن و اسالم، از جان و زندگی خود دست کشیده

ایم تا بر علیه کفـر جهـانی مبـارزه     هاي حق علیه باطل رفته امام امت، روح خدا، سوي جبهه
اسالمی را در کشور عراق برقرار کنیم. انشاءاهللا، به امیـد خداونـد متعـال،     کنیم و جمهوري

عزیز را از دست صهیونیسم جهانی آزاد کرده و در آنجا به امامت روح خدا، فرماندة  2قدس
  3شکن، نماز جماعت و جمعه را برپا کنیم. کل قوا، خمینی بت

ر گرامی و بـرادرم. پـدر عزیـز و    و حال چند نکته و تذکر به پدر و مادر عزیزم و خواه 
طور از شـما قـدردانی کـنم، بـراي      توانم چه بخشید زیرا نمی مادر گرامی! انشاءاهللا که مرا می

خواهم که مرا حالل کنید و در پیشـگاه   اید و از شما می اینکه خیلی براي من زحمت کشیده
براي اینکه راهی بـوده  ام، هرگز ناراحت نباشید،  خداوند روسفید باشم و اگر من شهید شده

کـنم   جا باز هم خداحافظی مـی  رفت. از شما خانوادة گرامی در همین بایست می است که می
 دست شما نرسید، ناراحت نباشید.   و اگر جنازة من به

 فرزند حقیر شما
 الدین مجتبی شمس
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 هاي کلیدي عبارت
I بدیل زندگی اسـت از زنـدگی   بخش است. مرگ آخر زندگی نیست بلکه ت بدان که مرگ حیات

 .آمیخته به بال به زندگی طیبه
I .امام و والیت فقیه را دعا کنید 
I  ي کنید. امام را رها نکنید.دار نگهامام را دعا کنید و از امام 
I خواهم همچون حضرت عباس شمشیر بر دست گیرد و جاي شهیدان را خالی  از برادرم هم می

 نکند.
I باشند.3ن حضرت زینب(خواهم همچو از خواهران خود می ( 
I .به امید روزي که کربال را زیارت کنیم 
I )روشن کنید.6کل جهان را با دین حضرت محمد ( 

 سیدجعفر :نام
 شمسایی خانوادگی: نام 
 سیدمرتضی پدر: نام 

 عالیه نام مادر:
 1347بیستم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 پایان دوره ابتداییتحصیالت: 
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1364یازدهم فروردین  تاریخ شهادت:
 شرق رود دجله عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 سیدجعفر شمسایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
مـن   کـلّ « 2»المـوت  ئقۀنفس ذا کلّ« 1»و ال یستقدمون ۀًعتفاذا جاء اجلهم الیستأخرون سا«

  3»علیها فان
است. مرگ آخر زندگی نیست، بلکه تبدیل صـورت زنـدگی    بخش بدان که مرگ حیات 

بـه  خوف و خون و در ایـن تبـدیل کـه     است از زندگی آمیخته به بال، به زندگی طیبه و بی
گـویی   ، کـه مـی  »مـن «، است، آن حقیقت و محتـواي  »سخلع و لب«عقیدة حکماي اسالمی 

من، لبـاس خـود را    دست من، پاي من، اعضاي من، جوارح من، حتی فکر واندیشۀ من، آن
پوشـد و زنـدگی بهتـري     اندازد و لبـاس بهتـري مـی    که کالبد و قفس دنیایی است از تن می

دست خودش بدهد، ثـوابش   ) فرمود: اگر خودش به6یابد. و چنانچه پیغمبر اسالم( می
 بیشتر و اگر توفیق نیافت وصیت کند.

ذلـک نقصـا فـی     کـان  مـوت العند  صیۀالو من لم یحسن«): 6رسول خدا ( 4[...] 
هر کس وصیت نیکو نکنـد، دلیـل بـر نقصـان     «) فرمود: 6رسول خدا( 5»عقلهو  مروته

کند. این مال و منال و نیـرو   که مال دارد و به نفع خود وصیت نیکو نمی» عقل ودین اوست
و قدرت در این دنیا که رهگذر آخرت اسـت، بـراي تـأمین اسـتراحت آن جهـان اسـت و       

 گردند. مند نمی مالی براي راحتی آخرتی بهره خردان از این قدرت بی
وصیت من به پدر و مادر و برادران و خواهران، عموهایم سید علی و سید محمود. پـدر   

بزرگوارم! پدري که چندین سال براي بزرگ کردن من زحمت کشـید[ي]، امیـدوارم بـراي    
ها و سـید رشـیدها    ممن ناراحت نباشی که من از پیش شما رفتم. اگر من رفتم، راه سید غال

ها را رفتم و به فیض خود، شهادت خود، رسیدم. امیدوارم مرا حالل کنی و در  و سید امراهللا
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تمام عمر خودت امام را دعا کنید و پیروزي اسالم را، رزمندگان را، مجـروحین را و مهمتـر   
 والیت فقیه را دعا کنید تا پیروز شوند.

سال بزرگ کردي و بـه ایـن    15ي مادري که من را و یک وصیت به مادرم. مادر عزیز! ا 
سن رساندي. من را در راه خدا رها کردي و به خدا سپردي تا به جبهه بروم. مـن را حـالل   
کن که تو چقدر براي من زحمت کشیدي تا بزرگ شدم و به این فیض بـزرگ رسـید[م] و   

صدر اسـالم را رفـتم و    ان نباشی که من مردم. من راه شهیدخواهم که ناراحت من  از تو می
کنـی   1خدا توفیق شهادت را به من داد و به شهادت خود رسیدم. امیدوارم که من را حـالل 

گـر  دانستم. امیدوارم همچـون مـادران دی   عمر قدر نمی 2که تو را اذیت کردم و تو را در طی
مـد و  فرزندان دیگـر سـید مح   در جلو امام نبازي، در جلو سپاهیان نبازي و باشی و خود را

کـن   3ن را هم در راه خدا رها سازي تا پیروي از اسالم عزیز بکنند. من را حـالل سید حسی
 کن مادر.  4مادر حاللم

چند پیام به برادرانم دارم. برادرم سید محمد! امیدوارم همچون ابوالفضل عباس باشـی و   
ثابـت کـنم.   همچون برادران شهید داده باشی و مرا ببخشی که نتوانسـتم بـرادري خـودم را    

ناراحت نباشی که من رفتم، بلکه خوشحال باشی که برادر شهید هستی. دعا کنـی کـه خـدا    
این هدیه تو را قبول کند، تا من هم تو را دعا کنم. مـن را ببخشـید و امـام را دعـا کنیـد و      

عنوان برادر بزرگتر که برادر خود را هدیه به امام و اسالم کردي خوشحال باشـی و شـکر    به
را بکنی و برادرم سید حسین هم همچنین درس خود را بخواند. و راه اسالم را برود و خدا 

 ها سعی کند بهترین آنها باشد.   در بین بچه
وار زنـدگی   و پیامی دیگر به خواهرانم دارم که خواهرانم همچون زینب باشـند و زینـب   

ري را هدیـه بـه پیشـگاه    راه علی و خدیجه را رفته و خوشحال باشند که براد 5کنند که [...]
گونه ناراحتی نداشته باشند. و یک پیام به عموهایم. عمو جان سید علی و  امام کردند و هیچ

گونه ناراحتی نداشته باشید و خوشـحال باشـید کـه بـرادرزادة      سید محمد! امیدوارم که هیچ
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ــاس    ــرت عب ــر حض ــد. مگ ــه کردی ــود را هدی ــی 7(1خ ــه عل ــود ک ــر ) نب ) و 7(2اکب
) برادرش را فداي دین اسـالم کـرد، شـما هـم همچـون او      7(4) و قاسم7(3اصغر علی

 باشید و هیچ ناراحتی نداشته باشید و امام و والیت فقیه را دعا کنید. 
یک پیام به ملت شهیدپرور. امت شهید پرور میقان! امیدوارم که شـما هـم بـه پـدران و      

 ت باشند و امام را دعا کنید.همسران تمامی مادران شهیدان روحیه دهید و نگذارید ناراح
، 2810نام و نام خانوادگی: سید جعفر شمسایی، نام پدر: سید مرتضی، شماره شناسنامه:  

شـهر،   شـاهرود، گـروه اعزامـی از: امـام     2، متولد: میقان، صادره از: حوزة 1345تاریخ تولد: 
 قم، محل مأموریت: جنوب، حمله: بصره، محل حمله: شهر بصره.  17تیپ 

 ي کنید. امام را رها نکنید.  دار نگهمام را دعا کنید و از امام ا 
 سیدجعفر شمسایی

 

 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

همانا دو چیز « :فرماید ) می6پیغمبر اکرم( 5»ی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتیانّ«
 ».گذارم، کتاب خدا و خاندانم بها بین شما باقی می گران

از بزرگترین توفیقات انسـان، قبـول کـردن نصـیحت و     « 6»لنصیحۀوفیق االخذ بامن اکبر التّ«
 ».باشد خیرخواهی دیگران و عمل به آن می

به نام اهللا یاري دهندة تمامی مستضعفان. به نام آن خدایی که ما را آفریـد و همگـی مـا     
 او باشیم. امانتی هستیم و باز باید جوابگوي بد و خوب خودمان در نزد 

با سالم و درود بر رهبر انقالب، امام امـت، خمینـی کبیـر و شـهیدان راه حـق کـالم را        
اسـت) وایـن    5/2/1362نویسـم (دوشـنبه    نامـه را مـی   کنم. من کـه ایـن وصـیت    شروع می
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خـواهم کـه اگـر مـن      نامه مخصوص خانواده است و من از خانوادة محترم خود می وصیت
ـ  شهید شدم، حق هیچ اراحتی ندارنـد و اگـر ناراحـت باشـند خـدا از آنـان ناراحـت        گونه ن

شود، چون ما نزد آنها امانتیم و امانت نباید خیانت شود و من که پدر ندارم و یـک مـادر    می
 و دو برادر و سه خواهر و اقوام.

خـواهم   خواهم که خوب از برادرم مواظبت کند و از بـرادرم هـم مـی    و من از مادرم می 
اس شمشیر بر دست گیرد و جاي شهیدان را خالی نکند و بـا خـانوادة   همچون حضرت عب

) باشـد، تـا فرزنـدان آنهـا همچـون      3(1) و حضرت خدیجه7خود هم حضرت علی(
حسین راه شهیدان را ادامه دهنـد و از خـواهران    2) باشند و [...]7) و حسین(7حسن(

برادرشـان شـهید   ) باشند و ناراحت نباشند که 3خواهم همچون حضرت زینب( خود می
خـواهم،   ام می شده و باعث افتخار آنها باشد که خانوادة شهید قلمداد شوند واز کلیۀ خانواده

خصوص برادر بزرگم که پدر خانواده است، همچون پدرمان بـه وضـع زنـدگی برسـد و      به
احترامـی کردنـد و خـون شـهید را پایمـال       مثال چند تن از پدر شهدا که به خون شهدا بـی 

نباشد، و من مقدار حقوقی که دارم خرج دفن و کفـن مـن کنـد و اگـر نـدارد، مـن       کردند 
گـر  یاحتیاجی ندارم. به امید روزي که کربال را زیارت کنیم و اگـر مـا نبـودیم رزمنـدگان د    

زیارت کنند و یک جهان اسالمی برپا کنند. کل جهان را با دین حضرت محمد(ص) روشن 
 ند. به امید پیروزي حق بر باطل. کنند و راه خیر را به همه بفهمان

 دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  
 التماس دعا براي جان امام و والیت فقیه.

 سیدجعفر شمسایی
 5/2/1362مورخه 

 

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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 هاي کلیدي عبارت
I .این افتخار را دارم که براي نابودي خصم دون عازم گردم 
I هللا و رهبري امام عزیز پرچم اسالم را بر سراسر گیتی به اهتزاز درآوریم.رویم تا به یاري ا می 
I )گردیم. ) پیروز برمی7چون حسین 
I صدام بر علیه مسلمانان بود. هاي همۀ جهان کفر علم کردن یکی از حربه 
I ام. طلب قرار گرفته این افتخار را دارم که در صف مجاهدان آزاده و حق 

 سیدمجتبی :نام
 نژاد شمسی خانوادگی: نام 
 سیدعباس پدر: نام 

 لیال نام مادر:
 1337دوم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان محل تولد:

 وره ابتداییدتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1363وچهارم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 شرق رود دجله عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 نژاد سیدمجتبی شمسی
 

 هللا الرحمن الرحیمبسم ا
عصر(عج)، منجی عالم بشریت و حجت و نایـب بـر    با عرض سالم به حضور حضرت ولی

حق او، امام امت، رهبـر کبیـر انقـالب و سـالم و درود بـه ارواح طیبـه شـهداي اسـالم و         
و ما لکم التقاتلون فـی  «) 7مکتب سرخ حسین( 1ناپذیر [...] رزمندگان کفرستیز و سازش

کنیـد و از   چه شـده اسـت شـما را کـه در راه خـدا پیکـار نمـی       « 2»مستضعفیناهللا و ال سبیل
 ».  کنید خواهند دفاع نمی مستضعفین که از شما کمک می

) اي بازمانـدگان مـن! بنـا بـه قـول آیـه       6شدگان مکتب حضرت رسول( اي تربیت 
 4فقینخطر مشرکین و منـا  3شریفه فوق از قرآن کریم، در شرایطی که اسالم و مسلمین [...]

قرار گرفته و در مظلومیت خـاص، کـه همـۀ جهـان کفـر، بـا توجـه بـه مشـاهدة حقیقـت           
هـاي   اند و در صـددند کـه ارزش   ساز متحد شده حکومتش، باز هم بر علیه این مکتب انسان

هایشـان بعـد از    دست آمده از خون هزاران شهید این دیار را از بین برده و یکی از حربـه  به
اشان، علم کردن صدام بر علیه اسالمیان بود و بـر مـن بـود کـه       شدههاي برمال همۀ فعالیت

رزمم، در این شرایط حساس فعلی دست از زندگی و دنیا کشـیده   همچون دیگر برادران هم
اینـک نیـز افتخـار ایـن را دارم کـه در صـف        و براي نابودي خصم دون عازم گـردم و هـم  

 ام. طلب قرار گرفته مجاهدان آزاده و حق
رویم تا به یاري اهللا و رهبري امام عزیز پرچم اسالم را بر سراسر گیتـی بـه اهتـزاز     و می 

جویـان تشـنه    قول امام، انقالب حق را صادر کنیم و نسیم حق را به مشام حـق  درآوریم و به
رسیم و بـا   عالم تحت سلطۀ کفر برسانیم و در این راه باید گذشت داشت، تا به پیروزي می

) موالیمـان پیـروز   7گردیم و یا چون حسین( ن به آغوش شما برمیزیارت کربالي حسی
شـویم و   وطن مزدور و ایادیـان شـیطان خـارج مـی     گردیم و از تحت تسلط بیگانگان بی می

                                           
 خوانا نیست. -1
 .75نساء/  -2
 خوانا نیست. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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گونه در هر دو صورت پیروزي نصیبش گشته و طبـق فرمـودة    پذیریم. انسان این تسلیم نمی
 .1»انسانی است آزاد هستید) «7امام حسین(

داشـته باشـید در هـر دو شـرایط سـرفراز هسـتید زیـرا         2خانوادة محترم هم [...] و شما 
خدا را به وحشـت    اید که دشمنان ما دین اي را در آغوش و دامان خود پرورش داده رزمنده

کنید. اما بایـد اسـتمرار داشـته     انداخته است و فرداي قیامت هم نزد زهراي مطهر افتخار می
نمانید. امام زمان(عج) و امام انقالب و شـهداي انقـالب را از    3.][..باشید و در جهت هدف 

پـذیرد بـه امیـد     می 4خود راضی داشته باشید که همانا رضایت خداوند با ر ضایت آنها [...]
 زیارت کربالي حسین و نجف و کاظمین و پیروزي اسالمیان رهبر انقالب.  

 

 نثار مکتب اسالم جان
 نژاد سیدمجتبی شمسی

 

                                           
فـی  «)، 93، ص16البالغـه، خطبـه   (نهج» و التکن عبد غیرك و قدجعلک اهللا حرّا«) است: 7این تعبیر از امام علی( -1

 ».وصف الدنیا و فناء
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
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 هاي کلیدي عبارت
I .االن خدا این وقت را به ما داد، تا خودمان را براي امتحان آماده کنیم 
I .باید بدانیم که راه اهللا، راه پیروزي است و راه حق است 
I پاخیزیم. سوي اهللا و یاري و یاوري امام به باید به 
I دهم و راه او اهللا است. من امام را شناختم، راه او را من ادامه می 
I زند. ا را در نظر داشته باشیم و اگر خدا در نظر ما باشد، هیچ گناهی از ما سر نمیخد 
I خواهم که هر چه بیشتر امام را یاري کنید. از تمام دوستان و برادران می 
I اهللا را یاري کنید. حزب 
I اهللا، کرد با مشت به دهان آن بکوبید. اگر کسی بدگویی دربارة امام و خط او، حزب 
I  دشمن از متفرق بودنتان بـر علیـه خودتـان اسـتفاده     داگر متفرق باشی هم جدا شوید.و مبادا از ،

 کند. می
I شوم. دانم که شهید می من خواب خودم را دیده بودم و دیگر تحمل نداشتم و اآلن می 

 سیدحسین :نام
 شنایی خانوادگی: نام 
 محمدحسن پدر: نام 

 طاهره نام مادر:
 1341یکم فروردین  تاریخ تولد:

 شهرستان دامغان لد:محل تو
 چهارم متوسطهتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1362وسوم تیر  بیست تاریخ شهادت:
 سردشت محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي روسـتاي دیبـاج از      مزار:
 توابع زادگاهش  
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 سیدحسین شنایی
 

 1بسم اهللا الرحمن الرحیم
اي از بیانات هدف من  خالصهکنم این کارم را که واجب و جمع این کار  نام خدا آغاز می به

کنـد. مـا بایـد بـدانیم کـه       است. و راستی خدا داناست و تواناست و انسان را آزمـایش مـی  
در آییم و قبول شویم و این دنیا یک آزمایشگاه  چگونه و چطور ازاین آزمایش الهی سالم به

در این دنیـاي  کنیم و ما نیز  آوري نمی است و ما جز گناه هیچ چیز دیگر براي خودمان جمع
آوري کنیم، تا اگر در این دنیاي فانی رنجـی بـردیم ولـی در     فانی باید توشۀ آخرت را جمع

آخرت خدا از ما خشنود باشد، انبیاء از ما خشنود باشند. و االن خدا این وقت را بـه مـا داد   
و راه حـق   تا خودمان را براي امتحان آماده کنیم و باید بدانیم که راه اهللا، راه پیروزي اسـت 

شود و باطـل اگـر چـه در ظـاهر حکومـت کنـد و یـا         است و هیچ چیز جز حق پیروز نمی
زندگی کند، ولی براي چند روز است و عاقبـت دسـت بـاطالن و مـزدوران و شـیاطین رو      

 گردد.  می
دهم، تا بلکه خدا به من رو کنـد و بتـوانم در    و اکنون من دارم امتحان خود را انجام می 

روم تا که  سوي آن راه می پیروز شوم. و من االن راهم را و هدفم را شناختم و به این امتحان
سـوي آن   عذاب در انتظار من نباشد، بلکه امامان و حضرت مهدي(عج) ما را صدا کنند و به

ایـم. و بایـد    بشتابیم و این وابستگی به اعمال روز مـا دارد کـه چگونـه اعمـالی انجـام داده     
دهم  پاخیزیم و من امام را شناختم، راه او را من ادامه می و یاوري امام به سوي اهللا و یاري به

و راه او اهللا است. و اگر کسی راه امام را شناخت و به یاري او نشـتافت، بـه راسـتی کـه او     
گناهکار است و عذاب او جهنم و کیفر او سخت است. و آیـه در مـورد همـین اسـت کـه      

فرماید که از دستور اهللا  خدا می 3»مر منکماال  سول و اولیالرّ اعواهللا و اطی 2ااطیعو«فرماید  می
االمر پیروي کنید و راهشان را ادامه دهید و اگر کسـی ایمـان آورد و    و دستور رسول و اولی

کـه   شود. خدا ما را براي همین آفریده و چنان جا نیاورد، جزو کافران شمرده می عملش را به

                                           
 ».، محل شهادت: سردشت23/4/62عضو: بسیج، تاریخ شهادت: «ده است: در باالي وصیت نوشته ش -1
 ».اطیعو«دراصل وصیت  -2
 .59نساء/  -3
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یعنی ما خلق نکردیم جن و انس را « 1»لیعبدون نس االّالو ا لجنّما خلقت ا«فرماید  قرآن می
و ما باید روي این آیه تکیه کنیم و خدا را در نظـر داشـته باشـیم و اگـر     » مگر براي عبادت

الـذین  «فرمایـد   زند. و در یک آیه دیگر مـی  خدا در نظر ما باشد، هیچ گناهی از ما سر نمی
عنداهللا و اولئـک هـم   جۀ اهللا باموالهم و انفسهم اعظم در و هاجروا و جاهدوا فی سبیل آمنوا

اند و در راه خـدا   شان هجرت کرده اند و از خانه و کاشانه کسانی که ایمان آورده« 2»الفائزون
با مالشان و جانشان به جهاد برخاستند، اینها باالترین درجـه و مقـام را نـزد خـدا دارنـد و      

و االن که به ما ظلم و به خاك ما تجاوز [شده است]  »ها هستند که رستگار و پیروزند همین
دهد که جهـاد کنـیم و آنهـا یعنـی      خواستند اسالم ما را نابود کنند، خدا به ما اجازه می و می

ین یقـاتلون بـانهم   لـذّ لن ذا«فرمایـد   کافران را بکشیم و یک آیه از قرآن مجید که چنین می
 اوند تواناست و داناست.  که خد 3»رنصرهم لقدی اهللا علی ظلموا و انّ

خواهم که هر چه بیشـتر امـام را یـاري     و یکی دیگر اینکه از تمام دوستان و برادران می 
اهللا را یاري کنید و اگر کسی بدگویی دربارة امـام و خـط    سوي او بشتابید و حزب کنید و به
ییـان کوبیـدیم. و   اهللا، کرد با مشت به دهان آن بکوبید که به دهان آمریکا و آمریکا او، حزب

مبادا از هم جدا شوید و همبستگی نداشته باشید و عملکرد کارتان خوب نباشد و ایـن آیـه   
و به راسـتی  » به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید« 4»اهللا واعتصموا بحبل«فرماید  می

بودنتان فرماید. خداوند دانا و توانا است و اگر متفرق باشیم، دشمن از متفرق  که درست می
 5»فـی سـبیل اهللا بـاموالهم و...   «فرماید  اي است که می کند. و آیه بر علیه خودتان استفاده می

 ». جهاد کنید در راه خدا با مال و جان خودتان«
گیـرد، بـه حضـور     ترین درودهاي قلبی که از ذره ذرة پیکرمان اوج می خداوند صمیمانه 

و با سالم به ملت شهیدپرور ایـران و شـهیدان    7...]گار نور الهی [ الشأن آن جلوه عظیم 6قائد
                                           

 .56ذاریات/  -1
 .20توبه/  -2
 .39حج/  -3
 .103عمران/  آل -4
 ».انهایش ها و جان کنند در راه خدا. با مال جهاد می«. ترجمۀ عبارات آیات فوق: 88، توبه/ 20، توبه/ 95نساء/  -5
 ».قائم«در اصل وصیت  -6
 دهد که اینجا کلمه یا کلماتی از اصل وصیت افتاده است. سیاق جمله نشان می -7
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زندة اسالم، آنهایی که خود سوختند و به جامعۀ ما نور الهـی دادنـد و مـا را مـدیون خـود      
ساختند. و به امید اینکه ملت ما همه در خط او، از رهنمودهاي امام کبیرمـان. بـا فراگیـري    

شـرق و غـرب زده و پـوزة آنهـا،     فنون نظامی، آنچنان مشت محکمی بر دهـان مسـتکبران   
مخصوصاً صدام خائن، را به خاك بمالند و پرچم اسالم را در سرتاسر جهان و جهانیـان بـه   
اهتزار درآورند. و امیدواریم که فرج امام زمـان(عج) را نزدیـک گردانـد، تـا او بـا شمشـیر       

ر ) آنچنان کند که دیگ6) و اخالق پیامبر گرامی اسالم(7) و خون حسین(7علی(
 اي وجود نداشته باشد انشاءاهللا.   در جهان هستی ظالمی و ستمدیده

هـاي مـن، همسـرم و بـرادرم و      دهم، پدرم و مادرم و همشـیره  من یک تذکر به شما می 
حتی فرزند خردسالم و برادر کوچکم مبادا براي من ناراحت باشید و یا براي من گریه کنید 

ـ 7خواهید براي امام حسـین(  و اگر می ) گریـه کنیـد و   7اکبـر حسـین(   راي علـی ) و ب
انشاءاهللا که خداوند چنان صبري عطا کند که طاقت دوري مرا داشته باشید و شیطان نتوانـد  

طور شد، بلکه خدا شما و ما را امانت داده  بر شما غلبه کند و خداي ناکرده بگویید چرا این
 نید.  و ما یک امانتی بودیم که خدا به شما سپرده و باید افتخار ک

پدر عزیزم و مادر گرامی و همسرم در خاتمۀ وصیتم فرزندم و بـرادرم را طـوري درس    
دهید که راه شهدا را در پیش گیرند. مادر [و] پدرم شما مرا از کوچکی، که یک ناچیز بودم، 
بزرگ کردید و من براي شما نتوانستم خدمت کنم و باید مرا ببخشید، لیاقت خدمت شما و 

کنید و باید ببخشید. باز تکرار  شتم. باید مرا غربتاهللا و پیرو قرآن را ندا حزب سایر برادران
کنم، پدر و مادر و همسر و خواهران و برادر کوچک و فرزندم، مرا ببخشید که نتوانسـتم   می

 خدمت کنم و مدیون شما هستم. 
گـر  پدر جان من در خاتمه به شما عرض کنم که من خواب خـودم را دیـده بـودم و دی    

 شوم. مرا ببخشید. دانم که شهید می تحمل نداشتم و اآلن می
 

 »اهللا و برکاتهحمۀ والسالم علیکم و ر«
 سیدحسین شنایی
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 هاي کلیدي عبارت
I دهد. هر کس به مالقات پروردگارش امید بسته است، عمل صالح انجام می 
I  ایـم، تـا    و بر پهنۀ کربال ایستادهدشمنان اسالم بدانند که ما در دریاي سرخ عاشورا وضو ساخته

 نماز عشق بخوانیم.
I کنم که دوباره به جبهه آمدم. باز هم خدا تو را شکر می 
I .قبل از هر چیز قدر امام امت، این اسطورة تقوا، ایمان و شجاعت و شهامت را بدانید 
I دکتـر بهشـتی و   اهللا  ها و باهنرها و شـهید مظلـوم آیـت    ما را در ادامۀ راه شهیدان رجائی ،بارالها

 هزاران شهید دیگر موفق بگردان. 
I خواهم که به نماز خیلی اهمیت دهند. از برادران و خواهران می 
I   .ملت! همیشه به یاد خدا باشید 
I .فقط یاري دهندة ما خداست 
I کند. خدا با شهادت شما را امتحان می 

 محمد :نام
 شهاب خانوادگی: نام 
 عبدالرحیم پدر: نام 

 اقدس نام مادر:
 1341وچهارم آذر  بیست یخ تولد:تار

 شهرستان سمنان محل تولد:
 پایان دوره راهنماییتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1362وهشتم آبان  بیست تاریخ شهادت:
 پنجوین عراق محل شهادت:
 - نحوة شهادت:

ــزار: ــاي   م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل
 زادگاهش  



 269    محمد، هابش ¹استان سمنان 

 محمد شهاب
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »لصالحینبسم رب الشهدا و الصدیقین و ا«

   1»تدوا علیهن اعتدي علیکم فاعقال اهللا تبارك و تعالی: فم«
بندة دیگران مباش در حـالی کـه خداونـد تـو را     » «اال تکن عبد غیرك و قد جعلک اهللا حرّ«

 .)925ص ،البالغه (نهج» آزاد آفریده
و هـر  تـوانیم   فشانی کـه مـی   اسالم عزیز این حق را به همه ما دارد که در راه او هر جان 

 (امام خمینی) 2توانیم بکنیم. اقدامی که می
کسی که بخواهد به جنت و لقاءاهللا برسد، باید زحمت را تحمـل کنـد و دلسـرد نشـود.      

 )  3اهللا منتظري (آیت
دهد و در عبـادت   هر کس به مالقات پروردگارش امید بسته است، عمل صالح انجام می 

اسالم بدانند که ما از دریاي سرخ عاشـورا  گیرد، دشمنان  پروردگارش احدي را شریک نمی
اهللا دکتـر   ایم، تا نماز عشق بخوانیم. (شهید مظلـوم آیـت   وضو ساخته و بر پهنۀ کربال ایستاده

 بهشتی)
سالم بر ساالر شهیدان، مصباح هدایت، کشتی نجات، لب تشنۀ کربال و سرور آزادگـان،   

دادن در راه خـدا را بـه مـا    ) که درس آزادگی و چگونه جان 7بن علی(  حضرت حسین
آموخت و سالم بر مهدي موعود(عج) و نایب بر حقش، اسطورة تقوي و ایمان، امـام امـت   

شکن و سالم بر تمامی شهدا، مخصوصاً شهید کربالي سرچشمۀ ایـران، مظلـوم    خمینی بت
و سالم بر امـت همیشـه    7و باهنر 6و شهید رجایی 5و شهداي محراب 4اهللا دکتر بهشتی آیت
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 ر صحنه و یاران باوفاي امام امت.د
نامـه بنویسـم.    عنوان وصـیت  امت مسلمان، من خودم را موظف دیدم که چند سطري به 

اي زحمـی   خواست که هر چه زودتر به جبهه بروم، اما در حملـه  اینجانب که خیلی دلم می
تـو را  هاي گذشته شرکت کنم، اما بـاز هـم خـدا     شدم و خدا لیاقت به من نداد که در حمله

کنم که دوباره به جبهه آمدم و از ناراحتی نیامدن به جبهـه، کـه در دل داشـتم، مـرا      شکر می
 خالصی بخشیدي.  

تقـوا،   1امت دلسوز مسلمان و برادران عزیز! قبل از هر چیز قدر امام امت، ایـن اسـطورة   
هـاي پیامبرگونـۀ خـویش پـوزة کفـر جهـانی        ایمان و شجاعت و شهامت را که بـا رهبـري  

مخصوصاً شیطان بزرگ را به خاك مالیده است، بدانید و در همه حالت از او اطاعـت کنیـد   
هـا و باهنرهـا    واز خداي تبارك و تعالی بخواهید که بارالها ما را در ادامۀ راه شهیدان رجائی

اهللا دکتـر بهشـتی و هـزاران شـهید دیگـر موفـق بگـردان. از بـرادران و          و شهید مظلوم آیت
واهم که به نماز خیلی اهمیت دهند، چون انقالب ما براي اسالم و نماز بـوده  خ خواهران می

 است.  
 2»مسئلۀ اصـلی را، کـه جنـگ اسـت    «طور که امام فرمود،  ملت غیور و شهیدپرور! همان 

سرلوحۀ زندگی خود قرار دهید و عزیزان و فرزنـدان خودتـان را از آمـدن بـه جبهـه منـع       
ها را به جبهه بفرستید. در این دانشگاه بزرگ الهی چیزهـایی  نکنید، بلکه تشویق [کرده] و آن

طوري کـه   را یاد بگیرید. ملت! همیشه به یاد خدا باشید. فقط یاري دهندة ما خداست. همان
فرمایـد   کنـد مـی   ) در دعاي نیمه شب خود، کمیل، که با خدا درد دل می7حضرت علی(

»ن یار و یاوري ندارمیعنی خدایا جز تو م« 3»ی من لی غیركالهی و رب  .« 
قدر رذالت به خرج دادند کـه امـام عزیزمـان     کوردلی که آن 4اي هم با منافقین چند کلمه 

بخت  ملت شریف ایران باید اذعان کند که منافقان سیه«بعد از چندین بار نصیحت فرمودند: 
ا از قطاران آنـان، گـوي سـبقت را از جنایتکـاران تـاریخ و گـوي رذالـت و خباثـت ر         و هم
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قدر از شما عین چهارپایان استفاده کردند و هر چه  این منافقان چه». اند سفلگان جهان ربوده
عاطفـه   وجـدان و بـی   قـدر بـی   کنید. شما آن گویند بدون چون و چرا قبول می اند و می گفته

آییـد و خیـانتی بـاالتر از     شوید و دوباره بـه جبهـه مـی    هستید که از زندان مسلمین آزاد می
در  1االسالم هاشمی رفسـنجانی  طور که بازوي امام، حجت دهید. همان نت اول انجام میخیا

 نماز جمعه توضیح دادند و شنیدید.
ولی بدانید اگر عطوفت اسالمی نبود، یک یک شما اآلن اینجا نبودید. ولی بـا ایـن همـه     

تیم و آنها چه و در چه فکري هس 2توصیف به خود آیید، فکر کنید چه هستم که در بند [...]
کنند. آیا براي شما انتهار و در راه آمریکا رفـتن نیسـت    فشانی می ها جان هستند که در جبهه

کنیـد کـه    کنیـد] و یـا کـاري مـی     یار امام را شهید [مـی  72اهللا دکتر بهشتی به همراه  که آیت
ا در و... ر 5، اشـرفی 4، دسـتغیب 3اهللا مـدنی  بریـد کـه آیـت    خودتان آبروي خودتان [را] مـی 

پرسند مگـر اینهـا    رسانید و همان مردمی که با شما بودند، از شما می محراب به شهادت می
مسلمان نبودند و دلسوز امت نبودند، مگر در محراب عبادت نبودند، عین ضـربت خـوردن   

خواند. ولـی بعـد از شـهادت گفتنـد      ) نماز نمی7) که خائنان گفته بودند علی(7علی(
خواند، بلـه بـه فکـر     ) نماز نمی7شد. اینها گفته بودند که علی( علی که در محراب شهید

طور است که در خط اسالم هستید و[لی] ملت شـهیدپرور و غیـورِ و    شما این 6غلط و [...]
مسلمان، همگی در خط آمریکا. ولی این را بدانیـد، ملـت غیـور و مسـلمان و مـا سـربازان       

جوشد، نداي اهللا اکبر و مرگ بر آمریکا و  میهاي ما  اسالم تا آخرین قطرة خونی که در رگ
 باشد.   مرگ بر شوروي و مرگ بر اسراییل و دیگر جنایتکاران بلند می

اي هم با پدر و مادرم. سالم بر تو اي پدر و مادر مهربان که چنین فرزنـدي را   چند کلمه 
درراه اسالم  ) زمان دادید، تا7عنوان یک سرباز تحویل امام حسین( به جامعۀ اسالمی و به

دانـم خیلـی شـما را اذیـت و      فشانی کند و باعث افتخار شماست. ولی پدر و مادر مـی  جان
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زحمت دادم، مخصوصا در موقع مجروح شدن من که باعث زیاد زحمـت کشـیدن شـماها    
خواهم از شما حاللیت بطلبم. پدر و مادرم اگر  این چند سطر می پدر و مادرم با نوشتن شد.

ت نصیبم کرد و شهید شدم باید افتخار کنید که چنین فرزندي را که امانتی خدا توفیق شهاد
بود نزد شما از طرف خداي تبارك و تعالی به خودش بازگرداندید. و پدر جان ایـن را هـم   

دانـم شـنیدن    بدان که شهادت، افتخار بندة صالح و عاشق خداست. پدر و مـادر عزیـز! مـی   
ه فکر کسانی باشید که چنـدین فرزنـد خـود را در    شهادت من براي شما سخت است، اما ب

 کند.   اند، بدانید که خدا با شهادت شما را امتحان می راه اسالم و قرآن قربانی کرده
هـا شـرکت    پدر جان در تشییع جنازة من طوري شرکت کن که در دیگر تشـییع جنـازه   

همۀ شهدا و دایی عزیـز و  خواهم مرا در پایین  کردید. در پایان پدر و مادر عزیز! از شما می
خدمتگزاري به امـت   غیر ازآن باشد که در هر جا بودم   دیگر اقوام شهید دفن کنید، تا نشانۀ

شهیدپرور و خانوادة شهدا منظوري نداشتم. ضـمناً یکـی از مسـائلی کـه شـیطان بـزرگ و       
 2خواسـتند نـابودش کننـد حـزب جمهـوري اسـالمی       از آن وحشت داشتند و مـی  1ایادیش

ها، باهنرهـا در آن   ت] مردم باید به این حزب خیلی احترام بگذارند، چون مظلوم بهشتی[اس
 حزب بودند.

) گریه کـن و مـادر   7موقع شهادتم، پدر جان تو براي حسین( 3پدر و مادر عزیز [...] 
) درس شـجاعت و شـهامت و آزادي و از   7) گریه کن و از حسـین( 3تو براي زینب(

رسانی یاد بگیرید. ضـمناً در موقـع کفـن کـردنم،      ایی و پیام) درس صبر و شکیب3زینب(
اي بشـاش، کـه    موهاي سر مرا شانه کشید و خیلی تمیز مرا بشویید، تا با رویی بـاز و قیافـه  

معلوم باشد خسته نیستم و نخواهم شد، به دیـدار معشـوقم، خـداي تبـارك و تعـالی و بـه       
بروم. در آخر، دعا براي  داي محراب) و شهید مظلوم بهشتی و شه7میهمانی امام حسین(

اسـت و  خـود حضـرت هـم دلتنـگ     ابن الحسن(عج) که  حجۀفرج هر چه زودتر حضرت 
براي سالمتی و طول عمر امام امت، یادتان نرود و در آخر، اول از پدر و مادرم و برادران و 

 خواهران و بعد از تمام دوستان درخواست حاللیت دارم.  
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بخوانید. پدر و مادر براي من دعـا کنیـد. خـدایا مـرا      1ن عقیلبراي من مصیبت مسلم ب 
 2.شهید در راه خودت و اسالم قرار بده

 »والسالم«
 محمد شهاب

 1440محرم الحرام  17
 4/8/1362مطابق با 

 

 است. 3نویس نامه چرك باشد، این وصیت نامۀ اصلی در داخل جیب من می وصیت
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 هاي کلیدي عبارت
I ام سنگر است و ماهیت دشمنم نشانگر حقانیت راه. خانه 
I    به بند کشیده شدگان زمین، عامل حرکتم و شهادت مقطعی از حرکت تکاملی است کـه انسـان

 پیوندد. به وجود مطلق می
I  انسان پرورش یافته زیر لواي اسـالم، هرگـز زیـر بـار     دهد.  سازد و پرورش می میاسالم انسان

 رود. ظلم نمی
I ده حاجت است. پس متوسل به او شوید و به او توکل کنید.خداوند برآورن 
I .بندة ناشکر و ناسپاس نباشید 

 یداهللا :نام
 شهاب خانوادگی: نام 
 رجبعلی پدر:  نام

 مریم نام مادر:
 1337وهفتم اسفند  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:

 پایان دوره کاردانیتحصیالت: 
 ارتش کننده: ارگان اعزام

 1361دوم خرداد  تاریخ شهادت:
 خرمشهر محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلــزار شــهداي امــامزاده یحیــاي  مــزار:
 زادگاهش  
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 یداهللا شهاب
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »و الصدیقین ءبسم رب الشهدا«

خلیفه بر حق اهللا، امام زمان مهدي موعود(عج) و با درود فراوان خدمت رهبـر کبیـرم    1[...]
 نثار ارواح شهدا. کران خمینی عزیز و با سالم بی

اهللا لهـو خیـر    لیرزقنهم اهللا رزقا حسـنا و انّ  2ین هاجروا فی سبیل اهللا ثم قتلوا او ماتواوالذّ«
 )58(سورة حج آیه  »ازقینالرّ
ام سنگر است و ماهیت دشمنم نشانگر حقانیت راه و به حاکمیت رسیدن کلمـۀ اهللا   خانه 

هادت مقطعی از حرکت تکـاملی اسـت کـه    و به بند کشیده شدگان زمین، عامل حرکتم و ش
پیوندد. هیچ اجباري در این انتخاب نیست که پیدا شـدن راه رشـد    انسان به وجود مطلق می

و  3ساز شکل خواهد گرفت و انسانیت از طغیان و زبونی و آینده در قالب انتخابی سرنوشت
   4سویش کوشیدن است. مالقات حق متضمن کوشا بودن و به

دهد و انسان پرورش یافته زیر لـواي اسـالم، هرگـز     سازد و پرورش می میاسالم انسان  
 رود.  زیر بار ظلم نمی

همانا خداوند برآورنده حاجت است. پس متوسل به او شوید و به او توکل کنید. شـکر   
وجل را که آرزویم را برآورد و رفتن به خـدمت سـربازي بـراي اسـالم و      می کنم خداي عزّ

درسـتی کـه هـر     اي براي رسیدن به هدفم و آرزویم قرار داد. پس به یلهکشور اسالمی را وس
چه از او بخواهید به شما عطا خواهد کرد. بندة ناشکر و ناسپاس نباشید. هـر چـه داریـد و    
ندارید به خواست اوست و بودن و نبودن شما هم نیز. پس چـه بهتـر کـه بـراي او باشـید،      

خواستم از سربازي  مان طاغوت به هر نحوي می. در ز5»سوي اوست بازگشت همه به«چون 

                                           
 خوانا نیست. -1
 ».مانوا«در اصل وصیت  -2
 .256اشاره به سورة بقره/  -3
 .6اشاره به سورة انشقاق/  -4
 ».انا هللا و انا الیه راجعون«سورة بقره است:  156ترجمه بخشی از آیه  -5
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فرار کنم، چون آنها جنود شیطان بودند و اما اکنون که وسـیله مهیاسـت بـراي پیوسـتن بـه      
 جنداهللا، چرا که نپیوندم به آن؟ 

تـر، در   آالیـش  تر و بی در پایان، از پدرم خواستارم که مراسم سوگواري مرا، هر چه ساده 
کند) یعنـی   کس وفا نمی ار نماید و مقداري از مال دنیا (که به هیچحسینیۀ اعظم سمنان برگز

زدگان  اش را به صندوق کمک به جنگ دارایی من را، براي این مراسم خرج کند و باقیمانده
 واریز نماید. 

زاده  یک دعاي کمیل براي شادي روح جمیـع شـهدا در بهشـت شـهداي سـمنان (امـام       
 سپارم.   ما را به خداي تبارك و تعالی مییحیی) نیز برگزار نمایید. همۀ ش

15/12/60 
 نثار اسالم و مهدي(عج) جان

 یداهللا شهاب
 طلبم و من نیز همچنین.  در ضمن از کسانی که از حقیر طلبکاري دارند حاللی می 

 و اما از مادیات:  
خواهم مخـارج مراسـم عـزا و غیـرة مـرا از آن       مقداري پول در بانک دارم که از پدر می 
ام  صرف نماید و چنانچه کم یا زیاد آمد حاللم کنید. موتوري نیز دارم که آن را به خـانواده م

 کنم.  واگذار می
طلبم. در پایان با این شعر به  خواهند حاللی می ضمناً از تمام کسانی که از من چیزي می 

 دهم: شما تذکر می
ــگ   ــم تنـ ــرد چشـ ــت را مـ ــا دوسـ  دنیـ

 
ــور    ــاك گـ ــا خـ ــد یـ ــر کنـ ــا قناعـــت پـ  1یـ

  

 ارادتمند شما یداهللا شهاب
 

 کنم. اهللا واگذار می ضمناً دستگاه عکاسی و سایر وسایل و لوازمات عکاسی را به سیف 

                                           
 دي است.شعر از سع -1
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 هاي کلیدي عبارت
I  کـنم و خـود را در قبـال خـون شـهیدان مسـئول        چون مسلمان هستم و احساس مسئولیت مـی

 ها روانه شدم. دانستم به جبهه می
I دانم. مسلمان بودن و خدمت به اسالم و خلق خدا می من افتخار را در 
I دانم. ثروت و زرق و برق دنیا را افتخار نمی 
I .اي برادرانم سعی کنید راه شهدا را ادامه دهید 
I .همیشه براي خدا کار کنید 
I .فرمان امام را فراموش نکنید 
I بود ینمبود، خبري از حفظ مسجد و ناموس و اسالم  امروز اگر جهاد رزمندگان نمی. 
I .امروز حفظ اسالم به برکت دفاع رزمندگان است 
 

 محمدحسین :نام
 شهابی خانوادگی: نام 
 محمدعلی پدر: نام 

 صغرا نام مادر:
 1330نهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 در حد خواندن و نوشتنتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1366سوم فروردین  تاریخ شهادت:
 شلمچه محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 داي زادگاهش  گلزار شه مزار:
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 1محمدحسین شهابی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»ولی اهللا رسول اهللا و علیاً داًاشهد ان ال اله اال اهللا و محم« 
هاي معظم شهدا و اسـراء   اهللا و خانواده سالم به امام زمان(عج) و امام امت و امت حزب 

کـنم از اینکـه مـرا خـوب تربیـت       دمت مادر عزیزم، اول تشـکر مـی  و مفقودین. با سالم خ
نمودي و به من محبت نمودي و زحمات تو را جبران نکردم، مـرا حـالل کنـی. وانشـاءاهللا     
خداوند شما را در دنیا و آخرت جزاي خیر عنایت فرماید. و شـما اي همسـرم در زنـدگی    

اسـالم و قـرآن آشـنا کـن و در      زحمت کشیدي، خداوند شما را اجر دهد. فرزنـدان را بـه  
 شهادتم صبر داشته باش انشاءاهللا.  

کنم و خود را در قبـال خـون شـهیدان     من چون مسلمان هستم و احساس مسئولیت می 
ها روانه شدم تا به اسالم یاري رسانم. من با چشم بـاز رفـتم، نـه     دانستم به جبهه مسئول می

دانـم و   خدمت به اسالم و خلق خدا کردن مـی کورکورانه. من افتخار را در مسلمان بودن و 
دانم. امروز باید عمالً نشان دهیم که مسلمان هستیم،  ثروت و زرق و برق دنیا را افتخار نمی

زیرا مسلمانی به حرف تنها نیست و شما اي برادرانم سعی کنیـد راه شـهدا را ادامـه دهیـد.     
که اسالم را به ما آموخـت و پایگـاه   یاد خدا باشید و مسجد را پر کنید، زیرا مسجد است  به

دهنـد باشـید.    مبارزة اسالم علیه کفر است. و سعی کنید به فکر کسانی که اسالم را یاري می
دهند. همیشه براي خدا کار کنید و آخرت را  هایی باشید که اسالم را یاري می دوست انسان

 از یاد نبرید که دنیا ارزش ندارد. 
چنان که تا حال خدمت کردید، سـعی کنیـد    اوم! سعی کنید آنو شما اي مردم دلیر و مق 

بیشتر خدمت کنید، زیرا در لواي اسالم بودن بسیار افتخـار اسـت. فرمـان امـام را فرامـوش      
بود، خبري از حفـظ مسـجد و نـاموس و اسـالم      نکنید، زیرا امروز اگر جهاد رزمندگان نمی

                                           
) 7نامۀ شهید در برگه مخصوص نوشته شده است. قبل از شروع وصیت این حدیث از امام جعفر صـادق(  وصیت -1

اال وصیته تحت رأسه (سزاوار نیست که مرد مسـلمان شـبی را    لیلۀ چاپ شده است: ما ینبعی المرء مسلم ان یبیت
 نامۀ او زیر سرش باشد). سپري کند، مگر این که وصیت
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گان اسـت و آنهـایی کـه بـا انقـالب و      نبوده است. امروز حفظ اسالم به برکت دفاع رزمنـد 
 اسالم کاري ندارند، بدانند در دنیا و آخرت روسیاه هستند.  

مبلغ ششصد تومان به میر محمد حاج قنبر بدهکارم که امیدوارم بپردازید. همچنین مبلغ  
ششصد تومان به اسماعیل جعفر و سیصد تومان به حاج محمدتقی رجبی و کرایـه تراکتـور   

ی که باید حساب کنید. ضمناً یک سال نماز قضا دارم، بخوانیـد و یـک سـال    به عباس شهاب
 شما باشد.   دار نگههم روزه بگیرید. انشاءاهللا خداوند 

 »و من اهللا التوفیق«
 محمدحسین شهابی

8/12/65 
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 هاي کلیدي عبارت
I  لبیک گویم. »هل من ناصر حسینی«هدف من از رفتن به جبهه این بود که به نداي 
I هاي جهـان از ایـن همکـاري شـما      شما ملت ایران باید چنان پشت امام را پر کنید که ابرقدرت

 بترسند.
I در جبهـه اسـت و قلـم و     تید سنگرتان مانند سنگرهایی است کـه شما که در سنگر مدرسه هس

 خودکار شما نیز سالح شما است.
I ن خود بجنگید.گویم که تا آخرین قطرة خو من به شما سربازان امام زمان(عج) می 
I .افتخار کنید که من به شهادت رسیدم 
I .در مراسم دعاي توسل و دعاي کمیل و نماز جمعه و در تشییع جنازه شهدا شرکت کنید 

 اهللا نعمت :نام
 شهادت خانوادگی: نام 
 محمدعلی پدر: نام 

 صدیقه نام مادر:
 1346یکم مرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:

 اول متوسطهتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1362دوم اسفند  تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   ر:مزا
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 اهللا شهادت نعمت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان »1بسم رب الشهدا و الصدیقین«
 »علیاً ولی اهللا رسول اهللا و اشهد انّ محمداً هد انّان ال اله اال اله و اش اشهد«
  3»عند ربهم یرزقون بل احیاء فی سبیل اهللا امواتاً 2این قتلوالذّ و ال تحسبنّ«
انـد و نـزد پروردگارشـان     شوند، مرده مپندارید، بلکه آنها زنده آنان که در راه خدا کشته می«

 »  شوند. روزي داده می
 (امام خمینی) 4ایم. طول بکشد ایستاده سال هم 20اگر این جنگ 

هـا   دانـم کـه از ابـراز آن همـه محبـت      پدر و مادر عزیزم! اکنون من خود را موظف مـی  
» بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم   «شکري نمایم. آري مادر جان تو بودي که پس از مراحل گفتن 

رسـیده اسـت کـه    ساز کردي. حال موقع آن فرا  ساز و تاریخ هاي مکتب من را یکی از انسان
عنوان یک رزمندة کوچک از اسالم و وطنم و ناموسم دفـاع کـنم و مـادر آن     توانم به من می

 شیري که به من دادي حاللم کن. 
انـد کـه از اسـالم و قـرآن      و با درود بر پدر و مادرانی که چنین فرزندانی تربیـت کـرده   

من از رفتن به جبهه این بـود   کنند و هدف کنند و در راه آن جان خود را فدا می حفاظت می
لبیک گویم و شما ملت ایران باید چنان پشـت امـام را    حسینی 5»هل من ناصر«که به نداي 

هاي جهان از این همکاري شما بترسند و پشت آنها را به خاك بزنید و  پر کنید که ابرقدرت
 بدن آنها مانند درخت بید به لرزه درآید. 

                                           
 ».صدیقین«اصل وصیت در  -1
 ».قتلو«در اصل وصیت  -2
 .169عمران/  آل -3
 .314-15صص  ،13صحیفه امام، ج -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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ز، اي بـرادران عزیـز! شـما کـه در سـنگر مدرسـه هسـتید        آمـو  و دیگر به برادران دانش 
سنگرتان مانند سنگرهایی است [که] در جبهه است و قلم و خودکار شما نیـز سـالح شـما    

 جنگید و سنگرتان را حفظ کنید.  است که بر ضد دشمنان امام زمان(عج) می
ه تا آخرین قطرة گویم ک و دیگر به برادران بسیج، من به شما سربازان امام زمان(عج) می 

خون خود بجنگید و سنگرتان را خالی نکنید و درود بر شما برادران عزیز و شما باید مثـل  
 کوه استوار باشید.  

و دیگر به پدر [و] مادرم که اگر شما را ناراحت کردم و یا موقعی شما را اذیـت کـردم،    
کـار بـدي کـه از مـن      مرا به بزرگواري خودتان ببخشید و شما برادران و خواهر عزیزم هر

اید مرا ببخشید و [از] به شهادت رسیدن من هیچ ناراحتی نداشته باشـید، بلکـه افتخـار     دیده
) گریه کنید که مظلومانـه شـهید   7کنید که من به شهادت رسیدم و شما براي امام حسین(

در شد و من امانتی در نزد شما بودم و هر انسانی باید به آخرت برگردد. و بهتـر اسـت کـه    
جبهه به شهادت برسم و در مراسم دعاي توسل و دعاي کمیل و نمـاز جمعـه و در تشـییع    

خواهم که اسلحۀ مرا بردارنـد و نگذارنـد اسـلحۀ     جنازه شهدا شرکت کنید و از برادرانم می
 خواهم که مرا ببخشند.  ها می من به زمین بیفتد واز کلیه دوستان و فامیل

ام مرا دفن کنند و در کنار شـهداي دیگـر السـجرد مـرا      مدهو در همان جایی که به دنیا آ 
 دفن کنند.

 ) رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما.2( دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  
 

 »والسالم علیک«
 اهللا شهادت نعمت برادر کوچک شما 
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 هاي کلیدي عبارت
I فقیـه   اننـد همیشـه در خـط رهبـر بـوده واز ولـی      خـواهم م  شهر! از شما می ملت قهرمان مهدي

 پشتیبانی کنید.
I کش جمهوري اسالمی باشید.   پشتیبان دولت و مسئولین زحمت 
I ید. دار نگهخواهم تنور جنگ را مانند همیشه، بلکه بیشتر، گرم  از شما عاجزانه می 
I  ر و الحـاد  در هر مقامی، در هر زمانی، دم از صلح با صدام که در حقیقت صلح بـا کفـ  هر کس

 است زند، مخالف خون شهیدان و مخالف مصالح اسالم است.
I دهد.  ) را عمالً به ما نشان می7اکبر ( ها است که شهادت علی  این شهادت 
I کند. ) را زنده می7حسین( مظلومیتها است  این شهادت 
I .مانند همیشه به احکام اسالم و فرامین حضرت امام عمل کنید 
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 بهرام شهپري
 

  الرحمن الرحیمبسم اهللا
 (حضرت امام) 1رفتن به جبهه و دفاع از اسالم واجب شرعی است.

اوج مسلمانی جهاد در راه خداست که جز مسلمانان برجسـته بـه آن نرسـند (حضـرت      
 )). 6محمد(

ــان    ــدي جـ ــویی مهـ ــا تـ ــوکر و آقـ ــا نـ  مـ
 

 نـــوکر رخ اربـــاب نبینـــد ســـخت اســـت 
   

م زمان(عج) و با سالم و درود به رهبر کبیـر  عصر، آقا اما با سالم به حضور حضرت ولی 
ویژه مـردم   انقالب، حضرت امام و با سالمی به بلندي تاریخ، خدمت ملت مسلمان ایران، به

 شهر، خصوصاً خدمت خانوادة عزیز و گرامیم.  شهرمان مهدي
حال که لطف خدا شامل حال ما شد و توانسـتیم در جبهـۀ نـور علیـه ظلمـت شـرکت        

شهیدان اسـالم قـرار    2ءءاهللا اگر خداي بزرگ از گناهان ما درگذرد و ما را جزجوییم و انشا
نویسم و تقاضا دارم در نماز جمعۀ شهر من خوانـده   عنوان وصیت می اي به دهد، چند جمله

 شود. 
خـواهم ماننـد همیشـه در خـط      شهر! از شما می مردم مسلمان ایران، ملت قهرمان مهدي 

و بـه   4گرایـی دوري جوییـد   جویی و گروه 3شتیبانی کنید. و از [...]فقیه پ رهبر بوده واز ولی
) [اسـت] گـوش فـرا داده و پشـتیبان دولـت و      7گفتۀ حضرت امام که نایب امام زمـان( 

شهر! اگر خـدا قسـمت    هاي دلیر مهدي کش جمهوري اسالمی باشید. جوان مسئولین زحمت
ر جنگ را مانند همیشه، بلکه بیشتر، خواهم تنو کند و به شهادت رسیدم، از شما عاجزانه می

ید. همیشه در صحنه حاضر بوده و بدانید هر کس، در هر مقامی، در هر زمـانی،  دار نگهگرم 

                                           
هـاي جنـگ بیـان     اء شرعی برخی بـراي لـزوم شـرکت در جبهـه    ام خمینی در پاسخ استفتاین عبارت را حضرت ام -1

 .)153، ص24تبیان، شماره ( .فرمودند
 .»جزو«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
 ».جوئید«در اصل وصیت  -4
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دم از صلح با صدام که در حقیقت صلح با کفر و الحاد است زند، مخالف خـون شـهیدان و   
 اسالم است.   1مخالف مصالح

هایی [را] که  دریغ شما و درد و رنج هاي بی متمادر و پدر عزیزم! از اینکه نتوانستم زح 
اید [جبران کنم]، بسی شرمنده و ناراحتم. امـا   در قبال بزرگ کردن و تربیت من متحمل شده

تـر اسـت، از    روزي فرمودي اسالم از همه چیـز مهـم   2طور که خودت [...] مادر جان! همان
اصـفا قـرار دهـد. مـادرم در     خواهم دنیا و آخرت را براي شـما راحـت و ب   خداي متعال می

ها است کـه    شهادت فرزندت گریه کن، سیاه بر تن کن، بر سر و سینه بزن، زیرا این شهادت
 مظلومیـت هـا اسـت    دهـد. ایـن شـهادت    ) را عمالً به مـا نشـان مـی   7( اکبر شهادت علی

اکبـر   )، بـه یـاد علـی   7کنـد. آري گریـه کـن، بـه یـاد حسـین(       ) را زنده می7حسین(
هاي رشید ایران که شهید شـدند و بـه یـاد فرزنـدت کـه بـه راه        ه یاد جوان)، ب7حسین(
) این بندة حقیر و گناهکار را به خـادمی بپـذیرد)   7) رفته است (اگر حسین(7حسین(

هایـت بـراي پیـروزي اسـالم، طـول عمـر رهبـر و فـرج حضـرت           هق گریـه  و در میان هق
 مهدي(عج) و بخشش گناهانم دعا کن. 

! شما که در هر لحظه از زنـدگی الگـوي مـن بـوده و درس دینـداري و      برادر بزرگوارم 
خواهم با خدمت خـود   زندگی صحیح را به من متذکر شدید، از شما ممنونم و [از] شما می

به اسالم و جامعۀ مسلمین بیفزایید و عاجزانه تقاضا دارم جاي من [را] در خانه پـر کـرده و   
ان خدمت کنید که رضـاي خداونـد در رضـاي پـدر و     توانید به پدر و مادرم تا جایی که می

 مادر است.  
) بـوده و ماننـد   3واقعـی زینـب(   3خواهران گرامیم! شما بایـد الگـوي جامعـه و [...]    

همیشه به احکام اسالم و فرامین حضرت امام عمل کنید. از تمام دوستان و کسانی کـه مـرا   
 اند مرا قربت کنند، ببخشند.   دیدهخواهم اگر بدي و تندي از من  شناسند، عاجزانه می می

قسم، هـر چـه زودتـر دسـت رزمنـدگان را بـه کـربالي         )3(ات خدایا تو را به فاطمه 
) برسان. خدایا مرا ببخش و بیامرز. خدایا رهبر و ولی مـا حضـرت امـام را تـا     7حسین(

                                           
 ».مصالحۀ«در اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
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)، بلکه کنار او زنـده و سـالمت بـدار. خـدایا تـو را بـه حرمـت عزیـز         7انقالب مهدي(
 )، صاحب ما و ولی عصر، حضرت مهدي(عج) را هر چه زودتر برسان.  3مبرت، زهرا(پیا

 
 بـی عشــق خمینـی نتــوان عاشـق مهــدي شــد   

 
ــلوات     ــی ص ــه خمین ــدي ب ــق مه  اي عاش

  

 مصطفی شهپري
20/9/65 
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 هاي کلیدي عبارت
I شوید. ارتر میتر و پاید به این انقالب مصمم ،آفرین بر شما که با دادن شهیدان و معلولین 
I .بر همۀ دشمنان خارجی و داخلی اسالم و این انقالب بخروشید 
I  .این انقالب را به سرتاسر جهان گیتی صادر کنید 
I .حاال پرچم اسالم در دست ماست و باید اسالم را جهانگیر کنیم 
I .به جان امام و رزمندگان اسالم دعا کنید 
I ی بیش نیست.براي مسلمان مرگی وجود ندارد و این حالت تحول 
I .شهادتم بهترین کام است 
I کنم در مجالس سخنرانی و دعاها بیشتر شرکت کنند.   تقاضا می 
I .امام و رزمندگان را دعا کنید 
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 حمیدرضا شهرابیان
 

 1بسم اهللا الرحمن الرحیم
نه یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و  الج لهم ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان«
   2»تلونیق
خدا جان و مال اهل ایمان را به بهـاي بهشـت خریـداري کـرده، آنهـا در راه خـدا جهـاد        «

 ).  111(توبه/ ». کنند که دشمنان دین را به قتل برسانند و یا خود کشته شوند می
نام خداونـد درهـم کوبنـدة سـتمگران و درهـم شـکنندة ظـالمین و درود بـر مهـدي           به 

ب الزمـان، نجـات دهنـدة محرومـان. و درود و سـالم بـر       موعود(عج)، منجی انسان، صاح
 شکن زمان، رهبر جهان مستضعفین، نایب االمام خمینی. بت

) تا شهیدان انقالب 7و با درود و سالم بر شهیدان به خون غلطان، از کربالي حسین( 
اسالمی ایران و درود و سالم بر معلولین راه حق و حقیقت و باالخره سالم بـر شـما امـت    

اهللا و همیشه در صحنه. سالم بر شما که از جـان و مـال خـود و، دیگـر ایـن کـه، از        زبح
فرزندانتان گذشتید و آنها را در راه خدا قربانی کردید و آفرین بر شما که با دادن شـهیدان و  

شـوید.   تـر و پایـدارتر مـی    هایی که از جبهه دارید، به این انقـالب مصـمم    معلولین و زخمی
) وارث 7مسلمان! شما را به جـان عزیزانتـان ماننـد علـی (امـام سـجاد)(       اکنون اي امت

حسین، بر همۀ دشمنان خارجی و داخلی اسالم و این انقالب بخروشید و این انقالب را به 
سرتاسر جهان گیتی صادر کنید. چون حاال پرچم اسالم در دسـت ماسـت و بایـد اسـالم را     

اید جان ناقابل را فدا کنـیم، تـا اینکـه راهـی باشـد      جهانگیر کنیم و براي برافراشته بودنش ب
تر ظهور کردن مهدي(عج). و دیگر اینکه به جان امام و رزمندگان اسـالم   براي هر چه سریع
 ام را زمین نگذارید و راهم را ادامه دهید.  دعا کنید. اسلحه

 »والسالم«
 

 و اکنون پدر و مادر عزیزم:  
                                           

نامه شهید حمیدرضا شـهرابیان، عضـو پاسـگاه مقاومـت بسـیج       متن وصیت«نامه نوشته شده است:  در باالي وصیت -1
 ».20/11/1361سیدالشهدا خیرآباد، تاریخ شهادت: 

 .111توبه/  -2
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کنم، نه من بلکه اسـالم و مسـلمین افتخـار     افتخار میمن به چنین پدر و مادري که دارم  
دانـم کـه تـو     کنند که از فرزند خودتان گذشتید و من را راهی جبهـه کردیـد. پـدرم مـی     می

دانی جـاي فرزنـدت در کجاسـت. آري     خوشحال هستی، چرا خوشحال نباشی، زیرا که می
در کجا جاي دارند و با چه  شود دانند که فرزندشان وقتی که شهید می پدران و مادران ما می

کنند. پـدر   کنند. بله آنها در بهشت جاي دارند و با خداي خود دیدار تازه می کسی دیدار می
و مادر عزیز، بردبار و صبور و اسـتوار باشـید کـه خداونـد یـار صـابرین اسـت. از مـادرم         

کـه از شـما    خواهم که مرا حالل کند و اگر بدي از من دیده مرا ببخشد. و دیگر تـوقعی  می
دارم این است که با دادن یک شهید در یک خانواده قانع نشوید، زیرا که امروز، روز امتحان 

 است.  
خوانید، من از حال عادي خارج شده باشـم،   من امیدوارم که شما دارید این نوشته را می 

چون براي مسلمان مرگی وجود ندارد و این حالت تحولی بـیش نیسـت. دیگـر اینکـه بـر      
کاهد و این امانتی است که خـدا بـه شـما     ارم زیاد گریه نکنید زیرا که از اجر این کار میمز

باشـد، پـس چـه     گیرد، وانگهی این مرحله براي همه مـی  داده و روزي هم آن را از شما می
خواهید بـرایم مجلـس عـزا     خوب است که آدمی در راه خدا از این مرحله بگذرد و اگر می

زدگـان بفرسـتید و دیگـر اینکـه      را تجمالتی نکنید و پول آن را به جنـگ برپا کنید، زیاد آن 
روي سنگ قبرم جوان ناکام ننویسید، زیرا که شهادتم بهترین کام است و جامه سیاه نپوشید 

) 6و در روز شهادتم شیرینی بدهید و به هم تبریـک بگوییـد چـون کـه پیـامبر اکـرم(      
اي در مقیـاس   هـیچ قطـره  « 1»فـی سـبیل اهللا   دم ةاهللا من قطر الی احب ةما من قطر«فرموده 

 ».  تر و عزیزتر نیست حقیقت در نزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود، مهم
پس پدرم درود بر تو که چون ابراهیم، فرزنـد خـویش را بـه فرمـان خـداي بـزرگ بـه         

ت پیـروز شـدي و   ا قربانگاه حقیقت فرستادي و مادرم درود بر تو که بـر احسـاس مادرانـه   
کنم کـه تـو مـادري     فرزندت را روانۀ میدان نبرد کردي و گفتی من با شهید دادن افتخار می

) هستی. پدرم خود را بـراي جهـاد در راه خـدا مهیـا کـن، چـون       3همچون فاطمه زهرا(
امروز روز پیروزي مستضعفین بر مستکبرین است. مادرم کوشا باش و چون کـوه اسـتقامت   

                                           
 .53، ص 5اصول کافی، ج  -1
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خـاطر   از یاد خدا غافل مباش. مادر جان ناراحت نباش، بخنـد، زیـرا کـه بـه    اي  کن و لحظه
 ام جان خود را فداي این هدف کردم.   هدف مقدسی که داشته

در آخر با برادرانم هستم که بعد از من راهم را ادامه دهیـد، زیـرا کـه راه خـدا بهتـرین       
اند، مرا  که اگر بدي از من دیدهخواهم  هاست و کوشنده در این راه باشید. از دوستانم می راه

کنم در مجالس سخنرانی و دعاهـا بیشـتر شـرکت کننـد. امـام و       ببخشند و از آنها تقاضا می
 بریم: ها را به طرف خدا می رزمندگان را دعا کنید. در آخر دست

) و فرزندش 6بارالها! امیدوارم که این هدیه خون ناقابل ما، پیروان حضرت محمد( 
خـواهم کـه    یري و ما را از سربازان امام زمان(عج) قرار دهی و از خداوند مـی خمینی را بپذ

 ظهور حضرت مهدي(عج) رانزدیک کند.  
دهم که شهادت در راه اسالم را نصیبم کن و بارالها  خدایا، تو را به یگانگیت قسمت می 

ه درِ گـویم کـ   مرا ببخش و مرا در صف شهیدان اسالم قرار بده و خداي بزرگ را سپاس می
رحمت جهاد در راه خودش را به من عطا فرمود و جرأتم داد که از کشته شدن نترسـم. در  

 سپارم و دعا براي جان امام یادتان نرود. پایان همۀ شما را به خداوند متعال می
 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
 18/11/61روز دوشنبه: 

 محل جبهه رقابیه
 حمیدرضا شهرابیان
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 هاي کلیدي عبارت
I .اي امت مسلمان! هرگز از یاد خدا غافل نباشید 
I .در هیچ حال امام عزیزمان این پیر جماران را تنها نگذارید 
I  .همیشه براي سالمتی و طول عمر او دعا و ثنا کنید 
I .در هیچ حال سنگرهاي انقالب اسالمی خصوصاً سنگر نماز جمعه را ترك نکنید 
I تـرین کـار و وظیفـۀ مـا همـین       مازها است که زنده هستیم و مهـم ها و ن تنها با این نماز جمعه

 نمازها هستند.
I .در هیچ زمان از جهاد در راه خدا خسته نشوید 
I اید که آمریکا، این ابرجنایتکار تاریخ، در مقابل شما به زانو درآمده. شما کاري کرده 
I .در هیچ زمان تقوا، این میراث امامانمان، را فراموش نکنید 
I ال به یاد خدا باشید.در هر ح 
 

 سعید :نام
 شهرابیان خانوادگی: نام 
 جمشید پدر: نام 

 فاطمه نام مادر:
 1345وپنجم اسفند  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:

 دوم متوسطهتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1362هجدهم مرداد  تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:

 اصابت گلوله وة شهادت:نح
 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 سعید شهرابیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ طی 1نخالدین فیها و مساک ات تجري من تحتها االنهاروعد اهللا المؤمنین و المؤمنات جنّ«  ۀب

  »فی جنات عدن و رضوان من اهللا اکبر ذلک هو الفوز العظیم
خلد ابدي کـه زیـر درختـانش    خدا اهل ایمان را، از مرد و زن، وعده فرموده که در بهشت «

نهرها جاري است درآورد و در عمارات نیکوي بهشت عدن منزل دهد و برتر و بزرگتـر از  
هر نعمت، مقام رضا و خشنودي خدا را به آنان کرامت فرمایـد و آن بـه حقیقـت پیـروزي     

 ). 72(توبه/ ». بزرگ است
   »تیدخلی فی عبادي وادخلی جنّفا ۀضیک راضیه مرارجعی الی رب لمطمئنۀفس ایا ایتها النّ«
سوي پروردگار خویش خشـنود شـده پـس درآي در بنـدگانم و      اي روان آسوده بازگرد به«

 ).  29-26(الفجر/ » درآي در بهشتم
 

ــتقم   ــم یســ ــد لــ ــن محمــ ــان دیــ  ان کــ
 

ـــا بقتلـــی    3فیـــا ســـیوف خـــذینی   2الّ
  

ا مـرا در بـر   گردد، پس اي شمشـیره  ) جز با کشته شدنم پابرجا نمی6اگر دین محمد(«
 )).7(امام حسین(» گیرید

هـاي دربنـد    ها و آزاد کنندة انسان با سالم و درود بیکران بر امام زمان(عج)، منجی انسان 
ابن  حجۀو استعمار شدة شرق و غرب و درهم کوبندة صاحبان زور و زر روزگار، حضرت 

ر کنندة مردم ایران الحسن العسکري(عج) و سالم و درود بر نایب برحقش امام خمینی، بیدا
ویـژه شـهیدان انقـالب اسـالمی و      و مستضعفین جهان و سالم و درود بر شهیدان اسالم، به

پایان بر شما امت همیشه در صحنه و شهیدپرور آزادة ایران کـه   جنگ تحمیلی و با درود بی
وده است ایم، همه به حول و قوة الهی ب دست آورده هایی که مداوم به باید بدانیم این پیروزي

ایم و شما اي امت مسلمان! هرگز از یاد خـدا غافـل    و ما تنها جز وسیله، چیز دیگري نبوده

                                           
 ».مساکین«در اصل وصیت  -1
 ».یقتلی«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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نباشید و در هیچ حال امام عزیزمان این پیر جماران را تنها نگذارید و همیشه براي سـالمتی  
و طول عمر او دعا و ثنا کنید. در هیچ حال سنگرهاي انقالب اسالمی خصوصاً سنگر نمـاز  

هـا و نمازهـا اسـت کـه زنـده هسـتیم و        ه را ترك نکنید که ما تنها با این نمـاز جمعـه  جمع
ترین کار و وظیفۀ ما همین نمازها هستند و در هیچ زمـان از جهـاد در راه خـدا خسـته      مهم

توانـد بدهـد.    نشوید، زیرا که اجر شما با خداوند است و اجر شما را فقط خداوند منان مـی 
اید که آمریکا،  باید خودتان را دست کم بگیرید، زیرا شما کاري کردهاي ملت قهرمان! شما ن

این ابرجنایتکار تاریخ، در مقابل شما به زانو درآمده و شما این قدرت و حرکـت را مـدیون   
خداوند متعال هستید. پس هر چه بیشتر در راه خداوند متعال بکوشید، چرا که اجر شما بـا  

وجل است.    خداي عزّ
ن تقوا، این میراث امامانمان، را فراموش نکنید و همیشه تقوا داشته باشـید و  در هیچ زما 

انـد   خواهم که اگر بدي از مـن دیـده   در هر حال به یاد خدا باشید. از برادران و دوستانم می
کنم که در این زمان که به جبهه آمدم، از خداونـد   مرا ببخشند و حالل کنند. در آخر دعا می

مرا در راه خودش به فوز عظیم شهادت برساند و این خوشبختی بـزرگ   خواهم که قادر می
  1]...[را نصیب من بگرداند. شهادت من نباید باعث این شود که کسی 

 سعید شهرابیان
 

                                           
 نامه افتاده باشد. آید که قسمتی از وصیت از سیاق و جملۀ پایانی وصیت برمی -1
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 هاي کلیدي عبارت
I .هدف من از آمدن به جبهه لبیک گفتن به نداي امام امت است 
I مام امت دست برندارید.امت شهیدپرور حتی یک لحظه هم از اطاعت ا 
I هاي شهدا احترام بگذارید. به خانواده 
I صبور باشید.3خواهم همچون فاطمه زهرا( خواهر عزیز از شما می ( 
I باشد. هدف من از آمدن به جبهه پیروي از خون تمامی شهداي جنگ تحمیلی می 
 

 امراهللا :نام
 شهروي خانوادگی: نام 
 اهللا ولی پدر: نام 

 صغرا نام مادر:
 1342بیستم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:

 پایان دوره ابتداییتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
 الرصاص عراق ام محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 امراهللا شهروي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »1الّا تخافوا و التحزنوا ۀئکل علیهم المالاستقاموا تتنزّ نا اهللا ثمین قالوا ربالذّ انّ«
اشهد ان ال الـه االاهللا و اشـهد ان محمـداً رسـول اهللا و اشـهد ان علیـا ولـی اهللا و اوالده        «

 »المعصومین حجج اهللا و خمینی روحی له الفداء
 با سالم و درود بر حضرت ولی عصر تنها منجی عـالم بشـریت و بـا سـالم و درود بـر      

اهللا و بر تمام شـهیدان راه حـق و    نائب بر حقش این اسطورة تقوي و قلب تپندة امت حزب
 ) تا کربالي ایران. 7آزادي از کربالي حسین(

اهللا! هدف من از آمدن به جبهه لبیک گفتن به نـداي امـام امـت و پیـروي از      امت حزب 
به شما این اسـت کـه   باشد. امت شهیدپرور! پیام من  خون تمامی شهداي جنگ تحمیلی می

یک لحظه هم که شده دست از اطاعت امام امت ایـن شـیر جمـاران، [دسـت] برنداریـد و      
هاي معظم شهدا احترام بگذارید که به فرمـودة   همیشه گوش به فرمان او باشید و به خانواده

 »2هاي شهدا چشم و چراغ این ملت هستند. خانواده«امام امت 
خـواهم چـون کـه     در عزیزم! از شـما خیلـی معـذرت مـی    سخنی چند با مادر گرامی، ما 

کنم کـه بعـد از شـهادت مـن،      نتوانستم زحمات شما را جبران کنم. مادرم! از شما تقاضا می
) گریه کن و همانند فاطمـه  7کنی به خاطر امام حسین( گریه و زاري نکن و اگر گریه می

 ) صبور و شکیبا باش. 3زهرا(
که با هم بودیم، اگر اخالق تند یا بدي که از این بندة حقیر  برادر عزیزم! در این دورانی 

خواهم که بعد از شـهادت مـن بیشـتر     دیدید به بزرگواري خودتان مرا ببخشید و از شما می
به مادر عزیزم خدمت کنی، تا جاي خالی مرا احساس نکنـد و شـما اي خـواهران عزیـز و     

) 3چـون فاطمـه زهـرا(    خواهم کـه هـم   گرامی و تو اي خواهرم زهرا! از شما عاجزانه می
صبور باشید و زیاد ناراحتی نکنید و اما تو اي خواهرم کبري! از شما هم تقاضامندم که بعـد  

) شـکیبا و صـبور باشـی و زیـاد گریـه و زاري      3چون خدیجه کبـري(  از شهادت من هم
                                           

 .»ان ال خوف علیهم و ال هم یحزنون«. در اصل وصیت: 30فصلت/  -1
 . 80، ص14صحیفه امام، ج -2
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هادت من گریـه و  کنم که بعد از ش نکنید و از شما برادر و خواهرانم و مادر مهربانم تمنّا می
) و فاطمـه  3) و زینـب( 7خـاطر امـام حسـین(    کنیـد بـه   زاري نکنید و اگر گریـه مـی  

 ) گریه کنید.3زهرا(
(مادر و برادرم! مقدار پول و اجناسی که دارم، مقداري براي خرج مزارم و بقیه (را) هـر   

 5000مبلـغ   کنم. در ضمن چند که مبلغ ناچیز و ناقابلی است، تقدیم به شما مادر عزیزم می
خواهـد لطفـاً بـه او     الحسـنه السـجرد از مـن مـی     تومان صندوق قـرض  500ریال معادل با 

تومان به برادر محمدرضا شهروي (علی آقا) پرداخت کنیـد) و در   350پرداخت کنید. مبلغ 
کنم که اگر بدي و یا اخالق تنـدي از   ها و دوستان و آشنایان تقاضا می پایان از تمامی فامیل

ندة حقیر دیدند به بزرگواري خودشان مرا ببخشند. به امید پیروزي نهایی اسالم بر کفر این ب
 جهانی.

 امراهللا شهروي
 14/11/64تاریخ 

 

که به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویسید. السجرد در کنار مزار  در صورتی
 دان السجرد.یدیگر شه
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 هاي کلیدي عبارت
I امر زمان، کـه اکنـون در    ن و رسولش و ولیاو، که همانا عمل به دستورات قرآ جز براي رضاي

چهرة والیت فقیه تبلور یافته و سرانجام امام عزیزمان، خمینی کبیر ارواحنا له الفـداء، بـه جبهـه    
 ام. نیامده

I    ،امروز هر که دعوت امام امت را لبیک نگفت، ظلم بزرگی در حق همه، مخصوصاً بـه خـودش
 کرده.

I که دستور امام را عمل نکند، گویا مخالفت با امام زمان(عج) کرده و قلب ایشـان را بـه درد    هر
 آورده.

I .امام اکنون یگانه مرد زمان است که بهترین نمونۀ اسالم در او خالصه شده 
I .پیمودن راه خدا و راه این نهضت اسالمی و امام را، با توکل به اهللا، آسان کنید 
I باشد. ) می7تر از مصیبت شهادت سرورمان حسین( شهادت من بسیار کوچک 
 

 مسعود :نام
 شهري خانوادگی: نام 
 اکبر علی پدر: نام 

 عفت نام مادر:
 1348وششم مرداد  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 چهارم متوسطهتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام
 1365ودوم دي  بیست دت:تاریخ شها

 شلمچه محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 مسعود شهري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
یاتنـا  ین هـم عـن آ  نیا و اطمأنوا بهـا و الـذّ  الد ةبالحیو 1ین الیرجون لقاءنا و رضواالذّ انّ«

 2»ار بما کانوا یکسبونغافلون اولئک مأویهم النّ
 »الحمدهللا رب العالمین«
تـرین   تعـال و بلنـد مرتبـه را. شـکر خـدایی را کـه بخشـنده       حمد و سـپاس خداونـد م   

بخشندگان است. شکر خداي را که مهربانترین مهربانان است و شکر خدایی را کـه جـز او   
 پناهی نیست.

