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

 »ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید نامه از این وصیت
 32ص 15جلد  -صحیفه نور -)ره(امام خمینی

 



 
 

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

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

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

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

 .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
 1359فعالیت انتشاراتی در بنیاد مقارن با تأسیس این نهاد مهـم و انقالبـی در سـال    آغاز  

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

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

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

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

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

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

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

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

 .سازد آشکار می
قبل، نظرات بسیار سودمند و قابل اعتناء به دفتر انتشـارات شـاهد رسـید و     اتجلدمدر  

 .مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب لحاظ گردید
است کـه   هاي شهداي استان سمنان نامه وصیتاز  پایانی نامه وصیت 60این کتاب حاوي  

 کـه نامه کامل شهداي این استان به چاپ رسـیده اسـت    مجلد وصیت 13هاي  به همراه نمایه
هاي کارشناسانه در واحد انتشار اسناد و آثار شهدا و ایثـارگران   بازنگري ها و حاصل بررسی

گـروه زبـان وادبیـات     در اینجا شایسته است که از آقاي دکتر منـوچهر اکبـري اسـتاد   . است
و پژوهشگر ادبیـات وتـاریخ دفـاع     ران، رئیس بنیاد دانشنامه نگاري ایرانفارسی دانشگاه ته

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

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

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

دسـت صـاحبنظران و اندیشـمندان عرصـه تـاریخ و فرهنـگ جامعـه را بـراي          در پایان 
فشاریم، امید اسـت ایـن تـالش فرهنگـی در شـناخت       نه میهمکاري، نقد و بررسی صمیما

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

 .دا و ایثارگران را فراهم سازدامام شهدا و رهبر معظم انقالب اسالمی و خانواده معظم شه
 

 نشر شاهد
 1392 پاییز
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 هاي کلیدي  عبارت
I  را فـداي اسـالم و قـرآن     انتـ مالآید از جـان و   بر می دستتانبرادرانم راه مرا ادامه دهید آنچه از

 .کنید
I شدم) 7(ن من فداي اسالم، فداي امام حسی. 
I کنم براي رسیدن به کربال جان را نثار می. 
I میشه سـخن از حـق بگوییـد    ه. شما خواهرانم با حجاب با صبر و شکیبایی دشمنان را برنجانید

 .قرآن بخوانید
I این آرزوي برادرتان بود که در راه خدا با کفر بجنگد و به واالترین مقام یعنی شهادت نایل آید. 
I خواهم براي طول عمر امام دعا کنید از شما می. 

 محمد :نام
 نصیري مجنی :خانوادگی  امن

 ابراهیم  :پدر نام 
 رقیه :نام مادر

  1350یکم خرداد  :تاریخ تولد
 شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود :محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 جهاد سازندگی :کننده ارگان اعزام

 1366پنجم بهمن  :تاریخ شهادت
ــرزي  :محــل شــهادت ــاط میــل م روســتاي حی

 سردشت
 سقوط بهمن  :حوة شهادتن

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 محمد نصیري مجنی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»انا هللا و انا الیه راجعون«
 ».ي او بازگشت خواهیم کردبه سوو  مییخداهمه ما از «

پیوستم و خداونـد مـرا    لقاءاهللاکنم اگر این لیاقت را داشتم و به  به شما وصیت می 2[...]
) 7(به درگاهش پذیرفت شما ناراحت نباشید گریه و شیون نکنید گریه را بـراي حسـین  

 .کنید 5اکبرو علی 4)7(، ابوالفضل3براي قاسم
 6خواسـتم عصـاي   ا براي من زحمات بسیار کشیدي و مـن مـی  و روزه ها شبمادرم تو 

روم تـا از دیـن    دست تو در پیري باشم اما براي من دفاع از اسالم و قرآن مهم بود مـن مـی  
مادر اگر شهید شدم خدا را شـکر کـن کـه فرزنـدي بـه       7اسالم حمایت کنم با کفار بجنگم

شـوم مـادرم اگـر کمـی      بـانی مـی  جـنگم و در راه او قر  اسالم هدیه کردي، در راه خدا مـی 
کن با صبر و حمایت از اسـالم روح مـرا شـاد و یـاد مـرا       9از من دیدي حاللم 8احترامی بی

 .در خانه برافروز ادمیبه نگهدار مانند دیگر مادران شهید شمعی 
فـداي  ] را[ انتـ مالآیـد از جـان و    بر می دستتانشما برادرانم راه مرا ادامه دهید آنچه از 

تر و فریـاد  هایتان را محکممشت 10]کنید[آنچه بدي از من دیدید حاللم . م و قرآن کنیداسال
سـاله خودتـان    16افتخـار کنیـد کـه بـرادر      .جنگ جنگ تا پیروزي کنید. آن را بلندتر کنید

مـن سنگرسـاز   . شـدم ) 7(ن من فداي اسالم، فداي امام حسـی . محمد نصیري شهید شد
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که جنـگ   شاءاهللا انمادر و برادرانم . کنم ه کربال جان را نثار میبراي رسیدن ب. سنگر بودم بی
و یارانش و براي مـن گریـه کنیـد    ) 7(پیروز شد و شما به کربال رفتید آنجا براي حسین

 )مادر براي امور زندگی و خرج من از سپاه و یا از کسی چیزي نگیر و توقعی نداشته باش(
همیشـه سـخن از حـق    . ایی دشمنان را برنجانیـد شما خواهرانم با حجاب با صبر و شکیبو 

اگر برادرتان را دامـاد نکردیـد بـه یـاد دیگـر      . گونه زندگی کنید بگویید قرآن بخوانید زینب
این آرزوي برادرتان بود که در راه خدا با کفر بجنگـد و بـه   . ناکامانی که از دنیا رفتند باشید

کـه  . ویـم رسـیدم خـدا را سـپاس گوییـد     اگر بـه آرز . واالترین مقام یعنی شهادت نایل آید
 .برادرتان جانش را فداي اسالم کرد و به آرزویش رسید

هـایی در خـاك مـیهن عزیـز پرپـر       من سرافراز باشید که این چنین گل وطنان همو شما 
خواهم براي طول عمر امام دعا کنید و  مادرم برادرانم خواهرانم در پایان از شما می. کنید می

 .دعا کنید) عج(ن ه زودتر مهدي صاحب زمابراي ظهور هرچ
 »والسالم«

 برادر جهادگر شما محمد نصیري
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 19نصیري مجنی، محمد    ¹استان سمنان 

 



 
 
 

 

 ي کلیديها عبارت
I ام هاي حق علیه باطل آمده فقط براي رضاي خدا و اداي تکلیف به جبهه. 
I   درود بر شهداي انقالب و جنگ تحمیلی که با خون خود به ما آگاهی دادند، تا راهشان را ادامـه

 .دهیم
I  ي عالم ملکوت ببریدبه سواي شهدا دست مرا بگیرید و مرا از این قفس تنگ . 
I  توان رزم در مقابل دشمن عطا نما خدایا به من. 
I  از شهادت من الگویی براي همسران دیگر باش] بعد[همسرم. 
I هایم را در خط امام و اسالم تربیت کن همسرم، بچه. 
I همسري انتخاب کنند که با شرع مقـدس اسـالم مطابقـت    خواهم که موقع ازدواج  از پسرانم می ،

 .داشته باشد
I من راهی جز دفاع از اسالم را نداشتم. 

 محمدمهدي :نام
 نظري :خانوادگی  نام

 محمد :رپد نام 
 خاور :نام مادر

 1318 یکم فروردین :تاریخ تولد
 توابع شهرسـتان  از قانیم يروستا :محل تولد
 شاهرود

 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1363چهارم اسفند  و بیست :تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق :محل شهادت
  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار



 21نظري، محمدمهدي    ¹استان سمنان 

 محمدمهدي نظري
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 1»آتیۀٌ ساعۀحقّ و  ةَاشهد انَّ الموت حقّ و الحیو«

و انبیـاء ادا  به خـدا   2بعد از حمد و سپاس خداوند چند کالمی عرضه بدارم که دین خود را
 -3 نیزم -2باغ،  -1اموالی که در تصرف این حقیر محمدمهدي نظري فرزند کاظم، . نمایم
 -8قـدیمی،   4طحیـا  -7در میقـان   3طزمین جلگه حیا -6آباد مادکان حیاط در علی -5چاه 

 .آهن حقوق در ذوب
زمـانی کـه    حق سوا شدن ندارند در مال، تا 5ها همسرم باشد و بچه] بعهده[قیم فرزندان 

 انشاءاهللا. کبیر بشوند و سرو سامانی بگیرند آنهاهمه 
 و فـن کو مادرم تا زمانی که زنده است هر گونه چیزي احتیاج داشت، بدهنـد و خـرج   

و تـا  . معمول و عرف محل بدهند 6دفن هنگام مرگ بدهند و خرج مجالس او را هم مطابق
و پسر حصۀ سهمیه خود را ببرد و دختـر  خود در منزل ما باشد  7تواند به میل زنده است می

 پنج هزاریک زیارت کربال بدهند یا مبلغ . دختر حصۀ هم سهمیه بعد از کبیر شدن فرزندانم
 .تومان به هر کدام بدهند

 .و براي خودم هم از همین مال که مطابق معمول مردم هست خرج کنند
و کودکان تا زمـانی  و فرزندانم پسرم آنچه که به مال اضافه کرد مربوط به خودش است 

بدهیـد  ] هسـتم [مال بابا استفاده کنند و هر کسـی کـه گفـت بـدهکارم      9هستند از 8]صغیر[

                                           
 .»...و اماماً و اشهد انّ «: در اصل وصیت چنین شروع شده است .تیم ياز دعا يفراز -1
 .»ن خداید«ت یدر اصل وص -2
 .»اتیح«ت یدر اصل وص -3
 .»اتیح«ت یدر اصل وص -4
 .»بچها«ت یدر اصل وص -5
 .»متابق«ت یدر اصل وص -6
 .»لیبم«ت یدر اصل وص -7
 .»ریکب«ت یدر اصل وص -8
 .»با«ت یدر اصل وص -9
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ـ   سال کریال بدهند و نماز ی 20000 1رد مظالم. بدهکاري مرا بـراي   سـال  کو روزه هـم ی
 .2هم نماز براي پدرم بخوانند سال کروزه براي پدرم ی سال کخودم و ی

 
 ]اي دیگرنامهوصیت[

 اهللا الرّحمن الرّحیم بسم
ین حضرت محمدبن عبداهللا الم علی خاتم النبی العالمین و الس بـا  ). 6( الحمدهللا رب

بـر انبیـاء و رسـوالن     درودپایـان بـه درگـاه خداونـد تبـارك و تعـالی و        حمد و سپاس بی
ــدبن عبــداهللا شــنبه مورخــه  در هنگــام ظهــر روز ســه) 6( مخصوصــاً حضــرت محم

اي از خود به یادگـار بـه عنـوان وصـیت      نگارم، تا نوشته قلم بر کاغذي می 3]با[ 30/12/63
اینجانب محمدمهدي نظري فرزند کاظم اعزامی از شاهرود سـاکن روسـتاي میقـان    . بنویسم

 4هاي ام که با بعثی هاي حق علیه باطل آمده که فقط براي رضاي خدا و اداي تکلیف به جبهه
ابی آگاهانه و از روي بصیرت، تا قلب امام امت را متجاوز عراقی برزمم و با انتخ 4هاي بعثی

درود بـر شـهداي انقـالب و جنـگ     . را خشـنود نمـایم  ) اهللا عـج (را شاد نمایم و امام زمـان  
پـر   را شـان یسنگرهاتحمیلی که با خون خود به ما آگاهی دادند، تا راهشان را ادامه دهیم و 

و در ] القـائم [د ولی ما ماندیم و منتظـر  که رفتند و به لقاءاهللا رسیدند و پیروز شدن آنهاکنیم 
آرزوي خـود کـه   ] بـه . [بریم، که اگر خداوند رحیم سعادت نصیب کند می به سراین انتظار 

 .فرماید پیروزي و در نتیجه شهادت است برسیم که خود در قرآن می
  5»والتحسبنّ الذّین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
بلکـه آنـان زندگاننـد و در نـزد      6انـد  مبرید کسانی که در راه خدا کشته شـدند مـرده  گمان «

 .باشند خداوند متنعم می

                                           
 .»هیظلم«ت یدر اصل وص -1
  .اندذیل وصیت شهید نظري را افرادي امضاء کرده -2
 .»قلم بر«ت یدر اصل وص -3
 .قاتیتعل. ك.ر -4
 .169 /آل عمران -5
 .»اندنمرده«ت یدر اصل وص -6



 23نظري، محمدمهدي    ¹استان سمنان 

ي عـالم ملکـوت ببریـد و از    بـه سـو  اي شهدا دست مرا بگیرید و مرا از این قفس تنگ 
چنین شود به آرزوي دیـدار معشـوق    و اگرخداوند بخواهید که مرا نیز به شما ملحق نماید 

خدایا اگر مرا که عمري در تباهی و گناه بودم و از دستوراتت سـرپیچی نمـودم   . ومموفق ش
خـدایا بـه   . نپذیري و شهادت نصیبم نکنی با اعمال زشتم چه کنم که به درگاهت روسـیاهم 

حضرت فاطمـه  ...  1[...] توان رزم در مقابل دشمن عطا نما که از هیچ مقابله سرسختانه  من 
 هـا  یسختو اما اي همسر مهربانم درود بر شما که حقاً در مقابل روسفید شوي  )3(ا زهر

از شـهادت مـن الگـویی بـراي      2]بعـد [و . ایـد  ها به خرج داده و مشکالت زندگی استقامت
. همسران دیگر باش و مرا با فرزنـدانت بـبخش کـه راهـی جـز دفـاع از اسـالم را نداشـتم        

هـایم را در خـط امـام و اسـالم      ام و بچه خانواده تر بزرگو  3]قیم[هایم باش  سرپرست بچه
بگذار که تحصیل کنند و علم بیاموزند تا به ایـران اسـالمی خـدمت کننـد و اي     . تربیت کن

خواهم که جاي خالی مرا پر نماییـد و تفـنگم را بـه زمـین نگذاریـد و       فرزندانم از شما می
خیانـت کننـد و اي   سنگرم را پر نمایید و مگذارید که دشمنان اسالم بـه ایـن آب و خـاك    

بردبـار باشـید و    )3( چـون زینـب کبـري    من 4دختران عزیزم صبر پیشه کنید و در فراق
احترام بگذارید و بـراي فرزنـدان خـود     ها آنبراي شوهران خود همسري نمونه باشید و به 
خواهم که موقع ازدواج همسري انتخاب کنند   مادري نمونه و شایسته باشید و از پسرانم می

اگـر هـم    و امـا شرع مقدس اسالم مطابقت داشته باشد و از نظر ایمانی نمونـه باشـند    که با
طلبم و مـرا ببخشـید    کسی از من بدي و یا ناراحتی دیده و یا شنیده، هم اکنون حاللیت می

شـاءاهللا  اگر احیاناً کسی از من طلبـی دارد ان . زیرا که لذّتی در بخشش است در انتقام نیست
کنم اگر نسـبت   بپردازند و اي خواهران مهربانم از شما خیلی عذرخواهی میهایم آن را بچه

طلـبم و از تمـامی بسـتگان     خدمتی کرده باشم و از شما حاللیـت مـی   لطفی و کم به شما کم
در پایـان اگـر   . کنم و امیدوارم مرا به بزرگـواري خودشـان ببخشـند    ی میعذرخواهدوستان 

                                           
  .نامه افتاده استیک صفحه از وصیت -1
 .»و از«ت یدر اصل وص -2
 .»ومیق«ت یدر اصل وص -3
 .»فراغ«در اصل وصیت  -4
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معمـول و   1مطـابق و خـرج مجـالس را    دییـ نمافن جسدي داشتم در گلزار شهداي میقان د
 .عرف محل از مال خودم خرج نمایید

 ام اسفند یکهزار و سیصد و شصت و سه سی
30/12/1363 

 محمدمهدي نظري

                                           
  .»متابق«در اصل وصیت  -1
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 27نظري، محمدمهدي    ¹استان سمنان 

 



 
 
 

 

 ي کلیديها عبارت
I    وظیفه مسلمانان بود که در مقابل کفار بایستند و خونها دهند و درخت اسالم را آبیاري کننـد تـا

 .م بتواند به تمام جهان گسترش پیدا کنداسال
I جنگ اسالم با تمام کفر است، جنگ با صدام. 
I رسند توانند به جبهه بروند، اگر هم شهید شدند به درجه واالیی می می که یکسان. 
I بایست یک بار بمیرم و آن مردن چرا که شهادت در راه خدا نباشد من می. 
I ش و افتخار کن که چنین فرزنـدي را داشـتی و در   اي مادر عزیز تو در شهادت من خوشحال با

 . راه اسالم هدیه دادي
I  را پیش بگیرید) 3(اي خواهران راه زینب. 
I امیدوارم که مردم در نماز جمعه و جماعت و دعاها شرکت کنند و قرآن زیاد بخوانند . 

 عباس :نام
 نعمتی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 خدیجه :نام مادر

 1347 یکم مهر :تاریخ تولد
توابـع   از مـزج  يروسـتا  :محل تولـد 

 شهرستان شاهرود
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 ارتش :کننده ارگان اعزام

 1366هجدهم تیر  :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
 صابت ترکشا :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار



 29نعمتی، عباس    ¹استان سمنان 

 عباس نعمتی
 

 اهللا الرّحمن الرّحیم بسم
 1» امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقونالذّین قتلوا فی سبیل اهللاوال تحسبنّ«
اند و نزد خـدا روزي   بلکه زنده مردگاننداز  2شوند مپندارید کسانی که در راه خدا کشته می«

 ».خورند می
 )امام خمینی( 3».ملتی که شهادت براي او سعادت است پیروز است«

امام خمینی  حقشبر و نایب ) عج(ن با درود و سالم به تنها منجی عالم بشریت امام زما
 .کنم نامه خود را آغاز می و تمام شهدا از صدر اسالم تاکنون و تمام رزمندگان اسالم وصیت

در مقابـل کفـر    4]مسـلمان [بایسـت   مـی ) 6(م از همان ابتدا یعنی زمان پیامبر اسال
بایستد و به دفاع مقدس خود ادامه دهد و یا کشته شود و یا بکشد کـه در هـر دو صـورت    

با اسالم بود و چون منظور انجام وظیفه بود و وظیفه مسـلمانان بـود کـه در مقابـل     پیروزي 
کفار بایستند و خونها دهند و درخت اسالم را آبیاري کنند، تا اسالم بتواند بـه تمـام جهـان    

جنگ اسـالم بـا تمـام    « 5توان گفت جنگ با صدام که می اآلن همبنابراین . گسترش پیدا کند
مانان به جبهه رفته و در مقابل این صدام جانی ایستادگی کرده و ریشه باید مسل 6»کفر است

توانند به جبهه برونـد و اگـر هـم     می که یکسانصدام را قطع کنند و وظیفه شرعی است که 
علیـین اسـت و بـاالتر از آن    رسند کـه همـان درجـه اعلـی     شهید شدند به درجه واالیی می

 .اي نیست درجه
ن لیاقت آن را داشتم و شهید شدم، در شـهادت مـن ناراحـت    پس اي خانواده من اگر م

بایست یک بار بمیرم و آن مردن چرا که شهادت در راه خـدا نباشـد،    چرا که من می. نباشید
تـوانم شـما خـانواده عزیـز را در آن دنیـا مـورد        و به درجه پیامبران رسیدن نباشد و هم می

                                           
 .169 /آل عمران -1
 .»شودیم«ت یدر اصل وص -2
 .187، ص13ج ،فه امامیصح -3
 .»ر مقالست دیبایم«ت یدر اصل وص -4
 .قاتیتعل. ك. ر -5
 .شه امامی، جنگ و دفاع در اند24، دفتر 70ان، صیتبی، نیامام خم -6
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فقط بگویید، که اي خدا این قربـانی را  شفاعت قرار دهم و اگر شهید شدم، در شهادت من 
از ما بپذیر و اي مادر عزیز تو در شـهادت مـن خوشـحال بـاش و افتخـار کـن کـه چنـین         

را پـیش گرفتـی و مـرا     1فرزندي را داشتی و در راه اسالم هدیه دادي و راه حضـرت لیلـی  
) 7(ن یببخش، که براي تو فرزند خوبی نبودم و تو اي پدر عزیز افتخار کن کـه راه حسـ  

 .را پیش بگیرید)3(را پیش گرفتی و هیچ ناراحت نباش و شما اي خواهران راه زینب 
شما اي و برادران راه مرا ادامه دهید و امیدوارم که ملت عزیز و پدر و مادر و خـواهران  
و برادران و تمام اقوام مرا ببخشید و مرا حالل کنید چون نتوانسـتم در طـول عمـرم انسـان     

مردم امیدوارم که در نماز جمعه و جماعت و دعاها شرکت کنند و قرآن ] از[ خوبی باشم و
بیفتنـد و   )7(ن زیاد بخوانند و اگر خانواده من خواستند براي من گریه کنند به یاد حسی

بخشم و اگر مردم از مـن طلبـی    براي او گریه کنند و من از هر کس که طلبی دارم به او می
 .در پایان عرضی ندارم بجز ادامه راه من. ددارند از خانواده من بگیری

 

 عباس نعمتی

                                           
 .الیت لیدر اصل وص .دارد) 7(اکبریو مادر عل) 7(نیاشاره به همسر امام حس -1



 31نعمتی، عباس    ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 ي کلیديها عبارت
I  در ایـن  ) 7( پدر عزیزم، فرزند حقیرتان با روح و آرمان نشأت یافته از خط خونین اباعبـداهللا

 .مسیر گام نهاده
I  الهـی   خدا را سپاسگزارم که توفیقی به من داد تا قطرات خونم را در راه استقرار حکومت عـدل

 . جاري سازم
I  ي بـه سـو  والدینم از شهادتم ناراحت و افسرده نشوید، چرا که طبق قضاي الهی همه دیر یا زود

 .او عازم هستیم
I  ادامـه سـفر دادن چیـز     نمـودن و تهیه توشه بـراي تجدیـد قـوا     جهتاین دنیا جز کاروانسرایی

 . دیگري نیست
I وقت گویم نماز ـ نماز با حضور قلب و اول جهت تذکر می. 
I اگر نماز نزد خداوند قبول شود، کلیه اعمالمان پذیرفته خواهد شد. 
I          سربلندي و الگوي کامل انسانیت مـا در اقصـی نقـاط جهـان، همـه و همـه ناشـی از عنایـت و

 .سخاوت آن دریاي بیکران احدیت است
I  از آن صالحان و مؤمنان است نیزموعده خداست که وراثت اصلی. 

 محمود :نام
 نعمتی :خانوادگی  نام

 شکراهللا :پدر نام 
 سکینه :نام مادر

 1341 دهم تیر :تاریخ تولد
 دامغانشهرستان  :محل تولد
 کاردانی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364یکم بهمن  و بیست :تاریخ شهادت
 اروندرود :محل شهادت

 اصابت ترکش :ادتنحوة شه
فــردوس رضــاي گلــزار شــهداي  :مــزار

 زادگاهش
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 محمود نعمتی
 

  الرّحمن الرّحیمبسم اهللا
 1.»ان اهللا یحب اّلذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانّهم بنیانٌ مرصوص«
خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد کافران مانند سـد آهنـین همدسـت و پایدارنـد بسـیار      «

 ».دارد دوست می
بـا  . بخش مؤمنان و خوار کننده گمراهـان  آن عزت  بنام خداي جان دهنده و جان گیرنده

داران طریـق  گـران و مشـعل   ترین بندگان خدا، آن هدایت ض سالم و صلوات بر شایستهعر
و ) 6(د نور، بخصوص بر خاتم پیامبران آن شفیع امت و پیامبر رحمت، حضرت محم

ائمه پاك و معصوم و با سالم بر منجی عالم بشریت و زعیم توانا خمینـی کبیـر و بـا ارائـه     
پدر عزیـزم، فرزنـد   : ادران شهید داده و شما والدین عزیزماهللا و پدر و م سالم به امت حزب

در ایـن مسـیر گـام    ) 7( یافته از خط خـونین اباعبـداهللا   2حقیرتان با روح و آرمان نشأت
کـه تـوفیقی بـه مـن داد تـا قطـرات خـونم را در راه اسـتقرار          3نهاده و خدا را سپاسـگزارم 

والـدینم از شـهادتم   ... بفرمایـد  حکومت عدل الهی جاري سازم که امید اسـت از مـا قبـول   
ي او عازم هسـتیم  به سوناراحت و افسرده نشوید، چرا که طبق قضاي الهی همه دیر یا زود 

ادامه سفر دادن چیـز   نمودن وتهیه توشه براي تجدید قوا  جهتو این دنیا جز کاروانسرایی 
ب خواهد شـد  در ثانی افسردگی ما موجب خوشحالی دشمنان اسالم و انقال. دیگري نیست

که این چندان با سیر تکاملی نهضت سازگار نیست و اگر خواستی اشکی بـرایم بریـزي بـه    
گریه کن و در آن حال با دلِ شکسته و ) 7(اباعبداهللا عاشوراي  جانگدازي ها بتیمصیاد 

 .نهایی رزمندگان و طول عمر امام عزیزمان بنما دعا براي نصرت ] و[پاکت، 
دارم کـه فرزنـد شایسـته و مطیعـی برایتـان نبـودم و نتوانسـتم حـق         اقرار : پدر و مادرم
نهایت لطف و کرم، شماها هستید  نمایم لیکن بعد از آن منبع و سرچشمۀ بی 4فرزندي را ادا

                                           
 .4 /صف -1
 .»نشئت«ت یدر اصل وص -2
 .»سپاسگذار«ت یدر اصل وص -3
 .»عطا«ت یدر اصل وص -4
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درگذریـد و مـا را حـالل     میها لغزشهایتان سرشار از رحم و عطوفت است پس از  که قلب
 .کنید

ال کـنم،   بـه شـما  اي  ه بخواهم نصیحت و توصـیه از آنم ک تر کوچکبرادرانم و خواهرم، 
که بفرموده رهبر کبیرمان، !! گویم نماز ـ نماز با حضور قلب و اول وقت  جهت تذکر می کن

اگر نماز نزد خداوند قبول شود، کلیه اعمالمان پذیرفتـه  . 1»جنگ ما براي برپایی نماز است«
 .جماعت برگزار کنید ی کنید آن را با شکوهی خاص و به صورتسعپس . خواهد شد

اسـوه و ایثـار   ] و[دانم در برابر امتی کـه مظهـر    و اما امت شهیدپرور، خودم را الیق نمی
 2[...]کنم،  وظیفه اشاره می بر حسبي وجودي کنم، ولی فقط هستند با کالمی بخواهم ارائه

اعـت و  اي مردم به خاطر پیغمبر نعمات خـدا را سپاسـگزاریم، امـا در ایـن دوران بایـد اط     
شــکرمان از ایــزد حــق بیشــتر باشــد، چــرا کــه ایــن نعمــت عظــیم رهبــري کــه بــه حــق  

تا ظهور حجت حق عمرش را طوالنی بگرداند و این عظمـت و اقتـداري    )3(زهرا فاطمه
قرن به قرآن و اسالم بازگشته و نیز سربلندي و الگوي کامـل انسـانیت مـا در     14که پس از 

از عنایت و سخاوت آن دریاي بیکران احـدیت اسـت    اقصی نقاط جهان، همه و همه ناشی
خدایا ما که عـاجز و نـاتوانیم از شـکر ایـن هـم      . که مشمول این سرزمین قرار گرفته است

طبق گذشته کوشش کنم به سخنان گهربار رهبر عزیزمان جامـه عمـل    وطنانم همبخشندگی 
ر گونه شرك ادامـه دهـیم،   امان سپاه حق با خصم زبون را تا محو ه پوشانده و این پیکار بی

بارالهـا تـو را بـه    . از آن صالحان و مؤمنان اسـت  نیزمآري وعده خداست که وارثان اصلی 
دهم که اعمال و نیـات مـا را خـالص     قسمت می) 6(دآل محم و )6(دمحمحق 

 .بگردان و این کاالي ناقابل جانم را به لطفت قبول بفرما
 آمین یا رب العالمین

 16/11/64محمود نعمتی 
 جی زنآرپی: یگان خدمتی

 )7(گردان امام موسی بن جعفر 
 دامغان] ي[فردوس رضا در کنار سایر شهدا: محل دفن

                                           
 .185، ص 7؛ امام در سنگر نماز، تبیان، ش393، ص12ام، ج صحیفه ام -1
 .ناخوانایت در اصل وص -2
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 ي کلیديها عبارت
I      امیدوارم که پروردگار جل و جالله این بنده گناهکار و خجل را بـه پیشـگاهش بپـذیرد و مقـام

 .شهادت که واالترین مقام است نصیب من گرداند
I موجب افتخار و خوشحالی شما باید باشد که با شهادت من فرداي قیامـت در پیشـگاه    پدر جان

 .اهللا اعظم روسفید خواهید بود حضرت احدیت و رسول
I  همیشه بدانید که ما هیچ نبودیم، هرچه که هستیم از خداییم و خداوند به ما داده است و عاقبت

 .گردیم به سوي او بازمی
I بیند پس چه خـوب اسـت کـه     در بین شما است و اعمال و کردار شما را می بدانید که روح من

 .روح من شما را در حالی ببیند که مشغول عبادت باشید
I ي کرده ساز خودروزي و مبارزة با نفس و خودبینی که همانا جهاد اکبر است  هاي شبانه با عبادت

 .و خانه آخرت را آباد کنید
I شیعه و مبارز و متعهد باشید الشأن میعظرو روحانیت  همیشه دنباله. 
I همین انقالب اسالمی خودمان به برکت روحانیون و کوشش و مجاهدت آنان به پیروزي رسید. 
I  اگر قدم کج بگذارید مسئول خواهید بود و در روز قیامت باید جوابگوي قطره قطره خون شهدا

 .باشید

 محمدحسین :نام
 نعیمی :خانوادگی  نام

 يمهد :پدر نام 
 گلستان :نام مادر 

 1340یکم فروردین :تاریخ تولد
 توابــعاز آبــاد یعلــ يروســتا :محــل تولــد

 شاهرودشهرستان 
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1363پنجم اسفند  و تبیس :تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق :محل شهادت
  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 محمدحسین نعیمی
 

 میبسم اهللا الرّحمن الرّح
 3فرزند مهدي دارنـده شـماره شناسـنامه    : نامه محمدحسین نعیمی وصیت 17/4/63مورخه 

 آباد پشت بسالم از شاهرود  صادره از علی
 1».الحمدهللا رب العالمین ایاك نعبد و ایاك نستعین اهللا الرّحمن الرّحیم بسم«
 2».الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون نّبو التحس«
انـد و نـزد    انـد مردگاننـد، خیـر آنـان زنـده      مان نکنید آنان کـه در راه خـدا کشـته شـده    گ«

 ».بینید خورند ولی شما نمی پروردگارشان روزي می
 2این بنده حقیر با آنکه حدود چند سالی است که تو فکر شهادت هستم و از اینکـه در  

اسـالم ریختـه شـود    سال خدمت سربازي این توفیق نصیبم نشد کـه خـونم در راه خـدا و    
گفتم خدایا چرا مـن   رفتم و با خود می غمگین و ناراحت بودم، بیشتر اوقات تو فکر فرو می

باري است که قلم به دسـت گرفتـه و مشـغول     این اولین . کنم لیاقت شهید شدن را پیدا نمی
 شوم امیدوارم که پروردگار جل و جالله به این بندة حقیـرش کنـد و   می نامه تیوصنوشتن 

به من توفیق دهد و این بنده گناهکار و خجل را به پیشگاهش بپذیرد و مقـام شـهادت کـه    
 .واالترین مقام است نصیب من گرداند

پدر جان اگـر  : و اما روي سخن را با خانواده عزیزم و امت مسلمان و شهیدپرور باز کنم
ما عصـاي دسـتت   خواهم از اینکه نتوانستم دوران پیـري شـ   شهید شدم معذرت می انشاءاهللا

ام هیچ ناراحت و غمگین نباشید، فقط بـه خداونـد بـزرگ    پدر عزیز و خانوادة گرامی. باشم
ل نمایید که خود پروردگار فرمودند من خودم سرپرست بازماندگان شهیدم دیگـر چـه   . توکّ

دیگـر اینکـه بایـد افتخـار کنیـد کـه       . مقامی از این باالتر که خداوند مستقیم سرپرستی کند
دتان در راه خدا و حفظ اسالم، اسالم عزیزي که تاکنون با خون هزاران شـهید بدسـت   فرزن

موجـب   پدر جان: ما رسیده، جانبازي کرده و این جان ناقابل را به جان آفرین تسلیم نموده
افتخار و خوشحالی شما باید باشد که با شهادت مـن فـرداي قیامـت در پیشـگاه حضـرت      

                                           
 .5و  2 /حمد -1
 .169 /آل عمران -2
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دیگـر اینکـه   : فید خواهید بود، این خود افتخار دیگري استاهللا اعظم روس احدیت و رسول
را از یاد نبرید و همیشـه مـدنظر داشـته     1»انا هللا و انا الیه راجعون«این آیۀ شریفه  وقت چیه

باشید بدانید که ما هیچ نبودیم، هرچه که هستیم از خداییم و خداونـد بـه مـا داده اسـت و     
 .گردیم عاقبت به سوي او بازمی

ه عزیزم از اینکه من در بین شما نیستم ناراحت نباشید، بدانید که روح من در بین خانواد
بیند پس چه خـوب اسـت کـه روح مـن شـما را در       شما است و اعمال و کردار شما را می

پیونـدیم و در سـراي    همگی ما دیر یا زود به هـم مـی  . حالی ببیند که مشغول عبادت باشید
روزي و مبارزة بـا نفـس و    هاي شبانه است با عبادت پس چه خوب. گیریم آخرت جاي می

مسـئله  . ي کـرده و خانـه آخـرت را آبـاد کنیـد     خودسازخودبینی که همانا جهاد اکبر است 
شهادت انتخابی است و من از مدتها قبل این راه را انتخاب کرده بودم، هیچ مسئله دیگـري  

 .سی فکر دیگري کنددر کار نبوده و مبادا خداي نخواسته در مورد شهادت من ک
. از آن هسـتم کـه بخـواهم وصـیتی کـنم      تـر  کوچـک البته من : وصیت من دربارة عموم

دانـم کـه    البته چند مسئله را وظیفۀ ایـن حقیـر مـی   . شهداست نامه تیوصوصیت من همان 
بگویم امام خمینی رهبر انقالب اسالمی یک موهبت الهی است که خداونـد بـه مـا ارزانـی     

همیشه . بدانید و او را تنها نگذارید، و همیشه دعا کنید که به سالمت بماندداشته، قدرش را 
ـ و شیعه و مبارز و متعهد باشید و به شایعات پوچ  الشأن میعظرو روحانیت  دنباله  2گونـه اوهی

دهـد   افراد گوش ندهید که اگر روحانیت نبود تاکنون از اسالم خبري نبود و تاریخ نشان می
و همـین انقـالب    3کجا بودند اسالم و ملـت سـربلند و پیـروز بـوده     که این قشر معظم هر

 .اسالمی خودمان به برکت روحانیون و کوشش و مجاهدت آنان به پیروزي رسید
عزیز کم ارزش شده و ملّت ما مظلوم واقع شده و  اسالمو هر کجا که روحانیون نبودند 

روحانیـت را یـاري کنیـد و    پس همیشـه  . مستکبرین و زورگویان به این کشور ظلم کردند
را تنها نگذارید و یـاري کنیـد، در مشـکالت، یـاور دولـت       به اسالمدولت مکتبی و متعهد 

و مصـرف کننـدگان بـا پـایین آوردن سـطح       دیـ تولتولید کنندگان با باال بردن سطح . باشید

                                           
 .156 /بقره -1
 .»انهیاوه گوی«ت یدر اصل وص -2
 .»بودند«ت یدر اصل وص -3
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 ملت عزیـز بایـد طـوري در راه اهللا قـدم بگذاریـد و راه     . مصرف دولت عزیز را یاري کنند
شهدا را ادامه دهید که نگذارید خون شهدا هدر رود چرا که اگر قدم کـج بگذاریـد مسـئول    

 .خواهید بود و در روز قیامت باید جوابگوي قطره قطره خون شهدا باشید
اول اینکه مقداري پول بانک دارم که از آن  :در پایان دوباره سخنی چند با خانوادة عزیزم

 .مخارج مربوط به آن استفاده نماییدتوانید براي عزاداري من و  می
رسـید هـر کجـا کـه صـالح دیـد        بـه دسـتتان  در رابطه با دفن من، اگر جسد من : دوم

 .آباد دفن شوم توانید دفن کنید ولی بنده دوست دارم که در زادگاهم و همان علی می
بلنـد  سوم تأکید و توصیه من به خانوادة عزیزم این است که صبر پیشه کنید، مبادا گریـۀ  

چرا کـه بـا ایـن کـار دشـمنان اسـالم را خوشـحال        . تابی و ضجه و ناله کنید و شیون و بی
رسیده و افتخـار   1]...[خواهید کرد و من دوست دارم که بر قبر من بخندید چون من به کام 

 .بزرگی نصیبم گشته است
در باشد که با لطف خـدا توفیـق خـدمت    . سپارم همگی شماها را به خداوند سبحان می

 .راهش را پیدا کنید
 .باد نگهدارتانخداوند 

 محمدحسین نعیمی
 

                                           
 .ناخوانا در اصل وصیت -1
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 ي کلیديها عبارت
I فی سبیل اهللا باشد شاءاهللا انام  با یقین به راهم و حضور قلبی راهی را انتخاب کرده. 
I  تمام مستضعفین براي بر چیده شدن ظلم باید این راه را طی کنند با تأسی از سرور شهیدان عالم

 ).7(علی  بن نیحس
I انسان باید در راهی سیر کند که سعادتش در آن خط باشد. 
I رویمما با فرمان سریع امام به جنگ آنان می . 
I در سر نمازهاي خود امام را دعا کنید. 
I براي فرج امام زمان و پیروزي تمام رزمندگان دعا کنید. 

 تقیمحمد :نام
 نقاش :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 زیور :نام مادر

 1344 یکم فروردین :تاریخ تولد
 دامغانشهرستان  :محل تولد
 اول راهنمایی :تحصیالت
 ازندگیجهاد س :کننده ارگان اعزام

 1365دوم دي  و بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

فـردوس رضـاي   گلزار شهداي  :مـزار 
 زادگاهش
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 محمدتقی نقاش
 

 م یسم اهللا الرّحمن الرّحب
 محمدتقی نقّاش فرزند حسین نامه اینجانب  وصیت

 2»ربه اَحداً بعبادةعمالً صالحاً والیشرك  1فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل«
کسی که امید دارد به مالقات پروردگارش پس باید کار شایسته کند و کـی را در پرسـتش   «

 ».شریک خداوند قرار ندهد
 .)نالعابدیحضرت زین(3»ت مامرگ عادت ما است و شهادت کرام«

کـنم بـا یقـین بـه راهـم و       ام را آغاز می نامه وصیت 4با درود به رهبر انقالب امام خمینی
فی سـبیل اهللا باشـد و راهـی اسـت کـه تمـام        انشاءاهللام  حضور قلبی راهی را انتخاب کرده

مستضعفین براي بر چیده شدن ظلم باید این راه را طی کنند با تأسی از سرور شهیدان عالم 
. زندگی عقیـده و جهـاد اسـت    5»و الجهاد ةعقید ةان الحیو«فرموده ) 7(لی ع بن نیحس

انسان باید در راهی سیر کند که سعادتش در آن خط باشـد و بـه اهللا سـوگند مـن سـعادت      
و ایـن جهـاد بـه    ) 7(ن یابم مگر در نوردیدن خط خونین اباعبداهللا حسـی  خویش را نمی

 :6دیفرما یمد شود و قرآن مجی جاودان بودن فرد منتهی می
 . 8»اشد من القتل ۀالفتنواخرجوهم من حیث اخرجوکم  م وموهتُقفثَثُ یح 7ملوهقتا«

و فتنـه   9جـا کـه شـما را بیـرون کردنـد      بکشیدشان هر جا بیابیدشان و بیرونشان کنید از آن
و مـا بـا فرمـان سـریع     . راستی که فتنه از کشتن بدتر است هتر است از قتل و کشتن ب سخت

                                           
  .»فلیعل«در اصل وصیت  -1
 .110 /کهف -2
 .بدینالعا امام زین -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
باشـد  مـی ) 7(م منتسب به امـام حسـین  ت مردین اکثریدانستند اما در بین جمله را از معصوم نمیا يد مطهریشه -5

 ).فرهنگ عاشورا، حواد محدثی(
 .»دیفرمائیم«ت یدر اصل وص -6
 .»اقتوهم«ت یدر اصل وص -7
 .191 /بقره -8
 .»کردن«ت یدر اصل وص -9
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بکشیدشان هرجا کـه بیابیدشـان و   «فرماید رویم و به گفته قرآن که میبه جنگ آنان میامام 
و در پایان به پدر و مادر و خواهر و » بیرونشان کنید از همان جایی که شما را بیرون کردند

کنم و امیدوارم که در مرگ من گریـه نکنیـد و در سـر نمازهـاي      برادرهایم سالم عرض می
پایـان  . کنید و براي فرج امام زمان و پیـروزي تمـام رزمنـدگان دعـا کنیـد     خود امام را دعا 
 زندگی و عمر من

 .کند کسی که هرگز شما را فراموش نمی
 محمدتقی نقّاش 

20/11/1361 
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 47نقاش، محمدتقی    ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 ي کلیديها عبارت
I    ی دارد و در همـۀ     لطـف خداوند تبارك و تعالی نسبت به بعضـی از بنـدگانش و عنایـت خاصـ

 .دهد بنده را از پرت شدن نجات می ها آنپرتگاه
I  از خداوند شهادت در راه او بوده )7(آرزوي همۀ ائمه اطهار. 
I ائمه سالم اهللا علیها و معصومین به مرگ طبیعی از دنیا نرفته بلکه به شهادت رسیدند. 
I باشد شهید زنده و جاوید تاریخ و روزگار می. 
I شوم یا شهید شوم امـا گناهـانم را خـط بطـالن      خدایا اگر بر فرض اینکه ظاهراً در راه تو کشته

 .نکشی این بندة عصیانگر با چه رویی به سوي تو آید
I خدایا ما را از بندگان خاص درگاهت قرار ده . 
I بیش از اینکه مرگ به سراغ ما آید باید ما سراغ مرگ برویم. 

 محمود :نام
 زادهنقی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1342 یکم مرداد :تاریخ تولد
 شاهرودشهرستان  :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت

 سپاه پاسداران :کننده ان اعزامارگ
 1364ششم بهمن  و بیست :تاریخ شهادت
  فاو عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 زادهمحمود نقی
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
علی األرواح الّتی حلّت بفنائک علیک منّی سالم اهللا ابداً مـا بقیـت و    السالم علیک اباعبداهللا و«

بقی الّیل والنّهار و الجعله اهللا آخر العهد منّی لزیارتکم السالم علی الحسین و علـی علـی ابـن    
 1.»الحسین و علی اوالد الحسین و علی اصحاب الحسین

ـی دارد و در    لطـف خداوند تبارك و تعالی نسبت به بعضی از بندگانش  و عنایـت خاص
خـود را   2دهد و دست مرحمـت و رأفـت   ها آن بنده را از پرت شدن نجات میهمۀ پرتگاه

ي او قـدم  رضـا مدام بر سر آن بنـده دارد و آن بنـده هـم فقـط نظـر بـه او دارد و جـز بـه         
ی اعتراضـ  گونـه  چیهشود صبر کرده و  دارد و بر بالیی که از جانب خدا بر او نازل می برنمی

 .نماید به دستگاه باعظمت الهی نمی
 

ــندد  ــان پسـ  یکـــی درد و یکـــی درمـ
 

 یکی وصل و یکی هجـران پسـندد   
 من از درمان و درد و وصـل و هجـران   

 
ــان    ــه را جان ــندم آنچ ــنددپس  3پس

  

خداوندا تو را به حق ائمه اطهارت این بنـدة حقیـر را بـه لطـف و کرمـت از درگاهـت       
تا اینکه آن شخص در راه خدا کشـته شـود و   . ی وجود داردباالي هر خوبی خوب .برمگردان

 4»برٌ حتی یقتل فی سبیل اهللا فوق کلّ ذي برٍ«بی باالي آن نیست وقت هیچ خو آن
مالحظـه کنـیم    و اگـر از خداوند شهادت در راه او بـوده   ):(آرزوي همۀ ائمه اطهار

از دنیـا نرفتـه بلکـه بـه      بینم که همۀ ائمه سالم اهللا علیها و معصـومین بـه مـرگ طبیعـی     می
نـه  «فرمایـد   لذا در قرآن می. باشد شهید زنده و جاوید تاریخ و روزگار می. شهادت رسیدند

زنده و در نزد خداونـد تبـارك و تعـالی     ها آن. زنده نیستند حتی شک هم نکنید دیینگوتنها 
 5».خورند روزي می

                                           
 .الجنانحیمفات ،اارت عاشوریز -1
  .»رئوفیت«در اصل وصیت  -2
 .است یهمدان شعر از باباطاهر -3
 .10صفحه  ،11عه، جلدیالش، وسائل)6(رسول اکرم -4
 .169 /اشاره به سوره آل عمران -5
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اي کـه یـک عمـر     م یا خیر، بندهاسم شهید را بر خود بگذاری 1توانم یمدانم  خداوندا نمی
کشـد نـام شـهید را     نافرمانی تو را کرده است و تو از باطن و درونش آگاهی، خجالـت مـی  

 .خود کند 2منتسب به
مت مـی  )3(ا خدایا تو را به حق فاطمه زهر س دهـم ایـن بنـده حقیـر و فقیـر را در       قَ

و  )3(ا اطمـه زهـر  و ائمه اطهار سالم اهللا علیها و حضرت ف) 6(ا پیشگاه رسول خد
خـدایا در حـالی ایـن بنـده عاصـی از تـو       . خجل و شرمسـار مگـردان   )3( زینب کبري

اگر بر فرض اینکـه ظـاهراً در    وگرنهی و بیامرزي را ببخشکند که او  درخواست شهادت می
راه تو کشته شوم یا شهید شوم اما گناهانم را خط بطالن نکشی این بندة عصـیانگر بـا چـه    

 .خدایا ما را از بندگان خاص درگاهت قرار ده. تو آیدرویی به سوي 
از شـما  ] را[حاللیـت   ملتمسـانه برادران و خواهران گرامی این بنـده حقیـر عاجزانـه و    

از سـوي بنـده   ... طلبد چون امکان دارد در مورد بعضی از شـماها غیبتـی یـا تهمتـی یـا      می
انم که بنده د می. برایم دعا نماییدصورت گرفته باشد که امیدوارم مرا عفو کرده و ببخشید و 

ام و از ایـن   ام در مورد تقدیر و تشکر از برادران و خواهران مسلمان عمـل نکـرده  فهیبه وظ
خدایا این بنده شـرمنده را در مقابـل شـهدا و صـالحین شرمسـار       3خواهمبابت هم عذر می

 .مکن
 

 و جـــان روان شـــد  بـــه عشـــق نـــدادم دل 
 

 دریغــــا حاصــــل عمــــرم زیــــان شــــد 
ــن  ــه ت ــی 4ب ــا م ــان شــد از دســت  ت ــیدم، ج  رس

 
ــا    ــان ت ــه ج ــب ــ یم ــد دمیرس ــان ش  ، از جه

ــی   ــا مـ ــس تـ ــی نفـ ــت  زدم مـ ــه غفلـ ــد بـ  شـ
 

ــرم مــی     ــا گ ــان ت ــان شــد   مک ــردم، زم  ک
ــت     ــاس و بگذشـ ــرد انفـ ــواب کـ ــرا در خـ  مـ

 
 زخـــود غافـــل شـــدم تـــا، کـــاروان شـــد 

 شـــدم تـــا بـــر خـــدا بنـــدم، هـــوا بـــرد       
 

 خواســـتم دل را، چنـــان شـــد چنـــین مـــی 
 همـــه عمـــرم در ایـــن اندیشـــه بگذشـــت     

 
 خواســـتم دل را، چنـــان شـــد چنـــین مـــی 

ــت     ــر غفلـ ــر و فکـ ــت عمـ ــت رفـ ــه غفلـ  بـ
 

ــد     ــان ش ــه س ــد چ ــان آم ــه س ــتم چ  ندانس
 

                                           
 .»میتوانیم«ت یدر اصل وص -1
 .»انتصاب خود«ت یدر اصل وص -2
 .»عذر خواهم«ت یدر اصل وص -3
 .»تنب«ت یدر اصل وص -4
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ــت   ــیاري اسـ ــر غفلـــت هوشـ ــه فکـ ــر چـ  اگـ
 

ــی     ــی م ــه آن ک ــی ب ــی راض ــد  ول ــوان ش  ت
ــره   ــردم بهــ ــف  نبــ ــد حیــ ــر صــ  اي از عمــ

 
ــان    ــی ج ــن ب ــان م ــه ج ــد  1ک ــان ش  از جه

  

دانید که مرگ در هر جـا باشـید بـه سـراغتان خواهـد آمـد و در آن        نید که میاین را بدا
نخواهد داد، پس باید فکري اندیشید و عزم را  2فرصتی به کسی نیتر کوچکلحظه خداوند 

جاي همـان شـهیدانی کـه جـان عزیـز خـود را در راه       . جزم نمود و جاي شهدا را پر نمود
بیش از اینکه مرگ به سراغ ما آید بایـد  . دگی کردیمخداوند دادند و ما چند روزي بیشتر زن

آیـد آن   از خدا بخواهید آن هوشیاري که در قبر براي انسان پدیـد مـی  . ما سراغ مرگ برویم
 .هوشیاري را اکنون عنایت نماید

 »اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
 16/11/64شب تاریخ  10شنبه ـ ساعت  5شب 

 

                                           
 .»جانیب«ت یدر اصل وص -1
 .»یبکس«ت یدر اصل وص -2
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 يي کلیدها عبارت
I    سالم بر شهیدان راه حق و حقیقت که با نثار خونشان درخت پربرکت اسـالم را آبیـاري کردنـد 

 .این شهیدان باشیم رو دنبالهباید 
I با منافقین کوردل مبارزه کنید و نگذارید که دشمن ضربه به اسالم و انقالب بزنند. 
I ن این بود این همه شهادت بر جنازه بنده لبخند بزنید که من به معبود خودم رسیدم و آرزویی م

 .که هیچ آرزوي از این باالتر نیست
I با همه یاور و برادر باشید دعاي کمیل را در یک مکان برقرار کنید و. 
I  باید سعی کنیم که اتحاد ما از بین نرود و همیشه دست به دست بدهیم.  
I امام را تنها نگذارند و در سر نمازها به امام و رزمندگان جبهه دعا کنند . 
I راه شهیدان را ادامه دهند و نگذارند اسلحه شهیدان بر زمین بیفتد.  

 تقی :نام
 نکویی :خانوادگی  نام

 ولی :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1345 چهارم تیر :تاریخ تولد
خـیج از توابـع   شـهرکالته  :محل تولد

 هرستان شاهرودش
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 سپاه پاسداران :کننده ارگان اعزام

 1365هشتم بهمن  :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 تقی نکویی
 

 اهللا الرّحمن الرّحیم بسم
یقاتلون فـی سـبیل اهللا فیقتلـون و     الجنّۀ 1ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانَّ لهم«

 2»یقتلون وعداً علیه حقاً
کننـد کـه    در راه خدا جهاد مـی  آنهات خریداري کرده خدا جان و مال اهل ایمان را به بهش«

 »قطعی است برخدا؟  دشمنان دینی را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند این وعدة
آن مهدي که همه ملت مسـلمان  ) عج(صاحب زمان و سالم بر حضرت مهدي  3با درود

حضـرت حجـت    5رآن هستند و سالم گرم من بر امام امت پیر جماران نایب بزرگوا 4منتظر
و سـالم بـر    7ضد سـتمگران و درود  6شکن دوران ابراهیم زمان یاري دهنده مستضعفان بت

سـالم بـر    9شهدا و مفقودین و معلولین و مجروحین جنـگ تحمیلـی و درود   8هاي خانواده
و به  10شهیدان راه حق و حقیقت که با نثار خونشان درخت پربرکت اسالم را آبیاري کردند

بـر رزمنـدگان    14کـران  بـی  13این شهیدان باشـیم و درود  12رو دنبالهو ما باید  11ثمر رساندند
آفرینند و پوزه دشمن را به خـاك   می 15هاي حق علیه باطل که هر شب و روز حماسه جبهه

                                           
 .»الجنۀاموالهم «ت یدر اصل وص -1
 .111 /توبه -2
 .»دورد«ت یدر اصل وص -3
 .»منظر«ت یدر اصل وص -4
 .»بزرگبار«ت یدر اصل وص -5
 .»دهند مستصفان«ت یدر اصل وص -6
 .»دورد«ت یدر اصل وص -7
 .»يخانوادها«ت یدر اصل وص -8
 .»دورد«ت یر اصل وصد -9

 .»کرداند«ت یدر اصل وص -10
 .»رسانداند«ت یدر اصل وص -11
 .»رودنبال«ت یدر اصل وص -12
 .»دورد«ت یدر اصل وص -13
 .»گرانیب«ت یدر اصل وص -14
 .»حماس«ت یدر اصل وص -15
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خـواهم کـه    کنم از شما پدر و برادرانم می نامه خودم را شروع می مالند و از اینجا وصیت می
شـود و روحیـه دشـمن     جب شادي روح دشمنان اسالم میدر مجلس عزا گریه نکنید که مو

من را بر سـر دسـت گرفتنـد و     2هستید که در وقتی که جنازه 1رود پس شما مسئول باال می
 5و شـاد باشـید و بـا منـافقین     4کنم که هیچ گریه نکنیـد  از شما خواهش می 3سر مزار بردند

انقـالب بزننـد و از قومـان و    بـه اسـالم و    6کوردل مبارزه کنید و نگذارید که دشمن ضـربه 
 8براي خـدا اشـک بریزنـد و بـر جنـازه      7خواهم که براي من اشک نریزند بلکه خویشان می

که من به معبود خودم رسیدم و آرزوي من این بود این همه شهادت که  10لبخند بزنید 9بنده
نه اگر از این باالتر نیست و براي ملت همیشه در صحنه کالً توصیه برادرا 11که هیچ آرزویی
 .، به راه خدا رفتم]و[من شهید شدم 
یعنـی چهـار    14]شـریک هسـتیم  [چهار نفـري   13از زمین که با همدیگر 12اهللانبی و ذبیح

کـه نبـی و حسـین و تقـی کـه       17هـایی  مرا به حسین بدهیـد و از چـرخ   16سهمیه 15برادري

                                           
 .»مسعول«ت یدر اصل وص -1
 .»جناز«ت یدر اصل وص -2
 .»برداند«ت یدر اصل وص -3
 .»نکنند« تیدر اصل وص -4
 .قاتیتعل. ك. ر -5
 .»ضرب«ت یدر اصل وص -6
 .»برگ«ت یدر اصل وص -7
 .»جناز«ت یدر اصل وص -8
 .»بند«ت یدر اصل وص -9

 .»بزند«ت یدر اصل وص -10
 .»يآرزو«ت یدر اصل وص -11
  .»اهللا زبی« در اصل وصیت  -12
 .»گریهمه د«ت یدر اصل وص -13
 .»یعنی ينفر«ت یدر اصل وص -14
 .»براري«ل وصیت در اص -15
 .»هیسم«ت یدر اصل وص -16
 .»يچرخها«ت یدر اصل وص -17
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 1500در ضـمن مـن   ] بعـد . [قسمت مرا به حسـین بدهیـد  ] آن را همه[خریدیم  1خودمان
 ؟3به نبی بدهکار هستم 2تومان

من، با همسرم کاري نداشـته باشـید    5در ضمن بعد از چهل عزاي 4اهللابرادرم نبی و ذبیح
خواهند بکننـد و   هر کاري که می. راحت بگذارید و آن را در اختیار پدر و مادرش بگذارید

تومـان از   500ار مقـد . امیدوارم من را حـالل کننـد  . به سالمت 6از او هم ریبه خدیگر از ما 
 خواهم از او بگیرید و خرج عزا کنید؟عابدین عرب عامري فرزند محمد کربالیی باقر می

از  ]...[کاري یـا   کنم که اگر کم علی و محمد و حاجی خواهش می هایم خان از پسر عمه
 من دیدند امیدوارم مرا به بزرگی خودشان ببخشند و مرا حالل کنند و از اقـوام و قومـان از  

 7.من حاللیت بطلبد
 ]...[باشید و دعاهـاي کمیـل و    8خواهم که همه در یک مجلس شرکت داشته از شما می

هسـتیم و   ]...[ما همه کـه هسـتیم   . را در یک مکان برقرار کنید و با همه یاور و برادر باشید
ما از بین نرود و همیشه دست به دست بدهیم و در یـک مجلـس    9باید سعی کنیم که اتحاد

بسیج باشیم و سرباز امـام   ][...یکدیگر را ندانیم؟ ما همه باید چرا ما باید قدر . رکت کنیمش
باید همۀ مـا  . براي اینکه ما همه مسلمان هستیم و قوم و خویش یکدیگر هستیم) عج(ن زما

تواند حتماً به جبهه بیاید و در میدان جنگ  که تا می ][...کنیم و هر  10از جبهه و اسالم دفاع
تواند  که مشکالت دارد، یعنی نمی 11ضر شود چون جنگ اسالم و کفر است هر کس همحا

                                           
 .»خود«ت یدر اصل وص -1
 .اند خوانا نیست مشخص شده[...] عبارت هایی که با . خوانا نیست -2
  .»بدکار هستم«در اصل وصیت  -3
  .»اهللا زبی« در اصل وصیت  -4
 .»زا منغ«ت یدر اصل وص -5
 .»همه«ت یدر اصل وص -6
 .»بتلدوند«ت یدر اصل وص -7
  .»داشت«در اصل وصیت  -8
 .»اتهاد«ت یدر اصل وص -9

 .»دفا«ت یدر اصل وص -10
 .»همه«ت یدر اصل وص -11
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و قدرت آن ندارد که در میدان حاضر شود باید از مال خود به جبهه کمـک کنـد، چـون در    
کنیم که در حال جنگ است و ما مردم باید کمک کنیم و  حال حاضر در کشوري زندگی می

ي کنـیم و  ریـ گ کنـاره کـاري از انقـالب و اسـالم     نیرتکوچکخداي نکرده براي ] اگر[نکند 
را یاري کنیم، تـا بـا    آنهاهاي بسیج را بدرقه و  وظیفه ما مردم پشت جبهه این است که بچه

راه شـهیدان را ادامـه دهنـد و     حتماًگویم  می ][...حالی به میدان جنگ حاضر شوند و خوش
پـرور روسـتایمان    برادرانم و مردم شـهید  پدر و] از[و  ]...[نگذارند اسلحه شهیدان بر زمین 

خواهم امام را تنها نگذارند و در سر نمازها به امام و رزمنـدگان جبهـه دعـا کننـد و بـه       می
 .1]بشتابند[یاري رزمندگان 

 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
 تقی نیکوئی

 

                                           
 .باشد» بشتابند«است اما به سیاق عبارت باید  ت ناخوانایدر اصل وص -1
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 ي کلیديها عبارت
I  دا به شما لطف کرده است، یک امانت است، شما هم باید افتخـار  فرزندي که خ دیبدانشما باید

 .کنید که فرزندتان در راه اعتالي دین مبین اسالم جانش را فدا کند
I برادران عزیزم پیوسته در راه اعتالي اسالم عزیز کوشا باشید . 
I  دیگر برادران و دینی خود] براي[سعی کنید الگویی باشید. 
I است) 7(ن جان دل پذیرا باشید که زمان زمان حسی تمامی فرامین امام را به. 
I گونه زندگی و مبارزه کنید وار و زینب فاطمه شهیهم. 
I  دهید قراری را سرلوحه زندگی خودتان پاکدامنخواهران عزیزم حجاب عفت و. 
I دهنده راه شـهیدان   ادامهرا چنان تربیت کنید که هر کدام مبارزي باشند در راه خدا و  فرزندانتان

 .علیه باطل باشند حق
I انقالبتان را به حول قوة الهی بر سرتاسر جهان برسانید. 
I اسالم هست دار پرچماکنون ملت ایران  هم. 
I       اطاعت فرامین این مرد بزرگ بر تک تک مردم ایران واجب اسـت و همیشـه گـوش بـه زنـگ

 .دهد باشید که امام چه فرمانی می
I ابرقدرت شرق و غرب دهانمی است بر با دل و جان در جهاد شرکت کنید که مشت محک. 

 علی :نام
 نگهبان :خانوادگی  نام

 حسنمحمد :پدر نام 
 نصیبه :نام مادر

 1345 ردیبهشتپنجم ا :تاریخ تولد
 شاهرودشهرستان  شهر بسطام :محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1363دوم اسفند  و بیست :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 علی نگهبان
 

 حیمحمن الرّبسم اهللا الرّ
 بنام اهللا پاسدار خون شهیدان

غلبِ یتَل او قو من یقال فی سبیل اهللا فَی ةالدنیا باالخر ةفَلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیو«
 1»فَسوف نُوتیه اجراً عظیماً

دنیا را بر آخرت گزیـده جهـاد کننـد و هـر      مادي 2اتو حی آنکه باباید در راه خدا  مؤمنان«
کسی در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشت ابـدي اجـر   

 ».عظیم دهیم
به اهللا و نصرت دهنده جنداهللا و با سالم و درود بر اشرف مخلوقات خاتم پیامبران  3[...]
اعظـم امـام زمـان     اهللا یـه بقدان اطهارش بخصوص حضـرت  و خان) 6( عبداهللا بن محمد

و بـا درود فـراوان بـر سـاالر شـهیدان      4اهللا بر حقش امـام امـت خمینـی روح    بیناو ) عج(
گرفتـه تـا کـربالي    ) 7( نو شهیدان راه خدا از کربالي خونین حسی) 7( علی بن حسین
هداي کـربالي سـرخ   آري شـ . هاي غرب و جنوب ایران و کربالي لبنـان و افغانسـتان   جبهه

زیستند و مظلوم هـم شـهید شـدند خصوصـاً شـهیداي دفتـر حـزب         ایران خیلی مظلوم می
 8و شهید رجـایی و بـاهنر   7شهید بهشتی اهآنکه در رأس  6وزیري و دفتر نخست 5جمهوري

قرار دارند و با سالم بیکران بر رزمندگان پرتوان این عاشقان که در دانشگاه الهی جبهه  ]...[
که در  نانیا اند نوشته) عج( اند و نام خود را در طومار سربازان حضرت مهدي ام کردهثبت ن

                                           
 .73 /نسا -1
 .»وهیح«ت یدر اصل وص -2
 .اند خوانا نیست مشخص شده[...] هایی که با  عبارت. خوانا نیست -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .قاتیتعل. ك.ر -5
 .قاتیتعل. ك.ر -6
 .شهریور 8تعلیقات، ذیل .ك.ر -7
 .تعلیقات. ك.ر -8
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هـم شـد روح موالیشـان و فرمانـده      بار ککنند که شاید ی موالیشان گریه و زاري می 1فراق
ایثارند و اینان که با چیزي جز بـراي   2]و[اینان واقعاً اسطورة مقاومت و صبر . خود را ببینند

اي با خانواده عزیزم و ملت  آیند و حال چند کلمه هاي خود بیرون نمی ف از خانهانجام تکلی
 .شهیدپرور و همیشه در صحنه

و اي پدر و مادر عزیزم شما خیلی زحمـات سـنگینی کشـیدید ولـی ایـن فرزنـد شـما        
که ایـن   انشاءاهللا] باید[نتوانست حق شما را که آن حق فرزندي به پدر و مادر است ادا کند 

فرزندي خدا به شما لطف کرده است یک امانت اسـت   که دیبدانر را ببخشید شما باید حقی
شما هم باید افتخار کنید که فرزندتان در راه اعتالي دین مبین اسالم جانش را فدا کند ایـن  

ي برادران عزیزم پیوسته در راه اعتالي اسالم عزیـز  ا .سپارید امانت را بدست خودش باز می
) 7( نتمامی فرامین امام را به جان دل پذیرا باشید کـه زمـان زمـان حسـی    کوشا باشید و 

است و از شما تقاضا دارم که اسلحۀ شهیدان این عزیزان زودتر سفر کرده خود را نگذاریـد  
 .دیگر برادران و دینی خود 3]براي[که روي زمین بماند و سعی کنید الگویی باشید 

هیـد و  د قـرار ا سـرلوحه زنـدگی خودتـان    ی رپاکـدامن خواهران عزیزم حجاب عفت و 
گونه زندگی و مبارزه کنید و پیـام شـهیدان راه خـدا را همانـا بـه       وار و زینب فاطمه شهیهم

را چنان تربیت کنید که هر کدام مبارزي باشـند در راه خـدا و    و فرزندانتانجهانیان برسانید 
 .]باشند[دهنده راه شهیدان حق علیه باطل  ادامه

وار بر همـه دشـمنان داخلـی و خـارجی     شما با جان عزیزانتان علی: سلمانو اي امت م
اسالم و این انقالب جانانه مردانه بخروشید و انقالبتان را به حـول قـوة الهـی بـر سرتاسـر      

بکنیم،  4گیراسالم هست و آن را باید همه دار پرچماکنون ملت ایران  جهان برسانید چون هم
رو راه  5اي ملـت عزیـز همیشـه دنبالـه     .چرخدبکنیم، یعنی روي دوش یک قشر مشخص ن

فرجه  تعالی اهللا حضرت حجت عج بر حق بیناهم  زمانیعزانبیاء وائمه اطهار باشید و امام 
الشریف است اطاعت فرامین این مرد بزرگ بر تک تک مردم ایران واجب اسـت و همیشـه   

                                           
 .»فراغ«ت یدر اصل وص -1
 .»ثارندیصبر ا«ت یدر اصل وص -2
 .»گرید دیباش«ت یدر اصل وص -3
 .»ریباهمگ«ت یدر اصل وص -4
 .»دنبال«ت یدر اصل وص -5
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بـه  [  خواهم از شما می دهید 1دهد همان را انجام گوش به زنگ باشید که امام چه فرمانی می
همـه   سرمشـق توجه بسیار کنیـد کـه   » لرزاند انسان را می«شهدا که بقول امام  2 ]نامه وصیت
 ... .انسانها

 

 ]نامه دیگر وصیت[
 3اهللا الرحمن الرحیم بسم

حتماً شرکت  نماز جمعهمساجد و محافل مذهبی و بسیج و ] در[خواهم  از شما می ]...[
م که این کسانی که گوشه کنار شهرها و روسـتاها بـر علیـه انقـالب     خواه کنید و از شما می

با زور هدایتشان کنید و نگذارید که موجب دلسردي شما که دارید  4]...[کنند از  صحبت می
هـا نیـاز بـه نیـروي      خواهم که هر موقع جبهـه  از شما می .شوند کنید،  در را خدا حرکت می

 5دهـان کت کنید، کـه مشـت محکمـی اسـت، بـر      انسانی داشت، با دل و جان در جهاد شر
خواهم قدر ایـن امـام و مسـئولین بلنـد پایـه جمهـوري        از شما می. ابرقدرت شرق و غرب

خواهم  از شما می. براي اسالم] و[ند، براي انقالب کشاسالمی را بدانید به خیلی زحمت می
د که این حقیر را بـا  که اگر بدي، این حقیر در حق شما کرده حاللش کنید و از خدا بخواهی

خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینـی را   ایخدا. کند 6شهداي صدر اسالم محشور
 .تا خون در رگ ماست  خمینی رهبر ماست ؛نگهدار

 .7جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم  نه شرقی نه غربی جمهوري اسالمی
 »الحقیر العبد العاصی 8والسالم«

 19/12/63 صبح 10علی نگهبان ساعت 

                                           
 .»دیهمان انجام ده«ت یدر اصل وص -1
دار یـ لرزاند، انسـان را ب ینها، انسان را میها، انامتین وصید«: ر آن گفته استیشهدا و تأث يایوصا يبرا« ینیامام خم -2

 )13، ص16فه امام، جیصح.(»کندیم
  .»اهللا الرحیمبسم«در اصل وصیت  -3
 .ت ناخوانایدر اصل وص -4
 .»دهن«ت یدر اصل وص -5
 .»مشهور«ت یدر اصل وص -6
 .193 -بقره ،»فتنۀالتکون  یو قاتلوهم حتّ«ه است ین آیه ترجمه ایر تشبیتعب -7
 .»وسالم«ت یدر اصل وص -8
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 ي کلیديها عبارت
I گذارم و خودم را به تـو  خدایا جهت رضاي تو و یاري رسانیدن دین تو قدم به میدان کارزار می

 .دانی آن خواهد شدسپارم و آنچه خودت صالح میمی
I      من نیز به همراه دیگر عزیزان براي دفاع به نداي رهبر امت امام خمینی لبیـک گفتـه و قـدم بـه

 .گذاشتمجبهه 
I  درس بگیرید که چقدر مشکالت را تحمل نمود )3(ب حضرت زیناز. 
I     گوش به فرمان والیت فقیه بوده و دستورات دینی را انجام بدهید نماز را به موقـع بپـا داریـد و

 .حافظ دین باشید
I  به کربال رسیدید کنار قبـر مطهـر مـوالي سیدالشـهدا سـالم مـرا هـم         که یهنگامفراموش نکنید

 .به امید حق برسانید
I پروردگارا دست ابر جنایتکاران شرق و غرب را از سر مسلمین کوتاه بفرما. 
I دنبال کارهاي خالف نروید باشد که شما درس دهنده باشید به بزرگان. 

 محمودرضا :نام
 نمازي :خانوادگی  نام

 نه محمدآدی:پدر نام 
 شاه نسا :نام مادر

 1340 یکم شهریور :تاریخ تولد
 از پوشلآبـاد کـا  نیحسـ  يروسـتا  :محل تولد

 توابع شهرستان شاهرود
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365 بهشتیهم اردن و ستیب :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
 اصابت ترکش و سوختگی  :نحوة شهادت

 زادگاهشاي گلزار شهد :مزار
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 محمودرضا نمازي
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
8/2/1365  
  1»قولی من لسانی یفقهوا ةًصدري و یسرلی امري واحلل عقد یرب اشرح ل«

 .والسالم علی الرسول االمین ةوالصال
 به نام اهللا پاسدار خون شهدا و صالحان و نیکان

هستم و ) عج(ن تو آقا امام زما بر حقفرج منجی  و آرزومندام بسته تو دلخدایا به امید 
خدایا جهت رضـاي تـو و یـاري    . خواهم که عاقبت کارمان را ختم به خیر گردانیاز تو می
سـپارم و آنچـه خـودت    گذارم و خودم را به تو میدین تو قدم به میدان کارزار می رسانیدن

 .دانی آن خواهد شدصالح می
 .اي جز تو ندارمسپارم و پناه دهندهام را به تو میدر این راه خانواده

امیدوارم که همگی سالمت باشید و خرم و خداوند پشـت و  . خانواده عزیز سالم علیکم
در این برهه از زمان که دین و نـاموس مسـلمین بـه خطـر افتـاده و دشـمن       .دپناه شما باش

تـا بتوانـد جلـوي پیشـرفت اسـالم و گسـترش آن را        ما آوردناجوانمردانه یورش به کشور 
من نیز به همراه دیگر عزیزان براي دفاع به نداي رهبر امت امام خمینی لبیک گفته و . بگیرد

 .قدم به جبهه گذاشتم
هایی کـه از مـن سـرزده و خـداي     نموده خالف 2عفوزانم تقاضامندم که مرا از شما عزی

خداونـد بـه   . ام مرا ببخشیددر حق یکایک شما عزیزان انجام داده] که[احترامی نخواسته بی
 .شما توفیق و اجر بدهد

خواهم که مرا حالل کنی شما همسر عزیزم از تو می. پدرم و مادر عزیزم مرا حالل کنید
ولی طرف مقابل خداست و . ی بر گردن من دارید هر چند براي شما سخت باشدحق بزرگ

از . امانتش را پس گرفته و شما هم براي رضاي خدا صبر کنید و اندوه بـه خـود راه ندهیـد   
درس بگیرید که چقـدر مشـکالت را تحمـل نمـود مـاهم شـیعه آن       ) 3(ب حضرت زین

                                           
 .28تا  25 /ص -1
 .»عف«در اصل وصیت  -2
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. سـپارم ام را به تو میادر عزیزم احمد خانوادهبر. هستیم و از آن بزرگواران باید اطاعت کنیم
سپارم تو بایـد ایـن مسـئولیت    تو باید سرپرست مادر باشی، برادران و خواهرانم را به تو می

دیگـر محمـود   . ات را تحویل بگیـر پدرم خانواده. روزگار این چنین شده. بزرگ را بپذیري
ولـی بایـد   . د برایت سخت باشدنیست و دیگر بس است کارهایی را که انجام دادي هر چن

دلـش  . احمد حیف اسـت نـاراحتش بکنـی   . 1قول بدهی که تحت تأثیر دیگران قرار نگیري
 .2انشاءاهللا. تو باید پدر خوب و سرپرست دلسوزي برایش باشی. پردرد است

 اهـ آنسپارم بـه  خواهم که مرا ببخشی و فرزندانم را به تو میبرادرجان، احمد، از تو می 
آرزو . توانی محبت کـن باشی و نگذاري فرزندانم افسرده باشند به الهه و هانی تا میمهربان 

من و ؤفرزنـدانی مـ  . کوشـا باشـم   هـا  آنداشتم تا آنجا که در توان داشـتم در مـورد تربیـت    
. جامعـه اسـالم باشـند    گـزار  خدمتو تحصیل کرده تحویل جامعه بدهم، تا بتوانند  پاکدامن

کوتاهی که من در حـق شـما نمـودم،    . دارم 3عفوم از شما تقاضاي برادران و خواهران عزیز
خواهم که گوش به فرمـان  از یکایک شما عزیزانم می. مرا ببخشید خداوند به شما صبر دهد

بپا دارید و حـافظ دیـن    4والیت فقیه بوده و دستورات دینی را انجام بدهید نماز را به موقع
 .باشید

ام نـزد همسـرم   ي دارم که صـورتش را خانـه گذاشـته   من یک مبلغی بدهکار برادر جان
 32000هست فکر کنم مبلغی به بانک کشاورزي بدهکار باشم در آن ننوشـتم و در حـدود   

و یا افراد دیگر که فراموش کرده باشد از شما تقاضامندم هـر کسـی   ) سی و دو هزار تومان(
دو بـرج  . گیـر مـن باشـند    که از من طلب دارد پرداختش کنید تا مبادا فرداي قیامـت دامـن  

حقـوقم را  . دارم 5حقوق فروردین و اردیبهشت ماه با یک سکه طال از مرکز خدمات طلـب 
مـاه   4(چند روز روزه قضـا  . هایم بدهید و سکه را هم به همسرم بدهگرفته روي بدهکاري

تومـان بـه اسـماعیل پیـرا      50مبلـغ  ) و دو سال نماز. (و نمازهاي قضا شده هم دارم) روزه
باشد که خداوند . بدهکارم از شما عاجزانه تقاضا دارم که در انجام این موارد کوتاهی نکنید

                                           
 .»8/2/65. فتگر خط خوردگی سطر به وسیله خودم انجام«: نوشته استعبارتی را خود شهید خط زده و چنین  -1
  .»اینشاءاهللا«ت یدر اصل وص -2
  .»عف«در اصل وصیت  -3
 .»موقعه«ت یدر اصل وص -4
 .»طلبم«ت یدر اصل وص -5
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برادرم من که نتوانستم در حق شما کاري انجـام بـدهم   . اجر عظیم عطا نماید صبر وبه شما 
در خاتمـه از شـما   . 1انشـاءاهللا . خداوند عـوض بـه شـما بدهـد    . شرمنده هستمو پیش شما 

اي بکنـد و دنبـال    نگذاري و اجازه ندهی که تحت نام من سوء اسـتفاده  خواهم که کسی می
 .طلبی و جاه باشد که من راضی نیستمفرصت

 

 8/2/65 هشتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و شصت و پنج
 گردان کربال، اردوگاه کاظمین

 نثار شما محمودرضا نمازي جان
 

وهـاي سـپاه حـق را یـاري دهـد تـا       خداوند تبارك و تعالی اسالم عزیز را سربلند و نیر
 3و حزب بعـث  2صدام. بتوانند تحت رهبري امام امت در این جنگ به پیروزي نهایی برسند

. افلقی را از صحنه کنار بگذارند و جمهوري اسالمی در کشـور عـراق بـه روي کـار بیایـد     
 .دنباله مطالب در صفحه دیگري است انشاءاهللا

بـه کـربال    کـه  یهنگـام فرامـوش نکنیـد   . ابودي صدامبا ن به امید زیارت کربالي حسینی
 .رسیدید کنار قبر مطهر موالي سیدالشهدا سالم مرا هم برسانید به امید حق

 
 ]گرید اينامهتیوص[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اللّهم اجعلنی من جندك فانَّ جندك هم الغـالبون و اجعلَنـی مـن حزبـک فـانَّ حزبـک هـم        «

  4.»المفلحون
مرا از سپاه خویش قرار بده زیرا سپاه تو پیروز است و بگـردان مـرا از حـزب خـود     خدایا «

 .»زیرا حزب تو رستگار است
ی بـه  بـار الهـ  . او امـام امـت   بر حقو نایب ) عج( با عرض ادب خدمت حضرت مهدي

امام و یاران باوفـاي امـام را سـالمت بـدار     ) 7(نو اوالد حسی) 7(ناحترام امام حسی
                                           

 .»نشاءاهللایا«ت یدر اصل وص -1
 .قاتیتعل. ك. ر -2
 قاتیتعل. ك. ر -3
 .الجنانحتیشنبه، مفاروز سه يدعا -4
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خـدایا تـو   . ابر جنایتکاران شرق و غرب را از سـر مسـلمین کوتـاه بفرمـا    پروردگارا دست 
دانی که جهت رضاي تو قدم به سوي جبهه گذاشتم، تا شاید بتوانم خدمتی بـه اسـالم و    می

خـواهم کـه از گناهـان مـن     به نداي ولی فقیه لبیک بگویم از تـو مـی  . مسلمین انجام بدهم
زیـرا  . اقت شهید شدن در راهت را نصیبم بگردانیدرگذري و من را در آن دنیا ببخشی و لی

 .من امید دارم به لطف و کرمت
 .خداوند به شما صبر و استقامت عطا نماید. خانواده عزیزم سالم علیکم

از نظر مال دنیـایی مـن   . مرا حالل کن. دارم 1عفوپدر عزیزم از شما عاجزانه درخواست 
ام انجـام  ید هـر اقـدامی بـراي خـانواده    که از خودم چیزي ندارم و شما خودت مجاز هسـت 

 .بدهی
شما عزیزان بایـد ادامـه دهنـدگان راه شـهدا باشـید و      . اي به برادران نوجوانچند جمله
پایگاه مقاومت را گرم گرفته و خودتـان را آمـاده   . شان به زمین گذاشته شودنگذارید اسلحه

باشید به بزرگان آنهـایی کـه    باشد که شما درس دهنده. دنبال کارهاي خالف نروید. نمایید
شـما خـداي نخواسـته    . ببینیـد چـه سرنوشـتی دارنـد    . رونـد  یمدنبال مواد مخدر و سیگار 

 .اینطوري نشوید و نمونه یک جوان مسلمان باشید
شما زحمت و سختی زیادي براي من تحمل نمودي، سـرافراز بـاش از اینکـه     2]مادرم[

مبادا خودت را . ا خداوند قبول درگاهش بگرداندفرزندت را در راه اسالم دادي و دعا کن ت
افسرده و نگران بگیري شاد باش به فرزندانم محبت کن تا احساس کمبـود نکننـد گریـه و    
زاري بیش از حد نکن که نشانه ضعف تو باشد چون من خودم این راه را انتخاب کردم تـو  

بـدهی شـیرت را   را الگوي خـودت قـرار    )3(بباید از ائمه درس بگیري و حضرت زین
 .حاللم کن

و  3همسر عزیزم تو نیز به گردن من حق زیادي داري عاجزانـه از تـو درخواسـت عفـو    
امیدوارم خداوند به شما صـبر و اجـر بدهـد و در روز قیامـت     . بخشش دارم مرا حالل کن

بـا  . باشی و درس استقامت و پایداري از ائمـه اطهـار بگیـري   ) 3(احضرت زهر نیهمنش

                                           
  .»عف«در اصل وصیت  -1
 .ت ناخوانایدر اصل وص -2
 .»عف«ت یوص در اصل -3
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کنی که احسـاس کمبـود و نـاراحتی نکننـد و افسـرده و      م طوري برخورد میفرزندان عزیز
 پاکـدامن در مورد تربیت عزیزان کوشا بـاش تـا بتـوانی فرزنـدانی مـؤمن و      . پریشان باشند

مشکی به تنشان نپوشی و گریه و زاري در نزدشان نکن خداوند  لباس. تحویل جامعه بدهی
 . زندانمیاري نماید تو را در امر تربیت درست فر

محبـت و   هـا  آنسپارم بـه  برادر عزیزم احمد، سرپرستی فرزندانم و خانواده را به تو می
باشد تو باید سرپرسـت  مسئولیت سنگینی به دوش تو می. مهربانی کن به مادر احترام بگذار

قضا شده مـن در حـدود    2هايدر مورد روزه. نماید 1ات يارخداوند کمک و ی. خوبی باشی
ایم از شـما  از دو سال قضا دارم که در صفحه اول قید نمودم با صورت بدهکاريماه و نم 4

را انجام بدهی تا در قیامت دینی به گردن من نباشد خداوند به شما صبر  نهایاخواهم که می
 .و استقامت عطا نماید

شـما   و ازبخشـش دارم   و 3عفـو برادران و خواهران عزیـزم از یکایـک شـما تقاضـاي     
پیرو والیت فقیـه و در  . ه صبر و استقامت پیشه کنید و گریه و زاري زیاد نکنیدخواهم ک می

خط امام امت و اسالم عزیز باشید واجبات دین را درست انجام بدهید و از محرمات چشـم  
خواهم پیرو امام و والیت فقیه بوده از انقالب اسـالمی کـه   بپوشید و از ملت شهیدپرور می

دادیـد شـعارها را   باشد پشتیبانی نموده تاکنون که شـعار مـی  می شماريخونبهاي عزیزان بی
. کنار گذاشته و به مرحله عمل نزدیک شوید از اعتیاد این مواد خانمان سوزان دوري گزینید

 .انسان باشید
روید توجه کنید به این مطلب که ایـن فـرد بـراي    پیکر عزیزي می 4شما که براي تشییع

گویـد و اسـالم از مـا چـه     ه بوده و امام عزیـز چـه مـی   چه شهید شده و هدف و راهش چ
فقط به فکر برگزاري مراسم ختم نباشید و بعداً فراموشـش کنیـد مـا کـه شـعار      . خواهد می

دهـیم بیـاییم و واقعـاً مسـلمان باشـیم و یـک خـون حسـینی تـوي          مسلمان بودن سر مـی 
و کاله گذاشتن به سر  تفاوت به فکر شکم سیر خوردنهایمان جاري نماییم نه اینکه بی رگ

                                           
 .»تیاری«ت یدر اصل وص -1
 .»هاروزه«ت یدر اصل وص -2
 .»عف«ت یدر اصل وص -3
 .»عیتش«ت یدر اصل وص -4
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و اجازه ندهیم به ابر  1ها را پر کنیم از نیرو، و کمک مالی کنیم نگذاریمجبهه. یکدیگر باشیم
درس ) 3(ن جنایتکاران که مقابله با اسالم نمایند از شـهادت سـاالر شـهیدان امـام حسـی     

که یـک مرحلـه   فقط تنها به خواندن نماز و گرفتن روزه اکتفا نکنیم به جهاد . عملی بگیریم
باشد عمل کنیم به امید عمل در کارهاي خیـر از یکایـک شـما تقاضـاي     اساسی و عملی می

 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار. طلبمحاللیت می و 2عفو
 

 محمودرضا نمازي فرزند دین محمد
 8/2/65مورخه 

                                           
 .»مینزار«ت یدر اصل وص -1
 .»عف«ت یدر اصل وص -2
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 ي کلیديها عبارت
I ود شهادت برسمخواهم به آرزوي دیرینه خ می. 
I  شهید شدن من غافل نشوید شما هنوز دین خود را به اسالم و انقالب ادا ننمودیدبا. 
I باید در این راه جان و مال خود را بدهید تا شاید دین خود را ادا نموده باشید. 
I زندگی کنید )3(ب سعی کنید مانند زین. 
I شما باید جان و مالتان را در راه اسالم فدا کنید. 
I انم بدانید که حفظ کردن حجاب یعنی مبارزه با نفس و مبارزه با نفس از جهـادي کـه مـا    خواهر

 . و باالتر است تر واجبکنیم  می
I از امام امت پیروي کنید که او فرزند پیغمبر است. 
I زندگی کنید )3(ب سعی کنید مانند زین. 
I هاي امام عزیزمان فرزند فاطمه کوتاهی نکنید از فرمان . 
I  قـرار خواهیـد   ) عـج (نها کوتاهی نکنید که مورد خشم خداـ شهدا و امـام زمـا   جبههاز رفتن به

 .گرفت
I  پس به سوي جبهه روید و به دشمن امان ندهید و کربال را از چنگ دژخیمان بعثی عراق نجات

 .دهید

 محمدرضا :نام
 نوبري :خانوادگی  نام

 اکبرعلی :پدر نام 
 نصرت :نام مادر

 1349نوزدهم بهمن  :تاریخ تولد
از  آبـاد روسـتاي عبـداهللا   :محل تولـد 

 توابع شهرستان دامغان
 دوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1366نهم تیر  و بیست :تاریخ شهادت
 ه مجنون عراقجزیر :محل شهادت
 اصابت گلوله :نحوة شهادت

  فردوس رضاي زادگاهش :مزار
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 محمدرضا نوبري
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 »آسایش و آرامش نیست جز نزد پروردگارشان نیمؤمنبراي «

پایـانش  ي بـی ها نعمتآورد و از  به وجودعالمیان که ما را از نیستی  پروردگارحمد و ثناي 
ما را برخوردار کرد و به ما عقل سالم و زبان گویا و گوش شنوا چشم بینا عطا نمود تـا راه  
حق و باطل را از یکدیگر تشخیص دهیم و آن یکی را انتخاب کنیم کـه مـا را بـه سـرمنزل     

خـواهم بـا   الهی اکنون کـه مـی  . رساندمان رستگاري در دنیا و آخرت است میمقصود که ه
اي در دسـت نـدارم و   بینم که توشهروبند خود را ببندم و پا به یک سفر طوالنی بگذارم می

در فکر این هستم که چطور این سفر طوالنی را بدون توشه طی کنم؟ تمام عمرم را بیهـوده  
هـم نمـازم را خـالص     دفعه کاما حتی براي ی. اد گذشتها چون ب صرف کردم و این وقت

در مقابل تـو اعتـراف بـه    . نکردم 1گزاري ي تو سپاسها نعمتاز  گاه چیهام  براي تو نخوانده
دانم چطور تـو مـرا قبـول     دیگر نمی. گناهانم نکردم و هر بار که توبه کردم باز توبه شکستم

 خواهی کرد؟
من عطا نمودي تا تو را از ظلمـت تشـخیص دهـم در     بهخدایا از عقل سلیم و پاکی که  

راهی استفاده کردم که خالف دستور تو بـود مـرا پـاك آفریـدي قلـب مـرا عـاري از گنـاه         
از بس که معصیت کردم قلبم سـیاه شـده،    2ي تو آیمبه سوخواهم  آفریدي، اما اکنون که می

ا احاطه کـرده، مـوالي   تر، سراسر وجودم را گناه فرا گرفته، شهوت وجود مر از سنگ سخت
من چشم را به من دادي تا راه حق و حقیقت را از باطل تشخیص دهم، اما با این چشم بـه  
نامحرم نگاه کردم، گوش مرا به من عطا نمودي تا سخن حق شـنوم، امـا بـا آن در مجـالس     

تا سـخن   3]ي[کردند به سخنانشان گوش دادم، زبان به من عنایت نمود کسانی که غیبت می
را کـردم و   هـا  آنغیبت  در مجالسبا این زبان به بندگان خوبت تهمت زدم،  اماگویم،  حق

 .دروغ گفتم

                                           
 .»يگذار«ت یدر اصل وص -1
 .»میآئ«ت یدر اصل وص -2
 .»نمود«ت یدر اصل وص -3
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را  هـا  آنخدایا به من دست و پا دادي، تا براي اسالم و قرآن کار کنم و زحمت بکشم، امـا  
 دانم با این بار سنگین چطور این راه طـوالنی را  پروردگارا نمی. در راه نامشروع بکار گرفتم

دانـم آیـا از گنـاهم     نمـی . هستی نیالراحم ارحمموالي من فقط امیدم به توست تو . طی کنم
شود؟ غیبت مـردم   چه می الناس حقگویی من از گناهان تو بگذرم  گذري یا نه؟ حتماً می می

تـوانم   مـن نمـی  . توانم بگذرم؟ نه نه یی که به مردم زدي هم میها تهمتشود؟ آیا از  چه می
بنـابراین اگـر جهـنم هـم     . فقط براي رضاي تو آمدم 1]...[داي من، من نباید بگذرم و اي خ

 اما دوري تو را، خشم تو را چطور؟. براي من واجب شده باشد شاید بتوانم تحمل کنم
ام  اکنون به سوي تـو بازگشـته  . کنم الهی تو خود گفتی که باز گردید من شما را قبول می 

و پهلـوي  ) 7(ن تو را به حق گلوي بریـده امـام حسـی   پشیمانم از گناهان گذشته، خدایا 
از گناهـان ایـن حقیـر و تمـام تـوابین      ) 7( و فرق موال علی )3(ا شکسته فاطمه زهر

پروردگارا این مرد حق و یگانه روزگار را که از سالله پاك رسـول اهللا آفریـدي تـا    . درگذر
موعود در سـایه رحمـت   ) عج( راهنما و هادي راهمان باشد، را تا ظهور مرد عدالت مهدي

ن سال است که به امید کـربالي حسـی   7خدایا رزمندگان ما . خود حفظ و محافظت بگردان
 .را به قبر باصفاي موالیمان حسین برسان نهایاگردند خدایا  آیند و ناامید برمی می) 7(

حال سخنی چند براي شما پدر و مادر بزرگوارم و بـرادران و خـواهرانم و بـراي شـما     
تر از آنم که مـن بـه شـما تـذکري دهـم امـا بـه عنـوان         مادرم اگرچه کوچک: قهرمان امت

اکنـون سراسـر وجـودم را شـادي فـرا گرفتـه چـرا کـه          2]...[نویسم  یادآوري براي شما می
خواهم به آرزوي دیرینه خـود شـهادت برسـم و شـما هـم بایـد خوشـحال باشـید کـه           می

 .نگهدارندتا با جان خود دین اسالم را زنده فرزندانتان را براي اسالم تربیت کردید، 
اما با شهید شدن من غافل نشـوید، شـما هنـوز دیـن خـود را بـه اسـالم و انقـالب ادا         

باید در این راه جان و مال خود را بدهید تا شاید دیـن خـود را ادا نمـوده باشـید     . ننمودید
هرگز فکر  3)ادا نموده باشید باید در این راه جان و مال خود را بدهید تا شاید دین خود را(

به جبهـه فرسـتادن فرزنـدانتان از شـما     ] مسئولیت[نکنید با شهید شدن یک فرزندتان دیگر 

                                           
 .ت ناخوانایدر اصل وص -1
 .ت ناخوانایوصدر اصل  -2
 .است يت جمله تکراریدر اصل وص -3
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نه، تا شما فرزندي در خانه و تا خود جان در بدن دارید، بایـد بـه جبهـه    . ساقط شده است
 .بروید و از دین خدا دفاع کنید

اگرچـه  . ت مباشـید و گریـه و زاري نکنیـد   پدر و مادرم بعد از شهادتم براي من ناراحـ 
تواننـد در   اي که پدر و مادر نسبت به فرزندان دارنـد طـوري اسـت کـه نمـی      دانم عالقه می

گریه کنیـد  ) 7(ن شهادت فرزندشان گریه نکنند، اگر خواستید گریه کنید براي امام حسی
ز رفـتن بـه جبهـه    ا. کـوردل را نخوریـد   1گـول منـافقین  . باشـید  مواظبو اما شما برادرانم 
آن را بلنـد   2شما نباید بگذارید که اسلحه من و امثال من به زمـین بیفتـد  . خودداري ننمایید

از امام امت پیروي کنید که او فرزند پیغمبر است و شـما  . کنید و به قلب دشمن نشانه روید
 .باید جان و مالتان را در راه اسالم فدا کنید

ردن حجاب یعنی مبارزه با نفس و مبارزه بـا نفـس از   و شما خواهرانم بدانید که حفظ ک
چرا که این جهـاد اصـغر و مبـارزه بـا نفـس      . و باالتر است تر واجبکنیم  جهادي که ما می
 .زندگی کنید )3(ب سعی کنید مانند زین تان یزندگدر طول . جهاد اکبر است

الم آمدیـد از  و حال شما امت شهیدپرور ایران که در تمام مراحل انقالب به کمـک اسـ  
تا حال و از هیچ کمک جانی و مالی دریغ نکردیـد،   59و شهریور  574تا بهمن  3 42خرداد 

صدام در لب پرتگـاه واقـع شـده اسـت      اآلنکند،  ولی اکنون موقعیت زمانی با قبل فرق می
نیسـت،   هـا  آنشـود و پیـروزي از    دانند سقوط صدام برایشان گران تمام می حامیانش که می

انـد و مـا بایـد     شـده  5اي متوسل ین تالش براي کمک به او به وسیله هر نیرنگ و حیلهبنابرا
شود وضـعیت فعلـی مـا در     می دارد تکرارتاریخ  اآلن .میاموزیبتاریخ را ورق بزنیم و درس 

چرا که اگـر   7»از یک سوراخ دو بار گزیده شویم«است و ما نباید  6جنگ شبیه جنگ صفین
گشت و حکومت اسالمی  برمی درجه180شد جریان تاریخ  می پیروز) 7( در صفین علی

                                           
 .قاتیتعل. ك.ر -1
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 .قاتیتعل. ك.ر -3
 .قاتیتعل. ك.ر -4
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شـد؟  ) 7( سال بعد چه عاملی باعث شکسـت علـی   1400] به[گرفت  در آن زمان پا می
خـود یـاران او بـه دلیـل     ] و[تحمیـل کردنـد؟   ) 7( چه کسانی صلح را به حضرت علی

آن روز است و دشـمنان  کامالً زمان مانند زمان  اآلنجهلشان و به دلیل سرپیچی از امامشان، 
رفتند و قرآن را بـر   2به کمک معاویه 1هادر حال نقشه کشیدن هستند، آن روز عمر و عاص

مالـک  رفتنـد آن روز   3به کمک معاویـه زمـان صـدام    ها ابرقدرتبر سر نیزه کردند و امروز 
 .مینیچن نیایک ساعت به رسیدن به خیمه معاویه فاصله داشت و امروز ما  4اشتر

بار صدام به او امان دهیم تا خود را مجهز کند و دوبـاره   این لحظات عمر نکبت مبادا در
پس به سوي جبهه رویـد و بـه دشـمن امـان ندهیـد و کـربال را از چنـگ        . به ما حمله کند
ها کوتاهی نکنید که مورد خشـم خـدا    عراق نجات دهید و از رفتن به جبهه 5دژخیمان بعثی

هاي امام عزیزمان فرزنـد فاطمـه    ر خواهید گرفت و از فرمانقرا) عج(ن شهدا و امام زما] و[
. بـه امیـد آزادي کـربال   . امـام زمـان اسـت    بـر حـق  نائب ] او[کوتاهی نکنید که امام ) 3(

 خداحافظ
 بـا داغ هــزار سـاله خندیــد شــهید  
 هر چند در این میانه جان داد ولی

 

 6از باغ خزان چو الله کوچید شـهید 
ــهید  6شـــــــــــــــــــــــــــ

 هیدجان دگري به عشق بخشـید شـ  
  

 .سیزده روز روزه قرض دارم
 .پدر و مادرم مقداري پول دارم آن را به جبهه هدیه کنید

 7وصیت نامه محمدرضا نوبري
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 هاي کلیديعبارت
I موجب رشد دیگران نشدم، خونم بتواند ایـن موضـوع    ام یزندگخواهم شهید شوم تا اگر در  می

 .را جبران کند
I شه به یاد خدا باشیدسعی کرده و سعی کنید همی. 
I همیشه در فکر رشد دیگران و خود باشید. 
I  کمک کنید ها آنافراد سطح پایین جامعه باشید و به  ادیبه. 
I هایتان شود و جزو غافلین محسوب شوید غفلتهاي این دنیا باعث  مبادا دوستی . 
I از مادیات بکاهید و به معنویات بپردازید از تجمالت دنیوي دست بردارید. 
I کمک کنید ها آنافراد سطح پایین جامعه باشید و به  ادی به. 
I خواهران عزیز حجاب خود را حفظ کنید و همیشه تقوا پیشه کنید. 
I همه ما مسافریم و باید براي آخرتمان توشه جمع کنیم. 
I  کار را که عاجزانه از تو تقاضـاي عفـو    خواهم این بنده معصیت دادخواهان، از تو می دادرساي

 .شده است ببخشی] گناه[ا که از روي جهل و نادانی مرتکب گناهانی ر
I نیستند بلکه دشمنان اسالم هستید اسالم اشما منافقان کوردل دلسوز انقالب یا مردم ی. 
I سازد این روحانیت است که جلودار است و ما را به راه اسالم و قرآن رهنمون می. 

 احمد :نام
 نورانی :خانوادگی  نام

 علیجان :پدر نام 
 نورنسا :نام مادر

 1343 نوزدهم فروردین :تاریخ تولد
 مهدیشهرشهرستان  :محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

ــهادت  ــاریخ ش چهــارم  و تبیســ :ت
 1365فروردین 

  فاو عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 احمد نورانی
 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم

 3»راجعون 2انا الیه و 1انا هللا«
»ثین یا حبیب قلوب الصادقین و یـا الـه   یمال العارفین یا غیاث المستغآ غایۀالمومنین یا  یا ولی

 4».العالمین
اي نهایت آرزوي عارفان اي فریادرس فریاد خواهان محبـوب   مؤمناناي صاحب اختیار 

هر در تنهایی زیستم ولی ي راستگویان و اي خداي جهانیان گواه باش در این دنیا به ظادلها
خـدایا  . پس مرا به سوي خودت فـرا خـوان  . یافتم ها عشقو  ها آمال ها دوستتو را بهترین 

خدایا شاهد باش به عشـق تـو   . شاهد باش که از تمامی مظاهر مادي بریدم، تا به تو بپیوندم
نـه بـا ایـن    خواهم شهادتم  خدایا می. کشم به تو را انتظار می 5حرکت کردم و اینک پیوستن
خواهم گناهـانی   ام و یا خواسته باشم از دنیا فرار کنم بلکه می معنی که از زندگی خسته شده

تو و ریختن خونم به خاطر تـو   6در راه] تا[ام به وسیله رنج کشیدن  که در گذشته انجام داده
خـونم   8موجب رشد دیگران نشدم 7ام یزندگخواهم شهید شوم تا اگر در  می. تو پاك گردد

خـواهم شـهید    مـی . تواند این موضوع را جبران کند و درخت اسالم را آبیاري نمایدخونم ب
شـهیدان  ] و[ )7(و سرور شـهیدان حسـین  ) 7(شوم تا خونم با خون علی ابن ابیطالب

کربالي خونین ایران قاطی بشود با درود بـر یگانـه رهبـر انقـالب و سـالم بـر شـهیدان از        
 .11و باهنر 10، رجایی9شهید مظلوم بهشتی کربالي حسینی تا کربالي ایران بخصوص

                                           
 .»الل«ت یدر اصل وص -1
 .»اله«ت یدر اصل وص -2
 .156 /بقره -3
 .ل استیکم ياز دعا يفراز -4
 .»وستنییپ«ت یاصل وصدر  -5
 .»راهه«ت یدر اصل وص -6
 .»میزندگ«ت یدر اصل وص -7
 .»نشدام«ت یدر اصل وص -8
 .قاتیتعل. ك.ر -9

 .قاتیتعل. ك.ر -10
 .قاتیتعل. ك.ر -11
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روي . سخنانم را به خانواده عزیز و مهربانم دوستان و خویشاوندان و تمام برادران دینی
مسایلی اسالمی تکیه کنید و همیشه در فکر رشد دیگران و خود باشید و باید سعی کـرده و  

هـاي   کنید و مبـادا دوسـتی   سعی کنید همیشه به یاد خدا باشید و رابطه خود را به او نزدیک
همیشه سـعی کنیـد نفـس    . غافلین محسوب شوید 1هایتان شود و جزوغفلتاین دنیا باعث 

 هـا  آنافراد سطح پـایین جامعـه باشـید و بـه      2ادیبه ي جامعه وفق دهید ها یسختخود را با 
ا از هستم که بتوانم شما نصیحت کنم برادرهـ  ها حرفاز این  تر کوچککمک کنید، البته من 

بپردازید از تجمالت دنیوي دست بردارید چون همه مـا در   4بکاهید و به معنویات 3مادیات
در سفر هستیم، دیر یـا زود بایـد از سـفر برگـردیم، آنقـدر بـراي دنیـا کوشـش کنیـد کـه           

خواهید تا ابـد   که می 6و آنقدر براي آخرت سعی و کوشش نمایید 5خواهید در آن بمانید می
لطف و  8تا مورد 7نمایم انم را به جهاد و پیکار در راه خدا دعوت میدوست. ابد در آن بمانید

 .و رحمت خدا قرار بگیرند
هرگـز از کیفـر شمشـیر     9بگریزیـد ) حمله دشمن(به خدا قسم اگر در مقابل شمشیر و «

ابدي درپی  10آخرت در امان نخواهید ماند، مسلم بدانید که فرار از جنگ خشم الهی و ننگ
و امـروز   هاسـت  سـالح مندگان در راه اهللا، بدانید که بهشت زیر سـایه  اي رز. خواهد داشت

 )124خطبه  ،البالغه نهج( 11».هاستهنگام آزمایش لیاقت

                                           
 .»جز«ت یدر اصل وص -1
 .»ادیب«ت یدر اصل وص -2
 .»ادیماد«ت یدر اصل وص -3
 .»ادیمعنو«ت یدر اصل وص -4
 .»یانبم«ت یدر اصل وص -5
 .»دینما«ت یدر اصل وص -6
 .»دینما«ت یدر اصل وص -7
 .ت ناخوانایدر اصل وص -8
 .»زندیبگر«ت یدر اصل وص -9

 .ت ناخوانایدر اصل وص -10
امبر یـ از پ )7(یالقـدر هـم حضـرت علـ    لیـ البالغه آمده است اما در همان کتـاب جل نهجاز اگرچه : ثین حدیا -11

 .124، ص8ه خطبه البالغنهج .نقل کرده است )6(اکرم
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در ضمن سخنی که با برادران دینی خـود و خصوصـاً بـا خـانواده مهربـانم و دوسـتانم       
از یـاري  این است که والیت فقیه را همیشه مورد تأیید خود قـرار دهیـد و دسـت     1]دارم[

و امثال منتظري و رزمندگان اسـالم تـا    2رهبرمان امام خمینی و یاران باوفایش آیت منتظري
و هم پیمـانش شـوروي و    3نابودي ظالمان و مستکبران و متجاوزین و شیطان بزرگ آمریکا

تمام کسانی که چه وابسته به شرق و غرب و دشمنی دین اسـالم و تمـام ادیـان خـدایی و     
تا اینکه دشمنان اسالم کامالً نابود شـوند   5اسراییل خون آشام 4]بر ندارید تاهستند [بشریت 

و همیشه گوش به فرمـان والیـت فقیـه باشـید،      انشاءاهللا. ظهور کند) عج(شوند و امام زمان
 .باشد اولیا و انبیا می 7ما و رهرو راه 6چون راهنماي

چون . پر کنید 8]را[ا تقاضاي دیگر من از برادران و خواهران دینی این است که مسجده
واقعاً که سنگر است مسجد جاي عبادت و  9»مسجد سنگر است«چون به قول امام عزیزمان 

باشد، که با نفس خـود غالـب و    باشد و جنگ با نفس، در سنگر مسجد می و خودسازي می
 .پذیرند شوند و شهادت با جان و دل را میبه جبهه حاضر می

ن است، که حجاب خود را حفظ کنند کـه دشـمن   از خواهران دینی تقاضایی که دارم ای
بهترین سالح شما در برابر دشمن حجاب و خودسـازي  . ترسد از حجاب شما خواهران می

 . باشد و از تجمالت دوري کردن می
 

 اي زن به تو از فاطمه این گونه خطـاب اسـت  
 

 ترین زینت زن حفظ حجـاب اسـت   ارزنده 
 

                                           
 .»ن استیبا خانواده و مهربانم و دوستانم ا«ت یدر اصل وص -1
 .قاتیتعل. ك.ر -2
 ».است ینیکا از سخنان امام خمیآمر يطان بزرگ، برایش«ر یتعب -3
 .»لیت اسرائیو بشر ییان خدایاد«ت یدر اصل وص -4
  .»امام«در اصل وصیت  -5
 .»ییراهنما«ت یدر اصل وص -6
 .»راهه«ت یوص در اصل -7
 .»393، ص12صحیفه امام، ج «از امام خمینی است » مسجدها را پرکنید«تعبیر  .»دیمسجدها پر کن«ت یدر اصل وص -8

 .»393ص
 .»دیمسجدها پر کن«ت یدر اصل وص -9
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امـام   بر حقشو نایب ) عج(و سالم بر مهدي موعود اهللا 1با سالم و درود بر رهروان راه
خمینی و شهداي صدر اسالم تا شهداي ایران بخصوص مظلـوم بهشـتی و درود بـر رئـیس     

 .باهنر سنگرش همجمهور مظلوم رجایی و 
سالم مادر عزیز و گرامی که تو یـک دنیـا   : کنم بزرگوارم شروع می خانوادهسخنانم را با 

طلبم که پسر خوبی براي تو نبـودم و از   عزیزم از تو حاللیت میبراي من ارزش داري مادر 
مادر عزیز . که گردن من داشتی به جا نیاوردم] را[دست من ناراحتی کشیدي و حق مادري 

 نیالـراحم  ارحـم خـدا  . توانـد ببخشـد   کار را فقط خدا میمن گنه  3گناه 2من خیلی گناهکارم
مادر جان . نمایم داً از تو طلب عفو و بخشش میاول از خدا و ج در درجهمادر عزیز . است

با شهادتم تـو را روسـپید کـنم، تـا از      الاقل 5توانمیاري کرد و شهید شدم، می 4اگر سعادت
 .گناهانم کاسته شود
شهید شدم، هیچ ناراحت نباشید که به نداي رهبرم امـام خمینـی    انشاءاهللامادر عزیز اگر 

مادر جان براي من دعـا کـن و از   . رفتم) 7(حسینلبیک گفتم و به سوي سرور شهیدان 
مادر جان براي پیروزي رزمندگان و طول عمر امام عزیزمان و فـرج  . خدا طلب بخشش بنما
دعا کنید که چون دعـاي شـما مـادران و خـواهران اسـت کـه       ) عج(هرچه زودتر امام زمان
هللا تعـالی فرحـه   اعجـل (مادر جـان دعـا کـن تـا مهـدي      . گرداند می 6دشمن را خار و ذلیل

. بیاید و مستضعفین را از چنگال مستکبران برهاند و زیر سایه اسالم زندگی کننـد ) الشریف
شـما مـرا حـالل کنیـد، تندرسـتی تـو را از خداونـد متعـال         . مادر جان خـداحافظ  انشاءاهللا

 .آمین. خواستارم و خداوند تو را خیر دنیا و آخرت بدهد

                                           
 .»راهه«ت یدر اصل وص -1
 .»گناکارم«ت یدر اصل وص -2
 .»گناهه«ت یدر اصل وص -3
 .»سادت«ت یدر اصل وص -4
 .»بتوانم«ت یصدر اصل و -5
  .»ضلیل« در اصل وصیت  -6
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طلـبم چـون مـن بـرادر      از تو حاللیت مـی  برادر جان. یسالم بر برادر عزیزم ایرج نوران
در  برادر جـان . یاري دهد 1]...[خداوند شما را در کارهاي  شاءاهللا انخوبی براي شما نبودم 

جسـم باشـید و بـراي     3همیشه به فکر خدا باشید و با برادران مثل یک روح در  2کار چون
م و درود بر برادر عزیز و مهربانم عوض سال. دعا کنید) عج(پیروزي اسالم و فرج امام زمان

خدا  انشاءاهللاتو به گردن من و تمام اهل خانواده خیلی حق داري  برادر جانمحمد نورانی، 
و خلق خدا از تـو راضـی باشـند برادرهـا مـن بـرادر خـوبی بـراي شـما نبـودم و باعـث            

اي شـما بکـنم   من در زندگی نتوانستم خدمتی بر. شدم سرشکستگی شما و اهل خانواده می
چطـوري از تـو تشـکر     برادر جـان . بلکه در شهادتم بتوانم شما را روسفید کنم. جز دردسر
مرا حالل کنیـد   برادر جان. توفیق بدهد و شما را خیر دنیا و آخرت بدهد انشاءاهللاکنم خدا 

خـدا  . دعـا کنیـد  ) عج(و براي پیروزي اسالم و طول عمر براي امام خمینی و فرج امام زمان
 .در زندگی موفق و پیروز باشید انشاءاهللا. 3ته دارنگ

سالم بر برادر خوب و مهربانم گل محمد نورانی، برادر جان من براي شما برادر خـوبی  
من در زندگی نتوانسـتم   برادر جانشدم  نبودم و باعث سرشکستگی و دردسر براي شما می

براي تو  برادر جان. 4ها گذاشتمرا با آنهمه کارهایت تن مخصوصاً تو. خدمتی براي شما بکنم
تو زندگی بسیار خوبی را از خداوند متعال خواستارم برادر جان به تو سفارش نکـنم تـو و   

جسم باشـید و هـیچ وقـت همـدیگر را ناراحـت       3عوض محمد و ایرج مثل یک روح در 
هـیچ  او را به . مادرعزیزم را دست شما سپردم. برادرجانچون دنیا ارزش آن را ندارد . نکنید
 .چون او حق بزرگی به گردن ما دارد. ناراحت نکنید وجه
خـواهران عزیـز و مهربـانم مـن بـرادر      . سالم و درود بر خواهرانم از کوچک به بزرگ 

و ناراحتی کشیدید، ولی من در  5]کرده[خوبی براي شما نبودم، شما خیلی براي من خدمت 
 6نسـتم خـدمتی بـراي شـما    مـن در زنـدگی نتوا  . شدم در عوض باعث دردسر براي شما می
                                           

 .ناخوانات یدر اصل وص -1
 .»چنان«ت یدر اصل وص -2
  .»نگه دارد«در اصل وصیت  -3
 .»گذشتم«ت یدر اصل وص -4
 .»یمن خدمت و ناراحت يبرا«ت یدر اصل وص -5
 .»ما«ت یدر اصل وص -6
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خواهران عزیز حجاب خود را حفظ کنید . بکنم، بلکه در شهادتم بتوانم شما را روسفید کنم
خواهران عزیز از شما خیلـی  . و همیشه تقوا پیشه کنید و دیگران را هم به تقوا دعوت کنید

ش از خداوند زندگی خـو . راضی هستم و بودم چون خیلی خواهران خوبی براي من بودید
خواهم من و شما و تمام شـیعیان   و از خدا می. و خیر دنیا و آخرت را براي شما خواستارم

] مـن [مرا حالل کنید اي عزیزان مـن، از مـادر   . نیامرزیده از دار دنیا نبرید، آمین تاجهان را 
 .خوب نگهداري کنید و او را ناراحت نکنید

عزیز مواظبت کنید و سالم گـرم   از مادربرادران عزیز ایرج و عوض محمد و گل محمد 
مرا به خویشاوندان از نزدیک و دور دوستان و همسایگان و همشهریان برسـانید و هـرکس   

 خـانواده یا بدي دیده است از طرف من حاللیـت بطلبیـد و در ضـمن     1]نارضایتی دارد[از 
و از  2کـارم خواهم جز دعا براي پیروزي اسالم من خیلی گنـاه  عزیزم من از شما هیچی نمی

] بـه [خواهم گناه مرا ببخشد خانواده عزیز در عزاي من ناراحـت نباشـید خصوصـاً     خدا می
اي کـه چنـد    مادر و خواهرانم در عزاي من ناراحت نباشید و گریه نکنید و به فکر خـانواده 

 .3اند شهید داده
. من خمس و زکات خانواده خودم هستم، چون براي پیـروزي اسـالم بایـد قربـانی داد    

خودش رفته است در ضـمن بـرادر    4]...[حال باشید و به مردم روحیه بدهید چون در خوش
خـداحافظ  . خوانیـد حمـد و سـوره بـراي پـدرم بخوانیـد       را می نامه تیوصعزیز وقتی این 

 خانواده عزیز
 

 اگــــر قــــرار باشــــد آخــــر بمیــــرم
 

ــه راه    ــد ب ــم خواه ــرم  5دل ــق بمی  ح
ــرم    ــتر بمیــ ــه در بســ ــواهم کــ  نخــ

 
 ون مالک اشتر بمیـرم دلم خواهد همچ 

 بــه راه مــیهن و دیــن ز جــان گــذرم     
 

ــرم      ــنگر بمی ــاران در س ــیش ی ــه پ  ب
ــل    ــاده در باطـ ــه افتـ ــل کـ ــو غافـ  مشـ

 
ــرم    ــه بمیـ ــود در خانـ ــواهم خـ  نخـ
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 خــواهم کــه ایــن دنیــاي فــانی    نمــی
 

مرا گرداند عاشق کـه مـی خـواهم در     
ــرم 1راه   حــــــــــــق بمیــــــــــ

از عمـر مـا بکـاه بـر عمـر او بیفـزا،       . ارخدایا خدایا تا انقالب مهـدي خمینـی را نگهـد   
 رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما 

 1/6/1362احمد نورانی مورخ  نامه تیوص
 .تنها راه سعادت ایمان جهاد شهادت. اهللا 2درود بر رهروان راه

 ).عج(به امید فرج امام زمان  
 

 ]اي دیگرنامهوصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  3»وا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیا عند ربهم یرزقونو التحسبن الذین قتل«
اند و نزد خـدا روزي   زنده ها آناند بلکه  اند مرده در راه خدا کشته  شده که یکسانمپندارید «

 ».خورند می
دادخواهان، از تـو   دادرسمعبودم اي فریادرس ایمانیان، اي نهایت آرزوي عارفان و اي 

کـه از  ] دارم[را که عاجزانه از تو تقاضاي عفـو گناهـانی را   کار  خواهم این بنده معصیت می
بنام تـو و بـه یـاد تـو و بـا درود      ]. ببخشی[شده است  4]گناه[روي جهل و نادانی مرتکب 

د رسـول   ةفراوان بر انبیا و اولیا از آدم صفو و بـا درود و سـالم بـر    ) 6(اهللاهللا تا محمـ
بر  بیو بر نا) عج(ت گستر جهان مهدي موعودیگانه منجی عالم بشریت، امام منتظر و عدال

 .5جماران ریپ حقش
اي و با چـه زبـانی وصـیت کـنم، اولـین مطلبـی را کـه         دانم چگونه و به چه وسیله نمی

خواهم در میان بگذارم این است که همه ما مسافریم و باید براي آخرتمان توشـه جمـع    می
به دنیـا قلبتـان   : گوید میشه باشد که میباید سفارشات لقمان به فرزندش در نظرمان ه. کنیم
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ماندنتان، در دنیا و به آخرت آنقـدر توجـه داشـته باشـید کـه       به قدررا مشغول نکنید، مگر 
. خواهید در آتش بمانید سعی و کوشش شما براي آزاد کـردن خودتـان از جهـنم باشـد     می

 بـه حـق  کـه   1]باشـیم [مطلب دیگر اینکه همیشه پشتیبان علما و روحـانیون در خـط امـام    
] شـان [خواهیــ  صداي آزادي و عـدالت  هر جاپشتوانه انقالب بوده و هستند و همیشه و در 

این روحانیت است که جلودار است و مـا را بـه راه اسـالم و قـرآن رهنمـون      . شود بلند می
 .سازد می

دهیـد و   دهید، زکات مـی  گیرید خمس می می] را[اي عزیزان آگاه باشید آیا نماز و روزه 
کنید و شاید عزیزانتان در جبهه باشند و غرق در معنویت جبهه، وقتی کـه   به جبهه کمک می

و سوز دلشان، دل سـنگ را کبـاب    ها دنیکشآن آه . کنند ي میدار زنده شبخوانند و  دعا می
کننـد و   اي در پشت جبهه با تجمالت و مادیات اجر خودشان را ضایع مـی  ولی عده. کند می

 .کنند آیند و ندانسته معصیت می هاي کوچک برنمی از عهده امتحان
ـد و آل  «گویی  اي برادر و خواهر عزیز تو که در دعاها می اللهم اجعل محیاي محیا محم

ماتی ممات محمد و آل محمد د و مخدایا زندگی و مرگ مرا مثل محمـد  ( 2»)6(محم
بمیر و دسـت از تجمـالت    گونهاش قرار بده پس محمدگونه زندگی کن و محمدخانوادهو 

باشد باید با کسانی ) 7(و علی) 6(خواهید مرگتان همانند مرگ محمد اگر می. بردار
دوست هستند دوست باشید و مـانع   آنهاکردند، مبارزه و باکسانی که با  مبارزه می آنهاکه با 

لبیـک   اي برادري که مسلمانی، اما صداي حسـین زمـان را  . هایتان به جبهه نشوید آمدن بچه
گویی، این را بدان که تو مسافري و ممکن است هر لحظه نسیم بوزد و تـو را بـا خـود     نمی
روي  دهد، به سفر ابـدي مـی   و خاندان او را می) 6(ببین با نسیمی که بوي محمد. ببرد

 .یا با نسیم فرعونیان و یزیدیان
پـاك اسـت و    اهـ  مکـان ایـن  . ایـم  کنـی، شـهیدها داده   اي برادر در مکانی که زندگی می

) 7(خوشبو، پس در این مکان پاك و خوشبو معصیت نکن و بیا به رهـروان راه حسـین  
مسـلمان کـه مـرز و بـوم     ] بـراي [مگر تو مسلمان نیستی . بپیوند که مستضعفین در انتظارند

                                           
 .از فاعل بکار برده است یم را با فاصله طوالنیت فعل باشیدر اصل وص -1
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حتی التکـون   2قاتلوهم«باید به آیه شریفه و  نهایاگویند صلح کنیم  که می 1آن منافقان. ندارد
توجه نمایند و نگویند جنگ ایران و عراق تمام بشود و نگوینـد مـا را بـا اسـرائیل و      3»فتنه

نیسـتند،   اسـالم  امستضعفین دنیا چه کار است؟ شما منافقان کوردل دلسوز انقالب یا مردم ی
هرچـه   وگرنـه اگر قابل هدایت هستید، خداوند شما را هـدایت  . بلکه دشمنان اسالم هستید

جنگـی کـه بـراي گـرفتن حـق مستضـعفان از       . ان بگرداند اي منافقانزودتر نیست و نابودت
ـ بقمستکبرین و پیاده کردن حکم الهی باشد، نعمت است و ما همه سـربازان   اهللا هسـتیم و   ۀی

مـرگ بـا   «جنـگ را ادامـه دهـیم و     مانالزّ صاحبسازي براي ظهور  باید تا رفع فتنه و زمینه
عزیزان ما خون دادند تـا  » .یر بار ذلت صلح رفتنعزت صد بار بهتر است از زنده ماندن و ز

عمل برسانند و ما باید راهشـان را ادامـه    به خطتوانستند اسالمی که فقط اسمش مانده بود 
 .دهیم

عـالم محضـر خـدا    «فرماید  اي برادران این کالم پرمحتواي امام بزرگوارمان است که می
رادرها است شما را به حق هرچه خطاب من به شما ب» 4است در محضر خدا معصیت نکنید

که دوست دارید، ندانسته به دشمنان اسالم خدمت نکنید، با لباس پوشیدنتان بـا حرکـات و   
اللّهـی و  و چند خطی هـم بـا بـرادران حـزب    . اعمالتان از خدا بترسید و خودتان را بسازید

ه فـن  بسیج خصوصاً گروه مقاومت خودمان مسجد پامنار، یک فرد حـزب الهـی بایـد همـ    
، درس خود را هم بخوانـد و هـر دو جبهـه را    رود یمعالوه بر اینکه به جبهه . حریف باشد

ها راه پیـدا کننـد و بـه انقـالب ضـربه       خواهند در دانشگاه که می ها آننگه دارد، تا در آینده 
هاي حساس مملکتی را به دست بیاورند، که دشمنان ما نیز  بزنند و با مدرك تحصیلی پست

را نیـز ماننـد    هـا  دانشـگاه و درس بخوانید و  دیبکوشخواهند، نگذارند بنابراین  می همین را
 .جبهه پرکنید از معنویت
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مـادر جـان وقتـی مـن بـه اتفـاق بـرادرانم        «سخنی نیز با مادر عزیزم و خواهرم بگـویم  
 به من گفتی و سفارش کردي مادر جان راه کربال را باز کن و بیا مرا جبههخواستم بیایم  می

امـا اگـر مـن    . به آرزویت خواهی رسـید  انشاءاهللامادر جان ) 7(ببر به زیارت امام حسین
تو افتخار کن کـه پسـرت در راه   . شهید شدم تو خودت صابر هستی الزم به سفارش نیست

کشته شده است و صبر داشته بـاش و بـه    ،گفته است) 7(خدا و در راهی که امام حسین
 .دهان منافقین بزن

 هـا  نیاگویند که  یی که میها کوردلام و با آگاهی تمام،  من خود انتخاب کرده این راه را
روند، روحانی و یـا مـردان مسـن و پیـر،      شوند و به جبهه می جوان هستند و احساساتی می

زمانه را  1روند، کوردالن کجا هستند، تا اینجا روحانیون و ابوذران عقل دارند و به جبهه نمی
بـا   هـا  جـوان انـد و دوش بـه دوش    ها بخشـیده  و صفایی به این جبهه بینند که چه معنویت

شـوند و بـه    اي کوردالن چرا فرزندهاي شما احساساتی نمـی . کنند دشمنان اسالم مبارزه می
ترسند ایمان ندارند، آخر اي منافق در جبهه مگر نقـل و نبـات پخـش     جبهه بیایند، چون می

جبهه توپ و و تانک است و خمپـاره و  . وند جبههاحساساتی بشوند، بر ها جوانکنند که  می
خواهد، نه منافقی کـه هنـوز معنـاي اسـالم را درك      مرد جنگ و مرد جهاد و شهادت را می

تا حال حجابتان را حفظ  چنان کههماما شما اي خواهرانم . هم دارند 2اند و هنوز ادعا نکرده
. ام ببخشید مرا اگر بدي به شما کردهاید، حفظ کنید و در کارها از خدا کمک بگیرید و  کرده

 التماس دعا. دعا کنید) عج(عزیزان همیشه براي امام و پیروزي رزمندگان و فرج امام زمان
 جان یارب اگر رخ مهتاب نبیند سخت است مهدي 
 

ــدي    ــد ســخت اســت مه ــر آب نبین ــب تشــنه اگ  جــان ل
ــدي     ــویی مهـ ــاب تـ ــن و اربـ ــوکر مـ ــان نـ  جـ

 
 جــان نــد ســخت اســت مهــدينــوکر اگــر رخ اربــاب نبی 

 26/9/1364 3یاحمد نوران: بنده گناهکار خدا 
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 هاي کلیديعبارت
I  ادیـ بـه  ) 7(مادر جان اگر نتوانستی خودت را نگهداري براي ساالر شهیدان حسین بن علـی 

 .تنها بودن آقا گریه کن
I دوست ندارم در مرگ من و براي من گریه کنند. 
I چنان تربیت کنی که راه من را ادامه دهندی را و مرتض دنورمحم. 