چنـین بـه مـا عطـا      کنم که بر همۀ ما منت نهاد و رهبري این خداوند سبحان را شکر می 
هـاي باطـل و شـقاوت     قیقت و سـعادت را از راه کرد که بتوانیم با راهنمایی او راه حق و ح

بشناسیم. خدا را شکر که با لطف خودش مرا از پیروان این امام قرار داد و خدا را شکر کـه  
هاي نبرد اسالم علیه کفر را بـه مـن عطـا کـرد و      در چنین شرایطی، توفیق حضور در جبهه

چشاند بـه مـن    م هر کسی نمیرا به کا  دهد و شهد آن سرانجام فیضی را که به هر کسی نمی
بخشید و با رحمت خود [به] اعمال ناشایست و خطاهـاي مـن نگریسـت و از ایـن فـیض      
محرومم نکرد. روز موعود براي همه خواهد رسید و باالخره زمانی سنگ اجل، شیشۀ عمـر  
همه را خواهد شکست و لحظۀ فراخوانده شدن بنده از سوي پروردگار خواهد رسید. پـس  

سوي حـق راهـی شـویم کـه در راه      با رویی سفید با او مالقات کنیم و در حالی بهچه بهتر 
رضاي او قدمی برداشته باشیم. مگر عاقبت دنیا جز مرگ است؟ هر که مرگ را بـه درسـتی   
دریافت، در زندگی دنیا احتیاط خواهد کرد، تـا در جهـان پـس از مـرگ کـه ابـدي اسـت،        

 سربلند باشد.
دهیـد، مگـر    اید و جز دنیا هیچ چیـز را هـدف قـرار نمـی     یا بستهاي کسانی که دل به دن 

اند، جز اسیر شـدن در دام خـاك نبـود؟ بـه      چنین کرده عاقبت کسانی را که پیش از شما این
گیرم که در ایـن زمـان جـز     خود آیید و از لطف خداوند ناامید نباشید. خداوند را شاهد می

                                           
 ».رضو«صل وصیت در ا -1
 . 8و  7یونس،  -2
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امر زمـان، کـه اکنـون در     ن و رسولش و ولیرآاو، که همانا عمل به دستورات ق براي رضاي
چهرة والیت فقیه تبلور یافته و سرانجام امام عزیزمان، خمینی کبیـر ارواحنـا لـه الفـداء، بـه      

کنم که با چنین نیتی وارد ایـن امـر شـدم. و امـروز هـر کـه        ام و او را شکر می جبهه نیامده
مخصوصاً بـه خـودش، کـرده و    دعوت امام امت را لبیک نگفت، ظلم بزرگی در حق همه، 

تراز با نیاز جبهه به او و یا بیشتر باشـد، چـرا کـه     نیازي که یک فرد به جبهه دارد، شاید هم
دستورات اسالم منطبق بر ذات انسان اسـت و هـر کـه دسـتور امـام را عمـل نکنـد، گویـا         

 مخالفت با امام زمان(عج) کرده و قلب ایشان را به درد آورده... 
یگانه مرد زمان است کـه بهتـرین نمونـۀ اسـالم در او خالصـه شـده و تنهـا         امام اکنون 

تواند امت و انقـالب را بـه سـرمنزل مقصـود، کـه همـان        حمایت و پیروي از اوست که می
اي است که خداوند از آن راضی است و مقدمات ظهور امام زمان(عج) در  رسیدن به جامعه

نگذاریـد. و از برادرانـی کـه مـدتی بـا یکـدیگر        آن فراهم است، برساند. پس ایشان را تنها
خواهم که با کوشـش بـیش از پـیش، درس     ایم و از کلیه محصلین می مشغول تحصیل بوده

خود را ادامه دهند اما طوري نشود که درس را فقـط بـراي درس بخواهنـد، بلکـه درس را     
درس بـراي  براي خدمتی که رضاي خدا در آن است، بخواهند و در ضمن طوري نشود که 

آنها بت بشود و مانع از انجام تکالیفی که خداوند در درجات باالتري از آن براي شما قـرار  
 تفاوت نباشند.   هاي آموزشی نسبت به مسائل بی داده شود، و در ضمن در محیط

طـور کـه    ام آن ام و نتوانسـته  اي براي شما نبوده پدر و مادر عزیزم! اگر چه فرزند شایسته 
هاي مـن   ه شده نسبت به شما عمل نمایم، اما با بزرگواري خود از خطاها و اشتباهدستور داد

خواهم که مشکالت حاصله از پیمـودن راه خـدا و    درگذرید و مرا حالل کنید و از شما می
راه این نهضت اسالمی و امام را، با توکل به اهللا، آسان کنیـد و وقتـی اطمینـان داشـتید کـه      

هـایی اسـتوارتر    دل قوي دارید که پایانش سعادت است و با گام راهی جز رضاي او نیست،
اي پرسود[ي] با خداسـت کـه هـم او     از قبل به راه خود ادامه دهید. و چون شهادت معامله

خواهیـد، دیگـر انـدوه و     راضی است و هم فروشنده جان و شما نیز جز ایـن چیـزي نمـی   
گونه که موالیمـان   نهایت کنید و همان بیاي نداشته باشید و خداوند بلند مرتبه را شکر  غصه

) براي انجام تکلیف امر به معروف و نهی از منکر با یزید به قتال پرداخت، مـن  7حسین(
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تر از مصیبت شهادت سـرورمان   ام و شهادت من بسیار کوچک نیز براي انجام همان امر آمده
   باشد و سزاوار است که شما براي مصائب بزرگ بگریید. ) می7حسین(

آید آزمایشات الهی اسـت و سـرفراز    پدر و مادر عزیزم! همۀ مشکالتی که بر ما پیش می 
ها، فقط بستگی به توکل ما به خود اوست. پس در این آزمایش نیـز   بودن ما در این آزمایش
حـال   گونه که تا به خواهم همان اي دلتان نلرزد. و در پایان از شما می دل به او ببندید، تا ذره

تان اجر بجز از او از کسی نخواهید و در برابر نامالیماتی کـه از   در مقابل اعمال خدائیبوده 
اي به نیت و هدفتان وارد نکنید. پدر و مادر و برادران  رسد، خدشه سوي دیگران به شما می

ام،  هاي فراوانـی از شـما آموختـه    ام، درس و خواهر عزیزم! مدتی که در این دنیا با شما بوده
ها امروز داده شده و از آغوش گرم شما و با لطف خـدا مـن بـه ایـن حـال       این درس 1[...]

 2ام. پس از این مسئله خوشحال باشید کـه دعاهـاي همـۀ مـا مسـتجاب شـده و [...]       رسیده
کنم و شما از دیگـران بـراي    سویش فرا خوانده. و از شما طلب حاللیت می به 3انشاءاهللا [...]

ی دینی به گردن مـن دارد، ادا کنیـد و از خداونـد بـرایم طلـب      من حاللیت بطلبید اگر کس
 آمرزش کنید.  

 »اللهم عجل لولیک الفرج«
 دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را 

 جا آورید. روز نماز قضا برایم به 15روز روزه قضا و  11در اضافه باید بگویم که 
 

 بندة گنهکار خداوند
 مسعود شهري

 

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
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 هاي کلیدي عبارت
I جنگیم. هامان می روند تا به دشمن خصم زبون بفهمانند ما تا آخرین قطرة خون راهیان کربال می 
I )رادر صحراي کربال تنها گذاشتند. ما اهـل کوفـه نیسـتیم    7ما مثل کوفیان نیستیم که حسین (

 امام تنها بماند.
I که در راه خدا خدمت کند. وظیفۀ هر مسلمان است 
I تر که انسان در راه خدا جهاد کند و بجنگد و در راه خدا شهید شود.  پس چه به 
I .حضور در جبهه را براي خود واجب بدانید 
I .بروید سنگرها را پر کنید که این دشمنان اسالم نگویند ایران از جنگ خسته شده است 
I هاي خود را خالص کنید. نیت 
I ز آنها دست برندارید.) و فرزندانش باشید و ا7بن ابیطالب(  پیرو والیت علی 
I ها بیشتر اهمیت بدهند. خواهم به نماز جمعه از امت شهیدپرور می 
I .دعا به جان امام را فراموش نکنید 

 حسین :نام
 شهریاري خانوادگی: نام 
 عباس پدر: نام 

 زهرا نام مادر:
 1343پنجم مرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:

 بیسوادتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام
 1365ویکم دي  بیست دت:تاریخ شها

 شلمچه محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلزار شـهداي روسـتاي زیـارت از     مزار:
 توابع زادگاهش  
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 حسین شهریاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »علیاً ولی اهللا محمداً رسول اهللا و اشهد انّ اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد انّ«
از این صـحنه عقـب بنشـینیم، فـردا در مقابـل خـون شـهیدان         برادر عزیز! اگر من و تو 

 نامۀ بندة خدا حسین شهریاري.   گونه جوابی نداریم. وصیت هیچ
با سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، خمینی کبیـر و درود بـه روان پـاك     

که واقعـاً   )7شهداي راه حق و حقیقت و با درود و سالم به تمامی ایثارگران راه حسین(
) را ادامه 7) هستند و خط سرخ شهادت حسین(7این رزمندگان اسالم پیروان حسین(

روند  زنند و می اي بر قلب دشمن زبون می دهند و اینها هستند که با استقامت خود ضربه می
رونـد تـا انتقـام خـون شـهیدان را از       ) را باز کنند و می7تا راه بستۀ شهید کربال حسین(

 میان کافر گیرند.  صدام و صدا
روند تـا بـه دشـمن خصـم زبـون بفهماننـد مـا تـا آخـرین قطـرة            این راهیان کربال می 

دسـت   جنگیم و حتی اجازه نخواهیم داد که یک وجب از خاك سرزمین ما به هامان می خون
) رادر صـحراي کـربال تنهـا    7نیسـتیم کـه حسـین(    1دشمن اسالم باشد و ما مثل کوفیان

بندیم تا آخـرین   کوفه نیستیم امام تنها بماند. اي امام عزیز ما با تو پیمان میگذاشتند. ما اهل 
قطره قطره خون که در بدن داریم، در راه اسالم و قرآن دفاع خواهیم کـرد و تـا کـربال [را]    

 نگیریم از جبهه برنگردیم. 
وظیفۀ  من براي این به جبهه آمدم که وظیفۀ الهی است که براي خدا خدمتی کرده باشم، 

هر مسلمان [است] که در راه خدا خدمت کند. ممکن است مـرگ در حالـت عـادي و هـر     
سراغ انسان بیاید. پس چه بهتر که انسان در راه خدا جهاد کند و بجنگـد و   موقع که بشود به

هـا احتیـاج بـه     در راه خدا شهید شود. حضور در جبهه را براي خود واجب بدانید که جبهه
دانید کـه   عظمت و سخنان این رهبر بزرگ عزیزمان بیشتر دقیق شوید و می نیرو دارد. و در

رفتن بـه جبهـه از اهـم واجبـات     «امام عزیزمان فرمود امسال سال پیروزي است و فرمودند 

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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هـا را   توانید بروید جبهه می 2ها احتیاج به نیرو دارد تا [...] و تا آنجایی که جبهه 1»الهی است
را پر کنید که این دشمنان اسالم نگویند ایران از جنگ خسـته شـده    پر کنید، بروید سنگرها

ها را محکم کنید و بایـد سـخنان امـام     است و دیگر نیرو ندارد به جبهه بفرستد. پشت جبهه
ها بوده که مرده بودیم و او بود که ما را زنده کـرد   [را] با دادن جان تأیید کنید، چون ما سال

زند، با اتکـال بـه اهللا و    امام بدانیم، چون او اگر سیلی به آمریکا میو ما خود را کامالً تسلیم 
هاي خود را خالص کنید، چون خلوص از ارکـان ایمـان اسـت. اگـر      پشتوانۀ شماست. نیت

بـن ابیطالـب     کاري ارزش ندارد و شما مردم پیرو والیت علی نیت براي غیر خدا باشد، هیچ
ارید و امروز پیروان این خاندان، یعنی علماء دیـن و  و فرزندانش باشید و از آنها دست برند

 . 3باشند [...] خصوص امام عزیزمان می به
هـا را داشـته بـاش کـه      تو اي پدر بزرگوار! همیشه مثل یک خدامرد، تحمل تمام سختی 

کـنم کـه    پیش پروردگارت روسفید خواهی شد. اي پدر بزرگوار! من بر وجودت افتخار می
گفتـی، اي پـدر    ا نماز و قرآن یاد دادي از امامان و پیامبران براي مـا مـی  از اول کودکی به م

حال از رفتنم به جبهـه جلـوگیري نکـردي و از امـت      کنم که تا به عزیزم من از تو تشکر می
ها بیشتر اهمیت بدهند و دعا بـه جـان امـام را فرامـوش      خواهم به نماز جمعه شهیدپرور می

نمـایم و از پـدر و    یان و بـرادران خـود طلـب حاللیـت مـی     نکنند واز کلیه دوستان و آشـنا 
کنم و امیدوارم شهادت در راه خـدا انشـاءاهللا شـما را شـاد کـرده       برادرانم طلب بخشش می

باشد. چیزي باارزش از خود باقی نگذاشتم که قابل بیان باشد. مالی از خود ندارم، آنچه کـه  
 باشد.   هست مال مستحقان می

 »والسالم«
29/9/65 

 حسین شهریاري

                                           
امام خمینی در احکام فقهی جنگ و دفاع در پاسخ استفتاء شرعی مبنی بر وجوب شرکت و رفـتن بـه جبهـه چنـین      -1

، (جنـگ و  24، تبیـان دفتـر   153 -4ص». دفع دشمن متجاوز بر تمام مسلمین واجب کفـایی اسـت  «اند:  پاسخ داده
 دفاع در اندیشۀ امام خمینی).

 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
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 هاي کلیدي عبارت
I .سپاس خدایی که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه باطل شرکت نمایم 
I ماند. دشمن بداند هیچ موقع سنگرها خالی نمی 
I ات سوگند، شهادت در راه اسالم را نصیبم کن. خداوندا! تو را به یگانگی 
I پیروز باد اسالم و نابود باد دشمنان اسالم 
I پایان بر امام بزرگوار، امام خمینی. بی درود 
I .اگر من شهید شدم مبادا در امر انقالب کوتاهی کنید 

 محمدعلی :نام
 شهسواري خانوادگی: نام 
 بابا پدر: نام 

 لیال ام نام مادر:
 1343ودوم اردیبهشت  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 دوره ابتدایی پایانتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
 شلمچه محل شهادت:
 - نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 محمدعلی شهسواري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا و اهللا غفور  ین هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا اولئک یرجون رحمتین امنوا والذّالذّ انّ«

   1»رحیم
د و کسانی که هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا اینان ان همانا کسانی که ایمان آورده«

 ».امیدوارند به رحمت خدا و خداوند غفور و مهربان است
 »  عبده و رسوله اًدمحم اشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشریک له و اشهد انّ«
اینجانب محمدعلی شهسواري، فرزند میرزا، پیام به ملـت سلحشـور و قهرمـان ایـران و      

د و سپاس خدایی که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه باطل شرکت نمایم و آنچـه را  حم
) [و] 7که دارم، در طبق اخالص نهاده تقدیم ایزد منان نماییم و آنچه را که امام حسـین( 

گشـتند، مـن    وار دور آن می یاران باوفایش و تمامی رزمندگان سلحشور صدر اسالم، پروانه
دهد به چشـم خـود    یعنی شهادت در راه خدا. آیا کسی به خود اجازه می هم آن را بازیابم،

سوي نابودي اسالم و کشور اسالمی و قصـد نـابودي    ببیند جنایتکاران و متجاوزان دست به
روم کـه بـا خـدایم مالقـات کـنم.       آن را داشته باشند [و] سکوت اختیار کند؟ من اکنون می

سوي سنگر  اکنون به ور شده، خاموش نمایم. من هم هروم تا آتشی [را که] در درونم شعل می
کنم که دشمن بداند هیچ  سوي خانۀ باصفاي جبهه جنگ پرواز می روم. به رزمم می خالی هم

الشأن قـدردانی کـنم کـه     ماند. اما باید از رهبرم و امامم، رهبر عظیم موقع سنگرها خالی نمی
سوي پرتگاهی روانـه بـودم، نجـاتم داد.     به هاي روزگار که ها و گرداب چال مرا از همه سیاه

ات سوگند، شهادت در راه اسالم را نصیبم کن، گناهانم را بـبخش   خداوندا! تو را به یگانگی
و مرا در صف شهدا قرار بده. بارالها! قدري به من عنایت کن و لطفی بفرمـا تـا در آخـرین    

بزرگ را که به من عنایت فرمود لحظات عمر، نام تو را بر زبان داشته باشم. سپاس خداوند 
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و درود  1که جانم را نثار اسالم نمایم. پیروز باد اسـالم و نـابود بـاد دشـمنان اسـالم و [...]     
 .2[...]پایان بر امام بزرگوار،  بی

 کنم: عرض می 3اي براي خانوادة عزیز و [...] چند جمله
دانـی   حاللم کن خود بهتر میامیدوارم سالم گرم مرا بپذیرید. مادر جان! اگر مرا ندیدي  

هـاي آن شـرکت داشـتم و     که من از اوائل انقالب عظیم اسالمی در تمامی مـوارد و صـحنه  
تصمیم داشتم که سهمی در پیشبرد آن ایفا نمایم. مادر جان بعد از شـنیدن خبـر مـرگ مـن     

دانسـت کـه    اشک نریز، چون امام بزرگوار در سوگ فرزند خود اشک نریخـت، چـون مـی   
باشد. مادر جان مرگ من در راه اسالم و قرآن، شـاید انقالبـی    خداوند در این امر میرضاي 

وجود آورد. برادران عزیزم! اگر من شهید شدم مبادا در امر انقالب  و دگرگونی در جوانان به
باشـید. اسـلحۀ مـرا در دسـت      کوتاهی کنید. زیرا شما مسئول خون من و دیگـر شـهدا مـی   

الم و مسلمین به مبارزه برخیزید. اگر مـن شـما را ناراحـت و اذیـت     بگیرید، با دشمنان اس
باشـید.   کنم، مرا حالل کنید. برادر عزیزم اصغر! شـما وصـی مـن مـی     کردم، عذرخواهی می

عنوان وصیت بیان کردم انجام بدهی. یک ماه براي من روزه بگیـر،   امیدوارم سفارشاتی که به
 براي من یک ماه نماز بخوان.  
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 هاي کلیدي عبارت
I قدر بکنیم.  روي از آن مرجع عالی بایست دنباله ایم، می ما که دین خود را اسالم قرار داده 
I طور که قرآن آیـاتش همیشـه تـازه و جدیـد      رود، همان که هرگز از بین نمی است اسالم مکتبی

 است.
I  ذاشتند.امام را تنها نگدرود بر شهیدان که عاشقانه نداي حق را لبیک گفتند و 
I برد. جنگد، این نور قرآن و ایمان است که کفر را از بین می اآلن اسلحه نمی 
I ها کنید.   ها و گروهک حزب خدا را جایگزین گروه 
I اهللا دارند. اسالم و مسلمین احتیاج به همۀ امت حزب 
I .هر کسی لیاقت شهادت را ندارد 

 رضا :نام
 شهنما خانوادگی: نام 
 محمد پدر: نام 

 طیبه نام مادر:
 1340سیزدهم دي  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 دیپلمتحصیالت: 
 بسیج کننده: اعزام ارگان

 1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
 فاو عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 رضا شهنما
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل او   ةنیا باالخرالد ةین یشرون الحیو الذّفلیقاتل فی سبیل اهللا«

   1»عظیماً یغلب فسوف نؤتیه اجراً
مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیدند جهـاد کننـد و هـر    «

 ».م دهیمکسی در جهاد راه خدا کشته شود یا فانی گردد، زود باشد که او را اجري عظی
بخش عالم، زنـده کننـدة هسـتی، گرداننـدة جهـان       سالم علیکم: با درود و سالم بر روح 

) و حضرت صاحب امام زمـان(عج) و خورشـید تابنـده و    7هستی و بر پیغمبران و ائمه(
شکن، رهبـر مستضـعفان جهـان و شـهداي اسـالم       همیشه فروزان، نایب بر حقش، امام بت

مفقودین، جانبازان، رزمندگان پرتوان و خانوادة آن عزیزان و شـما  معلولین و مجروحین، اسرا، 
انقـالب   2امت شهیدپرور و خانوادة عزیزم، باشد که خداوند عنایتی به ما کند، چرا اینکـه [...] 

جنگ که از زمان ظهور اسالم بوده و هست و مسئولیت حرکـت آدم بـه عهـدة فرسـتادگان و     
عد از پیامبران و ائمه و غیبت امام عصـر(عج)، نیابـت   شدگان از طرف خود بوده و ب 3منصوب

بایسـت   ایـم، مـی   آن به روح خدا، خمینی داده شده و مـا کـه دیـن خـود را اسـالم قـرار داده      
قدر بکنیم. نداي او نداي حق است. اسالم مکتبی که هرگز از بـین   روي از آن مرجع عالی دنباله
و جدیـد اسـت، یعنـی شـما هـر وقـت آن را        طور که قرآن آیاتش همیشه تازه رود، همان نمی

هـاي آن در ایـران    بینید که با این زمان مغایرت دارد. مثالً کـربال و حماسـه   کنید می تالوت می
و عشق به خدا، حتی به جرأت بگویم، بیشتر از آن زمان اسـت. اآلن   4اسالمی تکرار شده [...]

بـرد. مـثالً شـما بیاییـد در      از بین مـی  جنگد، این نور قرآن و ایمان است که کفر را اسلحه نمی
 دهد.  دست می روي یک کافر قرآن تالوت کنید، ببینید چه حالی به او پیش

تر از آنم که بخواهم کالمی بگویم، فقط به حکـم وظیفـه ایـن کـار را      این حقیر کوچک 
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هـا  کنم. سالم و درود بر شهیدان که عاشـقانه نـداي حـق را لبیـک گفتنـد [و] امـام را تن       می
کنـد، درخشـش    دهد، نگاهشان آفتاب را محو مـی  نگذاشتند. خلوصشان زمین را حرکت می

انـدازد.   مـی  1نشین هایشان لرزه بر اندام کافران کاخ سازد و قدم خونشان آفتاب را شرمنده می
کند، در کالمشان صفا و صمیمت است، رفتـار و کردارشـان    هایشان شب را روشن می چهره

شان برادرانه است، امیدشـان رسـیدن بـه کمـال (شـهادت) اسـت. آري       عاشقانه است، محبت
طور رفتند، باشد که جاي آنها در بهشت برین و در صـف   گونه هستند. این عاشقان خدا این

یـاري کننـد.    2مجاهدین. به امت سلحشور و همیشه در صحنه بگویم که روحانیـت در [...] 
هـا و   از کفار بدتر در ارگـان  3اجازه ندهند منافقین ها را پر کنند و امام را تنها نگذارند. جبهه

هـا کنیـد. اسـالم و     هـا و گروهـک   ادارات ما پر و بال بگیرند. حزب خدا را جایگزین گروه
اهللا دارند. باشد که ادامه دهیـد راه شـهدا را، چـرا اینکـه      مسلمین احتیاج به همۀ امت حزب

دانـم در پیشـگاه خـدا چـه      گناهکـار نمـی  شهدا با خونشان زنده کردند اسالم را. این حقیر 
بگویم. چیزي ندارد. شماها که هستید بردارید توشه با عبـادات خـود، بـا حضـور خـود در      
جبهه، با ایثار جان، با دادن خون در راه دین و مکتـب. از همـه شـماها کـه ایـن مطلـب را       

 خواهم که مرا ببخشید و در آخرت شفاعت کنید مرا.   شنوید، می می
هللا الرحمن الرحیم، اللهم اهدنی من عندك، و افض علی من فضلک وانشر علـی مـن   بسم ا«

 »رحمتک و انزل علی من برکاتک
هـا[ي] نبـرد    مسـلمین را پیـروزي نهـایی برسـان، رزمنـدگان را در جبهـه        بارالها! همـۀ  

ا پیروزشان بدار، امام امت را از شر بلیات مصون و محفوظ بـدار، ظهـور امـام زمـان(عج) ر    
 نزدیک کن.

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را 

 )7به امید زیارت کربالي حسین( 
 رضا شهنما
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ن کـه  سالم و درود به خانوادة عزیز و محترم. امیدوارم این حقیر را ببخشید و در ایـن دورا 
کـنم و   می 2هاي شما اینجا [...] و بزرگ شدم و با راهنمایی 1دست شما پرورش پیدا کردم به

کـنم کـه بعـد از همـۀ      بدانید که خداوند هم از شما راضی است و من به شـما افتخـار مـی   
براي خودم کسی بشـوم و امیـدوارم کـه بـه      3هایی که شما تحمل کردید آرزو [...] ناراحتی

ه باشید. چون هر کسی لیاقت شهادت را ندارد. اگر مـن شـهید شـدم بدانیـد     آرزویتان رسید
هر حال بقیه خانواده امیدوارم مرا به بزرگی خود حالل کنند. در ضـمن   شما، به 4باعث [...]

ریـال بـه بـرادر حسـین حلـوائی       5000گویم که مبلـغ   کند می براي اینکه وظیفه ایجاب می
 ناصر فرقانی که در مشهد ساکن است بفرستد)که براي  5بدهید و به او بگویید

دیگر اینکه هر چیزي که به نام من در خانه هست، از پول گرفته تا اسباب و اثاثیه، همـه   
در اختیار پدر و مادرم باشد و بهتر است که از مقدار پـول کمـک بـه جبهـه و مستضـعفین      

 یادتان نرود. 
براي شما دارم به امید بـاز شـدن راه   در آخر از خداوند منان آرزوي سالمت و سعادت  

 کربال و ظهور امام زمان(عج)
 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

 رضا شهنما حقیر
 

خـرداد کوچـه    15نام: رضا، نام خانوادگی: شهنما، نام پدر: محمد، آدرس: شاهرود خیابـان  
   21/1قلعه سنگ پالك 
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 هاي کلیدي عبارت
I ها را تربیت دین خدا بدهید. عد از من بچهکنم که ب وصیت می 
I .تنها راه اسالم، راه امام است 
I .از مراجع تقلید همیشه پیروي کنید 
I .از قرآن حمایت کنید 
I .در راه خدا جهاد کنید 
I .شهادت در راه خدا یک افتخار بزرگ من است 

 عبدالرضا :نام
 شیبانی خانوادگی: نام 
 محمدصادق پدر: نام 

 زیبا نام مادر:
 1319بیستم آبان  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 ایان دوره ابتداییپتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1360هشتم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
 دراز بازي محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 عبدالرضا شیبانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
، تـاریخ تولـد   1محمدصـادق شـیبانی، شـماره شناسـنامه      اینجانب عبدالرضا شیبانی، فرزند

م نسـاء صـابري. فرزنـد اول    زوجه ا 1فرزند عدد زن و  8، ساکن خیج، متأهل داراي 1319
 -6حسـین و   -5حسـن و   -4محمدصـادق و   -3علـی محمـد و    -2محمدعلی شیبانی و 

ـ   خود مادر بچه 1باشند و قیم زیبا می -7فاطمه زهرا و  نسـاء صـابري    نـام ام  هها قـرار دادم، ب
هـا را تربیـت دیـن     کنم که بعد از من بچـه  . وصیت می1324تاریخ تولد  4شماره شناسنامه 

خدا بدهید که سنگر شهیدان و مرا خالی نگذارند و به راه اسالم ادامه دهند. تنها راه اسـالم،  
ز قرآن حمایت راه امام است و از مراجع تقلید همیشه پیروي کنید، راه ایشان قرآن است و ا

مـن اسـت.    بـراي  کنید و در راه خدا جهاد کنید که شهادت در راه خدا یک افتخـار بـزرگ  
نسـاء   ام 2اي که دارند خرج کننـد. دفـن مـرا در خـیج بسـپارید. قـیم       قدر قوه داري به تعزیه

   4باشد. فرزندم علی محمد می 3صابري، تا مدتی که شوهر نکرده است، ولی شوهر کرد قیم
 

 »م علیکموالسال«
 عبدالرضا شیبانی
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 هاي کلیدي عبارت
I  .باید براي اسالم کوشید و آن را نجات داد 
I را ببینم.7خواهم که این سعادت را نصیبم بگردانی که قبر امام حسین( بارخدایا از تو می ( 
I ناسیم.بها را به ما عطا کردي تا بتوانیم خود را بهتر بش خدایا تو را شکر که این نعمت گران 
I خواهد از ظالمین بگیرد. خاطر خدا حق ما را می باید یاري کرد آن پیر جماران، که به 
I کند. انسان هر لحظه در حال امتحان است و سرنوشت خود را خود تعیین می 
I کند. هایشان امتحان می هایشان و جان ها را به مال خداوند انسان 
I بکوشید که خودکفایی این مملکت به دوش شما است. 
I سنگرهاي نمـاز جمعـه، جماعـات و مجـالس پرشـکوه       ایندر گذشته  ناي امت اسالم همچو

 شرکت کنید.  
I )7) و چه خدایی بهتر از خداي حسین(7چه عشقی بهتر از عشق حسین.( 

 احمد :نام
 االسالمی شیخ خانوادگی: نام 
 محمود پدر: نام 

 آسیه نام مادر:
 1344یکم بهمن  تاریخ تولد:
 ان دامغانشهرست محل تولد:

 دوم متوسطهتحصیالت: 
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1363وچهارم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 شرق رود دجله عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش   مزار:



 341   احمد ی،االسالم یخش ¹استان سمنان 

 االسالمی احمد شیخ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ « من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبمـنهم مـن ینتظـر    و ه« 

 )  23(احزاب/ 
شکر خدایی که به ما هستی بخشید تا بتوانیم به جهاد با کفار بپردازیم. سـعادتی نصـیبم    

شد که با اندیشیدن بیشتر این راه را انتخـاب کـنم. سـالم بـر سـاالر شـهیدان حسـین ابـن         
ش بـاز  ) که به ما آموخت چگونه زیستن و مردن را و سربازانی ساخت که با آغو7علی(

روند. سالم بر امید مستضعفان، روحـی لـه الفـدا، امـام زمـان(عج) و       به استقبال شهادت می
شـکن زمـان، درهـم کوبنـدة      نایب بر حقش، خمینی، تنها چهرة تابناك عالم بشـریت، بـت  

ستمگران و یاور مستضعفان. سالم بر آن ایثارگران تاریخ و سالم بر شما امت شـهیدپرور و  
انقالب که با آن رشادت و پاسداري از انقالب، توانستید حقانیت را بفهمانیـد  امید آیندة این 

 به دنیا. 
تر بـر شـیطان نفـس     ام، مدتی است که غالب مدتی است که از شهرم و آشنایان دور شده 

هـاي اسـتوار و از    پیمایم بـا قـدم   ام و انشاءاهللا می ام. مدتی است که حق را بازیافته خود شده
ـ       خداوند تبارك تعالی میصمیم قلب از  . بایـد  1دخـواهم مـرا در ایـن راه ثابـت قـدم بداری

شـکن تـاریخ،    اندیشید باید آمد براي اسالم کوشید و آن را نجات داد. باید آمد با کمک بت
ریشۀ آن را نابود کرد. باید آن خارها را از بین برد و نه اینکه ما خودمان خاري براي اسـالم  

انتظـار   ه از هر چیز بدتر است. باید آمـد راهـی را کـه مـردم چشـم     تیز ک باشیم. خاري نوك
) را راضـی کـرد و بایـد او را    7باز کرد. باید آن قلـب امـام حسـین(    2مالقات آن هستند

خواهم که این سـعادت را نصـیبم بگردانـی کـه قبـر امـام        مالقات کرد. و بارخدایا از تو می
االتر از آن، که مالقات روح پاك او است، خواهم سعادتی ب ) را ببینم و از تو می7حسین(

بهـا را بـه مـا     گویم خدایا تو را شکر که این نعمت گران مالقات کنم و نصیبم شود و باز می
عطا کردي تا بتوانیم خود را بهتر بشناسیم و بعد هم تو را. چه نعمتی است حسین زمان ما، 
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ن. ما هم باید قدر ایـن نعمـت   شکن، آن یاور مستضعفان، آن گیرندة حق مظلوما خمینی بت
بدهیم هر لحظه بیشتر او را یاري کنیم، جوابی صحیح  ، حتیرا بدانیم و باید او را یاري کرد

کند روز جزا براي جواب آن بایـد از مـال [و]    هایی که خداوند تبارك تعالی می آن سؤالبه 
ـ   صحیح ]که[توانیم فکر کنیم  جان بگذریم، جوابی که می د یـاري کـرد آن پیـر    تر باشـد، بای

 خواهد از ظالمین بگیرد. خاطر خدا حق ما را می که به [را] جماران
بیشتر  1امااست درست در آخر هم گویم که اي یاوران حسین زمانمان، در غمم نشستن  

از آن که کوردالن خوشحال شوند، مضر است. مخصوص این سـفارش مخصـوص پـدر و    
 تان دور از چشم کوردالن باشد.   شد که گریهمادر عزیزم است و سعی خود در آن با

توانم بدهم،  قدر زحماتی را که کشیدي نمی دانم که هر کاري کنم جواب این اي مادر می 
گذارند و تو  ولی شاید بتوانم آن اسمی که بر من می ،مخصوصاً که اآلن وقت هم تنگ است

ا ببخشــید و جــاي طــور جــواب زحماتــت را بــدهم و امیــدوارم مــر مــادر او باشــی، ایــن
 گفتی. که از صمیم قلب می» در امان خدا«و » خوش آمدي«از آن گفتن،  [باشد]تشکر

در آخر گویم مقداري پول به تعاون خودمان تحویل داده بودم و مقـداري هـم پـول بـه      
یکی از برادران قرض دادم، اگر پول آورد و اگر نیاورد، حاللش باشد. و مقـداري پـول کـه    

اکبـر، بـه حسـاب     ریال آن را، به نیت پسر عمو علی 9200اري است به مقدار گرفتن آن اجب
 زدگان کنید. متشکرم. کمک به جنگ بریزید و بقیه را خرج خودم و جنگ

نامه دیگر هم دارم ولی چه بهتر است این را بخوانید و به آن عمل کنید  آخر یک وصیت 
ري است که انشاءاهللا عمل خواهیـد  چند آخ 2نامۀ چند خطی هم دارم در [...] و یک وصیت

 کرد. 
 19/11/61مورخ 
 االسالمی احمد شیخ

 

تو را به جان مهـدي، تـا انقـالب مهـدي،      ،یادتان نرود از شعار همیشگی: خدایا، خدایا 
 .  دار نگهخمینی را 
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

نویسـم. آن مقـدار    خل این کاغـذ مـی  چند جمله، که بر خود واجب دیدم که تذکر بدهم، دا
ریال، آن را به  9100پولی که به تعاون تحویل داده بودم و مقداري که اجباري است بگیرم، 

ریـال آن بابـت چیـزي خـرج      900به حساب جنگ و آن  ،اکبر بدهید حساب پسرعمو علی
صرف کنیـد  م ،هایی که باید خرج شود کردم براي رزمندگان دامغانی و بقیه آن را در قسمت

زده بریزید و مقداري هـم پـول    باقی آن را به حساب کمک به مناطق جنگ ،و اگر باقی ماند
به یکی از برادران که با ما بود قرض دادم، اگـر آورد تحویـل بـه شـما داد، آن را بـه       ]هم[

هایی که کشیده بودیـد،   که گفته شد بریزید، اگر هم نداد حالل باشد و امیدوارم رنج یحساب
 خشید. متشکرم.  بب
 نامه است.   قسمتی مهم از وصیت 

 29/11/61مورخ 
 االسالمی احمد شیخ

 اي دیگر] نامه [وصیت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»بل احیاء عند ربهم یرزقون فی سبیل اهللا امواتاً 1این قتلوالذّ و ال تحسبنّ«
انـد و نـزد    نـد] بلکـه زنـده   ا شوند [مـرده  مپندارید کسانی که در راه خداوند متعال کشته می«

 ».  خورند خدایشان روزي می
حمد [و] سپاس خداوندي که ما را از نیستی به هستی تبدیل کرد و ما را در ایـن زمـان    

خلق کرد و نعمت تعقل داد و باالتر از آن نیروي ایمان داد و حمد [و] سپاس خداونـدي را  
هـا نعمـت تقویـت جسـم، بلکـه      که رحمن و رحیم است و فرود آورندة نعمت است، نه تن

کند و  نعمت تقویت روح هم آفرید و حمد [و] سپاس خداوندي را که با انسان صحبت می
 اجازة صحبت را به انسان داده است. 
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دهـم کـه    دهم که تـو یکتـایی و شـریکی نـداري. و شـهادت مـی       بارخدایا! شهادت می 
دهم کـه بهشـت و    می ) رسول و فرستادة بر حق تو در زمین است. و شهادت6محمد(

دهم کـه تمـام    جهنم تو حق [است] و وجود دارد و قیامت حق است. بارخدایا! شهادت می
و پیغمبران و امامان و آخرین امام حضرت مهدي(عج) و نایـب بـرحقش    1رسوالن از هابیل

حضرت امام برحق هستند و اطاعت از هر یـک از آنهـا اطاعـت از حضـرت خـاتم اسـت.       
 ام در راه آنها تا پاي جان. خدایا تقبل کن.  تهخدایا قدم برداش

با عرض سالم خدمت منجـی عـالم بشـریت و مجـري امـر خداونـد متعـال، حضـرت          
مهدي(عج) و نایب بر حقش، امید مستضعفین بعـد از خداونـد و امیـد امـام و امـت امـام،       

الي خدمت شـهداي گرانقـدر اسـالم از کـرب    به و با عرض سالم  2اهللا منتظري حضرت آیت
هـاي محتـرم آنهـا،     حسینی تا کربالي ایران و تا به امروز. و با عرض سالم خدمت خـانواده 

) که بر حـق یـاد گـرفتن و عمـل     7این صابران و شاگردان مکتب عشق شهادت حسین(
کردن و معلمان صبر و استقامت و ایثار که زندگی سرشارتري به اسالم دادنـد و بـا عـرض    

برکفان و امیدان اسالم که خداوند یارشـان بـاد و بـا     این جانسالم خدمت رزمندگان اسالم 
عرض سالم خدمت امت امام، امتی که اسالم را درك کـرد و در راه پیـروزي و اسـتقرار آن    

خواهنــد شــاگردانی چــون شــاگردان مکتــب  و خواهنــد بــود زیــرا کــه مــی 3کوشــا بودنــد
عاشـقانی را شـهادت در راه   چنـین   ) تربیت کنند. انشاءاهللا. بارخدایا مـرگ ایـن  7حسین(

ام که عمـل کردیـد بـه ایـن کـه       خودت قرار بده. و عرض سالم خدمت پدر و مادر گرامی
 . »برضائک الهی رضاً«
سالم خداوند بر شما و درود خداوند بر شما، چرا که در کودکی حاضر نبودید خراشـی   

گذرید و زحمات را  می در بدنم ایجاد شود ولی در این برهه از زمان از جان فرزند خودتان
 دهد.   تقدیم خداوند کردید که در آن دنیا مزد آن را می

دیگر جاي کسانی چون این حقیر نیست کـه بـراي امتـی کـه ادامـه دهنـدة راه مکتـب         
) هستند سخنی گویم ولی یک تذکر است همه این سخنان و آراء [و] عقیـده و  7حسین(

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».بودن«در اصل وصیت  -3



 345   احمد ی،االسالم یخش ¹استان سمنان 

خواهند از بیان اشتباه بـر مـا ضـربه وارد آورنـد،      هدفم. زیرا که راه [را] براي کسانی که می
 بسته باشم و تیري بر قلب آنها زده باشم.

کـنم و   عنوان چند تذکر که هر یـک از آنهـا [را] در چنـد خـط خالصـه مـی       اینجانب به 
داران مکتب اسالم، که اگر آنها نبودند اسالم هـم   توضیح و شرح آن را براي آن سالح برتن

 گذارم.   زیز، وامینبود، روحانیت ع
هاي خداوند فرزند است. اي امـت اسـالم از فرزنـدان خـود اسـتفادة       یکی از نعمت -1 

اي غافـل شـوید و    معنوي کنید باز نگذارید که عمر آنها به هدر رود و خداي نکـرده لحظـه  
 1»کـل خطیئـه   حب الـدنیا رأس «اسالم را کوچک شمارید و دنیا را بزرگ شمارید، چرا که 

 2»ةنیا باالخرالد ةین یشرون الحیوفی سبیل اهللا الذّ فلیقاتل«
کنـد   مـی  3انسان هر لحظه در حال امتحان است و سرنوشـت خـود را خـود تعیـین     -2 

هایشـان امتحـان    هایشـان و جـان   ها را به مال امتحانی که تا دم مرگ است که خداوند انسان
ه خودش و آن دنیا را به این کند که هر دوي آنها لطف خداوند است. پس بگذرید در را می

) 7دنیا ترجیح دهید و پشیمانی هم سودي ندارد، هر چند مخلصانه باشـد. امـام حسـین(   
گوید برو تو پدر نداري پیش مادرت بـاش   کند می ) را در روز عاشورا امتحان می7قاسم(

 کند.   که گریه می
زمـان جنـگ اسـت و    مسئله اصلی این ملت و ایـن   4»ۀفتن ی التکونو قاتلوهم حتّ« -3 

هر چند که مـا چـه کشـته شـویم و چـه      «اي است که در عالم فتنه نباشد.  پیروزي ما لحظه
 6ولی باید این مسئله را به جهان بفهمانیم زیرا تمام جهان مسلمان نیسـتند  5»بکشیم پیروزیم

این را بدانید که جنگ نعمت است و  7کنید و ظاهربین هستند. و حکم خداوند را درك نمی
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گیرند که چرا جنگ نشد [تا] ما شـرکت کنـیم،    باعث تبلیغ و راه را براي کسانی که بهانه می
 بندد]. مثل روز عاشورا بجنگیم [می

اي معلمان که در تربیت انسان شریک هستید و فرداي این مملکت را به آنها واگذار  -4 
ید، بکوشـید کـه   کنید و اي کارگران و اي کشاورزان، کـه همـه خدمتگـذار اسـالم هسـت      می

خودکفایی این مملکت به دوش شما است و درس شما به تمام مستکبرین و دشمنان اسالم 
 این است؛ که خداوند موفقتان بدارد. 

ایـم همـه چیـز را در نظـر      چشم! ما فکر همه چیز را کرده کوردل و تنگ 1اي منافقان -5 
ما بایـد در ایـن دنیـا باشـد و     جاي کسانی مثـل شـ   .ایم، این دنیا دیگر جاي ما نیست گرفته

هـا و   ایـم بـه ایـن جبهـه     بهشت شما همین دنیا است و ما براي رضاي خداوند متعال آمـده 
مانیم تا اینکه جان دهیم. اي منافقین بدانید که اگر این روحانیون، بسیج و سپاه و ارتـش   می

ا را همچون منافقان خاطر اینها نبود، شاید خداوند شم و این لشگرهاي الهی نبودند و اگر به
هـاي جنگـی    ما مهمات، اسلحه و سـالح  2گویید داد. اي منافقان که می صدر اسالم درس می

گذرد، تجربه نشان داده است، نه علـم کـه    اکنون که چهار سال از جنگ می دیگر نداریم، هم
ونـد  ایم و به قدر ایمان و اخـالص مـا خدا   قبول نکنید، ما همیشه با نیروي ایمان پیش رفته

مزد ما را داده است. چشم شـما کـور شـود کـه قـدرت دیـدن ایـن اسـالم را [نداریـد] و          
هاي ما را ندارید. اي امت اسالم همچو گذشـته ایـن [در] سـنگرهاي نمـاز جمعـه،       پیروزي

جماعات و مجالس پرشکوه شرکت کنید و دعا زیاد کنید و منافقان را در جا سرکوب کنید، 
 انشاءاهللا.  

م، اي پدر و مادرم! روحیه شما در این جامعه خیلـی مـؤثر اسـت. تنهـا راه     در آخر گوی 
) چون خداوند را در روز عاشورا بر اعمـال خـویش   7پیروزي صبر است و امام حسین(

دانست روزي هم محشر است و آنجا عذاب [و] ثـواب دارد، پـس    حاضر و ناظر دید و می
خواهیم. اینها گرچـه   ر فرزندان خود را میاستقامت کرد. شما هم گریه کنید، بگویید ما خاط
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ایم و غصـه هـم    و در جاي دیگر بگویید ما خدا داریم و براي خداوند داده 1جگر ما هستند
 نداریم.  

  3»خیر المرکب الصبر« 2»ي بایعتم به ذلک هوالفوز العظیمالذّ ببیعکمفاستبشروا «
) و 7مکتـب حسـین(  ) و چه مکتبی بهتـر از  7تر از خون حسین( چه خونی رنگین 

 ).7) و چه خدایی بهتر از خداي حسین(7چه عشقی بهتر از عشق حسین(
کـنم و امیـدوارم بـه بزرگـواري خودتـان       ها و دوستان طلب حاللیـت مـی   از تمام فامیل 

 ببخشید.  
 یک عمر بدي کـردي و دیـدي ثمـرش را   

 
  4خوبی چه بدي داشـت کـه یـک بـار نکـردي      

  

خواهم آن را به راهی که رضاي خداوند در آن اسـت   درم مییک مقدار پول دارم و از پ 
 راه مهم نیست. 5خرج کند و تعیین

 »والسالم«
15/12/63 
 االسالمی احمد شیخ
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 هاي کلیدي عبارت
I که تکلیف شرعی بر گردن همۀ ما است. ،هدف از آمدن من به جبهه 
I .بر ما واجب است که از دین اسالم دفاع کنیم 
I .نگذارید که نایب امام زمان(عج) تنها بماند 
I ها را گرم نگاه دارید. همیشه جبهه 
I .نگذارید که رزمندگان ما در طول خطوط خسته شوند 
I  طول عمر امام، دعا کنید.  براي 
I .در کارهاي خانه همیشه ثابت قدم باشید 
I دست یک سري افراد فاسد بیفتد. مگذار که مدرسه و دانشگاه ما به 
I حاصل تالش و خون شهیدان ما است.   جامعۀ ما 
I خواهید که شهیدان و امام ما را خوشحال کنید، پس بکوشید تا جامعه اصالح شود. اگر می 

 مهدي :نام
 االسالمی شیخ خانوادگی: نام 
 محمود پدر: نام 

 آسیه نام مادر:
 1350دوم خرداد  تولد:تاریخ 

 شهرستان دامغان محل تولد:
 اول متوسطهتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1366ونهم تیر  بیست تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي فـردوس رضـاي      مزار:
 زادگاهش  
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 االسالمی مهدي شیخ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
عصر، آقـا امـام    به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با عرض سالم و درود خدمت ولی

هـاي شـهدا، اسـرا،     ود فراوان خدمت رهبر کبیر انقـالب و خـانواده  زمان(عج) و با سالم در
 معلولین، مجروحین و مفقودین جنگ تحمیلی.

 2»بل احیاء عند ربهم یرزقون 1]ین قتلوا [فی سبیل اهللا امواتاًو ال تحسبن الذّ«
هدف از آمدن من به جبهه اوالً که تکلیف شرعی بر گردن همۀ مـا اسـت کـه در برابـر      

مان دفاع کنیم، زیـرا کـه خداونـد و     پاخیزیم و از کیش و دیار میهن اسالمی اوز بهظلم و تج
دسـت   کردند و ثانیاً این انقالب با خون هزارها شهید به پیامبران بر امر جهاد خیلی تأکید می

 ما رسیده است و بر ما واجب است که از دین اسالم دفاع کنیم.
تـر از آن   خیلی کوچک این است، هر چند که منهیدپرور ما پیام من به امت قهرمان و ش 

کـنم کـه تـا     تر عرض می عنوان یک برادر کوچک هستم که براي این ملت پیام بدهم ولی به
هاي شهدا جدا نشوند و همیشه پشـتیبان امـام باشـند.     و خانواده 3آخرین قطرة خون از [...]

نیسـتیم امـام تنهـا     4اهـل کوفـه  ما «ها بر عکس شعار،  نباشد زمانی که با دادن این همه خون
 عمل کنیم. » بماند

وصی من پدرم است و مال ندارم که قابل وصیت باشد. پدرم هر چقدر خواسـت بـراي    
 ماه هم نماز براي من بخوانید.   2من خرج کند و یک ماه روزه و 

در . تـذکر،  30/9/65اهللا، تـاریخ:   اهللا، گـردان: روح  قائم: گردان روح 12یگان خدمتی: تی  
 که به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود رابنویسید: دامغان، فردوس رضا صورتی

 

 االسالمی مهدي شیخ
30/9/65 
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

   1»و قاتلوهم حتی التکون فتنه«
 »و بجنگید تا رفع فتنه«
، رهبر کبیـر انقـالب،   با عرض سالم و درود خدمت آقا امام زمان(عج) و نایب بر حقش 

این قلب تپندة انقالب و این نور چشم مظلومین و خار چشم کافرین و ظـالمین جهـان. بـا    
) و رهـروان خـط سـرخ و قیـام     7عرض سالم خدمت شهدا، این عاشقان آقا اباعبـداهللا( 

هاي گرامی آنها که با فرستادن فرزنـدان خـود توانسـتند     عاشوراي موال و با سالم بر خانواده
اهللا، ایـن ملـت    یعی براي خود در آخرت داشته باشند و بـاالخره سـالم بـر امـت حـزب     شف

هـا، درخـت ایـن انقـالب را      همیشه در صحنه و این ملتی که با دادن عزیزان خود به جبهـه 
آهنـین سـفارش    2جا به این امت بـزرگ و عـزم   کند. من حقیر از همین تقویت و آبیاري می

ه رهبرشـان را تنهـا گذاردنـد، نگذاریـد کـه نایـب امـام        کنم که اگـر آن روز امـت کوفـ    می
ها را گرم نگاه دارید و نگذارید که رزمندگان ما در طول  زمان(عج) تنها بماند، همیشه جبهه

راستی خود را در مقابل خون شهیدان مسئول بدانیم، اگر بگذاریم  خطوط خسته شوند که به
 د. این اسالم و این خون شهیدان زیر پا گذارده شو

 سخنی با خانوادة عزیزم:   
خانوادة عزیزم! در هر حال و در هر جا، دعا به جان امام را فراموش نکنید کـه هـر چـه     

داریم به برکت وجود اوست. از شهادت فرزند حقیرتان افسرده نشوید و هرگز غم و غصـه  
پسـندد   را مـی  را به دل راه ندهید. کاري نکنید دشمنان خوشحال شوند که نه امام ما این امر

و نه من حقیر. همیشه در دعاها و نمازهاي خود براي من حقیر و طول عمر امام، دعا کنید. 
در کارهاي خانه همیشه ثابت قدم باشید و نگذارید که کارها بر شما چیـره شـوند و جـاي    
خالی مرا احساس کنید و آنگاه ناراحت و غمگین شوید. اگر مـن نـوعی نیسـتم، خـدا کـه      

ترین متوکل براي او باشید. علـی جـان درسـت را خـوب بخـوان و مگـذار کـه        هست و به
اي نه چندان دور جامعـه   دست یک سري افراد فاسد بیفتد و در آینده مدرسه و دانشگاه ما به
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ما را تماماً به زیر فساد خود بکشند که این جامعۀ ما حاصل تالش و خون شهیدان ما است. 
ام ما را خوشحال کنید، پس بکوشید تا جامعه اصالح شود و خواهید که شهیدان و ام اگر می

 توانید کمک کنید.  از هر راهی که می
ام وصـیت   نویسم که الگویم نوشته است، فرمانده من وصیت خود را بر روي کاغذي می 

کرده است و اگر نگاهی در آن بیندازید، خواهید دید که سطح ایمان و اخالص ایـن شـهید   
وده است. البته تالش و کوشش ایشان بـراي گـردان و اخـالص او بـراي     عزیز در چه حد ب

 همگان آشکار است.  
 مقداري پیرامون واجبات 
کنیـد و   1خواهم کـه آن را قضـا   روز روزه بدهکار هستم و از شما می 15من در حدود  

کنید و لـوازمی چـون    2خواهم که آن را قضا یک سال نماز بدهکار هستم باز هم از شما می
سپارم و مقدار پولی که در بانک دارم خرج خـودم کنیـد. و در خاتمـه     وتور را به پدرم میم

براي آمرزش گناهانم و طول عمر امام امت و پیروزي رزمنـدگان اسـالم، در طـول خطـوط     
 ها دعا کنید.   جبهه

 »و برکاته 3اهللا ۀحموالسالم علیکم و ر«
 االسالمی الحقیر مهدي شیخ

26/4/66 
 وزي رزمندگان اسالمبه امید پیر
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 هاي کلیدي عبارت
I )نماز بگذاریم.7با امام عزیز در کنار مرقد امام حسین ( 
I .قدر امام عزیز را بدانند و شب و روز براي او دعا کنند 
I .بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدي شد 
I خبـران   خـدا بـی   ن ازدهند و ای فرستند و شهید می میهایشان را به جبهه  مردم شهیدپرور، جوان

 کنند، الاقل چوب هم الي چرخ این انقالب نگذارند. آیند و کمک نمی اگر به جبهه نمی
I  زیاد کنید. و تشکیل راهپیمایی و مراسم شهدا راصفوف نماز جمعه و دعاي کمیل 
I اي به خود اجازه بدهم که در خانه بنشـینم و   چون پیام امام و مرجعم را شنیدم، نتوانستم لحظه

 داي امام را لبیک نگویم.ن
I ها آورند. سوي جبهه داشته و روي به ها را گرم نگه چنان جبهه خواهم هم از امت شهیدپرور می 
I .هدف ما اسالم است 
I .اگر بکشیم پیروزیم و اگر شهید هم بشویم پیروزیم 

 احمد :نام
 کبیر شیخ خانوادگی: نام 
 علیعباس پدر: نام 

 ساره نام مادر:
 1335ویکم خرداد  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 سوم متوسطهتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1367چهارم مرداد  تاریخ شهادت:
 آباد غرب اسالم محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 کبیر احمد شیخ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نام خداوند بخشایندة مهربان به

  »ولی اهللا 2رسول اهللا، اشهد ان علیاً 1اله اال اهللا، اشهد ان محمداًاشهد ان ال «
دهم که محمد رسـول و   همتا و شهادت می دهم که نیست جز خداي یکتا و بی شهادت می«

 ».دهم که علی ولی خداست فرستادة خداست و شهادت می
قدر جهـان،   عالی با سالم و درود بیکران به رهبر کبیر انقالب و فرماندة کل قوا و مرجع 

فدا و سالم بر شهدا از شهداي کربال تا به شهداي  لهارواضاحضرت نایب االمام، امام خمینی 
. و 4و شـهیدان محـراب   3اهللا بهشـتی  تیر، باالخص شهید مظلوم آیـت  7میدان ژاله و شهداي 

کبیـر بـا کمـال     سالم بر شهیدان به خون خفتۀ کربالي غرب و جنوب. اینجانب احمد شـیخ 
هـاي نبـرد    حت و سالمت به فرمان امام عزیز و فرماندة کل قوا، لبیک گفته و عازم جبهـه ص

اي را که نسبت به این انقالب دارم، انجام وظیفه نمایم،  حق علیه باطل شدم، تا بتوانم وظیفه
 زده نباشم.   تا در پیش خدا و رسول و نایب امام و خانوادة شهدا خجالت

 5»هل من ناصر ینصـرنی «ز وظیفۀ فردفرد ما این است که نداي برادران و خواهران! امرو 
هـاي نبـرد حـق علیـه باطـل       شود، لبیک گفته و به جبهه از حلقوم امام عزیز جاري می 6[...]

اش در منطقـه   شتابند و این عروسک آمریکایی [را] که توسـط اربابـان آمریکـایی    صدامی ب
ي مشتاقان عاشق اباعبداهللا، بخصوص خانوادة کند، خفه کنیم و راه کربال را به رو آشوب می

) نمـاز بگـذاریم و از آنجـا    7شهدا باز کنیم و با امام عزیز در کنـار مرقـد امـام حسـین(    
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، قبلۀ اول مسلمین، حرکت کنـیم و اسـرائیل غاصـب را از سـرزمین مظلـوم      1طرف قدس به
 فلسطین بیرون کنیم انشاءاهللا.  

خواهم که قدر امام عزیز را بدانند و شـب و   ایران میاز برادران و خواهران و تمام ملت  
روز براي او دعا کنند، چون بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدي شد. و از مردم شـهیدپرور  

هاي جامعۀ محترم حوزة علمیه قم را قدر بداننـد و سـاده    خواهم که رهنمودها و هدایت می
امام و جامعۀ مدرسین حـوزة علمیـه   از آن نگذرند، چون اگر از اول انقالب گوش به فرمان 

وامثال او کردند، بر اثر این بـود   2صدر خوردیم و خیانتی که بنی قدر ضربه نمی بودیم، آن می
و الحمدهللا از زمانی [را] که توسط روحانیـت   .3حوزة علمیه را نشناخته بود ه،که هنوز جامع

لعون، چقدر مملکت مـا توسـط   صدر م مبارز، حوزة عملیه را شناختیم، دیدیم که بعد از بنی
بینیم کـه دولـت مکتبـی و     رهنمودهاي حوزة علمیه قم، کارهایش به پیش رفت و امروز می

مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان، از برکات امام عزیز و حوزة علمیه قم بود. چـون  
ایـد  چنـین ب  باشـد. و هـم   شان نسبت به مسئولین خیلی زیاد[تر] از من و شما می آنها آگاهی

ها،  دولت مکتبی و در خط امام و از مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان و تمام ارگان
اهللا جوشیده و بـاالخص جهادسـازندگی حمایـت کـرده و نگذارنـد کـه        از بطن مردم حزب

 دشمنان ما آنها را تضعیف کنند. 
اشـند کـه دو   خواهیم که مواظب افراد ناصالح ب ها می و از تمام مسئولین مملکتی و ارگان 

خـواهیم کـه بیشـتر تحقیقـات کـرده و چنانچـه        در بین آنها رخنه نکنند. و از آنها می 4باره
اند، مـورد تأییـد انجمـن اسـالمی باشـند و از مسـئولین ادارات        انجمن اسالمی تشکیل داده

خواهیم که بیشتر ارتباط با انجمـن اسـالمی اداره خـود داشـته باشـید و از روي هـواي        می
خود کار نکنند و چنان نشود که فالن مدیر، بدون تحقیق، خـداي نکـرده مغرضـانه    نفسانی 

قضاوت کند و شخصی را که براي این مملکت وجودش مثمرثمر اسـت، کنـار بزنـد و بـه     
فروشـان و   این گـران  5اند گوش دهد. [...] حرف افرادي که امروز دایۀ دلسوزتر از مادر شده
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ایـن مـردم    1مکند، خـدا از آنهـا نگـذرد [...]    خفاش می محتکران که خون این مردم را مثل
خبـران   دهند و این [از] خـدا بـی   فرستند و شهید می هایشان را به جبهه می شهیدپرور، جوان
کنند، الاقل چوب هم الي چرخ این انقالب نگذارند. واز  آیند و کمک نمی اگر به جبهه نمی

قـدر مـردم مـا و     ت با آنها رفتار کننـد و ایـن  خواهیم که با اشد مجازا هاي انقالب می دادگاه
کنند، ناراحت نکننـد. و آنهـا بداننـد کـه      فشانی می رزمندگان [را] که در این هواي گرم جان

 شود و این رزمندگان جواب شما را هم خواهند داد.  انشاءاهللا جنگ تمام می
کیل خـواهم کـه صـفوف نمـاز جمعـه و دعـاي کمیـل و تشـ         و از شما مردم غیور مـی  

راهپیمایی و مراسم شهدا [را] زیاد کنید. و امید رزمندگان فقط به شـما مـردم پشـت جبهـه     
ها است. علت جنگ عراق علیـه ایـران بـر اثـر وحـدت و       تر از همه چیز همین است و مهم

 ور شد.   اتحاد و صداي اهللا اکبر شما بود که به مملکت اسالمی حمله
مادر و همسـرم و برادرهـایم و خـواهرم دارم. از     در آخر صحبتی هم با خانواده عزیزم، 

ام را  خواهم که مرا ببخشی، چون این حقیر فرزند شما نسبت بـه شـما وظیفـه    شما مادر می
داند و از تو مادر طلب عفـو   خوب انجام ندادم، چون حق مادر خیلی زیاد است که خدا می

خواهم که  ی. از تو مادر میو بخشش را دارم، چون تو زیاد رنج کشیدي و به کسی هم نگفت
صبر داشته باشید بعد از شهادتم، گرچه لیاقت ندارم و چنانچه شهادت نصیبم گردید، گریـه  

جا تنها برو و گریه کن، مبادا دیگران بفهمند و سوء اسـتفاده   زیاد نکنید و اگر خواستی، یک
 کنند و بدان تو در پیش خدا اجر زیادي داري. 

اي را که نسـبت بـه تـو داشـتم خـوب ادا       ضی باشید. شاید وظیفهو اما همسرم از من را 
بخشـی. و از   خواهم و به احترام خـودت مـرا مـی    نکرده باشم و از شما همسرم معذرت می

خواهم که در تربیت فرزندمان میثم عزیز سعی و کوشش کنید و چنان تربیت کنیـد   شما می
ام  اللهـی  نشاءاهللا. و از بـرادران حـزب  که در آینده شخص مفیدي براي اسالم و جامعه باشد ا

خواهم که اسلحۀ به زمین افتادة بـرادرت را بگیریـد و بـر     ناصر و منصور و علی از شما می
احترامـی کـردم، از شـما همگـی بـرادرانم       علیه کافران شورش کنید و چنانچه به شـما بـی  

 خواهم و امیدوارم که به بزرگی خودشان ما را ببخشند.  معذرت می
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احترامی کـردم و از   خواهم که چنانچه به تو بی اي همسر عزیزم، از تو هم معذرت میو  
ات صبور باشی و در تربیت فرزنـدمان کمـال سـعی و کوشـش      خواهم که در زندگی تو می

باشم اگر خداونـد قبـول    کنی و آنها را تحویل اسالم و مسلمین کنید و من دعاگوي شما می
هـا چنانچـه    شناسـند بـاالخص فامیـل    مۀ افرادي که مـرا مـی  هایم از ه کند. و در آخر حرف

 خواهم که مرا ببخشند.  احترامی خداي نکرده، کردم از آنها می بی
 

 »اهللا و برکاته حمۀالسالم علیکم و ر«
 7/5/62غروب جمعه انرژي اتمی 

 کبیر احمد شیخ
 

اسالم، نصـرت عطـا   بار)، رزمندگان  3( دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  
 بفرما، زیارت کربال نصیب ما بگردان.

 

 اي دیگر] نامه [وصیت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
هاي آن خیلی ریز باشد که  اینجانب الحمدهللا به کسی آنچنان بدهکار نیستم، شاید مبلغ 1[...]

برایتـان   هاي آن بزرگ باشد، کامالً یادم است که آن هم آن هم من یادم نیست. اگر هم مبلغ
نوشتم و لوازم منزل که منزل مادرم است، آنها را به مادرم بخشیدم و کسی حق این را ندارد 
که بگوید این لوازم از احمد بوده. اوالً وظیفۀ من بوده که بعد از پدرم کفیل زندگی باشم، تا 

در  زمانی را که برادرهایم بزرگ شوند و من زنـدگی را تـأمین کـنم و لـوازم منزلـی را کـه      
خواهم که چنانچه شـهادت   زندگی خودم بوده، تعلق به خانوادة خودم دارد و از همسرم می

نصیبم گردید، وظیفۀ شرعی خودش را نسبت به ادامۀ زندگی انجام دهد و مـانعی از لحـاظ   
باشـد. البتـه    اینجانب نبوده و هرگز خودش را اسیر اینجانب نکند، چون خداوند راضی نمی

باشـد. و بعـد از    عنوان وظیفۀ شرعی مـی  اش به زنم، همه ها را می این حرفباید ببخشید که 
کنم و ایشان کارهاي زنـدگیم را سـر و سـامان     اینجانب قیم خودم را برادرم ناصر معلوم می
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بدهد، خداوند به ایشان اجر دهد. دیگر با شما عرضـی نـدارم، جـز سـالمتی امـام عزیـز و       
 ال خواهانم.  خانوادة محترمم را از خداوند متع

ها برسانید. حاج عمو و زن عمو و کاظم آقا و برادرشـان و   سالم من را به یکایک فامیل 
هاي آقاي میرحسـینی و   شان و آمنه خانم و زن حاج عمو و منزل حاج آقا و خانواده خانواده

آقاي خواجه و آقاي سلیمانی و آقاي اسماعیل پسرعمه و عمه و آقـا اسـماعیل خودمـان و    
ها و عمه سکینه و خانواده حاج عمو و منزل شـهید بیـدگلی همگـی را سـالم      ی فامیلتمام

رسانید و امیدوارم که ما را ببخشند واگـر دنبـال کسـی غیبـت کـردم امیـدوارم کـه مـن را         
 ببخشند.

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 کبیر احمد شیخ

15/5/62 
 

 2خواهم در مـورد [...]  بدهم. از همسرم می 1..]و اما در مورد اموال زندگی خودم چند [. 
انـداز در بانـک دارم از روي    که کاغذ پیشش است، مبلغ آن را بپردازد و مقداري پـول پـس  

نـام ناصـر اسـت،     ولـی بـه    ریختمعنوان موتور  بگیرد و مبلغ هشت هزار تومان که به 3[...]
نام ایشـان اسـت و مبلـغ سـی       خودتان این مسئله را حل کنید، چون پول در فیش بانکی به

ایـن   ،اینجانب ریخته که این مبلغ پول از اینجانب نبودهحساب هزار تومان جهت ماشین به 
 4پول از ورثه بوده و مقداري به حاج علی شاهرودي بدهکارم، آن را تسویه کنید بابـت [...] 

تومـان   14500، مبلغ مشهد 3×4دو هزار تومان به ایشان دادم، بقیه آن مانده و در مورد قالی 
طـوري نبـود    تومان است که اول قرار این 17000به ایشان دادم، ایشان گفته که قیمت فرش 

حاال اگر قبول کرد، کرد اگر قبول نکرد به ایشان بقیـۀ آن را بپردازیـد. مبلغـی نـذر داشـتم،      
) 7) و مسـجد ابوالفضـل(  7شاید یاد رفته، مبلغ چهارصد تومان به مسجد امام حسین(

 دامغان روي هم بپردازید.  
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سـال   7سال روزه برایم بگیریـد و   7خواهم که  از شما همسرم و مادرم و برادرهایم می 
روز روضـه بخواننـد و    5نماز برایم بخوانید و براي پدرم از اول محرم، چون سالش است، 

ومان نمازهاي قضاي پدرم را برایش بخوانید و فیش تلفن توي چمدان است مبلغ دو هزار ت
بدهید تا خرج دعاي کمیل و غیره کننـد. مشـهد کـه رفتیـد یـک روضـه از        1به مسجد [...]

) برایم بخوانند. اگر کسی گفت که من از فالنـی  3) و فاطمه زهرا(7اباعبداهللا الحسین(
خواهم قبول نکنید اگر جزئی و مبلغ کم باشد و من یادم نیست و اگر کسـی   اینقدر پول می

 ، یادم نیست امیدوارم که راضی باشد و ما را ببخشد. از من طلبکار است
 »والسالم«

15/5/62 
 کبیر احمد شیخ

 اي دیگر] نامه [وصیت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
هاي نبرد حق  سالم علیکم. با توفیق و آرزوي موفقیت و پیروزي رزمندگان اسالم، در جبهه

یز پیر جماران که بـه حـق نایـب امـام     علیه باطل، بر صدام [و] صدامیان و دعا براي امام عز
هاي عمر ما را بگیر و بر عمـر بابرکـت ایشـان     باشد و خداوند از لحظه لحظه زمان(عج) می

کنم که این بار توفیق به این بندة حقیر و ضـعیف دادي تـا    بیفزا. خداوندا شکر و سپاس می
نبـرده و چـون    وجـه بـویی از انسـانیت    آشام و پلید کـه بـه هـیچ    در مصاف با دشمن خون

کند، به جبهه روي بیاورم و چون پیام امام و مـرجعم را شـنیدم،    حیوانات وحشی حمله می
اي به خود اجازه بدهم که در خانه بنشینم و نداي امام را لبیـک نگـویم و از    نتوانستم لحظه

ار اند که با پذیرفتن قطعنامه جنگ تمام شده و صـلح برقـر   اینکه بعضی از مردم ما فکر کرده
گردیده دیگر باید به فکر راحتی و آسایش زندگانی باشند، ولی دیدید که این جرثومۀ فساد 

هـایش جـز یـک حیلـه و دروغ بـیش نبـود و بعـد از پـذیرش قطعنامـه،           جنایتکار، حـرف 
سوي جمهوري اسالمی گسترش داده و خواست جمهـوري اسـالمی را از    هایش را به حمله

ي ما بود که خداونـد بنـدگانش را امتحـان کنـد و دیـدیم      پاي درآورد ولی یک آزمایش برا
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ها آوردند و دشمن زبون را از پاي درآورده و به آن سوي مرزها  چگونه مردم روي به جبهه
و  2»و مکراهللا واهللا خیرالمـاکرین  1او مکرو«فرماید  طور که خداوند می فراري بدهند و همان
هـا   سـوي جبهـه   داشته و روي بـه  را گرم نگه ها جبهه 3چنان خواهم هم از امت شهیدپرور می

کاران هرگز دست  آورند و رزمندگان اسالم را یاري کنند. هنوز کار تمام نشده و این خیانت
خواهند اسالم عزیزمان را نابود کنند. البته باید به فکر ایـن نباشـیم کـه     کشند و می از ما نمی

در خـاك دشـمن هسـتیم. اینهـا نبایـد در       چرا یک مقدار از خاکمان را گرفتند و یا اینکه ما
اگر بکشیم پیروزیم و اگر شهید هـم بشـویم   «روحیه ما تأثیري کند و هدف ما اسالم است، 

. دنیا آخرش مرگ است چه مرگی باعزت[تر] از شهادت در راه خدا؟ اگر لیاقـت  4»پیروزیم
 داشته باشیم انشاءاهللا.  

 »والسالم«
 .دار نگهمینی را خدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خ

 باختران
3/5/67 

 برادر حقیر
 کبیر احمد شیخ
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 هاي کلیدي عبارت
I خواهم که پیرو رهبر باشـید و در هـر نمـاز دعـا      از شما پدر و مادر و خواهر و برادر مبارز می

 کنید.
I خـون از ایـن مملکـت     هاي حق علیه باطل رفته و تا آخرین قطـرة  من به فرمان رهبرم به جبهه

 خواهم جنگید. اسالمی و رهبر دفاع کرده و
I دار. ما را به راه راست ثابت قدم نگاه ،بارالها 
I و عمري طوالنی نصیبش کن. خدایا رهبرمان را سالمت دار 

 علیرضا :نام
 کبیر شیخ خانوادگی: نام 
 اصغر علی پدر: نام 

 فاطمه نام مادر:
 1340پانزدهم تیر  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 دیپلمتحصیالت: 
 ارتش کننده: ارگان اعزام

 1361دوم فروردین  تاریخ شهادت:
 دشت عباس محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش   مزار:
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 کبیر علیرضا شیخ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »صفا کانهم بنیان مرصوص هان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیل«
کننـد، گویـا کـه     به درستی که خدا دوست دارد آنان را که صف زده در راهش کارزار مـی «

 )4(سورة صف/ آیۀ » ایشانند بنایی استوار ساخته شده
شکن زمان، رهبر انقالب، امام خمینی و با درود به شهداي  با درود فراوان به امید مستضعفان، بت 

 آشنایان. در و خواهر و برادر و اقوام و دوستان واز صدر اسالم تاکنون و با سالم بر پدر و ما
خـواهم کـه    از شما ملت شهیدپرور ایران، از شما پدر و مادر و خواهر و برادر مبارز می 

پیرو رهبر باشید و در هر نماز دعا کنید کـه: بارالهـا بـه رهبرمـان عمـري طـوالنی عنایـت        
ل رفته و تا آخرین قطرة خون از این هاي حق علیه باط من به فرمان رهبرم به جبهه. بفرماید

مملکت اسالمی و رهبر [دفاع کرده و] خواهم جنگید. امیدوارم که خداوند این سـعادت را  
 ام بدهد.  به من و افتخار بزرگی به خانواده

دهـی نـه بـراي خلـق، بنـابراین       حمید، این کار را براي خـدا انجـام مـی    1اما تو اي [...] 
فالن کار را انجام دادي. حمید، تظاهر و ریـا و خودنمـایی،    2مدبفهضرورت ندارد که کسی 

طلبـی   حمید، از غضب خدا بتـرس و راحـت   دشمنان خونین تواند با آنها سرسختانه بستیز.
 رااز خود دور ساز. 

 ذنا التـزغ قلوبنـا بعـد ا   رب«من نجات از انحرافات و افتادن در گمراهی را مدیون دعاي  
مـا را بـه راه راسـت     ،بارالهـا  دانـم.  می 3»ابانک انت الوه حمۀنک رهدیتنا و هب لنا من لد

دار، خدایا رهبرمان را سالمت[دار] و عمري طوالنی نصیبش کن. خدایا مـا را   ثابت قدم نگاه
 خواهم که مرا ببخشند. بیامرز. از پدر و مادرم می

ر شـیطان و  کلشـ  در اهتزاز باد پرچم جمهوري اسالمی به رهبري امام خمینی. نابود بـاد  
  کفر و نفاق.
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 اهللا اکبر، خمینی رهبر.  
 2/6/1360 کبیر نامۀ سرباز وظیفه علیرضا شیخ وصیت

 

 اي دیگر] نامه [وصیت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
الزمان(عج) و سـالم   ) تا صاحب6سالم به رهبران توحیدي از آدم تا خاتم و از محمد(

کبیر، رهبـر جهـانی اسـالم کـه چـون شـیر روزهـا         بر نایب وارث انبیاء و اماممان، خمینی
) بـه دعـا و نیـایش خداونـد     7ها چون جد بزرگـوارش امـام سـجاد(    خروشد و شب می

) کـه  7مشغول است و سالم بر شهیدان گلگون کفن پاسدار، این حامیان دودمان حسین(
کننـد و   مـی شوند و نهـال انقـالب را آبیـاري     جنگند و بسان او شهید می مانند او غریبانه می

سالم بر برادران روحانی و طالب مسئول، این پیامبران عصرمان کـه بـه هـر سـو پیـام ایـن       
کننـد و سـالم بـر ملـت غیـور و       هاي شوم آگـاه مـی   شهیدان را [برده] و مردم را از جرثومه

شهیدپرور ایران و نابودي و ذلت و خواري از آن مشرکین و کفار و منافقین و شیطان بزرگ 
 جهانخوار باد. آمریکاي 

و مسلمان ایران بـه رهبـري قائـد اعظـم،      1پا خاسته در گرماگرم پیکار سختی که ملت به 
خمینی کبیر، بر علیه استکبار جهانی آغاز نموده است و به هنگامی که یـاران اسـالم، چـون    

و پاسداران اسالم و انقالب و... همچون سـدي محکـم    5و سمیه 4و مقداد 3و سلمان 2ابوذر
رونـد تـا طومـار ایـن دجـاالن را در هـم        اند [و] می مقابل یاران شیطان (آمریکا) ایستادهدر 

پیچند، انسان بر سر دو راهی انتخاب قرار گرفته است و یکی از این دو راه را باید انتخـاب  
کند، یا عزت یا ذلت را، یا حسین را یا یزید را [و] یا تسلیم را یا شـهادت را، یـا بهشـت را    

تـوانم شـاهد زیبـاي شـهادت را در تنگاتنـگ در       کنم که می کم احساس می را. کم یا دوزخ
خواهم شهادتم در خدمت اسـالم و   آغوش خود بفشارم و تا ابد از خود جدا نکنم، زیرا می
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زودي نصیب من خواهد شد، اما خـدایا! در خـود بـه هـیچ      مسلمین باشد و این شهادت به
م او و لئن مـتّ «پذیر هسـتی.   دانم و آگاهم که تو توبه میبینم ولی  وجه لیاقت شهادت را نمی

اگر در راه خدا بمیرید یا کشته شوید، غم مدارید کـه بـه رحمـت    « »لی اهللا تحشرونقتلتم أل
 ، آل عمران)158(آیۀ ». شوید سوي خدا محشور می ایزدي پیوسته و به

ها افکندنـد و   شتن را به رنجها که در راه پیکار با دشمنان تو خوی بار پروردگارا! به همان 
چیزشان گذشتند، حتی از وجودشان، براي عظمت کلمۀ توحید به قربانگاه رفتند واز  از همه

انـد   امامشان را لبیک گفتـه  1»هل من ناصر ینصرنی«هیچ چیز نهراسیدند، پروانه صفت نداي 
یـز بـه راهشـان    اند، تو را سـوگند کـه مـا را ن    و رضاي تو را به رضاي غیر تو انتخاب کرده

هـیچ   مستدام بدار، تا صمیمانه از سوداي قلب و خلـوص کامـل در خـط رهبـري امـام بـی      
انحراف کوشا باشیم و آنچنان بر مرتبت و منزلت شهیدپرور اسالمی ایران بیفزاي کـه هـیچ   

 العالمین. وزن آنان نباشد. آمین یا رب سنگ و هم ملتی هم
 .دار نگهن و این امانتی را از برادر کوچکت قبول ک 

 نامۀ سرباز اسالم وصیت
 کبیر علیرضا شیخ

10/12/1360 
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 هاي کلیدي عبارت
I دهد. فرستد و اسالم را از نابودي نجات می امام را براي یاري اسالم و رهبري مردم می 
I .رزمندگان اسالم در راهی قرار گرفتند که پایان این راه بهشت ابدي است 
I دانـیم،   ) و سعادت براي انسان می7خاطر اینکه شهادت را ادامۀ راه حسین ابن علی( ما هم به

 شهادت حاضریم. براي
I .برادران و خواهران عزیزم! در پی حفظ اسالم باشید 
I هـاي داخلـی و    اهللا! حضور خود را در صحنه حفظ کرده و مواظب توطئـه  برادران و امت حزب

 خارجی باشید.
I ها براي فتح کربال. سوي جبهه جوانان آموزش دیده و عاشقان کربال! بشتابید به 
I ابت است، حفظ کنید و در حفظ انقالب کوشا باشید.که حج خواهرانم! سنگر خودت را 
I .امام را دعا کنید 
I .رزمندگان را دعا کنید 
I .نماز جمعه و نماز جماعت را فراموش نکنید 
I .دعاي کمیل و توسل را بخوانید 
 

 حسین :نام
 شیرپور نوادگی:خا نام 
 اهللا رحمت پدر: نام 

 صغرا نام مادر:
 1343بیستم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان :محل تولد

 دیپلم تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
 خوش عین محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلزار شهداي فـردوس رضـاي    مـزار: 
 زادگاهش 



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     388

 حسین شیرپور
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
حزبـک هـم    جندك هم الغالبون واجعلنـی مـن حزبـک فـانّ     اجعلنی من جندك فانّ اللهم«

   1»اولیائک الخوف علیهم و ال هم یحزنون المفلحون واجعلنی من اولیائک فانّ
ریان خـودت قـرار بـده کـه همانـا لشـکر تـو پیـروز و غالـب اسـت،           کخداوندا مرا از لش«

پروردگارا مرا از حزب خودت قرار بده. همانا لشکر تو پیروز و غالب است. خداوندا مرا از 
 ».  اي ندارند ه که همانا دوستان تو از هیچ چیز ترسی و واهمهدوستان خودت قرار بد

با شکرگزاري به درگاه پروردگار متعال و با صلوات بر رسول او، حضرت محمـد(ص)   
بیت او و با سالم خدمت منجی عالم بشریت، یاور رزمنـدگان، امـام زمـان(عج) و بـا      و اهل

قوا و نایب بر حـق امـام عصـر(عج)،     سالم و درود خدمت رهبر کبیر انقالب و فرماندة کل
) کردنـد. و بـا   7چنان اسالم را زنده کرد که پیامبر و امـام حسـین(   که با رهبري خود، آن

اهللا. و سالم بـر شـهیدان    سالم و درود و آرزوي پیروزي براي رزمندگان اسالم و امت حزب
ـ       ر رزمنـدگان و  و خاندان آنها و سالم بر معلـولین و مجـروحین و خانـدان آنهـا و سـالم ب

 خاندان آنان. 
، ساکن دامغان. وصـیتی  70اهللا شناسنامه  نامه الحقیر حسین شیرپور فرزند رحمت وصیت 

کـه قابـل وصـیت     دهـم، چـون   ندارم که بکنم، اما آنچه اسالم بر عهده من گذاشته انجام می
م دین خـود  کردن نیستم. اما هدف از آمدنم به جبهۀ حق علیه باطل این بود که توانسته باش

گستر اسـت و توسـط    کرده باشم. از آنجا که اسالم دین حق و جهان 2را به اسالم و قرآن ادا
) براي نجات مردم آورده شد و براي تحقق بخشیدن بـه آن چقـدر زحمـت و    6پیامبر(

مشقت کشید و ادامۀ تحقق آن را به اماممان سپرد و ائمه هم با نثـار جـان خـود و ریخـتن     
) باوجود کمبود یاور 7امام حسین( 3ي و تحقق بخشیدنددار نگهمانت را خون خود، این ا

وجود آورد و بهترین یارانش و حتـی تمـام    در مقابل کفر یزیدي ایستادگی کرد و عاشورا به
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یارانش را در آن روز هدیه اسالم کرد و خودش هم در آخر فداي قرآن و اسالم کرد، اما بـا  
کـه امـام    تـر شـد، چـون    هاي اسـالم مسـتحکم   بلکه پایه ،1کشته شدنش اسالم از بین نرفت

داشتند. و این اسالم اسـت کـه    ) و یارانش شهید شده بودند و خود را زنده نگه7حسین(
دست ما سپرده شده است، اسالمی که طاغوتیان و خانـدان پهلـوي بـا     صورت به امروز بدین

کـه شـده    2آنهـا را بـه هـر [...]   الهام از سرپرست خود یزید بن معاویه در پی این بودند که 
رسـد و امـام را    است ازبین ببرند و کفر را جایگزین آنها کنند، اما نصرت خداونـد فـرا مـی   

دهد. و این هدیۀ  فرستد و اسالم را از نابودي نجات می براي یاري اسالم و رهبري مردم می
ی را بـراي  وسـیلۀ شـهداي انقـالب اسـتمرار و پابرجـاي مانـد و خطرهـای        خدادادي هم به

وجود آورده و آنها را از منافعشـان بـا زور    خواران غرب و شرق به کفرصفتان زمان و جهان
هـایی از قبیـل جنـگ     وجـود آوردن توطئـه   بـا بـه   3دستاورد خود به دور کرده و این کافران

تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی در پی نابودي قرآن و ایران اسالمی کمـر همـت بسـتند و    
کنم کـه پـا    خاطر حفظ دستاورد خون شهیدان قدم بر جبهه نهادم و افتخار هم می من هم به

 در جبهه و در صف مجاهد مردان قرار گرفتم.
رزمندگان اسالم در راهی قرار گرفتند که پایان این راه بهشت ابدي است و من هـم کـه    

خار و سعادتی اسـت  ام، اگر خداوند توفیق شهادت نصیبم کرد، این افت در این راه نهاده شده
خاطر اینکه شهادت را ادامۀ راه حسـین ابـن    که خداوند به من عطا فرموده است و ما هم به

طـور کـه امـام     دانیم، بـراي شـهادت حاضـریم. همـان     ) و سعادت براي انسان می7علی(
   4»کند. ها است که پیروزي را بیمه و دشمن را رسوا می همین شهادت«عزیزمان فرمود: 

و خواهران عزیزم! در پی حفظ اسالم باشید و نگذاریـد زالوصـفتان و خفاشـان     برادران 
دار  هـاي خـود آن را خدشـه    هـاي و توطئـه   شب، کسانی که ظلمت آنها را فراگرفته، با نقشه

ها باشید که هر روز و ساعت و هر دقیقه در فکر از بـین بـردن ایـن     کنند. مواظب ابرقدرت
اید، حتمـاً بدانیـد    اهللا را ببینند که از بیداري خود کاسته زبانقالب هستند و اگر شما امت ح
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 1که ضربه به انقالب اسالمی خواهد زد. و مواظب نیروهاي بالقوه امپریالیسم باشید (منافقین
و کفار داخلی) که در داخل کشور قد علم نکنند. بـرادران! ضـربۀ اینهـا بیشـتر اسـت از آن      

 اند.   رة اسالمی به خود گرفتهکه اینها چه ضربه جهانخواران، چون
اهللا! حضـور خـود را در صـحنه حفـظ کـرده و مواظـب        خالصه برادران و امت حـزب  

رو رهبـر کبیـر    یابـد، مگـر اینکـه دنبالـه     هاي داخلی و خارجی باشید. اینها تحقق نمی توطئه
زید انقالب باشید و حرف شما حرف او، راه شما راه او باشد، که در این حال است که پیرو

انگاري بشود، دوباره کفر مسـتقر خواهـد شـد. از شـما      و اگر خداي نکرده در این امر سهل
اهللا التماس دعا دارم، براي سـالمتی امـام امـت، بـراي فـرج در ظهـور حضـرت         امت حزب

هـا فرامـوش نکنیـد. اي     خصوص جبهـه. جبهـه   مهدي(عج) و پیروزي رزمندگان اسالم و به
 ها براي فتح کربال. سوي جبهه ن کربال! بشتابید بهجوانان آموزش دیده و عاشقا
 خصوص پدر و مادرم خدمت خانوادة عزیزم، به

کنم که از من راضی باشید و خوشحال باشید از اینکه توانسـتم در   از شما درخواست می 
جبهه حضور بیابم و هیچ ناراحتی نداشته باشید. پدر و مادرم اگر خداوند متعال مـرا شـهید   

افتخار کنید به شهادت فرزندنان که الاقل در راه خـدا شـهید شـدم و فرزنـدي را      کرد، شما
تربیت کردید که جزء منافقین نشد و جزء کسانی نشد که در مقابل اسالم قـرار گیـرد. و از   
شهادتم هیچ اندوهی نداشته باشید و دل خود را ببرید پیش پدران و مادران دیگـر شـهیدان.   