 اکبرعلی :نام
 نوروزپور :خانوادگی  نام

 عباسعلی :پدر نام 
 معصومه :نام مادر

 1342 یکم آبان :تاریخ تولد
ــد ــع   :محــل تول ــامی از تواب ــهر می ش

 شهرستان شاهرود
 اییدوم راهنم :تحصیالت
 سپاه پاسداران :کننده ارگان اعزام

 1362شانزدهم آبان  :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 101اکبر   نوروزپور، علی ¹استان سمنان 

 اکبر نوروزپورعلی
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 2»فی المکارم 1یا ایهاالناس نافسوا«
 .»ها یعنی در کارهاي خوب از یکدیگر اي مردم سبقت بگیرید در فضیلت«

 به امید پیروزي 

را  3]پسـرت [امیدوارم  سالم و درود به روان پاك شهیدان حق و سالم بر مادر خوبم که
خواهم که اگر خدا مرا بـه   کنی و مادر پیام من به تو این است که مادرم من از تو می 4حالل

دانی کـه بـه جـز     ، ولی چون خودت میشوم ینمکه من  5]نائل گرداند[درجه رفیع شهادت 
کـه   6]کشـاند [اما این تربیت تـو بـود کـه مـرا بـه راهـی       . گناه کردن کاري دیگر بلد نبودم

 .خون داد و جوان داد) 7(حسین
هاي سپاه حرفـی   مادرم سخنم این است که بعد مرگ من، اگر در رابطه با من، تو به بچه

تا کشته شود، مادرم هرچـه   دیفرستادکه پسر من را به جبهه  ها حرفبزنی یعنی از قبیل این 
نگـویی کـه    8انه آمدندوقتی که برادران از سپاه به خ. نیستم 7که بر دهانت آمد که من راضی

مثل من، مادر جان در . آنها را که دیدي 10با من هیچ فرقی ندارند ها آن 9شویدشما علی نمی
. شـوید  گفتند شما پسرم نمـی  رفتم و می چون خودم به خانه شهدا می. در مرگم شیون مکن

ـ بـه  ) 7(اگر نتوانستی خودت را نگهداري براي ساالر شهیدان حسین بـن علـی   تنهـا   ادی
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 .»که یراه«ت یدر اصل وص -6
 .»يراز«ت یدر اصل وص -7
 .»آمدن«ت یدر اصل وص -8
 .ت ناخوانایاصل وصدر  -9

 .»ندارم«ت یدر اصل وص -10
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مادر تو باید خـودت الگـوي    1شاید فکر کنی که من با دیگران فرق دارم. ن آقا گریه کنبود
چون دوست نـدارم در  . کند و تو اگر گریه نکنی، هیچ کس گریه نمی 3باشی 2ها این همسایه

ها را دلـداري دهـی   در مرگ من و براي من گریه کنند و اگر گریه کردند تو خودت باید آن
از خـدا در دسـت داشـتم و خـدا را شـکر       5بگویی که من امـانتی را  میدخترعمو 4باالخص

ی را چنان تربیـت  و مرتض دنورمحمرا صحیح و سالم تحویل خدا دادم و  6کنم که امانتم می
دانم کـه   پدرم دیگر احتیاج به تذکر ندارید، چون خود من می. کنی که راه من را ادامه دهند

 .به شما بخشیده است 7خدا صبر عظیمی
 »علیکم 8سالموال«
 اکبر نوروزپور علی

 

                                           
  .»ندارم«در اصل وصیت  -1
 .»هاهمساده«ت یدر اصل وص -2
 .»دیباش«ت یدر اصل وص -3
  .»بل اخس«در اصل وصیت  -4
 »یعمانت«ت یدر اصل وص -5
 .»عمانتم«ت یدر اصل وص -6
 .»یمیعز«ت یدر اصل وص -7
 .»وسالم«ت یدر اصل وص -8
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 هاي کلیديعبارت
I  پـس اي محبـوب مـن، بپـذیر     . ام، تا بـه سـویت بیـایم   آماده کرده خود رااکنون در این لحظات

 .شهادتم را
I چون او بود که ما را از منجالب طاغوت بیـرون آورد و امـام را تنهـا    . همیشه با امام امت باشید

 .پیروز نخواهید شدنگذارید که هیچ وقت 
I وقـت  انقالب و امـام باشـید و هـیچ   ] ي[و رپدر جان وصیت من به شما این است که همیشه ره

 .حرف منافقین را گوش نکنید
I تـاریخ  ] امـام خمینـی  [شکن بگذارید چند سال طول بکشد، آن وقت دنیا پی به عظمت این بت

 .خواهد برد
I  المی را رعایـت کنـد و همیشـه در صـف     خواهرم را طوري تربیت کنید که همیشه حجاب اسـ

 .خواهران انقالبی باشد
I  باشید )3(باید همیشه رهروي زینب. 
I اندامیدوارم که در شهادتم گریه نکنید، چون شهیدان همیشه زنده. 

 جواد :نام
 نوروزي :خانوادگی  نام

 اصغرعلی :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1349 بیستم بهمن :تاریخ تولد
از توابـع   روسـتاي میـامی   :محل تولد

 دشهرستان شاهرو
 متوسطه اول :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1367 دهم فروردین :تاریخ شهادت
  ارتفاعات گوجار عراق :محل شهادت
 بمباران شیمیایی :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 جواد نوروزي
 

 میاهللا الرحمن الرحبسم
ضله و یستُبشرون بالّذین لم یلحقوا بهم « منِ خلفهم اَلّا خوف علیهم و فرحینِ بما آتیهم اهللا من فَ

 )170-آل عمران. (»ال هم یحزَنون
مـژده   2]را[ارزانی داشته است و بنده  1شهدا شادمانند بدانچه خدا از فضل خود به ایشان 

از پشت سر ایشان که نه بیمـی   4اندنپیوسته 3هنوز به ایشان آنان کهدهند به شهادت مژده می
 .گردیدبیمی برایشان است و نه اندوهگین خواهند 

-ي انسـان به نامت اي بهترین پاسدار خون شهیدان، شهیدانی که خونشان چراغ راه همه
توفیـق   5اکنون که در ادامـه راه همـه آن شـهیدان واالمقـام    . شد و جستجوگرهاي پر تالش 

نهایت یافتم که در بهترین سرزمین از ارض حق تعالی، حضور پیدا کنم، اي رب جلیل تا بی
ش از هر زمان دیگر خوشحال و شادمان، با دلی پرامید و قلبی مملو از عشق شاکرم اکنون بی

زنـدگی  ] یـن دوران [  6ي استوار پا به این بخـش از بهتـر  ها گام، اي پروردگار عزیز، با به تو
ام و امیدوارم در این مسیر امتحان بتوانم موفـق و سـرافراز عبـور کـرده و در ادامـه      گذاشته

ام، تـا  آمـاده کـرده   خود رااکنون در این لحظات . سویت داشته باشم تکامل رجعتی بامعنا به
دهم که خـداي یکـی   ه شهادت می، کپس اي محبوب من، بپذیر شهادتم را. به سویت بیایم

د   آخـرین  ) 6(است و شریکی ندارد و از من قبول کن و قبول دارم که حضرت محمـ
آخرین بـاقی  ) عج(ضرت مهدي اولین امام شیعیان جهان و ح) 7( پیامبر و حضرت علی

 . مانده خدا در زمین است
اي همـه  . خداوند توفیق بدهد، ما همـه از پیـروان صـدیق، واقعـی آن حضـرت باشـیم      

کنم شما را که وقتـی بـه شـهادت رسـیدم،     اهللا، اي برادر و خواهر مسلمان وصیت میحزب
                                           

 .»بدیشان« در اصل وصیت -1
 .»بنده مژده«در اصل وصیت  -2
 .»بدیشان«در اصل وصیت  -3
 .»اندنه پیوسته«در اصل وصیت  -4
 .»والمقام«در اصل وصیت  -5
 .باید باشد» بهترین دوران«ه کآید الم برمیکاز سیاق . ناخواناست -6
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بـود کـه مـا را از مـنجالب      چون او. راه من باشید و همیشه با امام امت باشید] ي[و ردنباله
 .طاغوت بیرون آورد و امام را تنها نگذارید که هیچ وقت پیروز نخواهید شد

-انقالب و امام باشید و هیچ] ي[و رپدر جان وصیت من به شما این است که همیشه ره
دانـد،  کـس قـدر ایـن امـام را نمـی     دانم که هـیچ را گوش نکنید و می 1وقت حرف منافقین

 . شکن تاریخ خواهد بردسال طول بکشد، آن وقت دنیا پی به عظمت این بت بگذارید چند
اشند، که شما باید در بیـرون  ب 2برادرانم را طوري تربیت کنید که مانند قاسم  پدر عزیزم،

از خانه او را تربیت کنید و باید طوري تربیت کنید که فرد اول جامعه و در خدمت انقـالب  
 . 3باشد

ندارم که در مرگ من گریه و زاري کنید، باید مانند امام امت باشـید   دوست  پدر عزیزم،
 . که در مرگ فرزندش گریه نکرد

ی را بـه  دامنـ  پاكمادر جان، وصیت من به شما این است که با برخورد انقالبی، عفت و 
بدکاران بیاموزید و خواهرم را طوري تربیت کنید که همیشه حجاب اسالمی را رعایت کنـد  

در صف خواهران انقالبی باشد و شما وظیفه دارید که با تربیـت اسـالمی او را از    و همیشه
باشید و امیـدوارم کـه شـما از مـادران      )3(زینب ] ي[و رگناه بازدارید و باید همیشه ره

 .اندتاریخ باشید و باز هم امیدوارم که در شهادتم گریه نکنید، چون شهیدان همیشه زنده
ام، و اگـر بـه شـما بـدي کـرده      دیکرده باشیدوارم که من را حالل پدر و مادر عزیزم، ام

 .ببخشید، چون بخشش از بزرگان است
ام را در کنار دیگر شهداي اسالم دفن نموده پدر عزیزم، موقع به شهادت رسیدنم، جنازه

 .4در کنار پسر عموي عزیزم شهید احمد اصغري دفن نمایید من راو 
 امام امت يگو یکو لبد اسالم و انقالب یفرزند رش

 يجواد نوروز

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
 .»باشید«در اصل وصیت  -3
 .»نموده«وصیت در اصل  -4
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 هاي کلیديعبارت
I خواهم که مرگ ما را شهادت در راه خودش قـرار  از خداوند بزرگ سپاسگزارم و از خداوند می

 .دهد
I و در نمـاز   اي امام را تنها نگذاریدخواهم که لحظهاي امت شهیدپرور و ملت قهرمان از شما می

 .جماعت شرکت کنید
I همه دیدگان خوابند به خانواده شهدا سر بزنید که یدرحال. 
I به مال و زیبایی و دنیا دل نبندید که دنیا فانی است و کاري بکنید که به درد آخرت شما بخورد. 
I  صبر داشته باشیدها بتیمصمادرم، همچو کوه مقاومت کن، در برابر مشکالت و ،. 
I کار کرد، تمام دشمنان را رسوا نمود باشید که در واقعه کربال چه )3(چون زینب مادرم هم. 
I مسئله اصلی ما مبارزه با دشمنان است. 

 عباس :نام
 نوروزي :خانوادگی  منا

 رمضان :پدر نام 
 صغرا :نام مادر

 1344یکم دي  :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــن از   :مح ــهر مج ــع ش تواب

 شاهرودشهرستان 
 پایان ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1364پنجم اسفند  :تاریخ شهادت
  فاو عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 عباس نوروزي
 

 الرحیم الرحمناهللا بسم
نْ ک قل«  ةتجـار رَفتموهـا و تکم و امـوالٌ اق رَتُیم و عشکم و ازواجکم و اخوانُکم و ابناؤُکان اباؤُإِ

خشَون  ـ هللا و رسوله و جِمن ام یکن ترضَونها اَحب الکسادها و مساکتَ له فتربصـوا  یسـب  یهاد ف
 ).24-س توبه( »نیالقوم الفاسق يهدیال بِاَمرِه و اهللاُ اهللا  یأتی یحت
و فرزنـدان و زنـان و    و پسـران اگـر شـما پـدران     1ي رسول ما، بگو امت را که اي مـردم ا«

ناکید و منازل التجاره که از کسادي آن بیمو مال دیا جمع آوردهخویشان خود را و اموالی که 
دارید، اید، بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست میداشته خوش دل به آنه عالی ک

و اسالم را بر کفر غالب و فاتح (خدا جاري گردد ) ي حتمیو قضا(منتظر باشید تا امر نافذ 
و خـدا فسـاق و   ) گرداند و شما دنیا طلبان بدکار از فعـل خـود پشـیمان و زیانکـار شـوید     

 ».هدایت نخواهد کرد) به راه بهشت و سعادت(بدکاران را 
و سـالم و درود  ) عـج (عصـر، امـام زمـان    با تقدیم عرض سالم به پیشگاه مقدس ولـی 

سالم به پیکارگران جبهه نور علیه ظلمت و سالم بـه   وبیکران به رهبر عزیزمان امام خمینی 
را به مرحله نهایی برساند و بـر   ملت شهید پرور که با گذشت جان و ما توانست انقالب ما

 .2طاغوت و ستمگران غالب گردند
سـپاس و  . کـنم نامه آغاز مـی اینجانب عباس نوروزي، چندین سطر را به عنوان وصیت 

و رسـم اسـالم را بـه مـن      4راه] مـرا [بـه دنیـا آورد کـه     3ايحمد خدایی که مرا در خانواده
حـال کـه خداونـد چنـین     . عی به دنیا آمدمکنم که در چنین موقآموختند و خدا را شکر می

توفیقی نصیب اینجانب کرد که در جبهه شرکت کـنم، از خداونـد بـزرگ سپاسـگزارم و از     
 . خواهم که مرگ ما را شهادت در راه خودش قرار دهدخداوند می

اي امام را تنها نگذاریـد و  خواهم که لحظهاي امت شهیدپرور و ملت قهرمان از شما می
نماز شب را حتماً به پـا  . فرامین امام گوش دهید و در نماز جماعت شرکت کنید همیشه به

                                           
 .»ایمردم«در اصل وصیت  -1
 .»گردندند«در اصل وصیت  -2
 .»ايةخانواد«در اصل وصیت  -3
 .»مرا راه«در اصل وصیت  -4
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همه دیدگان خوابند به خانواده شهدا سر  که یدرحال. که نزد خداوند اجر بزرگی دارد. دداری
همیشه خدا ترس باشید، به مال و زیبایی و دنیـا دل  . دیبدهرا دلداري  ها آنیتیمان  1و. بزنید

 .درد آخرت شما بخورد 2ا فانی است و کاري بکنید که بهنبندید که دنی
، صبر داشته باشید و خدا ها بتیمصمادرم، همچو کوه مقاومت کن، در برابر مشکالت و 

 . را شکر کن که من را تا به این حد رساندي و من را بهر رضاي خدا به قربانگاه فرستادید
بـرادرانم و  . را بـه مـن آموختیـد    سالم و درود بر شما که پاسداري از حریم اهـل بیـت  

کنم کـه اعتقـاد بـه معـاد داشـته باشـید و همیشـه در        مادرم، فقط این را به شما سفارش می
 . فکرتان باشد

مادر جان، اگر خون من در راه خدا ریخته شده، صبور باش و بـه خـدا توجـه کـن کـه      
برو . ادا که منت بگذاریدمب. خدا، روزي امانتی به شما سپرد و امروز امانت را از شما گرفت

مادرم، من زیاد باعث ناراحتی و اذیت و آزارت بـودم و درسـت   . شکر خدا را به جاي آور
امیدوارم که مرا حالل کرده باشـی و از خداونـد بـرایم طلـب     . نتوانستم به شما خدمت کنم

تـو   برو دنبال عبادت و کار دنیا را رهـا کـن کـه بـه درد    . مغفرت کن و قدر خودت را بدان
 .خوردنمی

خودت چنان صبر کن که بـا همـین    3خواهرم و برادرم، با صبر خودت و با گریه نکردن
چه کار  4باشید که در واقعه کربال )3(چون زینب شوند و همکار دشمنان بیشتر نابود می

 5کرد، تمام دشمنان را رسوا نمود و باید بـه دوسـتان و جوانـان عزیـز عـرض کـنم کـه در       
و  6نبندند و امام را یاري کننـد و از ولگـردي   دل ایدنآنقدر به این کار  .دت کننها شرک بههج

کارهاي بیهوده دوري نمایند و مسئله اصلی ما مبارزه با دشمنان است و در پایگـاه شـرکت   
در پایان سالمتی و طول عمر امام عزیز را از خداوند بزرگ .نمایند و پایگاه را تقویت نمایند

 . خواستارم
 11/11/64نوروزي  عباس

                                           
 .»از یتیمان«در اصل وصیت  -1
 .»بدرد«در اصل وصیت  -2
 .»خوردن«در اصل وصیت  -3
 .»کربالء«در اصل وصیت  -4
 .»به«در اصل وصیت  -5
 .»ول گردي«در اصل وصیت  -6
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 هاي کلیديعبارت
I دینکالت صبر کوار در مقابل مشنبیوه استوار باش و زکادرم چون م.  
I  اقت آن را داشته باشد در راه حق به شهادت برسدیه فرزندتان لکد ینکافتخار. 
I فار ندارمکاصالً ترس از . حت شما در گوشم استیپدر جان نص. 
I روز خواهد شدیانشاءاهللا اسالم پ. چون حق با اسالم است فار اعتقاد ندارند،ک. 

 نقیعلی :نام
 نوروزي :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 وشهربان :نام مادر

 1341یکم فروردین  :تاریخ تولد
توابع شهرستان خوش ییالق از  :محل تولد
 شاهرود

 پایان ابتدایی :تحصیالت
 ارتش :نندهک ارگان اعزام

 1361ششم تیرماه  و بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 نقی نوروزيعلی
 

 الرّحیم الّرحمناهللا بسم
 .ينوروز ینقیفه علینجانب، سرباز وظینامه اتیوص

ه قبـل از هـر   کـ  خـواهم  یمپس از سالم، از شما . حضور پدر و مادرم عرض سالم دارم
ما را بزرگ  يارگرکو با  2يو ندار 1يوار الیعا دانم پدرم، بید، چون مینکمرا حالل  يزیچ
وه کـ ادرم چـون  مـ . دیاه نپوشید و لباس سینکه نیم گریبرا از شهادتمپس  دارم ، انتظاريردک

اقـت آن  یه فرزنـدتان ل کد ینکد و افتخار ینکالت صبر کوار در مقابل مشنبیاستوار باش و ز
و  يخوانـد یتـاب مـ  که کـ  يطـور انپدرم همـ . برسد 3شهادت به را داشته باشد در راه حق

بلـه پـدر جـان    . ن رایند حسک ياریه ک یسکا بود یآ  :فرمودیم )7(ن یامام حس یگفت یم
دانـم پـدرم، شـما    یم. اندگفته یکرا لب )7(ن یدان و رزمندگان جواب امام حسیحاال شه
رم، بم شـد، مـاد  یاگـر شـهادت نصـ   . نداشته باش کیاز شهادت با يردکف یم تعریبارها برا

اصـالً تـرس از   . حت شما در گوشم استیپدر جان نص. بده يبرادرانم و خواهرانم را دلدار
مرحب  با )7(ر یداستان جنگ حضرت ام  ،يخواندیشما م يتاب جوهرکفار ندارم در ک
انشـاءاهللا اسـالم   . فار اعتقاد ندارند، چون حق با اسـالم اسـت  کادم آمده ی، حاال ]را[ي بریخ
  .روز خواهد شدیپ

 .خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
 . زیاد عرض ندارم، با عرض ادب فرزند شما

 7/1/61نقی نوروزي سرباز وظیفه علی

                                           
 .»عیآلواري«در اصل وصیت  -1
 .»ناداري«در اصل وصیت  -2
 .»شهادت«در اصل وصیت  -3
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 هاي کلیديعبارت
I ياریـ م و کـی خداوند ح يجز رضا يزیه باطل چیجنگ حق عل يهاهدف من از آمدن به جبهه 

 .ن خداید
I يربالکـ ا یـ م، آیهسـت  )7(ن یحسـ  اریـ ما ه کدهند یو شعار مزنند یهم فقط حرف م ياعده 

 . فرق داردی نیخم يبا کربال )7(ن یحس
I امـانتش ه هرگاه صاحب امانت، که در دست شماها قرار گرفته کاست  یامانت پدر و مادرم فرزند 

 .میبده را آند یرا خواست با
I يد و هرگز طـور یا مشغول باشر عبادت خدکد و به ذینکتان یارهاکشه یصبر را پ یطیدر هر شرا 

 . ها خوشحال بشونده ضد انقالبکد ینکرفتار ن
I گانه اوستیه کجز خدا  يست معبودیه نکدهم یم یگواه. 
I ه حتماً خواهد آمدکنیدر آن و ا کیست شیساعت موعود حق است و ن. 

 رضاعلی :نام
 نوروزي :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1348پنجم شهریور  و بیست :تاریخ تولد
توابـع شهرسـتان   شهر بسـطام از   :محل تولد
 شاهرود

 سوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1365یکم دي  و بیست :تاریخ شهادت
 شلمچه  :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 ادگاهشگلزار شهداي ز :مزار
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 رضا نوروزيعلی
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
 بسمه تعالی 

رحمت اهللا و اهللا غفور  نَیرجو کل اهللا اولئیسب یف 2و جاهدوا 1هاجروان ین امنوا و الذیانّ الذ«
 3.»میرح

و از وطن خود هجرت نموده و در راه خدا جهاد کردنـد،   4آنان که به دین اسالم گرویدند«
 ».اینان امید و منتظر رحمت خدا باشند که خدا بر آنان بخشنده و مهربان است

نگ حق علیه باطل چیزي جز رضاي خداوند حکیم و هاي جهدف من از آمدن به جبهه 
شـکن،  حسین ویاري خمینی بت) 5هل من ناصر ینصرنی(یاري دین خدا و جواب به نداي 

 .6تنیس) 7(فرزند نایب امام زمان 
) 7(ندانید کـه حسـی  ملت شهیدپرور بسطام، همه شما بیشتر از من آگاه هستید و می 

وقتی که بـراي مـا   . ي خود و خاندانش کسی را نداشتتن یار باوفا 72در صحراي کربال با 
گـوییم کـه    خوریم و مـی  و دعوت وي به کربال را میگویند افسوس می) 7(قضیۀ حسین

گفتنـد اي کـاش   و مـی » 7شـتافتیم اي کاش ما در آن زمان بودیم و با امام خود به نبرد مـی «
کـردیم کـه خـائن    عمـل نمـی   8و مثل مردم کوفه میرفت ینمبودیم زیر بار یزید و ظلم یزید 

کـردیم و جـان خـود و    قبول مـی  را آنباشیم و به یاري دین خدا نرویم، بلکه با دل و جان 
 .دادیمفرزندانمان را براي اسالم می

                                           
 .»هاجرو«در اصل وصیت  -1
 .»جاهد«در اصل وصیت  -2
 .218/ بقره -3
 .»گرویدن«در اصل وصیت  -4
 .تعلیغات .ك.ر -5
 .»است«در اصل وصیت  -6
 ،فرهنگ عاشـورا (. »فوزاً عظیماً زفواکم فحیا لیتنی کُنت م«است  )7(این فراز از زیارت اول امام حسین  ۀترجم -7

 .)جواد محدثی ،عاشورا
 .تعلیقات .ك.ر -8
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شد و در این میـان عمـالً    آغازدیري نپایید که انقالب عظیم ایران به رهبري امام خمینی  
و بعـد از چنـدي جنـگ بـر مـا       1امام نشـان دادنـد   اي کثیر از مردم وفاداري خود را بهعده

جـان   و 3آمدنداي هم در این راه جان خود را بر کف گرفتند و به میدان و عده 2تحمیل شد
اي هـم کردنـد کـه    ها نه تنها به جهاد نرفتند، بلکه تبلیغات گستردهجان سپردند ولی بعضی

هدایت نیستند، نیست و نـابود   خداوند انشاءاهللا اگر قابل هدایت هستند، هدایت و اگر قابل
هسـتیم،  ) 7(نحسـی  اریما دهند که زنند و شعار میاي هم فقط حرف میبگرداند و عده

 .با کربالي خمینی فرق دارد) 7(آیا در کربالي حسین
هـا  ایم، ابوالفضلاز دست داده اکبرها یعلاز دست دادیم، اآلن هم  4اکبرها یعلاگر آنجا  

و بگویید که این چه انقالبی است که شروع شد و صـبر را   دینینشنو از دست دادیم و غیره 
 .5نمودنمی ][...

-اید و شبرا صرف بزرگ کردن من کرده 6تانیجواندانم که شما پدر و مادر عزیزم، می
اید، ولی این امانتی است که در دست شماها قرار گرفته که ی کشیدهخواب یبها تا صبح شب

سـالم   را آنبدهیم و چه خوب است کـه   را آنرا خواست باید  تشامانهرگاه صاحب امانت، 
خواهم که در هر شرایطی صبر بدهیم نه طوري که فرداي قیامت شرمنده باشیم و از شما می

را پیشه کارهایتان کنید و به ذکر عبادت خدا مشغول باشید و هرگز طوري رفتار نکنیـد کـه   
 .بشوند 7ها خوشحالضد انقالب

 

                                           
 .»دادن«در اصل وصیت  -1
 .در اصل وصیت ناخوانا -2
 .»آمدن«در اصل وصیت  -3
 .تعلیقات.ك.ر -4
 .در اصل وصیت ناخوانا -5
 .»جوانتان«در اصل وصیت  -6
 .»خوشال«در اصل وصیت  -7
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 ]اي دیگر هنام وصیت[
 میاهللا الرحمن الرح بسم

نا او یو ربنّـا التواخـذنا ان نسـ    تسـبت کها ما ایو عل بتسکلّف اهللا نفساً اال وسعها لَها ما یکال «
 اقهط ما ال 1ن من قبلنا و ربنا و ال تحملنایالذ یحملته عل ماکاصراً  نایربنا و ال تحمل علأنا اخط

نّلنا بِه َواعع اغْا ف ورلَنا و ارمولف منا انت2»نیافرکالقوم الی فانصرنا عل نایح. 
هاي هر شـخص بـه   نیکی) روز جزا(توانایی او  به قدرخدا هیچ کس را تکلیف نکند، مگر «

بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشـی  . هایش نیز به زیان خود اوستسود خود او و بدي
چنانکـه بـر    ، تکلیـف گـران و طاقـت فرسـا    پروردگارامکن بار ایم مؤاخذه یا به خطا کرده

منـه و   بار پروردگارا بار تکلیفی فوق طاقت مـا را بـه دوش مـا   . پیشینیان نهادي بر ما نگذار
گناه ما را و بر ما رحمت فرما، تنها سـلطان مـا و یـاور مـا تـویی مـا را بـر         بیامرز و ببخش

 . »گروه کافران یاري فرما) مقلوب کردن(
دهم که نیست معبودي جز خدا که یگانه اوسـت، نیسـت شـریکی بـرایش،     گواهی می«

بنده و فرستاده اوست که خداي درود فرستد بـر او و   3)6(محمد  دهم کهگواهی می
و ت آتش حق اس نکهیاو اینکه بهشت حق است و  4ولی خداست) 7(آلش و اینکه علی

در آن و اینکـه حتمـاً خواهـد آمـد     نیست شـکی   5][....و اینکه ساعت موعود حق است و 
 6»تکلیف آنانی را که در

خواهرم، مریم، به تو قول داده بودم که یک ساعت برایت بیاورم ولی باید مـرا ببخشـی   
 .کند 7که نتوانستم به قول خود عمل کنم، انشاءاهللا خداوند هر آرزویی که داري برآورده

دچـار آتـش جهـنم و خشـم خـدا       و تو برادرم هرگز از یاد و ذکر خدا غافل مشـو کـه  
، برادر کوچکم امیدوارم وقتی که بزرگ شـدي راه شـهدا را ادامـه    احمد جانخواهی شد و 

 .دچار غفلت از یاد خدا نشوي گاه چیهدهی و 
                                           

 .»الکفر«در اصل وصیت  -1
 .»285«در اصل وصیت  286 /بقره -2
 .ناخوانادر اصل وصیت  -3
 .ناخوانادر اصل وصیت  -4
 .در اصل وصیت ناخوانا -5
 .هایی ناخوانا و افتادگی دارد هژدر اصل وصیت وا. 85مفاتیح الجنان ص  .ي فرازهایی از دعاي عدیله است ترجمه -6
 .»براورده«در اصل وصیت  -7
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اسـت   5/2نویسم سـاعت  خوب دیگر من حرفی ندارم و االن که دارم این وصیت را می
ام و دست او است که هرگاه خدا خواسـت و  هالدین پست کردبراي ابوالقاسم غیاث را آنو 

انشاءاهللا که خداوند حکیم به او و بـرادرم  . به شما بدهد را آنما را به فیض شهادت رسانید، 
 . دهدبه شما می 1چنین پدر و مادرم که خداوند اجري عظیمیمحسن اجر عظیمی بدهد، هم

 

 یهمحل حمید 18/12/64رضا نوروزي تاریخ شما علی 2دوستدار

                                           
 .»اعظیمی«در اصل وصیت  -1
 .»دوستار«در اصل وصیت  -2
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 هاي کلیديعبارت
I ر آتش و گلوله جانم را فدا سازمیندو در زکد گلوله بدن من را پاره پاره یبگذار. 
I  امانت گرانقدري که همانا دین اسالم است، پس از گذشتن سالها به دست ما رسیده و ما موظف

 . هستیم که به تمام جهان صادرش کنیم
I ردار والیت فقیه باشیداي امت اسالم پشتیبان و فرمانب . 
I کشدعدم اطاعت از والیت فقیه جامعه اسالمی را به انحراف می. 
I از روحانیت طرفداري کنید و نگذارید ماجراي مشروطه تکرار شود . 
I ام، مرا در سپاه و حزب دوستدارنت قرارم بدهخدایا اآلن که در راه تو آمده . 
I  آغوش گرفتاي عاشقان اباعبداهللا، بایستی شهادت را در . 
I سعی کنید، فقط و فقط براي رضاي خدا کار بکنید . 
I سعی کشید، اخالق اسالمی را در برخوردهایتان رعایت نموده و همدیگر را تحمل کنید. 

 محمد :نام
 نوروزي :خانوادگی  نام

 رمضان :پدر نام 
 لیالام :نام مادر

 1346یکم خرداد  :تاریخ تولد
توابـع  روسـتاي دیـزج از    :محل تولد
 شاهرودشهرستان 
 دوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1364ششم خرداد  :تاریخ شهادت
 مهران :محل شهادت
 رکش اصابت ت :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 محمد نوروزي
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
 . محمد نوروزي، فرزند رمضان نوروزي: نامه بنده حقیر و ضعیفوصیت

» الشّریف 1عجل اهللا تعالی فرجه«نه منجی عالم بشریت، امام زمان با سالم و درود به یگا
شکن و با سالم بر تمامی شهداي انقـالب اسـالمی، از   خمینی عزیز و بت بر حقشو نایب 

الم(ن آدم تا خاتم و از خاتم تا حسی الم(ن و از حسی) علیه اس تا خمینـی، وصـیت   ) علیه اس
 .نمایمخود را شروع می

»ه یانَ ک نْفَمةبعباد كشرِیعمالً صالحاً و ال فلیعمل رجوا لقاء رب هب2احداً ر« 
بگذارید گلوله بدن من را پاره پاره کندو در زیر آتش و گلوله جـانم را فـدا سـازم و در    

ام است، بـه جـنگم و اگـر از کـار افتـاد،      میدان نبرد باشم و با عروس خون که همان اسلحه
الم  (دنـدان و چـنگم و در ایـن میـان، حسـین       سالحم را آغازم کنم، جنگم با را ) علیـه اسـ

از این دو بگیـرم درس کـارزارم و بـا خـون      وقراردادم آموزگارم و قرآن را قرار دادم کتابم 
 :خود بنویسم که

ــا  ــهخوشـ ــان کـ ــان دادن آنـ  وقـــت جـ
 

ــد    ــد و رفتنـ ــه، خندیدنـ ــاي گریـ ــه جـ  بـ
اهی بـه حقانیـت پیـامبرش،    دهم به وحدانیت خداوند قـادر و متعـال و گـو   شهادت می 

ایـم  خداونـدا در شـرایطی قـرار گرفتـه    . و امامت دوازده فرزندش) 6(حضرت محمد 
هاي باطـل  موجی توفنده براي سرنگونی حکومت همچنانساز که انقالب اسالمی سرنوشت

ي کـه همانـا دیـن اسـالم اسـت، پـس از       قدر گرانرود و امانت در سطح جهان به پیش می
. کنـیم  3به دست ما رسیده و ما موظف هستیم که بـه تمـام جهـان صـادرش     ها سالگذشتن 

دینی که براي آزاد کردن مردم مستضعف از یوغ استعمارگران و بیرون آوردن آنان از بندگی 
اي امـت اسـالم   . الهـی آمـده اسـت    4به بندگی و پرستش خدا و سـاختن انبیـاء  و غیر خدا 

                                           
 .»فَرَج«در اصل وصیت  -1
او امیدوار اسـت، بایـد نیکوکـار شـود و     ) رحمت(و هرکس به لقاي «ترجمه . است 110بخشی از سوره کهف آیه  -2

 . هرگز در پرستش خداي احدي را با او شریک نگرداند
 .»صادر«در اصل وصیت  -3
 .»انبیاع«ت در اصل وصی -4
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، عدم اطاعت از والیت فقیـه جامعـه اسـالمی را بـه     والیت فقیه باشید بردار فرمانپشتیبان و 
برادران قدر امام عزیز این موسـی زمـان   . اندازد یغرب مکشد و به دامن شرق و انحراف می

به خدا قسم اگـر قـدر ندانسـته باشـید و از دسـتورات او کـه       . 1شکن دوران را بدانیدو بت
ن نعمت از ما گرفته خواهد شـد و  رسد، اطاعت نکنیم، قطعاً ایمراتب به خداوند می سلسله

 . و نگذارید، ماجراي مشروطه تکرار شود یدکناز روحانیت طرفداري 
از ] ام[، سراپا نقـص و نافرمـانی   تیو معصسراپا گناه  که یدرحالچگونه بنویسم ! خدایا

ـ ارحمت و بخشش تو ناامید نیستم، ولی ترسم از این است، که نیامرزیده از  . دنیـا بـروم   نی
از مـن راضـی    کـه  یدرحـال بمیـرم  . سم، رفتنم خالص نباشد و پذیرفته درگاهت نشودترمی

خدایا چقدر دوست داشـتنی و پرسـتیدنی هسـتی،    . نباشی، اي واي که سیه روز خواهم بود
یـارب   میهـا  سـلول یافتی و جریان می میها رگشدي و در هیهات که نفهمیدم خون باید می

ولی چه کنم . ت، انسان آماده باشد براي دیدار ربشآه چقدر لذت بخش اس. گفتیارب می
ام، مرا در سپاه و حـزب دوسـتدارانت قـرارم    که در راه تو آمده من اآلنخدایا، . که تهیدستم

بده، زیرا سپاه تو همیشه پیروزند و حزب تو از رستگارانند و دوسـتان تـو را هـیچ حـزن و     
 .اندوهی نیست

روید، سعی کنید کارهایتان دهید و اگر به جبهه میمیکار خیري انجام  اگر زیعزبرادران 
اي عاشـقان اباعبـداهللا،   . ی و ریا و شرك و ضاللتچشم همبراي رضاي خدا باشد، نه براي 

ــود و  ها بایستی از حرارت و شوقشگونه. بایستی شهادت را در آغوش گرفت ــرخ شـ سـ
عمل نماییم، تا بلکـه قـدري    بایستی محتواي فرامین امام را درك و. ضربان قلب تندتر بزند

 .از تکلیف خود را در شکرگزاري به جا آورده باشیم
ام، نیرویـی  دانی که براي رضاي تو و براي گسترش دین تو به جبهـه آمـده  خدایا تو می

کفـار و   2]...[و عطا فرما تا اول به جهاد با نفس پیروز شـوم کـه همانـا جهـاد اکبـر اسـت       
اند، بجنگم و بعد اگر شهادت نصیبم شـد،  دستوراتت قیام کرده منافقین که بر علیه احکام و

خدایا مرا از بالي غرور و خودخـواهی نجـات بـده، تـا     . به آرزویم که شهادت است برسم
مـن کـوچکم، ضـعیفم،    ! خـدایا . حقایق وجود را ببینیم و جمال زیباي تو را مشـاهده کـنم  

                                           
 .»داشته باشید«در اصل وصیت  -1
 .ناخوانادر اصل وصیت  -2



 )دفتر سیزدهم( نامه کامل شهدا وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      132

اي بصیرت بین ده، تا ناچیزي خـود  دیدههستم، به من  ها طوفاندر مقابل  1یاهک پر. ناچیزم
اي بـرادران  . را ببینم و عظمت و جالل تو را به راسـتی بفهمـم و بـه درسـتی تسـبیح کـنم      

اید و رزمنده، اي امیدهاي آینده اسالم، اي کسانی که خود را روز و شب وقف انقالب کرده
خـود داریـد،   محافظـت   ]در[کنیـد و شـهرها را   چه خالصـانه و بـدون توقـع فعالیـت مـی     

اید، سعی کنید، فقط و فقط بـراي  از ضد انقالب گرفته ]را[ يهر کارطوري که قدرت  همان
رضاي خدا کار بکنید و احکام و دستورات قرآن را براي خـود پیـاده کنیـد و سـعی کنیـد،      

سـنگرها را  «و  دیـ کناخالق اسالمی را در برخوردهایتان رعایت نموده و همدیگر را تحمل 
 .3و با ایمان بکوشید مؤمنو در هرچه خوب کردن افراد  2»هستند پر کنیدکه مساجد 

اهللا حضـور خـود را در صـحنه    که روزها در صفوف متشـکل حـزب   برادران اي عزیزي
 مـؤمن ها پاسداري نیرومند براي اسالم و انقالبید، به دعا را که سـالح  و شب دیکن یماعالم 

 . شویم روزیکفار پند که تا به حال توانستیم بر چون این دعاها هست .داست، از یاد نبری
دانم چگونه بنویسم که شما از من راضی شده باشید، چـون مـن   پدر و مادر گرامی، نمی

خوردید  ها دلها کشیدید و چه خونِ فرزند نافرمان و خطاکار بودم، از کوچکی چه زحمت
دي و مـن کوتـاهی کـردم و    پدر عزیزم، چقدر راهنمایی و ارشادم کـر . برایم تا بزرگ شدم

کـه مـرا ببخشـید و از دسـت مـن       انشاءاهللا. حقی که بر گردنم نسبت به شما بود، ادا نکردم
احساسـات و عواطـف مـادري از فرزنـدانتان      آن همـه مادر عزیزم، شما که با . راضی شوي

 بریدید و براي جهاد با کفار به جبهه فرستادید، اگر سعادت نصیبم شد و شهید شـدم، صـبر  
 . شوندمبادا گریه کنی و سیاه برایم بپوشی، چون دشمنان خوشحال می. را پیشه کن

. برادر و خواهرانم، اگر خطا یا اشتباهی از من در آن مدت کـه بـا هـم بـودیم، سـر زده     
که مرا ببخشید و حاللم کنید و از همه خویشان و دوستان و آشنایان طلب حاللیت  انشاءاهللا

 .مرا حالل کنند کنم و امیدوارم کهمی

                                           
 .»هرگاهی«در اصل وصیت  -1
 .»392، ص 12صحیفه امام، ج«امام خمینی،  -2
ورق به «ي دوم وصیت هم نوشته و آغاز صفحه» بقیه در ورق دوم«ي اول چنین ارجاع شده است در انتهاي صفحه -3

تکرار شده است و در سربرگ چاپی که در اختیار داشته این جملـه  » م اهللا الرحمن الرحیمبس«ضمناً » 1دنباله ورق 
 .اندها را عطرآگین کردهافتخار به رزمندگان که با مناجات خویش جبهه«: از امام خمینی آمده ست
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عزیزان، بدانید اسالم تنها راه نجات و سعادت ماست و همیشه یاد خدا باشید و فـرامین  
اهمیـت بـه نمازهـا و دعاهـا و     . پشتیبان و از ته قلب، مقلد اسالم باشـید . خدا را عمل کنید

 همـواره . بدهید که راه سعادت و توشه آخرت است 1]اهمیت[مجالس یاد اباعبداهللا و شهدا 
فرزنـدان خـود را نیـز    . را رسالت خود بدانیـد  ها آنتربیت حسینی و زینبی بیابید و رسالت 

که سربازان با ایمان و عاشـق شـهادت و علمـدارانی صـالح، وارث      2تربیت کنید گونه همان
از مـن   کـه  یکسـان از همـه  . براي اسالم به بار آیند 3)السالم هیعل(العباس حضرت ابوالفضل

 نیادارند، طلب بخشش دارم و امیدوارم که خداوند منّان مرا با  بر گردنمقی اند و حرنجیده
 . گناهان، مورد رحمت خویش قرار دهد همه

تـوانی بـرادران   به جاي اینکه به سـوگ مـن بنشـینی و عـزادار باشـی، مـی      ، پدر عزیزم
مـن و   را نصیحت کنی، تا بتوانند ادامه دهنده را زمیعزاز خودم، حسین و رضاي  تر کوچک

آري پـدر  . باشند، تا بتوانند خـدمتی بـه اسـالم عزیـز بکننـد     » السالم هیعل«پیرو خط حسین 
عزیزم، اگر امروز من به جبهه نروم و نجـنگم و بـه شـهادت نرسـم، شـما قیامـت جـواب        

را چه خـواهی داد؟  ) السالم هیعل(ن را چه خواهی داد؟ جواب امام حسی) 6( اهللارسول
 .زده باشیمزیر و خجالت سر به ها نآآیا شما حاضرید پیش 

بلکـه جسـمم    4...][ی کنی، مبادا براي من گریه کنی پوش اهیسمادر عزیزم، مبادا براي من 
اگر امروز مـن بـه   . از بین شما رفته و روحم در بین شماست و من به مهمانی خداوند رفتم

ي قیامـت جـواب   مهمانی خدا نروم، اگر من امـروز بـه جبهـه نـروم و شـهید نشـوم، فـردا       
الم(الزهرا  فاطمه زیـر   را چه خواهی داد؟ آیا حاضري در مقابل بانوي اسالم، سربه) علیها الس

 .زده باشیمو خجالت
استوار باشـید،  . خواهران عزیزم، شما حق گریه و عزاداري و سیاه پوش کردن را ندارید

اگر بدن من، چون  شدم، شما فکر نکنید اگر من چنین نمی). 7(چون خواهر امام حسین 

                                           
 . آید که واژه اهمیت سهواً از قلم افتاده باشد می در سیاق کالم بر -1
 .»ددهی«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات.ك.ر -3
 .در اصل وصیت ناخواناست -4
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چندین زخم نداشت، فرداي قیامت جواب خواهر امام حسین ) السالم هیعل(بدن امام حسین 
 را چه خواهید داد) 7(

خواهم که به سـوگ  از خودم، احمد و قاسم ابوالقاسم، از شما می تر بزرگعزیز  برادران
نیـد و فرزنـدان   ي امام را گوش کنید، به جمهوري اسـالمی خـدمت ک  ها حرفمن ننشینید، 

مـن اگـر    1[...] .بـار بیاوریـد  ) 7(خود را چون خمینی، دین خمینی عاشق خط حسـین  
کـه  ) السالم هیعل(امام حسین  2]...[شدم، فرداي قیامت رفتم و با هدف، شهید نمیامروز نمی

 زده بودیم؟با هدف شهید شدم، خجالت
علـم بیاموزیـد و    نکـه یاپنـاه  برادران عزیزم، حسین و رضا، شما چراغ خانه هستید، در 

کنید، باید سرپیچی نمی زیعزکنید و از فرامین امام سنگرهاي مدرسه و مساجد را خالی نمی
چون مـن فرزنـدي مطیـع    ] که[شما باید طوري باشید . ي پدر و مادر را گوش کنیدها حرف

یـر پـا   من راضی شوند و در ضمن مبـادا خـون مـن را ز    3از رفتار شما چون ها آنبودم که 
هاي خط مقدم جبهه را پر کنید و مبادا بگذارید دشـمن متجـاوز حتـی    حتماً سنگر. بگذارید

متر از خاك مـا، خـون یـک شـهید      کیهر زیرا که در . از خاك ما را صاحب شود متر کی
هـا  چون من الیـق ایـن نوشـته   . کنماز همه برادران طلب بخشش می. پاك ریخته شده است

 .نبودم
و مادر و برادرزاده و ر ها، همگی را با خانواده و پدها، داییعموها و عمه در خاتمه کلیه

رسـانم و  و همشهریان عزیز را سالم می درودخواهران و دوستان و خویشان دور و نزدیک 
نامـه  در ضـمن وصـیت  . و اگر راضی نیستند، راضی شـوند د امیدوارم که از من راضی باشن

. اممحرمانـه گفتـه  ، آن را به یکی از دوستان خود شخصی من در جایی مخفی است و جاي
 . که آن را به دست پدرم برساند انشاءاهللا

 »اهللا و برکاتهرحمۀ والسالم علیکم و «
 1/3/1364 ينوروزمحمد 

                                           
 .در اصل وصیت ناخوانا -1
 .در اصل وصیت ناخوانا -2
 .»از«در اصل وصیت  -3
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 هاي کلیديعبارت
I ل یسـب  یفـ انشاءاهللا  ،ردهکانتخاب  را که یاهللا راه کمکبا  ین و حضور قلبیقیسم با ینویآنچه م

 .باشد اهللا
I مینکافران را نابود کخدا تا همه  يم براید آنقدر بجنگیما با. 
I  است یاقت و سعادتیه لکست، بلین یه شهادت تصادفکام ردهک كن دریقیمن به طور. 
I یل و در جلسـات اسـالم  یـ مک يه در نماز جماعـت و نمـاز جمعـه و دعـا    کخواهم یاز شما م 

 .دینکت کشر

 محمدرضا :نام
 نوروزي :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
 رحیمه :نام مادر

 1343یکم شهریور  :تاریخ تولد
از توابــع  شـهر بسـطام   :محـل تولـد  

 شهرستان شاهرود
 ي راهنماییپایان دوره :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1361دوم فروردین  :تاریخ شهادت
 دزفول :حل شهادتم

 اصابت ترکش  :نحوة شهادت
 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 محمدرضا نوروزي
 

 میالرح الرحمناهللا  بسم
 .1»رزقونیاء عند ربهم یل اهللا امواتاً بل احیسب ین قتلوا فیالذّ وال تحسبنَّ«
خـود   ياند و نـزد خـدا  زنده ها آنه کد، بلیشته شدند، مردگان مپندارکه در راه خدا ک ها آن«

 .»خورندیم يروز
به امت شهیدپرور  2ا درودب و ینیخمبا درود و سالم به رهبر انقالب اسالمی ایران، امام 

تـا بـه   ) 7(و از حسـین  ) 7(تا حسـین   4به شهیدان راه خدا از هابیل 3ایران و با درود
نویسم با یقین و حضور قلبی با کمـک اهللا  کنم و آنچه مینامه خود را آغاز میامروز، وصیت

مـا در زمـانی    باشد و اي بـرادر و خـواهرم،   انتخاب کرده انشاءاهللا فی سبیل اهللا را کهراهی 
خواهند نور خدا یعنی اسـالم و انقـالب اسـالمی را    ها میکنیم که همه ابرقدرتزندگی می

بجنگیم براي خدا تا همه کـافران را نـابود    ها آنبا  5خاموش و نابود کنند، ولی ما باید آنقدر
 6قســط پیروز شود و) عج(کنیم و آنقدر کشته بدهیم تا اسالم عزیز با ظهور حضرت مهدي 

ام کـه شـهادت   من به طور یقـین درك کـرده  . و عدل الهی در زیر سایه توحید، برقرار گردد
 :فرمایدگونه که خداوند میهمان. تصادفی نیست، بلکه لیاقت و سعادتی است

هم سبلنا«  .7»و الذّین جاهدوا فینا لنهدینَّ
ت یخودمـان هـدا   يهـا نند بـه طـور مسـلم آنـان را بـه راه     کیه در راه ما جهاد مک یسانک«
 .»مینک یم

گوید ما باید در راه خدا جهاد کنـیم تـا در راه خـدا هـدایت     گونه که خدا میآري همان
شویم و اما پدر و مادر مهربان و عزیزم، خواهران خوب و برادران باغیرتم از خداوند متعال 

                                           
 .169/ آل عمران -1
 .»درود«در اصل وصیت  -2
 .»دورود«در اصل وصیت  -3
 .»حابیل«در اصل وصیت . تعلیقات. ك.ر -4
 .»آنقد«در اصل والیت  -5
 .»قصط« در اصل وصیت -6
 .69/ عنکبوت -7
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صـیب شـما   نمایم و امیدوارم که الطاف خفیه الهی هر چه بیشتر نبراي شما صبر مسئلت می
خواهم که اگر من شهید شدم برمن گریه نکنیـد و بـر قبـر مـن ننویسـید      گردد و از شما می

خواهم که در نمـاز جماعـت و نمـاز    جوان ناکام، چون من به کام خود رسیدم و از شما می
و از شـما التمـاس دعـا دارم و از    د جمعه و دعاي کمیل و در جلسات اسالمی شرکت کنیـ 

براي من دعا کنید تا انشـاءاهللا خداونـد از بـزرگ گناهـان مـن را       ها بشخواهم که شما می
 .ببخشد و شهادتم را قبول کند

 .گردد راهتانکه قطرات خون نا چیزم روشنی  1امیدوارم
 بـه  را آنمن بوده خانه اسـت،   به دستدیگر حرفی ندارم و ضمناً کارد علی بسطامی که 

 .خودش برگردانید
 »والسالم«
 يوزنورمحمدرضا 
23/12/60  

کنـار گذاشـته بـودم،    ) ششصد تومان(ریال  6000من براي خودم در نبود شما  پدر جان
 .انشاءاهللا که از من رضایت داشته باشی

 التماس دعا
 خداحافظ

 رضا نوروزيمحمد
27/12/60 

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

کـه کـافر شـدند در راه     جنگند و کسـانی  می اند در راه خدا که به خدا ایمان آورده کسانی
ستیزند پس بجنگید و بکشید سردمداران  کفر و نفاق را که همانا حیلـه شـیطان    طاغوت می

 2)قرآن کریم. (ضعیف است

                                           
 .باشد» امیدوارم«ي ناخوانا باید آید که واژهمیدر اصل وصیت ناخواناست اما از سیاق کالم بر -1
 76 /نساء -2
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 1)امام خمینی. (ها بروند و هر چه زودتر قضیه جنگ را تمام کنند این جوان
بـا درود بـه تمـام شـهداي انقـالب       با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینـی و 

اکبـر   و علـی  2اسالمی ایران و با درود و سالم به تمـام روحانیـت مبـارز آیـت اهللا منتظـري     
و تمام روحانیـت مبـارز در خـط امـام و سـالم و       4اي علی خامنه و سید 3هاشمی رفسنجانی
 .کنم ام را آغاز می نامه پرور ایران، وصیت درود به امت شهید

اهللا  ام کـه انشـاء   نویسم با یقین به راهم و حضور قلبی، راهی را انتخاب کرده چه می و آن
تـا   5چراکه خون سرخ شهیدان از هابیـل . فی سبیل اهللا باشد و آگاهانه در این راه قدم نهادم

زنند که  تا شهداي کربالي جنوب و غرب ایران، صدایم می) 7(و از حسین) 7(حسین
کنیم که  ؟ آخر ما مسلمان هستیم، ما در عصري زندگی میاي چیست تو را؟ براي چه نشسته
قدر کشته بدهیم تا اسالم عزیز  آن. ما باید خون بدهیم. است ظلم سراسر جهان را فرا گرفته 

مـن  . پیروز بشود و قسط و عدل الهی در سـایه توحیـد برقـرار گـردد    ) عج(با ظهور مهدي
بلکـه لیاقـت و سـعادتی اسـت بـزرگ      ام که شهادت تصادفی نیست  طور یقین درك کرده به
 ).6والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا(

و تنها حرف من برادران و خواهران عزیز این است که اسالم و امام را داشته باشـید کـه   
عنوان یک برادر کوچک از شما مـردم غیـور و    اید و من به در نهایت قرآن را نیز حفظ کرده

خواهم که مبـادا امـام امـت     ایرانیان در جهان هستید، می پرور که باعث سربلندي همه شهید
مبادا با رفتـار  . مبادا باعث ناراحتی او شوید. این قلب ملت و این هدیه خدا را تنها بگذارید

انقالب آمریکایی برایتـان ایجـاد کـرده و     هاي مصنوعی که این ضد و کردار خود و از کمبود
ت باعث ناراحتی این خمینـی کبیـر کـه واقعـاً     وق یک. کند، از هدف خود منحرف شوید می

 .قلب و دیدة همه مسلمانان جهان است شوید، که خداي ناکرده خدا براي ما عذابی بفرستد

                                           
 .43، ص 18صحیفه امام، ج  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .69/ بخشی از عنکبوت -6
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برادران و خواهران وحدت اسـالمی را حفـظ کنیـد و بـا شـرکت در نمـاز جمعـه کـه         
خوار  انهاي جه ترین سالح ماست، در مقابل دشمن، مشت محکمی بر دهان ابرقدرت بزرگ
من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنـی و مـن عرفنـی    «: آري، خداوند فرموده است. بزنید

دارد  مـی   شناسد و دوست که مرا یابد می که مرا بجوید خواهد یافت کسی کسی» «...احبنی و 
 .1»...و 

اي کـاش در زمـان   «گفتیم  و اي پدران من و اي مادران و برادران و خواهران من، ما می
را یـاري  ) 7(گـرفتیم و امـام حسـین    دسـت مـی   وسـالح بـه   2»بـودیم ) 7(م حسیناما
کردیم، حال خداوند بزرگ براي آزمایش، حسین دیگري فرسـتاد کـه ببینـد آیـا حـرف       می
هل من «کنیم و  زنیم، عمل هم داریم یا نه، و آیا این حسین زمان امام خمینی را یاري می می

زنیم عمل  و براي اینکه ثابت کنیم که حرف می. یا نه گوییم حسین زمان را لبیک می 3»ناصر
دست گیریم و این حسین زمان را یاري کنیم و بر علیه کفر جهـانی   هم داریم، باید سالح به

 .شورش کنیم
پدر و مادرم، این پیام را دارم که اگر شهید شدم براي من هیچ احساس دلتنگی نکنید، و 

مادر تو هـم  . جاي آورید نماز شکر به. خدا را شکر کنیداید،  براي شهیدتان که از دست داده
جاي آور و هیچ احساس  ایستادگی کن و خدا را شکر کن و نماز شکر به) 3(چون زینب

مبـادا شـیون   . تو اي مادر، مبادا در مرگ من گریه کنی. اي نکن که پسر خود را ز دست داده
من ایـن اسـت، نکـن از بهـر مـن       از تو خواهش. و زاري کنی و دشمنان اسالم را شاد کنی

 .زاري
و باید افتخـار کنیـد   . و تو اي پدر من، هیچ موقع براي من گریه نکنید و ناراحت نباشید

کنم اگر مـن هـزار    خدا قسم یاد می و به. ام و سربلند باشید که در راه اسالم عزیز کشته شده
هـاي   ر ومادرم مبادا این کمبـود و اي پد. کردم داشتم در راه اهللا و اسالم عزیز فدا می جان می

مصنوعی شما را از اسالم عزیز منحرف کند و در هر کجا هستید از روحانیـت مبـارز دفـاع    

                                           
 .»...من طلبنی «یقات ذیل تعل. ك.ر -1
الجنـان،   ، مفـاتیح »یا لیتنی کنت معکـم فَـأفوز فـوزاً عظیمـاً    «. است) 7(ترجمه فرازي از زیارت ششم امام حسین -2

 .427ص
 .تعلیقات. ك.ر -3
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کنید، تا اسـالم را بـه تمـام جهانیـان بشناسـانید و مبـادا امـام را تنهـا بگذاریـد و در برابـر           
 .ط استما چه مربو کردند بگوید به اگر توطئه می. اثر باشید ها بی انقالب ضد

خواهم در تربیت فرزندان خـود کوشـا باشـید و محمـد و      و از شما پدر مادر عزیزم می
و از . توجـه باشـید   مبادا در برابر ایـن طفـالن بـی   . فاطمه را از همین کوچکی تربیت بکنید

ها  آن) 3(و زینب) 7(چون حسین ها تربیت اسالمی بیاموزید و هم همین کودکی به آن
ر و مادر عزیزم مبادا بر قبر من بنوسید جوان ناکـام، مـنم بـه کـام خـود      اي پد. را بار آورید

 . رسیدم و شهادت آرزوي من بود
و از شما خواهران عزیزم تقاضا دارم اگر جسدم را نیاوردند بدون هیچ ناراحتی به خـدا  

از اینکه نتوانستم در جـوانی خـدمتی بـراي    . توکل کنید و از خدا صبر و استقامت بخواهید
 .بکنم مرا ببخشید شما

خوار و صدام مزدور  قدر امام خمینی آن آمریکاي جهان امیدوارم که با رهبري زعیم عالی
نمایم که در امور معنوي همیشـه   و اسرائیل غاصب را نابود کرده و از شما مصرانه تقاضا می

سـالمی،  قدم شده و اطرافیان را نیز به امور خیر دعوت نمایید و در راه حفـظ انقـالب ا   پیش
شکن کوشـا باشـید و    ارمغان خون هزارن شهید و معلول و رهبري ابراهیم زمان خمینی بت

چون سدي استوار ایستادگی کنید راه من را ادامه دهید و در راه خـدا قـدم    برادرانم شما هم
 .بردارید و در سپاه خدا و در میان مردم پاك باشید
، آخرین سـخنم مـژده و بشـارت بزرگـی     و اي پدر و مادر و خواهران و برادران عزیزم

گونه کـه   اگر خداوند رحمان و رحیم شهادت را نصیبم کرد، همان. دهم است که به شما می
من کـه در  . اي از این باالتر خداوند وعده داده است، سرپرست شما خواهد بود، و چه مژده

با شهادت خود ایـن   ام باشم، الاقل دوران حیاتم اگر نتوانستم سرپرست خوبی براي خانواده
 .شما کرده باشم خدمت بزرگ را به

کـه پیکـر    پـس از آن «: نویسد می) 6(البیان از قول رسول اکرم  آري، در تفسیر مجمع
گوید آفـرین بـر روح    پاك و معظم شهید بر روي زمین قرار گرفت و زمین به افتخار او می

هایی در انتظـار توسـت کـه     د نعمتکند، بشارت بر تو با اي پرواز می پاکی که از بدن پاکیزه
 ».هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و بر قلب انسانی خطور نکرده است

 .دار خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
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 هاي کلیديعبارت
I دیم امام را تنها نگذاریگویشما م تر کوچکاهللا به عنوان برادر به همه امت حزب. 
I ه خدا صـابران را  کر و صابر باشند، چه آنکد، شاین گردیمترکن یب ایادت نصض شهیچنانچه ف

 .دوست دارد
I میدیم و نه از رحمتش ناامیابهره یه نه از نعمتش بکم یپرستیرا م يخدا. 
I الالـه اال اهللا «لمـه  ک يایاح يبرا یکه هر کبه حال  صدر تاخ اسالم از یفن تارک گلگون يشهدا «

 .نمودندت د حراسن خوییبا خون خود از آ
I میگو یکن زمان، لبیحس يه به نداکن خاطر یجبهه شدم به ا یراه. 
I افتدین بیبه زم ام ه اسلحهکد ینگذار .ل خودم رفتمیمن به م. 
I دینکه از ناموس و اسالم خود دفاع کن است ید ایام هر شهیپ. 
I دیدم و شما استوار و پابرجا باشیخود رس يآرزو شدم بهد یاگر من شه . 

 محمدعلی  :نام
 نوروزي :خانوادگی  نام

 اکبرعلی :پدر نام 
 شهربانو :نام مادر

 1338بیستم خرداد :تاریخ تولد
از توابـع   نـو روسـتاي قلعـه   :محل تولـد 

 شهرستان شاهرود
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :نندهک امارگان اعز

 1360یکم تیرماه  و بیست :تاریخ شهادت
 شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 مدعلی نوروزيمح
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
د   ةالصلوالحمداهللا رب العالمین و « 6(و السالم علی اشرف االنبیاء و المرسـلین محمـ (

َضـر اَحـد  «اینجانب نظر به آیـه شـریفه   » اهللا علی اعدائهم اجمعین ولعنۀعلیه و آله  کاذا ح م
 .»1الوصیۀُراً یالموت ان ترك خ

اکبر نوروزي، با اقرار بـه اصـول دیـن از    وروزي فرزند مرحوم علیاینجانب محمدعلی ن
گانه از نماز الی تبـرا و بـا سـالم و    و معاد و فروع دین ده 2توحید و عدل و نبوت و امامت

و نایب بر حقش یگانه رهبـر مـذهبی و سیاسـی زمـان امـام      ) عج(درود بر حضرت مهدي 
شهداي انقالب اسـالمی ایـران، اینجانـب     و مخصوصاً ]...[خمینی و همه شهیدان، راه عدل 

اسـت، بـا قلبـی     واجبـات رهبر کبیر که امروز فرمودند رفتن به جبهـه از اهـم    3بنا به فرمان
عنـوان   اي بـه شوم و نیز الزم دانسـتم چنـد کلمـه   حق علیه باطل می 5عازم به جبهه 4مطمئن

 .عرض نمایم] وصیت[
گویم امام را تنهـا نگذاریـد ـ    شما می تر چککواهللا به عنوان برادر ـ به همه امت حزب1

کنم، چنانچـه  عزیز و همسرم عرض می 7به مادر ـ و نیز  »6نیتنفع المؤمن يرکالذ کر فانوذ«
فیض شهادت نصیب این کمترین گردید، شاکر و صابر باشـند، چـه آنکـه خـدا صـابران را      

، مادرم عزیـزم  8اموصیراجع به تجهیزات و کفن و دفن و مجلس و غیره  ]...[دوست دارد 
دانند، عمل نماینـد  شهربانوي خدامی با نظارت عیالم فاطمه ذاکري هر طوري که صالح می

باشـند  به دو پسرم که میوه قلبم هستند، مادر مهربان می[...] و نیز از عیالم توقع دارم بعد از 

                                           
 .است در اصل وصیت آیه کامل نوشته نشده .180/بقره -1
 .دنیستن خوانااند،  مشخص شده[...] عباراتی که در متن با  -2
 .»بفرمان«در اصل وصیت  -3
 .»مطمئن«در اصل وصیت  -4
 .»بجبهه«در اصل وصیت  -5
 .»فذکر«ت یدر اصل وص .55/ الذاریات -6
 .»بمادر«در اصل وصیت  -7
 .»وصیم«در اصل وصیت  -8
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خواهم که مرا ، میاهللادر خاتمه از بستگان و آشنایان و همه امت حزب. و پدري هم بنمایند
 .ببخشند و از دعاي خیر فراموش نفرمایند

 

 »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
 محمدعلی نوروزي  

 ]اي دیگرنامه تیوص[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 1بسمه تعالی
پرستیم که نـه از نعمـتش   به نام اهللا پاسدار خون و حرمت شهیدان، نخست خداي را می

و ممـات از اوسـت بـا سـالم و      4که حیـات  3خدایی. و نه از رحمتش ناامیدیم 2ایمبی بهره
ي حضـرت زهـرا   هـا  گـل به پیشگاه منجی عالم بشریت امام زمان و آخـرین گـل از    5درود

بر نایب بر حقش ابراهیم زمان، بـت شـکن دوران، قلـب تپنـده      6و با سالم و درود )3(
امام خمینی که این کشتی طوفـان زده را بـه   ، 8، خورشید جماران7محرومان، امید مستضعفان

کفن تاریخ اسـالم   گلگونبر شهداي  10سازد و با سالم و درودرهنمون می 9به ساحل نجات
با خون خـود از آیـین خـود     11»الاله اال اهللا«به حال که هر یک براي احیاي کلمه  صدر تااز 

 .12نمودندت حراس

                                           
 .اي نوشته که ناخواناستباالي وصیت بسم اهللا الرحمن الرحیم و جمله -1
 .»بی بهرایم«در اصل وصیت  -2
 .»خداي«در اصل وصیت  -3
 .»حیاط«در اصل وصیت  -4
 .»دورود«در اصل وصیت  -5
 .»دورود«در اصل وصیت  -6
 .»مضتعفان«در اصل وصیت  -7
 .تعلیقات.ك.ر -8
 .»نژاد«در اصل وصیت  -9

 .»دورود«در اصل وصیت  -10
 .»ال ال اللّه«در اصل وصیت  -11
 .»نمودن«در اصل وصیت  -12
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 ]پاسـخ [که بـه نـداي حسـین زمـان،     جبهه شدم به این خاطر  1اکنون اینجانب که راهی
کـرده باشـم تـا در آن دنیـا بـه پیشـگاه        2لبیک گویم و وظیفه خود را به مکتب و رهبرم ادا

باشد که این حرکـت باعـث بخشـش گناهـان و     . قرار نگیرم 4یکتا مورد مواخذه 3]خداوند[
شـاد   هـاي شـهدا را  مورد رحمت الهی قرار بگیرد و قلـب امـام زمـان و نـایبش و خـانواده     

امام امت را تنها نگذارید و بـه  [...] براي امت همیشه در صحنه قلعه نو گردانیم و چند کلمه
، چون پیام هر شهید این اسـت  5به زمین بیافتد ام نداي او لبیک بگویید و نگذارید که اسلحه

بگوییـد کـه دسـت از    [...] که از ناموس و اسالم خود دفاع کنید و در ضمن به این کوردالن
برند، بلکه من به میل خودم رفتم و هاي مردم را به زور مییانت بردارند و نگویند که بچهخ

آرزوي خود رسیدم و شـما   شدم بهاگر من شهید  ،در پایان چند کلمه براي مادرم و همسرم
 . استوار و پابرجا باشید

 6»اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
 نوروزي

                                           
 .ناناخوادر اصل وصیت  -1
 .»اعدا«در اصل وصیت  -2
 .در اصل وصیت ناخوانا -3
 .»مواخذه«در اصل وصیت  -4
 .»به افتد«در اصل وصیت  -5
 .»...والسالم علیکم« در اصل وصیت  -6
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 یديهاي کلعبارت
I  ها که نصیبم کردي نعمت آن همهخدایا چگونه شکر و سپاست را بجاي آرم در برابر . 
I  تقوي را تقوي را نصب العین خود قرار دهید«اي بندگان خدا«. 
I هاي خائنان را همـواره در نظـر داریـد و بـا      هاي دشمنان را، نیرنگ هدف را از یاد نبرید و نقشه

 .هاي یکدیگر بگشایید از گرفتاريیکدیگر صمیمی و مهربان باشید گره 
I اي امت اسالم به وصیت پیغمبر خدا عمل کنید. 
I احکام خدا را عمل کرده و در جامعه پیاده کنید. 
I همیشه در صحنه انقالب حاضر باشید. 
I مبادا درازي آرزوهاي شیطانی آخرت را از یادتان ببرد. 
I رد تفرقه و نفاق نگردید که رنگ و بویتان خواهد رفتگ. 
I هوري اسالمی را پاسداري کنید که حکومت پیغمبران و امامان استجم. 
I    به جبهه آمدم و آگاهانه حرکت نمودم تا با خون ناقابلم حقانیت اسالم و جمهـوري اسـالمی را

 . ثابت کنم
I دینگه داررا گرم  جیبسي ها گاهیپاها و مسجدها و  جبهه. 

 رمضانعلی :نام
 نوري :خانوادگی  نام

 اهللانعمت :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1343 سوم خرداد :تاریخ تولد
ي دیـزج از توابـع   روسـتا  :محل تولد

 شهرستان شاهرود
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1366نهم آبان  و بیست :تاریخ شهادت
  ماووت عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 رمضانعلی نوري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ی اشهدك و کفی بک شهیداً و اشهد مالئکتک و انبیائک و رسلک و حمله عرشـک  اللهم انّ«

و سکان سمواتک و ارضک و جمیع خلقک، بانّک انت اهللا ال اله اال انت وحـدك الشـریک   
حیـی و  و رسولک و انّک علی کـل شـیٍ قـدر تُ    لک و ان محمداً صلی اهللا علیه و آله عبدك

میت و تمیت و ت شور حـقّ   نۀَالج ی و اشهد انیحتُ  آتیـۀٌ  السـاعۀ و حقٌ و انّ اهللا حق و انّ النّ
الریب فیها و انّ اهللا یعبث من فی القبور و اشهد انّ علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین حقـاً حقـاً   

لد االئمۀو ان  1».المهدیون غیر الضّالین و ال المضّلین االئمۀ الهداةهم  همن و  
 کس دوستر از یبه غ در ضمیر ما نمیگنج

 

 2»هر دو عالم را به دشمن ده کـه مـا را دوسـت بـس     
 

اي را بـه عنـوان    چند جملـه  3اینجانب کمینه رمضانعلی نوري به یاد یاران در خون تپیده
اي از  باشد که خسته دلی را بـه کـار آیـد و پـرده    . نویسم وصیت بر این سطور به یادگار می

 .رازهاي نهان بگشاید
 

 کــه بــود در دل مــا 4هــر آه«
 فــاش شــود ینمــراز دل مــا 

 

 
 برقی شد و سوخت حاصـل مـا  

ــا    ــل م ــد از گ ــه نروی ــا الل  5»ت
  

ها که نصیبم کردي و  نعمت آن همهخدایا چگونه شکر و سپاست را بجاي آرم در برابر 
دستم را گرفتی . از هزاران بال و مصیبت در امانم داشتی. که عنایتم فرمودي ها عزتآن همه 

 و ازات توفیـق پـروازم دادي   6ها نجاتم داده و در گلسـتان خـدایی   و از منجالب هواپرستی
لطف  همه نیا. 7ام داديهمۀ رهبران دروغین بیزارم کردي و در خانه اولیایت افتخار نوکري

                                           
 .69. ، صالجنانحیمفات ،عشرات يوره، و دعاثه مایاز ادع ییفرازها -1
 »يا مراغه ياوحد«شعر از  -2
 .»دهیطپ«ت یدر اصل وص -3
 .»آن داغ«ت یدر اصل وص -4
 .است» يآخوند نور یمالعل«شعر منتسب به  -5
 .»تیخدائ«ت یدر اصل وص -6
 .»مینوکر«ت یدر اصل وص -7
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الیق این همـه   ،بنده حقیرِ تو. منتهاي تو بود که شامل حالم گردیده رحمت بی. لطف تو بود
 .نوازش و کرم نبود

انم که چرا از آن سوي تو چندان عطا و زین سوي ما چندین خطا و اما شرمسارم، پشیم
و اینک که توفیق جبهه آمدنم دادي، بار دیگر دسـت توبـت و انابـت     .گناه و معصیت باشد

ي به سو، گنهکارانرحیم، اي پذیرنده توبۀ  رحمان واي خداي  .کنم دارم و استغفار می برمی
 .و گناهانم را بیامرز من بگذر راتیسر تقصام از  تو باز آمده

 1»الذي ال اله اال و هوي الحی القیوم الرحمن والرحیم و اتوب الیه استغفراهللا«
خدایا اگر بناست با بـودنم خـدمت بـه اسـالم و مسـلمین کـنم و عمـرم بـر طاعـت و          

و اگر بناست بمانم و در  .بگذرد و به رضاي تو راضی و از مقدرات تو خشنودم 2ات یبندگ
خدایا اکنون که آخـرین کلمـاتم و    .کنم، مرگ برایم گواراتر است تیمعصو  محضرت گناه

گیرم که از پاسدار شدنم و جبهه رفتنم و بـا   تو را شاهد می. نویسم را می میاهدلآخرین درد 
ي مـوالیم امـام زمـان    خشـنود دشمن کارزار کردنم، چیزي جز اداي تکلیف و رضاي تو و 

برم خمینی بت شکن، در نظرم نیسـت و در دل آرزویـی   روحی له الفدا و اطاعت فرمان ره
 .جز پیروزي اسالم و مسلمین ندارم

باشم که  آن گونهپسندي و آن کنم که و می 3توقیقم ده که در این آخرین روزهاي عمرم
یکـی از کمتـرین بنـدگانت مستضـعفین      به عنـوان  خواهم یمخدایا  .يدار یمکه تو دوست 

 جهان را سفارش کنم 
ملـت ایثـارگر ایـران را وصـیتی بنویسـم و دوسـتان و       : گـویم  م را پیامی میوامت اسال

هر چند ناالیقم اما چیزي نیکـوتر از وصـیت پیامبرانـت     .آشنایان را کالمی به یادگار گذارم
بندگانت را به تقوي و تـرس از تـو    4شانهمگی. دانم و سفارشی نیز بهتر از این نیست نمی

 .کنم از آن بزرگواران عرض می سفارش کردند و حقیر به پیروي

                                           
 .برآوردن حاجات يدعا -1
 .»تیبندگ«ت یدر اصل وص -2
 .»ناخوانا«ت یدر اصل وص -3
 .»شانیهمگ«ت یدر اصل وص -4
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خـدایا آخـرین   » تقـوي را تقـوي را نصـب العـین خـود قـرار دهیـد       «اي بندگان خـدا  
اي وارد کنـد و   ات نیز براي اینکه تقوي پیشگی جاودانه بماند و کسی نتواند خدشه فرستاده

 :حکومت حق همیشه در زمین پابرجا باشد، آخرین وصیتی کرد که
ی تارك فیکم الثّ« ترَتیو قلین کتاب اهللا انّ 1»ع 

ایـن دو امانـت   . سفارش حقیر نیز اینکه اي امت اسالم به وصیت پیغمبر خدا عمل کنید
 .که در میان شما به یادگار گذاشته است گرامی دارید

. اي مستضعفین جهان عزت و شرف شما به پیروي از آیین مقدس اسالم وابسـته اسـت  
اي ملـت  . تان از قرآن و عترت اسـت داريروه امانتاي مسلمانان سالمت و سعادتتان در گ

 هیـ فقتان در این عصر غیبت به پشتیبانی و حمایتان از والیت شریف ایران، نجات همیشگی
 .بستگی دارد

 
 مبادا خویشـتن را واگـذاریم  «

 زخون هر شهیدي الله رسـته 
 

 امام خویش را تنهـا گـذاریم  
 2»روي الله پـا گـذاریم   مبادا

  

هدف را از یاد نبرید و  .مدالن و همراهان در راه خدا خسته و ملول نگردیدو شما اي ه
هاي خائنان را همواره در نظر داریـد و بـا یکـدیگر صـمیمی و      هاي دشمنان را، نیرنگ نقشه

دعا بـه بـرادران دینـی را وظیفـه خـود       .هاي یکدیگر بگشایید مهربان باشید گره از گرفتاري
. مرد کوه و صـحرا باشـید   .ن خدا بپا خیزید از مشکالت نهراسیدبدانید به تبلیغ و ترویج دی

 .احکام خدا را عمل کرده و در جامعه پیاده کنید
ي حیاتشـان  دمهـا دارید که آخرین  به خاطراي یاران و برادران سفارش شهدا را همیشه 

بـه  گـوش  ، اي شما به خدا و رسول دل دادگان .به اطاعت و پیروي از امامان اشاره فرمودند
جمهوري اسـالمی را پاسـداري   . خواند ي خدا میبه سوباشید که شما را  3زنگ پیر جماران

مبادا پیروي از هواي نفس از رفتن راه حق بازتان  .کنید که حکومت پیغمبران و امامان است
 .دارد

                                           
 .225، ص2ن، بحاراالنوار، جیث ثقلیحد )6(رسول اکرم -1
 .پورنیصر امیشعر از ق -2
 .قاتیتعل. ك.ر -3
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 .مبادا درازي آرزوهاي شیطانی آخرت را از یادتان ببرد
 .ویتان خواهد رفتگرد تفرقه و نفاق نگردید که رنگ و ب

هـاي شـهدا اجـر و     همیشه در صحنه انقالب حاضر باشید و سالم بر شـما اي خـانواده  
 .پاداشتان نزد خدا محفوظ است

 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
 العبد العاصی رمضانعلی نوري

29/9/65 
 دگر این دل سرّ خوانـدن نـدارد  «

 چنان در دوزخ دنیا دلم سـوخت 
 

 ي در قفس مانـدن نـدارد  هوا
 »که دیگر بار سوزاندن نـدارد 

 

 
 ]اي دیگرنامهوصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اشهد انّ ال اله اال اهللا وحده الشریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسـوله و اشـهد انّ علیـاً    «

شـهد ان  وابنائه المعصومین حجج اهللا صلوات اهللا علیهم اجمعین واشهد انّ المـوت حـقٌ و ا  
ـار   الجنـۀ سؤال منکر و نکیر فی القبر حق و اشهد ان الصراط و المیزان حقٌ و اشـهد انّ   والنّ

 1.»الریب فیها و ان اهللا یبعث من فی القبور آتیۀٌ الساعۀحقٌ و ان 
ن قبیح ما عندي بجمیل  ،یا محسن قد اتاك المسئی« مـا  انت المحسن وانا المسئی فتجاوز ع

  2»عندك
دور کن به صفات الهی بیاراي قلـبم را   ها یزشتبدار مرا از  ام یبندگرا به راه بار پروردگا

را نصیبم گردان خـدایا مـرا از شـر بـدترین دشـمنم       محبتتروشن و منور فرما و  به نورت
 .خواهم دانی که من جز رضاي تو چیز دیگري نمی یعنی هواي نفس دور فرما معبودا تو می

وابسته ساز و  به خودتهمه کس و همه چیز قطع فرماي  پس اي موالي من امید مرا از
بر دیدة دلم عنایتی کن که فقط تو را ببیند خدایا سنگینی بار گناهان پشتم را خـم نمـوده و   

                                           
 .ی ذکر غسل میته فیاز جمله ادع. 7، ص1مصابح المجتهد، ج. ورهیه ماثدعا ـ از ادع -1
 .الجنانحی، مفات)7(یامام حسن مجتب يبرگرفته از دعا -2



 161نوري، رمضانعلی    ¹استان سمنان 

پـرواز کـنم ولـی گناهـانم پـر و بـالم را        تیبه سو خواهم یمکرده است معبودا  1رمیگ نیزم
کن این مرغ بال و پر شکسته را از قید دهد پس خودت عنایتی  شکسته و اجازه پروازم نمی

ي خـودت بـه پـرواز درآور و بـه جمیـع عاشـقانت       به سوگناهانش و قفس دنیا آزاد کن و 
ام بـه لطـف و احسـانت امیـدوارم،      رهنمون گردان خدایا دست نیاز به درگاه تو دراز کـرده 

ا شـرمنده  توفیق اخالص در عمل، نیات رفتار و کردارم عطا کن خـدایا فـرداي قیامـت مـر    
که در دنیا بـر روي گناهـانم پـرده پوشـاندي در آخـرت هـم گناهـانم را         همانگونهمساز و 

 .مستور گردان
 :نویسم وصیت برایتان می به عنوانحال چند کالمی 

فرمـوده  ) 6(کـه رسـول اکـرم    طور هماناي عزیزان من تقواي خدا را پیشه کنید و 
اه شیطان که فرداي قیامت پشیمان خواهید شد نه جوالنگ 2»دنیا را مزرعه آخرت قرار دهید«

اي باشید که آن منزل ابدي است و آنجا بدون توشه تحمل نتـوانی کـرد    توشه به فکر اآلناز 
دنیا دار ممر و سراي فانی اسـت و دار بقـا و محـل اسـتقرار همیشـگی آن سـرا       «بدانید که 

ئمه اطهـار و شـهدا جـواب    و فردا در پیشگاه حضرت حق در حضور پیامبران و ا 3»باشد می
برسند قبالً خودمان را آماده سـازیم و   به حسابمانپس قبل از اینکه در آن روز عظیم . گفتن

خورد فقـط   با دستی پر در پیشگاه پروردگار حاضر شویم، زیرا چیزي که فردا به دردمان می
واهی است دنیا آمال و آرزوهاي  زرق و برقاعمالمان است پس بکوشید که فردا دیر است 

و از خدایتان باز ندارد و در همه حـال و همیشـه او را بخوانیـد مسـائل مـادي شـما را بـه        
دشمنی و کینه توزي با هم وا ندارد شیوه پیامبران و امامان و اولیا خدا را برنامـه کـار خـود    

 .قرار دهید
رگ ي زیادي رنج و زحمت را تحمل کردیـد و مـرا بـز   ها سالو اما اي پدر و مادرم که 

که باید انجام وظیفه نمایم، اگـر   آن طورکردید که فرزند خوبی براي شما نبودم و نتوانستم 
توانم نام مقدس شهید را بر خود بگذارم، بدانید که انجام  شد که نمی 4توفیق شهادت نصیبم

                                           
 .»رمینگیزم«ت یدر اصل وص -1
ن« 183، ص1، مجموعه ورام، ج)6(اکرم رسول -2 ةاآلخر عۀمزریا الد« 
 .385ص ،البالغهنهج ،»دار مقر یا دار ممر الیالدن«ث یاشاره به حد -3
 . »نسیبم«در اصل وصیت  -4
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راضـی   و پـس اید و امانتی را که خدا به شما داده بود بـه خـودش برگرداندیـد     وظیفه کرده
خواهید گریه کنیـد،   ه رضاي خدا چون هرچه او بخواهد همان خواهد شد و اگر میباشید ب

بر اباعبداهللا گریه کنید، مبادا دشمن صـدایتان را بشـنود و شـاد شـود بـا صـبر و اسـتقامت        
خودتان پوزه دشمنان و تمام کوردالن را به خاك بمالید برادرانم با برداشتن سالحم پیـام را  

نید و به همه بگویید قلب مـن نـور چشـمم رهبـر و مرجـع مـن امـام        به تمام جهانیان برسا
آمدم و آگاهانه حرکت نمودم تـا بـا    1خمینی است به فرمان او و براي اداي تکلیف به جبهه

بدانید که امام امت نایب امـام  . خون ناقابلم حقانیت اسالم و جمهوري اسالمی را ثابت کنم
خریـدار باشـید هـر     به جـان اش را  ر پیامبر گونهاست و اطاعت از او واجب اوام) عج(زمان

نکـرده اسـت و    اطاعـت کس از او اطاعت نکند، از پیامبر و امامان زمان عج و نهایتاً از خدا 
 .اطاعت نکردن از خدا هم داخل شدن به اسفل السافلین است و چه بد سرانجامی است

هـا و عزیـزان   این بسیجی قدر. دینگه داررا گرم  جیبسي ها گاهیپاها و مسجدها و  جبهه
ایم و در دنیا بـا قـامتی اسـتوار     را بدانید، اگر امروز ما صاحب مقام و منزلت شده حزب اهللا

پـس مبـادا   . باشـد  کنیم از ایثارگري این عزیزان و برکت خـون شـهیدان مـی    ابراز وجود می
. واهد کـرد خیانت کنیم که باالخره روزي خون این عزیزان ما را خواهد گرفت و ذلیلمان خ

 .احترام و اکرام کنید 2»این ملت هستند چراغهاي شهدا که چشم و  خانواده«به 
که یک بار دیگر مردن حق است یعنی چـه بهتـر کـه ماننـد موالیمـان امـام        حال ایخدا
جامه بدنمان به خونمان آغشته شـود و ماننـد او بـه شـهادت برسـیم خـدایا       ) 7(حسین

 گردان 3امرت را روزيشهادت خالصانه را نصیبم و دیدا
 

 من چه در پاي تو ریزم که پسند تـو بـود  
 

 4را نتوان گفـت کـه مقـداري هسـت     سرو جان 
 

* * * 
ــه  ــون آن دم ک ــه خ ــو  ب ــوض ــردم یم  ک

 
ــه ز حــق چــه آرزو    ــی ک ــدان ــردم یم  ک

 بــود بــه تــن هــزار جــاناي کــاش مــرا  
 

 کـــردم یمـــرا فـــداي او  تـــا آن همـــه 
 

                                           
 .»به جبهه«ت یدر اصل وص -1
 .80، ص14فه امام، جیصح -2
 .»میروز«ت یدر اصل وص -3
 .يات سعدیت اول از غزلیب -4



 163نوري، رمضانعلی    ¹استان سمنان 

* * * 
ــذار  ــتن را واگـــ ــادا خویشـــ  یممبـــ

 
ــذاریم   ــا گـ ــتن را تنهـ ــام خویشـ  1امـ

ــه    ــهیدي الل ــر ش ــون ه ــتز خ  اي رس
 

ــذاریم   ــا گــ ــه پــ ــادا روي اللــ  مبــ
  
 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

 رمضانعلی نوري
16/2/65 

 

                                           
 .پورنیصر امیشعر از ق -1
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 هاي کلیدي عبارت
I طـاهرین   و ائمهخداوند  همسر عزیزم فرزندان مرا تربیت اسالمی بنمایید که فرداي محشر پیش

 .روسفید باشید
I را تنها نگذارند و امامها را پر کنند  خواهم جبهه از ملت شهیدپرور ایران می. 
I م فرا گیرند  .دخترانم هم در مدرسه قرآن تعلیم و تعلّ
I     ـ را اسلحه مرا در دست بگیرید و انتقام شهداي عزیزمان را بگیرید که راه بسـته شـدة کـربال   هب

 .ز کنیددست خود با
I  ،وابسته نباشید ایبه دن قدرنیاروزي از دنیا باید رفت. 
I      از کالبد جسم بیرون بیایید و به روح سازنده رجوع نمایید و ترك گناهـان کنیـد تـا حقیقـت را

 .بیشتر درك کنید
I توانید بکنید و تا قلبتان مملو از گناه است بـه   تا جهاد نفس نکنید مطمئن باشید جهاد جنگ نمی

 .برید اد و جنگ پی نمیعظمت جه
I از هیچ چیز نترسید به غیر از خدا. 
I کنم به تقوي شما را وصیت می. 
I اهللا با دل و جان گوش فرا دهید به اوامر امام روح. 

 اصغرعلی :نام
 نوري :خانوادگی  نام

 باقر :پدر نام 
 رقیه خاتون :نام مادر
 1335 یکم فروردین :تولدتاریخ 

 کردکويشهرستان  :محل تولد
 دوم ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1366نهم تیر و بیست :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

روسـتاي چهـارده   گلزار شهداي  :مزار
 زردوان از توابع شهرستان دامغان
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 اصغر نوريعلی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »1انا هللا و انا الیه راجعون«
 2»د ربهم یرزقونبل احیاء عن اًو ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا اموات«

اند و در نزد خدا متـنعم   اند بلکه زنده به حیات ابدي شده که شهیدان راه خدا مرده 3نپندارید
 . خواهند بود

و بر حضرت  6حضرت جعفر طیار 5و جنگ احد 4و هابیل) 7(با سالم و درود از آدم
و سـرور  ) 7(و شـهید محـراب حضـرت علـی بـن ابیطالـب      ) 6(محمد ابن عبداهللا

و یاران باوفایش که به ما درس شهامت و سـعادت  ) 7(ن حضرت عبداهللا الحسینآزادگا
و نایب ) عج(و شهادت آموختند و سالم و درود بر منجی بشریت حضرت مهدي امام زمان

گذار جمهوري اسـالمی ایـران و بـا سـالم و درود بـر       روح خدا خمینی کبیر بنیان بر حقش
هـاي   سـرا و مجـروحین، معلـولین و خـانواده    ایـران و مفقـودین و ا   7شهداي گلگون کفـن 

سپاس خدایی را اسـت کـه   ] و[و ملت همیشه در صحنه و شهیدپرور حمد، ثنا  8معظمشان
کـه الیـق او باشـد،    ] را[ 9همه گویندگان از مدح و ثناي او عاجزند و توانایی مدح و ثنـایی 

علیـک انـت   حصی ثناء اال«فرمود ) 6(ندارند و از این روست حضرت سید المرسلین 
یعنی مرا توانایی مدح و ثناي تو نیست و تـو خـود اقـدس خـود      10»کما اثنیت علی نفسک

ي حق شـتافتم، بلکـه   به سوبنده گنه کار عاصی خودم را شناختم و با شناخت  نیو اباشی 
                                           

 .156 /قرهب .»اجعونالر«یت در اصل وص -1
 .169 /آل عمران -2
 .»دینه پندار«ت یدر اصل وص -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»اریت«ت یدر اصل وص -6
 .»کفنان کفنان«ت یدر اصل وص -7
 .»شانمعظمهاي دادهخانه«ت یدر اصل وص -8
 .»که يحمد و ثنا«ت یدر اصل وص -9

 .»باب استجابت دعا«) 321، ص4مستدرك، ج(» ت نفسکنیک کما اثیلثناء ع یالحص««ت یدر اصل وص -10
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درگـذرد و شـهادت فـی سـبیل اهللا نصـیبم عنایـت فرمایـد،         1هـایم خداوند مهربان در گناه
ایــران  3و از ملــت شــهیدپرور 2دیــفرما م از کرامــات خداونــدي نصــیبم امیــدوار. انشــاءاهللا

سـالم خداونـد بـر پـدر و مـادر       4]و با[را تنها نگذارند  و امامها را پر کنند  خواهم جبهه می
حقـوق پـدر فرزنـدي بجـاي آرم و مـرا در راه رضـاي       ] م[نتوانسـت رسانم کـه   مهربانم می

اهللا ءانشـا  7اگر شهادت نصیبم شد که دوارمیامخدا  کنید و از 6قربت 5یتعالخداوند تبارك و 
شـود و شـفاعت مـادر و پـدر مهربـان را از خـدا        مـی ] شهادت[اهللا بخواست خداوند ءانشا

عزیزم که فرزندان مرا تربیـت   9آن است به همسر 8درخواست خواهم کرد و سفارش دیگرم
مبـادا   .طاهرین روسفید باشـید  و ائمهتربیت اسالمی بنمایید، که فرداي محشر پیش خداوند 
فرزنـد الیـق    انشـاءاهللا باشـند، کـه    10از فرزندانم دوري کنید که فرزندانم نـاالیق در جامعـه  

از خدا درخواسـت   انشاءاهللاباشند و نورچشمی عزیزم اگر الیق بود  11]...[خدایی و فضائل 
اهللا در مدرسـه   اسالم عنایت کند بار آخر فرزند عزیـزم روح  12به فرزندانکنم خدا لیاقت  می
و این جداً اجباري کنند که فرداي محشـر   13یه دامغان یا شهرستان دیگري درس بخواندعلم

م فرا گیرند و سـفارش دیگـر بـه    . روسفید باشید و دخترانم هم در مدرسه قرآن تعلیم و تعلّ
و تمام آشنایانم بالخصوص برادرزادگان اسلحه مرا در دست بگیریـد   14برادرانم و وابستگان

                                           
 .»میگناها«ت یدر اصل وص -1
 .»دیفرمایم«ت یدر اصل وص -2
 .»دپریشه«ت یدر اصل وص -3
 .»رسانمیو با سالم خداوند بر پدر و مادر مهربانم م«ت یدر اصل وص -4
 .»تعاال«ت یدر اصل وص -5
 .»نکنید«در اصل وصیت  .»دیحالل کن« یعنی یمنانش سیدر گو »دیقربت کن«ر یتعب -6
 .»شد انشاءاهللا«ت یدر اصل وص -7
 .»گر آنید«ت یدر اصل وص -8
 .»زیهم سر ع«ت یدر اصل وص -9

 .»جامه«ت یدر اصل وص -10
 .ت ناخوانایدر اصل وص -11
 .»بفرزندان«ت یدر اصل وص -12
 .»دیدرس بخوان«ت یدر اصل وص -13
 .»گان وابسته«ت یدر اصل وص -14
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بگیرید که راه بسته شدة کربال بدست خود بـاز کنیـد و امـام     1]را[زمان و انتقام شهداي عزی
 . عزیزمان در کربال نماز جمعه بخواند

) عج(خداوند تبارك و تعالی، و پرچم اسالم به دست حضرت مهدي امام زمان 2به یاري
خواهید داد و مادر عزیزم و خواهر مهربانم گریه براي من ننمایید و گریـه بـراي   ) عج(زمان

کنید که مدت بسیار در اسارت یزیـدیان گرفتـار   ) 7(حضرت اباعبداهللا الحسین اهل بیت
اهل بیت اطهار کنید که زنهـاي   3]...[بودند و دین خدا یعنی اسالم و قرآن را زنده کردند و 

ي اسارت بچه سـقط کردنـد، بـراي رضـاي خداونـد      ها راهدر بین ) 7(اباعبداهللا الحسین
ر خود قرار دادند و شما هم مثـل حضـرت زینـب سـالم اهللا     تبارك و تعالی صبر را پیشۀ کا

در ] کـرد [صبر کنید و شعار دیگر این است اگـر خداونـد مهربـان توفیـق شـهادت نصـیبم       
بهشت رضا یعنی فردوس خدا مرا دفن نمایید و خرج تـرحیم خیلـی کـم بـرایم بدهنـد و      

ماز مرا آقـا سـیدمحمود   ی به مال اموال رسیدگی و نمحمود تراب دیس آقاروحانیون باالخص 
آقـا سـیدمحمود بـه مـال امـوالم       4بخواند و آقا سید خودش یا روحانی دیگر به نماینـدگی 

شرعی اموالم رسیدگی کند و وصی من خود برقرار نمودم پدر خودم  5وکالت دارد و به کار
سفارش دیگر آن است از تمـام همشـهریان از   . خودم 6خودم محمدباقر نوري و ناظر همسر

. سفارش کـنم  به شمانفرمایند و من کوچکم  7... »تصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقواواع«آیه 
پیروزي اسالم و نـابودي کفـر    8به امید. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار. کنم

ـ به . جهانی، صدام و حامیانش امریکا و شوروي و اسرائیل الم     9ياری خـداي مهربـان و السـ
  .10علی من اتبع الهداي

                                           
 .»دیریزمان بگیعز«ت یدر اصل وص -1
 .»ياریب«ت یدر اصل وص -2
 .ت ناخوانایدر اصل وص -3
 .»یگندهیت به نمایدر اصل وص -4
 .»بکار«ت یدر اصل وص -5
 .»هم سر«ت یدر اصل وص -6
 .ناخوانات یدر اصل وص -7
 .»دیبام«ت یدر اصل وص -8
 .»ياریب«ت یدر اصل وص -9

  .»التبع اهللا الهديمن«در اصل وصیت  -10
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 ]اي دیگرنامهوصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »الحمد هللا رب العالمین«

عنـداهللا و اولئـک    درجۀًالّذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفسهم اعظم «
 1».هم الفائزون

ي خـود  جانهـا و  مالهـا آنانکه ایمان آوردند و هجرت کردند و بکوشیدند در راه خـدا بـه   «
 ».است پایه آنان نزد خدا و آنانند رستگاران گتربزر

از . باشم و به کلیه اوامر الهی که خداوند قرار داده است ایمـان دارم  می مؤمنمن به خدا 
حـق اسـت    نهایاهمه . دهم به این اوامر جهنم و بهشت و حساب روز قیامت، و بشارت می

از کالبد جسم بیرون بیایید و به روح . دوابسته نباشی ایبه دن قدرنیاروزي از دنیا باید رفت و 
 .سازنده رجوع نمایید و ترك گناهان کنید تا حقیقت را بیشتر درك کنید

و حقیقت را بیشتر درك کنید تـا   2بردارد تانیها قلبو  دلهاخداوند همه را از  انشاءاهللاو 
جهاد جنـگ  مطمئن باشید . تا به عظمت این انقالب بیشتر پی ببرید، که تا جهاد نفس نکنید

 .برید توانید بکنید و تا قلبتان مملو از گناه است به عظمت جهاد و جنگ پی نمی نمی
تکلیف و براي رضاي خداست و براي این هـدف حـال کـه     3هدف من فقط براي اداي

مرا همین بس است که خـدا از  . ام و از هیچ چیز دریغ ندارم خدا خواسته، جانم را فدا کرده
کنم به اینکه هدف مرا و هدف تمـام شـهیدان را دنبـال     را دعوت می من راضی باشد و شما

خواهم کـه تمـام شـما را بـه راه      کنید و از هیچ چیز نترسید به غیر از خدا و من از خدا می
راست هدایت فرماید، تا بتوانید تکلیفی که بـر دوش داریـد خـوب انجـام دهیـد و ایـن را       

کند و بـه   ، خدا کمکش میانشاءاهللادا با اوست کند، خ بدانید کسی که طبق تکلیف عمل می
 .دارم ] می[خدا و پیامبرش ایمان 

                                           
 .20 /توبه -1
 .»دیبردار«ت یدر اصل وص -2
 .»ياهدا«ت یدر اصل وص -3
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گویم، بلکه قلبـاً بـه آن    اشهدان ال اله االهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا این را لفظی نمی
فرمایـد   خداونـد قـوت قلـب بـه شـما عنایـت مـی        انشاءاهللابا دشمن بجنگید و . ایمان دارم

کنم به تقوي و از خدا بترسـید و   و شما را وصیت می »ال باهللا العلی العظیما قوةالحول و ال«
اهللا با دل و جان گوش فرا دهید و درباره دشمنان او روزها تفکر کنیـد تـا    به اوامر امام روح

کسـانی کـه   ] بـه [به عظمت خون شهیدان پی ببرید و احتیاج شما بـه جبهـه چقـدر اسـت     
شـود، فـوراً از خـدا     دانم حالشان دگرگون می کنند می وش میخوانند یا گ وصیت نامه را می

بـه  . بخواهید که خداوند شما را به همین حال باقی بگذارد و به جبهـه بیشـتر رجـوع کنیـد    
و ما در صورتی از شما راضـی هسـتیم   . نگذارید دنیا شما را بفریبد. تان محکم بمانید عقیده

 .اهللا از شما راضی باشد که امام روح
 »الموالس«

 علی اصغر نوري
27/4/1366 
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 هاي کلیديعبارت
I ایـم   آموخته) 7(ایم و این درسی است که از سرورمان حسین ما راه انسانیت را در پیش گرفته

 .ایم در این جهاد مقدس شرکت کنیم و موفق شده
I واهیم بـار و ننگـین نخـ    ایم هرگز زندگی ذلـت  درس آموخته) 7(ما چون از سرورمان حسین

 .پذیرفت
I   و براي گسترش اسالم در سطح جهان و دستیابی به آزادي کامل و رهایی مستضعفان تا آخـرین

 .نفس و تا آخرین قطره خون خویش در راه هدف با دشمنان مبارزه خواهیم کرد
I مبادا حرف امام را زیر پا » رفتن به جبهه واجب کفایی است«که امام عزیزمان فرمودند  همانطور

 .دگذاری
I  به کربالي حسینی برسند انشاءاهللارزمندگان را دعا کنید تا. 
I  یی هستند که خداوند کریم ها امانت ها نیاباشند،  خودتان می از انفرزندشما خیال نکنید که این

 . در نزد شماها گذاشته است
I   چـه  خواهران عزیز تنها وصیتی که به شما دارم این است که رابطه خود را با خداونـد متعـال هر

 .کنید تر محکمتوانید  می
I و طول عمر امام عزیزمان دعا کنید مبادا از این دعاهـا کوتـاهی   ) عج(براي ظهور حضرت مهدي

 .کنید

 محمدگل :نام
 نوري :خانوادگی  امن

 صفرعلی :پدر نام 
 فاطمه زهرا :نام مادر

 1349 بیستم فروردین :تاریخ تولد
خــیج از توابــع روسـتاي کالتــه  :محـل تولــد 

 شهرستان شاهرود
 دوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365یکم فرودین  و بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
 ترکش اصابت :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 محمد نوريگل
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و الصدیقین ءبسم رب الشهدا

  1».نبیک مع اولیائک رایۀواسئلک ان تجعل وفاتی قتالً فی سبیلک تحت «
خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت زیر پرچم اسالم با اولیاء خودت  و میخدایا از ت«

چـه جملـه   » .شهادت است مرگهاشرافتمندترین «: 2»الشهادةاشرف الموت قتل «. »دهی قرار
خورشـید انسـانیت    کـه  یوقتـ آموخت  3به پاسداران) 7(جالبی که سرور آزادگان حسین

انسانیت را در  4اکنون ما راه. شود یکی پناهنده میکور به تار موشدرخشد، چرا آدم مثل  می
ایـم   ایم و موفق شده آموخته) 7(ایم و این درسی است که از سرورمان حسین پیش گرفته

در این جهاد مقدس شرکت کنیم، تا گلوي تشنه خود را سـیراب کنـیم و آب را از چشـمه    
مـا چـون از   . آن را بگیـریم زاللش بیاشامیم، نه مانند گمراهان در بـاتالق و مـرداب سـراغ    

بار و ننگین نخـواهیم پـذیرفت،    ایم هرگز زندگی ذلت درس آموخته) 7(سرورمان حسین
دانیم و براي گسترش اسالم در سطح جهـان و   بار می بلکه مرگ خونین را به از زندگی ذلت

دستیابی به آزادي کامل و رهایی مستضعفان تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون خـویش  
کنم بـرادرم ممـدي را بـه جـاي مـن       اضافه می. ر راه هدف با دشمنان مبارزه خواهیم کردد

هایش زنید و با تربیت صحیح از او مواظبت کنید تا بزرگ شود، تـا در آینـده    بوسه بر گونه
 .به اسالم و انقالب کمک شایان نماید

اهم کـه از آمـدن   خو می آنهاکنم و از  من به تمامی اهالی روستاي خودم سالم عرض می 
هـا   فرزندانشـان بـه جبهـه    5اگـر از آمـدن   بـه خـدا  . ها خودداري نکنند فرزندانشان به جبهه

اي . خودداري کنند، مدیون خواهند بود و جواب خون شهدا را باید در روز قیامـت بدهنـد  

                                           
 .اعمال ماه رمضان ،الجنانحیمفات .در ماه رمضان )7(امام صادق يدعا -1
 .الفصاحه نهج ،)6(سالم حضرت محمدامبر ایپ -2
 .»يپاسدار«ت یدر اصل وص -3
 .»را«ت یدر اصل وص -4
 .»هااگر از فرزندانشان جبهه«ت یدر اصل وص -5
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نـد،  راه مـن را ادامـه ده   آنهـا . پدر عزیزم مادر مهربانم مبادا برادرانم را از جبهه بـاز بداریـد  
مبادا حـرف امـام را    1»رفتن به جبهه واجب کفایی است«که امام عزیزمان فرمودند  همانطور

 بـه خـدا  . خواهم که در عزاي من گریه نکنند زیر پا گذارید و از تمامی اقوام و خویشانم می
مادر جان و خواهران عزیزم در عـزاي مـن گریـه    . شوند شما دشمنان خوشحال می هیاز گر

به کـربالي   شاءاهللا انگریه کردن کاري ساخته نیست و رزمندگان را دعا کنید تا نکنید که از 
حسینی برسند و شما هم بتوانید به کربالي حسینی بروید و قبر شش گوشه امام شـیعیان را  

 .زیارت کنید
مادر جان بعد از شنیدن خبـر مـرگ مـن اشـک     . مادر جان اگر من را ندیدي حاللم کن 

زیـرا امـام بزرگوارمـان در سـوگ     . هم بگو در سوگ من اشک نریزنـد  مریز و به خواهرانم
مادر جان مرگ . باشد دانست که رضاي خدا در این امر می چون می. فرزندش اشک نریخت

مـرگ مـن بلکـه تمـامی      تنها نهآورد، البته  به وجودمن در راه اسالم و قرآن شاید جوششی 
اند، تو نیز خوشحال باش که فرزندت را  هشهیدانی که در راه اهداف مقدس اسالم کشته شد

و  )3(دهی در جهان آخرت بـانوي صـدر اسـالم فاطمـه زهـرا      در راه اسالم از دست می
 .از تو گله ندارد )3(زینب کبري

ام پدر، مادر، خواهران و برادرانم عزیزان من خودم این را خیلـی   و اما سخنی با خانواده 
فردا الیقی در  و نهنه برادر خوبی براي شماها بودم  دانم که من نه فرزند خوبی و خوب می

جامعه و این را خیلی دیر متوجه شدم و موقعی متوجه شـدم کـه بـیش از بیسـت سـال از      
خواهم که بر سر جنازة من و  عمرم گذشته بود از شما پدر و مادر و خواهران و برادرانم می

دادي امیدوارم که حاللـم کنـی و    2همچنین قبر من اشک نریزید مادر جان شیري که به من
اید امیـدوارم کـه بـر مـن      یی که براي من چه تو و چه خواهران عزیزم کشیدهها زحمتاین 

ـ دادببخشید شما دیگر در پیش خدا شرمنده نیستید چون شما امانتی خود را پـس   شـما   3دی
خداونـد کـریم   یی هستند که ها امانت ها نیاباشند  خودتان می از انفرزندخیال نکنید که این 

 .کنید محافظت می ها امانتدر نزد شماها گذاشته است تا ببینید که شما چگونه از این 

                                           
 .463ص،16، جمفه امایصح -1
 .»که من يریش«ت یدر اصل وص -2
 .»نیداد«ت یدر اصل وص -3
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رنـج و زحمـت مـن را     ها سالو اما یک سخن دیگر ضمن طلب حاللیت از والدینم که  
گردیدند جز شکرانه و سپاس خداونـد متعـال کـاري     1اند اگر به فراغ من مبتال متحمل شده

من گریـه نکننـد    به خاطراالمکان  سعی کنند حتی. اي خداوند در آن نباشدنکنند که جز رض
) 7(و به خود ببالند و افتخار کنند که من در راهی رفتم که نـزد اولیـا اهللا و نـزد حسـین    

است و شما رو سفید هستید و اگر قسمت شد که قربانی دادید صـبور و شـکیبا باشـید کـه     
 .خداوند دوستدار صابرین است

خواهران عزیز تنها وصیتی که به شما دارم این است که رابطه خود را با خداونـد   و شما 
کنید و فرزندان صالح و متقی تحویل جامعه دهیـد و تـو اي    تر محکمتوانید  متعال هرچه می

خواهم که بعد از من رسالت مرا بدوش گرفته و با زبـان و قلـم و یـا     برادر عزیزم از تو می
هـا،   و بـا تمـام قـدرت بـا ضـدانقالب      2ن انقالب اسالمی خدمت کنیتوانی به ای هرچه می

اي به این انقـالب وارد سـازد مبـارزه     خدشه نیتر کوچکخواهد  و هر کس که می 3منافقین
کنم  دوستدار راه سرخ شهادت گل محمد نوري دیگر من وصیت نامه خود را تمام می. کنی

مبادا از ایـن  . مام عزیزمان دعا کنیدو طول عمر ا) عج(و شما هم براي ظهور حضرت مهدي
 .دعاها کوتاهی کنید

 محمد نوريوصیت نامه شهید گل
 23/9/1365مورخه 

 خدا یار و یاور شما باشد
 خداحافظ

                                           
 .»ابتال«ت یدر اصل وص -1
 .»و با تمام قدرت یانقالب اسالم«ت یدر اصل وص -2
 .قاتیتعل. ك.ر -3
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 هاي کلیديعبارت
I د در راه یـ نکخـود اسـتفاده    يبهـا  گـران د، از وجـود  یهسـت  یات زندگیه تا در حکد ینکوشش ک

 .اهللا یدن به قرب الیرس
I دیساز كها و گناهان پایوجود خود را از آلودگ. 
I دیمرگ آماده باشبراي ه هر موقع کد یآنچنان آماده سفر آخرت باش. 
I د و رزمنـدگان  یها برسانمظاهرها، هرچه زودتر خود را به جبهه بن بیحب يز و ایجوانان عز يا

 .دیده ياریاسالم را 
I دینکعا ن نور چشم امت اسالم را دیهمواره امام امت، ا. 
I دیجامه تقوا بپوشو  دییوشش نماکاسالم  يبرا. 
I دیر مال و ثروت نباشکاد به فید و زیا را نخوریب دنیمردم، فر يا. 
I د و لـذت  یـ شـتر بخوان ید و دعا بینک يار خالف در حضور پروردگار خوددارکو  یاز هر نافرمان

 .دیه شبانه را بچشیمناجات با خدا و گر
I ردکا درو ید و آن دنیا پاشین دنیسته را در ایشا يارهاکو  یکید تخم نیبا. 
I      قدر امام امت را دانسته و بدانید که امام فعالً تنها براي ما ملت ایران رهبـر نیسـت بلکـه ایشـان

 . باشندحامی و رهبر تمامی مستضعفان جهان می

 محمداسماعیل :نام
 نوري :خانوادگی  نام

 حسن  :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1308پانزدهم آذر  :تاریخ تولد
توابـع  آبـاد از  روسـتاي امـام   :محـل تولـد  

 دامغانشهرستان 
 سواد یب :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1365پنجم دیماه  و بیست :تاریخ شهادت
 تپه هفت  :محل شهادت
 اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 محمداسماعیل نوري
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
 .1»رجعونالموت ثم الینا تُ قۀذائکلّ نفسٍ «
هر نفس شربت ناگوار مرگ را خواهد چشید و همه پس از مرگ بـه مـا رجـوع خواهنـد     «

 ».کرد
با حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند تبارك و تعالی که مرا از عـدم آفریـد و بـدین    
خلقت زیبا آراست و مراتب و کماالت انسـانی را بـه هـرکس کـه بـدو لطـف و مرحمـت        

الشـأن  النبیین رسول عظـیم خاتم هیما گراناالخص به وجود مقدس و داشت، عنایت فرمود؛ ب
م خداوند یتوانم بگویه مکدر خواب غفلت فرو رفته،  يهاتگر انسانیو هدا )6(اسالم

، بالخصوص یامبر الهین اسالم و وجود پییرت و آین منّت گذاشت و ما را به سیبر ما مسلم
 ینش گرامـ یو آل طـاهر  و آلـه ه یـ اهللا عل یاهللا صلعبد محمد بنعالم،  يهاعالم انسان یمنج

 .داشت
شـهد  «: فرمایـد مـی  میرکـ ه قرآن کهمانطور  .دهمیت خداوند میبه وحدان یو من گواه

خداوند به یکتـایی خـود گـواهی    . 4»ال اله الّا هو و المالئکۀُ و اولوالعلم قائماً بالقسط 3انّه 2اللّه
و دانشـمندان نیـز بـه یکتـایی او      5و فرشـتگان  دهد که جز ذات اقدس او خدایی نیستمی

بـه  السالم، و آل اطهارش علیه) 6(الشأن محمد مصطفیدهند و رسول عظیمگواهی می
 اهللاجـل  ع، حضرت مهدي و امامتآخرین ذخیره الهی و ستاره پرفروغ آسمان والیت  ژهیو

 .تعالی فرجه
را ) السـالم علیـه (و شیعه علـی  من به عنوان کسی که توفیق لیاقت دارا بودن دین اسالم 
نَحن قدرنا بینَکم الموت و مـا  «: داشت و مرگ ناگهانی او را قبضه کرد و بفرموده قرآن کریم

                                           
 .57 /بوتکعن -1
 .»اشهد«در اصل وصیت  -2
 .»انّ«در اصل وصیت  -3
 .18جزیی از آیه  -آل عمران -4
 .»فرشتگاه«در اصل وصیت  -5
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خـواهم  ، مـی )ما مرگ را به اختالف سن بـر همـه خلـق مقـدر سـاختیم     ( 1»نحنُ بمسبوقین
 .ام بدهمتذکراتی چند به عموم برادران و خواهران دینی

تر از آنم که شما را پند و تذکر دهم، اما به حسب وظیفـه شـرعی   چکالبته من خیلی کو
. نکند مرگ شما را در حال غفلت دریابد و توانایی بازگشت شما را نباشـد : گویمبه شما می

بهاي خود استفاده کنید در انگرخیلی کوشش کنید که تا در حیات زندگی هستید، از وجود 
ها و گناهـان پـاك سـازید و آنچنـان     خود را از آلودگیراه رسیدن به قرب الی اهللا و وجود 

آماده سفر آخرت باشید که هر موقع به شما الهام شد براي قبض روح و مرگ آمـاده باشـید   
 .و نکند در جواب بگویید کمی به من مهلت دهید تا کارهاي شایسته انجام دهم

ق بـودم و در  هـاي حـ  چون رزمندگان اسالم در جبهـه داشتم همو من خیلی دوست می
رسـیدم امـا بسـی    چون شهیدان به لقاء معشـوق خـود مـی   هاي دشمن همآنجا توسط گلوله

یـن خـود را    افسوس که این لیاقت را نداشتم، اما توانستم با فرستادن پسرهایم به جبهه هـا د
 .نسبت به اسالم ادا کنم

 بـن  بیـ حباما شما کـه اکنـون هنـوز در قیـد حیـات هسـتید، اي جوانـان عزیـز و اي         
ها برسانید و رزمندگان اسالم را یاري دهید که فردا ، هرچه زودتر خود را به جبهه2مظاهرها

دیر است و از هیچ کمکی دریغ نکنید همواره امام امت، این نور چشم امـت اسـالم را دعـا    
چون او قدم بردارید و بـراي  کنید و به جلوه ملکوتی او بنگرید و او را الگو قرار دهید و هم

 .اسالم کوشش نمایید
به وجود خودتـان جامـه تقـوا بپوشـانید و از هـر نافرمـانی و کـار خـالف در حضـور          
پروردگار خودداري کنید و دعا بیشتر بخوانید و لذت مناجـات بـا خـدا و گریـه و انابـه را      

المعلیه(ها براي فرج عاجل امام مهدي بچشید و به شکرانه این نعمت و سـالمتی امـام   ) الس
 .و پیروزي اسالم دعا کنید عزیز

اش و اي مردم، فریب دنیا را نخورید و زیاد به فکر مال و ثروت نباشـید کـه دنیـا همـه    
باید تخم نیکی و کارهاي شایسـته را   3»ةان الدنیا مزرعۀ االخر«آرزو و فریب است و بدانید 

                                           
 .در اصل وصیت واقعه در متن آیه است. 60/ الواقعه -1
 .تعلیقات .ك.ر -2
 .59باب  ،37ص 7، بحار االنوار ج)6(رسول اکرم -3
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آمـرزش مـا و   ي بـرا خـواهم  شـما مـی    در این دنیا پاشید و آن دنیا درو کرد و مـن از همـه  
خودتان دعا کنید و آنچه حق بر گردن من دارند به خاطر خدا مرا عفـو کننـد و مـن نیـز از     

 .همه شما در پیشگاه خدا راضی هستم
 »والسالم«

 محمداسماعیل نوري
17/4/1365 
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 هاي کلیديعبارت
I نمایم کنم تا بتوانم دین خود را ادا  نویسی می من هم به نوبه خود در بسیج اسم. 
I اسالم را سرمشق زندگی خود قرار دهید. 
I تابی نکنید مادر اگر من لیاقت شهید شدن داشتم در مرگ من بی. 
I خواهرانم حجاب اسالمی را حفظ کنید. 

 حسین :نام
 نوشک :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 خدیجه :نام مادر

 1343 هفدهم خرداد :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع   :مح ــن از تواب ــهر مج ش

 شاهرودشهرستان 
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1362شانزدهم مرداد  :تاریخ شهادت
  مهران :هادتمحل ش

 اصابت ترکش  :نحوة شهادت
 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار



 193نوشک، حسین    ¹استان سمنان 

 حسین نوشک
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
هزقَلَیرثم قتلوا او ماتوا اهللا فی سبیل  2هاجروا 1والذین«  ان اهللا لهـو خیـر    رزقـاً حسـناً و  اهللا 3منَّ

 4.»الرّازقین
در راه رضاي خدا از وطن خود هجـرت گزیـده و در ایـن راه کشـته شـوند یـا        آنان کهو «

البته خدا رزق و روزي نیکـویی نصیبشـان گردانـد کـه همانـا خداونـد        5مرگشان فرا رسید
 » .بهترین روزي دهندگان است

پایان بر محمـد   درود  سالم بیدرود و سپاس و ستایش بر خداوند مخلوقات جهانیان و 
 انگذاریبن، خمینی )عج(و نائب بر حق مهدي ) عج(تا مهدي بر حقشو جانشینان ) 6(

اکنون مـدت دو سـال یـا بیشـتر کشـور جمهـوري       . و سالم بر شهیدان] اسالمی[جمهوري 
من هـم بـه نوبـه خـود در بسـیج      . قرار گرفته است 6اسالمی تحت تجاوز رژیم منفور بعثی

مادر اگر من لیاقت شهید شدن داشتم در . کنم، تا بتوانم دین خود را ادا نمایم  یسی مینو اسم
توانستم قدر یک لحظه زحمات شما را جبران نمایم  پدر عزیزم نمی. تابی نکنید مرگ من بی

سـپارم و اسـالم را سرمشـق     مرا حالل کنید و برادران عزیزم همه شما را بـه خـدا مـی   ] و[
سپارم و حجاب اسالمی را حفظ کنید  هید و خواهرانم شما را به خدا میزندگی خود قرار د
 .و دیگر عرض ندارم

 حسین نوشک

                                           
 .ت تکرار شدهیدر اصل وص -1
 .»هاجرو«ت یدر اصل وص -2
 .»رزقکمیقتلو و وما تول«ت یدر اصل وص -3
 .58 /سوره حج -4
 .»دهیرس«ت یدر اصل وص -5
 .قاتیتعل. ك.ر -6
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 هاي کلیدي عبارت
I خورد خواهم تا پدر و مادر شهید باشید، شهیدي که تاریخ بر آن حسرت می از شما می. 
I در فراغم گریه دشمن شاد نکنید. 
I  ایـم، مـا عاشـوراي     عزیـز، ولـی مـا عزیزتـر از دسـت داده     برادران و خواهران سخت است داغ

 .را دیدیم) 7(حسین
I دیینماخواهیم زبان گویاي یک شهید باشید و این انقالب را یاري  از شما می. 
I  که این ملت مدیون رهبري اوست دیینمابه گفتار امام امت عمل. 