را  اشید که امام امت در موقعی که فرزند برومندش حاج آقا مصطفیو این رادر نظر داشته ب
به شهادت رساندند، امام در مقابل شهادت فرزند خود هیچ انـدوهی از خـود نشـان نـداد و     

طور است، شما هـم امـام    . ببینید امام چه2»این شهادت را یکی از الطاف خفیه الهی دانست«
) و 7(4اصـغر  ) فرزنـد کـوچکش علـی   7م حسـین( اما 3را الگو قرار دهید و یا که [...]

) را با خوشحالی و با خیال راحت نثار اسالم کرد و شـما هـم بایـد    7( اکبر جوانش علی
                                                 

 ر.ك. تعلیقات. -1
طور قضا یـا مهـم نیسـت خیلـی      این«اهللا سیدمصطفی خمینی فرمود:  امام خمینی با اشاره به شهادت فرزندشان آیت -2

طافی دارد ظاهر و الطـاف خفیـه، یـک الطـاف     آید و خداوند تبارك و تعالی ال آید براي همۀ مردم پیش می پیش می
 ).234 -235ص  ،3(صحیفه امام، ج». اي خداي تبارك و تعالی دارد که ماها علم به آن نداریم خفیه

 خوانا نیست. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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طـور کــه در محـرم بــراي شـهادت امــام     ) را الگـو قــرار دهیـد و همــان  7امـام حســین( 
 کنید.   ) گریه و عزاداري می7حسین(

حفـظ کـن و در حفـظ انقـالب کوشـا      خواهرانم! سنگر خودت [را] که حجابت است،  
ام به زمین بیفتد و تو حمل کنندة اسلحۀ مـن هسـتید،    اهللا! نکند اسلحه باشید و برادرم نعمت

خواهم راه مرا ادامه دهید و بـر فعالیـت خـود در راه اسـالم کوشـاتر باشـید. اگـر         از تو می
خـاك سـپارید و اگـر     هدست شما رسید، در کنار دیگر شهیدان بزرگوار شهرمان ب ام به جنازه

دست شما نرسید، باز هم غمی نداشته باشید و به فکر دیگـر شـهیدان گمنـام     ام به هم جنازه
 قدر پولی که دارم در راه جبهه جنگ بدهید در صورتی که احتیاج نداشتید.   باشید. آن

د و امام را دعا کنید، رزمندگان را دعا کنید، نماز جمعه و نماز جماعت را فراموش نکنیـ  
 دعاي کمیل و توسل را بخوانید، یک مقدار نماز و روزه براي من بخوانید و بگیرید.

 

 نامۀ این حقیر حسین شیرپور این بود وصیت
29/7/61 

 جبهۀ اسالم
 حسین شیرپور
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 هاي کلیدي عبارت
I .جهاد بر کسی که حق را شناخته واجب است 
I هاي حق علیه باطل شوم. ک گفته، روانۀ جبههامروز وظیفه داشتم به پیام امام امت لبی 
I  .بهتر از جانم چیزي ندارم که فداي اسالم کنم 
I  که بتوانیم حقانیت اسالم را ثابت کنیم.   خواهم که خونم را بپذیري از تو میخدایا 
I هاي فشرده به نمازهاي جماعت و جمعه بروید. با نظم کامل و با صف 
I زمندگان را فراموش نکنید.هاي خود ر در صحنه باشید و با کمک 
I 7اکبـر(  ) و علـی 3خواهم که فرزندان عزیـزم را هماننـد زینـب(    همسر گرامی از شما می (

 تربیت کن.
I .سعی کنید همیشه در خط اسالم و ادامه دهندگان راه شهیدان قدم بردارید 
I تقویت کنید. این جبهه را که جبهۀ اسالم است را 
I ا بدانید.قدر امام امت این نعمت بزرگ الهی ر 

 عباسعلی :نام
 شیرعلی خانوادگی: نام 
 اکبر علی پدر: نام 

 زهرا نام مادر:
 1332وچهارم اردیبهشت  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان :محل تولد

 پایان دوره ابتداییتحصیالت: 
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365وچهارم فروردین  بیست تاریخ شهادت:
 فاو عراق محل شهادت:
 ابت ترکشاص :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     396

 عباسعلی شیرعلی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا      «

 )169 1(سورة آل عمران آیه» متنعم خواهند بود.
اهللا االعظـم، امـام    بقیـۀ رود فـراوان بـر همـۀ انبیـاء و ائمـه اطهـار، مخصوصـاً        سالم و د 

الشأن، خمینی کبیـر   العالمین له الفدا و نایب برحقش، امام عظیم 2زمان(عج) روحی و ارواح
و با درود و سالم به کلیۀ شهدا، از شهداي صدر اسالم تا شـهداي جنـگ تحمیلـی و یـاري     

 سرنگونی کفر جهانی و برافراشته شدن پرچم اسالم در جهان.کنندگان دین خدا و به امید 
کنم. خداي را شکر کـه بـه مـن     نامۀ خودم را آغاز می اینجانب عباسعلی شیرعلی وصیت 

) و رزمنـدگان اسـالم باشـم و بـه     7توفیق داد تا مدتی را در خدمت عاشقان امام حسین(
اي عینی اسـت   ت و این فریضهآنها خدمت کنم. جهاد بر کسی که حق را شناخته واجب اس

که همه روزه در هر مکان با دشمنان حق بستیزید. جهاد با کسی که از راه حق دوري گرفته 
و به اختیار خود به سراشیب نابینایی و گمراهی فروافتاده بر رهروان حق واجب اسـت. مـا   

الی را کـه غصـب   اند و امـو  ایم تا با مردمی که آیین خداوند را نادیده گرفته کمر همت بسته
انـد و در زمـین فسـاد     انـد و حـق را پایمـال کـرده     اند، حدود شرعی را کنار گذاشـته  نموده
اند، نبرد کنیم. و من امروز وظیفه داشتم بـه پیـام    پیوند دوستی بسته 3اند و با قاسطین پراکنده

نـدارم کـه   هاي حق علیه باطل شوم، تا بهتر از جانم چیزي  امام امت لبیک گفته، روانۀ جبهه
خواهم که خونم را بپذیر[ي] که بتوانیم حقانیـت اسـالم را    فداي اسالم کنم. خدایا از تو می

 ثابت کنیم. 
اهللا! همه باید از خداوند تبارك و تعالی بخواهیم که سایۀ پربرکـت امـام    و اما امت حزب 

شـهیدپرور!   هاي مسلمان همـواره مسـتدام بـدارد. امـت     امت و امید امام را بر سر ما و ملت

                                                 
 ».سوره«در اصل وصیت  -1
 ».ارواحنا«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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هاي فشرده به نمازهاي جماعـت و جمعـه برویـد و     هوشیار باشید و با نظم کامل و با صف
خصوصاً نماز عبادي سیاسی جمعه. و با نظم اسالمی مراقب امور بوده که خداي نکرده یک 
وقتی منحرف، یا از خط اصیل انقالب اسالمی، که همان خط ائمـه اطهـار و انبیـاء و خـط     

اهللا تـاکنون کـه شـما همـواره در صـحنه بودیـد بـه         رج نشوید. امت حـزب قرآن است، خا
اید، سعی کنیـد از ایـن    اید و رزمندگان را در جبهه یاري داده هاي امام امت گوش داده فرمان

هاي خود رزمندگان را فراموش نکنید. خیلـی از شـما    به بعد هم در صحنه باشید و با کمک
اید]، یا کاري کردم که باعـث   گر از این حقیر بدي [دیدهاهللا ممنون و متشکرم و ا امت حزب

 ناراحتی شماها شده است، حاللم کنید.
نمایم که در حـق   پدر و مادر گرامی و ارجمندم! خیلی خیلی از شما ممنونم و تشکر می 

ها کشیدید و از خداوند بزرگ همیشه سپاس گفتم که چنین پدر و مادري به مـا   من زحمت
خواهم که اگر کاري کردم کـه باعـث    از شما التماس دعا دارم و از شما می عنایت فرموده و

 ام مرا ببخشید و حاللم کنید.  ناراحتی و اذیت شما شده
ام، زیرا که نتوانستم آن حقی [را] کـه   همسرگرامی و فرزندان عزیزم! من از شما شرمنده 

کنم که چنین همسري بـه مـن    بر گردن من داشتید ادا کنم، مرا ببخشید. خداي [را] شکر می
 عنایت فرمود. سعادت و سالمتی دو جهان را از خداوند بزرگ خواستارم.

فرزندان عزیزم، اعظم جان، مرتضی جان، محمد جان و زینـب جـان! مـرا ببخشـید کـه       
خواهم که فرزندان  نتوانستم حق پدري را نسبت به شماها اداء کنم. همسر گرامی از شما می

) تربیت کن و آنها را در تعلـیم دیـن اسـالم    7(1اکبر ) و علی3د زینب(عزیزم را همانن
 کوشا باش.

برادران و خواهران گرامی! سـعی کنیـد همیشـه در خـط اسـالم و ادامـه دهنـدگان راه         
هـاي   شهیدان قدم بردارید و این جبهه را که جبهۀ اسالم است [را] تقویت کنید و از کمـک 

مام امت این نعمت بزرگ الهی را بدانیـد و در اطاعـت از   خود به جبهه دریغ نورزید. قدر ا
فرامینش کوشـا باشـید. در پایـان از تمـام دوسـتان و آشـنایان و فـامیالن نزدیـک و دور و         

اید] یـا کـاري کـردم کـه باعـث       خواهم]، اگر از این حقیر بدي [دیده همسایگان عزیزم [می

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
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نین التماس دعا براي سالمتی امـام و  ناراحتی شما شده است، مرا حالل کنید. و از همه مؤم
   1نصرت کفرستیزان اسالم و آمرزش گناهان این بندة گناهکار دارم.

25/9/64 
 بندة حقیر خدا
 عباسعلی شیرعلی

 اي دیگر] نامه [وصیت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نام اهللا یگانه پاسدار حرمت خون شهدا به

سال نمـاز   7زان تقاضا دارم که من در حدود اینجانب عباسعلی شیرعلی عاجزانه از شما عزی
روز، روزة قضا دارم. برایم بگیرید. و اگر جنازة مرا آوردند، قبـل از اینکـه دفـن     64قضا و 

شوم، چهل مؤمن مرا شفاعت کنند و یک عدد تربت کربال در قبر همراه جنازة من بگذارنـد  
 جاي آورد. و یک نفر شب اول قبر برایم نماز وحشت به

 

 »اهللا و برکاته حمۀلسالم علیکم و روا«
20/11/64 

 بعدازظهر 5/4ساعت 
 

                                                 
جنـگ جنـگ تـا رفـع فتنـه در       -جنگ جنگ تا پیروزي -نامه اضافه کرده است ر زیر را باالي وصیتشهید دو شعا -1

 عالم.
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 هاي کلیدي عبارت
I .سالم بر حضرت امام، امین بزرگ، ناجی عصر ما و سایر مظلومان در طول تاریخ 
I شیرزن کربال، باشیم.)3(امید آنکه ما نیز ادامه دهنده و پیرو حضرت زینب ، 
I گردم. هاي نبرد حق علیه باطل اعزام می اي تکلیف الهی، به جبههبنا برحسب وظیفۀ شرعی و اد 
I )هرگز در برابر جباران و ستمگران تسلیم نشد.3حضرت زینب کبري ( 
I ) با ایراد خطبۀ ... روحی تازه در کالبد مردم عصر خویش دمید.3حضرت زینب کبري ( 
 

 قربانعلی :نام
   شیرمرغی خانوادگی: نام 
 اصغر علی پدر: نام 

 تفرج نام مادر:
 1332پانزدهم مرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان محل تولد:

 دیپلمتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1367هفدهم فروردین  تاریخ شهادت:
 د غربآبا اسالم محل شهادت:
 بمباران شیمیایی نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي بهشـت زهـراي      مزار:
 شهرستان تهران 
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 قربانعلی شیرمرغی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برطرف « 1»تکون فتنهو قاتلوهم حتی ال«

 (قرآن کریم)» شود.
 (امام خمینی)2ایم.  اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد، ما ایستاده

)، سرور [و] ساالر شهیدان و سالم بـر  7با سالم و درود به حضرت اباعبداهللا حسین( 
)، همان شیرزنی که تمامی مصـائب و  3، زینب کبري(دهندة راه آن حضرت رهرو و ادامه

ها را با جان و دل پذیرفت و هرگز در برابر جباران و ستمگران تسلیم نشد و با ایراد  سختی
چنـان وحشـت و    ها، عالوه بر آنکه روحی تازه در کالبد مردم عصر خویش دمیـد، آن  خطبه

ا از آنان ربوده و بـر رسـوایی و   اضطراب در دل یزید و یزیدیان برافکند که خواب راحت ر
گري آنان افزود. و سالم بر حضرت امام، امین بزرگ، ناجی عصر ما و سایر مظلومان  الابالی

 در طول تاریخ.
امید آنکه ما نیز ادامه دهنده و پیرو حضرت زینـب، شـیرزن کـربال، باشـیم و در عمـل       

 اثبات کنیم که پیرو آنانیم و عامل به عمل. 
هـاي نبـرد حـق علیـه      نا برحسب وظیفۀ شرعی و اداي تکلیف الهی، به جبههاین حقیر ب 

گردم، گرچه با توجه به شـناختی کـه از خـودم دارم و بـا توجـه بـه اعمـال         باطل اعزام می
گذشته، لیاقت و استحقاق شهادت در راه خدا را نـدارم، معـذالک امیـد عفـو و بخشـش از      

 درگاه پروردگار عالم را دارم. 
و  3اهللا منتظـري  وي سالمتی و طول عمر براي حضرت امـام و حضـرت آیـت   ضمن آرز 

آرزوي پیروزي نهایی براي رزمندگان اسالم، در صورت نائل شدن به فـوز عظـیم شـهادت    
 نمایم.   ) تهران، تعیین می3محل دفن خود را مزار شهدا، بهشت زهرا(

 قربانعلی شیرمرغی

                                                 
 .193بقره/  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I  شوم. ام که شهید می ندارم، چون من در خواب دیدهامیدي به بازگشت 
I ام و هیچ مرا باکی از کشته شدن در راه اهللا نیست. به جبهه آمده 
I باشیم. می )7(پروردة مکتب حسین ما نمک خورده و دست 
I .شهادت مرا به همه تبریک بگویید 

 عبداهللا :نام
 پور صائمی خانوادگی: نام 
 اکبر علی پدر: نام 

 صدیقه نام مادر:
 1345ونهم شهریور  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان تهران محل تولد:
 سوم متوسطه تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1365ام اردیبهشت  سی ریخ شهادت:تا
 عمران عراق حاج محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 شاهرود گلزار شهداي شهرستان مزار:
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 پور عبداهللا صائمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»فی سبیل اهللا ة احب الی اهللا عزّ وجل من قطرة دمٍ) مامن قطر6قال رسول اهللا(«
تر نیست از قطرة خونی  اي در پیش خدا محبوب ) فرموده هیچ قطره6حضرت رسول(«

 »که در راه خدا ریخته شود.
 اکبر. پور، فرزند علی نامۀ برادر شما عبداهللا صائمی وصیت 
فرستد و یـک روز هـم انسـان را     نام خدا، خدایی که یک روز انسان را به این دنیا می به 

 برد. سالم بر وادي کردستان.   می
سـازند و   پدرم و مادرم! اینک ما را براي نبردي سخت بر علیه دشـمنان خـدا آمـاده مـی     

شـوم. چـون عکـس مـرا      ام که شهید می امیدي به بازگشت ندارم، چون من در خواب دیده
نامـه را   اکنـون کـه ایـن وصـیت     بزرگ کرده بودند و عکس بزرگ شده خود را دیدم و هـم 

دانم که در نبردي که در پیش داریم به درجۀ رفیع شـهادت، اگـر خـدا قبـول      نویسم، می می
 گردم.   کند، نائل می

من به فرمان فرماندة کل قوا، امام خمینی، بـراي عقـب رانـدن دشـمن از ایـن سـرزمین        
اه اهللا نیسـت، چـون مـا نمـک     ام و هیچ مرا باکی از کشته شـدن در ر  اسالمی، به جبهه آمده

باشیم. پیام خون مرا به همۀ مردم برسانید. شـهادتم   پروردة مکتب حسین می خورده و دست
را به امام زمان(عج) و نایب بر حقش امام خمینی و ملت قهرمان و شهیدپرور ایران تبریـک  

 بگویید.
فـی  «مـن در راه  کـه   داریـد و از ایـن   دانم که شما مـرا دوسـت مـی    پدر و مادرم! من می 

سوي او شتافتم، باید ایـن را افتخـاري بدانیـد، چـون شـما مـرا        قدم برداشتم و به »اهللا سبیل
) بجـنگم و در راه  7گونه تربیت کردید که چون سربازان حسـین(  تربیت کردید و مرا این

سـوي   آنها گام بردارم. پدرم و مادرم! از کشـته شـدن مـن ناراحـت نباشـید، چـون مـن بـه        
ام و شما در نبودن من گریه و زاري نکنید و شهادت مرا به همه تبریک  ر خود رفتهپروردگا
 بگویید. 
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برادرم محمد و مهدي! من شما را تا وقتی که زنده باشـم، در یـاد خـود دارم و شـما را      
 کنم.  خواندن وصیت می  دارم و شما را به درس چون جان شیرین دوست می

دانم که شما مرا خیلی دوست دارید، اما چـه کـنم کـه     میخواهرانم زهرا، معصومه، نرگس! 
سوي خدا پرواز کـنم. پـدرم و مـادرم مـردم را از بـراي مـن        سوي اهللا پر بکشم و به باید به
هـم نمـاز قضـا و روزه قضـا هـم       1روزي ید و مرا حالل کنید. ضمناً من چنددار نگهراضی 

 دارم.
  

 »والسالم علیکم«
 15/11/64مورخه 

 شهداتیپ ویژة 
 پور عبداهللا صائمی
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 هاي کلیدي عبارت
I ها آماده سازید. واجب است که خود را براي مبارزه با مصائب و سختی 
I خواهرانم حرفی براي شما ندارم فقط اینکه اوالً: در انجام فرائض دینی کوشا باشید 
I خون من است. تر از در رعایت پوشش اسالمی نهایت دقت را بنمایید که پوشش شما کوبنده 
I جنگید نه براي هیچ شخصی و دوستی. وظیفۀ شما معلوم است و براي حفظ اسالم می 
I اید، سعی کنید از اآلن به بعـد هـم بـه سـخنان گهربـارش       به فرامین پیامبرگونۀ امام توجه داشته

 عمل نمایید.

 ابراهیم :نام
 صابري خانوادگی: نام 
 حبیب پدر: نام 

 حمیده نام مادر:
 1346ام خرداد  سی تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 ارشناسیدانشجوي دوره ک تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1366بیستم دي  تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 ابراهیم صابري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 3، صـادره حـوزة   1543داراي شـماره شناسـنامه    اینجانب ابراهیم صابري، فرزنـد حبیـب،  

ام را بنـا بـه    نامه باقی ماندن اثري ناچیز، وصیت 1، روستاي خیج [...]46شاهرود، متولد سال 
 نویسم. فرمایشات ائمه معصومین، بر صفحۀ سفید کاغذ، با اشک قلم می

ود و بـه مـا   نیاز را که به ما نیازمندان نعمت حیات عطـا فرمـ   سپاس خداي سبحان و بی 
چند صباحی مهلت داد، تا در این دنیا[ي] فانی زندگی کنیم. اکنـون و هرگـاه کـه بخواهـد     

 ستاند و به راستی او به هر امري توانا است.   امانات خود را از ما بازمی
دهم تمام  دهم خداي جهان یکی است و شریک و مانندي ندارد و گواهی می گواهی می 

انـد همگـی بـر حـق و حضـرت       آمـده  اهنمایی بشـر از طـرف [...]  پیامبران الهی که براي ر
 ) خاتم پیامبران است و بعد از او پیامبري نبوده و نخواهد بود. 6محمد(

) تا مهدي موعود(عج)، همگی نایبان بـر  7دهم که ائمه معصومین، از علی( گواهی می 
انه بر ارواح مطهر شـهداي  هاي خالص حق پیامبر بوده و ادامه دهندة راه پیامبرند. تقدیم سالم

اسالم، از شهداي صدر اسالم تا شهداي به خون غلطان کربالهـاي جنـوب و غـرب ایـران.     
هـاي نـور علیـه ظلمـت و امـت شـهیدپرور و        تقدیم درودهاي بیکران بر رزمنـدگان جبهـه  

 هاي معظم شهدا. خانواده
لمین جهان، که جان من اسالم و مس هاي بیکران بر امام امت، این قلب تپندة  تقدیم سالم 

 سال.   1400و صدها هزارش به فداي او باد که حافظ و احیاء کنندة اسالم است بعد از 
   )156(بقره/ » بل احیاء ولکن ال تشعرون لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات 2و التقولوا«
 دارم و بعد از سـالم از  مادر عزیزم! از روي ادب اول خدمت شما سالم گرمی تقدیم می 

نمـایم. از اینکـه در ایـام حیـاتم نتوانسـتم       خداوند براي شما آرزوي سعادت و سالمت مـی 
خـواهیم. اینکـه در ایـن مـدت همـواره       فرزند خوبی براي شما باشم، عاجزانه معذرت مـی 

 موجب ناراحتی و سرشکستگی شما با اعمال بدم بودم، عاجزانه معذورم.  

                                                 
 اند خوانا نیست. مشخص شدهعباراتی که با [...]  خوانا نیست. -1
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واسـطۀ ایـن    را ببخشید، باشد کـه خداونـد بـه   خواهم که شما بزرگواران م از خداوند می 
خواسـتید   گونه که می لطفتان، شما را هم مورد عفو و بخشش قرار دهد. از اینکه نتوانستم آن

خـواهم و امیـدوارم دیگـر بـرادرانم و      فرزند صالح و خوبی براي شما باشـم، معـذرت مـی   
اسـت کـه فرزنـد شـما      خواهرانم، مطابق میل شما، در خط اسالم عزیز قرار گیرند. درست

بودم و االن در بین شما نیستم، لیکن مطابق بـا سـخن خـداي بـزرگ، مـن و دیگـر شـهدا        
خوریم. هر چند مشکل است تحمل مرگ و  ایم و در نزد حق روزي می ایم، بلکه زنده نمرده

تـر   فراق من براي شما ولیکن تحمل آتش عذاب خدا براي این بدن عاجز من خیلی مشـکل 
 1»ارحم ضعف بدنی بیا ر«است. 

اید، واجب است که خود را براي  و دیگر امت اسالم که دین مقدس اسالم را قبول کرده 
ـ   «ها آماده سازید. خداي سبحان فرمـود:   مبارزه با مصائب و سختی اس ان الـم، احسـب النّ

ین درستی که همگی باید امتحان پس بـدهیم و همـ   به 2»ا و هم الیفتنونمنّآیترکوا ان یقولوا 
 که بگوییم ایمان آوردیم، کافی نیست.

نمـایم. شـما را بـه خـداي      من از خداي بزرگ براي شما توفیق سعادت و ایمان را مـی  
نکنیـد. از ایـن کارتـان دشـمنان اسـالم و ایـران خوشـحال         دهم خیلی [...] بزرگ قسم می

 شوند و روح من غمگین و ناراحت.   می
ه نکنید، بلکه هرگاه خواسـتید بـراي مـن گریـه کنیـد      تن نکنید و گری لباس سیاه به [...] 

کس و تنهـا، در گـودال کـربال،     ) و شهداي کربال را مجسم کنید که چگونه، بی7حسین(
انـا هللا و انـا   «یاد آوردید با ذکر این آیـه:   جان به جان آفرین تقدیم کردند. و هربار که مرا به

دهم، اگر آبرویی در بارگاه خدا  مینان میقلب خود را تسکین دهید. به شما اط» الیه راجعون
 کنم.  می 3شفاعتداشتم برایتان 

هاي پدر و مادر توجه کنید و بـه آنهـا عمـل     خواهم که همواره به حرف از شما می [...] 
مهدي تمام چشم و امیـدم بـه    نمایید. محمد و علی که کوچکند و حرفی با آنها ندارم. [...]

ي، سـعی کـن در انجـام عبـادات الهـی کوشـا باشـی و از        ا تو است، تو دیگر بـزرگ شـده  

                                                 
 الجنان. فرازي از دعاي کمیل، مفاتیح -1
 .2و 1عنکبوت/  -2
 باشد..» شفاعت«آید که واژه افتاده  از سیاق کالم برمی -3
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باشی. سعی کن با تمام تالش به درس ادامه دهی، تا انشاءاهللا در آینـده موجـب    معاصی[...]
مفاخر خیج و خانوادة خودمـان باشـی. هـر چنـد مـن       سرفرازي اسالم و ایران باشی و [...]

 خواهم عمل کنی.  خودم به این کارها عمل نکردم ولیکن عاجزانه از تو می
: در انجام فـرائض دینـی کوشـا باشـید.       خواهرانم حرفی براي شما ندارم فقط اینکه اوالً

با انجام فرامین والدین و رعایـت احتـرام پـدر و     تابی نکنید. [...] ثانیاً در فراق من خیلی بی
ش اسالمی در رعایت پوش کنید. [...] حق، خدا را شاد می مادر موجب شادي آن باشید که به

 تر از خون من است.  نهایت دقت را بنمایید که پوشش شما کوبنده
برادران خیجی و اهالی محترم خیج. اوال از همگـی شـما عاجزانـه طلـب حاللیـت       [...] 

خواهم که اگر بدي از این حقیر دیدید، به لطف و کرمتان مـرا ببخشـید    کنم و از شما می می
 شما را نیز خدا ببخشد.  که گذشت، صفت مردان است. باشد تا

نگذارید اسلحۀ شهیدان بر زمین بماند که این امر موجب خشنودي آمریکا و ایـادي   [...] 
 شود.   مزدورش می

هاي نبرد را خالی نگذارید و نگویید ما براي که بجنگیم؟ وظیفـۀ شـما معلـوم     جبهه [...] 
هنگام اعزام بـه جبهـه    جنگید نه براي هیچ شخصی و دوستی. است و براي حفظ اسالم می

رضاي خدا و حفظ اسالم را مد نظر داشته باشید و با اتکال به خدا قصاص خون برادرانتـان  
 را بگیرید. 

عزیز ایران! سعی کنید در انجام اعمالتان تجدید نظر نمایید کـه مبـادا مـورد عـذاب      [...] 
 خداوند واقع شوید.  

ایـد، سـعی    ه فرامین پیامبرگونۀ امام توجه داشتهحال ب گونه که تا به شهیدپرور! همان [...] 
کنید از اآلن به بعد هم به سخنان گهربارش عمل نمایید. در مجموع از کلیـه افـرادي کـه از    

 خواهم که مرا ببخشند. اند می این حقیر عاصی، بدي دیده
. اگـر  من اگر در بیابان ماند، الزم نیست خود را به زحمت بیندازید و معطل بمانیـد  [...] 

شهیدم سیدمحمد مجیدي (رحمت اهللا علیه) دفـن   ام را تشییع کردید، مرا در کنار [...] جنازه
رویم  خالی می نمایید. دستان مرا باز از کفن بیرون بگذارید، تا دنیاپرستان بدانند همگی [...]

، برد. چشمان مـرا بـاز بگذاریـد تـا بداننـد آگاهانـه       کس به جز یک کفن با خود نمی و هیچ
ام، نه با چشم بسته. و پاهاي مرا نیز باز بگذارید تا طالبان دنیا  گونه مردن را انتخاب کرده این
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هاي نور علیه ظلمت شتافتم، هر چند دوران خدمت من  سوي جبهه بدانند که با پاي خود به
 بوده است ولیکن من مشتاق این راه بودم. 

مرگ و روز رستاخیز توجه داشـته باشـند   کنم، قدري هم به روز  پرستان توصیه می [...] 
مادرم در انجام مراسم تدفین و عـزاداري   جا کوتاه است. [...] که در آن روز دستشان از همه

 سعی کنید از اسراف دوري کنید. سعی نکنید که افرادي را که طالب دنیا هستند با دادن [...]
کـس کـه مایـل اسـت شـرکت       به اجبار در مراسم عزاداري من دعوت نمایید، بگذارید هـر 

 نماید.
 ام، در قبر دفن نمایید.   خواهم خاطرات مرا همراه با دفن جنازه از شما می [...] 
روز روزه  10خواهم که به مدت یـک سـال بـرایم نمـاز بخوانیـد و بـه مـدت         می [...] 

بـه   که وصیت کنم، کتـب مـذهبی مـرا    تومان مظالم برایم بدهید. [...] 500بگیرید. به مقدار 
عامري خیج بدهید و کتب درسی و دانشگاهی مـرا بـراي بـرادرم مهـدي      پایگاه شهید عرب

سـپارم و بـراي شـما از     بگذارید. دیگر عرضی ندارم و همگی شما را به خداوند سبحان می
 دار نگـه نمـایم. خدا  و توفیق سعادت و آرزوي کسب ایمان و صبر مـی  خداوند آرزوي [...]

 ر روز قیامت.همگی شما وعدة دیدار د
 

 آنکه به حاللیت شما محتاج است
 ابراهیم صابري الحقیر

15/5/66 
 

 روزهاي جمعه منتظر شما هستم، حتماً مرا یاد کنید.   
 بــه روز مــرگ چــو تــابوت مــن روان باشــد 

 
 1گمان مبـر کـه مـرا درد ایـن جهـان باشـد       

ــازه  ــو  جن ــديبام چ ــغ  2دی ــغ دری ــو دری  مگ
 

 ن باشـــدبـــه دام دیـــو درافتـــادي دریـــغ آ 
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 هاي کلیدي عبارت
I  .وصیتم این است که راه امام عزیز را ادامه دهید 
I  .مثل مردم کوفه نشوید که تاریخ آینده بر شما نفرین کند 
I    قدر بدانید که خداوند بزرگ همچو رهبر دانا و خردمند در راه اسالم را به ما عطا فرمـوده کـه

 امام، حسین زمان است.
I ها را پر کنید که با این کارتان قلب ما را شاد خواهید کرد. هصفوف جبه 
I .وحدت کلمه را حفظ کنید 
I       انشاءاهللا با پیروي از رهبر، دست اجانب از سر کشـور عزیزمـان و تمـامی کشـورهاي اسـالمی

 گردد. کوتاه می
I نباشد با گریه خودتان قلب دشمنان را شاد کنید. ،خانوادة عزیزم 
I شان پیرو خط امام بار بیاورید.هایم را مثل پدر بچه 

 اکبر علی :نام
 صابري خانوادگی: نام 
 محمدعلی پدر: نام 

 سلطنت نام مادر:
 1331یکم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان ساري محل تولد:

 پایان دوره راهنمایی صیالت:تح
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1367وهشتم فروردین  بیست تاریخ شهادت:
 فاو عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 اکبر صابري علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
کس که ما را آفرید. اي پروردگار بزرگ که مـا را آفریـدي و در مـا روحـی الهـی       به نام آن
اي که تا انسان باشرافت باشیم و با پیروي از عقل و شعور خود بتوانیم به عرش الهـی   دمیده

خـواهم ایـن    ود بتوانیم به اسارت خود پی ببریم، خدایا از تـو مـی  عروج نماییم و با عقل خ
ام، با همۀ گناهانم، مرا مـورد عفـو و بخشـش درگاهـت قـرار       سویت نموده حرکت را که به

دهی. اي پروردگار جهان و رحیم! با بزرگیت مرا از آتش دوزخ جهنم نجات دهی کـه ایـن   
ها! تو را به بزرگیـت قسـم    ریدگار انسانجسم ضعیف توانایی آتش جهنم را ندارد. و اي آف

نماینـد،   هایی که با ائمه، امامان و پیامبر خود در قیامت مالقات می دهم که مرا جزء انسان می
گمـان  « 1»هم یرزقونبل احیاء عند رب فی سبیل اهللا امواتاً این قتلوالذّ و ال تحسبنّ«قرار بـده.  

اند، بلکه زندگان هستند و در نزد خـدا روزي   دهشوند مر مبرید آنان که در راه خدا کشته می
 »خورند. می

) و با درود و سـالم بـر یگانـه منجـی عـالم بشـریت،       6با سالم و درود به محمد( 
خواهم شـفاعت [و] عفـو ایـن     حضرت مهدي موعود(عج) و نایب بر حقش، که از آنها می

ست خواسته و جزء کسانی حقیر و ذلیل و مسکین را از درگاه پروردگار متعال که بخشنده ا
 هاي خداوند منان برخوردار باشم.  قرار بگیرم که از نعمت

بقیـه   2اي خداوند کریم! اگرچه از دست دادن جان در سـن جـوانی سـخت اسـت [...]     
عمرم را به عمر رهبر عزیزم! که شناخت اسالم را نائب امامان زمان اهدا کرد، اعطـا فرمـا و   

همسرانم و برادرانم و خواهرانم قرار ده که تـا آینـده درخشـان    صبر در دل مادرم و پدرم و 
براي اسالم داشته باشند. با درود و سالم بر شهیدان گلگون کفن صحراي کربال که غریبانـه  
جان داده و کسی نبود که جسم بی سر و پیکر تکه تکه شدة آنها را دفن نماید و بـا درود و  

دهنـد و بـا درود و    د شهداي کربال غریبانـه جـان مـی   سالم بر شهیدان کربالي ایران که مانن
هاي شـهدا و   هاي اسراء، مفقودین و خانواده سالم بر تمامی معلولین و مجروحین و خانواده
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اهللا، که با حضور خود در صـحنۀ انقـالب اسـالمی، پیکـر جهـانخواران شـرق و        امت حزب
هـا را بـه مـا     ه ایـن همـه نعمـت   همتا کـ  اند. اي پروردگار جهان بی غرب را به زانو درآورده

ایم، مرا مـورد شـفاعت قـرار ده کـه وگرنـه       اي اما ما نیز الیق استفاده از آن را نبوده بخشیده
 کنم.   سخت در عذاب هستم. وصیتم را با سخن و قسم آغاز می

عنـوان پنـد و    امت عزیزم، پدران و مادران و برادران و خواهرانم! من الیق آن نیسـتم بـه   
هـاي عمـرم جهـت یـادآوري      با نصیحت چیزي به شما بگویم، اما در آخرین لحظهاندرز و 

کنم. وصیتم این است که راه امام عزیـز را ادامـه دهیـد. مثـل مـردم       سخنان زیر را تکرار می
نشوید که تاریخ آینده بر شما نفرین کند. قدر بدانید که خداوند بزرگ همچـو رهبـر    1کوفه

را به ما عطا فرموده که امام، حسین زمان است. شـما اي پـدران    دانا و خردمند در راه اسالم
) و 7(3شـوید. شـما اي مـردان جـوان همچـون حضـرت عبـاس        2پیر، حبیب ابن مظاهر

ــرت علــی  ــر حض ــم 7(4اکب ــان همچــون   7(5) و حضــرت قاس ) و شــما اي کودک
ان و پا خیزید اي مسلمان هاي امام بزرگوار حرکت بکنید. به ) پشت سر گفته7(6اصغر علی

اهللا! نباشـد روزي کـه    امام عزیز لبیک گویید. امـت حـزب   7»ینصرنی هل من ناصر«به نداي 
اند و  هاي شهدا را و فرزندانی که پدرشان را از دست داده امام را تنها بگذارید و دل خانواده

انـد، همسـرانی کـه     اش را از دسـت داده  پدر و مادري که چندین فرزند خـوب و جگرپـاره  
ها را پر کنید  درد آورید. صفوف جبهه اند، به را که هنوز فرزند خودشان را ندیدهشوهرهایی 

دانیـد کـه    هاي نـادمین! مگـر نمـی    که با این کارتان قلب ما را شاد خواهید کرد. اي خانواده
زنید، ولی پدر کسـانی هسـتید کـه از     از کفار بدتر هستند، پس چرا دم از اسالم می 8منافقین

وبه کنید به درگاه خداوند، طلب عفو و بخشش بخواهید و خود را به اسـالم  کفار بدترند؟ ت
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نبی خدا نزدیک کنید. پدران و مادران و برادران و خواهرانم که امـروز رشـادت و شـهامت    
شود، وحدت کلمه را حفظ کنید که خداونـد در   ها می شما باعث خواري و ننگینی ابرقدرت

به ریسمان الهی چنـگ بزنیـد و از    1»قواو ال تفرّ  جمیعاًواعتصموا بحبل اهللا«فرماید  قرآن می
تفرقه و جدایی جداً خودداري فرمایید، چون که رمز پیروزي در همین اصـل نهـاده اسـت.    
انشاءاهللا با پیروي از رهبر، دست اجانب از سر کشور عزیزمان و تمامی کشـورهاي اسـالمی   

 بخوانیم.   2زیزمان در مسجداالقصیگردد و نماز جمعه را با امامت رهبر ع کوتاه می
اي و بـا   دانم تو مرا بزرگ کرده سخنم با پدرم و مادرم و برادرانم و خواهرانم، مادرم! می 

اي، تا در وقت پیري عصـایت شـوم. پـدرم! بـا اینکـه وضـع        شیرة جان مرا به اینجا رسانده
و هنـوز هـم زحمـت     اي بسته، مـا را بـزرگ کـرده    هاي پینه خوب نبوده و با دست 3ات مالی
بایست در آسایش زندگی کنی. امـا بـرادران و خـواهران!     کشی. حاال دورانی بوده که می می

اگر در زندگی خودم شما را اذیت و ناراحت کردم، مرا مـورد عفـو و بخشـش خـود قـرار      
دانم که با مشکالتی که در زندگی داشته و تا فرزنـدانی از   دهید و پدر جان و مادر جان! می

خاطر اسـالم و خـدا نبایـد حتـی      اید و جدایی مشکل است، اما به ودتان پیوند قلبی دادهوج
قطره اشکی از اظهار من بریزید. خانوادة عزیزم نباشد با گریه خودتان قلب دشمنان را شـاد  

وجـود   کنید، نباشد به منافقین روحیه دهید، بگذارید منافقین کوردل بدانند مـن از خـاك بـه   
 4»انا هللا و انا الیه راجعون«گردم و خاکی را که خداوند شسته است  خاك برمیام و به  آمده

وصیتم با همسران مهربانم که الیق نبودم که براي آنها شوهري خوب باشم، انشاءاهللا مرا  
با عفو و بخشش خودشان که از پروردگـار جهـان تقاضـامند باشـند، تـا خداونـد هـم مـرا         

 ببخشاید و بیامرزد.  
، 5هایم را مثل پدرشان پیرو خط امام بار بیاورید. کمی [که] بزرگتر شـدند  ! بچههمسرانم 

به پایگاه بسیج بفرستید و نامشـان را بنویسـید. و در آخـر از تمـام ملـت مسـلمان کـه مـرا         
اند، مورد عفو  ها و دوستان و خویشاوندان [اگر] از این حقیر رنجی دیده شناسند از فامیل می
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ام تمام افراد خـانواده   در پیش خداوند روسیاه نباشم. و براي تشییع جنازهخود قرار دهند تا 
ام و همسرانم و فرزندانم  حضور داشته باشند. قبل از دفنم دوست دارم با دوستان و خانواده

خداحافظی کنم، پس روي مرا بگیرید تا در آخر آنها را در آغوش خود بگیرم. اگـر تـابوت   
 شوم. دیگر سخن نیست. خداحافظ. اط خانه ببرید، خوشحال میمرا براي آخرین بار به حی

 

 اکبر صابري علی
 اولین راهیان کربالي حسینی
 مخابرات استان مازندران
 1شهرستان کردکوي

 

18/12/66 
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 هاي کلیدي عبارت
I توانست به راه خود ادامه دهد.  اگر این امام عزیزمان نبود، یک روز هم این انقالب نمی 
I اسالم در بین ما نبود. اثري از، ر نبود امام مااگ   
I .اي مردم گوش به فرمان امام عزیز باشید 
I  را سـر   »هل من ناصر ینصرنی«امروز هم همان روز است که حسین زمان خمینی کبیر، نداي

 داده است.
I  .از خدمت به اسالم و قرآن کوتاهی نکنید 
I ت به اسالم کوتاهی نکننـد و گـوش بـه فرمـان     خواهم که تا زنده هستند از خدم از برادرانم می

 امام باشند.  
I گویان بزنید. ترین مشت را بر دهان یاوه شما خواهرانم با حجاب خود محکم 
I کنم. باز هم شما را به اطاعت از امر امام عزیزمان سفارش می 
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 حسین صادقچه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»هم یرزقونبل احیاء عند رب واتاًفی سبیل اهللا ام 1ین قتلواالذّ و ال تحسبنّ«
اند و نزد پروردگارشـان   اند بلکه زنده اند، مرده گمان مکنید کسانی که در راه خدا کشته شده«

 ».  خورند روزي می
چیز از اوست. هستی از اوست،  نام آن که همه نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و به به 

نام آن که آمـدنمان بـه خواسـت اوسـت و      ست. و بهدست او بودنمان از اوست، نبودنمان به
نام آن که ما را به راه راست هدایت فرمود و براي بـاقی مانـدن    سوي اوست و به رفتنمان به

) کـه  7در این راه براي ما راهبر فرستاد. و با سالم به ساالر شـهیدان حسـین ابـن علـی(    
قالب که با رهنمودهایشـان مـا را از   طریقۀ جهاد را به ما آموخت. و با درود به رهبر کبیر ان

توانست  نجات دادند و اگر این امام عزیزمان نبود، یک روز هم این انقالب نمی 3ها گمراهی
روي  به راه خود ادامه دهد. این امام است که ما را در هر لحظۀ حسـاس از گمراهـی و کـج   

ي از اسالم در بین ما. پـس اي  نبود و هم اثر 4دهد. اگر نبود امام ما تا به حاال [...] نجات می
که اسالم ما را به یاري  5مردم گوش به فرمان امام عزیز باشید و بدانید این زمان، زمانی [...]

 هل من ناصـر «) در صحراي کربال ندا[ي] سر داد 7طلبد، مانند زمانی که امام حسین( می
مام حجت براي ما مردم آیا کسی است به یاري اسالم بیاید؟ این جمله را براي ات 6»ینصرنی

گفتند که در فرداي قیامت کسی نگوید که کسی از ما یاري نخواست. امروز هم همـان روز  
را سـر داده اسـت و هـر     »هل من ناصر ینصـرنی «است که حسین زمان خمینی کبیر، نداي 

کس که به این نداي لبیک نگوید و به جهاد نپردازد، حقیقتاً در فرداي قیامت جـوابی بـراي   
) [اسـت] کـه در شـب عاشـورا امـام      7فتن ندارد. این زمان مانند زمـان امـام حسـین(   گ
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ها را خاموش کردند و گفتند هر کسی براي مال دنیـا و مقـام    ) دستور داد چراغ7حسین(
که دنیاطلب بودنـد و مسـلمان    1شویم. آنهایی دنیا آمده است، برگردد که فردا همه کشته می

ن بود، رفتند و آنان که به حقیقت ایمـان آورده بودنـد، ماندنـد و    زبانشا 2بودنشان [به] لقلقۀ
مختلف شانه از آمدن بـه جبهـه    3هاي جهاد کردند. امروز هم همان کسان هستند که به بهانه

گویند امام هنوز دستور جهاد نداده اسـت   کنند که مسلمانند. مثالً می کنند و فکر می خالی می
د اماما دستور جهادم بده و... مگر دستور جهاد غیر از ایـن  گوین و گاهی نیز در شعارشان می

بر همه واجب است به جبهه بروند، تا زمانی که نیاز نداشـته  «فرمایند  است که امام عزیز می
کنند که جبهـه   آورید؟ در حالی که تمام مسئولین اعالم می پس چرا رو به جبهه نمی 4»باشد

آیـد، کـه ایـن زمـان از      کنـد و بـه جبهـه نمـی     مـی  نیاز به افراد دارد. هر کس چنین فکـري 
ها است، بداند که مسلمان نیست، فقط زبانش مسلمان است. اگر مسلمان  ترین زمان حساس

کند و اگر چنین نکند، بداند ماننـد کسـانی    آید و از اسالم دفاع می باشد، مسلماً به جبهه می
 گذاشتند. ) را تنها7هستند که در شب عاشورا رفتند و امام حسین(

کنند. بدانند کـه نـه    کجی می و یک جمله براي کسانی که به انقالب و امام عزیزمان دهن 
کس بـاقی   هیچ«برند و نه از آن دنیا، که همه و همه باید به آنجا برویم  از این دنیا خیري می

 .  5»ماند، مگر خدا که باقی است نمی
اي  ا ببخشید ،چـون هـیچ قـدم شایسـته    خواهم که مر و شما پدر و مادرم! اول از شما می 

خواهم که همچنان مقاوم باشید و از خـدمت بـه اسـالم و     براي شما بر نداشتم و از شما می
خواهم که تا زنده هستند از خدمت به اسـالم کوتـاهی    قرآن کوتاهی نکنید. و از برادرانم می
 نکنند و گوش به فرمان امام باشند.  
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گویان بزنید. و اما تـو   ترین مشت را بر دهان یاوه محکم و شما خواهرانم با حجاب خود 
) و اگـر پسـر   3همسرم! باید با استقامت و حجابت و تربیت فرزندانمان همچون زینـب( 

) دین خود را به اسالم ادا کن و در آخر باز هم شما را به اطاعـت  7بود همچون حسین(
 کنم.  از امر امام عزیزمان سفارش می

 

 »اهللا و برکاته 1حمۀر والسالم علیکم و«
 حسین صادقچه -سومار

7/2/67 
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 هاي کلیدي عبارت
I ام. اي سپهرها کنار روید که من با خداي خود پیمان بسته 
I خاطر خداوند و براي نابودي کفر در سرتاسر دنیا به جنگ رفتم، تا بتوانم مقدار ناچیزي براي  به

 اسالم خدمت کنم.
I ون کوه استقامت کن.اي مادرم! مثل کوه باش و چ 
I   .مادر و اي پدر! ما آمدیم تا اینکه از دنیا برویم، نه اینکه در این دنیاي فانی بمانیم 
I )و همچون یاران باوفاي او برویم.7آمدیم تا مثل انبیاء و حسین ( 
I .بدانید که این راه را خودم انتخاب کردم و آرزوي من هم همین بود 
I شوند. ما بیشتر آگاه می هر چه ما شهید بیشتر بدهیم مردم 
I در راه خدا جهاد کنید. .واقعاً ما هر چه داریم از خداوند داریم 
I همیشه دعا به جان امام کنید. وقت امام عزیز را فراموش مکنید. هیچ 
I .تا آخرین قطرة خون خودتان، امام را یاري کنید 
I ها را خالی نگذارید. وقت جبهه هیچ 

 عباس :نام
 صادقچه خانوادگی: نام 
 حسن پدر: نام 

 رحیمه نام مادر:
 1344هفتم اردیبهشت  د:تاریخ تول

 شهرستان دامغان محل تولد:
 دوم راهنمایی تحصیالت:
 جهادسازندگی کننده: ارگان اعزام

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

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 عباس صادقچه
 

 الرحیمبسم اهللا الرحمن 
  1»هم یرزقونین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربالذّ و ال تحسبنّ«
انـد و نـزد    انـد، بلکـه زنـده    انـد، مـرده   گمان مکنیـد کسـانی کـه در راه خـدا کشـته شـده      «

 ».  خورند پروردگارشان روزي می
اوسـت، در جهـت   نـام او کـه زنـدگیم از     چیزم از اوست. به با نام اهللا و با نام او که همه 

نام خدایی کـه انسـان را آفریـد و بـه او هسـتی داد کـه        نام او که زنده به اوییم. به اوست. به
خـاطر   بتواند زندگی کند و براي راهنمایی او پیامبرانی فرستاد. و به نام او که زنده بودنم بـه 
اي کـه  اوست و رفتنم از اوست، یادم اوست، جانم اوست، معشوقم اوست، معبودم اوست. 

 همه چیزم از توست و همیشه به یاد تو هستم، به یادم باش که بی تو هیچ و پوچ هستم. 
با درود و سالم بر منجی عالم بشریت، امام زمان(عج) و نایـب بـر حقـش، امـام امـت،       

شکن و به امید پیروزي رزمندگان اسالم و با سالم بـر پـدر و مـادر عزیـزم، کـه       خمینی بت
ها کنار روید و اي سپهرها کنار رویـد   کنم. اي حباب ا را فراموش نمیوقت زحمات آنه هیچ

ام. پیمان دوستی، پیمان محبـت و نیکـی، پیمـان بـه عمـل       که من با خداي خود پیمان بسته
 صالح و پیمان مبارزه، مبارزه با کفر و شرك.  

ـ      دانید که من بـه  اي پدر و مادر عزیزم! شما می  خـاطر   هعنـوان مسـئولیتی کـه داشـتم و ب
خداوند و براي نابودي کفر در سرتاسر دنیا به جنگ رفتم، تا بتـوانم مقـدار نـاچیزي بـراي     
اسالم خدمت کنم. تا بتوانم خداوند متعال و بلند مرتبه را از خود راضی کـنم و خداونـد از   

کـنم کـه اگـر در خانـه      من خشنود باشد. و اي پدر [و] مادر! مـن از شـما درخواسـت مـی    
اي شما یک فرزند خوب باشم، مـن را ببخشـید، چـون معلـوم نیسـت کـه آیـا        نتوانستم بر

تـوانم جـواب خداونـد را     همدیگر را مالقات کنیم و اگر شما ناراضی باشید، آن دنیـا نمـی  
 بدهم. 

از نام [و] یاد خدا غافـل   1اي مادرم! مثل کوه باش و چون کوه استقامت کن. هیچ لحظه 
 ش که هر چه را هم در راه خداوند بکوشی کم است. با 2مشو و در راه دین خدا کوشا
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مادر و اي پدر! ما آمدیم تا اینکه از دنیا برویم، نه اینکه در این دنیاي فانی بمانیم. آمدیم  
 ) و همچون یاران باوفاي او برویم. 7تا مثل انبیاء و حسین(

من هـم دلـم   ) مشتاق شهادت بود، 7طور که حسین( اي پدر و مادرم! بدانید که همان 
) در میدان نبرد قطعه قطعـه بشـوم و جـان ناقابـل خـود را      7خواست که مثل حسین( می

فداي اسالم کنم. پس بدانید که این راه را خودم انتخاب کردم و آرزوي من هم همین بـود.  
وار باشـی و همچـون    خواهـد کـه بعـد از شـهادت مـن تـو زینـب        و حال اي مادر دلم می

تا دشمنان چنان ضربۀ محکمی بخورند و بفهمند که آن کوردالن ) استوار باشی، 3زینب(
خطر بیندازند و بداننـد کـه هـر     هاي این مملکت، اسالم را به توانند با شهید کردن جوان نمی

تـري بـه دهـان     3شـوند و مشـت محکـم    چه ما شهید بیشتر بدهیم مردم ما بیشـتر آگـاه مـی   
 زنند. گویان می یاوه

که بعد از شهادت من گریه مکن. چون دشمنان بـا گریـه کـردن     خواهم و از تو مادر می 
شوند و تو همچون کوه استوار باش و افتخار کن که توانستی امانـت خداونـد را    تو شاد می

صحیح [و] سالم پس بدهی و توانستی چنین فرزندي را تربیت کنـی و آن را فـداي اسـالم    
 .کنی، پس باید به این شهادت فرزند خود افتخار کنی

وار باشی و هیچ ناراحت نباش از اینکه بـرادر تـو در    و تو اي خواهرم! تو هم باید زینب 
و یک پیام به تو اي برادر عزیزم دارم کـه هـیچ    راه اسالم فدا شده است و باید افتخار کنی.

وقت از خدا غافل مشو که واقعاً ما هر چه داریم از خداوند داریم و خودمـان هـیچ و پـوچ    
میشه کارهایت را خالص کن براي خدا و براي بندة غیر از خدا کـار مکـن و از   هستیم و ه

وقت امام عزیز را فراموش مکنید و همیشه دعا بـه جـان    کنم که هیچ شما عاجزانه تقاضا می
 طور براي رزمندگان اسالم.   امام کنید و همین

ل مشـوید و از امـام   و یک پیام به شما دوستان عزیزم دارم که اوالً هیچ وقت از خدا غاف 
هم یادتان نرود و همیشه دعا به جان امام کنید و تا آخـرین قطـرة خـون خودتـان، امـام را      
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ها را خالی نگذارید و در راه خدا جهاد کنید و دشـمنان اسـالم    وقت جبهه یاري کنید و هیچ
 را از پاي درآورید. 

ایـن امـت شـهیدپرور     دانم که پیـامی بـه   در ضمن من خیلی خودم را کوچکتر از آن می 
کنم که امـت قهرمـان    عنوان یک مسئولیت که به گردنم است این را عرض می بدهم. ولی به

اسالم تا یاري کنید و تا آخرین قطرة خونی که در بدن دارید، از اسالم دفاع کنید. و همیشه 
یـد. و دیگـر   وقت امام را تنها نگذارید و همیشه به جان امام دعا کن امام را یاري کنید و هیچ

ها را خالی نگذارید تا که دشمنان بتوانند خداي ناکرده به اسالم ضربه وارد کنند.  اینکه جبهه
به دشمنان بدهیـد   1هاي حق اعالم کنید و چنان درسی در جبهه پس همیشه حضور خود را

 که تا دنیا دنیاست یادشان نرود. 
ري روزه دارم، بـرایم بگیریـد کـه    کنم که مقدا در ضمن از شما خانوادة عزیزم تقاضا می 

در جبهه بودم و آنها را نگرفتم. بیست و پنج روز روزه برایم بگیرید و یک ماه نمـاز بـرایم   
 بخوانید.  

 گویم که از امام یادتان نرود.  آورم و باز هم می دیگر سر شما را بیش از این درد نمی 
 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

 
 خواهــد  خــون مــی   ل آبایــن تــازه نهــا   

 
ــی    ــون م ــراب خ ــق، ش ــه ح ــد پیمان  2خواه

 اي دوست! مسلسلی کـه ایمـان بـه خداسـت     
 

 خواهــد بـاروت شـرف، خشـاب خـون مـی      
  

، از عمر ما بکاه [و] بر عمر رهبـر افـزا،   دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  
 رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما، آمین یا رب العالمین.

 عباس صادقچه
 

                                                 
 ».دس«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I باشد، پس چه بهتر در این راه انسان برود و شربت شهادت بنوشد. هر انسانی برایش مرگی می 
I باشد. هدف ما از رفتن به جبهه برپایی قرآن و نماز و حفظ قرآن و نماز می 
I .خواهرانم حجاب خود را حفظ نمایید 
I ن است که دست از یاري امام برندارید.تنها پیام و سفارشم به مردم ای 
I سویم پرکشـید، بـا آغوشـی بـاز از آن اسـتقبال       هنگامی که پرستوي خونین بال و پر شهادت به

 .کنم می

 حسین :نام
 صادقی خانوادگی: نام 
 نادعلی :پدر نام 

 فاطمه نام مادر:
 1345یکم شهریور  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 چهارم ابتدایی تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1366ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
 ماووت عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 حسین صادقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشـریت، امـام عصـر(عج) و سـالم و درود بـر نایـب       

ینی و سالم درود به خانوادة شهدا و درود بر رزمندگان جـان بـر   برحقش، حضرت امام خم
نمایم ولی آنگـاه کـه    کف و غیور اسالم. تا توان در جان دارم از اسالم و جانم محافظت می

کـنم و   پرستوي خونین بال و پر شهادت سویم پرکشید، با آغوشـی بـاز از آن اسـتقبال مـی    
ام این اسـت کـه در سـوگ مـن نالـه و زاري       ادهکشم. پیام من به خانو سوي خدایم پر می به

 گردد.  ننمایند که با نالۀ آنها دشمن خوشحال می
باشد، پس چه بهتر در ایـن راه انسـان بـرود و     پدر و مادرم! هر انسانی برایش مرگی می 

هاي جمعه بر سر قبرم بیایید و برایم قرآن بخوانید، چون هـدف   شربت شهادت بنوشد. شب
باشـد. بـرادرم از فرزنـدانت     جبهه برپایی قرآن و نماز و حفظ قرآن و نماز می ما از رفتن به

خوب محافظت کن و آنها چنان تربیت نما کـه در خـط اسـالم و قـرآن باشـند. خـواهرانم       
حجاب خود [را] حفظ نمایید و فرزندانتان را خوب تربیت نمایید. هر پدر و مادري آرزوي 

ام و این دامادي شـهادت   و مادرم! حاال هم من داماد شدهدامادي فرزندش را دارد ولی پدرم 
من است که امیدوارم خداوند قبول نماید. تنها پیام و سفارشم به مردم این است کـه دسـت   

 از یاري امام برندارید.
وصیتی کوتاه با پدر، پدر جان من یادم نیست که چقدر و یا چیزي بـه کسـی بـدهکارم     

 خواستم، به او بدهید.   ن چیزي میولی هر کس که گفت من از حسی
 1»والسالم علیکم«

30/9/65 
 *حسین صادقی

                                                 
 ».والسالم و علیکم«ر اصل وصیت د -1

 *. ذیل وصیت نامه اول شهید صادقی آمده است:  
 30/9/1365). تاریخ 3). گردان ادوات واحد ضد زره یا زهرا(6آل محمد( یگان خدمتی تی (تیپ) قائم

ویـد و  در پاسخ سؤالی که در صورتی که به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویسید: هر جایی که پدرم بگ
 نامه را امضاء کرده است. وصیت» حسین صادقی«با ذکر نام 
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

همانا آنـانی [را]  « 1»عند ربهم یرزقونو ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء «
اند و در نزد خداي خود روزي  دهشوند، مرده مپندارید، بلکه آنها زن که در راه خدا کشته می

 ».خورند می
الزمـان(عج) و نایـب بـر     با سالم و درود به یگانه منجی عالم بشریت، حضرت صـاحب  

حقش، امام خمینی و جمیع روحانیون متعهد به اسالم و سالم به ارواح مطهر شهدا و طلـب  
ان اسـالم، در  مغفرت به جهت ارواح مؤمنین و سالم بـه خـانوادة شـهدا و تمـامی رزمنـدگ     

 هاي حق علیه باطل.  تمامی جبهه
 کنم:   ام را شروع می نامه وصیت

دسـت گرفتـه و در مورخـۀ     اینجانب حسین صادقی براي اولین بـار اسـت کـه قلـم بـه      
هـاي قبـل آرزوي    شوم. بـاري ایـن حقیـر از مـدت     نامه می مشغول نوشتن وصیت 3/12/63

رکت کردم ولی این توفیق نصیبم نشـد. بنـده   شهادت را داشتم و دوبار در جبهۀ کردستان ش
حال لیاقت آن را نداشتم تا شهید بشوم.  از این جریان خیلی خیلی غمگین بودم که چرا تا به

گفتم که چرا بایـد ایمـان مـن اینقـدر ضـعیف       رفتم و با خود می کر فرو میاکثر اوقات به ف
بـار خـداي    اسـت. امیـدوارم ایـن   باشد که خداي بزرگ تا به حال این توفیق را به من نداده 

 بزرگ بر من منت گذارد و این جان ناقابل را قبول درگاهش بفرماید.  
تر از آن هستم که بخواهم با امت شهیدپرور مطلبی بگویم. زیرا افـرادي   اینجانب کوچک 

اکنون در بـین مـا نیسـتند. آن عزیـزان تمـامی       در بین ما بودند و شهید شدند و رفتند و هم
گفتنی را گفتند و وظیفۀ تک، تک افراد است که گوش شنوا داشته باشند و به گفتـۀ  مطالب 

آن عزیزان جامۀ عمل بپوشند و پیام آن عزیزان را سرلوحۀ زندگی خویش قرار داده و دنبالۀ 
کار آنها را ادامه دهند و نگذارند که خون آن عزیزان پایمال شود. نباشد که خداي نخواسته، 

ر پیشگاه شهیدانمان، شرمنده شویم و مورد شفاعت آنها قـرار نگیـریم. امـا    فرداي قیامت، د
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ها زنده بماند و نباشد کـه خـداي نخواسـته     مطالب هرچند تکراري را باید گفت تا در ذهن
 دست فراموشی سپرده شود.  به
خواهم، پیرو خط امام باشند و همیشه براي سالمتی  از برادران و خواهران شهیدپرور می 

ول عمر آن حضرت دعا کنند. زیرا این رهبر عزیز نعمتی است که پروردگـار اعظـم، از   و ط
روي لطف و مهربانی، بر ما ارزانی داشـته و او را بـراي مـا فرسـتاده، باشـد کـه همگـی از        
 دستورات آن حضرت پیروي کرده و پیام آن حضرت را برنامۀ زندگی خودشان قرار دهند.  

ذارند که اگر خداي نخواسته این مسـأله پـیش بیایـد، بـار دیگـر      له راتنها بگ معظم 1[...] 
کنند و این خود ننگ ابـدي اسـت. و شـما اي     بیگانگان در امور وطن اسالمی ما دخالت می

ملت شهیدپرور! روحانیت در خط امام را سرمشق زندگی خود قرار دهید، چون روحـانیون  
ر شماست که از آنها پیروي کنید و پیروي از خدا و قرآن و اسالم عزیز اطالع کامل دارند. ب

شـود. از امـت دالور    کردن از آنهاست که موجب سربلندي و افتخـار جامعـۀ اسـالمی مـی    
خواهم که جنگ را، که مسئلۀ اصلی است، فراموش نکنند که اگر فراموش شـود، ممکـن    می

است موجب شکست خوردن اسالم شود و امیـد مستضـعفان جهـان را، کـه بـه مـا چشـم        
هـا را یـاري    خواهم که با جان و مال خود جبهه اند، به ناامیدي تبدیل کند. از شما می دوخته

 نموده تا انشاءاهللا به پیروزي نهایی نائل گردیم.
خـدا آن مؤمنـان را کـه    « 2»صفا کانهم بنیان مرصوص هان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیل«

 ».  دارد ت و پایدارند بسیار دوست میدس در صف جهاد با کافران، مانند سد آهنین، هم
 در پایان چند سخن با خانوادة عزیزم:

خواهم که اگر انشاءاهللا توفیق شهادت را پیدا کردم، هرگز نگرانی و  از خانوادة عزیزم می 
ناراحتی به خود راه ندهند و همیشه به این آیۀ شریفه عنایـت داشـته باشـند کـه پروردگـار      

پـس  » کنند را دوسـت دارد  خداوند آنان که صبر پیشه می« 3»الصابرین ان اهللا مع«فرماید:  می
رسیم و مسـئلۀ اصـلی    تان صبر داشته باشید و بدانید که به زودي همگی پیش هم می همگی

ما جهان آخرت است که باید کاري کنیم کـه در آنجـا دچـار عـذاب الهـی نشـویم. بـاري        
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رم، ولـی رسـیدن بـه لقـاءاهللا و دوسـت      خانوادة عزیزم، من به همگی شما عالقۀ خاصـی دا 
دست شـما   داشتن اهللا باالتر از همۀ اینهاست. پدرجان اگر انشاءاهللا شهید شدم و جسد من به

رسید، دوست دارم مرا در کنار شهداي شاهرود دفن کنید و اگر شاهرود نشد اختیار با پـدر  
که تا به حال تعلـیم   ، چنانو برادرم است، هر کجا که خواستند دفن کنند. شما اي برادر جان

و تدریس علم و دانش مشغول بودي، امیدوارم که انشاءاهللا به این راه پربرکت ادامه دهیـد و  
به نوبۀ خود در تعلیم و تربیت فرزندان ایـن مملکـت خـدمت کـرده باشـی. امیـدوارم کـه        

 پروردگار اعمال نیک شما را قبول درگاهش بفرماید.
 » و برکاتهاهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«

 
 ».سوي اوست ما همه از خداییم و بازگشت ما به« 1»انا هللا و انا الیه راجعون«
 

 3/12/63مورخۀ 
 حسین صادقی
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 هاي کلیدي عبارت
I )باش و پیام شهیدان را به گوش همه برسان.3مادرم مثل زینب( 
I .ما پیروزیم براي اینکه خدا با ماست 
I ینکه شهادت را با جان و دل خریداریم.ما ایمان داریم براي ا 
I کنم. من این خون ناچیزم را فداي اسالم عزیز می 
I اند. ایم که شهیدان بار مسئولیت را بر دوش ما قرار داده رزمانم درك کرده من و هم 
I .سخنان رهبر کبیر انقالب را از دل و جان پذیرا باشید و همه به آن عمل کنید 
I رکت فعال داشته باشید و همیشه در صحنه حاضر باشید.همیشه در سنگر نماز جمعه ش 
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 حمید صادقی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

»ۀلمطمئنفس اتها النّیا ای 1»تیفادخلی فی عبادي وادخلی جنّ ضیۀمر ضیۀک راارجعی الی رب   
ما پیروزیم براي اینکه خدا با ماست، براي اینکه اسالم پشتیبان ماست. مـا ایمـان داریـم     

 2»هل من ناصر ینصـرنی «رویم تا با نداي  اینکه شهادت را با جان و دل خریداریم. می براي
ام و از شـهرم   نداي سیدالشهداء را لبیک بگوییم. مدتی است که بـه انتظـار شـهادت نشسـته    

ام. از آن جایی که در آن غوغایی مادي [را] فراگرفتـه اسـت، هجـرت کـردم.      هجرت نموده
) عاشقانه، با نیتی پاك وخالص، جان خود را در طبق 7ان حسین(روم به جایی که یار می

روم کـه   شتابم که اسالم را به تمامی جهـان ثابـت کـنم. و آنجـا مـی      اند. و می اخالص نهاده
اند. آنجـایی کـه عاشـقان و     هاي دنیوي و مادي چشم پوشیده مردان حق از تمامی وابستگی

) 7اند تا به دیـدار یـاران حسـین(    خود گذشتهعارفانی که از زن و فرزند و از مال و جان 
کنم، چون  سوي خدا حرکت کنم. من این خون ناچیزم را فداي اسالم عزیز می بپیوندند و به

روم تـا خـط سـرخ آل     دانم که به خون من و تو، برادر عزیزم، اسالم نیاز دارد. مـن مـی   می
ـ  ) را ادامه دهم. اکنون که قدم در این راه می6محمد( خـاطر ایـن اسـت کـه      ه بـه نهم، ن

ایـم کـه شـهیدان بـار      رزمانم درك کرده خداي نکرده جاه و مقام کسب کنم، بلکه من و هم
 اند.   مسئولیت را بر دوش ما قرار داده

و اما پیامی دارم بر شما امت شهیدپرور و آن این است که سخنان رهبر کبیـر انقـالب را از    
کنید و اسلحه به زمین افتاده شهیدانمان را برداریم و دل و جان پذیرا باشید و همه به آن عمل 

 باشید.   همیشه در سنگر نماز جمعه شرکت فعال داشته باشید و همیشه در صحنه حاضر
مادرم! بر خود ببال و افتخار کن که فرزنـدت را در راه اسـالم و قـرآن و مـیهن و خـدا       

فرمایـد کـه:    ر قرآن کریم میطو ، شیردل و صبور باش که همین3دادید و همچون مادر وهب
وقتی که خبر مرا به شما دادند جامۀ نو بر تن بپوش و مجلس شادي  .4»ان اهللا مع الصابرین«

                                                 
 .28فجر/  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 .153بقره/  -4



 449   صادقی، حمید ¹استان سمنان 

وار باش و پیام شهیدان را به گوش همـه برسـان،    ) زینب3پا کن و مثل حضرت زینب( به
ت کنید که و هر شب جمعه بر سر مزارم حاضر شو. امیدوارم که برادر عزیزم را طوري تربی

 در راه خدا و اسالم و قرآن قدم بردارد. 
طـور کـه    اي براي تو نبودم و باید مرا عفو کنی، زیرا کـه آن  پدر جان! من فرزند شایسته 

اهللا،  باید و شاید احساس مسئولیت در مقابـل شـما نکـرده بـودم، امیـدوارم کـه بـرادر روح       
ام را به عقب برگردانند  که جنازه جاي من به شما کمک کند و در ضمن من دوست ندارم به

 1و دوست دارم که مثل دوستانم که شهید شدند و جنازة آنها در عملیـات پیروزمندانـۀ بـدر   
ام را نیز با خود ببرد همانند بـرادران   جاي بماند و خدا جنازه ام به جاي ماند، من نیز جنازه به

یـزي کـه جنـازه ندارنـد.     عزیزم، حسن عامري و رجبعلـی نیشـابوري و دیگـر بـرادران عز    
ام نیامد، مبادا  و اگر که جنازة من برگشت، خداي را شکر کنید. و پدر جان اگر که جنازه 

شاءاهللا که خداوند به شما صبر واجر عنایت بفرماید. در ضمن پـرچم   که ناراحت شوید و ان
ت ترسی نداریم بدانند که ما از شهاد 2قرمزي را بر سر قبرم قرار دهید که آن کوردالن منافق

و همیشه گوش به فرمان امام عزیزمان هستیم و از همگی دوستان و همسایگان از قول مـن  
 حاللیت بطلبید.  

ماه روزه قـرض دارم و در   2و چند کلمه که مربوط به نماز و روزة من است. در مدت  
بگیـرم و  ام و نتوانسـتم روزه را   ماه نمـاز قضـا دارم، بـراي اینکـه در جبهـه بـوده       1حدود 

امیدوارم که شما پدر و مادر عزیز در [این] مورد نماز و روزة من اقدام کنید و آنها را انجـام  
 دهید. 

 »و من اهللا التوفیق«
 هدیه به خانوادة عزیزم:

 بـــا نیـــت عشـــق بـــار بســـتند همـــه      
 

 از خانـــه و خانمـــان گسســـتند همــــه    
 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر« 

 17/10/64مورخ 
 یر برادر حمید صادقیحق
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 هاي کلیدي عبارت
I گرداند. سوي خودش بازمی مرگ ما دست خداست و هرگونه که خواسته باشد، ما را به 
I .چه بهتر که سعادتمند و روسفید به پیش خدا بازگردیم 
I تواند به ناموس ما تجاوز کند. ها، دیگر دشمن نمی با انتخاب کردن و رفتن ما به جبهه 
I یدن رزمندگان اسالم، شما و دیگر مردم در پشت جبهه آسوده خواهید بود.  با جنگ 
I توانید به اسالم خدمت کنید. باید همیشه تابع گفتۀ امام باشید و هر چه می 
I شود که شما را شیطان وسوسه کند. از یاد خدا غافل نشوید که غافل شدن از یاد خدا باعث می 

 علی :نام
 صادقی خانوادگی: نام 
 نقی علی :پدر نام 

 حمیده نام مادر:
 1347دهم خرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان محل تولد:
 پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364پانزدهم تیر  تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 علی صادقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
با نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و بـا سـالم بـر حضـرت مهـدي(عج) مـوال و یـاور        
رزمندگان جهان و با سالم بر نایب برحقش، پیر جماران، این قلب تپندة مردم ایران، این راه 

دهندة راه رزمندگان و با سالم بر روان پاك شهیدان، شهیدانی که جسم آنهـا بـه خـون     نشان
کند. شهیدانی که با خون خود درخت  نها زنده در بین ما و شما پرواز میغلطیده ولی روح آ

نامۀ خـود را چـون واجـب کفـایی اسـت شـروع        اند. وصیت اسالم را در ایران آبیاري کرده
 کنم. می

دانم بـراي   مادر مهربانم! اگر من به فیض شهادت نائل آمدم و خدا مرا طلبید، هرچند می 
من گریه مکن، چـون گریـه کـردن تـو و امثـال تـو باعـث         تو خیلی سخت است، اما براي

شود. مرگ ما دسـت خداسـت و هرگونـه کـه خواسـته باشـد، مـا را         خوشحالی دشمن می
سـوي   گرداند، پس چه بهتر که در بستر نمیـریم و در راه خـودش بـه    سوي خودش بازمی به

ادرم! هر چند که خودش برویم و چه بهتر که سعادتمند و روسفید به پیش خدا بازگردیم. م
هایی که دربارة مـن    دانی حق مادري بر گردن ما داري، امیدوارم که مرا ببخشی و سختی می

کشیدي، انشاءاهللا حق خویش را از خدا بگیري. اگر خواسته باشی حساب کنـی، اگـر یـک    
و خـواهر   2نفـر بـرادر   7رد نشده اسـت یعنـی مـا     1نفر از ما شهید شدیم سهم خمس [...]

کـه اگـر    نفر یکی خمس دارد. [پس] بنابراین از دست من و ایـن  5در حالی که هر هستیم، 
 شهید شدم، ناراحت مشو.  

! تو در طول عمر من به من ضرر و زیـانی نرسـاندي، بلکـه بـر     3و تو اي پدر بزرگوارم 
کـنم کـه مـرا ببخشـی، تـا مـورد رحمـت         من حق زیادي داري و از تو خواهش می 4گردن

هـایی   خواهم که در حق من دعا کنی، در سختی یم. اي پدر گرامی از تو میخداوند قرار گیر
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که براي من کشیدي تا به این سن برسم، اما چاره چیست؟ یا باید ما به جبهـه بـرویم و یـا    
باید جبهه به پیش ما بیاید، از این دو یکی را انتخاب کنید. با انتخاب کردن و رفـتن مـا بـه    

واند به ناموس ما تجاوز کند و با جنگیدن رزمندگان اسالم، شـما  ت ها، دیگر دشمن نمی جبهه
و دیگر مردم در پشت جبهه آسوده خواهید بود. سپس مرا باید ببخشی که بخشش تـو مـرا   
در آخرت سرفراز خواهد کرد. و به شما برادران و خواهران: باید همیشـه تـابع گفتـۀ امـام     

ام  د و اگر من در خانه نااحترامی به شما کـرده توانید به اسالم خدمت کنی باشید و هر چه می
خواهم که طلب آمرزش مرا از تمامی مردم خوب  بخشی و از شما پدر و مادر گرامی می می

آباد [و] خویشان و دوستان خواسته باشی تا بلکه [ما] رضـایت ایشـان، شـهادت مـا      قدرت
خـواهم   دران و خواهران، میگیرد. به شما پدر و مادر گرامی و برا 1مورد رضاي خدا [قرار]

که در هیچ وقت جبهه را ترك نکرده و از یاد خدا غافل نشوید که غافل شـدن از یـاد خـدا    
شود که شما را شیطان وسوسه کند و بـه راه دیگـري غیـر از راه خـدا رفتـه و در       باعث می

موفق و  آخرت رستگار نشوید. پس امیدوارم که به یاري خداوند و با یاد خدا در کارهایتان
مؤید بود، و از یاد اهللا غافل نشوید. و باز هم به تو اي مادر گرامی! اگر تن مرا قطعـه قطعـه   

که بدنش را قطعه قطعه کردند و اگر جسم مـرا   2) بیفت7آوردند، به یاد حسین ابن علی(
 اي.   مرا داماد کرده 4رشیدانه به خاك بسپري که گویی 3براي تو سالم آوردند، باید چنان

 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 علی صادقی
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 هاي کلیدي عبارت
I .شهید مقامی واال و باال دارد 
I شـوم، نـه بـراي انتقـام اسـت، بلکـه        ام و آمادة حمله بر سپاه کـافر مـی   با یاد خدا به جبهه آمده

 راه شهدا، آمادة نبردم.منظور احیاي دینم و تداوم انقالبم و امنیت و سالمتی رهبرم و ادامۀ  به
I )است و ایام، ایام عاشورا.7بیدار باشید که اکنون زمان، زمان حسین ( 
I .خواهران و برادران عزیز! خط امام عزیزمان، خمینی کبیر را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهید 
I و انبیاء است.6پیماید همان راه اسالم، رسول اکرم( راهی که امام می ( 
I  یا زود و قیامت هم حقیقـت اسـت و چیـزي همـراه مـا نیسـت جـز        مرگ حق است، چه دیر

 عملمان.  
I اي براي آخرت فراهم نماییم. باید سعی کنیم که عملمان خوب باشد و توشه 

 اکبر علی :نام
 صادقی ی:خانوادگ نام 
 هاشم پدر: نام 

 عالیه نام مادر:
 1339ام تیر  سی تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:

 بسیج کننده: رگان اعزاما
 1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
 اروندرود محل شهادت:
 - نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 اکبر صادقی علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»م احسن عمالًلیبلوکم ایکّ ةي خلق الموت و الحیاالذّ«
تا بیازماید شما را که در صحنۀ پیکار حـق و باطـل   اوست آن که مرگ و زندگی را آفرید، «

 ».  کدامین از شما نیکوکارتر است
با درود و سالم به امام زمان(عج) و نایب برحقش خمینی کبیر و با درود به ارواح طیبـۀ   

اهللا! مرگ پرافتخاري که بارها به آن نزدیک  شهدا، از صدر اسالم تاکنون. برادران عزیز حزب
بم نشده، شاید الیق شهادت نیستم، زیرا شهید مقامی واال و بـاال دارد و مـن   شدم، هنوز نصی

شـوم، نـه    ام و آمادة حمله بر سپاه کافر می فردي گنهکارم. اینک که با یاد خدا به جبهه آمده
منظور احیاي دینم و تداوم انقالبـم و امنیـت و سـالمتی رهبـرم و      براي انتقام است، بلکه به

خواهم که هدایتم کنـد و آن   طلبم و از او می مادة نبردم. خدا را به یاري میادامۀ راه شهدا، آ
روم، تـا انشـاءاهللا بـه یـاري خـدا و رهبـري مهـدي         راهی که خود صالح داند و اکنون مـی 

و  3، واشـنگتن 2را] بر فـراز کـاخ سـفید   [» ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا«موعود(عج) پرچم 
 د غیرمسلمان برافراشته گردد. و تمام بال 4کاخ سرخ کرملین

) است و ایام، ایام عاشورا و اسالم در یک 7بیدار باشید که اکنون زمان، زمان حسین( 
باشـد.   سـازي مـی   اي از زمان قرار گرفته که لحظات آن لحظات حسـاس و سرنوشـت   برهه

ار خواهران و برادران عزیز! خط امام عزیزمان، خمینی کبیـر را سـرلوحۀ زنـدگی خـود قـر     
) و انبیـاء اسـت و   6پیماید همان راه اسالم، رسـول اکـرم(   دهید، زیرا راهی که امام می

کـنم و   سخنم با شما پدر و مادر عزیزم این است که از همۀ شما تا قیامت خـداحافظی مـی  
 هیچ ناراحت نباشید، بلکه افتخار کنید که پسر شما در راه اسالم رفت. 
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خواهم که قدري به خود آیید و انقالبـی در درون   می خطاب به دوستانم. از شما عزیزان 
پا کنید و راه شهیدان را ادامه دهید وگرنه پشیمان خواهید شد. و الزم است خـدمت   خود به

شما عزیزانم عرض کنم که مرگ حق است، چه دیر یا زود و قیامت هـم حقیقـت اسـت و    
اي  ان خوب باشد و توشـه چیزي همراه ما نیست جز عملمان. پس باید سعی کنیم که عملم

هـا بـراي مـن حاللیـت      براي آخرت فراهم نماییم. در ضمن در عوض من از همۀ همسـایه 
 1بطلبید و از دادن خیرات هم در مورد رفتگان، مخصوصاً اینجانب، یادتان نرود. از منـافقین 

 ا کنند. استفاده از خون شهد هاي جامعه، غافل مباشید و مبادا بگذارید سوء کوردل، این انگل
 

 خداحافظ، التماس دعا 
 »والسالم«
 اکبر صادقی علی
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم. اگر رداي سرخ بر اندامم راست گردید، با جان و دل تقبل می 
I .اینک فرمان، فرمان امام خمینی، فرمان خدا و امام زمان است 
I  گذاردن است.زمان، هنگامۀ میعاد است و نشستن، خنجر بر گردن حق و حقیقت 
I خواهم که فرزندانم را به مکتـب و مدرسـۀ عشـق بفرسـتی و معلمـی شایسـته کـه         همسرم می

 حقیقت را براي آنها [...] آنها بگماري.
I       اگر جسدم مفقود گردید، خدا را شکر کنید و نگرانی نداشته باشید کـه هـر کجـا باشـم، ملـک

 خداست و سرزمین متعلق به اهللا است.
I  عنـوان خـانوادة    ادت نصیب این بندة عاصی گردید، مبلغی از دولت کـه بـه  علی ایحال اگر شه

دهید تاوان نـدارد،   اي که به خداوند می گردد، دریافت نکنید که ودیعه و هدیه شهدا پرداخت می
 اگر بدانید.

I .بعد از من راه من و دیگر شهیدان را ادامه دهید و در صیانت و حفظ اسالم بکوشید 
I دوارم راه شهدا را که راه مستقیم الهی و راه پیامبران است ادامه بدهید.فرزندان عزیزم امی 

 محمد :نام
 صادقی خانوادگی: نام 
 باقر پدر: نام 

 مبارك خانم نام مادر:
 1334دهم اسفند  تاریخ تولد:
 شهرستان گرگان محل تولد:
 - تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1366وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 ماووت عراق محل شهادت:
 بمباران شیمیایی نحوة شهادت:

 گلزار شهداي شهرستان شاهرود مزار:
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 محمد صادقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»اس من یشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رئوف بالعبادو من النّ«
خاطر رضاي خداوند و خداوند قادر، بـه حـال    فروشند به و گروهی از مردم جانشان را می«

 ».  ن، بخشنده و مهربان استبندگا
 »  علیاً ولی اهللا اشهد ان ال اله اال اهللا، اشهد ان محمداً رسول اهللا، و اشهد انّ«
ام و  ام و وحدانیت تو را به جان دل خریـده  گواه باش که تو را به یگانگی ستوده ،بارالها 

امبري را خـتم کـرده   ام و نبوت او را حتم دارم که پیـ  گواه باش که رسالت پیامبر را پذیرفته
 باشد.   است و شهادت می دهم که علی خلیفۀ بالفصل پیامبرمی

اي علم خصـم   اي که از آدم تا خاتم و تا عصر امروز، هر گروهی و قبیله و تو شاهد بوده 
بسـتند و   وار کمر به خدمت و دفـع ملحـدان مـی    اي شمع کردند، عده پا می و جور و ستم به

کنی که چگونه کیـان اسـالم مـورد تجـاوز خصـم واقـع        ه میاینک در عصر حاضر، مشاهد
گردیده و اسالم به ورطۀ سقوط نزدیک گردیده است. بدین منظور از آنجـا کـه عضـوي از    

زننـد،   مجموعۀ مسلمانان هستم، پاي به عرصۀ نبرد با کافران، که تیشه بر ریشـه اسـالم مـی   
کـنم و   گردید، با جان و دل تقبل میام. بدین لحاظ، اگر رداي سرخ بر اندامم راست  گذارده

نهم که اینک فرمان، فرمان امام خمینی، فرمـان خـدا و امـام     ودیعۀ الهی را بر چشم جان می
زمان است و زمان، هنگامۀ میعاد است و نشستن، خنجر بر گردن حـق و حقیقـت گـذاردن    

أن حضـرت  اي کـه در شـ   است. تنها خریدار جان، خداوند است و با خریدار جان به گونـه 
 حق است، باید رفتار کرد. 

قدرم و همسر عزیزم پیامی دارم و آن این است که من از جان و دل به خدمت مادر گران 
بـه   2حرکـت بار شما نیز به من اجـازة رفـتن و    خواست یک ام. دلم می امام امت ایمان آورده

مادر و همسـرم   دادید. من وظیفۀ خود دانستم و مسئولیت الهی بسی سنگین است. جبهه می
اید، مورد عفو و اغماض قرار دهید و حاللم کنید واز  امیدوارم رنجشی که از این حقیر دیده
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اي ناقابل خدمت معبود فرستادید، با گریه و زاري، اجرش را پایمال نکنیـد کـه    که هدیه این
عفو [کنی]  قابل نیستیم. و از مادر عزیزم، امیدوارم که از آنجا فرصت خداحافظی نیافتم، مرا

 بوسم. و از راه دور دست مبارکت را می
خواهم که فرزندانم را بـه مکتـب و مدرسـۀ عشـق بفرسـتی و       همسرم می 1[از همسرم] 

آنها بگماري و در ادامه دادن علـم و دانـش در    2معلمی شایسته که حقیقت را براي آنها [...]
و هنگامی کـه بـزرگ گردیدنـد،    بمانید  3سنگر فرهنگ کوشا باشی که خدمتی در آینده [...]

همسرانی متعهد و دیندار و مخلص براي آنها انتخـاب کنـی، تـا خشـنودي نبـی و ولـی و       
 خداوند در آن نهفته باشد.  

و اگر جسدم مفقود گردید، خدا را شکر کنید و نگرانی نداشته باشید که هر کجا باشـم،   
تم، در شهر شـاهرود، گلـزار   ملک خداست و سرزمین متعلق به اهللا است و اگر جسدي داش

 شهدا دفن کنید.  
عنـوان   علی ایحال اگر شهادت نصیب این بندة عاصی گردیـد، مبلغـی از دولـت کـه بـه      

دهیـد   اي که به خداوند می گردد، دریافت نکنید که ودیعه و هدیه خانوادة شهدا پرداخت می
 تاوان ندارد، اگر بدانید.

ادر خـانمم و بـرادر خـانمم، عیسـی دهقـان،      از پدر خانم عزیزم، رمضـان دهقـان و مـ    
ام، مـرا   ام یـا آزاري بـه آنهـا رسـانده     خواهم که اگر تقصیري یا کوتاهی در حقشان کرده می

 حالل کنند.  
برادر عزیز! امیدوارم که دین را مورد تمسخر قرار ندهید و بـا آبـروي مملکـت خـوب      

کـه بعـد از مـن راه مـن و دیگـر      کـنم   و درخواست می 4برخورد کنید که مملکت امام [...]
شهیدان را ادامه دهید و در صیانت و حفظ اسالم بکوشید. در پایان از تمـامی خویشـاوندان   

 طلبم.   و اقوام حاللیت می
 7/11/65جبهه جنوب، 
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 (قرآن کریم) 1»تشعرونولکن ال و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء «
 . (امام خمینی)2اهللا کند به وجه شهید نظر می

با سالم و درود به پیشگاه آقا امام زمان(عج) و سالم به محضـر امـام امـت و سـالم بـه       
خانوادة محترم شهدا و اسرا و مفقودین. سالم به معلـولین و مجـروحین جنـگ تحمیلـی و     

تاکنون براي حفظ اسالم از بذل مال و جان دریغ سالم به شما امت شهیدپرور و ایثارگر که 
کـنم،   اي وصیت می ام، چند جمله هاي نبرد حق علیه باطل شده نکردید. اکنون که عازم جبهه
دانم، ولی از آنجایی که حضرت رسـول اکـرم(ص) فرمودنـد:     هر چند که خود را قابل نمی

جـا نیـاورده    وت را بـه هر مسلمانی مرگ خود را نزدیک ببیند و وصیت نکنـد، شـرط مـر   «
 دهم.  ، این وظیفه را انجام می3»است

اهللا پاسـدار خـون شـهیدان باشـید و از انقـالب اسـالمی و        اول اینکه شما امـت حـزب   
جمهوري اسالمی و والیت فقیه حمایت کنید و بدانید که این انقـالب ثمـرة خـون صـدها     

ین جهان چشم امید به ایـن  هزار شهید و اسیر و مفقود و معلول و مجروح است و مستضعف
اهللا العظمی امـام خمینـی، باشـید و از     انقالب دارند. گوش به فرمان امام امت، حضرت آیت

ایشان اطاعت کنید که هر کس از ایشان پیروي کند، در حقیقت از خدا و پیامبر خدا پیـروي  
نـی و محکـم و   ک 4کرده است. سالم بر تو مادر عزیز! امیدوارم که از من راضی باشی و [...]

استوار و خوشحال باشی از اینکه خداوند تبارك و تعالی بر خانوادة ما منت نهاد و شـهادت  
در راه خودش را نصیبم گردانید. سالم به همسر عزیزم که انشاءاهللا صبور و بردبار باشـی و  

سـتیزي اسـت، بـه     خواهی و ظلـم  مرا ببخشی و پیام خون شهیدان را که خداجویی و اسالم
همگان برسانی. سالم به فرزندان عزیزم که امیدوارم راه شهدا را که راه مستقیم الهـی   گوش
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و از حـریم   2افتـاده پـدرتان را برگرفتـه [...]    1و راه پیامبران است ادامه بدهید و اسلحه [...]
 با مادرتان مهربان باشید. 3اسالم دفاع کنید. [...]

من براي فرزندانم همچون پدري مهربان و [...]  سالم به برادر عزیزم که امیدوارم بعد از 
اهللا  باشـی و در سرپرســتی و تربیـت آنهــا کوتـاهی نکنــی. در خاتمـه از شــما امـت حــزب     

خواهم که به جان امام عزیز دعا کنید و از خدا بخواهیـد کـه رزمنـدگان مـا را هـر چـه        می
گردانـد. از دوسـتان    زودتر به پیروزي نهایی برساند و فـرج آقـا امـام زمـان(عج) را سـریع     

وآشنایان که ممکن است در حقشـان بـدي کـرده باشـم، تقاضـاي عفـو و بخشـش دارم و        
 امیدوارم مرا حالل کنند.  

 »اهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«
 محمدصادقی

30/3/1365 
 اي دیگر] نامه [وصیت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
رسانم و امیـدوارم   قان سالم میبه پدرخانم عزیز، آقاي رمضان دهقان و آقاي اسحاق ده 

اکبر صادقی، پسر عمۀ عزیز عباس دهقـان و پسـرعمۀ    که مرا ببخشند. پسرعموي عزیز علی
طلـبم.   رسانم و حاللیت مـی  عمۀ عزیز، به همگی شما سالم می 4اهللا دهقان و [...] دیگر ولی

نید. براي کنم که در صورت امکان از ده به شهر نقل مکان ک خدمت همسر عزیزم عرض می
توانند بهتر درس بخوانند و پیشرفت کنند و بـه   ها می اینکه زندگی در شهر بهتر است و بچه

کنم که دست از اسـالم برنداریـد و سـعی کنیـد کـه همیشـه        شما فرزندان عزیزم توصیه می
دستورات مذهبی را اجرا کنید. به نماز خود اهمیت بدهید و از نماز شب که فضـیلت زیـاد   

) اسـت. و  6اهللا( لت نکنید و و امر ازدواج نیز یادتـان نـرود کـه سـنت رسـول     دارد، غف
فرزند دیگرمان که انشاءاهللا به دنیا خواهد آمد، اگر پسر بود اسم او را محمدعلی بگذاریـد و  
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اگر دختر بود فاطمه بنامید. کمک به جبهه را فراموش نکنید. اگر بعدها خداوند در زنـدگی  
است، آن را براي کـار   1دارم و ساختمانی دامغان، قطعه زمینی که در ام گشایشی داد خانواده

 خیر و باقیۀ صالحه مصرف کنید.  
 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 خداحافظ همگی شما باشد

 30/3/1365محمد صادقی، 
 

خواهـد ازدواج کنـد و خـود را     کنم که بعد از فوت مـن، اگـر مـی    به همسرم توصیه می 
هایم را برادر خود آقاي اسحاق دهقـان   وبه زحمت نیندازد و وکیل بچه دمقید نکن جهت بی

 قرار دهد.  
 

                                                 
 دهند. یعنی زمین زراعی نیست، بدان مجوز ساخت می» ساختمانی است« -1
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 هاي کلیدي عبارت
I ایم. ما با جمهوري اسالمی پیمان بسته 
I افکنی نکنید و اي امت! وحدت داشته باشید. شایعه 
I ک لحظه از عمر پربرکت او.خواهم که دنبال کنندة راه امام باشید که تمام عمرم فداي ی می 
I راه من و دیگر شهیدان با شما و به عهدة شما است.    به دشمن بتازید که ادامۀ 
I خواهم که بسیج را تقویت کنند. از جوانان روستا می 
I  سنگر اصلی ما مساجد است«مساجد را خالی نگذارند که.« 
I .در پشت جبهه مبلّغی براي اسالم و دین و انقالب باشید 
I کنید که خدا مرا در زمرة شهیدان درگاهش قرار دهد.  فقط دعا 
I )نه کفن داشت و نه غسل.  7مرا غسل ندهید و کفن نکنید، چون رهبرم حسین ،( 
I .اماما! به خون شهید بهشتی قسم که تا خون در بدن دارم از پاي ننشینم 
I اي وارد کنند.   ها به کشور و انقالب ما ضربه نگذارید که ضدانقالب 
I دهنده است و دیر یا زود باید به پیش او برگردیم، پس چه بهتـر   ی من همان امانتصاحب اصل

 که این راه راه شهادت باشد.

 یداهللا :نام
 صادقی خانوادگی: م نا

 عباسعلی پدر: نام 
 سلطان نام مادر:

 1345 تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان محل تولد:
 دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1367پنجم مرداد  تاریخ شهادت:
 آباد غرب اسالم محل شهادت:
 سوختگی نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 یداهللا صادقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»هم یرزقونعند ربین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء الذّ و ال تحسبنّ«
انـد بلکـه    اند مرده ایی که در راه خدا کشته شدهبه نام خداوند بخشنده مهربان، مپندارید آنه«

 ».خورند اند و نزد پروردگارشان روزي می زنده
 ایم. ما با جمهوري اسالمی پیمان بسته

هـاي حـق، مهـدي(عج)     با درود و سالم به منجی عالم بشریت و یگانه مرکب سـوار جبهـه   
شـکن. و بـا درود    خمینی بت دار پیر جماران، امید مستضعفان جهان، ونائب بر حقش، شب زنده

هاي عزیز شهدا و اسراء و با درود و سـالم بیکـران نثـار ارواح     به امت شهیدپرور ایران و خانواده
[و] سالم به شـما اي بـرادران و خـواهران     2خون خفتۀ انقالب اسالمی و با درود طیبه شهداي به

 جنگند. باطل می برهاي حق  حزب الهی و با درود و سالم به رزمندگانی که در جبهه
کنم. ابتدا چنـد جملـه بـا پـدر و      با درود به رهبر کبیرمان امام خمینی، سخنم را آغاز می 

کنم. پدر و مادرم! کسی من را مجبور بـه شـرکت در جبهـه نکـرد، بلکـه       مادرم صحبت می
خودم این راه را انتخاب کردم و شهید شدم، پس شـماهیچ نگـران نباشـید و گریـه و زاري     

ام،  د، بلکه افتخار کنید کـه پسـرتان در ایـن راه رفتـه اسـت. مـن کـه اآلن شـهید شـده         نکنی
) را دنبال کنید که راه من بلکه راه تمام شهیدان کربالست. خـون  7طور راه حسین( همان

هـا  3 ) نبود و نه من باالتر از بهشتی7تر از خون هفتاد و دو تن یاران حسین( من که سرخ
 ها و دیگران هستم.8 ها و محرابی7 ها و مطهري 6ا و مفتحه 5ها و رجائی4و باهنر
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خواهم زینبـی   مادر! من که اآلن به آرزویم رسیدم، شیرت را حاللم کن. از خواهرانم می 
افکنی نکنیـد   است بر روي دشمن کافر. هیچ شایعه  اي خود را حفظ کنند، براي اینکه اسلحه

) را انتخاب 7خواهم که راه حسین( ود میو اي امت! وحدت داشته باشید و از برادران خ
 کنند.  

کنی که فرزند تو در این راه رفته است، باید نه تنهـا ناراحـت    مادر عزیزم! اگر افتخار می 
خواهم و  ترین چیزي که از شما می نشوي، بلکه با دست خودت کفن بدوزي. آخرین ومهم

امام باشید که تمام عمـرم فـداي یـک    خواهم که دنبال کنندة راه  بر آن تأکید بسیار دارم، می
 لحظه از عمر پربرکت او.

طـوري کـه    ام شـرکت نکنیـد و همـان    خواهم که در تشییع جنـازه  مادر عزیزم! از تو می 
 اند.   هاي فرزندانشان شرکت نکرده مادران شهداي دیگر در تشییع جنازه

کـه هـیچ وقـت پشـت     اهللا. و از ملت انتظـار آن دارم   اي با مردم حزب و حال چند کلمه 
هاي حق علیه باطل را خالی نکنند واین منافقین کوردل را از بین ببرند کـه اگـر اینهـا     جبهه

زنند و امیدوارم  اي به جمهوري اسالمی می یک لحظه وقت حساس به دستشان بیفتد، ضربه
 اي به این جمهوري اسالمی که با خـون چنـدین   که شما همیشه به فکر اینها باشید که ضربه

و امیدوارم که همیشه در دعاي کمیل و توسـل و   1نخوردهزار شهید به دستمان آمده است، 
نماز جمعه و نماز جماعت و غیره شرکت کنید که این وحدت شـما اسـت [کـه] دشـمنان     

 اسالم را به زانو درآورده است. 
ن خواهم که سالح مرا نگذارید بر زمـین بمانـد و بـر قلـب دشـم      و از جوانان غیور می 

راه من و دیگر شهیدان با شما و به عهدة شما است. و   نشانه روید. به دشمن بتازید که ادامۀ
خواهم که بسیج را تقویت کنند و مساجد را خالی نگذارند که  از جوانان روستا[ي] خود می

 .  2»سنگر اصلی ما مساجد است«
ران مـرا حـالل کنیـد.    خداحافظ پدر [و] مادر و بستگان، برادر، خواهر، دوستان و بـراد  

خداحافظ اي مردمان خوب مسئولیت شناس دنیا. خداحافظ تمامی عالم، دیـدار همگـی مـا    
   .روز قیامت
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شـان را از یـاد    خواهم که هیچ وقت دعاي همیشگی و در آخر از برادران و خواهران می 
 نبرند.  

 .دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي، خمینی را  
 »مین یا رب العالمینآ«

 20/6/63تاریخ 
 1یداهللا صادقی

 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 کنم. نامۀ خود را به نام اهللا آغاز می اینجانب برادر حقیر شما، یداهللا صادقی، وصیت
کنم. پدر و مادر عزیزم! شما در بوتۀ آزمـایش   خدمت پدر و مادر عزیزم سالم عرض می 

گردانیـد. آیـا از پـس دادن     ید، حال نوبت رسیده که چگونه امانت خـود را بـازمی  الهی هست
چون یـک امانتـدار پـاك بـه عهـد       دهید یا هم فرزندتان به هستی مطلق، کراهت به خرج می

ام را  ام و باالترین سـرمایه  ورزید. من که خدا را انتخاب کرده کنید و اخالص می خود وفا می
انشاءاهللا. مادرم، پدرم، برادرانم و خواهرانم، دوستان، آشـنایان گرامـی!   کنم  می 2براي او [...]

خـواهم کـه در پشـت     شما که در پشت جبهه مشغول خدمت به اسالم هستید، از شـما مـی  
اي دلیر و سلحشور بـراي   جبهه مبلّغی براي اسالم و دین و انقالب باشید و در جبهه رزمنده

کنم به نماز و تقوا[ي] الهی که پایۀ دین  شما را دعوت میاسالم باشید. برادران و خواهرانم! 
خواهم در مجالس مذهبی و نماز جمعه و مراکـز دینـی شـرکت     باشد و از شما می اسالم می

 کنم.   کنند، دعوت می ها بدرقه می نمایید و آنچه که جوانان ما را با گذشتشان به جبهه
ه در راه تو فدا کنم. بار خدایا تو بخشـندة  بارالها! مرا ببخش که بیش از این جان ندارم ک 

ات در راه بـزرگ   توانایی، پس ببخش گناهان ما را. مادر بزرگوارم! مادري که با تمام هسـتی 
شوم فقط دعا کنید کـه خـدا مـرا در     اي. مادر جان اگر کشته می کردن فرزندان خود کوشیده

کنیــد، چــون رهبــرم زمــرة شــهیدان درگــاهش قــرار دهــد. و مــرا غســل ندهیــد و کفــن ن

                                                 
، 20/6/63(ع)، گردان: پدافند، تاریخ:  17نامه برادر: یداهللا صادقی، لشکر:  وصیت«در پایان وصیت نوشته شده است:  -1

 آدرس: دامغان، روستاي تکالنهدا، منزل سیاهی علی صادقی.
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قسم کـه تـا خـون در     1)، نه کفن داشت و نه غسل. اماما! به خون شهید بهشتی7حسین(
کـل ارض  «بدن دارم از پاي ننشینم. و وقتی شهید شدم ناراحتی بـه خـود راه ندهیـد زیـرا     

ام به دستتان رسید، دوست ندارم که افـرادي، چـه در ظـاهر و چـه در      و اگر جنازه .2»کربال
 ه با این انقالب نیستند، بر سر مزارم بیایند. باطن، ک

) گریـه کنیـد کـه چـه     7مادرم و پدرم براي من گریه نکنیـد و بـراي مظلومیـت حسـین(     
مظلومانه در صحراي کربال به شهادت رسیدند. پدر و مادر و برادر و خـواهر! از شـما خـواهش    

ان آرزوهـایم پـرواز کـنم. مـرا     اي آزاد در آسـم  کنم حاللم کنید. حاللم کن تا همچون پرنـده  می
حالل کن تا خدایم مرا ببخشد. مرا ببخشید که شما را در این مدت عمر کوتاهم ناراحـت کـردم   

شهادت خود تـداوم، ایـن    3و امیدوارم که با شهادت من و دیگر عزیزان این کشور و اسالم که با
تا آخرین لحظاتی که خـون در   رو راهشان باشید و از امام خود کنند، دنباله انقالب را ضمانت می

اي وارد کننـد. و   ها به کشور و انقـالب مـا ضـربه    بدن دارید، دفاع کنید و نگذارید که ضدانقالب
اش امانـت   دیگر اینکه اصالً به خود ناراحتی راه ندهید، چون امانتی بودم نزد شما و امانت دهنده

دهنده اسـت   لی من همان امانتخود را بدون هیچ قید و شرطی از شما گرفته است. صاحب اص
 بهتر که این راه راه شهادت باشد.   و دیر یا زود باید به پیش او برگردیم، پس چه

رو راه شـهدا باشـید و نگذاریـد کـه      برادر و خواهر عزیزم! از شما انتظار دارم که دنبـال  
هاي شـهدا و   ایم پایمال شود و در آخر پیامی به خانواده خون این همه شهید که تاکنون داده

اهللا، پدران و مادران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا. براي شما  مردم حزب
 صـر االّ و مـا النّ «آرزوي صبر از خداوند را دارم و امیدوارم خداوند شما را یاري کند زیـرا  

شه در خواهم همی اهللا می یاري فقط نزد خداوند است و همچنین از مردم حزب 4»من عنداهللا
اي وارد  ها شرکت کنند و نگذارند دشـمنان بـه انقـالب ضـربه     صحنه حاضر باشند در جبهه

 رو امام امت باشند و اتحاد خود را حفظ کنند.   کنند و همیشه دنبال

                                                 
 ت.ر.ك. تعلیقا -1
هـا و   دهندة تداوم مبارزه بین حق و باطل در تمام مکـان  بعد از واقعه کربال، از جمله شعارهایی که از آن تاریخ نشان -2

 ».کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«هاست. این شعار است  زمان
 ».تا«در اصل وصیت  -3
 .126عمران/  آل -4
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و در آخر سالمتی امام امت را از خداوند متعال خواستارم. به امید پیروزي نهایی اسـالم   
 بر کفر جهانی.  

 »اهللا التوفیق انشاءاهللا من«
 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

26/9/66 
 .دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را 

 

 اي دیگر] نامه [وصیت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
که  2هرگز کسانی« 1»وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«

اند و نزد پروردگار خـویش روزي   شوند، مرده مپندارید بلکه آنان زنده در راه خدا کشته می
 ».خورند می

به نام اهللا. قلم بنویس. بنویس حقایق را، نه ریاء که اگر براي ریاء کـار کنـی بشـکند آن     
آورد. بنویس که در تاریخ ثبت گردد و تو هم اي تـاریخ جـاي    دستی که تو را به لرزه درمی

آنچه کـه حـق اسـت واگـر تـو نیـز حـق را انکـار کنـی، بـه حقانیـت            ده در قلب خودت، 
 )، روزي رسوا خواهی شد.7حسین(

با درود [و] سالم به امام زمان، ولی عصر(عج) و با درود بیکران به امام امـت، حضـرت    
امام خمینی و با درود و سالم به روان پاك شهیدان اسالم و انقالب اسالمی ایران و شهیدان 

نی تا کربالي خمینی و با درود و سالم بـه تمـامی رزمنـدگان همیشـه پیـروز      کربالي حسی
 هاي نور علیه ظلمت.  جبهه

پیامی به پدر و مادرم. پدر و مادر عزیزم! من دو سال روزه و نماز بـدهکار هسـتم. اگـر     
کشته شدم، بدهید برایم بگیرند. واگر کشته شدم روي سنگ قبرم بنویسید. خدایا خدایا، تـا  

 .  دار نگهالب مهدي، خمینی را انق
 جنگند، انشاءاهللا.   هاي حق علیه کفر جهانی می به امید پیروزي رزمندگانی که در جبهه 

                                                 
 .169عمران/  آل -1
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ــیم   ــان نکنـ ــض پیمـ ــق نقـ ــا در ره عشـ  مـ
 

ــیم     ــان نکن ــغ از ج ــد دری ــان طلبن ــر ج  گ
ــود      ــز شــ ــد لبریــ ــر از یزیــ ــا اگــ  دنیــ

 
 مــا پشــت بــه ســاالر شــهیدان نکنــیم      

  
ــو ر  ــز نکـ ــق جـ ــلخ عشـ ــنددر مسـ  ا نکشـ

 
 1روبـــه صـــفتان زشـــت خـــو را نکشـــند 

ــراس    ــردن مهـ ــادقی ز مـ ــق صـ ــر عاشـ  گـ
 

ــند    ــه او را نکشـ ــر آنکـ ــود هـ ــردار بـ  مـ
  

 ما جان به خـدا دادیـم تـا زنـده شـما باشـید      
 

ــید    ــا باش ــه دع ــک دم ب ــا ی ــزار م ــاك م  در خ
 نومیــد نباشــید 2از دیــن چــو شــکنجه در [...] 

 
ــ  ــید   همردان ــوا باش ــور ن ــا ش ــدان ب ــن می  در ای

  

 برادر حقیر شما
 یداهللا صادقی

26/9/66 
 

                                                 
شد. این شـعر   جمله اشعاري است که قبل از انقالب بر اي تقویت روحیه مقاومت مبارزان و انقالبیون خوانده می از -1

 شاعر آن نامعلوم است. اند ولی قبر میرزاده عشقی هم حک کردهرا بر سنگ 
 است.نوشته » یگ دم«و یک دم را » مردان«یک واژه از مصرع سوم شعر افتاده است. ضمناً مردانه را  -2
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 هاي کلیدي عبارت
I آوریم. هنگام پیروزي، پرچم اهللا اکبر را در منارة بلند شهر به اهتزاز درمی 
I آید.  ایمان ما با ترازوي مادیات غرب و شرق به سنجش درنمی 
I )خون مقدسی کـه در گـودال قتلگـاه بـر     ) و 7معیار نبرد و جهاد ما را در عاشوراي اباعبداهللا

 زمین ریخت، باید جستجو کرد. 
I  کنیم. بر پهنۀ زمین مبارزه می »ال اله االاهللا«ما براي برافراشته شدن پرچم 
I .دنیا شاهد باشد که ریشۀ این انقالب از مسجد است 
I )شفاعتم کند.3خدایا! آمدم تا از اسالم دفاع کنم که فرداي قیامت، حسین زهرا ( 
I بت به انجام تکالیف شرعی خود کوشا باشید و دین خدا را یاري کنید.نس 
I هاي نبرد حق را همیشه با جان و مال خویش یاري نمایند. جبهه 
I .شما معتقدید که اطاعت از ولی فقیه واجب است، پس امام را تنها نگذارید 
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 پور صادقی خانوادگی: م نا

 شعبانعلی پدر: نام 
 عالیه نام مادر:

 1341وپنجم بهمن  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 دوم راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365ونهم اردیبهشت  بیست تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 زادگاهش  گلزار شهداي مزار:



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     486

 پور مهدي صادقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
المعصـومین حجـج اهللا و    ائمۀاشهد ان محمداً رسول اهللا و اشهد ان ال اله اال اهللا و  اشهد انّ«

 1»ار حقّو النّ حقّ ۀالجنّان 
 2»ۀلجنّبان لهم ا و اموالهم انفسهم ان اهللا اشتري من المؤمنین«
پور، که خداوند توفیقی عنایت کرد تا راهی کربالي حسینی شوم  اینجانب مهدي صادقی 

باشم، هدفم از آمدن به جبهه این بود که دیـن خـدا را یـاري     و به امر امام عزیز لبیک گفته
هاي مقدس رسول اکـرم   داشتن آرمان شهیدان کربال و براي احیاء سنت کنم و براي زنده نگه

هـاي   هاي بزرگ الهی و از موهبت کنم و شهادت در راه آرمان خویش را از نعمت مبارزه می
دانـم و چنـین    گران را جز ننگ و ذلـت نمـی  دانم و زندگی با ستم خداوند جهان آفرین می

است که براي شهید شـدن و جبهـه رفـتن و از مرزهـاي ایمـان و عقیـده دفـاع کـردن، در         
مانیم و در هنگام پیروزي، پرچم اهللا اکبر را در منارة بلند شهر بـه   هاي طویل منتظر می صف

کـه ایمـان مـا بـا     آوریم و جهان شرك و الحاد از درك آن عـاجز اسـت، چـرا     اهتزاز درمی
 آید.  ترازوي مادیات غرب و شرق به سنجش درنمی

) و خـون مقدسـی کـه در گـودال     7معیار نبرد و جهاد ما را در عاشـوراي اباعبـداهللا(   
 قتلگاه بر زمین ریخت، باید جستجو کرد. 

هاي آن خون خدا، بر علیه هر چه که زشـتی   فرزندان آیندة امت اسالم ،با تکیه بر ارزش 
 دي و غیرالهی است قیام کنند تا سرافراز و سر بلند بمانند. و پلی

کنـیم و ایـن مبـارزه     بر پهنۀ زمین مبارزه مـی » ال اله االاهللا«ما براي برافراشته شدن پرچم  
سرانجام پیروز است. دنیا شاهد باشد که ریشۀ این انقـالب از مسـجد اسـت و شـیوة نبـرد      

از اولین امام شهید مسـجد و   3اي استکبار و با الهامبزرگ ما، علیه جهان شرك و الحاد و دنی

                                                 
) و ائمـه  6بخشی از عبارتی که قبل از آیه قرآن آمده است، شهادت بر یگانگی خدا و رسالت حضرت محمـد(  -1

 شود. گذارند خوانده می صورت نمادین وقتی متوفی را در گور می معصومیت و بخشی از تلقین است که به
 .111توبه/  -2
 ».الحام«در اصل وصیت  -3
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ایم و جهان از فهـم و درك تفسـیر آن عـاجز     )، فراگرفته7از امیرالمؤمنین علی( 1محراب
 است.  

) شـفاعتم کنـد. از   3خدایا! آمدم تا از اسالم دفاع کنم که فرداي قیامت، حسین زهرا( 
شد، صبور و بردبار باشند و افتخار کنند خواهم که اگر شهادت نصیبم  پدر و مادر عزیزم می

ارزش را  اند در راه خدا فرزندشان را قربانی کنند. فقط دعا کنید ایـن قربـانی بـی    که توانسته
خداوند قبول کند. حرکتی از شما سر نزند که دشمنان امام امت و اسالم خوشـحال شـوند.   

دا باشـید. نسـبت بـه انجـام     بخـش راه شـه   برادران و خواهران عزیزم! امیدوارم شما تـداوم 
ان تنصـر اهللا  «تکالیف شرعی خود کوشا باشید و دین خدا را یاري کنید تا یاریتان کنـد کـه   

عنوان خانوادة شهید، بر مـردم   خواهم که به . از خانوادة عزیزم می2»ت اقدامکمینصرکم و یثب
ی کنید بسیار دیگر فخر نفروشند که این عملی شیطانی است و مورد رضاي خدا نیست. سع

هاي نبرد حق را همیشه با جـان و مـال    خواهم که جبهه اهللا می متواضع باشید. از امت حزب
خویش یاري نمایند، تا صدام و صدامیان را به خاك تیره بنشانند. شما معتقدید کـه اطاعـت   

 از ولی فقیه واجب است، پس امام را تنها نگذارید.  
 

ــادا خویشـــــــتن را واگـــــــذاریم  مبـــــ
 

 3خــــویش را تنهــــا گــــذاریم  امــــام  
ــته    ز خــــون هــــر شــــهیدي اللــــه رســ

 
ــذاریم    ــا گـــ ــه پـــ ــادا روي اللـــ  مبـــ

  

خواهم که برایم طلب مغفرت کنند و از همۀ آنهـا   ها می در آخر از همۀ دوستان و فامیل 
 طلبم.   حاللیت می

 دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  
 23/12/64تاریخ 

 پور مهدي صادقی

                                                 
شناسـند بـه    عنوان اولین شهیدي که در محراب نماز به شهادت رسیده مـی  اسالم به ) را در تاریخ7حضرت علی( -1

اي که پس از انقالب اسـالمی از سـوي منافقـان در نمـاز جمعـه بـه شـهادت         تأسی از آن امام همام به ائمه جمعه
 گویند. رسیدند شهداي محراب می

 .7محمد/  -2
 پور است. شعر از رباعیات قیصر امین -3
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 هاي کلیدي عبارت
I    قلب تپندة امت اسالمی را یاري نموده و به هیچ وجه و عنوان به اوامرش حتی یـک لحظـه در

 انجامش تردید به خود راه ندهید.
I .بدانید امام امت با امام زمانش در رابطه است 
I .دستوراتش، دستورات امام عصر(عج) بوده و انجامش بر همۀ ما واجب 
I خواهم که اختالفات هر چند جزئـی را هـم کنـار     وصاً مسئولین محترم میاز همۀ مردم و مخص

 بگذارند.
I )رسان خون شهیدان باش. ) پیام3همچون زینب 
I    با خدمت در بسیج از حجاب و باال بردن سطح آگاهی خواهران بسیج، دین خود را نسـبت بـه

 این انقالب اداء کن.
I هیدپرور کوشش نمایید.چنین ش سایر همسران شهید در سازندگی افرادي این 
I .خداوند در عالم محشر شما را با شهدا محشور کند 
I .امامم را [...] رهبري و زعامت شناختم و بر خود واجب دیدم به یاریش بشتابم 
I گذرد. هیچگاه دل به دنیا نبندید که این دوره به سرعت برق و باد می 
I دي و یا خداي نکرده سـرافکندگی  ماند اعمال انسان است که باعث سربلن آن چیزي که باقی می

 شود.   شخص می
I .فرزندم از راه راست اسالم یک لحظه منحرف نشو 

 احمد :نام
 شهمیرزادي صادقی خانوادگی: نام 
 رحیم پدر: نام 

 فاطمه نام مادر:
 1340دوازدهم آبان  تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1365وپنجم دي  بیست تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 احمد صادقی شهمیرزادي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
، فـادخلی فـی عبـادي، وادخلـی     ضیۀًمر ضیۀًک، را، ارجعی الی ربلمطمئنۀفس ایا ایتها النّ«
   1»تیجنّ
وز به حضور پروردگارت باز آي که تو خشنود و او اي نفس قدسی مطمئن و دل آرام! امر«

 ».راضی از تو است، باز آي و در صف بندگان خاص من در آي و در بهشت من داخل شو
امـام زمـان(عج) و    »خلیفۀاهللا االعظم روحی له الفدا«با سالم و درود بر پیشگاه باعظمت  

هوري اسـالمی و بـا درود بـر    گذار جم شکن، بنیان سالم بر نایب بر حق آن امام، خمینی بت
قدر انقالب اسالمی و شهداي مظلوم جنـگ تحمیلـیِ ابرجنایتکـاران غـرب و      شهداي گران

 شرق، بر ملت مقاوم ایران و سالم بر امت دالور ایران.
نامه و انجام تکلیف که قبل از هجرت بنـده از عـالم خـاکی     عنوان وصیت چند سطري به 

عنـوان   لیف را اسالم بر انسان مقرر نموده و بنـده هـم بـه   نوشتم، چون این تک بایست می می
نامـه عـوض نمـودم و آن هـم      نمایم. هر چند تـا حـاال چنـد وصـیت     یک مسلمان اجرا می

ام کهنه شد و مجبور شـدم کـه    ) تقاضانامه7واسطۀ قبول نشدن در دانشگاه امام حسین( به
ر قسمت آن را جـدا از هـم   بنده شامل چند قسمت شده که ه  نامۀ آن را عوض کنم. وصیت

 نویسم تا درك و فهم [آن] براي همه آسان باشد.   می
بند اول نکاتی است یادآوري به شما مردم، برادران و خواهران در خط امـام، هـر چنـد     

، ولـی تـذکر و یـادآوري    2»ایـد  همان فرمودة امام است که الهی شـده «شما مردم را سزاوار، 
 گردد.  شدن به انجام آن عمل می اعمال خیر، باعث تشویق و مصمم

اول اینکه قلب تپندة امت اسالمی را یاري نموده و به هیچ وجـه و عنـوان بـه اوامـرش      
حتی یک لحظه در انجامش تردید به خود راه ندهید و بدانید امام امـت بـا امـام زمـانش در     

اجـب. هـر   رابطه است و دستوراتش، دستورات امام عصر(عج) بوده و انجامش بر همۀ ما و

                                                 
 .28فجر/  -1
 .293، ص13صحیفه امام، ج -2
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قدر مطیع والیت هستید. خداوند به همۀ شما اجر و مـزد   چند شما مردم ثابت کردید که چه
 عنایت کند.  

مطلب دوم اینکه خواست ما از خداوند این اسـت کـه از عمـر همـۀ مـا بکاهـد و بـر عمـر          
متقـی   اماممان بیفزاید، ولی اگر خواست خداوند بجز این بود، از شما مردم تقاضامندم از شـاگرد 

حمایت و پیروي کنید کـه دیـد وسـیع امـام، مطمـئن       1اهللا منتظري و پارساي امام، حضرت آیت
 است.   ترین انتخاب بوده باشید مثل همۀ اظهارنظرها، الهام گرفته از غیب است و شایسته

خواهم که اختالفات هـر   مسئله سوم اینکه از همۀ مردم و مخصوصاً مسئولین محترم می 
هم کنار بگذارند و دست برادري به همدیگر داده و در راه سـاختن کشـوري   چند جزئی را 

عزیز قدم بردارنـد مـردم مـا از توطئـه غـرب و       2آباد و خدمت به محرومین و آزادي قدس
هراسند که انشاءاهللا با کنار گذاشـتن آن مشـت محکمـی     ترسند، اال از اختالف می شرق نمی
 گویان بکوبید.  به دهن یاوه

هـا کـه دسـت از خیانـت خـود       زن طلبان، محتکران و نق ارم نصیحتی به فرصتمطلب چه 
هاي شهدا خجالت بکشند. از خون ریخته شده بر صحراي سـوزان جنـوبِ    بردارند. از خانواده

جز روسـیاهی    آید و برایشان به سر می این عزیزان شهید بترسند. بدانند روزي عمر سیاهشان به
 شوید.   به سیل خروشان انقالب بپیوندید تا انشاءاهللا رستگارماند،  چیز دیگري باقی نمی

سنگرانم، خداوند را شـکر کنیـد کـه جـوانی و عمـر شـما را در        سخنی با دوستان و هم 
گذاري بـه اسـالم و مسـلمین     چنین حکومتی قرار داد. چند صباحی عمر خود را به خدمت

تر از همـه   خیر باشید. مهم که عاقبت بهگذرانید. قدر خود را بدانید و از خداوند بخواهید  می
میریم [و] در اواخر عمر در دینمان ثابت قدم هستیم یـا نـه، خـداي     آن است که چگونه می

نکند که مانند بعضی، چندین سال زندان و شکنجه و سختی در نهایت به دامن شیطان پنـاه  
 .3ه جمهوري اسالمی [...]ها برعلی ها و مقاله بردند و آخرت خود را به دنیا فروختند و سخن

مطلب بعد سخنی است با پدر و مادر و کسانی که براي بزرگ کردنم زحمـت کشـیدند.    
دانم در این مدت نتوانستم براي شما فرزند خوبی باشم و این را هم آگاهم  هر چند می [...]

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 اند، خوانا نیست. عباراتی که با [...] مشخص شده در اصل وصیت حدود یک سطر خوانا نیست. -3
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 کردم ولی موفـق نشـدم. شـما    که در این مدت حداقل مقداري از زحمات شما را جبران می
 بخشید که اگر خدا بخواهد، در قیامت جبران خواهم کرد.  با بزرگواریتان مرا می

گذریـد. مـن کـه از     هاي بنده می ها و لغزش اي به همسرم. انشاءاهللا از بدي و چند جمله 
که خداوند از شما راضی باشد. در تربیت فرزنـدم کوشـش و سـعی نمـا و      شما راضی [...]
رسان خون شـهیدان بـاش و بـا خـدمت در      ) پیام3زینب( مباش. همچون یک لحظه [...]

بسیج از حجاب و باال بردن سطح آگاهی خواهران بسیج، دین خود را نسبت به این انقالب 
 اداء کن.

درگاه خداونـد شـکر    در چند صباحی پر رنج و محنت روزگار، صبر را پیشه خود [...] 
کـرد. ایـن حرکـت     ی از نزدیکانتـان [...] بنما که بر شما منت نهاده و بین همه شما را و یک

موفق به هجرت از وطـن   بنده، بجر اعالم آمادگی و فداکاري و ایثار و ازخودگذشتگی [...]
 دون شرکت نمودم. شدم و مدتی هر چند کوتاه همراه با راهیان کربال در [...]

ران شـهید در  سایر همس خداوند به همۀ شما زنان با ایمان جزاي خیر عنایت کند و [...] 
حق، اجر شـهیدان را دارد   به چنین شهیدپرور کوشش نمایید. تو را [...] سازندگی افرادي این

 تا خداوند در عالم محشر شما را با شهدا محشور کند.  
 شعرا و عاشقان گفتند ،پسرم. اي براي فرزندم و در خاتمه چند نکته

 
 تـو را شـناخت جـان را چـه کنـد      کـه  آن کس

 
ــ   ــد و عی ــد فرزن ــه کن ــان را چ  1ال و خانم

  

شناخت سایر عالیق  جان همۀ شهیدان و عاشقان [...] این بیت شعر زیبایی است از [...] 
طور نیست، پیامبر در مرگ فرزنـدش   کند ولی نه بدان فرزندم این ارزش جلوه می برایش کم

در صـورتی کــه آن   ش زاري [...]2اکبـر  ) بـر ســر نعـش علـی   7گریسـت، امـام حسـین(   
گواران بیش از همۀ ما عاشق خداوند بودند و این را خداوند در دل ایشان کاشت. ولـی  بزر

فرزندم تا وقتی دوستی و نزدیکی پدر و محفل گرم خانه برپاست که اسالم در خطر نباشـد  
[و] نوامیس مسلمین در معرض تهدید، ولی اگر برخالف اینها شد، این وظیفۀ پدر است که 

 وي میدان ظلم حرکت کند.س از محفل گرم منزل به

                                                 
 در اصل وصیت هست. شعر از خواجه عبداهللا انصاري است.» فرزند و عیال و «از مصرع دوم شعر فقط  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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دهـد کـه تـو     کند که تو فردا آزاد زندگی کنی، او بدنش را آماج تیرها مـی  او حرکت می 
میرد که اسالم و نسل فرداي مسـلمانان آزاد بماننـد. ایـن درس را     فردا سربلند بمانی. او می

) 7) با شهادتش به ما آموخت و تو فرزندم همیشـه پیـرو امـام حسـین(    7امام حسین(
هاي خشک و خالی! بلکه مکتب زیر بار ظلـم نـرفتن    زدن بوده روز از اول ماه محرم و سینه

دادم شـاید   هاي دیگر زندگی در شهر و منزل را ترجیح مـی  بنده اگر مانند خیلی امام را [...]
) 7(1گرفتم! شاید بین من و مردم زمان امـام حسـن   مورد بازخواست [در] قیامت قرار می

شد.  که مردان زمان خود را به نامردان تشبیه کرده بود، شامل حالم می د [...]فرقی نبود، شای
 من راهم را یافتم.

رهبري و  بین امام امت و ائمه معصومین خصوصیات مشترك زیادي دیدم، امامم را [...] 
امیـدوارم   زعامت شناختم و بر خود واجب دیدم به یاریش بشتابم، نـه بـا شـعار بلکـه [...]    

ام،  خواسـته  قبول کند. و تو اي فرزندم! سعی کن بـا اعمالـت روحـم را آزرده [...]   خداوند 
 اسالمیت مؤثر باشی. اینکه درست را بخوانی تا آنجا که بتوانی در جایی حساس و مهم [...]

ائمه معصومین مطابقت کنـی   در هر حال یک لحظه از یاد خدا غافل نشوي. زندگی [...] 
 2اهللا منتظـري  هـاي امـام امـت و آیـت     رهبري وایات پیرو آنان [...]و با خواندن احادیث و ر

پیروي کنی و از روحانیت در خط این دو بزرگـوار حمایـت نمـایی و در مواقـع لـزوم بـه       
متبرکـه آمـادة کـارزار باشـی.      3دستور آنها براي رویارویی با دشمنان جهـت آزادي عتبـات  

گذرد و آن چیزي کـه بـاقی    ت برق و باد میهیچگاه دل به دنیا نبندید که این دوره به سرع
ماند اعمال انسان است که باعـث سـربلندي و یـا خـداي نکـرده سـرافکندگی شـخص         می
 شود. می

فرزندم در خاتمه به گفتار امام گوش دار و از راه راست اسالم یک لحظه منحرف نشـو.   
فق به زیارت حـرم امـام   دین خداوند را یاري کن، تا خدا تو را یاري کند. پسرم اگر بنده مو

) نشدم، تو بعد از آزادي کربال، به زیارت مرقد مطهر آقا برو و سالم مرا به امام 7حسین(

                                                 
 کردند. ) داشت ایشان هم قیام می7) یارانی مانند امام حسین(7شهید معتقد است اگر امام حسن( -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».اتبات«در اصل وصیت  -3
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برسان. خداوند امام را تا ظهور امام مهدي(عج)، براي رهبري امت زنده نگاه بدارد، خداوند 
 انشاءاهللا فرج امام زمان(عج) را نزدیک کند. 

 » و برکاتهاهللاحمۀ علیکم و ر 1والسالم«
 بندة عاصی خداوند احمد صادقی شهمیرزادي

17/7/65 
 دار. خدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را نگه

 ».الزم به خواندن در بین مردم نیست«
نامه جاي دهم. اینکه بنـده   علت فراموشی نتوانستم در متن وصیت در خاتمه نکاتی بود که به

باشد. و تـا ایـن    بدهکارم و این مقدار حداقل آن می مدت هشتاد روز روزه و یک سال نماز
رسی مال خود نشدم شما عزیزان مخصوصاً حاج آقا هاشمی زحمـت   مدت موفق به حساب

ام  کـاره   این کار را بکشد. در ضمن برحسب مرسوم باید وصی و ناظر معین نمود، بنده همه
 آقاي حاج رجبعلی هاشمی بوده و هست.

همیشه برادري بزرگتر و راهنمایی مؤثر در زنـدگی بنـده بودنـد    ایشان چند روز زندگی  
هایی اسـت   خواهم بعد از مرگم هم این زحمات را هم بر خود تحمل نماید و بدهکاري می

که در دفترچۀ حسابرسی نوشتم، لطف کنید و بپردازید. کتابهاي بنده را تعـدادي کـه بـراي    
جد قائم شـهمیرزاد هدیـه کنیـد و چنـد شـبی      سپاه است برگردانید و بقیه را به کتابخانۀ مس

 دعاي توسل در منزل برقرار کنید، چون خیلی مشتاق این کار بودم.
و نماز را در برقـراري   ها [...] در رابطه با جو شهمیرزاد و استقبال نکردن مردم از مراسم 

کننـد. بـا    تري در جبهه پیـدا مـی   نماز جمعه بیایید. با برقراري نماز جمعه مردم حضور فعال
آیـد اگـر او در خـط امـام باشـد، و       برقراري نماز جمعه یک روحانی مبارز به شهمیرزاد می
باهم باشـند هـدف یکـی     کند و [...] مبارز باشد، اختالفات داخلی بین روحانیون را حل می

 شوند.   شود و در نتیجه در کار خود موفق می می
 راه حل دوم:

رستان براي مردم و تشویق آنها به حضـور در صـحنه   سخنرانی مکرر مسئولین استان و شه 
 شـود.  مـی  بودن و اختصاص دادن چند پروژه در شهر باعت دلگرمی مردم به دولت و انقالب
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بار و تبـادل نظـر در    روز یک 10اهللا جوان و داشتن جلسه هر  در صحنه بودن برادران حزب
آیـد، ایـن خـود بـه نفـع       ه پیش میرابطه با جو شهر، پیشنهاد و انتقاد از رویدادهاي شهر ک

گیر بـودن چنـد نفـر از بـرادران درس خوانـده و حـرف بـزن از         انقالب و اسالم است. پی
هاي مصوبه مجلس در رابطه با روستاها  مسئولین بخش و شهرستان و خواندن ماده و تبصره

و شهرهاي کوچک و گرفتن حق و متوجه بودن وضعیت داخلی شهرستان، این خود باعـث  
 آمدهاي خوبی در پی خواهد داشت.   القۀ مردم شده و پیع
حجابی و بدحجابی و  اتحاد و انسجام یافتن برادران جوان در خط امام براي مبارزه با بی 

هاي انقالبی، با امر به معروف  فساد و منکرات که این در اصل کار مردم بوده و بعد از ارگان
راه دیگر وارد شـدن و وادار نمـودن مسـئولین    و نهی از منکر و در صورت عدم موفقیت از 

 انجام شدت عمل بیشتر. 1قضایی کشور به
هـاي   راه انـداختن دسـته   ) و بـه 7روي و عزاداري امام حسین( رسیدگی به وضع دسته 

متفاوت در پشت جمعیت عزاداري براي زنان که آنها هم مثل همه با پرچم و شعار و نوحه 
پردازنـد و   وضع بسیار بد فعلی که فقط به تماشاي مـردم مـی   به عزاداري بپردازند و از این

شـوند و ایـن وضـعیت را امـام      این کار نه اینکـه ثـواب نـدارد، هـیچ، آلـوده بـه گنـاه مـی        
زنـان مـا بـه     پذیرد کـه در کشـوري اسـالمی مـا [...]     دوست ندارد و از ما نمی) 7حسین(

 آمـد همـه [...]   ها چـه اعمـالی پـی    بعضیتماشاي انبوه مردان در روز عزاي امام بپردازند و در 
تـوان ایـن عمـل را انجـام داد و      تشکیل انتظامات خواهران در خط، با همکـاري بـرادران مـی   

عنـوان یـک رسـم جـا      هاي بعـد بـه   مطمئن باشید اگر مقداري با سختی روبرو شوید، در سال
 افتاد.   خواهد

خـود کـار     4هـا  اي و توده  3ها دائیو ف 2زیر نظر داشتن اعمال و کارهاي مرموزانه منافقین 
انـد   اي آنها شب و روز مشغول فعالیت هستند. آنها مارهاي زخم خورده بسیار ظریف و [...]

ضربه را خواهند زد و ما باید با هوشیاري خود به موقع مچ آنهـا   دست [...] که به محض به
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فعـالً بیشـتر [بـا] شـرکت در      موذیانه آنها اي به [...] را گرفته و نگذاریم خداي نکرده ضربه
با دختران بدحجاب و  طرح دوستی و [...] گروهی، دوست شدن با افراد [...] جلسات درون

مسائل گفتنی زیاد است و اگر عمري بـاقی   خط و کشاندن همۀ آنها به انحراف فکر [...] بی
 بود بعداً ...

19/7/65 
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 هاي کلیدي عبارت
I  کنم که توفیق جهاد را نصیبم کردي. تو را شکر میو اما خدایا 
I خواهم که صبر و استقامت پیشه کنید. پدر و مادر عزیزم! از شما می 
I  .امت عزیز! در همه حال خداوند را مد نظر داشته باشید 
I   .امام عزیز را دعا کنید. اطاعت از او را فریضۀ خویش بدانید و او را زیاد دعا کنید 
I  دارد. صبر و استقامت داشته باشید که خدا صابران را دوست میدر برابر مشکالت 

 اکبر علی :نام
 آبادویی صالح خانوادگی: نام 
 اصغر علی پدر: نام 

 معصومه نام مادر:
 1333پانزدهم فروردین  تاریخ تولد:
 دامغانشهرستان  محل تولد:
 چهارم ابتدایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365شانزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
 دختر پل محل شهادت:
 سانحه رانندگی نحوة شهادت:

گلزار شهداي فـردوس رضـاي    مزار:
 زادگاهش 
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 آبادویی اکبر صالح علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 صادره از دامغان 1333اصغر متولد  آبادویی فرزند علی اکبر صالح نامۀ علی وصیت

  »ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
زده گویـا کـه    دارد آنان را که کار و زار کننـد در راه او صـف   وست میبه درستی که خدا د«

 ، صف)5(آیه » ایشانند بنایی محکم و استوار
شکر و سپاس خداي بزرگ را که نعمت هستی را به ما ارزانی داشـت و در ایـن دنیـاي     

زیـده  فانی رهایمان نکرد، بلکه براي هدایتمان پیامبرانی از جانب خویش، از میان خلق، برگ
هاي راهنمایی باشـند، در پـیچ    تا که هدایتمان کنند و راه مستقیم را به ما نشان دهند و چراغ

هاي تند و خطرناك این دنیاي پست و ناچیز. بـاالخص خـاتم آنـان و سیدالمرسـلین      و خم
) که کتابش، آخرین کتاب آسمانی، یعنی قرآن و دینش آخرین دین 6محمد بن عبداهللا(

) تـا آخـرین امـام،    7عنی اسالم و جانشینان بر حق او، از امیرالمؤمنین علی(و پیام الهی، ی
و نایـب بـر حـق او، حضـرت امـام       »روحی و ارواح العالمین له الفـدا «مهدي منتظر(عج) 

خمینی که به جهاد دعوتمـان نمـود، در نبـرد بـا کفـر جهـانی کـه بنـدگانش را بیازمایـد و          
 1»عظیماً فضل اهللا المجاهدین علی القاعدین اجراً«] که قامتان را از دیگران [ممتاز کند راست

و آن را که در این راه خونش بر زمین ریخته شود، شهید در راهش قرار دهد که با ریخـتن  
اولین قطرة خونش، تمامی گناهانش را ببخشاید و آن را که سالم از میدان نبرد بازگردد [را] 

فیقتلـون و  یقتلـون و  «ك و پیروز گرداند، زیرا که نیز چون کودکی که از مادر متولد شده، پا
 2»یقتلون

کنم که توفیق جهاد را نصیبم کردي و عنایت کردي تـا بـه    ... و اما خدایا تو را شکر می 
جبهه بیایم و در راهت، در رزم با کفار، شریک باشم. هرچند من ضعیفم، اما امیدوارم که تو 

با شیطان و هواي نفس بـه مبـارزه برخیـزم، زیـرا کـه      کنی تا در این راه بتوانم  مرا کمک می
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 .1»جهاد اکبر افضل است بر جهاد اصغر«
ام صـحبت کـنم. و از    خواهم چند کالم با شما خانواده و اما در این لحظات حساس، می 

خواهم صبر پیشه کنید و اگر لیاقت داشتم و در راه خدا به شهادت رسـیدم، وظیفـۀ    شما می
خواهم که فرزندانمان را طوري تربیت کنی که براي جامعـۀ   د و از تو میشو تر می تو سنگین

سرپرستی نکنید، چـون کـه خداونـد سرپرسـت تمـام       مفید واقع شوند و هرگز احساس بی
 خواهم که از من راضی باشید و مرا ببخشید.   ماهاست. و همسرم از تو می

قامت پیشه کنیـد و مـرا حـالل    خواهم که صبر و است و اما پدر و مادر عزیزم! از شما می 
الخطاسـت و از دعـاي خیـر     2کنید و ببخشید، اگر بدي از من دیدید، چون که انسان جـایز 

دربارة امام و رزمندگان فراموش نکنید. و اما امت عزیز! در همه حـال خداونـد را مـد نظـر     
و را زیـاد دعـا   داشته باشید. امام عزیز را دعا کنید. اطاعت از او را فریضـۀ خـویش بدانیـد و ا   

ها دریغ نورزید که انشاءاهللا پیروزي نهایی نزدیک  حمایت رزمندگان و آمدن به جبهه 3ازکنید. 
 دارد.   میاست و در برابر مشکالت صبر و استقامت داشته باشید که خدا صابران را دوست 

نـزد مـن   در رابطه با سهم امام و سادات از احمـد بـانی    4و صورت بدهکاري، منزل است [...] 
ام پـدرم   بوده که از قلم افتاده است و آن را بپردازید به آقا سیدمسیح شاهچراغی. و وکیـل و وصـی  

تر هستید زندگی کنید، چه در منزل و چه در منـزل پـدرم    ام هر کجا که راحت باشد و اما خانواده می
سـایر شـهدا دفـع     ام هم به دامغان آمد، در فـردوس رضـا، کنـار    و چه در منزل پدرت. و اگر جنازه

سال نماز بدهکار هستم که انشاءاهللا آنها را هم بگیرید.  نموده و دیگر اینکه تعداد نود روز روزه و یک
چنانچه شهادت نصیبم گردید، مهریۀ همسرم از اموال اینجانب به او داده شـود. همسـر مهربـانم در    

 رهنما باشی. ن را در راه اسالمهایم خوب سرپرستی کنید و آنا خواهم که از بچه پایان از تو می
 »والسالم علیکم و برحمته و برکاته«

 آبادویی اکبر صالح علی 20/12/62

                                                 
دانند و جهاد با عدو و دشمن را جهاد اصغر. در بحاراالنوار حدیثی نقـل شـده اسـت     جهاد با نفس را جهاد اکبر می -1

جهاد النفس و هـو افضـل مـن جهـاد     «کند بر رجحان و اهمیت جهاد نفس نسبت به جهاد با دشمن:  که داللت می
 ).275، ص70راالنوار، ج، (بحا»العدو

 ».جایزه«در اصل وصیت  -2
 ».در«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
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 هاي کلیدي عبارت
I بخش راه شهدا باشید. اي امت شهیدپرور تداوم 
I خوشی کردن این دنیا، زندگی آخرت را تباه نکنید.  خاطر چند روزي به 
I وارمان باشید.گوش به فرمان امام عزیز و بزرگ 
I .وقتی خبر کشته شدنم را شنیدید، شکر خدا را بکنید و ذکر خدا بگویید 
I .اگر صبر کنید خداوند متعال به شما اجر عظیمی خواهد داد 
 

 کاظم :نام
 آبادي صالح خانوادگی: نام 
 محمد پدر: نام 

 فاطمه نام مادر:
 1347سوم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365ونهم اردیبهشت  تبیس تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 آبادي کاظم صالح
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»انا هللا و انا الیه راجعون«
 »کنیم سوي او رجعت می همه از خداییم و به«

 ا شهید زنده بدار و شهید بمیرانخدایا ما ر
)، کـه  6با سالم و درود بر آخرین پیـامبر خـدا، حضـرت ختمـی مرتبـت، محمـد(       

)، کـه  7چگونه زندگی کردن را آموخت و درود و سالم بر بندة گـرامیش، امـام حسـین(   
چگونه مردن را به ما آموخت و با سالم و درود بر پیشگاه امام عصر، حضرت مهـدي(عج)  

اسالم را دوباره زنده کرد و موجب تحـرك مسـلمانان    2حقش امام خمینی که [...]و نایب بر
 در سراسر جهان شد.  

هـا را   هاي جانی و مـالی خـود جبهـه    و با سالم خدمت شما امت شهیدپرور که با کمک 
 اید.   نشینید و استوار و محکم در مقابل جهانخواران ایستاده نمی 3گرم نگهداشته واز پاي [...]

هـل  «نداي خاطر رضاي خدا و لبیک گفتن به  نجانب حقیر، هدفم از رفتن به جبهه، بهای 
و براي یاري رساندن اسالم عزیز بوده، همچنین خیلـی خوشـحالم کـه     4»من ناصر ینصرنی

الشرایطی، ولی فقیه ایـن زمـان    خدا چند روز عمر مرا در این مقطع قرار داده که رهبر جامع
 اهللا باشم.  روح 5ام که [...] یدا کردهاست و حقیر هم افتخار پ

 برادران و خواهران گرامی:
تر از آن هستم که بخواهم به شما پیامی بدهم، ولی امیـدوارم کـه ایـن چنـد      من کوچک 

بخش راه شـهدا   پذیرا باشید. شما اي امت شهیدپرور تداوم کالم مرا از برادر حقیرتان وصیت
امـام   7در برابر خدا شکرگزار ایـن احسـن نعمـات ([...]    6باشید و با رفتارتان جامعه را [...]

                                                 
 .156بقره/  -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 ر.ك. تعلیقات -4
 خوانا نیست. -5
 خوانا نیست. -6
 خوانا نیست. -7



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     512

نکنید و آنها را یاري کنید، زیرا همین  1[...]   خواهم که روحانیت خمینی) باشید و از شما می
 روحانیت بودند که باعث احیاي اسالم شدند.  

خـاطر چنـد روز[ي] خوشـی     اي خواهران و برادران عزیز! حجت بر شما تمام شده، به 
ن این دنیا، زندگی آخرت را تباه نکنید. گوش به فرمان امام عزیز و بزرگوارمـان باشـید   کرد

هـا، همـان    ) در روز عیـد غـدیر خـم و بقیـه راه    7آن خط حضرت علـی(  2که خط، [...]
 هاي انحرافی است.   راه

 سخنی با والدین عزیزم:
د، چـون نتوانسـتم حـق    اي پدر و مادر عزیزم! امیدوارم که از من راضی باشید و حاللم کنی

خواهم، که اگر خدا قبول کند، وقتی خبر کشته  فرزندیم را نسبت به شما ادا کنم. از شما می
شدنم را شنیدید، شکر خدا را بکنید و ذکر خدا بگویید. امیدوارم که اظهار ناراحتی نکنید تا 

کنید، بـراي امـام    دشمنان اسالم شاد نشوند. و برایم عزاداري نکنید و اگر خواستید عزاداري
) و یارانش بگریید. شما هم سعی کنید کـه ماننـد دیگـر والـدین شـهدا، صـبر       7حسین(

 واستقامت داشته و آن را پیشه خود سازید.  
و اي خانوادة عزیزم! براي شما و براي همۀ خانوادة شهدا جاي مباهات است که افتخـار   

ت باشید. شما باید موقعی ناراحت باشید اید، نباشد که ناراح دست آورده خانوادة شهید را به
که فرزندتان در زمرة مغضوبین قرار گرفته و یا ضدانقالب باشد. اگـر صـبر کنیـد خداونـد     

ایـد،   آورده دسـت مـی   مـالی را بـه   3گونه که [...] متعال به شما اجر عظیمی خواهد داد. همان
تان هسـتیم پـس مـرا خمـس     فرزنـدان  4کنم که بهترین [...] خمس آن را بپردازد، من فکر می

 فرزندانتان حساب کنید. 
 5شما اي خواهران گرامیم! هیچ ناراحتی به دل راه ندهید و پایبنـدتر از قبـل گـوش [...]    

امام باشید و خودتان را آماده کنید و [آماده] باشید تا فرزندانی تربیت کنیـد کـه در دل آنهـا    
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دسـت بگیـري و    تـوانی اسـلحه بـه    که نمی باشد و شما اي برادرم! سعی کن تا موقعی 1[...]
تر از قبل ادامه دهی، تا بتوانی خدمت بیشـتري بـه اسـالم و مسـلمین      را خوب 2بجنگی[...]

 دهم.  در پایان با دعا به جان امام عرایضم را خاتمه می 3[...]
 دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را  
 

 آبادي حقیر کاظم صالح
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 هاي کلیدي عبارت
I  .مادر عزیزم برادرانم را بفرست تا در جبهه بیایند و اسلحۀ به زمین افتادة مرا بردارند 
I .امیدوارم که گوش به فرمان امام امت بوده باشد 
I و راه شهداي [...] را ادامه بدهید. وار در برابر مشکالت بایستید زینب 
I  و به یاري دین مبین اسالم بشتابید.انشاءاهللا اسلحه بر زمین افتاده مرا بردارید 
I خبر بجنگم و جانم را فداي اسالم بکنم. من آمدم که با این مزدوران از خدا بی 
I گیري بکنید. خواهم که گوش به فرمان امام امت بوده باشید، مبادا که از انقالب کناره از شما می 
I  و جانم را فـداي اسـالم   از جبهه آمدن این است که به بهشت بروم، من آمدم بجنگم من هدف

 بکنم.

 ابوالقاسم :نام
 صالحی خانوادگی: نام 
 عبدالحسین پدر: نام 

 رقیه نام مادر:
 1337یکم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
 بسیج نده:کن ارگان اعزام

 1365ونهم اردیبهشت  بیست تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 1ابوالقاسم صالحی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  5»ربهم یرزقون عند احیاء 4بلامواتا  3اهللا 2فی سبیل او ال تحسبن الذین قتلو«
اند و در نزد خـدا   اند بلکه زنده اند، مرده هرگز گمان نبرید آنهایی که در راه خدا کشته شده«

 ».خورند رزق و روزي می
با سالم بر امام عصر(عج) و سالم و درود بر نایب بر حقش، امام خمینی، رهبر انقـالب   

گذار جمهوري اسالمی ایران، که ما را به راهی راست و مرگی شـرافتمندانه رهبـري    و بنیان
فرمود، تا بتوانیم اسالم حقیقی را بشناسیم و راهی که خـدا و رسـولش فرمودنـد، آن راه را    

 بپیماییم. 
تومان بابـت   6000نویسم. به مبلغ  هاي خود را می جانب ابوالقاسم صالحی، بدهکارياین 

باشـم و مبلـغ    تومان به مسجد حاج عیسی بدهکار می 1500سهم امام بدهکار هستم و مبلغ 
محمـد و حـاج    7بـرادر [...]  6باشـم و از [...]  تومان بابت سهم سادات بـدهکار مـی   18500

ل ایشان و اگر نبودند محمد صالحی وکالت من را دارنـد و از  احمد، اگر بود حاج احمد او
خـواهم کـه از    خواهم که این بدهکاري مرا از درآمد بپردازید و از شما همسرم مـی  شما می
ي بکنید و طبق وظیفۀ شرعیه اسالم، همسرم تا هر وقت در خانۀ من دار نگههایم خوب  بچه

ام زنـدگی بکنـد و اگــر    وانــد در خانـه ت هــا را برعهـده داشـت، مـی    بـود و سرپرسـتی بچـه   
 خواست سرپرستی را بر عهده بگیرد، طبق وظیفۀ شرعیه اسالمی با ایشان رفتار شود.   نمی

 

 » اهللا و برکاته حمۀوالسالم و ر«

                                                 
 ».شصت و چهار نوشته است«ابتداي وصیت  -1
 ».سبیله«در اصل وصیت  -2
 ».الّه«در اصل وصیت  -3
 ».ول«در اصل وصیت  -4
 .169عمران /  آل -5
 خوانا نیست. -6
 نیست. خوانا -7



 519   قاسم صالحی، ابوال ¹استان سمنان 

بـه مـادر   (دو هزار تومان) تومان  2000هایم سالی دو هزار تومان  در ضمن از درآمد باغ 
 2باشم، خواهشمندم طبـق وصـیتی کـه [...]    درم بدهکار میتومان به ما 2000در ضمن  1[...]

رفتار بکنید و هر کس به این وصیت عمل ننماید در قیامـت نـزد حضـرت محمـد از شـما      
 کنم.   شکایت می

 ابوالقاسم صالحی
 مورخه پنجم اسفندماه هزار و سیصد و شصت و چهار

 

 4که حجخواهم  از شما می 3در ضمن برادرانم حاج محمد صالحی و [...]
 دار. خدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 

 اي دیگر] نامه [وصیت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
جـویم. خداونـدا تـو را شـکر      پرستم و تنها از شما یـاري مـی   خداوندا! تو را به یگانگی می

) خلـق کـردي.   7گویم که مرا آفریدي و مسلمان آفریدي و شیعۀ علی بـن ابیطالـب(   می
گویم که به من گوش دادي تا بشنوم و به من چشم دادي تا بینـایی   دا! تو را شکر میخداون

داشته باشم و به من زبان دادي تا تکلم کنم و به من عقل دادي تا خوب و بـد را تشـخیص   
بدهم، تا بتوانم در راه دین تو و ائمه معصومین قدم بردارم. خداوندا! به مـا توفیـق بـده تـا     

) و یـاران او و سـالم [بـر] فرزنـد     7ام برداریم. سالم بـر امـام حسـین(   گ 5راهی که [...]
گـذار   عزیزش، امام زمان(عج) و سالم برنایب برحقش، امام خمینی، رهبـر انقـالب و بنیـان   

جمهوري اسالمی ایران، که ما را به راهی که خدا و رسولش فرمودنـد، رهبـري فرمـود، تـا     
) و هـدف ایشـان [را] کـه    7وانیم راه امام حسـین( بتوانیم اسالم حقیقی را بشناسیم، تا بت
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باشد، بپیماییم. خداوندا! توفیق به ما بده تـا بتـوانیم راه شـهداي عزیزمـان را      اسالم عزیز می
 ادامه بدهیم. 

اي از مـن   رنج مـرا کشـیدي و هـیچ بهـره     1هاي متوالی سالم بر شما مادر عزیزم که سال 
) روسفید باشی. مادر جان من نتوانسـتم  3فاطمه زهرا( اي. انشاءاهللا در قیامت در نزد نبرده

گونه نـاراحتی بفرمـایی،    جا آورم. امیدوارم که مبادا بعد از شهادت من هیچ حق مادري را به
صبر و استقامت را اختیار بکن و برادرانم را بفرست تا در جبهه بیاینـد و اسـلحۀ بـه زمـین     

هاي عزیزم. امیدوارم که گوش به فرمان امام امـت   افتادة مرا بردارند. و سالم بر شما همشیره
هـل مـن   «فرزندانتان را تربیت بفرمایید، تا به یـاري روح خـدا بشـتابند و     2بوده باشد [...]

گونه ایجاد ناراحتی نفرمایید و  امام عزیزمان را لبیک بگویند. بعد از شهادت من هیچ 3»ناصر
را ادامه بدهیـد. و سـالم بـر شـما      4هداي [...]وار در برابر مشکالت [بایستید] و راه ش زینب

کنم. امیدوارم که گـوش بـه فرمـان     برادرانم حاج احمد و محمد و محمود. سالم عرض می
امام امت باشید و انشاءاهللا اسلحه بر زمین افتاده مرا بردارید و بـه یـاري دیـن مبـین اسـالم      

 بشتابید. 
ست که بیایم و با دشمنان اسالم بجنگم و خداوندا! هدف از جبهه آمدن من این نی 5[...] 