 محمد :نام
 نوشک :خانوادگی  نام

 رمضانعلی :پدر نام 
 نرگس :نام مادر

  1345یکم اردیبهشت :دتاریخ تول
شهر مجن از توابع شهرسـتان   :محل تولد
 شاهرود

  سوم ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364یکم بهمن  و بیست :تاریخ شهادت
 اروندرود :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 محمد نوشک
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
ظَـم   فی سبیلِ اهللا بـاَموالهِم و أنْ  3و جاهدوا 2رواو هاج 1اَلَذینَ آمنوا« ـهِم أعـۀ فسجرد   نـداهللا وع

 5.»4اولئک هم الفائزون
 6امروز که در گوشۀ این سنگر در دیاري دور از وطن در مقابل دشمن جالد و ظالم موضـع 

صفحه ] در[نامه  اي از عقاید خویشتن را به عنوان وصیت گرفتم، به این فکر رفتم که یادواره
 .»ها خواهد آمد اي که اگر لیاقت شهادت را یافتم به زبان به تحریر درآورم یادواره

امروز از خود سؤال کردم راستی تو که در چند متري دشـمن و در آمـاج خطرهـا قـدم     
ها و پندهایت باقی است یا خیـر و ایـن   داري؟ آیا فردا گفتاري از تو به عنوان خواسته برمی

 .»ساخت 7ام را اندیشه صمیم را استوار و سؤال ت
دهم کـه وصـایاي    نویسم و بر شما پیام می پدرم و مادرم امروز که از فرداي سعادت می«

دانم وقتی که پیام مرگم به شما برسد، دنیا بر هر چند می. این فرزند حقیرتان را عمل نمایید
شهید باشید، شهیدي که تاریخ بر  خواهم تا پدر و مادر گردد، ولی از شما می شما تاریک می
 .»خورد آن حسرت می

آیـد   هاي خلق مسلمان به حرکت در می دست 8ی که پیکر خونیم بر اوجآن گاهدانم  می«
گویم که هرگز در فـراغم گریـه دشـمن     کنید، ولی می تان را سیاه احساس می آید زندگی می

؛ گریه کنید) 7(ي حسینگویم گریه نکنید، گریه کنید ولی به داغ عاشورا نمی. شاد نکنید

                                           
 .»امنو«در اصل وصیت  -1
 .»هاجرو«در اصل وصیت  -2
 .»جاهدو«در اصل وصیت  -3
 .»الفاعزون«در اصل وصیت  -4
 ،نآنان که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جنگیدند بـا امـوال و شـخص خودشـا    «: ترجمه. 20 /توبه -5

 .آنان از سعادتمندان در دو عالمند ،اي بزرگ نزد خداستبرایشان درجه
  .»موزه«در اصل وصیت  -6
 .»ام ساختایدشه«در اصل وصیت  -7
  .»آماج«در اصل وصیت  -8
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اگر در مدت عمرم لیاقت چندانی از فرزندي نسبت به شما نشان ندادم، امیدوارم کـه مـرا   و 
 ».مورد عفو و بخشش خود قرار دهید

ایـم، مـا    برادران و خواهران سخت اسـت داغ عزیـزي ولـی مـا عزیزتـر از دسـت داده      «
گونه در ایـن  مدرس حسین را دیدیم و امروز هم به شاگردي همان) 7(عاشوراي حسین

خواهیم زبان گویاي یک شهید باشید  ایم و از شما می ها، عاشقانه شهادت را پذیرا شدهجبهه
که این ملت مـدیون رهبـري    دیینماو به گفتار امام امت عمل  دیینماو این انقالب را یاري 

 ».اوست
رسـتان محـل دفـن    شـهداي قب  1خواهم که مرا طبق نظر پدرم در تکیـه  ضمناً از شما می«

 ».2]کنید[
به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کفر جهانی و دشمنان جهـانی اسـالم و طـول عمـر     «

 »امام امت
 محور چنگوله 64/  8/  18مورخه 

 نامه محمد نوشک وصیت

                                           
  .»تکه«در اصل وصیت  -1
 .در اصل وصیت ناخوانا -2
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 هاي کلیديعبارت
I وز شودجنگم تا اینکه یا شهید شوم و یا اسالم پیر روم و می آنقدر به جبهه می. 
I  نیستند بگویید بر من نگریند و بـر جنـازه   ) 7(پیرو خط سرخ امام حسین آنان کهاي مردم به

 .من حاضر نشوند
I          مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهـه جلـوگیري کنیـد کـه فـرداي قیامـت در محضـر خـدا

 .را بدهید )3(توانید جواب حضرت زینب نمی
I گونـه صـبر کنـی و شـما خـواهران نیـز        گونـه بـاش و زینـب    مادرجان امیدوارم که تو نیز زینب

 .و در تمام اوقات در حفظ حجاب خود بکوشید طور نیهم
I ها براي تسکین دردهاست برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان 
I  خدا باشید و در راه او قدم بردارید ادیبه همیشه. 
I  نیاندازد و شما را از روحانیت جدا نکنندهرگز دشمنان بین شما و روحانیت تفرقه. 
I پیرو راه امام باشید و امام را تنها نگذارید. 
I بهتر است قبل از اینکه مرگ ما را در رختخواب غافلگیر کند ما برویم در راه خدا کشته شویم. 
I شهادت ارثی است که از «ترسند  گمان نکنید که جوانهاي ما از مردن و از شهادت می ،بدخواهان

 .»ولیا به ما رسیده استا

 علیرضا :نام
 نهروان حیدرآبادي :خانوادگی  نام

 اکبرعلی :پدر نام 
 بانو :نام مادر

 1343 ام خردادسی :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع   روستاي حیدر :محل تولد

 شهرستان دامغان
 متوسطه سوم :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1364یکم بهمن  و بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 علیرضا نهروان حیدرآبادي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .1»رزقونیاء عند ربهم یاهللا امواتاً بل اح لیسب ین قتلوا فیوال تحسبنّ الّذ«
اند و در نـزد خدایشـان    اند بلکه زنده اند مرده گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شده«

 ».خورند روزي می
هـا را در روي بهتـرین    کـه انسـان   آن کس پاسدار حرمت خون شهیدان به نام به نام اهللا
بـه نـام   . کنـد  ها گلوله حفظ می ولی انسان دیگري را در میان میلیون. میراند ها می رختخواب

گیـرد و بـه    از شما پس مـی ) را(کند و پس از چندي آن  اي عطا می آن کس که به شما هدیه
و به امیـد  ) عج(جی عالم بشریت حضرت حجت، مهدي موعودمن تر عیسرامید ظهور هرچه 

هـاي عمـر امـام عزیـز بیفزایـد و تـا ظهـور حضـرت          آنکه خداوند متعال به لحظـه لحظـه  
و به امید شفاي تمام معلولین و مجروحین و آزادي  نگهداردو حتی در کنار او ) عج(حجت

شته شدن پرچم، پرچم پرافتخار هاي شهید و برافرا اسراي اسالم و صبر فراوان براي خانواده
 .کـنم  نامه خود را شـروع مـی   ها وصیت با سالم بر بسیجی .هاي جهان اسالم بر بلندترین قلّه

 .جنگم تا اینکه یا شهید شوم و یا اسالم پیروز شود روم و می آنقدر به جبهه می
و از شـما   2]نداشته باشید[سالم پدر عزیز و مادر مهربان امید است که کمترین ناراحتی 

نتوانستم براي شما فرزند خوبی باشم شما شب تا صـبح   چون کهخواهم که مرا ببخشید  می
کردید که مـن راحـت بخـوانم و حـاال مـن       دادید و از من مواظبت می کنار من نگهبانی می

دهم که شما راحت بخوابید و از دسـت دشـمنان    جنگم و نگهبانی می روم با دشمنان می می
خـواهم   ي عزیز و معلمان محتـرم مـی  ها کالس هماز تمام آشنایان مخصوصاً  درامان باشید و

 .3ام مرا ببخشند را رنجانیده ها آنکه اگر خداي ناکرده 
مـوقعی کـه خبـر شـهادت فرزنـدتان را بـه شـما دادنـد          انشاءاهللا پدر جانمادر جان و 

و بگوییـد   نیعـالم ال رب الحمـداهللا آسمان بلند کرده و بگوییـد کـه    به طرفرا  تانیها دست

                                           
 .169/ آل عمران -1
 .»دینباش«ت یدر اصل وص -2
 .»دیخشبب«ت یدر اصل وص -3
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اي اسـت کـه    که در باال گفتم این هدیـه  طور همانخدایا این هدیه ناقابل را از ما بپذیر البته 
دهـد مبـادا    مـی  به شـما گیرد و اجري عظیم  خدا به ما داده و پس از چندي از شما پس می

) 7(اصـغر  و علی )7(قاسم ادیبه براي شهادت من گریه کنید اگر خواستید گریه کنید 
و حضـرت  ) 7(شش ماهه گریه کنیـد و خداونـد را شـکر کنیـد، کـه نـزد امـام حسـین        

 .روسفید هستید )3(زینب
ي تـر  بزرگاگر جسد فرزندتان را نیافتید، حتماً بدانید که افتخار  مادر مهربانو  زیپدر عز

هـاي جنـگ اسـالم علیـه      ، فرزندتان را به جبهه1مانند خاندان وهب. نصیب شما شده است
را تحول نگیرید زیرا مادر وهب فرمود سـري را کـه در راه    ها آنستید و حتی جسد کفر بفر

زودگذر و تمام شدنی اسـت   ها یسختها و  گیرم و بدانید که این مصیبت خدا دادم پس نمی
، که همان اجـر اخـروي اسـت و بـر     ها يفداکارها،  این جانفشانی) باشید(ولی به یاد داشته 

 .کیه خواهید زدسریر کرامت و بزرگواري ت
 

 مـزاران جهاننـد   ها بیمفقوداالثرگرچه «
 

 »نشان، گمنام مشهور ملـک در آسـمانند   بی
 

 

) 7(پیرو خط سرخ امام حسـین  آنان کهاي مردم به : و حال سخنی با مردم شهیدپرور
نیستند بگویید بر من نگریند و بر جنازه من حاضر نشوند، اما باشد که دمـاء شـهدا آنـان را    

اي جوانـان نکنـد در رختخـواب ذلّـت     . حول کند و به رحمت الهی نزدیکشان سـازد نیز مت
) 7(در میدان جنگ شهید شد و مبادا در غفلت بمیرد کـه علـی  ) 7(بمیرید که حسین

در ) 7(اکبر حسین تفاوتی بمیرید که علی در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی
ن مبـادا از رفـتن فرزنـدانتان بـه جبهـه      و با هـدف شـهید شـد اي مـادرا    ) 7(راه حسین

را  )3(توانید جواب حضرت زینـب  جلوگیري کنید که فرداي قیامت در محضر خدا نمی
 .شهید در روز عاشورا نمود 72بدهید که تحمل 

گونه صبر کنی و شما خواهران نیز  و زینب یگونه باش مادرجان امیدوارم که تو نیز زینب
بـرادران اسـتغفار و دعـا را از     .حفظ حجاب خود بکوشید] رد[و در تمام اوقات  طور نیهم

خدا باشید و در راه او  ادیبه ها براي تسکین دردهاست و همیشه  یاد نبرید که بهترین درمان
قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما و روحانیت تفرقه نیاندازد و شما را از روحانیت جدا 

                                           
 .قاتیتعل. ك.ر -1



 205نهروان حیدرآبادي، علیرضا      ¹استان سمنان 

کنید عظمت او را بیابید و خود را تسـلیم او سـازید   نکنند در امام بیشتر دقیق شوید و سعی 
 .اي از دریاي بیکران عظمت او را بیابیم که نتوانستیم قطره

ام امیدوارم مرا ببخشید و اگر کسی نیز بـه   بدي کرده نیتر کوچکو در پایان به هر کس 
 بدي کرده است بخشیدم و امیدوارم مرا ببخشید و اگر کسـی نیـز بـه مـن     نیتر کوچکمن 

 .خدا نیز ما را ببخشد دوارمیامبخشیدم و . است کردهبدي  نیتر کوچک
 
 است که از سـر بـدر رود   يعشقت نه سرسر: پدر

 عشـــق تـــو در وجـــودم و مهـــر تـــو در دلـــم«
 

 دگـر رود  يست که جـا یمهرت نه عارض: مادر
ــ  ــا ش ــا  یب ــد ب ــدرون ش ــار ان ــدر رود 1نج  »ب

  

 »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
 ید پیروزي رزمندگان اسالم بر سپاه کفر جهانیبه ام

خدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار، از عمر ما بکاه بر عمـر  
رهبر افزا، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما، زیارت کربال نصیب مـا بگـردان، دیـدار روي    

 .نیالعالم ربآمین یا  .مهدي قسمت ما بگردان
 ضا نهروان حیدرآباديالحقیر علیر

5/11/64 
 

 ]اي دیگرنامهوصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 و الصدیقین ءبسم رب الشّهدا
 درهم کوبندة ستمگران) عج(سالم بر مهدي

 3.»رزقونیاء عند ربهم یل اهللا امواتاً بل احیسب یف 2ن قتلوایوالتحسبنّ الّذ«
اند و نـزد پروردگارشـان    اند بلکه زنده مرده شوند و گمان نکنید آنانکه در راه خدا کشته می«

 ».خورند روزي می

                                           
 .»با خون«ت یدر اصل وص -1
 .»قتلو«ت یدر اصل وص -2
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کران بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و درود به رهروان راه حسینی ایـن   با سالم و درود بی
آفریننـد و درود بـه روان پـاك شـهداي اسـالم از کـربالي        مـی   عاشقان اهللا که دائماً حماسه

 .و رزمندگان) عج(و پیروزي سریع امام زمان حسینی تا کربالي خمینی و به امید ظهور
خدمت پدر و مادر گرامی سالم و بعد از تقدیم عرض سالم امیدوارم که هـیچ نـاراحتی   

، بلکـه  1براي من نداشته باشید و هنگامی که خبر شهادتم را به شما دادنـد ناراحـت نشـوید   
، یعنـی  2ي آوریـد را به سوي آسمان بلند کرده و بهتر اسـت شـکر خـدا را بـه جـا      ها دست

ایـد کـه پـدر و     و خدا را شکر کنید که چنین لیاقتی پیدا کـرده  نیالعالم رب الحمداهللابگویید 
پـدر  اید فرزندي را بزرگ و تربیت کنید و به خـدا هدیـه دهیـد     مادر شهید شوید و توانسته

 من از روي جهالت شما را خیلی اذیت کرده باشم امیـدوارم  3و مادر جان ممکن است جان
 .که مرا ببخشید

خواهم مرا ببخشید و پیرو  رسانم و از شما می برادران و خواهرانم خدمت شما سالم می
و دوستان و آشنایان و مربیـان و معلمـان    4راه امام باشید و امام را تنها نگذارید از تمام اقوام

 و مـادر جـان   پـدر جـان  . کـنم  و تمام کسانی که بر من حق دارند طلب عفو و بخشش مـی 
اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسـول و  «ام  من اطاعت از خدا کرده چونکهامیدوارم که ناراحت نباشید 

اطاعت کنید خداوند را و اطاعت کنید از رسول و اطاعـت کنیـد از   «یعنی  5»اولی االمر منکم
که در نبودن رسول بجاي آنـان هسـتند و اطاعـت از امـام ایـن مرجـع تقلیـد        » صاحبان امر
 .نشیعیان جها
روم ما در این دنیـا مثـل مسـافر     ناراحتی ندارم از اینکه از این دنیا می گونه چیهپس من 

هستیم و حتماً باید بگذریم چه بخواهیم و چه نخواهیم پس بهتر است قبل از اینکـه مـرگ   
ما را در رختخواب غافلگیر کند ما برویم در راه خدا کشته شویم و مـا او را غـافلگیر کنـیم    

ه چنین شهادتی را از دست بدهیم پدر و مادر عزیزم من بـه شـما و خـواهران و    نگذاریم ک

                                           
 .»ينشو«ت یدر اصل وص -1
 .»یعنین شکر خدا یو بهتر«ت یدر اصل وص -2
 .»مادرجان ممکن من«ت یدر اصل وص -3
 .»قومان«ت یدر اصل وص -4
 .59 /نساء -5
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برادرانم خیلی عالقه داشتم و به خدا قسم شما را از آنچـه روي زمـین بـود از همـه بیشـتر      
 .خیلی باالتر است ها نیادوست داشتم ولی عشق خدا و دفاع از اسالم از 

ـ بـه  ت خواسـتی گریـه کنـی    من گریـه کنـی هـر وقـ     ادیبه مادرجان مبادا که  امـام   1ادی
خیلـی بیشـتر از   ) 7(مصیبت امـام حسـین   چون کهو اکبر گریه کن  قاسم، )7(حسین

ي پدرانـه و  هـا  زحمتنتوانستم  2پدر و مادر بزرگوار من فقط ناراحت هستم که. است نهایا
نـدازه  کشیدم، به ا سال براي شما زحمت می 60اگر من  که یراستمادرانه شما را جبران کنم 
 .زحمت یکسال شما نبود

گونه ناراحتی براي مـن نداشـته باشـید مثـل      خواهم که هیچ در خاتمه مادرجان از تو می
گوینـد کـه    مـی . و مقام شما خیلی باال است اي زینب گونـه . روزهایی که در کنار شما بودم

: خواهاندر خاتمه با بد. ولی من بهشت را در قلب تو دیدم 3»بهشت زیر پاي مادران است«
شهادت ارثی است کـه از اولیـا   «ترسند  گمان نکنید که جوانهاي ما از مردن و از شهادت می

دانند ولی ما که بعد از مـرگ   باید از مردن بترسند که مرگ را فنا می آنها 4»به ما رسیده است
 مـرا (دانیم و ترس و هراسی نداریم این خائنان هستند که باید بترسـند   را حیات اخروي می

پروردگارا رزمندگان اسالم را پیروز گـردان و  ) در حیدرآباد کنار سیدعلی حقایقی دفن کنید
بارالهـا ایـن   . ظهور حضرت مهدي را نزدیک و طول عمر به رهبر انقالب عنایت بفرما آمین

 آمین . ما را در راه پرارزش و باعظمت خودت و اسالم قبول بفرمایی ارزش یبجان 
را در غم از دست دادن فرزندشان محکم و  آنهاا صبر عطا بفرما و شهد بستگانخدایا به 

 .عنایت بفرما و استقامتاستوار گردان و به پدر و مادر من هم صبر 
 

 ا پدر به خواب امشب به چشم پرگنـاه مـن  یب
 مکـــن شـــیون تـــو اي مـــادر بـــراي مـــن

 

 مرا آهسته خاکم کن تو اي تنها پنـاه مـن  
ــده   ــن زن ــه م ــن   ک ــدایم م ــزد خ  ام و ن

  

 نامه الحقیر نهروان حیدرآبادي وصیت

                                           
 .»ادیب«ت یدر اصل وص -1
 .»کهیراست«ت یوص در اصل -2
ات الجنۀ«: ترجمه حدیث نبوي است -3 فی برّاالُمم الزیادة، باب استجاب 180، ص 15مستدرك، ج(» تحت اقدام امه.(  
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  هاي کلیديعبارت
I  شـان و   و سرور و سرپرست جامعـه  بزرگوار دیسمردم ما پس از آنکه چشمشان به جمال زیباي

 .تحول پیدا کردند ،معلم اخالقشان حضرت امام خمینی افتاد
I رود ارزشش باال می ،ودش گیرد بلند می انسان وقتی در زیر لواي اسالم قرار می. 
I اسالم امروز ما را هدایت کرده است. 
I رزمد امروز اسالم یکه و تنها در مقابل جهان می. 
I اسالم را خداي نـاکرده  . آشام ایستادگی و مقاومت نکنیم اگر ما امروز در مقابل این دشمنان خون

 .ربایند از ما می
I   ادت در مقابـل دشـمن تجـاوزگر    فرزندان عزیز شما در مکتب خودسازي و مکان عشـق و شـه

 .دین ایستاده و خواهند ایستاد بی
I امروز اسالم به دست شما سپرده شده است. 
I شما امانتداران الهی هستید. 

 رجبعلی :نام
 نیشابوري :خانوادگی  نام

 حسنمحمد :پدر نام 
 زینب :نام مادر

 1328 سال :تاریخ تولد
ــد ــع   :محــل تول ــان از تواب ــتاي روی روس

 شهرستان شاهرود 
 سوادبی :تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1363پنجم اسفند  و بیست :تاریخ شهادت
  شرق رود دجله :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 رجبعلی نیشابوري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ ی الجنّۀن انفسهم و اموالهم بانّ لهم یمن المؤمن يانّ اهللا اشتر«  و 1قتلـون یل اهللا فیسـب  یقاتلون ف
 2».قتلونی
بهشـت   هـا  آني مجاهـدین را خریـدار اسـت و بهـاي     ها مالخداوند جان و  که یدرستبه «

 ».شوند کشند و کشته می کنند در راه خدا پس می آنها مقاتله و جنگ می. است
با درود به امام زمان یگانه منجی بشـریت و بـا سـالم بـه امـام خمینـی مرجـع و رهبـر         

اهللا العظمـی   با سالم به نور چشم و امیـد امـام حضـرت آیـت    انقالب اسالمی و  الشأن میعظ
تاریخ تشیع، و با سـالم بـه جانبـازان و آموزگـاران      گرانقدرو با سالم بر شهداي . 3يمنتظر

مردم ما پس از آنکه چشمشان بـه  . انقالب، و با سالم به امت شریف ایران فداکاران انقالب
شان و معلم اخالقشان حضـرت امـام    امعهو سرور و سرپرست ج بزرگوار دیسجمال زیباي 
و لباس قداسـت و پـاکی   . تحول پیدا کردند و لباس کثیف پهلوي را سوزاندند ،خمینی افتاد

. رود ارزشش بـاال مـی   ،شود گیرد عزیز می پوشیدند، انسان وقتی در زیر لواي اسالم قرار می
رك و تعـالی بـر مـا منـت     شود اسالم امروز ما را هدایت کرده و خداوند تبا همتش بلند می
هایی به گردن ما انداختـه و مـا در    و مسئولیت. هاي بیکرانش را بر ما بارانده نهاده و زحمت

باید قدردان و از آنچه که بر ما تکلیـف فرمـوده حفاظـت و عمـل      گرانبهاازاي این نعمات 
 .نماییم

ابـل ایـن دشـمنان    رزمد اگر مـا امـروز در مق   امروز اسالم یکه و تنها در مقابل جهان می
ربایند و بـردن اسـالم    اسالم را خداي ناکرده از ما می. آشام ایستادگی و مقاومت نکنیم خون

امروز فرزندان عزیز شـما در مکتـب خودسـازي و مکـان عشـق و       ها ملتیعنی مرگ همه 
دین ایستاده و خواهند ایستاد و او را حتمـاً بـه زمـین     شهادت در مقابل دشمن تجاوزگر بی

تـان  دعاهاي شما آرزوي دیرینه] با. [گیرند می تجاوزکار] دنیا[شانند و روح تجاوز را از ن می

                                           
 .»قتلونی«ت یدر اصل وص -1
 .111 /توبه -2
 .قاتیتعل. ك.ر -3
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. برآورده خواهنـد سـاخت  ] را[ائمه اطهار است  رو زیارت قب) 7(که زیارت خانه حسین
شما امانتـداران الهـی هسـتید و هرگونـه اخـتالف و      . امروز اسالم به دست شما سپرده شده

گفتن به انقـالب خـداي نـاکرده، بـه انقـالب صـدمه        1نه بد و بیراههرگونه کوتاهی و هرگو
آنوقت چه جوابی خواهید داشت؟ بکوشید دفـاع کنیـد    نیرالمؤمنیامخواهد زد و پیش موال 

آماده کنید و ایـن شـرطش عمـل کـردن بـه       3زمینه انقالب. خود را مکتب خدا بسازید 2]؟[
 ... .هاي امام است و الغیرفرمان

 »والسالم«
 رجبعلی نیشابوري

                                           
 .»بیره«ت یدر اصل وص -1
 .»اخوانان«ت یدر اصل وص -2
 .هایی از اصل وصیت ناخوانا استعبارت -3
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  هاي کلیديعبارت
I          هدف من از آمدن به جبهه براي رضا خداونـد اسـت بـراي حفـظ نـاموس، بـراي حفـظ جـان

 .هاست مسلمان
I ها را پر نمایید پشت جبهه . 
I صدامیان کافر را به نابودي بکشانید. 
I برادران و خواهران مسلم نگذارید پرچم اسالم بر زمین باشد. 
I صدام آمریکا و اسراییل و شوروي همگی تالش بنمایید براي نابودي. 

 علیرضا :نام
 واحدي :خانوادگی  نام

 عبدالجواد :پدر نام 
 رقیه :نام مادر

 1346 بیستم فروردین :تاریخ تولد
آباد از توابع روستاي حسن :ل تولدمح

 شهرستان دامغان
 ابتدایی چهارم :تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1366نهم  و بیست :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 علیرضا واحدي
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 بسمه تعالی

ـ هدف من از آمدن به جبهه براي رضا خداوند است براي حفظ ناموس، بـراي حفـظ   1
 .هاست مسلمانجان 
نـابودي   هـا را پـر نماییـد و صـدامیان کـافر را بـه       ـ پیام من این است که پشت جبهـه 2

 .بکشانید
دارم کـه   مسـألت نماز و روزه قضا هم دارم، از خداوند متعال . ـ وصی من پدرم است3

. طول عمر امام عزیزمان را زیاد نماید، آرزوي پیروزي نهایی براي رزمندگان اسـالم را دارم 
و برادران و خواهران مسلم نگذارید پرچم اسالم بر زمین باشد، براي نابودي صدام آمریکـا  

] 1حاللیـت [از پدر و مادر و برادر و خواهر خـود  . اسراییل و شوروي همگی تالش بنمایید
در صورت شهادت سایر برادران مسلمان راه مـن و سـایر شـهدا را ادامـه      انشاءاهللا. طلبم می

 .بدهند
 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
 خدانگهدار علیرضا واحدي

29/9/1365 
 )امام خمینی( 2.ابدي است اتیحبدي و شهادت عزت ا

 

                                           
 .»تیرضا«ت یدر اصل وص -1
 .246، ص7فه امام، جیصح -2
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  کلیدي هايعبارت
I که به حساب شما رسیده شود به حساب خویشتن برسیدقبل از این. 
I  بودم زمانی که خود را شناختم همواره جویاي حقیقتاز. 
I  از ایـن   و خوانـد  یمـ التهاب درونی و کششی ذاتی و هیجانی که پیوسته مرا به کشف مجهوالت

ي بـه قفـل شـب بـوده     دیکلاي به باغ حقیقت و  و دریچه... علم، فلسفه و عرفان و غیره رهگذر
 .است

I بخش ایدئولوژي خالص توحیدي اسـالم  و رهایی به حقدهم که تنها ایدئولوژي من شهادت می
 .است

I د رسول خدا و معاد ادامه منطقی حیات و امامت، تداوم خـط رسـالت و سـازنده    ) 6(محم
 .اه و آزاده استانسان مجتهد آگ

I یاور امام و انقالب باشید. 
I تکلف برگزار کنید مراسم تشییع مرا به آرامی و بی. 

 احمد :نام
 واعظیان :خانوادگی  نام

 ابراهیم :پدر نام 
 طاهره :ام مادرن

 1340هفتم بهمن :تاریخ تولد
 شاهرودشهرستان  :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 ارتش :کننده ارگان اعزام

 1361سوم خرداد  :تاریخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 احمد واعظیان
 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم

 2»ربک کدحاً فمالقیه 1یا ایها االنسان انّک کادح الی«
هاي جوراجـور و پریشـان، قلمـی و کتـابی بـیش نیسـت و        حاصل عمر من جز اندیشه

توانـد باشـد؟ پـس ایـن ورقـه       اي، جز خود من چه کسـی مـی   ب من با چنین سرمایهمخاط
و  3»قل انّ الخاسرین الذّین خَسـروا انفسـهم  «زیان کردم » نفسم«تقریري است بهر آنچه از 

حاسبوا انفسـهم  «حضوري در محکمه خویش و پیش از حضور در محکمه عدالت خداوند 
از » .حساب شما رسیده شود به حساب خویشتن برسـید که به قبل از این« 4»قبل ان تحاسبوا

هـاي   ي در پـس جلـوه  ریبه تعبزمانی که خود را شناختم همواره جویاي حقیقت ـ آنچه که  
: اول بـه خـاطر  بلکـه   5يگـر یخرابـات و » گوشـه «و » توشه«ام، اما نه براي  برونی است بوده

که همـواره  » دلهره ابراهیم«ام و  و تاریخ حس کرده ام جامعهمسئولیتی که در برابر محرومین 
و جهـانی   6]...[خواند و ملزم به شناخت فرهنگ، مذهب و تاریخ  می میابراهمرا به شناخت 

دوم التهاب . کرد بر استعدادها و امکانات خودي و رویارویی با امپریالسیم جهانی می هیتکو 
از ایـن   و خوانـد  یمـ درونی و کششی ذاتی و هیجانی که پیوسته مرا به کشـف مجهـوالت   

ي بـه قفـل شـب    دیـ کلاي به باغ حقیقـت و   و دریچه... رهگذر علم، فلسفه و عرفان و غیره
کنم که به علت نداشـتن خودسـازي وسـیع، دچـار انحرافـات و کنـدي       می ولی اقرار  7بوده

خاص  به طوربا توجه به محیط اجتماعی  -حرکت در این راه نیز شدم و آنچه در این مورد
ـ اهـا برخـورد مکاتـب و     و اضطراب ها یفتگآشو عصر  ي فکـري و  شـو ببلاز  هـا  يدئولوژی
گـردد و از او و   به رابطه فردي من با خدا برمـی  -عام به طورخناس  وسواس گرانتبلیغات 

                                           
 .»یان«ت یدر اصل وص -1
انسان غافل مباش از آن روز و البته با هـر رنـج و مشـقت دو راه طاعـت و عبـادت حـق        يا«: ترجمه .6 /االنشقاق -2

 .»يرویبکوش که عاقبت به حضور پروردگار خود م
 .15 /الزمر -3
 .99، ص16عه، جیالش، وسائل)6(امبر اکرمیپ -4
 .»يتگریخرابا«ت یدر اصل وص -5
 .ناخوانات یدر اصل وص -6
 .ناخوانات یدر اصل وص -7
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در حرکت جامعه خللی ایجاد کرده است از جامعه و  جبراًآنچه از طریق مبادالت اجتماعی 
 .کنم طلب بخشش میحقی را که بر گردن من داشته است 

  1»مآ اُبرِّي نفسی انّ النَّفس المارة بالسوء االّ ما رحم ربی«
کنـد   کنم چرا که این نفس مرا به سوي زشـتی امـر مـی    و من نفس خویش را تبرئه نمی«

بخـش  و رهایی به حقدهم که تنها ایدئولوژي من شهادت می ».مگر خداوند من رحم آورد
مبتنی بر روابط قسـط و عـدالت اسـت و     2]...[گذار  سالم بنیانایدئولوژي خالص توحیدي ا

و امامـت، تـداوم خـط رسـالت و      3رسول خدا و معاد ادامه منطقی حیـات ) 6( محمد
 .سازنده انسان مجتهد آگاه و آزاده است

اي از حقی را که بـه   ام که گوشه من خجل و سرافکنده :سخنی با شما پدر و مادر عزیزم
وانستم ادا کنم محبت شما در خـون و رگ و ولـی مـن جـاري اسـت و در      گردنم دارید، نت

دوست دارم بعد از مرگ . مادر عزیزم در مرگ من صبور باش. پابرجاستگستردگی ابدیت 
بخـواهم بـرادرم و خـواهرانم و بـرادرانم در سـاختمان       4]...[چشم امیـد  . تابی نکنی من بی

 .جامعه توحیدي دارم
 .کنید 5تکلف برگزار مراسم تشییع مرا به آرامی و بی .یدیاور امام و انقالب باش

 6.»اللهم اغفر لی ما انت اعلم به منی«
 

 1361فروردین ماه  -احمد واعظیان

                                           
 .53 /وسفیسوره  -1
 .ت ناخوانایدر اصل وص -2
 .»اطیح«ت یدر اصل وص -3
 .ت ناخوانایدر اصل وص -4
 .»برگذار«ت یدر اصل وص -5
 .»يتررا از من به من آگاهیش قرار داده زیا مرا مورد مغفرت خویخدا«: ترجمه. 78البالغه، خطبه نهج -6
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

و بنام او که زنده به . بنام او که همه وجودم از اوست، حیاتم و زندگیم در دست اوست
کـنم بـا    احساس مـی . خاطر اوست شهید شدنم به. خاطر اوست ام به وزه زندگیاویم و دو ر

 .هایم او را ستایش خواهم کرد قلبم و با همه وجودم و با تمام سلول
ام مبـادا مـن از آن    خدایا، من اگر آن بنده گنهکار توام که بـه سـوي تـو بازگشـته     

اي از بین خطاکاران عفو تو هرگـز   بندگانی باشم که تو براي همیشه از آنان روي برگردانیده
نام خداوند بخشایشگر بخشاینده مهربان و به نام خداوندي که  و به. گردد شامل حالشان نمی

و سـالم بـر رهبـر کبیـر انقـالب آن تنهـا امیـد مستضـعفان و         . دارد 1[...]هاي خود  به بنده
ود، بـا مـال   که با جـان خـ  دهندة مظلومان اسالم و درود بر ملت مبارز و ایثارگر ایران  یاري

کـنم وقـت آن رسـیده     احسـاس مـی  . کنند خود و زندگی خود درخت انقالب را آبیاري می
 . توان سخن با شما بگویم باشد که می

عرق شرم که بر روي صورتم نشسته است چون ندانستم و نتوانستم که چیزي بـه   
و مـن و شـما   . بـراي انقـالب  این انقالب تقدیم کنم و هرچه بود انقالب براي ما بود که ما 

و فقط عشق به خدا بود که مـرا بـه   . براي عشق به خدا به جبهه نبرد رفتم 2[...]براي اسالم 
این راه کشاند من ایـن راه را آگاهانـه انتخـاب نمـودم و مـن عاشـق شـهادتم و آرزو دارم        

هادت شـ . شهادتم در راه خدا و قرآن و اسـالم باشـد و مـورد توجـه خداونـد قـرار بگیـرد       
شـهادت پـرواز   . ترین راه بـراي رسـیدن بـه خداسـت     ترین و خالصانه ترین و عاشقانه کوتاه

اگر بدانم با خـون  . شکوهمند انسان از خاك تا خداست و انتخابی آگاهانه و مخلصانه است
ریختن اولین قطره خونم احتمال پیروزي است و یا ما را پیروز خواهد کرد و اسالم جاویـد  

ان کان دین محمـد  «مرا در برگیرید و بر من ببارید ها  گلولهاي س اي تیرها و خواهد ماند پ
ماند مگـر بـا کشـته     باقی نمی) ص(اگر دین محمد 3»لم یستقم اال بقتلی فیا سوف و خذینی

 .شدن من، پس اي تیرها و اي شمشیرها مرا در برگیرید

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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دفتر بندگی پایان پذیرد و هـر  ترسم آنگاه که قرار شود  بارالها و پروردگارا، من از آن می
اي راه خود را به سوي سرنوشتی کـه دارد بگیـرد و کـار آفـرینش بسـر آیـد و خـدا         پدیده

 بخواهد درصدد ساختن جهان برین برآید سرنوشتم چه خواهد شد؟ 
تر از منی بیامرز و اگر درباره گناهی که کردم بـاز از   پروردگارا، گناه مرا که تو بدان آگاه

پروردگارا، هرچه با خویشتن عهد بسـتم کـه از طاعتـت    . گی و نوازش مرا بیامرزدر بخشند
گـذرد مـرا    گوید، می جواب آنچه زبانم می 1[...]سر نپیچم، نشد ولی چون گاهی در دلم بر 

ام  هـا کـه نمـوده    ها و یاوه سـرآیی  درآیی ها و پرده چینی ها و سخن بدبینیپروردگارا، . بیامرز
 .3سال 1400قادسیه  2[...]ایم تا  آري ما اینک به جبهه آمده .یامرزندیده بگیر و مرا ب

 

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .ادامه وصیت موجود نبود -3
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 هاي کلیدي عبارت
I و در جمـع بنـدگان مجاهـد و    ) لطف فرمـودي (گزارم که مرا الیق دانستی  خدایا تو را شکر می

 . صالح خودت راهم دادي
I  رهاندباید خود را از غیر خدا. 
I ید بریدها با ها و دلبستگی وابستگی از. 
I دنیا دار امتحان و دار مشکالت است. 
I خواهم از امتحاناتی که در سر راهمان قرار داده ما را موفق و سرفراز بیرون بیاورد از خدا می. 
I آزماید جنگی که در آن هستیم آزمایش بزرگ الهی است که خداوند بندگان خود را می. 
I  پیروزي از ماست و تکلیف خود را ادا  اهللاشاء اناگر همچنان صابر باشیم و از مشکالت نهراسیم

 .ایم کرده

 نوروزعلی :نام
 وفایی :خانوادگی  نام

 محمد مهدي :پدر نام 
 عالیه :نام مادر

 1342 پانزدهم خرداد :تاریخ تولد
ــد ــان :محــل تول ــع  از روســتاي میق تواب

 شهرستان شاهرود
 دیپلم :تحصیالت

 سپاه :کننده اعزام ارگان
 1365سوم دي  و بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 نوروزعلی وفایی
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 نامۀ پاسدار شهید نوروزعلی وفاییوصیت

اي را شـاید بـه عنـوان آخـرین      اینجانب نوروزعلی وفایی فرزند محمدمهدي چند جمله
لطـف  (مـرا الیـق دانسـتی    گـزارم کـه    خدایا تو را شکر می. آورم جمالت به روي کاغذ می

و در جمع بندگان مجاهد و صالح خودت راهم دادي هر چند که لباس رزمندگی ) فرمودي
نگرم و پروندة سـیاهم را ورق   وقتی که به گذشتۀ خود می. دانم پوشیدن را سزاوار خود نمی

بیـنم، خـدا چنـدین بـار بـه ایـن        هایم نمـی زنم، جز فضل و کرم تو چیزي پوشانند بدي می
آبـاد تـن    اما باز هر بار اسیر نفس بودم و نتوانستم خود را از خـراب . هاي مقدس آمدم کانم

هـا   ها و دلبسـتگی  وابستگی از رهاندزیرا که باید خود را از غیر خدا . برهانم و به تو بپیوندم
 :باید مشکالت را تحمل کرد و باز باید به خود بگویم. باید برید

 اهی زد قـدم در بیابان گربه شوق کعبه خـو 
 

 1گر کنـد خـار مغـیالن غـم مخـور      ها سرزنش
 

خواهم از امتحاناتی که در سـر راهمـان    از خدا می. دنیا دار امتحان و دار مشکالت است
جنگـی کـه در آن   . قرار داده ما را موفق و سرفراز بیرون بیاورد و ما را عاقبت بخیر بگرداند

آزماید و تحـت فشـار قـرار     ان خود را میهستیم آزمایش بزرگ الهی است که خداوند بندگ
جدا شوند اگر همچنان صابر باشـیم و از مشـکالت نهراسـیم     2دهد تا صابران از منافقان می

است که بعد از پـس دادن   آن وقتایم  پیروزي از ماست و تکلیف خود را ادا کرده انشاءاهللا
خـود   محبـوب اوند مـا را  الیق خواهیم شد که خد 3]الیق آن[امتحان و سرفراز بیرون آمدن 

ک  «. صدا زند و ما را در بهشت خودش داخل گرداند یا ایتها النّفس المطمئنه ارجعی الی ربـ
تـی      راضیۀً مرضیۀً از پـدر و مـادر و همسـرم و تمـام      .4»فـادخُلی فـی عبـادي وادخلـی جنّ

. خویشاوندانم همچنین هر کس به نحوي از من بدي دیـده تقاضـاي عفـو و بخشـش دارم    
 .و روزه و بدهکاري به کسی ندارم نماز

                                           
 .حافظ -1
 .قاتیتعل. ك.ر -2
 .»قیاز آن ال«ت یدر اصل وص -3
کـه تـو    يامروز به حضور پروردگارت باز آ) اد خدایب(مطمئن و دل آرام  ینفس قدسس يا« :ترجمه .28-30 /فجر -4

 ».و در بهشت من داخل شو يو در صف بندگان خاص من در آ يباز آ. از توست یتو خشنود و او راض
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  کلیدي هايعبارت
I رضاي ذات مقدست باشد به خاطراز تو خواستارم که اگر شهادت را نصیبم کردي فقط  ایخدا . 
I شهادت در راه خدا و اسالم را نصیبم کن ایبار خدا. 
I هـا و عشـق و    یرسـد، از تمـام دوسـت    اي که مرگ برایم فرا مـی  خواهم در لحظه خدایا از تو می

 .ها جز دوستی و عشق و محبت خودت آزادم سازي محبت
I  ی کنمفشان  جانحاضرم تا آخرین قطره خونم براي احیاي اسالم. 
I  خواهم در روز قیامت شفیع من باشی می زیعزاز شما اي امام. 
I خواهم که هر چه زودتر کربالي حسینی از دست ایـن جنایتکـاران صـدامی     از خداي بزرگ می

 .گردد آزاد

 رمضان :نام
 نژادوفایی :خانوادگی  نام

 باقر :پدر نام 
 طاهره :م مادرنا

 1340 یکم فروردین :تاریخ تولد
ــد ــه :محــل تول ــتاي توی از دروار روس

 شهرستان دامغانتوابع 
 دیپلم :تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1363نهم شهریور  :تاریخ شهادت
  مریوان :محل شهادت
 ضربه مغزي :نحوة شهادت

 روسـتاي دهخـدا   گلزار شهداي :مزار
زادگاهش
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 نژادرمضان وفایی
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
 1»نبیک مع اولیائک رایۀخالصاً فی سبیلک تحت  الشهادةاللهم ارزقنا «

یقی، مـا  ما را به اسالم حق. اي خداي بزرگ و اي قادر متعال و اي رهنمود کننده سبحان
شـکن   را به اسالم حقیقی و راستینی که در این زمان امام بزرگمان رهبر کبیرمان خمینی بت

از تو خواستارم که اگر شهادت را نصیبم کردي فقط  ایخدا. آن است رهنمون باش دار پرچم
شهادت در راه خدا و اسالم را نصـیبم کـن و    ایبار خدا. رضاي ذات مقدست باشد به خاطر
ف شهداي اسالم قرار بده و ما را از بندگان مخلص خودت، مؤمنین بـه پیـامبرت   مرا در ص

و از مطیعـان ولـی امـرت    ) 7(و از شیعیان ولیت حضرت علـی ) 6(حضرت محمد
خـواهم در   خمینی عزیز، قرار بده، خـدایا از تـو مـی    بر حقشو نایب ) عج(حضرت مهدي

هـا جـز دوسـتی و     ا و عشق و محبـت ه از تمام دوستی. رسد اي که مرگ برایم فرا می لحظه
 .آزادم سازي به خودتها جز وابستگی  عشق و محبت خودت و از تمام وابستگی

و فرزنـد مقـدس امـام    ) عـج (دانـم کـه تـو نایـب امـام زمـان       و حال اي امام عزیـز مـی  
سـر  بـراي اسـالم    »هل من ناصر ینصرنی«دانم که نداي  هستی، این را هم می) 7(حسین

آسمانی تو لبیک گفتم و حاضـرم تـا آخـرین قطـره خـونم بـراي        2نداي ي و من هم بهداد
خـواهم در روز قیامـت شـفیع مـن      مـی  زیعزاز شما اي امام . ی کنمفشان  جاناحیاي اسالم 

کـار و جاهـل    گنـه  گذشـته باشی و از خداي متعال براي من طلب مغفرت کنی چون ما، در 
دمیدي و حال اي پدر و مادر و خـواهر   ما بهاز اسالم  تازه یروحبودیم و این تو بودي که 

ی از من مشاهده کردید رنجشو برادرانم و اي تمامی دوستان و آشنایان امیدوارم هر بدي و 
مرا به بزرگواري و خوبی خودتان ببخشید و من این بنده کوچـک و حقیـر خـدا را حـالل     

 .کنید
                                           

 .325، ص1عه، جیوسائل الش )7(ه حضرت امام جعفر صادقیاز ادع -1
 .»يبندا«ت یدر اصل وص -2
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اي  نم بـراي مـن قطـره   کـ  شما پدر و مادر خواهش می و ازو براي آمرزش من دعا کنید 
همگی شما را . خواهم دشمن شاد نگردد اي هم آه و ناله نکنید، چون می اشک نریزید و ذره

کـنم و از خـداي بـزرگ     سـپارم و برایتـان آرزوي زنـدگی آرامـی مـی      به خداي بزرگ مـی 
خواهم که هر چه زودتر کربالي حسینی از دست این جنایتکاران صـدامی آزاد گـردد و    می

به دیدار رهبرشان برونـد  ) 7(آید و عاشقان حسین به وجوداسالمی در عراق  یک کشور
ـ  وسایل درسی. شان برسند و به آرزوي چند سالۀ  کام را به کسی که احتیاج دارد بدهید و ی

 .ی بگویید برایم بگیردبه کسهم برایم روز و نماز بگیرید یا  سال
 

 هللاال اله اال اهللا محمداً رسول اهللا علیاً ولی ا
 6/5/1361نژاد  وصیت نامه رمضان وفایی
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 هاي کلیديعبارت
I اگر مالی داشتم صرف نماز و روزه شود. 
I  نیز دیر یا زود خواهند آمد آنهاخواهم که صابر باشند که  خود می خانوادهاز. 
I از مردن ترسی نداشته باشید. 
I خداي منان ما را به صراط مستقیم هدایت کرد. 
I مندگان و رهبر انقالب که ما را از خواري و ذلت نجـات داده و بـراي ظهـور امـام     همیشه به رز

 .زمان دعا کنید

 عباسعلی :نام
 نژادوفایی :خانوادگی  نام

 غالمعلی :پدر نام 
 معصومه :نام مادر

 1340 بیستم فروردین :تاریخ تولد
دروار از توابع شهرسـتان  روستاي تویه :محل تولد
 دامغان

 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام
 1361دوازدهم آبان  :تتاریخ شهاد

  عین خوش عراق :محل شهادت
 سوختگی :نحوة شهادت

 اهشگتوابع شهرستان زاد از روستاي دهخدا: مزار
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 نژادعباسعلی وفایی
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 نژاد نژاد فرزند غالمعلی وفایی اینجانب عباسعلی وفایی نامه تیوص

دا شد، مرا به دیار خـود  ام پی وصیت اینجانب از این قرار است که اگر شهید شدم، اگر جنازه
 1در روستاي دهخدا برده و به مادرم نشان داده و تمام برادرانم را خبـر کنیـد کـه در تشـییع    

زاده معصـوم محمـدطاهر دفـن     در پشت امـام ] و[ام باشند اگر امکان نداشت که هیچ  جنازه
ت محل صرف خدما] به[و اگر مالی داشتم صرف نماز و روزه شود و اگر بقیه داشت . کنید
نیز دیر یا زود خواهنـد آمـد و از    آنهاخواهم که صابر باشند که  خود می خانوادهو از . شود

هـا بیاینـد و   ترسند به جبهه که می ها آنو درس عبرت شود براي . مردن ترسی نداشته باشید
ه کنند و جهاد اکبر را انجام داده و در حین انجام فریضه الهی جهاد اصغر کـ  2با باطل مقابله

رهبـر انقـالب   ] بگوییـد [و همیشه به رزمنـدگان   3]باشد انجام دهند می[همان جهاد با نفس 
کـه  [و یاد کنیـد   5و ذلت نجات داده و براي ظهور امام زمان دعا کنید 4ما را از خواري] که[

 .خداي منان را که ما را به صراط مستقیم هدایت کرد 6]خصوصاً
 8»راجعون 7انّا هللا و انّا الیه«
 .خدایم و بازگشت ما به سوي اوست] آن[مه از ه

 9»و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
 التماس دعا

                                           
 .»عیتش«ت یدر اصل وص -1
 .»مقابل«ت یدر اصل وص -2
 .»باشندیهمان جهاد با نفس م«ت یدر اصل وص -3
 .»خوار«ت یدر اصل وص -4
 .»دینکن«ت یدر اصل وص -5
 .»ت خوصوصاًیدر اصل وص -6
 .»همیعل«ت یدر اصل وص -7
 .156 /بقره -8
  .نژادان ـ نوبه دروار ـ دهخدا ـ معصومه وفائیسپاه دامغ: نامه نشانی زیر آمده استذیل وصیت -9
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 239نژاد، عباسعلی   وفایی ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیديعبارت
I اسالم عزیـزم کـه    به خاطرام بلکه  هواي نفس یا از روي خشم و غرض به جبهه نیامده به خاطر

 . باشد به جبهه حق علیه باطل اعزام شدم یک مکتب تکاملی می
I  و شرف مسلمین در گروه این جنگ استعزت. 
I من جبهه را یک تکلیف الهی دانستم. 
I  همچون کوه استوار و مقاوم باشند که ستا نیاوصیت من به پدر و مادرم. 
I شود لنگذارید که خون این شهداي اسالم پایما . 
I باشید )3(خواهران گرامی شما باید مانند زینب. 
I گویان را بکوبید با حجاب خود دهان یاوه دییایبان نبرد توانید در مید خواهران گرامی اگر نمی. 

 اصغرعلی :نام
 نژادوفایی :خانوادگی  نام

 عبدالحسین :پدر نام 
 صدرجهان :نام مادر

 1343 پانزدهم آذر :تاریخ تولد
 توابـع  از روستاي دهخـدا  :محل تولد
 دامغانن شهرستا

 متوسطه دوم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

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

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 نژاداصغر وفاییعلی
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم 
 بسم رب الشّهداء و الصدیقین

ایمان آوردند و از وطن خود هجرت گزیدند و در راه خدا با مال و جانشـان جهـاد    آنانکه«
ن بالخصوص رسـتگاران و سـعادتمندان دو   کردند آنها را در نزد خدا مقام بلندي است و آنا

 .1»عالمند
 .2)امام خمینی( »مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد«

با عرض سالم به تمام دوستان  .جمهوري اسالمی ایران گذار انیبنبا سالم به رهبر انقالب و 
ن راه و ادامه دهنـدگان راه شـهیدان کـه همـا    . و فامیل امیدوارم که پیرو اسالم و قرآن باشیم

 .اسالم است باشیم
اسالم  به خاطرام بلکه  هواي نفس یا از روي خشم و غرض به جبهه نیامده به خاطرمن  

عـزت و  «باشد به جبهه حق علیه باطل اعـزام شـدم چـون     عزیزم که یک مکتب تکاملی می
امیدوارم که توانسـته باشـم در ایـن کـار قـدمی       3».شرف مسلمین در گروه این جنگ است

 ضـد اسـالم  هـاي   باید بـا گـروه  . و امیدوارم که همواره براي اسالم فکر کنیم. ه باشمبرداشت
شـکن را   من جبهه را یک تکلیف الهی دانستم و نداي امام عزیزمان خمینی بت. مبارزه کنیم
 .لبیک گفتم

همچون کوه استوار و مقاوم باشند و در موقع  که ستا نیاو وصیت من به پدر و مادرم  
در  کـس  چیهـ و یک قطره اشک نریزند چون  4]نداشته باشند[ناراحتی  گونه چیهشهادت من 

شـهداي صـدر    5و به جاي گریه دعا کنید که ما جـزو . کند موقع دامادي فرزندش گریه نمی
                                           

 .سوره توبه 20ه یترجمه آ -1
 سـعادت او  يکه شهادت برا یملت«ن مضمون دارند یب بدیقر یدر آثار امام وجود ندارد امام عبادت» ناًیع«ن جمله یا -2

 )187، ص3فه امام، جیصح(» .روز استیاست پ سعادت
ن ین ما در گرو همـ یهن و دیجنگ جنگ است و عزت و شرف، م: دارند ن مضمونیب بدیقر ياجمله ینیامام خم -3

 )243، ص13فه امام، جیصح. (مبارزات است
 .»ک قطرهیو  یناراحت«ت یدر اصل وص -4
 .»جز«ت یدر اصل وص -5
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و پیروي از روحانیت . باشیم و دعا به جان رهبر انقالب بکنید) 7(چون حسیناسالم هم
 .گیرد آرام می تانیها دل 2]خدا[فقط با یاد  1»اال بذکراهللا تطمئن القلوب«. بکنید

بـه   3اکبر و اي برادران عزیزم شما باید ادامه دهندگان راه شهدا باشید مانند عباس و علی 
شود و اي خـواهران گرامـی    لمیدان نبرد بیایید و نگذارید که خون این شهداي اسالم پایما

با حجاب خود دهـان   دییایبمیدان نبرد توانید در  باشید اگر نمی )3(شما باید مانند زینب
 . گویان را بکوبید یاوه

 خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
 . دعا به رهبر یادتان نرود

 نژاد اصغر وفایی علی
 

                                           
 .28 /رعد -1
 .»تان آرامیاد دلهایفقط «ت یدر اصل وص -2
 .قاتیتعل. ك.ر -3
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 هاي کلیديعبارت
I صـال  خواهم که اگر به دیده توجه و کرامت خود، شهادت را نصیبم کرد در هنگـام و  از خدا می

 .ها رهانیده و مرتبه یقین را به من عطا فرماید مرا از تمامی وابستگی
I  این را بدان که من امـانتی بـیش نـزد تـو      .تابی مکن در غم از دست دادن فرزند خود، بیمادرم

 .ام نبوده
I  مبادا به خاطر شهادت من در ایمانتان به خدا و امام امامت خللی رخ دهدخواهرانم.  
I ب آورید که شهادت من امتحانی براي شما بودهاینگونه به حسا. 
I ان اهللا مع الصابرین«ن بدانید که به یقی«. 
I استوار بوده و همچنان بر عهـد خـود پایـدار    » و ما بدلوا تبدیال منهم من ینتظر«ن همچون منتظرا

 . بمانید
I ل در صحراي کربال و در حـال قتـا  ) 7(اي جوانان مبادا در رختخواب ذلت بمیرید که حسین

 .با کفار شهید شد
I الشأن برسانید و بگویید که تا آخرین قطره خون سنگرم را ترك نخـواهم  سالم مرا به رهبر عظیم

 . کرد
I و سعی کنید عظمت او را بیابید در امام و درجه معنوي واالي او بیشتر دقیق شوید. 

 محمد ابراهیم :نام
 نژادوفایی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 لیال :نام مادر

 1343 ششم شهریور :تاریخ تولد
 دامغانشهرستان  :محل تولد
 دانشجو :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365پنجم بهمن  :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

روستاي دشـتبو از   گلزار شهداي :مزار
 زادگاهش توابع
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 نژادمحمدابراهیم وفایی
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
و مـا   نتظـر یو منهم مـن   هنَحب یه فمنهم من قضیصدقوا ما عاهدوا اهللا علن رجالٌ یمن المؤمن«

 2».الیتبد 1بدلوا
بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بسـتند کـامالً وفـا     مؤمنانبرخی از آن «

و برخی به انتظـار  ) تا به راه خدا شهید شدند(کردند پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند 
 ».مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند) شهادتفیض (

یگانه منجی عالم بشریت و نایب بر حق او ) عج(با درود و سالم به ولی عصر امام زمان
هـاي   شـهیدان ایـن شـمع   «امام خمینی این چراغ هدایت امت اسالم و با درود و سـالم بـر   

 و شاهدان همیشه جاوید تاریخ  3»محفل بشریت
 غاز یـک زندگیسـت  شهادت سرآ«

 

 »نترسم ز مرگی که خـود زندگیسـت  
 

اگرچه نگاه به لحظه لحظـه  . کنم نامه خود را با استمداد از خداوند منان شروع می وصیت
خواهم کـه اگـر    گذارد، در آغاز از خدا می عمر آمده از معصیتم حال وصیتی برایم باقی نمی

ر هنگـام وصـال مـرا از تمـامی     به دیده توجـه و کرامـت خـود، شـهادت را نصـیبم کـرد د      
 .ها رهانیده و مرتبه یقین را به من عطا فرماید وابستگی

دانم که غم از دست دادن فرزندي کـه   ام، مادر عزیزم من به خوبی می وصیتی به خانواده
اي، برایت سنگین و دشـوار اسـت، ولـی مـادرم      سالها با خون دل و آه و سوز بزرگش کرده

اي امانتـت را در کمـال    ام و تو آن هنگام توانسته نتی بیش نزد تو نبودهاین را بدان که من اما
راستی و درستی تقدیم صاحب امانت کنی که با توکل به پروردگار و با عبـرت از حضـرت   

 .شهید را نمود این غم را با صبر و شکیبایی تحمل کنی 72که تحمل  )3(زینب
ینکه امانتت را در کمـال رضـایت تقـدیم    مادر عزیزم امیدوارم که مرا حالل نمایی و از ا

اي شاد باشی و اما پدرم تو هم بدان که جز ذات مقـدس کبریـایی کسـی در ایـن      حق کرده

                                           
 .»بدلوو  عاهدو«ت یدر اصل وص -1
 .23 /احزاب -2
 )498، ص19فه امام، جیصح. (»شهدا شمع محفل دوستانند«است  ینید مشابه به سخن امام خمیعبارت شه -3
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را سرمشـق  ) 7(ماند بنابراین در غم از دست دادن فرزنـد خـود، حسـین    جهان باقی نمی
در تابی مکـن و یـاد خـدا را همـواره      رفته بی) 7(خود قرار ده و به سوي خداي حسین

 .باشد می 1»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«درون خود زمزمه کن که همانا 
. خواهرانم مبادا به خاطر شهادت من در ایمانتان به خدا و امـام امامـت خللـی رخ دهـد    

ایم، رهایتـان   که گفتید ایمان آوردهراضی باشید به رضاي خدا و بدانید خداوند به صرف این
ن یترکوا ان یقولوا آمنّـا و هـم الیفتنـون   «انا نساخته و به گفته خود که هم . 2»احسب النّاس اَ

ایم رهاشان کننـد و   اینکه گفتند ما ایمان به خدا آورده رفبه صآیا مردم چنین پنداشتند که «
بنابراین اینگونه به حسـاب آوریـد کـه    . کنند عمل می» .نکنند 3بر این دعوي هیچ امتحانشان

تابی و گریه هم در ایمانتان خللـی وارد   بوده وپس مبادا با بی شهادت من امتحانی براي شما
اما برادران من وصیت مهمی ندارم که بـه شـما   . کوردل را شاد سازید 4آورید و هم منافقین

بکنم زیرا به یاري خدا و با عبرت گرفتن ار راه و رفتار شما قـدم در ایـن راه نهـادم، منتهـا     
 6»تبـدیال  5و مـا بـدلوا   مـنهم مـن ینتظـر   «ن منتظران  امیدوارم در انتظار خویش که همچو

ان اهللا مـع  «باشد استوار بوده و همچنان بر عهده خود پایدار بمانید و به یقین بدانید کـه   می
خواهم که مرا حالل نموده و براي بخشـش   در ضمن از شما برادران عزیزم می. 7»الصابرین

 .بخشش گناهانم دعا نمایید
 اهللا وصیتی به امت حزب

اهللا مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید که فردا در محضـر   ي مادران حزبا
باشید که حتی گفـت سـري    8همه مادران همچون مادر وهب. توانید جواب بدهید خدا نمی

گیرم و اي جوانان مبـادا در رختخـواب ذلـت بمیریـد کـه       ام پس نمی ه را که در راه خدا داد
ال و در حال قتال با کفار شهید شد و مبادا در غفلـت بمیریـد   در صحراي کرب) 7(حسین

                                           
 .28 /رعد -1
 .2 /عنکبوت -2
 .»امتحانتان«ت یدر اصل وص -3
 .قاتیتعل. ك.ر -4
 .»بدلو«ت یدر اصل وص -5
 .23 /احزاب -6
 .153 /بقره -7
 .قاتیتعل. ك.ر -8
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در راه  1اکبرهاي دیگر همچون حسین فهمیـده  و هزاران هزار علی) 7(اکبر حسین که علی
و با هدف شهید شدند او اي خـواهران و بـرادران در امـام و درجـه معنـوي      ) 7(حسین

و خود را تسلیم او سازید و شکر  واالي او بیشتر دقیق شویدو سعی کنید عظمت و را بیابید
در پایـان سـالم   . نعمت رهبري که همانا اطاعت از امام و دستورات اوست را بجاي آوریـد 

مرا به رهبر عظیم الشان برسانید و بگویید که تا آخرین قطره خونم سنگرم را ترك نخـواهم  
ف کنیـد و  نحـوي شـده در راه خیـر صـر     2ام را به هـر  هاي درسی و غیردرستی کتاب. کرد

ام را هر جا که صالح دانستید دفن کنید البته در این مورد نظـر مـادرم بیشـتر مـدنظر      جنازه
 .قرار گیرد

 
 بــر ســر خــاك زار مــن آمــدي 3گریــه مکــن چــو

 
 خنــده زنــی کنــار مــن بنگــرمشــاد شــوم کــه  

 دار مـــن زانکـــه تـــو راســـت قـــامتی مـــادر داغ  
 

 ات خــم نشــود زداغ مــن   قامــت ســروگونه  
ــا  ــرم نشــین غصــه مخــور مشــو غمــین  پــیش بی  ب

 
 شــادي روح مــن ببــین اشــک مکــن نثــار مــن  

 در دل تـازه خـاك وگـل    4امرفت چو جسم خـاکی  
 

که مرغ دل رفت به باغ جـان مـن    5غم به مخور 
ــن     مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــار م ــواهر غمگس ــزلم خ ــت من ــین کجاس  6بب

 
ــار مــن   ــد دی ــا کــه ســپیده دم زنــد خنــده زن  ت

ــ    درگرچـــه بـــرفتم از نظـــر یـــاد بکـــن مـــرا پـ
 

ــرادرم اســلحه و ســالح مــن  7همچــو  ــو اي ب  ت
ــن       ــزان مک ــرا خ ــاغ م ــن ب ــان مک ــن فغ ــه م  نال

 
 تــازه شــکوفه کــرده چــون دامــن شــیرزار مــن 

  

 بخش گیر شدن اسالم آزادي عزیز و عالم 8به امید آزادي قدس
 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار از عمر بکاه و بر عمر رهبر افزا

 

 »اهللا و برکاته رحمۀعلیکم و والسالم «
 وفایی نژاد 18/12/63

                                           
 .تقایتعل. ك.ر -1
 .»بهر«ت یدر اصل وص -2
  .»چون«در اصل وصیت  -3
 .»میخاک«ت یدر اصل وص -4
 .»غم مخور«ت یدر اصل وص -5
 .»گسال منخواهر غم ين کجاست منزلم آیب«ت یدر اصل وص -6
  .»همچون«در اصل وصیت  -7
  .تعلیقات. ك.ر -8
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 هاي کلیديعبارت
I همه باید راه مقدس الهی را بروند. 
I شهادت بهترین درجه نزد انسان است. 
I که به این آب و خاك خیانت کرده نابود است کسی. 

 محمدرضا :نام
 نژادوفایی :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 هرهطا :نام مادر

 1346 ششم مهر و بیست :تاریخ تولد
 سمنانشهرستان  :محل تولد
 متوسطه اول :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

هشــتم آبــان  و بیســت :تــاریخ شــهادت
1362 

  پنجوین عراق :محل شهادت
  :نحوة شهادت

 زادگاهش امامزاده یحیاي :مزار



 253، محمدرضا   نژادوفایی ¹استان سمنان 

 نژادمحمدرضا وفایی
 

 حیمرّبسم اهللا الرّحمن ال
 1»ونانا هللا و انّا الیه راجع«

 ،همه در این راه مقدس الهی که همه باید این راه را برونـد و حـقّ اسـت    کهی درستبه 
 ،مـردان سـخت پیمـان    ،ولی براي مردان ،براي شهادت که بهترین درجه در نزد انسان است

پیوسـته بـا    در سـتیزند  آنـان کـه   ،پاسدار ناموس، عـدل و دادنـد   که  آنان ،و پاك دینان پاك
و  ]کـرده [ست خدا کفر و ستمگر و کسی که به این آب و خاك خیانـت  که به خوا .ستمگر

 .انشاءاهللا. نابود است ،چشم طمع دوخته است
 نژاددیپلم وظیفه محمدرضا وفایی) سرباز(

10/4/1359 
 2]...[پادگان 

 )نژادمحمدرضا وفایی( 20گروهان  123رزمی پیاده گردان  1تیپ 
 

                                           
 .156 /بقره -1
 .ناخوانات یدر اصل وص -2
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 هاي کلیديعبارت
I همسر باوفا، تا در توان دارید براي خوب نگهداشتن و تربیت فرزندانم بکوشید. 
I اي او را فراموش نکنیدهمیشه به یاد خدا باشید و لحظه. 
I کندتوکل به خدا کنید که تنها او است که کارها را درست می. 
I اگر فرزندانم خواستند به جبهه بروند هیچ کس حق ندارد مانع ایشان شود. 
I و راه خدا هرگز دست برندارید از نماز. 

 

 حسین :نام
 وکیلی :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
 بیگمفاطمه :مادرنام 

 1331 یکم فروردین :تاریخ تولد
روسـتاي طـرود از توابـع     :تولد محل

 شهرستان شاهرود
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1365چهارم دي  :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 حسین وکیلی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
کـنم تـا در تـوان داریـد      اي همسر باوفا از خداوند صبر و استقامت براي شما طلب مـی 

وار  و تربیـت فرزنـدانم بکوشـید و کمـر را محکـم ببندیـد و زینـب        نگهداشتنبراي خوب 
اي او را فراموش نکنید خداوند بـه مـؤمنین    ظهزندگی کنید و همیشه به یاد خدا باشید و لح

فرماید اگر راه خیري را براي خود انتخاب کردید مواظب باشـید کـه تـا آخـر از دسـت       می
انـد   راه قـدم نهـاده   1اید که مردمان صالح و خداجو در این ندهید شما راهی را انتخاب کرده

 4ها بچه. ما بماند 3به گردنینی تا حساب سال نگذارید د 2]...[هاي مرا بدهید از بانک  قرض
عـزا  ] مراسـم [هر طوري کـه رسـم بـود بـرایم     . هرچه خواستند درس بخوانند مانع نشوید

 6زمیـنش  5بگیرید از حقوقی که دولت به شما داد همگی با هم مصرف کنید از زمـین بـاقی  
هـر کـس نسـبت بـه سـهم      . 7هـا  باشد مال بچه مال خودت است و آبش که یک ساعت می

از چیزهاي دیگر از ساختمان و از اموال خانه هر کس نسبت بـه  . اسالم 8طبق شرعخودش 
به سهم خودش پسر به پسري و دختر به دختري و زن به زنی ببرد و تنها سفارش من ایـن  
است که دست از نماز و راه خدا هرگز برندارید و روز بروز عالقه خودتـان را در ایـن راه   

هرچـه ممکـن    هـا  آنبه حد بلوغ رسیدند دربـاره ازدواج   9ها هبچ انشاءاهللازیادتر کنید وقتی 
و . اند خداوند یارشـان اسـت   است کوشش کنید این عزیزان اگرچه پدرشان را از دست داده

کند اگر محمـدعلی و محمدرضـا    کنید که تنها او است که کارها را درست می به خداتوکل 

                                           
 .»نیا خدا جود«ت یدر اصل وص -1
 .ناخوانات یدر اصل وص -2
 .»بگردن«ت یدر اصل وص -3
 .»بچها«ت یدر اصل وص -4
 .»یباق«ت یدر اصل وص -5
 .»اشنهیزم«ت یدر اصل وص -6
 .»بچها«ت یدر اصل وص -7
 .»شرح«ت یدر اصل وص -8
 .»بچها«ت یدر اصل وص -9
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ان بشـود بگذاریـد فرزنـدانم راه مـرا     خواستند به جبهه بروند هیچ کس حق ندارد مانع ایش
ادامه بدهند خداوند بزرگ به شما جزاي خیر دهد و صبر و استقامت و ایمان و پایداري در 

و چند سفارش در مورد پـدر، والـده و بـرادرانم، پـدر و     . راه خودش به شما عنایت فرماید
امیـدوارم کـه مـرا عفـو     آن دینی که به گردن من داشتید نتوانسـتم ادا نمـایم   . والده مهربانم

 .نمایید
 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
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 هاي کلیديعبارت
I  شوم، بـراي انـداختن کفـر و ظلـم و      ی خودم جهت غرب و یا جنوب کشور اعزام میداوطلببه

 .آید ستمی است که به مردم مسلمان و مستضعفین این مرز و بوم وارد می
I  نمایم و باید دین خود را تا آنجا که در وجودم تاب و  را به دوشم احساس میمسئولیت سنگینی

 .توان دارم نسبت به اسالم و مردم و وطنم ادا نمایم

 محمد حسین :نام
 وکیلیان :دگیخانوا  نام

 عباسعلی :پدر نام 
 انسیه :نام مادر

 1337 سیزدهم اسفند :تاریخ تولد
 شاهرودشهرستان  :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1359دوازدهم آبان  :تاریخ شهادت
  نوسود :محل شهادت
 سانحه رانندگی :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 محمدحسین وکیلیان
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 )26/7/1359( مورخه

 1327صادره شاهرود متولـد   482من محمدحسین وکیلیان فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 
داراي همسر، هدف از این مأموریت که از طرف سپاه پاسداران انقالب اسـالمی شهرسـتان   

انـداختن   1شـوم، بـراي   ی خودم جهت غرب و یا جنوب کشور اعزام مـی داوطلبشاهرود به 
آیـد و   کفر و ظلم و ستمی است که به مردم مسلمان و مستضعفین این مرز و بـوم وارد مـی  

البتـه از دسـت   . باشد کامل رسیدن آرمانهاي اسالم در جامعه میهرچه برافراشته شدن و به ت
آید، اما چه کنم که مکتبی را که اینجانـب دارم در آن مسـئولیت    این بنده حقیر کاري برنمی

نمایم و باید دین خود را تا آنجا که در وجودم تاب و توان  سنگینی را به دوشم احساس می
البته ایستادگی خود را تا سرحد پیروزي در . نمایم 2دادارم نسبت به اسالم و مردم و وطنم ا

آن ي گرانبهـا وقف داده و سـخنان  ) 7(در صحنه نبرد با خطبه و گفتار امیرالمؤمنین علی
الم و من کالمه علیه: فرماید را پیشه خود نموده که می حضرت الس: 

مد بن « ا  الحنّفیۀالبنه محم ل تزول الیو الرّایۀَ أعطاهلَ م الج ك  معلی ناجِـذ ضجبالَ و التَزَلْ ع
د فیاَعمتک ت مج نّ   راهللا ج رك واعلـم ا صـ ب ک و ارم بصرك اقصی القوم و غَضماالرض قد

جانَهن عنداهللا س صرَ م  .3»النَّ
بـه  در جنگ جمل ـ جنگی که عایشه سوار بر شـتر بـود    ) 7(از سخنان حضرت علی

هـا از   کـوه . گاه که علم جنگ را به او عطا کرد فرمودآن: خود محمد ابن حنفیه فرمود فرزند
باشـی   تر محکم ها کوهجا کنده شود تو از جاي خود حرکت مکن تو باید در میدان جنگ از 

به ي جنگ را هموار کن کاسه سرت را ها یسختو راه فرار پیش نگیري دندان رو دندان بنه 
ود را بـه خـدا معطـوف دار، پـاي     عاریه ده در جنگ از سرت بگذر یا تمام خیاالت خ خدا

خود را چون میخ به زمین بکوب، در میدان جنگ ثابت قدم باش و از دشمن نترس تا تمام 

                                           
 .»بر«ت یدر اصل وص -1
 .»اداء«ت یدر اصل وص -2
  .241، ص1غه، جالبالشرح نهج -3
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دشمن شکست نخوردند ایمن مباش، از برق شمشیر ایشان وحشـت نداشـته بـاش و بـدان     
فتح و پیروزي از جانب خداوند سبحان است پس از بکار بردن آداب جنگ اگـر خواسـت   

 .پیروز باشید انشاءاهللا. نصیب تو خواهد گردید نصرتشد فتح و خدا با
باشم تشـکر  در آخر از پدر و مادر و خواهران و برادر و همسر عزیزم که از آنها دور می

کنم امیدوارم که اگر خدا لطفی کرد و شهید شدم هیچ نـاراحتی بـه خـود    و سپاسگزاري می
 .را دنبال نمایند) 7(خواهم راه حسینراه ندهید فقط از ایشان می

 

 »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
 26/7/59سپارم همگی را به خدا می
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 هاي کلیدي عبارت
I تاب و اي خورشید جوشان عالم. سالم اي ایران اي سرزمین انسانیت و اي سرزمین خون و قیام

 .پرورانی اي سرزمینی که شهید می
I کنم که مطمئن تا آخـرین نفـس    بدان ایمان داریم، سوگند یاد می به آن خداي واحدي که هر دو

 .از سنگرم جدا نخواهم شد
I شهید الگوي انسانیت و مظهر فضیلت و واالئیهاست . 
I دانیم که در این موقعیت خطیر این انقالب  چون همه میاي برادران و اي خواهران مسلم من هم

 .خونین ما نیاز به وحدت دارد
I  خون جوانان این مملکت به دسـت آمـد، مطمـئن کـه ایـن گسسـته        د هزارصوحدت به قیمت

 .نخواهد

 محمدقلی :نام
 نیرنگی :خانوادگی  نام

 باباجانی :پدر نام 
 طاوس :نام مادر

 1337دوم مرداد  :تاریخ تولد
ز روستاي کالتـه رودبـار ا   :محل تولد

 توابه شهرستان دامغان
  دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

 1360سیزدهم آذر  :تاریخ شهادت
 سردشت -در جاده بانه :محل شهادت
 اصابت گلوله :نحوة شهادت

 زادگاهشگلزار شهداي  :مزار
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 محمدقلی نیرنگی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ضونُ«  »2نیالوارثنَجعلَهم و  أئمۀً فی االَرض و نجعلَهم 1عفُوارید أنّ نمنّ علَی الّذینَ أستُ

سـرور شـهیدان،   ) 7(درود بر تـو اي حسـین  ) 6(ادرود بر تو اي محمد رسول خد
] و[و سالم بر تو اي خمینی و اي مظهـر تقـوي    خدا لیخلشکن  سالم بر تو اي ابراهیم بت

غیرت سالم بر ملت غیور و جانباز و ایثارگر و شهیدپرور ما و در پایان سـالم اي ایـران اي   
تاب و اي سـرزمینی  اي خورشید جوشان عالم. سرزمین انسانیت و اي سرزمین خون و قیام

در این لحظه که وقتـی  . کنم 3چون من، براي تو و از حریم تو دفاعپرورانی هم که شهید می
نمـایم کـه تحـت عنـوان      را غنیمت شمرده تا خالصه مطالباتم را در ایـن کاغـذ پـاره درج    

 .ام درج نموده 4در این کاغذ. باشد نامه می وصیت
اي ابرمجاهـد تـاریخ، بـه آن    . ی که اي امام، اي مظهر شرف، اي بزرگ مرد عالمبه راست 

کنم که مطمئن تا آخرین نفـس از   خداي واحدي که هر دو بدان ایمان داریم، سوگند یاد می
چـون بـالعکس، زان روز کـه    زیرا قلب تو در قلب من است و هم. سنگرم جدا نخواهم شد
 شـهید  5»شهید قلب تاریخ است«وحدت سویت دراز نمودم زیرا ] و[دست بیعت و برادري 

چون قرآن میعادگاه بشـریت اسـت   هاست که هم ییو واال 6الگوي انسانیت و مظهر فضیلت
این یک . بشریتی که عطا شده از خداي منّان است. بشریتی که همچون بدان پیوسته، هستیم

 .ابدیت بپیوندد 7رود که به قرارگاه افتخار و شهید راه جاویدان دارد، می

                                           
 .»استصعفو«در اصل وصیت  -1
و ما اراده کردیم بر آن طایفه ذلیل و ضعیف در آن سرزمین منـت گـذارده و آنهـا را پیشـوایان     «: ؛ ترجمه5 /قصص -2

 . »خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه فرعونیان گردانیم
 .»دفاح«در اصل وصیت  -3
 .»کاغذه«در اصل وصیت  -4
 .یعتیدکتر علی شر -5
 .»فضیلت«در اصل وصیت  -6
 .»قرارراه«در اصل وصیت  -7
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زیـرا فقـط بحـثم بـا     . نظیر والـدین و دوسـتانم نـدارم    از وابستگان کی چیهمن تذکر به  
خـویش را مسـترد    2]بـدهی [که همچون بـرادرانم بـا خـدا     1من به خدا بدهکارم. خداست

-در راه فضیلت] اگر[حسن رفتار یک انسان بستگی به شخصیت دارد آن علمی که . 3نمایم
نـوایی و  جهل، بـی  ها از چنگال فقر و محرومیت، ها و براي نجات انسانها و واالییفضیلت

باید در زباله دانی تاریخ جـاي   4)7(مسلماً به قول علی . خوار به کار نروداستکبار جهان
 .گیرد

] چون هم[پردازم و شما اي برادران و اي خواهران مسلم من  و اما به یک تذکر دیگر می 
ارد کـه  دانیم که در این موقعیت خطیر، این انقالب خـونین مـا نیـاز بـه وحـدت د      همه می

به ریسـمان خـداي چنـگ    « »اهللا جمیعاً والتفرقوا 5]بحبل[واعتصموا « دییفرما یم] چون هم[
در ایـن انقـالب رخنـه     7افراد که به نـام سـتون پـنجم   » .کنید دوري  6زنید و از تفرقه و نزاع

] زیـرا [اند که تا شاید به خیال خام خویش این وحدت ناگسستنی شما را در هم کوبند  کرده
ایـن مملکـت بـه     9از جوانـان  صـدهزار که این وحدت به قیمت خون  8از آنکه نداند غافل

 .و در آخر عزت همه شما را خواستارم 10]شد[دست آمد، مطمئن که این گسسته نخواهد 
 

 »ع الهديوالسالم علی من اتبِ«
 محمدقلی

                                           
 .»طلبکارم«در اصل وصیت  -1
 .»طلب«در اصل وصیت  -2
 .»مسترد به حسن رفتار«در اصل وصیت  -3
الم«در اصل وصیت  -4 علیهماالس«. 
 .103/ آل عمران -5
 .»نزاه«در اصل وصیت  -6
 .تعلیقات. ك. ر -7
 .»ندانند«در اصل وصیت  -8
  .»به قیمت صدهزار خون جوانان«اصل وصیت  در -9

 .»نخواهد و در آخر«در اصل وصیت  -10
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 هاي کلیديعبارت
I ر بار ننگ و خفت و ذلّت برومیه زکهات یه. 
I ب یـ از گناه و انجام و ترغ يو دور كد مگر با تریآینم به وجودت یبا اهل ب یزان دوستیعز يا

 .ریاعمال صالح و خ
I ض شـهادت  یه بـاالخره بـه فـ   کم ینمایو آرامش م یز احساس سعادت و خوشبختیر نیبنده حق

 .ام بودنهیرید يه همان آرزوکدم یرس
I آن ک یگام برداشتم در راه ه همان شهادت استکت نهفته است سعاد نیتر بزرگه عاقبت. 
I دیمبادا مرگ در بستر خواب به سراغشان آگان دین ما از آن هراس داشتند که بزر یتمام. 
I شودیما محسوب م يروزیه اوج پکست بلیست نکما ش يشهادت برا. 
I مـانم را از مـن   یرنـد هرگـز نخواهنـد توانسـت ا    یبدنم را از من بگ يجوارح و اعضا یاگر تمام

 .رندیبگ
I شـان  یه اکـ سـت بل یران رهبـر ن یما ملت ا يه امام فعالً تنها براکد یقدر امام امت را دانسته و بدان

 .باشدیمستضعفان جهان م یو رهبر تمام یحام

 سیدحمید :نام
 هاشمی :خانوادگی  نام

 عبدالحسین :پدر نام 
 زهرا :نام مادر

 1340نهم فروردین  :تاریخ تولد
شهر بسطام از توابع شهرستان  :محل تولد
 شاهرود

 کاردانی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1364یکم بهمن  و تبیس :تاریخ شهادت
 اروند رود :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي شهرستان زادگاهش :مزار
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 سیدحمید هاشمی
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
 .باشدیام منامه تنها مربوط به خانوادهتین قسمت از وصیا

ا را واسـطه  یـ اء و اولیـ د و انبیه انسان را آفرکاست  یانمهرب يخدا يستهیحمد و سپاس شا
تش یـ و اهل ب )7( یمرتض یاو عل یاء و وصیاالنبخاتم1]...[ دیت بندگان خود گردانیهدا
 .تندیه ساالر و سرور بشرک يهد ائمه

آمـرزش   ]طلـب [خانواده عزیزم، مادر مهربان و دلسوزم، قبل از بیان هر مطلبی از شـما  
که هرگز براي شما و پدر مرحـوم خـویش فرزنـد دلسـوز و الیقـی نبـودم و       طلبم زیرا می

آگـاه   2]شـما [اي عزیـزان،  . نتوانستم وظایف فرزندي را در حق شـما بزرگـواران ادا نمـایم   
اهللا در حد توان خویش غیر ام که به احکام هستید که بنده همیشه نظر و عقیده بر این داشته

ه شکل و رکن دیگر آن که همان قیام و حرکـت اسـت جامـه    از کالم و زبان و ایمان قلبی ب
کـالم   از محدوده ها آنعمل بپوشانم و بر طبق همین فرضیه از افرادي که ایمان و اعتقادات 

نماید، متنفر بوده، چرا که تا زمانی که آزمایش و آزمونی در کار نیسـت،  و شعار تجاوز نمی
توسط پست و مقام و ثـروت و یـا    که یزمانولی همه ادعاي اسالمی و انقالبی بودن، دارند 

م شود مسلمانان و انقالبیونِ راستین و واقعی بسیار کـ شوند، مشخص میمصیبتی آزموده می
 .بوده

ـ اآري بنده عاصـی همیشـه از    فریـب و خودفروختـه و    افـراد ریاکـار و مـردم    گونـه  نی
و وسـیله قـرار دادن    استفاده] زا[ 3[...]هاي دنیا که براي رسیدن به اهداف پلید خود  بازیچه

پـس حـال   . ام خون شهدا و اسالم براي رسیدن به منظور و مقصودشان تنفر و نفرت داشـته 
ام، در این برهـه از زمـان کـه وقـت     اگر بنده حقیر که ادعاي مسلمانی و انقالبی بودن داشته

فریب تنهـا اکتفـا   صفت و ظاهر چون افراد بوقلمونآزمون و آزمایش فرا رسیده، بنده نیز هم

                                           
 .در اصل وصیت ناخوانا -1
 .»خویشتن«در اصل وصیت  -2
 .در اصل وصیت ناخوانا -3



 271هاشمی، سیدحمید     ¹استان سمنان 

از  آن دسته 2ءعاصی خدا جز 1، آیا بنده این عبدنباشدبنمایم به شعار دادن و از عمل خبري 
تـر   تر از امام امت ولی در عمل ضد انقالبیافراد پر مدعا و شعاریست که در حرف، انقالبی

 آیا هم هدف نخواهم بود؟ ها آنهستند، قرار نخواهم داشت و در جهت  3از منافقین
هـا و زجرهـا را کـه بـراي عاشـقان و      لذا بنده با آغوش باز و آگاهی کامل تمام مصیبت

نمایم و هیهات که زیر بـار  تر از عسل است را تحمل میآور و شیرینلقاءاهللا لذت 4شیفتگان
آید، مگر با ترك نمی به وجودننگ و خفت و ذلّت بروم، لذا اي عزیزان دوستی با اهل بیت 

 .انجام و ترغیب اعمال صالح و خیره و و دوري از گنا
که دشمنان اسالم و انقـالب و امـام    سر زندپس اي خانواده عزیزم مبادا حرکتی از شما 

نمایید، توصیه  شکسته دلحسینی و یاران خمینی را  خونبارعزیزم را دلشاد و یاوران مکتب 
مند  بت اهل بیت عالقهمح نمایم فرزندان خویش را از عنفوان بچگی به تربیت اسالمی ومی

هـاي   همچنین مبادا از مرگ و روز بازخواست غافل شوید که تمامی بدبختی. و آشنا بنمایید
 .ما به خاطر توجه زیاد به دنیا ومشغول نشدن به دنیا و غفلت از قیامت و آخرت است

گرامی از کبر و غرور و بغض و حسد دوري جویید که به خـدا قسـم    در ضمن خانواده
س این امراض در وجودش ریشه دوانیده باشد و خیلی زود بـه فکـر معالجـه نباشـد،     هر ک

. ، تبدیل خواهـد شـد  5صفت و خوار و زبونایمانش از بین رفته و به انسانی پست و حیوان
بـود در انتظـار شـهادت روز     هـا  مـدت اي عزیزان الزم است خدمت شما عرض نمایم کـه  

ولی این . دست نیاورده بودم بود، هنوز لیاقتش را به که معلومکردم ولی این طور شماري می
بر حقیر الهام شود، بر یقین بودم که این بار به فـیض شـهادت نائـل خـواهم      6کهاینمثل بار 

زمـانی کـه شمشـیر کـین بـر فـرق       ) 7(شد و به خداي واحد قسم همان گونه که علـی  
دارم،  ، بنده نیز عنـوان مـی  7مبارکشان اصابت نمود، فرمودند حال به خداي کعبه راحت شدم

                                           
 .»عبده«در اصل وصیت  -1
 .»جزوه«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات .ك.ر -3
 .»گانشیفته«در اصل وصیت  -4
 .»زبور«یت در اصل وص -5
 .»مثلی که«در اصل وصیت  -6
ب الکعبه«: اندفرمودهکه پس از ضربت خوردن در مسجد کوفه  )7(حضرت علی ترجه این کالم  -7  .»فُزت برّ
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نمـایم کـه   باشد که بنده حقیر نیز احساس سعادت و خوشبختی و آرامش مـی خدا گواه می
دیگر عرضی ندارم بـه جـز   . ام بودبه فیض شهادت رسیدم که همان آرزوي دیرینه 1باالخره

 .شما عزیزانم طلب آمرزش و بخشش از همه
 ید هاشمیدحمیر سیالحق

14/11/64 
 

 ]اي دیگرنامهوصیت[
 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 14/11/64عاصی سید حمید هاشمی در مورخ  2نامه الحقیر عبدوصیت
و مـا   نتظـر یو منهم مـن   نحبه یفمنهم من قضصدقوا ما عاهدوااهللا علیه، ن رجالٌ یمن المومن«

 3»الًیبدلوا تبد
الم« و علـی اوالد الحسـین و علـی     بـن الحسـین  عبداهللا الحسین و علی علیعلیک یا ابا الس

 4»)7(ناصحاب الحسی
روح است و پیغامش مفتاح فتوح و سالمش در وقـت   آن خدایی که نامش راحت به نام

را کشتی نوح، صلوات  ذکر او مرهم دل مجروح و مهر او بالنشینان. صباح مؤمنان را صبوح
روانش و بـا سـالم بـر    و پیـ  اهللابقیـۀ  و درود بر پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت، حضـرت  

 .خمینی و یارانش
ه قلـم از وصـف   ک یر در مقابل آن دسته از بزرگوارانیا، بارالها، پروردگارا، بنده حقیخدا

تـوانم  یخورد، چه مـ یت قلوبشان غبطه میاغذ از نورانکافته یقل یناتوان و صفحات ص ها آن
ه کـ  ییهـا ن و ال مذهبیو منافق نیمنظور مفسد(سم و متقابالً در برابر آن دسته از افراد یبنو

ه در کـ ست ا جه بهتر آنیدر نت. ده استیفایهم گفته شود ب یاگر مطلب 5]...[  ها آنتنها توجه 

                                           
 .»بالخره«در اصل وصیت  -1
 .»عبد«در اصل وصیت  -2
 . 23 /احزاب -3
 .ابتداي زیات عاشورا -4
 .ستناخواناحدود نصف سطر در اصل وصیت  -5
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ت در صـفوف رزمنـدگان   کمنظور از رفتن به جبهه و شر(ام ه داشتهک یش و هدفیمورد خو
 .ر درآورمیتحر را به رشته یالمکچند ) اسالم
) 7(سـرورم حسـین   مـوال و گوهربـار   ن سخن ارزشمند ویا دایبه ه کهر زمان  يآر

، با خویشـتن  1»بار شرف داردمرگ با افتخار بر زندگی ننگین و خفت«اند  افتم که فرموده می
 بـن  نیحسـ عاصی، خود را به عنوان شیعه و پیـرو   توانم بندهنمایم پس چگونه میتفکر می

مقابل این همه ظلم و ستم و نـاحقی و  خطاب و قلمداد نموده و نمایم، ولی در ) 7(علی
 .2»الذله منهات یه«شود، سکوت نموده؛ فساد که توسط دشمنان بر ما تحمیل شده و می

و مخالفت دارد مغایرت  ن و خفت باریننگ یارانش با زندگیتب آقا ابا عبداهللا و کم يآر
نمـوده و در   حمـل توانم تیدانم، پس چگونه م یم 3عه و عبدیش را شیه خوکو لذا بنده هم 
سـت  یبایمـ  احکـام اهللا دفاع از  يلذا برا. اورمیظلم و ستم را نموده و دم بر نبرابر کسی که 

ه کـ ر کن تفیلذا بنده با هم. نیخواهد بود به اسالم و مسلم ياهبرض 4]...[رد و هرگونهکام یق
برداشـتم در   ا نمـودم و گـام  یـ شـتن را مه یخو ،از به خون داردین برهه از زمان اسالم نیدر ا
 یتمام يآر. ه همان شهادت استکسعادت نهفته است  نیتر بزرگن آ عاقبت ]در[ هک یراه

ـ مرگ در بستر خـواب بـه سراغشـان آ   مبادا  هکن ما از آن هراس داشتند یبزرگان د بلـه  . دی
 ومیو  ةالحسر ومیالحساب و ومیبه  يه اعتقادکد از مرگ بترسند و غصه بخورند یبا یسانک
 .اندا قرار دادهیدن چهیش را مشغول و بازینداشته و خو 5»السرائر تُبلی«

ه در روزگار شهادت با کرند یغم در بغل بگ يزانو یسانکست در واقع یبایپس م ي،آر 
 ه اوجکـ بل ،ستیست نکما ش يپس شهادت برا. دینمایا را وداع میدن ،ر از شهادتیغ یمرگ

، 7چه بکشیم و چه کشته شویم در راه عقیده است 6[...]شود چرا کهیما محسوب م يروزیپ
ــدر هــر دو صــورت پ، 7اســت ــراه يحــال ا. میروزی ــدسی گــر یامــروز د ،ربالکــو  1ان ق

                                           
 .»ٍ فی ذّلةموت فی عزٍّ خیرٌ من حیا« فرموده است  )7(حسین  م، اما 68ص  ،4ج  ،مناقب آل ابی طالب -1
 .270ص  ،جواد محدثی ،فرهنگ عاشورا .»من ظله«در اصل وصیت  -2
 .»عد«در اصل وصیت  -3
 .در اصل وصیت ناخوانا -4
 .9/ طارق -5
 .حدود یک سطر از اصل وصیت محو شده است -6
 .ناخوانادر اصل وصیت  -7
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ا نیـز از مـ  ) 7(یدنـد و علـ  یروانش حماسه آفریه پکخوشحال است چرا  )6(محمد
ار یبسـ  2نـون کهـم ا  )7(نیانـد و حسـ  ردهک به پاامت یانش قیعیه شکنیبه لحاظ ا ،خشنود

جوانان رزمنده ما به جوش آمـده اسـت و ارواح    يهاه خونش در رگکرا یز 3تاسشادمان 
شه ین شاهدان همیه اکچرا ي رزمندگان، گوحیگر هستند و تسببه شهدا تماماً امروز نظارهیط

ان از کـ ه ناپایی کـ هـا ه چگونه از خـون کگر احواالتمان هستند مشاهده بیوخخ به یتار زنده
 .دهییها روسروها و الله ،زندیریو م 4دنختین ریانمان بر زمکپا

ن یسـوزند تـا بـد   بشـمع  چـون  هـم ه کبخش است عاشقان لذت يزان چقدر برایعز يا
شوم تنم را گـر بـه   یادآور میپس دگر بار . شود یکین ظلمت و تاریگزیجا ییله روشنایوس

زند و هـزاران  و جسمم را اگر بسـو  5]...[را از حدقه بیرون ریزند زند و چشمم یدار ظلم آو
 ،اگر هر بند از بنـدم  ،جدا سازند گر بندم 6]...[بار دگر در راه ایمان بگیرندم بر سنگ کوبندم

ـ لـذا در ا  .ش بستمیخو ]ي[ ه با خداکه فراموش سازم آن عمل و سوگندم کمحال است  ن ی
ح جوار یه اگر تمامکخواهند برد  یقت پین حقیتبم و انقالب به اکزمان دشمنان اسالم و م

پـس   يآر. رنـد یمانم را از مـن بگ یرند هرگز نخواهند توانست ایبدنم را از من بگ يو اعضا
ـ ه جانم را در ای کمن زمان ين است برایریچه ش و  ،میاش نمـا ین راه نثـار صـاحب اصـل   ی

الم علیکم و  .ه آن برگردانمیو اول یامانت را به صاحب اصل اهللا و برکاته رحمۀوالس. 
مـا   يه امام فعـالً تنهـا بـرا   کد یه قدر امام امت را دانسته و بدانکشوم یادآور میان یدر پا

 .باشدیمستضعفان جهان م یو رهبر تمام یشان حامیه اکبل 8استران رهبر یا 7ملت
 

 نیدعبدالحسیسالحقیر سیدحمید هاشمی فرزند 
 14/11/64مورخه 

 .وط به خانوادهام مربوط است به مسائل مالی بنده و مربنامهاین قسمت از وصیت
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حسـاب و پرداخـت    قـاً یدقخانواده عزیزم بعد از آنکه خمـس و زکـات امـوال بنـده را     
الحسنه و صادرات را به مجید بدهید، جهت انجام کسب نمودید، مبلغ نقدي در بانک قرض

البته به شرطی که درسـش را  . بنده در آمده به علی بدهید به نامو کار، همچنین موتوري که 
البته اگر پولش را مجید نیـاز داشـت   (ند و با دوستان ناباب دوستی نداشته باشد خوب بخوا

را بـه  ) 3×4(یخچال را به اعظم و منصور بدهید و قالی ماشـینی  ). مجید بدهید را بهپولش 
را هدیـه کنیـد بـه     1هـایم هاي عیدي و دستبند را به مـادر و تعـدادي از کتـاب   اکرم و سکه

ها علـی و  را نیز در خانه، مادرم براي بچه) 2×3(فرش ماشینی . طامکتابخانه امور تربیتی بس
ا در جبهه بودم و هنـوز  رحسین نگه داشته، در ضمن چون ماه رمضان سال گذشته تمامش 

روز  15روز روزه از سال گذشـته و   30هایش را بجا آورده، ادا نمایم، لذا موفق نشدم روزه
تومـان هـم در بانـک     500در ضمن . دهکار هستمروز، روزه ب 45جمعاً  هاي قبلاز سال

الحسنه دفترچه قرض 3پولی که در. دارم که آن مبلغ را به فقرا بدهید 2]...[مسکن پیش علی 
 دیسـ متعلـق بـه بـرادر بـزرگم      4اشهمه) هفده هزار و پانصد تومان(الحسنه شاهرود است 

 .است که پول موتور ایشان است، لذا به ایشان برگردانید محمد
ام بگوییـد اگـر از   ارادت داشته ها آنکه از نزدیک خدمت  دوستانها و یان از فامیلدر پا

مجلـس   نمـودن از تشریفاتی برگزار . بنده بدي دیدند ما را عفو بنمایند و بنده را حالل کنند
 . ترحیم و یادبود بنده، جداً خودداري نمایید

 »اتهکاهللا و بر رحمۀم یکوالسالم عل«
 ید هاشمیدحمیس ریالحق یعاصالعبد

14/11/64 

                                           
 .»تعدادي کتابهایم«در اصل وصیت  -1
 .یت ناخوانادر اصل وص -2
 .»به«در اصل وصیت  -3
 .»همش«در اصل وصیت  -4
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 هاي کلیديعبارت
I رساند يروزیدرست انقالب را به پ يه با رهبرکد یز را بدانیقدر امام عز. 
I  ه جبهـه واقعـاً بـه    کـ ننـد  کن يریپدر و مادرها خواهشمندم از رفتن فرزندانشان به جبهه جلـوگ

 .جوانان پشت جبهه محتاج است
I ه باعث وحـدت  کد ینکت کشر ها جماعتد و در جلسات و نماز ینکن كرسنگر نماز جمعه را ت

 .شودین شما و مردم میشتر بیهر چه ب
I  ت هستندکن مملیسازان اندهیه آکد ینکت یم را خوب تربکوچکبرادران. 

 سیدسعید :نام
 هاشمی :خانوادگی  نام

 سیدمحمد :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1347یکم دي  :تاریخ تولد
 شهر دامغان :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1366نهم آبان  و بیست :هادتتاریخ ش
 ماووت عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 فردوس رضاي زادگاهش :مزار
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 هاشمی دیسع دیس
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
 .2»رزقونید ربهم اء عنیاهللا امواتاً بل احلیسب یف 1ن قتلوایوال تحسبنّ الذّ«

و نایب بـر حقـش امـام    ) عج(با درود و با سالم بر یگانه منجی عالم بشریت مهدي موعود 
رفیع شـهادت نایـل    من به درجه که یزمانمان تا عزیز و بر یکه تازان اسالم برادران رزمنده

یط از آنم که وصیت به شما دهم ولی خوب شـرا  تر کوچکهر چند . ام، وصایایی دارمهنشد
ـ اشود که وصایایی به شما بکنم از تمام افرادي کـه  می 3الزمه و زمان به صورتی است ک  نی

یی دارم که اول آنکه قدر امام عزیز را بدانیـد کـه بـا    ها تیوصخوانند برایشان را می تیوص
کـرد بـه ایـن    فکر نمـی  کس چیهاي که رهبري درست انقالب را به پیروزي رساند، پیروزي

بیاید رهبري درست ایشان باعث شد ما با دادن شهداي کمی پیروز شـویم،   سادگی به دست
در و یا هنوز هـم   اند، به سختی به دست آوردهولی در خیلی از کشورهایی که انقالب کرده

اي برادري که . اش را از سر ملت ما کوتاه نکندخداوند سایه شاءاهللا ان. درگیري هستند حال
تـوانی  ها برو و اگر سنت زیاد است و نمیی، اگر جوانی، به جبههخواننامه را میاین وصیت

 . پس فرزندت را بفرست
پدر و مادرها خواهشمندم از رفتن فرزندانشان به جبهه جلوگیري نکنند که جبهه واقعـاً  

در بودیـد امیـدوارم کـه     4اماي برادرانی که همکالسـی . به جوانان پشت جبهه محتاج است
هایتـان  درس نکهیادر کنار : وصیتی که به شما دارم این است. پیروز شویدهمیشه  تانیکارها

شرکت  ها جماعتخوانید سنگر نماز جمعه را ترك نکنید و در جلسات و نماز را خوب می
پدر عزیزم، من را حاللم کـن  . شودکنید که باعث وحدت هر چه بیشتر بین شما و مردم می

از تمـام   نکهیاعث ناراحتی شما شدم، ولی وصیتی دارم و احترامی کردم، یا بااگر به شما بی
درخواست کنی که گریه نکنند و لباس سیاه به هیچ وجه نپوشند و تازه باید جشـن   ها لیفام

                                           
 .»قتلو«در اصل وصیت  -1
اند و نـزد خدایشـان روزي خواهنـد    اند، بلکه زندهمرده مپندارید آنان که در راه خدا کشته«ترجمه  169/ آل عمران -2

 .»خورد
 .»ملزوم«در اصل وصیت  -3
 .»همکالسیم«در اصل وصیت  -4
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مـادرم را  . بگیرند، مجلسی به مناسب پیوند عاشـق و معشـوق، پیوسـتن عاشـق بـه معبـود      
کـنم و شـما هـم    و حاللیت میمادر عزیزم از شما هم طلب بخشش . دلداري و روحیه بده

 .نباید از شهادت من ناراحت بشوي
آینـده   ]در[سازان این مملکـت هسـتند و   برادران کوچکم را خوب تربیت کنید که آینده

، روز 12مقدار پولی دارم در راه خیر خرج کنیـد و بـرایم    ]اگر[. خواهد بود ها آندر دست 
 .روزه بگیرید

 »والسالم«
 11/4/63 -سید سعید هاشمی
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 هاي کلیديعبارت
I ندکاده ین پیزم يام خدا را روکه احکا آمده است ین به دنیا يانسان برا. 
I دار اهللا رفتندیدند و عاشقانه به دیشکز یه دست از همه چکردند کما آنقدر رشد  يشهدا. 
I نندیبینم يگرید يزیواقعاً بجز خدا چ) عج(ان آقا امام زمان یرکلش. 
I است یو فانا زودگذر یه دنکد، چرا ید و مباهات بورزینکافتخار  د خودیبه شه. 
I دینکع ییرا تش هانآشما ستند ین یراض  شهداد ینکد و عمل نیاگر شعار بده. 
I ت فاصله گرفتند، در دامن استعمار گرفتار شدندیه ملت از روحانک یهر زمان. 
I مسـاجد پـر باشـد چشـم     کـه   ینم مساجد را پر نگه دارند چون زمـان کیه میز توصیبه ملت عز

 .شودیور مکدشمن 
I دیها را پر نگه دارو جبهه نماز جمعه. 
I دینکخواهرم حجاب را فراموش ن. 
I  دینکن را فراموشبرادرم تقوا. 
I به دستورات امام عمل کنید. 

 محمدحسین :نام
 هراتی :خانوادگی  نام

 العابدینزین :پدر نام 
 کبري :نام مادر

 1342سوم فروردین  :تاریخ تولد
 شهرستان دامغان  :محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت

 سپاه :نندهک گان اعزامار
 1364یکم بهمن  و بیست :تاریخ شهادت
 اروندرود :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهش فردوس رضاي :مزار
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 محمدحسین هراتی
 

 یبسمه تعال
 .2»رزقونیاء عند ربهم یاهللا امواتاً بل احلیسب یف 1ن قتلوایو التحسبنّ الّذ«
) نـزد (اند، خیر، آنهـا زنـدگانی هسـتند    شوند، مردهگمان مبرید آنانکه در راه خدا شهید می«

 .»خورندپروردگارشان روزي می
یـک   العابـدین هراتـی داراي شـماره شناسـنامه    اینجانب محمدحسین هراتی فرزند زیـن 

او هستیم و بـه سـوي   نامه خود را با شهادت به یگانگی خدا که همه از وصیت 1342متولد 
ـ . گـردیم  او باز مـی  د بـن  و انـا الیـه راجعـون و بـا شـهادت بـه خـتم رسـول          هللا اانّ محمـ 

آقـا   اهللابقیـۀ حضرت  ها آنتا خاتم ) 7(از حضرت علی ها آنو جانشینان ) 6(عبداهللا
که امید همه محرومان جهان به او دوخته اسـت و بـا درود سـالم بـر نایـب      ) عج(امام زمان

که مـا را   بر او با سالمخمینی که چراغ هدایت را در پیش روي ما روشن کرد و  حقش امام
 .ي عاشقان اهللا کشاندبه واد

شما کـه در   بر نیآفر، شهدا و مادرانمادر گرامی و اي پدران  پدر وو با سالم بر تو اي 
پـرورش   را 5)7(هـا  قاسـم و  4)7(، علـی اصـغرها  3)7(دامن پاك خودتان علی اکبر

آفرین بـر شـما کـه در آن دنیـا     . هاي جهاد فرستادیدبه میدان اسالم نیدبراي یاري دادید و 
. بلنـد اسـت   )3(و زینب کبـري  )3(فاطمه زهراو ) 7(سرتان در پیش روي امامان

 گونـه  چیهـ اید امـا مـن   دانم در زندگی زحمت زیادي براي من کشیدهمادر عزیزم می پدر و
امیدوارم مرا عفـو  . ي شما را جبران کنمها زحمتام وانستهام و نتاي براي شما نداشتهاستفاده

 .را خدا به شما بدهد ها زحمتکنید و امیدوارم ثواب این 

                                           
 .»قتلو«ت در اصل وصی -1
 .169/ آل عمران -2
 .تعلیغات .ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
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هاي نبـرد حـق   خارج شدم و به جبهه کامل یبا آگاهمن براي جهاد در راه خدا از خانه 
-هه نمـی پشت جب عمر درقسم، ماندن یک لحظه در جبهه را، به یک  و اهللاعلیه باطل آمدم 

 طور همانواقعاً   داند،این نعمت را نمی قدر ،استانسان تا زمانی که به این دیار نیامده . دهم
بینیم که این جنـگ نعمـت   ما به طور وضوح می.1»ین جنگ نعمت استا«، گفتکه امام می

 هـا  ملـت آمـدن   2باعث به خـروش  شهدااما خون ما . ي زیادي دادیمشهدااست، اگر چه ما 
شود و احکام قرآن در جهان پیاده به کشورهاي دیگر صادر می تر عیسرو انقالب ما شود می
شود و انسان هم براي این به دنیا آمده است که احکام خدا را در روي زمین پیاده کند و می

 .آنقدر رشد کند که بجز خدا نبیند
یـدار اهللا  ما آنقدر رشد کردند که دست از همه چیـز کشـیدند و عاشـقانه بـه د     3شهداي

واقعـاً بجـز خـدا    ) عـج (است بگویم، لشکریان آقا امـام زمـان    هم الزم 4را نکته نیا. رفتند
دهنـد  می ها آنشوند خبر حمله را به زمانی که به حمله نزدیک می. بینندچیزي دیگري نمی

و  کننـد  یمـ روند حنا می. شوندکنند و همه آماده دیدار با او میاز شوق دیدار خدا گریه می
] و[خواهد عروسی کند سـر  اید جوانی که مییا دیدهآ. دشون یخود م با معشوقآماده دیدار 

هم یعنی عاشقان اهللا آن  هانآ. دزننعطر به خود می ،5کندکند و حنا میوضع خود را تمیز می
 .دانندمی شانیعروسرا شب  شهادتشانآن شب را یعنی شب 

خواهند حرکـت کننـد بـه    ها مینویسم بچهیبه حمله دارم م 6نامه را دو شباین وصیت
ایم و عطر ي نو خودمان را به تن کردهها لباسایم، ها و خودم حنا کردهمیدان نبرد، همه بچه

. برسـاند  مـا را که خدا هر چه زودتـر شـب وصـال     دوارمیو امایم منتظر موعود هستیم زده

                                           
دانستند بلکه جنگی که فرصت شهدت طلبـی مقاومـت، اسـتقالل اقتصـادي،     امام خمینی جنگ را صرفاٌ نعمت نمی -1

تـه وحـدت، حضـور    دانسـتند و الب کرد را نعمـت مـی  نظامی را در پی داشت جنگی که فرهنگ ایثار را تقویت می
لح  طلبی درشهادت  ۀها روحی جوانان بسیجی در جبهه به فرهنگ عاشـورا  . ك.ر. (تندسدان را نعمت مینیروهاي مس

  ).و امام خمینی
 .»بخروش«در اصل وصیت  -2
 .»شهداء«در اصل وصیت  -3
 .»نکته هم«در اصل وصیت  -4
 .»میکنند«وصیت  لدر اص -5
 .است 8از تاریخ وصیت شهید انجام گرفته عملیات والفجر نزدیکترین عملیاتی که پس  -6
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ام و بـه جایگـاه اصـلی خـود     هن عروسی کرد، مخوانیدنامه را میزمانی که شما این وصیت
ی هم که زیـر آتـش تیربـار    زمانمعشوق،  عاشق با 1ام چه خوش سعادتی است دیداررسیده
این کارها به فکرهاي مادي کـه  . ریزندگویند، نقل و نبات دارند سرمان میمی رندیگ یمقرار 

ن بـر شـما   یرنـد و آفـ  کل یـ آن را تحلتواند آید و نمیاند، جور درنمیغرق در مادیات شده
ل منّـا «د ییگویم ،آورندیشما را م يه دامادهاک یمادران قهرمان زمان نا تقب و شـما ملـت    »رب

ه کهستند  يعده محدود چون اآلن ،دید خودتان ادامه دهیدان را بایران راه شهید پرور ایشه
ار شـهید خـود افتخـ    د و بهیار خود خسته نشوک رده ازکن ییچرخانند، خدایار جنگ را مک

 .کنید و مباهات بورزید، چرا که دنیا زودگذر است و فانی
ـ از ا يمقدار. دیتفاوت جامعه، شما فقط شعار ندهیب يها انسان ياو  ن شـعار خـود را   ی

ـ آورنـد ز ید میه شهک ید، زمانینک شعورل به یتبد ـ ریگیآن را مـ  ر جنـازه ی د ییـ گو ید و مـ ی
ادامـه  ا او انتظـار دارد راهـش ر  . ادامه دارد 2شدم راهیدم شهیبر و شهکاند اهللا ادان زندهیشه
مـال، جـاه، مقـام      ، زن، فرزند،یه دل از خانه، زندگکن است ید و ادامه دادن راه او هم ایده
هاي نبـرد حـق   ي او را برداري و به جبههافتاده 4به زمین دنیا بکنی، اسلحه با 3عو ودا ینکب

 .را تشییع کنید هانآراضی نیستند شما   شهداکنید علیه باطل بیایید، اگر شعار بدهید و عمل ن
یک صحبت هم دارم با افرادي که آگاهانـه یـا ناآگاهانـه افـرادي را دور خـود جمـع       و 
 5خواهنـد مـردم را نسـبت بـه     و با جمع شدن افراد منافق اما با چهره اسـالمی مـی  ، اند کرده

انـد،   کـور خوانـده   آنهـا ند، امـا  یی را هم اشغال کنها پستروحانیت بدبین کنند، امکان دارد 
خواهد شد، چـون امـام زمـان      هم افشاء ها آنشد چهره   چهره دیگران افشا که يهمان طور

روحانیـت   جامعـه رو  خواهیم در دنیا سربلند باشـیم، بایـد دنبالـه   اگر ما می. با ماست) عج(
زمـانی کـه ملـت از     دهد هر هم دنباله رو خط امام هستند زیرا تاریخ نشان می آنهاباشیم که 

                                           
 .»دایدار«در اصل وصیت  -1
 .»راحش«در اصل وصیت  -2
  .»وداء«در اصل وصیت  -3
 .»بزمین«در اصل وصیت  -4
 .»که«در اصل وصیت  -5
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روحانیت فاصله گرفتند، در دامن استعمار گرفتار شـدند و آن ملـت بـه خـواري و زبـونی      
 .دچار شد

شما اگر شـهید دادیـد    .مو یک صحبت دیگر با خانواده خودم و خانواده دیگر شهدا دار
سـعی   در راه خدا دادید، منت بر سر مردم نداشته باشید و یا طلب زیادي سر بنیاد شهید، یا

اي را بـه اسـم شـهیدان بکننـد، چـون ارزش خـون       نکنید که اسم کوچه، مدرسه یا موسسه
کنم مسـاجد را پـر نگـه دارنـد     شهیدان از این چیزها بیشتر است و به ملت عزیز توصیه می

شـود، مخصوصـاً نمـاز جمعـه و      مساجد پر باشد، چشم دشـمن کـور مـی    1چون زمانی که
 .ها را پر نگه دارید جبهه

نکنید و اگر  را فراموشبرادرم تقوا را تقوا . هرم حجاب را حجاب را فراموش نکنیدخوا
دیده عفو بنگریـد و مـرا حـالل کنیـد و بـه دوسـتان و        مرا بهدر زندگی بدي از من دیدید 

شـیطان گرفتـار    در دامـن کنم مقداري به خودشان بیایند، خـدایی نکـرده   آشنایان توصیه می
خواهم که براي من طلـب مغفـرت بکننـد،    دامه دهند و از ملت مینشوند و راه شهیدان را ا

حرف آخر، حرف من حرف امام است، به دستورات امام عمـل  . چون بنده گنه کاري هستم
خواهم پـدر و مـادر را   دفن کنید از برادرانم می شهدامرا در فردوس رضا دامغان کنار . کنید

 2]راه[      یی که در این راآنهاو خوشا به حال  بیشتر دلداري بدهند، چون همه ما رفتنی هستیم
 . بروند

 )هراتی(
 

ـ . ار اموال با او هستیدهم و اختیخود را پدر خود قرار م ینجانب، وصیا ن مسـئله  یاول
. دیـ نکرد خـرج  ک کمکد یاد شهیار است و اگر بنیه در اختک یعزا را از پول یلکخرج  نکهیا

و مراسـم   يه عـزادار کـ  ياد مگر به انـدازه یریمرا نگ حقوق یعنی  د؛ینکحقوق سپاه را قطع 
ـ یپانصد تومان به آقا س] و[در ضمن سه هزار   اج دارد،یاحت ار هسـتم،  کبـده  ید محمود تراب

بـه   تومـان  50رضا،  ییتومان به خانه دا 50، ین هراتیالعابدنیدو هزار تومان به پدر خود ز
 یتق دیستومان به آقا  50، ییدراینعمت ح تومان به خانه 50، ییدرایخانه حاج ابوالفضل ح

                                           
 .»مساجدزمانی«در اصل وصیت  -1
 .»را«در اصل وصیت  -2
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 یتقـ  دیسـ ست تومـان از  یدو] و[دو هزار   دارم، یمل کتومان در بان هزار یسپور و یشمس
 یـک هم از سـپاه و   يالحسنه وحدت و مقدارر هستم، پانصد تومان از قرضیپور بگیشمس

 .است ین هراتیالعابدنیار آن با پدرم زیه اختک 125موتور هوندا 
روزه را  روز،  39فـاره  کد و یرید، دو ماه روزه بگیمن نماز بخوان ير ضمن سه سال براد

 .دینکد و طلب مغفرت بیبر گردن من داشت حقش را بده یس حقکهر . دیهم بده
 

 هراتی
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 هاي کلیديعبارت
I مییه همه از اوکم ییم و به خاطر اوییاو يم و به سوییه هم از اوکاو  به نام. 
I و  هـا  خـون ن یـ رفت و چون اسالم به ا )7(ن یمان امام حسم چون فرماندهیرویم و میما رفت

 .اج داشته و دارد و خواهد داشتیاحت ها شهادت
I م و چـون  یردکیدفاع م یبود و از اسالم و حق تعال یمان الهم و پشتوانهیما چون جنود خدا بود

 .روزیم و چه پید بشویم چه شهیشویروز میه پکم یمورد نظر امام زمان بود
I میترسینم کس چیهم از یم، چون ما خدا را داریروزیز ما پیملت عز يا. 
I مید و به گفتارش بها بدهینکن لحظه دفاع یه تا آخریت فقیاز وال 
I ن سـتاره  یـ ارات از تـابش نـور ا  ین سـ یـ ه اکارات ین سیاست در ب ینوران ياامام ستاره میگویم

 .ندبریاستفاده و بهره م
I راه قدس «ه امام فرمود کد ینکا را به زانو در آورده و آنچنان یکد تا آمریجنگ را آنقدر ادامه بده

 .»دینکل را نابود یید اسرایبا«و  »گذردیربال مکاز 
I است یفه الهین راه و وظیه اکد یینما يارین قطره خونتان یاسالم را تا آخر. 
I بشود  هستکشتر شیسته آنان بکد دل شید و نگذاریشتر احترام بگذاریشهدا ب يها به خانواده. 

 رضامحمد :نام
 هراتیان :خانوادگی  نام

 حسینمحمد :پدر نام 
 البنینام:نام مادر

 1345هجدهم شهریور  :تاریخ تولد
ـ روستاي حاجی :محل تولد از توابـع   ادآب
 دامغانشهرستان 
 متوسطه سوم :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1363دوم اسفند  و بیست: تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 رضاي زادگاهشگلزار فردوس  :مزار
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 محمدرضا هراتیان
  

 میاهللا الرحمن الرحسمب
 به نام خداوند بخشنده مهربان

ـ  لحقوابهم منَین لَم یستبشرون بالذّیهم اهللا من فضله و یتن بما آیفرح« خوف عل هم و یخلفهم االَّ
 1.»حزنونهم یال 
اند بشـارت  وستهینپ ها آنه هنوز به ک ینند و به مؤمنانشادما یدان به فضل و رحمت الهیشه«

  ».چ غم نخورندیا هید و از فوت متاع دنیچ نترسیه از مردن هکدهند 
ییم و به خـاطر اویـیم کـه    او يم و به سوییاز او هه همخدایی او ک ااهللا به نامیااهللا یااهللا ی

انـاهللا و  «فرماید آنگاه در قرآن میشویم که خدا همه از اوییم و آنگاه باز هم به او ملحق می
 . را و سپس هدایت کرد ما را به سوي خودش ها انسان، به نام که آفرید ما 2»راجعونالیه 

و نایب بر حقـش امـام امـت    ) عج(ن با درود و سالم بر منجی عالم بشریت آقا امام زما
ا براي خدا و جهـاد  شکن و با درود و سالم بر پدران و مادرانی که فرزندانشان رخمینی بت

فدا کردند تا اسالم به جا بماند و قـرآن   )3(  و فاطمه) 7(ن چون حسیدر راه خدا هم
رفـت و چـون   ) 7(مان امـام حسـین   رویم چون فرماندهآري ما رفتیم و می. پاینده باشد

احتیاج داشته و دارد و خواهد داشـت و مـا چـون جنـود      ها شهادتو  ها خوناسالم به این 
کردیم و چون مورد نظـر  مان الهی بود و از اسالم و حق تعالی دفاع میدیم و پشتوانهخدا بو

شویم چه شهید بشویم و چه پیروز، حرکـت کـردیم تـا نـداي     امام زمان بودیم که پیروز می
 .یت اسالم را از ستمکاران بگیریممظلوم

لّـا ذات   تنمـی  کس چیهآري اي ملت عزیز ما پیروزیم، چون ما خدا را داریم از  رسـیم، ا
حال که این روزها شور و حالی دیگر در بین مـا اسـت و چـون هـر روز بـه      . منتهاي اوبی

اي را داشته باشـم و بـه شـما ملـت      نامه شویم، بر آن شدم که وصیتمیتر نزدیک 3عملیات

                                           
 .170/ آل عمران -1
 .156/ بقره -2
ننـده بودنـد،   ککـه نیروهـاي سـمنان در آن عمـل     ) 12/10/63(زدیکترین عملیات با توجه به تاریخ تحریر وصیت ن -3

 .صورت پذیرفته است 19/12/1363است که در تاریخ » بدر«عملیات 



 )دفتر سیزدهم( نامه کامل شهدا وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      300

از والیت فقیه تا آخرین لحظـه دفـاع کنیـد و بـه     : شوم که یکعزیز این نکات را یادآور می
) عـج (رهبري واقعی است و با خدا از طریق امام زمان   ارش بها بدهیم، زیرا که او منشاءگفت

اي نورانی است در بـین سـیارات کـه    امام ستاره( -1گویم  در ارتباط است و این نکته را می
جنگ را آنقدر ادامه بدهیـد   -2) برنداین سیارات از تابش نور این ستاره استفاده و بهره می

و  2گـذرد راه قدس از کربال می(در آورده و آنچنان کنید که امام فرمود  1ا را به زانوتا آمریک
به گفتار و سخنان خـدا کـه در قـرآن آمـده عمـل کنیـد و        -3» 3باید اسراییل را نابود کنید«

اسالم را تا آخرین قطره خونتان یاري نمایید، که این راه و وظیفه الهی است کـه پروردگـار   
و وصـیت دیگـر بـه هـم سـنگران       خواهد کـرد  مؤمنانبهشت را نصیب شما  عالم سرانجام

بـه   4چنان واقعی بخوانید و به آن عمل کنید و نگذارید منافقینآموزم که درستان را آندانش
 .راه یابند که فردا نگهبانان و حافظان این مرز و بوم شما هستید ها دانشگاه
بیشـتر احتـرام بگذاریـد و نگذاریـد دل      هـاي شـهدا   اي ملت بـه خـانواده   نکهیآخر ادر 

سـر  بشود و حال این نداي تمامی شهیدان را همـه بـا هـم     ]رت[ه شکسته آنان بیشتر شکست
 : که دیبده

 را نگهدار  ینیخم يا تا انقالب مهدیا، خدایخدا
 جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم

 انیرضا هراتمحمد
12/10/63 
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 هاي کلیديعبارت
I دان شدمیدانستم و روانه م یفه شرعیک وظین زمان یه را در ارفتن به جبه. 
I دانم یک تصادف نمین شهادت را یدم، اینم و مکتبم به شهادت رسید يحاال که در راه جهاد برا

 .دانمیم یاقت و سعادت بزرگیبلکه ل
I ش یو امام خـو  يو مساجد با شعار اهللا اکبر با خدا ها ابانیخرا که در  یمانیام تا عهد و پمن رفته

 .میبسته بودم اجرا نما
I ن مرگ را انتخاب کـنم، آن هـم مـرگ کـه در راه     یرم چه بهتر که بهتریخر بمه آاگر قرار باشد ک

 .خدا باشد
I اصـغر بـه خـون    یو عل )7(ن یه خون من از خون امام حسکم اور تا بپوشیرا ب مادر کفنم يا

 .ستیتر ننیخفته، رنگ
I  شود مالیخدا پاراه  يه خون شهداکد ید و نگذاریبده مرا ادامهراه. 
I د و یـ ام را بردارد و بعد از شهادت من اسلحهیبان امام و رزمندگان باشیخواهم که پشتیاز شما م

 .دیبه قلب دشمن زبون نشانه رو
I دینکت یزنان با تقوا را رعا ين سنگر آزادیا ،ز، حجابیخواهران عز. 

 هادي :نام
 هراتیان :خانوادگی  نام

 رحمانقلی :پدر نام 
 قیهر :نام مادر

 1340 دوم بهمن :تاریخ تولد
 دامغانشهرستان  :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 سپاه :نندهک ارگان اعزام

 1363 نوزدهم خرداد :تاریخ شهادت
  رودخانه کارون :محل شهادت
غرق شدن در رودخانـه   :نحوة شهادت

 کارون
 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 هادي هراتیان 
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
 .1»جمعونیرٌ مما یخ رحمۀٌمن اهللا و  ةٌلَمغفرمتُّم  واهللا اَلیسب یولئن قُتلتُم ف«
به آمرزش و رحمت خدا نایل شـوید  ) در آن جهان(اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید «

 . 2»آورند، بهتر استفراهم می) در دنیا براي خود(و آن از هر چیزي که 
تـاریخ تولـد    349رزند حـاج رحمـانقلی، شـماره شناسـنامه     نامه هادي هراتیان فوصیت

 .176/62اعزام اریخ ت، ، محل تولد دامغان1340
 حقـش و نایـب بـر   ) عج(با درود و سالم بیکران به یگانه منجی عالم بشریت امام زمان 
هاي شهدا، اسـرا، معلـولین   امام خمینی، فرمانده کل قوا و با درود و سالم بیکران به خانواده

 . گ تحمیلیجن
دانم که مرا زیاد دوست داشتید و به من خیلی عالقه داشته و من پدر و مادر مهربانم، می

 ]وضـعیت [اي پدر و مادرم هم اکنون که دین اسالم و قرآن مـا در  . هم به شما عالقه داشتم
ور شـدند و  خطرناکی قرار گرفته و دشمنان اسالم از هر طرف به کشور اسـالمی مـا حملـه   

ارند که دین اسالم را نابود کنند و من رفتن بـه جبهـه را در ایـن زمـان یـک وظیفـه       قصد د
شرعی دانستم و روانه میدان شدم تا اینکه دشمنان را نابود کـنم و دیـن و مکتـب اسـالم را     

 .زنده کنم
حاال که در راه جهاد براي دینم و مکتبم به شهادت رسیدم، این شهادت را یک تصـادف  

زیرا شهادت ناگهانی و تصادفی نیست، بلکه . دانمیاقت و سعادت بزرگی میدانم بلکه لنمی
 .این حقیر کرده 3لیاقتی و سعادتی است بزرگ از طرف خداوند متعال نصیب

کـه ایمـان و    دوارمیـ امام ام و تـرك وطـن کـرده   مادر عزیزم، هم اکنون که هجرت کرده
و  هـا  ابـان یخد و پیمـانی را کـه در   ام تا عهمن رفته. هجرت من فقط براي رضاي خدا باشد

                                           
  .157/ سوره آل عمران -1
که به رحمت ایـزدي در پیوسـته و   ) غم ندارید(اگر در راه خدا کشته شوید و یا بمیرید «: در اصل وصیت معنی آیه -2

 .سوره آل عمران -157آیه » بسوي خدا محشور خواهید شد
  .»نسیب«در اصل وصیت  -3
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اگـر قـرار باشـد کـه     . مساجد با شعار اهللا اکبر با خداي و امام خویش بسته بودم اجرا نمایم
 بمیرم چه بهتر که بهترین مرگ را انتخاب کنم، آن هـم مـرگ کـه در راه خـدا باشـد      ]آخر[
  .تختند ننگ اسکه دین اسالم را شنا 1]مردن در بستر براي جوانان و مردم شهیدپرور[

بـه   2اصغرو علی) 7(که خون من از خون امام حسینم را بیاور تا بپوش اي مادر کفنم
ام را خواران و شرق و غرب بگو که اگر خانه و کاشانه به جهان. نیست 3خون خفته، رنگینتر

 ]یـک کلمـه  [ هـاي شـما قلـبم را سـوراخ سـوراخ کننـد، آرزوي      به آتش بکشید، اگر گلوله
 هـا  آنخواهیـد بـرد و بـه     5بـه گـور  دینم را  فروختن آرزوي و ]زبونی[ و ضعف 4]اي ذره[

بگویید که اگر پیکرم را پاره پاره کنید، اگر پاره تنم را در آتش بسوزانید، اگر خاکسترم را به 
زنـم اسـالم   دریا بریزید، از دل امواج خروشان دریا صدایم را خواهید شنید، کـه فریـاد مـی   

 .پیروز است
مـرا  بعد از شهادتم امیـدوارم کـه راه   . انقالب هستید ان عزیزم شما امیدهاي فردايبرادر

خواهم کـه  همچنین از شما می. شود مالیخدا پابدهید و نگذارید که خون شهداي راه  ادامه
ام را بردارید و بـه قلـب دشـمن    پشتیبان امام و رزمندگان باشید و بعد از شهادت من اسلحه

ارث ت هادشـ «م دانـی کـه مـی   طـور  همان. هادت چقدر زیباست براي ماش .زبون نشانه روید
چـه خـوب فرمـود رسـول اکـرم دربـاره شـهادت         7»و ارث از انبیا به مـا رسـیده   6انبیاست

بـا ایمـان    هـاي افـراد  در دل) 7(ی که شهادت امام حسـین به راست« :)7(علی بن نیحس
 ».دآتش و حرارتی ایجاد خواهد کرد که هرگز خاموش نخواهد ش

                                           
 .است اما به سیاق جمله باید چنین باشد ناخوانادر اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»رنگینتر«در اصل وصیت  -3
 .»یک کلمه«در اصل وصیت  -4
 .»بگور«در اصل وصیت  -5
 .»ارثی«در اصل وصیت  -6
 ،9ج  ،صـحیفه امـام  ( ،»اسـت شهادت ارثی است که از اولیاء به ما رسـیده  « :برگرفته از این سخن امام خمینی است -7

 .)341ص



 305هراتیان، هادي    ¹استان سمنان 

یـک کـالم هـم     .خواهران عزیز، حجاب این سنگر آزادي زنان با تقـوا را رعایـت کنیـد   
پـرور دامغـان، هرگـز بـه فکـر      برادران و خـواهران ملـت شـهید   . دارم 1همشهریانه سخن ب
هر کـس دل بـه دنیـا ببنـدد،     . وفا استگذر و بیآوري ثروت دنیا نباشید، زیرا دنیا زود جمع

 .کندفراموش میآخرتش را و ایمانش را 
ه    «: فرمود) 6(که رسول اکرم طور همان ـر بآخرتـ هـر کـس   « 2»من احـب دنیـاه اضّ
خواهم که بـه  از خداوند متعال می. »زند زیان می آخرتشدوست داشته باشد به ] را[دنیایش 

از شهادتم ناراحت نشـوند و پایـدار   ه خواهم ک و برادرانم مین شما صبر بدهد و از خواهرا
 .بمانند

 
 رنـد یا اگر زمـا برگ یا دریدر
 

 اقیانوسـیم  هکـ م زانیشویم نمک 
  

نند کر نکرا قرار بده و مردم ف 3دیمج اللّه و کالممادر مهربانم در روي تابوتم عکس امام 
س امام نشـانه  کام، عو هوس به جبهه رفته 4يهو يو از رو ییگشاشورک يه من براکنند کن

ن لحظـه عمـرم گـوش بـه     یتم و تـا آخـر  بسـ  5عتیش بیبا امام خو منه کن است ینشانه ا
 .محفظ قرآن رفته بود يه براکن است یفرمانش بودم و قرآن نشانه ا

ه کـ را مـن  یز. نندک يداردخواه یدن لباس سیه از پوشکه بستگان، رفقا تقاضا دارم یلکاز 
ه نـام او و هـدف او   کـ مـرده آن اسـت،   . دیفهمید فرق من با مرده را، مینکر کنمردم، اگر ف

ـ فرق شهادت با مـردن ا . هدف من معلوم بود یبرود، ول 6نیر از بگید ه مـردن  کـ ن اسـت،  ی
 . بر من و امثال من است ی جاویدشهادت آغاز زندگ ین رفتن، ولینابود شدن و از ب یعنی

ت یه بستگان و رفقا حاللیلکر از ین حقیه از طرف اکخواهم یم مادر و پدرمان از یدر پا
دار مـن و تـو در   یوعده د. نندکشان مرا حالل دخو خوبیدند به ید يبطلبند و اگر از من بد

 .)7(یعل بن نیحسو من نزد  )3(الزهرافاطمۀزد روز محشر، شما ن

                                           
 .»همشیریان«در اصل وصیت  -1
 .باب تحریم حب دنیا ،9ص  ،16ج ،وسائل الشیعه -2
 .»کالم مجید« وصیتدر اصل  -3
 .»هوا« وصیتدر اصل  -4
 .»بیت« وصیتدر اصل  -5
 .»بیرون« وصیتدر اصل  -6
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 .را نگهدار ینیخم يا تا انقالب مهدیا، خدایخدا
 پاسدار اسالم رهبر و الحقیر هادي هراتیان

 االنبیا و نجف اشرف قرارگاه خاتم 21/2/63اهواز 
 
 رده جـدا کـ  که فلـ کـ م چاره ندارم نکچه «
 

 »تـو را  يه دهـد بـو  کـ نم یچاز کجا غنچه ب 
  

 »تهاکو بر اهللا رحمۀم و یکوالسالم عل«
 هادي هراتیان
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 هاي کلیديعبارت
I روم یمه باطل یجنگ عل يه آماده اعزام به جبههک کنی، این اسالمیبا نشأت از قرآن و فرام. 
I  ،ریخون بر شمش يروزیماه پماه محرم، ماه شهادت. 
I  ع و نقطـه  یسـرخ تشـ  ب تـ کم يت و تعهد برای، روز سرنوشت و روز مسئولروز حرکتعاشورا

 .خ استیعطف تار
I اسالم با انقالب اسالمی آرزوي شهادت را دردل خودپروانده بودیم مافرزندان این مکتب . 
I دار همان انقالب حسینی استامام خمینی پرچم . 
I ا استقرار نظام جمهموریاسالمی کار ما به سرافرازي اسالم و انقالب تمام شودبه این امید که ب . 
I عاشورا در مکتب سرخ تشیع نقطه عطف تاریخ است . 
I ه که تبلـور آن  یت فقیت اسالم و والیثیو دفاع از ح یت ارضیمان در حفظ تمامیکه با خلوص ا

 .است، کوشا باشند) شکنبت ینیخم(امام امت 

 حیدر  :نام
 هراسانیان :خانوادگی  نام

 اسماعیل محمد :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1342 ششم اردیبهشت :تاریخ تولد
از روستاي کالتـه رودبـار    :محل تولد

 توابع شهرستان شاهرود
 راهنمایی اول :تحصیالت
 سپاه پاسداران :نندهک ارگان اعزام

 1362 یکم آبان :تاریخ شهادت
  سردشت-جاده بانه :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 انحیدر هراسانی
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
 .1»رزقونیاء عند ربهم یاهللا امواتاً بل احلیسب ین قتلوا فیوال تحسبنّ الذّ«

 .2ندیب نبیشور شما آسکد، تا یعاشورا را زنده نگه دار: ینیامام خم
ه باطـل  یـ جنـگ عل  يه آماده اعزام به جبهـه ک کنی، این اسالمیاز قرآن و فرام 3با نشأت

شـان و بخصـوص بـرادر    یخو ،مـادر  ،را بـا پـدر   یدانم طبق سنت مسـائل یم، الزم 4شوممی
ه خوشـبختانه مواجـه بـا    کـ م یم، مطرح نمـا یت آن را داریه خود افتخار عضوک یالله حزب

 )7( یه علـ کـ باشـد و آن یم» 5ریخون بر شمش يروزیماه محرم، ماه شهادت، ماه پ«ل یاوا
دهد یرا استمرار م 9فرزند بزرگوارش راه بدر. دکن یمام یق 8نی، قاسط7نیثکو نا 6نیه مارقیعل
ه کـ آن. زنـد یبار ورق مکه اسـت یـ ن علیخ پر افتخار اسالم را بـه نفـع مستضـعف   یدهد و تاریم

 يخـود را بـا نـدا    يریدر عقل نشـان داد، و سـازش ناپـذ    و مفهوم یشهادت را با تمام معن
گذشـت را در جهـت    و ثـار یا، يارکخ سر داد و راه فدایان تاریدیزیه ب 10»هات من الذلهیه«

سرخ ب تکم يت و تعهد برای، روز سرنوشت و روز مسئولروز حرکتاهللا نشان داد عاشورا 
ت را بـا  یو کـاروان بشـر   یله و دشمن را خنثیخ است که مکر و حیع و نقطه عطف تاریتش

شـهادت   ين مکتب کـه آرزو یاهللا رهنمون ساخت و ما فرزندان ام شده به لقاءیخطوط ترس

                                           
 .169/ آل عمران -1
را زنده نگه دارید که با نگه داشتن عاشـورا کشـور شـما آسـیب نخواهـد       عاشورا« :عبارت امام خمینی چنین است -2

 .»دید
 .»نشئت«در اصل وصیت  -3
  .»روم یم «در اصل وصیت  -4
صـحیفه  (» ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاري آغاز شد، ماهی که خون بر شمشیر پیروز شـد «امام خمینی  -5

 .)75ص ،5ج ،امام
 .تعلیقات .ك.ر -6
 .تعلیقات .ك.ر -7
 .تعلیقات .ك.ر -8
 .تعلیقات .ك.ر -9

 .تعلیقات .ك.ر -10
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بـه   یاسـالم  يو اسـتقرار نظـام جمهـور    یم با انقـالب اسـالم  یپرورانده بود خود را در دل
است شعار گذشته را به شعور مبـدل   ینیهمان انقالب حس دار پرچمکه  ینیامام خم يرهبر

اسـالم و انقـالب تمـام شـود و از همـه       يد که کار ما را بـه سـرافراز  ین امیبه ا ]تا[ساخته 
ت اسـالم و  یثیو دفاع از ح یت ارضیمان در حفظ تمامیوص ابرادران استدعا دارم که با خل

ـ و نر« 1...][ه است، کوشا باشند و ب) شکنبت ینیخم(ه که تبلور آن امام امت یت فقیوال  دی
وعـده خـدا    2»و نجعلهـم ائمـه و نجعلهـم الـوارثین     االرض یفان نمن علی الذین استضعفوا 

 .ک استینزد
 

 »يبع الهداتمن یوالسالم عل«
 

                                           
 .در اصل وصیت ناخوانا -1
ي خـود در روي زمـین و آنـان را پیشـوا و امـام      ایم که مستضعفین را خلیفههمانا ما اراده کرده« :ترجمه .5/ قصص -2

 .»دیگران و وارث خویش قرار دهیم



 313هراسانیان، حیدر    ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیديعبارت
I مـا رزمنـدگان درس    یه همگـ کن، یسرور آزادگان، سالم ما بر تو حس ين، ایسالم ما بر تو حس

 .میو شهادت را از تو آموخت یثار، مردانگیشهادت، شجاعت ا
I ن جـان ناقابـل   یه اکچه بهتر . میش بشتابیسرنوشت خو يم و به سوین راه را بروید ایهمه ما با

 .مینکم در راه او فدا یگر ندارید يزیه جز آن چک
I ن یـ ا هکـ نـد  کر خود یدهد و شما س يا شما را بازین دنیمردم مبادا حب مال و زرق و برق ا يا

 .ماند آخرت استیشما م يه براکهستند و آنچه  ین رفتنیها از بمال و ثروت
I دیخدا باشد تا به سعادت برس يرضا يد برایداریه بر مک ید هر قدمینک یسع. 
I دینکن یدشمن خال يرگز صحنه را براه. 
I دیسخنان امام را چراغ راه خود قرار ده. 
I دیبسپار) جع(مان امام زمان یآن موال ین انقالب را به صاحب اصلیا. 
I ندازندین شما تفرقه بید دشمنان بید و نگذاریاد خدا باشیشه به یو هم. 
I  دردهاستن درمان یه بهترکد، یاد نبریبرادران استغفار و دعا را از. 
I دینکت نکد و در خط او حرینکد و دستورات و سخنان او را گوش نیمبادا امام را تنها بگذار. 
I ن استیز سنگین اسالم عزیفه همه ما در دفاع از ایست و وظیوقت نشستن ن. 

 عبداهللا :نام
 هروي :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 سکینه :نام مادر

 1345سوم مهر  :تاریخ تولد
از توابع  آبادروستاي صالح :محل تولد
 دامغانشهرستان 
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 سپاه:نندهک ارگان اعزام

 1365هفتم شهریور  :تاریخ شهادت
 حاج عمران عراق  :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهش فردوس رضايگلزار  :مزار
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 عبداهللا هروي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسمه تعالی

ـ  ی الجنةبانّ لهم ن انفسهم و اموالَهم یمن المؤمن يانّ اهللا اشتر« قتلـون و  یل اهللا فیسـب  یقـاتلون ف
 1»قتلونی
ـ بهشت خر يمان را به بهایخداوند جان و مال اهل ا« ه در راه خـدا  کـ  هـا  آنرده، کـ  يداری

 .»شته شوندکا خود یشند کن را بیه دشمنان دکنند کیجهاد م
راه خـودش   سپاس خدایی را که ابتداي کار ما را سعادت و پایان کار مـا را شـهادت در  

الم علیک یا ابا عبداهللا .قرار داد سالم ما بر تو حسین، اي سرور آزادگان، سالم مـا بـر   2الس ،
تو حسین، که همگی ما رزمندگان درس شهادت، شجاعت ایثار، مردانگـی و شـهادت را از   

امـا حـاال    3»میبشـتاب اگر ما در کربالي تو نبودیم تا بـه یـاري تـو    «حسین جان . تو آموختیم
از اسالم و به عشق رسیدن به حرم  4هاي غرب و جنوب ایران براي دفاعاشقانت در جبههع

 ]خـدا [دانم از کثرت گناه چه کار کنم که اگـر  خدایا نمی. کنندتو با دشمنان اسالم پیکار می
خدایا ما که تحمل درد اعضـایی از  «کجا بروم و روي به که آرم؟  بهتو گناهان مرا نبخشی، 

حال که شک نیست، همـه   5توانیم عذاب تو را تحمل کنیم؟نداریم، چگونه می بدن خود را
چه بهتر که این جـان ناقابـل   . ما باید این راه را برویم و به سوي سرنوشت خویش بشتابیم

 .که جز آن چیزي دیگر نداریم در راه او فدا کنیم
که بتـوانم بـراي    از آن هستم تر کوچکسخنی دارم با شما مردم و جوانان عزیز، هرچند 

اي جوانان مبادا در رختخواب ذلت بمیرید که ائمه ما براي حفظ و بقاي . شما سخن بگویم
                                           

 .111 /توبه -1
 .است» عاشورا«ز زیارت اولین عبارت ا -2
الم(حسین  ماین فراز از زیارت ششم امانوشته شهید  -3 کـم فَـأنوز فَـوزاً      «: کندرا تداعی می) علیه اس عیا لیتنـی کنّـا م

 .427مفاتیح الجنان، ص ،»عظیماً
 .»ایران دفاع«در اصل وصیت  -4
ـ  هییا ال«ترجمه فرازي از دعاي کمیل است  -5 دي و موالي و ربرت علـی عـذابک، فکیـف اصـبر علـی       و سیب ی، صـ

 .»، نسخه و چاپ پارس کتاب139الجنان، ص مفاتیح» فراقک
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ـ ریبماي جوانان مبادا در غفلـت  . این اسالم عزیز به شهادت رسیدند ) 7(حسـین   کـه  دی
او بـه شـهادت    1اصـغر گذشت و حتی علـی  اش یهستسیدالشهدا براي حفظ اسالم از همه 

و برق این دنیا شما را بازي دهد و شـما سـیر خـود     2م مبادا حب مال و زرقاي مرد. رسید
. ماند آخـرت اسـت  ها از بین رفتنی هستند و آنچه که براي شما میکند که این مال و ثروت

دارید براي رضاي خدا باشد تا به سعادت برسید و هرگز پس سعی کنید هر قدمی که بر می
باشـد و  هـایی مـی  که دشمن همیشه منتظر چنین فرصـت صحنه را براي دشمن خالی نکنید 

سخنان امام را چراغ راه خود قرار دهید و این انقالب را به صاحب اصلی آن موالیمان امـام  
 .بسپارید) 7(زمان 

اگر از این حقیـر بـدي دیـده و گـاهی اوقـات از دسـت مـن        : و سخنی دارم با دوستان
نند و اگـر مـن در میـان شـما نیسـتم، ناراحـت       ناراحت شدند انشاءاهللا که همه مرا حالل ک

اي  وظیفـه  نباشید و سعی کنید در هر جا که هستید کارتان را براي رضاي خدا انجام دهید و
احسن انجـام دهیـد و همیشـه بـا یـاد خـدا باشـید و نگذاریـد          3که بر دوش دارید، به نحو

ـ . دل حضـور پیـدا کنیـ   هاي نبرد حق علیـه باطـ  جبهه در. دشمنان بین شما تفرقه بیندازند ا ت
بـرادران اسـتغفار و   . انشاءاهللا هرچه زودتر ریشه این ستمکاران از صحنه روزگار قطع شـود 

مبادا امام را تنهـا بگذاریـد و دسـتورات و    . دعا را از یاد نبرید، که بهترین درمان دردهاست
 .سخنان او را گوش نکنید و در خط او حرکت نکنید

پـدر و  . مـرا حـالل کننـد    آنهـا و خواهر و برادر که امیـدوارم  سخنی دارم با پدر و مادر 
دانم که فقدان من براي شما سخت است ولی چه کنم که وقت نشسـتن نیسـت و   مادرم می

دانم که مـن گـاهی    پدر و مادرم می. وظیفه همه ما در دفاع از این اسالم عزیز سنگین است
رف زدم، انشاءاهللا مرا ببخشید و اگـر  با شما بلند ح 4ناخودآگاهشدم و  موجب ناراحتی شما

، مـن همیشـه شـرمنده شـما     5هایی که به من کردید باشـم نتوانستم جوابگوي مهر و محبت

                                           
 .تعلیقات .ك.ر -1
 .»مال زرق«در اصل وصیت  -2
 .»بنحوه«در اصل وصیت  -3
 .»ناخداگاه«در اصل وصیت  -4
 .»کردید که«در اصل وصیت  -5
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 مرگ مـن مبادا در  ،طلبمدانم که امید شما به من بود و از شما حاللیت می می 1]که[هستم و
 .ناراحت باشید که شادي روح من همراه با شادي شماست

زم مبادا در مرگ من گریه و زاري کنیـد، کـه باعـث نـاراحتی روح مـن      پدر و مادر عزی
خواهم زینـب وار بـه میـدان وارد    شود لذا شادي من همراه شادي شماست و از شما می می

خبر از خـدا شـود و    کوردل و بی 2باعث شکست منافقان، شوید که وارد شدن شما با شادي
و بـرادرانم را   )3(چـون زینـب   نم را هـم خواهم که خواهرادر آخر از تو مادر عزیزم می

 .تازه داماد پرورش دهید 4)7(و قاسم 3)7(اکبرها یعلچون هم
 ]طلـب [خـواهم از تمـام اقـوام و خویشـان و همسـایگان      و باز هم در آخر از شما مـی 

دعا بـه جـان    5حرفی ندارم، به جز گرید. ه شهدا دفن کنیدبقیمرا در کنار  و دیبطلبحاللیت 
از شهادت براي من بگیرید و  بعدو پدر و مادرم، یک ماه روزه بر گردن من است ت امام ام

 .ام را گرفت، برایم بخواندیک ماه هم نماز، هر کس که روزه
 

 »هتاکاهللا و بررحمۀم و یکوالسالم عل«
 دوستدار شما عبداهللا هروي

                                           
 .»که«در اصل وصیت  -1
 .تعلقات. ك.ر -2
 .قاتتعل. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .»بجزء«در اصل وصیت  -5
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 هاي کلیديعبارت
I ه اسالم در خطر استکن است یخاطر اد آمدن من به جبهه تنها به یبرادران بدان . 
I ردمکباز انتخاب  ید من شهادت را با چشمانیبدان. 
I ن راه تقـرب بـه   یتـب خـود و بهتـر   کم ين سـعادت بـرا  یشهادت را بهتر ما دیبدانوردالن ک يا

 . میدانیم یو تعال كخداوند تبار
I است يویر دنیما آزاد شدن از غل و زنج يشهادت برا  . 
I ه استیت فقیو وال ين انقالب نقش داشت، و دارد، مقام رهبریا يروزیه در پک یعلل نیتر مهم . 
I يرویـ د از دستوراتشان پیو امامان معصوم را به دوش دارند و با اءیانبه همان رسالت یت فقیوال 

 . مینک
I ت مبـارز  یـ و روحان ر دعا نسبت به امامکن از ذیم و همچنیم امر امام باشیبدون چون و چرا تسل

 . مینکغفلت ن
I میها بهراس ها و شهادت بتیه از مصکن است ین همیست اسالم و مسلمکاز عوامل ش یکی. 
I د بـر چشـم   یباشـ  يد و بـا حجـاب خـود خـار    ییخود را حفظ نما یخواهران حجاب اسالم يا

 .دشمنان اسالم

 مهدي :نام
 هروي :خانوادگی  نام

 عبداهللا :پدر نام 
 خورشید :نام مادر

 1343 یازدهم شهریور :تاریخ تولد
از توابـع   آبـاد روسـتاي صـالح   :محل تولد
 دامغانشهرستان 
 راهنمایی اول :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1366 چهارم اسفند و بیست :تاریخ شهادت
  ماووت عراق :محل شهادت
 اصابت گلوله  :نحوة شهادت

 فردوس رضاي زادگاهش :مزار
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 مهدي هروي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسمه تعالی

 2»الجنۀ لهم والهم بانّن انفسهم و امیالمؤمن 1من يان اهللا اشتر«
درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و سالم بر شهداء صادقین و صـالحین و سـپاس خـداي    
یگانه را که در این عصر و زمانه قرار داد تا مـورد آزمـایش الهـی قـرار گیـریم و سـربازي       

 .هرچند حقیر در خدمت اسالم و مسلمین باشیم
به خاطر این است که اسالم در خطر است و چون  برادران بدانید آمدن من به جبهه تنها

رضاي خدا را در این دیدم حرکت نمودم و بدانید من شهادت را با چشـمانی بـاز انتخـاب    
اي کـوردالن  . گویند شـهادت انتخـابی کـور اسـت    بر خالف همه آن کوردالن که می. کردم
رب به خداوند تبـارك  شهادت را بهترین سعادت براي مکتب خود و بهترین راه تق ما دیبدان

 . زنجیر دنیوي است] و[شهادت براي ما آزاد شدن از غل . دانیمو تعالی می
عللی که در پیروزي این انقالب نقش داشـت، و دارد، مقـام رهبـري و     نیتر مهمعزیزان 

و امامان معصوم را به دوش دارند و بایـد   اءیانبوالیت فقیه همان رسالت . والیت فقیه است
و بدون چون و چرا تسلیم امر امام باشیم و همچنین از ذکر دعا م تشان پیروي کنیاز دستورا

نکنیم و شکر خدا را به جا آوریم که چنین رهبـري   3و روحانیت مبارز غفلت نسبت به امام
را به ما ارزانی داشت و قدر این امام عزیز را بدانیم و همیشه نسبت به او مانند سابق وفادار 

 .بمانیم
دانم که هر پدر و مادري آرزو دارد که فرزندشان نزد خودشان پدر و مادر عزیز میو اما 

اسـالم را تقویـت نمـاییم، چـون     . باشد، ولی امروز باید آرزوهاي ما جهت دیگري پیدا کند
امروز حفظ اسالم واجب است و بدانید ما همه در این دنیا امانتی بیش نیستیم و این امانـت  

باید پس بدهیم و چه بهتر آنکه در جبهه حـق علیـه باطـل بـدهیم و      را باالخره به صاحبش
                                           

 .»اشتري المومنین«در اصل وصیت  -1

 .»خداوند وعده بهشت را به مومنان خواهد داد به بهاي جان و مالشان« :ترجمه .111/ توبه -2

 .»فراموش«در اصل وصیت  -3
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هـا  هـا و شـهادت  بدانید یکی از عوامل شکست اسالم و مسلمین همین است که از مصیبت
بهراسیم و شما اي خواهران حجاب اسالمی خود را حفظ نمایید و با حجاب خـود خـاري   

 .است و در فهم آن کوشا باشید مراه اسال ،باشید بر چشم دشمنان اسالم و بهترین راه
دانم شما نسـبت بـه مـن عالقـه زیـاد داریـد در       پدر و مادرم، می به کنم یمباز سفارش 

مکنید و افتخـار کنیـد کـه     ]شاد[شهادتم صبر کنید و در فقدان من گریه نکنید و دشمنان را 
  .که در این راه پا نهاد 1ایدتوانستید چنین فرزندي را پرورش داده

ازم کـنم و اگـر بـدي    اتمه از تمامی دوستان و آشنایان طلب آمرزش و مغفرت میدر خ
اگـر رضـایت تـو    ؛ و را در این دیدم که به جبهه بیایم تتیرضاخدایا . دیدید مرا بخشید من

و اگر رضاي تو در مانـدنم اسـت، مـرا     2در شهید شدنم است من رضایم به رضاي تو است
 . باش متوجهمنگه دار و 

بـه امیـد پیـروزي    . نگهـدار ا دایا تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی رخدایا خ
 والسالم. اسالم بر کفر

برادرم مجتبی من چیزي از مال دنیا ندارم ولی اگر چیزي هست که تعلق به مـن داشـت   
آن را بدهید در راه خدا به بیچارگان و اي بـرادر همیشـه پشـتیبانم ابوالفضـل از تـو طلـب       

 .نم و امیدوارم مرا حالل کنیکبخشش می
 يهرومهدي 

 
خواهم چند روز که نماز و روزه بـه  از تو می«در توصیه پایانی به خط شهید آمده است 

 »و ا ماه روزه 4روز نماز بخوان 60 بگیر 3]...[

                                           
 .»داد بود و«اصل وصیت  -1
 .»تو«در اصل وصیت  -2
  .اي ناخواناستواژه -3
 .»روزه بگیر60«در اصل وصیت  -4
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 هاي کلیديعبارت
I ه جبهه جنگ درخت زان خود بیه با فرستادن عزکشهدا و رزمندگان اسالم  يهادرود به خانواده

 .دهندی، و پرثمر و گسترش مياریاسالم را آب
I  ار مـا را سـعادت   ک يه ابتداکان یشتر با پروردگار جهانیب ها نیابا سالم و درود و سپاس، از همه

 .ار ما را شهادت قرار دادکان یو پا
I صبر و استقامت پیشه کنید و هرگز مأیوس و ناامید نباشید. 
I یدوار باشید و شکر کنیدهمیشه به درگاه خدا ام. 
I تقوا پیشه کنید چون تقوا کلید بهشت است. 
I چون ایثـار یـک طبقـه از انفـاق     د اي مردم در کار و مال و جان خود گذشت و ایثار داشته باشی

 .باالتر است
I   به همدیگر بدبین و بدکینه نباشید و با هم با مدارا رفتار و کردار و پندار داشته باشید که در ایـن

 .خداوند تبارك و تعالی خیلی خیلی سفارش کرده است ها نیاو امسال  زمینه

 حسین :نام
 همتیان :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 نرجس :نام مادر

  1340دوازدهم فروردین  :تاریخ تولد
ــد ــهر درجــزین :محــل تول ــع  ش از تواب

 شهر يمهدان شهرست
 دیپلم :تحصیالت
 سپاه :نندهک ارگان اعزام

 1363 دوم اسفند و بیست :تاریخ شهادت
  رود دجله عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 حسین همتیان
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
نتظر و مابدلوا یو منهم من  نحبه یه فمنهم من قضین رجال صدقوا ماعاهدوا اهللا علیمن المؤمن«
 1»الیتبد

 علیکمسالم
 اکبر همتیان نم علیحضور محترم برادر بزرگوار و مهربانم و بهتر از جا

با درود و سالم به پیامبران اسالم، از آدم تا خاتم و با سالم و درود به ائمه اطهار، از امام 
شکن زمان و نایب امام و با سالم و درود به بت) عج(اول علی تا امام زمان حضرت مهدي 

ام امت خمینـی  ي ظلم، امها کاخي تمام و یارو یاور مستضعفین و درهم شکننده) عج(زمان 
و با سـالم و درود   2اهللا منتظريامید امت و امام، حضرت آیته روح اهللا و با سالم و درود ب

تا کربالي ایـران و بـا سـالم و    ) 7(به ارواح پاك شهداي و اسالم از کربالي امام حسین 
 هـاي شـهدا و رزمنـدگان   اسالم و با سالم و درود بـه خـانواده  . درود به رزمندگان بفرستید

اسالم که با فرستادن عزیزان خود بـه جبهـه جنـگ درخـت اسـالم را آبیـاري، و پرثمـر و        
بیشتر با پروردگار جهانیان کـه   ها نیابا سالم و درود و سپاس، از همه ؛ و دهندگسترش می

 .ابتداي کار ما را سعادت و پایان کار ما را شهادت قرار داد
بـه خـدمت   ) 7(و امـام حسـین   ) 7(قبل از شروع سخن بک روایتی از امام رضا 

 .امیدوارم که من حقیر را ببخشید. دارمشما بزرگوار عرضه می
م بـه فرمـان   یت به قضا خدا، تسلیعزوجل، رضا يه بر خداکیت ؟ن استکمان چهار ریا«

 ينچه بدآخداوند از . امرم را به خدا واگذاشتم: سته گفتیبنده شا. خدا، واگذاردن امر به او
 .»3ردهک بود او را حفظ

ها آماده سازید و دل قـوي  ها و نارواییها و ناکامیها و مصیبتخود را براي تحمل رنج
دارید، که قادر یکتا، پشتیبان و نگهبان شماست و تنها اوسـت کـه شـما را از شـر دشـمنان      

                                           
تـا در  (برخی از مومنان بزرگ مردانی هستند که به عهدي که با خدا بستند کامالًَ وفـا کردنـد   « :ترجمه .23/ احزاب -1

 .»رده هیچ عهد خود را تغییر ندادندمقاومت ک) فیض شهادت(و برخی به انتظار ) راه خدا شهید شدند
 .تعلیقات .ك.ر -2
 ).7(نقل از امام رضا  135، ص 71د وار، جلنبحاراال -3
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هـا و  و دشمنان شما را به انـواع عـذاب  د گردانبخشد و عاقبت شما را به خیر مینجات می
ها زودگذر و تمام شدنی است، ولی بـه  ها و سختیاین مصیبت. گردانددچار می هاشکست

ـ هاي ابـدي  ها به نعمتو فداکاري ها یفشان جانپاداش این  ـ پا یو ب خداونـدي خواهیـد    انی
 .2)»ع«نقل از امام حسین. (کرامت و بزرگواري تکیه خواهید زد 1رسید و بر سریر

دانـم کـه در تـو    این است، که روایـت اول مـی  غرض از نوشتن و گفتن این دو روایت 
هللا و روایت دوم هم بایـد خـود را آمـاده    ءاو خواهد بود انشا 3بزرگوار وجود دارد و هست

را بکشـی   4ها و زجرهـا سازي و تمام مشکالت و بار سنگین و مسئولیت سنگین و ناراحتی
 .تا به پایان برسانی

باشد  و خوشرم که حال شما خوب موضوع سخن، پس از تقدیم عرض و سالم امیدوا
و صفا و شکوه و جالل، خود را زیر سایه امـام   5و زندگانی پر از مهر و محبت و صمیمیت

و در خدمت اسالم و مسـلمین باشـید و هرگـاه از احـواالت ایـن حقیـر بـرادر        ) عج(زمان 
ه دانـم کـ  مـی  بـرادر جـان  . باشمشما مشغول می 6کوچک خود را خواسته باش به دعاگویی

 ]نتوانسـتم [چنین نتوانستم دین و حقی که به گردنم داشتی برادر خوبی براي تو نبودم و هم
دانـم  رضاي خدا این حقیر را ببخشید و همچنـین مـی   7امیدوارم که به خاطر. ادا نمایم را آن

 8سال زندگی، خیلی شما بزرگوار و پدر و مادر عزیزم را ناراحـت کـرده   2که در این مدت 
براي شما بزرگوار که انشاءاهللا براي شـما پـیش   . باشد  درسی ها نیاولی تمام . امهو رنجانید

که هردو عـدد در  . ام، یکی عمومی و یکی خصوصیدو عدد وصیت نوشته برادر جان. نیاید
اگر فیض بزرگ و لیاقـت خداونـدي نصـیب    . باشدتعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی می

اسـتفاده کنیـد و خصوصـی را بـراي      9براي مـردم ] را[عمومی ه این حقیر شد آن را برداشت
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یک سري سفارشات در وصیت خصوصی شده تا جـایی   برادر جان. خانواده استفاده نمایید
عمـل بپوشـانید و همچنـین یـک سـري بـدهکاري و        جامـه  را آندانستی  1االمکانکه حتی

 را آنباشـد و  ف دستی خودم میام در کیهم در یک دفترچه نوشته را ها آنطلبکاري دارم که 
باشـد و یـک سـري عکـس جدیـد      یک آلبوم عکس پر در کتابخانه می برادر جان. بپردازید

. العابدین محسنی و یک سري در ساك خود کـه در جبهـه بـوده قـرار دادم    دست برادر زین
توفیـق  بعد از شهادت این حقیر اگر لیاقت داشـتم و   برادر جان. در موقع استفاده کنید را آن

شما به عنوان فرزند بزرگ خـانواده هسـتی و تمـام مشـکالت بـر دوش شـما       . حاصل شد
 ]تـو [باشـی و همچنـین بـا تشـکیل خـانواده       ها آنکه فرزند خوبی براي  دوارمیام. باشد می

امیدوارم که طوري باشد، بال پدر و مادر مهربان باشد نه نال و همچنین پدر عزیز و مهربانم 
بندي  خالصه مطلب را جمع. که انشاءاهللا نیست. ناراحت نباشد اصالًبده و  را بیشتر دلداري

 .سپارمکرده و شما را به خداي بزرگ می
 . عمل بپوشانید 2را جامهنامه امکان داشت وصیت که ییجاتا : الف
براي ایـن حقیـر    ها آنو رضایت  4سعی کن پدر و مادر مهربان را راضی نگه داري 3:ب

 . و که مرا عفو کنندو بگ] مهم است[
 ... .کنید و غیره  5برگزارمراسم عزاداري را ساده : ج

حاصـل شـد و جنـازه    ] شهادت[اگر فیض  برادر جانو یک مطلب هم در مورد خودم، 
ولـی اگـر بـه    . اسیر گشتم آن هم جاي بحث نیستاین حقیر آمد که جاي بحث نیست، یا 

پـیش   نـد یآ یمـ بینید چه کسانی و چه افرادي عنوان مفقوداالثر اعالم گشت، شما فکر کنید ب
کنند، شما باشد و ببین چطور اعالم میگویند و تا چه اندازه حرف صحیح میشما و چه می

و  6اصالً ناراحت نباشید و دل را قوي کنید و صبر و استقامت پیشه کنیـد و هرگـز مـأیوس   
ــرادر جــانیــد و ناامیــد نباشــید و همیشــه بــه درگــاه خــدا امیــدوار باشــید و شــکر کن  ، ب
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سرپرسـتی کـن و کـاري کـن کـه       1را خوب ها آنهایت را خوب مواظبت کنید و  برادرزاده
کـن، تـا شـاید خداونـد از      2را تربیـت اسـالمی   ها آنهرگز احساس یتیمی در خود نبینند و 

و  3گیـرم ي شـما بزرگـوار را نمـی   بهـا  گـران دیگر وقت عزیـز و  . ما را ببخشد ها آنتربیت 
ي را از درگاه خداونـد  و استواروفیق و سعادت و خوشبختی و صبر و شکیبایی سالمتی و ت
 .خواستارم

 

 من اهللا التوفیق
 16/12/63 انیهمتحسین  شما  تر کوچکبرادر 

 دعاالتماس  والسالم
 

 ]اي دیگرنامهوصیت[
 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 .باشدوصیت نامه مخصوص خانواده می
کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و بـه ذکـر خـدا و نمـاز     اي اهل ایمان در پیشرفت «

شـد، مـرده   آن کسی را کـه در راه خـدا کشـته    «خدا یاور صابران است و  که دییجوتوسل 
البتـه  «و  4در نخواهیـد یافـت  ) قت راین حقیا(لیکن شما . ي ابدي استنپندارید، بلکه زنده
نقصـان امـوال و نفـوس و آفـات     ها بیازماییم چـون تـرس و گرسـنگی و    شما را به سختی

صابران راست آنان کـه چـون   . هاسختی از آنبیازماییم و بشارت ده مژده و آسایش  زراعت
مـا بـه فرمـان خـدا     : به حادثه سخت و ناگواري دچار شوند، صبوري پیش گرفته و گوینـد 

آن گروهند مخصوص به درود و الطاف الهـی و   5»هستیم و به سوي او رجوع خواهیم کرد
قبل از اینکه به سخن اصلی کـه  . 6»به حقیقت، هدایت یافتند ها آنرحمت خاص خداوند و 
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که خداوند در سـوره بقـره    طور همان[کنم که باید بگویم، بپردازم به شما عزیزان توصیه می
 2در پیشرفت کار خود صبر و استقامت پیشه کنید و به ذکـر  1]فرمودند باید همیشه 153آیه 

یید که خدا یاور صابران است و همچنین تقوا پیشه کنید چون تقـوا کلیـد   و نماز توسل جو
؛ و بهشت است و خداوند تبارك و تعالی تقواپیشگان را دوست دارد و در نزد او رستگارند

گوید که اي مردم در کار و مال و جـان خـود گذشـت و ایثـار     در جاهاي دیگر از قرآن می
همدیگر بدبین و بدکینـه نباشـید    3نفاق باالتر است و بهچون ایثار یک طبقه از اد داشته باشی

خداونـد   ها نیا 4و با هم با مدارا رفتار و کردار و پندار داشته باشید که در این زمینه و امثال
تبارك و تعالی خیلی خیلی سفارش کرده است و زبان این حقیر بنده ضعیف خدا قـادر بـه   

کنم که درگاه خداوند تبارك و تعالی شکر می به؛ و گفتنش نیست و از گفتن آن عاجز است
با خلقت ما راهنمایانی را برایمان قرار داد تا راهمـان را بشناسـیم و بـا شـناخت بـه آن راه      
ایمان بیاوریم و ما همیشه باید راضی به رضاي خدا باشیم و هر چه خـدا در سرنوشـت مـا    

مـرا یـاد   «فرمایـد کـه   قرآن میمقدر فرموده است راضی باشیم که خداوند در جاي دیگر از 
 .»5تا یاد کنم شما را و شکر کنید مرا و ناسپاسی نکنید مرا ]مرا[کنید 

در باال ذکر شد مطالب خیلی زیاد است و زبانم از گفتن آن عـاجز  ه ک طور همانخالصه 
عمـومی کـه مربـوط بـه      نامه تیوصاوالً یک  به این مضمون است کهب است اما اصل مطل

باشد و است، نوشته شده و در تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی سمنان میعموم جامعه 
راه و هـدفش چـه    6در زمان احتیاج آن را بردارید و تکثیر کنید و به عموم بدهید و بگویید

به خاطر پیاده شدن حکومت اسـالم عزیـز، کـه    . بوده است و چرا رفت در جبهه شهید شد
وصیت خصوصـی   به طورخواستم ثانیاً چند کالمی هم می. همین اسالم بود ما را نجات داد
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این وصیت به چند بنـد تقسـیم    ]و[. نوشته باشم) مربوط به پدر و مادر و خانواده و اموالم(
 :رسانمشود که در ذیل به اطالع شما عزیزان میمی

وصی پدر عزیزم را به عنوان وصی خود در نبود ایشان برادر بزرگوارم را به عنوان : الف
حـق خالـت در    کـس  چیهـ باشد و ها میو بدهی ها مالام و صاحب تمام نموده 1دوم، تعیین

کـنم  بـاز تکـرار مـی   . تواند هر تصمیمی را بگیرد و انجام دهدکارش را ندارد و خودش می
 .کسی اظهار نظر در کارش نکند

مـدارا رفتـار   بـا  ] م[و و همسرخواهم با دختر عماز پدر و مادر و خواهران عزیزم می: ب
هـا  باشند، چون او خودش زجرهـا و زحمـت   و کاري و کردار و گفتار تند با او نداشتهکنند 

 . باشدکشیده و او را از خود راضی نگه دارید که خدا با شماست و همچنین با نیکوکاران می
م اما همسر. اندها را تحمل کردهها و سختیکنم که تمام ناراحتیاز همسرم تشکر می: ج

 ]بـا [خواهم با پدر و مـادرم رفتـار خـوبی داشـته باشـی، اگـر خـدایی نکـرده         از تو هم می
برخورد زننده و تند و برخوردي که در شأن یک همسـر شـهید نباشـد، انجـام      نیتر کوچک

و مادرم نسبت به تو بدبین و همچنین خصوصاً مردم نسبت به تو بدبین شـوند  ر دهی و پد
کـنم و کـاري   انشاءاهللا و در گذشت و ایثار خیلی باز سفارش می که خدا آن روز را نیاورد،

در رفتار دیگران و ببخشـید   2رضاي من و رضاي دیگران هکن که رضاي خدا در آن باشد، ن
 . که نتوانستم حق تو را ادا کنم

برایشان دامـاد خـوبی نبـودم و     اگرکنم که عذرخواهی می زن عمواز عمو حسین و : ت
ـ عزولی همین قدر بـه شـما   . داشتم ها آنند که برخوردهاي تندي با ببخش رامن حقیر   زانی

خواستم که اصالً کار به چنین جایی بکشد که باعث ناراحتی شما بشود و دو که نمی میبگو
سه مورد برخوردهاي که بوده یک تجدید نظر کنید، که مقصر چـه کسـی اسـت، اگـر مـن      

ي هـم قابـل   ا نکتـه و  کـنم  یمـ ید، شما را عفو مقصر بودم مرا ببخشید و اگر شما مقصر بود
نداشـته باشـید و خالصـه کـاري      3االمکـان عرض است که دخالت در زندگی شخصی حتی

 .جامعه اسالمی] امت[ 4کنید که هم رضاي خداي تبارك و تعالی در آن باشد و هم رضاي
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کیـف  هایی که داشتم در یک دفترچه بـزرگ کـه در وسـط    هایم و بدهیکلیه دارایی: ث
هـا و  دستی خودم قرار دارد، در آن دفترچه نوشته شده است و امکان دارد یکـی از دارایـی  

قـرار   بزرگـوارم که گفتم در اختیـار پـدر    طور همان ]را[ها کم و زیاد باشد که این 1هابدهی
 .باشد الذکر فوقگیرد و خود تصمیم گیرنده در موارد 

هـا را یکـی بـا نیـت     دو عدد بزغالـه : آزاديها و سکه طالي بزغالهو در مورد خانه : پ
، خریده بودم، مال خودش و دیگري را به فرزندم بدهید و مـال اوسـت و   )اکبرعلی(برادرم 

طبـق دسـتورات اسـالم     راخانه را اگر خواستید بردارید و اگر نخواستید بفروشید و پول آن 
ـ ، مسهم پدر نمـاز و روزه بـراي    سـال  کادر و همسر و فرزند را از آن جدا کنید مابقی را ی

را بدهید و یـک مقـدار هـم     میها قرضحقیر بدهید، بگیرند یا خودتان بگیرید و بقیه آن را 
کرده به او بدهید و اگـر بـاقی مانـد یـک مقـدار بـه کمـک         2بابت مراسم که هر کس هزینه

یک مقدار براي جبهه حق و مابقی را طبـق دسـتور    این ءدر جز) عج(الزمان مسجد صاحب
 دیکنفقیه مصرف نمایید و سکه طال را که در بغل کیف دستی قرار دارد بردارید و هدیه ولی
 .همسرم و مال خودش بشود و خودش هر کار خواست بکند و انجام دهد به

همسرم اگر خواسـت کـه   : یک مطلب هم در مورد زن و فرزندم و مهریه و طالجات: چ
او جـدا کنیـد    3اش را برايآن ندارم البته مهریه پیش پدرم و مادرم بماند که بماند حرفی در

اما اگر خواست که نماند و برود به خانه پدرش یـا بـرود شـوهر دیگـر اختیـار کنـد، کلیـه        
بـه او   را  آنکنیـد و مهریـه   گذاري میام آن را قیمتوسایل زندگی و طالجات را که خریده

البتـه ایـن مسـئله    . دا پشـتیبانش باشـد  خ انشاءاهللابدهید و زیاد او را دردسر ندهید و برود، 
است که اگر خواست از شما جدا شود در مورد فرزنـد عزیـزم فاطمـه، ایـن دختـر       موقعی

تربیـت اسـالمی    حتمـاً کنید معصوم و پاك را خوب نگهداري کنید و تعلیم و تربیتی که می
امکان  که ییجااسالم و مسلمین باشد و تا  ارزخدمتگباشد و در راهی او را تربیت کنید که 

شود، حتماً این کار را بکنید دارد دخترم را پدرم بردارد چون باعث دلداري پدر و مادرم می
خواهد به ما بدهد اگـر پسـر بـود و مـن     و همچنین فرزندي که در آینده و انشاءاهللا خدا می

                                           
 .»دارایی و بدهی«در اصل وصیت  -1
 .»هر کس کرده«در اصل وصیت  -2
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م شهید شده بودم نامش را حسین بگذارید و اگر دختر بود با مشورت پدر و مادر و همسـر 
نامـه عمـومی و   اسمش را انتخاب کنید و از او هم خوب مواظبت کنید و برگـی از وصـیت  

بدهید و ایـن مسـئولیت را یکـی بـه      هانآبه سن بلوغ رسیدند به  آنهاخصوصی را وقتی که 
 . گردن بگیرد و انجام دهد

ا ادا به برادر عزیزم باید بگویم که مرا ببخشد و حالل کند که نتوانستم حق برادري ر: ح
خواهم که در اجراي این وصیت بـا پـدرم همکـاري الزم را بکنـد و از     کنم و از برادرم می

در تمام کارها به این حقیـر کمـک    ]و[کنم عموي بزرگوارم منوچهرهمتیان خیلی تشکر می
بـا پـدرم همکـاري الزم را     خواهم که در اجراي این وصیتکرده است و حاال هم از او می

کـه بـاال ذکـر     طور ؛ و همانکند که هر دو طرف راضی باشند برخوردي طور؛ و داشته باشد
 .البته اگر همسرم خواست جدا شود. شد فرزندانم را پدرم بردارد

نوجـوان و کودکـان کـه     کتابي بزرگ است و یک مقدار ها کتابیکسري : کتابخانه: خ
 . نه درجزین هدیه کنندها را به کتابخاو بقیه کتاب شود یمماند و مال فرزندم می نهایا

و دفترچـه   1]...[دفترچه بـانکی و شـرکت و   : الحسنههاي بانکی و قرضتمام دفترچه: د
هاي این حقیـر را بدهـد   کند و بدهیباشد و پولش را برداشت میمسکن در اختیار پدرم می

غ شود و در دفترچه بانـک مسـکن مبلـ   الحسنه به نام فرزندانم صادر میي قرضها دفترچهو 
و در ) پـدرم (بدهیـد   2]را[هاي ایـن حقیـر   دارید و قرضپول دارد که برمی تومان 000/20

این حقیر حاللیت بطلبید و بدي و خوبی ما را ببخشـند مـا را    3آخر از تک تک اهالی براي
 .کنندمی انشاءاهللاحالل کنند که 

نرسـد،   ي مـن بـه دسـت شـما    و یک مطلب خیلی مهم، این است که امکان دارد جنازه
اصالً نگران نباشید اگر جنازه آمد که چه بهتر، و اگر نیامده، اگـر اسـیر شـده بـودم، بعـد از      

 انشـاءاهللا و استقامت باشید تا  پر صبرمدتی اگر نامه یا خبري آمد که اسیر شدم در این موقع 
ـ  شویم و به والدین خـود بـاز مـی   با پیروزي رزمندگان کفر ستیز اسالم آزاد می ی گـردیم ول

شما اصالً نگران نباشـید و دقـت کنیـد و اگـر      شدماصل مطلبم این است که اگر مفقوداالثر 
یک سري از برادران به شما اطالع دادند که من حقیر شهید شدم شـما اول ببینیـد کـه چـه     

                                           
 .ناخوانادر اصل وصیت  -1
 .»حقیر بدهید«در اصل وصیت  -2
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اگر مورد اطمینان بودند شما قبول کنید، شما مراسم خود را  ندیگو یمافرادي هستند به شما 
 .کنید به درگاه خداوند تبارك و تعالی و شکرکنید که خرج زیاد نشود  بگیرید و سعی

این حقیر را ببخشید که سر شما را درد آوردم و تا جایی که امکان دارد به ایـن وصـیت   
جامه عمل بپوشانید و اگر در این وصیت تندي نسـبت بـه هـر کـدام از شـما شـده، عـذر        

 .کنید خواهم و امیدوارم که مرا ببخشید و گذشت می
 .خدایا خدایا تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار

 
 بسمه تعالی 

مطلبی را که در مورد مفقوداالثر شدن نوشتم، بایـد بگـویم کـه اگـر برادرانـی آمدنـد و       
همرزم و همسنگر این حقیر بودند و هر چیزي که با شما عزیزان گفتند شما قبـول کنیـد و   

نگـران   )3(الزهـرا  باشید و به یاد مفقوداالثر بودن مادرمان فاطمههرگز ناراحت و نگران ن
در کجاسـت و دوبـاره    )3(هفاطم 1که قبر مادرشان دانند ینمباشید که همه شیعیان اصالً 

که همسرم کاري کن پدر و مادرم از تو راضی باشند و همچنین رضاي خـدا   شوم یممتذکر 
 .موفق و پیروز باشید. را انجام نده در کار شما باشد و از روي هوا و هوس کاري

 

 التماس دعا
 »والسالم من التوفیق الهدي«

 شمسی 1363 اسفندماه 3
 قمري 1405الثانی يجماد 1برابر با 

 روز جمعه صبح 12ساعت 
 انین همتیف خدا حسیبنده ضع

                                           
 .»مادرش«اصل وصیت در  -1
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 هاي کلیديعبارت
I ا و یـ ه بـه دسـتور امـام و انب   کـ نم یـ بیه بر خود واجب مـ ک ن استیهدف از آمدن من به جبهه ا

 .میگو یکخداوند لب
I هـل مـن ناصـر    « يندا ین ملتیو با چن ين رهبریو با چن ين عصریه در چنکنم کیمن افتخار م

 .گفتم یکلب امام را» ینصرنی
I ه خط اوست مرا به شهادت برساندکن راه یه در اکخواهم یعاشقانه و عاجزانه از خدا م. 
I سـاز انقـالب   ه آمـاده کـ ن انقـالب را  یـ ن امام و ایانم، قدر ایوستان و آشنابرادران و خواهران، د

 .است، بدانند) عج( يحضرت مهد
I  دینکدعاها و استغفارها را فراموش ن. دینکمساجد را پر. 
I ه از کـ در مدرسه هستند، واقعاً مواظـب باشـند    یه وقتکن است یآموز اام من به برادران دانشیپ

 .نندک استفادهح یالمال به نحو صحتیب

 مهدي :نام
 هنگی :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
 زینب :نام مادر

 1349 یکم فروردین :تاریخ تولد
ــدمحــل ت ــرات :ول ــتاي ف ــع  روس از تواب

 دامغانشهرستان 
 اول متوسطه  :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1366نهم تیر  و بیست :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 فرودس رضاي شهرستان زادگاهش :مزار
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 مهدي هنگی
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
نذروا یلو ن یالدیتفقهوا فیل طائفةٌمنهم  فرقَةلِّ ک نم نَفَرَال  فلو افةًکنفروا یانَ المؤمنون لکو ما «
لَقوموآ اعجیهم اذا رهم   1»حذرونی هم لَعلَّ

بر منجی عـالم بشـریت، مهـدي    با سالم و درود . اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به نام
اهللا الموسوي الخمینی و بـا سـالم بـه شـهداي     اهللا روحو نایب بر حقش حضرت آیت) عج(

 .گلگون کفن این انقالب
هدف از آمدن من به جبهه این است، که چون از پیامبران و رهبر کبیـر انقـالب پیـروي    

خداونـد لبیـک گـویم و چـون     بینم که به دستور امام و انبیـا و  کنم و بر خود واجب میمی
خداوند به پیامبران فرمود، که دفاع از اسالم و قرآن بر هر زن و مرد و پیر و جـوان واجـب   

است که به جبهه آیـیم از طـرف    واجباست و چون ما در حال دفاع هستیم، پس بر ما هم 
ک گفتیم و ما هم به فرمان امام لبی 2»جبهه رفتن یک واجب کفایی است«دیگر امام فرمودند 

هـل مـن   «کنم که در چنین عصري و با چنین رهبري و با چنین ملتی نداي و من افتخار می
خواهم که بـر مـن منـت    لبیک گفتم و عاشقانه و عاجزانه از خدا می امام را 3»ینصرنیناصر 

 .انشاءاهللا. گذارد و در این راه که خط اوست مرا به شهادت برساند
است، که پیـرو خـط امـام باشـند دعـا بـر جـان امـام و          پیام من به ملت شهیدپرور این

برادران . رزمندگان را فراموش نکنند و از آمدن فرزندانشان به جبهه هرگز جلوگیري ننمایند
ساز انقالب حضـرت  و خواهران، دوستان و آشنایانم، قدر این امام و این انقالب را که آماده

 .عاها و استغفارها را فراموش نکنیدد. مساجد را پر کنید. است، بدانند) عج(مهدي 

                                           
اي جمعـی بـراي   نباید مومنان همگی بیرون رفته و رسول را تنها گذارند، بلکه چرا از هر طایفه«ترجمه . 122/ توبه -1

انـد بقـوم خـود بیاموزنـد کـه      اي آموختن علم مهیا نباشند؟ تا آن علمی کـه آموختـه  جنگ و گروهی نزد رسول بر
 .»اندواز نافرمانی حذر کنندقومشان هم شایدخدا ترس شده

  .تعلیقات. ك. ر -2
 .»165ص  م،و دفاع در اندیشه اما جنگ« 24تبیان دفتر  -3
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خـدا مـرا بـه     شـاءاهللا  انو پیام من به پدر و مادر و برادران و خواهرانم این است که اگر 
بـه   ]پـا [شهادت رساند، هرگز ناراحت نشوند، براي من گریه نکنید و همانند روزي که من 

 .این دنیا گذاردم، خوشحال باشید
ین است که وقتی در مدرسه هستند، واقعاً مواظب باشـند  آموز اپیام من به برادران دانش

اگر حتـی  . المال را مصرف نکنیدخودي بیتبی. کنند استفادهالمال به نحو صحیح که از بیت
به . خودي مصرف کنید، باید آن دنیا جلوي چهل میلیون نفر جواب دهیدیک ذره گچ را بی
خواهم مرا هم دعا کنند، کـه خداونـد بـه    از همه ملت ایران، می تر کوچکعنوان یک برادر 

بـه امیـد شـهادت مـن و پیـروزي      . انشاءاهللا. من توفیق دهد که در این راه به شهادت برسم
 .رزمندگان و اسالم بر کفر جهانی

 »والسالم«
 مهدي هنگی
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 هاي کلیديعبارت
I دمن راه نهاید بدانند که من آگاهانه و با انتخاب خودم قدم در ایهمه با. 
I  دینکوحدت و انسجام خود را حفظ. 
I  دینکاد ید خدا را ید انجام دهیخواهیه مکرا  يارکهر. 
I  دینکاجرا  تر باشکوهها را هرچه د و نماز جمعهینکن یخال را آند و ینکسنگر مساجد را حفظ. 
I دینکشهدا را فراموش م. 
I عج( يا تا انقالب مهدیا، خدایخدا: هکد یاد نبرین دعا را هرگز از یا.( 
I  دانیرسان خون شهامید و پیباش گونهنبیزخواهرانم. 

 علی اصغر :نام
 یحیایی :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
 زهرا :نام مادر

 1343پنجم مرداد  و بیست :تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 سپاه :نندهک ارگان اعزام

 1362 سیزدهم آبان :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 اصغر یحیاییعلی
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
 1اناهللا و انا الیه راجعون

 3»رزقونیاء عند ربهم یل اهللا امواتاً بل احیسب یف 2ن قتلوایو ال تحسبن الذ«
رزمندگان و با درود بر ذکر لب ) عج( يد و با سالم بر مهدیاهللا ارج دهندة راه شه به نام
جان بر کف و با سـالم و درود   4]رزمندگان[و با سالم و درود بر  یر انقالب اسالمیرهبر کب
 .رانیا يران و کربالیا یانقالب اسالم يبه شهدا) اسالم( يراه حق و آزاد يبر شهدا

 5]...[دفـاع از اسـالم    يمن هم خود را برا .داج به خون داریرشد احت يامروز اسالم برا
ـ د بدانند که من آگاهانه و با انتخاب خودم قدم در اینم و همه بایبیم نهـادم و اگـر    ]راه[ن ی
مسـئول مـرگ و شـهادتم     کـس  چیه،  ]کرد[بم ینص) ل اهللایسب یف( ن راهیض شهادت در ایف
د، از یـ نک يسـته و عـزادار  یآنکـه بـر مـن گر    يخواهم که به جـا ین از شما میبنابرا. ستین

 .دیینما گذشته يها غفلتو خطاها  يبراو م طلب آمرزش و عفیم، برایرح  ]...[خداوند 
را انسجام خود  ه وحدت وکنیبه شما دارم و آن ا یبرادران گروه مقاومت ابوذر، سفارش

 دیـ خواه یه مـ کرا  يارکد و هر یده تان ادامهیارهاکل بر خدا به کو تو يارید و با ینکحفظ 
و  ]موفق[ن صورت یخدا باشد که در ا يتان برایارهاکشه یو هم [...]اد ید خدا را یانجام ده

 يردن دلسـرد کـ خـدا   يد کار را بـرا ینهراس یچ مشکلین راه از هید بود و در ایروز خواهیپ
ل خود ادامـه  یبه تحص تیو جدالت است و با تالش کمش [...]ندارد و خدا خودش حالل 

دارد و  ]مـان یبـا ا [راد متخصص متعهـد و  به اف یاز مبرمیت ما نکن زمان مملیه در اکد یده
 .دینکاز را بر طرف ین نید ایوشش خود باکشما با تالش و 

د ینکن یخال را آند و ینکران، سنگر مساجد را حفظ یاهللا و ملت قهرمان اامت حزب ]اي[
ـ د و بـه ز ینکد و شهدا را فراموش مینکاجرا  تر باشکوهها را هرچه و نماز جمعه ارت قبـور  ی
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شـما طلـب بخشـش     یان، از همگیبرادران و دوستان و آشنا. را نگهدار ینیخم دیبرو ها آن
ه مرا ک دوارمیامشما شده است،  یه موجب ناراحتکسر زده  یینجانب خطایه اگر از اکدارم 

 يا تـا انقـالب مهـد   یا، خـدا یخدا: هکد یاد نبرین دعا را هرگز از یو ا دیرده و ببخشکهالل 
 ).عج( ينار مهدک ی، حت)عج(

ه کـ خـواهم  یشما نبودم از شما م يبرا ید فرزند خوبیه شاکزم، هرچند یپدر و مادر عز
ـ ه اکـ د، چـرا  یچ ناراحت نباشید و هیید و حالل نماید، مرا ببخشیدید یناراحت اگر از من ن ی

. اسـت  2)7(و قاسـم  1)7(بـر کا یخون علـ تر از نیمگر خون من رنگ راه خدا است و
لم را وقـف  یز و وسـا یـ تابخانـه و م کدان، یرسان خون شهامیپ د ویشبا گونهنبیزخواهرانم 

 آنجـا کـه  تا  .ندیدر جهت انقالب و اسالم استفاده نما ها آننم تا از کیم گروه مقاومت ابوذر
 .دیریم بگیروز روزة قضا برا 40د و یآور به جام ید نماز قضا برایتوانیم

 .التماس دعا دارم یاز همگ
 اصغر یحیاییعلی

16/5/62 
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 349اصغر    یحیایی، علی ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیديعبارت
I میم، پس چرا خود نوع مردن را انتخاب نکنیرید بمیها بان فلسفه که ما انسانیبا دانستن ا. 
I دن بـه هـدف   یرسـ  ياست برا يالهیبا رفتن به جبهه هدفم را انتخاب کرده و رفتن به جبهه وس

 .باشدیخود م يکه مالقات با خدا یعال
I امام باشد يرونرود و دنباله یکنم جز در خط اسالم و امام راهیت میبه فرزندم وص. 
I و از مــادر  یفــداکار هســت يه مکــن و بــه مــردم ثابــت کــن کــه مــادریــام گرمــادر بــر جنــازه

الم لیهع(نیحس الملیهع(اکبریو از مادر عل یدرس گرفت) الس یسرمشق گرفت) الس. 

 محمود :نام
 یحیایی :خانوادگی  نام
 علی :پدر  نام

 ربابه :نام مادر
 1331ام مهر سی :تاریخ تولد
 سمنانشهرستان  :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1360 هفتم تیر :تاریخ شهادت
  مریوان :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 شهرستان شاهرودگلزار شهداي  :مزار



 351یحیایی، محمود    ¹استان سمنان 

 محمود یحیایی
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
هـا  ن فلسفه که ما انسانیو با دانستن ا هراه خود را انتخاب کرد ییایحیمحمود نجانب یا

پـس چـرا قبـل از آنکـه مـرگ بـه       . میم، پس چرا خود نوع مردن را انتخاب نکنـ یرید بمیبا
بهتر از آنکه انسـان مسـلمان    1راستی که چه مرگی. دیدارمان آید، ما خود به سراغش نرویم

این افتخار را نداشـته   3ا، چر)باشدا و احیا مکتب و اسالم میکه خد(، 2در راه هدفش بمیرد
اي است بـراي  پس من با رفتن به جبهه هدفم را انتخاب کرده و رفتن به جبهه وسیله. باشد

 .باشدرسیدن به هدف عالی که مالقات با خداي خود می
ه چنـین  افتخار کنـد کـ   ]اعالن[خواهم اشک نریزد و با شجاعت در پایان از همسرم می

کنم جز در خط اسـالم و  شوهري داشته که در راه اسالم شهید شده و به فرزندم وصیت می
ام کنم، که مادر بر جنـازه امام باشد و به مادرم سفارش می 4روينرود و دنباله ]را[امام راهی 

المعلیه(گریه مکن و به مردم ثابت کن که مادري فداکار هستی و از مادر حسین  درس ) الس
الملیهع( 5اکبرگرفتی و از مادر علی خـواهم  سرمشق گرفتی و از شما برادران سـپاه مـی  ) الس

ام را به شاهرود بیاورند تا در نمـاز جمعـه شـرکت    به فیض شهادت نائل شدم، جنازه ]اگر[
 . کنیم و بگذارید مادرم و پدرم و همسرم مرا سیر ببینند

 .کفار 6به امید پیروزي لشگر اسالم بر لشکر
 عضو بسیج شاهرود

 محمود یحیایی 
21/12/59 
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 هاي کلیديعبارت
I  از دارمینم به رفتن جبهه نیامل شدن دک يه براکدم یردم و دکیمبود مکاحساس. 
I  د شومین راه به سعادت برسم و شهیه در اکافتم ی نیچن نیارا  خودسعادت. 
I ارداز ندیبه ما نه م، جبهیازمندیه به جبهه نکم یین مایا 
I اینجانب با آگاهی کامل و عنایات حضرت باري تعالی قدم بر سرزمین کربالي حسینی نهادم. 
I اي او را تنها نگذاریدپشتیبان امام عزیزمان باشید و لحظه . 
I گویـد، عمـل   در برخوردها و در انتخابات توجه به مسائل شرعی و هر آنچه را که روحانیت می

 .نمایید
I  را به اجابت برسانید» اسداران عاشقند، شاغل نیستندپ«اي پاسداران، آن جمله. 
I همیشه فکر قیامت باشید. 
I اي برانم و خواهرانم همیشه به یاد خدا باشید . 
I یاور امام عزیز باشید. در نمازهاي مسجد وجماعت حتماً شرکت کنید. 

 

 حسین :نام
 یحیی :خانوادگی  نام

 محمد مهدي :پدر نام 
 زهرا :نام مادر

 1344یکم آبان  :تاریخ تولد
 دامغانشهرستان  :محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
 سپاه :نندهک ارگان اعزام

 1367 ششم مرداد :تاریخ شهادت
  آباد غرباسالم :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 فردوس رضاي زادگاهش :مزار
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 حسین یحیی
 

 میاهللا الرحمن الرحبسم
 ، فرمانده گروهان  ییحین یحس

ـ مالکم اذا ق 1ن آمنوایالذهایا ای«م، یالعظ یالّا باهللا العل ةقو وال حول و ال ـ  3اونفـر م اکـ ل 2لی  یف
 ةاآلخـر  یا فیالدن ةایفما متاع الح ةا من اآلخریالدن ةویتم بالحیارض االرضِیال 4قَلتُم اثّا ل اهللایسب
 5»لٌیالّا قل

جهاد در راه  يه براکد ه چون به شما امر شوکست ید جهت چیامان آوردهیه اک یسانک يا«
ا عـوض  یـ دن یبـه زنـدگان   یا راضـ ید؟ آیان دلبستهیزم كد، به خایدرنگ خارج شوین بید
 .»ز استیو ناچ كش عالم آخرت اندیا در پید؟ متاع دنیآخرت شد يات ابدیح

بـه   ي، فرزنـد حـاج سـاالر مهـد    ییحین یر حسیالحق ینجانب العبد العاصینامه اتیوص
دان؛ یبه نام اهللا، پاسدار حرمت خون شه .صادره از دامغان 1344متولد  231شماره شناسنامه 

شـگاه حضـرت   یور اسالم و با درود و سالم به پیاور رزمندگان غی، 6دهنده مستضعفان ياری
ب بر حـق صـاحب زمـان حضـرت امـام      یدرود و سالم بر نا .ارواحنا الفدا) عج(عصر  یول

 :منکیاته سخنم را آغاز مک، دامت برینیخم
 يربالکـ ن یقـدم بـر سـرزم    یتعـال  يبـار ات حضـرت  یامل و با عناک ینجانب با آگاهیا
 7»ینصـرن یهل من ناصر « يم و به نداین خدا نماید ياریه کن بود ینهادم و هدفم ا ینیحس

ـ ردم و دکـ یمبود مکم و در واقع چون احساس یبگو یکزم لبیامام عز امـل  ک يه بـرا کـ دم ی
ه کافتم ی نیچن نیارا  خوداز را برآوردم و سعادت ین نیدارم، ا ازینم به رفتن جبهه نیشدن د

از یبه ما نه م، جبهیازمندیه به جبهه نکم یین ماید شوم و این راه به سعادت برسم و شهیدر ا
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در خـود   ]بایـد [ .1دهنـد یران نمیا يربالکاجازه ورود به  ]به او[ه بخواهد کس کهر. ندارد
 .تجدید نظر کند

که در آیـه   طور همان. انداهللا قرار گرفتهکسانی است که در مسیر حزبسخنم خطاب به 
اید و اید یا مسئله دیگریست، اگر دل به دنیا بستهاول سخنم متذکر شدم ببینید به دنیا دلبسته

حرکت کنید و متاع پوچ دنیا را دور بیندازید و خداوند و آخـرت مـرگ را    2]...[ توانیدنمی
پشتیبان امـام عزیزمـان    3]...[آید و دیگرید که مرگ آخر به سراغتان میمدنظر بگیرید و بدان

گوید همان را مد نظر بگیرید و براي سـخنان  هرچه می. اي او را تنها نگذاریدباشید و لحظه
هـر کـه او را   . مدنظر بگیریـد  ]او را[خود و کردار و رفتار و برخورد و شناخت و انتخابات 

انی که برخالف عقیده و تأییدات امام هستند، تأیید نکنید و مقـاوم  گوید تأیید کنید و کسمی
یی که مخالف روحانیت در خط امام هسـتند مخالفـت   ها آن ]با[. و استوار جلوش را بگیرید

هر آنچـه را کـه روحانیـت     4عزیزان در برخوردها در انتخابات توجه به مسائل شرعی. کنید
 . تبارك و تعالی پشتیبان شما باشدگوید، عمل نمایید، باشد که خداوند می

روي امـام عزیـز   آن ملتی که پیـرو خـط رهبـري و دنبالـه    . اهللاسخنی دارم با امت حزب
ها به هر عنوان در حـال خـدمت هسـتند، کسـانی کـه در شـهرها دم از       هستند که در جبهه

کـاذب  اللهـی نیسـتند و همـین کـه شـعار      زنند، این را بدانند که حزباللهی بودن میحزب
دهند در آخرت جداي از اینکه باید جواب عمل نکردن به تکلیف را بدهند، باید جواب  می

 .هایشان را هم بدهند و بدانند که زیانکارندگوییدروغ
اید و دین خود را به اسـالم و  اي پاسداران، اي کسانی که به حق پشتوانه امام عزیز بوده

ن بسـیج، ایـن نـور چشـمان امـام قـوت قلبمـان        انقالب ادا کردید، در برخوردها بـا عزیـزا  
رفتارتر باشید، نباشد که عزیزي از ما پاسداران رنجیده خاطر گـردد و خـداي نـاکرده     خوش

پاسدارن عاشقند، «اما پاسداران، آن جمله ؛ و الزمان شکایت کنداش صاحبدر پیش فرمانده
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ایمـان و   1ان، اي اسـطورهاي اي بسیجیان اي دالورمـرد . را به اجابت برسانید» شاغل نیستند
اي کسانی که دشـمنان اسـالم از نـام شـما     . به حق یارو یاور امامید که یکسانشجاعت، اي 

را از ذهنشـان هـم عبـور    [لرزه بر اندامشان افتاده و فکـر ورود بـه حـریم پـاك و مقـدس      
یشـه  ها را خـالی نگذاریـد و هم  اي عزیزان هیچ موقع جبهه .همیشه پیروزندا شم ]دهند نمی

فکر قیامت باشید و مرگ را از یادتان بیرون نکنید و قدر خودتان را بدانید که امـروز اسـالم   
اي برادرانم و خواهرم، همیشه به یاد خـدا باشـید، از یـاد    . و امام و انقالب به شما نیاز دارد

و یاور امام عزیز باشـید  . هاي جمعه و جماعت حتماً شرکت کنیددر نماز. خدا غافل نباشید
بــرادرانم همیشــه حســین وار وارد کــارزار شــوید کــه پیروزیــد و خــواهرم چــون         

 .باشید 2رسان شهیدانصابر و پیام )علیها اهللا المس( زینب
اي پدر و مادرم، هرچند که فرزند خوبی برایتان نبودم و شاید گـاهی حرفتـان را قبـول    

دید و هستید و خداوند شما شما پدر و مادر خیلی خوبی بو. نکردم و نپذیرفتم، مرا ببخشید
را بـر مـا نمادیـد و     جـان  نیحسـ محشور کند که ذکـر و نـام   ) 7(علی  بن نیحسرا با 

آموختید و ما را حسینی بار آوردید، بدین منظور تشکر از زبـان مـن حقیـر بسـیار مشـکل      
گـاه زبـان بـه شـکایت خـدا      پدر و مـادرم هـیچ  . اهللا خداوند اجر شما را بدهدشاءان. است
ایید و هیچ موقع خود را سرزنش مکنید و هیچ براي مـن دلتـان نسـوزد، بـراي اسـالم      مگش

بسوزد و چرا که در دنیا غریب است و براي من گریه نکنید و هر موقع خواستید گریه کنید 
دانی من از جانم عزیزتر چیـزي  بارالها تو خود می. گریه کنید) 7(براي موال امام حسین 

، تا انقالب مهدي خمینـی را  ) عج(تو را به جان مهدي . نم را بپذیرخو. ندارم که هدیه کنم
 . العالمینآمین یا رب. نگهدار

و بـه جـوار    یوت اعلـ کـ م و به ملیا را از روح برداشتید و بند دنیم قید بشویما اگر شه«
 ینیامام خم. 3»میادهیرس یحق تعال

 »والسالم«
 3/9/65یی حین یحس
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 . 8ص، 15صحیفه امام جلد  -3
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 هاي کلیديعبارت
I یزان عدل الهیم يز، روز استواریدهم، دوزخ حق است و روز رستاخیشهادت م. 
I دان رفتمیف به میلکاج به خون داشت و من بر حسب تیاسالم احت. 
I ر گلوله عقد ما را خواهد خواندیعروس من شهادت است و صف. 
I تر استینریم از عسل شیشهادت برا، منکیمن شهادت را با آغوش باز استقبال م. 
I دین بزنیبر دهان منافق یمکه مشت محکخواهم یز شما ما. 
I د شدمیچه شه يد من براینکر کد و تفییایجمعه بر سر مزار من ب يهاشب. 
I  دید و او را تنها نگذارینک ياریامام را. 

 علیرضا :نام
 یزدي :خانوادگی  نام

 غالمرضا :پدر نام 
 صدیقه :نام مادر

 1347هفتم شهریور  و بیست :تاریخ تولد
 تهران :محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

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

مـال از توابـع    روسـتاي ده گلزار شـهداي   :مـزار 
 رودشهرستان شاه
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 علیرضا یزدي
 

 میاهللا الرحمن الرح سمب
 1»ون فتنهکال ت یهم حتو قاتلو«
 »2]روي زمین برخیزد[از و با کافران جهاد کنید تا فتنه «

دهم کـه خـدا   فداي خدا کنیم و من شهادت می را آنآن کس که به ما جان داد تا  به ناماول 
 ]...[دهم کـه  من شهادت می و بعد ندارد نظیري شریک و که او خدایی است. کنممی 3]...[

که علی ولـی   ]...[ .ها را دارا استفرستاده اوست، که از جانب خدا مأموریت هدایت انسان
دهم، دوزخ حق اسـت و  و در آخر شهادت می. مؤمنین و جانشین بر حق رسول خدا است

 پیامی دارند و در محضر عدل خـدا  ]...[روز رستاخیز، روز استواري میزان عدل الهی حتماً 
 .]...[که  5نشانیبسایید و خدا در می بر خاك 4]...[ 

 ]عنـوان  به[اي د از شهادتین خود چند کلمهبع 1347اینجانب علی رضا یزدي متولد سال 
 ]...[ گـذارم و سـخن خـود را بـا چنـد     ي میبه جاو دوستان  خانوادهاین بنده حقیر راي  6

زحمـات   به خاطرم و مادر عزیزم، بعد از تشکرات بسیار فراوان ر] دپ[: کنممادرم شروع می
پـدر و مـادرم   : شـما دارم  کشیدید، سـخنی چنـد بـا    7 ]من[شما که در این عمر کوتاه براي 

، اسـالم احتیـاج بـه خـون     ]...[دانم که شما آرزو داشتید که من داماد شوم ولی مادرم و  می
 خوشـحالم، چـرا کـه    ]...[ اینک که شهادت؛ و داشت و من بر حسب تکلیف به میدان رفتم

ه و از خون تـاز  ]...[  عروس من شهادت است و صفیر گلوله عقد ما را خواهد خواند و در
در حجلۀ سنگر عـروس شـهادت را بـه آغـوش خـواهم      ) گلوله(سرخ و بارش نقل سرب 

تواند گلوي پدر و مادرم، تنها چیزي که می. کشید و با لباس سرخ دامادي به دیدار یار رفتم

                                           
 .193/ بقره -1
 .در اصل وصیت افتادگی دارد به سیاق ترجمه آیه روي زمین برخیزد -2
 .مشخص شده اند در اصل وصیت خوانا نیست[...]  عباراتی که با .خوانا نیست -3
  .است» ناخوانا«در اصل وصیت  -4
 .»نشاندر بین«در اصل وصیت  -5
 .باشد» عنوان وصیت«در اصل وصیت از سیاق عبارت باید  -6
 .باشد» من« یدبا عبارتسیاق  از -7
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شهادت برایم از عسل «کنم، که شهادت است و من شهادت را با آغوش باز استقبال می ]...[
پدر و مادر عزیزم، در این برهه از زمان براي فرزندتان آرزوي پیوسـتن   .1»تر استین] رشی[

ـ برگرداندبر خود ببالید که امانت خدا را به خود خدا  و دیباشرا داشته  ]...[اکبر به علی و  دی
خدا به شما لیاقت داد و از بین این همه خانه در روي زمین، خانه شما را انتخاب کرده و با 

کـنم و  در آخر از پدر و مـادرم طلـب اسـتغفار مـی    . توفیق داد ]را[ و شماکرده  معاملهشما 
کنم که بـراي مـن زحمـت کشـیدند و از     خواهرانم از شما هم تشکر می ]...[خواهم مرا  می

وار خواهم کـه زینـب  بزنید و از شما می 2خواهم که مشت محکمی بر دهان منافقینشما می
 . کنید 3]مقاومت[ها در مصیبت
 ]...[ کنم و از شـنا هـم  کنم و از شما هم طلب حاللیت میانم از شما هم تشکر میبرادر

 .به خدا در راه اسالم قدم بردارید
 ]...[و آشنایان طلب حاللیت کنیـد و مـرا در کنـار    ن در آخر از طرف من از کلیه دوستا

مـن   ]...[ه هاي جمعه بر سر مزار من بیاییـد و تفکـر کنیـد کـ    بهشت زهرا دفن کنید و شب
مـن  . طلـبم آشنایان حاللیت مـی  ]و[ها، دوستان در آخر از تمام فامیل. براي چه شهید شدم

دانید خرج کنید و یک ماه موفق بـه  که صالح می هر جور را آنمقداري پول در بانک دارم، 
خواهم کـه در خـتم مـن    شناسند میمرا می که یکساناز کلیه . نشدم برایم بگیرید آنگرفتن 
المعلیه(کنید، بلکه براي امام حسین گریه ن زیـرا  . و اصحاب با وفـایش اشـک بریزنـد   ) الس

در نمازهایتان از ما یاد کنیـد و امـام را یـاري کنیـد و او را تنهـا      . مستحق گریه هستند ها آن
 .نگذارید

، صـادره از تهـران، شـماره    1347رضا یزدي، متولد سـال  نامه این بنده حقیر علیوصیت
 . ، نام پدر غالمرضا724شناسنامه 

                                           
در واقعه جمل خطاب به اصـحاب   )ع(لی است که ع شعريتر است برگرفته از تعبیر شهادت برایم از عسل شیرین -1

 ).175ص  ،3ج  االنوار،بحار(العار فی الموت اذا حان االجل  -الموت اعلی عندنا من العسل :گفتجمل 
 .تعلیقات .ك.ر -2
 .در اصل وصیت افتادگی است -3
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 هاي کلیديعبارت
I مینکیم يرویشان پیز ما از ایقت بودند و نیائمه اطهار رهروان راه حق و حق. 
I ت خوشحالمینها یل شده و عازم هستم، بیگس يژهایت ویه در راه مأمورکنیبرادران من از ا. 
I نندکه نید که گرییبگوادر و برادرانم مد شدم، به پدر و یاگر من رفتم و شه. 

 مجید :نام
 یعقوبیان :خانوادگی  نام

 یعقوب :پدر نام 
 خدیجه  :نام ماد

 1343یکم خرداد  :تاریخ تولد
بسـطام از توابـع   شهرستان  :محل تولد

 شهرستان شاهرود
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
 ارتش :نندهک ارگان اعزام

 1363هجدهم شهریور  :تاریخ شهادت
  زبیدات عراق :محل شهادت

 اصابت ترکش :حوة شهادتن
 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 367    مجید، قوبیانعی ¹استان سمنان 

 مجید یعقوبیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسمه تعالی

ائمه اطهـار   به نامخداوند که ما را آفرید و هستی و نیستی ما به او وابسته است و  به نام
کنـیم و بـا درود تهیـت بـر     که رهروان راه حق و حقیقت بودند و نیز ما از ایشان پیروي می

، رهبر دینی مرجع کبیر جهان تشیع، امام )عج(، نایب المهدي )6( اهللاسالله پاك رسول
 .ی و با درود به پدران و مادران فرزند از دست داده در راه خالق یکتاالعال مدظلهخمینی 

نهایـت   اي گسـیل شـده و عـازم هسـتم، بـی     برادران من از اینکه در راه مأموریت ویـژه 
هستم و چون این مأمورت خیلـی   1»ذوالفقار ر تکاورکلش گردان« یچ میس یبمن . خوشحالم

ل شده ام و اطمینان دارم و بـاالخره آن را انجـام خـواهم    مهم است، خودم با کمال میل متقب
اگر من رفتم و شهید شدم، به پدر و مادر و برادرانم بگویید، که گریه نکنند، چون مـن  . داد

پـرور  بـه مـردم قهرمـان و شـهید    . دارند را آنام که همۀ دوستان انتظار راهی را انتخاب کرده
شهرم بسطام، بگویید که از بابت شهید شدن من، ناراحت نباشند، چون پیش از اینکه شـهید  

 نیتـر  بـزرگ را وصل کردم و ایـن   تلفن گردانام و خط ارتباطی بشوم، انتقام خود را گرفته
 .عملی بود که به سهم خود توانستم انجام دهم

ت بـه اسـالم راسـتین را از خداونـد متعـال بـراي تمـامی مـردم و         در پایان توفیق خدم
به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کفر جهانی و طول عمر امـام  . مسلمانان جهان آرزو دارم

 ذوالفقار گـردان متري لشکر تکاور  60دقیقه نیمه شب اندیمشک، خط  35/11ساعت  .امت
 : گردان یچ میس یبگروهان یکم  3

 انمجید یعقوبی
 18/6/63 

                                           
هـاي  ستاره«. است ذوالفقار که پس از دفاع مقدس در استان سمنان مستقر شده 58ر کهاي جمعی لشیکی از گردان -1

چـا اول، انتشـارات زمـزم    . جاده فانوس، عملکرد اجمالی استان سمنان در دفاع مقـدس، حسـینعلی احسـانی، قـم    
 .»1389هدایت، 
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 هاي کلیديعبارت
I ها هیها و سرماییبایله زیبه خود به وس ه شما راکد یمواظب باش. باشدیش افراد میا محل آزمایدن

 .شاندکن ینفسان يو هوا
I نـد،  کهرگاه صاحب امانت طلب امانـت  . شودیهستند از خداوند به انسان داده م یفرزندان امانت

 .د امانت را به او دادیبا
I  ه کـ ل جامعـه بـده،   یـ ن و تحوکـ خواهـد بـزرگ   یه اسالم مک آن گونههمسرم فرزندان خود را

 .خداوند دوست دارد
I اموزیگران بیرا با عمل خود و اخالص خود به د يهمسرم درس استقامت و بردبار. 
I دیز باشیرهرو امام عز. 
I دید و نمازها را سر وقت بجا آوریار قرآن بخوانیبس. 
I دید تا رستگار شویانجام ده یام را به خوبکاح. 
I دیراه برادر باش ةد و ادامه دهندیصبور باش )3(نبیزم، مانند زیخواهران عز. 
I  دید شوید تا در آخرت روسفییت نمایار خوب رعایحجاب خود را بسخواهران عزیزم. 

 اهللافتح :نام
 یوسفی :خانوادگی  نام

 عزیزاهللا :پدر نام 
 حسنیه  :نام ماد

 1340هفدهم آذر  :تاریخ تولد
حـاجی از  روسـتاي قلعـه   :محل تولـد 

 توابع شهرستان شاهرود
 دیپلم :تحصیالت
 سپاه :نندهک ارگان اعزام

 1365وردین سوم فر :تاریخ شهادت
  فاو عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 اهللا یوسفیفتح
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
 بسمه تعالی

نتظر و ما بد لوا یو منهم من حبه ن یه فمنهم من قضیهللا علا ان رجال صدقوا ما عاهدویمن مؤمن«
 1»الًیتبد

. نمـود  داد خواهدن را پر از عدل و یکه با فرجش زم) عج(موعود  يبا سالم و درود بر مهد
دوران و در هـم   شـکن ن بـت یر جماران ایپ ب بر حق آقا امام زمانیو با سالم و درود بر نا

امـام   2یاهللا العظمـ ت یاالمام حضرت آب ینا یبران جهانکمست بار وکان و استیطاغوت وبندةک
و اسالم  3نندکیم ياریه با نثار خون خود نهال اسالم را آبکبا سالم و درود به شهدا . ینیخم
بـا   4».ه چشم و چـراغ ملتنـد  کشهدا  يهاخانواده«با سالم و درود به  .دارندیدار نگه میرا پا

 یبار جهـان کافران و استکامان خود لرزه بر اندام یالم با رزم بسالم و درود به رزمندگان اس
شـه در  یه همکاهللا  با سالم و درود به امت حزب .اندتلخ نموده آنهارا بر  یاند و زندگندهکاف

تنـگ   ها آنرا بر  یزندگ 6زنند و عرصۀ یوردل مک 5نیباشند و مشت بر دهان منافقیصحنه م
 .اندنموده

 2ۀ زاهللا شـماره شناسـنام  یفرزند عز 1340خ تولد یبه تار یوسفیاهللا فتحبرادر ۀ نام تیوص
 22/12/64م یخ تنظیتار .اممال سالمت نوشتهکدر ] دو[

                                           
برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی کـه بـا خـدا بسـتند کـامالً وفـا       « :ترجمه .23/ احزاب -1

و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد ) تا براه خدا شهید شدند(ادگی کردند کردند پس برخی برآن عهد ایست
 .»خود را تغییر ندادند

 .»اعظمی.... آیت ا«اصل وصیت  -2
 .»کندمی«در اصل وصیت  -3
 .»80ص ،14ج  ،صحیفه امام« »شما چشم و چراغ این ملتید«:خطاب به خانواده شهدا «امام خمینی  -4
 .تعلیقات .ك.ر -5
 .»حرصه«در اصل وصیت  -6
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دانـد در  چـون نمـی  . نامه داشته باشدکه وصیت 1دانیم که بر هر مسلمان واجب استمی
رزمان و هم وطنان هماي . چه موقع از زمان و در کجا جان را تقدیم جانان خود خواهد کرد

ما نمود، که رهبري اسالمی روي کـار آمـد و    3بینصاز زمان خداوند توفیقی  2در این برهه
چـون  . گرفت و ما را از آن رهبـر ظـالم نجـات داد    به دستاسالمی را ] ي[جامعه 4رهبري

رهبـري قبـول    5 ]بـه [دانید روز قیامت انسان با همان رهبرهاي در زمان حیات خود کـه  می
پس بایـد بسـیار هوشـمند    . کندده به پاي میز محاکمه در صحراي محشر حضور پیدا میکر

اهللا اي امت حـزب . باشیم و شکر خداوند را کنیم که چنین نعمت بزرگی را به ما داده است
نشـود کـه مـردم دور    ) 7(االمام باشید و مانند زمان حضرت علی شما همیشه یاور نایب

نشـین نمودنـد و چنـین    سـال خانـه   25را ) 7(ند و علی را خالی نمود) 7(موال علی 
این پیـر  ] ي[هاي پدرانهبه سخنان گوهربار و نصیحت وطنان هماي . اي به اسالم زدندضربه

ثانیـاً دنیـا محـل آزمـایش     . هیچگاه منحرف از اسالم نخواهید شد. گوش فرا دهید 6جماران
ها و هواي ها و سرمایهزیبایی] ي[وسیله به خود به مواظب باشید که شما را. 7باشدافراد می

اجـراي   8پـس بـه  . هواي نفسانی نکشاند و از هدف اصلی که سراي دیگر است بـاز نمانیـد  
 .باشددستورات و احکام الهی گردن نهید که راه نجات همین می

 وصیت خانوادگی
مرا به ایـن پایـه رسـاندي چقـدر زحمـت کشـیدي و حـاال         9]تا[دانم که پدر عزیزم می

گـردد بـه   بـاز مـی   10ناراحت نباش که فرزند تو. رنج خود استفاده نماییخواهی از دست می
هرگاه صاحب . شودچون فرزندان امانتی هستند از خداوند به انسان داده می. صاحب اصلی

                                           
 .»دانیم که هر مسلمان بر او واجب استمی«در اصل وصیت  -1
 .»بره«در اصل وصیت  -2
  .»نسیب«در اصل وصیت  -3
 .»رهبریت«در اصل وصیت  -4
 .»نیامده«در اصل وصیت  -5
 . تعلیقات. ك. ر -٦
 .افتاده است» باشدمی«در اصل وصیت برخی حروف واژه  -7
 .افتاده است» با«وصیت  در اصل -8
 .افتاده است» تا«در اصل وصیت  -9

 .»خود«در اصل وصیت  -10
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خوشـحال بـاش کـه از امانـت خـوب      ؛ و امانت طلب امانت کند، باید امانـت را بـه او داد  
چـون خداونـد بـا صـابرین     . راحت از دست دادن مـن نبـاش  نگهداري نمودي و هیچگاه نا

از تـو  . دانم که طاقت دوري فرزند را نـداري مادر عزیزم می. اممرا ببخش پدر گرامی. است
ناراحت نباش، چـون دیـر یـا زود همـه بایـد از ایـن دنیـا         1کنم از هجرت منخواهش می

خـواهم کـه   از تـو مـی  . دیرتر هاها زود و بعضیبعضی. هجرت کنند و به دنیاي دیگر روند
اگـر  . مادرم شیرت را بر من حالل کن. براي من ناراحت نباشی که منافقین سوءاستفاده کنند

طلـب آمـرزش از   . بدي و ناراحتی و خطایی از من سر زده مرا به بزرگواري خودت ببخش
عصـر  ) »ص«قـال رسـول اهللا   . (خداوند برایم بکن، چون بهشـت زیـر پـاي مـادران اسـت     

 .منتظرت هستم ها شنبه جپن
فرسـا   بسـیار مشـکل و طاقـت    ]خـود [دانـم از دسـت دادن همسـر    می 2امهمسر گرامی

ایم، باید از ایـن امتحـان   این دنیا جهت آزمایش آمده 3باشد، اما همسرم ناراحت نباش به می
کـه بـا هـم     5همسرم این چند صباحی. جاوید برسیم 4]ي[ا به نحو احسن بگذریم و به دنی

واقعـاً  . خود عمل نمایم] ي[گی مشترکی را داشتیم من به نحو احسن نتوانستم به وظیفهزند
خواهد بـزرگ کـن و تحویـل    که اسالم می آن گونههمسرم فرزندان خود را . بخشیدمرا می

همسـرم درس  . ـ پرهیزکـاران و نیکوکـاران را    نیصابرجامعه بده، که خداوند دوست دارد 
 .عمل خود و اخالص خود به دیگران بیاموز و مرا فراموش مکن استقامت و بردباري را با

فرسـا   دانـم دوري بـرادر بسـیار مشـکل اسـت و طاقـت      برادران عزیزم امراهللا و علی می
خواهش من این اسـت، راه بـرادر   . باشد ولی شما عزیزان صبور باشید و ناراحت نباشید می

سیار قرآن بخوانید و نمازهـا را سـر وقـت    ب. حقیرتان را ادامه دهید و رهرو امام عزیز باشید
بـدي و نـاراحتی و    6 ]هـر [. بجا آورید و احکام را به خوبی انجام دهید تـا رسـتگار شـوید   

                                           
 .»هجرت دنیا«در اصل وصیت  -1
 .»گرامیم«در اصل وصیت  -2
 .»نیامده«در اصل وصیت  -3
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اید مرا ببخشید و طلب آمرزش از خداوند برایم بکنیـد و برادرتـان   خطایی از برادرتان دیده
 .را فراموش نکنید

از دسـت دادن بـرادر بسـیار     دانـم  یمـ لهـه  ا -خواهران عزیزم، معصومه ـ فاطمه ـ زهرا  
] ي[ هدهند صبور باشید و ادامه )3(شما مانند زینب . باشدکننده می 1کننده و متأثرناراحت

خواهش من از شما این است کـه نمازهـا را سـر وقـت بـا حضـور قلـب        . راه برادر باشید
و ثالثاً حجـاب خـود را   بخوانید و قرآن بخوانید و احکام الهی را به نحو احسن انجام دهید 

 .تا در آخرت روسفید شوید و برادر خود را فراموش نکنید 2بسیار خوب رعایت نمایید
باشـد، امـا   دانم از دست دادن پدر بسیار مشکل مـی سمانه و سمیه می 3امفرزندان گرامی

شـما عزیـزان بـه خـود     ؛ و اي نیست، چون اسالم در خطر استاز زمان چاره 4در این برهه
فرزنـدانم فقـط از شـما تقـواي و     . لید که چنین پدري را خداوند به شما عطا کـرده بـود  ببا

تا خداونـد شـما را رسـتگار     دیینماکه اجرا  انشاءاهللاخواهم و حجاب و احکام اسالم را می
 .فراموش نکنید 5]را[پدر خود . نماید

12/12/64 
 وصیت در امور اموال

هـا اگـر   مانی که خواسـت زنـدگی کنـد بـا بچـه     باشد تا زفرزندانم همسرم می 6قیومیت
 .شودبه پدرم واگذار می 7نخواست قیومیت

 .شهر بدهید] ي[ه تومان خمس و زکات بدهکار هستم، که به امام جمع 3900/-مبلغ 
 .ریال به پدرم بابت زمین بدهکار هستم 1900000/-مبلغ 
 .ریال به مادرم بدهکار هستم 10000/-مبلغ 
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بابت پول موتور و پول دستی به . باشمبگیر می1ان از مصطفی معجنیتوم 15000/-مبلغ 
  .امایشان داده
، بدهیـد در راه خـدا   ]باشـم [حق کسی خـورده  ] اگر[تومان که یک وقت  5000/-مبلغ 

 .دیکنانفاق 
 .روز روزه بدهکار هستم برایم بگیرید 18

12/12/64 

                                           
 .، یعنی طلب دارم، طلبکارم»مبلغی را از کسی بگیري باشیم«در اصطالح سمنانی و منطقه شاهرود  -1
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 هاي کلیديعبارت
I ارم را شهادت قرار دادکارم را سعادت و آخر که اول کرا  ییسپاس خدا. 
I میمان همچنان استوار ماندیم و بر پیان راه برویه تا پاکم یمان بسته بودیا ما با تو پیخدا. 
I ام و به او وفادارمینی میثاق بستها من با امام خمیخدا. 
I مینکه اطاعت یت فقید از والیما با. 
I ه امام تنها بماندکد ینگذار.وند به ما عطا فرمودهه خداکبزرگ است  یوجود امام نعمت.  
I دینگذار یها را خالد و جبههینکت کجمعه شر يدر نمازها. 
I  ،هـاي حـق    نیز عازم جبهه لذا منبا توجه فرمایش امام امت که آمدن به جبهه را تکلیف دانستند

 . علیه باطل شدم
I ت آن عمل نمودساز است و باید به دستورابخش و انساناسالم دین حیات . 
I  اندو امامان ما با دشمنان خدا مبارزه کرده امبرانیپتمام. 

  محمدصادق :نام
 یوسفیان :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 مریم :نام مادر

 1348هفتم اسفند  :تاریخ تولد
 تهران :محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

 1363چهارم اسفند  و بیست :تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 شهر يمهدگلزار شهداي شهرستان  :مزار
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 محمدصادق یوسفیان
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
قـدرت   خواهنـد  یمه ک ییآنها یعنی 1».است بزرگ یه جنگ نعمتک«: ز فرمودندیو امام ن

هـا  د در جبهـه یند بایرون آیسرفراز ب یش الهیند و از آزمایخداوند و معجزات خداوند را بب
فر است، خاتمه دهند و کن اسالم و یه جنگ بکن جنگ را یا عتریسرحاضر شوند و هر چه 

ـ از دسـتورات امـام اسـت و مـا با     يرویـ ر، خط امام و پکگر از مسائل قابل تذید یکی د از ی
ه خداوند به مـا عطـا فرمـوده و    کبزرگ است  یم و وجود امام نعمتینکه اطاعت یت فقیوال

 .ه امام تنها بماندکد یرنگذا
ن انقالب و اسالم خـدمت  ینون به اکه تاک طور همانه ک خواهم یم اهللا حزباز شما امت 

ـ د و امـام را تنهـا نگذار  یـ ن عزم خـود بمان یبر ا د تا آخریاردهک جمعـه و   يد و در نمازهـا ی
ـ نگذار یها را خالد و جبههینکت کشر... ل و یمک يجماعات ـ دعا  . دیشـ د و در صـحنه با ی

 تـان یها درسه کـ  خواهم یمز یآموزان عزمبادا دشمنان اسالم خوشحال شوند و از شما دانش
سـازان  نـده یه شـما آ کد یزیامیم و دستورات اسالم بید و روح خود را با تعالیرا خوب بخوان

 يهـا کمـ کد چه از راه یاد نبریها را هم از جبهه تانیها درسد و همراه با یت هستکن مملیا
 خـواهم  یمد یانون در راه خدا تالش نمودهکه تاک یو از شما معلمان گرام... و یمال و یجان
 يجمهـور ] ي[ندهیه آکد، یوشا باشکت کن مملیت نسل جوان و قهرمان ایه همواره در تربک

د و اجر ینکد برطرف یاز را شما باین نیاز دارد و ایران به جوانان متعهد و مسئول نیا یاسالم
 .شما با خداست

ردم و کـ ت ینبودم و شما را اذ یشما فرزند خوب يه براکد یزم ببخشیمادر عز يو شما ا
شـهدا   یراه تمام] ي[ه ادامه دهندهکد و فرزندانت را ینک یوار زندگنبیخواهم زیاز شما م

ـ پدر عز يشما ا؛ و دینکخواهم حاللم ید و از شما میهستند به جهاد در راه خدا بفرست زم ی
د تـا  یردکد و در راه خدا صبر یآمدن به جبهه را به من داد ياجازه که کنم یم رکاز شما تش
ردم کـ ت و آزار شما را فراهم یه اذک خواهم یمنم و از شما معذرت کافر مبارزه کبا دشمنان 

د و دسـتورات  یـ نکت یـ د و خوب خـود را ترب یزم خوب درس بخوانیبرادران عز يو شما ا
                                           

خودکفـایی و کشـور    موجـب ند بلکه آثار جنگ مثل استقالل اقتصادي و تحریمهایی که دانامام جنگ را نعمت نمی -1
 .)270ص  ،16ج ،صحیفه امام(دانند نعمت می ،شود
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ه بـرادر  کـ د یاز دارد و مرا ببخشیت به شما نکن مملیا يندهیآه کد یریاسالم را خوب فرا بگ
 .شما نبودم يبرا یخوب

خواهم که اگر بدي از ما دیدند مـا را ببخشـند و از کلیـه دوسـتان و     از کلیه دوستان می
امـام و پیـروزي رزمنـدگان اسـالم را از      عمـر در پایان طـول  . طلبمهمشهریان حاللیت می
 .خداوند متعال خواستارم

 عبداهللاصحن ابا  ،وعده ما کربال
 1/12/63 نایوسفیصادق محمد

 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 میاهللا الرحمن الرح بسم
 1»اء عند ربهم برزقونیاهللا امواتاً بل احلیسب ین قتلوا فیوال تحسبنّّ الذّ«
ـ شوند، مرده نپنداریشته مکن خدا یاء دیاح ينند و براک یدر راه خدا جهاد م که یکسان« د، ی
 . »شوندیمند مخورند و از نعمات خداوند بهرهیم ياند و در نزد خدا روززنده آنهاه کبل

ر و بـا  یـ بک ینیب بر حقش امام امت، خمیو نا) عج(با سالم و درود فراوان به امام زمان 
الملیهع(ن یحس يربالکدان از یسالم بر شه ران و با سالم بـر رزمنـدگان   یا يربالهاکتا ) الس

سـاز  نـه یزم 3را گشودند تا 2ربال و قدسکراه  يارکثار و فدایه با اک بر کفانن جان یم، ااسال
ارم کارم را سعادت و آخر که اول کرا  ییسپاس خدا. باشند) عج( يومت حضرت مهدکح

 .یم هستیم و رحیرکتو . از گناهان من درگذر. ا مرا ببخشیخدا. را شهادت قرار داد
. ته بودیم که تا پایان راه برویم و بر پیمان همچنان استوار ماندیمخدایا ما با تو پیمان بس

الملیهع(چه غوغایی، حسین . بینم، هاي و هوي بهشت را میایخدا به پیشـواز یـارانش   ) الس
دسـتان  موسـی، هـم   همراهـان رزمان ابـراهیم،  اي، فرشتگان ندا دهند که همچه صحنه. آمده

الملیهع(نفکران حسین علی، همسنگراکیشان محمد، همعیسی و هم خمینـی   همگامـان ) الس
ـ . انداز سنگر کربال آمده بگـو کـه پیـروانش حماسـه     ) 6(دچه شکوهی، خدایا به محم

                                           
 .169/ آل عمران -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
 .»گشودو«در اصل وصیت  -3
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بگو خـونش در  ) 7(به حسین. کردند به پابگو شیعیانش، قیامت ) 7(به علی. آفریدند
سروها را بریدنـد، امـا    ظالمان. رویدها سروها میجوشد، بگو از آن خونهمچنان می ها رگ

 .او وفادارم] به[ام و خدایا من با امام خمینی میثاق بسته. باز هم رویید
 1»لیبلُوکم ایکم احسنُ عمالً«
 .»دهیدتا شما را بیازماید که کدامین یک از شما عملی نیکوتر انجام می«

و نایـب بـر   پس از ستایش خداوند متعال و پس از سالم و درود فراوان بـر امـام زمـان    
هاي محترم شهدا و با سالم بر امت شهید حقش امام امت، خمینی کبیر و با سالم بر خانواده

هاي دیگـر  انقالب اسالمی به پیروزي نهایی رسید و امریکا و ابر قدرت که ییآنجاز ا. رپرو
 ي خائنانـه شـروع کردنـد و   هـا  استیس باما ضربه بزنند، لذا جنگ تحمیلی را  2نتوانستند به

گناه و مسـلمان را  شهرها و مناطق مسکونی ما را بمب باران کردند و هزاران نفر از مردم بی
 4.و تعداد زیادي را به شهادت رساندند 3آواره کردند

نیـز عـازم    لـذا مـن  و با توجه فرمایش امام امت که آمدن به جبهه را تکلیـف دانسـتند،   
مـا هسـت،    تـک  تـک را که بر گـردن  هاي حق علیه باطل شدم تا این مسئولیت عظیم جبهه
بلکه از طرف خدا و پیـامبران بـر مـا واجـب      ]و[و این مسئولیت نه از طرف رهبر  5بپذیرم
  .6است شده

فرماید اي مؤمنان در جنـگ سسـتی نکنیـد و دشـمن را بـه سـازش       چنانچه خداوند می
بخـش و  دعوت ننمایید و بدانید که شما چیره و برتر هسـتید و چـون اسـالم دیـن حیـات     

کـه یکـی از دسـتورات     لذا بایـد بـدانیم  . ساز است و باید به دستورات آن عمل نمودانسان
بینـیم  اگر ما قدري به گذشته بیاندیشیم می.خداوند و پیامبران، جنگ با کفار و منافقین است

نان بینیم کـه دشـم  اند و در تاریخ میو امامان ما با دشمنان خدا مبارزه کرده امبرانیپکه تمام 
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را آغاز نمودند و ما نیـز بایـد هماننـد    ... و » 4و خیبر 3، خندق2، صفین1بدر«هاي خدا جنگ
زیرا که او به اسالم و قرآن وفادار است و اگر چندین بار . آنان به جهاد در راه خدا بپردازیم

 .ام کنند، دست از او نخواهم کشیدمرا بکشند و زنده
را  میهـا  چشـم موالیم من ضعیفم، ناتوانم، دوست دارم  ی، معبودا، معشوقا،بار الهخدایا، 

قطـع   6هایم را در تنگه چزابـه به درآورند و دست 5دشمن در اوج دردش از حلقه در بستان
شـهر از بـدن جـدا سـازند و قلـبم را در سوسـنگرد، آمـاج        خـونین  7]در[کنند و پاهایم را 
زار دشمن مکتـبم ببینـد، کـه گرچـه     هایشان قرار دهند تا در کمال فشار و آرگبارهاي گلوله

و پاها و قلبم و سینه و سرم را از من و دیگران گرفتند، اما یـک چیـز را    ها دستو  ها چشم
نتوانستند بگیرند و آن ایمان و هدفم است، که عشق به اهللا و معشوقم و به خـالق هسـتی و   

 .عشق به شهادت و عشق به امام و اسالم است
اهللا بـه  محمدصادق یوسفیان، به شما پدر و مادر و امت حزب نامه اینجانب حقیروصیت

عمل نکردم و  8اولین وصیتم به مادرم این است که مرا که به حق مادري تو: شرح زیر است
کنیـد  و موجب اذیت و آزار شما شدم و در مرگ من هرگز گریه نکنید و اگر هم گریه مـی 

اللیهع(براي موال و معلم اخالق، امام حسین  گریه کنید، کـه در لحظـات آخـر کسـی     ) مالس
 .تشنه شهید شدنبود براي حسین آب بیاورد و لب

که که در هنگام آمدن من به جبهه خوشحال بود، هنگامی طور همانخواهم و از پدرم می
دربـاره دفـن   . به او خبر دادند شهادت مرا، نیز خوشحال باشد و مرا ببخشد که اذیتش کردم

خواهم کـه  از برادرانم می. اشکالی ندارد در کنار دیگر شهیدان دفن کنیدمن باید بگویم اگر 
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باشـد، بـر زمـین    امام امت مـی  به دست 1]که[راه مرا ادامه دهند و نگذارند که پرچم اسالم 
بخواهیـد کـه مـرا    ا و مرا ببخشید که نتوانستم برادر خوبی براي ایشان باشم و از خـد  فتدیب

خواهم که در نمازهاي جمعه و جماعت اهللا میاز امت حزب. دببخشد و از گناهانم درگذری
ـ آشرکت کنند و همیشه پشتیبان امام امت باشـند و هرگـاه سـر قبـرم حاضـر شـدند        ـ  هی  ای

در پایـان از تمـام   . هایی از قرآن برایم بخوانند، شاید خدا از گناهان مـا کمـی بکاهـد    سوره
خـواهم کـه بـه    و آزاري رسـیده مـی   اذیـت  هـا  آنبرادران و خواهران که از طرف مـن بـه   

 .بزرگواري خود مرا ببخشند
 »اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
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 هاي کلیديعبارت
I س داشته باشم با دشمن بعثکد ید شدن بدانیخواستم قبل از شه فَ  .دیخواهم جنگ یه من تا نَ
I دید خوشحال باشیردکم به اسالم یقداز فرزندانتان را ت یکیه کنیزم از ایپدر و مادر عز. 
I  دیربال باشک ياد شهداید به یشما نرس به دستاگر جنازة من. 
I گر خـوب  یدیکـ د با ینک یزم، سعیباش و شما برادران عز )3(نب یمادر جان مانند حضرت ز

 .دیباش

 حسین :نام
 آباديیونس :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 مریم :نام مادر

 1341بیستم مهر  :تاریخ تولد
 شاهرودشهرستان  :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 ارتش :نندهک زامارگان اع

 1362یازدهم اسفند  :تاریخ شهادت
  جفیر :محل شهادت
 اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 آباديحسین یونس
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
 نیارالجباهللا القاصمبسم

 ر هم کوبنده ستمگران خداوند د به نام
خانوادة عزیزم مخصوصاً پدر و مادر گرامی و برادران مهربانم و خواهران ارجمنـدم  خدمت 

کـه ایـن    اآلن زمیعزپدر و مادر  .کنمعرض میم هاي کوچولو، با قلبی پاك، سالو برادرزاده
واسـتم  نویسم، کمتر از دو ساعت دیگر بـه عملیـات نمانـده و خ   چند کلمه را براي شما می

 .خواهم جنگید 1قبل از شهید شدن بدانید که من تا نَفَس داشته باشم با دشمن بعثی
. روي شـما ایسـتاده باشـم   ممکن است بعضی اوقات بچگی کرده باشم و رودر پدر جان 

امیـدوارم  . ایددانم که شما تالش زیادي کردید تا مرا به این سن رسانیده و خرج مرا دادهمی
 .3]...[کنید  2ان را حاللاین فرزند حقیرت

. هاي شما نسبت به خودم تشکر کـنم دانم، چگونه از زحمات و رنجمادر عزیزم، نمیو  
اگر یک موقع در مقابل شـما بـا تنـدي صـحبت کـردم،      . واقعاً در مقابل شما شرمنده هستم

سالم کردید پدر و مادر عزیزم از اینکه یکی از فرزندانتان را تقدیم به ا. امیدوارم مرا ببخشی
مبادا در مرگ من گریه و زاري کنید اگر گریه کنید من در عـذاب خـواهم   . خوشحال باشید

مـادر جـان ماننـد     .شما نرسید به یاد آن شهداي کربال باشـید  به دستبود و اگر جنازة من 
 .باش )3(حضرت زینب

 یعلـ . قعـی و شما برادران عزیزم، سعی کنید با یکدیگر خوب باشید، مانند دو بـرادر وا  
امیـدوارم شـما و   . من در منطقه دنبال تو گشتم، ولی فرصت نبود تا بتوانم تو را ببیـنم  جان

بـه  . خواهران عزیزم و برادران کوچکم، احمد مهربانم و حسـن شـجاع مـن، مـرا ببخشـید     
اش را دوسـت  من همیشـه او و خـانواده  . برادرم اکبر هم بگویید از مرگ من ناراحت نباشد
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 3]...[د کننـ  2بخشش دارم و مرا حالل 1موهایم مخصوصاً عمو فرج هم تقاضاياز ع. داشتم
 .شام بدهید به محرمهم پول خودم ر مقدا 4]...[د ام بیاورنها را فرستادهو مقداري پول، بچه

 

 »اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
3/12/62 

 آبادي حسین یونس
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 هاي کلیديعبارت
I  یه مرگم را شهدت در راه خودت قرار دهکخواهم یمخداوندا، از تو. 
I  بزرگ پروردگار من است يه خداکخشنودم. 
I ه بعـد از مـن در راه حـق    کـ  یستاده در راه حق و دالورانیمردان است جز رادین یسکمن  یوص

 .ستادیخواهند ا
I الملیهع( یعل بن نیحسدان یه از سرور شهکروم یرا م یمن راه امآموخته) الس. 
I د و یـ نک ياریـ را  )7(نیه حسـ کـ ربال و عاشورا بپا شده و انتخاب با خودتان اسـت  کباره دو

 .دیریسقوط قرار گ یبید و در سراشینکا پشت به امام ید یسرفراز شو
I ه در راه کـ  ییهـا  یه آخرتش را به آن بفروشـد و از سـخت  ک یسکا محل گذر است و یزان دنیعز

 .است يابد یند و آن خسرانیبیزد خسران میشود، بگریخدا بر او وارد م
I ن باشـد، تـو تنهـا    یزمـ  يبـر رو اهللا ر و امام بزرگوار، بدان و مطمئن باش تا حزبیبک ینیخم يا

 .ماند ینخواه
I  بوداران شرق و غرب آسوده نخواهند کتیجنا یتا تو باشاي امام بزرگوار. 