خبـر   شهید بشوم، اما در عوض مرا به بهشت ببرید. من آمدم که با این مزدوران از خـدا بـی  
بجنگم و جانم را فداي اسالم بکنم، عوضش شما اسالم را پیروز بفرما. من آمدم تا در زیـر  

ا در عوضش اسـالم را پیـروز   هاي دشمنان دین تو قطعه قطعه بشوم و شم ها و خمپاره  تانک
کنم و از شـما   بکنید، انشاءاهللا. و سالم به شما برادرانم حاج احمد و محمد. سالم عرض می

گیـري بکنیـد.    خواهم که گوش به فرمان امام امت بوده باشید، مبادا که از انقـالب کنـاره   می
نویسـم، بـه    ذا] میحاج احمد و محمد! امیدوارم که این چند کالمی به ایام وصیت [ک 6[...]
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نـوزده هـزار تومـان سـهم سـادات       19000اوالً من به مبلـغ   1نحو احسن گوش بکنید [...]
باشـم و دو هـزار    تومان سهم مبـارك امـام بـدهکار مـی     2باشم و مبلغ هشت[...] بدهکار می

هزار تومان به بانک شرکت تعـاونی   600تومان به مادر و دو هزار تومان به حسین کربالیی. 
در  مرا حتماً از گـردنم بـه   3باشم و به مبلغ ده هزار تومان خرج عزایم بکنید [...] کار میبده

بـه   4بکنید و عوضم یا خودتان یا همسرم را بفرستید به حج. در ضمن سـالی دو هـزار [...]  
باشم، بدهید برایم  هایم. و یک ماه هم روزه بدهکار می مادر بدهید، تا زنده بود از درآمد باغ

خانـه یـا در    6) در [...]3خواهم که یک دهه عزاداري به نام فاطمه زهرا( می 5ند [...]بگیر
و پـنج هـزار تومـان هـم حـق مظـالم از بـرایم         7خانۀ خودمان برپا کنید از مال خودم. [...]
تواند  را بر عهده داشت می 8ام بود و سرپرستی [...] بپردازید و برادر جان خانواده تا در خانه

اختیـار   10خواسـت [...]  باشد و هر وقت مـی  9ام مسلط ام بماند و بر زندگی خانگی در خانه
 باشد، طبق اسالم با ایشان رفتار دارید. اش [را] از من طلبکار می کند! ایشان مهریه

 

 ابوالقاسم صالحی
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 هاي کلیدي عبارت
I  انی تشـخیص داده آن را  از مـرگ حیـو   برتـر شـهادت را   کـه  همه باید برویم و چه بهتر اسـت

 انتخاب کنیم.
I تر نگذارید. از خط امام پایتان را آنطرف 
I اي است که انسان را به معبودش خواهد رساند. هخط امام مانند قل 
I   )در صـحراي  7درخواست کردم به جبهه اعزام شوم تا به کاروان بس طوالنی امـام حسـین (

 کربال برسم.
I فداي اسالم کرد. از مادري سرمشق بگیرید که سه پسرش را 
 

 مجید :نام
 صالحیان خانوادگی: نام 
 مهدي پدر: نام 

 زهرا نام مادر:
 1342بیستم بهمن  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:
 بسیج کننده: مارگان اعزا

 1362شانزدهم آبان  تاریخ شهادت:
 پنجوین عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 مجید صالحیان
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

کـنم و امیـدوارم مـن را ببخشـید کـه مقـداري        خدمت پدر و مادر و برادرانم سالم عرض می
خودسر عمل کردم، چون هدفم ایجاب کرد که در مقابـل حمـالت صـدامی کـه روز بـه روز      

دنبال اعالم وزیر آموزش و پـرورش،   بهشود، ساکت نمانم. براي این بود که  تر و بدتر می فجیع
خواهند به جبهه بروند اشکالی  مبنی بر اینکه از نظر آموزش و پرورش، براي محصالنی که می

ندارد، به همین منظور بود که ظهر همان روز اسم خود را در سپاه نوشته و درخواسـت کـردم   
در صحراي کـربال برسـم.    )7که به جبهه اعزام شوم، تا به کاروان بس طوالنی امام حسین(

خـود را بـراي سـتیز     1...»ةاعدوا لهم مااستطعتم من قو و« :فرماید بینیم قرآن کریم می که ما می
دانـیم و   وسیله دشمنان خـدا را بترسـانند. و مـا همـه مـی      با دشمنان خدا آماده سازید، تا بدین

، همه باید برویم و تاریخ ثابت کرده است که همۀ ما چه کوچک و بزرگ و چه زن و چه مرد
از مرگ حیوانی تشـخیص داده آن را انتخـاب کنـیم کـه     [برتر] شهادت را  [که] چه بهتر است

تنها وصیتم این است که مـن از نظـر مـادي چیـزي      2»انا هللا و انا الیه راجعون«فرماید  قرآن می
هادت را ام دارم و اگر خـدا بخواهـد و مـن لیاقـت شـ      ندارم، فقط مقداري پول که در دفترچه

زدگـان   خواهم که این مقـدار پـول نـاچیز را در راه جبهـه و جنـگ      داشتم، از خانوادة خود می
خـواهم   خواهد به جبهه بیاید، از مادرم می خرج کنند. دوم اینکه چون پدرم هم چندي بعد می

تـاي آنهـا    ترین ناراحتی به خود راه ندهد و از آن مادري که چهار پسر داشت و سه که کوچک
خواست فداي اسالم کنـد، از   ید شده بودند و با کمال شجاعت چهارمین پسرش را هم میشه

خـواهم کـه اوالً    او سرمشق بگیرد و اگر من این افتخار نصـیبم شـد، از شـما و دوسـتانم مـی     
اي نکنند، چون باعث ناراحتی شـهیدان خواهـد شـد و دوم اینکـه از خـط امـام        ترین گریه کوچک

 رساند.   اي است که انسان را به معبودش خواهد3 هنگذارید که خط امام مانند قلتر  پایتان را آنطرف
 »والسالم«

 مجید صالحیان
 8/11/60تاریخ 

                                                 
 ».واعدو«انفال/ در اصل وصیت  -1
 .156بقره/  -2
 ».اي قلعه«در اصل وصیت  -3
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 529   صالحیان، مجید  ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I .اگر رگبار خمپاره بدنم را پاره پاره کند دست بر نخواهم داشت 
I .اگر رگبار مسلسل بدنم را سوراخ سوراخ کند، دست بر نخواهم داشت 
I .اگر این منافقان و کافران مرا شکنجه بدهند، دست برنخواهم داشت 
I کنم، تو بر ما منت نهادي که وجود چنین رهبر شریفی و نعمـت بزرگـی بـه مـا      خدایا شکر می

 عطا کردي.
I .دعا کنید که تا ظهور حضـرت مهـدي(عج) خـدا بـراي      اي ملت ایران! قدر این رهبر را بدانید

 مستضعفین جهان نگهش دارد.
I ،زمان، زمان حسین و یزید است.    اي همشهریان، به خدا قسم 
I رود. شود و همه چیز از بین می از خواب غفلت بیدار شوید و دنیا فانی می 
I ها[ي] خود را به یاري حسین (زمان) بفرستید. جوان 

 احمد :نام
 نژاد صالحی خانوادگی: نام 
 اکبر علی پدر: نام 

 آسیه نام مادر:
 1337سوم آبان  تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان محل تولد:
 وره راهنماییپایان د تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1362یکم آذر  تاریخ شهادت:
 پنجوین عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 1نژاد احمد صالحی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   ۀلجنلهم ا بانّ اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم انّ«
 امـن اهللا فاستبشـرو   هو االنجیل و القرآن و من اوفی بعهد یۀفی التور علیه حقاً یقتلون وعداً
  »ذلک هوالفوز العظیم به و ي بایعتمببیعکم الذّ

کننـد   یخدا جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرد. آنها در راه خدا جهاد م«
خود کشته شوند. ایـن وعـده قطعـی اسـت بـر خـدا و       که دشمنان دین را به قتل برسانند و یا 

عهدي است که در (سه دفتر آسمانی) تورات، انجیل و قرآن یاد فرمـوده از خـدا باوفـاتر بـه عهـد      
کیست؟ اي اهل ایمان شما به خود در این معامله بشارت دهید کـه ایـن معاهـده بـا خـدا بهشـت،       

 )111(توبه/  »دت و فیروزي بندگی استسعا
و اگر رگبار مسلسـل بـدنم را سـوراخ سـوراخ      2اگر رگبار خمپاره بدنم را پاره پاره کند 

و کافران مرا شکنجه بدهند و اگر زخم زبان بزنند، دست از اسـالم و   3کند، اگر این منافقان
عج) و ایـن پیـر جمـاران و    دین خدا و قرآن واین رهبر کبیر انقالب و این نایب امام زمان(

کنم که مرا توفیـق   این بازوي علی(ع) و وارث ائمه اطهار برنخواهم داشت. خدا را شکر می
عطا کرد و منت بر من نهاد که در ماه مبارك رمضان در دل سنگر باشم. تا انشاءاهللا خدا مـرا  

سـعادت اسـت.   سوي خود بازگرداند که بزرگتـرین   یاري کند که از دوستانش باشم و مرا به
کنم، تو بر ما منت نهادي که وجود چنین رهبر شریفی و نعمت بزرگی به مـا   خدایا شکر می

سوي تـو راهنمـایی    ها و لجنزارها بیرون آورد و به ها و نادانی عطا کردي که ما را از جهالت
کرد. اي ملت ایران! قدر این رهبر را بدانید و دعا کنید که تـا ظهـور حضـرت مهـدي(عج)     

جا  توانیم شکر این نعمت بزرگ را به ا براي مستضعفین جهان نگهش دارد. خدایا ما نمیخد
آوریم، پس خدایا مرا یاري کن که در دل سنگر، در ماه مبارك رمضان [...] این جان ناقابل، 

بیش نیست، در راه تو و در راه دین تو و قرآن تـو و نایـب امـام تـو، خـونش       4اي که تحفه
                                                 

 نوشته شده و التماس دعا دارد. 61در تاریخ اعالم   قرآن، خدا، خمینی،«نامه نوشته شده است:  در باالي وصیت -1
 ».کنند«در اصل وصیت  -2
 ».منفاقان«صیت در اصل و -3
 ».اي تفه«در اصل وصیت  -4
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خون ناقابل کمک به اسالم شده باشـد، کـه ایـن خـون در برابـر       1اید [...]ریخته شود که ش
 ها و دیگر عزیزان هیچ نیست.  5ها و دستغیب4ها و باهنر 3ها و رجایی 2هاي بهشتی خون

 خــواهم کــه در بســتر بمیــرم بارالهــا مــن نمــی
 

 راهـت در دل سـنگر بمیـرم    6یاریم کن تـا بـه   
 ولــهدوســت دارم در میــان آتــش و خــون و گل 

 
 دور از خانه و کاشـانه، خـواهر و مـادر بمیـرم     

 دوست دارم پاك سازم خاك ایران را ز دشـمن  
 

 در ره اســـالم و آزادي ایـــن کشـــور بمیـــرم 
پدرم، مادر[م]، حاللم کنید که شما آمرزیده شـدید و انشـاءاهللا کـه دیـن خـود را بـه اسـالم ادا          

صورت ظاهر تنهـا مانـدي و امـا (نـه) خـدا خـود        کردید و هیچ ناراحت نباشید. همسر عزیز تو به
باشـم. چـه بهتـر ایـن کـه خـدا سرپرسـت آن         شهدا مـی  گوید که من خودم سرپرست خانوادة  می

عظیمی به شما عنایت کند. همسر عزیـز! سـمیه را    7خانواده باشد. ناراحت نباش. خدا انشاءاهللا [...]
 نکنید که خوشبخت است. ی به او نگاهخوب تربیت کن که راه مرا ادامه دهد و به چشم یتیم

زمـان، زمـان حسـین و یزیـد اسـت. از        به خدا قسـم،  8خصوص اهل [...] و اي همشهریان، به 
ها[ي] خـود را بـه    رود و جوان شود و همه چیز از بین می بیدار شوید و دنیا فانی می 9خواب غفلت

 اطهار نباشید.   گاه خدا و ائمهکه در روز قیامت شرمنده در پیش 10یاري حسین (زمان) بفرستید
(ایـن دعـا یادتـان     دار نگهخدایا خدایا، تو را به جان مهدي، تا انقالب مهدي خمینی را  

 نرود). به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر قواي کفر جهانی.
 »اهللا و برکاته 11حمۀوالسالم علیکم و ر«

 نژاد احمد صالحی 21/4/61

                                                 
 خوانا نیست. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ».ز«در اصل وصیت  -6
 خوانا نیست. -7
 خوانا نیست. -8
 ».قفلت«در اصل وصیت  -9

 ».بفرسید«در اصل وصیت  -10
 ».رحمته«در اصل وصیت  -11
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 هاي کلیدي عبارت
I امر را به اینجانب عطا فرمود. مد و سپاس بیکران خدایی را که نعمت فرمانبري ولیح 
I عنوان قرض بپذیرد. شاید خداي شهید منتی بر بنده حقیر گذارده، سر مرا به 

 اکبر علی :نام
 صانعی خانوادگی: نام 
 غالمحسین پدر: نام 

 رقیه نام مادر:
 1327 تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:
 چهارم ابتدایی :تحصیالت
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365سیزدهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
 فکه محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 اکبر صانعی علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
تـا   رمـود، امر را به اینجانـب عطـا ف   حمد و سپاس بیکران خدایی را که نعمت فرمانبري ولی

فـانی   2هـاي ایـن [...]   او لبیک گفته، دست از همۀ سـراب  1»هل من ناصر«آگاهانه به نداي 
سوي حق بشتابم که شاید مقبول درگاه افتد و خداي شهید منّتی بـر بنـده    شسته، عاشقانه به

) 6انشاءاهللا. بر طبق دستور رسول اکـرم(  3»عنوان قرض بپذیرد سر مرا به«حقیر گذارده، 
کنم. وصی برادرانم، ناظرین جناب حاج محمد مؤمنی شهمیرزادي و بنیاد شـهید   می  وصیت

محل شهمیرزاد. کلیه مخارج از محل درآمدم برداشت شود، مغاره را به اجاره واگذارید و و 
مغازه  4نمایم. نصف [...] صورت زیر وقف می پس از پرداخت کلیه دیون، درآمد مغازه را به

الحسـنه امـام زمـان(عج) شـهمیرزاد      آن را به حساب صندوق قـرض  را به دو تقسیم، نصف
هاي مقیم مرکز واریز نمایید. نـیم دیگـر    آن به صندوق حضرت ابوالفضل شهمیرزادي 5[...]
زاده علیرضا واریز نمایید تا بعـد   نام بنده را پس از پرداخت حقوق مادرم، به حسابی به 6[...]

استفاده نماید. بدهکاري اینجانب به بانـک سـپه از ایـن     از اینکه به سن قانونی رسید، از آن
هزار ریـال بابـت    180.000باشد. ضمناً مبلغ  ریال می 487171، 17/5/65تا  19/1/65تاریخ 

شـود   ریـال پرداخـت مـی    500.000به همکارم که چک بانک سپه را دادم و هـر مـاه    7[...]
 10تومان به صندوق فاطمیون بـدهکارم [...]  هزار 16بایگانی بدهید.  9هزار ریال به [...]8[...]

                                                 
 لیقات.ر.ك. تع -1
 خوانا نیست. -2
متَـک  «کنـد   ) را تداعی می7عبارت شهید این کالم بلند علی( -3 مج البالغـه، از سـخنان حضـرت     (نهـج » اعـر اهللا ج

 ) خطاب به فرزند محمد بن حنیفه).7علی(
 خوانا نیست. -4
 خوانا نیست. -5
 خوانا نیست. -6
 خوانا نیست. -7
 خوانا نیست. -8
 خوانا نیست. -9

 ا نیست.خوان -10
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تومان به برادر و مـادرزنم بـدهکارم کـه بـا همسـرم قـرار گـذاردیم کرایـه طبقـه پـایین را           
نماید و کرایه طبقه باال دو ماه اردیبهشـت و خـرداد را بـه مـادر و بـرادر خـود        1صرف[...]
ردم که در زمان تخلیه به ایشان میلیون ریال وجه دریافت ک 2پائین و باال جمعاً  2بدهد. [...]

عودت دهید. اگر همسرم خواست برود آزاد است. کلیه حقوق شرعی ایشان را پرداخـت و  
سـاختمان منـزل و مغـازه از ایشـان وام      3سکه یک پهلـوي کـه [...]  140به اضافه گرم طال، 

کلیـه سـفر    گرفته بودم، به ایشان بدهید. هر ماه دو هزار تومان به مادرم پرداخـت نماییـد و  
حج ایشان را از محل درآمد اینجانب بپردازید. برطبق دسـتور امـام، بنیـاد شـهید مسـئولیت      

عهده گرفته است، امیـدوارم بـه    بزرگی در امر سرپرستی کودکان شهدا و مفقودین و اسرا به
زاده علیرضا به اجرا درآورد، تـا انشـاءاهللا ایشـان ادامـه دهنـدة راه       نحو احسن در مورد بنده

جا آوردم که اگر کافی نیست، براي من بخریـد از مـادر    باشد. مدت دو سال نماز و روزه به
کـنم و همچنـین از بـرادران، خـواهر،      خوب و عزیز و مهربانم، طلب مغفرت و حاللیت می

 4هاي محل کار و منزل طلب آمـرزش دارم. [...]  دوستان، اقوام، نزدیکان و خصوصاً همسایه
و همـه   5دهنـد. تلفـن مغـازه [...]    ر هسـتم کـه انشـاءاهللا خودشـان مـی     افراد مقداري طلبکا

شهرداري بر طبقه همین  6ها در جریان مطلبند. به طبق  عمران که ضمیمه است [...] همسایه
هـاي   طرح قرار گرفت که طبق نامـه  7مقدار پروانه صادر نمود که بعداً مقداري از حیاط [...]

متر از زمین  80ساختمان  8ي موافقت نمود به خاطر [...]شهرداري به سازمان زمین، شهردار
امیـدوارم بـا کمـک شـما بـرادران،       9بغل خانه را واگذارد که تاکنون سازمان زمین کـار[...] 

بابـت خریـد    10[...] 51خصوصاً بنیاد شهید و جناب مؤمنی، حقـی از یتـیم ضـایع نگـردد.     
                                                 

 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
 خوانا نیست. -5
 خوانا نیست. -6
 خوانا نیست. -7
 خوانا نیست. -8
 خوانا نیست. -9
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آن را پرداخت نمودم یـک چـک بـه    ریال  142.000ساختمان به شهرداري بدهکار بودم که 
 1کـاران اسـت [...]   ریـال در نـزد بـرادر رضـا اکبـري ریـیس اتحادیـه آهـن         167.500مبلغ 

 2هاي نصب شده [...] شیروانی
 اکبر صانعی علی

 

                                                 
 خوانا نیست. -1
 قسمت پایانی وصیت افتادگی دارد و خوانا نیست. -2
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم. تا آخرین لحظه زندگیم در خط شما، که همان خط اهللا است، جانفشانی می 
I ن انقالب آموختم، اخالص عمل و ایثار بود.آنچه را که در ای 
I گونه حزن و اندوهی را به خود راه ندهید که به گفتۀ قرآن ما پیروز و کفر نابود است. هیچ 
I .در کارهایتان خدا را فراموش نکنید 
I .با دشمنان داخلی و کمبود مبارزه کنید و صبر و استقامت را پیشه سازید 
I دهم. د اصغر، جهاد اکبر را نیز که مبارزه با هواهاي نفسانی است انجامام تا در کنار جها به اینجا آمده 
I .امام را تنها نگذارید و به جان امام دعا کنید 
I .راه شهیدان را ادامه دهید 
I .فرزندان خود را باحجاب تربیت نمایید 
I .زندگی مادي جز متاع فریبا چیز دیگر نیست 

 محمد :نام
 صباحی خانوادگی: نام 
 محمدعلی پدر: نام 

 فاطمه :نام مادر
 1344نهم دي  و بیست تاریخ تولد:
 نانشهرستان سم محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1363بیست و یکم اسفند  تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار: ــاي   م ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام گل
 زادگاهش 
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 محمد صباحی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »ب الشهداء و الصدیقین و الصالحینبسم ر«

با نام اهللا، پاسدار حرمت خون شهیدان و به نام خدایی که مـا را آفریـد و بـه مـا توفیـق       
گذاري و بندگی کردن را عنایـت فرمـود، تـا در راهـش گـامی بـرداریم. و بـه نـام          خدمت

و مقصـود،   خداوندي که به ما قدرت و توانایی داد، تا بتوانیم در زنـدگی خـود، بـا هـدف    
حرکت کنیم و راه راست را با عنایت او انتخاب نماییم. بـا سـالم و درود بـه یگانـه منجـی      

هـا. و بـا سـالم و     اهللا االعظم، آقا امام زمان(عج) و فرماندة جبهـه بقیۀعالم بشریت، حضرت 
درود بیکران به نایب برحقش، حضرت امام امت، خمینی کبیر و فرماندة کل قوا. و با سـالم  

درود بر شهیدان صدر اسالم، همچنین شهداي انقالب اسـالمی ایـران و درود بـر تمـامی     و 
راه اهللا، کـه خالصـانه لبـاس رزم بـر تـن کـرده و در        1گان توشه رزمندگان و پویندگان و ره

هاي نور علیـه ظلمـت بـا عزمـی راسـخ و چـون کـوهی اسـتوار ایسـتاده و حماسـه            جبهه
هـاي شـهدا و اسـرا و     اهللا و خانواده یکران بر شما امت حزبآفرینند. و با سالم و درود ب می

هـا   2الـدین  مفقودین و معلولین و مجروحین، که در راه خدا فرزندانی همچون مهـدي زیـن  
 پرورش داده و در راه اسالم و قرآن و براي حفظ وحراست آن اهدا نمودید. 

ور خود منور نمودند و بـا  آنان که شهید شدند و سوختند و پرتو افکندند و جهان را با ن 
پویـان مـا    پیکرشان، کلمه، کلمۀ تاریخ را ساختند و با جانشان بـه آن روح بخشـیدند. حـق   

هاي حق علیه باطل و نور علیه  ) را دنبال نمودند. آنان در جبهه7همان خط سرخ حسین(
بـه  هاي گوناگون جنگ (فرهنگ، اقتصـاد، جنـگ)    ظلمت رزمیدند، تا ما در اینجا، در جبهه
بارمان در جادة زندگی عمل کنیم و به گوش جهانیـان   تالش بپردازیم و رسالتشان را با کوله

کـار گیـریم. اي امـام! مـن در دامـن تـو        راهمیشه آویزة گوشمان نماییم و به 3برسانیم. [...]
ام و راه مبارزه را آموختم. بدان که تا آخرین لحظـه زنـدگیم از خـط شـما، کـه       تربیت شده

                                                 
 ».توشگان ره«در اصل وصیت  -1
 تعلیقات.ر.ك.  -2
 خوانا نیست. -3
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کنم چرا که آنچه را که در این انقالب آموختم، اخـالص   اهللا است، جانفشانی می همان خط
 عمل و ایثار بود. 

اي بـه   دانی که ایـن انقـالب بـه چـه نحـوه      و تو اي همرزم و برادرم و دوستم! خود می 
ها، نکند خداي 3ها و حبیب بن مظاهر2اصغر ها و علی1اکبر پیروزي رسید، با کشته شدن علی

گونه حزن و اندوهی را بـه   تفاوت بنشینی و دنیا را به آخرت ترجیح بدهی و هیچ یناکرده ب
 خود راه ندهید که به گفتۀ قرآن ما پیروز و کفر نابود است.  

ها هستید به فکر رزمندگان باشید و در کارهایتان خـدا را   اي برادرانی که در پشت جبهه 
ه کنید و صبر و استقامت را پیشـه سـازید   فراموش نکنید و با دشمنان داخلی و کمبود مبارز

 .4»ابریناهللا مع الص انّ«گوید  که قرآن می
خواهید به اسالم و بـه ایـن انقـالب ضـربه بزنیـد       و شما اي کسانی که به هر نحوي می 

اي به این انقالب وارد کنید. و  توانید حتی خدشه بدانید که ملت ما هوشیار است و شما نمی
که من آگاهانه پا در این راه گذاشتم و وظیفۀ خود دانسـتم کـه سـالح بـه      این را نیز بدانید

بدانیـد کـه از    5زمین افتادة شهیدان را برگیرم و راهشان را ادامـه بـدهم و شـما اي منـافقین    
 عذاب الهی در امان نخواهید بود و به گفتۀ قرآن در آتش دوزخ جاودانه خواهید ماند.  

چکد و هر لحظه یـاد آن   هایم می . اشک شوق بر گونههاي آخر عمر من است اما ساعت 
شود که چگونه براي پاسـداري از اسـالم در خـون خـویش      شهیدانی در نظر من مجسم می

 ور شدند و با خون خویش درخت اسالم را آبیاري نمودند.  غوطه
ي نفسانی را نیز که مبارزه با هواها 6ام تا در کنار جهاد اصغر، جهاد اکبر من به اینجا آمده 

است [را] انجام دهم و امیدوارم خداوند مرا در این کار موفق گردانـد و توفیـق شـهادت را    
 به من عطا فرماید.  

 پدرم و مادرم!
                                                 

 ر.ك. تعلیقات.   -1
 ر.ك. تعلیقات.-2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 .153بقره /  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ) است.6تعبیر جهاد اکبر (مبارزه با نفس) در برابر جهاد اصغر (مبارزه با دشمن) از آن رسول اکرم( -6
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ایـد، تـا مـرا پـرورش دهیـد و مـن هرگـز         شما براي من زحمات زیادي را متحمل شده 
ما را اذیـت نمـودم.   نتوانستم حق فرزندي را به شما ادا نمایم. من در طول زندگی خیلی شـ 

روز خود، هرگز نگذاشتی کـه   پدرم از تو خیلی متشکرم که با کار و زحمت و کوشش شبانه
هـا   ها را بیداري کشیدي و رنـج  من کمبودي احساس کنم و شما اي مادرم که روزها و شب

اي به من آسیب برسد و کمبودي احساس نمـایم،   ها را تحمل نمودي که مبادا ذره و مشقت
خواهم که مرا ببخشید و حاللـم کنیـد و بـراي مـن طلـب آمـرزش        ا پدر و مادرم میاز شم

نمایید. امیدوارم خداوند در روز قیامت شما را جزو مؤمنین واقعی قرار دهـد و از شـفاعت   
 ائمه برخوردار باشید.  

و شما اي برادران گرامی و دامادهاي عزیزم! در زندگی صبور باشید و راه راست را کـه   
راه اهللا است، پیروي کنید و امام را تنها نگذارید و به جان امام دعـا کنیـد و همچنـین     همان

اصغرها و آنهـا   اکبرها و علی راه شهیدان را ادامه دهید و فرزندانی تربیت کنید، همچون علی
پرورش دهید، زیرا فرزندان شما امانتی است کـه خداونـد بـه شـما      1را براساس مکتب [...]

خواهم اگر بـدي از مـن    دوباره آنها را تقدیم خداوند نمایید. در آخر از شما می داده و باید
اید حتماً مرا حالل کنید واز دوستان نیز حاللیت بطلبید و از فرزندان خود نیز براي من  دیده

 حاللیت بطلبید.  
هاي عزیز، بعد از شهادت من صـبور باشـید و همچـون     داداش و شما اي خواهران و زن 

) عمل نمایید و با حجاب خود، که سالح شماست، از خون شـهیدان پاسـداري   3زینب(
طلـبم و   نمایید و فرزندان خود را باحجاب تربیـت نماییـد. مـن از شـما نیـز حاللیـت مـی       

 هاي مرا ببخشید و از خداوند براي من طلب آمرزش نمایید.   امیدوارم بدي
خواهم که وقتـی بـه شـهادت     درم، میدر پایان از شما خانوادة عزیز، مخصوصاً پدر و ما 

رسیدم و این فوز عظیم نصیب من شد، هرگز براي من گریه نکنید، زیرا با گریه شـما روح  
کنید. پس گریه و زاري  شود و همچنین دشمنان اسالم را نیز خوشحال می شهیدان آزرده می

بیـنش و آگـاهی   را کنار بگذارید و صبر و استقامت را پیشۀ خود سازید، زیرا من براسـاس  
دست شـما نرسـید و یـا     خود و براساس مکتب اسالم به جبهه آمدم. و اگر جنازة من هم به

مفقوداالثر شدم، باز هم ناراحتی و غم را به دل خود راه مدهید، زیرا که شما وظیفۀ خود را 
                                                 

 خوانا نیست. -1
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ـ  نسبت به اسالم و قرآن انجام داده ه نحـو  اید و امانت الهی را که خداوند به شما داده بود، ب
 .1»انا هللا و انا الیه راجعون«احسن دوباره تقدیم خدا کردید، زیرا همۀ ما معتقدیم 

ها و فرزندانشان و همچنـین   ها و خاله خواهم از همۀ آشنایان و دائی در پایان از شما می 
دوستان حاللیت بطلبید و اگر حقی به گردن من دارند، آن را ادا نمایید. امیدوارم خداوند به 

 ) باشید.7ا توفیق عطا فرماید و در روز قیامت جزء اصحاب و یاران حسین(شم
دست شما رسید، مرا در امامزاده یحیی در کنـار سـایر    ام به بعد از شهادت من، اگر جنازه 

شهیدان دفن کنید. شما پدر و مادرم اگـر بـا دسـت خـود مـرا دفـن و کفـن کنیـد، خیلـی          
هاي جمعه براي مـن   صدیقین خواهید بود و شب 2شوم و در روز قیامت جزء خوشحال می

قرآن بخوانید و برایم طلب مغفرت کنید و نماز و روزة قضایم را بگیرید. در ضـمن مقـدار   
دانیـد،   ام بدهید و باقی را هرطور که صالح می پولی را که دارم، سهمی را براي نماز و روزه

 ماید و در زندگی موفق باشید.  خرج نمایید. امیدوارم خداوند بزرگ به شما صبر عطا بفر
بدانید که زندگی مادي، همانا بازیچۀ کودکانه و عشق سفیهانه و آرایش و خودستایی و « 

دنبـال آن گیـاه و زراعـت     آز و افزایش اموال و اوالد است. در مثل مانند بارانی است که بـه 
گـردد و  روییده و موجب خوشحالی کشاورزان گردد، سپس خشک و زرد شـده و پاشـیده   

پایان زندگی مادي عـذاب سـختی اسـت ولـی نصـیب اهـل ایمـان آمـرزش و         «گونه  بدین
 .3»خشنودي خداوند است و زندگی مادي جز متاع فریبا چیز دیگر نیست

 »والسالم«
 نامۀ برادر حقیر و کوچک شما وصیتمتن 

 محمد صباحی
 

                                                 
 .156بقره/  -1
 ».جزو«در اصل وصیت  -2
و تفـاخر بیـنکم و تکـاثر فـی      ینۀزالدنیا لعب و لهو و  ةانّما الحیو ااعلمو«سورة حدید است:  20ترجمۀ آزاد از آیه  -3

عـذاب   ةفتریه مصفّراً ثم یکـون حطامـاً و فـی اآلخـر     یهیجبناته ثم  نباته الکفار کمثل غیث اعجب االوالداالموال و 
 ».ا اال متاع الغرورالدنی ةمن اهللا و رضوان و ماالحیو ةشدید و مغفر
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 هاي کلیدي عبارت
I نائل شوند.خواهند به سعادت ابدي  بالشک همه می 
I اهللا و خداجوي به هیچ وجه حاضر نباشید کـه بیگانگـان بخواهنـد بـر سـر شـما        برادران حزب

 مسلط شوند.
I .اینجانب مفتخرم که در صحنۀ قتال با کفار، سرباز کوچکی براي امام زمان(عج) باشم 
I .پیوسته دعاگوي جان امام باشید 
I نیاز ساز. ان و اغنیاء بیخدایا مرا به توانگري خویش نیازمند کن و از توانگر 

 غالمرضا :نام
 صباغ خانوادگی: نام 
 اسماعیل پدر: نام 

 لیلی نام مادر:
 1342شت هشتم اردیبه تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1370چهارم تیر  تاریخ شهادت:
 شلمچه محل شهادت:
 موج انفجار نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 غالمرضا صباغ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 (قرآن مجید) 1»ا تحبونالبر حتی تنفقوا مم الن تنالو«
) و 6ما خاتم آنان، حضـرت محمـد بـن عبـداهللا(    سیسالم بر اولیاء و انبیاء عظام، ال 

، نایب برحق امـام  جانشینان بزرگوار آن حضرت. سالم و درود به فرماندة کل قوا، امام امت
زمان(عج) و سربازان فداکار آن حضرت، رزمندگان سلحشور اسالم، و با درود و سـالم بـه   

نامـه   عنـوان وصـیت   اي را ذیـالً بـه   ارواح طیبۀ شهدا. اینجانب غالمرضا صـباغ چنـد جملـه   
 دارم: معروض می

رش نظـ  خواهند به سعادت ابدي نائل شوند ولی هرکس طریقـی بـه   بالشک همه می -1 
گردید، مگر آنچـه مـورد    هرگز به حقیقت برّ و نیکی نائل نمی«فرماید  آید. و اما قرآن می می

حب و عالقۀ شما هست، آن را در راه خـدا انفـاق کنیـد و مسـلماً هـیچ چیـز نـزد انسـان         
 .2»تر از جانش نیست ب محبو

اي  گونه شنوند یا به اهللا و خداجوي. کسانی که این پیام را می اما پیام من به برادران حزب 
رسد، این است که اسلحه به خاك و خون افتـادة شـهدا را از روي خـاك     به گوش آنان می

بردارید و راه ایشان [را] که در واقع راه پیشبرد اهداف الهی است، ادامـه دهیـد و بـه هـیچ     
 که بیگانگان بخواهند بر سر شما مسلط شوند.   3وجه حاضر نباشید

نیـاز سـاز. تـو راه     گري خویش نیازمند کن و از تـوانگران و اغنیـاء بـی   خدایا مرا به توان 
(از فرمایشـات  ». بنماي تا من گمراه نشوم و تو دوست باش تا از فریب دشمنان ایمن بمانم

 )).7علی(
) 6(پیغمبر اکـرم( ». اندازد بهترین کسب مرد مسلمان تیري است که در راه خدا می« 

 الفصاحه). نهج

                                                 
 .92عمران/  آل -1
در » مما تحبون و ما تنفقوا من شئ فان اهللا به علیم تنفقوالن تنالوا البر حتی «عمران است  از سورة آل 92ترجمه آیه  -2

 اصل وصیت پس از ترجمه آیه پنج سطر مطلب نوشته و خود شهید آن را خط زده است.
 ».نباشند«در اصل وصیت  -3
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پیـر جمـاران، امیـد مظلومـان و محرومـان جهـان درهـم کوبنـدة کـاخ          شکن عصر  بت -1
 ستمکاران، بنیانگزار جمهوري اسالمی ایران.

که با نثار خون خود نهال انقالب را آبیاري نموده و وجب به وجب خاك میهن اسالمی  -2
 جنایتکار آزاد نمودند. 1را از چنگال بعثیون

الحسـین در روز عاشـورا چگونـه ایـن حقیقـت را      ایـم کـه یـاران اباعبـداهللا      و ما شنیده -3
پسندیدند و جان خود را در راه رضـاي خداونـد و پایـداري احکـام الهـی فـدا نمودنـد و        

تواند باشد و مانند حسـین نیـز بایـد شـهید شـویم و مـا اگـر         سعادت انسان جز همین نمی
دارد کـه انسـان   باشد و چقدر ارزش  بخواهیم به سعادت برسیم جز این راه راه دیگري نمی

 لحظات آخر عمر خود را با یاد خدا بگذراند.  
) 7که مسلمین عوسجه و بیشترین اصحاب امام حسـین(  3همان آرزویی 2چه آرزویی -4

یک در  هاي زیاد و همه را یک به داشتم نه یک جان، جان ها می داشتند که اي کاش من جان
ما یـک جـان اسـت و آن را اگـر خـدا      نمودم ا راه رضاي خدا و پیشبرد اهداف الهی فدا می
 کنم. قبول بنماید این حقیر خیلی هم افتخار می

وجود آورده و بـزرگ کـرده و عقـل و فکـر و روح انسـانیت بـه مـا         یعنی جان ما را به -5
 5سـپارند و هـر وقـت خواسـتند     کسـی مـی   4هایی که دیگران نزد بخشیده باید همانند امانت

رند. ما باید آماده باشیم تا امانت خدا را هـر وقـت مطالبـه    گی امانت خود را پس بگیرند، می
، شـما  6نمود، به او عرضه داریم پس چه بهتر که این امانت را در راه خودش عرضه نمـاییم 

) در راه خـدا چـه   7یاد آورید روز عاشورا را و ببینید که ابوالفضل( اگر ناراحت شدید به
ا کشتۀ آنها را ببینـد و بعـد خـودش بـه شـهادت      فرستد ت کرد. اول برادرانش را به میدان می

 رسد. می

                                                 
 تعلیقات.ر.ك.  -1
 ».آرضویی«در اصل وصیت  -2
 ».آرضویی«در اصل وصیت  -3
 ».نزکسی«در اصل وصیت  -4
 ».خوستند«در اصل وصیت  -5
 ».نمائیم«در اصل وصیت  -6
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هذا اینجانب مفتخرم که در صحنۀ قتال با کفار، سرباز کوچکی براي امام زمان(عج)  علی 
 ]1...[کردم اي کاش باشم و بارها آرزو می

طرف پدر و مادر گرامی! اگر من به درجۀ رفیع شهادت نائل گردیدم، مرا ببخشید  آن -2 
من فرزند خوبی براي شما نبودم و نتوانستم جبران زحمات شـما را بنمـایم. بـراي    از اینکه 

گردد و خواهش دیگر مـن از شـما    من گریه نکنید، چرا؟ چون از گریه شما دشمن شاد می
این است که برادران کوچک من را به راه اسالم هدایت نمایید که ایـن بزرگتـرین خـدمت    

 پدر و مادر در حق فرزند است.
ادران و خواهران عزیز ناراحت نباشید. ما باید راضی به رضا[ي] خدا باشیم. چیزي را بر 

هر وقـت خیلـی ناراحـت     2عنوان امانت عطا فرموده و نزد ما هست [...] که خداوند به ما به
) در صحراي کربال بنمایید و اما به دیگر برادران توصـیه  3شدید یادي از حضرت زینب(

 ما را از زمین بردارید و پیوسته دعاگوي جان امام باشید.هاي  کنم که اسلحه می
 .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  

 »والسالم«
 غالمرضا صباغ

 

                                                 
 عباراتی خط خورده که جمله ناقص شده است. -1
 کلماتی محو شده است. -2
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 هاي کلیدي عبارت
I .خداوند این منت را بر من نهاده تا توانستم در راه خدا هجرت کنم 
I را کسب و من را نیز جزء سـالکان راهـش قـرار     باشد که خون ناقابلم رضایت خداوند سبحان

 دهد.
I    مرا غمی نیست، چون که مطمئناً برادران و دوستان وفادارم سنگرهاي جبهه را خـالی نخواهنـد

 گذاشت.
I قدر ادامه خواهیم داد که از طریق کربال به قدس برویم.   آن جنگ را 
I  مالی قابل مقایسه نیست.شیرینی شهادت در راه خدا با این لذّات مادي و زودگذر دنیاي 
I .نابودي دشمنان در گرو حفظ وحدت به رهبري امام امت است 
I .در برپایی دعاي کمیل و توسل و ندبه و جلسات قرائت و تفسیر قرآن سستی نکنید 
I  را بر سر در خانۀ ما برافرازید.» ال اله اال اهللا«پرچم 
I .پدر عزیزم یادتان نرود که مال دنیا هیچ ارزشی ندارد 

 نصراهللا :نام
 صباغی خانوادگی: نام 
 اهللا فضل پدر: نام 

 زهرا نام مادر:
 1350یکم فروردین  تولد:تاریخ 

 شهرستان تهران محل تولد:
 دوم راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364چهارم فروردین  شهادت: تاریخ
 شرق رود دجله عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي      مزار:
 زادگاهش 
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 صراهللا صباغین
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
عنـوان   بنا بر وظیفه شرعی و کسب رضاي خدا متن زیر را با ایمان و اعتقاد کامل بـه آن بـه  

 نویسم: نامه می وصیت
با عرض سالم خدمت یگانه منجی عالم بشریت، برپـا کننـدة حکومـت جهـانی اسـالم،       

بـرحقش، امیـد مستضـعفان جهـان،     عصر، امام زمان(عج) و با درود بـر نایـب    حضرت ولی
العظمی االمام خمینی ارواحناه فدا و با درود و سالم بر شـهیدان پوینـدة راه    اهللا حضرت آیت

حسـین زمـان را لبیـک گفتنـد و از خـود       1»هل من ناصر ینصـرنی «) که فریاد 7حسین(
و گذشتند و به خدا رسیدند، بلکـه شـهیدان رفتنـد و بـه معشوقشـان رسـیدند ولـیکن راه        

 فوزأیا لیتنـی کنـت معکـم فـ    «طلبند. کجایند فریاد کنندگان  هدفشان باقی است و پوینده می
) 7) که روز آزمایش فرا رسیده؟ امروز پسر فاطمـه( 7؟ کیانند عاشقان حسین(2»معکم

طلبد که مرگ حـق اسـت، چـه     خمینی کبیر، براي نصرت دین خدا بر کفر جهانی یاري می
 ، خود انتخاب کنیم و به سعادت ابدیت برسیم. )7بهتر که آن را چون حسین(

فقیه، به منظور یاري دین خـدا، پـس از    اینجانب بنابر وظیفۀ شرعی و اطاعت از امر ولی 
ها انتظار، خداوند این منت را بر من نهاده تا توانستم در راه خدا هجرت کنم. به امیـد   مدت

مظلومان به معبودشان پیوستند و به فـوز  اینکه پویندة راه شهیدان دین و قرآن که عاشقانه و 
عظیم شهادت نائل شدند، باشم. حقیر که در مدت عمرم نتوانستم خدمتی به اسالم و قـرآن  
بکنم، باشد که خون ناقابلم رضایت خداوند سبحان را کسـب و مـن را نیـز جـزء سـالکان      

 راهش قرار دهد. 
ارزشـی اسـت و    ) چیـز کـم  7معاندین و منافقین بدانند که دادن خون بـراي حسـین(   

بگـو  » نروید در گرما بـراي جهـاد  « 3»الحرّ فیفروا نتال«طلبان که به قول قرآن گفتند:  راحت

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
 الجنان/ زیارت وارث. مفاتیح -2
 ».تغفرو انی الحرّ«سورة توبه، در اصل وصیت  81آیه بخشی از  -3
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، اگر فهم داشـته  »تر است در گرما آتش دوزخ سخت« 1»ا لو کانوا یفقهونحرّ دنار جهنم اشّ«
اسـتخالص   حل شدن در مسائل مادي آسان [است] و 2»االنسان لفی خسر انّ« باشند که آن

پرست، چنگالشان را به خونم آغشته[اند] و جسـمم   از آن سخت. حال که دیوصفتان شیطان
در میان شما نیست، مرا غمی نیست، چون که مطمئناً برادران و دوستان وفـادارم سـنگرهاي   

(بهشت را به بها  3جبهه را خالی نخواهند گذاشت که روز عمل است و به قول شهید مظلوم
 5قدر ادامه خواهیم داد کـه از طریـق کـربال بـه قـدس      و جنگ [را] آن 4به بهانه)دهند نه  می

 برویم. 
کرانی کشیدید و  اي پدر و مادر عزیزم! بر شما درود و سالم باد که براي من زحمات بی 

طور که باید و شایسته بود، حق فرزنـدي را   در این راه مرا یاري دادید. از اینکه نتوانستم آن
، مرا ببخشید و از اینکه خداوند سبحان این منت را بـر مـن گذاشـت، سـر [بـه]      جا آورم به

سجده نهید که فرزندي بزرگ کردید که افتخار معامله با خدا را داشت، که شیرینی شـهادت  
در راه خدا با این لذّات مادي و زودگذر دنیاي مالی قابل مقایسه نیست و به این گفتۀ خـدا  

[را] انشـاءاهللا کـه از    6»ا هللا و انا الیه راجعونقالوا انّ مصیبۀٌاصابتهم  اذا ینالذّ«عمل کنید که 
 در آیید.  این آزمایش الهی سرافراز و موفق به

خواهم که نگذارند اسلحه من بر روي زمین بیفتد، و سـرد و   از برادران کوچک خود می 
 خاموش گردد. دوم اینکه خدمتگذار به اسالم و مسلمین باشند.

ریان عزیز و گرامی! وحدت را به رهبري امام امت، تبلور اسالم راستین، حفـظ  و همشه 
تـر دعاهـاي    کنید که نابودي دشمنان در گرو آن است و براي رفتن و برپایی هرچه باشـکوه 

کمیل و توسل و ندبه و جلسات قرائت و تفسـیر آن و نمـاز جمعـه سسـتی نکنیـد کـه راه       
هاسـت. از همگـی اقـوام و آشـنایان و      ي برنامـه سعادت و خودسازي ما در گرو همین سر

                                                 
 .81توبه/  -1
 .2 /عصر -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
بالمکاره و حفّـت النّـار    لجنۀاحفّت «) باشد 6گویا جمله شهید بهشتی برگرفته از سخنان حضرت رسول اکرم( -4

 ).384، ص 1378الفصاحه، حدیث (نهج» بالشّهوات
 ر.ك. تعلیقات. -5
 .156/ بقره -6
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دوستان که ذکر نامشان ممکن نیست، حاللیت طلبید. چشم امیدم به دعاهاي شماست و در 
خواهم که در عزاي من  اینجا از شما پدر و مادر عزیزم و تمام اقوام و آشنایان و دوستان می

سفید و عروسی بر تن خـود کنیـد    پوش نشوید، بلکه لباس گریه نکنید، لباس عزاداري یا سیاه
 است. مرتضی شهید نشد، روحش زنده 2مرتضی به معبودش یعنی پروردگار یکتا [...] 1[...]

سال نماز بخوانیـد و امـا    ماه روزه و یک و پدر عزیزم از تو خواهشی دارم، براي من یک 
محـرم را  هـاي   اي پدر عزیزم شما به فعالیت خود ادامه دهید و سـعی کـن کـه در مجـالس    

هـاي حـق علیـه باطـل      تر انجام دهید و دیگر اینکه پدر عزیزم کمک به جبهه هرچه باشکوه
خـواهم   که مال دنیا هیچ ارزشی ندارد. از شما خانوادة محترم خویش مـی  یادتان نرود، چون

را بـر سـر در خانـۀ مـا برافرازیـد و      » ال الـه اال اهللا «که در عزاي من گریـه نکنیـد و پـرچم    
ایـد   ) را در راه خدا داده7حسین( 3اکبر باشید که چنین فرزندي را همچون علیخوشحال 

 .»انا هللا و انا الیه راجعون«و همیشه بگویید که 
کـنم، راهـی را کـه انتخـاب و مطـالبی را کـه نگاشـتم، نـه از روي          در پایان تأکیـد مـی   

 ه آن رسیدم.  احساسات است، بلکه حقیقتی بوده و از ته دل و با عقل و فهم و درك ب
ــریم  ــربال نگیـــــ ــا کـــــ  تـــــ

 
 بـــــه خانـــــه بـــــاز نگـــــردیم  

 .  دار نگهخدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  
 از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا.

 نستوه، براي نصر اسالم، محافظت بفرما. 4منتظري
 رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان.

 م را آزادشان بگردان.معلولین و مجروحین شفا عنایت فرما، اسیران اسال
 »آمین یا رب العالمین«

 »تبع الهديلی من اوالسالم ع«
 دار نگهبه نگارش رسیده است. خدا 19/11/63نامۀ مرتضی صباغی که در تاریخ  وصیت 

19/11/63 
                                                 

 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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 هاي کلیدي عبارت
I »و این جاي بسی شکر است.» اند همۀ ملتمان الهی شده 
I کشم که عمري از من گذشته و هـیچ کـاري برایـت و در راهـت انجـام       معبود من! خجالت می

 ام. نداده
I .خداي من! قدرت رویارویی با دشمن و قتال در راهت را به من عنایت فرما 
I .آفریدگار من! گناهانم را ببخش و خونم را پذیرا باش 
I .استادان و دانشجویان عزیز! در طلب علم بیش از پیش بکوشید 
I باشد. سالمی در گرو سعی و تالش شما میاستقالل جامعۀ ا 
I هاي شهدا صبر و اجر عنایت فرماید. خداوند به شما و کلیه خانواده 

 رحیم :نام
 صباغیان خانوادگی: نام 
 رمضانعلی پدر:  نام

 زیبا نام مادر:
 1342یکم تیر  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 دانشجوي دوره کاردانی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365ششم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون محل شهادت:
 - نحوة شهادت:

گلزار شهداي امـامزاده یحیـاي    مـزار: 
 زادگاهش 
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 رحیم صباغیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
امت مسلمان، دانشجویان و استادان گرانقدر، دوستان و آشنایان عزیز سالم. سالم بـه عـزت   

الم به اطاعت و عبادتتان و سالم بـه رزمنـدگان   هاي مستمرتان. س نفستان. سالم به مجاهدت
 هاي مختلف حق علیه باطل.  در جبهه

گردم که چـه بنویسـم    اندیشم، خجالت کشیده و غرق این می هرگاه به کوچکی خود می 
 و این جاي بسی شکر است.   1»اند همۀ ملتمان الهی شده«که 

بـدون] هـیچ محـدودیت سـنی و     قبل از اینکه حقیر چیزي بگویم، باید از استادانی که [ 
ساله، که در یکایک آنان سـجایاي اخالقـی بـه     70ساله گرفته تا پیرمرد  14طبقاتی، از بچه 

 ها بگیریم و این مستلزم فرصتی طوالنی است.   عینیت رسیده، درس
کشم که عمري از من گذشته و هـیچ کـاري برایـت و در راهـت      معبود من! خجالت می 

اي و چه الطافی کـه   هایی که برایم ارزانی نداشته طرف دیگر تو چه نعمتام و از  انجام نداده
 اي.   به من روا نداشته

خداي من! قدرت رویارویی با دشمن و قتال در راهت را به من عنایـت فرمـا و کمکـم     
جز خشنودي تو به هیچ چیز دیگـر نیندیشـم. آفریـدگار     فرما که تا آخرین لحظات عمرم به

تـوانم بـه    بخش و خونم را پذیرا باش که این کمترین چیزي است کـه مـی  من! گناهانم را ب
 پیشگاهت هدیه نمایم. 

هـاي   امت مسلمان! اندکی به عزت و عظمت خود که تحت تعالیم عالیه اسالم و رهبري 
 اید اندیشیده و شکرگذار این نعمت الهی باشید.   دست آورده حضرت امام خمینی، به

یز! در طلب علم بـیش از پـیش بکوشـید کـه اسـتقالل جامعـۀ       استادان و دانشجویان عز 
 باشد.   اسالمی در گرو سعی و تالش شما می

                                                 
بینـیم   مـی «بیان دیگري از سخن امام خمینی است که در شأن ملت فرموده است » اند همۀ ملتمان الهی شده«عبارت  -1
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دوستان و آشنایان عزیز، تقاضامندم خطاهایی که از من حقیر سر زد ببخشایید و ایـن را   
از قلب و زبان خود جاري سازید و اگر حقی از من طلب دارید، جهت مطالبه آن، به پـدرم  

 مایید.  مراجعه ن
خواهران و برادران عزیزم! در هر امري رضاي خـدا را در نظـر داشـته و پیرامـون کلیـه       

 جوانب آن بیندیشید. 
پدرم! مدت دو سال برایم نماز احتیاط خوانده و مدت دو سال نیز روزه بگیرید. خمـس   

امـداد امـام    قدر نیازتـان بگیریـد و مـابقی را تحویـل کمیتـۀ      اموالم را پرداخته و از اموالم به
 خمینی دهید. 

ام بلکـه بـاري بـر     پدر و مادر عزیزم! در زندگی خدمت قابل توجهی برایتان انجام نداده 
ام، امیدوارم خطاهایم را بخشیده و عفوم کنید و  جز مزاحمت کاري نداشته دوشتان بوده و به

مطلـب را در   نمـودم و ایـن   این را بدانید که در تمام عمر خودم به وجود شـما افتخـار مـی   
 ام.   خیلی از موارد نیز عنوان کرده

هاي شهدا صبر و اجر عنایت فرماید. در ضمن کسانی که  خداوند به شما و کلیه خانواده 
توانند جهت ابراز آن برایم طلب مغفرت نمـوده و هـر یـک،     اند، می ورزیده به من عالقه می

 یک روز نماز و روزه برایم بگیرند. 
 »والسالم«

17/10/64 
 رحیم صباغیان
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 هاي کلیدي عبارت
I خاطر خدا و به منظور کسب رضاي خدا، به جان  بنویس این مردان دالور تاریخ، براي خدا و به

 کوشیدند. می
I علیه یزید الگو و سرمشـق  7جنگیم و در کربال حضور داریم. رزم حسین( ما در عاشورا می (

 ما است.
I کند. ه مرا چیزي جز شهادت در راهت سیراب نمیدانی که روح تشن خدایا خودت می 
I ریزد، مرگ براي همه است و  زندگی مانند رودي است باریک که به اقیانوس عظیم وحدت می

 به سراغ همه خواهد آمد.
I دنبال دارد. پیروي از نفس اماره است که گناهان را به 
I بهاي هزاران شهید و مجروح است. انقالب اسالمی ایران، خون 
I ب اسالمی ایران نشان داد که تنها مکتب زنده و پایدار، اسالم است.انقال 
I اي به این انقـالب   ترین ضربه مردم باید بیدار باشید و نگذارید که جنایتکاران و منافقین کوچک

 بزند.
I .با آگاهی کامل به جبهه آمدم کسی مرا به زور نخوانده است 
I انه زیستن استقاءاهللا پیوستن و جاودسرانجام این راه هم به ل. 
I .خواهران عزیزم! سعی کنید حجاب را در زندگیتان فراموش نکنید 

 حسین :نام
 صبور خانوادگی: ام ن

 رجبعلی پدر: نام 
 کبرا نام مادر:

 1344یکم اسفند  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 دانشجوي دوره کاردانی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1363وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 شرق رود دجله عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 هداي زادگاهش گلزار ش مزار:
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 حسین صبور
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »نفسی اعوذ باهللا من شرّ«
نـی عشـقنی و مـن عشـقنی     نی و من احبوجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احب من طلبنی«

 1»دیته فانا دیته ه و من علیدیت من قتلته فعلیعشقته و من عشقته قتلته و 
شناسد و هر کـس مـرا    یابد و هر کس مرا یافت مرا می ] من برآید، مرا میدر طلبهر کس[«

دارد و هر کس مرا دوست داشت در دوستی به پایگاه عشق و ایثار قدم  شناخت، دوستم می
ورزم  گذارد و چون او در پرستش به من عشق ورزید، من هم در رحمت به او عشق می می

و عاشق کوي من سرانجام کشته راه من خواهد شد و آن کس که به تیر محبت من بـه قتـل   
بهـاي   بهاي او به عهدة من باشد من خون عهدة من است و آن که خون بهاي او به برسد خون
 ». او هستم

تر و گواراتر از نوشـیدن آب   ضربات دشمن بر پیکر شهید، آرام): «6قال رسول اهللا( 
روز گرم تابستان است. پس از آنکه پیکر پاك و مطهر شهید بر زمین قرار گرفـت  خنک در 

 گوید: زمین با افتخار به او می
هـایی در   کند. بشارت بر تو باد. نعمت اي پرواز می آفرین بر روح پاکی که از بدن پاکیزه 

 انتظار توست که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلـب هـیچ انسـانی خطـور    
 نکرده است.  

با سالم و درود به منجی عالم بشریت، حضرت مهدي(عج) و با سالم و درود بیکران به  
روان پاك و مطهر شهداء و با درود به تمامی بنـدگان مخلـص حـق و بـا درود بـه تمـامی       

هاي حق علیه باطل، با ایثار خون خودشان، درخت اسـالم را آبیـاري    رزمندگان که در جبهه
اهللا و انقالبی ایران. سالم به رهبر مسلمین جهان. خمینی کبیر  سالم به امت حزب کنند. با می

رود تـا پـرچم    ها را درهم شکسـت و مـی   و این عصارة کامل ایمان و مرد قرآن که تمام بت
 اسالم را در سراسر جهان برافراشته سازد.  

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
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شکند کمـرت   یی میقلم بنویس، بنویس حقایق را نه ریا، که اگر براي ریا به گردش درآ 
آورد. بنویس تا در تاریخ ثبت شـود و تـو اي    و شکسته باد دستی که تو را به حرکت درمی

تاریخ درون خود جاي ده آنچه حق است، ضبط کن که اگر تو نیز حق را انکار کنی، روزي 
رسوا خواهی شد. بنویس و ضبط کن احوال زاهدان شب و شیران روز را که چگونه در راه 

کننـد.   جنگند. بنویس با که کارزار می و هدفشان و براي دفاع از شرف و آبرویشان میآرمان 
کنند. بنویس اینان بدون پشتیبانی از هیچ قدرتی، بـا   بنویس که براي چه و براي که پیکار می

هاي پوشالی و استعمارگر به نبرد برخاستند و جز توکل به قدرت الیـزال الهـی،    همۀ قدرت
خـاطر   پیوستگی نداشتند. بنویس این مردان دالور تاریخ، بـراي خـدا و بـه   هیچ وابستگی و 

 کوشیدند.   خدا و به منظور کسب رضاي خدا، به جان می
)، چرا کـه مـا در   7نام حسین( کنم و با یاد خدا و به نامۀ خود را آغاز می اینک وصیت 

گو و سرمشق مـا  ) علیه یزید ال7جنگیم و در کربال حضور داریم. رزم حسین( عاشورا می
جنگید، ما نیـز   ها می گونه که او در آفتاب سوزان، در چکاچک شمشیرها و نیزه است، همان

 کنیم.  هاي یزیدیان پیکار می ها و خمپاره در میان خون و آتش و صفیر گلوله
گیرم که زندگی کردنم و مردنم، فقط براي رضاي تو بوده و خدایا تـو   تنها تو را گواه می 

) عاشـقان خـود را در   7خواستم و وقتـی دیـدم کـه حسـین(     رضاي تو را می گواهی که
طلبد، حرکت کردم و گفتم شاید بتوانم با این حرکت خود، فریـاد   کربالي ایران به یاري می

) گـرفتم،  7) را لبیـک گـویم و بـا درسـی کـه از حرکـت خـونین حسـین(        7حسین(
دانی که  شم. خدایا خودت می) و خط خونین شهیدان انقالب با7بخش راه حسین( تداوم

کنـد. پـس بـرایم چیـزي کمتـر از       روح تشنه مرا چیزي جز شهادت در راهت سیراب نمـی 
 شهادت را راضی نشو. 

اهللا! بدانید که زندگی مانند رودي است باریک که به اقیانوس عظـیم وحـدت    امت حزب 
کنیـد و   ه چـه مـی  ریزد، مرگ براي همه است و به سراغ همه خواهد آمد، پس بدانید کـ  می

دل بسـتن بـه   «فرمایـد:   ) مـی 6طور که پیامبر اکـرم(  چگونه زندگی خواهید کرد. همان
دنبـال   پس پیروي از نفس اماره است که گناهان را به 1مظاهر دنیا، سرمنشأ تمام خطاهاست.

) را دوسـت داریـد و عاشـق او هسـتید و اگـر      7اهللا! اگر امـام حسـین(   دارد. امت حزب
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هـاي حـق علیـه باطـل روي      آخرت زیر پرچم او قرار گیرید، پس بـه جبهـه   خواهید در می
دانید که انقالب اسـالمی ایـران،    بیاورید و یزیدیان زمان را نابود سازید. مردم شهیدپرور! می

بهاي هزاران شهید و مجروح است. این انقالب کـه در شـرف پیـروزي نهـایی اسـت،       خون
شرق و غرب نیز زنده بود. انقالب اسالمی ایران نشـان  توان بدون اتکاي به  نشان داد که می

بشریت را  1تواند [...] داد که تنها مکتب زنده و پایدار، اسالم است و تنها اسالم است که می
هـا در کمـین ایـن انقـالب      تمام و کامل برآورده سازد. اما بدانید که گرگ و میش و مـوش 

 2داننـد  قول قرآن این کوردالن نمی برسد. ولی بهاند که نگذارند به مقصد اصلی  اند گفته خفته
خورد.  رسد و شکست نمی بست نمی که انقالبی که پناهش اسالم و قرآن است، هرگز به بن

اي بـه   تـرین ضـربه   کوچـک  3پس مردم باید بیدار باشید و نگذارید که جنایتکاران و منافقین
، ایـن سـنگر همیشـگی امـت     اهللا نماز جمعه و نمـاز وحـدت   این انقالب بزند. مردم حزب

ید که دشمن از ایـن  دار نگهاهللا را که نشانۀ وحدت مردم و کوري چشم دشمن است،  حزب
 4ناپذیر و این حج مستضعفان وحشت دارد. با شرکت همیشگی خود این سنگرهاي شکست

را حفظ نمایید و این خود نوعی لبیک است به دعوت امـام و خـود افتخـاري اسـت بـراي      
 شما.

قـدر بـه    قدر برایم زحمت کشیدید و چه دانم و واقفم که شما چه و مادر عزیزم! میپدر  
روز مواظب من بودید تا به این حد رسـاندید. خـدا بـه شـما اجـر       من لطف کردید و شبانه
توانستم تحمل کنم که هر روز عزیزي از عزیـزان ایـن آب و خـاك     دهد، اما من چگونه می

برند، من آسوده  گلزار پرپر شود و هر روز جوانان را سر میبه شهادت برسند و گلی از این 
طریـق   باشم و دست از مادیات برندارم. من بر همین اساس به جبهه آمـدم، تـا شـاید بـدین    

هـل مـن   «سوي خدا باز شود. من هم به جبهه آمدم که توانسـته باشـم نـداي     برایم راهی به
اهللا مـن بـه    ادر بزرگوارم و امت حـزب خمینی را پاسخ مثبت دهم. پدر و م 5»ناصر ینصرنی

                                                 
 خوانا نیست. -1
 ».توانند نمی«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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ها را ادامه دادم و با آگاهی کامل 1ها و محمدرضا ها و محمدعلی ها و حسین راستی راه غالم
 زور نخوانده است.   به جبهه آمدم کسی مرا به

اي پدر و مادر عزیزم که بعد از خدا و رسولش وامامانش، عزیزتـرین موجـود نـزد مـن      
خواهم که حاللم کنید. اگـر   نستم قدر زحمت را بدانم و از شما میوقت نتوا هستید من هیچ

به شهادت رسیدم مبادا گریه کنید و دشمنان را شاد نمایید و روحم را ناراحـت کنیـد، زیـرا    
که این آرزوي دیرینۀ من بوده است. واگر جسد من هم به دسـتتان نرسـید، هـیچ ناراحـت     

ت و افتخـار کنیـد کـه فرزنـدتان را در ایـن راه      نباشید، زیرا جایگاه اصلی شهید نزد خداس
این راه در دست حضرت مهدي(عج) و نایب برحقش خمینـی   2اید، چون پرچم مقدس داده
باشد. و سرانجام این راه هم به لقاءاهللا پیوستن و جاودانـه زیسـتن [اسـت]. از ایـن      کبیر می

 نزد رسول اهللا. شود  گذشته بدن پاره پاره فرزندتان برایتان سند افتخاري می
و اما شما خواهران عزیزم! سعی کنید حجاب را در زندگیتان فرامـوش نکنیـد کـه رمـز      

هـا   وار وارد زنـدگی [و] بـا مصـائب و سـختی     پیروزي در همین است. و دیگر آنکه زینـب 
روبرو شوید و پیام شهیدان را به گوش جهانیان برسانید و راهشان را ادامه دهید. و کوشـش  

 گونه تربیت کنید که نمونۀ واقعی یک انسان کامل و باایمان باشند.   فرزندانتان را آنکنید که 
و شما برادران عزیزم، نور چشمان من! این شمایید که باید ادامه دهندة راه شهدا باشـید   

پس سعی کنید جز رضاي خدا چیزي نخواهید. با رها ساختن خود از ایـن دنیـاي واهـی و    
ی انسان اسالم باشید و در راه اعـتالي ایـن مکتـب بکوشـید. بـرادران      مادیاتش، نمونۀ واقع

توانید درس بخوانید که سرنوشت جامعۀ  عزیزم در سنگر مدرسه مقاومت کنید و هر چه می
گیریـد، پـس    دسـت مـی   اسالمی آینده در دست امثال شماهاست. شمایید که زمام امور را به

 .  سعی کنید افراد منافق از شما سبقت نگیرند
ها و پسر عموهـا   ها و پسر خاله ها و پسر دایی خصوص پسر عمه و شما دوستان عزیز به 

بسـیار کنیـد و    3و... در همۀ کارهایتان، به دور از اطاعت نفس، به خدا تکیه کنید و یاد [...]

                                                 
وست که قبل از شهید صبور به درجه رفیـع شـهادت نایـل    اسامی که شهید بدانان اشاره کرده از دوستان و آشنایان ا -1

 اند. آمده
 ».پرچمدار«در اصل وصیت  -2
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صـورت،   بخش اسـالم برویـد کـه در غیـر ایـن      با اعتقاد به والیت فقیه، به راه مکتب نجات
تان به سقوط خواهد انجامید. درد دل بسیار است، اما آنچـه گفتنـی بـود گفـتم و     انتهاي راه

خـواهم اگـر از مـن     شـنوید، مـی   خوانیـد و یـا مـی    فقط از تمامی شما که این وصیت را می
صورت خداوند نیز مـا را   اید ما را ببخشید، زیرا در غیر این جسارتی و بدي و ناراحتی دیده

 نخواهد بخشید.
 »ی عباداهللا الصالحینوالسالم عل«

 

»نا افرغ علینا صبراًرب 1»ت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرینو ثب 
 پدر عزیزم! مرا در کنار دوستانم، در مزار شهداي بیابانک دفن کنید. 
 

ــی    ــب شــب م ــه قل ــحر ب ــز س ــا رم ــازیم ب  ت
 

ــی     ــرد مـ ــتم نبـ ــل سـ ــا خیـ ــازیم بـ  آغـ
 هــا [بــه] هنگــام مصــاف    در پهنــۀ جبهــه  

 
 ســازیم هــا مــی  تۀ خصــم پشــته از کشــ 

  

 دار نگهها رفتند، خورشید را  خدایا خدایا، ستاره
 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

2/12/63 
 حسین صبور
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 هاي کلیدي عبارت
I .خداوند دراین جهاد بر من منت نهاد و توانستم در این جهاد به شهادت برسم 
I ي تو پیمان بسته بودیم که تـا پایـان راه بـرویم و بـر پیمـان خـویش       اي مهدي، ما با تو و خدا

 همچنان استوار ماندیم.
I باشد، بکنید. پشتیبانی خود را از والیت فقیه، که اکنون امام عزیزمان می 
I آموزان! باید احساس بیشتري نسبت به انقـالب و وظیفـۀ خـود در ایـن زمـان داشـته        اي دانش

 باشید.
I اهم که حجاب اسالمی خود را رعایت کنید.خو خواهران عزیز، می 
I .مگر انسان نباید آخر بمیرد، چه بهتر در راه خدا کشته شود 
 

 حسین :نام
 صبور خانوادگی: نام 
 عباسعلی پدر: نام 

 حبیبه نام مادر:
 1345هفدهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1363پانزدهم فروردین  تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 حسین صبور
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   ۀلجنلهم ا ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ«

االنجیل و القرآن و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبشـروا   و  یۀالتورفی  علیه حقاً یقتلون وعداً
   1»ي بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیمببیعکم الذّ

همانا خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشـت خریـداري کـرد. آنهـا در راه خـدا      «
حتمی کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. این وعدة خدا  جهاد می

است و عهدي است که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرمـوده و از خـدا باوفـاتر کیسـت؟     
». پس برخود بشارت دهید که این پیمان با خدا به حقیقـت سـعادت و فـوز بزرگـی اسـت     

 )110(سوره توبه/ 
سـوي   به نام او، به نام خدا که از اوست [کذا] رفـتن مـن بـراي اوسـت و بازگشـت بـه       

د دراین جهاد بر من منت نهاد و توانستم در ایـن جهـاد بـه شـهادت برسـم،      اوست. خداون
 انشاءاهللا که مورد قبول وي خواهد شد.  

و سالم بر تو اي مهدي، ما با تو و خداي تو پیمان بسته بودیم که تا پایـان راه بـرویم و    
 بر پیمان خویش همچنان استوار ماندیم.  

دانم تو به  ام و به تو وفادارم، زیرا که می تو میثاق بستهو سالم بر تو اي امام عزیز، من با  
ام کننـد،   کنم که اگر چندین بار مرا بکشـند و زنـده   اسالم و قرآن وفاداري. و سوگند یاد می

 دست از تو نخواهم کشید.  
حـال در صـحنه بودیـد،     اهللا، همچنـان کـه تـا بـه     ناپـذیر حـزب   و شما اي امت خستگی 

وید و پشتیبانی خـود را از والیـت فقیـه، کـه اکنـون امـام عزیزمـان        روز هوشیارتر ش روزبه
خواهم که نگذارید اسلحۀ مـن در   الخصوص از شما رفقاي خودم می باشد، بکنید و علی می

امام لبیک گویید و ایـن را   »2هل من ناصر«ها بشتابید و به نداي  سوي جبهه زمین بماند و به
 خواهد.   خواهد، بلکه یاور می هم بگویم به شما که شهید عزادار نمی
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آموزان! باید احساس بیشتري نسبت به انقـالب و وظیفـۀ خـود در ایـن      و شما اي دانش 
اسـت بـه جبهـه برونـد و      1زمان داشته باشید. آنهایی که شرایط حضورشان در جبهه فراهم

 آنهایی که شرایط برایشان مقدور نیست، با درس خواندن، همان هدف را دنبال کنند.
و شما اي خانوادة عزیزم! از اینکه به من اجازه دادید که در این جهاد شرکت کـنم و در   

مـاه   9خـواهم کـه    آخر هم به شهادت، که باید مایه مباهات شما باشد، برسم. و از شما مـی 
خواهم که همچنین پیرو خـط امـام    نماز قضا براي من بگیرید و از شما اي برادران عزیز می

خواهم که حجاب اسـالمی خـود را رعایـت کنیـد کـه بـا        اهران عزیز، میباشید و شما خو
خواهم  حجاب خود مشت محکمی بر دهان امپریالیسم بزنید. و شما قوم و خویشان من، می

که در عزاي من گریه نکنید، مگر انسان نباید آخر بمیرد، چه بهتر در راه خدا کشته شـود. و  
الخصوص مردم بیابانـک مـرا ببخشـید. اگـر      [کذا] علیکنم.  در آخر از شما استغفار گناه می

اید، ببخشید و براي دفنم بگویم که هر جایی براي شما مقـدور شـد، دفـن     بدي از من دیده
 کنید.  

 »والسالم«
 حسین صبور
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 هاي کلیدي عبارت
I        یرین، با آگاهی کامل از انتخاب راه شهادت، بر آن شـدم تـا در ایـن لحظـات بسـیار زیبـا و شـ

 .نمایموظیفۀ مسلمانی خود را ادا 
I هاي اسالم، سربازي فداکار باشد. از یاد مبر، تا بتواند در آینده، در جبهه تربیت تنها فرزندم را 
I   .انقالب به کسی بدهکار نیست، بلکه طلبکار از همه است 
I دنبال حرکت شماست. آگاه باشید که چشمان هزاران شهید به خاك و خون تپیده به 
I ائل درسی خود را به سالح ایمان و تقوا مجهز کنید.مس 
I  این آزمایشات سربلند بوده و در میدان مسابقه انسانیت، به مقام قهرمانی برسید. درسعی کنید 
I  .متواضع باشید برابر خدا و انبیاء، از حوادث درس بگیرید 
 

 عطااهللا :نام
 صحافی خانوادگی: نام 
 عبدالحسین پدر: نام 

 بتول نام مادر:
 1331بیست و پنجم دي  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364ودوم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
 ص عراقالرصا ام محل شهادت:
 - نحوة شهادت:

گلزار شـهداي امـامزاده یحیـاي     مزار:
 زادگاهش 
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 عطااهللا صحافی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»ۀًلمطمئنفس اتها النّیا ای 1»تیفادخلی فی عبادي وادخلی جنّ ۀًضیمر ضیۀًک راارجعی الی رب 
آرام. امروز به حضور پروردگارت باز آي کـه تـو خشـنود و او     اي نفس پاك و مطمئن و دل«

 ». آي راضی از توست و باز آي که در صف بندگان خاص من درآي، و در بهشت ما
بقربک فابتغی عنـک   نسآي الذّ او من ذ الًتک فرام منک بدمحب حالوةي ذاق الذّاالهی من ذ«

خداوندا، بارالها، کیست شیرینی جذبه و عشق تو را چشیده باشد و از دل به تو راه « 2»حوالً
 »یافته باشد و باز غیر تو را اختیار نماید؟

چـه بـدبخت شـدند    « 3»من بغی عنک متحـوالً  خسرو لقد  لقد خاب من رضی دونک بدالً«
جز تـو بـراي خـود محبـوب و      و را گرفته، چه زیانی دیدند اشخاصی که بهآنان که غیر از ت

 ».معشوقی انتخاب نمودند
شود گفت اینان تا چه حد  خداوندا! نمی« 4»ک نصیباًلم تجعل له من حب عبد صفقۀخسرت «

 »ضرر کرده و خسران دیدند
خداونـدا  « 5»ةخـر اآلنیا واکمـل لـی بهـا خیـر الـد      ۀًسـهل  الهی وانهج لی الی محبتک سبیالً«

پروردگارا! آخرین دعایم این است، دلم را با دوستی خود گرم ساز، تـا بتـوانم در پرتـو آن    
 ».کنم 6سعادت دنیاو آخرت خویش را [...]

»الم علیک یا اباعبداهللا الحسینالس« 
بســتگی بــه رســول خــدا،  بــا قلبــی ماالمــال از عشــق وایمــان بــه خــدا و محبــت و دل 

اطهار و نایب برحق امام زمان(عج)، امام امـت و بـا آگـاهی کامـل از     ) و ائمه 6محمد(
انتخاب راه شهادت، بر آن شدم تا در این لحظات بسـیار زیبـا و شـیرین، وظیفـۀ مسـلمانی      

                                                 
 .28فجر/  -1
 مناجات خمس عشر، مناجات نهم، مناجات المحبین. ،الجنان مفاتیح -2
 ) در روز عرفه.7دعاي امام حسین( ،انالجن مفاتیح -3
 ) در روز عرفه.7دعاي امام حسین( ،الجنان مفاتیح -4
 االخالق. دعاي بیستم، دعاي مکارم ،صحیفه سجادیه -5
 خوانا نیست. -6



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     586

عنوان وصیت، در دفتر تاریخ پرعظمت خون و پیـام   هاي آخر را، به خود را ادا نموده و کالم
بزرگ طلب آن دارم یا زیارت کـربال و یـا شـهادت    و شهادت ثبت نمایم. همواره از خداي 

باشـد.و   ) نصیبم گردد که هر دو برایم پیروزي می7) و خداي حسین(7در راه حسین(
و  2جلـوي [...]   1شکر و سپاس خداي بزرگ را که نیرویی به من عطا فرمود که بتوانم [...]

هاي نـور، ایثـار،    در جبهه هوي و هوس را گرفته و بار دگر نداي رهبر کبیر را لبیک گفته و
هـایش یـادآور کـربالي     شرف و انسانیت و این آزمایشگاه بزرگ الهی و انسانی، کـه خیمـه  

گونه زندگی نکـردم ولـی    هیچ عنوان حسین دانم که به ) است، شرکت نمایم. می7حسین(
) 7امید از خدا دارم که در آخرین لحظات، حرّ گونه باشم و جزء اصحاب امـام حسـین(  

 فته شوم.  پذیر
دانم که فراق فرزند براي شما سخت خواهـد   خانوادة عزیزم، پدرم و مادر بزرگوارم! می 

هاي همۀ ما فداي اسـالم بـاد. خداونـد بـه      بود. چه کنم که اسالم عزیز در خطر بود و جان
شما صبر عنایت فرماید و شما را جزء صالحین قرار دهد. و اما همسرم براي تو هم نـاگوار  

بود که در عنفوان جوانی، همسرت را از دست بدهی، چه کنم که عهد کردم هسـتی  خواهد 
گـذاري و عمـل.    هم با حرف درست نخواهد بود، مگر با سرمایه من براي خدا باشد، که این

همسرم بدان که تو همسرت را از دست نـدادي بلکـه بـار یـافتی [و] انشـاءاهللا، بـا فاطمـه        
وار  خواهی شد. تنها خواهشم، ضمن آنکـه زینـب  ) محشور 3) و زینب کبري(3زهرا(

هـاي   ادامه راه خواهی داد، تربیت تنها فرزندم [را] از یاد مبر، تا بتوانـد در آینـده، در جبهـه   
هاي یادبود، با همان لباس بسـیج و روبنـد    مجالس 3اسالم، سربازي فداکار باشد و همه [...]

اهللا کـه دسـت از    باشد براي امت حـزب لبیک یا خمینی حضور داشته باشد، تا اتمام حجت 
این امام عزیز جدا نکند و از یاري اسالم در هر شرایط غافل نشود و حرمت خون شـهدا را  

 پاس دارند.
 سه تذکر دارم که همگان با گوش جان بشنوند:

                                                 
 خوانا نیست. -1
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اهللا و شهیدپرور، شما عزیزانی کـه رهبـر بـه شـما      درود و سالم خدا بر شما امت حزب -1
هاي جنگ با شماست و هـم از دسـتاوردهاي    ي جبههدار نگه. هم مسئولیت و کند افتخار می

هـاي نظـام    کنید. امید آن است مثـل همیشـه در صـحنه    انقالب در پشت جبهه پاسداري می
باشد، حضور داشته باشید  امامت و والیت و امت استوار می 1جمهوري که بر سه اصل: [...]

خبر، که غرق در  گیران از خدا بی بدانید و به همه خرده 2ها [...] کدام از اصل و نگذارید هیچ
مسائل و زندگی شیطانی هستند، بگویید که انقالب به کسی بدهکار نیست، بلکه طلبکـار از  

اهللا! چنان عمل کنید که زیبندة شما باشـد. آگـاه باشـید کـه چشـمان       همه است. امت حزب
دنبـال حرکـت شماسـت.     و پـا بـه  دسـت   هزاران شهید به خاك و خون تپیده و معلـول بـی  

حرکات و رفتار شما باید نشانگر دلبستگی و وابستگی شـما بـه رهبـر و حکومـت سراسـر      
 عدل و ایمان حضرت مهدي(عج) باشد. 

آموزان و جوینـدگان علـم و مسـئولین امـور تربیتـی و       درود و سالم خدا بر شما دانش -2
دست شماست، مطمئن باشید بـه   روز بهآموزم! جبهه و سنگري که ام آموزشی. برادران دانش

باشـد، اسـتوار گـام برداریـد، تـالش و کوشـش        هاي جنـگ مـی   عظمت و گستردگی جبهه
استکبار شرق و غرب. بدانید اگر خداي ناکرده در ایـن   3روزي شما تیري است به [...] شبانه

 راه سستی کنید، هرگز بخشوده نخواهید شد.  
ح ایمان و تقوا مجهز کنید، تا با سالح ایمـان و علـم   مسائل درسی خود را به سال 4[...] 

پیشتاز انقالب اسالمی آیندة کشور باشید. شما برادران فرهنگی، عزیزانی کـه   5در جمع [...]
آموزان اسـت، بـه مسـئولیت سـنگین خـود در قبـال و نقـش         تالش شما روشنگر راه دانش

قلب یـک نوجـوان ماننـد    «مود ) فر7آموزان، توجه داشته باشید که علی( سازندگی دانش
بکارید نهـال و  ». دواند روید و ریشه می زمین حاصلخیزي است که هر چه در آن بکارند می

آموزان، تـا در سـرایی دیگـر، مـزد شـرافت و حرکـت        تخم ایمان و علم را در وجود دانش
 آموز [را] دریافت دارید.   معلمی شما بر قلوب عزیزان دانش
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شما ورزشکاران عزیز. اي برادرانی که افتخار دیـدن اولـین لبخنـد     و سالم خدا بر 1[...] 
فرمود یک پاي انقالب بـر روي   3از آن شماست، اي برادرانی که شهید رجایی 2معنوي [...]
باشد. سعی کنید میدان ورزش براي شما باعظمت و با نفْس باشـد. تـالش کنیـد     ورزش می

سیدن به مقـام انسـانیت باشـد، نـه آنکـه      که میدان ورزش براي شما یک سکوي پرتاب و ر
ورزش و میدان ورزش، عامل سقوط شما باشد. باید تحول معنوي در ورزش شما باشد تـا  

هـاي   همگان بدانند که ورزش، همگام با انقـالب حرکـت دارد. بـرادران! زنـدگی آزمـایش     
و در میـدان  فراوانی براي انسان به همراه دارد، سعی کنید از این آزمایشـات سـربلند بـوده    

هـاي ورزشـی    مسابقه انسانیت، به مقام قهرمانی برسید. و شکر خداي بـزرگ را کـه محـیط   
آموزش و پرورش، با توجه به نیروهاي مؤمن و فداکار تربیت بدنی آموزش و پـرورش، تـا   
حدودي موفق و این تحول معنوي را به خود دیده است و خط اصـیل ورزش دنبـال شـده    

چیـز تـو در ورزش    د. حرف آخرم به تو برادر ورزشکارم، کـه همـه  است که خدا یارشان با
خالصه شده است، بدان که تو انسانی و حرکات تو منطبق با روش انسانی نیسـت. بـدان و   

محروم باشد و چشمی که از نظر عبـرت و   4آگاه باش قلبی که از نور ایمان و عشق به [...]
حروم باشد، بـا قلـب و چشـم و گـوش     هاي الهی م حکمت کور باشد، گوشی که از موعظه

حیوانات فرقی ندارد. پس خـود را پـاك کنیـد و بسـازید. محـیط ورزش خودتـان را منـزه        
فرمودنـد:   5ید کـه برادرتـان، رئـیس مجلـس شـوراي اسـالمی، هاشـمی رفسـنجانی        دار نگه

ورزشگاه محراب است و محراب محل عبادت کـه شـیطان و اعمـال شـیطانی در آن جـاي      
د آنکه ورزشگاه محل رشد شیطان و عامل شیطانی نباشد. سرانجام بـرادر مسـئول   ندارد. امی

ورزش، سرپرست [و] مربی ورزش که در ارتباط بـا پـرورش جسـم ورزشـکاران هسـتید،      
باشد، تـا ورزشـکارت    نخست باید شما الگو باشید. صف اول سنگرهاي انقالب از آن شما 

 همه خدمتگزار اسالم باشید.  دنبال الگویش حرکت کند. امید آنکه  هم به
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هاست و ایـن   اهللا! به یاد مرگ باشید و بدانید که مرگ سفر قطعی انسان امت حزب 1[...] 
اي بهتر از تقوا پیشه کردن بـراي انسـان وجـود     راه براي همۀ ما هست و در این راه سرمایه

بیاء، از حـوادث درس  ندارد. پس بشتابید براي تقوا پیدا کردن. متواضع باشید برابر خدا و ان
جـا آوریـد کـه خـدا      ها و مشکالت صبر نمایید و شکر خـداي بـه   بگیرید. در برابر مصیبت

سـوي کجـا روان اسـت.     رحمت کند آن انسانی را که بفهمد از کجاست و در کجاست و به
پس تأمل کنید و به فکر اندوختن سرمایه باشید، شاید لحظۀ دیگر مرگ شما فـرا رسـد کـه    

به خدا قسم اگر شما مردم آنچه را که در دنیاي آخرت خواهید دید «) فرمود: 7(امام باقر
سـراي آخـرت، بـه خـوبی      دیدید، به فکر همه چیز بودید و از ترس خدا و وحشت اآلن می

 ».  کردید اطاعت و بندگی خدا را می
نمـاز  انشاءاهللا همۀ عزیزان، برادران و خواهران، سنگرهاي انقالب، مساجد، دعاي کمیل،  

دیدار از خانواده شهدا را فراموش نکنند. تقویت کنیـد ایـن     جمعه، مزار شهدا، دعاي توسل،
اجتماع در این مجالس وحشـت دارنـد. همچنـین عزیـزان      2اماکن مقدس را که دشمن [...]

روحانی، ائمه جماعت با حضور خود در این مجالس خصوصـاً دعـاي کمیـل مـزار شـهدا      
 ها[ي] این سنگرها حفظ شود.  صالترونقی دیگر بدهند، تا ا

رسـد، آمـاده    ) بـه مشـام مـی   7اهللا! فراق تمام است، بوي کربالي حسـین(  امت حزب 
سـاالري رهبـر عزیـز بـه اسـتقبال       باشید، همه دست به دعا بردارید، تا همه با هم بـه قافلـه  

. در پایـان از  کربالئیان بروید و قصه فراق را در کنار مرقد و بارگاه حسین عزیز بازگو کنید
همۀ عزیزان و برادرانی که زمانی رنجش خاطر آنها را فـراهم نمـوده بـودم، خـانوادة عزیـز      

ي حرمـت خـون   دار نگـه  -طلبم. شعار وفاي به رهبـر  می 4دوستان و آشنایان حاللیت 3[...]
 پاسداري از دستاوردهاي انقالب، فراموشتان نشود.  -شهدا

 عطاءاهللا صحافی
 یر عراقمنطقه جف 9/12/62
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 هاي کلیدي عبارت
I ام. برادران و خواهران من بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهاده 
I قدر کشته بدهیم تا اسالم عزیز با ظهور مهدي(عج) پیروز شود. ما باید خون بدهیم، آن 
I .شهادت تصادفی نیست، بلکه لیاقت است و سعادتی است بزرگ 
I ادران و خواهران این است که اسالم و امام را داشته باشند.تنها حرف من به بر 
I .دست از خط امام و روحانیت مبارز برندارند 

 مجید :نام
 صحافی خانوادگی: نام 
 غالمرضا پدر: نام 

 سیده خانم نام مادر:
 1344یکم شهریور  و سی تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان محل تولد:
 دوم متوسطه تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1361ان یازدهم آب تاریخ شهادت:
 خوش عین محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي      مزار:
 زادگاهش 
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 مجید صحافی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 عنـداهللا و  ۀًجـ ذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا بـاموالهم و انفسـهم اعظـم در   الّ«

  1»اولئک هم الفائزون
کننـد،   کنند و با مال و جانشان جهـاد مـی   ردند و در راه خدا هجرت میکسانی که ایمان آو«

 (قرآن مجید)» به راستی که آنان رستگاران دو عالمند.
ام، چرا که خون سـرخ   برادران و خواهران من بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهاده 

 3ایـران [...]  ) تا شهداي جنوب و غـرب 7) و از حسین(7تا حسین( 2شهیدان از هابیل
کنیم  اید؟ آخر ما مسلمان هستیم. ما در عصري زندگی می که چیست تو را؟ براي چه نشسته

قدر کشته بـدهیم تـا اسـالم     که ظلم سراسر جهان را فراگرفته است. ما باید خون بدهیم، آن
 .4عزیز با ظهور مهدي(عج) پیروز شود و قسط و عدل الهی در سایه توحید برقرار گردد

ام که شهادت تصادفی نیست، بلکه لیاقـت اسـت و سـعادتی     طور یقین درك کرده بهمن  
است بزرگ. و تنها حرف من به برادران و خواهران این اسـت کـه اسـالم و امـام را داشـته      

انـد و دسـت از خـط امـام و روحانیـت مبـارز        باشند که در نهایت قرآن را نیز حفـظ کـرده  
 برندارند.  

م سالم، مادر عزیزم که باعث افتخار من بوده و هستی، تـو کـه   خدمت پدر و مادر عزیز 
از شیرة جان براي من دریغ نکردي، من هم چون قدرت تالفی آن را نداشتم، قـدم در ایـن   
راه که راه خمینی است و همان راه دلخواه من و تمامی مسلمانان بود، گذاشتم که شاید بـه  

 باز کنیم و خواهیم کرد.  ) را 7کمک بقیه برادران، راه کربالي حسین(
پدر و مادر عزیزم و بهتر از جانم، امیدوارم که من اگر در این جنگ حق بر [علیه] باطل  

وقت مرا فراموش نکنید و همیشه به یـاد مـن باشـید. پـدر و مـادر عزیـزم        شهید شدم، هیچ
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حافظی امیدوارم که شما همیشه در زندگی شاد و پیروز باشید. از همۀ شما تـا قیامـت خـدا   
کنم و امیدوارم که هر وقت شهید شدم، هیچ ناراحت نباشـید، بلکـه افتخـار کنیـد [کـه]       می

 اید. پسري در راه اسالم و مملکت خود داده
 

 »اهللا و برکاتهحمۀ والسالم علیکم و ر«
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 هاي کلیدي عبارت
I  مـان یـاري    هدف و انگیزهایم، بلکه تمام  خاطر مسائل دنیوي به جبهه رو آورده ما بهگمان نبرند

 اسالم است.
I ایم. پا خاسته این را دشمنان اسالم بدانند که ما براي حفظ و نگهبانی مرزهاي اسالم به 
I کنیم. ها و مشکالت، صبر و شکیبایی پیشه می در مقابل سختی 
I آرایـی   انـد ودر مقابـل اسـالم صـف     توانیم ببینیم که دشمنانمان دست به یکـی کـرده   چگونه می

 ند و ما خاموش بنشینیم.  کن می
I تر از پیش داشته باشید.   اي امت شهیدپرور، وحدت را، وحدت را مستحکم 
I آورم که تنها راه پیروزي و رسیدن به کربال وحدت است و وحدت. فریاد برمی 
I امان آماده کنید که فردا دیر است. خود را براي یک رزم بی 
I پاي دارید. نماز را به 
I هاي نظامی شرکت کنید. مازها و آموزشهاي مذهبی و ن در کالس 
I .در مقابل مشکالت استقامت کنید 

 رمضان :نام
 صحرایی خانوادگی: نام 
 محمدحسن پدر: نام 

 صغرابیگم نام مادر:
 1348یکم خرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 سوم راهنماییتحصیالت: 
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1363وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 شرق رود دجله عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 رمضان صحرایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و منهم من ینتظر و مـا   هنحب من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی«
1»لوا تبدیالًبد   
جهاد و مبارزه برخیزیم و یک قـدم   شکر خداوند توانا را که به ما توفیق داد در راه او به 

به عقب ننهیم و درود فراوان بر شهیدان عزیزي که جـان خودشـان را در راه رضـاي خـدا     
 قدر امام خمینی.  دادند و سالم بیکران بر یگانه رهبر کبیر انقالب اسالمی و مرجع عالی

بـه خـون پـاك     باشد کـه وفـادار   آنچه که همه ما را متعهد به آن گردانیده است، این می 
شهدایمان باشیم. اگر یک لحظه بلغزیم، سقوط و نابودي عاقبت کار است، پس همه بیـاییم  
با هم، پاسداري از خون شهدا بنماییم و از هر چیزي که به آن عالقه داریـم در راه دوسـت   

ام ایم، بلکـه تمـ   خاطر مسائل دنیوي به جبهه رو آورده تفاوتان گمان نبرند که ما به بدهیم. بی
شکن.  مان یاري اسالم است و اطاعت و فرمانبرداري از امام امت، خمینی بت هدف و انگیزه

ایـم واز   پـا خاسـته   این را دشمنان اسالم بدانند که ما براي حفظ و نگهبانی مرزهاي اسالم به
کنیم و در  ها و مشکالت، صبر و شکیبایی پیشه می هیچ چیز هراس نداریم. در مقابل سختی

 نماییم.  ها، دست و پنجه نرم می مبودها و کاستیبرابر ک
انـد ودر مقابـل اسـالم     توانیم ببینـیم کـه دشـمنانمان دسـت بـه یکـی کـرده        چگونه می 

کننـد و مـا خـاموش بنشـینیم. اي امـت شـهیدپرور، وحـدت را، وحـدت را          آرایی می صف
که از تجربیات تلـخ  گویم، بل عنوان یک شعار نمی تر از پیش داشته باشید. این را به مستحکم

آورم کـه تنهـا راه پیـروزي و رسـیدن بـه کـربال        گذشته که بر اسالم وارد آمده، فریاد برمی
 وحدت است و وحدت. 

کنم از دو چیز کمک بجوینـد، صـبر و    به خانوده و آشنایان و دیگر دوستان سفارش می 
تان عزیـز گرامـی: ایـن    دست آورد. دوسـ  توان آن را به وسیلۀ نماز می اتکاء به خداوند که به

کنم که انسجامتان را از دست ندهید. شـهداي شـما    مطلب را به گروه مقاومت امام تأکید می
انـد. در تشـکیالت از آنچـه کـه      ها خـورده  دل اند و براي برقراري آن خون ها کشیده زحمت
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و احسـن  نحـ  تان را نسبت به افراد بیشـتر کنیـد واز آنـان بـه     بیهوده است، پرهیز کنید. رابطه
 امان آماده کنید که فردا دیر است.   استفاده نمایید. خود را براي یک رزم بی

شوم. پدرم و مادر گـرامیم!   ام متذکر می و در آخر چند کالمی را براي دوستان و خانواده 
دانم که شاید حق فرزندي را در برابر شـما ادا نکـرده باشـم ولـی از شـما معـذرت        من می
پـاي   خواهم که درس را بخوانیـد و نمـاز را بـه    خواهران و برادرانم میخواهم و از شما  می

دارید. خانوادة عزیزم! اگر خداوند توفیقی عنایت فرمود و امانتش را از شما گرفـت، نگـران   
نباشید و امیدوارم که در روز قیامت خداوند در جوار امام حسین(ع) جایتان دهد و نیز صبر 

نحو احسن بخوانید  ان محصل، امیدان آینده انقالب! درس را بهداشته باشید. و شما اي برادر
هاي مذهبی و نمازهـا   تا در آینده بتوانید خدمتی براي خدا انجام داده باشید و نیز در کالس

هاي نظامی شرکت کنید و در مقابل مشکالت استقامت کنید و نیز مـا را ببخشـید.    و آموزش
   1.دارد. خدا یار و یاور شما باشد. انشاءاهللاخداوند همگی شما را موفق و مؤیدتان ب

 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 رمضان صحرایی
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 هاي کلیدي عبارت
I .قدرت اسالم قدرتی است که تمام ابرجنایتکاران را نابود خواهند کرد 
I .آخرین قطرة خون خود مبارزه کنید 
I را به ترس و زبونی وادارید.هاي شرق و غرب  ضدانقالب و تمام ابرقدرت 
I  .باید افتخار کنید هدیه کوچک براي انقالب و براي اسالم دادید 
I .ناراحت نباشید و پشتیبانی خودتان را از امام و رزمندگان دریغ نکنید 
I ها شرکت کنید. در تمام نماز جماعت 
I  .براي من فقط قرآن بخوانید و صلوات بفرستید 
I خودتان را از ایشان ادامه دهید. امام را دعا کنید و پشتیبانی 
 

 عباس :نام
 صحرایی خانوادگی: نام 
 محمد پدر: نام 

 شهربانو نام مادر:
 1340یکم مرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:

 ارتش کننده: ان اعزامارگ
 1361چهارم آبان  تاریخ شهادت:
 سردشت محل شهادت:

 اصابت گلوله ة شهادت:نحو
 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 عباس صحرایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»هم یرزقونذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربو ال تحسبن الّ«
براي پیروزي اسالم و براي آزادي وطن عزیز، جز مبارزه کردن راهی دیگر نیست، چون  

است، حاال اسلحه دست گرفته و به خیـال خـودش    اي ناامید گشته دشمن زبون از هر حیله
آماده است که اسالم و جوانان و مردم را ضربه زند، فکر ایـن نکـرده اسـت کـه جوانـان از      

و به عزمی راسـخ آنهـا    2»شهادت براي آنها پیروزي است«مرگ ترسی ندارند و به قول امام 
هند کرد. چون امـام عزیـز و رهبـر    دان تاریخ خواهند انداخت و آنها را نابود خوا را به زباله

آمریکا و صدام و ضدانقالب با مبارزة شما رزمنـدگان نـابود خواهنـد    «کبیر ما فرموده است 
قـدرت اسـالم قـدرتی اسـت کـه تمـام        3.»رویـی بـا اسـالم را ندارنـد     شد و طاقـت روبـه  

زمنـدگان  ابرجنایتکاران را نابود خواهند کرد. اي مردم غیور ایـران برخیزیـد و مثـل تمـام ر    
هـاي اسـالم کـه اآلن در دسـت نـوکران       و تمام سرزمین 4سالح بر دست براي آزادي قدس

آمریکا است. و شما اي رزمندگان تا آخرین قطرة خون خـود مبـارزه کنیـد. و کـوچکترین     
هاي شرق و غـرب را بـه    اي به خود راه ندهید و ضدانقالب و تمام ابرقدرت ترس و واهمه

کـه همانـا    5و درخت انقالب را بارورتر وانقالب را به پیـروزي [...] ترس و زبونی وادارید 
اسـت   6باشد برسانید. همچنـین پشـتیبانی خودتـان را از [...]    آزادي قدس و مکه و غیره می

 اي کوتاه هم قطع نکنید انشاءاهللا.   حتی لحظه

                                                 
 .169عمران/  آل -1
(تبیان، دفتر شـانزدهم جوانـان از دیـدگاه    » دانند، این رمز پیروزي بود جوانان ما شهادت را سعادت خودشان می«...  -2

 .)57امام خمینی، ص 
همراهی آمریکا و صدام و ضـدانقالب اشـاره کـرده اسـت، از جملـه همراهـی        حضرت امام در سخنان متعددي به -3

آمریکا با صدام در جنگ تحمیلی و همراهی آمریکا با ضدانقالب در تحرکات داخلـی. (ر.ك. صـحیفه امـام ذیـل     
 و...). 174 -173 -145 -79، ص 5، ج 363، ص16آمریکا، ج

 ر.ك. تعلیقات. -4
 خوانا نیست. -5
 خوانا نیست. -6
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چه زحمتـی   دانم با اي پدر خوبم! باید مرا ببخشید که نتوانستم خدمتی به شما بکنم. می 
مرا به این حد رساندي و از من بهره نبردید، امیدوارم بهره و کمک عوض من را از خداوند 

عصر(عج) بگیرید. باید افتخار کنید هدیـه کوچـک بـراي انقـالب و بـراي اسـالم        و از ولی
 دادید. ناراحت نباشید و پشتیبانی خودتان را از امام و رزمندگان دریغ نکنید.

ام راه  زحمتکش من! در فراق هرگز نگران مباش، چون راهی که من رفته اي مادر گرامی 
هـا   روزي و رنـج  هـاي شـبانه   دانم با زحمت اسالم و راه هزاران شهید است. مادر گرامی می

اید، مرا حالل کن، مرا ببخش که نتوانستم کمک و یـاري بـه شـما بکـنم. و      براي من کشیده
یک شهید هستید. و شما اي خـواهران مـن اي عزیـزان    سرافراز باشید، چون مادر رزمنده و 

من! باید مرا ببخشید که نتوانستم براي شما کاري کنم و شماها را به بعضـی از آرزوهایتـان   
برسانم. من براي شما کاري جز ناراحت کردن شما نکردم و براي شـما آرزوي موفقیـت و   

 آرزوي یک زندگی خوب را دارم.  
ید و به ایشان بگویید پشتیبانی خودتـان را از امـام و رزمنـدگان    از داماد عزیزم تشکر کن 

 قطع نکنید. به ایشان بگویید اینجا همه چیز براي من روشن شد.  
هاي مـرا بـراي جبهـه بفرسـتید.      ها تشکر و لباس ها تشکر کنید از تمام خاله از تمام دائی 

د بـه او بدهیـد. بـه    خواهـ  براي من خرج نکنید و ناراحت نباشید. عکس مرا هـر کـس مـی   
اي از قـرآن بخوانـد تـا شـاید در آن دنیـا       خواهرم فاطمه بگویید هر جمعه براي من سـوره 

ها شرکت کنید. براي من فقط قـرآن بخوانیـد و    عذاب من کمتر باشد. در تمام نماز جماعت
از ها و رفیقـانم برسـانید و    صلوات بفرستید. سالم مرا به تمام خویشان و آشنایان و همسایه

 آنها تشکر کنید. امام را دعا کنید و پشتیبانی خودتان را از ایشان ادامه دهید.  
 

 عباس صحرایی
30/7/61 
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 هاي کلیدي عبارت
I  ر توحیـد، بـه جبهـه    کاز روي شناخت کامل، جهت یاري دادن به دیگر رزمندگان کفرستیز لشـ

 آمدم.
I اللهـی از خطـوط انحرافـی،     دي و حـزب امروز روزي است که باید خوب از بد، حسینی از یزی

 خوبی تمیز داده شود. امروز دیگر حجت بر همۀ ما تمام گشته. به
I .عزیزان من، برادران عزیز، امروز روز امتحان است 
I ها را به جان و دل خرید. ها و مشقت آنجا که مسئله جهاد باشد، باید زحمت 
I )ن روز آزمایش است.) هستیم، امروز بهتری7) و پیرو حسین(7اگر شیعه علی 
I .باید با استقامت و توکل به خدا سالح افتادة شهید را برگیرید 
I چون زینب صابر و شکیبا باش. همسرم هم 
I .دست از حمایت والیت فقیه برندارید 
I .امام عزیز را تنها نگذارید 

 غالمعلی :نام
 صداقتی خانوادگی: نام 
 عباسعلی پدر: نام 

 زهرا نام مادر:
 1333یکم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان محل تولد:

 دوره ابتداییپایان تحصیالت: 
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1365ویکم اردیبهشت  سی تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 غالمعلی صداقتی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   2»عند ربهم یرزقون بل احیاء اتاًفی سبیل اهللا امو 1اذین قتلوالّ تحسبنّو ال«
انـد و در نـزد خدایشـان     اند بلکـه زنـده   اند مرده گمان نکنید آنان که در راه خدا کشته شده«

 ».خورند روزي می
گردم. با درود و سالم فراوان  سوي او بازمی نام او که زنده به اویم و به نام خدا که مرا آفرید و به به 

 حضرت امام خمینی.  درود و سالم فراوان بر یکتا مرجع عالیه تشیع،بر آقا امام زمان(عج) و 
 با سالم و درود فراوان بر شهداي گلگون کفن انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی.

هاي معظم شهدا، اسرا، مفقودین، مجروحین و معلولین جنگ تحمیلـی.   سالم بر خانواده 
جه به اینکه استکبار جهانی ایـن جنـگ   باشم، با تو اینک که بنا به وظیفۀ شرعی در جبهه می

عنـوان   اي بـه  سوز را به جمهوري اسالمی عزیز تحمیل نمود، الزم دانستم چند نکتـه  خانمان
وصیت عرض کنم. امید است با بذل توجه و عنایت خداوند منان همگی ما مورد هدایت و 

زیـز کـه   عفو و بخشش خداي بزرگ قرار گیریم. اینـک بـا توجـه بـه رهنمودهـاي امـام ع      
مسئله جنگ باید در رأس همۀ امور قرار گیرد و جوانان مجهز شوند و کار جنـگ  «فرمودند 

، آگاهانه و از روي شناخت کامل، جهت یـاري دادن بـه دیگـر رزمنـدگان     3»را یکسره کنند
گونـه منتـی بـر کسـی      ر توحید، به جبهه آمدم. خداي بر من منت نهاده و هیچککفرستیز لش

   :فرماید هوم شعر بسیار زیبا و شیوا که میندارم ولی به مف
 

 خوش بـود گـر محـک تجربـه آیـد بـه میـان       
 

 4تا سیه روي شود هر کـه در او غـش باشـد    
  

امروز به مفهوم شعر فوق، روزي اسـت کـه بایـد خـوب از بـد، حسـینی از یزیـدي و         
ۀ مـا تمـام   خوبی تمیز داده شود. امروز دیگر حجت بر هم اللهی از خطوط انحرافی، به حزب

کنـد و   گشته و چه الیق مردمی که در این عصر امامی پیامبرگونه، ما را هدایت و رهبري می
                                                 

 ».قتلو«در اصل وصیت  -1
 .169عمران/  آل -2
 .148، ص 19صحیفه امام، ج  -3
 شعر از حافظ است. -4



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     612

چنـان   گونه آن حضرت را بشـنود و هـم   چه زشت است کسی بیان امام [و] رهنمودهاي نبی
 توجه باشد.   تفاوت و بی سال انقالب بی 6پس از 

ست. روز یاري کردن اسالم و پسر فاطمه. عزیزان من، برادران عزیز، امروز روز امتحان ا 
خاطر و در نظر بیاورید و تفکـر   جا شهیدان و اسیران و مفقودین را به برادرانم همیشه و همه

و تعمق کنید که براي چه بهترین سرمایۀ خود، یعنی جـان خـود را هدیـه کردنـد و خـون      
عزیـزان کـه در جبهـه    پاکشان را جهت آبیاري اسالم عزیز انفاق نمودنـد. راسـتی مگـر آن    

ستیزند و بسیاري از آنها شهید، اسیر و مفقود شدند، عاطفه و عالقه نسبت به پدر و مادر  می
و همسر و فرزند و دنیا نداشتند؟ مگر این احساس را نداشتند که روي تشک نرم خوابیـدن،  

 باشد؟ بخش می آسایش و آرامش و لذت
هـا و   که مسئله جهـاد باشـد، بایـد زحمـت     کنند ولی آنجا چرا! همۀ آن عزیزان درك می 

فرمایـد: اگـر هـزار ضـربت      ) مـی 7ها را به جان و دل خرید، زیرا حضرت علـی(  مشقت
شمشیر بر فرق سرم فرود آید و پیکرم را قطعه قطعه کنند، بهتر اسـت کـه در بسـتر بمیـرم.     

) هسـتیم، چـه بگـوییم؟ آیـا در زمـانی کـه دشـمنان،        7ولی دیگـر مـا کـه شـیعه علـی(     
ناجوانمردانه از داخل و خارج، جمهوري اسـالمی را تهدیـد و زنـان و فرزنـدان ایمـانی و      

توجه باشیم و ذلـت را بـه جـان     کشند باید بی خاك و خون می گناه این مرزو و بوم را به بی
 بخریم؟

 ) هستیم، امـروز بهتـرین روز آزمـایش اسـت.    7) و پیرو حسین(7اگر شیعه علی( 
یـک از شـهدا حاضـر و     ه شهدا تنها به شعار نیست. به نظر حقیر هـیچ عزیزانم ادامه دادن را

راضی نخواهند بود در این برهه از زمان که جنگ بـر مـا تحمیـل و در محاصـرة اقتصـادي      
مدارس و دبیرستان را تعطیل کنید و جهت تشییع جنازه شهدا، شعار   ها، هستیم، کارها، اداره

ید با استقامت و توکل به خدا سـالح افتـادة شـهید را    شهید راهت ادامه دارد را سر دهید. با
 گونه است، ادامه دهید. برگیرید و جان در طبق اخالص، این راه را که راه حسین
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کـه سـالیان سـال دوري     1خواهم همچون یعقوب و اینک سخنی با پدرم، پدر عزیزم می 
یـد. اگـر لیاقـت    فرزندش را تحمل کرد، با صبر و شکیبایی دوري دو فرزندت را تحمـل کن 

را  2شهادت را یافتم، از شهادتم خم به ابرو نیاوري. بـا صـبر و اسـتقامت دل سـیاه منـافقین     
هایـت را   بشکن. و تو برایم زحمت زیادي کشیدي، افسوس که نتوانستم در این دنیا محبت

 پاسخگو باشم و اگر از من بدي دیدي مرا ببخش و از تو طلب آمرزش دارم. 
، پس 3»هاي رفیع باشد، باید بمیرد ها و برج اگر انسان در بلندترین قله«که دانی  مادرم می 

) سرور شهیدان آن را 7چه بهتر که من سراغ مرگ بروم، آن هم مرگ باعزت که حسین(
برگزید و انتخاب نمود. اگر شهید شدم، براي من گریه نکنید، زیرا با شجاعت و شهامتی که 

گونه که برادرم مفقود شد، شـکرگزار و ثنـاگوي    کرد، همان از تو سراغ دارم، افتخار خواهی
گفتی خدایا راضیم به رضاي تو. مادرم مجلسم را به نام من برپا نکنیـد،   خداوند بودي و می

 به نام شهداي گمنام و برادرم محمدعلی.  
شـود.   مادرم تو اجري بس بزرگ در نزد خـداي داري و دعـاي تـو زود مسـتجاب مـی      

این قلب تپندة عـالم بشـریت و بـراي     4»پیر جماران«اال ببر و براي سالمتی هایت را ب دست
و محـو و نـابودي دشـمن والیـت فقیـه و       5اهللا منتظري سالمتی فقیه بزرگوار حضرت آیت

پراکنـان شـهرمان کـه بـر علیـه امـام جمعـۀ عزیـز          دشمن روحانیت مبارز، مخصوصاً شایعه
کننـد، دعـا کـن و مـرا عفـو کـن.        پراکنی می هشهرمان و دیگر روحانیت عزیز شهرمان شایع

 کنم.  هاي تو رادر آن دنیا قدردانی می انشاءاهللا اگر لیاقت داشته زحمت
چـون زینـب صـابر و شـکیبا بـاش و تمنـا دارم از        و اما سخنی با همسرم، همسرم هـم  

قـف  ي [کنی] و آنـان را بـه تعـالیم اسـالمی آشـنا و وا     دار نگهفرزندانم به خوبی مواظبت و 
هایی که بر شیرزن کـربال روا داشـتند    سازي. همیشه به یاد واقعۀ کربال و مصیبت و شکنجه

                                                 
ها تحمل فراق کرد تا آنجا که نابینا گشـت.   اشاره دارد به داستان حضرت یعقوب که در فراق فرزندش یوسف سال -1

 تاریخی اشاره دارد.  -شعر سوزناك حافظ نیز بدین موضوع قرآنی
 کلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور  گشته باز آید به کنعان غم مخور گمیوسف  
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ).78(نساء/ » ةاینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید«سخن شهید ترجمه این آیه قرآن است  -3
 غرض حضرت امام خمینی است. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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فرستم، هر کس حقی بر گـردن   برایت می [است] اي که خانوادگی نامه باش. همسرم وصیت
 این حقیر دارد ادا نمایید.  

اسـت کـه    در خاتمه از برادران و خواهران عزیزم التماس دعا دارم. آخـرین پیـامم ایـن    
دست از حمایت والیت فقیه برندارید، امام عزیز را تنها نگذارید. اگر عزیزان به زیارت امام 
عزیز مشرف شدند، سالم مرا به امام برسانید. در این دنیا موفق به زیات امام نشدم انشـاءاهللا  

ن. و رهبرم روح خدا محشور گردم. آمین یـا رب العـالمی    )7در آن دنیا با سرورم حسین(
) بـه مشـامم   7حسین( 1بینم و بوي تربت در اینجا هر بامداد دجله و فرات را به چشم می

التمـاس دعـا    -شود به زودي راه کربال باز می 3که انشاءاهللا -آن حضرت 2رسد. از زواران می
 دارم. سالم ما را برسانید از همگی التماس دعا دارم. 

 »والسالم«
 26/11/64مورخه 

 غالمعلی صداقتی
 اي دیگر] نامه وصیت[
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
در  8 4باشد که بعد از عملیات پیروزمنـد والفجـر   می 27/11/64امشب شب دوشنبه مورخه 
در جنوب عراق عازم هسـتم. اگـر لیاقـت     6به منطقه فاو 5الرصاص منطقه خرمشهر جزیره ام

نامـه   ت نوشـتن وصـیت  چون فرصـ  .خواهم مرا عفو کنید شهادت یافتم، از دیگر عزیزان می
 باشد. نامه مورد اعتبار می جدید نداشتم همین وصیت

ضمناً مبلغ دویست هزار ریال به پدرم جهت خرید خانه بدهکارم، پرداخت شود. مبلـغ   
تومـان   420بیست هزار ریال به دایی شیخ بدهکارم، آن هم پرداخـت شـود. مبلـغ احتمـاالً     

                                                 
 ».تربت«در اصل وصیت  -1
 ».ذُواران«راصل وصیت د -2
 ».اینشاءاهللا«در اصل وصیت  -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ر.ك. تعلیقات. -6
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ام بپردازیـد. دیگـر عرضـی نـدارم و مبلـغ       1ییبابت خرید کتاب به مرتضی صداقتی پسـردا 
االسالم حاج سید محمود ترابی پرداخـت کنیـد. از    تومان بابت سهمین امام به حجت 1800

 59یـا   60خاطر مسائلی مرا عفو کنـد، بـه سـال     دایی شیخ برایم حاللیت بطلبید و ایشان به
طرف من صدقه بدهید. دیگـر  توانم توضیح بدهم، و مبلغ دو هزار تومان از  گردد، نمی برمی

 سپارم، دیدار به قیامت، فداي شما غالم. عرضی ندارم و همۀ شما را به خداي بزرگ می
 

 نامه برادر حقیر غالمعلی صداقتی وصیت
 6/11/63به تاریخ 

 التماس دعا از همۀ شما عزیزان

                                                 
 ».دائی«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I .من یک سرباز کوچک اسالم هستم 
I ام مخلصانه بجنگم و به افتخار شهادت نایل آیم، باعـث   م و بتوانم در راه عقیدهاگر مخلص باش

 خوشبختی من است.
I .خدا با صابرین است 
I .صبر کنید که اجري عظیم پیش خدا داشته باشید 

 محمدرضا :نام
 صدرالهی خانوادگی: نام 
 حسین پدر: نام 

 مریم نام مادر:
 1340دوم شهریور  و بیست تاریخ تولد:
 ان دامغانشهرست محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:
 ارتش کننده: ارگان اعزام

 1360چهارم آبان  تاریخ شهادت:
 دهالویه محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

رضــاي  گلــزار شــهداي فــردوس مـزار: 
 زادگاهش 
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 1محمدرضا صدراللهی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   2»هم یرزقونبل احیاء عند رب الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً و التحسبنّ«
انـد و نـزد خـدا     اند بلکه آنهـا زنـده   اند، مرده هایی که در راه خدا کشته شده خیال نکنید آن«

 »  خورند. روزي می
با سالم به رهبر کبیر انقالب و با درود به شهیدان راه خدا، از شـهیدان صـدر اسـالم تـا      

 ین ایران.شهیدان صدر اسالم تا شهیدان کربالي حسینی و شهیدان کربالي خون
 »  و جهاد ةعقید ةما الحیو) ان7ّقال امام حسین(«
فرماید که زندگی هر انسان مسلمان عقیده است و جهاد در راه بـه   ) می7امام حسین( 

ثمر رساندن آن عقیده، که آن عقیده، جانشین کردن حکومت عدل خدا بر حکومت ظالمـان  
مخلـص باشـم و بتـوانم در راه     باشد. من یک سرباز کوچک اسالم هستم کـه اگـر   زمان می
ام مخلصانه بجنگم و به افتخار شهادت نایل آیم، باعث خوشبختی مـن اسـت و بایـد     عقیده
 .هایی را که دارم به شما بزنم حرف

کنم اي مادر، من در زندگی خود در این دنیا[ي] فـانی خیلـی بـه     اول از شما شروع می 
یدوارم که مرا حالل کنـی. و اي پـدر شـما    شما زحمت دادم، از کودکی تا نوجوانی، پس ام

اي تـا مـرا بـزرگ کـردي. مـن قـدر        دل خورده هم براي من خیلی زحمت کشیدید و خون
طلـبم و   دانم و امیدوارم که از من ناراضـی نباشـید. مـن حاللـی مـی      زحمت شما را هم می

 امیدوارم که اگر در زندگی از طرف من به آنها گزندي رسیده مرا ببخشند.
قول من اي پدر و مادرم از تمام قومان و خویشان طلب بخشش کنیـد و بگوییـد کـه    از  

 10خواستم یادآوري کنم که مـن   اند به خوبی خودشان ببخشند. اما می اگر از من بدي دیده
توانم بگیـرم. اگـر شـهادت     که نمازم شکسته است، نمی خاطر این روز روزه دارم که اینجا به

زه را برایم ادا نمایید، دیگر انتظاري از شما ندارم، فقـط بـه شـما    روز رو 10نصیبم شد، آن 

                                                 
، 4/8/60نامۀ شهید محمدرضا صدراللهی، درجه: سرباز، تاریخ شـهادت:   وصیت«در باالي وصیت نوشته شده است:  -1

 ».محل شهادت: دهالویه
 .169/ عمران آل -2
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گویم که خیلی ناراحت نباشید که خدا با صابرین است و صـبر کنیـد کـه اجـري عظـیم       می
پیش خدا داشته باشید. به امید پیروزي اسـالم بـر کفـر در تمـام جهـان و حکومـت عـدل        

 مهدي(عج).
 »والسالم«

 لهیمحمدرضا صدرالسرباز وظیفه 
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 هاي کلیدي عبارت
I سوي خدا بازگشتم. دانم که من از خدا بودم و به همین را می 
I .جانم و خونم گواه من هستند و پوست و استخوان من وکیل هستند براي من در آن دنیا 

 محمدرضا :نام
 صدرمغانی خانوادگی: نام 
 نوروزعلی پدر: نام 

 سکینه خاتون نام مادر:
 1344 تاریخ تولد:

 شهرستان شاهرود حل تولد:م
 دوم متوسطه تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1361هفتم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
 سقز محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 محمدرضا صدرمغانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   2»هم یرزقونیاء عند رببل اح فی سبیل اهللا امواتاً 1اذین قتلوالّ و ال تحسبنّ«
پدر و مادر عزیز! امیدوارم که مرا حالل این راه کرده باشید. من چیزي ندارم که وصیت  

هاي خود را بین اقوام تقسیم کنم. من هر چـه دارم از   هاي پدران ما، مال کنم و مانند وصیت
ـ    آن پدر و مادرم است و من تاکنون نتوانسته اي بسـازم، تـا    هام پولی جمع کـنم و بـا آن خان

سرپرست و یتیم را در آن جمع کنم. من خیلی بد بودم، من خیلی خسیس بودم،  کودکان بی
ایمان بـودم کـه    من خیلی تنبل بودم که نتوانستم پناهگاهی براي یتیمان بسازم. من خیلی بی

سـالح بـودم کـه نتوانسـتم جلـوي       نتوانستم نمازهاي قضا شده را جبران کنم. من خیلی بی
ام. کـودك   دانـم کـه در آن دنیـا چـه بکـنم، گرفتـارم، ذلـیلم، بیچـاره         م را بگیـرم. نمـی  نفس

الیـه  «سوي خدا بازگشتم  دانم که من از خدا بودم و به دانم ولی همین را می سرگردانم؟ نمی
دانم و در آن دنیا جانم و خونم گواه مـن هسـتند و پوسـت و     و من همین را می 3»راجعون

پس پدر و مادر شما کارهاي شایسته انجـام   .استخوان من وکیل هستند، براي من در آن دنیا
 دهید که مثل من در این دم آخر گرفتار نشوید.  

 

»بع الهديالم علی من اتّوالس« 
 محمدرضا صدرمغانی

 

                                                 
 ».قتلو«در اصل وصیت  -1
 .169عمران/  آل -2
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 هاي کلیدي تعبار
I جز درب خانۀ تو جاي دیگري را ندارم.  خدایا من خیلی گناهکارم، به 
I      اي زمین خوزستان، اي زمین کردستان، اي زمین غرب و جنوب تو شاهد بـاش کـه مـن بـراي

 ام. ام، بازآمده ام جبهه، اي خدا! اگر توبه شکسته رضاي خدا آمده
I ام. ده معصوم دراز کردهخدایا در دعاهاي توسل دست توسل به درگاه چهار 
I ارزش نباشید. اید به فکر این دنیاي بی اي بندگان خدا که زنده 
I اند. اند و دست کشیده هاي دنیا بریده به فکر رزمندگان باشید که از بهترین لذت 
I کشد. سوي جبهه می گونه به این عزیزان را چه عشقی است که این 
I و با کافران به ستیز برخیزید. گوید که در راه خدا جهاد کنید مگر قرآن نمی 
I گونه داشته باشید. بعد از شهادت من، باید صبر زینب 

 علیرضا :نام
 صدیقی خانوادگی: نام 
 محمدرضا پدر: نام 

 طاهره بیگم نام مادر:
 1341وهفتم مهر  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364ودوم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
 فاو عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 علیرضا صدیقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اهللا ذلکـم خیـر لکـم ان کنـتم      و ثقاالً انفروا خفافاً«

  »تعلمون
و با فوج پیاده و سواره آسان با مشـکل و  بار مجهز بیرون شوید  براي جنگ با کافران سبک«

در راه خدا با مال و جان جهاد کنید. این کار شما را بسی بهتر خواهد بود اگر مردمـی فکـر   
 )41-40(توبه/» و دانش باشید

 .1341علیرضا صدیقی، فرزند محمدرضا، متولد 
و چهـارده معصـوم    امام 12نام خدا و با درود فراوان به پیامبر بزرگ اسالم و درود بر  به 

 پاك و درود بر امام امت و امت شهیدپرور ایران.  
اي سـیاه   باري سنگین با پرونده اي، خدایا! من با بار گناه و کوله کس که مرا آفریده اي آن 

ام کـه   ام تا خودمان را بسازیم. خدایا این روح پاکم آلوده به گناهان شده اسـت و آمـده   آمده
دانم که چگونـه   ریزند، خدایا نمی شب اشک شوق می 1و در [...]در دانشگاهی که عاشقان ت

جز درب خانۀ تو جاي دیگري را ندارم.  در خانه تو را بکوبم. خدایا من خیلی گناهکارم، به
توانی گناهان مرا ببخشـید. اي زمـین خوزسـتان، اي زمـین      معبودم تویی، آقایم تویی که می

ام جبهـه، اي   باش که من براي رضاي خدا آمدهکردستان، اي زمین غرب و جنوب تو شاهد 
ام، خدایا این بدنم ضعیف است، ناچیز است رگ، پوسـت،   ام، بازآمده خدا! اگر توبه شکسته
 بدنم ناچیز است. 2گوشت، همۀ اعضاي

خدا این بدنی که طاقت یک قطره آب جوش را ندارد چگونه طاقت عذاب تو را داشـته   
ام و خـودم   دست توسل به درگاه چهارده معصوم دراز کردهباشد؟ خدایا در دعاهاي توسل 

اند، شاید با توکـل بـه    ام. این سربازان دل شکسته را همراه این سربازان امام زمان(عج) کرده
ام.  معصومت به این سـربازان، مـورد لطـف قـرار گرفتـه      خودت اي خدا [و] توجه چهارده 
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توانم بگویم که مـن شـاهد    قدر می یا همینخدایا من زبان گویا ندارم، چه بگویم؟ ولی خدا
 باطنی جز تو ندارم که شاهد باشد که این بدن ناتوان من در راه تو پاره پاره شده است.

دانی و خدایا مرا ببخشید، گناهان مرا بیامرز و از گناهـان مـن    اي خدا باطن من را تو می 
نم سخن بگویم ولی چه کـنم کـه   در گذار. خدایا دوست دارم با ملتم، با دوستانم، با خویشا

اند و من تا جایی با کسانی که صـحبت کـنم کـه هنـوز نسـبت بـه        ها را شهدا کرده صحبت
انـد و همـه را    اي را از این دنیـا نبـرده   گونه وسیله هیچ 1تفاوت هستند. و اي [...] انقالب بی
اند. حـال اگـر    ش کردهاند و از مردگانشان فرامو اند و وارثان، مال و منال تقسیم کرده گذاشته

کرد، بـراي آخـرتش کـاري     همان بنده خدا، قبل از مردن، مقدار مال خود را تقسیم فقرا می
 انجام داده است.

ارزش نباشـید، ایـن دنیـا را امـام      اید به فکر این دنیـاي بـی   پس اي بندگان خدا که زنده 
. اي مردمـی کـه   ) نفرین کرده است. گفت خاك به این دنیا و زنـدگان در دنیـا  7حسین(
انـد و   هـاي دنیـا بریـده    تفاوت هستید، به فکر رزمندگان باشید که از بهتـرین لـذت   هنوز بی

اند که مسئله مرگ و زندگانی است جوانی که هنـوز دامـاد    اند و به جایی آمده دست کشیده
 نشده است، ناکام مانده است. جوانی که چند روز یا چند ماه ازدواج کرده است و یا جوانی

که هنوز فرزند عزیزش را ندیده است، دسـت از ایـن دنیـا بریـده اسـت. شـما مـردم چـه         
تفاوت برخورد نکنید. این عزیـزان را چـه عشـقی     قدر بی ؟ تو را به خدا قسم، آن2گویید می

کـه  «گوید  کشد. مگر که شما دین ندارید؟ مگر قرآن نمی سوي جبهه می گونه به است که این
کنـد   و با کافران به ستیز برخیزید با توکل به خدا، که خدا یـاري مـی   در راه خدا جهاد کنید

کنیم واي بر شما  تان را تکذیب نمی سربازان در راه خدا [را] اگر شما دین دارید، خداپرستی
که اگر «گوید  اي مردم مگر قرآن نمی». اگر قرآن را تکذیب [کنید] عذاب خدا نزدیک است

اند با آنها نبرد کنید و حال آنـان کـه    ا و خویشان، کفر ورزیدهپدران و مادران و برادران شم
 ».  گذارند فرزندانشان در راه خدا جهاد کنند نمی

ام جبهه و همه  دانید که من براي رضاي خدا آمده ام، شما می و اما چند سخن به خانواده 
نیـد. شـما اي   ام و وظیفۀ شما هست که همه چیز را به فکرتـان بپرورا  چیز را به جان خریده
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خانوادة عزیزم! بدانید که اگر خداوند شهادت را نصیبم کرد و از این دنیا هجـرت [کـردم]،   
است. چه خوب است کـه همـان در راه    1خداوند روزي من را در این دنیا به پایان رسانیده

گیـرد   رضاي خدا هجرت کنیم. و خانوادة عزیزم اگر خمس و زکات از وسایل من تعلق می
ام مـرا ببخشـد و    خواهم که اگر من فرزند خوبی براي او نبوده و از پدرم عاجزانه میبدهید. 

اگر براي برادرم و خواهرانم برادري خـوب نبـودم مـرا از تـه قلـب ببخشـند کـه خداونـد         
بخشندگان را دوست دارد. و شما خواهران و خویشان، همگی بایـد شـما بعـد از شـهادت     

جز سالمتی و طول عمر رهبر  اشید و دیگر عرضی ندارم بهگونه داشته ب من، باید صبر زینب
 کبیر انقالب و پیروزي رزمندگان اسالم را از خداوند بزرگ خواستارم.  

کنیـد پارچـه    2توانیـد آن را تصـحیح   در ضمن اگر در همین نامه من اشکالی هست مـی  
 ام بگذارید.   ام، آن را همراه جنازه عهدنامه را داخل ساکم گذاشته

 

 »اهللا و برکاته حمۀلسالم علیکم و روا«
 شنبه پنج 17/11/64

 علیرضا صدیقی
 

                                                 
 ».رسیده«در اصل وصیت  -1
 ».تحسی«در اصل وصیت  -2



 631   صدیقی، علیرضا  ¹استان سمنان 



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     632



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I نشستن. ،چگونه سخت نباشد در فراغ یاران سفر کرده 
I .خدایا! مرا به این امید ناامیدم مگردان و مرا به منتهی آرزویم که همانا شهادت است، نایل آر 
I نبی شده است از بهر برادر و حسین خویش.هر خواهر شهیدي، به تنهایی زی 
I اهللا، پاي در راهی نهادید که شاید پیش از شما چنـین لیاقـت و جرأتـی را     ب اي خیل عظیم حز

 نیافتند.  
I خواهد. گفتن اینکه پروردگار ما خداست، استقامت می 
I .مبادا چون اهل کوفه امام خویش را رها کنید 
I ه ذلت نخواهد داد.ملت ما نیز با دادن شهیدان هرگز تن ب 
I    فرزندانتان را که امانتی از سوي خدایتان در دست شما هستند را به جبهه روانه کنید، تـا جـاي

 شهیدانتان را پر نمایند. 
I  امانتـان   اي جوانان عزیز چشم امید دنیاي به استضعاف رفته، بر بازوان پرتوان شما و بر رزم بـی

 گر است. نظاره
I  تر بسـته شـده از قبـل،     در کار، به دنبال امام امت، با کمري محکمبا پیشه کردن تقوا و خلوص

 گام بردارید.

 مجتبی :نام
 صدیقی خانوادگی: نام 
 کاظم پدر: نام 

 یقهصد نام مادر:
 1343یکم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 طلبه سال اول علوم حوزوي تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1363ویکم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 جزیره مجنون محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش  مزار:
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 مجتبی صدیقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»اس من یشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رئوف بالعبادو من النّ«
   2»فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون االذین قتلو و ال تحسبنّ«
  3» االول بال اول کان قبله و االخر بال آخر یکون بعدهالحمدهللا«
حمد وسپاس خدایی را که اول است و پیش از اولی نبوده و آخر است و پس از او آخري «

 ».نیست، مبدأ هر موجودي و مرجع هر شیئی است
حمد و سپاس خدایی را که ما را به خلقی احسن بیافرید و مقدر فرمـود بـر مـا تقـدیر      

 توان.   اي خطاي از آن را نمی ا که ذرهخویش ر
کـه اگـر    -جـا آوردن را  حمدو سپاس خدایی را که نعمت سپاسگزاري و شکر نعمت به 

به ما ارزانـی داشـت، گرچـه بـا      -این شناخت را عطا نکرده بود، همانا در مثال انعام بودیم
 جا نتوان آورد.  اي به درازاي یک عمر، شکر این نعمت را به سجده

هـا را   هزار پیامبر، انسان 124و سپاس خدایی را که بر ما منت نهاد و با برانگیختن  حمد 
سوي خویش هدایت نمود و پیش از آن اینکه، آخرین رسول خویش حضرت محمد ابـن   به

) را برانگیخت و ختم آنان قرارش داد و با نزول کتاب خویش بـر او، وسـیله   6عبداهللا(
 ها گردانید.   انانذار و هدایت و راهنمایی انس

حمد و سپاس خدایی را که ما امت مسلمان را بیش از آن منت گذارد و با قرار دادن آن  
عنـوان جانشـین و    ) و یازده فرزند پـاکش، بـه  7دوازده اختر تابناك آسمان والیت، علی(

وصی رسولش، حجت خویش را بر ما به اکمال رسانید و سپاس او را کـه از شـیعیان اثنـی    
 یرو مذهب جعفري قرارمان داد.عشري و پ

حمد و سپاس خدایی را که بر ما اذن مدح و عبـادتش را، کـه همانـا هـدف از خلقـت       
 انسان است، روزي قرار داد. 
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حمد و سپاس خدایی را که ما را تـوفیقی عنایـت و لطفـی کرامـت فرمـود و مـا را در        
ار عـدل وعـدالت و   اي سعادت حیات بخشید که در غیاب آخرین حجت حق، پرچمد زمانه

 ،»روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء«منجی عالم بشریت، حضرت ولی عصر(عج) 
بـرد، بتـوانم نائـب بـرحقش، آن      او که اگر نظر برگیرد، زمین، اهلـش را در خـود فـرو مـی    

خداپرست خود ساخته خداجو، مرجع مسلمین، مطیع امر مـوال، یگانـه اعـدل اعلـم زمـان،      
حسـینی، یحیـاي ثـانی، یـک در یمـانی،       1»هل من ناصر«ی نجات، نادي نداي ناخداي کشت

اهللا، زادة زهــرا، خمینــی کــه جــانم بــه فــدایش بــاد را، درك کــرده و  یعنــی فرزنــد رســول
 اش را بر جان بپذیرم.   سربازي

حمد و سپاس مر خدایی را که با چنین منتی (یعنی وجود رهبري چون امـام) اسـالم را    
م قرآن را احیاء و به اسالم و خداپرستان عزت و بر دشمنانشان ذلت و خواري زنده و احکا

بخشید و انسانیت انسان را که در تهدید فنا بود، [را] به مـا بازگردانـد و حقیقـت و معنـاي     
هـاي تحریـف    واقعی عبادت و عشق و ایثار و شهامت و شجاعت و شهامت و بسیاري واژه

 گر را عیان کرد. شده و به فراموشی سپرده شده دی
حمد و سپاس مر خدایی را که آنچه بر بسیاري از پدران ما نـداده بـود، بـر مـا و نسـل       

هـل مـن ناصـر    «یـا اباعبـداهللا، اي کـاش بـودیم در کـربال و      «گفتیم،  حاضر که همیشه می
، عطا نمود و صحنۀ کربال را مکرر نمود و عاشـورایی برپـا   2»گفتیم تو را لبیک می »ینصرنی

تا حسینیان زمان با عشق به شهادت، در رکاب حسین زمانه، براي احیـاء دیـن جـدش    کرد 
هاي زمان به نبرد برخیزند و مشهدي را بیابنـد تـا    مرجانه )، با یزیدیان و ابن6اهللا( رسول

در آن جان ناقابل خویش را، که نه شایسته ماندن در ایـن دیـار فناپـذیر بـود [را]، در طبـق      
 وار ایثار معشوق [و] مطلوبشان کرده و لقاء دوست را بیابند.  انهاخالص گذارده و دیو

اي متولـد نمـود کـه افتخـار آن خانـه       و حمد و سپاس مر خدایی را که مرا در خـانواده  
مذهب و نماز و قرآن بوده و هست و مرا از پدر و مادري پاك و مسلمان و به دور از گنـاه  

 و قرآن مأنوس نمایند.  دنیا آورد، که مرا از کوچکی با نماز به

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
یا لیتنی کنـت معکـم فـأفوز    «) از جمله زیارت وارث چنین آمده است: 7هاي حضرت امام حسین( نامه در زیارت -2

 ).420ص   (زیارت وارث،» فیا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم«، (زیارت ششم)، یا »فوزا عظیما
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خداوندا! تو آگاهی از درون پرسوزم، تو واقفی بر شرارة قلبم، عالمی نهایت شوقم را به  
خواند و مطلعی از نهایـت سـختی    وصلت، پروردگارا خود دانایی بر آنچه مرا به سویت می

 ام.   کشیدنم در فراغ و الهی خود ناظري بر آنچه در فراغ یارانم متحمل گشته
ام، ولکـن   خنده بر لب دارم و خود را راضی نگـاه داشـته   دایا گرچه به ظاهر در چهره خ 

دانی تا چه حد برایم سخت و ناگوار است، تحمل دوري آنها و در کنارشـان نبـودنم،    تو می
آیا چگونه سخت نباشد بر من، حال آنکه از هنگام که مرا با شهادت آشـنا کـردي و توفیـق    

طا کردي، هربار که با عاشـقانی دلباختـه و دل از دنیـا بریـده، پـا در      جبهه رفتن را به من ع
هـاي   هـا و معرکـه   ها و صحنه سرزمین مقدس جبهه نهادم و منت نهادي و توفیق درك شب

امتحانت را عطا کردي، شوق و عشق بـه شـهادت را در دلـم زنـده کـردي و آتـش شـوق        
دیدنشان، یاد تو و مصاحبتشان، ذکـر  وصلت را در درونم افروختی و هر بار عزیزانی را که 

بخـش دلهامـان بـود را     تو و دوست داشتنشان، دوستی تو بود. آنها که نور رویشان، روشنی
سوي خویش خواندي و مرا از درك حضورشان محروم نمـودي، چگونـه سـخت نباشـد      به

 مأنوس بودن با داغ توفیق وصل نیافتن و داغ در فراغ یاران سفر کرده نشستن.
کشاند و همین عشق رسـیدن   معبودم! همین سوز و شور است که مرا به سویت می ولی 

بخشد و همین مشقت و داغ دوري از یارانم، مـرا بـه    به وصالت، مرا امید به زنده ماندن می
 نماید.   شهادت ترغیب می

خدایا! مرا به این امید ناامیدم مگردان و مرا به منتهی آرزویم کـه همانـا شـهادت اسـت،      
 ایل آر و مرا در این داغ به مرگ غیر شهادت ممیران.  ن
کـنم، خـود را الیـق     جاي ماند، بیـان مـی   و این چند کالم را براي اینکه وصیتی از من به 

دانـم، چـون اینـان     اینکه تذکري به امتی که بارها امتحـان خـویش را پـس داده اسـت نمـی     
هایشان، همسران خود را به جبهـه و   هایی هستند که مادرانشان، فرزندان خود را و زن همان
اند. چه بگویم، حال  اند و خود را راضی به رضاي کردگار نموده سوي شهادت روانه کرده به

اند و هر الله سـرخی کـه از    آنکه شهیدانی در خون تپیده با ریختن خونشان به آنها پیام داده
 خونشان روییده، راز دلشان را بهر ایشان فاش نموده است.  

خواهر شهیدي، به تنهایی زینبی شده است از بهر برادر و حسین خویش، هر نازدانۀ  هر 
العابـدینی اسـت از بهـر پـدرش      اي و هر فرزند شهید و برادر شهیدي، زیـن  شهیدي، سکینه
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اکبـر   است از براي علی 2) و هر مادر شهیدي لیالیی7(1اکبر ) و برادرش علی7حسین(
 خویش را.  8و عبداهللا 7و جعفر 6و عون 5است مر عباس 4البنینی ش و یا ام3اصغر و علی

شـوم. اي خیـل    عنوان اداي تکالیف و انجام وظیفه، نکاتی چند را متـذکر مـی   ولی باز به 
اهللا، پاي در راهی نهادید که شاید پیش از شما چنین لیاقت و جرأتی را نیافتنـد.   ب عظیم حز

 واهد.  خ گفتن اینکه پروردگار ما خداست، استقامت می
پندارید با اقـرار بـه زبـان گفـتن      آیا می 9»ا و هم ال یفتنوناس ان یترکوا ان یقولوا آمنّاحسب النّ« 

هـاي   هـا و معرکـه   گذارنـد و بـه صـحنه    اینکه ما ایمان آوردیم، رهاتان کنند و بـه خویشـتان وامـی   
 ما هدیه کنند.  ش امتحانتان نخوانند؟ چه سست اندیشه و خام فکري است که بهشتی به آسانی بر

اید نـدایی را کـه    آید کالمی را که دنیا را به زیر سؤال دارد، ندا داده نه واهللا، ... شما گفته 
اید  کند. شما جلوداري را برگزیده طلبد، جان عزیز را تقاضا می از بهر ثبات خویش خون می

یـد و حـزن و   اید و اگـر اسـتقامت هـم نمود    که دنیایی ازبهر فنایش به دست و پاست. گفته
اندوهی به دل راه ندادید، بشارتتان دهند جنتی که بر شما وعده شده است. چشم بگشـایید  
و بر راه افکنید که مبادا بر راهتان تیغ افکنند، گوش بر الطائالت بیگان بربندید که بر راهتان 

 اهل کوفه امام خویش را رها کنید.سست و ملولتان نگردانند. مبادا چون 
 

ــادا خو ــدمبـــــ  یشـــــــتن را واگذاریـــــ
 

ــد    ــا گذاریــ ــویش را تنهــ ــام خــ  10امــ
ــته    ز خــــون هــــر شــــهیدي اللــــه رســ

 
ــد   ــه پاگذاریـــــ ــادا روي اللـــــ  مبـــــ

  

 »علیکم باالمام، علیکم باالمام، علیکم باالمام«

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 تعلیقات.ر.ك.  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ر.ك. تعلیقات. -6
 ر.ك. تعلیقات. -7
 ر.ك. تعلیقات. -8
 .26عنکبوت/  -9

 پور است. شعر از قیصر امین -10
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شیطانی، که از درون چرکینشـان حـاکی    1ساهشیار باشید! مبادا وسواسان خناس با وسو 
ضربۀ خویش را بر شما وارد آورند و آن کنند کـه بـه   دار کنند و  است، قلوب شما را خدشه

 گفتۀ آن عزیز در صدر مشروطیت کردند.  
خواهیـد   و این خطابم با شما کوردالنی است که آگاه و ناآگاه به خیاالت واهی خود، می 

زهر خود را بر اندام این جامعه بخورانید. نه شمایید چون آنان که بودند و نه مـاییم چونـان   
پندارید و نه امام آنکه در خیال دارید. آري تنها مرجع اعلـم، تنهـا مرجـع اعلـم      یکه شما م

صائن نفس، حافظ دیـن،  «اوست که رهبر است، اوست که نایب امام زمان است، اوست آن 
اوست. راوي حـدیث، او کـه امـام عصـر(عج) حجـت       2»مخالف هوي و مطیع امر موالیش

سـال   1300خواند. اوست مردي اهل قـم کـه   خویشش بر شما و خود را حجت خدا بر او 
هـاي آهـن    تـر از پـاره   پیش امام موسی ابن جعفر قیـامش را خبـر داد و یـارانش را محکـم    

) ولـی امـت خویشـش    6سال پیش جدش رسول اکرم( 1400توصیف کرد. اوست که 
سـاز حـق و    که وکیل بر فناي بدعت زمان، سخنگوي ملهم از خدا و آشکار کننده و روشـن 

 اهللا خوانندش.   گذاران است، نام نهاد، هم او که روح کنندة دام دام مردود
از پدر و پسر خبیث، یعنی رضا خـان و فرزنـد ملعـونش، شکسـت      3اوست که کمرمان 

اوست. که لرزه بر جان دشمن افکند. اوست که مصلحت خویش بر مصلحت اسالم ترجیح 
مامه رسول خـدا بـر سـر، شـال     نداد. حفظ جان را بر حفظ دین جدش اولویت نبخشید. ع

علی بر کمر، فریاد خویش را بر علیه هر که با دین بدگمان بود، سر داد و اوست کـه خـون   
خدایا خدایا، تا انقالب مهـدي، خمینـی   «هزاران شهید بزرگوار ملت بر زمین نقش بسته که 

اگر « کشد که و اوست که یک مقلدش در زیر شکنجه خصم دیو صفت فریاد می» دار نگهرا 
و ملت ما نیز با دادن شهیدان هرگز تن بـه   4»خونم بریزد هر قطرة آن خواهد نوشت خمینی

 ذلت نخواهد داد و امام خویش یعنی رهبر و مرجع خود را تنها نخواهد گذارد. 
اهللا! مبادا که اسلحۀ بر زمین افتاده شـهیدانتان را بـاقی گذاریـد، فرزنـدانتان را کـه       اي امت حزب 

                                                 
 ».وساواي«در اصل وصیت  -1
ا من کان مـن الفقهـاء صـائناً لنفسـه حافظـاً      «) است: 7) به امام حسن(7ترجمۀ فرازي از وصیت امام علی( -2 فأم

 ).131، ص 37(وسائل الشیعه، ج». فاً علی هواه مطیعاً المر مواله فللعوام ان یقلّدوهلدینه مخال
 ».کمر«در اصل وصیت  -3
 هاي وحشیانه عوامل طاغوت در زندان شهید شد. حسین غفاري است که در اثر شکنجه اهللا این جمله از شهید آیت -4
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 را پر نمایند.  ز سوي خدایتان در دست شما هستند را به جبهه روانه کنید، تا جاي شهیدانتانامانتی ا
اي جوانان عزیز که چشم امید دنیاي به استضعاف رفته بر بازوان پرتوان شما و بـر رزم   
سوي جبهه بشتابید و بـا آزادسـازي    گر است، تا از چنگ ستم برهانیدشان. به امانتان نظاره بی

) را بـه مـادران و همسـران و یتیمـان     7، مژدة زیارت حرم مطهر اباعبداهللا الحسین(کربال
شهدا بدهید، گرچه بارها خود با قول رفتن به کربال به جبهـه آمـدم و لیاقـت آن را نیـافتم،     

 انشاءاهللا ارادة خدا بر آن قرار گیرد. 
 2بهشـتی  جمهوري اسالمی که 1عرض کوچکی هم خطاب به شما عزیزانی که در حزب 

شهید معبدش خواند، به پیشبرد انقالب و اسالم که همانا عبادت است، مشغولید دارم. بارها 
کـه در کنـار شـما بـوده و خـدمتگزاري       این جمله را گفتم کـه گرچـه خـود را الیـق ایـن     

دانسـتم، ولـی ایـن را بـراي خـود سـعادت و افتخـار         خدمتگزاران اسـالم را بنمـایم، نمـی   
نمودم، آن هنگـامی کـه سـخنی از     اي را از امام و رهبرم چاپ می اطالعیهدانستم، هرگاه  می

کردم و آن هنگام که در سوگ آن سید ساالر شهیدان انقـالب، شـهید    یاران امام را تکثیر می
کردم و رضاي خـداي را در نیـت داشـتم، خـود را در      اي را نصب می مظلوم بهشتی، پارچه

 یافتم و... بهترین اوقات زندگیم می
تر بسته شـده از   با پیشه کردن تقوا و خلوص در کار، به دنبال امام امت، با کمري محکم 

قبل گام بردارید، به امید آنکه با دست رهبر و یاري شما و عنایت حـق و تحـت توجهـات    
علـی   نمـنّ  و نریـد انّ «ظهور آن حضرت فراهم شود و آیه شـریفه    اهللا، زمینۀ بقیۀحضرت 

وسیله از همۀ کسانی که به نحوي بـا ایـن    مصداق یابد. بدین 3»االرض ین استضعفوا فیالذّ
اند، ضمن عـرض سـالم، درخواسـت دارم کـه [اگـر] خـداي        حقیر آشنا[یی] و رابطه داشته

ام، مـرا حـالل کـرده و     حرمتی و خالف ادبی نسبت بـه ایشـان نمـوده    ناکرده، جسارتی، بی
 .  ببخشند و از خدا نیز برایم طلب مغفرت نمایند

 »والسالم«
 مجتبی صدیقی

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 .50ه قصص، بخشی از آی -3
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 محمدحسن صدیقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا ینصـرکم  اذین امنوا ان تنصروها الّیا ای« 2»فی سبیل اهللا فلن یضلّ اعمالهم 1ذین قتلواوالّ«

   3»لهماعما و اضلّ لهم بت اقدامکم و الذین کفروا فتعساًو یثّ
و آنان که در راه خدا کشته شدند، خدا هرگز رنج و اعمالشان را ضایع نگردانید و اي اهـل  «

کند و ثابت قدم گرداند و آنانکـه   ایمان شما اگر خدا را یاري کنید، خدا هم شما را یاري می
(راسـت گفـت   » به خدا کافر شدند، نابود و هالك شوند و اعمالشان را ضایع و باطل سازد.

 اوند بلندمرتبه و بزرگ)خد
ترین احترامات و سالم به پیشگاه و محضر مقدس و معظم آقام امام  عرض خالص 4[...] 

زمان(عج) و نایب بر حقش، این خورشید فروزان مکتب اسالم در عالم کفـر و ایـن فرزنـد    
) و درود بر روان پاك شهیدان به خون غلتیده، از صدر اسـالم  7راستین حسین ابن علی(

 (ایران به الله تپیده) 5اندیش و [...] نینواي ایران و درود به پیشگاه امت بزرگوار و راست تا
اینجانب در مقامی نیستم که پیامی به دنبال هجرت از عالم خاك و ماده، به دنیـاي مثـال    

کنم. در این صبح  می 6داشته باشم ولی بنا به ارتباط با اجراي امر تکلیف، چند خطی وصیت
اندیشم که در دل سنگین و سکوت شب، که  نوشتن هستم، به این واقعیت می 7[...] ظفر که

آشـوبان   روزنه امید در دل اندك مؤمن مخلصی، درخت انتظار را رویانده، جز هیاهوي شب
خرد، پهنۀ شهر را صدایی نبود که مؤمنین از بیم مثله شـدن، بسـتر سـکوت و یـا حیـات       بی

داران و  زیــده بودنــد. یــاران مهــدي موعــود(عج) ایــن طالیــهناآشــکار و فریــاد ناپیــدا را گ
شدگان از پشت پدران که به فرمودة خورشید جماران، یاوران منند، چون آذرخشـی   انتخاب
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داننـد   ها را مشوش کرد. شاید این مـادران نمـی   دل شب را شکافتند و لبخندشان چهرة شب
ستند و روز یـاوري بـاور نکردنـی    شکنی نستوه ه که رزمندگان، این مولودهاي مادران، شب

 اما... 
ریا را به مردم خوبی که جستجوگر عشـقند،   شناساند نوابغ آرام و بی زمان چه خوب می 

اینک این حقیر چه باسـعادت هسـتم و چـه بسـیار خوشـبخت هسـتم کـه در جمـع ایـن          
رم کـه  جـا آو  نهایت درجه سپاست را بـه  گرفتم. خداوندا! توفیق بده که بی ها جاي  آذرخش

تـرین   دست رحمتت بر سرم قرار گرفت و مرا در این جمع باصـفا قـرار دادي. ایـن بـزرگ    
جاي آوردن حمد آن، جز با نعمتی دیگر مؤثر نخواهد بـود. خداونـدا!    نعمت تو است که به

تو آگاهی دیوانۀ عشق توام و جستجوگر راه رهایی از عالم ماده به اعماق راه احـدیت تـوام   
مهتـاب و   باري از گناه چیزي ندارم، جز قلبی سیاه به ظلمت شب بـی  ز کولهو در این راه ج

رو شیطان بوده و عمري به غفلت گذشـته و غـرق    افکاري مغشوش و مریض که پیوسته ره
درد، بـا تمـام    سـرخ قلـبم را مـی    شده در معصیت. ولی معبودا آرزو دارم هنگامی که گلولۀ 

واهی به موجب گناهانم مرا در جهـنم قـرار دهـی،    وجود فریاد بزنم دوستت دارم و اگر بخ
 فریاد خواهم زد دوستت دارم و جهنمیان را شاهد خواهم گرفت.

االحسان! احسانت را از سر این بنده بدتر از شـیطان دریـغ نفرمـا، از قیـد مـاده       اي قدیم 
یدن بـه  آزادم بگردان و در ماوراي مثال قرارم ده تا روز دیدارت، شاید که قدمی در راه رسـ 

سعادت دیدارت نزدیک شوم. پروردگارا، اي آقاي من! چراغ هدایت را بر قلب من فـروزان  
اي در جمـال کالمـت در آن نقـش بنـدم.      گردان تا بتوانم ظلمـت قلـب را شـکافته و آینـه    

شـب   هاي نیمـه  کنم و تو را به ناله می پروردگارا! با تمام ذره ذره وجودم به درگاهت التماس
این فوز عظـیم الهـی    »هم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلکاللّ«دهم که  مت میشکنان قس شب

اي که همواره زیباست، بـه زیبـایی طـراوت گـل، شـهادت راه       که به نام شهادت است، واژه
مردمان و اولیاي ایزد یکتاسـت. اگـر بایسـتی بـا      1، خاص مخلصجنۀیابی تا سعادت باب 

یزد و معـراج خـونینی و چراغـی بـر فـرا راه      نشین ا 2خلوص خویشتن شد، عاشق مخلص
بخـش و هـدایت    روشـنی  ،محفـل  و چون شـمعِ  ندعزیزانی بود که جستجوگر راه و معشوق
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ها فرصـت را غنیمـت شـمرده، چنـد کالمـی       الي این درد دل راه بایست بود. در البه 1ۀیشپ
ۀ امر بـه معـروف و   باشد که انشاءاهللا وظیف گذارم جا می عنوان درد دل تعهد پوشش پیام به به

 نهی از منکر را براي آخرین بار بر روي کاغذ آورده باشم.
اگر بخواهیم پیرامون مسائل جنگ، تحلیلی داشته باشیم، به وضوح خواهیم دیـد کـه بـا     

ها، شامل پرداخت سوبسیدها، تهیـه کاالهـاي اساسـی، تـأمین زنـدگی       وجود سنگینی هزینه
و افزارهاي جنگی، کاستن تولیدات و خسارات وارده زدگان، خرید اسباب  آوارگان و جنگ

به صنایع تلفات مالی و جانی باز براي ما، جنگ یک مسئله حیاتی و محور اصـلی اسـت و   
براي عدم وابستگی به کفار، باید از جنگ و مسائل جبهه پشتیبانی کنیم و همچنان که دولت 

و جاي  ،2دلسوز و خدمتگزار [...] بایستی در خدمت مردم باشد، مردم نیز باید قدر مسئولین
هستند کسانی که حتی قسمتی از اجناس کوپنی  ،تقدیر آن وجود دارد که در جامعه فعلی ما

توان جزئـی سـربلندي و    دهند و این ایثارهاي مردم را می ها قرار می خود را در اختیار جبهه
 .حساب آورد عظمت به

خــاطر فقــدان  هــایی کــه بــه لطمــهو در رابطــه بــا ارزش غیرقابــل ســنجش شــهادت و  
بینـیم   . میاي کرده باشی، خواهیم اشاره ده میهاي علمی و مبارز در گذشته پیش آم شخصیت

شـهري   3تواند [...] که گاه هستند که یک جوان یا یک شخصیت شهید، درصورت حیات می
انقـدر،  را عوض کند و در بهبود جامعۀ اسالمی ما تأثیر بگذارد و از دست دادن شـهداي گر 

 .اي است جبران ناپذیر ضایعه
امـروز کـه مـا    گیري داشته باشیم متوجه خواهیم شد که  و در خاتمه اگر بخواهیم نتیجه 

ها و ابعاد به ما رسیده از جنگ تحمیلـی تـا تبلیغـات     هایی که از دشمن در همۀ زمینه ضربه
 4و ناوهـاي  سوء و محاصرة اقتصادي و نظامی و جنگ تحمیلی، شکستن حرمت خانۀ خـدا 

هاي داخلی توسـط   اي که در آستانه و در بغل گوشمان قرار گرفته و توطئه نامحدود گسترده
خـواهیم بـه شـرق و     خاطر آن است که مـا مـی   صدام همه و همه به 5سربازان بدون یونیفرم
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معنـاي   غرب وابسته نباشیم و مستقل زندگی کنیم و یک جامعۀ سالم اسـالمی و انسـانی بـه   
مقام عمل داشته باشیم و خط دهندة آزادگی و آزادمنشی تحـت پوشـش مکتـب     کامل و در

بخش و به تحت فرامین اسالم را به مستضعفین داشته باشـیم و بـه وظیفـۀ انسـانی و      حیات
 .مکتبی خود در چهارچوبه تکلیف عمل کرده باشیم

مـا  «کننـد   مـی و در این راه ما تا آخر به قول امام عزیزمان که با سخنانشـان نورافشـانی    
مکتب امـام   يبقا در برابر 2و تمام این مسائل که عنوان شد در رابطه با نارسایی 1»ایم ایستاده
) است و عدم وابستگی قابـل تحمـل و مایـه افتخـار اسـت و حفـظ اسـالم و        7حسین(

دستاوردهاي آن ارزش آن را دارد که همه چیز فدا گردد تا همچنان سرافراز و مستقل باشیم 
ین راه با تمام قوا و کوشش در همۀ ابعاد ظاهري و باطنی بایستی. پیرو خـون سـرور   و در ا

) باشیم. خداوند انشـااهللا شـناخت و معرفـت مـا را در     7آزادگان جهان اباعبداهللا حسین(
از موال حسـین ابـن    3ناحق ریخته که توسط منافقین رابطه با چگونگی هرچه بیشتر خونِ به 

نش چگونه زیستن و چگونه مـردن را بـه مـا آموخـت. هرچـه      ) ریخته و با ریخت7علی(
 .4»انشاءاهللا«بیشتر افزون و افزونتر گرداند. 

 هایم با خانواده و اما صحبت
هایتـان در زنـدگی و    پدر و مادرم ضمن آرزوي موفقیت شـما و آرزوي اسـتواري گـام    

گی فرزنـد خـوبی   طلبم چرا که در طول زند آخرت از درگاه معبود یکتا از شما حاللیت می
مزاحمت و رنج شما بودم امیدوارم کـه بـا هجـرتم از ایـن      5براي شما نبودم و همواره مایۀ

رفـتن مـن انـدوهناك     6کنم کـه از  که گوشزد می وضعیت خالص شده باشید. لذا ضمن این
راهـم را انتخـاب کـردم و از شـما      7شوم که من خود بنا به وظیفۀ شرعی نباشید. یادآور می

هـاي شـهدا در    کـالم بـا دیگـر خـانواده     خواهم که همیشه هم ادامه دهندة راهم می عنوان به
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عنوان فردي مسلمان بایست پشتیبان امـام و پیـرو خـط او     ها حضور داشته باشید و به صحنه
کنم معنویت خود را باال ببرید همواره تکلیف است بر شـما   می 1باشید و ضمن اینکه توصیه
با روي سـپید بـر چهـرة     2ین دفاع کنید و فرداي محشر انشاءاهللاکه از اسالم و حقوق مسلم

شـوم برعلیـه    3هاي گویان و زالوصفتان که زمزمه شهدا نگاه کنید و نیز همیشه در مقابل یاوه
 مسلمین دارند مشت گره کرده داشته باشید.

کـه   یخواهم که در رابطه با ریختن خون شهیدانمان در عصر اتم و در حال از برادرانم می 
و بعد بـر تکلیـف خـود چـه      4از همه طرف توسط شیاطین محاصره هستیم عمیق بیندیشند

خواهرم درود خداوند بر تو کـه بـه راسـتی محـور اصـلی       انسانی و چه مذهبی عمل کنند.
هـاي شـما را فرامـوش     وقـت محبـت   پشتیبان براي من و سایر اعضاي خانواده بودید. هـیچ 

ار عالم اجر زیاد به شما عنایت بفرماید. لذا ضـمن حاللیـت   کنم و امیدوارم که پروردگ نمی
جا آورید و آخرین صحبت من این اسـت کـه تمـام و     کنم نمازتان را سروقت به توصیه می

 کمال وظایف خود را در رابطه با مذهب جامۀ عمل بپوشانید. انشاءاهللا
 31/6/66محرم 

 محمدحسن صدیقی
 

رایم بگیرید، ضمناً مخارج شام به صرف امور جنـگ  سال نماز و روزه دارم ب 3در پایان  
کـنم در مجـالس مـن     هایی که در خط امام نیسـتند، خـواهش مـی    واریز شود. از کلیه فامیل

 حضور پیدا نکنند.  
 دار. خدایا خدایا، ستارگان که رفتند، تو خورشید را نگاه 
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 هاي کلیدي عبارت
I الم که با خون عزیز خود، درخت اسالم را آبیاري نمودند.شهیدان راه اس 
I   .و این شهیدان شهیدانی هستند که مورد عزت و جالل پروردگار خود قرار خواهند گرفت 
I روند. چقدر مقام و عظمت دارند که به دیدار خدا می ببینید که شهیدان 
I هاي جنگ نمایید. ههبخش اسالم، راهی جب فرزند خود را، براي نجات اسالم و مکتب حیات 
I   .کاري نکنید که دشمن را خوشحال کنید 
I .کاري نکنید که دوستان را آزار دهید 
I تر شوید. خواهم که باز هم منسجم و من می -که انشاءاهللا اتحاد دارید -خواهم از شما می 
I .همیشه در مجالس مذهبی و در نماز جماعات و مخصوصاً در نماز جمعه، شرکت کنید 
I را بدانید. قدر رهبرتان 
I توانید براي طول عمر امام عزیز دعا کنید. تا آنجا که می 
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 حسن صرفی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»ا الیه راجعونا هللا و انّانّ«
 »  العظیم باهللا العلی االّ ةجیم وال حول وال قویطان الرّاعوذ باهللا من الشّ«

به خدا از شیطانی که رانده شده از خـدا   برم برم به خدا از شیطان رانده شده. پناه می پناه می
برم به خدا از شر شیطان آتش رباینده، شیطانی که انسـان   و رسوالن و امامان و معاد، پناه می
ها  برم به خدا از شر شیطان که انسان کشاند. پناه می نهایت می را از نور حقیقت به ظلمت بی

 سازد.   لوح را ناامید می ست ایمان و سادهکشاند و امید هر انسان س را به ظلمت و تاریکی می
سالم بر یگانه منجی عـالم بشـریت و انسـانیت آقـا و مـوال و سـرور و سـاالرمان امـام          

شکن زمان، در هم کوبنـدة   زمان(عج) و نایب برحقش نایب االمام الزمان، االمام خمینی، بت
غ ظالمان و جاهالن و منور اسالم و قانون قرآن و خاموش کنندة چرا  ظلم و ستم، برپا کنندة

و ازبین برندة تمام ظلم و ستم و جور [و]   . چراغ نورانی هدایت و باالخره نابود کننده2کنند
جاي آن برپـا کننـدة قـانون عـدالت      جنایت [و] غارتگري و خیانت تجاوزگر و غاصب و به

سـتقامت را  اسالم و قرآن و برادري و برابري انسانیت و ایثـارگري، شـهامت و شـهادت و ا   
 روي کار گماشت [کذا].