 علی :نام
 یونسی :خانوادگی  نام

 احمد :پدر نام 
 صدیقه :نام مادر

 1346بیستم آذر  :تاریخ تولد
 شاهرودشهرستان  :تولدمحل 

 دیپلم :تحصیالت
 سپاه: نندهک ارگان اعزام

 1366چهارم بهمن  :تاریخ شهادت
  ماووت عراق :محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 علی یونسی
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
 1»رزقونیاء عند ربهم یاهللا امواتاً بل احلیسب یقتلوا فالذین وال تحسبنّ «
انـد و نـزد پروردگارشـان    اند، بلکه زندهاند، مردهدر راه خدا کشته شده که یکسانمپندارید «

 .»خورند روزي می
خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت قرار دهی و مرا در جرگـه  خداوندا، از تو می

خواهم دشمنان خـودت و دینـت و پیـامبرت را نـابود     خداوندا، از تو می. شهدایت بپذیري
داً رسـول   «و » االاهللاشـهد ان الالـه  «بـه  دهم خدایا، شهادت می. سازي و » اهللاشـهد ان محمـ

بزرگ  يه خداکخشنودم . يریاگر شهادت مرا بپذشوم و خشنود می» اهللاشهد ان علیاً ولی«
که درود خدا بـر او و   )6(مدمح و حضرتن من یز دیپروردگار من است و اسالم عز
نویسم و مطمئن هستم با یاري و لطف خداوند وصیتم را می. خاندانش باد پیغمبر من است

مردان ایستاده در راه حق و دالورانی که بعد از مـن در راه  که وصی من کسی نیست جز راد
روان هاي زجر کشیده تاریخنـد و وصـی مـن تمـام پیـ     حق خواهند ایستاد و وصی من توده

 .گذارندترین شرایط امام را تنها نگذاشته و نمیاند که در سخترهبر کبیر انقالب اسالمی
ام و برتـرین راه را  کـه برتـرین انتخـاب را کـرده     دانم یمام و من راه شهادت را برگزیده

 مستضعفانی که چشـم امیـد   2]...[ام تا اسالم جاوید بماند و ام و این راه را برگزیدهبرگزیده
روم که از سـرور شـهیدان   آري من راهی را می 3.اند را از اسارت طاغوت برهندبه ما دوخته

الملیهع(علی  بن نیحس گـویم کـه بـه مـن توفیـق قـدم       ام و خدا را سپاس میآموخته) الس
یان زمان بـه  دیزگذاشتن در این راه مقدس را داد تا بتوانم سالح بر دوش گرفته و بر علیه ی

 . ازممبارزه بپرد
. حال سخنی دارم با شما برادران و عزیزان که بعد از من این وصیت را خواهیـد خوانـد  

بلنـد و یـارانش    کشیلببرادران، اکنون روز امتحان فرا رسیده و حسین زمان است که فریاد 
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اي کــاش در کـربال بــودیم و حســین  «گفتیــد مـی  کــه یکســاناي . طلبـد را بـه کمــک مــی 
الم لیهع( حال دوباره کربال و عاشورا بپا شده و انتخاب با خودتـان  1»کردیممی را یاري) الس ،

الملیهع(است که حسین  را یاري کنید و سرفراز شـوید یـا پشـت بـه امـام کنیـد و در       ) الس
عزیزان دنیا محل گذر است و کسی که آخرتش را بـه آن  2. [...]سراشیبی سقوط قرار گیرید

و آن  نـد یب یمـ شود بگریزد، خسـران  خدا بر او وارد میهایی که در راه بفروشد و از سختی
عزیزان من در مشکالت و مصائب صبور باشید و از ذکر خدا  3][...خسران ابدي است پس 

بـار خـدایا در ایـن دنیـا کـه      . 5»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«: فرمایدنشوید که خدا می 4غافل
، پس الاقل مرگم را طوري قـرار بـده کـه    اي تو را سپاس گویمکه شایسته آن طورنتوانستم 

خدایا بـا ایـن کولـه سـنگین از     . انگاریم جبران شوداي از این جهالت و سهلگوشه ]الاقل[
پـذیري  دانم که آیا مرگم را به عنوان شهادت میدانم و نمیگناهم خود را الیق شهادت نمی

 .از حد توستولی از یک چیز آگاهم و آن توبه پذیري و عطوفت و کرامت بیش 
دانم کـه آیـا   دانم و نمیبار خدایا با این کوله سنگین از گناهم خود را الیق شهادت نمی

پذیري و عطوفـت و  پذیري، ولی از یک چیز آگاهم و آن توبهمرگم را به عنوان شهادت می
 .حد تو استکرامت بیش از 

هدایت قرار دادي، ولی مرا در راه . بار خدایا، تو به من خوي آموختی، ولی من بد کردم
 تیبـه سـو  خواهم حال که با قلبی مجروح و آزرده از گناه می. انگاري کردمدر آن راه سهل

چون غیـر از تـو پناهگـاهی نـدارم تـا از      . ام مرا در درگاهت بپذیربیایم و بر تو توکل کرده
ر و امـام بزرگـوار،   اما تو اي خمینی کبیـ ؛ و ام به آن پناه ببرمدوزخی که با گناهانم برپا کرده

ي زمین باشد، تو تنها نخـواهی  بر رواهللا سر و جانم فدایت، تو بدان و مطمئن باش تا حزب
 .ماند و ما تا تو باشی جنایتکاران شرق و غرب یک شام آسوده نخواهند داشت

اما تو اي مادر مهربانم که درود خدا بر تو که هستی و وجودت را در راه و پرورش مـن  
مادرم اگر شهید شدم افتخار . دانم که چگونه از تو تشکر کنمام و نمیدرمانده .صرف کردي
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کن و صبور باش و اگر خواستی گریه کنی، بکن، ولی نه براي من، براي کسی گریه کن که 
الم لیـه ع(علـی   بـن  نیحسآري براي . از او درس شجاعت و شهامت آموختم سـرور  )السـ ،

ابدي ببري و بر خدا توکـل کـن و راضـی بـه رضـاي او      شهیدان گریه کن تا اجر و پاداش 
 .باش

که پیشتان بـودم از مـن خیـر و برکتـی     دانم تا وقتیو اما تو اي پدر مهربانم و عزیزم می
 هـا  آنگذشتی و بـر  هایم میدادم و باز تو از بديهایت را با بدي میندیدید و جواب خوبی

. هایت تشکر کـنم ها و مهربانیهمه خوبی دانم چگونه از این حال نمی. گذاشتیسرپوش می
پدر جان به شهادتم افتخار کـن و صـبور   . طلبماگر شهید شدم از شما حاللیت می پدر جان

 .باش که درود خدا بر تو باد
الملیهع(نیحسو اما آقاي من، اي سرور شهیدان و اي  عشـق بـه تـو مـرا بـه      جان )الس ،
ت را یاري کن تا هرچه زودتر مرقد مطهرت را از اینجا کشیده، پس اي موالي من رزمندگان

مـوال  . ، به خدا دلمان براي کربالیت تنـگ شـده  موال جان. خارج سازند 1چنگ حکام بعث
 .دیگر مگذار دل اماممان را بشکنند. دیگر مگذار اسالم سیلی بخورد جان

پیـروزي   خدایا، دیگر امید و آرزویی ندارم، جز سالمتی امام امت و رزمندگان اسـالم و 
 .راسالم بر کف

 »اتهکو بر اهللا رحمۀم و یکوالسالم عل«
13/7/66 
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 هاي کلیديعبارت
I  ه شهادت هست رساندکامم ک نیتر بزرگدر هر صورت خدا مرا به. 
I ندکن يرویه را نشناسد و از دستورات آن پیت فقیه رهبر را نشناسد و والک یسکبر  يوا. 
I  ندکتان یاریخداوند د تا ینک ياریاسالم و رهبر را. 
I ندکیه خداوند شما را امتحان مکد یفار بجنگکد و با ینکد در راه خدا جهاد یبرو. 
I     شما امتحان خواهید شد، بروید راهی را که انبیاء رفتند، بروید راهی را که اولیـا رفتنـد و برویـد

 .ردراهی را که شهدا رفتند که بسی زیباست این راه و پیمودن این راه خستگی ندا
I پندارند که اگر عزیزان با شهید شدن و شهید دادن بود که این انقالب پا گرفت، ولی دشمنان می

 .شویمما را بکشند ما نابود می
I الملیهع(علی بن نیحسجبهه دانشگاه شهادت است و استاد این دانشگاه  جاینا باشد می) الس. 
I بر زنـدگی ننگـین یـا مـردن در      شهادت رنگین را در میدان رزم )6(ما جوانان امت پیغمبر

 .دهیمرختخواب ترجیح می

 حسن :نام
 یونسیان :خانوادگی  نام

 مهدي :پدر نام 
 صدیقه :نام مادر

 1340هفتم بهمن  :تاریخ تولد
 قزوینشهرستان  :تولد محل

 اول متوسطه :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

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

 گلزار شهداي شهرستان شاهرود :مزار
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 حسن یونسیان
 

 میاهللا الرحمن الرح بسم
ـ  ی الجنةن انفسهم و اموالهم بان لهم یالمؤمن من يان اهللا اشتر« قتلـون و  یل اهللا فیسـب  یقـاتلون ف
 .2»... 1قتلونی
ه خدا جهاد کننـد و  در را هانآخدا جان و مال مؤمنین را به بهاي بهشت خریداري کرده که (

این وعده قطعـی اسـت در سـه دفتـر     . دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند
 .)یاد فرموده و کیست باوفاتر از خدا) تورات، انجیل، قرآن(آسمانی 

 بسمه تعالی
 64447و بـه شـماره شناسـنامه     1340اینجانب حسن یونسیان فرزند مهدي تاریخ تولد 

 :نمایموصیت می صادره از قزوین
پدر و مادر عزیزم اگر چنانچه خداوند لطف بزرگی به من کرد و لیاقـت شـهادت را بـه    

شما ناراحت از اینکه من شهید شدم نباشید و صبر کنید و بگویید خـدایا مـا بـه    . 3 ]داد[من 
وظیفه عمل کردیم و امانتی را که از تو به دستمان بود با تربیت صحیح و مواظبت کامـل از  
او، به تو تحویل دادیم و خدایا ما حاضریم که هر موقـع صـالح باشـد خودمـان در جهـاد      

بله مادر عزیز و پدر مهربانم من حـدود چنـدین مـاهی را    . شرکت کرده و جانمان را بدهیم
خواست که در آن موقع مـرا ببـرد، در   ولی خدا نمی) بودم شهادتمنتظر (که در جبهه بودم 

 .کامم که شهادت هست رساند نیتر رگبزهر صورت خدا مرا به 
واي بر . کنم به راه رهبر و به طرفداري از والیت فقیهعزیزم شما را سفارش می خانواده

مـردم،  . پیـروي نکنـد   4کسی که رهبر را نشناسد و والیت فقیه را نشناسد و از دستورات آن
رهبـر نایـب امـام    . ن کنـد همیشه متحد باشید و اسالم و رهبر را یاري کنید تا خداوند یاریتا

                                           
 .»تلونقت«در اصل وصیت  -1
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اطاعت نکرده و هر کس از امـام  ) عج(زمان است و هر کس از او اطاعت نکند از امام زمان 
 .اطاعت نکند از خدا اطاعت نکرده و کافر است) عج(زمان 
  1»عاً و التفرقوایواعتصموا بحبل اهللا جم« 

گذارید کـه مسـئولید   پس اي عزیزان متحد شوید و گرد رهبر را بگیرید و رهبر را تنها ن
ي مسـئول  هـا  انسانتمامی  دیا شدهجمع  منکه اآلن نزد جنازه  2]...[اي مردمی در برابر خدا

و بـه خـون   م کـن دانید من با شما صحبت مـی که خود را مسلمان و وارث خون شهیدان می
رود، پـس برویـد در راه   اي از خدمات شما در راه خدا هدر نمـی شهیدان قسم که ذره همه
بگوییـد مـا    کـه  نیهمـ . کنددا جهاد کنید و با کفار بجنگید که خداوند شما را امتحان میخ

 :فرمایدبه مصداق آیه شریفه که خداوند می. شودمسلمان هستیم کار درست نمی
 3»الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنّا و هم ال یفتنوناحسب«

ایم رهایشـان کننـد و بـه    دا آوردهآیا چنین پنداشتند به صرف اینکه گفتند ما ایمان به خ
 ؟.هیچ امتحانشان نکنند این دعوي

اي مردم شما امتحان خواهید شد، بروید راهی را که انبیاء رفتند، بروید راهی را که اولیا 
رفتند و بروید راهی را که شهدا رفتند که بسی زیباست این راه و پیمودن ایـن راه خسـتگی   

اهللا مـثالً شـهادت آیـت   . دهـد هید به جامعـه تحـرك مـی   ندارد ببینید که چقدر خون یک ش
خـون   طـور نیهمـ . شهید محراب تمام یزد و دیگر شهرها را چطـور حرکـت داد   4صدوقی
، که این سه شهید هرکدام به تنهایی یک کشور را با خونشان بـه  6اهللا مدنیو آیت 5دستغیب

 .دادند و مسیر را مشخص کردند 7تحرك درآوردند و حرکت و جهت
اي عزیزان با شهید شدن و شهید دادن بود کـه ایـن انقـالب پـا گرفـت ولـی دشـمنان        

بکشـید مـا   «فرماید رهبر می که یصورتشویم، در پندارند که اگر ما را بکشند ما نابود می می
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مـا  . شـویم آنها شهید مـی  به دستیی که ما آنهاولی واي بر حال  1».شودرا ملت بیدارتر می
یی که ما را بکشند واي بـه  ها آنشویم و م و داخل جنت خداوندي میرسیبه فوز عظیم می

آتش جهنم را بر آنـان  . 2»النارعذاب«حالشان که چه جایی خداوند برایشان تهیه دیده است، 
حاال ببینیم خداوند چه غذایی براي آنان تهیـه کـرده   : فرمایدحالل کرده است و در قرآن می

همانـا درخـت   « 4»الحمـیم  3البطون کَغَلییم کالمهل یغلی فیثالاقوم طعامالزّشجرت انّ«. تاس
آتش گداختـه  ) مس(زقوم جهنم قوت و غذاي بدکاران است که آن غذا در شکمشان چون 

 .»است
حال برادران و خواهران کمی هم از وضعیت برادران و فرزنـدان و شـوهران شـماها در    

الماللیهع(همه پیروان راه حسین  هاینا. جبهه بگویم بـر   5جبهه را به چـه خـاطر   هستند و) س
دانشگاه شهادت است و اسـتاد ایـن دانشـگاه     جاینابه خاطر اینکه . خانه بودن ترجیح دادند

الملیهع(علی  بن نیحس امتحـان ایـن دانشـگاه شـرکت کنـد و      درباشد و هر کـس  می) الس 
در رشته خودش بگیرد  6بدهد، اگر درسش را در مدت حضورش در این دانشگاه خوب یاد

 .خودش قبول شده است
آیـد و بـه او    هاي دشمن از همه طـرف بـه سـویش مـی     در شب حمله گلوله که یهنگام
بیند و موقعی که در هنگـام حملـه بـه دشـمن یـک نیرویـی را        کند، خدا را می نمی 7اصابت

بینـد کـه هـیچ     ي را مـی ا فرمانـده آورد و یا اینکـه   کند که او را به تحرك در میاحساس می
کند و از  اي او را رهبري می چنین فرمانده. اي را نداردري و هیچ کشوري چنین فرماندهکشل

آیا ایـن  . 8»بوسد ات دست و بازوي تو را می نایب فرمانده«که  رسد یمپشت جبهه به او ندا 
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یی که با دیگران دارد راه دیگري جز خواندن درس شـهادت در  ها يبرترشخص با تمام این 
الم لیـه ع(ه دیگري جز راه حسین سرش است و را هسـت کـه بـراي او بهتـر باشـد و      ) السـ

الملیهع(حسین  1ماهه 6موقعی که به یاد شاگردان  تـازه   نـد یب یمـ افتد و موقعی کـه  می) الس
آیـا هـیچ فـرد دیگـري     . کند و آمده است تا درس شهادت بخواندداماد همسرش را رها می

. انـد هاي مختلف هم شـرکت کـرده  اکثر جوانان ما در رشته. ماند که به این دانشگاه نیایدمی
اآلن هر جوانی یک بار به جبهه آمده است از او سؤال کن در جبهـه چـه چیـزي را دیـدي،     

کـه   میفهمـ  یدشمنان مي ها حرفاصالً شما اگر توجه داشته باشید، ما از . چطور جایی بوده
 .جبهه چطور جایی هست

لیم کردن جان خودش به جانان، سـرش را روي زانـوي   موقعی که یک نفر در هنگام تس
چطور با خیـال  . بیندمی) عج(موالیش، فرمانده باوفایش و یاور دو جهانش، یعنی امام زمان 

شما خود قضاوت کنیـد، جـان   . کندراحت و با لبخند و با میل و رغبت جانش را تقدیم می
دست قطع شده اسـت   که یصورت چقدر لذت دارد، در) عج(دادن بر روي زانوي امام زمان 

گلویش، مثل شش ماهـه   ]خون[ شیها لباستمام . 2بدن سوراخ سوراخ است و پا قطع شده
تر است یا آن مرگی که در بستر باشد، ما جوانـان امـت   این با لذت. حسین تیر خورده است

شهادت رنگین را در میدان رزم بر زندگی ننگین یـا مـردن در رختخـواب     )6(پیغمبر 
 .دهیم رجیح میت

 »والسالم«
 ن یونسیانحس
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 هاي کلیديعبارت
I  اد یـ زمـان فر  يهـا  رده و بـر سـر فراعنـه و طـاغوت    کبرم را رساتر کااد اهللای، فرینیاد امام خمیبا

 .زنم یم
I وبنده استکادش یشه امامش پرخروش و فریع همیه تشکد ینابخردان زمان، بدان يا. 
I ابدییرا در مادگرش یشه امام فریعه همیش. 
I رومیفر مکمان و یبه جبهۀ نبرد ا ینین زمانم امام خمینجانب تنها و تنها به عشق حسیا. 
I    والدین عزیزم خوشحالم از اینکه شما موفق شدید در این راه امانتی را که از خالق خـود گرفتـه

 .بودید در راه خود او هدیه کنید
I روددعا براي امام و رزمندگان و مسلمین یادتان ن . 
I کمک به مستضعفین و فقرا هم یادتان نرود . 
I        از این انقالب که با خون چندین هزار از جوانان پاك و نونهـال بـه ایـن مرحلـه رسـیده اسـت

  .حفاظت کنید

 مجید :نام
 یونسیان :خانوادگی  نام

 عباسعلی :پدر نام 
 زهرا:نام مادر

 1345هم اسفند دوازد :تاریخ تولد
 شاهرودشهرستان  :محل تولد
 دوم متوسطه تجربی :تحصیالت
 بسیج :نندهک ارگان اعزام

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

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 مجید یونسیان
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
 .1»كفقد من وجد يو ما الذّ كماذا وجد من فَقَد«
 »یافت؟ تو راکه  آن کسه گم کرد چه یافت آن کس تو را گم کرد؟ و چ«

 

 كم از عـــالم خـــایوتم نـــکـــمـــرغ بـــاغ مل
  

 انــد از بــدنم ســاخته یقفســ يچنــد روز
 نم تا بر دوسـت که پرواز کخوش آن روز  يا 

 
 2بـزنم  یش پـرو بـال  یوکـ سـر   يهـوا بـه  

  

چون شهداي دیگر این است که برادران، خواهران گرامی و مسلمان، آرزوي من هم، هم
و کربال نماز به پا داشته و ایـن دعـا را نیـز     3، روزي در قدس]ن و خواهران مسلمانبرادرا[

 . براي شهدا کنند
 . خدایا، شهیدان ما را در جوار شهیدان کربال و در جوار حسینیان قرار بده

دارم که مرا بخشیده  تقاضاام، از معلمان و دوستانم اگر موجب ناراحتی خاطر آنان گشته
گاه با  از پدر و مادر و برادران و تمامی آشنایان و دوستانم تقاضا دارم که هیچ .و حالل کنند

امـام خـویش را فرامـوش     سست نشده و دعا بـراي ] است[دیدن اشکاالتی در این انقالب 
نکرده و اسلحۀ این شهیدان به خون غلطیده را بـر زمـین نگذاشـته و بـا دشـمنان اسـالم و       

 تـر  مهـم خویش کـه خیلـی    جهاد اکبربه  جهاد اصغر عد ازبمستضعفین به جهاد برخیزند و 
شـک کسـی نجـات    بی« :فرماید قرآن مجید باشند که می است نیز بپردازند و به یاد این گفته

یافت و رستگار شد که به تصفیۀ نفس و روح خویش پرداخت و کسی بـدبخت و زیانکـار   
 .4»شد که آن را آلوده ساخت

                                           
 .مفاتیح الجنان -از دعاي عرفه فرازي -1
 .غزلیات شمس. مولوي -2
 .تعلیقات .ك.ر -3
 .اي از قرآن نیستظاهراً برداشتی است از آیات و به طور کامل منطبق بر معنی آیه -4
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عزیزم،  وطنانمهرسم، ام میوم، چون من به آرزوي دیرینهشامیدوارم وقتی که شهید می
و مسلمانم نیز، به آرزوي خویش رسیده و بتواننـد در کـربال و    وطنمپیرمردان و پیرزنان هم
 . پاي دارند قدس گرامی نماز به

 »والسالم«
 .یوغ جهانی زیربه امید آزادي تمامی مستضعفین از 

 یانونسید یمج
 

 ]اي دیگرنامهوصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 و الصدقین  ءبسم رب الشهدا
 1بهشت زیر پاي مادران است

یاد تمامی شهداي در راهش و بـا درود بیکـران بـر امـام زمـان، مهـدي        بهبه نام خداوند و 
ي اسـالمی در  جمهـور  گـذار  انیـ بنو یا درود بر نایبش این ابرمرد قرن و ایـن  ) عج(  موعود

 .ر عصر حاضرایران و تمامی جهان د
اهللا ثُم قتلـوا اومـاتوا لیـرزقنهم اهللا رزقـا حسـناً و ان اهللا لهـو خیـر        والذین هاجروا فی سبیل«

    .2»الرّازقین
ـ خدا از وطن خود هجـرت گز  يدر راه رضا آنان کهو « ـ ده و در ای ـ شـته شـدند   کن راه ی ا ی

ه کـ گردانـد  یشان مبینص يدر بهشت ابد ییویکن يالبته خدا رزق و روز  د،یمرگشان فرا رس
 .»دهندگان است ين روزیهمانا خدا بهتر

کشـم؛  داند که خجالت میکنم، خدا میدر شروع سخنم به شما والدین عزیزم عرض می
سالم بر شما پدر و مادر عزیـز کـه   . هم اکنون درباره شما قلمم را بر روي این کاغذ بیاورم

 . م و مرتبه داریداجر و عزت و مقا نیچن نیادر قرآن، خداوند کریم 

                                           
 ،15ج  ،مسـتدرك (. »تحـت اقـدام االمهـات    الجنـۀ «فرمایـد  ن مادران است کـه مـی  ترجمه سخن پیامبر اکرم در شأ -1

  .)180ص
 .57 /حج -2
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امـا خـودم     پدر و مادري که یک عمر برایم زحمت کشیدید تا مرا به این حد رسـاندید، 
ي شما را کرده ها محبتام در تمام عمرم جبران یک لحظه از قبول دارم که حتی موفق نشده

امیدوارم که از . ولی هم اکنون از صمیم قلب از شما طلب بخشش و التماس دعا دارم. باشم
اشتباهاتم گذشته و مرا در درگاه خداوندي حالل کنید، تا خداوند نیز مرا در آخرت ببخشد 

ام، امـا شـاید بـه    کنم تا جواب شماها را هر چند در این دنیا خجالت زدهو من هم سعی می
کردم که البته جداً فکر نمی. امید خدا در آن دنیا بتوانم قسمتی از این زحمات را جبران کنم

چـون  توانم خودم را با شهیدانی هـم ي الهی باشم و نمیسمت کمی هم از این درجهالیق ق
 .شریف و غیره برابر سازم

نویسم، اوالً براي همین که توضیح دادم و براي طلب بخشـش اول از شـما و   این را می
بعد به امید بخشیدن و گذشتن از گناهانم توسط خداوند، به واسطه دعاهـاي شـما والـدین    

  .چند وصیت در رابطه با رسیدها و چیزهاي دیگر و نمازها و غیره؛ و عزیزم
از اینکه شما موفق شدید در ایـن راه،   که خوشحالمالبته قبل از هر چیزي این را بگویم  

سزا و بودید، در راه خود او هدیه کنید و این خود کمک به امانتی را که از خالق خود گرفته
. و دست شما را این ثواب شما، در آخـرت خواهـد گرفـت    بزرگی در آخرت به شما کرده

 .کنید خدا را و دعا کنید فرزندتان راپس هر لحظه شکر 
ممکـن اسـت کـه چنـد      مطمئن نیستم ولی براي احتیاط ،هایمدر رابطه با نمازها و روزه
کنم اگر ممکن است در حدود یک ماه برایم نمـاز  خواهش می. روزي نماز غذا داشته باشم

مـاه   روز از 15روزه هم، آن موقع که با محسـن شـریف آمـده بـودیم، در حـدود       .انیدبخو
 .التماس دعایش به دست شما است. بین رفته است ام از روزهرمضان 

اگر احتیاجی نبـود  . باشداي که ندارم، همه از زحمات تو پدر عزیز و تو مادرم میوسیله
مستضعفان بدهید، که شاید خـدا   1مستمندان و توانستید پول موتور گازي را نیز در راهو می

 .»ر چقدري که بود و شد و الزم نداشتیده«. از تقصیراتم بگذرد
از شـما پـدر و مـادر    . که شاید خداوند هـم از مـن بگـذرد   . مي فراوانی داردعاالتماس 
 .چنین برادرانم و تمامی آشنایان طلب بخشش دارمعزیزم، هم

 23/6/61ان، اهواز یونسید یمج
                                           

 .»هک«در اصل وصیت  -1
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ن یبه مستضعف کمکن یادتان نرود و همچنین یامام و رزمندگان اسالم و مسلم يدعا برا
  .ادتان نرودیو فقرا هم 

 
 ]اي دیگرنامهوصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
مهدي موعود، این بازساز همیشه زنده تاریخ و با ) عج(عصر و امام زمان با درود به ولی

یب بر حقش خمینی کبیر و با توکل بر دوازده امام و چهارده سالم به رهبر کبیر انقالب و نا
تـاریخ و   مـرد  ریشـ ایـن  ) 7(علی  بن نیحسمعصوم پاك و واالي مقام انسانیت و با یاد 

در آغاز این جمله را با . این معلم کبیر اسالم و قرآن و این معلم دالوري و مردانگی راستین
بـا   .»میگردیاو برم يم و به سوییخدا همه از«  ،1»جعوناناهللا و انّا الیه را«که گویم معناي می

از  که مـرا کسی تشکر از پدر و مادر عزیز و مهربانم که توانستند مرا تربیت کرده و به همان 
 . او به امانت گرفته بودند، توانستند که امانت خود را به صاحبش برگردانند

عزیـزم محسـن شـریف و     فرمانـده  چونالبته کمی شرم دارم که با توجه به شهیدانی هم
مجید شریف و برادرم محمدحسن محمدي و عبداهللا مرزبان و حسـین بیـدگلی و شـهداي    

 . نیز برابر آن شهداي مخلص خدا بگذارند من رادیگر، نام 
ـ ملـت مسـلمان ا   یدوارم که بعد از من بـرادرانم و تمـام  یام ران، بـاالخص شـما مـردم    ی

دان را برداشـته و از راه کـربال و   یام را ادامه داده و اسـلحه شـه  امه را یعنیامامشهر راه من، 
ابـن   حجۀظهـور   نهیشده و اسالم را در جهان سرافراز ساخته و زم 2المقدستیب بصره وارد

 . دیرا فراهم ساز) عج يامام مهد(الحسن 
ـ از پدر و مادر عز دوسـتان و بـرادران و    یو تمـام  امیمهربـان و گرامـ   يهـا  لیـ فامزم، ی

مـرا ببخشـند و حاللـم     ،انـد دهید یحتانکرده از من نار يتقاضا دارم که اگر خدا وطنانم هم
تـا  . دیـ ه کردن مرا دعـا کن یگر يکه به جاو از شما تقاضا دارم که به جاي گریه کردن کنند 

خود کند گناهـان مـرا ببخشـد و     شاید با پاکی قلب شما خدا هم لطف و نظري به این بنده
 . دهد رهیدان دیگر و تمام شهیدان را در جوار شهیدان کربال قرامرا در جوار ش

                                           
 .سوره بقره 156بخشی از آیه  -1
 .تعلیقات .ك.ر -2
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کنم که خودتان از این انقالب که با برادران و خواهران گرامی از شما عاجزانه تقاضا می
حفاظـت کنیـد و بـا    . خون چندین هزار از جوانان پاك و نونهال به این مرحله رسیده است

لباسی و در هر مقامی به این انقالب خیانت کنند خواهند با هر کمک خودتان کسانی که می
را، به امید خدا اگر قابـل هدایتنـد، هـدایت و اگـر قابـل هـدایت نیسـتند، نیسـت و نـابود          

 .بگردانید
نماز جمعه را بـه امامـت    ز ما را موفق کن که در کربال و قدسیرزمندگان عز 1ایبار خدا
متصـل بگـردان و   ) عـج ( يبه انقالب مهـد بزرگ ما را الهی انقالب  .برگزار کنندروح خدا 

و هـر   یرا در هر لباسـ  2نیشه کفار و منافقیا ریرهبر ما را تا ظهور آن حضرت نگهدار، خدا
 .برانداز] هستند[ یمقام

                                           
 .»بار خداي«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات .ك.ر -2
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از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم بود ابوذر در شرایط بسیار سـخت آغـاز    :ابوذر غفاري •
مشـرکین  . نبوت پیامبر و در آن فضاي بسته بر سرجمع، با آواز بانگ شهادتین بگفت

ابـوذر را  . داد ترین خللی بخود بر سـر اسـالم راه نمـی    بارها او را بزدند و او کوچک
اهللا  از رسـول . در همان جا درگذشت در اوج سـختی و فقـر  . به ربذهنفی بلد کردند 

ابوذر در امت من بزهد چون عیسی بن مریم است : فرماید نقل است که درباره او می
 .عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد. علیه السالم

یزیـد  پدر معاویه و . صخربن حرب بن امیر بن عبد شمس از قبیله قریش بود: ابوسفیان •
از اشـراف  . الفیـل متولـد شـد    در ده سال پـیش از عـام  . و عتبه و برادران دیگر داشت

نقل است که ابوسفیان . در جریان فتح مکه مسلمانی پذیرفت. قریش در جاهلیت بود
برخی گویند او به زمان جاهلیت مانوي و . کرد در زیر لواي پسر خود یزید جنگ می

. طلـب بـود   ابوسفیان مردي جاه. منافقین بود  همۀ پس از قبول مسلمانی ملجأ و کهف
گویند سبب اصـلی  . هجري درگذشت 33ابوسفیان در دوران خالفت عثمان در سال 

 ).دهخدا. (جنگ اُحد و غزوه احزاب ابوسفیان بوده است
از مـردم قریـه رِمـع یکـی از      عبداهللا بن قیس بن سلیم صحابی است :ابوموسی اشعري •

از هجرت از یمن به مکـه شـد و اسـالم    پیش . ۀ اشعر یمن استقراي یمن واز قبیل
) 6(سال دهم هجـرت بـه امـر رسـول    . پس از فتح خیبر به یمن برگشت. آورد

 22ق والـی بصـره و سـال    .ه 17در خالفت عمر سال . والی قسمتی از یمن گردید
حکم گردید و عمرو بن عاص او را ) 7 (در خالفت علی. ق حکمران کوفه شد.ه

  تعلیقاتتعلیقات



 423     تعلیقات ¹استان سمنان 

پـس از آن بـه مکـه گریخـت و پـس بـه کوفـه برگشـت و در همانجـا          . دادفریب 
 »دهخدا«. درگذشت

شـأن بیـان و تأکیـد    . تعبیر اسالم فقاهتی از حضرت امام خمینـی اسـت   :اسالم فقاهتی •
هـاي پـس از پیـروزي انقـالب      حضرت امام در این موضوع این است کـه در سـال  
متون و آثار غربی بود و به نوعی اسالمی برخی از روشنفکران که آبشخور فکریشان 

هایی کـه   خصوص در مسائل و موضوع به. اختالط در مبانی و اصول انقالب رسیدند
نـوعی   بـه ... اقتصادي و -رو بودند از جمله مسائل سیاسی در ادامه انقالب با آن روبه

گرایش و وابستگی غربی دچار شده بودند، خطر ایـن کـار ایـن بـود در ادامـه دراز      
نوعی نگـاه و تلقـی از اسـالم فقـاهتی رنـگ       ز مبانی اصلی دوري شدند و بهمدت ا

در مواردي هم نسبت به نگاه و حکم اسالم . شد باخت و اسالم التقاطی حاکم می می
حضرت امام صریحاً اعالم کردند که اسالم ما اسالم فقاهتی . کردند فقاهتی تردید می

ها  و محکم و مستند امام تمام حرف و فقه ما فقه جواهري است با این موضع علمی
امـام بعـدها از همـین اسـالم در قالـب      . هاي ناخالص یا التقاطی رنگ باخت و تلقی

اسالم ناب محمدي در برابر اسالم آمریکـایی دفـاع کـرد و بـه آن اصـالت بخشـید       
 ).جلدي 22صحیفه امام، دوره (

ز هاجر بود سال تولدش را اسماعیل فرزند بزرگ حضرت ابراهیم ا ):اهللا ذبیح(اسماعیل  •
ترین نکته در زندگی حضـرت اسـماعیل ایـن     شاخص. اند قبل از میالد نوشته 2085

است که وقتی خداوند حضرت ابراهیم را مبنی بر میـزان اطاعـت و فرمـانبري او از    
حضـرت ابـراهیم   . خود امتحان کرد از ابراهیم خواست که فرزندش را قربـانی کنـد  

اما خداوند چون اخالص ابراهیم . ارد بر گلوي فرزند نهادبدون کوچکترین درنگ ک
سـنت قربـانی در   . جاي قربانی اسماعیل پذیرفت که گوسفندي قربان کنـد  را دید، به

حضرت اسماعیل در تجدید بناي کعبه . گردد اعمال حج تمتع به همان موضوع برمی
 .کرد به پدر کمک می

پایتخـت  . ن، کنیا، اریتره و سومالی اسـت از کشورهاي آفریقاي شرقی بین سودا :اتیوپی •
آبابا، داراي حکومت جمهوري فدرال با جمعیت هفتادوسه میلیون و پانصد  آن آدیس

م پس از شکست ایتالیـا در  1941در سال . ها مستعمرة ایتالیا بود سال. هزار نفر است
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هـا   مانـدگی میـراث سـال    فقر و عقـب . جنگ دوم جهانی از مستعمره ایتالیا آزاد شد
 .استعمار این کشور است

در مجمـع ملـی   . این تعبیر بعد از انقالب فرانسـه رواج یافـت   :اصطالح چپ و راست •
» چـپ «نمایندگان فرانسه به نمایندگان تندرو که در طرف چپ پارلمان مستقر بودند 

و به نمایندگانی که در طرف راسـت پارلمـان بودنـد و بـا تنـدروها مخـالف بودنـد        
هـاي تنـد و انقالبـی بودنـد      بعدها به گروهی که خواهان حرکت. گفتند می» راست«

هـا جنـاح یـا     جناح یا جریان چپ گفتند و به گروه مقابل و مخـالف ایـن سیاسـت   
این اصطالح در سایر کشورها هم به نوعی جـاي خـود را بـاز    . جریان راست گفتند

ف خـاص  البته هر دو جریـان سیاسـی در ایـران تعـاری    . کرد و خود مصادیقی یافت
هـا و راسـتگرایان ایـران، ماننـد فرانسـه و       ها و چپگرایان و راست بومی داشتند چپ

ادبیات سیاسی روي کار آمده و نوع تعامل ایـن دو جنـاح، بـا    . سایر کشورها نبودند
هاي آنان در ایران با سایر کشورها اگر نگـوییم مغـایر اسـت،     ها و موضعگیري دولت

 »مصحح«. است حداقل باید بپذیریم که متفاوت
همـراه  . است مشهور و او پسر زادة سام بن نوح و عمه خضر است  نام پیغمبري  :الیاس •

اسـرائیل   الیـاس از پیـامبران بنـی   . او آب حیات خورده از این رو همیشه زنده اسـت 
پیـامبري  . الیـاس صـاحب کتـاب نبـود    . انـد  است پانزده سال دورة نبوتش را نوشـته 

قـرن قبـل از مـیالد     9از اهـالی بعلبـک بـود    . ب بـود شجاع، امـین، غیـور و متعصـ   
کـرد ولـی قـوم دعـوت او را      پرستی دعوت می اسرائیل را به ترك بت بنی. زیست می

رساندند تمام خوارق عادت و معجـزاتش را انکـار    کردند و او را آزار می اجابت نمی
 ).دهخدا. (»لینانّ الیاس لَمن المرس«در قرآن از او چنین یاد شده است و . کردند می

و مـادر حضـرت   ) 7(لیلی دختـر ابـومرة ثقفـی، همسـر امـام حسـین      : )لیال(ام لیلی  •
برخالف آنچه مشـهود اسـت   . از زنان فاضل عصر خویش بوده است) 7(اکبر علی

. ها نامی از ایشان در جریانات کربال و کوفه و شام نیست هاي معتبر و مقتل در کتاب
 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی(

همسر عبداهللا بن حباب کلبی، یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز       :ام وهب •
ام وهب در روز عاشورا در فرستادن فرزنـد  . عاشورا شاهد وقایع خونین آن روز بود



 425     تعلیقات ¹استان سمنان 

خود به میدان اصرار داشت و وقتی فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعون سـرش را از  
پس از پاك کـردن خـون از صـورت     .تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند

فرزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشـمن افکنـد، یعنـی آنچـه در راه     
 ).17، ص17بحاراالنوار، ج (ام باز پس نخواهم گرفت  خدا داده

دختـر عامریـه از خانـدان آل وعیـد کـه در روز      . طالب است بن ابی همسر علی :البنین ام •
یکـی پـس از   ) عبداهللا، جعفر، عثمـان و عبـاس  (نامهاي  بهعاشورا چهار فرزند ایشان 

 .شجاعانه جنگیدند تا شهید شدند) 7(دیگري در رکاب امام حسین
بنا به مشـهور بـه   . است) 3(از حضرت فاطمه) 7(دختر علی بن ابیطالب :کلثوم ام •

کلثوم کنیه حضـرت   المقال آمده است که ام در تنقیح. همسري عمر خلیفه دوم درآمد
است کـه در کـربال بـا بـرادرش امـام      ) 7(دختر حضرت علی) 3(کبري زینب
برخـی گوینـد حضـرت    . سـپس بـه شـام و مدینـه رفـت     . همراه بـود ) 7(حسین
 .دو دختر داشت که کنیۀ هر دو ام کلثوم بود) 7(علی

عالمه عبدالحسین امینی معروف به عالمه امینی صـاحب الغـدیر در   : امینی، عبدالحسین •
. دنیـا آمـد   ري در روستاي سروها از توابع شهرستان سراب بـه هجري قم 1320سال 

مقدمات علوم را در تبریز خواند و عاقبـت از تبریـز   . خاندانش اهل علم و فضل بود
از مراجع بزرگی چون سیدابوالحسـن اصـفهانی، شـیخ عبـدالکریم     . راهی نجف شد

ها اثر عمیق،  عالوه بر ده. حائري، شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی بهره علمی برد
کامل الزیـارات، سـیرتنا، سـیره نبینـا، شـهداي راه      : دقیق و ارزشمند علمی، از جمله

مجلـد   20ماننـد الغـدیر در    فضیلت، مدت چهل سال عمرش را به تألیف کتـاب بـی  
و خانـدان عصـمت و طهـارت و دفـاع     ) 7(براي اثبات حقانیت علی. صرف کرد

ها کشور و شهر در شـرایط سـخت سـفر      دهعلمی از جایگاه علمی و والیی آنان به 
سـاعت بـه    20روز حـدود   برد و شبانه در نهایت امساك و ورع و زهد بسر می. کرد

 70در آسـتانۀ   1349تیرماه  12سرانجام در . پرداخت تحقیق و تفحص و پژوهش می
 .خاك سپرده شد سالگی دارفانی را وداع گفت و در محل کتابخانۀ عمومی خود به

ان «تاکنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبارت  :ین محمدان کان د •
را به صـراحت بـه حضـرت    » کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سوف و خذینی
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 ةو در کتاب دایـر ) 7(کلمات االمام الحسین عۀدر موسو. بدانند) 7(امام حسین
فرزند حاج محمـد  ) ق1305 -1335(شیخ محسن «. المعارف تشیع چنین آمده است

الحب، از اعاظم خطبا و شعراي شیعه و صاحب دیوان شعري  حونري حائري آل ابی
قصیده معروفی دارد که زبان حال همه سوگواران در مجالس . به نام الحائریات است

دارد کـه چنـین   ) 7(دو بیت شعر از زبان حال ابی عبداهللا الحسـین . حسینی است
 :است

 ینتهــــیاعطیـــت ربــــی موثقـــاً ال  
 

ــی   ــعدي و ذریتـــ ــی فاصـــ  اال بقتلـــ
 ان کــان دیــن محمــد لــم یســتقم     

 
 اال بقتلــــــی یاســــــیوف خــــــذینی 

را حضرت امام خمینی براي قرآن و اسالم بارهـا و بـه   » سازي انسان«تعبیر  :سازي انسان • 
سـازي   اسـالم مکتـب انسـانی   «: اند جمله کار برده است از آن هاي گوناگون به مناسبت

سـازي   اسالم یک مکتبی است که براي انسـان ). 237، ص 3م، ج صحیفه اما(» است
، 5صـحیفه امـام، ج   (سازي است  قرآن کتاب انسان) 8، ص 4صحیفه امام، ج . (آمده
ترسند و اسـالم را   از انسان می. ترسند می] مکتب اسالم[ها از او  ابرقدرت). 326ص 
رزمنـدگان  ) 278 ، ص6صـحیفه امـام، ج   . (سازي است کوبند چون مکتب انسان می

سـازي   ها کارخانـه انسـان   جبهه «اند که تأثیر سخنان امام این تعابیر را قلمی کرده تحت
 .»است

معـروف بـه مهنـدس بازرگـان،     ) ژنـو  1373دي  30 -تهـران  1286( :بازرگان، مهـدي  •
وزیـر ایـران    او نخسـتین نخسـت  . سیاستمدار، استاد دانشگاه و پژوهشگر مذهبی بود

و نخستین دانشـیار دانشـگاه   ) رئیس دولت موقت(ش 1357قالب پس از پیروزي ان
اهللا شهید محمود طالقانی و یداهللا سـحابی، یکـی از    بازرگان، در کنار آیت. تهران بود

چنین از فعاالن در ارتبـاط بـا انجمـن اسـالمی      بنیادگذاران نهضت آزادي ایران و هم
صیالت ابتدایی را در مدرسه وي تح. دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود

سلطانیه تهران و متوسطه را در دارالمعلمین مرکزي به پایان رساند و سپس در سـال  
در میان نخستین گروه محصالن ممتاز اعزامی دولت پهلوي قرار گرفت و بـه   1306

وفن شهر پـاریس در رشـتۀ ترمودینامیـک و     او در مدرسه حرفه. کشور فرانسه رفت
بازرگـان  . به ایران بازگشـت  1313د و پس از هفت سال در سال نساجی تحصیل کر
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در پـانزدهم بهمـن   . در دادگاه نظامی حکومت طاغوت به ده سال زندان محکوم شد
 .با حکم حضرت امام خمینی به سمت وزیري منصوب شد 1357

در کرمـان متولـد شـد و در سـال      1312در سال ) ش1360 -1312( :باهنر، محمدجواد •
تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضـر بزرگـانی چـون     در پی 1342
اهللا بروجردي، امام خمینی و عالمه طباطبایی تلمذ نمود و در عین حال توانست  آیت

علـت   بـه  1327شـهید بـاهنر در سـال    . در رشتۀ الهیات نیز حائز درجۀ دکتـرا شـود  
یـت سیاسـی خـود را    فعال 1341سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سـال  

هاي مهمی چون عضویت در  پس از پیروزي انقالب سمت. علیه رژیم شاه آغاز کرد
شوراي انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهـران در  
مجلس شوراي اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام 

وزیري به همراه شهید رجـایی بـه    فجار دفتر نخستدر حادثۀ ان 1360شهریور  8در 
 .شهادت رسید

. در پاریس درگذشـت  1370ش در شهرکرد متولد و در سال . ه. 1293در سال : بختیار •
با محمدرضا شاه  1357ماه  دي 16در . گذاران نهضت مقاومت ملی بود از جمله بنیان

یـري از ورود  وز بـا پـذیرش نخسـت   . وزیري بـه توافـق رسـید    بر سر پست نخست
بختیار با هماهنگی آمریکا و شاه موقتـاً  . هواپیماي حضرت امام به ایران ممانعت کرد

در آن سمت قرار گرفت تا آمریکا و عوامل داخلی و سران رژیـم پهلـوي بتواننـد از    
آتش خشم ملت مسلمان وانقالبی ایران بکاهنـد و بـا تسـلط مجـدد شـاه ایشـان را       

. بند نبـود  به اصول مذهب و اعتقادات خاصی پاي. فرستندمجدداً به خارج از کشور ب
[...] بختیار در دوران کوتاه مسولیت مذکور از عهدة کار برنیامد و در برابـر رهبـري   

ماه زندگی مخفیانـه   6پس از . امام و طوفان خشم مردم انقالبی نتوانست دوام بیاورد
. مهوري اسالمی پرداخـت به پاریس گریخت و به فعالیت علیه نظام ج 1358در تیر 

هـا در   هایی بود که سال تردید بختیار از مهره بی. در پاریس درگذشت 1370در سال 
درد آمریکا و شاه بخورد امـا   عنوان یک مهره به آب نمک خوابیده بود تا در فرازي به

طرفی ارتش شـاه، عمـالً دولـت او سـقوط کـرد و از       با اعالم بی 1357ماه  در بهمن
 .ر شدقدرت برکنا



 )سیزدهمدفتر ( هدانامه کامل ش وصیت  ¹)17( آثار و اسناد شهدا و ایثارگران     428

. مادر وي حماته نـام داشـت  . بالل ابن ریاح حبشی مکنی به ابوعبداهللا بود :بالل حبشی •
گیرنـدگان   از سابقان و پیشی. بود) 6(المال رسول خداوند دار بیت مؤذن و خزانه
هاي مختلـف از قبیـل    در غزوه. گون بود شدت گندم رنگ پوست او به. در اسالم بود

آخـرین بـار هنگـام رحلـت     . بود) 6(پیامبر اکرم بدر، احد و خندق از همراهان
قمـري در   20در سـال  . از آن پس براي احدي اذان نگفت. اذان گفت) 6(پیامبر
مجموعاً از وي چهل و چهـار  . سالگی در دمشق و مرض طاعون درگذشت 60سن 

 »دهخدا«. حدیث نقل شده است
عنوان نخسـتین رئـیس    به1358در بهمن سال . همدان 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

عـدم کفایـت سیاسـی او از سـوي مجلـس شـوراي       . مسلحانه علیه نظام روي آورد
مجلس، از سوي حضرت امـام و اجـراي حکـم،     با تأیید حکم. اسالمی تصویب شد
از کشور گریخـت و بـا سـایر مـزدوران و معانـدان و مخالفـان       . خلع مسئولیت شد

 .ضدانقالب همسو شد
مسـلمانان معتقدنـد معـراج    . ، نام دیگـر آن مسجداالقصـی اسـت   »قدس« :المقدس بیت •

ن و دومـین  عنوان قبله اول مسـلمانا  از آنجا آغاز شده است و به) 6(پیغمبر اکرم
هـایی از آن را   اسرائیل بارها در صدد تصرف آن برآمده اسـت و قسـمت  . حرم است

یهودیان آن را پایتخت یهـود  . خواندند در قدیم آن را اورشلیم می. اشغال کرده است
قبل از  445کوروش شاه ایرانی در سال . اند هایی ساخته گاه در آنجا پرستش. دانند می

امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت مسـلمانان در برابـر       . ساخت میالد این شهر را آزاد
 .صهیونیسم متجاوز و غاصب است

این پادگان . در حدود بیست کیلومتري شهر اندیمشک واقع شده است :پادگان دوکوهه •
هاي سازمانی پادگانی از ارتش به همـین نـام بـود کـه در شـمال ایـن        در اصل خانه

بانی نیروي زمینی ارتـش اسـت و در دوران دفـاع    ها قرار دارد و مرکز پشتی ساختمان
اهللا قرار گرفـت کـه بعـدها بـه      محمد رسول 27طور موقتی در اختیار تیپ  مقدس به
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هـا مسـتقر بودنـد و     لشگر ارتقا یافت و تا پایان جنگ در همـین مکـان و سـاختمان   
 .اکنون نیز در اختیار همان لشکر است

عنـوان مراکـز    متی بود که از دوران دفاع مقدس بههاي بسیج و مقاو منظور پایگاه :پایگاه •
. پشتیبانی و جذب نیـرو تحـت مـدیریت و فرمانـدهی بسـیج تشـکیل شـده اسـت        

ترین مراکز نظامی و انتظامی در روزگار ماست که با ابتکار حضـرت   تردید مردمی بی
 .عنوان فرمانده کل قوا تشکیل شد امام خمینی به

این تنگه در شمال غربی بسـتان ودر  . در استان خوزستاناي است  نام منطقه: تنگۀ چزابه •
در دو سـوي ایـن تنگـه    . اي است که از مرز به بستان کشـیده شـده اسـت    راه جاده

اي در خاك ایران، چزابه را به فکـه و   جاده. اند هاي شنی و هورهویزه جاي گرفته تپه
نه این تنگه نیز نزدیـک  دها. پیوندد اي دیگر این منطقه را به العماره در عراق می جاده

در . باشـد  از نقطه از دید رزمـی بسـیار اسـتراتژیک مـی    . باشد کیلومتر می  ونیم به یک
. روند جنگ ایران و عراق تنگه چزابه یکی از پنج محور تازش عراق بـه ایـران بـود   

 1361القـدس در آذر   عراق این منطقه را در دست داشت تا اینکه در عملیات طریـق 
 .نقطه را بازپس گرفتند ایرانیان این

هـاي دکتـر    از احزاب سیاسی ایران بود که نطفـه اولیـه آن از دوران فعالیـت    :جبهه ملی •
این سازمان تاکنون به علت نوسانات مختلف بـیش از پـنج   . محمد مصدق بسته شد
هاي ایـن جبهـه بـه علـت تعـارض و مواضـع        فعالیت. است  بار تجدید حیات کرده

هـاي دفـاع    در سـال . اسالمی غیرقانونی اعالم شـده اسـت   مخالف با نظام جمهوري
. هاي سیاسی جزو مخالفان جدي جنـگ بودنـد   مقدس نهضت آزادي و سایر تشکل

حقـوقی غـرب، مواضعشـان را از نظـام      -هاي سیاسی وابستگی شدید آنان به جریان
 .جمهوري اسالمی بسیار دور کرده است

عراق که در نزدیکی میدان نفتی مجنون و  اي است در استان بصره منطقه :جزیرة مجنون •
پیوندنـد و   هـم مـی   دو رود دجلـه و فـرات در ایـن منطقـه بـه     . شهر قرنه قـرار دارد 

نامیـده  ) دیوانـه (رو مجنـون   این منطقـه از آن . آورند سرچشمه اروندرود را پدید می
وار حجـم عظیمـی از منـابع نفتـی را در یـک منطقـه        اي دیوانه گونه شده است که به

کنسرسـیومی از وزارت نفـت    2009از سـال  . محدود جغرافیـایی جـاي داده اسـت   
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در جریـان جنـگ   . اند شل و پتروناس استخراج آن را برعهده گرفته عراق، رویال داچ
این منطقه در پـی عملیـات خیبـر بـه دسـت نیروهـاي        1362ایران و عراق در سال 

سال بعد نیروهاي عراقـی آن   ی یکایرانی افتاد و ایران بر اتوبان العماره مسلط شد ول
 .را بازپس گرفتند

قال امیرالمـومنین  «: اشاره دارد به حدیث مشهوري از پیامبر نقل شده است :جهاد اصغر •
مرحبا بقـوم  : اهللا صلی اهللا علیه و آله بعث سریه فلما رجعوا قال ان رسول: السالم علیه

اهللا و ما الجهاد االکبـر؟   یا رسول :قضوا الجهاد االصغر و بقی علیهم الجهاد االکبر قیل
افضل الجهاد من جاهد نفسه التـی بـین   : اهللا علیه و آله جهاد النفس ثم قال صلی: قال

) 6(کـه رسـول خـدا   ) 7(گفت امیرالمـومنین : ، ترجمه)553االمالی ص(جنبیه 
مرحبا به گروهـی  : گروهی را به مبارزه با کفار فرستاد و هنگامی که بازگشتند فرمود

گفتـه  . تر برایشـان بـاقی مانـد    تر را به انجام رساندند و جهاد بزرگ جهاد کوچککه 
بهترین جهاد را کسـی  : جهاد نفس، سپس فرمود: تر چیست؟ فرمود جهاد بزرگ: شد

 .کند دهد که با نفس خویش، که در کنار دارد، جهاد می انجام می
مان مجاهدین خلـق  این گروه کوچک از دل ساز :هاي فدایی خلق، گروه پیکار چریک •

ایدئولوژي اسالم را به مارکسیسم نینیسـم تغییـر   . زاییده شد) سازمان منافقین هکی(
در انشعابی  1351تحت تأثیر شدید کشورهاي کمونیستی و بلوك شرق در سال . داد

سـازمان پیکـار بـرخالف برخـی از احـزاب و      . ایدئولوژیک عمالً مارکسیست شدند
برابر نظام جمهوري اسالمی ایـران موضـع مخـالف     هاي چپ مارکسیستی در جریان
اي در زمان دولت موقت مشابه برنامۀ جمهوري دموکراتیک خلق چین  برنامه. گرفت

حتی اشغال النۀ جاسوسـی آمریکـا   . کردند نام پیکار چاپ می اي به نشریه. ارائه دادند
ست جمهـوري را  انتخابات ریا. دانست تائید نکردند را که امام آن را انقالب دوم می

این سازمان به . در برابر انقالب اسالمی مشی مسلحانه را پیش گرفتند. تحریم کردند
شدیداً از سوي امت مسلمان و انقالبی مورد تنفـر  . گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شد

علت مخالفت با نظام جمهوري اسالمی از صـحنۀ سیاسـی ایـران حـذف      بودند و به
 .نیز به کشورهاي بیگانه پناهنده شدند برخی از افراد آن. شدند
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تحصیالت خود . خرداد تهران متولد شد 15در خیابان  1311در سال  :چمران، مصطفی •
را در مدرسه انتصاریه پامنار آغاز کرد و در مدارس دارالفنون و البرز دوران متوسطه 

در  1336 وي در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال. را گذراند
بـا اسـتفاده از بـورس تحصـیلی      1337در سـال  . التحصیل شد رشتۀ الکترونیک فارغ

شاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد و با درجۀ ممتاز علمی از دانشگاه برکلی مـدرك  
وي در زمان اقامـت  . دکتراي خود را در رشتۀ الکترونیک و فیزیک پالسما اخذ نمود

شجویان آمریکا را تأسیس کرد که این اقـدامات منجـر   در آمریکا، انجمن اسالمی دان
شهید چمران از ابتداي نوجوانی از محضـر  . به قطع بورسیه وي توسط رژیم شاه شد

. اهللا مرتضی مطهري استفاده کـرد  اهللا طالقانی و شهید آیت اساتیدي چون مرحوم آیت
ـ  با آنکه او در آمریکا یکی از دانشمندان مطرح محسوب می دون توجـه بـه   شد، اما ب

این درجۀ علمی از آمریکا به مصر رفت و دورة آموزش نظامی را در آنجا تعلیم دید 
و از آنجا رهسپار لبنان شد و با کمک امام موسـی صـدر، سـازمان امـل را براسـاس      

هاي بلند  این شهید بزرگوار از قلب بیروت تا قله. ریزي کرد اصول و مبانی اسالم پی
هاي بسـیاري   ر مرزهاي فلسطین اشغال شده از خود قهرمانیهاي جبل عامل و د کوه

سال دوري از وطـن بـه ایـران     21با پیروزي انقالب پس از . به یادگار گذاشته است
پس از حضـور  . بازگشت و تمام تجربیات خود را در اختیار انقالب اسالمی قرار داد

رت دفـاع  بـه وزا ) ;(وي و خاتمه دادن غائلـه کردسـتان، از سـوي حضـرت امـام     
در شـوراي  ) ;(او پس از چندي به نمایندگی حضـرت امـام خمینـی   . منصوب شد

هـاي داوطلـب و    با شروع جنگ تحمیلی بـا تشـکیل گـروه   . عالی دفاع منصوب شد
هاي نامنظم و چریکی با ارتش بعثی در مناطق  استفاده از رزمندگان مخلص به جنگ

ایـن شـهید بزرگـوار    . دهـاي بسـیاري را نیـز کسـب کـر      جنوب پرداخت و موفقیت
بر اثر اصابت تـرکش خمپـاره در منطقـۀ دهالویـه بـه       1360خرداد  31سرانجام در 

شـهید چمـران نماینـدة مـردم تهـران در دورة اول مجلـس       . فیض شهادت نائل آمد
 .شوراي اسالمی نیز بود

بـود و در جنـگ   ) 7(از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین علـی    :بن مظاهر حبیب •
حبیب از کسانی بود کـه بـراي   . جنگید) 7(ن و نهروان کنار امام علیجمل و صفی
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بن عقیل، نماینـدة امـام، بـه کوفـه      نامه نوشت و هنگامی که مسلم) 7(امام حسین
بن عوسـجه در   او به همراه مسلم. رسید، در منزل مختار به حمایت از او سخن گفت

ورا همراه دیگـر یـاران   گرفت و در واقعۀ عاش بیعت می) 7( کوفه براي امام حسین
 .آن حضرت به شهادت رسید

روز عاشـورا بـه ناگهـان بـه     . بن زیاد بود سردار طلیعه سپاه عبیداهللا :حربن یزید ریاحی •
پیوست، در رکـاب او بـه یـوم الطـف شـهادت      ) 7(سپاه اباعبداهللا حسین بن علی

نوان نماد آزادگی بعدها حر به ع. دانند او را اول قتیل روز عاشورا به کربال می. یافت
یقیناً وجود فطرت پاك حر در تغییر موضع او و خروج از صف باطل و . مشهور شد

 ).دهخدا. (پیوستن به صف حق بسیار مهم بوده است
نام حزبی سیاسی بـود کـه   ) حزب البعث العربی االشتراکی: به عربی( :حزب بعث عراق •

مدت حزب بعث شـد بـر   که منجر به حکومت دراز) م1968( 1347با کودتاي سال 
مبـانی نظـري ایـن حـزب بـر پـان عربیسـم، نوسـازي اقتصـادي و          . سر قدرت آمد

صدام حسین تکریتی یکی از اعضاي برجسـته حـزب بعـث    . سوسیالیسم استوار بود
آمریکا و بـا    عنوان عامل دست شد که پس از پیروزي انقالب اسالمی به محسوب می

تجریه ایـران و شکسـت و جلـوگیري از     ها به قصد همکاري و حمایت سایر قدرت
پس از تلفـات و خسـارات بسـیار بـه دو     . صدور انقالب اسالمی به ایران حمله کرد

و سـرانجام  . کشور جاي پاي آمریکا و لشکرکشی و حضورش را در منطقه باز کـرد 
از ایران و نیروهاي رزمنده ایران به تعبیر حضرت امـام سـیلی خـورد کـه هرگـز از      

این حزب در طول تاریخ در خدمت اهداف استکبار بوده است از . تجایش برنخاس
 .»مصحح«. هر دو جریان شاخص شرق و غرب

در ابتدا به جهتی که چندین نفر از . تأسیس شد 1320این حزب در مهرماه  :حزب توده •
افسران ارتش شاه به عضویت این حزب درآمده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتنـد و  

از . هـایی شـد   در طـول حیـات دچـار انشـعاب    . تی اعدام رسیدندهاي ح به مجازات
 -تــرین تشـکیالت سیاســی ایـران بــود کــه متکـی بــر خـط و مشــی سیاســی     قـوي 

شدیداً وابسته به مشی سیاسی حزب کمونیست شـوروي بودنـد و   . سوسیالیستی بود
اي مانند شوروي سوسیالیستی تنهـا راه نجـات ایـران     به تصورشان رسیدن به جامعه
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دانسـتند،   با وجودي که به ظاهر خودشان را با نظام جمهوري اسالمی همراه می. دبو
عقیـدتی بـا حکـومتی کـه متکـی بـر        -توانستند به لحاظ مشی سیاسی اما هرگز نمی

برخی از سـران تئوریسـین ایـن حـزب بـه جهـت       . اسالم و توحید بود همراه باشند
گاه نظام، نسبت به عملکرد خود مخالفت با نظام اسالمی دستگیر و پس از تبیین جای

عنـوان مغـز    احساس شرمساري و حتی ندامت کردند، تا آنجا که احسـان طبـري بـه   
هاي رفته این حزب در طول تاریخ ایـران   متفکر تئوریسین شاخص این حزب از راه

هـاي مخـالف اهـداف نظـام جمهـوري       گیـري  علت موضـع  به. یاد کرد» راهه کج«به 
 .ین حزب غیرقانونی اعالم شده استاسالمی ایران فعالیت ا

ترین تشکل مسـلمانان انقالبـی، بـا محوریـت روحانیـت       مهم :حزب جمهوري اسالمی •
گــذاران آن  بنیــان. اعــالم موجودیــت کــرد 1357اســفند  29در . شــد محســوب مــی

اهللا  اهللا عبدالکریم موسـوي اردبیلـی، آیـت    اهللا دکتر بهشتی، آیت روحانیونی چون آیت
. اي و دکتر محمـدجواد بـاهنر بودنـد    اهللا سیدعلی خامنه فسنجانی، آیتر اکبر هاشمی

عالوه بر هیأت مؤسس، آقایان شهید حسن آیـت، اسـداهللا بادامچیـان، دکتـر عبـداهللا      
اهللا عسـگراوالدي،   جاسبی، مهندس میرحسین موسوي، آقاي مهدي کروبـی، حبیـب  
ي شـوراي مرکـزي   دکتر سیدمحمود کاشانی، مهدي عراقی و علی درخشان از اعضا

، تعدادي از اعضاي اصـلی  1360تیر  7با انفجار دفتر مرکزي حزب در . حزب بودند
از آن . شهریور هم دکتر باهنر شهید شـد  8پس از آن فاجعه، در . حزب شهید شدند

دبیر کل حزب پـس از شـهید بهشـتی و شـهید     . زمان بود که عمالً حزب تعطیل شد
این حـزب در دوران کوتـاه حیـات و فعالیـت     . شداي  اهللا خامنه باهنر، حضرت آیت

کـرد و در اکثـر    دهی نیروهاي انقالب نقش شایان توجهی را ایفا می خود در سازمان
گـرا حـزب    هـاي سیاسـی چـپ و ملـی     تشـکل . ها داراي دفتر نمایندگی بـود  استان

تـرین رقیـب سیاسـی خـود تـا قبـل از تعطیلـی         عنوان اصلی جمهوري اسالمی را به
 .کردند یمحسوب م

در محلۀ لومبان اصفهان بـه دنیـا آمـد و    ) ش1307-1357( :حسینی بهشتی، سیدمحمد •
تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در آن شـهر ادامـه داد و پـس از چنـدي در پـی       
تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعـد بـراي تحصـیل در رشـتۀ     
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را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه     الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود
دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل، فعالیت گسترده خود را در آگاهی نسل . دهد

هاي سیاسی و مبارزاتی در رژیم پهلـوي آغـاز کـرد و     جوان و نیز شرکت در فعالیت
هاي بسیار گسترده در تمام ابعاد اجتماعی و سیاسی و  پس از انقالب، پس از فعالیت

در انفجار دفتر مرکزي حزب جمهـوري اسـالمی، بـه     1360ر هفتم تیرماه مذهبی، د
 .دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید

اي به نـام جمـاران    این حسینیه توسط سید ابراهیم جمارانی در دهکده :حسینیه جماران •
یـن  تولیـت ا . توسط اهـالی دهکـده بازسـازي شـد     1355در سال . وقف شده است

در اختیـار حضـرت امـام     1358از سـال  . االسالم امام جمـارانی بـود  حجۀحسینیه با 
هـا و تمـام    هـا، سـخنرانی   این حسینیه محـل دیـدارها، مالقـات   . خمینی قرار گرفت

پس از اسـتقرار امـام در ایـن حسـینیه بـود کـه       . مراسمی بود که مردم با امام داشتند
عرا به تناسب سکونت امام از امام بـه  حتی برخی از ش. وجهه و شهرت جهانی یافت

 .کردند یاد می» پیر جماران«
بـود کـه روز عاشـورا از شـدت     ) 7(فرزند شیرخوار امام حسین :اصغر حضرت علی •

وقتی تمام یاران را از دست داد، خطـاب  ) 7(امام حسین. تاب شده بود تشنگی بی
حـال کـه فرزنـد     در همـین » ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل«: به دشمنان گفت

سوي فرزند پرتـاب کـرد کـه گـوش تـا گـوش        روي دست امام بود، حرمله تیري به
اصـغر را   علـی . را شکافت و خـون گلـوي او را بـه آسـمان پاشـید     ) 7(اصغر علی
فرهنگ عاشورا، جواد . (نامند الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می باب

 )محدثی
قمـري در مدینـه    43بود و در سـال  ) 7(اهللا الحسینعبد فرزند ابی :اکبر حضرت علی •

از جهـت سـیرت و   . زبـان و دلیـر بـود    چهره، زیبا و خوش جوانی خوش. متولد شد
. بـود ) 6(تـرین مـردم بـه پیـامبر اکـرم      وخـوي و صـباحت رخسـار شـبیه     خلق
فعاالنـه بـه مبـارزه    ) 7(در روز عاشورا در کنار پدرش امام حسین) 7(اکبر علی
نقل است که در نبـرد  . هاشم در روز عاشورا بود ي نخستین شهید بنیو. پرداخت می

پـس از آنکـه   . روز عاشورا تا دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رسـاند 
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اي وارد آمـد، دشـمن جـرأت پیـدا      بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه ةتوسط مر
ها قـرار   و نوك نیزهپس از آن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر . کرد به او هجوم آورد

سـال و   19در مـورد سـن شـریف وي برخـی     . گرفت و مظلومانه به شهادت رسید
 .اند سال نوشته 25برخی 

در واقعــه عاشــورا از امــام ) 7(فرزنــد امــام حســن) 7( قاســم :حضــرت قاســم •
قـدري نوجـوان بـود کـه زره و لبـاس جنگـی        بـه . اذن میدان گرفـت ) 7(حسین
 .گید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسیدشجاعانه جن. اش نبود اندازه

مبارزاتی  -از شاگردان فقهی، اصولی و پیروان مشی سیاسی :اهللا سیدعلی آیت اي،  خامنه •
عنوان یکی از مبارزان شـاخص خطـه    قبل از انقالب، به. حضرت امام خمینی هستند

و  بارهـا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت     . هاي چشمگیري داشت خراسان فعالیت
هاي  مسئولیت. از اعضاي شوراي انقالب بودند. چندین سال به ایرانشهر تبعید شدند

مهمی چون سرپرستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، امام جمعه تهران، نماینده امـام  
عالی دفاع، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، حضور فعاالنه  در شوراي 

، رئیس جمهوري اسالمی پـس از  1360منافقین در هاي جنگ، ترور توسط  در جبهه
عالی انقالب فرهنگی، رئیس مجمـع تشـخیص    شهادت شهید رجایی، رئیس شوراي 

، پـس از رحلـت   1368خـرداد   14سـرانجام در  . مصلحت نظام را بر عهـده داشـت  
حضرت امام خمینی، توسط مجلس خبرگـان رهبـري بـه رهبـري نظـام جمهـوري       

از آن تاریخ تـاکنون بـا شایسـتگی تمـام هـدایت امـت       . نداسالمی ایران انتخاب شد
 .دار شد مسلمان ایران را عهده

هاي متعدد متکثـري کـه    پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران گروه :ها خلقی •
هاي دیگر بودند با شعار دفاع از حقوق خلق ایـران   اکثراً وابسته به کشورها و قدرت

اي بـراي مسـئولین نظـام جمهـوري اسـالمی       ر بهانـه بـه هـ  . مانند قارچ قد کشـیدند 
هریک با پسوند مضائی از جملـه خلـق مسـلمان، خلـق کـرد،      . کردند تراشی می مانع

خلق عرب، خلق ترکمن، خلق قهرمان، خلـق زحمـتکش، خلـق مستضـعف، خلـق      
انقالبی به فریب برخی از افراد پرداخته حتی در مقابل نظـام جمهـوري اسـالمی بـا     

خصوص با اشغال النه جاسوسی آمریکـا مشـخص    به. واهی قد علم کردند هاي بهانه
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شد بسیاري از آنها مزدور بیگانگان بوده و در جهت اهداف دشمنان انقالب اسـالمی  
ها هم سازمان مجاهدین خلق بود که از همان  یکی از این گروهک. کردند فعالیت می

مواضـع معاندانـه بـا نظـام     آغاز پیروزي انقالب اسالمی بـا پیگیـري خـط نفـاق بـه      
عنوان سرسپردگان مزدور آمریکـا   پرداختند و سرانجام در درون جنگ و پس از آن به

ها بـه دشـمنی آشـکار و مسـلحانه در      کامالً در خدمت اهداف آمریکا و صهیونیست
هـاي بـه    اشـاره شـهیدان بـه ایـن گروهـک     . مقابل نظام جمهوري اسالمی پرداختند

 .است» خلقی«اصطالح 
اي اسـت از مسـلمانان کـه بعـد از جنـگ صـفین و مسـئله         نام فرقه ):مارقین(ارج خو •

اعتراض کردند که چرا به ) 7(به علی. حکمیت به مخالفت خلیفه وقت برخاستند
. پرداختنــد) 7(اي شـدند و بــه مخالفـت علــی   اي و فرقــه حکمیـت گــردن نهـاده  

) 7(آمدنـد، بـا علـی    بـار در حـزورا گـرد    یک. روز به شمار آنان افزوده شد به روز
امیه قـدرت   در دوره بنی. خوردند) 7(جنگیدند و شکست سختی از حضرت علی

به دو قسمت شدند قسمتی در عراق و فارس و کرمان تسلط . دست آوردند بسیار به
این فرقه در عهد امویـان یکـی از مشـکالت    . العرب ةاي در جزیر پیدا کردند و دسته

جنـگ  ) 7(هروان هم بین آنهـا و حضـرت علـی   در ن. بزرگ دولت اسالمی بودند
ــد  ــرانجام شکســت خوردن ــاد و س ــه . افت ــروان ب ــام  در آخــر یکــی از خــوارج نه ن

. را در مسجد کوفه در حین نماز به شهادت رساند) 7(ابن ملجم، علی عبدالرحمن
 ).دهخدا، با تلخیص(

خلـی  پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، عوامـل دا     :دانشجویان مسلمان پیرو خط امام •
خصوص امریکا به کارهاي ایذایی، توطئه، آشوب و تفرقه، ترور و  استکبار جهانی به

. پرداخت پراکنی متعدد می هاي انقالب و شایعه حتی طرح کودتا و تخریب شخصیت
امنی در برخی مناطق از جملـه کردسـتان و گنبـد و منـاطق      ها و نا به تحریک قومیت
متعهد و انقالبی با تیزهوشی متوجه شدند این دانشجویان . پرداخت مرزي و غیره می

ها باید یک مرکز فرماندهی و اطاق فکر داشته باشد پس از بررسـی دریافتنـد    جریان
هـا و دشـمنی و تحرکـات ضـد انقالبیـون در سـفارت        که سرنخ همۀ این مخالفـت 

اي از دانشجویان متعهد، جان برکف و انقالبی و شجاع را کـه بـراي    عده. امریکاست
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عنـوان   هاي امریکا حاضر بودند شهادت را بـه جـان بخرنـد بـه     نثی کردن شیطنتخ
نامه بـا شـور    هم پیمان شدند و با نوشتن وصیت» دانشجویان مسلمان پیرو خط امام«

سفارت امریکا را اشغال، و اسـناد و مـدارك   . انقالبی به سفارت امریکا حمله کردند
بـاوجودي کـه   . دسـت آمـد   امریکا به بسیار مهم و ارزشمندي از به اصطالح سفارت

اسناد مهمی را در داخل سـفارت خُـرد کردنـد امـا بعـدها بـا حوصـله و شـکیبایی         
العاده مدارك رشته رشته شده را کنار هم گذاشـتند کـوس رسـوایی امریکـا و      خارق

از آن تـاریخ بـه بعـد بـه سـفارت      . بسیاري از عوامل داخلی و خارجی آن زده شـد 
ضمناً امام خمینی با وجود مخالفـت آقـاي مهـدي    . گویند می» سیالنه جاسو«آمریکا 

. وزیـر، حرکـت انقالبـی دانشـجویان را انقـالب دوم نامیـد       عنوان نخست بازرگان به
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در آن برهه خدمت بزرگـی بـه انقـالب اسـالمی     

 .کردند
یا  1071در سال . ر جمع ساختاسرائیل بود که سلطنت را هم در خو از انبیاء بنی :داود •

ابتـدا شـبانی گوسـفندان ایشـا     . لحم متولد شـد  قبل از حضرت مسیح در بیت 1086
چـون زبـور   . صدا بود بسیار خوش. سالگی دختر طالوت را نامزد کرد 15در . کرد می

در سال دوازدهم سلطنت او . آمدند خواندي، از خوش آوازي او مرغان هوا فرود می
داود . سـال در خـدمت داود نبـی بـود     ا حکمـت داد و لقمـان سـی   خداوند لقمان ر

با سخاوت و عـدالت و تقـوي و شـجاعت و دلیـري و     . استعداد فطري عالی داشت
 .ساخت زره را نیک می. کرد ثبات حلم رفتار می

این شعر را پس از انقالب بـه افـراد متعـدد نسـبت     : در مسلخ عشق جز نکو را نکشند •
شـدند   مخصوص افرادي که از سوي رژیم طاغوت اعدام می از زندان سیاسی. دادند

اما تاکنون مشخص نشده است شاعر و سراینده واقعی این شعر . تا برخی از شاعران
 .حماسی و مقاومت در ساحت مبارزات سیاسی کیست

فرزند مرحوم آقا سید محمـدتقی دسـتغیب،   ) ش1360 -1292( :دستغیب، عبدالحسین •
سالگی مقدمات علوم را  12تا سن . قوا دیده به جهان گشوددر خانوادة اهل علم و ت

نزد پدر فرا گرفت و سپس در شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیز اقامـۀ نمـاز   
جماعت در مسجد باقرخان و تبلیـغ احکـام دینـی و افشـاي ظلـم و سـتم دسـتگاه        
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جاهـد،  هاي این عـالم م  بر اثر افشاگري. طاغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت
او بعد از سـقوط  . رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کرد

مصادف بـا مبـارزات امـام    . ، دیگر بار به ایران مراجعت کرد1321رضاخان در سال 
، به امام پیغام فرسـتادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نهضـت       1342خمینی در سال 

ید دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان     هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـه 
. 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

رار گرفتنـد و همـراه چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت         جمعه مورد سوءقصد ق
این شهید سعید و عـالم خبیـر داراي آثـار متعـددي در تفسـیر و احکـام و       . رسیدند

 .اخالق نیز هستند
فعالیـت داشـته   » حزب دمکرات کردسـتان ایـران  «این تشکیالت تحت عنوان  :دمکرات •

دمختـاري بـراي   مأموریت اصـلی ایـن حـزب از آغـاز تأسـیس، فعالیـت خو      . است
هایی  هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی یکی از جریان در سال. کردستان بوده است

ها  هاي شدید آن به سایر قدرت وابستگی. کرد بود که آرامش را از کردستان سلب می
حضور قدرتمند و با . موجب شد که با نظام جمهوري اسالمی ایران به تقابل بپردازد

نظام در کردستان فلسفه وجودي حزب را از بین بـرد و نبـود   تدبیر و کارایی خاص 
. بارها با نیروهاي مردمی و مسـلح درگیـر شـد   . پایگاه مردمی آن را به انحالل کشید

 . اینک در ایران فاقد پایگاه است و بیشتر در عراق مستقر است
ــاب • ــدي، همســر سیدالشــهدا   :رب ــروالقیس ع ــر ام ــاب دخت ــکینه و ) 7(رب ــادر س م

. او در سفر کربال حضور داشت و همراه اسیران به شـام رفـت  . بود) 7(راصغ علی
. عـزاداري کـرد  ) 7(سـال بـراي سیدالشـهدا    سپس به مدینه بازگشت و مدت یک

خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش . هایی هم در سوگ آن حضرت سرود مرثیه
پیوسته گریان ) 7(در سوگ اباعبداهللا. را رد کرد و حاضر نشد با کسی ازدواج کند

) 7(رفت، از فـرط گریـه و انـدوه بـر شـهادت امـام حسـین        بود و زیر سایه نمی
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نیز حضرت سکینه ) 7(امام حسین. جان باخت) هجري 62در سال (سال بعد  یک
 .داشت و مادرش رباب را بسیار دوست می

تحصـیالت  . در شهرسـتان قـزوین متولـد شـد    ) ش1360 -1312( :رجایی، محمدعلی •
نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمـام رسـانید    خود را تا اخذ گواهی ابتدایی

زمـان،   وارد نیـروي دریـایی شـد و هـم     1338و پس از عزیمت به تهـران در سـال   
تحصیالت خود را از طریق مدارس شبانه ادامه داد و توانست در رشـتۀ ریاضـی در   

. مدارس مشغول به کـار شـود  التحصیل شود و به عنوان معلم در  مقطع لیسانس فارغ
پـس از  . شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شـاه آغـاز کـرد   

هاي مهمی چون وزارت آموزش و پـرورش، نماینـدگی    انقالب، شهید رجایی سمت
وزیـري جمهـوري    نخسـت  1359مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی و در سـال  

بــر اثــر انفجــار دفتــر  1360شــهریور  8در اســالمی را برعهــده داشــت و ســرانجام 
 .دست منافقین کوردل به شهادت رسید وزیري به نخست

. به عضویت سازمان منافقین درآمـد . دنیا آمد در طبس به 1327در سال   :رجوي، مسعود •
خصوص در  پس از دستگیري به جهت همکاري صمیمانه با عوامل رژیم طاغوت به

پـس از پیـروزي انقـالب    . حبس ابد محکوم شـد  معرفی شبکه سازمان با تخفیف به
پـس از آن کـه   . اسالمی از ابتدا به موضعگیري علیه نظام جمهوري اسالمی پرداخت

سـعی کـرد هـواداران سـازمان را علیـه       عهـده گرفـت،    رهبري سازمان منافقین را به
صدر همـراه او   با عزل قانونی بنی. جمهوري اسالمی به صحنۀ عمومی کشور بکشاند

دولـت فرانسـه   . هاي سازمانی علیـه ایـران ادامـه داد    پاریس گریخت و به فعالیت به
با هماهنگی و همکـاري آمریکـا بـراي مقابلـه بـا      . فعالیتشان را غیرقانونی اعالم کرد

ایران به عراق کوچ کرد و در حواشی بغداد برایشان اردوگاهی موسوم بـه اشـرف از   
با دریافت کمک از سـوي عـراق   . شدندسوي صدام حسین ساخته و در آنجا مستقر 

عملیاتی را . آوري اخبار بسیج کرد هاي جنگ به جمع و آمریکا عواملشان را در جبهه
خصـوص رزمنـدگان دالور اسـالم طراحـی و اجـرا       علیه جمهوري اسالمی ایران به

دهـی مجـدد    با سازمان. در این عملیات متحمل شکست بسیار سنگینی شدند  کردند،
خ تاکنون در خدمت منویات آمریکا و عوامل مزدور حزب بعث عـراق بـه   از آن تاری



 )سیزدهمدفتر ( هدانامه کامل ش وصیت  ¹)17( آثار و اسناد شهدا و ایثارگران     440

در جریان ترورهاي کـور خیابـانی و سـازمانی در دفتـر مرکـزي      . مزدوري مشغولند
هایی چـون شـهید بهشـتی،     وزیري شخصیت حزب جمهوري اسالمی و دفتر نخست

سـیاري و نیـز   عالوه بر این ائمه جمعـه ب . شهید باهنر و شهید رجائی را ترور کردند
پاسداران و نیروهاي انقالبی و متعهد دیگـري را از نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران      

اینک با رایزنی آمریکا و سـایر کشـورهاي اروپـائی درصـدد انتقـال از      . ترور کردند
 .عراق به کشور دیگر هستند

وي همان است که در خرابه شام پس از شهادت پدر، . بود) 7(دختر امام حسین :رقیه •
پـدرش را  ) 3(هنگامی که بیدار شد از حضـرت زینـب  . امام حسین را خواب دید

نالـه و شـیون طفـالن را    . همه اسرا در خرابه شام به شیون و گریـه آمدنـد  . خواست
را در خرابه شـام بـه اسـرا مخصوصـاً     ) 7(یزید شنید و دستور داد سر امام حسین

ـ   ) 3(وقتی حضرت رقیه. اطفال نشان دادند د، بـه قـدري منقلـب و    سـر پـدر را دی
 .مضطرب گشت که از شدت گریه و اضطراب روح از تنش جدا شد

. نشـدنی در تـاریخ معاصـر ایـران اسـت       ماه از روزهاي فرامـوش  آبان 13 :آبان 13روز  •
توان از خـالل آن تولـدي    اي است که به خوبی می گونه پیوند رویدادهاي این روز به

مام خمینی در قم و تبعیـد ایشـان از ایـران،    حضرت ا  ریختن به بیت. دیگر را یافت
حمله به تظاهرات دانشجویان و به خاك و خون کشیدن آنهـا و بـاالخره در نهایـت    
نیز تسخیر النه جاسوسی آمریکا در این روز روي داد تا برگ دیگري از تاریخ ایران 

سـت  خورد کهنه نشدن آن ا آنچه که از خالل این رویدادها به چشم می. رقم بخورد
آبـان   13. اي که دوباره از کنار این نعمت همیشگی نصیب مردم ایران شـد  و زندگی

 . آموزان در تمام امور پیشقدم هستند نشان داد که هنوز دانشجویان و دانش
پوشان ورامـین در لبیـک بـه نـداي انقـالب حضـرت امـام         کفن: 1342خرداد  15روز  •

مسلح شاه بسیاري از آنان را شـهید   سوي تهران حرکت کردند و نیروهاي امنیتی و به
پانزده سال بعد از آن، خون شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخـار از تبعیـد   . کردند

 .انقالب به پیروزي رسید 1357بهمن  22بازگشت و در 
جمعیت عظیمی از مردم مومن و انقالبی تهـران   1357شهریور  17در  :شهریور 17روز  •

) شـهدا (گرفتند و بـا از جـان گذشـتگی در میـدان ژالـه      حکومت نظامی ران نادیده 
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تجمـع کـرده و مــزدوران رژیـم شــاه آنهـا را بــه گلولـه بســتند و تعـداد زیــادي از       
نام جمعه خـونین   ترتیب این روز به بدین. تظاهرکنندگان را به خاك و خون کشیدند

ریخی در یا جمعه سیاه در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شد براساس شواهد و قراین تا
آن روز رژیم سفاك پهلوي از مزدوران رژیم صهیونیستی جهت کشتار مـردم مـومن   

 . استفاده کردند
اعـالم کـرد کـه    ) ره(پس از اعالن حکومت نظامی، حضرت امام خمینی :بهمن 22روز  •

مردم نیز همچنان به یـورش خـود بـه مراکـز     . مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند
امی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکـز بـا انـدك درگیـري و     دولتی و نظامی و انتظ

ها در روز بعد نیز به شـدت   این درگیري. مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد
ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یـک بـه انـدازه تـوان     

آنها بـا سـنگربندي در   . خود براي سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند
ها و با فداکاري و جانفشانی، انقـالب را بـه    ها، سینه سپر کردن در برابر تانک خیابان

نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهاي ایران، درگیري مردم بـا  . پیروزي رساندند
هنگامی که خبر حرکت نیروهاي نظامی از شـهرهاي  . بقایاي رژیم شاه جریان داشت

یران به سمت تهران براي سرکوب قیام مردم پخـش شـد، مـردم شـهرهاي     مختلف ا
مسیر به درگیري با نیروهاي نظامی پرداختند و با بسـتن راه، مـانع حرکـت آنهـا بـه      

ها به دسـت   برخی از فرماندهان رده باالي ارتش در این درگیري. سمت تهران شدند
سـرانجام روز  . الم کـرد طرفـی خـود را اعـ    مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بـی 

، نظام پوسـیده ستمشـاهی فـرو ریخـت و     1357بهمن  22سرنوشت فرا رسید و در 
مبـارزه پـانزده   . هاي فاسد دودمان سپاه پهلوي از این کشور اسالمی، کنده شده ریشه

به ثمر رسید و با سرنگونی نظـام  ) ره(ساله ملت مسلمان ایران به رهبري امام خمینی
 .ی، انقالب شکوهمند اسالمی ایران پیروز گردیدساله شاهنشاه 2500

 80جمهور ایاالت متحده آمریکا در دهـه   چهلمین رئیس) 1911-2004( :ریگان، رونالد •
گرایانـه در آمریکـا در    گیـري احساسـات راسـت    ریگان با اتکـا بـه اوج  . میالدي بود

وي . به پیـروزي رسـید   1980انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده آمریکا سال 
کاخ سفید را ترك کرد که دوسوم مردم آمریکا عملکـرد وي    در حالی 1989در سال 
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ایـن بـاالترین نـرخ رضـایت افکـار      . را در دوران زمامداریش مورد تأیید قرار دادند
جمهور بازنشسته در دوران پـس از جنـگ جهـانی دوم     عمومی آمریکا از یک رئیس

ــا ســال . بــود هــاي  وي در رقابــت. کالیفرنیــا بــود فرمانــدار ایالــت 1975ریگــان ت
رو داد و توانسـت از نارضـایتی    اش در مقابل جیمی کارتر شـعارهاي میانـه   انتخاباتی
دچـار بیمـاري    1994وي در سـال  . منـد شـود   ها علیه اقدامات کارتر بهره دموکرات

 .آلزایمر شد و ده سال بعد بر اثر همین بیماري درگذشت
اي مقید و مذهبی دیده به جهـان   در تهران در خانواده 1338در سال : الدین، مهدي زین •

موفق به ورود به  1356در سال . در دوران کودکی با قرآن آشنا و مأنوس بود. گشود
آبـاد و   دانشگاه شیراز شد اما چون پدرش کتاب فروش بسیار فعالی بود او را به خرم

نواده مجبور شـد از ادامـۀ   مهدي به تبع از خا. سقز و پس از آن به اقلید تبعید کردند
الـدین   پس از پیروزي انقالب اسالمی زیـن . تحصیل در دانشگاه شیراز منصرف شود

به عضویت واحد اطالعات و عملیات سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی درآمـد و در    
ترین درجه یعنی مسئولیت فرمانـدهی اطالعـات عملیـات     این رسته سازمانی تا عالی

طالـب   سنگرد و پس از آن به فرماندهی تیـپ علـی ابـن ابـی    در منطقه دزفول و سو
الدین فرماندهی خود ساخته، متخلق، مقاوم، خودسـاخته، بـاتقوا و    زین. دست یافت
هاي واالي اخالقـی او موجـب شـده بـود کـه بسـیاري از        همین ویژگی. صبور بود

مهـدي   1368در آبـان مـاه سـال    . اطرافیانش نیز از او و سیرة اخالقی او تبعیت کنند
الدین به همراه برادرش در منطقۀ سردشت کرمانشاه با گروههاي مسلح مخـالف   زین

 .جمهوري اسالمی ایران درگیر شود و هر دو به فیض شهادت نایل آیند
اي زریـن و   او گوسـاله . بـود ) 7(بن ظفر، قریب مهتر حضرت موسـی  موسی :سامري •

که در روز غرق فرعـون  ) 7(خاك نعل براق جبرئیل. مرصع از جواهر ساخته بود
به دست آورده بودند در اندرون آن دردمیده هر بـانگی کـه مالیـم گـاو اسـت از او      

داسـتان سـامري و   . برآمده با همین حیله، گروهی از قوم یهود گوساله پرست شدند
در ایـن داسـتان،   . آمده اسـت ) 7(گوساله او در قرآن ذیل داستان حضرت موسی

 »دهخدا«. سبت به حضرت موسی مشهود استسست اعتقادي قوم یهود ن
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گویند که پـس از   هاي رسمی یا غیررسمی می ها و تشکل به نیروها، جریان :ستون پنجم •
خوردگـان انقـالب سـازماندهی، مـدیریت، هـدایت و       ها از سـوي شکسـت   انقالب

توانـد   این ستون پنجم می. هاي پیروز بپردازند شوند تا به مقابله با جریان حمایت می
نگاه منفی و تند و انتقادآمیز به هر حرکت، . قتصادي، سیاسی، فرهنگی، فکري باشدا

همیشـه از  . تصمیم و پیشرفت، سیاست و جریان حاکم را در دستور کار خود دارنـد 
کننـد کـه    شوند تالش مـی  سوي بیگانگان خارجی و حتی داخلی حمایت خاص می

مخالفـان و دشـمنان تنظـیم و    اطالعات و اخبار و آمار داخلی را در جهـت اهـداف   
بسیاري از کودتاها در کشورهاي انقالب کـرده از سـوي ایـن افـراد و     . نگارش کنند

 )مصحح. (شود نیروها سازماندهی می
شمسی به دنیا آمد و تحصیالت علـوم دینـی را    1308در سال  :سعیدي، سیدمحمدرضا •

  ي و حضـرت امـام  اهللا بروجـرد  او از محضـر آیـت  . در مشهد و قم به پایان رسـانید 
هاي خود علیه شاه  بر دامنه فعالیت 1342خرداد  15خمینی بهره برد و پس از وقایع 

مسـجد او در خیابـان غیـاثی    . المنبر گردیـد  از این رو از جانب ساواك ممنوع. افزود
 1345اهللا سـعیدي در سـال    آیـت . تهران کانونی براي مبارزه علیه رژیم پهلـوي بـود  

هـاي   روز در زنـدان  61ی علیه رژیـم اشـغالگر قـدس مـدت     شمسی در پی سخنران
هاي خود را از سرگرفت و این بار بـه   برد اما پس از آزادي فعالیت ساواك به سر می

هاي استعمار رژیم پهلوي و آمریکاي جنایتکـار، دسـتگیر و    دلیل مخالفت با سیاست
تـوان بـه    مـی  از آثار این شـهید مبـارز  . هاي شدید به شهادت رسید به سبب شکنجه

اشـاره  » چاپ و نشر جزوات آموزشی«و » کار در اسالم«، »آزادي زن«، »اتحاد اسالم«
 .کرد

بنـا  . هاي ابراهیمی اسـت  هاي کتب مقدس در دین نام یک کشتی در داستان: سفینه نوح •
ها، نوح پیامبر به فرمان خدا این کشـتی را سـاخت تـا خـود، خـانواده       بر این داستان

اي از هـر حیـوان را از پیامـدهاي     بوي ایمان آورده بودنـد و نمونـه  خود، کسانی که 
براساس تورات و قرآن، نوح پیامبر دسـتور سـاخت کشـتی    . طوفان نوح نجات دهد

دریافت کرد که ساخت آن سالها طول کشـید،  ) اهللا در قرآن(بزرگی را از سوي یهوه 
از ) یشان و پیروان نوحخو(بود که عالوه بر آدمیان  بایست آنقدر بزرگ می کشتی می
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همه گونه جاندار، جفتی نیز در کشتی جاي بگیرد تا بعد از پایان سیل بـزرگ ادامـه   
. کشتی بعدها بـر روي قلـه کـوه آرارات نشسـت    . حیات بر روي زمین ممکن باشد

هنوز برخی از باستانشناسان به جسـتجو بـراي یـافتن بقایـایی از ایـن کشـتی ادامـه        
ایـن  . هاي میانرودان نیز داسـتانی مشـابه وجـود داشـته اسـت     در بین تمدن. دهند می

کتاب پیدایش، اولین کتاب از تـورات یهودیـان، کتـاب     9تا  6هاي  داستان در بخش
ةاي دیگـري از آن نیـز    آمده و نسـخه ) 71و  11هاي  سوره(مقدس مسیحیان و قرآن 

ري از سـوي  داستان مذکور منجر شده تـا تحقیقـات بسـیا   . شود دیگر منابع دیده می
خصـوص در منطقـه آرارات    پیروان ادیان ابراهیمی براي یافتن بقایاي کشتی نوح، به

کشتی در ارتفاعات قله آرارات در ترکیه پیـدا شـد کـه     2007و در سال . انجام شود
  .پندارن که این کشتی همان کشتی حضرت نوح است شناسان می همه باستان

نام اصلی او را آمنه، امینه، امیمه یا امامه هم . ودب) 7(دختر بزرگوار سیدالشهدا :سکینه •
او که خواهر . از طرف مادرش رباب به او داده شد) سکینه(لقب سکینه یا . اند نوشته
در عاشـورا سـن او را حـدوداً ده تـا     . بود در کربال حضور داشـت ) 7(اصغر علی

سـوان  ةخیر«روز عاشورا به او لقب ) 7(امام حسین. اند سیزده سال نوشته داده » النّ
همــراه کــاروان اســراي کــربال بــه کوفــه و شــام رفــت و پــس از شــهادت  . اســت

وي محضـر سـه امـام    . قرار گرفـت ) 7(تحت کفالت امام سجاد) 7(سیدالشهدا
االول سـال   سـکینه در پـنجم ربیـع   . را درك کرد) امام حسین، امام سجاد و امام باقر(

ن هفتاد سالگی در مدینه درگذشت و بن عبدالملک در س هجري در زمان هشام 117
 ).فرهنگ عاشورا. (قبرش در مدینه است

شود که از پادشاهی خاص یـا سلسـله پادشـاهی وي،     به کسی اطالق می :طلب سلطنت •
ــه ــد   ب ــوان حــاکم یــک کشــور مشــخص، حمایــت کن ــا واژه  ســلطنت. عن ــی ب طلب

حاکم بـر یـک   عنوان دولت  خواهی که به معنی هواداري از نظام پادشاهی به سلطنت
طلب بـه حـامی پادشـاه حـاکم کنـونی یـا        عموماً سلطنت. کشور است، تفاوت دارد

. شـود  خواه برکنـار شـده اسـت، گفتـه مـی      پادشاهی که توسط یک دولت جمهوري
ها در خارج از کشور به فعالیت علیه نظام جمهـوري اسـالمی مشـغول     طلب سلطنت
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 -ارشـان، مـورد حمایـت مـالی    هـا و سـایر اقم   تردیـد از سـوي ابرقـدرت    هستند بی
 .گیرند اقتصادي قرار می

سمیه جـزء مشـهورترین   . از جمله نخستین زنانی است که به اسالم ایمان آوردند :سمیه •
سـمیه همسـر یاسـر،    . مؤمنانی است که از سوي اشراف مکه شدیداً شـکنجه شـدند  

اد، غالمحسـین زرگـري نـژ   . (نخستین شهید زن و اولین شهید در تاریخ اسالم است
 ).1378تاریخ صدر اسالم عصر نبوت، چاپ اول، 

در . ش 1298العلمـا در سـال    فرزند محمدحسین موسوم بـه نظـام   :امامی، جعفر شریف •
م پس از شروع تحصیالت در ایران در مدرسۀ ایران و آلمـان ادامـه   .دنیا آمد تهران به

آهـن تحصـیل    به همراه محصلین اعزامی به آلمان رفت و در رشـتۀ راه . تحصیل داد
در بنیـاد مـذکور   . دار بـود  ها رئیس بنیاد پهلوي را در رژیم طاغوت عهده مدت. کرد
هـاي   همـراه وام  هاي مالی آمریکـا را بـه   صورت یک شبکۀ ماسونی و مخفی کمک به

هاي شاخص فراماسـونی   خود از چهره. ریخت دولتهاي خارجی به حساب دربار می
امامی بـه   وزیري، شریف ر اقبال از سمت نخستپس از برکناري منوچه. در ایران بود

ها رئیس مجلس شوراي  وزیري سال پس از برکناري از نخست. وزیري رسید نخست
شـاه   1357در روزهاي شـور و حماسـۀ ملـت ایـران در سـال      . دار بود ملی را عهده

با ترفنـدهاي سیاسـی درصـدد انحـراف     . وزیري منصوب کرد مجدداً او را به نخست
امامی همیشـه بـا تشـکیالت مخفیانـه از جملـه       ت اسالمی بود و شریفجریان نهض

. پرداخـت  اندوزي براي خود و دربـار مـی   تحت پوشش باشگاه سوار کاري به ثروت
  وزیـري اعـالم کـرد،    امامی ناتوانی خود را از سمت نخست شریف 57ماه  آبان 13در 

 .رك درگذشتدر نیویو 1377خرداد  26بالفاصله از ایران فرار کرد و در 
اي مـرزي در بـاختر خرمشـهر و مـرز میـان عـراق و ایـران و         روستا و منطقـه  :شلمچه •

اي بـه   میان خرمشهر و شلمچه شهر تازه. ترین نقطه مرزي به شهر عراق است نزدیک
شـلمچه یکـی از چنـد محـور     . نو قرار گرفته است نام مقاومت و روستایی به نام پل
 .تاختن ارتش عراق به ایران بود

عنوان شـهید محـراب معـروف     در تاریخ اسالم به) 7(حضرت علی :شهداي محراب •
در حالی که در محراب نماز به عبادت مشـغول بـود   ) 7(موالي متقیان علی. است
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) 7(به شهادت رسید و پس از آن ضربۀ مهلک ابن ملجم مرادي بود که امام علـی 
در دوران انقالب اسـالمی  . به خداي کعبه رستگار شدم» فُزت و رب الکعبه«: فرمود

خصوص پس از پیروزي انقالب منافقین کوردل طـی سلسـله عملیـاتی بـه تـرور       به
جمله به ائمه جمعه و جماعات و روحانیت  از آن. ها و یاران امام پرداختند شخصیت

اهللا دستغیب،  آگاه و مبارز و در صحنه نیز رحم نکردند و به ترور شهدایی چون آیت
اهللا قاضی طباطبایی کـه   اهللا اشرفی اصفهانی، آیت اهللا صدوقی، آیت آیتاهللا مدنی،  آیت

در محراب و در مراسم عبـادي سیاسـی نمـاز جمعـه بـه      ) 7(چون حضرت علی
 .فیض شهادت نائل آمدند

اي روحانی در  ش در خانواده1316از مراجع تقلید متولد  :اهللا شیخ یوسف صانعی، آیت •
رشان آقاي شیخ محمدعلی صانعی عالمی وارسته پد. آباد اصفهان است روستاي نیک

ش وارد حوزه علمیـه اصـفهان شـد و    1325اهللا صانعی در سال  آیت. و پرهیزکار بود
براي ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه قم و با جدیت و عالقۀ وافـر   1330در سال 

ج از همان سال وارد درس خـار . دروس حوزه را تا سطح عالی با رتبه اول خواندند
مستمراً در دروس اصول و فقه  1342حضرت امام خمینی شدند و با جدیت تا سال 

محضر درس آیات عظام بروجردي، محقق . و مبانی متقن حضرت امام حاضر بودند
پس از پیروزي انقالب از سوي امام خمینی به سمت . اند داماد و اراکی را درك کرده

 .لی قضایی منصوب شدنددادستان کل کشور و شوراي نگهبان و شورایعا
رئیس جمهور کشور عراق بود که بـا اشـاره آمریکـا بـه طمـع گسـترش        :صدام حسین •

کشورش و براي اجراي اهداف آمریکـا یعنـی شکسـت یـا جلـوگیري از توسـعه و       
خصوص در منطقـه، قـرارداد رسـمی و قـانونی الجزایـر را       صدور انقالب اسالمی به

او . شود شکست داد ایرانِ پس از انقالب را می کرد غیرقانونی اعالم کرد و تصور می
آمیز و با تمام توان نظامی به ایـران لشکرکشـی کـرد و سـرانجام بـا شکسـت        جنون

 .سنگینی از ایران، فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد
. در یـزد متولـد شـد    شمسی 1287قمري برابر با  1327در سال  :محمد خصدوقی، شی •

حوزه علمیۀ اصفهان و قم به فراگیري علـوم اسـالمی پرداخـت،     حدود سی سال در
حضور فعالی داشت و ) ره(شهید صدوقی در مبارزات اسالمی به رهبري امام خمینی
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مـرداد سـال    31عنوان اولـین نفـر پیشـگام بـود، در      در مبارزات مردم یزد همواره به
. ولی فقیه منصوب شـد عنوان امام جمعۀ یزد و نمایندة  از سوي امام خمینی به 1358

حاشـیه بـر   «محقـق اول و  » مختصـر النـافع  «توان به شرحی بـر   از تألیفات ایشان می
بعـد از   1361تیـر   11اي که اقامه کـرد در   در آخرین نماز جمعه. اشاره کرد» مدارك

اقامه نماز جمعه فرد منافقی با در آغوش کشیدن ایشان و رها کردن ضامن نارنجـک  
 .اندوي را به شهادت رس

میالدي تشکیل  19گرا در اواخر قرن  این جریان سیاسی و ملی ):صهیونیزم(صهیونیسم  •
بر منابع تاریخی و مذهبی . ترین هدف آن تشکیل یک کشور یهودي است عمده. شد

این جریان به اشغال سرزمین فلسطین و مناطقی از لبنـان پرداختـه و   . یهود تهیه دارد
را در سرزمین واقعی فلسطن البته با عنـوان اسـرائیل    سعی دارد یهودیان افراطی دنیا

عنوان تشـکلی نژادپرسـتانه    این جریان حتی از سوي سازمان ملل متحد به. گرد آورد
اي است در اورشلیم که  واژه صهیونیسم برگرفته از صهیون نام تپه. معرفی شده است

ر است و بـراي  این جریان در واقع جریانی سکوال. در تورات بدان اشاره شده است
از سـوي ثروتمنـدان و   . زنـد  رسیدن به اهداف شوم خود بـه هـر کـاري دسـت مـی     

قدرتمندان آمریکا و انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی و حتی روسیه مورد حمایت 
یهودیان افراطـی را  » ارض موعود«اساس رسیدن به  با بهانه واهی و بی. گیرد قرار می

خوانند و هر روز در همـان منـاطق اشـغالی بـه      ا میبه مناطق اشغال شده فلسطین فر
هـاي مـردم در فلسـطین و     ها و اشغال زمین سازي پرداخته و به تخریب خانه شهرك

طلبانه حضرت امام  پیروزي انقالب اسالمی و مواضع قاطعانه و حق. پردازند لبنان می
ی کـه در  ها را به خوف واداشته و جریان بیـداري اسـالم   خمینی همواره صهیونیست

واقع استمرار و صدور انقالب اسالمی در منطقه است هر لحظه حیات اشـغالگران را  
همکاري و وابستگی برخی از سران کشورهاي عربی منطقه با . به خطر انداخته است

 .ها شده است دولت غیرقانونی اسرائیل موجب تقویت صهیونیست
. ش در روستاي گلیرد طالقان دیده به جهان گشود 1289در سال  :طالقانی، سیدمحمود •

اهللا حـاج شـیخ عبـدالکریم حـائري یـزدي       نامه اجتهاد از آیـت  موفق به کسب اجازه
گردیــده و بعــد از اتمــام تحصــیالت بــه تهــران آمــد و در مدرســه شــهید مطهــري 
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نی ایشـان در کنگـره جهـا   . به تـدریس علـوم دینـی مشـغول شـد     ) سپهساالر سابق(
شد شرکت کرد و نیز در کنگـره اسـالمی    المسلمین که در کراچی تشکیل می شعوب

شد، دوبار در مقام ریاست هیأت نمایندگی ایران به  بار برگزار می قدس که سالی یک
کـه در  » دارالتقریب بین المـذاهب االسـالمیه  «پس از تشکیل . المقدس سفر کرد بیت

اهللا طالقـانی بـه نماینـدگی مرحـوم      ه، آیتنزدیکی تشیع و تسنن سهمی به سزا داشت
اهللا العظمی بروجردي براي رساندن پیام ایشان به شیخ شلتوت به آن دیـار سـفر    آیت
هـاي زیـاد در    به پیروي از امام به مخالفت با رژیم پرداخت و به دلیـل فعالیـت  . کرد

ی در آشـنا  سـع » پرتوي از قرآن«در زندان با نوشتن تفسیر . همان سال به زندان افتاد
اهللا طالقـانی پـس از آزادي از زنـدان نهایـت      آیـت . کردن افراد به عظمت قرآن کـرد 

وي در انتخابـات مجلـس خبرگـان    . تالش خود را در جهت پیـروزي انقـالب کـرد   
اولین نمـاز جمعـه در   . عنوان نماینده انتخاب شد قانونگذاري از سوي مردم تهران به

سرانجام در نوزدهم . ر دانشگاه تهران برگزار شدبه امامت ایشان د 1358پنجم مرداد 
هاي علمی و مبـارزات سیاسـی    ها فعالیت مرحوم طالقانی پس از سال 1358شهریور 

ناپـذیر در راه پیـاده کـردن احکـام      شاهی و عمـري تـالش خسـتگی    علیه رژیم ستم
 .اسالمی دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت

دروس مقدماتی را . ش در تبریز متولد شد.ه1281در سال  :نطباطبایی، سیدمحمدحسی •
طـی یـازده سـال اقامـت در     . سالگی عازم نجف اشرف شد 23در ایران خواند و در 

میـرزاي نـائینی، سـید ابوالحسـن اصـفهانی،      : نجف از محضر عالمان نامداري چـون 
روش اصـول  . محمدحسین غروي اصفهانی و میرزا علی آقا طباطبـایی اسـتفاده بـرد   

وچهـار آبـان سـال     سـرانجام در بیسـت  . رئالیسم و تفسیر المیزان از آثار عالمه است
 .درگذشت 1360

بن عقیل بودند که در حادثه کـربال اسـیر    محمد و ابراهیم، دو فرزند مسلم: طفالن مسلم •
ایـن دو نوجـوان نابـالغ مـدت     . زیاد دسـتور داد آن دو را زنـدانی کردنـد    ابن. شدند
زندانیان که هوادار اهل بیت بود، شبانه از » مشکور«ان بودند با کمک سال در زند یک

زیـاد بـود وقتـی     به خانه زنی پناه بردند که شـوهرش در سـپاه ابـن   . زندان گریختند
رحمانـه سـر از تنشـان     شوهرش حادث فهمید که آن دو را کنار رود فرات برد و بی
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را براي دریافـت جـایزه نـزد     سرهاي آن دو. جدا کرد و پیکرشان را در فرات افکند
عقیـل در چهـار فرسـنگی     زیاد برد، گویند قبر محمد و ابراهیم پسران مسـلم بـن   ابن

 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی. (کربال در شهر مسیب است
. البنـین عامریـه اسـت    از ام) 7(فرزند حضرت علی ):7(بن ابیطالب بن علی عباس •

عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه     , ش جعفـر در صحراي کربال پس از شهادت سه بـرادر 
رسـیده  ) 7(اش از امـام حسـین   آفرینی و حضور قهرمانانه و دفـاع جانانـه   حماسه
) 7(که بـا حضـرت امـام حسـین     به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی. است
با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو را در مسیر فرات از یکدیگر جـدا  . رکاب بود هم

کـه   خود را به فرات رساند، مشک آب را پر کرد بـدون آن  کردند اما حضرت عباس
در برگشـت بـا نبردهـاي سـپاه     . ها برگشت سوي امام و خیمه به. اي آب بنوشد قطره

در دو حمله دست راست و چپش . دشمن روبرو شد و در محاصره آنها قرار گرفت
همـه   آنبـا وجـود   . اي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد را قطع کردند و با ضربه

عبـاس  . زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند
بـن   حسـین «. شهرت داشـت » هاشم قمر بنی«العاده به  خاطر شجاعت و زیبایی فوق به

 »علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده
وي، . و پسـر جعفـر طیـار   ) 7(همسر زینـب کبـري و دامـاد علـی     :عبداهللا بن جعفر •

طالـب بـه    در ایامی که پدرش جعفـر بـن ابـی   . ین نوزاد مسلمان در حبشه بودنخست
. بـود » اسماء بنت عمیس«مادرش . حبشه هجرت کرده بود، در آن کشور به دنیا آمد

بـن   اسماء، پس از شهادت جعفر طیار در جنگ موته، به همسري ابوبکر، سپس علی
) 6(اص پیـامبر اکـرم  عبداهللا بن جعفر، مورد عنایـت خـ  . درآمد) 7(طالب ابی

عبداهللا جعفـر،  . آمد شمار می ویژه که پدرش سردار بزرگ شهید جبهۀ اسالم به بود، به
از جمله کسانی بود که به سیدالشهدا نامه نوشـت و از او خواسـت کـه از سـفر بـه      

گرچه خود در کربال حضـور نداشـت، امـا دو پسـرش عـون و      . عراق منصرف شود
به کربال فرستاد و این دو فرزنـد، در  ) 8(رت زینبمحمد را همراه مادرشان حض

او از اینکـه نتوانسـته بـود در    . رکاب ساالر شهیدان روز عاشورا به شهادت رسـیدند 
پس از حادثۀ عاشورا و شهادت حسین بن . خورد واقعۀ کربال شرکت کند تأسف می
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گـویی نـزد او    وي در مدینه بـه سـوگ نشسـت و مـردم بـراي تسـلیت      ) 7(علی
هجري درمدینه درگذشت و در بقیـع   80سالگی، در سال  90وي در سن . دندآم می

بـاب  «م برخـی هـم درگذشـت او را در شـام و قبـر وي را در      .به خاك سپرده شـد 
 .دانند دمشق، کنار قبر بالل می» الصغیر

و ) 7(والی کوفه در زمان حادثۀ عاشورا، کـه شـهادت امـام حسـین     :عبیداهللا بن زیاد •
گوینـد، زیـرا نـام     هم می» ابن مرجانه«زیاد را  ابن . ر او انجام گرفتیارانش به دستو

در کوفـه پـس از عاشـورا کـه     . بـود » مرجانه«نام  مادرش کنیزي زناکار و مجوسی به
در خطـاب بـه ابـن    ) 8(بیت را وارد داراالماره کردند، حضرت زینـب  اسراي اهل
ناپاك او بود و رسواگر حـاکم   خواند و این اشاره به نسبت» یابن مرجانه«زیاد، او را 
هجري از طرف معاویـه   54او از سرداران مشهور اموي بود که در سال . مغرور کوفه

از آنجا معزول و به حکمرانـی بصـره    56در سال . به حکومت خراسان منصوب شد
پس از مرگ معاویه و روي کار آمدن یزید، وقتی نهضت مسلم بـن  . منصوب گشت

، با حفظ سمت، والی کوفه نیز شد و اوضاع را تحت کنتـرل  عقیل در کوفه آغاز شد
از ) 7(پس از حرکت امـام حسـین  . درآورد و مسلم بن عقیل را به شهادت رساند

سوي عراق، وي عمر سعد را بـا لشـکري گسـیل داشـت تـا بـا آن حضـرت         مکه به
اسـیر  فرمان کشتن سیدالشـهدا و یـارانش و   . بجنگد یا او را به بیعت با یزید وا دارد

در یکـی  . داد) که فرماندة سپاه کوفه در کربال بود(بیت او را به عمرسعد  گرفتن اهل
هجـري خـودش و جمعـی از همراهـانش      76ها با سپاه مختار، در سـال   از درگیري
: وي از کسانی است که در زیارت عاشورا، مورد لعن قرار گرفته اسـت . کشته شدند

فرهنـگ عاشـورا،   «. »داهللا بن زیاد و ابـن مرجانـه  والعن عبی«و » لعن اهللا ابن مرجانه«
 .»جواد محدثی

از قبیله ثعلبه بود، پدرش از نخستین کسانی بود که به اسالم گروید و در  :عماربن یاسر •
در مهـاجرت پیـامبر   . راه نشر دین خداوند رنـج و عـذاب فراوانـی متحمـل شـدند     

صـفین و جمـل همـراه     در جنگ. اهللا بود از مکه به مدینه همراه رسول) 6(اکرم
سـالگی در جنـگ صـفین بـه شـهادت       93ق در سن .ه 37در سال . بود) 7(علی
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عمار به سبب زهد و تقواي بسیار در ادب فارسـی نمـاد تعبـد و پرهیزکـاري     . رسید
 .است

وي . عمرابن عاص واثل سهمی قریشی، مکنی به ابوعبداهللا از دهات عـرب  :عمروعاص •
به ) 6(بود، سپس اسالم آورد واز جانب پیغبمر ابتدا از دشمنان سرسخت اسالم

از طرف خلیفۀ دوم والـی فلسـطین و پـس از    . فرماندهی در چند غزوه فرستاده شد
در جنـگ صـفین بـین    . خلیفۀ سوم وي را برکنـار کـرد  . فتح مصر والی مصر گشت

علـت   بـه . و معاویه از سوي معاویه براي حکمیت معرفـی شـد  ) 7(حضرت علی
 .ه ( 38در سـال  . را فریـب داد  )7(سی اشعري نمایندة حضرت علیتیزهوشی، ابومو

 »دهخدا«. درگذشت) ق .ه ( 43از جانب معاویه والی مصر گشت و سال ) ق
در  19/12/63در تـاریخ  ) 3(الزهرا نام عملیاتی است که با رمز یا فاطمه :عملیات بدر •

این عملیـات بـه   . انجام شد) الفزنه -حد فاصل بین قلعه صالح(شرق رودخانه دجله 
خیز هور الهـویزه و ده روسـتا و تصـرف جـاده      آزادي بسیاري از مناطق مهم و نفت

 .معروف به خندق شد
، ایـن عملیـات در تـاریخ هشـتم آذرمـاه      )بستان(القدس  عملیات طریق :عملیات بستان •

در منطقه عمومی غـرب شهرسـتان سوسـنگرد و    » یا حسین فرماندهی«با رمز  1360
آزادسـازي شـهر بسـتان و تـأمین نـوار مـرزي و       . ی بستان انجام گرفتمنطقه عموم

عـالوه بـر آزادسـازي    . دسترسی به هورالهویزه از اهداف شاخص این عملیات بـود 
پاسگاه مرزي تنگه بسیار مهم چزابه نیـز آزاد شـد و    5روستاي منطقه و  70بستان و 

مـدت  . کسازي شـد کیلومتر مربع از خاك کشور از لوث وجود دشمن پا 800حدود 
بین نیروهـاي دشـمن در شـمال غـرب و جنـوب غربـی       . عملیات چهارده روز بود

در ایـن عملیـات تعـدادي از    . نیـز قطـع ارتبـاط شـد    ) جاده فکه، جفیـر (خوزستان 
 .نیروهاي اسالم هم به شهادت رسیدند

در دوران دفاع مقدس سلسله عملیاتی که به این نام موسوم بـود   :المقدس عملیات بیت •
تـاریخ عملیـات از   . بـود ) 7(بـن ابیطالـب   رمز این عملیات یا علی. عملیات بود 6

غرب کـارون، جنـوب غربـی اهـواز و       :محور عملیات. بود 3/3/61الی  10/2/1361
عالوه بر آزادسازي شهر بنـدري خرمشـهر، شـهر هـویزه و پادگـان      . شمال خرمشهر
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 -خـور، جـاده سوسـنگرد   خرمشـهر، کرخـه    -حمیدیه، جاده مهم و تدارکاتی اهواز
هویزه، آزاد ساختن بخش وسیعی از منـاطق جنـوب مـیهن اسـالمی در زیـر آتـش       

 .پاسگاه مرزي نیز فراهم شد 8دشمن و تصرف و تأمین 
دقیقه با رمـز عملیـات    30/20ساعت  3/12/1362این عملیات در تاریخ  :عملیات خیبر •

منـاطق  . مجنون آغاز شد در محور عملیاتی هورالهویزه و جزایر) 6(اهللا یا رسول
کیلومترمربـع   160جزایر مجنون به وسـعت  : آزاد شده در اثر این عملیات عبارتند از

حلقه چاه نفت بود و چندین روستاي منطقه نقش بسیار مفید و کارآمد  50که داراي 
واحد مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي ایـن عملیـات شـایان توجـه     

 1322ث صدها کیلومتر خاکریز، احـداث جـاده، احـداث    خصوص در احدا است به
و سـکوهاي متعـدد تـوپ و ضـدهوایی،     . مورد انواع سنگرهاي انفـرادي و جمعـی  

تـوان   در جزایر مجنون را می 2و  1هاي شماره  احداث قرارگاه کربال و ترسیم اسکله
 .یادآور شد

در تـاریخ   ادرکنـی، ) عـج (الزمـان  ایـن عملیـات بـا رمـز یـا صـاحب       :عملیات رمضان •
از جمله مناطق آزاد شده پس از این . در محور شرق بصره انجام گرفت 23/4/1361

در . عملیات پاسگاه زید عراق و محورهاي شمالی و شمال غرب این پاسـگاه اسـت  
نفر از نیروهـاي دشـمن بـه اسـارت درآمدنـد، تعـداد زخمـی و         1315این عملیات 

 .ندنفر بود 400هزار و  7شدگان بیش از  کشته
بـا   1361در تاریخ دوم فـروردین  ) 3(این عملیات با رمز یا زهرا :المبین عملیات فتح •

منظور آزادسازي بخش وسـیعی از جنـوب    هدف تصرف ارتفاعات منطقه عملیاتی به
وسـعت منطقـه عملیـات    . غربی میهن اسالمی از دست نیروهاي بعثی انجام گرفـت 

اطقی چون جاده دهلران، دشـت عبـاس،   من. هزار و پانصد کیلومتر مربع بود 2حدود 
هاي سرخه و ارتفاعـات شـمال غربـی خوزسـتان آزاد      و مناطق دشت چنانه و زمین

مناطقی چون شهرستان دزفول، اندیمشـک، شـوش، پایگـاه چهـارم شـکاري      . شدند
اهواز و صدها روستا از زیر آتش سنگین دشـمن   -دزفول، جاده سراسري اندیمشک

در ایـن  . هاي نفتی ابوغریب در ارتفاعات تینه دستیابی شد به چاه. بعثی خارج شدند
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هزار نفر از نیروهاي دشمن کشته و  25عملیات بسیار مهم و سرنوشت ساز بیش از 
 .اند تعداد اسراي این عملیات را پانزده هزار نفر ثبت کرده. زخمی شدند

ـ   30/22سـاعت   10/4/55ایـن عملیـات در تـاریخ     :1عملیات کـربالي   • ا رمـز  دقیقـه ب
منـاطق آزاد  . ادرکنی در منطقه مهـران آغـاز شـد   ) 7(عملیاتی یا ابوالفضل العباس

هاي دهلران مهران و مهـران   شهر مهران، جاده: شده از اشغال دشمن بعثی عبارتند از
هـاي   پاسـگاه . ایالم، چندین روستا و شهرك نیز در اثـر همـین عملیـات آزاد شـدند    

حمدقاسم و دراجی نیـز در اختیـار نیروهـاي ایـران     هاي تعاون و م آباد و پاسگاه فرخ
هـاي متعـدد و بکـارگیري     ها کیلومتر جاده و خاکریز و احداث جاده ده. قرار گرفت
هاي زرهـی و فعالیـت گـروه نیروهـاي امـدادي و       آالت و سکوي تانک انواع ماشین

پشتیبانی را از سوي واحد رزمی جنـگ جهـاد سـازندگی نبایـد در توفیـق عملیـات       
 .دیده گرفتنا

در محـور  ) 8(با رمز یـا زهـرا   19/10/65این عملیات در تاریخ  :5عملیات کربالي  •
از عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمـی بسـیار عظـیم     . شلمچه و شرق بصره آغاز شد

: مناطق مهم آزاد شده در نتیتجۀ ایـن عملیـات عبارتنـد از   . اي برخوردار بود گسترده
ها روستا و تصرف دریاچـه بوییـان و بخشـی از     ویل، دهالط جزایر بوارین، فیاض، ام

کیلومترمربـع   150کیلومتر پیشروي به طرف بصره و آزادسـازي   14کانال ماهیگیري 
 .سوادي و خین از مناطق اشغالی، آزادسازي پاسگاههاي بوبیان شلمچه، کوت

یـااهللا  دقیقـه بـا رمـز     10/23ساعت  20/1/62این عملیات در تاریخ  :1عملیات والفجر  •
هـدف عملیـات انهـدام    . یااهللا یا اهللا در منطقه عملیاتی شمال غرب فکه شـروع شـد  

ارتفاعـات متعـدد و   . نیروهاي دشمن و آزادسازي بخشی از اراضی نوار مـرزي بـود  
در ایـن  . انگیـزه آزاد شـد   چندین روستا در حاشیه رودخانه دویـریج و پاسـگاه پـیچ   

شـدند و هـزاران نفـر مجـروح و زخمـی و       نفر از نیروهاي عراقی اسیر 25عملیات 
کـارگیري   فعالیت واحد مهندسی رزمـی جنـگ جهـاد سـازندگی و بـه     . کشته شدند

نیروها و ادوات جنگی، رزمی، پشتیبانی و امدادي در پیروزي نیروهاي اسـالم نقـش   
 .شایان توجهی داشت
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سـاعت   7/5/1362الزهـرا در تـاریخ    طمـۀ این علمیات با رمز یا فـا  :3عملیات والفجر  •
هـدف عملیـات تصـرف و تـأمین     . دقیقه در منطقه عملیاتی مهران آغاز شـد  15/23

عـالوه بـر منـاطق    . و نمه کالن بوي کوچک و بـزرگ بـود   343» زالوآب«ارتفاعات 
هاي عراقی زالوآب و دراجی و  آباد، رضاآباد، پاسگاه هاي ایران فرح مورد نظر پاسگاه

دین روستاي منطقه و خـارج نمـودن بخـش    سد رودخانه کنجانجم و آزادسازي چن
واحد پشتیبانی و مهندسی . وسیعی از جاده مهران، دهلران از کنترل دشمن انجام شد

 .رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي این عملیات نقش مهمی داشت
ــاریخ  :5عملیــات والفجــر  • ــا  24در ســاعت  27/11/62ایــن عملیــات در ت ــا رمــز ی ب

. انجـام شـد  ) دهلـران  -حـد فاصـل مهـران   (تی چنگولـه  در منطقه عملیا) 3(زهرا
هاي متعددي در اثـر ایـن عملیـات در اختیـار نیروهـاي       ارتفاعات مختلفی و پاسگاه

واحد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی با احداث . ایرانی قرار گرفت
می ایفا هاي منطقه در پیروزي این عملیات نقش بسیار مه پل، کانال و بازسازي جاده

 .کرد
در منطقـه   22در سـاعت   20/11/1366ایـن عملیـات در تـاریخ     : 8عملیات والفجـر   •

منـاطق آزاد شـده در اثـر ایـن عملیـات      . آغاز شد) 3(عملیاتی فاو با رمز یا زهرا
ها و تأسیسات نفتـی شـمال و غـرب شـهر فـاو،       شهر بندري فاو، اسکله: عبارتند از

هـاي نیروهـاي    رخانه تصفیه نمک عراق و پاسگاهالبیشه و کا هاي قشله و رأس اسکه
 2در ایـن عملیـات حـدود    . موشک سطح به دریا  سکوي پرتاب 3دریاي دشمن در 

هـزار نفـر    50ها بـیش از   ها و زخمی هزار نفر از نیروهاي عراقی اسیر شدند و کشته
یی ها اسکله و سد خاکی و پل و برپـا  صدها کیلومتر جاده خاکی و برپایی ده. شد می
بانی از سوي واحد مهندسی رزمـی جنـگ جهـاد سـازندگی را بایـد       ها دکل دیده ده

 .یادآور شد
، مـادرش  )جعفـر طیـار  (پسر جعفر بـن ابیطالـب   . از شهداي کربالست :عون بن جعفر •

ــود  ــیس ب مــد شــد . اســماء بنــت ع ــه حضــور  . در حبشــه متول ــر ب در جنــگ خیب
دان او را فراخوانـد، عبـداهللا،   پیامبر فرزن» موته«در جنگ . معرفی شد) 6(رسول

در خلقـت و اخـالق شـبیه    : پیامبر دربارة عون فرمود. عون و محمد را حاضر کردند
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) 7(علــی. بــه آن حضـرت پیوســت ) 7(در دوران حکومـت علــی . مـن اســت 
و ) 7(عون در زمان امام حسن مجتبـی . کلثوم را به همسري او درآورد دخترش ام
. همراه همسرش در کربال حضور داشـت . ام بوداز یاران آن دو ام) 7(امام حسین

 56هنگام شهادت . روز عاشورا به میدان رفت و در نبردي دالورانه به شهادت رسید
 »فرهنگ عاشورا، جواد محدثی«. ساله بود

بود که در دامنه کوه احـد در  ) 6(هاي مشهور پیامبر اسالم یکی از غزوه :غزوة احد •
فتم شوال سال سوم هجري بین مشرکان قریش و کیلومتري شمال مدینه در روز ه 4

تن از مسـلمانان از   74در این جنگ دندان رسول خدا شکست، . سپاه اسالم رخ داد
ایـن جنـگ   . الشهدا به شهادت رسیدند و بسیاري نیز مجروح شدند جمله حمزه سید

 .به دلیل غفلت محافظان تنگه احد با شکست مسلمانان مواجه شد
اشـاره دارد کـه در مـاه رمضـان     ) 6(بدر از غزوات پیامبر اکرمبه جنگ  :غزوة بدر •

سال دوم هجري بین مسلمانان و مشرکان مکه در سرزمین بـدر، روسـتاي کـوچکی    
تن از یـاران خـویش از مدینـه     313رسول خدا همراه با . میان مکه و مدینه، رخ داد

گر، وقتی از سوي دی. بر دوش داشت) 7(پرچم سپاه مسلمین را علی. بیرون رفت
سپاه ابوسفیان از حرکت مسلمانان آگاه شد، با فرستادن پیکی به مکه تقاضاي کمـک  

جنـگ سـختی   . نفري عازم بدر شـدند  950درنگ با سپاهی  سران قریش هم بی. کرد
مسلمانان با وجود تعداد اندکشان با امـداد الهـی بـر قـریش     . بین دو طرف درگرفت