و سالم بر تمام شهیدان راه اسالم که بـا خـون عزیـز خـود، درخـت اسـالم را آبیـاري         
نمودند. شهیدانی که با نثار جان و خون پـاك خـویش، قـدرت اسـالم و عـزت و سـعادت       

و  سال پیش تاکنون، به معرض نمایش گذاشتند 1400اسالم را به تمام جهانیان، از قریب به 
هـایی   به تمام جهانیان فهمانیدنـد کـه اي جهـان اسـتکبار تـا زمـانی کـه ایـن چنـین ملـت          

طلب در چنین کشورهایی وجود خواهد داشت، نخواهید توانست اسـالم را بـه بـاد     شهادت
فنا برید و این شهیدان شهیدانی هستند که مورد عزت و جالل پروردگار خود قرار خواهنـد  

اي دارند که بعد از اینکه روح از جسمشان جدا شد، بـه دیـدار    بهگرفت. شهیدان مقام و مرت
گردند، واقعاً هـم اینهـا بـه     امامان و پیامبران خود و باالخره به دیدار خداي خود مشرف می
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چنین افرادي فرموده اسـت   طوري که خداوند براي این روند و همان دیدار خداي خویش می
مپندارید آنان « 1»هم یرزقونبل احیاء عند رب ل اهللا امواتاًذین قتلوا فی سبیالّ و ال تحسبنّ«که 

شوند مردگانند، بلکـه زنـده هسـتند و نـزد پروردگـار خـود روزي        که در راه خدا کشته می
رونـد و   پس ببینید که شهید[ان] چقدر مقام و عظمت دارند که به دیدار خـدا مـی  » طلبند می

   فرماید. خدا نظر خویش را به آنها ارائه می
سال تمام زحمت کشـیدید، رنـج کشـیدید،     17پس پدر و مادر عزیز من، شما که مدت  

هاي خیلی زیاد را در این مدت به جان خود خریدید و فرزند خود را به این سـن و   زحمت
سال رسانیدید و پس از زحمات بسیار که کشیدید، فرزند خـود را، بـراي نجـات اسـالم و     

هاي جنگ نمودید و آخر هم عوض تمـام آرزوهـاي    ههبخش اسالم، راهی جب مکتب حیات
در آینده براي من داشتید، عاقبت و در حقیقت حجلۀ دامـادي در کوچـه نصـب     2دیرینه که

خـواهم کـه در ایـن دم     کنید، پس اکنون که من در این راه قدم نهادم، از شما عاجزانه می می
 رور و آقایم روسفید بفرستید.آخر مرا ببخشید و از من راضی باشید و من حقیر را نزد س

یک جمله خطاب به پدر، پدر عزیزم! اینجانب فرزند حقیر خود، عاجزانه از شما تشـکر   
کنم که اجازه فرمودید فرزندت در این راه که راه عزت و سـعادت و خوشـبختی اسـت،     می

نم. دانم که چگونه از اینقـدر زحمـات شـما تشـکر کـ      و اي پدر عزیزم واقعاً نمی 3قدم نهد
 4انشاءاهللا که خداوند [...]

یک جمله هم خطاب به مادر، مادر عزیزم! اینجانب فرزند حقیـرت از شـما عاجزانـه و     
کنم که هفده سال تمام براي فرزندت زحمت کشیدید و تمامـاً رنـج و    حقیرمندانه تشکر می

هـا و روزهـا بـراي شـما زحمـت ایجـاد        زحمت دیدي، مخصوصاً در چند سال اول، شـب 
کشیدي و باالخره خیلـی   خوابی می ها را از دست فرزندت بی کردم و باز مخصوصاً شب می

توانم از تو تشکر کنم و امیدوارم که انشاءاهللا خداوند اجر جزیـل   زحمت کشیدي و من نمی
خواهم وقتی که خبر شـهادت حقیـرت را    به شما عنایت فرماید. مادر عزیزم! من از شما می

                                                 
 .169آل عمران/  -1
 ».را«در اصل وصیت  -2
 ».نهادم«در اصل وصیت  -3
 اصل وصیت جمله ناقص است.در  -4



 667   صرفی، حسن  ¹استان سمنان 

خواهم که اصالً در کوچـه   صبور باشید و استقامت کنید و از شما می  به شما رساندند، کامالً
و خیابان و فردوس رضا و جاهاي دیگر، حالت گریه به شما دست ندهد. کاري نکنیـد کـه   
دشمن را خوشحال کنید. کاري نکنید که دوستان را آزار دهیـد. کـاري نکنیـد کـه دوسـتان      

 و دشمنان خوشحال شوند.سست شوند. کاري نکنید که دوستان رنجیده 
گـویم کـه گریـه     کاري نکنید که دوستان سر پایین و دشمنان سرافراز شـوند، مـن نمـی    

خواهیـد بـراي مـن گریـه      خواهم بدانم که اصالً چرا می نکنید، اما در خانه و در پنهان و می
) واصـحاب و  7کنید؟ هر موقع که خواستید گریه کنید، به یاد عاشورا و به یـاد حسـین(  

هـا کشـیدند. و بـاالخره پـدر و مـادر و بـرادران و خـواهران و         نصارش بیفتید که چه رنجا
دراز و  گویم] کاري نکنید که دشمنان سربلند و زبـان  خویشان و قومان براي آخرین بار [می

دوستان سرشان پایین باشد. پس حواستان کامالً جمع باشد. راسـتی پـدرجان! مـن دوسـت     
 خاك سپرده شوم.   ي شهرمان در فردوس رضا بهدارم در کنار دیگر شهدا

تر از آن هستم که بـه ایـن ملـت و امـت      اهللا، البته من کوچک یک پیام هم به امت حزب 
عنوان سفارش و آن این است کـه اي امـت    جان بر کف و همیشه در صحنه پیام دهم، اما به

ه اوالً بعـد از افتـادن یـک    اهللا! این شهیدان از شما انتظارهایی دارند، انتظـار دارنـد کـ    حزب
طور  اي دیگر جاي او را پر کند که انشاءاهللا هم این اسلحه از دست یک رزمنده، فوراً رزمنده

است و هستید. و دیگر اینکه اي ملـت، اي امـت، اي امیـد رهبـر، اي فـداکاران، اینجانـب       
خواهم کـه بـاز هـم     خواهم که انشاءاهللا اتحاد دارید و من می عنوان برادر حقیر از شما می به

تر شوید. همیشه در مجالس مذهبی و در نماز جماعات و مخصوصاً در نماز جمعه،  منسجم
توانید شرکت کنید کـه دشـمن از اتحـاد شـما      ها و تظاهرات، تا آنجا که می در تشییع جنازه

متحـد  اي مسـلمانان  « 1»حدواحدوا اتّها المسلمون اتّیا ای«خوانیم  طور که می ترسد. همین می
 را باید جامۀ عمل بپوشانیم.» شوید، متحد شوید

و اي امت یک جمله دیگر و آن اینکه قدر رهبرتان را بدانید. رهبري را کـه تمـام دنیـا،     
عنـوان یـک کوچـک،     انـد. پـس اي امـت بـه     چه دوست و چه دشمن، چشم به او دوختـه 

طول عمـر امـام عزیـز دعـا     توانید براي  خواهم تا آنجا که می تر از حقیر، از شما می کوچک
خواهم که بعد  کنید، هر چه دعا کنید کم است. من از کلیه خویشان و دوستان و آشنایان می

                                                 
 بخش امت اسالمی است. از شعارهاي وحدت -1



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     668

ام بـه   از شهادت، به پدر و مادر خانواده هم تبریک بگویید نه تسلیت، چرا کـه موفـق شـده   
، خانـه  عرش آسمان بروم و انشاءاهللا اگر خداوند خواسته باشد و اگـر لیاقـت داشـته باشـم    

جاودانی را راحت گرفته باشم، پس باید تبریک و تهنیت بگویید نه تسلیت. و شما بایـد تـا   
 ام مخصوصاً به مادرم روحیه دهید، او را دلداري دهید. توانید به خانواده آنجا که می

خوب من دیگر عرضی ندارم، سر شما را درد آوردم، امیدوارم که مرا به بزرگی خودتان  
و من روسیاه را نزد امام زمان(عج) و امامان و پیـامبران و خـداي    1را قربت کنیدببخشید و م

متعال روسفید گردانید، انشاءاهللا تعالی. من دیگر عرضی ندارم و امید موفقیت یـک بـه یـک    
 شما را از خداوند خواهانم.

 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 از همۀ شما التماس دعا دارم

 فی الدامغانیالحسن الصر
 

توانید دعا کنید و به فرمایشات ایشان توجه  براي سالمتی و طول عمر امام تا آنجا که می 
هـاي شـهید را    کنید و عمل کنید، رزمندگان اسالم را یاري و به آنها روحیه دهیـد. خـانواده  

 تان باشد.دار نگهسرافراز کنید و آنها را دلداري دهید، خدا یار و 
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 هاي کلیدي تعبار
I ایم؟ ما اگر عاشقیم پس چرا چشم به دنیا بسته 
I .باید به اعمال و کردار انبیاء و اولیاء خدا نگاه کنیم و باید از اعمال آنها درس بگیریم 
I خواهیم که یاریت را از ما کوتاه مکـن تـا در برابـر دشـمن وحـدتمان را       اي خدا فقط از تو می

 نشکنیم.
I ا نجات دهیم و حمایتش نماییم.بر ما واجب بود که اسالم ر 
I خواهم که حجابت را کامالً حفظ کنی. اي خواهرم از تو می 
I  .مواظب باشید ایمانتان ضعیف نشود 
I .نسبت به مسائل اسالم و انقالب و جنگ سست نشوید و نگذارید تفرقه بینتان رسوخ کند 
I .امام را تنها نگذارید 
I نده بدارد.از خدا همیشه بخواهید که امام را براي ما ز 
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 اصغر صرفی علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
هم اهللا قتلوا او مـاتوا لیـرزقنّ   ذین هاجروا فی سبیل اهللا ثمیطان الرجیم. والّاعوذ باهللا من الشّ«

 »ازقیناهللا لهو خیرالرّ 1انّ و حسناً رزقاً
ر راه خـدا اسـیر و   که از خانمان آورده شدند د برم به خدا از شیطان رانده شده، آنان پناه می«

کشته شدند یا مردند همانا خدایشـان روزي دهـد، روزي نیکـو و همانـا خداسـت بهتـرین       
 سورة حج) 58(آیه » دهندگان. روزي

، صادره از تهران، فرزند محمـد چنـد   1244اصغر صرفی، شماره شناسنامه  اینجانب علی 
 آورم.   نامه بر روي کاغذ می عنوان وصیت کالمی را به

ــا درو  ــه منجــی عــالم بشــریت حضــرت ختمــی مرتبــت محمــد   ب ــر یگان د و ســالم ب
) و امامان بزرگوار جانشینان آن حضرت و با درود و سالم بر یگانه پیشـتاز  6مصطفی(

و با درود و سالم بـر نایـب آن حضـرت    » ارواحنا له الفدا«عصر  عالم بشریت حضرت ولی
هان و نابود کننـدة ظلـم و سـتم و    پیر بزرگ جماران، یاري کنندة ستمدیدگان و مظلومان ج

برپا کنندة حکومت عدل الهی و ساقط کنندة حکومت خشم جباران و بـا درود و سـالم بـر    
تمامی شهداي راه حق و حقیقت که با ایثار و بخشش جانشان درخت شکوهمند و پربرکت 

د و سالم اسالم را آبیاري نمودند و با درود و سالم بر تمامی مجروحین و معلولین و با درو
اهللا پیرو خط امام که با صبر و ایثار و استقامت در کنار رزمنـدگان اسـالم    بر شما امت حزب

و همچون رزمندگان اسـالم مشـتی محکـم و آهنـین بـر پیکـر فرسـوده و پوسـیده تمـامی          
 آورید. ستمگران شرق و غرب وارد می

که نه ما هنـوز عاشـق    شود ایم؟ پس معلوم می ما اگر عاشقیم پس چرا چشم به دنیا بسته 
ایم پس چه باید کـرد؟ مـا بایـد بـه      ایم و سر تسلیم در مقابل معبود خود فرود نیاورده نشده

اعمال و کردار انبیاء و اولیاء خدا نگاه کنیم و بایـد از اعمـال آنهـا درس بگیـریم. امـا چـه       
ی درسی؟ درس دینداري و درس حیات و درس ممات و درس شهادت را، نگاهی به زندگ

زند کـه   ) در برابر دشمن فریاد می7بینیم که امام حسین( اندازیم می ) می7امام حسین(
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نمایید؟ نه،  هاي خود را عظیمتر و زیباتر می رسید؟ و یا کاخ آیا بعدا زکشتن من به مقامی می
) است و 7هرگز چنین نیست و امروز در ایران اسالمی که الگویشان نهضت امام حسین(

) 7ن امام زمان(عج) و نایب آن حضرت امام امت نیز همچون امام حسین(شا یاري دهنده
، ولی بدانیـد  1اصغرها آورد که بکشید ما را یتیم نمایید فرزندان ما را همچون علی فریاد برمی

 که به مقام و نوایی نخواهد رسید.  
و  3کنند هایمان را جدا می اگر دست 2آورند خدایا اگر دشمنانت هر کاري را بر سر ما می 

خواهیم که یاریـت   و هیچ عیبی ندارد، اي خدا فقط از تو می 4کنند اگر سرهایمان را جدا می
 5را از ما کوتاه مکن تا در برابر دشمن وحدتمان را نشکنیم و رهبرمان را همچون اهل کوفه

 تنها نگذاریم. 
شـید کـه   خـواهم کـه مـرا ببخ    طلـبم و از شـما مـی    پدر و مادرم من از شما حاللیت می 

دانم که تو زحمت  نتوانستم چنان فرزندي براي شما باشم و حق شما را ادا نمایم. مادرم می
بسیار کشیدي شبها بیدار ماندي تا من آسوده بخوابم، تا اینکـه مـرا بـدین سـن رسـاندي و      

دانم که سخت است از دست دادن فرزند. ولی اي پدر و مادرم بدانید که اسالم عزیزمان  می
هـل مـن   «و نـداي   6وده و بر ما واجب بود که اسالم را نجات دهیم و حمایتش نماییمتنها ب
. ولی اگـر بـا همـۀ ایـن احـوال اگـر سـعادت بـزرگ         8امام عزیزمان را لبیک گوییم 7»ناصر

خواهم که بـراي مـن گریـه نکنیـد. مگـر مـن از حضـرت         (شهادت) نصیبم شد از شما می
) 7خواستید گریه کنیـد، بـراي امـام حسـین(     ) هم عزیزتر هستم. پس اگر7(9اکبر علی

 گریه کن که در زیر سم اسبان بدنش تکه تکه شد.  

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».آورد می«در اصل وصیت  -2
 ».کند می«در اصل وصیت  -3
 ».دکن می«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ».نمائیم«در اصل وصیت  -6
 ر.ك. تعلیقات. -7
 ».گوئیم«در اصل وصیت  -8
 ر.ك. تعلیقات. -9
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برادران و خواهرم، شما نیز مرا ببخشید، زیرا شما نیز چیزي جز بدي از مـن ندیدیـد و    
خواهم که مرا ببخشـید   خاطر من مورد عذاب بودید. ولی واقعاً از شما می همیشه در خانه به

خواهم که با پشتکار و جدیت تمام درستان را بخوانید و به سخن امـام گـوش    و از شما می
خواهم که نگذارید اسلحۀ من  را حفظ کنید و از شما اي برادرانم می 1دهید که فرمودند [...]

بر روي زمین بماند، بلکه آن را بردارید و با دشمن بجنگید. تا اینکـه انشـاءاهللا بـه پیـروزي     
خواهم که حجابت را کامالً حفـظ کنـی کـه تمـام      اي خواهرم از تو میکامل برسیم و [تو] 

 2»سـازند  زنان انسـان «طور که اماممان فرمودند:  خاطر همین مسائل است و همین جنگ ما به
 .تر از خون من است پس مراقب حجابت باش، که حجاب تو کوبنده

قومان و دوسـتان و  اهللا و همیشه در صحنه باالخص خویشان و  و من از کلیه امت حزب 
خـواهم کـه    ام مـی  اهللا و خـانواده  خواهم که مرا ببخشند و از شما امت حزب آشنایان نیز می

ایـد و   اعمال زیر را بسیار مواظب باشید، زیرا اگر مواظب نباشید دشمن را خوشـحال کـرده  
شود و اگر دشمن خوشحال شد، یقـین بدانیـد کـه خـدا ناراحـت       هدف دشمن برآورده می

نسـبت بـه    -2مواظب باشـید ایمانتـان ضـعیف نشـود.      3-1شد، که اینها عبارتند از  خواهد
 -3مسائل اسالم و انقالب و جنگ سسـت نشـوید و نگذاریـد تفرقـه بینتـان رسـوخ کنـد.        

نگذارید که شایعه بین شما پخش شود و شایعه پراکن را نابود کنید. من بـه شـما سـفارش    
امام را تنها نگذارید و از خدا همیشه بخواهید که امـام   -4نمایم اگر چه کوچکتر از آنم.  می

را براي ما زنده بدارد. زیرا ما هر چه داریم از این سید بزرگـوار اسـت و بـودن تنهـاي مـا      
اي، بلکه کـوچکتر از قطـرة آب در    اي ندارد. چون ما در برابر امام عزیزمان مانند قطره فایده

دا بخواهید که ما را هر چه زودتر به کربال و از آنجـا  از خ -5 مقابل اقیانوس بیکران هستیم.
هاست برساند و آنها را آزاد  و از آنجا به سایر نقاط اسالمی که در دست ابرقدرت 4به قدس

جنـگ را فرامـوش    -6 ها بـه اهتـزاز درآوریـم.    را در آن مکان »ال اله اال اهللا«نماییم و پرچم 

                                                 
 خوانا نیست. -1
زن بـا تربیـت صـحیح خـودش     «چنین عبارتی در آثار امام وجود ندارد شاید اشاره شهید به این سخن امـام اسـت:    -2

 ).339، ص7(صحیفه امام، ج» کند انسان درست می
 ها در اصل وصیت رعایت نشده است. ترتیب سفارش -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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و من راضی  1»جنگ در رأس همۀ مسائل است«د: طوري که امام عزیزمان فرمو نکنید. همان
تفاوت است در تشییع جنـازة مـن شـرکت     نیستم کسی که در مورد این انقالب و جنگ بی

المقدور پیراهن سیاه بر تن نکنیـد. زیـرا پیـراهن     نماید. ضمناً پدر و مادرم و کلیه اقوام حتی
که همانند عروسی اسـت.  سیاه رنگ عزاداري است در صورتی که شهید شدن عزا نیست. بل

آورد،  تر بود و اشـکاالتی را بـراي شـما پـیش نمـی      در مورد محل دفن، هر جایی که راحت
 المقدور در کنار سایر شهداي شهرمان باشد. جا مرا دفن نمایید. حتی همان

 جا آورید.  روز روزه نیز براي من اگر امکان داشته به 30ماه نماز و  3
 هاي جنگ. دتر رزمندگان اسالم در تمامی جبههبه امید پیروزي هر چه زو

 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 اصغر صرفی علی

                                                 
 .321، ص 20صحیفه امام، ج -1
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 هاي کلیدي عبارت
I .مسجدها را سنگر نمایید 
I .کسانی که پیرو امام نیستند در تشییع جنازة من شرکت ننمایند 

 نقی علی :نام
 صرفی خانوادگی: نام 
 محمد پدر: نام 

 مریم نام مادر:
 1346 یکم اسفند تاریخ تولد:
 شهرستان دامغان محل تولد:
 پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
 بسیج کننده: امارگان اعز

 1364پنجم دي  تاریخ شهادت:
 خندق عراق  محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلزار شهداي فـردوس رضـاي    مزار:
 شهرستان زادگاهش
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 نقی صرفی علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
انی هستند که اذان نماز را بشنوند ولی در نماز جماعت حاضر نشـوند و  کافران دین من کس

دلیـل در   هر کس که همسایۀ مسجد باشد و تا سه روز بـی «فرماید  باز هم یکی از امامان می
نماز جماعت حاضر نشود، اگر مریض شد به عیادتش نروید و بـر او سـالم کـردن واجـب     

ر پایان از پدر و مادرم تقاضا دارم که از طـرف  و د 2»مسجدها را سنگر نمایید«پس  1»نیست
کـه   4و پدر و مادر شما بگویید 3من از تمامی همسایگان و خویشاوندان طلب حاللیت کنند

 جنازة من شرکت ننمایند سرود 5کسانی که در پیرو امام نیستند در تشییع
 سـنگرم  اي هـم  کشته گشتم من اگر در جبهـه  

 
 6ی رهبــرمایــن پیــام از مــن ببــر نــزد خمینــ 

 را نیز بخوانند و مرا در کنار مزار دیگر شهدا دفن کنید. 
 التماس دعا

 »اهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«
 نقی صرفی علی

 

                                                 
شهید در ترجمۀ روایت فردي را که نمازش مقبول نیست اگر نـداي اذان را بشـنود و در جماعـت مسـجد حاضـر       -1

قـال ابـی   «نمازش مقبـول نیسـت.    ) چنین فردي7نشود، کافر دانسته در صورتی که از نظر حضرت ابی عبداهللا(
، عتـاب تـرك   84، ص 1(المحاسـن، ج  » لـه  ة) من سمع النداء من جیران المسجد فلم یجب، فال صال7عبداهللا(
 ».عۀالجما

 ).393، ص12(صحیفه امام، ج» مسجد سنگر است«عبارت مأخوذ از سخن امام است ». نمائید«در اصل وصیت  -2
 ».کند«در اصل وصیت  -3
 ».بگوئید«وصیت  در اصل -4
 ».تشریع«در اصل وصیت  -5
 از سرودهاي معروف زمان جنگ بود. »کشته گشتم«سرود  -6
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 هاي کلیدي عبارت
I  .در حق فرزند خویش دعاي خیر بنمایید 
I   با حفظ حجاب خویش بر دهان دشمنان خارجی و داخلی مشت محکمی کوفته و ادامه دهنـدة

 اه شهیدان خویش باشند.ر
I خواهم که همواره گوش به فرمان امام عزیزمان باشند. اهللا می امت حزب 
I طور دقیق و کامل انجام دهند. دستورات و فرامین وي را بدون چون و چرا و به 
I طور کامل تابع والیت فقیه باشید. امام عزیزمان را فراموش نکرده و به 

 محمد :نام
 صرفی خانوادگی: نام 
 عباس پدر: نام 

 گلنسا نام مادر:
 1348سوم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان تهران  محل تولد:
 دانشجوي سال اول کاردانی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1367پنجم مرداد  تاریخ شهادت:
 آباد غرب  اسالم محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلزار شهداي روسـتاي صـیدآباد    مـزار: 
 شهرستان دامغان



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     682

 محمد صرفی
 

 یمبسم اهللا الرحمن الرح
   1»بل احیاء عند ربهم یرزقون ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًالّ و التحسبنّ«
اند و نـزد پروردگارشـان    و مپندارید کسانی که کشته شدند در راه خدا مردگانند، بلکه زنده«

 .»روزي دارند
کران به پیشگاه محترم امام زمان(عج) و نایب بر حقش امام خمینی و  با سالم و درود بی 
 ا سالم بر رزمندگان اسالم و امت شهیدپرور ایران.ب
و با سالم بر پدر و مادر عزیز و مهربانم که با آموزش و تربیت صحیح خـویش مـرا در    

هاي نبرد حق علیـه باطـل آمـاده     این مسیر قرار دادند و مرا براي شرکت و حضور در جبهه
ونـد متعـال گرفتـه و ایـن بنـدة      نمودند. امیدوارم جزاي خیرشان را در دنیا و آخرت از خدا

حقیر را حالل کرده و از من رضایت کامـل داشـته و در حـق فرزنـد خـویش دعـاي خیـر        
وار مبلغ پیام خون شـهیدان   خواهم که زینب مهربان خویش می 2بنمایید. و اما از خواهر [و]

بوده و با حفظ حجاب خویش بر دهان دشمنان خارجی و داخلی مشت محکمـی کوفتـه و   
 ه دهندة راه شهیدان خویش باشند.ادام

و اما از تمام دوستان و فامیالن و نزدیکان طلب عفو و بخشش دارم و امیدوارم اگـر بـر    
اهللا  گردن اینجانب حقی دارند، این حقیر را با لطف خویش ببخشایند. و اما از جوانان حزب

اده و [نیـز] در  هاي نبرد حـق علیـه باطـل ادامـه د     خواهم که به حضور خویش در جبهه می
هـاي   سنگر علم نیز کوشا و فعال بوده به امیـد اینکـه روزي برسـد کـه مـا در تمـام زمینـه       

اقتصادي، سیاسی و نظامی و کشاورزي از کشورهاي بیگانه مستقل شـده و بـه آنهـا نیـازي     
 نداشته باشیم.

جملـه   بنـدباري از  هـاي فسـاد و بـی    خواهم که زمینـه  و ضمناً از خواهران و برادران می 
طور کامل در شهرها و مملکت اسالمی از بین بـرده، چـرا کـه     حجابی و مواد مخدر را به بی

باشـد. و امـا از    شود، همین مفاسد و مسائل می اي که موجب شکست انقالب می تنها وسیله

                                                 
 .69آل عمران/  -1
 در اصل وصیت اشتباه است. -2
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خواهم که همواره گوش بـه فرمـان امـام عزیزمـان باشـند و دسـتورات و        اهللا می امت حزب
طور دقیق و کامل انجام دهند. دیگر حرفی نـدارم جـز    ون چون و چرا و بهفرامین وي را بد

طـور   کنم به اینکه امام عزیزمان را فراموش نکرده و به بار دیگر شما را سفارش می اینکه یک
 کامل تابع والیت فقیه باشید.  

 »والسالم«
 محمد صرفی

 31/4/1367مورخ 
 

 زه براي اینجانب بدهید.و اما اگر امکانات داشتید یک سال نماز و رو
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 هاي کلیدي عبارت
I شود. ها درخت انقالب را آب ندهد این درخت خشک می اگر این خون 
I خواهم در مقابل دشمن همچون کوه استوار و پابرجا باشید. اما از شما می 
I زند گوش فرا دهید و عمل کنید. حرفی را که امام می 
I امه بدهید.انقالب را تا ظهور حضرت مهدي(عج) اد 
I توانید امام را یاري دهید که امام تنها نماند. فقط تا می 

 محمدحسین :نام
 صرفی خانوادگی: نام 
 اهللا رحمت پدر: نام 

 هاجر خانم نام مادر:
 1341نوزدهم شهریور  تولد:تاریخ 

 شهرستان دامغان   محل تولد:
 پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

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

گلزار شـهداي فـردوس رضـاي     مزار:
 شهرستان زادگاهش
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 1محمدحسین صرفی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
با درود و سالم بر امام زمان(عج) و نایب بر حقـش امـام خمینـی و درود بـر رزمنـدگان و      

کـه   که چیزي قابل عرض باشد نامۀ ناقابل سالم بر شهیدان راه حق در خصوص این وصیت
ا برسانم ندارم. اما پدر و مادر عزیزم و برادران و خواهران و دوستان و اي مردم ایـن  به شم

گونه زوري در کار نبود، بلکه من خودم این را پذیرفتم و به نـداي حسـین    را بدانید که هیچ
زمان لبیک گفتم و در جبهه آمدم و راهی را که خواستم انتخاب کردم و فقط حسـاب کنیـد   

طـور کـه امـام     ه بود. براي خدا بوده یا براي ریاست یا براي خـودبینی بلکـه همـین   براي چ
) در روز عاشورا آمد کربال و هفتاد و دو تن از بهترین یـارانش را در راه خـدا   7حسین(

طور هدف اهللا هست و فقـط بـراي یـاري دیـن خـدا و       داد و همه شهید شدند ما هم همین
شـود و   انقالب را آب ندهد این درخت خشـک مـی   ها درخت قرآن هست و اگر این خون
خـواهم در مقابـل دشـمن     برد و اما از شما می کند و از بین می انقالب اسالمی را پایمال می

زند گوش فرا دهید و عمل کنیـد   همچون کوه استوار و پابرجا باشید و حرفی را که امام می
هـا، انقـالب را    لتان در مقابل سختیوار با کارتان و عم و زیر بار ستم و ظلم نروید و حسین

ها که  تا ظهور حضرت مهدي(عج) ادامه بدهید و با توجه به اینکه در مقابل این همه سختی
کنم و باید افتخار کنیـد   پدر و مادر براي من کشیدید و مرا به اینجا رساندید خیلی تشکر می
یـاري کـردم کـه جبـران     که یک همچنین فرزندي داشته که با خون ناقابلم حسین زمـان را  

زحمات شما را باید خدا کند و دیگر اینکه اگر مـن شـهید شـدم مـرا در عبـدیا بـه خـاك        
کـنم   توانید امام را یاري دهید که امام تنها نماند، و از شما خواهش مـی  بسپارید و فقط تا می

حق خیلی خیلی زیادي که به گردن من دارید، مرا ببخشید و من هم اگـر حقـی بـه گـردن     
بخشم و در پایان از شما پدر عزیزم و مادر مهربانم و برادران عزیـزم و خـواهران    کسی داشتم می

 شما.   دار نگهسپارم. خدا یار و  کنم و شما را به خدا می مهربانم از شما خداحافظی می
 فرزند حقیر شما
 محمدحسین صرفی

 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
                                                 

ما اگر شهید بشویم، قید و بند دنیـا را از روح برداشـتیم   «اند:  ذیل نسخه تایپ شدة وصیت شهید این جمله را نوشته -1
 (امام خمینی).» لی و به جوار حق تعالی رسیدیمو به ملکوت اع
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 هاي کلیدي عبارت
I .ما با تو پیمان بسته بودیم که تا پایان راه برویم و بر پیمان خویش همچنان استوار ماندیم 
I .و سالم بر شهیدان به خون خفته اسالم فقاهت و جانبازان عاشق اهللا و شهیدان زنده 
I .و دست از یاري پسر فاطمه برندارید و دمی او را تنها نگذارید 
I  برند. سر می ها از این خط در سردرگمی به منافقان و ابرقدرتدر خط امام حرکت کنید که 
I .همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید 
I هـا و غیـره شـرکت کنیـد و رهنمودهـاي امـام        ها و دعـاي کمیـل   پیمایی ها و راه در نماز جمعه

 عزیزمان را گوش کنید و به دنبال آن عمل هم بکنید.
I ماید.آز خداوند ما را در بوتۀ آزمایش خویش می 
I اي از خود نشان دهی که زنان دیگر از تو درس شهادت بیاموزند. تو باید چنان روحیه 
I کن بشوند. هایی را به دشمنان اسالم وارد آورید که ریشه در صف مبارزان چنان ضربه 

 علیرضا :نام
 صفا خانوادگی: نام 
 اسماعیل پدر:  نام

 خدیجه نام مادر:
 1343سوم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان   محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1363وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 شرق رود دجله عراق  محل شهادت:
 اصابت گلوله نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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 علیرضا صفا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 8شناسنامه نامۀ بندة حقیر خدا علیرضا صفا فرزند اسماعیل، شماره  متن وصیت

   »بل احیاء عند ربهم یرزقون ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًالّ و التحسبنّ«
مپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیات ابدي شدند و در نزد پروردگارشان «

 )169(سورة آل عمران آیه » متنعم خواهند بود.
 1(ره)) خط سرخ شهادت خط محمد و آل علی است. (امام خمینی

بهاي شهیدان و فریاد رس مستضعفان که باب جهاد را  حمد و سپاس رب عالمیان، خون 
به روي من گشود و من لیاقت شرکت در این جهاد که در واقع همان پاسخ مثبت به نـداي  

آیـد را پیـدا کـردم و     ) که از گلوي فرزندش بیرون می7حسین( 2»هل من ناصر ینصرنی«
کنـی   ها به سنگرهاي سربازانت سرکشی می )، اي کسی که در شبسالم بر تو اي مهدي(عج

کنـی، اي کسـی کـه     روي و آنهـا را نـوازش مـی    و در حین شهادتشان بر بالین سرشان مـی 
) و دیگر شهداي کربال و شهیدان کربالهـاي ایـران   7توانی انتقام خون جدت حسین( می

ته بودیم که تـا پایـان راه بـرویم و بـر     را از ظالمین بگیري، این را بدان که ما با تو پیمان بس
 پیمان خویش همچنان استوار ماندیم.

)، 7عیسـی(  دسـت  هـم )، 7)، همـراه موسـی(  7رزم ابراهیم( و سالم بر تو اي هم 
گـام مهـدي(عج)،    )، هـم 7فکر حسین( )، هم7سنگر علی( )، هم6کیش محمد( هم

این را بدان کـه مـا بـا تـو      اي ماه جماران، اي حامی مستضعفان جهان، اي خمینی اي امام،
 دانیم تو به اسالم وفاداري. ایم و به تو وفاداریم زیرا که می میثاق بسته

و سالم بر شهیدان به خون خفته اسالم فقاهت و جانبازان عاشق اهللا و شـهیدان زنـده و    
خواهیـد راه   اهللا اي کسـانی کـه مـی    هاي شهیدپرور و سالم بر شما اي امـت حـزب   خانواده
وار زنـدگی کنیـد، مـن گنهکـار بسـیار       ) را ادامه دهیـد و زینـب  7بخش حسین( سعادت

ن]بـاب تـذکر خواسـتم             کوچکتر از آنـم کـه بـراي شـما عزیـزان پیـامی داشـته باشـم و [م

                                                 
 .224 -7، ص 15ج  ،صحیفه امام -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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عمل متنفر هستم، وقتی سخن از جبهـه   هایی را به عرض شما برسانم که از حرف بی مطلب
که عملم خود سـخنم   من باشد و زیباتر اینخواهم عمل از دیگري و سخن از  گویم نمی می

را و حرف درونم را بگوید، خدا نکند انسان مشهور شود و بدبخت، خدایا مرا یاري ده کـه  
سخنم از عملم فراتر نرود و عملم خالص براي رضاي تو باشد. پیام خون شـهیدانتان را بـه   

او را تنها نگذاریـد، کـه    گوش جهانیان برسانید و دست از یاري پسر فاطمه برندارید و دمی
خداوند بر شما عذابی سخت در نظر گرفته است، یاران امام را همراهـی کنیـد و محکـم و    

ها از این خـط   و ابرقدرت 1استوار پشت سر آنها باشید، در خط امام حرکت کنید که منافقان
 2رود و همـه مثـل خانـدان وهـب     هایشـان بـر آب مـی    برند و نقشه سر می در سردرگمی به

هاي نبرد بفرستید و سعی کنید همیشه پشتیبان والیت فقیه باشـید و در   جوانانتان را به جبهه
هـا و غیـره شـرکت کنیـد و رهنمودهـاي امـام        ها و دعاي کمیـل  پیمایی ها و راه نماز جمعه

 عزیزمان را گوش کنید و به دنبال آن عمل هم بکنید. 
سالم و کفر و حق و باطل است. جنـگ  آري خواهران و برادران زمان، زمان جنگ بین ا 

آزمایـد،   بین جنود اهللا و جنود شیطان است. خداونـد مـا را در بوتـۀ آزمـایش خـویش مـی      
عظیم و عزیز، در این راه خون باید داد تا سرافراز از این آزمایش بیرون آییم  3آزمایشی بس

ل کنید کـه فرمودنـد:   و شما اي برادران عزیز به رهنمود اماممان گوش فرا دهید و به آن عم
ها شرکت کنید تـا فتنـه از    تر در جبهه ، پس هر چه باشکوه4جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم

) در 7عالم برداشته شود، و شما اي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید کـه حسـین(  
میدان نبرد شهید شد. اي جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی در محـراب عبـادت شـهید    

) و بـا  7) در راه حسـین( 7اکبـر حسـین(   تفاوتی بمیرید که علی و مبادا در حال بیشد 
 هدف شهید شد.

اي در سال قبل بـا شـما    بینید عده آموزان عزیز، شما که در این زمان می و شما اي دانش 
اید و اکنون یا شهید گشـته یـا    خوانده بر سر یک میز و صندلی و یا در یک کالس درس می

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».پس«در اصل وصیت  -3
 .116، ص19صحیفه امام، ج -4
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اند باید احساس مسئولیت بیشتري نسبت به انقالب و وظیفه خـود   وح گردیدهمعلول و مجر
در این زمان داشته باشید باید آنهایی که شرایط حضورشان در جبهـه الزم اسـت بـه جبهـه     
بروند و آنهایی هم که برایشان مقـدور نیسـت بـا درس خواندنشـان کـه رسـیدن بـه اهللا و        

 ظلم و ظالم است دنبال کنند. برقراري حکومت اهللا بر مردم و نابودي
و شما اي پدر گرامیم: درود بر تو که چون ابراهیم فرزند خود را به فرمان خداي بزرگ  

تعـالی سـر بـاز     به قربانگاه فرستادي، بدان و آگاه باش که اسماعیلت هرگز از فرمـان بـاري  
د در راه عقیـده  داند و زندگی را جز جها مرگ در راه خدا را به جز سعادت نمی«زند و  نمی

 داند.   هاي خداوند می و شهادت را از بهترین نعمت 1»داند درست نمی
چنـین تربیـت    کنم که در نـزد تـو ایـن    و شما اي مادر عزیزم: من به وجود تو افتخار می 

شدم که توانستم در هنگام جوانی خدمت ناچیزي به اسالم بکنم و چنان مرا تربیـت کـردي   
) بگذارم که چه کشته شوم یا سالم باشم بـراي تـو   7(2اکبر علیکه پاي خود را جاي پاي 

) رشید و بردبار باشی و چـون کـوه اسـتوار،    3افتخار است. و تو باید چون زینب کبري(
اي از خود نشان دهی که زنان دیگر از تو درس شـهادت بیاموزنـد، تـو     تو باید چنان روحیه

رهبـر انقـالب و بـه انتظـار مهـدي(عج)      رسان خون شهدا باشی و گوش به فرمـان   باید پیام
 عنوان یک انسـان  کنم به بنشینی و دل و جانت را تسکین بخشی و در آخر تو را وصیت می

 نهایت که خداوند باشد بپیوندي. ري و به عشق بیمتعالی و خداپرست از عشق کوچکت بب
شـرکت در   و شما اي برادران عزیزم: که راهنماي من در همۀ مسائل بودید، شما هم بـا  

توانید به نـداي   این جنگ و دفاع از حریم جمهوري اسالمی و پاسداري از خون شهیدان می
هایی را بـه   و در صف مبارزان چنان ضربه 4امام امت لبیک بگویید 3»هل من ناصر ینصرنی«

 کن بشوند. دشمنان اسالم وارد آورید که ریشه
کنم. یادتان باشد که بایـد    راموش نمیهایتان را هرگز ف و شما اي خواهران عزیزم: محبت 

شـهید را نمـود، بایـد چـون زنـانی باشـید کـه         72) باشید کـه تحمـل   3همچون زینب(

                                                 
 ».و جهاد ةیدعق ةان الحیا) «7اي آزاد است از این سخن منسوب به حضرت امام حسین( عبارت شهید ترجمه -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».بگوئید«در اصل وصیت  -4
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هایشان تبدیل شد، بایـد مـادر را تسـلیت دهیـد و      هاي ایران به کفن چادرهایشان در خیابان
اي فرداي ) آموزش دهید، فرزندانی بار آورید که بر7فرزندانتان را چون فرزندان حسین(

 اجتماعتان مفید باشند.  
ام ولـی بیشـتر از    و در آخر باید بگویم من در این دنیا خیلی مرتکب گناه و لغزش شده 

پذیرد، من  تر است و توبۀ بندگانش را اگر از ته دل باشد می کردم خدا بخشنده آنچه فکر می
خـواهم کـه از خـدا     یروم و از همگـی شـما مـ    باري بس سنگین گناه از این دنیا می با کوله

دست شما نرسید نبایـد   جنازة من به 1بخواهید که گناهان مرا ببخشد، و در آخر اگر به عللی
اش  ناراحت شوید زیرا اگر فرزندتان را در راه خدا هدیه کردیـد دیگـر نبایـد منتظـر جنـازه     

رید و از دست شما رسید آن را در کنار دیگر شهداي این سامان به خاك بسپا باشید و اگر به
ام را با این دعـا   نامه خواهم استغفار از گناهان و دعا را فراموش نکنید و وصیت همۀ شما می
 رسانم:   به پایان می

 خدایا امید از تو، نور از تو، حیات از تو، شهادت از تو
و از تمام قومان و خویشان و دوستانی که از من بدي و اذیتی به آنهـا رسـیده امیـدوارم     

 ورد عفو و بخشش خویش قرار دهند.که مرا م
 »والسالم«

 علیرضا صفا
 

 

                                                 
 ».عللهائی«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I .با هم برادر و برابر باشید و دست به دست هم بدهیم و این انقالب عزیز را یاري کنیم 
I .خدا را یاري نکنید فرداي قیامت در برابر صالحین خدا شرمنده خواهید بود 
I به هوش باشید و انقالب را بیشتر از همه یاري کنید. شهدا شما هم و مادر اي پدر 
I .کاري نکنید که فرداي قیامت شهدا از شما رو برگردانند 
I .دعاگوي پیر جماران و رزمندگان اسالم باشید 

 محمدرضا :نام
 صفا خانوادگی:  نام

 ابراهیم پدر: نام 
 طاهره نام مادر:

 1346وپنجم شهریور  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود   محل تولد:
 چهارم متوسطه تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365وپنجم دي  بیست تاریخ شهادت:
 تپه  هفت محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 شگلزار شهداي زادگاه مزار:
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 محمدرضا صفا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ی با سالم و درود بر امام زمان و نایب بر حقش ابراهیم زمـان و شـهداي جمهـوري اسـالم    

 ایران.
) را همیشـه زنـده   7هاي حسـین(  محرم ماه پیروزي خون بر شمشیر، محرم و مجالس 

   1ید.دار نگه
خواهیم پیرو والیت رهبـري و والیـت فقیـه     اهللا و همیشه در صحنه می ما از امت حزب 

رسان خون شهدا که خونشان را براي اسالم و قرآن بـه زمـین ریختنـد تـا      بوده باشید و پیام
خواهیم در هـر کجـا    مبران ما که صراط مستقیم بود زنده بماند، باشید و از شما میهدف پیا

اي در بـین شـما پـیش بیایـد      که هستید در بین خودتان اختالف ایجاد نکنید که اگر مسـئله 
توانند از همین راه بـه شـما ضـربه بزننـد و آن موقـع اسـت کـه قلـب امـام           دشمنان ما می

ایم و شهدا را از خود ناراضـی   ایم و خود را از خدا دور کرده هزمان(عج) را از خود رنجانید
شود و مصـیبتی بـزرگ    ایم و آن موقع است که رحمت و برکات خداوند از ما دور می کرده

شود، پس با هم برادر و برابر باشید و دست به دست هم بدهیم و این انقالب  بر ما وارد می
یاري کنید خـدا را تـا شـما را     2»ت اقدامکمکم و یثباهللا ینصرواان تنصر«عزیز را یاري کنیم 

یاري کند. اگر خدا را یاري نکنید فرداي قیامت در برابر صالحین خدا شرمنده خواهید بـود  
و اي پدر[ان] و مادران شهدا شما هم به هوش باشید و انقالب را بیشتر از همه یاري کنیـد  

ن باشید و کاري نکنیـد کـه فـرداي قیامـت     رسان خون فرزندانتا و در هر کجا که هستید پیام
شهدا از شما رو برگردانند و نباشد از آمدن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنیـد کـه فـرداي    

) و اولیـاء خـدا   7ابن علی( ) و سرور شهیدان حسین 3قیامت در پیش حضرت زینب(
یـد و [از] بـرادران   شرمسار باشید و همۀ شما فرزندانتان را به تقوا و نور ایمان آشـنا بگردان 

خواهیم در هر کجا که هستند به یاري اسـالم و قـرآن همیشـه بپردازنـد و در نهادهـاي       می
خواهیم در سنگر مدرسه هوشیار باشند  انقالب اسالمی بیشتر شرکت کنند و از محصلین می

                                                 
 .75، ص 5صحیفه امام، ج -1
 ».صرات«در اصل وصیت  -2
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و با قلم و کتاب خود جهاد کنند که سرنوشـت جامعـه در دسـت شـما خواهـد بـود و در       
نفـس خـود جهـاد کنیـد و در کارهـاي خـود غفلـت نکنیـد و در آخـر از امـت            جا با همه

خواهیم همیشه دعاگوي پیر جماران و رزمندگان اسـالم باشـید    نو خرقان می شهیدپرور قلعه
و از خدا بخواهید که به بیـنش و آگـاهی مـا بیشـتر بیفزایـد و از همـۀ شـما التمـاس دعـا          

 خواستارم.
 م بر کفر جهانیریان اسالکبه امید پیروزي لش

 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  
 محمدرضا صفا
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 هاي کلیدي عبارت
I  ساالر عاشقان لبیک گفـتم. پروردگـارا مـن بـراي     7حسین( »هل من ناصر«من به این نواي (

 رضاي تو به این میدان آمدم تا شاید از مقربان درگاهت قرار بگیرم.
I )طلبی بود مستجاب  اش را که شهادت ) از این حقیر درگذر و دعاي دیرینه3پس به حق زهرا

 گردان.
I هـا   اهللا این است که هر وقت نفسشان اسیرشان کرد بـه جبهـه   وصیت دیگر من به برادران حزب

 بیایند.
I  رفتم.7) را باز کنم ولی به پیش حسین(7کربالي حسین(  [راه]من رفتم تا ( 
I  آیم و شفاعت شما را از امـام   ) می7خونین به پیش امام حسین(من در روز محشر با پیراهن

 خواهم. ) می7حسین(
I .هر کس با امام مخالف است و با انقالب مخالف است 

 امید :نام
 صفائی خانوادگی: نام 
 عوض پدر: نام 

 پوران نام مادر:
 1347یکم تیر  تاریخ تولد:
 شهرستان کرج   محل تولد:
 اول متوسطه تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1363وچهارم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 شرق رود دجله عراق  محل شهادت:

 اصابت ترکش  وة شهادت:نح
ر شهداي شهر درجـزین از توابـع   گلزا مزار:

 شهرستان مهدیشهر
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 امید صفائی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   ۀَلجنّاهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا انّ«

 1»یقتلون
نام خداوند خالصان و صابران و عارفان و عاشقان شهادت، پروردگـارا، داورا، کریمـا،    به 

اي محبوب محبان، اي معشوق عاشقان مهربان مهربانان تو خودت ناظري بر این اعمال، تـو  
) ساالر عاشقان لبیک گفـتم.  7حسین( 2»هل من ناصر«خودت ناظري که من به این نواي 

ضاي تو به این میدان آمدم تا شاید از مقربان درگاهت قرار بگیرم. تـو  پروردگارا من براي ر
کـردیم و   مـی  3) بـا صـدامیان، جنـگ اصـغر    7خود آگاهی که روزها را همچون حسین(

) از 3داري پرداختیم پس به حق زهـرا(  زنده ها را براي ترویج و آبادانی نفس به شب شب
 طلبی بود مستجاب گردان. خداوندا آنقدر تاش را که شهاد این حقیر درگذر و دعاي دیرینه

 دانستم که تو صابرین را دوست داري. صبر کردم چون می
دانم که فرار از مرگ ممکن نیست، لذا به هر چه تو ایزد متعال بخواهی  بار خدایا من می 

 کنیم تا مقام صابرین را بیابیم.  خشنودیم. بر بالي تو صبر می
ا خالصه باید بمیریم، پس چه بهتـر کـه در راه خـدا شـهید     ما که توي این چند روز دنی 

) کمتـر  7بشویم. دوست داشتم مفقوداالثر بشوم تا شاید شرمساریم در برابر امام حسـین( 
شود. راستی سفارشی حقیرانه بـه بـرادرانم و خـواهران فامیـل بکـنم کـه مـن رفـتم پـیش          

خواب و بیـداري بـه    )، رفتم پیش محمد نصیري پسرعمۀ عزیزم که همیشه در7حسین(
یادش بودم هر کس که به تشییع جنازة من آمد براي من حـداقل دو رکعـت نمـاز بخوانـد.     

خاطر من خودتان را به خرج بیندازید و آن خرجـی را کـه    خواهم و راضی نیستم که به نمی
                                                 

کننـد   خا جان و مال اهل ایمان را به بهشت خریداري کرده آنها در راه خدا جهاد مـی «، ترجمه 111توبه، بخشی از  -1
 ».منان دین را بکشندکه دش

 ر.ك. تعلیقات. -2
اشاره دارد به سخنان پیامبر اکرم که در جنگ احد پس از پیروزي مسلمانان براي جلوگیري از خطر غـرور پیـروزي    -3

مبـارزه بـا نفـس را در پـیش     » جهاد اکبر«اید، هنوز  به نیروهاي رمنده گفت شما در جهاد اصغر (جنگ) پیروز شده
 دارید.
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ها بدهید. حرف دیگر را با بعضی از مردم دارم که  خواهید براي ختم من کنید براي جبهه می
دانید و فهم این را ندارید که بفهمید که  گویند اینها از درس فرار کردند و رفتند شما نمی می
اهللا این است که هـر   ها رفتیم. وصیت دیگر من به برادران حزب خاطر امر خدا به جبهه ما به

ها بیایند. اما در آخر از تمام کسانی که دیدید حاللیـت   وقت نفسشان اسیرشان کرد به جبهه
 طلبید.ب
ماهی فکر کنم نمازم قضاء شده است اگر توانستید بـرایم   6الی  5برایم مانده است زیرا  

 روز روزه قضاء دارم که اگر توانستید برایم بگیرید. 15یا  10بخوانید و 
در آخر خدایا شکرت که از امتخان تو درآمدم و تقریباً در جبهه پا به سن بلوغ گذاشـتم   

 اطل شهید شدم.و در جبهه حق علیه ب
 

ــاه    ــا و آگــ ــود دانــ ــد شــ ــم خواهــ  دلــ
 

ــحرگاه   ــوزم در ســ ــونِ آه و ســ  بــــه عــ
 مــــادر بهــــر پســــتی   1مــــرا زاییــــده  

 
ــتی      ــق و مس ــا عش ــد ی ــت ب ــر بخ ــا ب  و ی

ــادر     ــاش مــ ــودي کــ ــاورده بــ ــرا نــ  مــ
 

ــادر    ــاش مــ ــودي کــ ــازاده بــ ــرا نــ  مــ
 نـــــدانم تیـــــره بخـــــتم یـــــا ســـــعیدم 

 
ــهیدم    ــا شــ ــرم یــ ــدبختی بمیــ ــه بــ  بــ

 خداوندا    
ــرار ــعادت  داده 2مقــــ ــل ســــ  اي ز اهــــ

 
ــادت      ــت ع ــل اس ــرا جه ــون م ــدانم، چ  ن

 بــــه قــــرب و بــــر جــــوارت راه دارم    
 

 بـــــه عـــــالم تکیـــــه بـــــر اهللا دارم    
  

 مادرم، پدرم، خواهرم و برادرم
 ) رفتم.7) را باز کنم ولی به پیش حسین(7من رفتم تا کربالي حسین(

وح این گناهکار را شاد کنید. و قرآن خواندن و صلوات در هر روز جمعه، ر 3و با فاتحه 
و دیگر آن که این امام عزیز را تنها نگذارید که این امام ما بود که ما را رستگار کرد، او بـود  

 رسانید. 4»فزت و رب الکعبه«که واقعاً ما را به مقام 
 به خانوادة شهدا سر بزنید به دیدار معلولین و مجروحین بروید.

                                                 
 ».زائیده«وصیت  در اصل -1
 ».قرام«در اصل وصیت  -2
 ».فاتح«در اصل وصیت  -3
 ) است پس از ضربت خوردن.7هاي پایانی حضرت علی( از جمله سخن -4
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 دارم. در آخر وصیتی با پدر و مادرم 
شرمسارم از این که خداحافظی نکردم و به جبهه رفتم، امیدوارم کـه مـرا حـالل کنیـد،      

ایـد چـون عزیزتـرین چیزتـان را      غصه نخورید که اگر خدا خواست شما هم رستگار شـده 
هدیه به خدا کردید و این غصه را نخورید زیرا که من در روز محشر با پیراهن خـونین بـه   

طور  خواهم، همین ) می7آیم و شفاعت شما را از امام حسین( ) می7پیش امام حسین(
دهنـد هـیچ غصـه نخوریـد کـه       طور کسانی که راه مرا ادامه می  خواهران و برادرانم و همین

و در آخـر بـا اولیـاء خـدا      1توانید راه ابدي را با مدت کوتاه در این زمان طـی بفرماییـد   می
با امام مخالف است و با انقالب مخالف اسـت  شوید. نکتۀ دیگر این که هر کس  محشور می

جنازة من بیایـد و مـدیون هسـتید کـه بـا هـر فامیـل         2مدیون هستید که بگذارید در تشییع
 ضدانقالب در رابطه باشید، چه دوستان چه آشنایان و در آخر شرمندگی.

 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 دار گهنخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

 خدایا خدایا رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما
 سرباز حقیر اسالم

 صفائی» امید«مهدي 
 

                                                 
 ».بفرمائید«در اصل وصیت  -1
 ».تشیع«در اصل وصیت  -2
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 هاي کلیدي عبارت
I .باید در این دنیا بذر پاشید و در آخرت محصولش را برداشت کرد 
I گوید و وعدة خداوند حق است. خداوند راست می 
I برد کند و خوبان را می شهادت گلچین می. 
I .برادران گرامی شهادت رسیدن به سعادت است 
I  .ننگ است براي کسی که در دنیا ظالمی وجود داشته باشد و مرد در بستر بمیرد 
I            آمدم تا با نثـار جـانم در راه اسـالم و قـرآن، اسـالم عزیـزم را آبیـاري کـنم و دیگـر از مـرگ

 هراسم. نمی
I )اشته باشد و از مرگ بگریزد.) را ند7کیست که عاشق خدا باشد و آرزوي دیدار حسین 
I بخشد. دعا است که به انسان آرامش می 
I .با توجه به قرآن خصوصاً تفسیر قرآن و تفکر در آیات قرآن قلب و روح خود را شفا ببخشید 
I .اي عزیزان، دنیا محل گذر است و جاي ماندن نیست 
I آید. صدا درمی زودي زنگ رفتن به ما مسافریم باید هر چه زودتر آمادة حرکت شویم و به 
I   که خداوند با صابران است«در مشکالت دنیا صبور باشید و براي خدا تحمل کنید.« 

 حسن :نام
 صفائی خانوادگی: نام 
 اکبر علی پدر: نام 

 فاطمه زهرا نام مادر:
 1347پانزدهم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان   محل تولد:
 چهارم متوسطه تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1365ام اردیبهشت  سی تاریخ شهادت:
 مهران  شهادت:محل 

 اصابت ترکش نحوة شهادت:
 گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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 حسن صفائی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا، سـالم   اهللا، سالم بر خمینـی روح  بقیۀ) ثاراهللا و سالم بر مهدي(عج) 7سالم بر حسین(

اهللا خصوصـاً   و سـالم بـر امـت حـزب    سازان جنداهللا، سـالم بـر شـهیدان راه اهللا     بر حماسه
 اهللا شهرمان. حزب

»الم علیک یا اباعبداهللالس« 
»ۀلمطمئنتها النفس ایا ای فـادخلی فـی عبـادي و ادخلـی     ضـیۀ  مـر  ضیۀک راارجعی الی رب
   1»تیجنّ
سوي پروردگار خویش برگرد در حالی که هم تـو از خـداي    اي نفس به آرامش رسیده، به«

دا از تو خشنود است، داخل شوید در جمله بندگان خاص من و خویش خشنودي و هم خ
 »داخل شوید در بهشت من

 نامۀ بندة حقیر خدا حسن صفائی وصیت
امیدوارم انشاءاهللا به یاري خداوند منان با دست بردن به قلم آنچنـان کـه وظیفـه دارم و     

شـود روي کاغـذ    آنچه که حقیقت است و از قلبم به زبانم و از زبانم بـه قلمـم جـاري مـی    
دانـم ایـن را    . نمـی 3و به مسـئولیت خـود پایـان و بـر مسـئولیت زنـدگان بیـافزایم        2بنگارم
نامه به گناهان گذشته. اعترافی که سراسر بازگو کنندة گناهـان   نامه نام نهم یا ا عتراف وصیت

ام و تابع هوا و هـوس خـویش    کوچک و بزرگی است که در دوران زندگی بدان دست زده
ام و خجل و روسیاه در برابر خداوند متعال و غفور و غفـار، ولـی، رحمـان و رحـیم،      گشته

خداوندي که بخشنده مهربان است معبودي که دوزخ را براي کافران و بهشت برین را براي 
که انسان را آفرید و از آدم تا خـاتم و از خـاتم تـا     4بندگان خاص خود آفرید و آن خدایی

خداي عادلند و آن پروردگاري که دمید روح را در تن آدمی و عصر حاضر همه مخلوق آن 

                                                 
 .28فجر/  -1
 ».بنگاریم«در اصل وصیت  -2
 ».به افزائیم«در اصل وصیت  -3
 ».دائیخ«در اصل وصیت  -4
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و  1»و یحیی و یمیت و یمیـت و یحیـی  «کند  میراند و دوباره زنده می زنده گردانید، پس می
کند که انسان از تمامی امتحانات و آزمایشات الهی فارغ شده اسـت. آه، آن   هنگامی زنده می

نگرند، ولی پشیمانی چـه   و به سند اعمال خود میآیند  خود می روز است که بندگان خدا به
حال آن کسانی که از دیگران  سود چون دیگر بازگشتی وجود نخواهد داشت و اي خوشا به

انـد و   خـوبی فـارغ شـده    وار از آزمایشـات بـه   و ابـراهیم  2پیشی گرفتند و از سابقون شـدند 
ت راستشان و تبسمی بر لب دارند دس اند و نامۀ اعمالشان به را در راه خدا داده 3اسماعیلشان

ندارند، ولی حال ببینیم و در وجود خود بنگریم ببینـیم   4و جایگاهی جز بهشت برین جایی
گونـه کـه بایـد و شـاید خـود را شـناختیم کـه         اي هستیم؟ و آیـا آن  کیستیم؟ و چگونه بنده
دنیاي مادي بمـانیم یـا    ایم تا در این ایم؟ آیا آمده ایم و براي چه آمده کیستیم؟ و از کجا آمده

مسافري بیش نیستیم؟ و چند روزي بیش در این دنیا نیستیم؟ آیا [اگـر] بـه راسـتی خـدا را     
ایم تا به قرب الهی برسیم؟ یـا بـه ایـن چنـد      ایم؟ قدمی براي رسیدن به خدا برداشته شناخته

اریم. مگـر  پنـد  ایم و مرگ را در برابر خود غولی خشمگین می روز دنیا و مادیگري دل بسته
مرگ چیست که ما اینقدر از آن هراسانیم؟ مرگ مگر جز پل چیز دیگري هم هسـت؟ پلـی   

دهد. پلی که بین دنیاي مادي و معنوي است و انسان را از زنـدان بـه    که انسان را نجات می
رساند. پس چرا بایـد هراسـان بـود، ولـی      و عالم آخرت می برزخمعطر  5بو خوشبه فضاي 

دهد و مـردن را   اندازد و مرگ را برایمان جلوة دیگر می در وجود ما ترس میببینیم چه چیز 
نگرم تمام وجودم را آلوده به گناه  کند آري هنگامی که در وجود خود می براي ما مشکل می

ام و  بینم. گناهانی که در زمان گذشته از روي جهل و تابع هواي نفـس بـودن انجـام داده    می
ام تـا شـاید    ام و به فکر چاره افتاده ام به خود آمده گ قرار گرفتهچون حال در لب پرتگاه مر

با پیکارمان بر علیه خصم زبون و با نثار جانمان قدم کوچکی براي رسیدن به خدا برداشـته  
 باشیم. 

                                                 
 .2، الحدید/ 56، یونس/ 116، توبه/ 258اند. بقره/  جمله کار رفته است از آن در آیات متعددي این تعبیر به -1
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) 6دین خـدا و آیـین محمـد مصـطفی(     [اگر] تودیعخداوند از گناهانمان درگذرد  
اي بـراي آخـرت    ن از دوش مـا برداشـته شـود و توشـه    باري از گناهانما کرده باشیم و کوله

و باید در این دنیا بذر » دنیا مزرعۀ آخرت است« 1»االخرةنیا مزرعۀ الد«گذاشته باشیم، چون 
باشد یـا   2اي به اندازة دانۀ خردل پاشید و در آخرت محصولش را برداشت کرد هر چند دانه

و کارهـا وقتـی بـراي جبـران      3هـا   این صحبتبا نثار جان خود در راه خدا. ولی آیا با تمام 
کارهاي گذشته و گناهان هست؟ و خداوند ما را خواهد بخشید؟ امـا امیـدمان بـه خداونـد     

گوید بخوانید مرا تا اجابت کنم شـما   بزرگ است، خداوندي که رحمان و رحیم است و می
خداوندا خـود   »الهی العفوالهی العفو، الهی العفو، « 5گویم خوانم و می . خداوندا تو را می4را

کـنم. پـس اي    اي واقعی و نصوح و من اجابت می اي که به درگاه من توبه کنید. توبه فرموده
از سـر تقصـیرات مـن درگـذر و مـرا بـا اولیـااهللا         »غیاث المسـتغیثین «اي و  »رب العالمین«

کشـمش پـس مـرا بکـش اي کشـندة       محشور کن و خود فرمودي: هر که عاشـقم شـد مـی   
کشم  خجالت می 6کشم. آري، چه بگویم ن که عاشقم و هر لحظه انتظار شهادت را میعاشقا

ام تمـام گناهـانم    ، چون هنگامی که به مرحلۀ بازگو کردن گناهم رسیده7با خدا سخن بگویم
رود و دلی براي بازگو کردن این گناهان نیسـت. آري، اي بنـدگان    در جلو چشمانم رژه می

هـا همـه    ها همه باز ایستادند و مرکب برداشته و بنویسم، قلم خاص خدا وقتی خواستم قلم
خشک شد و تمام کاغذها از بازگو کردن گناهانم روسیاه شدند و زبانم از بازگو کردن ایـن  

چند خطی را روي کاغـذ   »رب العالمین«به همه نافرمانی خداوند به الکن افتاد ولی با توکل 
اهان زیادم را ندارد) تا شاید بندگان خاص خـدا  نوشتم، (هر چند این کاغذ کوچک جاي گن

و مؤمنان براي ما دعا کنند و گناهانمان مورد عفو و بخشش خداوند قرار گیرد. انشـاءاهللا در  
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 1) روسفید گردیم و در بهشت جـایی 7آخرت از شفاعت ائمه اطهار و اباعبداهللا الحسین(
فرمایـد:   ت. خداوندي که مـی گوید و وعدة خداوند حق اس گیریم، چون خداوند راست می

یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   لجنۀَلهم ا اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ انّ«
هایشان را خریداري کـرد بـه اینکـه     ها و مال به درستی که خداوند از مؤمنین جان« 2»یقتلون

 »شت باشد.در راه خدا پیکار کنند پس بکشند و کشته شوند تا برایشان به
 باشد که ما هم جزو مؤمنان درگاهش باشیم. 

دانم چه بگویم، که هم خـدا از مـن راضـی باشـد و هـم       عزیزان از شهادت بگویم، نمی 
آیـد   خواهد و شهادت به سراغ کسـانی مـی   شهیدان، شهادت راهی است که رهرو واقعی می
انـد و   اماره پیروز و فاتح شدهاند و بر نفس  که واقعاً عاشق خدایند و به نفس مطمئنه رسیده

برد. ولـی   کند و خوبان را می اند، آري شهادت گلچین می نفس خود را در چنگ خود گرفته
ام و هنوز زنـده هسـتم و قلـم در     چه گویم در حالی که هنوز به مقام واالي شهادت نرسیده

نویسـم کـه    ، خدایا زمـانی ایـن را مـی   3»شهادتی که همۀ خوبان را گلچین کرد«دست دارم. 
اند و فقط این را بگویم که خـدایا تـو مجتبـی را     تعداد زیادي از دوستانم به شهادت رسیده

خواهم هرچه زودتر مرا بـه مجتبـی ملحـق     بردي و او گل بود در میانمان، از تو عاجزانه می
خواهـد   تپـد و مـی   کنی که دنیا برایم زندان است و با یاد مجتبی قلب کوچکم به شدت مـی 

. برادران گرامی شهادت رسیدن به سـعادت اسـت و فقـط یـک نکتـه را      4ام را بشکافد سینه
به واهللا ظلم است، ننگ است براي کسی که در دنیا ظالمی وجود داشته باشد و مرد  5بگویم

و همین جملۀ آخر بس است. فقط  6گویم در بستر بمیرد و دیگر در مورد شهادت هیچ نمی
سوي خـدا   دت را شناختم و با بصیرتی باز و با گوشی شنوا بهاین را بدانید که من خود شها

شتافتم و براي این در این راه قدم نهادم چون هنگامی که دیده به جهان گشـودم و از مـادر   
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زاده شدم اسالم را در خون رنگین دیدم که احتیاج به یاور و خون داشت. پس آمـدم تـا بـا    
هراسم بلکه  یزم را آبیاري کنم و دیگر از مرگ نمینثار جانم در راه اسالم و قرآن، اسالم عز

) هسـتیم و  7روم، مرگی که شهادت را به دنبال دارد چون ما پیرو علی( سوي مرگ می به
) را نداشته باشد و از مرگ بگریزد. 7کیست که عاشق خدا باشد و آرزوي دیدار حسین(

نبود تقـدیم خـدا کـردم و     ) آموختم و جانم که امانتی بیش6من امانتداري را از پیامبر(
من «گوید  ) آن شیرمردي که می7) آموختم. (علی(7عدالت و چگونه مردن را از علی(
را از  2گــویی و حـق » و از مــرگ هراسـی نــدارم  1پـذیرم)  مـرگ را بسـان پســتان مـادر مــی   

) آمـوختم و  7نثاري را از حسـین(  ) آموختم و بازگوکنندة حقایق بودم و جان7حسن(
 ه خدا دادم.جانم را در را

ولی اي دوستان، آشنایان، رفقا، خویشاوندان خصوصاً بسیجیان ایثارگر و جوانان وطـن،   
توانـد   باشد که با توسل به آن می براي مؤمنان و مسلمانان یک سالح بسیار مهم می«برادران 

بخشـد و از   ، دعا است که به انسان آرامش می»ها پیروز شد و آن دعا است به تمامی سختی
ها و گرفتاري دنیا به شما چیـره شـد    آورد. هر وقت ناامید شدید و سختی اامیدي به در مین

سوي خدا آورید و به درگاه خداوند دعا کنید و هر آن که بیکار شـدید و وقتـی پیـدا     رو به
کردید بیهوده تلف نکنید و با مطالعۀ خود آیندة مملکت خود را در دست بگیرید و با توجه 

 اً تفسیر قرآن و تفکر در آیات قرآن قلب و روح خود را شفا ببخشید.به قرآن خصوص
دیگر اي عزیزان، دنیا محل گـذر اسـت و جـاي مانـدن نیسـت خصوصـاً بـراي ایمـان          

ایم نه براي دنیا، نه براي زندگی، بلکـه مـا    آورندگان و بدانید که ما براي آخرت آفریده شده
ایم و ما مسافریم باید هر چه زودتر آمادة حرکت  هبراي امتحان [تو سرکشی] به این دنیا آمد

آید و آن وقت وقتی براي فکر کردن نیست، مـال   زودي زنگ رفتن به صدا درمی شویم و به
کنید؟ براي وارثان یا براي زیر خاك؟ چـه   کار؟ براي کی جمع می خواهید چه و ثروت را می

کننـد،   قط به توشۀ آخرت نگاه مـی روند و ف ثروتمند و چه فقیر همه در آخر با یک کفن می
نه به ثروت دنیا. چه بهتر توشۀ ما در آخرت بیشتر باشد و این یک کفن هم از پـول حـالل   

 تهیه شده باشد.  
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که اي برادران گرامی، در مشکالت دنیا صبور باشید و براي خدا تحمـل   مطلب دیگر این 
و در  3حـق را بجوییـد   2هستید و همیشه در هر کجا که 1»که خداوند با صابران است«کنید 

هر مکان و زمانی که هستید سعی کنید، نگذارید حق را با باطل ادغام کنند و همیشه حق را 
جدا کنید و مدافع محرومان و حقایق باشید و در هر مکانی هست از خود دفاع کنید و دفاع 

 رد.  از حق جا و مکان و زمان خاص ندارد و جبهۀ حق علیه باطل جاي مشخصی ندا
توانید دور گناه نروید و از هر معصیتی دوري کنید، مواظب باشـید کـه    اي جوانان تا می 

شیطان بر شما چیره نشود و هر گناه را کوچک نگیرید و به دور گناه حتـی خیلـی کوچـک    
کـه   نروید که گناه گناه است و معصیت، معصیت و به کـوچکی گنـاه نگـاه نکنیـد همچنـان     

اي اباذر به کوچکی گناهت نگاه نکـن بلکـه بـه آن    «فرماید:  می ) به اباذر6رسول خدا(
فرماید رسول  چه شیوا می». کنی نگاه کن که با انجام دادن این عمل از چه کسی نافرمانی می

نافرمانی از امر خدا کوچک و بزرگ ندارد و هر نافرمانی از امر خداوند گناه ): «6خدا(
کنید در زنـدگی حرکـات و رفتـار خـود را در      ، پس سعی»است و رد دستور خداوند منان

اختیار خود داشته باشید و تالش کنید که به نفس مطمئنه برسید و به نفس سـرکش وامـاره   
 پیروز شوید.

ها بیشتر توجه کنید و با تفکر کـافی و خـاص ایـن     نامه برادرها سعی کنید به این وصیت 
هـا را نخوانیـد و بعـد از خوانـدن      امهن توجهی وصیت وصیت شهیدان را مطالعه کنید و با بی

 نامه فکر کنید و عمل کنید.  نامه به مطلب وصیت وصیت
 حال با تو سخن دارم مادرم:  

ها را تحمـل   ها و رنج که مرا چنین پروردي و سختی 4اي مادر من اي مادر مهربانم تویی 
گیـر   ی دامـن دانـم کـه چـه مشـکالتی در زنـدگ      کردي تا مرا به این سن و سال برسانی. می

دیدیم چـه بردبـار و صـبوري و چگونـه      هایی گذشتیم و می خانوادة ما شد و از چه سختی
هر حال مادر مرا ببخش که فرزند خوبی در زندگی براي تو نبودم و هـیچ   کنی. به عبادت می
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کمکی نتوانستم در زنـدگی بـه شـما بکـنم و شـیرت را حاللـم کـن و مـرا بـبخش چـون           
گونه صبور باش و بـه   ) بروم و زینب7د به دیدار حسین بن علی(خواهم با روحی شا می

) دردهاي جامعه را تحمـل کـن و در عـزاي فرزنـدت صـبر را      3یاد مادرت فاطمۀ زهرا(
دانم داغ فرزند سخت است. مادر گریه کن تا عقـده   گویم گریه نکن چون می پیشه کن نمی

) گریه کن، به یـاد لـب تشـنۀ    7لحسین(در دلت نماند، نه براي من بلکه به یاد اباعبداهللا ا
دست شما نرسـید بـاز    ام به ) گریه کن و اگر جنازه7حسین(2اصغر ) و علی7(1اکبر علی

) در گودال کربال و بـه  7هم صبور باش و به یاد بدن مبارك و تکه تکه شدة امام حسین(
یاد سر جدا شـدة   یاد خانوادة هزاران مفقود ایران زمین باش. مادر اگر سر در بدن نداشتم به

ام بـه یـاد بـازوان بریـدة      ) باش و اگـر در بـدن عضـوي را از دسـت داده    7امام حسین(
دسـت شـما رسـید در کنـار جمیـع شـهداي        ام به ) باش و اگر جنازه7(3العباس ابوالفضل

کنم و آفرین که چنین شیر پاکی به مـن دادي و   . باز هم از تو تشکر می4شهرمان دفن نمایید
روردي و امانت خدا را به خوبی تقدیم خدا کردي و اگر در معرکۀ جنگ شـهید  مرا چنین پ

شدم مرا با لباس خونین دفن کنید تا شاید لباس خونین و تکه تکه شدة مـن سـندي باشـد    
که من جـوان بـودم در    5[...] و مطلب آخر اینکه سالمم را به رهبرم برسانید و به او بگویید

داشتم. اول: زیارت کربال و قبر شـش گوشـۀ اباعبـداهللا یـا     اوج زندگی ولی سه آرزو بیش ن
بشریت  7دوم: زیارت چهرة مبارك آقا و سرورم و موالیم منجی عالم 6زیارت اباعبداهللا [...]

امام زمان مهدي موعود(عج) بود. سوم: زیارت چهرة پرتقوا و زجر کشـیدة رهبـرم، قائـدم،    
هر کدام از این آرزوها باري من بزرگتـرین   امامم و پدرم که توفیق حاصل نشد و رسیدن به

که من تا آخرین قطـرة خـون در    8سعادت بود و برایم افتخار، و این را هم به رهبرم بگویید
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و اسـالمم و   2بود تا جاي ممکن مدافع حـق بـودم تـا خـدایم     1سنگر ماندم و در هر جایی
را بـار دیگرتـازه    3تلـخ کوفـه  رهبرم را ناراحت نکرده باشم و آنها را در تنگنا نبینم و بـوي  

 ام. التماس دعا.   ام را به خوبی انجام داده ام و وظیفه نکنم، انشاءاهللا که دینم را ادا کرده
اي دوستان، آشنایان، رفقا، برادران و خواهران، وقت وداع و خداحافظی است امیـدوارم   

و  4ي، بـدخویی خـواهم کـه هـر چـه تنـد      مرا ببخشید و به حال من دعا کنید و از همه مـی 
اند من حقیر را ببخشند و خصوصاً برادر عزیزم که در زنـدگی نـاراحتی    ناراحتی از من دیده

ام مخصوصـاً بـرادرم    انـد و امیـدوارم بسـیجیان و بـرادران دینـی      زیادي از دست من کشیده
 کند و در امور و کارهاي خانه به ایشان کمک کنند. 5نگذارند مادرم احساس تنهایی

 
 به خـدا دادیـم تـا زنـده شـما باشـید      ما جان 

 
 دم، بـه دعـا باشـید    بر خـاك قـرار مـا یـک     

ــان شــما گردیــد    چــون شــمع وجــود مــا قرب
 

 روشـنگر شـمع مــا، شـاید کــه شـما باشــید     
  

 »التماس دعا«
 برادر حقیر شما
 حسن صفائی

15/2/1365 
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 هاي کلیدي عبارت
I هاي پیامبر هستیم. ا وارث جنگما وارث انقالب خونین حسین، م 
I       امروز نیز کربال دوباره تکرار شده است و محرم دوباره فرا رسـیده اسـت و بـاز عاشـورا آمـده

 است.
I ام. من با آگاهی کامل و با اختیار خود قدم در این راه گذاشته 
I .اسالم را پشتیبان باشید، و راه اسالم را پیشه کنید 
I .یاد خدا غافل نشوید.هرگز از  قرآن را فراموش نکنید 
I تر شرکت کنیـد و صـفوف    عزیزان در نمازهاي باشکوه جمعه و نمازهاي جماعت هرچه فشرده

 عشق و عرفان، عبادت و سیاست را مستحکم سازید.
I .در دعاها بیشتر شرکت کنید 
I .سعی کنید هر چه بیشتر و بهتر زندگی اسالمی را در بین خود پیاده کنید 
I  و پیوستن به اسالم است.سعادت همۀ ما در اسالم 
I ها هجوم آورید. خواهید خودسازي نمایید به جبهه اگر می 
I خواهم امام عزیز را فراموش نکنید. . از شما می 

 حمیدرضا :نام
 صفائی خانوادگی: نام 
 ماشاءاهللا پدر: نام 

 شوکت نام مادر:
 1344دهم آبان  تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان   محل تولد:
 دیپلم تحصیالت:
 سپاه کننده: ارگان اعزام

 1366وششم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
 ماووت عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار: ــاي    م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل
 زادگاهش



 (دفتر هفتم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)11آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     724

 حمیدرضا صفائی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»اهللا امیرالمؤمنین علیاً ولی رسول اهللا و اشهد انّ محمداً ال اله اال اهللا و اشهد انّ اشهد انّ«
دهم بر یگانگی خداوند بزرگ و اینکه غیر از او خدایی نیست و اوست خـداي   هادت میش

) بندة خدا و آخرین پیـامبر  6دهم بر اینکه محمد( واحد یگانۀ یکتاي [...]و شهادت می
دهم که دوازده نفر امام  خداست و هادي و راهنماي ما و همۀ مسلمانان جهان و شهادت می

خشان آسمان والیت، اوصیاء بر حق و جانشینان اویند کـه اولـین   بر حق و دوازده ستارة در
باشد  ) صاحب عصر و زمان می7) و آخرین آنها، حضرت مهدي(7آنها حضرت علی(

)، صـالحان و  3) حضرت فاطمۀ زهـرا( 6و درود بر همۀ آنان و دختر گرامی پیامبر(
میدرضـا صـفائی فرزنـد    اولیاءاهللا و بعد از اقرار به تمام شئون شریعت محمدي اینجانـب ح 

، صادره از سمنان، ساکن سمنان، خیابان دکتـر بهشـتی،   751ماشاءاهللا داراي شناسنامه شماره 
 .  64کوچه قدیرآباد، کوچه یوسفیان، پالك 

این چند خط رادر عین تندرستی و بـدون اجبـار، برحسـب وظیفـه شـرعی و اسـالمی        
 ست که انشاءاهللا تعالی بدان رفتار شود. نامه تحریر و تقریر نمودم. امید ا عنوان وصیت به
) 7هـاي علـی(   ما وارث انقالب خونین حسین، ما وارث جنگهاي پیامبر، وارث جنگ 

و وارث امامان بر حق هستیم کـه در هـر زمـانی بـر علیـه کفـر و طـاغوت زمـان خـویش          
دامـه  اند و ایـن انقـالب و نهضـت ا    اند و حقانیت اسالم را آشکار و مستحکم نموده شوریده

) 7دست ما فرزندان حسین( جا، در این برهه از زمان به داشته است و اکنون تاریخ در این
افتاده است و ما پیرو و راهرو آن امامان بر حق هستیم. امروز نیز کربال دوباره تکـرار شـده   
است و محرم دوباره فرا رسیده است و باز عاشورا آمده است و ما و همۀ آنانی کـه گـوش   

حسـین زمـان خـویش، خمینـی      2»هل من ناصـر ینصـرنی  «بیدار و باز است فریاد  جانشان
) و یـاران  7چـون حسـین(   انـد کـه هـم    شنوند و عزم آن کرده اند و می شکن را شنیده بت

اند تا سیاهی و تباهی ظلمت و کفـر   ) در مقابل کفر و ضاللت قیام کنند و کرده7حسین(
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هـاي کفـر جهـانی و اسـتبداد و اسـتکبار       راز همۀ قلـه را از بین بردارند و نور اسالم را بر ف
جهانی بگسترانند که خداوند نور خود را پرتوافکن خواهد، اگر چه کافران را ناخوش آیـد.  

ام و هدف من در این راه فقـط   و من با آگاهی کامل و با اختیار خود قدم در این راه گذاشته
ن راه اگر کشته شدیم که سعادت ابـدي  تعالی بوده است و در ای و فقط رضاي خداوند باري

 نصیبم گردیده است.  
اي بـراي   پدرم، عزیزم من کوچکتر از آنم که زبان به پند واندرز گشایم. اما این را وظیفه 

خـود را محکـم بـه آن    «دانم، اسالم را پشتیبان باشید، و راه اسالم را پیشـه کنیـد و    خود می
اهللا متصل شوید که شما را مصـون و محفـوظ    حبلو به آن  1»ریسمان محکم الهی بچسبانید

بدارد. در دعاها شرکت کنید و برادران و خواهرانم را تا دیر نشده با اسالم عزیز بیشتر آشـنا  
هاي وحی الهی سیراب شوید. قرآن را فراموش نکنید، به مادرم سـفارش   سازید و در چشمه

او با آن همه مصائب بـزرگ صـبر    ) باشد که3کنم که بر مزارم نگرید و به یاد زینب( می
 کرد و استقامت کرد و ایستاد.

کنم که حال در دولت کریمۀ جمهوري  به مردم عزیز و ملت مسلمان سمنان سفارش می 
فرما شـود   کنند و فرصت آن فرا رسیده که احکام اسالمی بر جامعه حکم اسالمی زندگی می
هـا اسـتفاده نماینـد و شـکر ایـن       صتهاي بزرگ الهی است. از این فر و این یکی از نعمت

آورند و قدر آن را بدانند، عزیزان در نمازهاي باشکوه جمعـه و نمازهـاي    جا می نعمت را به
و سیاسـت را   2تر شرکت کنیـد و صـفوف عشـق و عرفـان، عبـادت      جماعت هرچه فشرده

دعـا  «مستحکم سازید که دست خداوند با جماعت است. در دعاها بیشتر شرکت کنیـد کـه   
هـا   کـاري  هـا و اسـراف   روي و روح عبادت است. از تجمالت و زیاده 3»سالح مؤمنین است

و سعی کنید هر چه بیشتر و بهتر زندگی اسالمی را در بین خود پیاده کنیـد،   4دوري جویید
فرهنگ غربی و شرقی را به دور بریزید، با فرهنگ اصیل اسالمی خـوي بگیریـد و خـود را    

بخش را  ساز و حیات ما دین تمام و کامل است و تمام قوانین انسان با آن وفق بدهید، اسالم
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، فرهنگی نو بسازیم و خالصه عزیـزان اسـالم   1در خود دارد. ما باید روي پاي خود بایستیم
را در همۀ شئون زندگی خانوادگی و اجتماعی پیاده کنید که سـعادت همـۀ مـا در اسـالم و     

ۀ آشنایان و دوستان و فامیل و پدر و مادر و بـرادران  پیوستن به اسالم است. در پایان از هم
خواهم که اگر ضرري از من متوجۀ آنان شده است مـرا ببخشـند و    و خواهران و از همه می

خواهیم که ما را و همۀ ما را بیامرزد و  مورد رحمت و بخشش خود قرار دهند و از خدا می
 از همه التماس دعا دارم. 

 دار نگهمهدي خمینی را خدایا خدایا تا انقالب 
 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

10/8/1361 
 حمیدرضا صفائی

 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

   2»بل احیاء عند ربهم یرزقون ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًالّ و التحسبنّ«
انـد و نـزد خدایشـان     ه آنهـا زنـده  اند بلک اند مرده و مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده«

 »خورند. روزي می
ها فقط با یـاد او   نام خداوند بخشندة مهربان، به نام خداوندي که نور مطلق است و دل به 

الشـأن از حضـرت آدم تـا خـاتم پیـامبران،       نام خداوندي که پیامبران عظـیم  گیرد. به آرام می
 ) را براي راهنمایی و هدایت بشر برگزید.6محمد(

عنـوان وظیفـۀ شـرعی و قـانونی وصـیت خـود را آغـاز         اینجانب حمیدرضا صفائی بـه  
 نمایم. می

 4کـاش   نمـودم، اي  صدها جان داشتم و یک یک آنها را در راه خـدا نثـار مـی    3اي کاش 
 ها داشته آنها را براي پاي بر جاي ماندن اسالم بدهم. توانستم جان می
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رزشی ندارد و ایـن شـیطان اسـت کـه شـما را از      اهللا و شهیدپرور، دنیا هیچ ا امت حزب 
طـور موقـت سـوار بـر آن      چون ماشینی است که انسان به کند، دنیا هم راهی سرگرم دنیا می

 است و فقط مقصد و هدف آن همان آخرت است، پس فریب دنیا را نخورید.
ـ     ه جبهـه  برادران، فقط این را باید بگویم که بدانید من آزادانه بدون هیچ اجبـاري پـاي ب

ام، فقط براي رضاي خدا که انشاءاهللا خداونـد شـهادت مـا را     ام، نه براي چیزي آمده گذاشته
 قبول کند.

خواهم که جبهه را فراموش نکنید چون که هر فـرد مسـلمانی    اینجانب حقیر از شما می 
نی دارد که باید دیـن خـود را ادا نمایـد. اگـر مـی      ی د خواهیـ  نسبت به این انقالب اسالمی د

ها هجوم آورید تا بتوانید بـه خـداي خـویش نزدیکتـر شـوید و       به جبهه 1خودسازي نمایید
و  3»سازد ها را می ماند که انسان ها همانند دانشگاهی می جبهه«، 2نفس خود را مغلوب نمایید

 دهد. انسان نمونه تحویل جامعه می
دین خود را بپردازیم. از اهللا، همۀ ما نسبت به امام عزیز مدیون هستیم و باید  امت حزب 

و بـه   4خواهم امام عزیز را فراموش نکنید و همیشه در هر زمان وي را یاري نماییـد  شما می
 هاي امام گوش فرا دهید. دستورات و نصیحت

صحبتی با پدر و مادر عزیزم: از اینکه فرزندتان در راه خـدا شـهید شـده اسـت افتخـار       
انبیاء و ائمۀ معصومین رفتند، من آن راهـی را رفـتم    کنید، چون که من آن راهی را رفتم که

دانیـد فقـط خداونـد اسـت کـه زنـده        طور که می و یاران وفادارش رفتند. همان 5که بهشتی
سوي اوست پس چه بهتر و چه افتخار بزرگی بر مـن   میراند و بازگشت همه به کند و می می

آفرین تسـلیم کـردم. پـدر و     جان است که در راه صحیح قدم نهادم و جان ناقابل خود را به
دست شما نرسید هیچ ناراحت نباشـید چـون کـه بسـیاري از      مادر مهربانم، اگر جنازة من به
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هایشان نرسید. فقط از شـما   هایشان به خانواده عزیزان از صدر اسالم تاکنون بودند که جنازه
مع گریه نکنید و در خواهم که اصالً در مرگ من نگریید و اگر خواستید گریه کنید در ج می

)، 7(2اکبر ) شیرخواره، به یاد علی7(1) عزیز، اصغر7خلوتگاه خویش به یاد حسین(
) بگریید. شما حق پدر و مادري خـود  7) و به یاد یاران باوفاي حسین(3به یاد زینب(

را به نحو احسن بر من ادا نمودید ولی تا به حال من نتوانستم فرزند خوبی براي شما باشم 
، در ضـمن  3دریغ شما را بکنم، امیدوارم مرا حاللم نمایید هاي بی بران زحمات و تالشتا ج

دهم تا هرگونه که صـالح دانسـتید    مقداري پول در بانک دارم، آن را در اختیار شما قرار می
 ها باشید.  ها و کمک به جبهه خواهم که به یاد جبهه از آن استفاده نمایید. از شما می

طلبم، امیـدوارم کـه مـرا ببخشـید      ر و خواهر مهربانم: از شما حاللیت میصحبتی با براد 
ها هست از نظر مـالی و جـانی در راه    خواهم تا مواقعی که در پشت جبهه اوالً از برادرم می

خدا کمک کند. دیگر اینکه سعی کند بر معنویات خود بیفزاید تا مشت محکمـی بـر دهـان    
 زند.  هاي پلید و افراد ضداسالم ب گروهک

هـا را فرامـوش نکنـد و     خواهم که به هر نحوي شده کمک به جبهـه  ثانیاً از خواهرم می 
) تربیـت  3توانید فرزنـدت را همچـون زینـب(    وار در صحنه باشد خواهرم شما می زینب
 5.و او را با مسائل اسالمی آشنا نمایید 4نمایید

صـحبتی بـراي شـما بکـنم،      صحبتی با دوستان و آشنایان: من کوچکتر از آنم که بتوانم 
چون که هر یک از شما از من حقیر بزرگوارتر هستید. ولی تنها خواهشی را که دارم از یـاد  

و هـر   6توانید در راه خدا خدمت نمایید ها غافل نشوید هر کدام از شما از راه مالی می جبهه
از یـاد خـدا    توانید خدمت نمایید و در این دو صـورت هرگـز   کدام از شما از راه جانی می

 غافل نشوید، در نمازهایتان امام را دعا کنید و به یاد رزمندگان هم باشید.
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، اینجانب هم از کلیـۀ  2اید امیدوارم مرا عفو نمایید دیده 1ییدوستان عزیز اگر از من خطا 
نامه با دعاي همیشگی به وصیت خـود   طلبم، در پایان وصیت دوستان و آشنایان حاللیت می

 هم. د خاتمه می
 ، از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزاي.دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  
 

 قــدر نپرســید کــه حمیــد بــه کجــا رفــت؟ آن
 

ــی  ــدا رفــــت  او علــ ــدار خــ ــه دیــ  وار بــ
قسمت آن بود که در حجلۀ وقت به سـعادت   

 برســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
قسمت آن شد که در سنگر عشق بـه شـهادت    

ــد   برســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آقا امام زمان تعجیل بفرما.بارالها به ظهور 
 بارخدایا، رهبر کبیر انقالب را تا ظهور امام زمان در پناه خود حفظ بفرما.

 ) و قدس عزیز را آزاد بگردان.7پروردگارا، هر چه زودتر کربالي حسین(
 .3خداوندا: مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده

 بار الها، پدر و مادر ما را از ما راضی بگردان.
 آمین یا رب العالمین.

 همه التماس دعا دارم. از
 حمیدرضا صفائی

19/8/63 
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 هاي کلیدي عبارت
I )و والیـت  6به وحدانیت الهی و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمد بن عبداهللا (

اصـوالً و فروعـاً   ) و به کلیۀ عقاید اسالمیه 3عشر و حضرت فاطمۀ زهرا( و عصمت ائمۀ اثنی
 اقرار دارم.

 حسن :نام
 صفائیان خانوادگی:  نام

 محمد پدر: نام 
 فاطمه نام مادر:

 1309دهم اسفند  تاریخ تولد:
 شهرستان مهدیشهر محل تولد:
 پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1360هشتم آذر  تاریخ شهادت:
 بستان محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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 حسن صفائیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 )1حدیث  3سپس وصیت کند (باب » القبر وحشتی واجعل لی عهدا یوم القاك منشورا فی«
هذا توفیقات ربانی شامل حال اینجانب: حسن، شـهرت: صـفائیان، داراي شناسـنامۀ     علی 

د: محمد، ساکن: سمنان، باغ فردوس، شده که ، صادره از: سمنان سنگسر، فرزن8774شماره 
) و 6به وحدانیت الهی و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیـت حضـرت محمـد بـن عبـداهللا(     

) و بـه کلیـۀ عقایـد اسـالمیه     3عشر و حضرت فاطمـۀ زهـرا(   والیت و عصمت ائمۀ اثنی
التی کـه  در حـ  »من دون االکـراه و االجبـار  «واختیار اصوالً و فروعاً اقرار و در حال صحت 

تمامی اقاریر شرعیه از من ممضی و نافذ بود وصیت نموده و وصی خـود قـرار دادم آقـاي    
را کـه بـا نظـارت     -، صـادره از  -بهنام، شهرت: صفائیان، فرزند خودم، به شناسنامۀ شمارة 

هاي من کـه   به وصیت - صادره از -داراي شناسنامۀ شماره  -خانم شهربانو کلنگی شهرت: 
 ق به شرح رفته است عمل نماید: در این اورا

 محلّ دفن: سنگسر -1
 نماز وحشت بخواند -2
 روز 3داري:  تجهیز و تعزیه -3
 نماز استیجاري: یک سال -4
 روزه استیجاري: یک سال -5
 بهمن [...] 22خمس: [...]  -6
 : ..............................................ةزکو -7
 .................مظالم العباد: ............................... -8
 شود بروند نیابت حج: حساب کند اگر نیابت می -9

 کفارات: ........................................ -10
شود از ثلـث مـالم برداشـته و بقیـۀ      و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمی 

 انمم.ثلث را در موارد زیر به مصرف برساند، جدا از دفن کفن و نماز الباقی مال خ
 هاي من از این قرار است:   دیون و بدهکاري
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مهریۀ زوجۀ دائمی خود شهربانو، شهرت: کلنگی، شمارة شناسنامه ......................  -1
صادره از .......................... فرزند........................ مبلـغ پنجـاه هـزار تومـان نقـداً      

 برداشت نماید.  
 ح است:و مطالبات من بدین شر

و قیمومت اطفال خود را با لحاظ غبطۀ صغار به جناب شـهربانو، شـهرت، کلنگـی، بـه      
 واگذار نمودم. -فرزند:  -صادره از:  -شناسنامۀ شماره 

 »الذین یبدلونه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی«
 به تاریخ ......................
 امضاء وصیت کننده: ....................
 امضاء وصی: ...........................
 امضاء ناظر: ......  .....................
 امضاء قیم:................................

 شهود:  
مالحظات: بهنام صفائیان فرزندم که مبلغ پنجاه هزار تومان خـرج عروسـی و زنـدگانی     

ائیان عروسی و جهازیـه دادم، بقیـه   دادم و مبلغ بیست و پنج هزار تومان به دخترم فرح صف
فرزندانم پسرها هر کدام پنجاه هزار تومان و دخترها هر کدام بیست و پـنج هـزار تومـان از    

 مال واموالم برداشت نمایند اگر اموالم باقی ماند به سهمیه تقسیم نمایند.
 حسن صفائیان
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 هاي کلیدي عبارت
I ه تو را دارم.عشق شهادت در را 
I .خون من هم اگر الیق باشم در راه تو ریخته شود تا اسالمت در جهان گسترش یابد 
I جوشم تا راه کربال را براي شما مادرهاي این مملکت باز نمایم. کوشم و می تا زنده باشم می 
I .اماممان را تنها نگذارید 
I .پیرو والیت فقیه باشید 
I مایت کنید.علماي راستین را بشناسید و از آنان ح 
I .مساجد را خالی نگذارید 
I د وقتی مساجدها پر باشد.ترس دشمن می 

 مهدي :نام
 صفار خانوادگی:  نام

 محمدصادق پدر: نام 
 هاشمه بیگم نام مادر:

 1345بیستم مهر  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 سوم متوسطه تحصیالت:
 سیجب کننده: ارگان اعزام

 1362شانزدهم آبان  تاریخ شهادت:
 پنجوین عراق محل شهادت:
 - :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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 مهدي صفار
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
 انـد و در نـزد   شوند مردگانند بلکـه آنـان زنـده    گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته می«

 »خورند. خداي خویش روزي می
خدایی که به ما نیـرو داد تـا بتـوانیم بـراي او قـدم بگـذاریم، اآلن کـه مـن ایـن           2به نام 

کنم که خدا به من لطف کـرده و سـعادت نصـیب مـن      نویسم احساس می نامه را می وصیت
ر حسین زمان خمینی کبیـ  3»هل من ناصر ینصرنی«شده است، خدایا شکر تو را که توانستم 

این امید اسالم در جهان که از روي عمر من بگیرد و روي عمر این قائد عظیم و نایـب بـر   
 را لبیک گویم.  4حق مهدي(عج) بگذار

خواهم که شهادت این نعمت و [این] نعمتی که تمام انبیـاء و اولیـاء    از خداي بزرگ می 
یسـتم کـه بـه مقـام یـک      کنند را نصیب من کند. خدا اگر چه من الیق ن اهللا آرزوي آن را می
شهادت در راه تو را دارم، خدایا ما چهار برادر و خواهر هسـتیم نـه    5شهید باشم ولی عشق

هـم اگـر    7. خدایا خـون مـن  6تنها یک نفر بلکه تمام ما حتی مادرم و پدرم عاشق تو هستیم
 الیق باشم در راه تو ریخته شود تا اسالمت در جهان گسترش یابد و خون ما بایـد درخـت  

اسالم را آبیاري کند تا مانند کوه محکم شود. خدایا خون ما باید ریخته شود تا راهی باشـد  
براي ظهور مهدي(عج)، خدا اگر من آنقدر لیاقت دارم مرا شهید کن، چون هر کس کـه [را]  
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خواهم اگر چیزمان  و اما سالم من بر شما خانوادة عزیزم، می 1کشی تو عاشق شوي او را می
 خانوادة ارجمندم گفته باشم.شد به شما 

هاي سربازان امام زمان(عج) قبول کن، اي مادرم مـن کـه آن    مادرم: سالم من را از خیمه 
گردم اما لطـف خـدا زیـاد     2بینم که در راه خدا به درجۀ شهادت نایل لیاقت را در خود نمی

خـواهم   یاست و ممکن است ما را قبول کند و سالم من بر تو مادري که هر وقت گفـتم مـ  
بینم کـه شـما    کنم می بروم جلوي من را نگرفته[اي]، واقعاً من شرمنده هستم. وقتی فکر می

ها کشیدي و حال وقت این رسیده است کـه آن جگـر گوشـه     در کودکی من چقدر زحمت
خود را به قربانگاه بفرستید. مادرم، من که نتوانستم حق فرزنـدي را ادا کـنم بلکـه همیشـه     

ودم، امیدوارم مرا ببخشی و عفوم کنی ولی قسم به شیري که تو بر دهـان  باعث رنجش تو ب
هایی کـه کشـیدي و    من ریختی و قسم به پستانی که بر دهان من نهادي و قسم به بدخوابی

جوشـم تـا راه    کوشم و می هایی که در سپاه با ما کردي، تا زنده باشم می قسم به خداحافظی
 ملکت باز نمایم.کربال را براي شما مادرهاي این م

پدرم: سالم من بر تو پدري که عمري تالش کردي و همیشه پایبند به اسـالم و انقـالب    
کـردم   احترامی می زده هستم، از شما [از طرفی] که گاهی اوقات خیلی بی بودي، من خجالت

خـواهم بـروم    گفـت مـی   کشم از اینکه شما هر وقت هر کدام از پسرانت مـی  و خجالت می
کردي و سکوت هم نشانۀ رضایت است. واقعاً خدا جزاي خیـر بـه شـما     ت میجبهه. سکو

آمـدي در سـپاه بـراي     خواستم برویم مـی  رود روزهایی که می پدر و مادرها بدهد، یادم نمی
آمـدي مـن خیلـی از مشـا      و دنبال ماشین می 3بدرقه تا آن لحظات آخر زمانی خواستی [...]

 هاي شما را بکنم. توانستم جبران زحمتمتشکرم، خیلی باید مرا ببخشید که ن
[...] برادران و خواهران من: که اصالً احتیاج به هیچ حرفی ندارید، فقـط از بـاب تـذکر     

هاتان ترك نشود، نسبت به مسائل  همیشه به سخنان رهبر گوش فرا دهید. نماز[هاي] جمعه
باشید ما را هـم ببخشـید،   شرعی و غیره تکیه زیاد نکنید نسبت به پدر و مادر بیشتر به فکر 

                                                 
 حدیث قدسی، ر.ك. تعلیقات. -1
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را تنهـا نگذاریـد،    1عنوان یک برادر کوچک و آن این است کـه اماممـان   یک توصیه دارم به
پیرو والیت فقیه باشید، علماي راستین را بشناسید و از آنان حمایت کنید، مساجد را خـالی  

توطئـه  ترسید وقتی مساجدها پر باشد، خود یک ساواك باشید هرگونـه   نگذارید، دشمن می
را خنثی کنید، چیزي ندارم دیگر بگویم، از مادر و پدر و تمـام مـردم اگـر از مـن نـاراحتی      

 دارید حاللم کنند.
خدایا ظهور مهدي(عج) برساند. طول عمر امام را زیاد کند، مسلمانان را در همۀ جهـان   

ط پیروز کند و به شما و من توفیق دهد که در راهـش پـیش رویـم و مـا را فقـط بـه صـرا       
 مستقیم هدایت کند.

 »والسالم علینا و علی عباده الصالحین«
 »اللهم ارزقنی توفیق شهادت فی سبیلک«

 مهدي صفار برادر کوچک شما
 

                                                 
 ».امامان«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I »انا هللا و انا الیه راجعون« 

 ابوالقاسم :نام
 صفاري خانوادگی:  نام

 صفرعلی :پدر نام 
 رقیه نام مادر:

 1343دهم خرداد  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 دوم راهنمایی تحصیالت:
 بسیج ده:کنن ارگان اعزام

 1365ونهم اردیبهشت  بیست تاریخ شهادت:
 مهران محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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 ابوالقاسم صفاري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»انا هللا و انا الیه راجعون«

مـا مـن   قبـل ا  3ي]هـا[  خـود را کـردم در آن وصـیت    2ي ندارم چون وصایايمن چیز دیگر
مشخص باشد با اینکه چیـزي نـدارم چـون     4ام بعد از خود وصیتم عنوان اینکه در خانواده به

دهم در امور هر آنچـه در زنـدگی    ام قرار می شرعی. پدرم را بعد از خود وصی 5امري است
اکنون در خانه است مثل کتاب و مـابقی و... اختیـار    مرسیده و اما در وسایلی که ه به من می

هایم را امورش را به احمد آقایی واگذار کـردم. شـما از کتـاب دادن بـه      تام دارد. البته کتاب
دیگر شما اختیار تام داریـد کـه هـر     6ایشان جلوگیري نکنید. و بقیه مثل فرش و چیزها[ي]

روز روزه  20به او بدهیـد. و ضـمناً مـن مقـدار     خواهد  کار کنید. البته آنچه را که مادرم می
تومان حق رد مظالم بدهید و نماز هم مقدار یـک سـال    50بدهکارم. بدهید بگیرند و مقدار 

تومـان هـم    100قضا کنید و نماز را تا آنچه که بیشتر برایتان میسر است قضا کنید و مقـدار  
 خیرات و صدقات بدهید و اما هرچه بیشتر بهتر.

 در دست احمد آقایی است بگیرید. وصیت قبلیدر ضمن 
 

 »اهللارحمۀوالسالم علیکم و «
 ابوالقاسم

                                                 
 سورة بقره. 156بخشی از آیه  -1
 ».وصیاي«در اصل وصیت  -2
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 757     ابوالقاسم، صفاري ¹استان سمنان 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I .ما امانت خدا در نزد شما هستیم 
I .اول امام را دعا کنید پیرو خط امام باشید 
I     قلب امام از دست شما برنجد در نتیجه قلب امام زمان(عج) رنجیده و مورد غضـب خـدا قـرار

 گیرد. می
I .اي پدران و مادران مبادا از آمدن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید 
I .نگذارید امام تنها بماند یار او باشید و دین خود را بهتر بشناسید 
I در دعاي کمیل شرکت کنید. پا دارید. نماز را به 
I »ترساند این دشمن را می پا دارید،چون نماز جمعه است، که نماز جمعه را هم به.« 
I .تنها سفارشی که دارم این است که امام امت را تنها نگذارید 

 احمد :نام
 صفاري خانوادگی:  نام

 علی :پدر نام 
 فاطمه نام مادر:

 1344یکم اردیبهشت  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 اول راهنمایی تحصیالت:

 بسیج کننده: اعزام ارگان
 1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
 موسیان محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 759     احمد، صفاري ¹استان سمنان 

 احمد صفاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ان الذین امنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا اولئـک یرجـون رحمـت اهللا و اهللا    «

   1»غفور رحیم
د کردنـد اینـان   آن که به دین اسالم گرویدند و از وطن خود هجرت نموده و در راه خـدا جهـا  «

 ).218 (بقره/» امیدوار و منتظر رحمت خدا باشند که خدا بر آنها بخشاینده و مهربان هست
 رود.  ) عاشقانه پیش می7کاروان عاشقان اهللا به قافله ساالري سرور شهیدان حسین(

) و آل 6کنیم، با درود و سـالم بـر محمـد(    سوي او بازگشت می و به 2ما از خداییم 
امام زمان(عج) و نایب برحقش امام خمینی و ملـت شـهید پـرور. بسـطام     ) و 6محمد(

ها کشیدند و خون خود را در این راه ریختند و شهادت  ها و مشقت آنان که در راه خدا رنج
را انتخاب کردند و آنها را مورد [طلب] غفران و رحمت [کن] قرار ده، مقامشان عالی است 

ادر مهربانم که عمري برایم زحمت کشیدند و مـرا نیکـو   متعالی بگرداند و سالم بر پدر و م
دانی که خون شهید درخت تنومند اسـالم را آبیـاري    تربیت کردند. پدر و مادر شما خود می

خواهم اگر خداي متعال قبول کند خون خود را به پاي این درخت کـه   کند و من هم می می
ا امانت خدا در نزد شما هستیم و اگـر  دانی که م رود جهانگیر شود بریزم. پدر و مادر می می

گونــه نــاراحتی نــدارم و از خداونــد متعــال  افتخــارآفرین بــوده و هــیچ 3شــهید شــدم [...]
خواهم که مانند کوهی استوار  که این هدیه ناقابلمان را بپذیرد، و من از شما می 4خواستاریم

 7خصوص ملت بسطام [...] هرا شاد کنید و اي ملت شهید پرور ایران، ب 6روح من 5بوده [...]

                                                 
 ».216 -217«. در اصل وصیت 218بقره/  -1
 ».خدائیم«در اصل وصیت  -2
 .خوانا نیست -3
 ».خواستارم«در اصل وصیت  -4
 خوانا نیست. -5
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را از مـن بپـذیرد    3که این پیـام حقیـر   2شما پیام بدهم و امید [...] 1من قابل آن نیستم که بر
یعنی که اول امام را دعا کنید پیرو خط امام باشید یعنی همان پیرو خط والیت فقیه و قلـب  

امام زمان(عج) رنجیـده  امام را نرنجانید که اگر قلب امام از دست شما برنجد در نتیجه قلب 
 گیرد. و مورد غضب خدا قرار می

آنگه که خدا غضب کند، خوبان [را] در خانـه بـدان و کوچکـان [را] در خانـۀ بزرگـان       
 سوزند. کرد و خوب و بد در آتش جهنم می 4نابود خواهد

 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار.
) 7بادا در بستر [مرگ] بمیرید که امام حسـین( و پیامی دارم براي دوستان و برادران م 

) در راه پـدرش  7(5اکبـر  ...] ایمان بمیرید کـه علـی   تقوا و [ در میدان شهید شد و مبادا بی
شهید شد، اي پدران و مادران مبادا از آمدن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنیـد کـه فـرداي    

و  6و پیـامی دارم بـراي بـرادرانم    ) را بدهید3توانید جواب زینب( قیامت در نزد خدا نمی
خواهرانم که نگذارید امام تنها بماند یار او باشید و دین خود را بهتر بشناسـید و حـق را از   

) را تنهـا گذاشـتند، مباشـید کـه     7. از آن کسانی که حضرت علی(7ناحق تشخیص دهید
اي کمیـل  پـا داریـد و در دعـ    در پیش خدا خیلی سخت است و نماز را به 8جواب دادن آن
پا دارید که چون نماز جمعه است، [که] این دشـمن را   نماز جمعه را هم به«شرکت کنید و 

و در آخر از قول من از اقوام و خویشان خداحافظی کنید و تنها سفارشـی کـه    9»ترساند می
دارم این است که امام امت را تنها نگذارید. یک پیام دیگر دارم براي ملت بسطام و پیام من 

زنـدگی   10است، همیشه به فکر پول و ثروت نباشید کمی هم فکر کنید که در چـه [...]  این
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هـدف خـود    1توانید در خط والیت فقیه [به] چنـین [...]  کنید همین را اگر فکر کنید می می
 برسید.  

 گیرم، خداحافظ   دیگر وقت شما را نمی 
 شعار را پنج بار بگویید:  

 به جان مهدي خمینی را نگهدار خداي خدایا تا انقالب مهدي تو را
 به امید پیروزي رزمندگان اسالم در سراتاسر جهان.

 خداحافظ
 صبح 9شنبه در ساعت  روز پنج

 2[...]/18/6مورخه 
 احمد صفاري
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 هاي کلیدي عبارت
I   .(یعنی دفاع از اسالم، حیثیت، شرف و ناموس) این وظیفه بر عهدة همگان است 
I انستم که در جایی که اسالم در خطر است باید خون داد، جان و مـال داد تـا آنکـه    من این را د

 اسالم زنده بماند. 
I .چون اسالم با خون رشد کرده است پس باید با خون نیز نگهداري شود 
I .مبادا غافل بشوید و خداي ناکرده صدایی خالف اسالم بلند کنید 
I وظیفۀ فرد فرد جامعه است. ها بیایید براي یاري و نصرت اسالم که به جبهه 
I هاي جنگ بیشتر حضور پیدا کنید. در جبهه 
I بسته به دنیا نباش. دنیا هیچ ارزشی ندارد زیاد دل 
I ها حضور یابید. تا زمانی که جنگ هست از جنگ حمایت نموده و در جبهه 
I .جنگ را فراموش نکنند 
I .پشتیبان والیت فقیه باشند 
I .امام را تنها نگذارند 

 عباسعلی :نام
 صفري خانوادگی:  نام

 محمدباقر پدر: نام 
 سکینه نام مادر:

 1338هشتم فروردین  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:
 وره ابتداییپایان د تحصیالت:
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
 فاو عراق محل شهادت:
 اصابت ترکش نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 767صفري، عباسعلی      ¹استان سمنان 

 ريعباسعلی صف
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»اللهم وفقنا لما تحب و ترضی«
بـرحقش خمینـی کبیـر و تمـامی رزمنـدگان       2با سالم به پیشگاه امام زمان(عج) و نایب 

اسالم در سرتاسر جهان و خصوصاً رزمندگان ایران و با درود بیکـران بـه تمـامی شـهدا از     
کربالهاي غرب و جنوب ایـران و بـا    صدر اسالم تا کربالي حسینی و از کربالي حسین تا

آرزوي شفاي همۀ مجروحین و معلولین و پیروزي عاجل رزمندگان پرتوان اسالم و آرزوي 
، مجـروحین و معلـولین و   3هاي محترم شـهدا، اسـرا   صبر جمیل و اجر جزیل براي خانواده
ان آمریکـاي  کافر و مزدور 5اسالم از چنگال بعثیان 4مفقودین و آزادي هر چه سریعتر اسراي

 شوم براي یادآوري.  ام متذکر می نامه اي را در وصیت جنایتکار، چند کلمه
هایی کـه در   اوالً از پدر و مادر مهربانم خواستار عفو و بخشش و گذشت نسبت به بدي 

باشم و ثانیاً از آنها تقاضـاي صـبر و بردبـاري در مقابـل همـۀ مصـائب و        ام می گذشته کرده
طوري  پدر و مادر محترم پس از مرگ من در فراغم گریه کنید اما آهسته بهها دارم.  گرفتاري

و بـا گشـودن چهـرة     6تان را بگشائید که دشمن خوشحال نگردد بر لبانتان لبخند باشد چهره
خـاطر   خود و صبر و مقاومت به دشمن قدار اسالم ضربه بزنید و بدانید من این راه را نه بـه 

ام بود انتخاب کردم این وظیفـه بـر عهـدة همگـان      ي که بر عهدها خاطر وظیفه خودم بلکه به
است و تا روز قیامت خواهد بود (یعنی دفاع از اسالم، حیثیت، شرف و ناموس)، آري مـن  
این را دانستم که در جایی که اسالم در خطر است باید خون داد، جان و مـال داد تـا آنکـه    

 ده است پس باید با خون نیز نگهداري شـود، اسالم زنده بماند. چون اسالم با خون رشد کر
 .شوند سان که درختان و گیاهان و نباتات و... با آب نگهداري می همان

                                                 
 از ادعیه مشهور اسالمی است. -1
 ».نائب«در اصل وصیت  -2
 ».اسراء«در اصل وصیت  -3
 ».اسراء«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ».بگشائید«در اصل وصیت  -6
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ام آشـنا   آري این لطف بزرگ پروردگار عالمیان به این حقیر ناچیز بود که مرا به وظیفـه  
د برسـانم و  نمود و در این راه مرا یاري فرمود، تا سرانجام این راه را بـه سـر منـزل مقصـو    

کنـد همـه    نویسم او مـرا یـاري مـی    اکنون که قلم به دست گرفته و این چند کلمه را می هم
اي «نمایـد کـه هـان     چیزمان از اوست و اوست که همۀ مـا را در قـرآن کـریم تشـویق مـی     

. همـۀ دنیـا انـدك    1»هاي شمایم جانتان را به بهاي اندك نفروشـید  ها من مشتري جان انسان
خود را به تمام هستی بفروشد ضـرر کـرده اسـت بایـد خودمـان را بـه او        است. اگر کسی
وجود آورد و به ما جان داد و زندگی بخشـید و   که زیان نبینیم، او که ما را به بفروشیم تا آن

سـوي او   و بـه  2هاي فراوان به ما عطـا فرمـود و بـا توجـه بـه اینکـه همـه از اویـیم         نعمت
 گردیم. بازمی

دنیا محل آزمایش است تا چگونه از این آزمایش بیرون بیایـد انسـان.    پدر و مادر عزیز، 
چنین رهبري به ما عطـا فرمـوده اسـت و اطاعـت از امـرش را واجـب نمـوده.         3خدایی که

چنانچه اطاعت از اوامرش نکنیم خسارت بر جان و مال و ناموس و دنیـا و آخرتمـان وارد   
. لبیک گفتن به اوامـر اوسـت، مبـادا غافـل     ایم، اطاعت از رهبر یاري کردن رهبر است کرده

خالف اسالم بلنـد کنیـد اگـر چنـان کنیـد در آن دنیـا نیـز         4بشوید و خداي ناکرده صدایی
دانیم  رنجیده خاطر خواهم شد. شما عزیزان نیازي به نصیحت حقیر سراپا تقصیر ندارید می

 5»کري تنفـع المـؤمنین  فـان الـذ   و ذکر«فرماید  آنچه که گفته شد براي یادآوري بود که می
 (قرآن کریم)

که نسبت به شـما مرتکـب    6هایی برادران عزیزم، از شما تقاضاي عفو و اغماض از بدي 
ام نیز دارم و تنها تقاضایم بعد از بخشش این اسـت کـه بعـد از مـرگم راهـم را ادامـه        شده

                                                 
اهللا   سـبیل  یقـاتلون فـی   الجنـۀ انا اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بـان لهـم   «سورة توبه:  117ی از آیه بخش -1

 ».فیقتلون و یقتلون
 ».اوئیم«در اصل وصیت  -2
 »خدائیکه»در اصل وصیت  -3
 ».صدائی«در اصل وصیت  -4
 »فذّکر«در اصل وصیت  .55ذاریات/  -5
 ».کههائی بدي«در اصل وصیت  -6
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 عه است.  براي یاري و نصرت اسالم که وظیفۀ فرد فرد جام 1ها بیایید بدهید به جبهه
ام  نسبت به شما مرتکب شده 2هایی که خواهرانم از شما نیز طلب عفو و مغفرت از بدي 

هاي پیکار وارد شوید و نسبت به حجاب  گونه در صحنه دارم و از شما تقاضا دارم که زینب
حجـابی و بـدحجابی زنـان اسـت.      قرص و محکم باشید که بزرگتـرین حربـه شـیطان بـی    

ام و از همـۀ   هـاي گذشـته   شما تقاضاي بخشش دارم نسبت بـه بـدي  پسرعموهاي عزیزم از 
طـور از تمـامی دوسـتان و نزدیکـان،      قومان و خویشاوندان نیز طلب مغفرت دارم و همـین 

امیدوارم که مرا ببخشید و برایم دعا کنید تا خدا از گناهانم بگذرد و مـرا مشـمول رحمـت    
 واسعۀ خودش قرار دهد.  

اي به عهـدة] شـما هسـت     انقالب پشتیبانی کنید و آنچه وظیفه [ سعی کنید از رهبر کبیر 
هاي جنگ بیشتر حضور پیدا کنید. امیدوارم از تـذکرات ایـن    خوبی انجام داده و در جبهه به

 3.ضمناً جسدم را در روستاي گرمن دفن نمایید حقیر ناچیز ناراحت نشوید.
قیر به شما بزرگان این است و تنها تنها وصیت مهم ح اعتبار است.   هاي قبلی بی نامه وصیت

خواهشم این است که پشتیبانی والیت فقیه و زعامت و رهبري امام خمینـی باشـید. خـدایا    
 .خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار

نامه در سه برگ یعنی شـش صـفحه قلمـی گردیـد بـیش از ایـن صـفحات         این وصیت 
 اعتباري ندارد.  

 »ی عباداهللا الصالحینوالسالم عل«
 الحقیر عباسعلی صفري

28/9/64 
 اي دیگر] نامه [وصیت

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 وصیت به خانوادة محترمم

همسر عزیز و مهربانم امیدوارم که طی مدتی که بـا شـما بـودم آنچـه کـه از مـن بـدي         

                                                 
 ».بیائید«در اصل وصیت  -1
 ».هائیکه بدي«در اصل وصیت  -2
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من ناراحتی نکنیـد و  و تقاضا دارم که بعد از مرگ  1اید ندیده گرفته و مرا حالل نمایید دیده
از تنها فرزندم خوب نگهداري نما[یید] و براي او هم مـادر و هـم پـدر بـاش، امیـد اسـت       
خداوند به شما اجري عظیم بدهد. البته، با پیشه [خود] ساختن صبر و بردباري، خـوب اداء  

ام پدرم اسـت و آنچـه کـه ایشـان صـالح       کردن، وظیفه است. یادت باشد بعد از من وصی
خـو باشـی.    رفتار و نـرم  ند شما انجام بدهید و خواهشم این است که با آنان نیز خوشدانست

بسته به دنیا نباش کـه بحمـداهللا نیسـتی. مبـالغی بـدهکارم و       دنیا هیچ ارزشی ندارد زیاد دل
 کنم به پدرم تا بدهکاریم را بدهد و طلبکاریم را بگیرد.  مبالغی نیز طلبکارم که واگذار می

 الحسنه جهاد بدهکارم که باید بپردازم. تومان به صندوق قرضمبلغ پانصد  -1
ام که توسط پشتیبانی جنگ باید بپـردازم. بدهیـد    مبلغ پانصد تومان نذر جبهه کرده -2

 به پشتیبانی جنگ جهاد شاهرود
 بپردازید. اکبر (قناري) بدهکارم مبلغ خدوداً سیصد تومان به مغازة محمدتقی و علی -3
ریال از تعاون سپاه در جبهه گرفتم که جـزء بـدهکاریم    6.000مبلغ ششصد تومان -4

 هست بپردازید.
 ام موجودي دارم. الحسنه گرمن در دفترچه مبلغ هشتصد تومان در صندوق قرض -5
 مبلغ پانصد تومان در بانک ملی شعبه پمپ بنزین خیابان تهران دارم. -6

دفـن کفـنم کنـد     تواند بگیرد و صرف خـرج خانـه یـا    مبالغ فوق را از حسابم، پدرم می 
مبلغ پانصد تومان هم رد مظالم به حاکم شرع بدهیـد   که صالح هست انجام دهید. هرطوري

توانیـد یـا بخـرد جهـاد یـا بیـرون بفروشـید و مبلـغ آن را بابـت           و موتور گـازي مـرا مـی   
 هایم بدهید. بدهکاري

ظمی نائب امام اهللا الع خواهم که امام عزیز را یعنی حضرت آیت در پایان از همۀ شما می 
و تـا زمـانی کـه جنـگ      2.زمان(عج) رهبر کبیر انقالب امام خمینی پیروي و پشتیبانی نمایید

 ها حضور یابید. هست از جنگ حمایت نموده و در جبهه
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 اي دیگر] نامه [وصیت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»اللهم وفقنا التحب و ترضی«
امام زمـان(عج) و نایـب بـرحقش خمینـی     عصر  با درود و سالم به پیشگاه حضرت ولی 

کبیر و درود به روحانیت مبارز در خط امام و سالم به تمامی رزمنـدگان اسـالم و شـهدا و    
هـاي محتـرم آنـان و بـا آرزوي آزادي      اسراء و مفقودین و مجروحین و معلولین و خـانواده 

طـول عمـر و    اسراء و شفاي مجروحین و معلولین و باز شدن راه کربالي معالي حسینی و
 شکن. سالمتی رهبر کبیر انقالب خمینی بت

شکر و سپاس خداوند بزرگ را که توفیق داد مرا، تا در صف سلحشـوران و دوسـتانش    
جاي گرفته و با رزمندگان کفرستیز همگام شده و همرزم تا علیـه کفـر صـدامی بـه جنـگ      

می و پدر و مادر و فامیلی پایان او را که رهبري اینچنین و مملکتی اسال برخیزم و سپاس بی
مسلمان عطایمان فرمود و مرا نیز از مسلمین قرار داد و در قلبم ایمان به پیامبران خودش از 

) تا حضـرت  7) و به اولیا خودش از حضرت علی(6آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم(
رد، مهدي موعود(عج) را زنده نمود و همچنین ایمان به معاد و روز واپسین را نیـز زنـده کـ   

 در دلم و شکر او را که دلی بیدار عطایم فرمود.  
مرحبا به شما پدر و مادر عزیزم خداوند شـما را از مخلصـین و صـالحین قـرار بدهـد.       

دانـم کـه در طـول مـدت عمـرم از کـودکی از زمـان والدت تـا زمـان شـهادت            عزیزان می
ا، شـما را ناراحـت   جـاي قـدردانی از شـم    هاي بسیاري براي شما ایجاد کردم و به مزاحمت
هاي پاك شما را آزردم با کارهاي ناشایسته و ناپسـندم. عزیـزان اي کسـانی کـه      کردم و دل

ام نشسـتید و تـا صـبحگاهان بیـدار بودیـد. حـاال آن        ها براي آرامش من پـاي گهـواره   شب
اي بدهد که شاید یک لحظـه از زحمـات    خواهد میوه زحمات شما به بار نشسته است و می

اي شما را خشنود کند. پدر جان و مـادر جـان    جبران نماید و شاید در آخرت لحظهشما را 
داند که بر اساس وظیفه پاي به  چیزم را مدیون شما هستم. خدا می خواهم بگویم که همه می

بـارم را بـه سـر     میدان نبرد نهادم و امیدوارم که خداوند تا لحظات آخر یاري کند کـه کولـه  

                                                 
 از ادعیه اسالمی است. از ادعیه سایر است. -1
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دانیـد از   از این امتحان و آزمایش، سربلند بیرون بیایم. شما بهتـر مـی  منزل مقصود برسانم و 
تان چیست. چنانچه شهادت در راه خدا نصیبم گشت اوالً مرا در گرمن دفن  حقیر که وظیفه

سرد و خوشحال و سربلند بوده و از رهبر عزیزمان حمایت و پیروي  کنید و ثانیاً بسیار خون
و روحانیت در خـط امـام باشـید و [از] جبهـه و جنـگ [را]       و پشتیبان والیت فقیه 1نمایید

. از بـرادرانم  2فراموش نکنید و برایم طلـب مغفـرت و آمـرزش از درگـاه خداونـد بنماییـد      
ــزم علــی  اکبــر و  محمــدتقی و محمداســماعیل و علیرضــا و محمــد واز پســرعموهاي عزی

موش نکننـد و پشـتیبان   خواهم که [از] جبهه و جنگ [را] فرا اصغر و هادي و حمید می علی
خـواهم   هـایم مـی   هایم و همشیره زاده والیت فقیه باشند و امام را تنها نگذارند و از همشیره

هاي عصمت و عفـت حاضـر شـده و اوالدهـاي خـوب تربیـت        گونهک در صحنه که زینب
نمایند و فرزندانی صالح و صالحه و در خـور اجتمـاع اسـالمی تحویـل جامعـه بدهنـد. از       

) بنمایـد و از تنهـا   3) و زینـب( 3خواهم که پیروي از حضـرت فاطمـه(   بانم میهمسر مهر
یادگارم (سمانه خانم) دخترم خوب سرپرستی و نگهداري نماید. در پایان از همـۀ شـما عزیـزان    

ایـد اغمـاض و    خواهم که چنانچـه حرکـات ناپسـندي و صـحبت ناپسـندي از حقیـر دیـده        می
. پـدر و مـادز عزیـز    4خداوند کریم طلـب مغفـرت نماییـد    و برایم از درگاه 3پوشی نمایید چشم
 رسیدگی نمایید. توانید از روي آن به مسائل حقیر نامۀ دیگرم داخل ساکم هست که می وصیت

 

 »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
 عباسعلی صفري الحقیر
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 783     محمدباقرصفري،  ¹استان سمنان 

 محمدباقر صفري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»الجاهلیه میتۀمات  وصیۀ) من مات بال 6قال رسول اهللا(«
از تحریر این کلمات آن است که چون وصیت نمودن در امور مهمـه شـرع دیـن    غرض  

قـدر مشـهدي محمـدباقر     ) حاضر گردید. عـالی 6خدا و رسول( ةاسالم، حسب فرمود
خود را در این ورقه ثبت و درج نماید تا تکلیف بازمانـدگان   2صفري که چند کلمه وصیت

داوند منان و رسالت پیغمبـر آخرالزمـان و   وي معلوم بوده باشد. بعد از اقرار به وحدانیت خ
) که پـاك و برحقنـد و بـه    3) با یازده فرزند[ان] پاك آن بزرگوار(7امامت امیرمؤمنان(
ل قبر و قیامـت و بهشـت و جهـنم دارم بعـد از     ؤاکه اقرار به مرگ و س آنچه فرمودند و این

م سکینه رجبـی و  ا زوجه ،وصی شرعی خود قرار دادم مناباجابت داعی حق وحی و نائب 
دستور ذیل رفتار نمایند. اوالً دیون و قـروض وصـی    ناظر فرزند آقا محمدتقی صفري که به

کننـد مطـابق    موصـی که بدهند و ثانیاً مبلغ ده هـزار تومـان خـرج عـزاداري     رَ[را] از اصل تَ
نـد و  القرائه و مورداعتماد بخوان صحیح شخصِبه سال نماز و روزه بدهند.  مرسوم و ثالثاً یک

در محل خودمان گرمه پشت بسطام دفن کنند و از  ،بگیرند و اگر فوت موصی هر جا رسید
ام و  سازم براي زوجـه  هایم محافظت بکند و رابعاً سه دانگ از حیاط و خانه که دارم می بچه

اهللا بین ورثه تقسیم  رضا و محمد و خدیجه و بقیه اموال را فرض نام علی سه بچه کوچکم به
ـ ثمانما افَ هعمد ماسعب لهدفمن ب«مید است برخالف وصیت رفتار نکنند ا ،کنند  ینَده علی ال

ه دلونَ ب3»ی. 
 شمسی 22/9/1365قمري مطابق  1407در شهر ربیع الثانی سنه  و کان وقوع ذلک

 اثر انگشت محمدباقر صفري
 

                                                 
 .319، ص2اصول کافی، ج -1
 ».وصایت«در اصل وصیت  -2
هرگاه کسی پس از شنیدن وصیت آن را تغییر دهد و بـرخالف حقیقـت رفتـار کنـد     «سورة بقره:  181بخشی از آیه  -3

 ».گناه این کار بر آنهاست که عمل برخالف وصیت کنند
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 هاي کلیدي عبارت
I یامبران و امامان براي هدایت مردم فرستاده است.خداوند تعالی دین اسالم را به وسیلۀ پ 
I هاي گمراه را با معبود خویش آشنا کند. پیامبر رنج و سختی بسیار کشید تا توانسته انسان 
I پا خاست و مردم ایران زمین را از خواب غفلت بیدار کرد. امام خمینی به 
I کننده. دهنده طغیان دهنده شایستگان است و ذلت خدا عزت 

 محمدرضا :نام
 صفري خانوادگی:  نام

 عباس پدر: نام 
 نازبانو نام مادر:

 1343ششم دي  تاریخ تولد:
 شهرستان شاهرود محل تولد:

 چهارم ابتدایی یالت:تحص
 بسیج کننده: ارگان اعزام

 1362وهشتم شهریور  بیست تاریخ شهادت:
 اندیمشک محل شهادت:
 بمباران هوایی نحوة شهادت:

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 صفري محمدرضا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نام اهللا پاسدار خون شهیدان به

 نامۀ شهید محمدرضا صفري وصیت
سپاس خداي را که عزت دهندة شایستگان است و ذلـت دهنـدة طغیـان کننـده، حـامی       

هاي ابهام از چهرة انسـان اسـت و    ستمدیدگان و انتقام گیرنده از بیدادگران و برگیرندة پرده
الطـاهرین و   لهآ) و 6چرخ کیهان. با درود سالم فراوان بر خاندان محمد(گردانندة این 

با درود [و] سالم بر خمینی کبیر و رزمندگان اسالم و بـا درود و سـالم بـه اسـیران جنـگ      
تحمیلی و شهداي گلگون کفن ایران که درخت اسالم را آبیاري و بارور سـاختند. خداونـد   

بران و امامان براي هدایت مـردم فرسـتاده اسـت. حضـرت     وسیلۀ پیام تعالی دین اسالم را به
) آخرین پیامبر اسالم است که از طرف خداوند مهربان از میـان مـردم عـادي    6محمد(

را بـا معبـود    گمـراه هـاي   انتخاب شد. پیامبر رنج و سختی بسیار کشید تا توانستـ[ه] انسـان 
افتـاد. در حکومـت    اد ناالیق میدست افر خویش آشنا کند. بعد از پیامبر وامامان حکومت به

پا خاست و مردم ایران زمـین را از خـواب غفلـت بیـدار کـرد و       شاه پهلوي، امام خمینی به
ولـی   .ساله را سرنگون ساختند 50حکومت ننگین  ،پا خاستند و این پاي امام به مردم نیز هم

ز بـا کمـک دیگـر    توانستند تحمل کنند و بعد عراق متجاو دشمنان این پیروزي عظیم را نمی
ها به جنگ برخاسـت. جوانـان دلیـر و شـجاع ایـران بـا قلبـی سرشـار از ایمـان در          رکشو
کـردم، عشـق    طلبی را مشاهده مـی  جنگیدند وقتی که این روحیۀ شهادت هاي جنگ می جبهه

 574[...] شهادت
 محمدرضا صفري

 

                                                 
 نامه افتاده است. آید مابقی وصیت از سیاق اصل وصیت برمی -574
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 هاي کلیدي عبارت
I .بدانید رفتن به جبهه واجب است 
I  ما عبادت و به استقبال مرگ سرخ، شتافتن است.رمز پیروزي 
I .دنیا فانی است و انسان باید یک روزي از دنیا برود 
I .باید در راه خدا جهاد کنیم و به سوي جبهه روانه شویم تا به فرمان امام ما لبیک بگویم 
I )نفر شهید شد. براي زنده نگاه داشتن دین اسالم بود. 72) در کربال با 7امام حسین 
I  اسلحۀ خونین برادري افتاد باید برادر دیگر آن را بردارد.اگر 
I .مسئله جنگ را که یک امر مهم است سرلوحۀ همه چیز قرار دهید 
I ها بروید و راه شهیدان را ادامه دهید. به سوي جبهه 

 غالمرضا :نام
 نژاد صفی خانوادگی:  نام

 اسداهللا پدر: نام 
 طوبا نام مادر:

 1346ویکم مهر  بیست تاریخ تولد:
 شهرستان سمنان تولد: محل

 دوم متوسطه 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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 نژاد غالمرضا صفی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
   2»ظیمع شی عۀالسا لۀزلبکم ان زِر 1ااتقو [الناس] یا ایها«
اي مردمان خداترس و پرهیزکار باشید که زلزلۀ روز قیامت بسـیار حادثـۀ بزگـی و واقعـۀ     «

 )1(حج/ » هولناکی است
 کنیم تا به ساحل پیروزي برسیم.م  قدر در دریاي خوش شنا می آن
کس که آفرید و خلق کرد تمام موجـودات عـالم و    نام آن ها و به نام آغازگر همۀ خوب به 
 کس که حق را از ناحق جدا کرد.   نام آن به
بـرحقش امیـد مستضـعفان و محرومـان      3با درود و سالم بر آقا امام زمان(عج) و نایـب  

جهان رهبر کبیر انقالب و با درود به روان پاك شهداي اسـالم از صـدر اسـالم تـا کـربالي      
 خونین ایران.

واجـب اسـت و رمـز     اي برادرانی که دلسوز انقالب هستید، بدانید که رفـتن بـه جبهـه    
جاست کـه ملـت پیـروز     پیروزي ما عبادت و [به] استقبال مرگ سرخ، شتافتن است. در این

هستند و ملتی که از مرگ هراسی نداشت. اي برادر از این دنیا باید رفـت چـه بهتـر در راه    
اي رفتند و همـه خواهنـد رفـت و بـه دیـار ابـدي        این راهی است که عده 4.خدا شهید شد

نظر [کنیـد]. اي بـرادران و اي خـواهران همـه      شتافت. مبادا از رفتن به جبهه صرفخواهند 
دانید که دنیا فانی است و انسان باید یک روزي از دنیا برود و به دیار آخـرت بشـتابد و    می
پس چرا هـر چـه    ،دانند که آخرتی وجود دارد تواند از این فرار کند و همه می کس نمی هیچ

) 7این دنیا هیچ ارزشی ندارد که حضرت علی( ]در[طرف او که  به 5کنیمنزودتر هجرت 
فرماید که: [در] این دنیا به اندازة پر کاهی ارزش ندارد. پس مـا بایـد در راه خـدا جهـاد      می

فرمایـد:   سوي جبهه روانه شویم تا به فرمان امام ما لبیک بگویم. وقتی امام مـا مـی   کنیم و به
                                                 

 ».اتقو»در اصل وصیت  -1
 .1حج /  -2
 ».نائب«در اصل وصیت  -3
 ».شوند«د ر اصل وصیت  -4
 ».کنیم«در اصل وصیت  -5
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 2[رسول] ها برویم که سوي جبهه چیز را رها کنیم و به اید همهما ب 1».جبهه از واجبات است«
   4.کنید اید در آخرت درو می چه که در این دنیا کاشته فرماید: آن می 3تایوخدا در ر

نفـر شـهید شـد. بـراي زنـده       72) در کـربال بـا   7بله برادر جان، [برادر] امام حسین( 
لحۀ خونین برادري افتاد باید بـرادر دیگـر آن   داشتن دین اسالم [بود]. برادر جان اگر اس نگاه

دانـم کـه تحمـل ایـن      را بردارد و نگذارد که دین اسالم در خطر باشد و اما پدر و مادر: می
خواهم که مرا حالل کنید و  مسئله براي شما مشکل است، اما صبر داشته باشید و از شما می

چیز قـرار   امر مهم است سرلوحۀ همه که یک [را] برایم دعا کنید و اما برادران، مسئله جنگ
ها برویـد و راه شـهیدان را ادامـه دهیـد.      سوي جبهه [دهید] و مسئله جنگ یادتان نرود و به

 آمین.  .خدایا ما را بیامرز
ام  خدایا تمام گناهان ما را بیامرز و این هدیه را از من قبول بفرما آمین. در ضمن جنـازه  

 ادران، مرا حالل کنند.را در سرخه دفن کنید و تمام بر
 »والسالم«

 نژاد بندة حقیر خدا رضا صفی
 30/9/65 کند خورشید دارد غروب می

 اي دیگر] نامه [وصیت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

»من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهیه فَلَدوا اهللا عمنهنْ 5هممن و حبهضی نَن قَم مو ما  ینتظرُ م
   6»بدلوا تبدیالً

اي از آنـان   اند. عده ن مردانی هستند که بر پیمانی که با خداوند بستند صادقانه ایستادهمؤمنی«
 »اند. اند و چیزي تغییر نداده اي در انتظار شهادت درگذشتند و عده

                                                 
 .433، ص9صحیفه امام، ج -1
 افتاده است.» رسول«در اصل وصیت واژة  -2
 ».راوي«در اصل وصیت  -3
 ).372ص، 67بحاراالنوار، ج».(ةاالخر عۀان الدنیا مزر« -4
 افتاده است.» ومنهم«در اصل وصیت واژة  -5
 .23احزاب/  -6
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ایـم و خودمـان نیـز زمـانی      دسـت آورده  ایم، بلکه آنان را به ما شهیدان را از دست نداده 
 1م. (شهید مظلوم بهشتی)دست خواهیم آمد که شهید شوی به
با درود [و] سالم بیکران به رهبر کبیر انقـالب و بـا درود [و] سـالم بـه تمـام شـهدا و        

هـاي شـهدا و مفقـودین و بـا درود      مجروحین و مفقودین و اسرا و با سالم به تمام خانواده
فـداي   بیکران به تمام شهیدان از کربالي حسین تا کربالي ایران که عاشـقانه جـان خـود را   

 اند و به لقاءاهللا پیوستند. دین اسالم و خدا کرده
 نژاد غالمرضا صفی

 

                                                 
 ر.ك. تعلیقات. -1
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) و از مهاجران است. او پنجمین مـردي اسـت کـه اسـالم     6پیغمبر( اصحاباز  ابوذر:
آورد ابوذر غفاري از کبار صحابه و از مـؤمنین قـدیم بـود ابـوذر در شـرایط بسـیار       

و در آن فضاي بسته بـر سـرجمع، بـا آواز بانـگ شـهادتین       سخت آغاز نبوت پیامبر
ترین خللی بخـود بـر سـر اسـالم راه      بگفت. مشرکین بارها او را بزدند و او کوچک

داد. ابوذر را نفی بلد کردند به ربذه. در همان جـا درگذشـت در اوج سـختی و     نمی
ت مـن بزهـد چـون    فرماید: ابوذر در امـ  اهللا نقل است که درباره او می فقر. از رسول

 عیسی بن مریم است علیه السالم. عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد.
اهللا عطاءاهللا اشرفی اصفهانی نماینده امام در کرمانشاه و امـام   آیت اصفهانی، عطاءاهللا: اشرفی

جمعه این شهر (پنجمین شـهید محـراب) بـه دسـت عوامـل گروهـک منـافقین بـه         
مبارزات مردم مسلمان ایران علیـه رژیـم پهلـوي تظـاهرات     شهادت رسید. ایشان در 

 دست ساواك دستگیر و زندانی شدند. کرد و بارها به مردم کرمانشاه را رهبري می
همسر عبداهللا بن حباب کلبی یکی از زنان شجاع و مجاهدي کـه در روز عاشـورا    ام وهب:

تادن فرزند خود بـه  شاهد وقایع خونین آن روز بود. ام وهب در روز عاشورا در فرس
میدان اصرار داشت و وقتی فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعـون سـرش را از تـنش    
جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند، پس از پاك کردن خون از صـورت فرزنـد   
و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشـمن افکنـد، یعنـی آنچـه در راه خـدا      

 ).17، ص17االنوار، ج ام باز پس نخواهم گرفت (بحار داده
 1342در کرمان متولد شد و در سـال   1312ش) در سال 1360 -1312( باهنر، محمدجواد:

اهللا  در پی تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضر بزرگانی چون آیـت 
بروجردي، امام خمینی و عالمه طباطبایی تلمذ نمـود و در عـین حـال توانسـت در     

  تعلیقاتتعلیقات
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علت سـخنرانی   به 1327درجۀ دکترا شود. شهید باهنر در سال  رشتۀ الهیات نیز حائز
فعالیت سیاسی خـود را علیـه رژیـم     1341علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سال 

هاي مهمی چـون عضـویت در شـوراي     شاه آغاز کرد. پس از پیروزي انقالب سمت
در مجلـس   انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهران

 8شوراي اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشـت و سـرانجام در   
وزیري به همراه شهید باهنر به شـهادت   در حادثۀ انفجار دفتر نخست 1360شهریور 

 رسید.
عنـوان نخسـتین رئـیس     بـه 1358همدان. در بهمن سـال   1312متولد  صدر، ابوالحسن: بنی

خیلی سریع به علت مواضع مخالف با نظام و خروج جمهوري اسالمی انتخاب شد. 
صدا با منافقین و برخی مخالفان نظام به نـوعی مقاومـت    از مسیر حرکت انقالب، هم

مسلحانه علیه نظام روي آورد. عـدم کفایـت سیاسـی او از سـوي مجلـس شـوراي       
اسالمی تصویب شد. با تأیید حکم مجلس، از سوي حضرت امـام و اجـراي حکـم،    

ولیت شد. از کشور گریخـت و بـا سـایر مـزدوران و معانـدان و مخالفـان       خلع مسئ
 ضدانقالب همسو شد.

نام دیگر آن مسجداالقصی است. مسـلمانان معتقدنـد معـراج پیغمبـر     » قدس« المقدس: بیت
عنوان قبله اول مسـلمانان و دومـین حـرم     ) از آنجا آغاز شده است و به6اکرم(

هایی از آن را اشـغال   آن برآمده است و قسمتاست. اسرائیل بارها در صدد تصرف 
خواندنـد. یهودیـان آن را پایتخـت یهـود      کرده اسـت. در قـدیم آن را اورشـلیم مـی    

قبل از  445اند. کوروش شاه ایرانی در سال  هایی ساخته گاه دانند. در آنجا پرستش می
برابـر  میالد این شهر را آزاد ساخت. امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت مسـلمانان در      

 صهیونیسم متجاوز و غاصب است.
) بود و در جنگ جمل و 7از اصحاب رسول خدا و امیرالمومنین علی( بن مظاهر: حبیب

) جنگید. حبیب از کسـانی بـود کـه بـراي امـام      7صفین و نهروان کنار امام علی(
بن عقیل، نمایندة امام به کوفـه رسـید،    ) نامه نوشت و هنگامی که مسلم7حسین(

بن عوسـجه در کوفـه    مختار به حمایت از او سخن گفت. او به همراه مسلمدر منزل 
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گرفت و در واقعۀ عاشـورا همـراه دیگـر یـاران آن      ) بیعت می7( براي امام حسین
 حضرت به شهادت رسید.

ش) در محلـۀ لومبـان اصـفهان بـه دنیـا آمـد و       1307-1360( حسینی بهشتی، سـیدمحمد: 
آن شـهر ادامـه داد و پـس از چنـدي در پـی       تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در 

تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعـد بـراي تحصـیل در رشـتۀ     
الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه    
دهد، شهید دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل فعالیت گسترده خود را در آگاهی 

هاي سیاسی و مبـارزاتی در رژیـم پهلـوي آغـاز      نیز شرکت در فعالیتنسل جوان و 
هاي بسیار گسـترده در تمـام ابعـاد اجتمـاعی و      کرد و پس از انقالب پس از فعالیت

در انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب جمهـوري       1360سیاسی و مذهبی در هفتم تیرماه 
 دت رسید.اسالمی، به دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شها

) بـود کـه روز عاشـورا از شـدت     7فرزند شـیرخوار امـام حسـین(    اصغر: حضرت علی
) وقتی تمام یاران را از دست داد خطـاب  7تاب شده بود. امام حسین( تشنگی بی

در همـین حـال کـه فرزنـد     » ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل«به دشمنان گفت: 
د پرتـاب کـرد کـه گـوش تـا گـوش       سوي فرزن روي دست امام بود، حرمله تیري به

اصـغر را   ) را شکافت و خون گلـوي او را بـه آسـمان پاشـید. علـی     7اصغر( علی
فرهنگ عاشورا، جـواد  «نامند.  الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می باب

 »محدثی
قمري در مدینه متولد  43) بود و در سال 7عبداهللا الحسین( فرزند ابی اکبر: حضرت علی

چهره، زیبا و خوش زبان و دلیر بود. از جهـت سـیرت و خلـق و     جوانی خوش شد.
) 7اکبر( ) بود. علی6ترین مردم به پیامبر اکرم( خوي و صباحت رخسار شبیه

پرداخـت. وي   ) فعاالنه به مبارزه می7در روز عاشورا در کنار پدرش امام حسین(
در نبـرد روز عاشـورا تـا    هاشم در روز عاشورا بود. نقل است که  نخستین شهید بنی

دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رساند. پس از آنکـه توسـط مـرة بـن     
اي وارد آمد، دشمن جرأت پیدا کرد بـه او هجـوم    منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه

هـا قـرار گرفـت و     آورد. پس از آن توسط دشمن آمـاج تیـغ شمشـیر و نـوك نیـزه     
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 25سـال و برخـی    19مورد سن شـریف وي برخـی   مظلومانه به شهادت رسید. در 
 اند. سال نوشته

) 7) در واقعه عاشورا از امام حسـین( 7) فرزند امام حسن(7( قاسم حضرت قاسم:
اش نبـود.   قدري نوجـوان بـود کـه زره و لبـاس جنگـی انـدازه       اذن میدان گرفت. به

 شجاعانه جنگید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسید.
ش) فرزند مرحوم آقـا سـید محمـدتقی دسـتغیب در     1360 -1292( الحسین:دستغیب، عبد

سـالگی مقـدمات علـوم را     12خانوادة اهل علم و تقوا دیده به جهان گشود. تا سن 
نزد پدر فراگرفت و سپس در شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیـز اقامـۀ نمـاز    

و سـتم دسـتگاه    جماعت در مسجد باقرخان و تبلیـغ احکـام دینـی و افشـاي ظلـم     
هاي این عـالم مجاهـد،    طاغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت. بر اثر افشاگري

رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کرد. او بعد از سـقوط  
دیگر بار به ایران مراجعت کرد. مصـادف بـا مبـارزات امـام      1321رضاخان در سال 

فرسـتادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نهضـت       ، به امام پیغام 1342خمینی در سال 
هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـهید دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان      

مدتی در خانۀ خود حصر شـدند.   1356فارس را برعهده داشتند؛ تا آنجا که در سال 
هاي ایشان در اواخر حیات خود امامت جمعۀ شیراز و ریاست حوزة علمیۀ  از سمت

بـه هنگـام عزیمـت بـه نمـاز       1360شهید دستغیب سرانجام در آذرماه  فارس است.
جمعه مورد سوءقصد قرار گرفتنـد و همـراه چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت         
رسیدند. این شهید سعید و عـالم خبیـر داراي آثـار متعـددي در تفسـیر و احکـام و       

 اخالق نیز هستند.
زوین متولد شد، تحصیالت ابتـدایی  ش) در شهرستان ق 1360 -1312( رجایی، محمدعلی:

نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمام رسانید و پس از  خود را تا اخذ گواهی
زمان، تحصیالت خـود   وارد نیروي دریایی شد و هم 1338عزیمت به تهران در سال 

را از طریق مدارس شبانه ادامه داد و توانست در رشـتۀ ریاضـی در مقطـع لیسـانس     
لتحصیل شود و به عنوان معلم در مـدارس مشـغول کـار شـود. شـهید رجـایی       ا فارغ

چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شاه آغاز کرد. پـس از انقـالب، شـهید    
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هاي مهمی چون وزارت آموزش و پرورش، نمایندگی مردم تهـران در   رجایی سمت
سـالمی را  وزیري جمهـوري ا  سمت نخست 1359مجلس شوراي اسالمی و در سال 

وزیـري   بر اثـر انفجـار دفتـر نخسـت     1360شهریور  8برعهده داشت و سرانجام در 
 دست منافقین کوردل به شهادت رسید. به
اي مقیـد و مـذهبی دیـده بـه جهـان       در تهران در خانواده 1338در سال الدین، مهدي:  زین

به ورود به موفق  1356گشود. در دوران کودکی با قرآن آشنا و مأنوس بود. در سال 
آبـاد و   دانشگاه شیراز شد اما چون پدرش کتاب فروش بسیار فعالی بود او را به خرم

سقز و پس از آن به اقلید تبعید کردند. مهدي به تبع از خانواده مجبور شـد از ادامـۀ   
الـدین   تحصیل در دانشگاه شیراز منصرف شود. پس از پیروزي انقالب اسالمی زیـن 

ت و عملیات سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی درآمـد و در    به عضویت واحد اطالعا
ترین درجه یعنی مسئولیت فرمانـدهی اطالعـات عملیـات     این رسته سازمانی تا عالی

طالـب   در منطقه دزفول و سوسنگرد و پس از آن به فرماندهی تیـپ علـی ابـن ابـی    
ـ   دست یافت. زین اتقوا و الدین فرماندهی خود ساخته، متخلق، مقاوم، خودسـاخته، ب

هاي واالي اخالقـی او موجـب شـده بـود کـه بسـیاري از        صبور بود. همین ویژگی
مهـدي   1368اطرافیانش نیز از او و سیرة اخالقی او تبعیت کنند. در آبـان مـاه سـال    

الدین به همراه برادرش در منطقۀ سردشت کرمانشاه با گروههاي مسلح مخـالف   زین
 دو به فیض شهادت نایل آیند. جمهوري اسالمی ایران درگیر شود و هر

ساز جمله نخستین زنانی است که به اسالم ایمان آوردند. نام سمیه جـزء مشـهورترین    ه:می
مؤمنانی است که از سوي اشراف مکه شدیداً شـکنجه شـدند. سـمیه همسـر یاسـر،      
نخستین شهید زن و اولین شهید در تاریخ اسالم است. (غالمحسـین زرگـري نـژاد،    

 ).1378اسالم عصر نبوت، چاپ اول،  تاریخ صدر
عنوان شهید محراب معروف است.  ) در تاریخ اسالم به7حضرت علی( شهداي محراب:

) در حالی که در محراب نماز بـه عبـادت مشـغول بـود بـه      7موالي متقیان علی(
) 7شهادت رسید و پس از آن ضربۀ مهلک ابن ملجم مرادي بـود کـه امـام علـی(    

به خداي کعبه رستگار شدم. در دوران انقالب اسـالمی  » لکعبهفُزت و رب ا«فرمود: 
خصوص پس از پیروزي انقالب منافقین کوردل طـی سلسـله عملیـاتی بـه تـرور       به
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جمله به ائمه جمعه و جماعات و روحانیت  ها و یاران امام پرداختند. از آن شخصیت
اهللا دستغیب،  آیتآگاه و مبارز و در صحنه نیز رحم نکردند و به ترور شهدایی چون 

اهللا قاضی طباطبایی کـه   اهللا اشرفی اصفهانی، آیت اهللا صدوقی، آیت اهللا مدنی، آیت آیت
) در محراب و در مراسم عبـادي سیاسـی نمـاز جمعـه بـه      7چون حضرت علی(

 فیض شهادت نائل آمدند.
 ش در تبریز متولد شد. دروس مقـدماتی را در ه.1281در سال  طباطبایی، سیدمحمدحسین:

سالگی عازم نجف اشرف شد. طی یازده سال اقامت در نجـف   23ایران خواند و در 
ــائینی، ســید ابوالحســن اصــفهانی،     ــرزاي ن ــداري چــون: می ــان نام از محضــر عالم
محمدحسین غروي اصفهانی و میرزا علی آقا طباطبـایی اسـتفاده بـرد. اصـول روش     

وچهـار آبـان سـال     در بیسـت رئالیسم و تفسیر المیزان از آثار عالمه است. سـرانجام  
 درگذشت. 1360

البنـین عامریـه اسـت. در     ) از ام7فرزند حضرت علی( ):7بن ابیطالب( بن علی عباس
صحراي کربال پـس از شـهادت سـه بـرادرش جعفـر, عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه          

) رسـیده  7اش از امـام حسـین(   آفرینی و حضور قهرمانانه و دفـاع جانانـه   حماسه
) 7که بـا حضـرت امـام حسـین(     فرات حرکت کرد در حالی است. به طرف شط

رکاب بود. با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو را در مسیر فرات از یکدیگر جـدا   هم
کـه   کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند، مشک آب را پر کرد بـدون آن 

اي سـپاه  ها برگشت. در برگشـت بـا نبردهـ    سوي امام و خیمه اي آب بنوشد. به قطره
دشمن روبرو شد و در محاصره آنها قرار گرفت. در دو حمله دست راست و چپش 

همـه   اي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد. بـا وجـود آن   را قطع کردند و با ضربه
زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند. عبـاس  

بـن   حسـین «شهرت داشـت.  » هاشم قمر بنی«به العاده  خاطر شجاعت و زیبایی فوق به
 »علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده

 اقامتگاه رسمی و محل کار رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دي.سی کاخ سفید:
عنوان یکـی   ها به محل استقرار روساي جمهور کشور شوروي است. سال هاي کرملین: کاخ

در سـیطره بـر برخـی از    » و چپ  تیکمونیس«هاي جهان مرسوم به جناح  از ابرقدرت
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گرفـت. در واقـع نمـاد     هـا صـورت مـی    گیري کشورهاي دنیا در همین مرکز تصمیم
 شد. بود که از طریق کاخ سفید مدیریت می قدرت شوروي در برابر آمریکا می

هجري شمسی در آذرشـهر آذربایجـان شـرقی دیـده بـه       1293در سال  مدنی، سیداسداهللا:
جوانی براي کسب علم و کمال به شـهر مقـدس قـم عزیمـت      جهان گشود. در آغاز

کرد. دیري نپایید که از استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مراجـع  
اهللا خوانسـاري اجـازه    کوه کمري و آیـت  اهللا حجت اهللا حکیم، آیت بزرگی چون آیت

زه با رژیم فاسـد  اجتهاد بگیرد. ایشان تمام عمر خویش را در راه ترویج اسالم و مبار
عنـوان   طاغوت گذراند. پس از پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم همـدان بـه     

اهللا قاضی بـه   نمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. پس از شهادت آیت
اهللا مـدنی در بیسـتم    فرمان امام خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفـت. آیـت  

هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجـک منـافقی    بهپس از اتمام خط 1360شهریور 
 کوردل به شهادت رسید.

از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حـذف شـده مفهـوم عبـارت     مردم کوفه: 
که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم. مردم کوفه در  باید این باشد

هـاي پـس از پیـروزي     اند. در سـال  وفایی و بی تاریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی
انقالب اسالمی یکی از شعارهاي رایج و پرمعنی که مردم در دیدار با حضـرت امـام   

امـروز هـم در   ». ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند«دادند این بود که  خمینی سر می
عارها ایـن  پذیرد یکی از شـ  اي صورت می هایی که با حضرت آیت اهللا خامنه مالقات

 است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند.
در شهر قدس و نخستین قبله مسلمانان بوده است. این مسجد را حضـرت   مسجد االقصی:

اي شـدید ویـران    ) بنا کرد. سپس فرزندش سلیمان تکمیلش کرد. در زلزله7داود(
االقصـی در   الدین ایوبی مرمت شد. نام مسجد میالدي توسط صالح 585شد در سال 

) 6قرآن مجید آیه اول از سورة اسراء در آیات مربوط به معراج پیـامبر اسـالم(  
» سبحان الذي اسري بعبده لیالً من المسجد الحرام الی المسجد االقصـی «آمده است: 

این مسجد بارها از سوي یهودیان افراطی و صهیونیست مورد تهاجم قـرار گرفتـه و   
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ب شرقی مسـجد بـه آتـش کشـیده شـد. امـروز       میالدي قسمت جنو 1969در سال 
 شود. هاي مهم مقاومت مسلمانان فلسطین نامیده می عنوان یکی از مراکز و پایگاه به

اي روحانی متولد شد و در اوان  ش) در مشهد در خانواده 1357 -1298( مطهري، مرتضی:
کودکی به تحصیل علم پرداخت. وارد حوزة علمیـه شـد و چنـدي بعـد، از محضـر      

اهللا بروجردي و عالمه طباطبایی بهره جسـت. اسـتاد    ستادانی چون امام خمینی، آیتا
هاي خود  بعد از عزیمت به تهران، تدریس و تبلیغ و سخنرانی 1331مطهري از سال 

اي مهـیج   بعد از سـخنرانی  1342را در مدارس و محافل مذهبی آغاز کرد و در سال 
ز آزادي فعالیتهـاي فرهنگـی و آموزشـی و    علیه رژیم شاه روانه زندان شد اما پـس ا 

اي از آگـاهی   مبارزاتی خود را از سر گرفت و تا پیروزي انقالب و پس از آن لحظـه 
پـرداز   تـرین نظریـه   عنوان مهـم  بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به

بـه دسـت    1358اردیبهشـت   11جمهوري اسالمی نـامبردار شـد. امـا سـرانجام در     
 ک منحرف فرقان به شهادت رسید.گروه
. ش) در همدان دیده به جهان گشود. در آنجـا بـه تحصـیل     (ه 1307در سال  مفتح، محمد:

دوره دبستان و مقدمات علوم اسالمی روي آورد. سپس به حوزه علمیه قم مهاجرت 
که در این حوزه به درجه اجتهاد رسید، در دانشگاه تهران نیز موفـق بـه    کرد. درحالی

هاي مهـم مبـارزات انقالبـی از     ذ درجه دکتري گردید. نقش شهید مفتح در صحنهاخ
هـاي نمـاز    بسیار حساس بود. در خطبه 1357شکن عید فطر  جمله اقامه نماز دشمن

جمعه براي اولین بار نام امام خمینی را آشکارا بر زبان جاري کرد و رهبري امـام را  
مایی براي روزهاي بعـد دعـوت کـرد. شـهید     مورد تأکید قرار داد و مردم را به راهپی

مفتح با تشکیل شوراي انقالب، از طرف امام به عضویت این شورا درآمد و در ایـن  
عنوان عضو هیأت علمـی دانشـگان    اهللا مفتح، به سنگر منشأ خدمات شایانی شد. آیت

بـه همـراه دو    1358آذرمـاه   27پرداخت. سرانجام در  تهران، به تدریس و تحقیق می
ن از پاسداران جان بر کف خود در مقابل دانشکده الهیات از سوي گروهک منـافق  ت

) بـه خـاك سـپرده    3فرقان به شهادت رسید و در صحن حرم حضرت معصومه(
 شد.
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با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هـدف مبـارزه بـا رژیـم پهلـوي       1344در سال  منافقین:
د فکري شدند. پس از پیـروزي  تشکیل شد. اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدی

شـد تـا در    انقالب اسالمی، هر روز با جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر مـی 
هاي آنان  علیه جمهوري اسالمی به مشی مسلحانه روي آوردند. فعالیت 1360خرداد 

از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد. پس از آن تغییرات سازمانی وابسته بـه  
مارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـوري        آمریکا و اق

کردند. سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه    اسالمی ایران فعالیت می
کردند. اینـک در اردوگـاهی در عـراق مسـتقرند      آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می

ــه ــا اســتک   ب ــیس و اســرائیل همســو ب ــا، انگل ــزدوران آمریک ــوان م ــانی و عن بار جه
 ها فعالیت دارند. ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت
از طریق خبرگان رهبري به سمت قائم مقام رهبري انتخاب  1364در  علی: منتظري، حسین

به دستور امام خمینی از این مقـام عـزل شـد؛ در مـدتی کـه ایشـان        1368شد و در 
عالقـۀ رزمنـدگان و مـردم    سمت قائم مقام رهبري را برعهده داشتند مورد احترام و 

 بودند.
نی و مـن  قَشَنی و من احبنی عبحنی و من عرفنی اَفَرَنی و من وجدنی عدی وجنبلَمن طَ«

قتَشَعشقنی علتَتَو من عشقته قَ هو من قتلته فَ هلَعدیتَ یدر  :»نـا دیتـه  و من دیته فاَ ه
خصـوص در   عبارت کـه بـه   کدام از کتب روایی حدیث یا عبارتی دقیقاً مثل این هیچ
الشـیعه   مشهور بود یافت نشـد. در وسـائل  » حدیث قدسی«هاي دفاع مقدس به  سال

و من سـألنی   حیتۀان اهللا تعالی قال: من دعانی ا«حدیثی شبیه به این نقل شده است: 
و مـن عرفنـی    بقیـۀ اعطیته و من اعطانی شکرته و من عصانی سترته و من قصـدنی ا 

بتلیته و من احبتُه قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فأنا خیرته و من احبنّی ا
 ).419، ص 18(ج » دیته

فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است. هابیل و لبودا از یک بطن از حوا زاییده شـدند و   هابیل:
قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند. حکم خدا این بود که برادر و خـواهر تنـی   

توانند ازدواج کنند، باید هابیل بـا اقلیمـا و قابیـل بـا لبـودا ازدواج کننـد. قابیـل         نمی
نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیل هابیل را کشت. هابیل نخستین کسی بـود کـه   
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توسط برادر کشته شد. گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در کـوهی       
برادر (قابیـل و هابیـل) بـه درگـاه خـدا      حدود سراندیب بود. وقتی قرار شد هر دو 

قربانی آورند، از هابیل که گوسفندي را آورده بود، قربـانی پذیرفتـه شـد و از قابیـل     
پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد. هابیل شبان بـود. هابیـل   

 فرزند دوم آدم و حواست. (دهخدا)
ون مبارز قبل از انقالب اسـت کـه در جـوانی پیـرو     از روحانی اکبر: رفسنجانی، علی هاشمی

مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد. قبل از انقـالب مکـرر از سـوي رژیـم     
هایی چون: سرپرسـتی   دار مسئولیت پهلوي دستگیر شد. پس از انقالب اسالمی عهده

وزارت کشور، ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري، ریاسـت شـوراي   
ب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري و...   عالی انقال
 اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارند. شد. هم

آمـده  )» 7کلمات االمـام الحسـین(   عۀموسو«عبارتی که در کتاب  هل من ناصر ینصرنی:
 یـۀ لـذر هل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هـل مـن ناصـر ینصـر ا    «این است: 

) 506(ص » االطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول 
اي  ترجمه: آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده     

) را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هسـت بـراي       6هست که ذریت پاك رسول(
 کند؟ عدفا) 6)؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول(3فرزندان بتول(
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