ابوجهـل و  . تند و هفتاد تن را به اسارت گرفتنـد هفتادتن از آنان را کش. پیروز شدند
) 7(در ایـن جنـگ حضـرت علـی    . حنظله، پسر ابوسفیان، در میان کشتگان بودند

طـوري کـه گفتـه     پایمردي بسیار کرد و در پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت، به
تـن   14در این جنگ . تن از مشرکان در آن نبرد به دست او کشته شدند 36شود  می
البلـدان،   هشـام، معجـم   ابـن  ، سیره 1المغازي، جلد . (مسلمانان به شهادت رسیدنداز 
 ).2، تاریخ طبري، ج1ج

حنین محلی است بین طائف و مکـه مکرمـه کـه یکـی از غـزوات رسـول        :غزوة حنین •
در این غزوه بزرگ جمعی کثیر از صحابه بـه شـهادت   . بدان مکان بود) 6(خدا

گـر لشـکریان اسـالم بـا تـدبیر خـاص و مقاومـت        در همین محـل بـار دی  . رسیدند
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ناپذیر رسول خدا توانستند شکست سختی به کفار بدهنـد و غنـائم و اسـیران     وصف
حضـرت  . گروهـی از فرمانـدهان لشـکر کفـار بـه طـائف گریختنـد       . فراوان گرفتند

 .آنها را تا طائف تعقیب کرد) 6(رسول
غزوه در سال پنجم از هجـرت  این . عزوة احزاب همان غزوة خندق است :غزوة خندق •

کشـته  ) 7(دسـت امیرالمـؤمنین علـی    در آن غزوه عمرو بن عبدود بـه . اتفاق افتاد
نصــیر و ابوســفیان و مشــرکین بــه مخالفــت بــا حضــرت  وقتــی یهــود بنــی. گشــت
عهد بستند و قبایل بسیاري را بـا خـویش همـراه سـاختند از مکـه      ) 6(رسالت

ه ابوسفیان چهارهزار کس با هـزار و پانصـد   ک در حالی. سوي مدینه حرکت کردند به
) 6(طرف مدینه حرکت کردند حصـرت رسـول   نفر شتر و سیصد رأس اسب به

با مشورت سلمان فارسی حکم به کندن خندق کردند و با سه هزار نفر از مهـاجرین  
در ) 7(علی. و انصار در دامن کوه سلع که به مدینه متصل بود خندقی حفر کردند

در تحسـین  ) 6(شجاعت عمربن عبدود را کشت و پیامبر اکرم نهایت رشادت و
علی بین ابیطالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الـی   ةلمبارز«: فرمود) 7(علی

نکتۀ دیگر اینکه در همین غزوه بود که مردي از غطفان نام او نعـیم بـن   . »مۀیوم القیا
دل افکنـد بـه خـدمت     مسعود بود از مهتران عرب بود، خداي او را مسـلمانی انـدر  

رفت و مسلمان شد و نیروهـاي مخـالف و مشـرکین را بـه تـرك      ) 6(اهللا رسول
در جریان همین غزوه نیز آیاتی نازل شد کـه  . تشویق کرد) 6(اهللا جنگ با رسول

 »دهخدا با تلخیص«. فرمود دیگر قریش به حرب ما نیایند) 6(پیامبر
 37بـود کـه در سـال    ) 7(امام علـی ترین نبردهاي زمان خالفت  از مهم :غزوة صفین •

کـه در ناحیـه غربـی     -سفیان در سـرزمین صـفین   بن ابی هجري بین ایشان و معاویه
این جنگ . رخ داد و به جنگ صفین شهرت یافت -عراق بین رقه و بالس قرار دارد

به سبب نقشه شوم عمروبن عاص و توسل او به قرآن بر سر نیزه کـردن و مـاجراي   
 .به پایان رسید) 7(اه امام علیحکمیت با شکست سپ

منطقه . اي است بیابانی در شمال غربی خوزستان و جنوب شرقی استان ایالم منطقه :فکه •
فکه، از جنوب به چزابه و شهر بستان، از شرق به میشداخ و رقابیه، از شـمال غـرب   

خوش و شهر موسیان، از شمال شرق به چنانه، برغازه و سپس به شهر شوش  به عین
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طول و عـرض جغرافیـایی منطقـه    . گردد ز غرب به استان العماره عراق منتهی میو ا
 47دقیقـه شـمالی و    15درجـه و   32دقیقه شمالی تا  54درجه و  31عمومی فکه از 

 0ارتفـاع آن از  . دقیقه شرقی امتـداد دارد  55درجه و  47دقیقه شرقی تا  25درجه و 
فکه بـه دو بخـش شـمالی و جنـوبی     . متر از جنوب به شمال، گسترده است 140تا 

بخش جنوبی آن جزء استان خوزستان و شهرسـتان دشـت آزادگـان    . شود تقسیم می
شود، بخش شمالی آن جزء استان ایـالم و از توابـع شهرسـتان دهلـران      محسوب می

 .باشد می
اي که از همان روزهاي آغاز حمله صدام بـه   ساله  نوجوان سیزده: فهمیده، محمدحسین •

رغـم سـن کـم بـا اصـرار و       خمینی را لبیـک گفـت و علـی     سالمی نداي امامایران ا
اش در دفاع از خرمشهر شرکت نمود و در شـرایطی کـه دشـمن     شگردهاي متعهدانه

سرمست پیشرویهاي اولیه براي تصرف خرمشهر با تانکها هجوم آورده بـود، وي بـا   
خهـاي تانـک   انگیز خود نارنجک به کمر بسـت و خـود را زیـر چر    شهامت اعجاب
عنـوان سـمبل ایمـان،     اتفاق افتـاد بـه   1359این حادثه که در مهرماه . دشمن انداخت

طلبی سپاهیان اسالم در برابر کافران بعثی در تاریخ جنـگ   و روحیه شهادت  رشادت
شود که خانواده این شهید که اهل قریـه سـراجه قـم     اضافه می. تحمیلی ثبت گردید

ی در شهرستان کرج ساکن بودند و ایـن شـهید عزیـز    باشند در زمان جنگ تحمیل می
ایـن  . بسرعت خود را از کرج به خطوط مقـدم جبهـه در حـوالی خرمشـهر رسـاند     

خانواده متدین توفیق آن را داشتند که پس از شهادت حسین، فرزند دیگرشان داوود 
 .را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند

بار دیگر . قابیل و اقلیما از حوا متولد شدند. فرزند آدم و حوا و برادر هابیل است :لقابی •
حکم خـدا ایـن بـود کـه هریـک بـا       . دنیا آورد که حوا باردار شد هابیل و لبودا را به

دختري که از بطن دیگر متولد شده ازدواج کنند، یعنی هابیـل بـا اقلیمـا و قابیـل بـا      
. را نپذیرفت و خواهان ازدواج با خواهر بطنی خود بـود  چون قابیل این حکم. لبودا

قربـانی قابیـل   . خدا گفت قربانی کنند، قربانی هرکس مقبـول افتـاد حـق بـا اوسـت     
سـرانجام بـا   . پذیرفته نشد و خشمگین شد و برادرش هابیل را به مرگ تهدیـد کـرد  

گنـاه   خداوند به سزاي عمل زشـت و . ضربه سنگی هابیل را کشت و او را دفن کرد
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. اش رانـد  برادرکشی او را از درگـاه لطـف و مرحمـت خـود و از وطـن و خـانواده      
 )دهخدا(

امیرالمــؤمنین . لقــب آن دســته از اهــل صــفین کــه در صــف معاویــه بودنــد :قاســطین •
و ایـن لقبـی   . »امرت بقتال النـاکثین و القاسـطین و المـارقین   «: فرماید می) 7(علی

در یکـی از روایـات اسـت کـه     . ده اسـت است که گوینـد رسـول خـدا بـه آنـان دا     
تو پس از من بـا قاسـطین و نـاکثین و مـارقین     : را فرمود) 7(علی) 6(پیغمبر

 ).البالغه، شرح ابی الحدید چاپ بیروت نهج. (جنگ خواهی کرد
باشد کـه   سرآغاز مرحله نوینی از انقالب اسالمی می 1356ماه  دي 19قیام  :دي 19قیام  •

 1342خـرداد   15سترده مردم مسلمان ایران بعد از قیـام  طی آن نخستین تظاهرات گ
آمیز در  اي توهین این قیام به علت درج مقاله. علیه رژیم طاغوت در شهر قم برپا شد

روحانیون و مردم با گردهمایی در مسجد . هاي عصر تهران آغاز شد یکی از روزنامه
همین امـر سـرآغاز   اعظم قم، آشکارا سرنگونی حکومت پهلوي را خواستار شدند و 

بـه پیـروزي منتهـی     1357ماه  گیري نهضت اسالمی ایران شد و عاقبت در بهمن اوج
 .گشت

. روحانی مبارز و شخصیت معروف سیاسی تاریخ معاصر ایـران  :کاشانی، سیدابوالقاسم •
پس از فرار رضا شاه از ایران مبارزات سیاسی خود را آغاز کـرد کـه در نتیجـه ایـن     

امـا پـس از آزادي   . وهاي اشغالگر انگلیسی دستگیر و زندانی شدمبارزات توسط نیر
بـا حمایـت ایشـان از    . در مقام نمایندة مردم تهران به مجلس شوراي ملی راه یافـت 

دکتر مصدق و تشویق مردم در کمک به دولت، صنعت نفت در سراسر کشـور ملـی   
هللا کاشـانی مـردم   ا السلطنه، آیت بعد از روي کار آمدن دولت سرکوب قوام. اعالم شد

تیر بار دیگر دولت مردمی مصدق را  30را دعوت به قیام کرد که این قیام موسوم به 
اهللا  اما پـس از کودتـاي امریکـایی زاهـدي و بازگشـت شـاه، آیـت       . به قدرت رساند
 80نشین شد تا اینکه سرانجام بعد از عمري مبـارزه بـا اسـتعمار در     کاشانی نیز خانه

 .گفتسالگی بدرود حیات 
 سی.اقامتگاه رسمی و محل کار رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دي :کاخ سفید •
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عنـوان   هـا بـه   سال. محل استقرار روساي جمهور کشور شوروي است :هاي کرملین کاخ •
در سیطره بر برخی » و چپ  کمونیستی«هاي جهان مرسوم به جناح  یکی از ابرقدرت

در واقـع نمـاد   . گرفـت  ها صورت مـی  ريگی از کشورهاي دنیا در همین مرکز تصمیم
 .شد بود که از طریق کاخ سفید مدیریت می قدرت شوروي در برابر آمریکا می

 -1981نهمین رئیس جمهور ایالـت متحـده آمریکـا بـود، از سـال       و سی :، جیمیکارتر •
از جناح حـزب دمکـرات از مهمتـرین مسـائل دوره ریاسـت      . در این سمتبود 1977

، آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه 1357ي انقالب اسالمی در سال جمهوري او، پیروز
توان نـام   ایران، تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران و کودتاي نافرجام طبس را می

 .برد
روحانی مبارز و شخصیت معروف سیاسی تاریخ معاصـر ایـران   : کاشانی، سیدابوالقاسم •

اسی خـود را آغـاز کـرد کـه در     در گذشته پس از فرار رضاشاه از ایران مبارزات سی
نتیجه این مبارزات توسط نیروهاي اشغالگر انگلیسی دستگیر و زندانی شد امـا پـس   

بـا حمایـت   . از آزادي در مقام نماینده مردم تهران به مجلس شوراي ملـی راه یافـت  
ایشان از دکتر مصدق و تشویق مردم در کمک بـه دولـت صـنعت نفـت در سراسـر      

اهللا  السـلطنه آیـت   بعد از روي کارآمدن دولـت سـرکوب قـوام   . کشور ملی اعالم شد
تیـر بـار دیگـر دولـت      30کاشانی مردم را دعوت به قیام کرد که این قیام موسوم به 

اما پس از کودتاي آمریکایی زاهـدي و بازگشـت   . مردمی مصدق را به قدرت رساند
ز عمـري مبـارزه بـا    نشین شد تا اینکه سـرانجام بعـد ا   اهللا کاشانی نیز خانه شاه، آیت

 .سالگی بدرود حیات گفت 80استعمار در 
هـا و   کوشـد براسـاس مالکیـت مشـترك روش     یک ایدئولوژي است کـه مـی   :کمونیسم •

ــاعی ضــد     ــازمان اجتم ــک س ــت خصوصــی ی ــاب مالکی ــد و در غی ابزارهــاي تولی
اي از  کمونیسـم را شـاخه  . هاي اجتماعی را ترسـیم کنـد   بندي گرایی فاقد طبقه دولت
هـاي اجتمـاعی انسـانی در مکتـب      اشکال اولیه سـازمان . دانند سوسیالیسم می مکتب

با این وجود، کمونیسم یـک نـوع سـازمان    . مشهور است» کمون اولیه«مارکسیسم به 
عنـوان ایـدئولوژي روسـیه،     هاي سـال بـه   این مکتب سال. کند اجتماعی را ترسیم می

ر قدرت دیگـر یعنـی آمریکـا بـر     ها در براب چین و بسیاري از کشورهاي وابسته بدان
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اقتصادي را تبلیـغ   -این مکتب ساختار اجتماعی. مناطقی از جهان سلطه داشته است
براساس مکتب اشتراکی ابزار تولید را ترویج ) هیئت حاکمه(کرد که در آن دولت  می
پس از فروپاشی روسیه و تغییر موضع و جهت اقتصادي چـین ایـن مکتـب    . کرد می

 .ن تضعیف شده استتا حدي در جها
سـفارت آمریکـا    1358ماه  آبان 13دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در  :کودتاي طبس •

آمریکا بـراي آزادي  . را که در واقع محل و مرکز توطئه و جاسوس بود اشغال کردند
ایگـل  «و عملیـات  » دلتافورس«از جمله . اي را درنظر گرفت ریزي ها برنامه جوساس

رد  5/2/1359نفـر نیـرو در    132عملیات را با . توان نام برد را میبه نیمه عقاب » کل
هـاي راهـداري    صدر و تعطیلـی حـوزه   با همکاري بنی. صحراي طبس شروع کردند

. کوپتر را در طبس فرود آمدنـد  دستگاه هلی 6هوایی ایران نیروهاي آمریکایی ابتدا با 
قـرار داده اسـت یکـی از     از آنجا که خداوند همواره انقالب اسالمی را مورد لطـف 

مستقر در محل برخورد کـرد   130 -کوپترها در حین برخاستن به هواپیماي سی هلی
کـارتر رئـیس جمهـوري وقـت آمریکـا عملیـات را        جیمی. و انفجار عظیمی رخ داد

شـهید محمـد منتظرقـائم فرمانـدة خبیـر و شـجاع سـپاه        . مستقیماً تحت نظر داشت
رسـاند تـا از    خود را به محل فرود نیروهاي آمریکا میپاسداران انقالب اسالمی نیرو 

پـس از انفجـار و آتـش    . هـا اسـتفاده کنـد    مدارك و اسناد موجود و همراه آمریکایی
کوپترها ازسوي کاخ سـفید اعالمیـه توقـف و عمـالً شکسـت       گرفتن هواپیما و هلی

ـ   صدر که در موضـع فرمانـدهی کـل    بنی. عملیات و کودتاي طبس اعالم شد ود قـوا ب
بسـیاري از  . هـا را بمبـاران کننـد    جاي مانده آمریکایی کوپترهاي به دستور داد تا هلی

صدر در آتش سـوخت و محمـد منتظرقـائم     اسناد محرمانه در این خیانت آشکار بنی
. کـرد بـه شـهادت رسـید     هـا حفاظـت مـی    کوپترها پس از فرار آمریکـایی  که از هلی

خصـوص نیروهـاي    م را در نیروي هـوایی بـه  صدر جریانی ناسال متأسفانه از قبل بنی
عـالوه بـر ازبـین رفـتن اسـناد مهـم و       . بازمانده از رژیم شاه سازماندهی کـرده بـود  

توانسـت   کـوپتر مـدرن و پیشـرفته نیـز مـی      شهادت محمد منتظرقائم پنج فروند هلی
شکست کودتا سند مبرهنی بر دخالـت  . غنیمتی ارزشمند و تاریخی براي ایران باشد

 .گردد ایی آمریکا در ایران و در برابر انقالب اسالمی محسوب میو رسو
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هاي  نام گروه کومله از ادغام سه گروه چیگراي کرد تشکیل شد به 1357در سال  :کومله •
گروه زحمتکشان کردستان ایران، گروه چاوه و گروه اتحادیه کشاورزان و بعـدها بـا   

رگري و حزب اتحاد کمونیست اسامی حزب کمونیست ایران، اتحاد سوسیالیستی کا
در ابتدا پیرو اندیشـه و مشـی سیاسـی    . کردند کارگري و با تعدد انشعاب فعالیت می

این گروه از آغاز در برابر نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران موضـع      . مائوسیسم بودند
» سـازمان کردسـتان حـزب کمونیسـت ایـران     «نـام   حتی زمانی که به. مخالف داشت

هـا و   علت وابستگی به قـدرت  کرد اما به اهر از خلق کرد دفاع میظ کرد به فعالیت می
. کرد کشورهاي کمونیست بیگانه از منطقۀ کردستان ایران سلب آرامش و آسایش می

در . هاي سازندگی نیروهاي انقالب در منطقه موضع مخالف داشـتند  در برابر فعالیت
ردسـتان بسـیاري از   بـه بهانـۀ اسـتقالل ک   . هاي منطقـه دسـت داشـتند    تمامی آشوب

هاي  به جنگ مسلحانه در برابر ارگان. نیروهاي انقالبی پاسدار را به شهادت رساندند
هایی بود که نظام جمهوري اسالمی آنـان را   انتظامی و نظامی پرداختند از جمله گروه

 . غیرقانونی اعالم کرد
در رسـائل   از احادیثی که در کراهت سـیاه وارد شـده و شـیخ حـر عـاملی      :لباس سیاه •

فیمـا علـم   ) 7(قـال امیرالمـومنین  «: الشیعه نقل کرده است یکی این حدیث است
امیرالمـومنین در  «: ترجمه) 382، ص4ج(» ال تلبس السواد فانه لباس فرعون: اصحابه

امـا بعضـی دیگـر از    . سیاه نپوشید که رنگ لباس فرعون اسـت : تعلیم یارانش گفت
 .اند مامه و کساء را روا دانستهاحادیث پوشیدن رنگ سیاه در کفش و ع

شـود کـه آزادي شخصـی را     به جریان و تفکري مرتبط با دولت، اطـالق مـی   :لیبرالیسم •
. لیبرالیسم مدرن در عصـر روشـنفکري ریشـه دارد   . دانند ترین هدف سیاسی می مهم
. صورت کلی، لیبرالیسم به ظاهر بـر حقـوق افـراد و برابـري فرصـت تأکیـد دارد       به

. هـاي متفـاوتی را پیشـنهاد کننـد     ختلف لیبرالیسم ممکن است سیاسـت هاي م شاخه
ها در نظام جمهوري اسالمی با وجودي که به قدرت رسیدند در ادامـه نسـبت    لیبرال

از جهـت مشـی سیاسـی چنـدان     . گیري کردند به برخی مواضع و فتاواي امام موضع
 .پایبندي به اصول و مبانی نظام جمهوري اسالمی ندارند
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خواه بود کـه در پـی مبـارزات خـود      روحانی مبارز و عالمی آزادي :سیدحسن مدرس، •
رضـاخان   1299هاي بیگانگان در زمان کودتاي  علیه ظلم حکومت داخلی و دخالت

عنـوان   وي پس از سقوط کابینه سیدضیاء از زنـدان آزاد و بـه  . دستگیر و زندانی شد
هـاي خـود    پی تشدید مخالفـت  سرانجام در. نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت

علیه حکومت رضا شاه به خواف تبعید و سپس به کاشمر منتقل شد و همان جـا بـه   
ــید    ــهادت رس ــه ش ــی ب ــل دولت ــت عوام ــه . دس ــه حرف ــدرس از جمل ــرین  اي م ت

هاي ایرانی بود که با وجود اقلیت همیشگی، با سخنان خـود اکثریـت    پارلمانتاریست
از شـهید  » سیاست ما عین دیانـت ماسـت  «روف شعار مع. کشید را به سمت خود می

 .مدرس است
هجري شمسی در آذرشهر آذربایجان شرقی دیـده بـه    1293در سال  :مدنی، سیداسداهللا •

در آغاز جوانی براي کسب علم و کمال به شـهر مقـدس قـم عزیمـت     . جهان گشود
اجـع  دیري نپایید که از استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مر. کرد

اهللا خوانسـاري اجـازه    کوه کمري و آیـت  اهللا حجت اهللا حکیم، آیت بزرگی چون آیت
ایشان تمام عمر خویش را در راه ترویج اسالم و مبارزه با رژیم فاسـد  . اجتهاد بگیرد

عنـوان   پس از پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم همـدان بـه     . طاغوت گذراند
اهللا قاضی بـه   پس از شهادت آیت. نتخاب شدنمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی ا

اهللا مـدنی در بیسـتم    آیـت . فرمان امام خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفـت 
هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجـک منـافقی    پس از اتمام خطبه 1360شهریور 

 .کوردل به شهادت رسید
ست که حذف شده مفهوم عبارت از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی ا: مردم کوفه •

مردم کوفه در . که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم باید این باشد
هـاي پـس از پیـروزي     در سـال . اند وفایی تاریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی و بی

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  نی سر میخمی

پذیرد یکی از شـعارها ایـن    اي صورت می هایی که با حضرت آیت اهللا خامنه مالقات
 .است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
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را  ایـن مسـجد  . در شهر قدس و نخستین قبلـه مسـلمانان بـوده اسـت     :مسجد االقصی •
اي  در زلزلـه . سـپس فرزنـدش سـلیمان تکمـیلش کـرد     . بنا کرد) 7(حضرت داود

نـام  . الـدین ایـوبی مرمـت شـد     میالدي توسط صـالح  585شدید ویران شد در سال 
االقصی در قرآن مجید آیه اول از سورة اسراء در آیات مربوط به معراج پیامبر  مسجد
الً مـن المسـجد الحـرام الـی     سبحان الذي اسري بعبده لی«: آمده است) 6(اسالم

این مسجد بارها از سوي یهودیـان افراطـی و صهیونیسـت مـورد     » المسجد االقصی
میالدي قسمت جنوب شـرقی مسـجد بـه آتـش      1969تهاجم قرار گرفته و در سال 

هـاي مهـم مقاومـت مسـلمانان      عنـوان یکـی از مراکـز و پایگـاه     امروز به. کشیده شد
 .شود فلسطین نامیده می

ه اسدي مسلم • جوساولین شهید عاشورا که در حملۀ نخست به شـهادت رسـید از    :بن ع
از اصـحاب  . بیـت بـود   هاي درخشان کوفه و هواداران اهـل  اسد و از چهره طایفه بنی

فـردي پارسـا، شـجاع و    . رفـت  شـمار مـی   و مسـلمانان بـا سـابقه بـه    ) 6(پیامبر
در . گرفـت  بیعـت مـی   )7(هـاي امیرالمـؤمنین   در همۀ جنگ. سوارکاري نامی بود

از یاران خواست تا با استفاده از تـاریکی شـب   ) 7(کربال پس از آنکه امام حسین
از صحنه خارج شوند مسلم برخاست و سوگند خورد اگـر هفتـاد بـار کشـته شـوم      

سپاه دشمن چون . سوزانده شوم و خاکسترم بر باد رود هرگز تو را رها نخواهم کرد
هـاي   در لحظـه . و را نداشت او را در سنگ بـاران کردنـد  تن جنگیدن با ا به یاراي تن

را ) 7(بن مظاهر باالي سر او رفت او را توصیه کرد که مبادا حسین آخر که حبیب
 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی. (تنها گذارد

در  1300اکبر فیض معروف به مشکینی در سال  اهللا علی آیت :اکبر ، علی)فیض(مشکینی •
اي متدین و اهل علم دیـده بـه جهـان     لوك مشکین و در خانوادهروستایی از توابع ب

ایشان پـس از کسـب مقـدمات    . پدر وي نیز روحانی و اهل علم و تقوي بود. گشود
علوم دینی در نجف به ایران بازگشت و پس از رحلت پدر به اردبیل مهاجرت کـرد  

هضت سخنرانی از ایشان از نخستین افرادي بود که در ن. و در آنجا ادامه تحصیل داد
نفر از اساتید حوزه بـه نقـاط مختلفـی     27قیام روشنگرانه امام دفاع کرده و به همراه 

ایفـاي نقـش ایشـان در جریانـات     . مثل کاشمر، ماهان کرمان و گلپایگان تبعیـد شـد  
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هایی چون عضویت در خبرگـان، تـدوین قـانون     مختلف بعد از انقالب در مسئولیت
درسین حوزه علمیه قـم و ریاسـت شـوراي بـازنگري     اساسی، عضویت در جامعه م

در کارنامـه علمـی و فرهنگـی ایشـان تأسـیس مؤسسـه       . قانون اساسی مشهود است
 .توان مشاهده کرد ها جلد کتاب و مقاله را می الهادي و تألیف، تصحیح و ترجمه ده

در مدرسـۀ سیاسـی   . دنیا آمد به 1258دکتر محمد مصدق در اردیبهشت  :مصدق، محمد •
در دوره اول بـه نماینـدگی اصـفهان وارد مجلـس     . تازه تأسیس به تحصیل پرداخت

از مدرسۀ علوم سیاسی پاریس و از دانشگاه نوشاتل درجۀ دکتـراي  . شوراي ملی شد
عنوان وزیر دادگستري معرفـی   در کابینۀ مشیرالدوله به. حقوق و جواز وکالت گرفت

در کابینـۀ  . ایالـت فـارس شـد   ) داسـتاندار (مدتی از سوي مـردم فـارس، والـی    . شد
با وجودي که . مدتی والی آذربایجان شد. السلطنه به وزارت دارایی منصوب شد قوام

وزیـري پیشـنهاد شـد نپـذیرفت و رحـل       در کابینۀ سردار سپه به وي پست نخسـت 
علـت بیمـاري    مدتی به بیرجند تبعید شد امـا بـه  . اقامت در احمدآباد مستوفی افکند

در جریان سی تیر دولـت قـوام برکنـار شـد و     . به احمدآباد برگرداندندمجدداً او را 
آذر تلفـن را ملـی    25وزیـر شـد و در    دکتر مصدق با تصدي وزارت جنگ نخسـت 

در . که منجر به فرار شـاه از ایـران شـد    1332مرداد  25اعالم کرد و پس از کودتاي 
پـس از  . جـه اسـت  کارنامۀ دکتر محمد مصدق ملی اعالم کردن صنعت نفت قابل تو

ماه زمامداري و کودتاي دیگر شاه به ایران برگشت و مصدق برکنـار و محاکمـه    28
 »دهخدا«. چشم از جهان فروبست 1345اسفند سال  14شد، سرانجام در 

اي روحانی متولـد شـد و در    در مشهد در خانواده) ش1357 -1298( :مطهري، مرتضی •
وزة علمیه شد و چندي بعد، از محضر وارد ح. اوان کودکی به تحصیل علم پرداخت

اسـتاد  . اهللا بروجردي و عالمه طباطبایی بهره جسـت  استادانی چون امام خمینی، آیت
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 
ه رژیم شاه روانه زندان شد اما پـس از آزادي فعالیتهـاي فرهنگـی و آموزشـی و     علی

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
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بـه دسـت    1358اردیبهشـت   11ام در امـا سـرانج  . جمهوري اسالمی نـامبردار شـد  
 .گروهک منحرف فرقان به شهادت رسید

کامه و طاغوتی جبار بود پدرش ابوسـفیان و   سفیان زمامداري خود بن ابی معاویه :معاویه •
ترین دشمنان اسالم بود از زمان عثمان والی شام  مادرش هند جگرخوار از سرسخت

معاویه به هـیچ یـک   . کرد وطئه میو همواره علیه او ت. جنگید) 7(گشت و با علی
از جملـه  . تحمیـل کـرد وفـا نکـرد    ) 7(اي که به امام حسـن  نامه از تعهدات صلح

هاي معاویه بیعت اجباري از مردم گرفتن براي والیت عهدي فرزند شرابخوار  بدعت
کـه  ) 7(بن علی ترین گروه مخالفان بیعت با یزید حسین قوي. و ناالیقش یزید بود

: امیه فرمـود  دربارة بنی) 7(امام حسین. ر آن پدر و پسر سکوت نکردهرگز در براب
ما و آنان در خصمی هستیم که نزاعمـان  » «انا وهم الحضمان الذّان اختصمانی ربهم«

امیـه بـر مسـلمانان و روي کـار      معاویه در تحکیم سلطه بنـی . »برسر مسئله خداست
 .آمدن یزید و جنایتهاي بعدي سهم عمده داشت

در آنجـا بـه   . در همـدان دیـده بـه جهـان گشـود     ) ش.  ه( 1307در سال  :حمدمفتح، م •
سپس به حوزه علمیه قـم  . تحصیل دوره دبستان و مقدمات علوم اسالمی روي آورد

که در این حوزه به درجه اجتهاد رسید، در دانشگاه تهران نیـز   درحالی. مهاجرت کرد
هـاي مهـم مبـارزات     صـحنه  نقش شهید مفتح در. موفق به اخذ درجه دکتري گردید
در . بسـیار حسـاس بـود    1357شـکن عیـد فطـر     انقالبی از جمله اقامه نماز دشـمن 

هاي نماز جمعه براي اولین بار نام امام خمینی را آشکارا بر زبان جاري کـرد و   خطبه
رهبري امام را مورد تأکید قرار داد و مردم را به راهپیمایی براي روزهاي بعد دعوت 

مفتح با تشکیل شوراي انقالب، از طـرف امـام بـه عضـویت ایـن شـورا       شهید . کرد
عنوان عضو هیـأت   اهللا مفتح، به آیت. درآمد و در این سنگر منشأ خدمات شایانی شد

آذرمـاه   27سـرانجام در  . پرداخـت  علمی دانشگان تهران، به تـدریس و تحقیـق مـی   
دانشـکده الهیـات از    به همراه دو تن از پاسداران جان بر کف خود در مقابـل  1358

ــه شــهادت رســید و در صــحن حــرم حضــرت     ــان ب ــافق فرق ســوي گروهــک من
 .به خاك سپرده شد) 3(معصومه
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ـ نی و من احبنی عبحنی و من عرفنی اَفَرَنی و من وجدنی عدی وجنبلَمن طَ« • نی و قَشَ
قتَشَمن عشقنی علتَتَو من عشقته قَ هو من قتلته فَ هلَعدیتَ ینا دیتـه یته فاَو من د ه«: 

خصـوص   کدام از کتب روایی حدیث یا عبارتی دقیقاً مثل این عبارت کـه بـه   در هیچ
الشیعه  در وسائل. مشهور بود یافت نشد» حدیث قدسی«هاي دفاع مقدس به  در سال

و من سـألنی   حیتۀمن دعانی ا: ان اهللا تعالی قال«: حدیثی شبیه به این نقل شده است
و مـن عرفنـی    بقیـۀ شکرته و من عصانی سترته و من قصـدنی ا  اعطیته و من اعطانی

ی ابتلیته و من احبتُه قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فأنا  خیرته و من احبنّ
 ).419، ص 18ج (» دیته

با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي    1344در سال  :منافقین •
پس از پیـروزي  . زندان دچار انحراف شدید فکري شدند اعضاي آن در. تشکیل شد

شـد تـا در    انقالب اسالمی، هر روز با جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر مـی 
هاي آنان  فعالیت. علیه جمهوري اسالمی به مشی مسلحانه روي آوردند 1360خرداد 

وابسته بـه   پس از آن تغییرات سازمانی. از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد
آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـوري        

سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه   . کردند اسالمی ایران فعالیت می
اینـک در اردوگـاهی در عـراق مسـتقرند     . کردند آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می

ــه ــیس   ب ــا، انگل ــزدوران آمریک ــوان م ــانی و  عن ــتکبار جه ــا اس و اســرائیل همســو ب
 .ها فعالیت دارند ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت

از طریق خبرگان رهبري به سمت قائم مقام رهبري  1364 سال در :علی منتظري، حسین •
به دستور امام خمینی از این مقام عـزل شـد؛ در مـدتی کـه      1368انتخاب شد و در 

داشتند مورد احتـرام و عالقـۀ رزمنـدگان و     ایشان سمت قائم مقام رهبري را برعهده
 .مردم بودند

وزیـري   با رأي مجلس شوراي اسـالمی بـه نخسـت    1360در سال : موسوي، میرحسین •
در مـدتی کـه وي   . در این سمت بود 1368جمهوري اسالمی انتخاب شد و تا سال 

 .ودعهده داشت مورد احترام و عالقه رزمندگان اسالم و مردم ب وزیري را به نخست
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وي بـردة  . بـود ) 7(بنی اسد از اجلَۀ اصحاب حضرت علی: ابن یحیی از موالی  میثم •
او را خریـد و آزاد کـرد و میـثم نـزد     ) 7(اسـد بـود و حضـرت علـی     زنی از بنی

سبب عالقـه و ارتبـاطی کـه     باقی ماند سپس در کوفه سکونت گزید و به) 7(علی
ه او را زنـدانی سـاخت و   داشت عبیداهللا بـن زیـاد امیـر کوفـ    ) 7(با حضرت علی

هاشم کرد  سپس بر چوبی به صلیب کشید و او در آن حال شروع به بیان فضایل بنی
و چون خبر آنرا به ابن زیاد دادند بدو گفتند که این برده شما را مفتضح ساخت، امر 

بـار بـود کـه در تـاریخ اسـالم کسـی را لجـام         کرد که او لجام نهادند و این نخستین
و ده روز پـیش از  . ق. ه 60پس با نیزه او را بقتل رساندند و آن در سال زدند و س می

). 294، ص8از االعـالم زرکلـی، ج  . (به عـراق بـوده اسـت   ) 7(ورود امام حسین
) 7(هاي کوفه و از اجلۀ اصحاب حضرت امیرالمومنین علی ابوسالم میثم از ایرانی

امام حسین به عراق وارد شود بوده و او را عبیداله زیاد ده روز قبل از آنکه حضرت 
 »دهخدا«. در کوفه به قتل رساند

میثم تمار فرزند یحیی و اهـل  . بود) 7(از صحابه خاص حضرت امام علی :میثم تمار •
بعضـی او را ایرانـی و از   . بـود  -اي میـان عـراق و ایـران    منطقـه  -»نهروان«سرزمین 

را ) خرمـافروش (» تمـار «لقب . گفتند هم می» ابوسالم«به او . اند مردمان فارس دانسته
ابتدا غالم زنی از طایفه . گفتند، که در کوفه خرمافروش بود هم از آن جهت به او می

او را از آن زن خرید و آزاد کرد که بعـد از آن از  ) 7(حضرت علی. بود» اسد بنی«
) 6(چنـین وي از اصـحاب پیـامبر اکـرم     هـم . یاران و صحابه آن حضـرت شـد  

هاي نخستین حیـاتش و در   هرچند از جزئیات زندگی او در سالشمار آمده است،  به
) 7(آشـنایی میـثم بـا علـی    . روزگار صدر اسالم، اطالع مبسوطی در دست نیست

. مشـغول شـد  ) 7(رو به شاگردي در مکتب علی ازاین. براي او توفیقی بزرگ بود
هـاي   هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وي دانـش و آگـاهی  ) 7(علی

فـرا  ) 7(میثم، علم تفسیر قرآن را نزد موالي خـود علـی  . بسیاري را به او آموخت
و از معارفی که از او آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتـابش را پسـرش از   . گرفت

نقـل  . آیـد  حسـاب مـی   به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه بـه . او روایت کرد
تـو را  «: یشگویی و به وي گفـت چگونگی کشته شدن میثم را پ) 7(است که علی
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در روز سـوم از بینـی و دهـان تـو     . کنند و به دار خواهنـد زد  بعد از من دستگیر می
 60میثم در آخر سـال  . »خون روان خواهد شد و محاسنت را رنگین خواهد ساخت

بـن زیـاد    بـه عـراق، توسـط عبیـداهللا    ) 7(هجري، ده روز قبل از ورود امام حسین
خبر داده بود به دار آویخته شـد و  ) 7(ن نحوي که امام علیدستگیر شد و به هما

 .کشته شد
نامش یونس معروف . از مجاهدان مشروطیت و رهبر قیام جنگل :میرزا کوچک جنگلی •

ق دیـده بـه   .ه 1298خان فرزند میرزا بزرگ از مردم رشت در سـال   به میرزا کوچک
شت و مدرسـه محمودیـه   آباد ر مقدمات علوم دینی را در مدرسه صالح. جهان گشود

هاي بسیار تصمیم به تأسیس نهضت جنگـل   پس از فراز و نشیب. شمیران فرا گرفت
الـدین و سـایر    خـان و سـردار محیـی    االطبـاء و میـرزا کـریم    با دکتر شـمس . گرفت

فـردي معتقـد بـه    . مجاهدین گیالن براي اخراج بیگانگان از ایران به مبارزه پرداخت
سـرانجام  . لبه علوم دینی بود، اما از مقدمات فراتر نرفتمدتی ط. احکام شریعت بود

دهخدا بـا  «. با مرگ مشکوك او نهضت جنگل هم خاتمه یافت) ش 1300(در سال 
 »تلخیص

مشهور به نواب صفوي از رهبران اصلی سازمان  ):نواب صفوي( میرلوحی، سیدمجتبی •
رژیـم طـاغوت    ترتیـب  بـدین . فدائیان اسالم همراه سه تن از همرزمانش شهید شـد 

خواهی سخن گفته بود به شهادت  مبارزي متعهد و انقالبی را که فقط بر مبناي اسالم
اي روحـانی   هجـري شمسـی در خـانواده    1305شهید نواب صفوي در سال . رساند

وي . متولــد شــد و تحصــیالت متــداول را در کنــار تحصــیالت حــوزوي ادامــه داد
گشاي مبارزات مسلحانه اسالمی  است که راهمکتبی  -بنیانگذار اولین سازمان انقالبی

فداییان اسالم مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعمارگران . بود
هاي خارجی و روشنفکرنماهاي وابسته به غرب را سـرلوحه اهـداف خـود     و قدرت

 !قرار داده بودند
کسانی که در . دهد عۀ جمل میبه اهل واق) 7(لقبی است که امیرالمؤمنین علی :ناکثین •

بیعت کردند و در بصره عهد خود را شکسـتند و بـه   ) 7(ابن ابیطالب مدینه با علی
 .جنگ با وي برخاستند
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بن مال عباس نوري مازندرانی معروف به شـیخ نـوري از   ) شیخ حاجی: (اهللا نوري، فضل •
یل علوم دینی پس از تحص. فقهاي امامیه و از مراجع تقلید اوایل قرن چهاردهم است

مقیم تهران گشت و در وقایع مشروطیت به حمایت و همراهـی از محمـدعلی شـاه    
خـواه   قاجار به مخالفت با طباطبایی و بهبهانی دو روحانی صاحب نفـوذ و مشـروطه  

به دار آویخته شد و در قم  1327رجب  13پس از فتح تهران گرفتار و در . پرداخت
لغافـل و ارشـاد الجاهـل، صـحیفه مهـدویت را      ا ةاز تصانیف او تـذکر . مدفون است

 .»دهخدا«. توان نام برد می
بـا جـدایی از جبهـه ملـی ایـران و       1340حزبی سیاسی بود که در سال : نهضت آزادي •

اولین دبیرکل آن آقاي مهـدي بازرگـان   . اسالمی تأسیس شد -تأکید بر هویت ایرانی
علت خروج از مسیر کلـی   به بعدها. که تا هنگام مرگ در این سمت قرار داشت. بود

و جهت حرکتی جمهوري اسالمی و اخذ مواضع مخالف از سـوي نظـام فعالیتشـان    
 .غیرقانونی اعالم شد

آن است که با فعل بعضی از مکلفان منظور حاصـل شـود، هرکـه باشـد      :واجب کفایی •
در هر صورت اگـر افـرادي در   . مانند جهاد) عدة مکلفان معین نیست(کند  فرق نمی

گیرد انجام وظیفـه نماینـد، تکلیـف از     اي که حکم واجب کفایی بدان تعلق می نهزمی
 ).نامۀ دهخدا لغت. (گردد عهده بقیه ساقط می

کـار رفتـه اسـت بـا دو      هاي متعددي در قرآن به تعبیر وراثت ارض در آیه :وراثت زمین •
زمـین از   گـرفتن  بازپس) ب. اند که هدایت شده وراثت زمین به آنان) الف: نگاه ویژه

: سورة زمـر چنـین آمـده اسـت     74در آیه . اند آنان که از پیشینیان آن را به ارث برده
و گوینـد سـپاس و   «: ترجمـه » ...وقالوا الحمدهللا الذي صدقَنا وعده و اورثنا االرض«

را بـه  ) بهشت(ستایش خداي راست که وعده خویش را به ما راست داشت و زمین 
 .ما میراث داد

هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده      . فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است :هابیل •
حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      . شدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند

. توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد  خواهر تنی نمی
هابیـل نخسـتین کسـی    . ت با برادر، قابیل هابیل را کشتقابیل نپذیرفت و در حساد



 )سیزدهمدفتر ( هدانامه کامل ش وصیت  ¹)17( آثار و اسناد شهدا و ایثارگران     470

گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در      . بود که توسط برادر کشته شد
بـه درگـاه   ) قابیـل و هابیـل  (وقتی قرار شد هر دو برادر . کوهی حدود سراندیب بود

فتـه شـد و از   خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسـفندي را آورده بـود، قربـانی پذیر   
. هابیل شـبان بـود  . قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد

 )دهخدا. (هابیل فرزند دوم آدم و حواست
از روحانیون مبارز قبل از انقالب است که در جوانی پیرو  :اکبر رفسنجانی، علی هاشمی •

مکـرر از سـوي رژیـم     قبل از انقـالب . مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد
سرپرسـتی  : هایی چون دار مسئولیت پس از انقالب اسالمی عهده. پهلوي دستگیر شد

وزارت کشور، ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري، ریاسـت شـوراي   
... عالی انقالب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري و  

 .حت نظام را بر عهده دارنداکنون ریاست مجمع تشخیص مصل هم. شد
سـالگی   14از سـن  . در بهشهر متولد گردید 1313در سال  :نژاد، سیدعبدالکریم هاشمی •

اهللا کوهسـتانی، سـپس در قـم نـزد آیـات عظـام بروجـردي و امـام          در محضر آیـت 
وي از همـان اوایـل انقـالب در سـال     . به تحصیل علوم دینی پرداخـت ) ره(خمینی
هــا و  علیــه رژیــم ستمشــاهی آغــاز نمــود و بــا خطبــهمبــارزات خــویش را  1341

هاي پرشور و انقالبی در نشر افکار انقالبی اسالم و افشـاي ماهیـت رژیـم     سخنرانی
یکـی از  » مناظره دکتر وپیر«کتاب مشهور وي . پهلوي تمامی توان خود را به کار برد

انقـالب   او پس از پیروزي انقـالب . رفت کتب ممنوعه در زمان طاغوت به شمار می
اسالمی به عنوان نماینده خبرگان مشهد مقـدس در مجلـس قانونگـذاري انتخـاب و     

از دیگـر آثـار ایـن    . دار شد مسئولیت دبیري حزب جمهوري اسالمی مشهد را عهده
بخـش، مشـکالت مـذهبی     هستی: هاي ذیل اشاره نمود توان به کتاب عالم مجاهد می

 . ها آموخت نروز، مسائل عصر ما، درسی که حسین به انسا
وزیري بر اثر انفجار بمـب کـه توسـط     دفتر نخست 1360شهریور  8در  :هشت شهریور •

عنـوان   رزم دیرینه، شهید محمـدعلی رجـایی بـه    منافقان کار گذاشته شده بود، دو هم
وزیر در این حادثه  عنوان نخست رئیس جمهوري اسالمی و دکتر محمدجواد باهنر به

 .نائل آمدند دلخراش به درجه رفیع شهادت
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دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی واقع در سرچشـمه تهـران    ):سرچشمه(هفت تیر  •
هاي سرشناس کشوري بود که در شـب هفـتم    محل گردهمایی بسیاري از شخصیت

هـاي انقالبـی و    تـن از چهـره   72وسیلۀ بمب منفجر گردیـد و بـیش از    به 1360تیر 
دسـت   حزب جمهوري اسالمی بهنمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي 

در ایـن حادثـه غیـر انسـانی تعـدادي از      . منافقان به طرزي فجیع به شهادت رسیدند
اهللا دکتـر سـیدمحمد    کـه در رأس آنـان شـهید آیـت     -هاي انقالب اسالمی شخصیت

 .به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند -حسینی بهشتی قرار داشت
» )7(کلمـات االمـام الحسـین    عـۀ موسو«عبارتی که در کتاب  :هل من ناصر ینصرنی •

 یـۀ هل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ینصر الذر«: آمده این است
) 506ص (» االطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول 

اي  آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده     : ترجمه
را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هسـت بـراي       ) 6(پاك رسـول  هست که ذریت

 دفاع کند؟) 6(؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول)3(فرزندان بتول
اسـت کـه در   ) 7(ها مشهور و شعار حضرت امام حسـین  از روایت :هیهات من الذله •

، 2، متقل خوارزمی، ج131المهموم، ص نفس. (مقابل دشمنان خویش بیان شده است
مفهوم ایـن عبـارت بـراي شـاعران مایـه سـرایش       ). 83، ص45االنوار، ج ، بحار7ص

. »از من دور است که بـه ذلـت تـن بـدهم    «ترجمه . اشعار حماسی بلندي شده است
: البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت است که در روز عاشـورا فرمـود  

هات له ذلک من، هیهات اال و ان الدعی من الدعی قد رکزنی بین السلۀ و الذله و هی«
 ).505فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص(» ...منا الذله

. پسر عامر از نخستین شهیدان تاریخ اسالم، پدرِ عمار یاسـر و همسـر سـمیه بـود     :یاسر •
و » حـارث «یاسر از اعراب عنسی مذجحی قحطانی یمن بود که همراه دو بـرادرش  

ارمش را که بر اثر قحطی و خشکسالی و از یمن به مکه راه افتاد تا برادر چه» مالک«
پس از آنکه سـه بـرادر از پیـدا    . فساد اوضاع حکومت یمن، آواره شده بود، پیدا کند

کردن برادر گمشده خود ناامید شدند، مالک و حارث بازگشتند، ولی یاسـر در مکـه   
 ابوحذیفـه، . پیمـان شـد   هـم  -بن مغیـره  یفۀحذ ابی -مخزوم ماند و با رئیس قبیله بنی
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ترین کنیز وي بود، به ازدواج یاسـر   سمیه دختر خباط را، که بزرگوارترین و پاکدامن
درآورد و پس از آن سمیه را نیز آزاد کرد و بنا گذاشت که فرزندان این زن و شوهر 

زاده شد، » عمار«نام  از این ازدواج، پسري به. شناخته شوند) احرار(نیز جزء آزادگان 
تبـدیل شـد و در راه اسـالم کشـته     ) 6(ان نزدیک پیامبرکه بعدها به یکی از یار

به پیامبري برگزیـده شـد و آیـین اسـالم را     ) 6(که حضرت محمد هنگامی. شد
طور ناآشکارا وارد مکه نمود، یاسر و سمیه و فرزندشان عمـار کـه در آن هنگـام،     به

ـ    د و جوانی رشید و قوي بود، جزء نخستین نفراتی بودند که به دیـن اسـالم گرویدن
با اسـالم آوردن ایـن خـانواده و    . تمام خطرات احتمالی را با جان و دل پذیرا شدند

هـا و   پذیرش آیین توحید و یکتاپرستی و نفـی و طـرد کفـر و شـرك، آزار و اذیـت     
یافت و شدت  روز فزونی می هاي کفار قریش نسبت به آنها آغاز شد و روزبه شکنجه

ه بـه پیشـنهاد پسرشـان عمـار اسـالم      هنگامی که یاسر و همسـرش سـمی  . گرفت می
آوردند، مغیره، ابوحذیفه، حکم پسر هشام، و ابوجهل او و همسرش را بـه شـکنجه   

کردند که خانه خـود را   مشرکان این سه نفر را در گرمترین مواقع مجبور می. گرفتند
: گفـت  ابوجهل می. سر ببرند ترك بگویند، و در زیر آفتاب گرم و باد سوزان بیابان به

سب و (ناسزاگویی . 1: یکی از این سه امر موجب رهایی و آسایش شما خواهد بود
بازگشـت بـه   . 3جسـتن از او؛  ) تبـري (بیزاري . 2؛ )6(به حضرت محمد) شتم

و بـد گفـتن بـه    » ال اله اال اهللا«و » اهللا اکبر«ولی از زبان آنها سخنی جز . الت و عزي
کمال احتـرام چیـزي شـنیده     با) 6(الت و عزي و یاد کردن نام حضرت محمد

براي همدردي و جویا شدن از حال آنها به نزدشان ) 6(حضرت رسول. شد نمی
موعـد  ! اي افراد خاندان یاسـر شـکیبا باشـید   «: گفت آمد و با رأفت و مهربانی می می

 .»شما بهشت است
در . گـري آفریقـا را دشـات    مدتی والی. از امراي دولت موحدین است :یحیی، ابوزکریا •

پرداخـت، بـا لبـاس     به شکایات مردم و محاکمات مـی . مانجا به فکر استقالل افتاده
رفت وارزاق میان مـردم محتـاج    ها به گردش و کنجکاوي احوال مردم می مبدل شب

به سرپرستی علما و دانشمندان و حمایت از اربـاب علـم و   . کرد و نیازمند توزیع می
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. هجـري درگذشـت   647در سال . ی نمودمدتی در آفریقا فرمانروای. پرداخت هنر می
 »دهخدا«

یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم نام پسر اسحاق پیغمبر و او را اسرائیل نیز گویند  :یعقوب •
یعقـوب داراي  . نام پیغمبري که پدر یوسف بـود . با عیصو از یک شکم زاییده شدند

به جانشـینی   دوازده فرزند بود، یعقوب یوسف را که از سایر فرزندان نیکوکارتر بود
داستان تعامـل بـرادران   . خود برگزید و همین امر موجب حسادت سایر فرزندان شد

پیش از میالد مسـیح بـدنیا آمـده     2206یعقوب در . یوسف با او در قرآن آمده است
وقتی یوسف به عزیـزي  . در فراق فرزندش یوسف سالها گریست تا نابینا شد. است

به نـزد خـویش فـرا خوانـد و در آنجـا چشـمان       مصر برگزیده شد پدر را از کنعان 
سالگی روح پـاك را تسـلیم کـرد و     147اند که یعقوب  نوشته. یعقوب روشن گشت

 ).دهخدا. (خاك سپردند جسد مبارکش را در حنوط نمودند و در مصر به
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 726 :6ج
)  محمـدي  پدر شهید حسـین علـی  (ابراهیم 

 373 :9ج
)  العابـدین امـامی   پدر شـهید زیـن  (ابراهیم 

 181 :2ج
ــراهیم  ــدر شــهید صــفرعلی گــرزین(اب )  پ

 157 :11ج
 176 :9ج)  پدر شهید عباس عرب(ابراهیم 
 :7ج)  پدر شهید عبداهللا شکرویان(ابراهیم 

210 
 :4ج)  ید علـی حامـدي  پـدر شـه  (ابراهیم 

103 
ــراهیم  ــودزاده (اب ــی محم ــدر شــهید عل )  پ

 499 :11ج
 :12ج)  پدر شهید علـی منتظـري  (ابراهیم 

176 
)  زاده پدر شهید غالمحسین رجـب (ابراهیم 

 657 :5ج
ــراهیم  ــان (اب ــدر شــهید غالمرضــا مرزب )  پ

 593 :11ج
 :1ج)  پدر شهید محمد ابراهیمـی (ابراهیم 

212 



 479)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :1ج)  محمـد اشـتري  پدر شـهید  (ابراهیم 
588 

)  حسـینی  پدر شهید محمد سـلطان (ابراهیم 
 496 :6ج

 :7ج)  پدر شهید محمد شکرویان(ابراهیم 
217 

)  مجنـی  پدر شهید محمـد نصـیري  (ابراهیم 
 15 :13ج

 :7ج)  پدر شهید محمدرضا صـفا (ابراهیم 
695 

)  ختیــال محمــدعلی شــهید پــدر( ابــراهیم
 718 :4ج

 :1ج)  اشـرف پدر شـهید مهـدي   (ابراهیم 
621 

 :6ج)  پـدر شـهید ناصـر سـلطان    (ابراهیم 
488 

)  دایـی شـهید عباسـعلی چوپـانی    (ابراهیم 
 739 :3ج

)  دایـی شــهید محمـود طاووســی  (ابـراهیم  
 84 :8ج

ــراهیم  ، 622 :2ج  186 ، 158 :1ج)  ع(ابــ
 810، 809  :5ج  356 :4ج  724

   :5ج)  فرزنــد مســلم بــن عقیــل(ابــراهیم 
818 

 ابوتراب، ابراهیم ← رابابراهیم ابوت
 الماسی، ابراهیم ← ابراهیم الماسی
 الماسی، ابراهیم ← ابراهیم الماسی

 امیراحمـــدي،  ← ابـــراهیم امیراحمـــدي
 ابراهیم

 چتري، ابراهیم ← ابراهیم چتري
 حسینی، ابراهیم ← ابراهیم حسینی
 خراسانی، ابراهیم ← ابراهیم خراسانی
ي، مظفر خواجه ← مظفري ابراهیم خواجه

 ابراهیم
 ذبیحی، ابراهیم ← ابراهیم ذبیحی
 ربیعی، ابراهیم ← ابراهیم ربیعی

 سبحانی، ابراهیم ← ابراهیم سبحانی
 شکوهی، ابراهیم ← ابراهیم شکوهی
 صابري، ابراهیم ← ابراهیم صابري
مـدي،  مح علـی  ← محمـدي  ابراهیم علی

 ابراهیم
 پور، ابراهیم قاسم ← پور ابراهیم قاسم

 محمودیان، ابراهیم ← ابراهیم محمودیان
 مخبریان، ابراهیم ← ابراهیم مخبریان
نــژاد،  مطهــري ← نــژاد ابــراهیم مطهــري

 ابراهیم
 147 :1ج)  شهید(طوسی، غالمرضا  ابراهیم

برمـی،   قاسـمی  ← برمی ابراهیمی قاسمی
 ابراهیمی

 154، 151 :1ج)  شهید(مد ابراهیمی، اح
 157 :1ج)  شهید(ابراهیمی، بابک 

، 165، 162 :1ج)  شـهید (ابراهیمی، جـواد  
 168 
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 179، 174 :1ج)  شهید(ابراهیمی، حسین 
، 184 :1ج)  شـهید (اصـغر   ابراهیمی، علـی 

190 
 197 ، 193 :1ج)  شهید(اکبر  ابراهیمی، علی

 202 :1ج)  شهید(ابراهیمی، علیرضا 
 207 :1ج)  شهید(مجید  ابراهیمی،

، 215، 212 :1ج ) شـهید (ابراهیمی، محمد 
216 

، 218 :1ج)  شـهید (ابراهیمیان، ابوالفضـل  
223 

 238، 227 :1ج)  شهید(ابراهیمیان، محمد 
 :1ج)  شــهید(ورکیــانی، مهــدي  ابراهیمــی

248 ، 250  
 255، 253 :1ج)  شهید(ابک، قربانعلی 

 818  :5جابن زیاد  
 787 :8ج  799 :7جي  ابن ملجم مراد

 820  :5جابن هشام  
 30 :1جابن یمین فریمدي  

ــاطقی (ابوالحســن  ــی ن ــدر شــهید مجتب )  پ
 664 :12ج

 کاشیان، ابوالحسن ← ابوالحسن کاشیان
)  بــرادر شــهید مهــدي هــروي(ابوالفضــل 

 323 :13ج
علـــی  پـــدر شـــهید رجـــب(ابوالفضـــل 

 487 :5ج)  طرزه دهقان
)  ر ابراهیمـی اصغ پدر شهید علی(ابوالفضل 

 184 :1ج

)  پــدر شــهید غالمرضــا داودي(ابوالفضــل 
 317 :5ج

ــل  ــانی   (ابوالفض ــد قرب ــهید محم ــدر ش پ
 404 :10ج)  محمدآبادي
)  دوست شهید ابوالفضل طوسی(ابوالفضل 

 321 :8ج
عمــوي شــهید ســیدمجتبی   (ابوالفضــل 

 289 :4ج)  حسینی
ــان ــان،  ← ابوالفضـــل ابراهیمیـ ابراهیمیـ

 ابوالفضل
نــژاد،  اعظمــی ← نــژاد اعظمــی ابوالفضــل
 ابوالفضل

 زاده، ابوالفضل امین ← زاده ابوالفضل امین
 ، ابوالفضل برزویی ←  ابوالفضل برزویی

جعفریـــان،  ← ابوالفضـــل جعفریـــان 
 ابوالفضل

خراســـانی،  ← ابوالفضـــل خراســـانی 
 ابوالفضل

زادخیررحمت،  ← ابوالفضل زادخیررحمت
 ابوالفضل

 لفضلطوسی، ابوا ← ابوالفضل طوسی
واحـد،   کسایی ← واحد ابوالفضل کسایی

 ابوالفضل
 محمدي، ابوالفضل ← ابوالفضل محمدي

 عماد، ابوالفضل میر ← عماد ابوالفضل میر
)  برادر شـهید محمـود طاهریـان   (ابوالقاسم 

 279 :8ج



 481)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :4ج)  پدر شهید سعید حسـنان (ابوالقاسم 
164 

)  پــدر شــهید عباســعلی فــیض(ابوالقاســم 
 167 :10ج

 :1ج)  پدر شهید علـی اشـتري  (اسم ابوالق
585 

 :4ج)  حیـدري  علی شهید پدر( ابوالقاسم
500 

)  اسـالم  پدر شـهید علـی فـدائی   (ابوالقاسم 
  679 :9ج

)  محمـد عـاقلی   پدر شهید علـی (ابوالقاسم 
 344 :8ج

ــم  ــولی (ابوالقاس ــهید محســن مت ــدر ش )  پ
 276 :11ج

 :9ج)  پدر شهید محمد فخاري(ابوالقاسم 
647 
)  پـدر شـهید محمـدتقی فـیض    (سم ابوالقا
 183 :10ج

ــم ــدر( ابوالقاسـ ــهید پـ ــدجعفر شـ  محمـ
 736 :4ج)  خدادادیان
)  اهللا ذوالفقـاري  پدر شهیدحبیب(ابوالقاسم 

 560 :5ج
 :10ج)  فروغـی  پدر شهیدحسـین (ابوالقاسم 

15 
همکار جهاد شـهید محمدرضـا   (ابوالقاسم 

 714 :4ج)  محمدي خان
 ، ابوالقاسماصغریان ← ابوالقاسم اصغریان

 ← دوســـــت ابوالقاســـــم خالصـــــی
 دوست، ابوالقاسم خالصی

 دهرویه، ابوالقاسم ← ابوالقاسم دهرویه
ــري ــم سنگسـ ــري،  ← ابوالقاسـ سنگسـ

 ابوالقاسم
 سیفی، ابوالقاسم ← ابوالقاسم سیفی

 صالحی، ابوالقاسم ← ابوالقاسم صالحی
 صفاري، ابوالقاسم ← ابوالقاسم صفاري

ــداللهی  ــم عبـ ــداللهی، ع ← ابوالقاسـ بـ
 ابوالقاسم

ــاث ــم غی ــدین  ابوالقاس ــهید (ال دوســت ش
 124 :13ج)  رضا نوروزي علی

ــان  ــم گچپزیـ ــان،  ← ابوالقاسـ گچپزیـ
 ابوالقاسم

 مقدسی، ابوالقاسم ← ابوالقاسم مقدسی
زادگـی،   نجـف  ← زادگی ابوالقاسم نجف

 ابوالقاسم
 260، 257 :1ج)  شهید(ابوالقاسمی، محمد 
 263 :1ج)  شهید(الدین  ابوالمعالی، حسام

 :2ج)  پدر شهید حسـن بخشـی  (ابوتراب 
482 

 280، 277 :1ج)  شهید(ابوتراب، ابراهیم 
 801 :8جابوجهل  

 801 :8جابوحذیفه  
 285، 283 :1ج)  شهید(ابوحمزه، فریبرز 

 616 :2ج)  یار پیامبر(ابوذر 
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ــاري   ــوذر، غف   779 :8ج  795، 381 :7جاب
 757 :10ج

ــر    ــخربن امی ــفیان ص   820، 809 :5جابوس
 783، 778، 777، 757 :10ج

)  اکبـر عمـوزاده   پدر شـهید علـی  (ابوطالب 
 455 :9ج

 810: 55 :5جابومره ثقفی  
، 757 :10ج  397 :3جابوموســی اشــعري  

775 
 288 :1ج)  شهید(اجاقی، یوسف 

 :11ج)  مادر شهید حمید مظاهري(احترام 
724 

 62 :11جاحسانی، حسینعلی  
 295، 291 :1ج)  شهید( اکبر احسانی، علی

دوسـت شـهید اسـماعیل    (احسانی، محمد 
 630 :3ج)  جمال

 299 :1ج)  شهید(احسانی، محمدحسین 
)  رضـا نـوروزي   بـرادر شـهید علـی   (احمد 
 123 :13ج

)  برادر شهید محمـد حـاج قاسـمی   (احمد 
 63 :4ج

)  بـرادر شـهید محمـدتقی اخالقـی    (احمد 
 478 :1ج

)  ریـان برادر شـهید محمدرضـا عام  (احمد 
 454 :8ج

)  بــرادر شــهید محمدرضــا نمــازي(احمــد 
 68 :13ج

ــد  ــدي   (احمـ ــهید محمدمهـ ــرادر شـ بـ
 352 :2ج)  بابامحمدي

 :8ج)  برادر شهید محمود طاهریان(احمد 
279 

 :7ج)  برادر شـهید هـادي شـریفی   (احمد 
169 

 566 :6ج)  پدر شهید حسن سهمی(احمد 
)  نـژاد  پدر شهید حسـن السـجردي  (احمد 
 192 :11ج

 :6ج)  پدر شـهید شـعبان سـجادي   (احمد 
383 

 438 :6ج)  پدر شهید علی سعدي(احمد 
 :12ج)  پدر شهید علـی مقصـودي  (احمد 

88 
 399 :13ج)  پدر شهید علی یونسی(احمد 
 :12ج)  پدر شهید علیرضا موحدي(احمد 

236 
 :6ج)  پدر شهید محمدرضا رنجـی (احمد 

174 
)  پدر شهید محمدمهـدي محمـودي  (احمد 
 502 :11ج

 :5ج)  پـدر شـهید مسـیح رحیمـی    (احمد 
736 

 :1ج)  پـدر شـهید یـداهللا احمـدي    (احمد 
425 

)  بیگـی  دوست شهید محسن حسـن (احمد 
 171 :4ج

 آقایی، احمد ← احمد آقایی



 483)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 ابراهیمی، احمد ← احمد ابراهیمی
 احمدي، احمد ← احمد احمدي
 اسدیان، احمد ← احمد اسدیان
 اصغري، احمد ← احمد اصغري

 اکبري، احمد ← حمد اکبريا
 تبریزي، احمد ← احمد تبریزي
 جاللی، احمد ← احمد جاللی
 خالقیان، احمد ← احمد خالقیان
 جگري، احمد خون ← جگري احمد خون

 رضایی، احمد ← احمد رضایی
 سمیعیه، احمد ← احمد سمیعیه
االسـالمی،   شـیخ  ← االسالمی احمد شیخ

 احمد
 دکبیر، احم شیخ ← کبیر احمد شیخ

 ← شـــــهمیرزادي احمـــــد صـــــادقی
 شهمیرزادي، احمد صادقی

 نژاد، احمد صالحی ← نژاد احمد صالحی
 صفاري، احمد ← احمد صفاري
 عامري، احمد ← احمد عامري

 عبدالشاه، احمد ← احمد عبدالشاه
 فرهادي، احمد ← احمد فرهادي
 فوادیان، احمد ← احمد فوادیان

 فیروزبخت، احمد ← احمد فیروزبخت
 قاسمیان، احمد ← اسمیاناحمد ق

 کارائی، احمد ← احمد کارائی
 گردان، احمد ← احمد گردان

 لتیباري، احمد ← احمد لتیباري
 اي، احمد لعله ← اي احمد لعله

 مزینانی، احمد ← احمد مزینانی
 مقیمی، احمد ← احمد مقیمی
 منظمی، احمد ← احمد منظمی
 مهاجري، احمد ← احمد مهاجري
 انی، احمدنور ← احمد نورانی

 واعضیان، احمد ← احمد واعضیان
، 304 :1ج)  شــهید(ســیدجعفر  احمــدپناه، 

309 
، 314 :1ج)  شهید(احمدپناهی، سیدجمال 

320 
، 325 :1ج)  شهید(احمدپناهی، سیدمهدي 

328 ،330 
اصــــحابی،  ← احمدرضــــا اصــــحابی

 احمدرضا
ــی ــا خالصــ ــی ←  احمدرضــ ،  خالصــ

 احمدرضا
عبـــدوس،  ← احمدرضـــا عبـــدوس 

 درضااحم
ــن   ــدزاده، محس ــهید(احم ، 336 :1ج)  ش

343 ،345 
 352 :1ج)  شهید(احمدي، احمد 

 359، 356 :1ج)  شهید(احمدي، اسداهللا 
 363 :1ج)  شهید(احمدي، حاتم 

، 367 :1ج)  شــهید(احمـدي، عبـدالوهاب   
369 
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 375، 373 :1ج)  شهید(احمدي، علی 
 381، 378 :1ج)  شهید(احمدي، عیدعلی 

 384 :1ج)  شهید(احمدي، مالک 
، 393، 391 :1ج)  شـهید (احمدي، محمـد  

395 ،400 
، 410 :1ج)  شـهید (احمدي، محمدحسـن  

412 
 :1ج)  شـــهید(احمـــدي، محمدحســـین 

415، 419 
 422 :1ج)  شهید(احمدي، نوراهللا 

، 429، 425 :1ج)  شــهید(احمــدي، یــداهللا 
431 

 439، 435 :1ج)  شهید(احمدیان، مجتبی 
 447، 443 :1ج)  دشهی(احمدیان، مهدي 

 :2ج)  اکبـر برهـانی   مادر شهید علی(اختر 
587 

 :4ج)  مادر شهید مجیدرضا حقیقت(اختر 
447 

دایـی شـهید   (اختري، حـاج شـیخ حسـن    
 629 :3ج)  جمال اسماعیلی

 453، 450 :1ج)  شهید(اختري، علی 
دامـــاد شـــهید  (اخالقـــی محمـــدتقی  

 63 :8ج)  بختی طالب
 459، 458 :1ج)  شهید(اخالقی، حسن 

ــانعلی  ــی، رمض ــهید (اخالق همکالســی ش
 719 :1ج)  محمدعلی اعرابی

 466، 464 :1ج)  شهید(اخالقی، مجید 

ــدتقی  ــی، محم ــهید(اخالق ، 469 :1ج)  ش
471 

ــی، ــهید(محمدرضــا   اخالق ، 474 :1ج)  ش
475 

 478، 477 :1ج)  شهید(اخالقی، محمود 
 481، 480 :1ج)  شهید(اهللا  اخوان، ذبیح
اهللا  برادرزاده شـهید ذبـیح  (اکبر  اخوان، علی

 481 :1ج)  اخوان
، 485، 483 :1ج)  شـهید (اخیانی، مصطفی 

486 ،487 
 495، 491 :1ج)  شهید(ادب، جعفر 

 502 :1ج)  شهید(ادب، رجبعلی 
 508، 505 :1ج)  شهید(ادب، محمود 

 :1ج)  شـهید (الـدین   آبادي، شهاب ادریس
511 ،515 

 525، 518 :1ج)  شهید(ادهم، علی 
 533، 530 :1ج)  شهید(اکبر  ادهم، علی

ــانی، محمدرضــا  ، 536 :1ج)  شــهید(اردک
538 

  542، 540 :1ج)  شهید(اردکانی، مهدي 
 557 :4ج)  خیاط(استعالمی، علی 

 809 :5جاسحاق بن ابراهیم  
 قدیري، اسحاق ← اسحاق قدیري

 548، 544 :1ج)  شهید(اکبر  اسد، علی
 :1ج)  احمـدي  برادر شهید محمد(اسداهللا 

400 
 147 :2ج) الماسی پدرشهید ابراهیم(اسداهللا 



 485)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :1ج)  پدر شـهید احمـد اسـدیان   (اسداهللا 
552 

)  محمـدي  پدر شهید حسـین علـی  (اسداهللا 
 378 :9ج
 :10ج)  پدر شهید سـعید قزوینـی  (اهللا  اسد
474 

)  پدر شـهید عبدالمجیـد رحیمیـان   (اسداهللا 
 743 :5ج

)  سـعدالدین  پدر شهید عبدالمحمد(اسداهللا 
 425 :6ج

)  جـو  اصـغر شـجاع   پدر شهید علی(اسداهللا 
 20 :7ج

 :5ج)  زاده اکبر ربیع پدر شهید علی(اسداهللا 
612 

)  نـژاد  پدر شـهید غالمرضـا صـفی   (اسداهللا 
 788 :7ج
)  حکمـت  پـدر شـهید فتحعلـی آل   (اهللا  اسد
 141 :1ج

 :1ج)  پدر شهید محمـد احمـدي  (اسداهللا 
391 

)  محمـدتقی شـریعتی   پـدر شـهید  (اسداهللا 
 82 :7ج

)  پـدر شـهید محمدرضـا شـریعتی    (اسداهللا 
 97 :7ج

)  محمـدي  پدر شهید محمود علـی (اسداهللا 
 409 :9ج

 295 :3ج)  پدر شهید مهدي ترانی(اسداهللا 

 :9ج)  پدر شـهید محمـد فـدایی   0اسداهللا 
675 

 احمدي، اسداهللا ← اسداهللا احمدي
 عامري، اسداهللا ← اسداهللا عامري
عـامري،   عـرب  ← عـامري  اسداهللا عـرب 

 اسداهللا
 اهللا مؤمنی، اسد ← اهللا مؤمنی اسد
 اهللا مونسان، اسد ← اهللا مونسان اسد

 554، 552 :1ج)  شهید(اسدیان، احمد 
، 556 :1ج)  شـهید (نژاد، محمـدباقر   اسدي

558 
 ربانیان، اسفندیار ← اسفندیار ربانیان

 :6ج)  پدر شهید عباس سرکاري(اسکندر 
409 

 562، 560 :1ج)  شهید(اسکندري، حسن 
 568، 564 :1ج)  شهید(اسکندري، ساجد 

 571 :1ج)  شهید(اسکندري، علی 
)  جو اصغر شجاع برادر شهید علی(اسماعیل 

 27 :7ج
)  پدر شهید ابوالقاسـم عبـداللهی  (اسماعیل 

 576 :8ج
 :6ج)  پدر شهید حسن زندانیان(ل اسماعی

303 
 :8ج)  پدر شهید حسن عـامري (اسماعیل 

375 
)  قاسـمی  پدر شهید حسین حـاج (اسماعیل 

 55 :4ج
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 :6ج)  پدر شهید حسین سماوي(اسماعیل 
539 

ــدر شــهید حســین قهــوري (اســماعیل  )  پ
 524 :10ج

پـــدر شـــهید حمیدرضـــا   (اســـماعیل 
 495 :11ج)  محمودزاده
)  ید رضاقلی کشـاورزیان پدر شه(اسماعیل 

 15 :11ج
)  پـدر شـهید عبـدالهادي قرغـی    (اسماعیل 

 445 :10ج
 :7ج)  پدر شهید علیرضـا صـفا  (اسماعیل 

688 
)  پدر شـهید غالمحسـن شـمس   (اسماعیل 

 240 :7ج
)  پدر شهید غالمحسین سـفیدیان (اسماعیل 

 482 :6ج
 :7ج)  پدر شهید غالمرضا صباغ(اسماعیل 

547 
)  غالمرضـا میرزایـی   پدر شـهید (اسماعیل 

 491 :12ج
 :1ج)  پدر شهید قربانعلی ابـک (اسماعیل 

253 
)  پدر شهید محمدحسن احمدي(اسماعیل 

 410 :1ج
 :3ج)  پدر شهید منصور جاللی(اسماعیل 

609 
)  اهللا پورعباسـی  پدر شـهید ولـی  (اسماعیل 

 100 :3ج

 :2ج)  پور پدر شهید یحیی باشی(اسماعیل 
392 

ــدر شــهید(اســماعیل  ــور پ )  یحیــی میرزاپ
 472 :12ج

 :3ج)  پدر شهید یداهللا جدیـدي (اسماعیل 
495 

)  پسرعمه شهید احمد شیخ کبیر(اسماعیل 
 367 :7ج

ــماعیل  ــیح) (ع(اس   810، 809 :5ج)  اهللا ذب
  789، 758 :10ج 323 :6ج

همکار برادر شهید محمد حـاج  (اسماعیل 
 63 :4ج)  قاسمی

 برهانی، اسماعیل ← اسماعیل برهانی
 بهروزي، اسماعیل ← اسماعیل بهروزي
 287 :7جاسماعیل جعفر  
 جاللی، اسماعیل ← اسماعیل جاللی
 جمال، اسماعیل ← اسماعیل جمال
 عرب، اسماعیل ← اسماعیل عرب
آبـاد یـان،    علـی  ← آبادیان اسماعیل علی

 اسماعیل
 کاشفی، اسماعیل ← اسماعیل کاشفی
هاشمی،  محمد ← هاشمی اسماعیل محمد

 اسماعیل
 محمدي، اسماعیل ← اسماعیل محمدي
 معینی، اسماعیل ← اسماعیل معینی

 معینیـــــان،  ← اســـــماعیل معینیـــــان
 اسماعیل



 487)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

ــنی  ــماعیل مالحسـ ــنی،  ← اسـ مالحسـ
 عیلاسما

ــین   ــماعیلی، محمدحس ــهید(اس  :1ج)  ش
576 ،577 ،579 

 585 :1ج)  شهید(اشتري، علی 
 588 :1ج)  شهید(اشتري، محمد 

)  قاسـمی  مادر شهید حسـین حـاج  (اشرف 
 55 :4ج

 601، 594 :1ج)  شهید(اشرف، عباسعلی 
، 607 :1ج)  شـهید (اشرف، محمدحسـین  

614 
 621 :1ج)  شهید(اشرف، مهدي 

مــادر شــهید ســیداحمد (الســادات  اشــرف
 238 :2ج)  امیریان

مـادر شـهید سیدحسـین    (السـادات   اشرف 
 251 :4ج)  حسینی
)  مـادر شـهید سیدرضـا کیـا    (بـیگم   اشـرف 

 102 :11ج
 773 :1جاهللا   اشرفی اصفهانی، آیت

  784، 604 :4جاشرفی اصفهانی، عطـاءاهللا   
 795، 271، 152 :7ج

ــر     13 :3ج  13 :2ج  13 :1جاشــرفی، اکب
 :8ج  13 :7ج  13 :6ج  13 :5ج  13 :4ج
 :12ج  13 :11ج  13 :10ج  13 :9ج  13
 13 :13ج  13

 632 :1ج)  شهید(اشرفی، اکبر 
 637، 635 :1ج)  شهید(حسین   اشرفی،

 643، 641 :1ج)  شهید(اصغر  اشرفی، علی

اصـغر   برادر شـهید علـی  (اکبر  اشرفی، علی
 653 :1ج)  اشرفی

، 650، 648 :1ج  )شـهید (اکبر  اشرفی، علی
652 

 660، 657 :1ج)  شهید(اشرفی، مسلم 
 325 :2جاشرقی  

، 664 :1ج)  شــهید(اصــحابی، احمدرضــا 
666 

 776 :5ج  )برادر شهید حسین رستمیان(اصغر 
)  برادر شهید محمدعلی شهسـواري (اصغر 
 328 :7ج

)  پــدر شــهید محمــدعلی کابوســی(اصــغر 
 527 :10ج

)  ینیحسـ  پدر شهید محمـود محـب  (اصغر 
 297 :11ج

 :1ج)  پـدر شـهید یوسـف اجـاقی    (اصغر 
288 

ــغر  ــا (اصـ ــهید سیدغالمرضـ عمـــوي شـ
 414 :4ج)  حسینیان

دوسـت شـهید   (اصغر حاج محمد ابراهیم 
 739 :3ج)  عباسعلی چوپانی

 دوالبی، اصغر ← اصغر دوالبی
 محمدي، اصغر ← اصغر محمدي

 707 :1ج)  شهید(اصغري اعالیی، شکراهللا 
 669 :1ج)  شهید(اصغري، احمد 
 390 :8جاصغري، علی  
بـرادر شـهید شـکراهللا    (اهللا  اصغري، فضـل 

 712 :1ج)  اصغري
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 682، 676 :1ج)  شهید(اصغري، محمد 
ــم  ــهید(اصــغریان، ابوالقاس ، 692 :1ج)  ش

693 
 697 :1ج)  شهید(اصغر  اصغریان، علی

 774 :1جاصفهانی، سیدابوالحسن  
 :1جاصفهانی، شیح محمدحسین کمپـانی   

765 
ــدعلی   ــی، محم ــهید(اعراب ، 715 :1ج)  ش

716 ، 718 
، 726، 722 :1ج)  شهید(اعرابیان، رضاعلی 

727 
)  فرزنـد شـهید سـیدحمید هاشـمی    (اعظم 
 275 :13ج

)  فرزنـد شـهید عباسـعلی شـیرعلی    (اعظم 
 397 :7ج

ــی  ــدعلی  (اعظمـ ــهید محمـ ــت شـ دوسـ
 201 :7ج)  زاده شفیع

ــی، جــواد  ، 736، 733 :1ج)  شــهید(اعظم
738 

دوست شهید مجید (نژاد، ابوالفضل  اعظمی
 296 :2ج)  ایزدبخش
، 749 :1ج)  شـهید (نژاد، ابوالفضـل   اعظمی

756 
، 15 :2ج)  شـهید (افتخاري، محمدحسـین  

17 
 22، 20 :2ج)  شهید(پور، غفور  افتخاري

 24 :2ج)  شهید(افرادي، سیامک 

شــاه،  غریــب ← شــاه افراســیاب غریــب
 افراسیاب

)  خواهر شـهید ابوالفضـل طوسـی   (افسانه 
 321 :8ج

 31، 28 :2ج)  شهید(افضلی، علی 
 50، 37 :2ج)  شهید(افضلی، قنبرعلی 

آشنا و همکار شهید (افضلی، مشهدي داود 
 47 :2ج)  قنبرعلی افضلی

 59، 56 :2ج)  شهید(افغانخواه، عباس 
 583 :8جگرمی، شیخ حسین   افین

 62 :2ج)  شهید(اقبالیه، محمدحسن 
)  پــور مــادر شــهید ابــراهیم قاســم(اقــدس 

  191 :10ج
)  مـادر شـهید احمدرضـا خالصـی    (اقدس 

 627 :4ج
 :10ج)  مادر شـهید حمیـد قـدس   (اقدس 

322 
 :9ج)  مادر شـهید عبـاس علـومی   (اقدس 

284 
 :2ج)  مـادر شـهید مجیـد امینیـان    (اقدس 

268 
 :10ج)  مادر شـهید مجیـد قـدس   (س اقد

339 
)  جگـري  مادر شـهید محمـد خـون   (اقدس 

 265 :5ج
)  حسـینی  مادر شهید محمد سـلطان (اقدس 

 496 :6ج



 489)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :7ج)  مادر شـهید محمـد شـهاب   (اقدس 
268 

)  مادر شـهید محمدحسـن رضـایی   (اقدس 
 86 :6ج

)  مادر شهید محمدحسـین رضـایی  (اقدس 
 96 :6ج

 :8ج)  ريمادر شهید هوشنگ طاه(اقدس 
215 

 799 :8جاقلیما  
 68 :2ج)  شهید(اقیان، سهراب 

 :7ج)  پدر شهید محمـدباقر صـفري  (اکبر 
782 

 چمنی، اکبر ← اکبر چمنی
 692 :4ج)  خانعلی حسن شهید پدر( اکبر
 470، 9ج) پدر شهید حسن غایبی(اکبر 
 272 :5ج)  پدر شهید حسین خیده(اکبر 
 91 :2ج)  پدر شهید حمید اکبري(اکبر 
 :5ج)  اهللا موحـدي  پدر شهید لطـف (اکبر 

15 
)  عـامري  پدر شهید محمد علی عرب(اکبر 
 99 :9ج

 :5ج)  پدر شهید محمدحسن دولتـی (اکبر 
446 

)  غالمـی  پدر شهید مصـطفی بخشـی  (اکبر 
 498 :2ج

 :12ج)  پدر شهید یحیـی میراعلمـی  (اکبر 
431 

 اشرفی، اکبر ← اکبر اشرفی

 امی، اکبراکر عجم ← اکرامی اکبر عجم
 485 :8جاکبرآقا  

 73، 71 :2ج)  شهید(اکبرزاده، حسینعلی 
وصـی شـهید حسـینعلی    (اهللا  اکبرزاده، فتح

 73 :2ج)  اکبرزاده
 79، 75 :2ج)  شهید(اکبري، احمد 
 88، 84 :2ج)  شهید(اکبري، بهرام 
 93، 91 :2ج)  شهید(اکبري، حمید 
 538 :7جاکبري، رضا  
 95 :2ج)  شهید(اکبري، عباس 
 104 :2ج)  شهید(اکبر  اکبري، علی

 113 ، 110 :2ج)  شهید(اکبري، محمدرضا 
ــوچهر ــري، من  :3ج  12 :2ج  12  :1ج  اکب

 :8ج 12 :7ج 12 :6ج 12 :5ج 12 :4ج  12
 12 :12ج 12 :11ج 12 :10ج12 :9ج  12
 12 :13ج

 119 ، 117 :2ج)  شهید(اکبریان، حسن 
 :2ج)  شـهید (چاشـمی، نـوروزعلی    اکبري

123 ، 126 
 131 ، 128 :2ج)  شهید(یحیی  نژاد، اکبري
 34 :3ج)  پدر شهید مرتضی پازوکی(اکرم 

)  فرزنــد شــهید ســیدحمید هاشــمی(اکــرم 
 275 :13ج

 136، 135 :2ج)  شهید(اکرم، حمیدرضا 
ــب     810 :5ج  784 :4ج  765 :1جام وهـ

 758 :10ج  795 :7ج
)  اصـغریان  مادر شهید محمد علـی (البنین  ام
 300 :9ج
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)  الـدین  مادر شهید محمـد غیـاث  (البنین  ام
 620 :9ج
ــین  ام ــدابراهیم  (البنـ ــهید محمـ ــادر شـ مـ

 224 :4ج)  پور حسین
)  مادر شهید محمدحسن رمضانیان(البنین  ام
 165 :6ج
)  مادر شـهید محمدرضـا هراتیـان   (البنین  ام
 298 :13ج
)  مــادر شــهید محمــدعلی قــدس(البنــین  ام
 354 :10ج
 :3ج)  مادر شهید مصطفی پهلوان( البنین ام

144 
)  خـداوردي  نوروزعلی شهید مادر( البنین ام
 765 :4ج
ــین ام  :4ج  690 :2ج  765 :1ج  )ع(البنـــ

 758 :10ج  784، 603، 311
 :5ج)  زاده مادر شهید محمد ربیـع (النسا  ام

618 
 789 :8ج)  ع(امام باقر 

 )ع(امام صادق  ← )ع(امام جعفر صادق 
، 662، 518، 313، 186 :2ج  )ع(امام حسن 

 :6ج  822 :5ج  469 :4ج  325 :3ج  733
 662، 422 :10ج  151، 150 :7ج  800، 50

 )ع(امام حسن  ←) ع(امام حسن مجتبی
، 66، 64، 60، 47، 46 :1ج)  ع(امام حسین 

79 ،81 ،90 ،91 ،92 ،95 ،98 ،101 ،102 ،
103 ،104 ،112 ،118 ،119 ،125 ،130 ،
136 ،141 ،142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،

147 ،153 ،165 ،176 ،177 ،178 ،184 ،
186 ،188 ،195 ،204 ،209 ،215 ،220 ،
222 ،228 ،233 ،253 ،254 ،258 ،263 ،
264 ،265 ،304 ،305 ،306 ،307 ،309 ،
315 ،319 ،327 ،329 ،330 ،338 ،343 ،
353 ،357 ،359 ،378 ،380 ،385 ،397 ،
410 ،411 ،427 ،429 ،450 ،453 ،459 ،
466 ،483 ،484 ،486 ،514 ،519 ،520 ،
540 ،541 ،542 ،546 ،547 ،564 ،566 ،
567 ،573 ،576 ،577 ،578 ،579 ،588 ،
590 ،597 ،599 ،610 ،611 ،612 ،614 ،
621 ،623 ،624 ،625 ،626 ،627 ،633 ،
678 ،679 ،682 ،692 ،693 ،702 ،722 ،
724 ،733 ،735 ،737 ،738 ،750 ،752 ،
754 ،757 ،765 ،768 ،769 ،770 ،774 ،
، 45، 44، 43، 42، 41، 39، 37 :2ج  780
46 ،47 ،49 ،64 ،71 ،77 ،516 ،533 ،561 ،

563 ،573 ،608 ،612 ،620 ،662 ،667 ،
، 46، 36، 29، 20، 16، 15 :3ج  733، 732
63 ،66 ،68 ،81 ،101 ،107 ،108 ،109 ،

115 ،118 ،132 ،134 ،146 ،181 ،183 ،
184 ،195 ،200 ،201 ،222 ،228 ،229 ،
232 ،233 ،237 ،240 ،241 ،245 ،246 ،
258 ،316 ،321 ،322 ،324 ،325 ،326 ،
328 ،339 ،342 ،360 ، 363 ،364 ،381 ،
390 ،395 ،407 ،408 ،418 ،428 ،449 ،
457 ،458 ،463 ،464 ،465 ،466 ،467 ،
477 ،483 ،487 ،496 ،515 ،535 ،555 ،



 491)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

556 ،557 ،576 ،611 ،612 ،613 ،624 ،
625 ،640 ،651 ،661 ،671 ،680 ،685 ،
688 ،696 ،697 ،714 ،717 ،719 ،732 ،
، 22، 17 :4ج  754، 750، 749، 734، 733
39 ،40 ،55 ،56 ،57 ،60 ،62 ،64 ،84 ،85 ،
86 ،93 ،117 ،122 ،142 ،143 ،156 ،165 ،

177 ،185 ،188 ،202 ،204 ،208 ،262 ،
265 ،266، 267 ،269 ،283 ،285 ،290 ،
309 ،338 ،378 ،454 ،510 ،578 ،605 ،
، 17 :5ج  790، 787، 785، 759، 745، 632
25 ،26 ،38 ،40 ،76 ،81 ،82 ،83 ،87 ،111 ،

115 ،133 ،134 ،135 ،151 ،160 ،161 ،
162 ،189 ،207 ،229 ،230 ،231 ،240 ،
273 ،300 ،317 ،319 ،331 ،345 ،349 ،
367 ،368 ،379 ،380 ،381 ،389 ،391 ،
397 ،403 ،405 ،406 ،423 ،435 ،437 ،
438 ،440 ،441 ،442 ،447 ،448 ،457 ،
458 ،477 ،481 ،482 ،483 ،496 ،501 ،
502 ،510 ،514 ،515 ،522 ،527 ،528 ،
529 ،530 ،531 ،541 ،543 ،549 ،561 ،
579 ،580 ،581 ،582 ،587 ،588 ،593 ،
594 ،599 ،603 ،605 ،613 ،619 ،625 ،
629 ،631 ،640 ،642 ،643 ،657 ،658 ،
659 ،660 ،664 ،698 ،704 ،711 ،715 ،
720 ،724 ،729 ،743 ،744 ،745 ،752 ،
764 ،765 ،783 ،784 ،791 ،794 ،802 ،
803 ،810 ،811 ،813 ،814 ،815 ،818 ،
، 45، 24، 23، 21، 17، 15 :6ج  824، 823

50 ،51 ،65 ،68 ،83 ،84 ،87 ،103 ،150 ،
151 ،152 ،153 ،154 ،179 ،188 ،201 ،
236 ،238 ،258 ،263 ،264 ،277 ،286 ،
287 ،288 ،301 ،308 ،309 ،317 ،320 ،
330 ،336 ،340 ،344 ،363 ،365 ،379 ،
385 ،391 ،392 ،399 ،400 ،401 ،405 ،
411 ،418 ،419 ،425 ،428 ،438 ،461 ،
470 ،472 ،473 ،474 ،475 ،484 ،490 ،
501 ،502 ،505 ،506 ،520 ،522 ،527 ،
528 ،531 ،532 ،547 ،548 ،551 ،559 ،
560 ،567 ،572 ،574 ،591 ،600 ،602 ،
609 ،611 ،612 ،619 ،621 ،622 ،632 ،
644 ،647 ،657 ،669 ،685 ،686 ،691 ،
692 ،694 ،714 ،716 ،718 ،726 ،727 ،
729 ،737 ،766 ،785 ،787 ،797 ،799 ،
، 65، 47، 46، 35، 22 :7ج  809، 804، 803
66 ،86 ،87 ،102 ،115 ،123 ،127 ،128 ،

133 ،141 ،148 ،151 ،152 ،153 ،162 ،
165 ،166 ،187 ،194 ،195 ،196 ،200 ،
201 ،211 ،212 ،225 ،228 ،250 ،258 ،
259 ،265 ،269 ،271 ،272 ،291 ،294 ،
296 ،302 ،307 ،311 ،312 ،315 ،317 ،
322 ،323 ،327 ،333، 340 ،341 ،344 ،
345 ،346 ،347 ،362 ،363 ،367 ،387 ،
388 ،389 ،390 ،391 ،403 ،405 ،406 ،
412 ،427 ،429 ،431 ،433 ،448 ،454 ،
457 ،458 ،472 ،473 ،474 ،476 ،477 ،
491 ،493 ،494 ،495 ،496 ،511 ،512 ،
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519 ،527 ،542 ،545 ،550 ،557 ،559 ،
571 ،573 ،587 ،590 ،597 ،603 ،611 ،
613 ،614 ،615 ،622 ،630 ،638 ،640 ،
648 ،651 ،669 ،674 ،675 ،688 ،691 ،
692 ،694 ،702 ،703 ،704 ،705 ،710 ،
711 ،714 ،715 ،717 ،726 ،730 ،731 ،
، 16، 14 :8ج  802، 799، 792، 762، 761
17 ،22 ،41 ،43 ،61 ،62 ،68 ،83 ،84 ،106 ،

112 ،113 ،119 ،130 ،132 ،133 ،139 ،
142 ،164 ،180 ،183 ،185 ،186 ،210 ،
211 ،215 ،216 ،222 ،232 ،235 ،237 ،
238 ،248 ،252 ،276 ،277 ،278 ،283 ،
284 ،293 ،299 ،300 ،307 ،311 ،315 ،
335 ،352 ،353 ،354 ،358 ،360 ،364 ،
375 ،377 ،379 ،388 ،402 ،408 ،414 ،
416 ،426 ،433 ،441 ،453 ،457 ،474 ،
476 ،477، 482 ،483 ،484 ،490 ،492 ،
493 ،506 ،512 ،513 ،519 ،526 ،539 ،
541 ،555 ،565 ،568 ،562 ،563 ،569 ،
576 ،577 ،578 ،588 ،601 ،603 ،609 ،
613 ،619 ،620 ،645 ،664 ،665 ،685 ،
703 ،723 ،726 ،728 ،730 ،734 ،735 ،
، 29، 20، 18 :9ج  764، 763، 754، 736
30 ،31 ،32 ،45 ،56، 59 ،60 ،62 ،64 ،77 ،
80 ،88 ،89 ،90 ،94 ،101 ،113 ،114 ،120 ،

 :10ج  768، 736، 734، 502، 336، 121
16 ،17 ،24 ،25 ،26 ،27 ،30 ،32 ،50 ،56 ،
57 ،63 ،71 ،76 ،97 ،98 ،109 ،112 ،113 ،

119 ،120 ،121 ،123 ،124 ،130 ،132 ،
133 ،143 ،147 ،148 ،158 ،160 ،184 ،
187 ،188 ،196 ،209 ،210 ،240 ،252 ،
253 ،254 ،263 ،264 ،267 ،272 ،274 ،
277 ،278 ،286 ،290 ،292 ،309 ،315 ،
326 ،327 ،333 ،334 ،335 ،344 ،354 ،
355 ،357 ،362 ،363 ،364 ،368 ،369 ،
370 ،381 ،383 ،384 ،394 ،395 ،399 ،
408 ،409 ،410 ،418 ،419 ،420 ،422 ،
430 ،431 ،437 ،443 ،446 ،449 ،461 ،
463 ،470 ،474 ،475 ،477 ،478 ،480 ،
491 ،494 ،496 ،511 ،516 ،518 ،520 ،
528 ،532 ،533 ،534 ،535 ،542 ،552 ،
556 ،561 ،582 ،583 ،596 ،597 ،602 ،
603 ،628 ،629 ،630 ،631 ،632 ،648 ،
649 ،655 ،684 ،701 ،702 ،703 ،704 ،
711 ،713 ،719 ،720 ،729 ،730 ،740 ،
758 ،759 ،763 ،765 ،767 ،768 ،771 ،
 :11ج  787، 785، 784، 782، 777، 774
15 ،17 ،20 ،21 ،33 ،34 ،35 ،49 ،50 ،51 ،
55 ،56 ،57 ،62 ،71 ،75 ،79 ،81 ،97 ،104 ،

116 ،122،133 ،136 ،138 ،149 ،159 ،163 ،
166 ،168 ،181 ،183 ،184 ،185 ،193 ،
197 ،199 ،210 ،211 ،212 ،225، 236 ،
237 ،241 ،254 ،255 ،257 ،258 ،265 ،
270 ،278 ،295 ،298 ،303 ،304 ،305 ،
312 ،331 ،343 ،353 ،354 ،355 ،367 ،
372 ،439 ،503 ،769 ،772 ،786 ،787  



 493)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

، 270، 229، 92، 91، 89، 54، 50، 49 :12ج
278 ، ،302 ،603 ،656 ،666 ،677 ،699 ،
، 62، 44، 43 :13ج  784، 775، 774، 773
72 ،101 ،102 ،119 ،122 ،123 ،134 ،143 ،

144 ،145 ،274 ،275 ،300 ،303 ،305 ،
316 ،328 ،329 ،351 ،357 ،362 ،386 ،
384 ،400 ،402 ،403 

ــی   ــام خمین ، 22، 18، 17، 16 :1ج)  ره(ام
25 ،45 ،51 ،56 ،57 ،67 ،85 ،86 ،90 ،91 ،
95 ،96 ،112 ،114 ،129 ،152 ،154 ،204 ،

215 ،216 ،249 ،266 ،269 ،326 ،328 ،
343 ،345 ،354 ،385 ،387 ،418 ،422 ،
423 ،426 ،439،443 ،444 ،447 ،459 ،460 ،
470 ،486 ،492 ،496 ،505 ،506 ،507 ،
508 ،515 ،568 ،573 ،579 ،591 ،595 ،
602 ،621 ،623 ،624 ،633 ،638 ،641 ،
642 ،661 ،666 ،667 ،695 ،703 ،752 ،
، 44، 41، 40، 38، 29، 21، 16 :2ج  757
45 ،46 ،49 ،58 ،63 ،64 ،65 ،69 ،75 ،76 ،
77 ،84 ،85 ،154 ،200 ،328 ،329 ،339 ،

346 ،499 ،502 ،525 ،534 ،540 ،541 ،
553 ،554 ،563 ،567 ،569 ،571 ،595 ،
596 ،608 ،612 ،616 ،620 ،623 ،642 ،
، 20، 16 :3ج  739، 738، 733، 731، 662
21 ،35 ،37 ،56 ،62 ،68 ،71 ،72 ،76 ،83 ،
84 ،85 ،93 ،94 ،101 ،102 ،109 ،118 ،

120 ،121 ،130 ،132 ،134 ،145 ،146 ،

152 ،153 ،181 ،190 ،194 ،195 ،201 ،
202 ،210 ،215 ،216 ،222 ،232 ،233 ،
247 ،259 ،268 ،275 ،283 ،284 ،286 ،
296 ،299 ،307 ،321 ،322 ،324 ،360 ،
367 ،381 ،382 ،383 ،389 ،395 ،405 ،
406 ،407 ،412 ،418 ،419 ،428 ،433 ،
434 ،435 ،441 ،449 ،456 ،458 ،462 ،
464 ،475 ،476 ،477 ،482 ،483 ،484 ،
486 ،496 ،506 ،510 ،511 ،512 ،520 ،
527 ،528 ،534 ،536 ،548 ،549 ،550 ،
557 ،558 ،564 ،572 ،574 ،576 ،584 ،
587 ،593 ،596 ،604 ،605 ،610 ،612 ،
614 ،622 ،624 ،628 ،639 ،640 ،641 ،
651 ،661 ،665 ،671 ،675 ،680 ،684 ،
685 ،688 ،696 ،697 ،698 ،701 ،702 ،
705 ،711 ،728 ،730 ،750 ،753 ،759  
، 61، 47، 41، 40، 39، 37، 29، 21، 16 :4ج
64 ،86 ،93 ،104 ،120 ،121 ،125 ،140 ،

143 ،150 ،151 ،152 ،156 ،158 ،165 ،
167 ،204 ،208 ،214 ،220 ،241 ،242 ،
247 ،248 ،266 ،268 ،271 ،272 ،283 ،
309 ،310 ،312 ،318 ،321 ،328 ،333 ،
341 ،354 ،355 ،356 ،358 ،381 ،386 ،
420 ،422 ،426 ،436 ،628 ،630 ،648 ،
670 ،705 ،708 ،785 ،787 ،790 ،793 ،
، 70، 64، 63، 61، 31، 30، 18 :5ج  794
76 ،82 ،85، 87 ،95 ،97 ،99 ،106 ،111 ،
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117 ،123 ،133 ،134 ،135 ،139 ،140 ،
143 ،149 ،152 ،162 ،173 ،176 ،178 ،
184 ،185 ،186 ،189 ،190 ،196 ،199 ،
201 ،205 ،208 ،211 ،219 ،222 ،223 ،
228 ،232 ،230 ،239 ،240 ،255 ،259 ،
260 ،261 ،268 ،272 ،273 ،278 ،282 ،
284 ،287 ،289 ،291، 299 ،300 ،301 ،
314 ،315 ،317 ،318 ،319 ،322 ،328 ،
329 ،330 ،331 ،336 ،337 ،341 ،344 ،
378 ،381 ،385 ،388 ،389 ،391 ،392 ،
396 ،397 ،398 ،399 ،402 ،405 ،406 ،
407 ،413 ،414 ،415 ،420 ،421 ،422 ،
423 ،425 ،430 ،435 ،436 ،437 ،438 ،
441 ،442 ،447 ،454 ،461 ،467 ،468 ،
469 ،470 ،474 ،475 ،476 ،477 ،478 ،
488 ،489 ،490 ،493 ،496 ،500 ،501 ،
502 ،505 ،513 ،514 ،515 ،516 ،520 ،
521 ،522 ،525 ،526 ،528 ،529 ،531 ،
533 ،541 ،542 ،547 ،548 ،549 ،550 ،
525 ،526 ،529 ،531 ،533 ،541 ،542 ،
547 ،548 ،549 ،550 ،551 ،557 ،565 ،
567 ،568 ،570 ،571 ،572 ،580 ،582 ،
587 ،588 ،597 ،613 ،614 ،618 ،620 ،
621 ،625 ،626 ،628 ،640 ،644 ،650 ،
660 ،663 ،665 ،666 ،678 ،691 ،697 ،
701 ،702 ،703 ،706 ،711 ،712 ،715 ،
720 ،721 ،724 ،726 ،728 ،746 ،751 ،

752 ،753 ،754 ،774 ،775 ،776 ،784 ،
، 15 :6ج  814، 812، 802، 796، 795، 791
16 ،29 ،30 ،31 ،33 ،39 ،52 ،54 ،65 ،66 ،
69 ،99 ،103 ،120 ،125 ،127 ،134 ،153 ،

154 ،162 ،174 ،175 ،176 ،179 ،180 ،
187 ،193 ،194 ،209 ،213 ،214 ،221 ،
227 ،233 ،239 ،241 ،257 ،266 ،288 ،
296 ،301 ،314 ،317 ،318 ،319 ،323 ،
325 ،330 ،336 ،342 ،362 ،363 ،365 ،
384 ،388 ،391 ،406 ،425 ،427 ،428 ،
466 ،469 ،482 ،483 ،489 ،502 ،516 ،
527 ،528 ،529 ،540 ،545 ،551 ،553 ،
554 ،555 ،560 ،575 ،588 ،561 ،571 ،
590 ،593 ،601 ،613 ،618 ،622 ،627 ،
628 ،632 ،634 ،709 ،712 ،715 ،718 ،
، 17 :7ج  791، 782، 771، 769، 755، 753
21 ،22 ،27 ،42 ،48 ،56 ،60 ،61 ،62 ،70 ،
71 ،86 ،87 ،93 ،94،97 ،98 ،99 ،100 ،

103 ،104 ،105 ،121 ،122 ،123 ،124 ،
128 ،147 ،151 ،161 ،162 ،163 ،167 ،
170 ،187 ،195 ،196 ،201 ،207 ،211 ،
212 ،217 ،218 ،220 ،236 ،244 ،249 ،
250 ،269 ،280 ،290 ،291 ،295 ،297 ،
302 ،304 ،307 ،311 ،315 ،317 ،318 ،
323 ،324 ،326 ،332 ،333 ،341 ،342 ،
345 ،362 ،363 ،364 ،366 ،369 ،380 ،
381 ،390 ،396 ،403 ،406 ،426 ،427 ،



 495)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

432 ،434 ،439 ،440 ،454 ،457 ،458 ،
462 ،463 ،465 ،473 ،474 ،475 ،477 ،
487 ،491 ،495 ،506 ،511 ،512 ،513 ،
518 ،519 ،531 ،532 ،542 ،551 ،557 ،
559 ،567 ،568 ،572 ،574 ،575 ،576 ،
587 ،597 ،602 ،612 ،636 ،639 ،651 ،
667 ،681 ،684 ،688 ،691 ،699 ،705 ،
711 ،726 ،728 ،731 ،752 ،761 ،762 ،
763 ،769 ،771 ،772 ،773 ،788 ،797 ،
، 43، 42، 41، 33، 30، 16 :8ج  805، 804
44 ،60 ،63 ،77 ،78 ،83 ،90 ،95 ،105 ،

107 ،113 ،132 ،140 ،145 ،163 ،164 ،
165 ،169 ،170 ،175 ،177 ،178 ،179 ،
180 ،184 ،188 ،202 ،212 ،220 ،221 ،
223 ،224 ،236 ،237 ،248 ،252 ،253 ،
276 ،277 ،283 ،293 ،295 ،303 ،309 ،
314 ،324 ،331 ،344 ،345 ،351 ،352 ،
353 ،354 ،360 ،364 ،369 ،370 ،376 ،
379 ،388 ،394 ،403 ،408 ،410 ،414 ،
415 ،425 ،433 ،443 ،454 ،457 ،459 ،
466 ،469 ،475 ،476 ،490 ،491 ،494 ،
506 ،511 ،513 ،518 ،519 ،523 ،524 ،
525 ،526 ،527 ،532 ،534 ،540 ،541 ،
577 ،587 ،594 ،595 ،602 ،611 ،613 ،
614 ،622 ،627 ،628 ،629 ،630 ،647، 
651 ،663 ،664،670 ،671 ،682 ،684 ،712 ،
720 ،722 ،723 ،737 ،752 ،753 ،754 ،

، 31، 29، 20، 18، 16 :9ج 764، 763، 761
38 ،45 ،47 ،54 ،60 ،61 ،65 ،79 ،93 ،94 ،

101 ،103 ،121 ،128 ،156 ،203 ،210 ،
240 ،241 ،354 ،373 ،375 ،396 ،426 ،
427 ،449 ،518 ،530 ،569 ،686 ،712 ،
، 99، 98، 70، 57، 52، 43 :10ج  768، 747
106 ،124 ،134 ،159 ،162 ،167 ،169 ،
170 ،171 ،172 ،188 ،219 ،221 ،239 ،
240 ،241 ،242 ،263 ،268 ،273 ،283 ،
285 ،290 ،291 ،292 ،307 ،308 ،310 ،
315 ،335 ،369 ،372 ،373 ،399 ،419 ،
421 ،428 ،429 ،435 ،438 ،442 ،458 ،
459 ،462 ،470 ،475 ،476 ،478 ،480 ،
490 ،491 ،497 ،516 ،518 ،519 ،527 ،
528 ،529 ،536 ،560 ،561 ،564 ،565 ،
567 ،578 ،582 ،584 ،585 ،745 ،757 ،
759 ،760 ،761 ،762 ،764 ،765 ،766 ،
768 ،769 ،770 ،772 ،773 ،779 ،782 ،
، 26، 24، 16، 15 :11ج  787، 784، 783
34 ،36 ،44 ،46، 51 ،52 ،61 ،62 ،66 ،70 ،
78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،91 ،92 ،97 ،99 ،106 ،

111 ،112 ،116 ،117 ،120 ،121 ،127 ،
133 ،134 ،136 ،139 ،147 ،148 ،158 ،
160 ،163 ،166 ،169 ،193 ،194 ،197 ،
198 ،199 ،204 ،207 ،210 ،212 ،213 ،
216 ،236 ،237 ،255 ،257 ،280 ،294 ،
298 ،299 ،304 ،305 ،311 ،322 ،329 ،
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330 ،331 ،333 ،342 ،343 ،347 ،348 ،
353 ،354 ،359 ،367 ،369 ،372 ،402 ،
458 ،461 ،587 ،658 ،659 ،660 ،685 ،
 :12ج  804، 802، 784، 773، 772، 764
23 ،24 ،48 ،50 ،89 ،92 ،117 ،161 ،171 ،

195 ،243 ،302 ،315 ،316 ،394 ،465 ،
479 ،528 ،615 ،637 ،658 ،680 ،697 ،
746 ،747 ،770 ،774 ،775 ،782 ،793 ،
، 121، 119، 112، 106، 93، 54 :13ج  795
122 ،123 ،131 ،133 ،135 ،141 ،143 ،
144 ،145 ،152 ،153 ،160 ،272 ،273 ،
290 ،291 ،300 ،301 ،304 ،305 ،307 ،
311 ،312 ،313 ،323 ،324 ،328 ،336 ،
342 ،346 ،347 ،355 ،357 ،368 ،371 ،
382 ،384 ،385 ،400 ،401 ،402 ،408 ،
412 ،416 

 327 :13ج  588، 262 :5ج)  ع(امام رضا 
، 57، 56، 26، 18، 17 :1ج  )عج(امام زمان 

60 ،61 ،67 ،74 ،80 ،84 ،89 ،91 ،92 ،103 ،
125 ،130 ،131 ،142 ،151 ،152 ،154 ،
158 ،163 ،174 ،175 ،186 ،187 ،190 ،
196 ،203 ،218 ،219، 220 ،234 ،264 ،
266 ،283 ،284 ،289 ،291 ،292 ،308 ،
316 ،325 ،326 ،328 ،329 ،338 ،344 ،
345 ،354 ،357 ،359 ،374 ،384 ،385 ،
387 ،400 ،404 ،412 ،422 ،424 ،425 ،
426 ،427 ،429 ،435 ،438 ،439 ،447 ،

470 ،478 ،492 ،495 ،515 ،531 ،537 ،
544 ،545 ،546 ،553 ،557 ،564 ،565 ،
566 ،568 ،571 ،572 ،573 ،577 ،591 ،
602 ،608 ،611 ،622 ،623 ،635 ،636 ،
638 ،642 ،651 ،658 ،661 ،667 ،676 ،
678 ،701 ،703 ،707 ،709 ،711 ،716 ،
، 15 :2ج  754، 757، 750، 737، 736، 723
16 ،38 ،39 ،40 ،43 ،44 ،45 ،49 ،58 ،75 ،
76 ،77 ،85 ،88 ،96 ،99 ،107 ،126، 131 ،

149 ،174 ،183 ،184 ،191 ،192 ،194 ،
195،241 ،250 ،252 ،253 ،265 ،269 ،275 ،
293 ،312 ،323 ،324 ،328 ،499 ،501 ،
513 ،525 ،540 ،541 ،545 ،546 ،553 ،
560 ،563 ،564 ،567 ،568 ،569،571 ،588 ،
589 ،596 ،597 ،608 ،612 ،616 ،620 ،
، 21 :3ج 675، 662، 647، 636، 630، 623
29 ،68 ،69 ،72 ،83 ،85 ،93 ،94 ،100 ،

101 ،106 ،118 ،119 ،120 ،129 ،130 ،
131 ،132 ،145 ،146 ،153 ،181 ،184 ،
190 ،191 ،194 ،200 ،201 ،210 ،215 ،
216 ،222 ،232 ،237 ،247 ،253 ،258 ،
275 ،284 ،285 ،286 ،298 ،299 ،316 ،
321 ،322 ،324 ،353 ،360 ،362 ،363 ،
365، 366 ،381 ،383 ،391 ،395 ،405 ،
407 ،412 ،428 ،432 ،433 ،434،441 ،450 ،
458 ،462 ،464 ،475 ،482 ،485 ،497 ،
500 ،506 ،511 ،520 ،522 ،524 ،528 ،



 497)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

529 ،535 ،557 ،564 ،572 ،574 ،576 ،
596 ،597 ،604 ،605 ،610 ،612 ،614 ،
624 ،639 ،640 ،641 ،650 ،675 ،676 ،
680 ،681 ،696 ،698 ،705 ،729 ،730 16 ،
48 ،63 ،204 ،220 ،225 ،268 ،318 ،377 ،

378 ،428 ،466 ،478 ،489 ،532 ،596 ،
604 ،630 ،648 ،664 ،679 ،690 ،751  
، 61، 57، 56، 48، 37، 30، 27، 21، 16 :4ج
63 ،71 ،83 ،85 ،93 ،121 ،140 ،156 ،165 ،

175 ،176 ،187 ،204 ،220 ،225 ،226 ،
241 ،266 ،268 ،271 ،272 ،288 ،290 ،
304 ،308 ،317 ،318 ،333 ،341 ،357 ،
358 ،365 ،366 ،371 ،372 ،377 ،378 ،
386 ،393 ،394 ،395 ،406 ،407 ،420 ،
428 ،436 ،438 ،459 ،460 ،462 ،466 ،
469 ،471 ،478 ،489 ،497 ،501 ،502 ،
514 ،515 ،522 ،532 ،542 ،554 ،556 ،
568 ،569 ،570 ،581 ،590 ،592 ،593 ،
596 ،597 ،602 ،604 ،606 ،613 ،615 ،
628 ،630 ،648 ،662 ،664 ،669 ،671 ،
679 ،690 ،699 ،712 ،713 ،744 ،751 ،
، 70، 63، 62، 61، 43، 31 :5ج  784، 758
82 ،85 ،86 ،87 ،106 ،107 ،116 ،117 ،

123 ،125 ،134 ،139 ،144 ،150 ،152 ،
174 ،160 ،176 ،186 ،200، 201 ،205 ،
207 ،208 ،219 ،221 ،222 ،223 ،237 ،
239 ،240 ،257 ،260 ،261 ،262 ،284 ،

288 ،289 ،291 ،300 ،318 ،319 ،329 ،
330 ،341 ،344 ،348 ،368 ،389 ،390 ،
393 ،409 ،412 ،425،436 ،451 ،457 ،464 ،
465 ،472 ،482 ،488 ،490 ،505 ،517 ،
523 ،524 ،525 ،526 ،528 ،532 ،533 ،
541 ،548 ،549 ،551 ،565 ،574 ،575 ،
579 ،580 ،583 ،603 ،613 ،659 ،682 ،
684 ،687 ،702 ،710 ،711 ،724 ،727 ،
728 ،737 ،739 ،740 ،746 ،752 ،773 ،
، 22، 16 :6ج  795، 794، 784، 775، 774
23 ،24 ،32 ،39 ،45 ،49 ،52 ،54 ،67 ،84 ،
86 ،87 ،88 ،89 ،97 ،99 ،120 ،125 ،127 ،

135 ،150 ،153 ،154 ،161 ،162 ،166 ،
175 ،179 ،194 ،197 ،199 ،210 ،237 ،
257 ،261 ،262 ،276 ،287 ،288 ،301 ،
303 ،304 ،305 ،313 ،314 ،319 ،331 ،
335 ،338 ،340 ،342 ،343 ،365 ،379 ،
384  ،394 ،398 ،400 ،406 ،419 ،427 ،
438 ،439 ،445 ،469 ،473 ،490 ،491 ،
515 ،516 ،521 ،527 ،540 ،548 ،554 ،
555 ،573 ،601 ،629 ،718 ،689 ،693 ،
709 ،712 ،715 ،727 ،743 ،747 ،748 ،
753 ،756 ،757 ،772 ،773 ،775 ،782  ،
، 45، 42، 35، 22، 17، 15 :7ج  791، 787
46 ،48 ،56 ،69 ،70 ،71 ،85 ،87 ،94 ،98 ،

102 ،124 ،127 ،128 ،129 ،140 ،141 ،
142 ،147 ،150 ،151 ،153 ،161 ،162 ،
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163 ،166 ،167 ،187،200 ،201 ،206 ،213 ،
217 ،218 ،219 ،226،230 229 ،236 ،259 ،
263 ،265 ،271 ،281 ،286 ،289 ،291 ،
295 ،296 ،297 ،302 ،304 ،307 ،315 ،
317 ،332 ،333 ،334 ،341 ،344 ،354 ،
355 ،356 ،368 ،388 ،390 ،396 ،406 ،
420 ،432 ،439 ،453 ،458 ،465 ،466 ،
473 ،477،490 ،491 ،495 ،511 ،518 ،519 ،
530 ،531 ،537 ،542 ،548 ،549 ،551 ،
557 ،572 ،575 ،586 ،588 ،596 ،597 ،
612 ،623 ،629 ،636 ،639 ،648 ،667 ،
670 ،675 ،684 ،687 ،688 ،691 ،693 ،
698 ،714 ،753 ،760 ،711 ،752 ،754 ،
، 21، 17 :8ج  791 ،773، 772، 769، 761
22 ،24 ،33 ،41 ،43 ،60 ،68 ،90 ،104 ،

106 ،114 ،115 ،117 ،119 ،131 ،134 ،
135 ،141 ،142 ،163 ،170 ،174 ،176 ،
178،179 ،182 ،183 ،184 ،187 ،188 ،202 ،
221 ،223 ،224 ،232 ،237 ،238 ،248 ،
250 ،253 ،273 ،274 ،277 ،278 ،293 ،
324 ،325 ،330 ،331 ،334 ،337 ،354 ،
364 ،369 ،370 ،376 ،380 ،387 ،388 ،
390 ،401 ،402 ،408 ،410،414 ،424 ،425 ،
426 ،427 ،428 ،439 ،442 ،443 ،466 ،
476 ،490 ،491 ،493 ،506 ،511 ،518 ،
519 ،520 ،525 ،526 ،544 ،554 ،566 ،
567 ،577 ،587 ،592 ،595 ،602 ،612 ،

627 ،629 ،645 ،647،650 ،651 ،652 ،657 ،
658 ،659 ،662 ،663 ،665 ،670 ،682 ،
684 ،688 ،705 ،707 ،712 ،717 ،726 ،
727 ،737 ،745 ،753 ،755 ،761 ،762 ،
، 38، 30، 18، 16، 15 :9ج  773، 764، 763
43 ،44 ،54 ،59 ،60 ،61 ،65 ،67 ،77 ،80 ،
88 ،94 ،121 ،125 ،127 ،132،148 ،149 ،

150 ،151 ،154 ،155 ،157 ،158،201 ،204 ،
214 ،215 ،216 ،221 ،229 ،237 ،241 ،
243 ،253 ،267 ،271 ،275 ،279 ،286 ،
290 ،291 ،292 ،308 ،317 ،320 ،323 ،
324 ،328 ،332 ،333 ،337 ،357 ،361 ،
363 ،365 ،374 ،375 ،378 ،381 ،382 ،
385 ،397 ،410 ،415 ،431 ،435 ،449 ،
450 ،459 ،463 ،464 ،465 ،466 ،475 ،
480 ،489 ،490 ،497 ،498 ،511 ،518 ،
521 ،537 ،541 ،553 ،555 ،559 ،560 ،
563 ،564 ،566 ،567 ،569 ،570 ،571 ،
572 ،592 ،593 ،606 ،631 ،632 ،636 ،
639 ،648 ،650 ،651 ،652 ،661 ،662 ،
667 ،681 ،684 ،685 ،686 ،708 ،712 ،
، 51، 19 :10ج  763، 760، 748، 715، 714
61 ،87 ،110 ،120 ،142 ،143 ،144 ،147 ،

159 ،163 ،170 ،172 ،185 ،195 ،200 ،
209 ،210 ،212 ،240 ،243 ،253 ،273 ،
284 ،288 ،289 ،290 ،294 ،315 ،322 ،
325 ،326 ،327 ،333 ،334 ،335 ،336 ،



 499)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

348 ،363 ،369 ،370 ،373 ،391 ،392 ،
398 ،413 ،415 ،419 ،421 ،442 ،462 ،
470 ،474 ،475 ،476 ،489 ،493 ،496 ،
511 ،516 ،518 ،519 ،524 ،525 ،528 ،
529 ،540 ،542 ،549 ،551 ،564 ،565 ،
578 ،603 ،629 ،631 ،641 ،649 ،658 ،
662 ،666 ،668 ،669 ،721 ،740 ،745 ،
، 61، 60، 50 ،41، 40، 26، 16 :11ج  749
70 ،82 ،96 ،97 ،98 ،99 ،103 ،106 ،111 ،

120 ،121 ،127 ،135 ،136 ،138 ،139 ،
148 ،149 ،154 ،158 ،168 ،175 ،182 ،
197 ،204 ،207 ،225 ،245 ،248 ،255 ،
257 ،286 ،294 ،298 ،330 ،311 ،333 ،
342 ،343 ،348 ،355 ،359 ،382 ،429 ،
437 ،438 ،439 ،441 ،459 ،482 ،485 ،
389 ،490 ،492 ،395 ،420، 421 ،422 ،
440 ،471 ،472 ،484 ،486 ،492 ،497 ،
500، 508 ،511 ،523 ،525 ،531 ،545 ،
546 ،551 ،552 ،553 ،555 ،568 ،574 ،
576 ،580 ،582 ،587 ،588 ،589 ،596 ،
598 ،607 ،609 ،610 ،630 ،631 ،636 ،
646 ،649 ،653 ،660 ،662 ،668 ،684 ،
685 ،687 ،689 ،695 ،696 ،700 ،701 ،
719 ،720 ،721 ،730 ،738 ،743 ،751 ،
، 31، 26، 25، 23، 19، 18، 16 :12ج  752
35 ،37 ،41 ،43 ،48 ،70 ،72 ،79 ،82 ،83 ،
89 ،91 ،99 ،107 ،108 ،110 ،117 ،124 ،

130 ،134 ،161 ،162 ،164 ،172 ،177 ،
178 ،180 ،183 ،200 ،206 ،220 ،221 ،
228 ،231 ،236 ،237 ،238 ،243 ،259،268 ،
270 ،284 ،292،278 ،286 ،314 ،315 ،316 ،
321 ،335 ،354 ،358 ، 361 ،378 ،379 ،
388 ،389 ،390 ،392 ،393 ،404 ،414 ،
416 ،449 ،451 ،453 ،454 ،465 ،472 ،
473 ،475 ،479 ،485 ،492 ،497 ،503 ،
509 ،516 ،517 ،535 ،567 ،573 ،574 ،
591 ،603 ،604 ،605 ،612 ،615 ،617 ،
624 ،630 ،633 ،651 ،652 ،656 ،658 ،
680 ،692 ،693 ،696 ،698 ،746 ،748 ،
، 54، 45، 43، 29، 22، 17 :13ج  757، 749
56 ،62 ،67 ،77 ،81 ،88 ،89 ،90 ،92 ،95 ،

107 ،112 ،122 ،131 ،141 ،143 ،152 ،
153 ،154 ،159 ،163 ،172 ،174 ،181 ،
184 ،188 ،194 ،206 ،207 ،215 ،233 ،
237 ،238 ،248 ،284 ،289 ،290 ،291 ،
292 ،299، 300 ،301 ،304 ،315 ،317 ،
328 ،329 ،341 ،342 ،355 ،371 ،384 ،
385 ،407 ،409 ،414 ،416 

ــن  ــام زی   510، 116 :5ج)  ع(العابــدین  ام
 422 :10ج  151، 115 :7ج

، 565، 159، 137، 84 :1ج)  ع(امام سـجاد  
 :5ج  605 :4ج  564، 236، 25 :3ج  626
  789، 204 :8ج  381، 302 :7ج  762، 401
 :11ج  771 :10ج  627، 607، 280 :9ج

 781، 50 :12ج  782، 372
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ــادق   ــام صـ ، 307، 236، 123 :1ج)  ع(امـ
 :3ج  756، 752، 623، 595، 368، 367
 :4ج  611، 236، 149، 148، 133، 129
188 ،226 ،284 ،321 ،470 ،503 ،723 ،
  737، 582، 580، 309، 205 :5ج  776
، 187 :8ج  151، 150، 134 :7ج  318 :6ج

، 183، 180، 177 :9ج  352، 204، 202
، 129 :11ج  460، 404، 363، 293، 225
، 80 :13ج  311 :12ج  607، 372، 148
182 ،233 

 )عج(امام زمان  ←) عج(امام عصر 
، 101، 74، 73، 61، 60 :1ج)  ع(امــام علــی

102 ،144 ،153 ،177 ،186 ،188 ،189 ،
218 ،220 ،221 ،222 ،229 ،248 ،249 ،
278 ،293 ،300 ،301 ،306 ،315 ،316 ،
344 ،364 ،368 ،378 ،379 ،428 ،430 ،
451 ،496 ،507 ،513 ،523 ،540 ،541 ،
547 ،556 ،557 ،565 ،576 ،577 ،578 ،
586 ،597 ،608 ،609 ،621 ،622 ،624 ،
625 ،635 ،636 ،648 ،649 ،650 ،651 ،
653 ،658 ،660 ،665 ،679 ،681 ،693 ،
، 39، 37، 30، 29، 25، 16 :2ج  737، 726
41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،49 ،64 ،71 ،
77 ،311 ،315 ،516 ،533 ،561 ،563 ،573 ،

606 ،608 ،612 ،620 ،636 ،662 ،663 ،
، 148، 72، 67، 47 :3ج  733، 732، 667
149 ،182 ،215 ،251 ،258 ،396 ،455 ،

584 ،624 ،625 ،646 ،670 ،705 ،711 ،
714، 718 ،720 ،729 ،746 ،749 ،753 ،
، 368، 308، 119، 72، 22 :4ج  756، 755
377 ،378 ،394 ،395 ،401 ،406 ،407 ،
436 ،469 ،501 ،508 ،532 ،534 ،550 ،
551 ،579 ،581 ،596 ،598 ،604 ،614 ،
619 ،635 ،650 ،662 ،705 ،708 ،722 ،
743 ،759 ،767 ،785 ،787 ،789 ،791  
، 175، 168، 162، 160، 151، 116، 91 :5ج

177 ،197 ،220 ،221 ،268 ،284 ،335 ،
380 ،391 ،392 ،466 ،489 ،491 ،505 ،
526 ،528 ،532 ،549 ،565 ،575 ،579 ،
583 ،613 ،667 ،702 ،711 ،715 ،725 ،
737 ،746 ،764 ،765 ،783 ،802 ،811 ،
، 785، 727  :6ج  824، 817، 816، 813
، 33، 23 :8ج  134 :7ج 800، 798، 788
54 ،76 ،79 ،134 ،135 ،137 ،324 ،465 ،

، 154، 149، 54، 47، 39 :9ج  703، 544
157 ،160 ،177 ،181 ،201 ،202 ،225 ،
253 ،273 ،285 ،290 ،291 ،293 ،308 ،
337 ،350 ،363 ،374 ،385 ،388 ،403 ،
404 ،409 ،410 ،415 ،432 ،434 ،465 ،
474 ،480 ،491 ،504 ،505 ،524، 525 ،
530 ،537 ،553 ،559 ،568 ،593 ،605 ،
606 ،608 ،649 ،650 ،651 ،652 ،667 ،
685 ،686 ،691 ،693 ،694 ،695 ،712 ،
، 197، 188، 62، 60 :10ج  761، 747، 743



 501)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

200 ،309 ،344 ،384 ،392 ،399 ،410 ،
419 ،422 ،463 ،471 ،476 ،477 ،491 ،
492 ،496 ،506 ،518 ،532 ،533 ،535 ،
565 ،582 ،583 ،584 ،610 ،628 ،632 ،
653 ،655 ،661 ،662 ،668 ،669 ،694 ،
696 ،704 ،722 ،730 ،740 ،759 ،763 ،
765 ،772 ،774 ،775 ،777 ،778 ،783 ،
، 150، 136، 105،  91، 81 :11ج  785
168 ،169 ،182 ،185 ،224 ،225 ،370 ،
396 ،397 ،398 ،399 ،428 ،437 ،438 ،
465 ،491 ،503، 507 ،511 ،531 ،546 ،
555 ،619 ،632 ،640 ،648 ،658 ،659 ،
695 ،720 ،735 ،742 ،760 ،763 ،769 ،
772 ،774 ،783 ،786 ،787 ،788 ،792 ،
، 19، 16، 15 :12ج  804، 802، 794، 793
25 ،42 ،،54 ،90 ،109 ،124 ،135 ،139 ،

150 ،153 ،170 ،171 ،180 ،228 ،243 ،
244 ،284 ،320 ،323 ،335 ،359 ،360 ،
389 ،390 ،414 ،440 ،442 ،454 ،468 ،
469 ،480 ،652 ،672 ،696 ،697 ،699 ،
767 ،769 ،773 ،774 ،775 ،776 ،782 ،
، 81 :13ج 795، 793، 788، 787، 785، 784
86 ،204 ،261 ،267 ،271 ،371 ،384 ،415 

 219، 151 :7ج)  ع(امام محمدباقر 
 136 :6ج)  ع(بن جعفر امام موسی
 )عج(امام زمان  ←) عج(امام مهدي 

)  نـژاد  پدر شهید حسین السجردي(امامقلی 
 196 :11ج

 :3ج)  پور پدر شهید علی جعفري(امامقلی 
554 

)  پدر شهید محمدحسـن نـادعلی  (امامقلی 
 614 :12ج

، 181 :2ج)  شــهید(العابــدین  زیــن  امــامی،
186 

 191، 190 :2ج)  شهید(حسین   امامیان،
 625 :9ج)  در شهید حسین غیبیپ(اهللا  امان

 193 :2ج)  شهید(امانی، حسین 
 171 :4جامانی، رمضان  

 :13ج  )اهللا یوسـفی  برادر شهید فتح(امراهللا 
372 
 :4ج)  حجـاري  حسـن  شـهید  پدر( امراهللا

116 
 :2ج)  پدر شهید عبـاس بیرجنـدي  (امراهللا 

687 
 :8ج)  پدر شـهید مهـدي طـاهري   (امراهللا 

210 
 بختیان، امراهللا ← امراهللا بختیان
 بندار، امراهللا ← امراهللا بندار
 خلیلی، امراهللا ← امراهللا خلیلی
 شهروي، امراهللا ← امراهللا شهروي

 767 :10ج  788 :8جامروالقیس عدي  
، 758 :10ج  780 :8ج  765 :1جکلثــوم   ام

777 
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مــــادر شــــهید عیدمحمــــد (کلثــــوم  ام
 726 :8ج)  عربانصاري

)  حمدحسین عامریانمادر شهید م(کلثوم  ام
 437 :8ج
 :13ج)  مادر شهید محمد نـوروزي (لیال  ام

129 
)  مادر شهید محمـدعلی شهسـواري  (لیال  ام
 326 :7ج
 :5ج)  مادر شهید یوسـف رائیجـی  (لیال  ام

597 
 :2ج)  لیال همسـر امـام حسـین ع   (لیلی  ام

 810 :5ج  729
)  مــادر شــهید غالمعلــی محمــدي(نســا  ام
 412 :11ج
سـر عبـداهللا بـن حبـاب کلبـی       وهب هم ام
 730 :2ج

 566 :12ج)  مادر شهید علی میقانی(امه 
)  مــادر شــهید عبــداهللا شــکرویان(هــانی  ام
 210 :7ج
 :7ج)  مادر شهید محمد شکرویان(هانی  ام

217 
 200، 198 :2ج)  شهید(امی، محمود 
 صفائی، امید ← امید صفائی
 203، 202 :2ج)  شهید(امید، عباس 

 206، 205 :2ج)  شهید(محمود   امیدوار،
 434 :12ج)  پدر شهید بزرگ میرانی(امیر 

 جراح، امیر ← امیر جراح
 طالب، امیر ← امیر طالب

، 208 :2ج)  شــهید(ابــراهیم   امیراحمــدي،
210 

 )ع(امام علی ← )ع(امیرالمؤمنین علی 
 :1ج) دوسـت شـهید جعفـر ادب   (امیرغالم 

493 
 213 :2ج)  شهید(امیرفخریان، نوروزعلی 

 223 :2ج)  شهید(امیري، رجبعلی 
ــاس  ــري، عب ــهید(امی ، 230  ،228 :2ج)  ش

233 
 241، 238 :2ج)  شهید(امیریان، سیداحمد 

، 245 :2ج)  شـهید (بیدختی، قاسمعلی  امین
247 
 624، 403، 268 :1جپور، قیصر   امین
ــین ــهید(ابوالفضــل   زاده، ام ، 249 :2ج)  ش

251 
 765 :1جامینی، عبدالحسین  

 261، 259 :2ج)  شهید(امینیان، حسین 
 266، 263 :2ج)  شهید(اهللا  امینیان، قدرت
 269، 268 :2ج)  شهید(امینیان، مجید 
 272، 271 :2ج)  شهید(امینیان، مهدي 

، 274 :2ج)  شـهید (مجتبـی    گرمنـی،  امینی
276 

)  مادر شـهید محمدحسـین وکیلیـان   (انسیه 
 260 :13ج

، 279، 278 :2ج)  شـهید (حمیـد    انصاري،
281 

 :2ج  507 :1جانصاري، خواجـه عبـداهللا    
 67 :7ج  341



 503)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 285 :2ج)  شهید(اوغان، علی 
 289، 288 :2ج)  شهید(ایجی، غالمرضا 

  :5ج)  مــادر شــهید محمــد رجبــی(ایـران  
672 

)  حســینی محمدرضــا شــهید مــادر( ایــران
 317 :4ج

ــدخت  ــادري   (ایران ــا ن ــهید رض ــادر ش م
 588 :12ج)  باجگیران

)  برادر شـهید احمـد نـورانی   (یرج نورانی ا
 90 :13ج

 296 ،292 :2ج)  شهید(مجید   ایزدبخش،
، 303 :2ج)  شهید(فوالدي، رجبعلی  ایمانی

306 
 310 :2ج)  شهید(نقی   فوالدي، ایمانی
، 322 :2ج)  شــهید(نــوروز   نســب، ایمــانی

324 
 329، 327 :2ج)  شهید(ایمنی، محمد 

 333 :2ج)  شهید(رسول   ایوانکی،
 :12ج)  پدر شهید سیدحسن میري(ایوب 

534 
)  پــدر شــهید محمــدعلی شهســواري(بابــا 
 326 :7ج

)  پدر شـهید محمـدقلی نیرنگـی   (باباجانی 
 265 :13ج

 338 :2ج)  شهید(باباحاجیان، غالمرضا 
ــا  ــان غالمرضـ ــا،  ← باباحجیـ غالمرضـ

 باباحجیان
 347، 345 :2ج)  شهید(علی   باباصادق،

ــدي، ــدي م  بابامحم ــهید(حمدمه  :2ج)  ش
349 ،352 

 356 :2ج)  شهید(بابایی، حسین 
ــول  ــایی، رس ــهید(باب ، 368، 365 :2ج)  ش

370 
 380، 377 :2ج)  شهید(بابایی، علی 

 ابراهیمی، بابک ← بابک ابراهیمی
 386، 384 :2ج)  شهید(باجان، رضاقلی 

 :1ج)  مادر شهید عیدعلی احمـدي (باجی 
378 

 784 :8ج  813 :5جبادامچیان، اسداهللا  
ــان     806، 775، 764 :11ج  46 :9جبازرگـ

 796، 776، 770 :12ج  759 :10ج
 781 :8ج  781، 385 :1جبازرگان، مهدي  

 :2ج)  شـهید (بیدسـتانی، عباسـعلی    بازوي
388 ،390 
 394، 392 :2ج)  شهید(یحیی   پور، باشی
 :2ج)  شـهید (محمدرضا   زرگرآبادي، باشی
396 ،399 
 :13ج)  نـژاد  شهید رمضان وفایی پدر(باقر 
231 
 :13ج)  اصـغر نـوري   پدر شهید علی(باقر 
170 
 :4ج)  بیگـی  پدر شهید محسن حسن(باقر 
170 
 462 :7ج)  پدر شهید محمد صادقی(باقر 
 :1ج)  دوست شهید احمـد اصـغري  (باقر 
672 
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  406، 402 :2ج)  شهید(باقري، بشیر 
 414، 411 :2ج)  شهید(غالمحسین   باقري،
 418 :2ج)  شهید(محمد   باقري،

 430، 426 :2ج)  شهید(باقریان، مهدي 
 442، 435 :2ج)  شهید(باقریان، ناصر 

 137 :9ج)  مادر شهید رجبعلی عرب(بانو 
 :10ج)  مادر شهید عباسـعلی ثیریـان  (بانو 
602 

  مـــادر شـــهید علیرضـــا نهـــروان(بـــانو 
 202 :13ج)  حیدرآبادي

 :5ج)  داودي مادر شهید عبـاس (بانوخانم 
314 

 507 :7جبانی، احمد  
 462 :2ج)  شهید(بانی، محمود 

ــدجواد ــاهنر، محم ، 265، 229، 187 :1ج  ب
، 325، 225 :2ج  783، 766، 578، 392
، 401 :4ج  752، 325 :3ج  731، 240
، 745، 620، 582 :5ج  786، 785، 672
، 120 :6ج  813، 812، 811، 810، 755
، 473، 269، 152، 102 :7ج  797، 601
، 782، 379، 375 :8ج  797، 795، 532
  640، 626، 625،  110، 60 :9ج  785، 784
، 768، 764، 760، 749، 384، 211 :10ج

 :12ج  808، 777، 771، 764 :11ج  787
، 86، 62 :13ج  797، 778، 774، 770، 546
87 ،89 

 29 :1جبایزید بسطامی  

 466 :2ج)  شهید(بایگانی، علی 
 38 :6ج)  مادر شهید احمد رضایی(ل بتو

ــول  ــد فیروزبخــت (بت ــهید احم ــادر ش )  م
 129 :10ج

 :12ج)  مادر شهید احمـد مهـاجري  (بتول 
349 

 :11ج)  مادر شهید بهـروز مشـتاقی  (بتول 
666 

 :8ج)  مـادر شـهید حسـین عابـدي    (بتول 
330 

)  مادر شهید سـیدمحمد سیدرضـایی  (بتول 
 618 :6ج

 :5ج)  ذوالفقـاري  مادر شهید عبداهللا(بتول 
574 

 :7ج)  مادر شـهید عطـااهللا صـحافی   (بتول 
584 

)  حسـینی  مـادر شـهید فرامـرز علـی    (بتول 
 326 :9ج

 :1ج)  مادر شهید محسن احمـدزاده (بتول 
336 

 :3ج)  مادر شهید محمدتقی پیوندي(بتول 
193 

 :11ج)  مادر شهید مرتضی محمدي(بتول 
447 

 :11ج)  مادر شهید مهـدي کیقبـادي  (بتول 
115 

  746، 626، 323 :3ج  323 :2جبختیــــار   
 770 :12ج  765 :11ج



 505)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 476، 474 :2ج)  شهید(علی   بختیاري،
، 479 :2ج)  شـهید ) (امیـر (بختیان، امـراهللا  

480 
، 484، 482 :2ج)  شــهید(حســن   بخشــی،

486 ،487 ،489 
، 498 :2ج)  شهید(غالمی، مصطفی  بخشی

500 
 509، 507 :2ج)  شهید(اهللا  بداغی، حبیب
  518، 512 :2ج)  شهید(بداغی، مهدي 

)  مـادر شـهید مسـیح رحیمـی    (بدر ایـران  
 736 :5ج

)  مـادر شـهید قنبرعلـی افضـلی    (بدرجهان 
 37 :2ج

)  مـادر شـهید ذوالفقـار دوالفقـاري    (بدري 
 567 :5ج

 اهللا دروکی، برات ← اهللا دروکی برات
 :8ج)  اکرامی پدر شهید اکبر عجم(براتعلی 

695 
 :2ج)  شــهید(محمــدباقر   ملکــی، تهبرجســ

524 ،527 
، 530 :2ج)  شـهید (واعظی، حسن  برجسته

534 
 539 :2ج)  شهید(برزگر، حجت 

ــل   ــی، ابوالفض ــهید(برزوی  ،544 :2ج)  ش
547 

 554، 552 :2ج)  شهید(برزویی، محمود 
  773، 766 :1جاهللا العظمی   بروجردي، آیت

 790، 782 :8ج  795 :7ج

، 562، 559 :2ج)  شهید(ل اسماعی  برهانی،
566 

 589 ،587 :2ج)  شهید(اکبر  علی  برهانی،
ــد  ــی، احم ــب  (بریرئ ــهید مطل دوســت ش

  :2ج)  توفیقی
 ذوالفقاریان، بزرگ ← بزرگ ذوالفقاریان

 میرانی، بزرگ ← بزرگ میرانی
همکالســـی شـــهید (بســـطامی، عبـــاس 

 509 :2ج)  اهللا بداغی حبیب
ا دوسـت شـهید محمدرضـ   (بسطامی، علی 

 141 :13ج)  نوروزي
 592 :2ج)  شهید(بسطامی، غالمحسین 

 603 ، 602 :2ج)  شهید(محسن   بسطامی،
 :4ج)  پـدر شـهید حسـن خادمیـان    (بشیر 
592 

 باقري، بشیر ← بشیر باقري
 816 :5جبعدالرحمن بن ملجم  

 760 :10ج  515 :3جبالل حبشی  
 608 ، 605 :2ج)  شهید(بلبلیان، محمدعلی 

ــاد(بلقــیس  )  ر شــهید ســعید محمــدیونم
 482 :11ج

 :12ج)  مادر شهید علی مقصودي(بلقیس 
88 

 :3ج)  مادر شهید محمدعلی تـک (بلقیس 
339 

 613، 611 :2ج)  شهید(اهللا  بلوچی، عزت
ــانم  ــیدمحمد  (بلورخـ ــهید سـ ــادر شـ مـ

 385 :4ج)  میقان حسینی
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 617، 615 :2ج)  شهید(بندار، امراهللا 
 623 ،619 :2ج)  شهید(عبداهللا   بندري،
)  مـادر شـهید محمدرضـا محمـدي    (بنفشه 
 437 :11ج

 :9ج)  مادر شـهید مهـدي علیمـردان   (بنی 
413 
 626 :2ج)  شهید(جمال   جمال، بنی
 :2ج  613، 385 :1جصدر، ابوالحسـن    بنی
  796 ،364 :7ج  792 :4ج  757 :3ج  323
 :12ج 616،617،705،797 :11ج  782 :8ج

790 
 :10ج) علی قلیـان  نمادر شهید حسی(بنین 
505 

 781 :1جبهبهانی  
 :5ج) مادر شهید حسـین خرمیـان  (بهجت 

114 
 اکبري، بهرام ← بهرام اکبري
 حرفه، بهرام درزي ← حرفه بهرام درزي
 شهپري، بهرام ← بهرام شهپري

 632، 629 :2ج)  شهید(اهللا  خلیل  بهرامی،
 تبیانیان، بهروز ← بهروز تبیانیان
 اقی، بهروزمشت ← بهروز مشتاقی

 635 :2ج)  شهید(اسماعیل   بهروزي،
، 66 ، 61 :1جحســینی، ســیدمحمد بهشــتی 

، 325، 241 :2ج  783، 769، 187، 102
، 397، 325 :3ج  741، 501، 499،  413
، 208 :4ج  752، 656، 655، 419، 398
، 695 :6ج  814 :5ج  795، 788، 388

، 152، 102، 78، 46 :7ج  804، 766، 715
162 ،268 ،269 ،270 ،271 ،272 ،363 ،
472 ،473 ،476 ،532 ،638 ،640 ،726 ،
، 254، 83، 60، 42 :8ج 797،  793، 729
308 ،336 ،375 ،379 ،409 ،477 ،556 ،
، 184، 88 :10ج  60 :9ج  785، 784، 612
437 ،478 ،496 ،533 ، ،749 ،764 ،768  
، 778 :12ج  808، 777، 304، 121 :11ج

 86، 62 :13ج  797
 :8ج)  برادر شهید ابوالفضل طوسی(بهمن 

321 
 ذوالفقاریان، بهمن ← بهمن ذوالفقاریان

 :6ج)  مادر شهید مجتبـی سـعیدي  (بهمنه 
469 

 :7ج)  فرزند شهید حسـن صـفائیان  (بهنام 
740 

 648، 639 :2ج)  شهید(محمود   بیاریان،
مـــادر شــهید ســـیدمحمدعلی  (بــی   بــی 

 298 :8ج)  طباطبایی
 :9ج)  اکبر عموزاده در شهید علیما(بی  بی

455 
)  مــادر شــهید علیرضــا کالنتــري(بــی  بــی
 60 :11ج
 :8ج)  محمد عاقلی مادر شهید علی(بی  بی

344 
 67 :5ج) مادر شهیدعلیمردان دهقان(بی  بی
 :10ج) مادر شـهید کـاظم کـاظمی   (بی  بی

574 



 507)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  مادر شهید محمدحسـین احسـانی  (بی  بی
 299 :1ج

ــی ــکینه    ب ــی س ــاد(ب ــا  م ــهید سیدرض ر ش
 299 :12ج)  موسویان

)  مـادر شـهید حسـن عـامري    (زهـرا   بی بی
 393 :8ج
)  العابـدین امـامی   مادر شهید زین(نسا  بی بی
 181 :2ج
)  نژاد مادر شهید محمدباقر اسدي(نسا  بی بی
 556 :1ج
)  مادر شهید محمدحسن قربانیان(نسا  بی بی
 418 :10ج
)  ريمادر شهید محمدرضا حیـد (نسا  بی بی
 546 :4ج
 :3ج)  مادر شهید مهـدي ترانـی  (نسا  بی بی

295 
 668، 661 :2ج)  شهید(بیدقی، جبرئیل

 367 :7جبیدگلی  
، 673 :2ج)  شـهید (محمدحسـن    بیدگلی،

678 ،680 ،681 
 ، 687 :2ج)  شـــهید(بیرجنـــدي، عبـــاس 

691 
)  دوســت شــهید ابوالفضــل طوســی(بیـژن  
 321 :8ج

ــا  ــاري، محمدرض ــهید(بیط ، 696 :2ج)  ش
699 
)  پـدر شـهید حسـن فالحتـی    (محمد  بیک
 75 :10ج

 :10ج)  مادر شهید عباسعلی فـیض (بیگم 
167 

 :10ج)  مادر شهید محمدتقی فیض(بیگم 
183 

  709 ، 706 :2ج) )  شهید(بینائیان، حسن 
 702 :2ج)  شهید(بینائیان، محمدرضا 

ــدعلی   ــان، محم ــهید(بینائی ، 714 :2ج)  ش
716 

 726، 723 :2ج)  شهید(هللا ا بیناباشی، خلیل
 721، 719 :2ج)  شهید(بیناباشی، نصراهللا

 15 :3ج)  شهید(ابراهیم  پارسا، گل
 21، 19 :3ج)  شهید(اهللا  پارسا، ولی

 25، 24 :3ج)  شهید(پازوکی، سیاوش 
 31، 28 :3ج)  شهید(اصغر  پازوکی، علی

 34 :3ج)  شهید(پازوکی، مرتضی 
ــدل  ــعلی اهللا (پاک ــهید عباس ــاظر ش )  دادي ن

 144 :2ج
 47، 44 :3ج)  شهید(پایون، محمد 
 57، 55 :3ج)  شهید(پروانی، پرویز 
 پروانی، پرویز ← پرویز پروانی

 202 :2ج)  مادر شهید عباس امید(پري 
)  زاده مادر شهید محمـدعلی خواجـه  (پري 
 199 :5ج

 63، 61 :3ج)  شهید(پریمی، حسین 
 69، 66 :3ج)  شهید(پریمی، رجب 

 71 :3ج)  شهید(، محمدعلی پریمی
 77، 75 :3ج)  شهید(پریمی، یوسف 
 323 :2ج)  شاه(پسر محمدرضا 
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 700 :7ج)  مادر شهید امید صفائی(پوران 
 664 :12ج)  مادر شهید مجتبی ناطقی(پوران 

)  مــادر شــهید محمــدکاظم عــرب(پــوران 
 200 :9ج

 85 ، 80 :3ج)  شهید(پورحیدري، سعید 
، 94، 92 :3ج)  یدشـه (پورطاهریان، عباس 

95 
 102 ، 100 :3ج)  شهید(اهللا  پورعباسی، ولی

ــی  ــین عل ــدباقر   پورغالمحس ــادي، محم آب
 109، 105 :3ج)  شهید(

 114 :3ج)  شهید(پورهاشمی، سیدحسین 
، 120، 117 :3ج)  شــهید(پهلـوان، حســین  

121 
، 130، 128 :3ج)  شــهید(پهلــوان، عبــداهللا 

132 ،135 
 142، 140 :3ج)  شهید(پهلوان، محسن 

 153، 144 :3ج)  شهید(پهلوان، مصطفی 
، 180 :3ج)  شـهید (کوهسار، خانعلی  پیاده
184 

ــرم  ــامبر اک ، 46، 45، 39، 38 :1ج)  ص(پی
90 ،163 ،278 ،300 ،336 ،337 ،378 ،379 ،

427 ،429 ،451 ،608 ،610 ،677 ،681 ،
، 85، 48، 29، 25، 21 ،16 :2ج  723، 693
86 ،154 ،200 ،215، 225 ،293 ،311 ،312 ،

499 ،508 ،567 ،593 ،596 ،597 ،603 ،
، 67 :3ج  736، 733، 663، 636، 630، 616
68 ،76 ،77 ،132 ،148 ،194 ،228 ،237 ،

246 ،252 ،258 ،264 ،282 ،283 ،324 ،

325 ،353 ،398 ،411 ،412 ،433 ،434 ،
440،466 ،475 ،498 ،511 ،520 ،522 ،535 ،
572 ،573 ،574 ،610 ،622 ،624 ،625 ،
627 ،628،671 ،688 ،705 ،714 ،716 ،717 ،
، 143، 112، 111، 22، 21 :4ج  750، 747
156 ،157 ،158 ،166 ،185 ،214 ،241 ،
261 ،285 ،356 ،377 ،394 ،401 ،406 ،
436 ،578 ،598 ،743 ،785 ،787 ،792  
، 196، 144، 74، 62، 38، 35، 33  :5ج

207 ،223 ،256 ،261 ،262 ،267 ،278 ،
283 ،286 ،369 ،389 ،423 ،447 ،488 ،
513 ،521 ،526 ،530 ،542 ،548 ،579 ،
593 ،598 ،605 ،613 ،684 ،689 ،690 ،
702 ،746 ،764،784 ،810 ،811 ،812 ،813 ،
، 32،87 :6ج  824، 821، 820، 816، 815
125 ،188 ،194 ،234 ،276 ،279 ،309 ،
324 ،426 ،446 ،470 ،473 ،515 ،522 ،
594 ،608 ،648 ،656 ،685 ،707 ،727 ،
728 ،747 ،748 ،756 ،757 ،760 ،766 ،
، 21 :7ج  804،  798، 797، 790، 774، 769
70 ،71 ،78 ،79 ،94 ،98 ،99 ،102 ،114 ،

128 ،134 ،135 ،140 ،167 ،211 ،246 ،
250 ،265 ،295 ،303 ،304 ،388 ،411 ،
420 ،457 ،458 ،463 ،465 ،486،493 ،511 ،
519 ،537 ،543 ،549 ،573 ،629 ،635 ،
639 ،715 ،725 ،726 ،740 ،741 ،788 ،
، 59، ،55، 54، 44، 41،  33، 30 :8ج  799
61 ،62 ،170 ،178 ،182 ،185 ،205 ،277 ،

289  ،388 ،408 ،416 ،438 ،458 ،465 ،



 509)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

466 ،467 ،475 ،482 ،569 ،609 ،612 ،
613 ،651 ،652 ،664 ،686 ،706 ،712 ،
، 54، 46، 45، 38، 19 :9ج 762، 723، 720
77 ،88 ،102 ،148 ،149 ،156 ،201 ،285 ،

291 ،292 ،374 ،490 ،529 ،592 ،631 ،
، 251، 230، 220، 198، 188 :10ج  769
272 ،273 ،323 ،421 ،422 ،476 ،496 ،
512 ،556 ،565 ،584 ،610 ،614 ،619 ،
662 ،683 ،685 ،721 ،729 ،757 ،760 ،
 :11ج  788، 787، 782، 778، 777، 761
17 ،20 ،21 ،70 ،75 ،81 ،145 ،150 ،163 ،

168 ،182 ،277 ،300 ،304 ،305 ،323 ،
330 ،343 ،395 ،459 ،503 ،741 ،747 ،
 :12ج  809، 795، 788، 772، 766، 748
50 ،300 ،349 ،350 ،358 ،465 ،631 ،697 ،

746 ،747 ،748 ،775 ،785 ،789 ،798  
، 172، 162، 160، 145، 107، 49، 33 :13ج

188،189 ،305 ،306 ،401 ،405 ،409 ،414 
 )ره(امام خمینی  ←پیر جماران 

 )ص(پیامبر اکرم  ←پیغمبر 
ــماعیل   ــدي، محمداس ــهید(پیون  :3ج)  ش

189 ، 191 
ــدتقی  ــدي، محم ــهید(پیون ، 193 :3ج)  ش

196 
 :1ج)  مادر شـهید یـداهللا احمـدي   (تابنده 

425 
)  پـور  اهللا جوادي مادر شهید ذبیح(خانم  تاج
 684 :3ج

مـــادر شـــهید محمـــد (خـــانم  مـــاه تــاج 
 483 :9ج)  بلوك غریب

 201، 199 :3ج)  شهید(تبریزي، احمد 
 210، 208 :3ج)  شهید(تبریزیان، جعفر 
 214 :3ج)  شهید(تبیانیان، بهروز 
 223، 221 :3ج)  شهید(تبیانیان، فیروز 
 227 :3ج)  شهید(تبیانیان، یداهللا 

ــه  ــایی (تحف ــینعلی رض ــهید حس ــادر ش  م
 103 :6ج)  اهوانویی 

 233، 232 :3ج)  شهید(تختی، رجبعلی 
 615 :7جترابی، حاج سیدمحمود  

 235 :3ج)  شهید(اهللا  ترابی، حبیب
 240 :3ج)  شهید(ترابی، سیدرضا 

 245 :3ج)  شهید(ترابی، سیدمحمد 
، 173 :13ج)  روحـانی (ترابی، سیدمحمود 

292 
 253، 250 :3ج)  شهید(اصغر  بی، علیترا

 260، 250 :3ج)  شهید(ترابی، غالمرضا 
 268، 263 :3ج)  شهید(ترابی، غالمعلی 

 275، 273 :3ج)  شهید(ترامشلو، قربانعلی 
 278 :3ج)  شهید(ترانی، رضاقلی 

 286 :3جترحمی حسنقلی  
 287، 281 :3ج)  شهید(ترحمی، حسنقلی 

 299، 295 :3ج)  شهید(ترحمی، مهدي 
 307، 305 :3ج)  شهید(اکبر  ترشیزي، علی

)  مـادر شـهید قربـانعلی شــیرمرغی   (تفـرج  
 402 :7ج
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 317، 315 :3ج)  شهید(تقوي، سیدحسین 
 323، 320 :3ج)  شهید(تقوي، سیدمهدي 

 :8ج)  پدر شهید حسـینعلی عـامري  (تقی 
407 
 :5ج ) پدر شهید رمضانعلی خراسانی(تقی 

69 
 81 :5ج)  خراسانی پدر شهید محمد(تقی 
 :5ج)  نـژاد  پدر شهید محمـد دهقـان  (تقی 
493 
 :8ج)  پدر شـهید محمـود طاهریـان   (تقی 
273 
 626 :8ج)  پدر شهید مهدي عبیري(تقی 

 فراتی، تقی ← تقی فراتی
 مداح، تقی ← تقی مداح
 تقینکویی،  ← تقی نکویی

دوسـت شـهید محمدرضـا    (تقی، شریعتی 
 104 :7ج)  شریعتی

 342، 339 :3ج)  شهید(تک، محمدعلی 
 227 :12ج)  مادر شهید غالم موثق(تماشا 

 ، 346 :3ج)  شــهید(تورانیــان، ذوالفقــار  
349 

 354، 352 :3ج)  شهید(توفیقی، مطلب 
 364، 358 :3ج)  شهید(توفیقیان، حسن 

ــان، حمیدرضــا   ،380 :3ج)  شــهید(توفیقی
 383  

 391، 388 :3ج)  شهید(توفیقیان، علی 
 12 :6ج  12 :1جتوکلی، یعقوب  

ــین  ــولی، محمدحس ــهید(ت ، 394 :3ج)  ش
 399 

دوست شهید منصـور  (تهرانی، شیخ محمد 
 614 :3ج)  جاللی

، 404 :3ج)  شـهید (تـی، محمدحسـین    تی
406 ،408 
 413، 411 :3ج)  شهید(یان، سلیمان  تی تی
، 417، 416 :3ج)  شـهید (یـان، نقـی    تی تی

419 
 425، 423 :3ج)  شهید(تیموري، جمشید 
 427 :3ج)  شهید(تیموري، حسین 
 435، 432 :3ج)  شهید(تیموري، محمود 

 169 :12ج) منتظري مادر شهیدحسین(ثریا 
 :12ج)  مادر شـهید حسـین نصـرتی   (ثریا 
741 

خالــه شــهید رجبعلــی (جـاجرمی، اقــدس  
 233 :3ج)  تختی

 441، 438 :3ج)  شهید(اجرمی، محمد ج
 784 :8ج  813 :5ججاسبی، عبداهللا  
دوسـت شـهید اسـماعیل    (جامعی، حبیب 

 566 :3ج)  جاللی
، 448 :3ج)  شـهید (جامعی، محمدحسـن  

450 
)  شــهید) (رضــا(جـامی، قربــانعلی مسـتعار  

 458، 454 :3ج
)  اهللا بـداغی  مادر شـهید حبیـب  (خانم  جانی
 507 :2ج



 511)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 472 :2ج)  ید علی بختیاريپدر شه(جبار 
)  اهللا حامــدي بــرادر شــهید عــین(جبرئیــل 

 112 :4ج
 بیدقی، جبرئیل ← جبرئیل بیدقی
 468 ، 461،464 :3ج )شهید(جبلی، محمدرضا

 476 ، 474 :3ج)  شهید(جدیدي، حسین 
، 485، 481 :3ج)  شـهید (مسعود  جدیدي، 

487 
 500، 495 :3ج)  شهید(جدیدي، یداهللا 

 505، 504 :3ج)  شهید(جراح، امیر 
 :11ج)  پدر شـهید علـی محمـدي   (جعفر 

369 
 132 :7ج)  پدر شهید محمد شریفه(جعفر 
)  نژاد پدر شهید محمدتقی خراسانی(جعفر 
 95 :5ج

)  زاده پدر شهید محمـدعلی خواجـه  (جعفر 
 195 :5ج

بــن  البنــین همســر علــی فرزنــد ام(جعفــر 
 730 :2ج)  ابیطالب

 ادب، جعفر ← جعفر ادب
 تبریزیان، جعفر ← عفر تبریزیانج

جمشـیدي   ← جعفر جمشیدي کمرودي
 کمرودي، جعفر

 293 :2ج)  دکتر(جعفر شهیدي 
 171 :13ج)  ع(جعفر طیار

 مهرابی، جعفر ← جعفر مهرابی
 151 :1ج) پدر شهید احمد ابراهیمی(جعفر

 326 :8ججعفرآبادي، خلیل  
 422 :10ججعفربن محمد  

 :6ج)  اجپدر شـهید علـی سـر   (جعفرقلی 
397 

 512، 510 :3ج)  شهید(اهللا  رحمت جعفري 
 516، 514 :3ج)  شهید(جعفري، رشید 
 524 ، 519 :3ج)  شهید(جعفري، مجید 

، 528، 527 :3ج)  شـهید (جعفري، محسن 
529 

، 533 :3ج)  شــهید(محمــدعلی  جعفــري، 
536 

ــان، ابوالفضــل  ، 548 :3ج)  شــهید(جعفری
550 

 554 :3ج)  شهید(علی  پور،  جعفري
 :1ج)  فرزند شهید احمـد اصـغري  (جالل 

671 
 ریحانی، جالل ← جالل ریحانی
 طاهریان، جالل ← جالل طاهریان

برادر شهید سیدمهدي احمـد  (جالل، سید 
 330 :1ج)  پناهی

)  دوست شهید محمدرضا شریعتی(جاللی 
 106 :7ج

 566، 563 :3ج)  شهید(احمد  جاللی، 
 576 ، 571 :3ج)  شهید(جاللی، اسماعیل 
ــاس  ــی، الی ، 585، 583 :3ج)  شــهید(جالل

586 ،584 ،587 
 594، 592 :3ج)  شهید(رضا  جاللی، 

 605 ، 604 :3ج)  شهید(جاللی، علیرضا 
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 614، 609 :3ج)  شهید(منصور   جاللی،
 :10ج)  مادر شهید احمـد کـارائی  (جلیله 

532 
)  الـدین  مادر شـهید حسـین غیـاث   (جلیله 
 613 :9ج

)  قاسـمی  ر شـهید محمـد حـاج   ماد(جلیله 
 60 :4ج

)  حسـینی  مادر شهید محمود محـب (جلیله 
 297 :11ج

 785 :8ججمارانی، سیدابراهیم  
 جمال، جمال بنی ← جمال جمال بنی

 630، 621 :3ج)  شهید(جمال، اسماعیل 
برادر شهید سیدمهدي احمـد  (جمال، سید 

 330 :1ج)  پناهی
 ،639 :3ج)  شـــهید(جمــال، محمــدباقر   

642 
)  حرفـه  پـدر شـهید بهـرام درزي   (جمشید 

  347 :5ج
 :2ج)  پدر شهید حمید انصـاري (جمشید 

278 
 :7ج)  پدر شهید سعید شـهرابیان (جمشید 

306 
)  پــدر شــهید عباســعلی رنگریــز(جمشــید 

 187 :6ج
 تیموري، جمشید ← جمشید تیموري

ــانیان  ــید خراسـ ــانیان،  ← جمشـ خراسـ
 جمشید

ــاري  ــید ذوالفقـ ــاري،  ← جمشـ ذوالفقـ
 جمشید

 طاهرکرد، جمشید ← جمشید طاهرکرد
 :3ج)  شـهید (جعفـر    کمـرودي،  جمشیدي

645 ،646 
 649 :3ج)  شهید(حمیدرضا   جمعه،
ــه ــدرت اي،  جمع ، 654 :3ج)  شــهید(اهللا  ق

657 
 :3ج)  شـهید (محمدرضـا   دوسـت،   جمعه

660 ،662 
)  مـادر شـهید محمدرضـا بینائیـان    (جمیله 

 702 :2ج
)  چاشـمی  ی عماديمادر شهید میرتق(جنت 
 426 :9ج

 666، 664 :3ج)  شهید(حسین  جنداهللا، 
 671، 669 :3ج)  شهید(علی  جنداللهی، 

 :8ج)  برادر شهید محمود طاهریـان (جواد 
279 

 :11ج)  اي پدر شـهید احمـد لعلـه   (جواد 
229 

 :2ج)  زاده پسر شهید ابوالفضل امین(جواد 
252 

 :1ج)  فرزند شهید احمـد اصـغري  (جواد 
671 

 ابراهیمی، جواد ← جواد ابراهیمی
 ابراهیمی، جواد ← جواد ابراهیمی
 اعظمی، جواد ← جواد اعظمی



 513)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 بخش، جواد اهللا ← بخش جواد اهللا
 نوروزي، جواد ← جواد نوروزي

 :3ج)  شـهید (اصغر  سیدعلی آملی،  جوادي
674 

 679 :3ج)  شهید(سهراب  جوادیان، 
، 684 :3ج)  شـهید (اهللا  پـور، ذبـیح   جوادي

685 
)  دوست شـهید جعفـر تبریزیـان   (جوانمرد 

 209 :3ج
 689، 687 :3ج)  شهید(جودانه، حسین 

 :2ج)  پـور  مادر شهید غفور افتخاري(جهان 
20 

)  مادر شهید سعیدرضـا عربـی  (جهان خانم 
 214 :9ج

ــان ــلطان  جه ــینعلی  (س ــهید حس ــادر ش م
 71 :2ج)  اکبرزاده

، 696 :3ج)  شـهید (جهانیان، محمدحسین 
697 

 789 :8ججیمی، کارتر  
 702، 701 :3ج)  شهید(چتري، ابراهیم 
ــی  ــري، عل ــال   (  چت ــهید جم ــت ش دوس

 629 :3ج)  اسماعیلی
 706، 704 :3ج)  شهید(محمود  چتري، 
 19 :3ج)  اهللا پارسا پدر شهید ولی(چراغ 

 711، 709 :3ج)  شهید(حسین   چلویان،
ــان، ، 714 :3ج)  شــهید(محمدرضــا   چلوی

721 

  :5ج  748، 396 :3ج  صــطفیچمــران، م
  762 :10ج  123 :7ج  812، 811، 581
 772 :12ج  768، 615 :11ج

 730، 728 :3ج)  شهید(اکبر  چمنی، 
، 732 :3ج)  شـهید (علی   فوالدي، چنگیزي

734 
 741، 737 :3ج)  شهید(عباسعلی  چوپانی، 

 765 :1جحائري، عبدالکریم  
 احمدي، حاتم ← حاتم احمدي
 390 :7جطفی  حاج آقا مص

 :4ج) شـهید ( رضـا یعل زاده، اسماعیل حاج
15 ،18 

 46 :4ج)  شهید(ی محمدتق حسنی، حاج
الحـب    حاج محمد حونري حائري آل ابـی 

 759 :10ج
، 26 :4ج)  شـهید (حسـنی، رجبعلـی    حاج

28، 31 
 36 :4ج)  شهید(حسنی، عبدالعلی  حاج
 39 :4ج)  شهید(حسنی، قربانعلی  حاج
)  هید حسـن خواجـوي  مادر شـ (خانم  حاج
 173 :5ج

)  اهللا جعفـري  پدر شهید رحمـت (حاجعلی 
 510 :3ج

 53، 52 :4ج)  شهید(اهللا رحمت عیدي، حاج
)  مادر شـهید رضـاقلی باجـان   (فیروزه  حاج
 384 :2ج

 57، 55 :4ج)  شهید( نیحس قاسمی، حاج
 64، 60 :4ج)  شهید( محمد قاسمی، حاج



 )دفتر سیزدهم( دانامه کامل شه وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      514
 

 73، 70 :4ج)  شهید(قاسمی، محمود  حاج
، 76 :4ج)  شهید(محمدي، محمدتقی  حاج

78 
، 85، 83 :4ج)  شـهید (مهدي، عابدین  حاج

87 
 23، 20 :4ج)  شهید(آقایی، داوود  حاجی
)  عامري پدر شهید اسد اهللا عرب(بابا  حاجی
 53 :9ج

 :3ج)  پدر شهیدحسن توفیقیان(بابا  حاجی
358 ،388 

 94 ،92 :4ج)  شهید( نیحس علیان، حاجی
، 97 :4ج)  شهید(نی، محمدعلی قربا حاجی

98 
، 100 :4ج)  شـهید ( ماشـااهللا  کمالی، حاجی

101 
 818 :5جحادث  

 800 :8جحارث برادر یاسر  
 468 :3ج  237 :1جحافظ 
 106، 103 :4ج)  شهید(ی عل حامدي،

ــین ــدي، عـ ــهید(اهللا  حامـ  ،111 :4ج)  شـ
113 

اهللا  پدربزرگ شهید عین(حامدي، قربانعلی 
 113 :4ج)  حامدي
 :7ج)  پدر شهید ابـراهیم صـابري  (حبیب 

410 
 :11ج)  پدر شهید حمید مظـاهري (حبیب 

724 

 :8ج)  پدر شهید عبداهللا طباطبـایی (حبیب 
302 

)  اول پـدر شـهید علیرضـا نصـرتی    (حبیب 
 754 :12ج

 :7ج)  پـدر شـهید مجیـد شـریف    (حبیب 
121 

 :7ج)  پدر شهید محسـن شـریف  (حبیب 
127 

ت شــهید دوســ(حبیــب حــاج غالمرضــا  
 217 :4ج)  پور اکبر حسین علی

 فردوسی، حبیب ← حبیب فردوسی
)  نژاد پدر شهید ابوالفضل اعظمی(اهللا  حبیب
 749 :1ج

ــب ــانعلی   (اهللا  حبیـ ــهید رمضـ ــدر شـ پـ
 267 :10ج)  برمی قاسمی

ــب ــادق   (اهللا  حبیـ ــهید سیدصـ ــدر شـ پـ
 687 :12ج)  چاشمی ينبو

)  پدر شـهید عبـدالکریم کقتـري   (اهللا  حبیب
 39 :11ج

 :1ج)  پدر شهید علی اسکندري(اهللا  حبیب
571 

)  پــدر شــهید علیرضــا آشــوري(اهللا  حبیـب 
 95 :1ج

)  پـدر شـهید مجیـد شـاهرودي    (اهللا  حبیب
 742 :6ج

)  پدر شهید محمدابراهیم آقـایی (اهللا  حبیب
 134 :1ج



 515)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

آخونـــدي،  ← اهللا آخونـــدي حبیـــب
 اهللا حبیب
 اهللا بداغی، حبیب ← اهللا بداغی حبیب
 اهللا ترابی، حبیب ← اهللا ترابی حبیب
 409 :8جاهللا خان   حبیب

ذوالفقـــاري،  ← اهللا ذوالفقـــاري حبیـــب
 اهللا حبیب
ــب ــمیعی حبی ــمیعی ← زاده اهللا س زاده،  س
 اهللا حبیب

ــب   731 :2ج  768 :1جبــن مظــاهر    حبی
  813 :5ج  786 ،777، 745 :4ج  35 :3ج
، 763، 687 :10ج  783 :8ج  796 :7ج

 188 :13ج  783
 :7ج)  مـادر شـهید حسـین صـبور    (حبیبه 

578 
 :11ج)  مادر شهید حمیـد متحـدي  (حبیبه 

264 
 :5ج)  مادر شهید مجیـد رحیمیـان  (حبیبه 

751 
، 120 ، 116 :4ج)  شـهید ( حسـن  حجاري،

125 
)  بـرادر شـهید ابوالفضـل طوسـی    (حجت 

 321 :8ج
ــت  ــدي  (حجـ ــهید محمدمهـ ــرادر شـ بـ
 352 :2ج)  بابامحمدي

 برزگر، حجت ← حجت برزگر

 :2ج)  پدر عباس بسـطامی (حجت حسین 
509 

)  پــدر شــهید رســول ایــوانکی(اهللا  حجــت
 333 :2ج

)  پـدر شـهید محسـن بسـطامی    (اهللا  حجت
 602 :2ج

پـــدر شـــهید محمـــدابراهیم (اهللا  حجـــت
 198 :12ج)  منتظري
ــت ــانی حج ــانی،  ← اهللا خانلرخ خانلرخ
 اهللا حجت

ســــلیمانی،  ← اهللا ســــلیمانی حجــــت
 اهللا حجت

ــت ــداللهی حجـ ــداللهی،  ← اهللا عبـ عبـ
 اهللا حجت
ــود حجــت ــود ← زاده اهللا محم زاده،  محم
 اهللا حجت
امام زمـان   ← بن الحسن العسکري حجت

 ) عج(
، 139 :4ج)  شــهید(ي محمدمهــد حجــی،

143 
  786 :4ج  768 :1جحربن یزیـد ریـاحی    

 813 :5ج
مادر شهید سیدعبدالحمید (السادات  حرمت

 110 :11ج)  کیا
ابوالمعــالی،  ← الــدین ابوالمعــالی حســام
 الدین حسام
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 152، 150 :4ج)  شهید( رضا جبلی، حسام
 95 :1ج)  برادر شهید علیرضا آشوري(حسن 
)  برادر شهید محمدجعفر خدادادیان(حسن 
 738 :4ج

)  برادر شـهید محمدرضـا شـریعتی   (حسن 
 94 :7ج

 :3ج)  پدر شـهید ابـراهیم چتـري   (حسن 
701 

 :5ج)  پـدر شـهید ابـراهیم ربیعـی    (حسن 
625 

 :2ج)  پدر شهید ابوالفضل برزویی(حسن 
544 

 :6ج)  پـدر شـهید احمـد سـمیعیه    (حسن 
550 

 :10ج)  پدر شهید احمـد فوادیـان  (حسن 
97 

 :11ج)  پدر شهید احمـد لتیبـاري  (حسن 
203 

 :3ج)  پدر شهید اسـماعیل جمـال  (حسن 
621 

)  پــدر شــهید اســماعیل محمــدي(حســن 
 350 :11ج

 84 :2ج)  پدر شهید بهرام اکبري(حسن 
 55 :3ج)  پدر شهید پرویز پروانی(حسن 
 :2ج)  جمـال  پدر شهید جمال بنی(حسن 

626 
 :5ج)  پدر شهید حسـین خرمیـان  (حسن 

114 

 :5ج)  پدر شهید حسـین رحیمـی  (حسن 
714 

 :6ج)  پدر شهید حسین شاهسـوار (حسن 
747 

)  عـامري  پدر شـهید حسـین عـرب   (حسن 
 59 :9ج

 :8ج)  پدر شهید حمیدرضـا صـیاد  (حسن 
29 

)  کوهسـار  پدر شهید خـانعلی پیـاده  (حسن 
 180 :3ج

 :1ج)  پــدر شــهید رجبعلــی ادب(حســن 
502 

 :3ج)  یـان  تی پدر شهید سلیمان تی(حسن 
411 

 :10ج)  پدر شهید شکراهللا قزوهـی (حسن 
469 

 :7ج)  د عبـاس صـادقچه  پدر شهی(حسن 
431 

 :10ج)  پدر شهید عباس فیـروزي (حسن 
158 

 :1ج)  پدر شهید عباسعلی اشـرف (حسن 
594 

 :8ج)  پدر شـهید عباسـعلی صـلواتی   (حسن 
15 

ــان (حســن  ــعلی کثیری ــهید عباس ــدر ش )  پ
 602 :10ج

)  پـدر شـهید عبدالحسـین عجمـی    (حسن 
 716 :8ج



 517)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 518 :1ج)  پدر شهید علی ادهم(حسن 
 77 :6ج)  ر شهید علی رضاییپد(حسن 

)  اکبــر متحــدي پــدر شــهید علــی(حســن 
 269 :11ج

 علیرضـــــا شـــــهید پـــــدر( حســـــن
 15 :4ج)  زاده اسماعیل حاج

 :6ج)  پدر شهید علیرضـا شـامانی  (حسن 
678 

 :9ج)  نـژاد  پدر شهید علیرضا فرخ(حسن 
730 

)  رضــا نــوروزي پــدر شــهید علــی(حســن 
 120 :13ج

)  بانیـان پـدر شـهید غالمحسـین قر   (حسن 
 413 :10ج

)  بیـدختی  پدر شهید قاسمعلی امـین (حسن 
 245 :2ج

)  پــدر شــهید مجیدرضــا حقیقــت(حســن 
 447 :4ج

 :1ج)  پدر شهید محسن احمدزاده(حسن 
336 

 :3ج)  پدر شهید محسـن جعفـري  (حسن 
527 

 :4ج)  حیـدري  محمـد  شهید پدر( حسن 
530 

)  پدر شهید محمداسـماعیل نـوري  (حسن 
 186 :13ج

)  نـژاد  پدر شهید محمـدباقر اسـدي  (حسن 
 556 :1ج

)  نـو  حسـن  محمـدباقر  شـهید  پـدر ( حسن
 180 :4ج

)  حیـدري  محمدرضـا  شـهید  پـدر ( حسـن 
 546 :4ج

)  حسـینی  پدر شهید محمدرضا شـاه (حسن 
 706 :6ج

 :7ج)  پدر شهید محمدرضا شبانی(حسن 
15 

)  پـدر شـهید محمدرضـا عامریـان    (حسن 
 456 :8ج

)  نـوروزي  پـدر شـهید محمدرضـا   (حسن 
 139 :13ج

)  پـدر شـهید محمـدعلی عـامریون    (حسن 
 464 :8ج

 :9ج)  پـدر شـهید محمـود فراتـی    (حسن 
721 

 :5ج)  اهللا رجبـی  پدر شهید نعمـت (حسن 
687 

 :3ج)  یـان  تـی  پدر شهید نقـی تـی  (حسن 
416 

)  فرزنـد شـهید اکبـر عجـم اکرمـی     (حسن 
 696 :8ج

)  فرزنـد شـهید عبدالرضـا شــیبانی   (حسـن  
 338 :7ج
ــاتنی شــهید محمــدعلی  (ســن ح ــد ن فرزن

 758 :4ج)  خداوردي
 اخالقی، حسن ← حسن اخالقی

 اسکندري، حسن ← حسن اسکندري
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 اکبریان، حسن ← حسن اکبریان
 بخشی، حسن ← حسن بخشی
واعظی،  برجسته ← واعظی حسن برجسته

 حسن
 بینائیان، حسن ← حسن بینائیان
 توفیقیان، حسن ← حسن توفیقیان

وست شـهید عباسـعلی   د(حسن حاج رضا 
 739 :3ج)  چوپانی

 حجاري، حسن ← حسن حجاري
 حسنان، حسن ← حسن حسنان
 خادمیان، حسن ← حسن خادمیان
 خادمیان، حسن ← حسن خادمیان
 خادمیان، حسن ← حسن خادمیان

 بیکیان، حسن خان ← بیکیان حسن خان
 خانعلی، حسن ← حسن خانعلی

نـامنی،   خطیـري  ← نـامنی  حسن خطیـري 
 حسن
 خواجوي، حسن ← ن خواجويحس

مظفـري،   خواجه ← مظفري حسن خواجه
 حسن

 خیرآبادي، حسن ← حسن خیرآبادي
 پور، حسن دهقان ← پور حسن دهقان
 طرزه، حسن دهقان ← طرزه حسن دهقان
 ، حسن رضایی ←  حسن رضایی

ــدانیان ــن زنـ ــانی(حسـ ــرد احسـ  ← )فـ
 ، حسن)فرد احسانی(زندانیان

 زینلی، حسن ← حسن زینلی
 :8ج)  فرزنـد شـیخ آقـاعلی   (ساالر حسن 

205 
 سهمی، حسن ← حسن سهمی
 حسینی، حسن شاه ← حسینی حسن شاه

 صرفی، حسن ← حسن صرفی
 صفائی، حسن ← حسن صفائی
 صفائیان، حسن ← حسن صفائیان
 صیدي، حسن ← حسن صیدي
 طاهریان، حسن ← حسن طاهریان
 عامري، حسن ← حسن عامري
 عباسی، حسن ← حسن عباسی

ــن ع ــدالرحیمیحس ــدالرحیمی،  ← ب عب
 حسن

 عجم، حسن ← حسن عجم
عــرب زینلــی،  ← حســن عــرب زینلــی

 حسن
 حجی، حسن عرب ← حجی حسن عرب
 عربی، حسن ← حسن عربی

 عزیزیان، حسن ← حسن عزیزیان
 غائبی، حسن ← حسن غائبی
 حسن نژاد، غریب ← نژاد حسن غریب
 غفوري، حسن ← حسن غفوري
 حسن  فرومدي، ←  حسن فرومدي
 فالحتی، حسن ← حسن فالحتی
 قربانی، حسن ← حسن قربانی



 519)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 قهابی، حسن ← حسن قهابی
 کاظمی، حسن ← حسن کاظمی
 کاملی، حسن ← حسن کاملی

نـژاد،   سـجردي ال ← نژاد حسن السجردي
 حسن

 لطفی، حسن ← حسن لطفی
 متحدي، حسن ← حسن متحدي
صـالحی،   محمـد  ← صالحی حسن محمد

 حسن
 محمدي، حسن ← حسن محمدي
 مرواري، حسن ← حسن مرواري
 ممتازي، حسن ← حسن ممتازي
 مهدوي، حسن ← حسن مهدوي
 یونسیان، حسن ← حسن یونسیان

 39 :5ج  619 :4ج)  ع(العسکري  حسن
 158، 155 :4ج)  شهید( حسن حسنان،
 167، 164 :4ج)  شهید( دیسع حسنان،
 116 :5جبن زکري عسکري   حسن
 )ع(العسکري  حسن ←بن عسکري  حسن
 )ع(امام حسن  ← )ع(بن علی الحسن
، 170 :4ج)  شـهید ( محسـن  بیگـی،  حسن

171 
، 175 :4ج)  شـهید (ی محمدتق بیگی، حسن

177 
 ) پدر شهید محمدرضـا چلویـان  (حسنعلی 

 714 :3ج

 :1ج)  پدر شـهید محمـود ادب  (حسنعلی 
505 

الرضــا   پــدر شــهید موســی  (حســنعلی 
 29 :9ج)  خالقی عرب

 خداییان، حسنعلی ← حسنعلی خداییان
انصاري،  عرب ← انصاري حسنعلی عرب

 حسنعلی
 ترحمی، حسنقلی ← حسنقلی ترحمی

، 180 :4ج)  شــهید( محمــدباقر نــو، حســن
188 

)  پورهاشمیمادر شهید سیدحسین (حسنی 
 114 :3ج

 204، 202 :4ج)  شهید(ی نعلیحس حسنی،
 209، 207 :4ج)  شهید( عباس حسنی،
)  زاده اهللا سـمعیی  مادر شهید حبیب(حسنیه 

 547 :6ج
 :13ج)  اهللا یوسفی مادر شهید فتح(حسنیه 

369 
 55 :13ج) برادر شهید تقی نکویی(حسین 
)  جـو  اصغر شـجاع  برادر شهید علی(حسین 

 27 :7ج
 :1ج)  برادر شـهید علیرضـا آشـوري   (حسین 

95 
ــوروزي (حســین  ــرادر شــهید محمــد ن )  ب

 134 :13ج
ــین  ــدجعفر   (حسـ ــهید محمـ ــرادر شـ بـ
 738 :4ج)  خدادادیان
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)  برادر شهید محمدرضـا شـریعتی  (حسین 
 94 :7ج

ــین  ــدي  (حسـ ــهید محمدمهـ ــرادر شـ بـ
 352 :2ج)  بابامحمدي

)  پــدر شــهید احمــد فیروزبخــت(حســین 
 129 :10ج

 :12ج)  پدر شهید اسداهللا مونسان(ن حسی
334 

 31 :9ج) پدر شهیداسماعیل عرب(حسین 
 :2ج)  پدر شـهید امـراهللا بختیـان   (حسین 

479 
ــین  ــر  (حســـ ــهید جعفـــ ــدر شـــ پـــ
 645 :3ج)  کمرودي جمشیدي

)  پـدر شـهید جمشـید دوالفقـاري    (حسین 
 557 :5ج

)  پــدر شــهید جمشــید طــاهرکرد(حســین 
 104 :8ج

)  ی عربانصـاري پدر شهید حسـنعل (حسین 
 720 :8ج

 :11ج)  پدر شهید حمید متحـدي (حسین 
264 

 :2ج)  اهللا بیناباشی پدر شهید خلیل(حسین 
723 

)  افکـن  اهللا دست پدر شهید رحمت(حسین 
 378 :5ج

 233 :6ج)  پدر شهید رضا زاهدي(حسین 
 :12ج)  پدر شهید رضـا میرزایـی  (حسین 

484 

 292 :6ج)  پدر شهید سعید زمانی(حسین 
 :5ج)  پدر شهید صفرعلی رجبـی (حسین 

663 
 :2ج)  پـدر شـهید عبـاس امیـري    (حسین 

228 
 :11ج)  پدر شهید عبـاس کالهـی  (حسین 

65 
 :2ج)  پدر شـهید عبـداهللا بنـدري   (حسین 

619 
 :1ج)  پـدر شـهید علـی احمـدي    (حسین 

373 
 285 :2ج)  پدر شهید علی اوغان(حسین 
 143 :5ج)  پدر شهید علی خلعی(حسین 
 435 :10ج)  پدر شهید علی قربتی( حسین

)  نــژاد پــدر شــهید علــی مطهــري(حســین 
 716 :11ج

)  اصـغر خواجـه   پـدر شـهید علـی   (حسین 
 184 :5ج

)  اصـغر دوالبـی   پـدر شـهید علـی   (حسین 
 440 :5ج

)  اکبـر شـکوهی   پـدر شـهید علـی   (حسین 
 235 :7ج

 :10ج)  اکبر قرایـی  پدر شهید علی(حسین 
381 

 :6ج)  شـاهینی  پدر شهید علیرضا(حسین 
785 

 :11ج)  پدر شهید علیرضا کالمـی (حسین 
49 



 521)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

پــــدر شــــهید علیرضــــا   (حســــین 
 240 :11ج)  خوشنیانی لواف

)  پدر شهید عیدمحمد عربانصـاري (حسین 
 726 :8ج

)  پــدر شـهید قــدمعلی کیکاوســی (حسـین  
 120 :11ج

)  ئـی  محمـد مهـدي   پدر شهید گـل (حسین 
 377 :12ج

 469 :6ج) سعیدي پدر شهیدمجتبی(حسین 
 :2ج)  پـدر شـهید محمـد بـاقري    (حسین 

418 
 :6ج)  پدر شهید محمـد رشـیدي  (حسین 

15 
 :7ج)  پدر شـهید محمـد شـریفی   (حسین 

147 
 :9ج)  پدر شـهید محمـد غنچـی   (حسین 

589 
 :11ج)  پدر شهید محمد محمدي(حسین 

419 
)  پـدر شـهید محمـدتقی حیـدري    (حسین 

 541 :4ج
ــاش (حســین  ــدتقی نق ــدر شــهید محم )  پ

 43 :13ج
)  پـدر شـهید محمدرضـا اردکـانی    (حسین 

 536 :1ج
 :6ج)  پدر شهید محمدرضا زمانی(حسین 

295 

)  پدر شهید محمدرضا صـدراللهی (حسین 
 620 :7ج

)  نـژاد  پدر شهید محمدرضا وفـایی (حسین 
 252 :13ج

)  پدر شهید محمدصـادق یوسـفیان  (حسین 
 381 :13ج

)  پدر شهید محمـدعلی مصـطفایی  (حسین 
 684 :11ج

)  زاده پدر شهید محمدمهدي طـالع (حسین 
 66 :8ج

 :8ج)  پدر شهید مسـعود طـاهري  (حسین 
201 

)  نجفـی  پـدر شـهید مسـلم عـرب    (حسین 
 120 :9ج

 :10ج)  پدر شهید مهـدي فضـلی  (حسین 
69 

)  پــدر شــهید مهــدي معصــومیان(حســین 
 22 :12ج

)  فـوالدي  پدر شـهید نقـی ایمـانی   (حسین 
 310 :2ج

 118 :2ج) سن اکبریانشهیدح دایی(حسین 
)  عمــوي شــهید حســین همتیــان(حســین 

 332 :13ج
 :8ج)  فرزند شهید اسداهللا عامري(حسین 

371 
)  فرزند شـهید اکبـر عجـم اکرمـی    (حسین 

 696 :8ج
 



 )دفتر سیزدهم( دانامه کامل شه وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      522
 

 :2ج)  فرزند شهید جبرئیل بیـدقی (حسین 
667 

 :1ج)  اله آذري فرزند شهید سیف(حسین 
75 

)  فرزنــد شـهید شــکراهللا اصــغري (حسـین  
 712 :1ج

)  فرزنـد شـهید عبدالرضـا شـیبانی    (حسین 
 338 :7ج

)  اصـغر عبـدلی   فرزند شـهید علـی  (حسین 
 597 :8ج

 ابراهیمی، حسین ← حسین ابراهیمی
 اشرفی، حسین ← حسین اشرفی
 امامیان، حسین ← حسین امامیان
 امانی، حسین ← حسین امانی
 امینیان، حسین ← حسین امینیان
 نبابایی، حسی ← حسین بابایی

 )ع(امام حسین  ← )ع(بن علی   حسین
 پریمی، حسین ← حسین پریمی
 پهلوان، حسین ← حسین پهلوان
 تیموري، حسین ← حسین تیموري
 جدیدي، حسین ← حسین جدیدي
 جنداهللا، حسین ← حسین جنداهللا
 جودانه، حسین ← حسین جودانه
 چلویان، حسین ← حسین چلویان

 288 :4جحسین حاج بریم  
قاســمی،  حــاج ← ســمیقا حســین حــاج

 حسین

علیــان،  حــاجی ← علیــان حســین حــاجی
 حسین

 خرمیان، حسین ← حسین خرمیان
نـامنی،   خطیـري  ← نـامنی  حسین خطیري

 حسین
 خیده، حسین ← حسین خیده
 دارینی، حسین ← حسین دارینی

ذوالفقارخـانی،   ← حسین ذوالفقارخـانی 
 حسین

 رحیمی، حسین ← حسین رحیمی
 ن، حسینرستمیا ← حسین رستمیان
 سعیدي، حسین ← حسین سعیدي
 سلمانیان، حسین ← حسین سلمانیان
 سماوي، حسین ← حسین سماوي

 سنگسري، حسین ← حسین سنگسري
 شاطري، حسین ← حسین شاطري
 شامانی، حسین ← حسین شامانی

 حسنیی، حسین شاه ← حسنیی حسین شاه
 شاهسوار، حسین ← حسین شاهسوار
 شعبانی، حسین ← حسین شعبانی
اکبـر   دوسـت شـهید علـی   (حسین شکراهللا 

 217 :4ج)  پور حسین
 شهریاري، حسین ← حسین شهریاري
 شیرپور، حسین ← حسین شیرپور
 صادقچه، حسین ← حسین صادقچه
 صادقی، حسین ← حسین صادقی
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 صبور، حسین ← حسین صبور
 طاهرکرد، حسین ← حسین طاهرکرد

ــدي   ــین عاب ــواد  (حس ــهید ج ــت ش دوس
 165 :1ج)  ابراهیمی

 عابدي، حسین ← حسین عابدي
 عامري، حسین ← حسین عامري
عـامري،   عـرب  ← عـامري  حسین عـرب 

 حسین
محمـدي،   علـی  ← محمـدي  حسین علی

 حسین
 غفوري، حسین ← حسین غفوري
 پور، حسین غنیمت ← پور حسین غنیمت
ــدین حســین غیــاث ــ غیــاث ← ال دین، ال

 حسین
 غیبی، حسین ← حسین غیبی

 فر، حسین فروزان ← فر حسین فروزان
 فروغی، حسین ← حسین فروغی
 قهوري، حسین ← حسین قهوري

 سجردي، حسینال ← حسین السجردي
 مظفري، حسین ← حسین مظفري
 منتظري، حسین ← حسین منتظري
 مهدوي، حسین ← حسین مهدوي
 نصرتی، حسین ← حسین نصرتی
 نوشک، حسین ← حسین نوشک
 وکیلی، حسین ← حسین وکیلی
 همتیان، حسین ← حسین همتیان

 یحیی، حسین ← حسین یحیی
 آبادي، حسین یونس ← آبادي حسین یونس

ــین ــا حسـ ــل  ( آقـ ــهید ابوالفضـ ــدر شـ پـ
 747 :10ج)  واحد کسایی
اکبـر   دائی شهید علی(پور، اسماعیل  حسین
 217 :4ج)  پور حسین
 213 :4ج)  شهید(ی عل پور، حسین
 216 :4ج)  شهید(اکبر  پور، علی حسین
 219 :4ج)  شهید( قنبر پور، نیحس
 :4ج)  شــهید( محمــدابراهیم پــور، نیحســ
224 ،226 

)  ابـراهیم شـکوهی  پـدر شـهید   (حسینعلی 
 224 :7ج

)  پدر شهید ابوالقاسم سنگسـري (حسینعلی 
 553 :6ج

)  پدر شهید احمدرضا اصـحابی (حسینعلی 
 664 :1ج

)  علی دلیرش پدر شهید رمضان(علی  حسین
 396 :5ج

)  اصغر طاهریـان  پدر شهید علی(حسینعلی 
 244 :8ج

)  اکبـر ابراهیمـی   پدر شهید علی(حسینعلی 
 193 :1ج

 :1ج)  اکبر ادهم پدر شهید علی(حسینعلی 
530 

)  حیـدري  اکبـر  علـی  شهید پدر( حسینعلی
 513 :4ج
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)  اکبـر عـوض   پدر شـهید علـی  (حسینعلی 
 458 :9ج

)  علـی  پـدر شـهید گلعلـی گـل    (حسینعلی 
 174 :11ج

 :9ج)  پدر شهید مجید غالمـی (حسینعلی 
558 

)  جعفریان پدر شهید محمد ملک(حسینعلی 
 133 :12ج

)  ر شــهید مهــدي گردویــیپــد(حســینعلی 
 144 :11ج

ــینعلی  ــال  (حسـ ــهید جمـ ــردائی شـ پسـ
 629 :3ج)  اسماعیلی

 30 :1جحسینعلی احسانی  
 اکبرزاده، حسینعلی ← حسینعلی اکبرزاده
 حسنی، حسینعلی ← حسینعلی حسنی

ــانی  ــینعلی خراسـ ــانی،  ← حسـ خراسـ
 حسینعلی

رســــتمیان،  ← حســــینعلی رســــتمیان
 حسینعلی

رضـایی   ← یحسینعلی رضایی آهوانـوی 
 آهوانویی، حسینعلی

طاهریـــان،  ← حســـینعلی طاهریـــان 
 حسینعلی

 عامري، حسینعلی ← حسینعلی عامري
عبدالحسـینی،   ← حسینعلی عبدالحسینی

 حسینعلی
 علی قلیان، حسین ← علی قلیان حسین

کالنتـــري،  ← حســـینعلی کالنتـــري 
 حسینعلی

ــدیان  ــینعلی محمـ ــدیان،  ← حسـ محمـ
 حسینعلی

 ونسان، حسینعلیم ← حسینعلی مونسان
 نادمی، حسینعلی ← حسینعلی نادمی

 415 :8جحسینعلی، حاج محمدحسین  
)  اصـغر نـادعلی   پدر شهید علـی (حسینقلی 

 611 :12ج
 242، 240 :4ج)  شهید( ابراهیم ،ینیحس

 434 :7جحسینی، حسن  
 248، 246 :4ج)  شهید( سیدتقی ،ینیحس

 251 :4ج)  شهید( سیدحسین حسینی،
، 265، 260 :4ج)  شهید( لیسیدع  ،ینیحس
268 ،273 
، 282 :4ج)  شــهید( ســیدمجتبی  ،ینیحســ
288 
، 303 :4ج)  شــهید( سیدمحســن ،ینیحســ
305 
 307 :4ج)  شهید( سیدمحمد ،ینیحس
 327 :4ج)  شهید( سیدموسی ،ینیحس
ــ ــیدنوراهللا  ،ینیحس ــهید( س ، 332 :4ج)  ش
333 ،334 

ــینی، شــیخ علــی    دوســت شــهید  (حس
 580 :1ج)  لیمحمدحسین اسماعی

 317 :4ج)  شهید( محمدرضا حسینی،
 415 :8جحسینی، میرزاحسن  
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، 393 :4ج)  شهید( سیدابوالقاسم  حسینیان،
396 

 400 :4ج)  شهید( سیداسداهللا حسینیان،
 408، 405 :4ج)  شهید( سیدعلی حسینیان،
 410 :4ج)  شهید( سیدغالمرضا حسینیان،
ــینیان، ــیدکریم حس ــهید( س ، 419 :4ج)  ش

425 ،428 
ــینیان، ــا حس ــهید( سیدمحمدرض  :4ج)  ش

435 
، 337 :4ج)  شهید( محمدامین پور، ینیحس
341 
، 348 :4ج)  شـهید ( سیدمحمد فرد، ینیحس
350 
 :4ج)  شـهید ( سیدحسـین  قـان، یم ینیحس
353 ،355 
، 365 :4ج)  شهید( سیدرضا  قان،یم ینیحس
372 
، 376 :4ج)  شـهید ( سیدعلی  قان،یم ینیحس
381 
 :4ج)  شــهید( ســیدمحمد قــان،یم ینیحســ
385 

)  پـور  مادر شهید حسـین غنیمـت  (حشمت 
 605 :9ج

)  مادر شهید محمدرضا محمدیان(حشمت 
 464 :11ج

  36 :3ج  730 :2ج)  ع(حضرت ابوالفضل 
 :4ج  791، 620، 349، 210، 162، 65 :5ج

، 320، 317، 221 :6ج  708، 589، 378

، 437، 395 :10ج  119 :8ج  399، 345
 308، 242، 133، 122 :13ج 774

، 791 :5ج  584 :3ج)  س(حضرت رقیـه  
 768 :10ج  788 :8ج  818

، 75، 47، 46، 26 :1ج)  س(حضرت زهرا 
111 ،113 ،164 ،222 ،342 ،374 ،404 ،
417 ،428 ،450 ،453 ،556 ،557 ،598 ،
599 ،621 ،626 ،660 ،679 ،681 ،694 ،
  573، 219، 41، 16 :2ج  775، 765، 726
، 216، 215، 201، 153،200، 147 ،102 :3ج

317 ،325 ،366، 450 ،466 ،516 ،522 ،
،  64 :4ج  755، 680، 650، 649، 624، 557
122 ،123 ،261 ،286 ،311 ،357 ،435 ،
437 ،458 ،460 ،469 ،531 ،578 ،579 ،
، 86 :5ج  790، 766، 663، 606، 604، 581
106 ،135 ،160 ،161 ،176 ،178، 223 ،
229 ،255 ،256 ،3320 ،321 ،331 ،327 ،
349 ،356 ،379 ،380 ،422 ،424 ،439 ،
457 ،459 ،477 ،482 ،488 ،490 ،496 ،
530 ،540 ،619 ،659 ،683 ،727 ،736 ،
، 23، 17 :6ج  819، 792، 790، 775، 739
32 ،49 ،68 ،89 ،90 ،196 ،201 ،214 ،267 ،

335 ،236 ،258 ،267 ،335 ،338 ،340 ،
341 ،365 ،376 ،380 ،393 ،426 ،446 ،
469 ،470 ،471 ،472 ،516 ،537 ،575 ،
، 47، 35 :7ج  760، 758، 749، 695، 611
66 ،93 ،124 ،148 ،149 ،154 ،166 ،188 ،
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303 ،310 ،311 ،338 ،368 ،520 ،521 ،
، 389، 376، 182، 79، 84، 76 :8ج  587
424 ،427 ،526 ،570 ،595 ،614 ،681 ،
، 18 :9ج  764، 762، 707، 696، 687، 684
19 ،116 ،151 ،156 ،157 ،179 ،291 ،309 ،

315 ،317 ،334 ،336 ،338 ،384 ،465 ،
491 ،505 ،631 ،637 ،639 ،702 ،731  
، 30، 28، 27، 26، 25، 24، 19، 16 :10ج
31 ،110 ،160 ،162 ،198 ،211 ،277 ،287 ،

311 ،395 ،449 ،518 ،556 ،583 ،610 ،
، 145، 138، 122، 75 :11ج  695، 694
149 ،150 ،181 ،184 ،185 ،430 ،438 ،
449 ،495 ،496 ،544 ،588 ،632 ،648 ،
661 ،677 ،695 ،726 ،790 ،791 ،792  
، 48، 43، 42 :12ج623، 268، 135 :12ج
91 ،135 ،199 ،259 ،268 ،317 ،324 ،391 ،

441 ،453 ،479 ،480 ،548 ،623 ،786 ،
، 153، 79، 70، 67، 50، 23 :13ج  787
183 ،290 ،395 ،396   

، 47، 26 :1ج)  س(حضــــرت زینــــب  
113168 ،169 ،222 ،233 ،314 ،327 ،415 ،

475 ،508 ،538 ،560 ،599 ،611 ،621 ،
 :2ج  765، 736، 700، 693، 681، 626
، 85، 81، 46، 44، 25 :3ج  643، 561، 340
107 ،119 ،131 ،141 ،307 ،317 ،325 ،
، 122، 120 :4ج  706، 643، 557، 457
، 40، 26 :5ج  309، 262، 221، 157،209

75 ،83 ،87 ،107 ،125 ،135 ،178 ،229 ،
231 ،255 ،256 ،321 ،327 ،349 ،391 ،
441 ،467 ،469 ،470 ،487 ،489 ،510 ،
541 ،542 ،549 ،588 ،594 ،663 ،664 ،
678 ،698 ،711 ،721 ،729 ،773 ،792 ،
، 142، 137، 89، 65، 47، 45 :6ج  794
153 ،165 ،309 ،336 ،340 ،345 ،365 ،
391 ،399 ،429 ،469 ،470 ،474 ،482 ،
484 ،490 ،521 ،528 ،567 ،576 ،587 ،
593 ،609 ،619 ،685 ،691 ،692 ،708 ،
، 116، 115، 93، 66، 65 :7ج  788، 728
134 ،153 ،246 ،250 ،402 ،403 ،449 ،
، 319، 307، 251، 247، 79 :8ج  698، 551
321 ،323 ،324 ،387 ،389،401 ،402 ،491 ،
  18 :9ج  735، 696، 687، 664، 512
، 149، 126، 123، 121، 63، 51، 49 :10ج

185 ،231 ،277 ،289 ،314 ،316 ،333 ،
335،  381 ،384 ،437 ،449 ،469 ،471 ،
507 ،511 ،512 ،519 ،535 ،557 ،584 ،
، 138، 104 :11ج  704، 703، 630، 628
، 204، 182، 144 :13ج316 :12ج  185
247 ،317 ،346 ،373 

حضرت ابوالفضل  ←) ع( حضرت عباس
 )ع(

 )ع(امام علی ←) ع(حضرت علی 
 764 :10ج)  ع(اصغر حضرت علی
 764، 758 :10ج)  ع(اکبر حضرت علی
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 765 :10ج)  ع(حضرت قاسم
 )ص(پیامبر اکرم  ←حضرت محمد 
 766  :10جحضرت مسیح  
 784 :10ج)  س(حضرت معصومه
 770، 490 :10جحضرت موسی  

 29 :1جحضرت موسی بن جعفر  
 )عج(امام زمان  ← )عج(حضرت مهدي 

 29 :1جحضرت یحیی بن موسی  
ــت، ــا حقیق ــهید( مجیدرض ، 447 :4ج)  ش

449 
 782 :10ج  778 :1جاهللا   حکیم، آیت

 :2ج)  مادر شهید مهـدي بـداغی  (حکیمه 
512 

، 452 :4ج)  شــهید(ضــا حالجــان، محمدر
454 

 334 :7جحلوائی، حسین  
 458 :4ج)  شهید(حلوانی، عباسعلی 
 466، 465 :4ج)  شهید(حلوانی، علیرضا 

، 468 :4ج)  شـهید (حلوانی، محمدمهـدي  
471 

، 477 :4ج)  شـهید (محمـد   حلوایی، علـی 
478 

 :6ج)  مادر شـهید حسـن سـهمی   (حلیمه 
566 

، 11ج) مادر شهید حسن محمـدي (حلیمه 
358 

 :6ج)  مادر شـهید سـعید شـامانی   (حلیمه 
673 

)  مــادر شــهید سیدحســین آقایــان(حلیمــه 
 111 :1ج

مــــادر شــــهید غالمحســــین (حلیمـــه  
 613 :10ج)  نسب کردي

 :11ج)  مادر شهید محمد محبوبی(حلیمه 
310 

)  مـادر شـهید موسـی فیروزآبـادي    (حلیمه 
 123 :10ج

ــه ــاتون   حلیم ــهید محســن   (خ ــادر ش م
 247 :8ج ) طاهریان

)  مادر شهید محمـود فراتـی  (حلیمه خاتون 
 721 :9ج

 :4ج  756، 624 :3ج  )سیدالشهداء(حمزه 
 792 :11ج  102 :7ج  801 :6ج  791
 787 :12ج

 :3ج)  برادر شهید اسماعیل جاللی(حمید 
565 

 :4ج)  اهللا حامـدي  برادر شهید عین(حمید 
112 

 :7ج)  برادر شـهید هـادي شـریفی   (حمید 
169 
)  اهللا عبـداللهی  پسـر شـهید حجـت   (د حمی
 583 :8ج

)  پسرعموي شهید عباسعلی صفري(حمید 
 772 :7ج

 اکبري، حمید ← حمید اکبري
 انصاري، حمید ← حمید انصاري
 صادقی، حمید ← حمید صادقی
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 قدس، حمید ← حمید قدس
 کرمانیان، حمید ← حمید کرمانیان
 متحدي، حمید ← حمید متحدي
 ، حمیدمظاهري ← حمید مظاهري

آشــــوري،  ← حمیدرضــــا آشــــوري
 حمیدرضا

 اکرم، حمیدرضا ← حمیدرضا اکرم
توفیقیــــان،  ← حمیدرضــــا توفیقیــــان

 حمیدرضا
 جمعه، حمیدرضا ← حمیدرضا جمعه

ــهرابیان ــا شـ ــهرابیان،  ← حمیدرضـ شـ
 حمیدرضا

 صفائی، حمیدرضا ← حمیدرضا صفائی
 صیاد، حمیدرضا ← حمیدرضا صیاد

زاده،  دمحمـو  ← زاده رضـا محمـود   حمید
 رضا حمید
 رضا مزجی، حمید ← رضا مزجی حمید
 رضا مالیی، حمید ← رضا مالیی حمید

 :7ج)  مادر شهید ابراهیم صـابري (حمیده 
410 

 :7ج)  مـادر شـهید علـی صـادقی    (حمیده 
452 

)  ئـی  مـادر شـهید علیرضـا مهـدي    (حمیده 
 370 :12ج

 :8ج)  مـادر شـهید عیسـی عجـم    (حمیده 
657 

)  فـوالدي  قـی ایمـانی  مادر شـهید ن (حمیده 
 310 :2ج

)  ئـی  مادر شهید نورمحمـد مهـدي  (حمیده 
 388 :12ج

 485، 481 :4ج)  شهید(حمیدي، عبدالرضا 
 745 :4جحنظله  

 :1ج)  مادر شهید احمد آقـایی (حورالعین 
116 

 :2ج)  مادر شهید رسـول بابـایی  (حورنسا 
365 

)  مادر شهید غالمحسین بسـطامی (حورنسا 
 592 :2ج

)  در شــهید ســهراب جوادیــانمــا(حــوري 
 679 :3ج

  730 :2جحونري حـائري، حـاج محمـد     
 781 :8ج

)  پدر شهید حسن رجبیـان سـورچه  (حیدر 
 701 :5ج

 :3ج)  پدر شهید حسـین جدیـدي  (حیدر 
474 

 هراسانیان، حیدر ← حیدر هراسانیان
 292 :13جحیدرایی، ابوالفضل  

 292 :13جحیدرایی، نعمت  
 :4ج)  شــهید(ل محمداســماعی حیــدرزاده، 

488 
، 496 :4ج)  شهید(سیدمحسن  حیدرهایی، 

498 
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 503، 500 :4ج)  شهید(علی  حیدري، 
، 508 :4ج)  شــهید(اصــغر  علــی  حیــدري،

511 
 513 :4ج)  شهید(اکبر  حیدري، علی

، 521 :4ج)  شـهید (محمـد   حیدري، علـی 
525 

 530 :4ج)  شهید(محمد  حیدري، 
 541 :4ج)  شهید(محمدتقی  حیدري، 
 546 :4ج)  شهید(محمدرضا  حیدري، 

 551، 550 :4ج)  شهید(حیدري، یحیی 
 558، 553 :4ج)  شهید(پور، علی  حیدري
معلم شـهید محمـدعلی   (پور، علی  حیدري
 607 :2ج)  بلبلیان
 475، 420، 419 :10جاالنبیاء   خاتم

 572، 567 :4ج)  شهید(سیدعلی  خاتمی، 
مـــادر شـــهید محمدرضـــا   ( خـــاتون 

 501 :9ج)  بلوك بغری
 :9ج)  مادر شهید اسماعیل عـرب (خاتون 

131 
)  اهللا عبـداللهی  مادر شـهید حجـت  (خاتون 

 582 :8ج
 :7ج)  مادر شهید حسین صادقچه(خاتون 

426 
 :3ج)  مادر شهید قربانعلی جـامی (خاتون 

454 
)  مـادر شـهید محمـدعلی کـاظمی    (خاتون 

 581 :10ج
 582، 577 :4ج)  شهید(خادمی، محمد 

  595، 588 :4ج)  شــهید(خادمیـان، حسـن   
 599، 593، 592 :4ج

 602 :4ج)  شهید(خادمیان، غالمعلی 
، 612 :4ج)  شـهید (خادمیان، محمدمهدي 

615 
، 618 :4ج)  شــهید(خــارکش، رمضــانعلی 

620 ،622 
ــا  ــی، احمدرض ــهید(خالص ، 627 :4ج)  ش

633 
دوســت شــهید هــادي (خالصــی، عبــداهللا 

 169 :7ج)  شریفی
 649، 647 :4ج)  شهید(غالمرضا  خالصی،

، 654 :4ج)  شـهید (خالصی، محمدحسـن  
657 

، 660 :4ج)  شــهید(خالصــی، محمدرضــا 
664 

 :4ج)  شـهید (دوسـت، ابوالقاسـم    خالصی
669 ،673 

 681، 678 :4ج)  شهید(خالقی، محمدعلی 
 686، 685 :4ج)  شهید(خالقیان، احمد 

 17، 15 :2جعبا   خامس آل
ــه ــیدعلیاي خامن ــت( ، س ، 56 :1ج )اهللا آی

، 150 :3ج  241 :2ج  770، 578، 229
، 813 :5ج  789، 787 :4ج  750، 499
 798، 227  :6ج  784،885 :8ج  815، 814
 :13ج 775 :12ج 773 :11ج  765 :10ج

143 
 435 :3جخامه، نادعلی  
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 690، 689 :4ج)  شهید( حسن بیکیان، خان
پدربزرگ شهید رحیم (خانجانی چراغعلی 

 207 :7ج)  اريشک
 207 :7جاله   خانجانی، فتح
کوهسـار،   پیـاده  ← کوهسـار  خانعلی پیاده

 خانعلی
 694، 692 :4ج)  شهید( حسن خانعلی،

 697 :4ج)  شهید( اهللا حجت خانلرخانی،
)  حسـینیان  سیدغالمرضـا  شهید مادر( خانم
 410 :4ج

 :2ج)  مادر شهید علـی الیاسـی  (جان  خانم
166 
، 705 :4ج)  شهید( غالمرضا محمدي، خان

 709  
 :4ج)  شــهید( محمدرضــا محمــدي، خــان
712 

 :12ج)  مادر شهید اسداهللا مونسـان (خاور 
334 

)  حقیقـت  مادر شهید عبداهللا مـرادي (خاور 
 573 :11ج

)  آبـادي  مادر شـهید علیرضـا کـرك   (خاور 
 616 :10ج

 :6ج)  مادر شهید غالمرضـا سـاالر  (خاور 
335 

)  نظـري  مـادر شـهید محمدمهـدي   (خـاور  
 20 :13ج

 207 :7جخبري، علی  
 760 :10جختیار  

 719، 718 :4ج)  شهید( محمدعلی ختیال،
)  پـور  حسین اکبر علی شهید پدر( خدابخش

 216 :4ج
 177 :8جاهللا   خدابخشیان، حبیب

، 721 :4ج)  شـهید ( محمدرضا لو، خدابنده
724 ،725 ،731 ،733 
)  اکبــر کاشــفی پــدر شــهید علــی(داد  خــدا
 559 :10ج

، 736 :4ج)  شهید( محمدجعفر خدادادیان،
739 

 745، 742 :4ج)  شهید( علیرضا خدامی،
، 751، 749 :4ج)  شـهید ( محمـود  خدامی،

752 
)  حمیـدي  عبدالرضا شهید پدر( خداوردي

 481 :4ج
، 757 :4ج)  شـهید ( محمدعلی خداوردي،

758 ،760 
، 765 :4ج)  شـهید ( نوروزعلی خداوردي،

768 
ــوا  ــدایی، ج ــد  (د خ ــهید مجی ــت ش دوس

 296 :2ج)  ایزدبخش
 779، 775 :4ج)  شهید( حسنعلی خداییان،

، 15 :5ج)  شـهید (اهللا  خدرموحدي، لطـف 
18 

)  پـور  فرزند شهید علـی جعفـري  (خدیجه 
 557 :3ج

)  اصـغر عبـدلی   فرزند شهید علـی (خدیجه 
 596 :8ج
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)  فرزند شهید محمـدباقر صـفري  (خدیجه 
 783 :7ج

 بوالقاســــما شــــهید مــــادر( خدیجــــه
 669 :4ج)  دوست خالصی

 :3ج)  مادر شهید احمـد جاللـی  (خدیجه 
563 

)  مادر شهید احمدرضـا عبـدوس  (خدیجه 
 601 :8ج

 :12ج) مادر شـهید احمـدمقیمی  (خدیجه 
97 

 :6ج)  مادر شهید حسین شـامانی (خدیجه 
668 

ــه  ــین نوشــک (خدیج ــهید حس ــادر ش )  م
 192 :13ج

)  مادر شهید خسرو فرید محمدنیا(خدیجه 
 49 :10ج
  )حسـینی  سـیدعلی  شـهید  مـادر ( جـه یخد
 265 :4ج

ــه  ــت   (خدیج ــاس دوس ــهید عب ــادر ش م
 420 :5ج)  محمدي
 :13ج)  مادر شهید عباس نعمتـی (خدیجه 

28 
)  مـادر شـهید عباسـعلی صـلواتی    (خدیجه 

 15 :8ج
)  پـور  مـادر شـهید علـی جعفـري    (خدیجه 

 554 :3ج
 :7ج)  مادر شـهید علیرضـا صـفا   (خدیجه 

688 

ــدي (ه خدیجــ ــادر شــهید علیرضــا مفی )  م
 47 :12ج

)  مادر شهید غالمحسین رضـوانی (خدیجه 
 124 :6ج

 :3ج)  مادر شهید غالمعلی ترابی(خدیجه 
263 

ــان (خدیجــه  ــد یعقوبی ــهید مجی ــادر ش )  م
 366 :13ج

)  بیگـی  مادر شهید محسن حسـن (خدیجه 
 170 :4ج

 :11ج)  مادر شهید محسن متولی(خدیجه 
276 

)  ید محمــد جــاجرمیمــادر شــه(خدیجــه 
 3،438ج

 :8ج)  مادر شهید محمد عـامري (خدیجه 
432 

 :11ج)  مادر شهید محمد مرادي(خدیجه 
567 

مــادر شــهید محمداســماعیل   (خدیجــه 
 189 :3ج)  پیوندي

)  مــادر شــهید محمــدباقر قرایــی(خدیجــه 
 391 :10ج

)  مادر شهید محمـدتقی رحمـانی  (خدیجه 
 710 :5ج

ــادر شــهید محمــود م(خدیجــه  ــیم )  کرم
 107 :12ج

)  نجفـی  مادر شـهید مسـلم عـرب   (خدیجه 
 120 :9ج
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 :10ج)  مادر شهید میکائیل قرنی(خدیجه 
458 

 :3ج)  مادر شهید یوسف پریمـی (خدیجه 
75 

)  مادر شـهید علـی مظفـري   (خدیجه بیگم 
 734 :11ج

)  مادر شهید حسن طاهریان(سلطان  خدیجه
 231 :8ج

 27، 25 :5ج)  شهید(خراسانی، ابراهیم 
، 38، 30 :5ج)  شهید(خراسانی، ابوالفضل 

39 
 61 :5ج)  شهید(خراسانی، حسینعلی 
 71، 69 :5ج)  شهید(خراسانی، رمضانعلی 
 76، 73 :5ج)  شهید(خراسانی، عباسعلی 

 87، 85، 81 :5ج)  شهید(خراسانی، محمد 
 92، 90 :5ج)  شهید(خراسانیان، جمشید 

، 95 :5ج)  شهید(نژاد، محمدتقی  خراسانی
98 ،99 

 104 :5ج)  شهید(خراط، محمدحسن 
 110 :5ج)  شهید(خرمی، علی 

 116، 114 :5ج)  شهید(خرمیان، حسین 
)  پــدر شــهید عبــاس فیروزبخــت(خســرو 

 141 :10ج
 عربیان، خسرو ← خسرو عربیان
حمـدنیا،  م فریـد  ← محمدنیا خسرو فرید

 خسرو
 810 :5جخضر  

 133 :5ج)  شهید(خطیري نامنی، حسن 
، 123 :5ج)  شـهید (خطیري نامنی،حسـین  

127 
 140، 138 :5ج)  شهید(خلجیان، عباس 

 145، 143 :5ج)  شهید(خلعی، علی 
)  پدر شـهید محمداسـماعیل نجفـی   (خلیل 
 730 :12ج

 باشی، خلیل بینا ← باشی خلیل بینا
 میان، خلیلقاس ← خلیل قاسمیان

 اهللا بهرامی، خلیل ← اهللا بهرامی خلیل
، 149 :5ج)  شـهید (اکبـر   نـژاد، علـی   خلیل
152 

 162، 159 :5ج)  شهید(خلیلی، امراهللا 
 170، 167 :5ج)  شهید(خلیلی، محمد 

 :2ج  40 :1ج  خمینی، حاج آقـا مصـطفی  
 390 :7ج  413

 178، 173 :5ج)  شهید(خواجوي، حسن 
 493 :7جري  خواجه عبداهللا انصا

 237 :3جخواجه لوالك  
 186، 184 :5ج)  شهید(اصغر  خواجه، علی

، 189 :5ج)  شـهید (خواجه، محمدحسـن  
191 

، 195 :5ج)  شهید(زاده، محمدعلی  خواجه
199 ،201 

، 204 :5ج)  شهید(مظفري، ابراهیم  خواجه
211 

، 219 :5ج)  شـهید (مظفري، حسن  خواجه
224 



 533)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :5ج)  شــهید(میرزایــی، عطــاءاهللا  خواجــه
229 ،232 

 782 :10ج  778 :1جاهللا   خوانساري، آیت
)  اهللا زیـاري  مادر شهید نعمت(چهره  خوب
 312 :6ج

 237، 235 :5ج)  شهید(خورزانی، مهدي 
 :3ج)  مادر شهید احمد تبریزي(خورشید 

199 
 :2ج)  مـادر شـهید حسـن بخشـی    (خورشید 

482 
)  مــادر شــهید محمــد مظفــري(خورشــید 

 737 :11ج
)  نـو  مادر شهید محمدباقر حسـن (خورشید 

 180 :4ج
ــید  ــروي (خورش ــدي ه ــهید مه ــادر ش )  م

 321 :13ج
، 255 :5ج)  شـهید (خوشی، محمدحسـن  

257 
، 259 :5ج)  شـهید (جگـري، محمـد    خون
262 ،265 

 274، 272 :5ج)  شهید(خیده، حسین 
 279، 277 :5ج)  شهید(خیرآبادي، حسن 

 :1ج) خـوان ا اهللا پـدر شـهید ذبـیح   (خیراهللا 
480 

)  مادر شهید سیدحسـن طـاهري  (خیرالنسا 
 127 :8ج

)  مادر شـهید سـیدمحمود زرگـر   (خیرالنسا 
 261 :6ج

)  مادر شهید سـیدنوراهللا حسـینی  (خیرالنسا 
 332 :4ج

ــا  ــاس   (خیرالنســ ــهید عبــ ــادر شــ مــ
 541 :5ج)  ذوالفقارخانیان

)  جو اصغر شجاع مادر شهید علی(خیرالنسا 
 20 :7ج

)  اکبـر طـاهرزاده   در شهید علیما(خیرالنسا 
  89 :8ج

)  مادر شهید قـدمعلی کیکاوسـی  (خیرالنسا 
 120 :11ج

ــا  ــد   (خیرالنســ ــهید محمــ ــادر شــ مــ
 547 :5ج)  ذوالفقارخانیان

)  مـادر شـهید محمدرضـا جبلـه    (خیرالنسا 
 461 :3ج

 :6ج)  مادر شهید ناصر سـلطان (خیرالنسا 
488 

 :5ج)  اهللا ذاکریان مادر شهید نبی(خیرالنسا 
512 

)  مـادر شــهید یعقـوب مســلمی  (خیرالنسـا  
 658 :11ج

مــادر شــهید محمدمهــدي    (خیرالنســاء 
 502 :11ج)  محمودي

)  نـژاد  مادر شهید حسین السجردي(خیران 
 196 :11ج

ــري  ــی  (خیـ ــد علـ ــهید محمـ ــادر شـ مـ
 99 :9ج)  عامري عرب

 :5ج)  پدر شهید محمد درخشـانی (داداهللا 
343 
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)  وسـی دوست شـهید محمـود طاو  (دادمهر 
 85 :8ج

 171 :4ج)  خیاط(دارنده، رضا 
، 287، 282 :5ج)  شــهید(دارینـی، حســین  

291 
، 299 :5ج)  شـهید (محمدي، سیاوش  داش
302 

 309 :5ج)  شهید(دامغانی، الیاس 
 84 :8جدامغانی، محمدسلطان  

 205 :8جدانشجو، حمید  
 فتحی، داود ← داود فتحی
 782، 766 :10ج  816 :5ج)  ع(داود نبی

 314 :5ج)  شهید(داودي، عباس 
 323، 317 :5ج)  شهید(داودي، غالمرضا 

 331، 328 :5ج)  شهید(داودي، محمدرضا 
 337، 334 :5ج)  شهید(داودیان، محمد 
 عموزاده، داور ← داور عموزاده

ــق (داوود  ــالم موث ــهید غ ــدر ش   :12ج)  پ
227 

ــاجی ــایی داوود ح ــاجی ← آق ــایی،  ح آق
 داوود

 615 :7جدایی شیخ  
 :13ج)  برادر شهید تقی نکـویی (دبیح اهللا 

55 
 63 :10ج)  ص(دخت رسول اهللا
، 340 :5ج)  شـهید (حسـن   دربانیان، غـالم 

341 

)  علی عربانصاريمادر شهید حسن(بی  دربی
 720 :8ج

 784 :8ج  813 :5جدرخشان، علی  
 345، 343 :5ج)  شهید(درخشانی، محمد 

 350، 347 :5ج)  شهید(حرفه، بهرام  درزي
 355 :5ج)  شهید(اهللا  دروکی، برات

 زمانی، درویشعلی ← درویشعلی زمانی
ــان، محمــدعلی  ، 367 :5ج)  شــهید(دزیانی

370 
، 378 :5ج)  دشـهی (اهللا  افکن، رحمت دست

381 
 :3ج  771، 392، 229، 187 :1جدســتغیب  

 :5ج  790، 604 :4ج  405، 325، 285
  532، 271، 152 :7ج  714 :6ج  816، 791
 :13ج  766 :10ج  787، 308، 295 :8ج

407 
 :5ج)  اهللا آیـت (دستغیب، سیدمحمد تقـی  

816 
 386، 385 :5ج)  شهید(دشتی، موسی 

، 388 :5ج  )شــهید(دعــایی، محمدمهــدي 
393 

 396 :5ج)  شهید(علی  دلیرش، رمضان
 402 :5ج)  شهید(دماوندي، محمدحسین 

 413 :5ج)  شهید(دنکوب، یونس 
 :5ج)  شــهید(دوســت محمــدي، عبــاس 

420 ،441 
 :5ج)  شـهید (محمـدي، مصـطفی    دوست

430 ،435 ،452 ،460 
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 440 :5ج)  شهید(اصغر  دوالبی، علی
 473، 446 :5ج)  شهید(دولتی، محمدحسن
 483، 452 :5ج)  شهید(دهرویه، ابوالقاسم 

 457 :5ج)  شهید(العابدین  دهرویه، زین
ــحاق   ــان، اس ــد   (دهق ــهید محم ــرادر ش ب

 464 :7ج)  صادقی
پدر همسـر شـهید محمـد    (دهقان، رمضان 

 464 :7ج)  صادقی
ــاس  پســرعمه شــهید محمــد (دهقــان، عب

 466 :7ج)  صادقی
 467 :5ج)  شهید(دهقان، علیمردان 

)  برادر شهید محمد صادقی(دهقان، عیسی 
 464 :7ج

پســرعمه شــهید محمــد (اهللا  دهقــان، ولــی
 466 :7ج)  صادقی
 518، 474 :5ج)  شهید(پور، حسن  دهقان
 481 :5ج)  شهید(طرزه، حسن  دهقان
 :5ج)  شــهید(علــی  طــرزه، رجــب دهقــان

487، 533 
 493 :5ج)  شهید(نژاد، محمد  دهقان

 500 :5ج)  شهید(ذاکري، محمدباقر 
 509 :5ج)  شهید(ذاکریان، غالمرضا 

 512 :5ج)  شهید(اهللا  ذاکریان، نبی
)  نـژاد  پدر شهید عبدالرضا غریـب (اهللا  ذبیح
 524 :9ج

 :6ج)  اکبر رئیسی پدر شهید علی(اهللا  ذبیح
219 

)  حسـینی  پدر شهید فرامـرز علـی  (اهللا  ذبیح
 326 :9ج

 :6ج  )پدر شهید محمد سـلطانیه (اهللا  ذبیح
504 
)  پدر شهید محمدرضا کشاورزیان(اهللا  ذبیح
 24 :11ج

 اهللا اخوان، ذبیح ← اهللا اخوان ذبیح
ــیح ــور اهللا جــوادي ذب ــور،  جــوادي ← پ پ
 اهللا ذبیح

 520 :5ج)  شهید(ذبیحی، ابراهیم 
)  پدر شـهید حسـینعلی کالنتـري   (ذوالفقار 

 55 :11ج
)  پدر شـهید محمدحسـین تـولی   (ذوالفقار 

 394 :3ج
 تورانیان، ذوالفقار ← والفقار تورانیانذ

ــاري  ــار ذوالفقـ ــاري،  ← ذوالفقـ ذوالفقـ
 ذوالفقار

، 525 :5ج)  شـهید (ذوالفقارخانی، حسـین  
533 

، 541 :5ج)  شـهید (ذوالفقارخانیان، عباس 
543 

، 547 :5ج)  شـهید (ذوالفقارخانیان، محمد 
 551 

 557 :5ج)  شهید(ذوالفقاري، جمشید 
 560 :5ج)  شهید( اهللا ذوالفقاري، حبیب

 567 :5ج)  شهید(ذوالفقاري، ذوالفقار 
ــهراب  ــاري، س ــهید(ذوالفق ، 570 :5ج)  ش

572 
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 574 :5ج)  شهید(ذوالفقاري، عبداهللا 
 579 :5ج)  شهید(ذوالفقاري، محمدتقی 

 586 :5ج)  شهید(ذوالفقاریان، بزرگ 
 594، 592 :5ج)  شهید(ذوالفقاریان، بهمن 

 222، 219 :6ج)  شهید(اکبر  رئیسی، علی
 600، 597 :5ج)  شهید(رائیجی، یوسف 

)  مــادر شــهید عباســعلی چوپــانی(راضــیه 
 737 :3ج

)  محمـدي  مـادر شـهید علـی علـی    (راضیه 
 396 :9ج

 :2ج)  فرزند شهید حمید انصـاري (رامین 
281 

 767 :10جرباب  
 788 :8ج)  همسر سیدالشهداء(رباب 
  )بلـوك  مادر شهید عباسعلی غریـب ( ربابه 
 495 :9ج

 :1ج)  مادر شهید ابـراهیم ابـوتراب  (ربابه 
277 

ــه  ــیان (رباب ــهید ابوالحســن کاش ــادر ش )  م
 550 :10ج

 :1ج)  مادر شهید ابوالقاسم اصغریان(ربابه 
692 

ــه  ــی (رباب ــم مقدس ــهید ابوالقاس ــادر ش )  م
 6147 :12ج

 474 :5ج) پور مادرشهیدحسن دهقان(ربابه 
 :6ج ) مادر شـهید حسـن زنـدانیان   (ربابه 

303 
 210 :11ج)  مادر شهید حسن لطفی(ربابه 

)  مــادر شــهید حســینعلی رســتمیان(ربابــه 
 783 :5ج

 :9ج)  مادر شهید سیدرضـا عرفـانی  (ربابه 
233 

 73 :1ج)  اهللا آذري مادر شهید سیف(ربابه 
 128 :3ج)  مادر شهید عبداهللا پهلوان(ربابه 
 :2ج)  اهللا بلـوچی  مادر شهید عـزت (ربابه 
611 
)  اصــغر فوادیــان مــادر شــهید علــی(ابــه رب
 105 :10ج

 :6ج)  مادر شـهید فرهـاد روشـنایی   (ربابه 
193 

 :3ج)  اي اهللا جمعه مادر شهید قدرت(ربابه 
654 

 :9ج)  مادر شهید محمدحسن فراتی(ربابه 
711 

 :1ج)  مادر شهید محمدعلی اعرابی(ربابه 
715 

)  زاده مادر شهید محمـدعلی خواجـه  (ربابه 
 195 :5ج

)  مـادر شـهید محمـدعلی رسـتمیان    (ربابه 
 801 :5ج

 :13ج)   مادر شهید محمود یحیـایی (ربابه 
350 

 :11ج)  مادر شـهید مرتضـی مربـی   (ربابه 
580 

 :3ج)  مادر شهید مسـعود جدیـدي  (ربابه 
481 



 537)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 69 :10ج)  مادر شهید مهدي فضلی(ربابه 
 603 :5ج)  شهید(ربانیان، اسفندیار 

 532 :2جربعی بن عامر  
 615، 612 :5ج)  شهید(اکبر  زاده، علی ربیع
 621، 618 :5ج)  شهید(زاده، محمد  ربیع

 :5ج) شـهید (ربیعی هاشـمی، سـیدمحمود  
639 ،643 ،644 

ــراهیم  ــی، اب ــهید(ربیع   628، 625 :5ج)  ش
 288 :8ج

ــدعلی    ــایی، محم ، 187، 229 ، 61 :1جرج
 :5ج  413، 325، 241 :2ج  783، 392
  589، 532، 269، 152، 102 :7ج  817، 811
، 385، 384، 381 :10ج  60 :9ج  734 :8ج

  808 :11ج  768، 767، 765، 749، 497
 86، 62 :13ج  797 :12ج

)  پدربزرگ شهید اکبر عجم اکرمـی (رجب 
 700 :8ج

ــاج  (رجــب  ــانعلی ح ــهید قرب دوســت ش
 40 :4ج)  حسنی

 پریمی، رجب ← رجب پریمی
 650 :5ج)  شهید(اصغر  زاده، علی رجب
 657 :5ج)  شهید(زاده، غالمحسین  رجب

)  نـژاد  پدر شهید ابراهیم مطهـري (رجبعلی 
 709 :11ج

)  نـژاد  پدر شـهید حسـن غریـب   (رجبعلی 
 517 :9ج

 :10ج)  پدر شهید حسن کاظمی(رجبعلی 
570 

 :7ج)  پدر شهید حسـین صـبور  (رجبعلی 
570 

)  نهاد اهللا روشن پدر شهید رحمت(رجبعلی 
 209 :6ج

 :9ج) عرب  اهللا پدر شهید رحمت(رجبعلی 
147 

)  پدر شهید رمضـانعلی خـارکش  (رجبعلی 
 618 :4ج

 :2ج)  پدر شهید علی باباصـادق (رجبعلی 
345 

 :9ج)  پدر شهید علیرضـا عـرب  (رجبعلی 
193 

 :8ج)  پدر شـهید عیسـی عجـم   (رجبعلی 
657 

 :5ج)  پدر شهید مجیـد رجبیـان  (رجبعلی 
696 

)  تـی  پدر شهید محمدحسین تـی (رجبعلی 
 404 :3ج

)  حسـینی  محمدرضـا  شـهید  پدر( رجبعلی
 317 :4ج

)  حالجـان  محمدرضـا  شهید پدر( رجبعلی
 452 :4ج

 :7ج)  پدر شـهید یـداهللا شـهاب   (رجبعلی 
279 

)  نـژاد  پدر شـهید یـداهللا مطهـري   (رجبعلی 
 719 :11ج

 ادب، رجبعلی ← رجبعلی ادب
 امیري، رجبعلی ← رجبعلی امیري
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فوالدي،  ایمانی ← فوالدي رجبعلی ایمانی
 رجبعلی

 تختی، رجبعلی ← رجبعلی تختی
حســنی،  حــاج ← حســنی رجبعلــی حــاج

 رجبعلی
ــب ــان  رجــ ــی دهقــ ــرزه علــ  ← طــ

 علی طرزه،رجب دهقان
 سعیدي، رجبعلی ← رجبعلی سعیدي
 سلمانی، رجبعلی ← رجبعلی سلمانی
اکرامـی،   عجـم  ← اکرامـی  رجبعلی عجم

 رجبعلی
 علی عرب، رجب ← علی عرب رجب

خـالقی،   عـرب  ← خـالقی  رجبعلی عرب
 رجبعلی

علیمردانـــی،  ← رجبعلـــی علیمردانـــی
 رجبعلی

ــرز  ــی گ ــدین رجبعل ــرز ← ال ــدین،  گ ال
 رجبعلی

ــابوري  ــی نیشـ ــابو ← رجبعلـ ري، نیشـ
 رجبعلی

 287 :7جرجبی حاج تقی  
همسـر شـهید محمـدباقر    (رجبی، سـکینه  

 783 :7ج)  صفري
 663 :5ج)  شهید(رجبی، صفرعلی 

 674، 672 :5ج)  شهید(رجبی، محمد 
 678، 676 :5ج)  شهید(رجبی، محمدرضا 

 682 :5ج)  شهید(رجبی، محمدعلی 
 687 :5ج)  شهید(اهللا  رجبی، نعمت

 701 :5ج)  شهید(رجبیان سورچه، حسن 
 696 :5ج)  شهید(رجبیان، مجید 

 323 :3ج  323 :2جرجوي  
 790 :4جرحایی، محمدعلی  

)  پدر شـهید محمـدتقی رحمـانی   (رحمان 
 710 :5ج

، 13ج  )پدر شهید هادي هراتیان(رحمانقلی 
302 

  710 :5ج)  شهید(رحمانی، محمدتقی 
)  محمـد عـاقلی   برادر شهید علـی (رحمت 

 346 :8ج
)  پدر شهید ابوالقاسـم مقدسـی  (اهللا  رحمت

 61 :12ج
)  خـداییان  حسـنعلی  شهید پدر( اهللا رحمت

 775 :4ج
)  پـدر شـهید حسـین شـیرپور    (اهللا  رحمت

 387 :7ج
 :10ج)  پدر شهید رحیم قدس(اهللا  رحمت

333 
 :3ج)  پدر شهید عبداهللا پهلوان(اهللا  رحمت

128 
)  اصغر پـازوکی  پدر شهید علی(اهللا  رحمت

 28 :3ج
 ماشــــااهللا شــــهید پــــدر( اهللا رحمــــت

 100 :4ج)  کمالی حاجی



 539)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

پــدر شــهید محمدحســین   (اهللا  رحمــت
 685 :7ج)  صرفی
)  پدر شهید محمدرضـا شـحنه  (اهللا  رحمت

 65 :7ج
ــري،  ← اهللا جعفــــري رحمــــت جعفــ

 اهللا رحمت
عیـدي،   حـاج  ← عیـدي  اهللا حـاج  رحمت
 اهللا رحمت
افکـن،   دسـت  ← افکـن  اهللا دسـت  رحمت
 اهللا رحمت

نهــاد،  روشــن ← نهــاد اهللا روشــن حمــتر
 اهللا رحمت

عالیشــاهی،  ← اهللا عالیشــاهی رحمــت
 اهللا رحمت
 اهللا عرب، رحمت ← اهللا عرب رحمت
حسـینی،   علی ← حسینی اهللا علی رحمت
 اهللا رحمت

ــیم  ــد  (رحـــ ــهید احمـــ ــدر شـــ پـــ
 490 :7ج)  شهمیرزادي صادقی
 :2ج)  پدر شـهید محمـود بیاریـان   (رحیم 

639 
 شکاري، رحیم ← رحیم شکاري
 رحیم  صباغیان، ← رحیم صباغیان
 قدس، رحیم ← رحیم قدس

 :7ج)  مادر شهید عباس صـادقچه (رحیمه 
431 

)  ديفـوال  مادر شهید علی چنگیزي(رحیمه 
 732 :3ج

)  مادر شـهید محمدرضـا نـوروزي   (رحیمه 
 139 :13ج

)  دوست شـهید مسـعود جدیـدي   (رحیمی 
 485 :3ج

 714 :5ج)  شهید(رحیمی، حسین 
 719 :5ج)  شهید(رحیمی، رمضانعلی 

 728، 724 :5ج)  شهید(رحیمی، علی 
 736 :5ج)  شهید(رحیمی، مسیح 

 743 :5ج)  شهید(رحیمیان، عبدالمجید 
 755، 751 :5ج)  شهید(ان، مجید رحیمی
ــر رزاق   12 :3ج  12 :2ج  13 :1ج زاده، امی
 :8ج  12 :7ج  13 :6ج  12 :5ج  12 :4ج
 :12ج  12 :11ج  12 :10ج  12 :9ج  12
 12 :13ج  12

)  محمـدي  پدر شهید محمدتقی علی(رستم 
 402 :9ج

 532 :2ج)  سردار ایرانی(رستم 
 761 :5ج)  شهید(رستمی، عیسی 

 773 :5ج)  شهید(میان، حسین رست
، 783 :5ج)  شــهید(رســتمیان، حســینعلی 

785 
، 790 :5ج)  شــهید(رســتمیان، شــیرمحمد 

 792 
، 794 :5ج)  شهید(رستمیان، محمدحسین 

797 
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، 801 :5ج)  شــهید(رســتمیان، محمــدعلی 
804 

 :9ج)  پدر شهید مهدي علیمـردان (رسول 
413 

 )ص(پیامبر اکرم  ←رسول اکرم 
 ایوانکی، رسول ← انکیرسول ایو

 بابایی، رسول ← رسول بابایی
 جعفري، رشید ← رشید جعفري

)  مادر شهید عبدالمجیـد رحیمیـان  (رشیده 
 743 :5ج

 18، 15 :6ج)  شهید(رشیدي، محمد 
 :13ج)  بـرادر شـهید محمـد نـوروزي    (رضا 
134 

)  پدر شهید ابوالفضل زادخیررحمـت (رضا 
 226 :6ج

)  محمـدنیا پدر شـهید خسـرو فریـد    (رضا 
 49 :10ج

 محمــد موســوي پــدر شــهید ســید(رضــا 
 281 :12ج)  چاشمی 

 :11ج)  پدر شهید عباسـعلی مالـک  (رضا 
244 

پــدر شـهید عبدالحســین ســربرزگر  (رضـا  
 404 :6ج)  اردکانی

 544 :1ج)  اکبر اسد پدر شهید علی(رضا 
 :6ج)  پـدر شـهید مجتبـی سـبوحی    (رضا 
376 

 398 :10ج)  پدر شهید محمد قربانی(رضا 

 :10ج)  آبادي پدر شهید محمد کرك(رضا 
640 

)  پدر شهید محمداسـماعیل پیونـدي  (رضا 
 189 :3ج

 :1ج)  پدر شهید محمدعلی اعرابـی (رضا 
715 

 :8ج) پدر شـهید محمـود طاهریـان   (رضا 
276 

 540 :1ج)  پدر شهید مهدي اردکانی(رضا 
 161 :7ج)  پدر شهید هادي شریفی(رضا 
)  د حسـین ترابـی  دایی شـهید محمـ  (رضا 
 292 :13ج

 :1ج)  فرزند شهید شکراهللا اصـغري (رضا 
712 

 جاللی، رضا ← رضا جاللی
 حسام جبلی، رضا ← رضا حسام جبلی

 زاهدي، رضا ← رضا زاهدي
 شجاعی، رضا ← رضا شجاعی
 شجاعیان، رضا ← رضا شجاعیان
 شهنما، رضا ← رضا شهنما
 فراتی، رضا ← رضا فراتی
 بیگی، رضا فصیح ← بیگی رضا فصیح

 میرزایی، رضا ← رضا میرزایی
ــاجگیران  ــادري بـ ــا نـ ــادري  ← رضـ نـ

 باجگیران، رضا
فرزنــد شــهید سیدابوالقاســم (رضــا، ســید 

 395 :4ج)  حسینیان



 541)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

فرزند شهید سـیدعلی حسـینی   (رضا، سید 
 380 :4ج)  میقان

وصی شـهید عباسـعلی   (اکبر  رضائیان، علی
 144 :2ج)  دادي اهللا

)  پدر شهید محمدعلی عربیـان (رضاحسین 
 224 :9ج

 816 :5جرضاخان  
 790 :12ج  796 :11جرضاشاه  

 اعرابیان، رضاعلی ← رضاعلی اعرابیان
 باجان، رضاقلی ← رضاقلی باجان
 ترانی، رضاقلی ← رضاقلی ترانی

کشــاورزیان،  ← قلــی کشــاورزیان رضــا
 قلی ارض

 25، 21 :6ج)  شهید(رضاکاظمی، زمان 
 33، 29 :6ج)  شهید(رضاکاظمی، مجید 

 :6ج)  شـهید (آهوانویی، حسینعلی   رضایی
103 

 38 :6ج)  شهید(رضایی، احمد 
 48، 45 :6ج)  شهید(رضایی، حسن 
 69، 67، 65 :6ج)  شهید(رضایی، عباس 

 79، 77 :6ج)  شهید(رضایی، علی 
 84، 83 :6ج)  دشهی(رضایی، عیدمحمد 

، 90، 86 :6ج)  شهید(رضایی، محمدحسن 
96 ،99 

 118 :6ج)  شهید(برمه، عزیزاهللا  رضایی
، 124 :6ج)  شـهید (رضوانی، غالمحسـین  

127 

 130 :6ج)  شهید(اکبر  رضوي، سیدعلی
 371 :8ج)  شهید(اکبر  رضوي، علی

 164 :8جرضی، محمد اعظم  
 134 :6ج)  شهید(آبادي، علی  رضی
 :3ج)  مادر شهید حمیدرضا جمعه( رضیه
649 

 :9ج)  عزالـدین   مادر شهید نوراهللا(رفعت 
240 

 143 ، 141 :6ج)  شهید(رفعتی، مصیب 
 :5ج)  دختر بتوئیـل همسـر اسـحاق   (رفقا 
809 

ــانعلی  ــان، رمض ــهید(رفیعی ، 145 :6ج)  ش
147 

 149 :6ج)  شهید(رفیعیان، قنبرعلی 
 162، 159 :6ج)  شهید(رفیعیان، ناصر 

ــه  ــین ع ) (س(رقی ــام حس ــر ام  ← )دخت
 )س(حضرت رقیه 

 :8ج)  اصغر عبدلی فرزند شهید علی(رقیه 
596 

 :7ج)  مادر شهید ابوالقاسم صـالحی (رقیه 
517 

 :7ج)  مادر شهید ابوالقاسم صـفاري (رقیه 
755 

 550 :6ج)  مادر شهید احمد سمیعیه(رقیه 
 133 :11ج)  مادر شهید احمد گردان(رقیه 
 560 :1ج)  در شهید حسن اسکندريما(رقیه 
 635 :1ج)  مادر شهید حسین اشرفی(رقیه 
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 :10ج)  مادر شهید حسـین قهـوري  (رقیه 
524 

 :5ج)  مادر شهید رمضانعلی رحیمی(رقیه 
719 

)  اکرامـی  مادر شهید رمضانعلی عجـم (رقیه 
 702 :8ج

)  حسـینیان  سیداسـداهللا  شـهید  مـادر ( رقیه
 400 :4ج

)  مرتضـی  تقی شـاه مـادر شـهید سـید   (رقیه 
 755 :6ج

 :4ج)  مادر شهید سیدموسی حسینی(رقیه 
327 

 :11ج)  مادر شهید صفرعلی گرزین(رقیه 
157 

 :10ج)  مادر شهید عبـاس فیـروزي  (رقیه 
158 

 76 :8ج)  زاري مادر شهید علی طالع(رقیه 
 :7ج)  اکبـر صـانعی   مادر شهید علی(رقیه 
535 

)  انیخوشـنی  مادر شهید علیرضا لواف(رقیه 
 240 :11ج

 :12ج)  مادر شهید علیرضا مقدسـی (رقیه 
82 

 :13ج)  مادر شهید علیرضا واحـدي (رقیه 
217 

 :6ج)  مـادر شـهید محمـد سـلطانیه    (رقیه 
504 

)  مجنـی  مادر شـهید محمـد نصـیري   (رقیه 
 15 :13ج

)  آبـادي  مادر شهید محمـدعلی کـرك  (رقیه 
 648 :10ج

 ) مادر شهید محمدمهدي بابامحمـدي (رقیه 
 349 :2ج

)  مــادر شــهید محمدمهــدي قصــابی(رقیــه 
 510 :10ج

 :2ج)  نسب مادر شهید نوروز ایمانی(رقیه 
322 

 :13ج)  مادر شـهید هـادي هراتیـان   (رقیه 
302 

 :12ج)  مادر شهید یحیـی میرزاپـور  (رقیه 
472 

)  مـادر شـهید رحـیم قـدس    (رقیه خـاتون  
 333 :10ج

)  اصـغر نـوري   مادر شهید علی(خاتون  رقیه
 170 :13ج

ــه ــادر شــهید سیدمحمدرضــا (خــانم  رقی م
 435 :4ج)  حسینیان

اصـغر   مـادر شـهید سـیدعلی   (سـادات   رقیه
 508 :12ج)  میرکریمی

 :12ج)  پدر شهید جعفر مهرابـی (رمضان 
403 

 :2ج)  پدر شهید سیامک افـرادي (رمضان 
24 

 :4ج)  حسـنی  عبـاس  شـهید  پدر( رمضان
207 



 543)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

  )پــدر شــهید عبــاس میرزامجنــی(رمضــان 
 478 :12ج

 :13ج)  پدر شهید عباس نوروزي(رمضان 
110 

)  پــدر شــهید عبــدالعلی مســلمی(رمضــان 
 652 :11ج

)  پدر شـهید عبـدالوهاب احمـدي   (رمضان 
 367 :1ج

 :10ج)  پدر شهید عزیزاهللا قصاب(رمضان 
484 

)  پـور  اصـغر قاسـم   پدر شهید علی(رمضان 
 194 :10ج

)  پـور  اکبـر قاسـم   پدر شـهید علـی  (رمضان 
 209 :10ج

 :13ج)  پدر شهید محمد نوروزي(رمضان 
129 

)  پدر شهید محمـدتقی دوالفقـاري  (رمضان 
 579 :5ج

)  پدر شهید محمدحسـن منسـوبی  (رمضان 
 210 :12ج

 :8ج)  پدر شهید منوچهر عبدوس(رمضان 
619 

وصـی و بـرادر شـهید عباسـعلی     (رمضان 
 739 :3ج)  چوپانی

 صحرایی، رمضان ← رمضان صحرایی
 نژاد، رمضان وفایی ← نژاد وفایی رمضان

)  بیکیـان  خـان  حسن شهید پدر( رمضانعلی
 689 :4ج

)  پـور  پدر شهید حسن دهقـان (علی  رمضان
 474 :5ج

)  فـر  پدر شهید حسین فـروزان (رمضانعلی 
 768 :9ج

)  پـدر شـهید رحـیم صـباغیان    (رمضانعلی 
 565 :7ج

)  اصـغر ترابـی   پدر شهید علـی (رمضانعلی 
 250 :3ج

)  اصـغر لطفـی   پدر شهید علـی (لی رمضانع
 215 :11ج

)  پـدر شـهید غالمعلـی ترابـی    (رمضانعلی 
 263 :3ج

)  پدر شهید غالمعلـی محمـدي  (رمضانعلی 
 412 :11ج

)  اهللا الیاسـی  پدر شـهید قـدرت  (رمضانعلی 
 171 :2ج

 44 :3ج  )پدر شهید محمد پایون(رمضانعلی 
)  پــدر شــهید محمــد نوشــک(رمضــانعلی 

 196 :13ج
پـــدر شـــهید محمدحســـن (لی رمضـــانع
 204 :12ج)  منتظري
)  پدر شهید محمدعلی مشـهد (علی  رمضان

 673 :11ج
خـــارکش،  ← رمضـــانعلی خـــارکش 

 رمضانعلی
ــانی  ــانعلی خراسـ ــانی،  ← رمضـ خراسـ

 رمضانعلی
 دلیرش، رمضانعلی ← رمضانعلی دلیرش
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 رحیمی، رمضانعلی ← رمضانعلی رحیمی
 رفیعیان، رمضانعلی ← رمضانعلی رفیعیان

محمـدي،   شـاه  ← محمدي رمضانعلی شاه
 رمضانعلی

اکرامـی،   عجم ← اکرامی رمضانعلی عجم
 رمضانعلی

برمـی،   قاسمی ← برمی رمضانعلی قاسمی
 رمضانعلی

اللهـی،   قـدس  ← اللهـی  رمضانعلی قدس
 رمضانعلی
ــان ــابی رمضـ ــی قصـ ــابی،  ← علـ قصـ
 علی رمضان
برمـی،   ملـک  ← برمـی  علی ملـک  رمضان
 علی رمضان

 نجار، رمضانعلی ← ررمضانعلی نجا
 نوري، رمضانعلی ← رمضانعلی نوري

دوست شهید اسماعیل (رمضانی، حسنعلی 
 630 :3ج)  جمال

  :6ج)  شــهید (رمضــانیان، محمدحســن   
165 

نگهبـــان اداره شـــهید جمشـــید (رنجبـــر 
 424 :3ج)  تیموري

، 179 ،174 :6ج)  شـهید (رنجی، محمدرضا 
180 

 189، 187 :6ج)  شهید(رنگریز، عباسعلی 
  :3ج  699، 381، 130، 129 :1جروح اهللا  

 :11ج  620، 572، 287، ، 33 :6ج  236

427 ،431 ،437 ،459 ،492 ،618 ،717 ،
 253، 196 :12ج  720
 :3ج)  پدر شهید حسین تیمـوري (اهللا  روح
427 
 :12ج)  پدر شهید محمد منتظري(اهللا  روح
195 
 :3ج)  فرزند شهید الیاس جاللـی (اهللا  روح
585 
 اهللا مؤمنیان، روح ← اهللا مؤمنیان روح

، 195، 193 :6ج)  شـهید (روشنایی، فرهاد 
197 ،201 

 209 :6ج)  شهید(اهللا  نهاد، رحمت روشن
 )ره(امام خمینی  ← رهبر کبیر انقالب
دوســت شــهید مجیــد   (رهبــر، احمــد  

 296 :2ج)  ایزدبخش
 :7ج)  خواهر شهید هادي شریفی(ریحانه 

169 
 216، 213 :6ج)  هیدش(ریحانی، جالل 

 722 :8ج  358 :1جریگان  
 789 :8جریگان، رونالد  

 :6ج)  شــهید(زادخیررحمــت، ابوالفضــل 
226 ،230 
 326 :8جاهللا   زاده، رحمت زارع

 237، 233 :6ج)  شهید(زاهدي، رضا 
)  عـامري  مادر شـهید اسـداهللا عـرب   (زبیده 
 53 :9ج

  :10ج)  مادر شـهید حسـن کـاملی   (زبیده 
596 



 545)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  اکرامـی  مادر شهید رجبعلـی عجـم  (ده زبی
 699 :8ج

)  افکـن  اهللا دسـت  مادر شهید رحمت(زبیده 
 378 :5ج

 187 :10ج) اکبر مادر شهید سیدعلی(زبیده 
)  اهللا میــري مــادر شــهید سیدفضــل(زبیــده 

 553 :12ج
)  مهـدي  حـاج  عابـدین  شـهید  مـادر ( دهیزب
 83 :4ج

 :6ج)  مادر شهید عباسعلی رنگریـز (زبیده 
187 

 :10ج)  مادر شهید محمد کسـائیان (زبیده 
744 

)  مادر شهید محمودحسـین عباسـی  (زبیده 
 523 :8ج

 256 :6ج)  شهید(زرگر، سیدعلی 
 261 :6ج)  شهید(زرگر، سیدمحمود 

، 275 :6ج)  شــهید(زرگــري، سیدعســگر 
264 ،278 

 :1ج) اخــوان اهللا فرزنــد شــهید ذبــیح(زري 
481 

د همسـر بـرادر شـهید محمـو    (زري خانم 
 279 :8ج)  طاهریان
 :1ج)  اهللا اخوان مادر شهید ذبیح(تاج  زرین
480 
)  مـادر شـهید فریبـرز ابـوحمزه    (تاج  زرین
 283 :1ج

 764 :5جزکریا  

)  مادر شهید سـیدجمال احمـدپناهی  (زکیه 
 314 :1ج

)  مادر شهید سـیدمهدي احمـدپناهی  (زکیه 
 325 :1ج

 :6ج)  مادر شهید علیرضـا سـلمانی  (زلیخا 
520 
 :2ج) مادر شهید نصـراهللا بیناباشـی  (لیخا ز

719 
 رضاکاظمی، زمان ← زمان رضاکاظمی

 288، 284 :6ج)  شهید(زمانی، درویشعلی 
 292 :6ج)  شهید(زمانی، سعید 

 297، 295 :6ج)  شهید(زمانی، محمدرضا 
 299 :6ج)  شهید(پور، غالمحسین  زمانی

)  شــهید(، حســن )فــرد احســانی(زنــدانیان 
 303 :6ج

)  پـور  خواهر شـهید عبـداهللا صـائمی   (ا زهر
 407 :7ج

 :13ج)  اهللا یوسفی خواهر شهید فتح(زهرا 
373 

 )س(حضرت زهرا  ←) س(زهرا 
)  فرزند شهید محمـدعلی خـداوردي  (زهرا 
 758 :4ج

  :5ج)  مـادر شـهید ابـراهیم ربیعـی    (زهرا 
625 

)  برمـی  مادر شـهید ابـراهیم قاسـمی   (زهرا 
 262 :10ج

ــادر شــهید (زهــرا  ــانم ــراهیم محمودی )  اب
 522 :11ج
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)  مـادر شـهید ابوالفضـل ابراهیمیـان    (زهرا 
 218 :1ج

ــادر شــهید ابوالفضــل محمــدي(زهــرا  )  م
 347 :11ج

)  زادگـی  مادر شهید ابوالقاسم نجـف (زهرا 
 719 :12ج

 :12ج)  مادر شـهید احمـد منظمـی   (زهرا 
224 

 :12ج)  مادر شـهید اسـداهللا مـؤمنی   (زهرا 
310 

 214 :3ج)  د بهروز تبیانیانمادر شهی(زهرا 
 :2ج)  مـادر شـهید جبرئیـل بیـدقی    (زهرا 
661 

 :6ج)  مـادر شـهید جـالل ریحـانی    (زهرا 
213 

)  اهللا محمـودزاده  مادر شـهید حجـت  (زهرا 
 490 :11ج

)  مادر شهید حسن رجبیـان سـورچه  (زهرا 
 701 :5ج

 :9ج)  مـادر شـهید حسـن غفـوري    (زهرا 
528 

 :10ج ) مادر شـهید حسـن کـاظمی   (زهرا 
570 

 :3ج)  مـادر شـهید حسـین پهلـوان    (زهرا 
117 

 :7ج)  مادر شهید حسین شـهریاري (زهرا 
322 

 :9ج)  مادر شـهید حسـین غفـوري   (زهرا 
535 

 :12ج)  مادر شهید حسین منتظـري (زهرا 
160 

 :13ج)  مادر شـهید حسـین یحیـی   (زهرا 
353 

 :12ج)  مادر شهید حسینعلی نـادمی (زهرا 
644 

)  حمیدرضــا توفیقیــان مــادر شــهید(زهــرا 
 380 :3ج

)  مادر شهید حمیدرضـا محمـودزاده  (زهرا 
 495 :11ج

 :3ج)  مادر شـهید رجبعلـی تختـی   (زهرا 
232 

 592 :3ج)  مادر شهید رضا جاللی(زهرا 
 26 :7ج)  مادر شهید رضا شجاعی(زهرا 
)  علـی قصـابی   مـادر شـهید رمضـان   (زهرا 
 489 :10ج

 :8ج ) مادر شهید سیدجواد طـاهري (زهرا 
117 

)  مــادر شـهید سیدحســین شــجاعی (زهـرا  
 32 :7ج

ــادر شــهید ســیدحمید هاشــمی (زهــرا  )  م
 269 :13ج

 :4ج)  مادر شهید سـیدعلی خـاتمی  (زهرا 
567 

)  اکبـر سـاداتی   مادر شـهید سـیدعلی  (زهرا 
 327 :6ج



 547)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  حســینی شــهید سیدمحســن مــادر( زهــرا
 303 :4ج

)  حیـدرهایی  سیدمحسـن  شهید مادر( زهرا
 496 :4ج

)  مادر شهید سیدمحمدرضا موسـوي (زهرا 
 277 :12ج

 207 :4ج)  حسنی عباس شهید مادر( زهرا
 :10ج)  مادر شـهید عبـاس قاسـمی   (زهرا 
218 

 :7ج)  مادر شهید عباسعلی شیرعلی(زهرا 
395  

 :10ج)  مادر شهید عبدالهادي قرغی(زهرا 
445 

 476 :2ج)  مادر شهید علی بختیاري(زهرا 
 :3ج)  علـی جنـداللهی  مادر شـهید  (زهرا 
669 

 103 :4ج)  مادر شهید علی حامدي(زهرا 
 241 :8ج)  مادر شهید علی طاهریان(زهرا 
 510 :8ج)  مادر شهید علی عباسی(زهرا 
 229 :10ج)  مادر شهید علی قاسمی(زهرا 
 314 :12ج)  مادر شهید علی مؤمنی(زهرا 
 65 :12ج)  مادر شهید علی مقدسی(زهرا 
 :3ج)  اصـغر ترابـی   ید علیمادر شه(زهرا 
250 

 :9ج)  اصـغر فراتـی   مادر شهید علی(زهرا 
707 

)  اصــغر یحیــایی مــادر شــهید علــی(زهــرا 
 344 :13ج

 :1ج)  اکبـر اشـرفی   مادر شهید علی(زهرا 
648 

 :2ج)  اکبـر اکبـري   مادر شهید علـی (زهرا 
104 

 :7ج)  اکبر شـکوهی  مادر شهید علی(زهرا 
235 

 :12ج)  کبر مقدسیا مادر شهید علی(زهرا 
70 

 :3ج)  مادر شـهید علیرضـا جاللـی   (زهرا 
604 

 :10ج)  مادر شـهید علیرضـا قتـولی   (زهرا 
283 

 :12ج)  مادر شهید علیرضا مقدسـی (زهرا 
78 

 :6ج)  مادر شهید عیدمحمد رضایی(زهرا 
83 

 :7ج)  مادر شهید غالمعلی صـداقتی (زهرا 
610 

 :8ج)  مادر شـهید غالمعلـی عـاقلی   (زهرا 
351 

 :8ج) مادر شهید قدرت اهللا عـامري (زهرا 
424 

 :1ج)  مـادر شـهید مالـک احمـدي    (زهرا 
384 

 :7ج) مـادر شـهید مجیـد صـالحیان    (زهرا 
526 

 :13ج)مـادر شـهید مجیـد یونسـیان    (زهرا 
411 
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 577 :4ج)  مادر شهید محمد خادمی(زهرا 
ــرا  ــانی  (زهـ ــد قربـ ــهید محمـ ــادر شـ مـ

 404 :10ج)  محمدآبادي
 224 :11ج)  د محمد لطفیمادر شهی(زهرا 
)  مادر شهید محمـد ملـک جعفریـان   (زهرا 
 133 :12ج

)  مادر شهید محمداسـماعیل کریمـی  (زهرا 
 711 :10ج

 :5ج)  مادر شهید محمدباقر ذاکـري (زهرا 
500 
)  حسـنی  حـاج  محمدتقی شهید مادر( زهرا
 46 :4ج

)  مادر شـهید محمـدتقی دوالفقـاري   (زهرا 
 579 :5ج

)  محمـدي  حمدتقی علیمادر شهید م(زهرا 
 402 :9ج

ــرا  ــدجعفر (زهــ ــهید محمــ ــادر شــ مــ
 54 :10ج)  شاهرودي فنایی
 :2ج)  مادر شهید محمدحسن اقبالیه(زهرا 

62 
)  مادر شـهید محمدحسـن محمـدي   (زهرا 
 427 :11ج

)  مـادر شـهید محمدحسـن منتظـري    (زهرا 
 204 :12ج

)  مادر شهید محمدحسـین افتخـاري  (زهرا 
 15 :2ج

 :2ج)  د محمدرضا اکبـري مادر شهی(زهرا 
110 

 :5ج)  مادر شهید محمدرضا داودي(زهرا 
328 

 :7ج)  مادر شهید محمدرضا شـحنه (زهرا 
65 

ــادر شــهید محمدرضــا قاســمی (زهــرا  )  م
 235 :10ج

)  مادر شهید محمدرضـا کشـاورزیان  (زهرا 
 24 :11ج

ــانی(زهــرا  )  مــادر شــهید محمدرضــا مزین
 630 :11ج

ــادر شــهید محمــدعلی (زهــرا  ــیم )  قربعل
 441 :10ج

 :4ج)  خـدامی  محمـود  شـهید  مادر( زهرا
749 

 :10ج)  مادر شهید محمـود کریمـی  (زهرا 
736 

 :5ج)  مادر شهید مهـدي خـورزانی  (زهرا 
235 

 :8ج)  مـادر شـهید مهـدي طـاهري    (زهرا 
210 

 159 :6ج)  مادر شهید ناصر رفیعیان(زهرا 
 :7ج)  مادر شـهید نصـراهللا صـباغی   (زهرا 
555 

 227 :3ج)  مادر شهید یداهللا تبیانیان(زهرا 
 565 :8ج)  مادر شهید یداهللا عباسی(زهرا 
 :11ج)  مادر شـهید یوسـف مـداح   (زهرا 

560 



 549)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :5ج)  مادر شـهید یـونس دنکـوب   (زهرا 
413 

 :2ج) همسـر شـهید حمیدانصـاري   (زهرا 
281 

خـواهر شـهید عبدالحسـین    (زهرا حاجیـه  
 717 :8ج)  عجمی

)  حسـینیان  علیسـید  شهید مادر( زهرابیگم
 405 :4ج

حضــرت زهــرا  ← )س(زهــراي مرضــیه 
 )س(

)  فرزنـد شـهید محمـدتقی اخالقـی    (زهره 
 471 :1ج

 696 :5ج)  مادر شهید مجید رجبیان(زهره 
)  محمـدي  یار مادر شهید مجید عرب(زهره 
 125 :9ج

)  مـادر شـهید محمدحسـن جـامعی    (زهره 
 448 :3ج

)  مادر شهید محمدحسـین دماونـدي  (زهره 
 402 :5ج

 :6ج)  مادر شهید محمدرضا رنجـی (زهره 
174 

 :7ج)  مادر شـهید هـادي شـریعتی   (زهره 
113 

 309، 308 :6ج)  شهید(زیاري، ضیاءاهللا 
 314، 312 :6ج)  شهید(اهللا  زیاري، نعمت

 :7ج)  فرزند شهید عبدالرضا شـیبانی (زیبا 
338 
 155 :4ج)  مادر شهید حسن حسنان(زیبا 

 565 :7ج)  م صباغیانمادر شهید رحی(زیبا 
 :7ج)  مادر شهید عبدالرضـا شـیبانی  (زیبا 
337 
 :10ج)  مادر شـهید محمـود کرامتـی   (زیبا 
606 
 769 :10ج  799 :7جالدین، مهدي   زین
پــدر شــهید محمدحســین (العابــدین  زیــن
 288 :13ج)  هراتی
ــن ــدین زی ــدر( العاب ــهید پ ــا ش  محمدرض
 712 :4ج)  محمدي خان

امــــامی،  ← العابــــدین امــــامی زیــــن
 العابدین زین

دهرویـــه،  ← العابـــدین دهرویـــه زیـــن
 العابدین زین

ــن ــدمی  زیـ ــدین قـ ــدمی،  ← العابـ قـ
 العابدین زین
 283 :3ج)  ع(العابدین زین

)  فرزنـد شـهید عباسـعلی شـیرعلی    (زینب 
 397 :7ج

)  فرزند شـهید محمـدتقی اخالقـی   (زینب 
 471 :1ج

  :1ج)  مادر شـهید حـاتم احمـدي   (زینب 
363 

)  طـرزه  مـادر شـهید حسـن دهقـان    (زینب 
 481 :5ج

)  مادر شهید حسـین ذوالفقارخـانی  (زینب 
 525 :5ج
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)  مـادر شـهید رجبعلـی نیشـابوري    (زینـب  
 213 :13ج

)  چاشمی مادر شهید سیدقربان نبوي(زینب 
 691 :12ج

)  مـادر شـهید سیدمحسـن سـیادتی    (زینب 
 593 :6ج

)  الـدین زیـاري   مـادر شـهید ضـیاء   (زینب 
 308 :6ج
)  مادر شهید محمداسـماعیل نجفـی  (نب زی
 730 :12ج

)  مـادر شـهید محمدحسـین عجـم    (زینـب  
 669 :8ج

ــدعلی  (زینــــب  ــهید محمــ ــادر شــ مــ
 321 :11ج)  فوالدي محبوبی
 :13ج)  مادر شـهید مهـدي هنگـی   (زینب 

340 
 :12ج)  مادر شهید یحیـی نصـرتی  (زینب 

746 
مــادر شــهید ســیدکاظم (زینــب الســادات 

 461 :12ج)  میرحسینی
 )س(حضرت زینب  ←) س(زینب کبري

اهللا  مـادر شـهید سـیدحبیب   (السادات  زینب
 449 :12ج)  میرحسینی

مــادر شــهید سیدیوســف (الســادات  زینــب
 627 :6ج)  سیدرضایی

)  مادر شهید سیدحسینعلی کیـا (بیگم  زینب
 96 :11ج

)  اصـغر عبـدلی   فرزنـد شـهید علـی   (زینت 
 596 :8ج

 317 :6ج)  شهید(زینلی، حسن 
 143 :5ج)  مادر شهید علی خلعی(ر زیو

 :13ج)  مادر شهید محمدتقی نقاش(زیور 
43 

)  اهللا نـادعلیزاده  مـادر شـهید نعمـت   (زیـور  
 640 :12ج
 

 اسکندري، ساجد ← ساجد اسکندري
)  مادر شهید سیدرضا طـاهري (بیگم  سادات

 162 :8ج
ــادات ــدعلی  س ــینی، میرمحم ــهید(حس )  ش

 325، 323 :6ج
، 327 :6ج)  شـهید (بـر  اک ساداتی، سیدعلی

328 
 809 :5ج))  ع(مادر اسحاق (سارا 
 :3ج)  مادر شهید ابوالفضل جعفریان(سارا 
548 

 :7ج) کبیـر  مادر شـهید احمـد شـیخ   (ساره 
362 
 :4ج)  بیکیـان  خان حسن شهید مادر( ساره
689 

 246 :4ج  )مادر شهید سیدتقی حسینی(ساره 
 90 :11ج)  مادر شهید سیدجالل کیا(ساره 

 :12ج)  مادر شهید سیدحسن میري(اره س
534 
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)  میقان مادر شهید سیدحسین حسینی(ساره 
 353 :4ج

)  میقـان  مادر شهید سیدرضا حسـینی (ساره 
 365 :4ج

)  میقـان  مادر شهید سیدعلی حسـینی (ساره 
 376 :4ج

 176 :12ج) مادر شهید علی منتظري(ساره 
)  مادر شـهید حسـن اخالقـی   (خاتون  ساره
 458 :1ج

ــا ــاتون  رهس ــهید رجــب (خ ــادر ش ــی  م عل
 487 :5ج)  طرزه دهقان
)  مـادر شـهید عبـداهللا بنـدري    (خاتون  ساره
 619 :2ج

)  مــادر شــهید محمــود ادب(خــاتون  ســاره
 505 :1ج

مـــادر شـــهید مصـــطفی (خـــاتون  ســـاره
 435 :5ج)  محمدي دوست
)  مادر شهید محمدعلی عامریون(خانم  ساره
 464 :8ج

 332، 330 :6ج ) شهید(ساقیان، محمدتقی 
 )ع(امام حسین  ←ساالر شهیدان 

 335 :6ج)  شهید(ساالر، غالمرضا 
 810 :5جسام بن نوح  
 770 :10جبن ظفر   سامري، موسی

، 365، 362 :6ج)  شـهید (سبحانی، ابراهیم 
368 

دوسـت شـهید اسـماعیل    (سبحانی، جعفر 
 630 :3ج)  جمال

 380، 376 :6ج)  شهید(سبوحی، مجتبی 
)  عـامري  ر شهید غالمعلی عـرب ماد(ستاره 
 93 :9ج

  نسـب  مادر شهید محمدعلی مکاري(ستاره 
 102 :12ج)  سمنانی

 383 :6ج)  شهید(سجادي، شعبان 
 :6ج)  شـهید (نـژاد، سیدمصـطفی    سجادي

391 
 781 :8جسحابی، یداهللا  

ــحر  ــیدمحمد  (ســ ــهید ســ ــادر شــ مــ
 281 :12ج)  چاشمی موسوي

مـــادر شـــهید ســـیدمحمود   (ســـخاوه 
 464 :12ج)  یمیرحسین

 401، 397 :6ج)  شهید(سراج، علی 
)  شــهید(ســربرزگر اردکــانی، عبدالحســین 

 406، 404 :6ج
 409 :6ج)  شهید(سرکاري، عباس 

 418 :6ج)  شهید(سرکاري، محمود 
 :6ج)  شــهید(عبدالمحمــد   ســعدالدین،

425 ،427 ،429 
)  حســنی حســینعلی شــهید پــدر( ســعداهللا

 202 :4ج
)  یــداهللا عبدالشــاهی پــدر شــهید(ســعداهللا 

 565 :8ج
 532 :2جسعدبن ابن وقاص  

 183 :3جسعدي  
 438 :6ج)  شهید(علی   سعدي،
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، 443 :6ج)  شـهید (الرضـا   سعدي، موسـی 
445 

)  دوسـت شـهید ابوالفضـل طوسـی    (سعید 
 321 :8ج

 پورحیدري، سعید ← سعید پورحیدري
 حسنان، سعید ← سعید حسنان
 زمانی، سعید ← سعید زمانی

 شامانی، سعید ← شامانی سعید
 شهرابیان، سعید ← سعید شهرابیان
 عباسی، سعید ← سعید عباسی
 قزوینی، سعید ← سعید قزوینی

 محمدیون، سعید ← سعید محمدیون
 عربی، سعیدرضا ← سعیدرضا عربی
 461، 458 :6ج)  شهید(سعیدي، حسین 

 467، 466 :6ج)  شهید(رجبعلی   سعیدي،
 770 :10جسعیدي، سیدمحمدرضا  

 472، 469 :6ج)  شهید(سعیدي، مجتبی 
، 482 :6ج)  شـهید (سفیدیان، غالمحسـین  

485 
 :11ج)  مادر شهید اصغر محمدي(سکینه 

353 
 :7ج)  مادر شهید عباسعلی صفري(سکینه 

766 
 :13ج)  مادر شهید عبداهللا هـروي (سکینه 

314 
 :10ج)  اکبر قرایی مادر شهید علی(سکینه 

381 

)  آبـادي  مادر شهید غالمرضا کـرك (سکینه 
 628 :10ج

 :4ج)  پـور  مادر شهید قنبر حسـین (سکینه 
219 

 :11ج)  علی مادر شهید گلعلی گل(سکینه 
174 

 :13ج)  مادر شهید محمود نعمتـی (سکینه 
32 

 :11ج)  مادر شهید مهدي گردویی(سکینه 
144 
)  مادر شهید اسماعیل محمدي(بیگم  ینهسک
 350 :11ج

)  خالـه شـهید محمـدعلی عابـدي    (سکینه 
 335 :8ج

 :2ج  )دختر امـام حسـین ع  ) (س(سکینه 
 771 :10ج  789، 788 :8ج  612

 :7ج)  عمه شهید احمد شیخ کبیـر (سکینه 
367 

 :6ج)  مادر شهید ابراهیم سـبحانی (سکینه 
362 

)  زاده امـین مـادر شـهید ابوالفضـل    (سکینه 
 249 :2ج

ــکینه  ــل  (ســ ــهید ابوالفضــ ــادر شــ مــ
 226 :6ج)  زادخیررحمت

 :4ج)  مادر شهید احمـد خالقیـان  (سکینه 
685 

 :10ج)  مادر شهید احمد فوادیـان (سکینه 
97 
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 :1ج)  مادر شهید اسداهللا احمـدي (سکینه 
356 

 :12ج)  مادر شهید اسماعیل معینی(سکینه 
29 

 551 :11ج ) مادر شهید تقی مداح(سکینه 
 491 :1ج)  مادر شهید جعفر ادب(سکینه 
)  اهللا آخونـدي  مـادر شـهید حبیـب   (سکینه 

 55 :1ج
 :8ج)  مادر شـهید حسـن عـامري   (سکینه 

375 
 :3ج)  مادر شهید حسـین پریمـی  (سکینه 

61 
 :3ج)  مادر شهید حسین تیمـوري (سکینه 

427 
)  مـادر شــهید حسـینعلی مونســان  (سـکینه  

 343 :12ج
ــکینه  ــادر(س ــهید روح م ــان ش )  اهللا مؤمنی

 320 :12ج
 :3ج)  مادر شهید سیدمهدي تقوي(سکینه 

320 
ــکینه  ــعلی  (ســ ــهید عباســ ــادر شــ مــ

 388 :2ج)  بیدستانی بازوي
مادر شهید عبدالحسـین سـربرزگر   (سکینه 
 404 :6ج)  اردکانی
 :9ج)  مادر شهید عزیزاهللا علیـزاده (سکینه 

345 
 :1ج)  مادر شـهید علـی احمـدي   (سکینه 

373 

 :2ج)  مادر شهید علـی باباصـادق  (سکینه 
345 

)  نــژاد مــادر شــهید علــی مطهــري(ســکینه 
 716 :11ج

 :9ج)  اصـغر غربـا   مادر شهید علی(سکینه 
479 

)  پـور  اصـغر قاسـم   مادر شهید علی(سکینه 
 194 :10ج

)  پـور  اکبـر قاسـم   مادر شـهید علـی  (سکینه 
 209 :10ج

 :9ج)  مادر شهید علیرضا عمـودي (سکینه 
430 

ــادر شــهید علیرضــا موحــدي (ســکینه  )  م
 236 :12ج

مــــادر شــــهید فریــــدون   (ســــکینه 
 539 :8ج)  شاهکویی عباسی
 :1ج)  مادر شهید مجیـد آخونـدي  (سکینه 

60 
 :1ج)  مادر شهید محمـد احمـدي  (سکینه 

400 
مـــادر شـــهید محمداســـماعیل (ســـکینه 
 488 :4ج)  حیدرزاده

ــکینه  ــدباقر  (ســ ــهید محمــ ــادر شــ مــ
 105 :3ج)  آبادي پورغالمحسین علی

)  مادر شـهید محمدحسـن خواجـه   (سکینه 
 189 :5ج

)  مادر شـهید محمدرضـا حالجـان   (سکینه 
 452 :4ج
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)  لـو  خدابنده محمدرضا شهید مادر( سکینه
 731 :4ج

)  مادر شـهید محمدرضـا شـریعتی   (  سکینه
 93 :7ج

مــادر شــهید محمدرضــا علیــزاده (ســکینه 
 353 :9ج)  برمی

 :2ج)  ود امیـدوار مادر شهید محم(سکینه 
205 

 626 :8ج)مادر شهید مهدي عبیري(سکینه 
 :3ج)  یـان  تـی  مادر شهید نقی تـی (سکینه 

416 
)  اکرامـی  اهللا عجـم  مادر شهید ولـی (سکینه 

 711 :8ج
)  پــور مــادر شــهید یحیــی قاضــی(ســکینه 

 272 :10ج
مــادر شــهید محمدرضــا (ســکینه خــاتون 

 624 :7ج)  صدرمغانی
)  هید عباس شـریعتی مادر ش(خاتون  سکینه
 69 :7ج

)  مادر شهید محمد احمـدي (خاتون  سکینه
 395 :1ج

مـادر شـهید محمدحسـین    (خـاتون   سکینه
 415 :1ج)  احمدي
  :7ج)  مادر شـهید یـداهللا صـادقی   (سلطان 

472 
ــر  ــلطان، ناص ــهید(س ، 491، 488 :6ج)  ش

492 
 496 :6ج)  شهید(حسینی، محمد  سلطان

)  د طاهریـان مادر شهید محمو(خانم  سلطان
 273 :8ج

ــلطانعلی  ــت (سـ ــهید رحمـ ــدر شـ اهللا  پـ
 52 :4ج)  عیدي حاج

 501 :6ج)  شهید(سلطانیان، محمد 
 504 :6ج)  شهید(سلطانیه، محمد 

)  مــادر شــهید عبــاس افغــانخواه(ســلطنت 
 56 :2ج

)  اکبـر صـابري   مـادر شـهید علـی   (سلطنت 
 419 :7ج

)  مادر شهید محمدحسن خوشـی (سلطنت 
 255 :5ج

 381 :7جفارسی   سلمان
 کریمی، سلمان ← سلمان کریمی

 516، 514 :6ج)  شهید(رجبعلی  سلمانی، 
 522، 520 :6ج)  شهید(سلمانی، علیرضا 

 529، 526 :6ج)  شهید(حسین   سلمانیان،
 171 :4جسلمري، محمد  

)  پدر شـهید حمیدرضـا شـهرابیان   (سلیمان 
 301 :7ج

)  پدر شهید سیدمحمدرضا نـادري (سلیمان 
 602 :12ج

 :9ج)  پدر شهید عباسعلی فدوي(سلیمان 
684 

)  خـداوردي  نوروزعلی شهید پدر( سلیمان
 765 :4ج

 یان، سلیمان تی تی ← یان تی سلیمان تی
 367 :7جسلیمانی  



 555)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

، 531 :6ج)  شــهید(اهللا  حجــت  ســلیمانی،
533 

)  مــادر شــهید غالمرضــا آشــوري(ســلیمه 
 101 :1ج

 ابراهیم سلیمی ← سلیمی ابراهیم
 537، 536 :6ج)  شهید(سلیمی، ابراهیم 

)  دختــر شــهید عباســعلی صــفري(ســمانه 
 772 :7ج

ــمانه  ــتح (س ــهید ف ــد ش ــفی فرزن )  اهللا یوس
 373 :13ج

 :8ج)  مادر شهید ابوالفضل طوسی(سمانه 
319 

)  نسـب  مادر شهید محمدتقی متقـی (سمانه 
 273 :11ج

 541، 539 :6ج)  شهید(سماوي، حسین 
 544 :6ج)  دشهی(سمیعی، مصطفی 

، 547 :6ج)  شـهید (اهللا  زاده، حبیب سمیعی
548 

 550 :6ج)  شهید(سمیعیه، احمد 
)  نـژاد  فرزند شـهید احمـد صـالحی   (سمیه 
 532 :7ج

 :13ج)  اهللا یوسفی فرزند شهید فتح(سمیه 
373 

)  فرزند شهید محمدعلی خـداوردي (سمیه 
 758 :4ج

ســمیه،  ←) نخســین زن مســلمان(ســمیه 
 مادر یاسر

، 381، 79 :7ج  818 :5جیه، مادر یاسر سم
 771 :10ج  800 :8ج  799
)  مادر شهید عبـداهللا طباطبـایی  (بیگم  سمیه
 302 :8ج

، 553 :6ج)  شــهید(ابوالقاســم  سنگســري، 
555 

 561، 559 :6ج)  شهید(سنگسري، حسین 
 رجبیان، سورچه ← سورچه رجبیان
 اقیان، سهراب ← سهراب اقیان

 کایی، سهرابالی ← سهراب الیکایی
 جوادیان، سهراب ← سهراب جوادیان

 سهراب ذوالفقاري، ← سهراب ذوالفقاري 
 671 :3ج)  شاعر(نژاد، محمدرضا  سهرابی
 568، 566 :6ج)  شهید(حسن   سهمی،

، 571 :6ج)  شــهید(ســیدابراهیم  ســیادت، 
576 

ــیدمهدي  ــیادت، س ــهید(س ، 587 :6ج)  ش
590 

 ،593 :6ج)  شــهید(ســیادتی، سیدمحســن 
 595 

 افرادي، سیامک ← سیامک افرادي
 پازوکی، سیاوش ← سیاوش پازوکی
محمـدي،   داش ← محمـدي  سیاوش داش

 سیاوش
حسینیان، سید  ← سید ابوالقاسم حسینیان

 ابوالقاسم
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اهللا  پــدر شــهید سیدفضــل(ســید ابوطالــب 
 553 :12ج)  میري

حسـینیان، سـید    ← سید اسداهللا حسینیان
 اسداهللا

 247 :7جسید امراهللا  
ــوي چاشــمی  ــال نب ــوي  ← ســید جم نب

 چاشمی، سید جمال
 247 :7جسید رشید  
)  پدر شهید سیدمحمد مرتضوي(سید رضا 

 586 :11ج
ــدر شــهید ســیدعلی(ســید علــی  اصــغر  پ
 508 :12ج)  میرکریمی
پـدر شـهید سیدابوالقاسـم    (اصغر  سید علی
 393 :4ج)  حسینیان

 سیدمحمدرضـا  شـهید  پـدر ( اکبر علی سید
  435 :4ج  )حسینیان
پـدر شـهید سـیدمجتبی    (محمـد   سید علی
 513 :12ج)  میرکریمی

 247 :7جسید غالم  
پـــدر شـــهید ســـیدمحمد (ســید کمـــال  

 526 :12ج)  میرکمالی
ــد   ــید مجی ــهید سیدمحســن   (س پــدر ش

 496 :4ج)  حیدرهایی
حسـینیان،   ← سید محمدرضـا حسـینیان  

 سید محمدرضا
طباطبـایی،   ← سید محمدعلی طباطبایی

 مدعلیسید مح

ــیادت ــیدابراهیم ســ ــیادت،  ← ســ ســ
 سیدابراهیم

ــید ــی  سـ ــراهیم کریمـ ــی،  ← ابـ کریمـ
 ابراهیم سید

ــم  پــدر شــهید ســیدمهدي   (سیدابوالقاس
 587 :6ج)  سیادت

اصـغر   پـدر شـهید سـیدعلی   (سیدابوطالب 
 262 :12ج)  موسوي

)  پدر شـهید سـیدمحمد ترابـی   (سیداحمد 
 245 :3ج

پــدر شــهید میرمحمــدعلی   (ســیداحمد 
 323 :6ج)  حسینی سادات

 امیریان، سیداحمد ← سیداحمد امیریان
 احمد موسوي، سید ← احمد موسوي سید

ــیدمهدي   ــیداردکانی، س ــهید(س   :6ج)  ش
599 

ــید ــماعیل  س ــیدعباس  (اس ــهید س ــدر ش پ
 739 :10ج)  کسائیان

اصـغر   پـدر شـهید سـیدعلی   (سیداسماعیل 
 674 :3ج)  آملی جوادي
ــید ــوي سـ ــرف موسـ ــوي،  ← اشـ موسـ
 اشرف سید

)  پدر شهید سیدمهدي میرباقري(سیدایوب 
 439 :12ج

)  تـی  مادر شهید محمدحسین تی(سیدبیگم 
 404 :3ج

 حسینی، سیدتقی ← سیدتقی حسینی
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مرتضــی،  شــاه ← مرتضــی ســیدتقی شــاه
 سیدتقی

ــایی  ــیدجابر طباطبـ ــایی،  ← سـ طباطبـ
 سیدجابر

)  پــدر شــهید ســیدعلی زرگــر(ســیدجعفر 
 256 :6ج

ــیدجعفر  ــیدم (سـ ــهید سـ ــدر شـ حمود پـ
 464 :12ج)  میرحسینی

ــد  ــیدجعفر احم ــاه س ــد ← پن ــاه،  احم پن
 سیدجعفر

ــایی  ــیدجعفر شمسـ ــایی،  ← سـ شمسـ
 سیدجعفر

 جالل کیا، سید ← جالل کیا سید
پنـاهی،   احمـد  ← پنـاهی  سیدجمال احمد

 سیدجمال
ــیدجواد  ــیدجمال   (سـ ــهید سـ ــدر شـ پـ
 314 :1ج)  احمدپناهی
)  پدر شـهید سیدحسـین تقـوي   (سیدجواد 

 315 :3ج
ــی ــیدمهدي   (دجواد سـ ــهید سـ ــدر شـ پـ

 325 :1ج)  احمدپناهی

 طاهري، سیدجواد ← سیدجواد طاهري
 :6ج)  شـهید (اکبـر   سیدجوادي، سـیدعلی 

607 
)  پدر شهید سیدابراهیم حمیدي(حبیب  سید
 694 :10ج

حسـینی،   میـر  ← حسینی اهللا میر حبیب سید
 اهللا حبیب سید

اهللا  پــدر شــهید ســیدحبیب  (سیدحســن 
 449 :12ج)  میرحسینی

ــن  ــین  (سیدحسـ ــهید سیدحسـ ــدر شـ پـ
 114 :3ج)  پورهاشمی
)  پدر شـهید سیدرضـا عرفـانی   (سیدحسن 

 233 :9ج
)  پدر شهید سیدرضا موسـویان (سیدحسن 

 299 :12ج
)  پدر شـهید سـیدعلی خـاتمی   (سیدحسن 

 567 :4ج
)  پـدر شـهید سـیدعلی شـعنی    (سیدحسن 

 194 :7ج
ــن  ــیدکاظم   (سیدحسـ ــهید سـ ــدر شـ پـ
 461 :12ج)  میرحسینی
)  پدر شهید سیدمجتبی حسـینی (سیدحسن 

 282 :4ج
)  پدر شهید سیدمحمد طباطبایی(سیدحسن 

 292 :8ج
)  پدر شهید سیدموسی حسـینی (سیدحسن 

 327 :4ج
شــاهچراغی،  ← سیدحســن شــاهچراغی

 سیدحسن
ــاهري ــن طــ ــاهري،  ← سیدحســ طــ

 سیدحسن
 حسن میري، سید ← حسن میري سید
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  )پدر شهید سیدابراهیم سیادت(سیدحسین 
 571 :6ج

ــین  ــیدعلی (سیدحس ــهید س ــدر ش ــر  پ اکب
 327 :6ج)  ساداتی

پــدر شــهید سیدمحمودرضــا (سیدحســین 
 561 :12ج)  میري

)  پدر شهید سیدمسعود طاهري(سیدحسین 
 173 :8ج

 آقایان، سیدحسین ← سیدحسین آقایان
پورهاشــمی،  ← سیدحســین پورهاشــمی

 سیدحسین
 تقوي، سیدحسین ← سیدحسین تقوي

ــی ــین حســ ــینی،  ← نیسیدحســ حســ
 سیدحسین

میقان،  حسینی ← میقان سیدحسین حسینی
 سیدحسین

شــــجاعی،  ← سیدحســـین شــــجاعی 
 سیدحسین

 شنایی، سیدحسین ← سیدحسین شنایی
موسـوي   ← حسین موسوي فـوالدي  سید

 حسین فوالدي، سید
 حسینعلی کیا، سید ← حسینعلی کیا سید
 حمید هاشمی، سید ← حمید هاشمی سید

)  د سـیدمهدي تقـوي  پدر شـهی (سیدخلیل 
 320 :3ج

ــیدرحمت ــین  (اهللا  س ــهید سیدحس ــدر ش پ
 32 :7ج)  شجاعی

)  پدر شهید سیدمحمد مجیـدي (رسول  سید
 293 :11ج

 :11ج)  پدر شهید سیدجالل کیا(رضا  سید
90 

)  پـدر شـهید سـیدجواد طـاهري    (سیدرضا 
 117 :8ج

)  پدر شـهید سـیدعباس طـاهري   (سیدرضا 
 168 :8ج

ــا  ــهید سی (سیدرض ــدر ش ــین پ دعبدالحس
 38 :1ج)  آجودانی

ــا  ــا (سیدرضـ ــهید سیدغالمرضـ ــدر شـ پـ
 410 :4ج)  حسینیان

پــدر شــهید ســیدمحمدعلی   (سیدرضــا 
 298 :8ج)  طباطبایی

 ترابی، سیدرضا ← سیدرضا ترابی
میقـان،   حسـینی  ← میقان سیدرضا حسینی

 سیدرضا
 طاهري، سیدرضا ← سیدرضا طاهري
 عرفانی، سیدرضا ← سیدرضا عرفانی

 رضا کیا، سید ← رضا کیا سید
 رضا موسویان، سید ← رضا موسویان سید

 618 :6ج)  شهید(سیدرضایی، سیدمحمد 
 627 :6ج)  شهید(سیدرضایی، سیدیوسف 

ــی  ــی  (سیدرضــ ــهید میرتقــ ــدر شــ پــ
 426 :9ج)  چاشمی عمادي

ــ (اهللا  ســیدروح ــدر شــهید س یدمحمدتقی پ
 684 :6ج)  شاهچراغ
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 سعید هاشمی، سید ← سعید هاشمی سید
ــادق  ــین  (سیدصـ ــهید سیدحسـ ــدر شـ پـ

 295 :12ج)  فوالدي موسوي
ــید ــمی  س ــوي چاش ــادق نب ــوي  ← ص نب

 صادق چاشمی، سید
ــفی ــی   (اهللا  سیدص ــهید سیدمرتض ــدر ش پ

 290 :12ج)  چاشمی موسوي
 778 :1جسیدضیاء  

ــیدعباس  ــن  (سـ ــهید سیدحسـ ــدر شـ پـ
 691 :6ج)  غیشاهچرا

ــیدعباس  ــین  (سـ ــهید سیدحسـ ــدر شـ پـ
 353 :4ج)  میقان حسینی

پـــدر شـــهید سیدرضـــا   (ســـیدعباس 
 365 :4ج)  میقان حسینی

پـــدر شـــهید ســـیدعلی   (ســـیدعباس 
 376 :4ج)  میقان حسینی

ــیدعباس  ــیدمجتبی  (سـ ــهید سـ ــدر شـ پـ
 257 :7ج)  نژاد شمسی

پـــدر شـــهید سیدمصـــطفی (ســـیدعباس 
 391 :6ج)  نژاد سجادي

ــیدعبا ــاهريســ ــاهري،  ← س طــ طــ
 سیدعباس

ــائیان ســـید ــائیان،  ← عبـــاس کسـ کسـ
 عباس سید

 40 :1ج)  شهید(سیدعبدالحسین آجدانی 
آجـودانی،   ← سیدعبدالحسین آجـودانی 

 سیدعبدالحسین

ــید ــا  ســ ــد کیــ ــا،  ← عبدالحمیــ کیــ
 عبدالحمید سید
)  پدر شهید سیدعبدالحمید کیـا (عبداهللا  سید
 110 :11ج

ــري ــگر زرگــ ــري،  ← سیدعســ زرگــ
 دعسگرسی

)  پدر شهید سیدمحسـن حسـینی  (سیدعلی 
 303 :4ج

)  پدر شهید سیدمحسـن سـیادتی  (سیدعلی 
 593 :6ج

)  پدر شهید سـیدمحمد معروفـی  (  سیدعلی
 746 :11ج

)  پـدر شـهید سـیدمحمود زرگـر    (سیدعلی 
 261 :6ج

)  پدر شـهید سـیدمهدي کریمـی   (علی  سید
 701 :10ج

 حسینی، سیدعلی ← سیدعلی حسینی
 حسینیان، سیدعلی ← نیانسیدعلی حسی

میقـان،   حسـینی  ← میقان سیدعلی حسینی
 سیدعلی

 خاتمی، سیدعلی ← سیدعلی خاتمی
 زرگر، سیدعلی ← سیدعلی زرگر
 شعنی، سیدعلی ← سیدعلی شعنی

دوسـت شـهید علـی    (سیدعلی، حـاج آقـا   
 557 :4ج)  پور حیدري

)  پـدر شـهید سیدرضـا کیـا    (اصغر  علی سید
 102 :11ج
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اکبـر    پـدر شـهید سـیدعلی   (اصغر  سیدعلی
 130 :6ج)  رضوي

ــیدعلی ــغر  س ــیدکریم  (اص ــهید س ــدر ش پ
 419 :4ج)  حسینیان
پــدر شــهید ســیدمحمود (اصــغر  ســیدعلی

 639 :5ج)  ربیعی هاشمی
ــیدعلی ــوادي  سـ ــغر جـ ــی اصـ  ← آملـ

 اصغر آملی، سیدعلی جوادي
موســوي،  ← اصــغر موســوي علــی ســید
 اصغر علی سید
کریمـی،   میـر  ← کریمی اصغر میر علی سید
 اصغر علی سید

ــیدعلی ــر  س ــیدمحمد  (اکب ــهید س ــدر ش پ
 307 :4ج)  حسینی

ــیدعلی ــر  س ــیدنوراهللا  (اکب ــهید س ــدر ش پ
 332 :4ج)  حسینی

ــیدعلی ــر  س ــا   (اکب ــهید احمدرض ــدر ش پ
 627 :4ج)  خالصی

ــیدعلی ــر  س ــگر  (اکب ــهید سیدعس ــدر ش پ
 275 :6ج)  زرگري
پـدر شـهید سیدمحمدرضـا    (اکبـر   سیدعلی
  435 :4ج)  حسینیان
ــید ــی س ــر  عل ــیدمهدي  (اکب ــهید س ــدر ش پ

 688 :6ج)  شاهچراغ
 206 :8جاکبر خیاط   سیدعلی

رضـــوي،  ← اکبـــر رضـــوي ســـیدعلی
 اکبر سیدعلی

ــید ســاداتی،  ← اکبــر ســاداتی  علــی س
 اکبر علی سید

سـیدجوادي،   ← اکبر سیدجوادي سیدعلی
 اکبر سیدعلی

ــیدعلی ــادري سـ ــر قـ ــادري،  ← اکبـ قـ
 اکبر سیدعلی

 میري، سیدعلیرضا ← يسیدعلیرضا میر
)  پدر شهید سیداشرف موسوي(سیدعیسی 

 257 :12ج
حســینیان،  ← سیدغالمرضــا حســینیان 

 سیدغالمرضا
ــر ســید ــی غالمرضــا می ــر ← غن ــی،  می غن
 غالمرضا سید

 183 :8جاهللا   سیدفرج
)  پدر شهید سیدحسن طاهري(اهللا  سیدفضل

 127 :8ج
 اهللا فضل میري، سید ← اهللا میري فضل سید
مـنش،   مطهـري  ← منش قربان مطهري سید
 قربان سید

ــید ــمی  س ــوي چاش ــان نب ــوي  ← قرب نب
 قربان چاشمی، سید

حسـینی،   میـر  ← حسـینی  کـاظم میـر   سید
 کاظم سید

)  پدر شهید سیدجعفر احمـدپناه (سیدکریم 
 304 :1ج

 حسینیان، سیدکریم ← سیدکریم حسینیان
 



 561)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

ــینی ــیدمجتبی حســ ــینی،  ← ســ حســ
 سیدمجتبی

نـژاد،   شمسـی  ← دنژا سیدمجتبی شمسی
 سیدمجتبی

دوسـتی،   میـر  ← دوسـتی  مجتبی میـر  سید
 مجتبی سید
ــی میرکریمــی ســید ــی،  ← مجتب میرکریم
 مجتبی سید

حســــینی،  ← سیدمحســــن حســــینی
 سیدمحسن

ــدرهایی ــدرهایی،  ← سیدمحســن حی حی
 سیدمحسن

ــیادتی ــیادتی،  ← سیدمحســــن ســ ســ
 سیدمحسن

مصــطفوي،  ← محســن مصــطفوي ســید
 محسن سید

)  در شهید سیدحمید هاشمیبرا(سیدمحمد 
 275 :13ج

)  پدر شهید سیدسـعید هاشـمی  (سیدمحمد 
 282 :13ج

)  پدر شـهید سـیدعلی حسـینی   (سیدمحمد 
 265 :4ج

ــیدمحمد  ــیدعلی (س ــهید س ــدر ش ــر  پ اکب
 607 :6ج)  سیدجوادي

پــدر شــهید سیدغالمرضــا   (ســیدمحمد 
 502 :12ج)  میرغنی

ــیدمحمد  ــیدقربان   (سـ ــهید سـ ــدر شـ پـ
 691 :12ج)  چاشمی نبوي

ــیدمحمد  ــن (سـ ــهید سیدمحسـ ــدر شـ پـ
 694 :11ج)  مصطفوي

 ترابی، سیدمحمد ← سیدمحمد ترابی
 حسینی، سیدمحمد ← سیدمحمد حسینی

فـرد،   حسـینی  ← فـرد  سیدمحمد حسـینی 
 سیدمحمد

میقان،  حسینی ← میقان سیدمحمد حسینی
 سیدمحمد

سیدرضــایی،  ← ســیدمحمد سیدرضــایی
 سیدمحمد

یی، طباطبـــا ← ســـیدمحمد طباطبـــایی
 سیدمحمد
ــید ــدي  سـ ــد مجیـ ــدي،  ← محمـ مجیـ
 محمد سید

ــید ــوي  س مرتضــوي،  ← محمــد مرتض
 محمد سید

ــید ــی سـ ــد معروفـ ــی،  ← محمـ معروفـ
 محمد سید

ــید ــوي سـ ــد موسـ ــوي،  ← محمـ موسـ
 محمد سید 

کمــالی،  میــر ← کمــالی محمــد میــر ســید
 محمد سید

متولیــان،  ← حسـین متولیــان  محمــد سـید 
 حسین محمد سید
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موســوي،  ← رضــا موســوي محمــد ســید
 رضا محمد سید

ــید ــد س ــادري  محم ــا ن ــادري،  ← رض ن
 رضا محمد سید

پــدر شــهید ســیدجمال (ســیدمحمدمهدي 
 679 :12ج)  نبوي چاشمی
ــیدمحمود  ــیدمهدي (سـ ــهید سـ پـــدر شـ
 599 :6ج)  سیداردکانی

 ← هاشـــــمی ســـــیدمحمود ربیعـــــی
 هاشمی، سیدمحمود ربیعی

 زرگر، سیدمحمود ← سیدمحمود زرگر
موسـوي   ← اشمیمحمود موسوي چ سید

 محمود چاشمی، سید
حسـینی،   میـر  ← حسـینی  محمود میر سید
 محمود سید

میــري،  ← رضــا میــري  محمــود ســید
 رضا محمود سید

ــیدجعفر (سیدمرتضـــی  ــهید سـ ــدر شـ پـ
 246 :7ج)  شمسایی

موسوي  ← مرتضی موسوي چاشمی سید
 مرتضی چاشمی، سید

طــــاهري،  ← سیدمســــعود طــــاهري
 سیدمسعود

ــیح  ــهید  (سیدمسـ ــدر شـ ــن پـ سیدحسـ
 701 :6ج)  شاهچراغی

نژاد،  سجادي ← نژاد سیدمصطفی سجادي
 سیدمصطفی

ــینی ــی حســ ــینی،  ← سیدموســ حســ
 سیدموسی
)  پدر شهید ابوالفضل میرعمـاد (سیدمهدي 

 496 :12ج
)  مرتضی پدر شهید سیدتقی شاه(سیدمهدي 

 755 :6ج
ــیدمهدي  ــیدمحمد  (سـ ــهید سـ ــدر شـ پـ

 348 :4ج)  فرد حسینی
ــد شــهید(ســیدمهدي  ســید مســعود  فرزن

 186 :8ج)  طاهري
پنـاهی،   احمـد  ← پنـاهی  سیدمهدي احمد

 سیدمهدي
 تقوي، سیدمهدي ← سیدمهدي تقوي
 سیادت، سیدمهدي ← سیدمهدي سیادت

سـیداردکانی،   ← سیدمهدي سـیداردکانی 
 سیدمهدي

ــاهچراغ ــیدمهدي شـ ــاهچراغ،  ← سـ شـ
 سیدمهدي

 مهدي کریمی، سید ← مهدي کریمی سید
ــر ســید ــاقري مهــدي می ــر ← ب ــاقري،  می ب
 مهدي سید

)  پدر شهید سـیداحمد موسـوي  (سیدمیرزا 
 251 :12ج

پدر شهید سیدمحمدحسـین  (اهللا  نعمت سید
 285 :11ج)  متولیان



 563)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 حسینی، سیدنوراهللا ← سیدنوراهللا حسینی
ــیدوهاب  ــا  (س ــهید سیدمحمدرض ــدر ش پ

 277 :12ج)  موسوي
مـادر شـهید سـیدجمال نبـوي     (سیده بانو 
 679 :12ج)  چاشمی

)  مادر شهید عباسـعلی فـدوي  (یده بیگم س
 684 :9ج

نبوي  مادر شهید سید صادق (سیده خاتون 
 687 :12ج)  چاشمی 

)  مـادر شـهید مجیـد صـحافی    (سیده خانم 
 595 :7ج

ــرا  ــیده زهـ ــااهللا  (سـ ــهید ماشـ ــادر شـ مـ
 100 :4ج)  کمالی حاجی

)  مادر شهید سیدعلی شـعنی (سیده مرضیه 
 194 :7ج

ــم  ــید (سیدهاشـ ــهید سـ ــدر شـ محمد پـ
 385 :4ج)  میقان حسینی
)  مـادر شـهید علیرضـا شـامانی    (بیگم  سیده
 678 :6ج

)  مادر شهید سیدجعفر احمدپناه(خانم  سیده
 304 :1ج

مــادر شــهید ســیدمهدي    (زهــرا   ســیده
 688 :6ج)  شاهچراغ
اکبــر  مــادر شــهید ســیدعلی(ســکینه  ســیده

 607 :6ج)  سیدجوادي
مادر شهید سیدمحمدحسین (شهربانو  سیده

 285 :11ج)  متولیان

)  مادر شهید ابوالفضل میرعماد(فاطمه  سیده
 496 :12ج

ــیده ــه   س ــن   (فاطم ــهید سیدحس ــادر ش م
 701، 691 :6ج)  شاهچراغی

)  نژاد اکبر خلیل مادر شهید علی(فاطمه  سیده
 149 :5ج

)  مادر شهید محمدعلی پریمی(فاطمه  سیده
 71 :3ج

  )اکبـر احسـانی   مادر شهید علـی (لیال  سیده
 291 :1ج

ــادر شــهید ســیدمحمد (معصــومه  ســیده م
 292 :8ج)  طباطبایی
ــیده ــا   س ــیدمحمدتقی  (نس ــهید س ــادر ش م

 684 :6ج)  شاهچراغ
مـــادر شـــهید نـــوروزعلی (نســـا  ســـیده
 123 :2ج)  چاشمی اکبري

)  پدر شـهید سیدرضـا طـاهري   (سیدیحیی 
 162 :8ج

 :10ج)  اکبر پدر شهید سیدعلی(سیدیحیی 
187 

سیدرضـایی،   ← اییسیدیوسف سیدرضـ 
 سیدیوسف

 :7ج)  برادر شهید یداهللا شـهاب (اهللا  سیف
281 
)  زاده اهللا سمعیی پدر شهید حبیب(اهللا  سیف
 547 :6ج

ــیف ــازي (اهللا  س ــهید حســن ممت ــدر ش )  پ
 148 :12ج
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)  پــدر شــهید حســین رســتمیان(اهللا  ســیف
 773 :5ج

 :2ج)  پدر شهید حمیدرضا اکرم(اهللا  سیف
135 
)  شـهید سیدحسـینعلی کیـا   پـدر  (اهللا  سیف
 96 :11ج

)  پــدر شــهید علیرضــا مقدســی(اهللا  ســیف
 78 :12ج

)  اي اهللا جمعـه  پدر شـهید قـدرت  (اهللا  سیف
 654 :3ج

)  اهللا طحانیـان  پدر شـهید قـدرت  (اهللا  سیف
 306 :8ج

 :11ج)  پدر شهید مرتضی مربی(اهللا  سیف
580 
 :8ج)  پدر شهید یداهللا طحانیـان (اهللا  سیف
311 
 اهللا آذري، سیف ← هللا آذريا سیف
برادر خـانم همسـر شـهید علـی     (اله  سیف
 380 :2ج)  بابایی
 :3ج)  دایی شهید جعفر تبریزیان(اله  سیف
209 

 644 :6ج)  شهید(سیفی، ابوالقاسم 
 :4ج)  مادر شـهید حسـن خادمیـان   (سیما 

595 
 :11ج)  مادر شهید عباس محمدي(شازده 

366 
ــهید(شاطري،حســین  ، 654 ،652 :6ج)  ش

656 ،660 ،661 ،663 ،667 ،670 

 326 :8جشاکري، حمید  
 677، 668 :6ج)  شهید(شامانی، حسین 

، 675، 673 :6ج)  شــهید(ســعید  شــامانی، 
682 

، 680، 678 :6ج)  شـهید (علیرضا   شامانی،
687 
)  مادر شـهید جمشـید طـاهرکرد   (پسند  شاه
 104 :8ج

 :6ج)  شــهید(شــاهچراغ، ســیدمحمدتقی 
684 ،686 

، 688 :6ج)  شـهید (شاهچراغ، سـیدمهدي  
689 ،696 

 437 :2جاهللا   شاهچراغی، آیت
، 691 :6ج)  شهید(شاهچراغی، سیدحسن 

695  ،701 ،702 ،703 
 713 :4جشاهچراغی، سیدعباس  
 507 :7جشاهچراغی، سیدمسیح  

 355 :4ج)  شهید(حسینی  شاه
، 712 :6ج)  شــهید(حســینی، حســن  شــاه
715 ،725 
، 726 :6ج)  شــهید(، حســین حســینی شــاه
737 
، 735 :6ج)  شـهید (اصغر  حسینی، علی شاه
745 
، 706 :6ج)  شهید(حسینی، محمدرضا  شاه
709 ،716 

 :3ج)  پدر شهید مطلـب تـوفیقی  (شاهرخ 
352 



 565)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 367 :7جشاهرودي، حاج علی  
 742 :6ج)  شهید(شاهرودي، مجید 

 :1ج)  مادر شـهید اکبـر اشـرفی   (شاهزاده 
632 
)  مـادر شـهید غالمرضـا عجـم    ( زینـب  شاه
 662 :8ج
)  مادر شهید محمود کشـاورزیان (زینب  شاه
 33 :11ج

ــین   ــوار، حسـ ــهید  (شاهسـ ــت شـ دوسـ
 321 :4ج)  محمدرضا حسینی
 749، 747 :6ج)  شهید(شاهسوار، حسین 

، 752 :6ج)  شهید(رمضانعلی   محمدي، شاه
753 ،760 
، 755 :6ج)  شـهید (مرتضی، سـیدتقی   شاه
760 ،767 
)  مادر شـهید محمودرضـا نمـازي   (اهنسا ش
 66 :13ج

 767، 765 :6ج)  شهید(محمود  شاهورانی، 
 772، 769 :6ج)  شهید(شاهی، عبدالرضا 

 780 :6ج)  شهید(فر، محمود  شاهین
 791 ، 785 :6ج)  شهید(شاهینی، علیرضا 

 504 :3ج)  پدر شهید امیر جراح(شبانعلی 
 17 ، 15 :7ج)  شهید(شبانی، محمدرضا 

 232 :1جشبستري، شیخ محمود  
 22، 20 :7ج)  شهید(اصغر  جو، علی شجاع

 28 ، 26 :7ج)  شهید(شجاعی، رضا 
، 34، 32 :7ج)  شهید(شجاعی، سیدحسین 

36 

 42 ، 41 :7ج)  شهید(شجاعی، یداهللا 
 46، 45 :7ج)  شهید(شجاعیان، رضا 
 58، 55 :7ج)  شهید(شحنه، شکراهللا 

 60 :7ج)  شهید(شحنه، مجید 
 67، 65 :7ج)  شهید(شحنه، محمدرضا 

دوسـت شـهید محمـدعلی    (شرابیان، مراد 
  71 :9ج)  اعرابی

)  مــادر شــهید ســیدمهدي کریمــی(شــرف 
 701 :10ج

 33 :1ج)  مادر شهید محمد آجقلی(شرف 
 :9ج)  مادر شهید مجید غالمی(النسا  شرف

558 
آشناي شهید علی (شریعت پناه، سیدعباس 

 379 :2ج)  بابایی
 69 :7ج)  شهید(شریعتی، عباس 
 196 :7ج  96 :1جشریعتی، علی  
 77 :7ج)  شهید(اکبر  شریعتی، علی

 82 :7ج)  شهید(شریعتی، محمدتقی 
 97، 93 :7ج)  شهید(شریعتی، محمدرضا 

 113 :7ج)  شهید(شریعتی، هادي 
)  پــدر شــهید ســیدعلی حســینیان(شـریف  

 405 :4ج
 121 :7ج)  شهید(شریف، مجید 

 127 :7ج)  شهید(، محسن شریف
  :10ج  626 :3جامــامی، جعفــر   شــریف

771 
 :7ج)  خواهر شهید هادي شـریفی (شریفه 

169 
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 :1ج)  مادر شـهید احمـد اسـدیان   (شریفه 
552 

 :10ج)  مادر شهید حسین فروغی(شریفه 
15 

 132 :7ج)  شهید(شریفه، محمد 
 139 :7ج)  شهید(شریفه، موسی 
دحسـین  دوست شهید محم(شریفی مالك 

 580 :1ج)  اسماعیلی
 147 :7ج)  شهید(شریفی، محمد 
 161 :7ج)  شهید(شریفی، هادي 
ــان   ــرین بی ــیاوش   (ش ــهید س ــت ش دوس

 25 :3ج)  پازوکی
 :11ج)  پدر شهید اصغر محمـدي (شعبان 

353 
)  پـدر شـهید رجبعلـی علیمردانـی    (شعبان 

 418 :9ج
)  حسـینی  اصغر شـاه  پدر شهید علی(شعبان 

 735 :6ج
 45 :1ج) اکبرآجودانی پدرشهیدعلی(شعبان 

 سجادي، شعبان ← شعبان سجادي
 پور، شعبان قاضی ← پور شعبان قاضی

)  ئـی  پدر شهید علیرضـا مهـدي  (شعبانعلی 
 370 :12ج

)  پـور  پدر شهید مهـدي صـادقی  (شعبانعلی 
 485 :7ج

)  ئی پدر شهید نورمحمد مهدي(علی  شعبان
 388 :12ج

)  پـور  یپدر شهید یحیـی قاضـ  (علی  شعبان
 272 :10ج

 189، 186 :7ج)  شهید(شعبانی، حسین 
 196، 194 :7ج)  شهید(شعنی، سیدعلی 

، 199 :7ج)  شـهید (زاده، محمـدعلی   شفیع
201 
 :10ج)  پدر شهید فرشاد فوالدي(اهللا  شکر
109 

 :13ج)  پدر شهید محمود نعمتی(شکراهللا 
32 

 اهللا قزوهی، شکر ← اهللا قزوهی شکر
 483 :4جشکار، حسین  

دوســت شــهید احمــد (شــکار، صــفرعلی 
 672 :1ج)  اصغري

 207، 205 :7ج)  شهید(شکاري، رحیم 
 207 :7جشکاري، صفرعلی  

 207 :7جعلی   شکاري، فضل
)  زاده مادر شـهید محمدرضـا منشـی   (شکر 
 213 :12ج

)  شـاه  پدر شهید افراسیاب غریـب (شکراهللا 
 508 :9ج

 :8ج)  پدر شهید مجید عبـدوس (شکراهللا 
611 

 ← اعالیـــــی شـــــکراهللا اصـــــغري 
 اعالیی، شکراهللا اصغري

 شحنه، شکراهللا ← شکراهللا شحنه
 213 :7جاهللا   شکرویان، بنی



 567)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

، 211، 210 :7ج)  شهید(شکرویان، عبداهللا 
213 

ــی   ــکرویان، عل ــداهللا   (ش ــهید عب ــر ش پس
 213 :7ج)  شکرویان

بــرادر شــهید عبــداهللا (شــکرویان، محمــد 
 213 :7ج)  شکرویان
 217 :7ج)  شهید(محمد  شکرویان،

برادر شهید عبـداهللا  (شکرویان، محمدرضا 
 213 :7ج)  شکرویان

 213 :7جاهللا   شکرویان، ولی
ــکوفه  ــی  (شــ ــهید رجبعلــ ــادر شــ مــ

 303 :2ج)  فوالدي ایمانی
 230، 224 :7ج)  شهید(شکوهی، ابراهیم 

 237، 235 :7ج)  شهید(اکبر  شکوهی، علی
 170 :7جشمس تبریزي  
 241 ، 240 :7ج)  شهید(ن شمس، غالمحس

 781 :1جاالطباء   شمس
، 243 :7ج)  شـهید (الـدین، مجتبـی    شمس

244 
، 246 :7ج)  شــهید(شمســایی، ســیدجعفر 

249 ،250 
بـرادر شـهید سـید    (شمسایی، سیدحسـین  

 248 :7ج)  جعفر شمسایی
ــیدعلی  ــایی، سـ ــهید (شمسـ ــوي شـ عمـ

 247 :7ج)  سیدجعفر شمسایی
د سـید  بـرادر شـهی  (شمسایی، سـیدمحمد  

 248، 247 :7ج)  جعفر شمسایی

عموي شهید سـیدجعفر  (شمسایی، محمود 
 247 :7ج)  شمسایی
 292 :13جپور، سید تقی   شمس
، 257 :7ج)  شهید(نژاد، سیدمجتبی  شمسی

259 
 265، 262 :7ج)  شهید(شنایی، سیدحسین 

)  مـادر شـهید حمیدرضـا صـفائی    (شوکت 
 723 :7ج

 273، 268 :7ج)  شهید(شهاب، محمد 
 281، 279 :7ج)  شهید(شهاب، یداهللا 

 ← آبــــادي الــــدین ادریــــس شــــهاب
 الدین آبادي، شهاب ادریس

، 285 :7ج)  شـهید (شهابی، محمدحسـین  
287 

 289 :7ج)  شهید(اهللا  شهادت، نعمت
 297، 294 :7ج)  شهید(شهپري، بهرام 

، 301 :7ج)  شــهید(شــهرابیان، حمیدرضــا 
304 

 308، 306 :7ج)  شهید(شهرابیان، سعید 
 :4ج)  مادر شهید ابراهیم حسینی(شهربانو 

240 
 :1ج)  مادر شهید احمد احمـدي (شهربانو 

352 
 :1ج)  مادر شهید احمد اصـغري (شهربانو 

669 
 :2ج)  مادر شـهید امـراهللا بنـدار   (شهربانو 

615 
 691 :9ج)  مادر شهید تقی فراتی(شهربانو 
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الـــدین  مـــادر شـــهید حســـام(شـــهربانو 
 263 :1ج ) ابوالمعالی
 :7ج)  مادر شهید رضا شـجاعیان (شهربانو 

45 
  مادر شهید سید مرتضی موسـوي (شهربانو 
 290 :12ج)  چاشمی
)  مـادر شـهید سیدحسـین تقـوي    (شهربانو 

 315 :3ج
)  مــادر شــهید عبــاس صــحرایی(شــهربانو 

 605 :7ج
)  نـژاد  مادر شهید عبدالرضا غریب(شهربانو 

 524 :9ج
 :5ج)  خرمـی مادر شـهید علـی   (شهربانو 

110 
)  مــادر شــهید علیرضــا شــاهینی(شــهربانو 

 785 :6ج
)  نقـی نـوروزي   مادر شـهید علـی  (شهربانو 

 117 :13ج
 :6ج)  مادر شهید مجتبی سبوحی(شهربانو 

376 
)  الـدین  مادر شهید مجتبی شـمس (شهربانو 

 243 :7ج
 :9ج)  مادر شهید محمـد غنچـی  (شهربانو 

589 
)  صـفري مادر شـهید محمـدباقر   (شهربانو 

 782 :7ج
)  مادر شهید محمـدتقی حیـدري  (شهربانو 

 541 :4ج

)  مــادر شـهید محمــدعلی عجــم (شـهربانو  
 676 :8ج

)  مادر شهید محمـدعلی نـوروزي  (شهربانو 
 150 :13ج

)  علیـان  مـادر شـهید مسـلم عـین    (شهربانو 
 463 :9ج

)  مـادر شـهید مهـدي معصـومیان    (شهربانو 
 22 :12ج

 :6ج) لــیمــادر شهیدحســن زین(شــهربانو 
317 

 312، 310 :7ج)  شهید(شهروي، امراهللا 
 312 :7ج)  آقا علی(شهروي، محمدرضا 

 318، 315 :7ج)  شهید(شهري، مسعود 
 324، 322 :7ج)  شهید(شهریاري،حسین 

 326 :7ج)  شهید(شهسواري، محمدعلی 
 :6ج)  مادر شهید حسین شاهسوار(شهناز 

747 
ــهناز  ــدرتی (ش ــعلی ق ــهید عباس ــادر ش )  م

 307 :10ج
 333، 331 :7ج)  شهید(شهنما، رضا 

 584 :10جشهید میرغفوریان  
، 451، 430، 301 :1جشهیدي، سـیدجعفر   

565 ،597 ،609 
 338، 337 :7ج)  شهید(شیبانی، عبدالرضا 

 29 :1جشیخ ابوالحسن خرقانی  
 687 :10جاهللا   شیخ ابوذر، آیت

الدینبن نورالدین شیخ  شیخ زین(شیخ ثانی 
 285 :1ج)  احمد عاملی علی بن



 569)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 29 :1جشیخ حسن جوري  
االسـالم    ، حجـت )دایی رضـا (شیخ رضاي 

 69 :8ج
 330 :1جشیخ عباس قمی  

 730 :2جشیخ محسن  
فرزند حاج محمـد حـوئري   (شیخ محسن 

 811 :5ج)  حائري
، 340 :7ج)  شـهید (االسالمی، احمـد   شیخ
342 ،343 ،347 
 326 :8جاالسالمی، مهدي   شیخ
، 354 :7ج)  شـهید (سالمی، مهـدي  اال شیخ
355 ،357 

ــیخعلی  ــته (ش ــن برجس ــهید حس ــدر ش  پ
 530 :2ج)  واعظی 

 علی محمدي، شیخ ← علی محمدي شیخ
، 366، 362 :7ج)  شـهید (کبیر، احمـد   شیخ
367 ،368 ،369 
 382، 379 :7ج)  شهید(کبیر، علیرضا  شیخ

 :1ج)  پدر شهید ساجد اسکندري(شیرآقا 
564 

 391، 387 :7ج)  شهید(شیرپور، حسین 
)  خداوردي محمدعلی شهید پدر( شیرعلی

 757 :4ج
 398، 395 :7ج)  شهید(شیرعلی، عباسعلی 

رســـتمیان،  ← شـــیرمحمد رســـتمیان 
 شیرمحمد

ــانعلی  ، 402 :7ج)  شــهید(شــیرمرغی، قرب
403 

ــیگم  ــیرین ب ــرف  (ش ــهید سیداش ــادر ش م
 257 :12ج)  موسوي
 405 :7ج)  شهید(پور، عبداهللا  صائمی

دوســت شــهید اســماعیل (صــابر، اردشــیر 
 566 :3ج)  جاللی

همسـر شـهید عبدالرضـا    (صابري ام نساء 
 338 :7ج)  شیبانی

 414، 410 :7ج)  شهید(صابري، ابراهیم 
 423، 419 :7ج)  شهید(اکبر  صابري، علی

)  مادر شـهید محمـدربیع کریمـی   (صاحب 
 719 :10ج

 )عج(امام زمان  ← )عج(صاحب زمان 
)  مادر شهید درویشعلی زمانی(جان  صاحب

 284 :6ج
 :1ج)  برادر شهید علیرضا آشوري(صادق 

95 
)  هـایی  پدر شـهید علیرضـا کالتـه   (صادق 

 44 :11ج
 :8ج)  پدر شهید محمدعلی عجـم (صادق 

676 
 426 :7ج)  شهید(صادقچه، حسین 
 434، 431 :7ج)  شهید(صادقچه، عباس 

 :2ج)  پدر شهید علی الیاسـی (علی  صادق
166 

ــادقی  ــا  (صـ ــهید محمدرضـ دوســـت شـ
 714 :4ج)  محمدي خان



 )دفتر سیزدهم( دانامه کامل شه وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      570
 

)  اهللا عبـداللهی  همسر شهید حجت(صادقی 
 583 :8ج

 :7ج)  شـهید (صادقی شهمیرزادي، احمـد  
490 

، 439، 438 :7ج)  شـهید (صادقی، حسـین  
442 

 449، 447 :7ج)  شهید(صادقی، حمید 
 454، 452 :7ج)  شهید(صادقی، علی 
ي شهید محمـد  پسرعمو(اکبر  صادقی، علی

 464 :7ج)  صادقی
 459، 457 :7ج)  شهید(اکبر  صادقی، علی

 467، 462 :7ج)  شهید(صادقی، محمد 
ــداهللا  ، 475، 472 :7ج)  شــهید(صــادقی، ی

478 
 487، 485 :7ج)  شهید(پور، مهدي  صادقی
 505 :7ج)  شهید(اکبر  آبادویی، علی صالح
 513 ، 510 :7ج)  شهید(آبادي، کاظم  صالح
ــال ــم ص ــهید(حی، ابوالقاس ، 517 :7ج)  ش
519 ،521 

بــرادر شــهید ابوالقاســم (صــالحی، احمــد 
 528 :7ج)  صالحی

بــرادر شــهید ابوالقاســم (صــالحی، محمــد 
 520، 518 :7ج)  صالحی

 527، 526 :7ج)  شهید(صالحیان، مجید 
 530 :7ج)  شهید(نژاد، احمد  صالحی

 390 :8جاهللا   صانعی، آیت
 790 :8جخ یوسف  اهللا شی صانعی، آیت

 538، 535 :7ج)  شهید(اکبر  صانعی، علی
 544، 540 :7ج)  شهید(صباحی، محمد 
 550، 547 :7ج)  شهید(صباغ، غالمرضا 
 555 :7ج)  شهید(صباغی، نصراهللا 
 565 :7ج)  شهید(صباغیان، رحیم 

 :2ج)  مادر شهید عباس اکبـري (گل  صبح
95 

مــــادر شــــهید جعفــــر (نســــا  صــــبح
 645 :3ج)  يکمرود جمشیدي

، 575، 570 :7ج)  شــهید(صــبور، حســین 
578 

مادر شـهید میرمحمـدعلی سـادات    (صبیه 
 323 :6ج)  حسینی

 589، 584 :7ج)  شهید(صحافی، عطااهللا 
 595 :7ج)  شهید(صحافی، مجید 

ــحبه ــانم  ص ــوروزعلی   (خ ــهید ن ــادر ش م
 213 :2ج)  امیرفخریان

 602، 600 :7ج)  شهید(صحرایی، رمضان 
 607، 605 :7ج)  شهید(عباس صحرایی، 

 614، 610 :7ج)  شهید(صداقتی، غالمعلی 
پسردایی شهید غالمعلی (صداقتی، مرتضی 

 615 :7ج)  صداقتی
ــین   ــدام، حسـ ، 124، 91، 52، 51 :1جصـ

143 ،170 ،208 ،291 ،292 ،358 ،381 ،
391 ،392 ،444 ،471 ،545 ،571 ،573 ،
، 76، 75، 40 :2ج  670، 643، 614، 602
98 ،121 ،131 ،266 ،272 ،274 ،568 ،616 ،



 571)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :10ج  739، 737، 735، 732، 645، 641
219 ،232 ،342 ،348،  368 ،370 ،485 ،
، 94، 68 :3ج  772، 763، 720، 604، 578
108 ،285 ،353 ،359 ،365 ،381 ،394 ،
396 ،418 ،485 ،533 ،535 ،752 ،753 ،
، 242، 227، 191، 61، 53، 27 :4ج  759
328، 366 ،369 ،406 ،412 ،531 ،569 ،
579 ،662 ،671 ،722 ،732 ،785 ،790 ،
، 287، 211، 134، 75 :5ج  794، 793، 791
289 ،322 ،380 ،492 ،529 ،532 ،576 ،
، 215، 197، 152 :6ج  818، 815، 580
319 ،332 ،406 ،410 ،428 ،674 ،691 ،
694 ،726 ،728 ،743 ،773 ،782 ،800 ،
، 211، 151، 133، 66، 65 :7ج  803، 802
212 ،257 ،258 ،265 ،294 ،296 ،323 ،
، 59 :8ج  805، 729، 650، 607، 487، 368
61 ،62 ،179 ،282 ،283 ،353 ،371 ،376 ،

456 ،457 ،475 ،506 ،562 ،563 ،662 ،
، 235، 233، 203، 114 :9ج  722، 664
362 ،384 ،410 ،497 ،518 ،559 ،614 ،
، 99، 52، 51، 26 :11ج  676، 626، 615
175 ،248 ،265 ،329 ،331 ،367 ،429 ،
504 ،505 ،568 ،570 ،616 ،730 ،737 ،
738 ،751 ،756 ،757 ،770 ،777 ،784 ،
، 242، 172، 134، 67، 17 :12ج  803، 794
244 ،264 ،435 ،773 ،778 ،782 ،789 ،
، 145، 81، 80، 69، 29، 28 :13ج  794
174 ،218 ،219 

)  دوست شهید هادي شـریفی (صدر، سعید 
 168 :7ج

 620 :7ج)  شهید(صدرالهی، محمدرضا 
اصــغر  مــادر شــهید علــی  (صــدرجهان 

 240 :13ج)  نژاد وفایی
، 624 :7ج)  شهید(صدرمغانی، محمدرضا 

625 
 :8ج)  مادر شهید حمیدرضا صیاد(صدریه 

29 
، 229 :1ج) اهللا آیـت (صدوقی، شیخ محمد 

 :4ج  753 ،405، 325 :3ج  325 :2ج  773
 :7ج  800، 714 :6ج  793، 790، 604
 :13ج  784 :11ج  428 :8ج  473، 152
407 

 :1ج)  مادر شهید احمد ابراهیمـی (صدیقه 
151 

 504 :3ج)  مادر شهید امیر جراح(صدیقه 
 84 :2ج)  مادر شهید بهرام اکبري(صدیقه 
 :8ج)  مادر شهید جالل طاهریـان (صدیقه 

220 
  :8ج)  ن عجـم مـادر شـهید حسـ   (صدیقه 

650 
)  حجـی  مادر شـهید حسـن عـرب   (صدیقه 

 744 :8ج
ــدیقه  ــیان (ص ــن یونس ــهید حس ــادر ش )  م

 404 :13ج
 :6ج)  مادر شهید حسین شـاطري (صدیقه 

652 
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)  بیگـی  مـادر شـهید رضـا فصـیح    (صدیقه 
 60 :10ج

)  علـی دلیـرش   مادر شهید رمضـان (صدیقه 
 396 :5ج

)  مادر شهید سـیدمحمد مرتضـوي  (صدیقه 
 586 :11ج

)  پـور  صـائمی   مادر شـهید عبـداهللا  (صدیقه 
 405 :7ج

 :2ج) مـادر شـهید علـی بایگـانی    (صدیقه 
466 

 :8ج)  مادر شهید علـی عبـداللهی  (صدیقه 
586 

 :13ج)  مادر شهید علـی یونسـی  (صدیقه 
399 

)  اصغر کشاورزیان مادر شهید علی(صدیقه 
 20 :11ج

)  اکبـر گلپایگـانی   مادر شهید علـی (صدیقه 
 162 :11ج

 :1ج )مادرشهیدعلیرضــا آشــوري(صـدیقه  
95 

 :13ج) مادر شهید علیرضا یـزدي (صدیقه 
359 

)  محمـد حیـدري   مادر شهید علـی (صدیقه 
 521 :4ج

 :7ج )صـدیقی   مادر شهید مجتبـی (صدیقه 
633 

 :1ج)  مادر شهید محمد ابراهیمی(صدیقه 
215 

)  مادر شـهید محمـدابراهیم آقـایی   (صدیقه 
 134 :1ج

)  ر شهید محمـدتقی عبـداللهی  ماد(صدیقه 
 591 :8ج

)  مادر شهید محمدحسن منسـوبی (صدیقه 
 210 :12ج

)  لـو  خدابنده محمدرضا شهید مادر( صدیقه
 721 :4ج

)  مــادر شــهید محمدرضــا زمــانی(صــدیقه 
 295 :6ج

)  مادر شـهید محمدرضـا عامریـان   (صدیقه 
 452 :8ج

)  زاده مادر شهید محمدمهدي طالع(صدیقه 
 66 :8ج

 :2ج)  مادر شهید محمود بیاریـان (ه صدیق
639 

ــمی (صــدیقه  ــود قاس ــهید محم ــادر ش )  م
 239 :10ج

 :1ج)  مادر شهید مهـدي اشـرف  (صدیقه 
621 

)  اهللا شـهادت  مـادر شـهید نعمـت   (صدیقه 
 289 :7ج

ــادر شــهیدجوادابراهیمی(صــدیقه   :1ج) م
162 

 630، 627 :7ج)  شهید(صدیقی، علیرضا 
 639، 633 :7ج)  شهید(صدیقی، مجتبی 

، 645 :7ج)  شـهید (صدیقی، محمدحسـن  
650 
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 664 :7ج)  شهید(صرفی، حسن 
ــی ــهید(اصــغر  صــرفی، عل  ، 671 :7ج)  ش

675 
 679، 678 :7ج)  شهید(نقی  صرفی، علی

 683، 681 :7ج)  شهید(صرفی، محمد 
، 685 :7ج)  شـهید (صرفی، محمدحسـین  

686 
 :3ج)  پدر شهید مرتضـی پـازوکی  (صغرا 

34 
)  محمـدي  ر شهید ابـراهیم علـی  ماد(صغرا 
 361 :9ج

)  نـژاد  مادر شهید ابوالفضـل اعظمـی  (صغرا 
 749 :1ج

)  مـادر شـهید ابوالقاسـم سنگسـري    (صغرا 
 553 :6ج

 159 :5ج)  مادر شهید امراهللا خلیلی(صغرا 
 :7ج)  مادر شـهید امـراهللا شـهروي   (صغرا 

310 
 :12ج)  مادر شهید جعفـر مهرابـی  (صغرا 

403 
 :10ج)  ید حسـن قهـابی  مادر شـه (صغرا 

516 
 :12ج)  مادر شهید حسن ممتـازي (صغرا 

148 
 :6ج)  مادر شهید حسـین سـماوي  (صغرا 

539 
 :7ج)  مادر شهید حسـین شـیرپور  (صغرا 

387 

 :10ج)  مادر شهید خلیل قاسـمیان (صغرا 
259 

 :9ج)  اهللا عـرب  مادر شهید رحمت(صغرا 
147 

)  حسـینی  اهللا علی مادر شهید رحمت(صغرا 
 322 :9ج

 233 :6ج)  مادر شهید رضا زاهدي(صغرا 
)  مـادر شـهید رضـا ملکیـان برمـی     (صغرا 
 137 :12ج

 :10ج)  مادر شهید شکراهللا قزوهی(صغرا 
469 

 65 :6ج)  مادر شهید عباس رضایی(صغرا 
 :11ج)  مادر شهید عبـاس کالهـی  (صغرا 

65 
 :13ج)  مادر شهید عباس نـوروزي (صغرا 

110 
)  اصــغر نــادعلی لــیمــادر شــهید ع(صــغرا 

 611 :12ج
 418 :2ج)  مادر شهید محمد باقري(صغرا 
 :10ج)  مادر شهید محمـد قربـانی  (صغرا 

398 
 :11ج)  مادر شهید محمـد کالهـی  (صغرا 

69 
)  بیگـی  مادر شهید محمدتقی حسـن (صغرا 
 175 :4ج

)  مادر شـهید محمدحسـن احمـدي   (صغرا 
 410 :1ج
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)  مـادر شـهید محمدحسـن دولتــی   (صـغرا  
 446 :5ج

)  مادر شـهید محمدحسـین شـهابی   (صغرا 
 285 :7ج

)  مـادر شـهید محمدرضـا اردکـانی    (صغرا 
 536 :1ج

)  مـادر شـهید محمدرضـا صـمدي    (صـغرا  
 21 :8ج

)  مــادر شــهید محمــدعلی بینائیــان(صــغرا 
 714 :2ج

ــغرا  ــدعلی  (صــ ــهید محمــ ــادر شــ مــ
 97 :4ج)  قربانی حاجی
)  مقدم مادر شهید محمدعلی طاهري(صغرا 
 282 :8ج

)  آبـادي  مادر شهید محمدعلی کـرك (صغرا 
 653 :10ج

 :9ج)  مادر شهید محمـود عزیـزي  (صغرا 
251 

ــغرا  ــدجعفر   (صـ ــهید محمـ ــر شـ همسـ
 738 :4ج)  خدادادیان

)  مادر شهید رمضـان صـحرایی  (صغرابیگم 
 600 :7ج

 :3ج)  مادر شهید جعفر تبریزیـان (صغري 
208 

ــهید محمــد محمــدي (صــغري  ــادر ش )  م
 419 :11ج

 692، 688 :7ج)  شهید(، علیرضا صفا
 697، 695 :7ج)  شهید(صفا، محمدرضا 

 703، 700 :7ج)  شهید(صفائی، امید 
 716، 708 :7ج)  شهید(صفائی، حسن 

ــا   ــفائی، حمیدرض ــهید(ص ، 723 :7ج)  ش
726 ،729 

 740، 738 :7ج)  شهید(صفائیان، حسن 
 749 :7ج)  شهید(صفار، مهدي 

 755 :7ج)  شهید(صفاري، ابوالقاسم 
 758 :7ج)  شهید(صفاري، احمد 

 83 :4ج) مهدي پدر شهید عابدین حاج(صفر 
 450 :1ج)  پدر شهید علی اختري(صفر 
 :1ج)  اکبـر اشـرفی   پدر شهید علـی (صفر 

648 
 20 :2ج)  پور پدر شهید غفور افتخاري(صفر 

)  پدر شـهید ابوالقاسـم صـفاري   (صفرعلی 
 755 :7ج

 :4ج)  انپدر شهید حسن خادمی(صفرعلی 
595 

)  حجـی  پدر شهید حسن عـرب (صفرعلی 
 744 :8ج

)  پــدر شــهید حســن فرومــدي(صــفرعلی 
 24 :10ج

 :1ج)  پدر شهید حسین اشرفی(صفرعلی 
635 

 :1ج)  پدر شهید علیرضا آقـایی (صفرعلی 
129 

)  پدر شـهید علیرضـا ابراهیمـی   (صفرعلی 
 202 :1ج
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)  محمـد نـوري   پـدر شـهید گـل   (صفرعلی 
 180 :13ج

)  پـدر شـهید محمـدباقر قرایـی    (علی  صفر
 391 :10ج

)  پدر شهید محمدحسـین عجـم  (صفرعلی 
 669 :8ج

)  پدر شـهید محمدرضـا طوسـی   (صفرعلی 
 323 :8ج

پــدر شــهید مصــطفی دوســت (صــفرعلی 
 430 :5ج)  محمدي

 رجبی، صفرعلی ← صفرعلی رجبی
 علی گرزین، صفر ← علی گرزین صفر

)  دوست شهید محمدرضا شریعتی(صفري 
 104 :7ج

، 769، 766 :7ج)  شهید(صفري، عباسعلی 
772 

 783، 782 :7ج)  شهید(صفري، محمدباقر 
 783 :7جصفري، محمدتقی  

ــا   ــفري، محمدرض ــهید(ص ، 785 :7ج)  ش
786 

 102 :7جصفوي  
 102 :7ج)  نواب(صفوي 
، 788 :7ج)  شـهید (نـژاد، غالمرضـا    صفی
790 ،791 

 53 :8ج)  مادر شهید امیر طالب(صفیه 
)  مادر شهید سـیدمجتبی میردوسـتی  (فیه ص
 468 :12ج

 :2ج)  دادي اهللا مادر شهید عباسعلی (صفیه 
142 

 18، 15 :8ج)  شهید(صلواتی، عباسعلی 
 :3ج)  پدر شهید محمدرضـا جبلـه  (صمد 

461 
 21 :8ج)  شهید(صمدي، محمدرضا 

)  محمـدي  مادر شهید سـیاوش داش (صنم 
 299 :5ج

 221 :3ج)  نیانمادر شهید فیروز تبیا(صنم 
 675 :9ج)  مادر شهید محمد فدایی(صنم 

 32، 29 :8ج)  شهید(صیاد، حمیدرضا 
 313 :8جصیادجو، رمضان  
 313 :8جصیادجو، مهدي  

 44، 42، 40 :8ج)  شهید(صیدي، حسن 
 زیاري، ضیاءاهللا ← ضیاءاهللا زیاري

دوســت شــهید رضــا (ضــیائی، ســیدعلی 
 595 :3ج)  جاللی

 63، 59 :8ج)  شهید(د طالب بیدختی، مجی
 56 ،53 :8ج)  شهید(طالب، امیر 

 68 ،66 :8ج)  شهید(زاده، محمدمهدي  طالع
 79، 78، 76 :8ج)  شهید(زاري، علی  طالع

 773 :1ج)  اهللا آیـت (سـیدمحمود  طالقانی، 
 762 :10ج  781 :8ج  812 :5ج

 816 :5جطالوت  
)  مـادر شـهید محمـدعلی بلبلیـان    (طاوس 

 605 :2ج
)  مـادر شـهید محمـدقلی نیرنگـی    (طاوس 

 265 :13ج
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 :3ج)  مادر شهید حسین جنداهللا(طاووس 
664 

 85 ، 82 :8ج)  شهید(طاووسی، محمود 
)  اصـغر عبـدلی   فرزنـد شـهید علـی   (طاهر 
 596 :8ج

 95، 89 :8ج)  شهید(اکبر  طاهرزاده، علی
ــید   ــاهرکرد، جمش ــهید(ط ، 104 :8ج)  ش

107 ،108 
 115، 112 :8ج)  شهید(طاهرکرد، حسین 

)  پدر شهید محمـود طاووسـی  (طاهروردي 
 82 :8ج

 :13ج)  مادر شهید احمد واعظیـان (طاهره 
220 

 :4ج)  مادر شهید حسـن حجـاري  (طاهره 
116 

 209 :9ج)  مادر شهید حسن عربی(طاهره 
 :10ج)  مادر شهید حسـن قربـانی  (طاهره 

394 
 :11ج)  مادر شهید حسن متحـدي (طاهره 

254 
 :2ج)  ید حسـین امـانی  مـادر شـه  (طاهره 

193 
)  مادر شـهید حسـینعلی خراسـانی   (طاهره 

 61 :5ج
)  مادر شـهید حسـینعلی محمـدیان   (طاهره 

 458 :11ج
)  نـژاد  مـادر شـهید رمضـان وفـایی    (طاهره 

 231 :13ج

 :3ج)  مادر شهید سـعید پورحیـدري  (طاهره 
80 

)  مــادر شــهید سیدحســین شــنایی(طــاهره 
 262 :7ج

ــاهره  ــها(طـ ــهید شـ ــادر شـ ــدین  بمـ الـ
 511 :1ج)  آبادي ادریس
 :5ج)  مادر شهید عبـاس خلجیـان  (طاهره 

138 
)  مــادر شــهید عباســعلی حلــوانی(طــاهره 

 458 :4ج
)  مـادر شـهید عباسـعلی خراسـانی    (طاهره 

 73 :5ج
)  مادر شـهید عبـدالوهاب احمـدي   (طاهره 

 367 :1ج
 :1ج)  مادر شهید علـی اسـکندري  (طاهره 

571 
 :2ج)  بختیـاري مادر شـهید علـی   (طاهره 

472 
)  هـایی  مادر شـهید علیرضـا کالتـه   (طاهره 

 44 :11ج
)  مــادر شــهید غالمرضــا میرزایــی(طــاهره 

 491 :12ج
)  مــادر شــهید مجیــد رضــاکاظمی(طــاهره 

 29 :6ج
)  مادر شهید مجید طالـب بیـدختی  (طاهره 

 59 :8ج
 602 :2ج)بسطامی مادر شهیدمحسن(طاهره



 577)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :9ج)  مادر شهید محمـد فخـاري  (طاهره 
647 

)  مادر شهید محمدحسـن صـدیقی  (طاهره 
 645 :7ج

 :7ج)  مادر شهید محمدرضا صـفا (طاهره 
695 

)  نـژاد  مادر شهید محمدرضا وفـایی (طاهره 
 252 :13ج

 :6ج)  مادر شهید مصطفی سمیعی(طاهره 
544 

)  مادر شهید علیرضا صـدیقی (طاهره بیگم 
 627 :7ج

)  مـادر شـهید ابـراهیم ذبیحـی    (بیگم  طاهره
 520 :5ج

 78، 73 :4ج)  امام جمعه(طاهري 
دوسـت شـهید محسـن    (طاهري، رمضـان  

 171 :4ج)  بیگی حسن
، 121 ،117 :8ج)  شهید(طاهري، سیدجواد 

122 
ــن   ــاهري، سیدحس ــهید(ط ، 127 :8ج)  ش

129 ،132 ،140 ،145 
 165، 162 :8ج)  شهید(طاهري، سیدرضا 

ــیدعباس  ــاهري، س ــهید(ط ، 168 :8ج)  ش
170 

، 173 :8ج)  شــهید(یدمســعود طــاهري، س
177 ،184 ،188 ،206 

 390 :8جطاهري، علیرضا  
 390 :8جطاهري، محمد  

 201 :8ج)  شهید(طاهري، مسعود 
 210 :8ج)  شهید(طاهري، مهدي 

 217، 215 :8ج)  شهید(طاهري، هوشنگ 
 220 :8ج)  شهید(طاهریان، جالل 
 233، 231 :8ج)  شهید(طاهریان، حسن 
ــان، حســین ، 235 :8ج)  شــهید(علی طاهری

238 
 

 241 :8ج)  شهید(طاهریان، علی 
، 244 :8ج)  شـهید (اصـغر   طاهریان، علـی 

245 
 256، 247 :8ج)  شهید(طاهریان، محسن 

، 276، 273 :8ج)  شهید(طاهریان، محمود 
274 

 :8ج)  شــهید(مقــدم، محمــدعلی  طــاهري
282 ،284 

ــایی عالمـــه      811 :5ج  781 :1جطباطبـ
 782 :8ج  795 :7ج

 781، 773 :1جاهللا قاضی   طباطبایی، آیت
ــایی، ســیدجابر  ، 287 :8ج)  شــهید(طباطب

289 
، 292 :8ج)  شـهید (طباطبایی، سـیدمحمد  

300 
 773 :10جطباطبایی، سیدمحمدحسین  
ــایی، ســیدمحمدعلی   :8ج)  شــهید(طباطب

298 ،300 
 304، 302 :8ج)  شهید(طباطبایی، عبداهللا 
 766 :1جطباطبایی، عالمه  
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 744 :1جطباطبایی، میرزاعلی آقا  
 306 :8ج)  شهید(اهللا  طحانیان، قدرت
 314، 311 :8ج)  شهید(طحانیان، یداهللا 
 390 :8جطراودي، علی  

)  اهللا طحانیـان  مـادر شـهید قـدرت   (طلعت 
 306 :8ج

)  مادر شهید محمـدهادي مخلصـی  (طلعت 
 535 :11ج

 :8ج)  مادر شهید یـداهللا طحانیـان  (طلعت 
311 

سرپرست شهید علی (طنابی، حاج محمود 
 378 :2ج)  بابایی

)  مــادر شــهید ابوالقاســم عبــداللهی(طوبــا 
 576 :8ج

 :10ج)  مادر شهید اسماعیل کاشفی(طوبا 
555 

 :6ج)  مادر شـهید حسـین سـعیدي   (طوبا 
458 

 :9ج)  عـامري  مادر شهید حسین عـرب (طوبا 
76 

)  عیـدي  حـاج  اهللا رحمـت  شهید مادر( طوبا
 52 :4ج

)  مادر شـهید سیدمحسـن مصـطفوي   (طوبا 
 694 :11ج

 :11ج)  مادر شـهید عبـاس لزومـی   (طوبا 
206 

 530 :1ج)  اکبر ادهم مادر شهید علی(طوبا 

 :1ج)  مادر شهید علیرضا ابراهیمـی (طوبا 
202 

 :5ج)  مـادر شـهید عیسـی رسـتمی    (طوبا 
761 
 :4ج)  خالصـی  غالمرضا شهید مادر( طوبا
647 

)  نـژاد  غالمرضـا صـفی   مـادر شـهید  (طوبا 
 788 :7ج

)  گرمنـی  مـادر شـهید مجتبـی امینـی    (طوبا 
 274 :2ج

)  بیگـی  مادر شهید محمدابراهیم علی(طوبا 
 306 :9ج

)  مــادر شــهید محمــدباقر فخاریــان(طوبــا 
 666 :9ج

)  نـژاد  مادر شهید محمدتقی خراسانی(طوبا 
 95 :5ج

)  مــادر شــهید محمدرضــا عامریــان(طوبــا 
 456 :8ج

 :3ج)  مادر شهید حسین جدیـدي (طوبی 
474 

 321، 319 :8ج)  شهید(طوسی، ابوالفضل 
 323 :8ج)  شهید(طوسی، محمدرضا 

 :12ج)  مادر شهید حسـن مهـدوي  (طیبه 
353 

)  محمـدي  مادر شـهید حسـین علـی   (طیبه 
 373 :9ج

 :10ج)  مادر شهید حمیـد کرمانیـان  (طیبه 
665 



 579)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :11ج)  مادر شهید حمیدرضا مزجی(طیبه 
614 

 331 :7ج)  مادر شهید رضا شهنما(طیبه 
ــه  ــی   (طیب ــیدمحمود ربیع ــهید س ــادر ش م
 639 :5ج)  هاشمی

)  حسـنی  حـاج  عبـدالعلی  شهید مادر( بهیط
 36 :4ج

 450 :1ج)  مادر شهید علی اختري(طیبه 
 :11ج)  اکبر متحدي مادر شهید علی(طیبه 
269 

 15 :6ج)  مادر شهید محمد رشیدي(طیبه 
)  محمدحسـین رسـتمیان  مادر شهید (طیبه 
 794 :5ج

)  حسـینی  مادر شهید محمدرضا شـاه (طیبه 
 706 :6ج

 :8ج)  مادر شهید محمدرضا طوسی(طیبه 
323 

)  مــادر شــهید محمدمهــدي حجــی(طیبــه 
 139 :4ج

 462 :2ج)  مادر شهید محمود بانی(طیبه 
 :1ج)  مادر شـهید مصـطفی اخیـانی   (طیبه 
483 

 :1ج)  مادر شهید موسـی آجـودانی  (طیبه 
51 

)  لنگـه  مادر شهید علیرضا عـرب (بیگم  طیبه
 108 :9ج

)  خـوانی  مادر شـهید علیرضـا قـره   (ظریفه 
 461 :10ج

ــدي، حــاجی محمــد  دوســت شــهید (عاب
 425 :3ج)  جمشید تیموري
 331، 330 :8ج)  شهید(عابدي، حسین 

ــدعلی   ــدي، محم ــهید(عاب  ، 333 :8ج)  ش
336 

ــاج ــدین ح ــدي عاب ــاج ← مه ــدي،  ح مه
 عابدین

مـــادر شـــهید سیدمصـــطفی   (اســـیه ع
 391 :6ج)  نژاد سجادي
 346، 344 :8ج)  شهید(محمد  علی  عاقلی،
 355، 351 :8ج)  شهید(غالمعلی   عاقلی،

، 358 :8ج)  شـهید (اهللا  عالیشاهی، رحمـت 
360 

 :1ج)  مادر شـهید جـواد ابراهیمـی   (عالیه 
168 

)  مـادر شـهید سـیدجعفر شمســایی   (عالیـه  
 246 :7ج

 :7ج)  اکبـر صـادقی   شهید علی مادر(عالیه 
457 

 :7ج)  پور مادر شهید مهدي صادقی(عالیه 
485 

ــه  ــایی (عالی ــوروزعلی وف ــهید ن ــادر ش )  م
 228 :13ج

 363 :8ج)  شهید(عامري، احمد 
 371، 369 :8ج)  شهید(عامري، اسداهللا 
، 375 :8ج 449 :7ج) شهید(عامري، حسن 

378 ،381 ،389 ،397 
 401 :8ج)  شهید(عامري، حسین 
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 410، 407 :8ج)  شهید(عامري، حسینعلی 
ــدالرحیم   ــامري، عب ــهید(ع ، 413 :8ج)  ش

415 ،417 
 390 :8جعامري، علی  
 424 :8ج)  شهید(اهللا  عامري، قدرت
برادر خـانم شـهید رحـیم    (عامري، محمد 

 207 :7ج)  شکاري
 432 :8ج)  شهید(عامري، محمد 

 437 :8ج)  شهید(عامریان، محمدحسین 
ــا ، 452 :8ج)  شــهید(ن، محمدرضــا عامری

454 ،456 ،460 
، 464 :8ج)  شــهید(عــامریون، محمــدعلی 

 469 
 758 :10ج  765 :1جعامریه  

 481، 474 :8ج)  شهید(عاملو، کاظم 
 261 :13جعایشه  

 483 :4جعبادي، عبدالصمد  
)  بیگـی  برادر شهید محسـن حسـن  (عباس 

 171 :4ج
بـــرادر شـــهید محمداســـماعیل (عبـــاس 
 490 :4ج)  ادهحیدرز
 :3ج)  پدر شـهید احمـد تبریـزي   (عباس 

199 
 :1ج)  پدر شـهید جـواد ابراهیمـی   (عباس 

168 
 :7ج)  پدر شهید حسین شـهریاري (عباس 

322 

)  علــی قلیــان پــدر شــهید حســین(عبــاس 
 505 :10ج

)  پــدر شــهید عبــدالرحیم عــامري(عبــاس 
 413 :8ج

 377 :2ج)  پدر شهید علی بابایی(عباس 
ــاس  ــدر (عب ــارگرمطلق پ ــی ک ــهید عل )  ش

 540 :10ج
 :1ج)  پدر شـهید محمـد اصـغري   (عباس 

676 
 :5ج)  پـدر شـهید محمـد خلیلـی    (عباس 

167 
 :5ج)  زاده پدر شهید محمـد ربیـع  (عباس 

618 
 :7ج)  پـدر شـهید محمـد صـرفی    (عباس 

681 
)  پدر شهید محمدحسین نادعلیزاده(عباس 

 636 :12ج
 :2ج)  پدر شهید محمدرضا اکبري(عباس 

110 
 :5ج)  پدر شهید محمدرضا رجبی(عباس 

676 
)  پــدر شــهید محمدرضــا صــفري(عبــاس 

 785 :7ج
)  زاده پدر شـهید محمدرضـا منشـی   (عباس 

 213 :12ج
 :7ج)  پـدر شـهید موسـی شـریفه    (عباس 

139 



 581)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :12ج)  پدر شهید ناصـر مؤمنیـان  (عباس 
331 

 :11ج)  پدر شهید یعقوب مسلمی(عباس 
658 

)  د اسـماعیل جمـال  پسر عمه شـهی (عباس 
 630 :3ج

)  جـو  اصـغر شـجاع   دایی شهید علی(عباس 
 27 :7ج

 )ع(حضرت ابوالفضل  ←) ع(عباس 
بــن  البنــین همســر علــی فرزنــد ام(عبــاس 
 )ع(حضرت ابوالفضل  ←) ابیطالب
 :1ج)  اهللا اخـوان  فرزند شهید ذبیح(عباس 

481 
دوســت شــهید (عبــاس آقابیــک، ابــراهیم 

 580 :1ج)  محمدحسین اسماعیلی
 افغانخواه، عباس ← عباس افغانخواه
 اکبري، عباس ← عباس اکبري
 امید، عباس ← عباس امید

 امیري، عباس ← عباس امیري
 بیرجندي، عباس ← عباس بیرجندي

پورطاهریــان،  ← عبــاس پورطاهریــان 
 عباس

 335 :8جعباس حاجی  
 حسنی، عباس ← عباس حسنی
 خلجیان، عباس ← عباس خلجیان
 داودي، عباس ← عباس داودي

 ← محمـــــدي عبـــــاس دوســـــت 
 محمدي، عباس دوست

ذوالفقارخانیان،  ← عباس ذوالفقارخانیان
 عباس

 409 :8ج)  حاج حسن(عباس رحیم 
 رضایی، عباس ← عباس رضایی
 سرکاري، عباس ← عباس سرکاري
 شریعتی، عباس ← عباس شریعتی
 صادقچه، عباس ← عباس صادقچه
 صحرایی، عباس ← عباس صحرایی

 عرب، عباس ← عباس عرب
عزیــزي  ← عبــاس عزیــزي شــفیعی  

 شفیعی، عباس
 علمشاهی، عباس ← عباس علمشاهی
 علومی، عباس ← عباس علومی

 فیروزبخت، عباس ← عباس فیروزبخت
 فیروزي، عباس ← عباس فیروزي
 قاسمی، عباس ← عباس قاسمی
)  دوست شهید احمد اصغري(عباس قولی 

 672 :1ج
 کالهی، عباس ← عباس کالهی

 گرزین، عباس ← گرزین عباس
 گوهري، عباس ← عباس گوهري
 لزومی، عباس ← عباس لزومی

 محمدي، عباس ← عباس محمدي
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 میرزا مجنی، عباس ← عباس میرزا مجنی
 نعمتی، عباس ← عباس نعمتی

 نوروزي، عباس ← عباس نوروزي
حضـرت   ←بـن ابیطالـب   بـن علـی   عباس

 )ع(ابوالفضل 
)  یبــرادر شــهید رجبعلــی تختــ(عباســعلی 

 233 :3ج
)  پدر شهید ابوالقاسـم گچیزیـان  (عباسعلی 

 126 :11ج
 :7ج)  کبیر پدر شهید احمد شیخ(عباسعلی 

362 
 :11ج)  پدر شـهید تقـی مـداح   (عباسعلی 

551 
 :3ج)  پدر شهید حسین جودانه(عباسعلی 

687 
 :7ج)  پدر شهید حسین صـبور (عباسعلی 

578 
)  پدر شهید حمیدرضـا آشـوري  (عباسعلی 

 89 :1ج
)  بیگـی  پدر شـهید رضـا فصـیح   (عباسعلی 

 60 :10ج
)  پدر شـهید سـعید پورحیـدري   (عباسعلی 

 80 :3ج
 :2ج)  پدر شهید سهراب اقیـان (عباسعلی 

68 
ــاس ــی  عبـ ــیاوش  (علـ ــهید سـ ــدر شـ پـ

 299 :5ج)  محمدي داش

 :9ج)  اصغر غربا پدر شهید علی(عباسعلی 
479 

)  اکبـر عباسـی   پـدر شـهید علـی   (عباسعلی 
 518 :8ج
)  اکبـر نوروزپـور   پدر شهید علی(اسعلی عب
 100 :13ج

)  پدر شـهید غالمعلـی صـداقتی   (عباسعلی 
 610 :7ج

ــدر شــهید قنبرعلــی نجفــی (عباســعلی  )  پ
 722 :12ج

)  پدر شهید محمدحسین وکیلیان(عباسعلی 
 260 :13ج

ــعلی  ــا   (عباسـ ــهید محمدرضـ ــدر شـ پـ
 396 :2ج)  زرگرآبادي باشی

ـ   (عباسعلی  زاده پدر شـهید محمدرضـا علی
 353 :9ج)  برمی

 :2ج)  پدر شهید مهدي بـداغی (عباسعلی 
512 

)  اهللا نـادعلیزاده  پدر شهید نعمت(عباسعلی 
 640 :12ج

 :1ج)  پدر شهید نوراهللا احمدي(عباسعلی 
422 

ــعلی  ــوروزعلی   (عباسـ ــهید نـ ــدر شـ پـ
 213 :2ج)  امیرفخریان
 :7ج)  پدر شهید یداهللا صـادقی (عباسعلی 

472 
 و، عباسعلیآر ← عباسعلی آرو

 اشرف، عباسعلی ← عباسعلی اشرف



 583)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 دادي، عباسعلی اهللا ← دادي عباسعلی اهللا
 ← بیدســـــتانی عباســـــعلی بـــــازوي

 بیدستانی، عباسعلی بازوي
 چوپانی، عباسعلی ← عباسعلی چوپانی
 حلوانی، عباسعلی ← عباسعلی حلوانی

خراســـانی،  ← عباســـعلی خراســـانی 
 عباسعلی

 اسعلیرنگریز، عب ← عباسعلی رنگریز
 شیرعلی، عباسعلی ← عباسعلی شیرعلی
 صفري، عباسعلی ← عباسعلی صفري
 صلواتی، عباسعلی ← عباسعلی صلواتی
خـالقی،   عـرب  ← خالقی عباسعلی عرب

 عباسعلی
بلـوك،   غریـب  ← بلوك عباسعلی غریب

 عباسعلی
 فدوي، عباسعلی ← عباسعلی فدوي
 فیض، عباسعلی ← عباسعلی فیض
 قدرتی، عباسعلی ← عباسعلی قدرتی
 کثیریان، عباسعلی ← عباسعلی کثیریان
 اسعلیکوچکی، عب ← عباسعلی کوچکی
 مالک، عباسعلی ← عباسعلی مالک

ــایی  ــعلی وف ــژاد عباس ــایی ← ن ــژاد،  وف ن
 عباسعلی
)  پدر شهید محمدرضـا عامریـان  (عباسقلی 

 452 :8ج
 505 :8ج)  شهید(عباسی، سعید 

 513، 510 :8ج)  شهید(عباسی، علی 
 520، 518 :8ج)  شهید(اکبر  عباسی، علی

، 523 :8ج)  شـهید (عباسی، محمودحسین 
527 
)  دوست شهید شـکراهللا اصـغري  (باسیان ع
 712 :1ج

 :8ج)  شـهید (اصغر  شاهکویی، علی عباسی
532 

  :8ج)  شـهید (شـاهکویی، فریـدون    عباسی
539 ،534 ،541 

)  پدر شـهید علیرضـا واحـدي   (عبدالجواد 
 217 :13ج

)  پدر شهید ابوالقاسم صـالحی (عبدالحسین 
 517 :7ج

)  پدر شهید سعیدرضـا عربـی  (عبدالحسین 
 214 :9ج

)  پدر شهید سیدحمید هاشمی(عبدالحسین 
 269 :13ج

ــ ــدر( نیعبدالحسـ ــهید پـ ــدالعلی شـ  عبـ
 36 :4ج)  حسنی حاج

)  پدر شـهید عطـااهللا صـحافی   (عبدالحسین 
 584 :7ج

اصــغر  پــدر شــهید علــی  (عبدالحســین 
 240 :13ج)  نژاد وفایی

پــــدر شــــهید محمــــد (عبدالحســــین 
 259 :5ج)  جگري خون

)  ید محمدرضا مـؤذن پدر شه(عبدالحسین 
 242 :12ج
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پـــدر شـــهید محمـــدعلی (عبدالحســـین 
 367 :5ج)  دزیانیان
ــد ــین  عب ــدعلی   (الحس ــهید محم ــدر ش پ
 653 :10ج)  آبادي کرك

)  پدر شـهید مهـدي کیقبـادي   (عبدالحسین 
 115 :11ج

ــانی   ــربرزگر اردکـ ــین سـ  ← عبدالحسـ
 سربرزگر اردکانی، عبدالحسین

عجمــــی،  ← عبدالحســــین عجمــــی
 عبدالحسین

پــدر شــهید محمدمهــدي   (عبدالحســین
 510 :10ج)  قصابی

، 543 :8ج)  شهید(عبدالحسینی، حسینعلی 
545 ،546 

)  اهللا امینیـان  پدر شـهید قـدرت  (عبدالحمید 
 263 :2ج

)  پــدر شــهید احمــد خالقیــان(عبــدالخالق 
 685 :4ج

 233 :1جعبدالرحمن جامی  
 :3ج)  پدر شهید احمد جاللی(عبدالرحیم 

563 
)  پــدر شــهید محمــد شــهاب( عبــدالرحیم

 268 :7ج
ــامري  ــدالرحیم عــ ــامري،  ← عبــ عــ

 عبدالرحیم
، 553 :8ج)  شــهید(عبــدالرحیمی، حســن 

557 

)  پـدر شـهید مصـطفی اخیـانی    (عبدالرزاق 
 483 :1ج

فرزند نـاتنی شـهید محمـدعلی    (عبدالرضا 
 758 :4ج)  خداوردي

 حمیدي، عبدالرضا ← عبدالرضا حمیدي
 دالرضاشاهی، عب ← عبدالرضا شاهی
 شیبانی، عبدالرضا ← عبدالرضا شیبانی

نــژاد،  غریــب ← نــژاد عبدالرضــا غریــب
 عبدالرضا

الــدین،  کــرم ← الــدین الرضــا کــرم عبــد
 الرضا عبد

 562 :8ج)  شهید(عبدالشاه، احمد 
 565 :8ج)  شهید(عبدالشاهی، یداهللا 

ــد ــهاب  (العزیز عب ــهید ش ــدر ش ــدین  پ ال
 511 :1ج)  آبادي ادریس

 :3ج)  پدر شهید حسین پهلوان(عبدالعلی 
117 

 :7ج)  پدر شهید شکراهللا شحنه(عبدالعلی 
55 

 :7ج)  پدر شهید مجیـد شـحنه  (عبدالعلی 
60 

ــدالعلی  ــدعلی   (عبـ ــهید محمـ ــدر شـ پـ
 102 :12ج)  سمنانی نسب  مکاري

حسـنی،   حـاج  ← حسـنی  عبدالعلی حـاج 
 عبدالعلی

 العلی مسلمی، عبد ← العلی مسلمی عبد
 کفتري، عبدالکریم ← عبدالکریم کفتري



 585)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  حسـینی  پدر شهید حسن شـاه (عبدالکریم 
 712 :6ج

)  پــدر شــهید حســن غفــوري(عبــدالکریم 
 535، 528 :9ج

)  دادي پدر شـهید عباسـعلی اهللا  (عبدالکریم 
 142 :2ج

 :5ج)  پدر شهید علی رحیمـی (عبدالکریم 
724 

)  پـدر شـهید غالمرضـا ترابـی    (عبدالکریم 
 250 :3ج

)  پــدر شــهید ابــراهیم محمودیــان(عبــداهللا 
 522 :11ج

 :6ج)  پدر شهید رجبعلی سـعیدي (عبداهللا 
466 

 :1ج)  اهللا آذري پدر شـهید سـیف  (عبداهللا 
73 

)  پدر شهید محمدحسـین احسـانی  (عبداهللا 
 299 :1ج

ــداهللا  ــدعلی  (عبــ ــهید محمــ ــدر شــ پــ
 97 :4ج)  قربانی حاجی
 :5ج)  پدر شهید محمدعلی رجبی(عبداهللا 

682 
 :3ج)  پدر شهید محمود تیمـوري (عبداهللا 

432 
 :13ج)  پدر شهید مهـدي هـروي  (عبداهللا 

321 
)  پـدر شـهید نـوروزعلی قربانیـان    (عبداهللا 

 428 :10ج

بــن  البنــین همســر علــی فرزنــد ام(عبــداهللا 
 730 :2ج)  ابیطالب

 774 :10جعبداهللا بن جعفر  
 :10ج  810 :5جعبداهللا بن حبـاب کلبـی    

758 
 813 :5جعبداهللا بن زیاد  
 بندري، عبداهللا ← عبداهللا بندري
 پهلوان، عبداهللا ← عبداهللا پهلوان

 ذوالفقاري، عبداهللا ← عبداهللا ذوالفقاري
 شکرویان، عبداهللا ← عبداهللا شکرویان
 پور، عبداهللا صائمی ← پور عبداهللا صائمی
 طباطبایی، عبداهللا ← ییعبداهللا طباطبا

 اهللا کرمانی، عبد ← اهللا کرمانی عبد
 اهللا مجاهد، عبد ← اهللا مجاهد عبد

حقیقـت،   مـرادي  ← حقیقت عبداهللا مرادي
 عبداهللا

 هروي، عبداهللا ← عبداهللا هروي
دوسـت شـهید محمدرضـا    (عبداللهی علی 

 104 :7ج)  شریعتی
 576 :8ج)  شهید(عبداللهی، ابوالقاسم 

 582 :8ج)  شهید(اهللا  حجت ، عبداللهی
 586 :8ج)  شهید(علی  عبداللهی، 
 591 :8ج)  شهید(محمدتقی   عبداللهی،

ــان  ــد رحیمیـ ــان،  ← عبدالمجیـ رحیمیـ
 عبدالمجید

)  پـدر شـهید رضـاقلی ترانـی    (عبدالمحمد 
 281 :3ج
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)  پـدر شـهید مجیـد اخالقـی    (عبدالمحمد 
 464 :1ج

)  پـدر شـهید محسـن پهلـوان    (عبدالمحمد 
 140 :3ج

)  پدر شـهید محمـود اخالقـی   (عبدالمحمد 
 477 :1ج

)  پدر شهید محمود شاهورانی(عبدالمحمد 
 765 :6ج

الـدین،   سـعد  ← الـدین  عبدالمحمد سـعد 
 عبدالمحمد

ــی  ــد فرخــ ــی،  ← عبدالمحمــ فرخــ
 عبدالمحمد

انی، محمـدخ  ← عبدالمحمد محمدخانی
 عبدالمحمد
)  اصغر مطلبـی  پدر شهید علی(عبدالمطلب 

 699 :11ج
ــا (عبـــدالوهاب  پـــدر شـــهید محمدرضـ

 93 :7ج)  شریعتی
،  احمــــدي ←  عبـــدالوهاب احمـــدي  

 عبدالوهاب
 قرغی، عبدالهادي ← عبدالهادي قرغی

 596، 594 :8ج)  شهید(اصغر  علی  عبدلی،
ــدوس، احمدرضــا  ، 601 :8ج)  شــهید(عب

604 
 609 ، 607 :8ج)  شهید(حمید   عبدوس،
 614، 611 :8ج)  شهید(مجید   عبدوس،

 622، 619 :8ج)  شهید(عبدوس، منوچهر 

ــاد   ، 774 :10ج  799 :8جعبیــداهللا بــن زی
785 

 632، 626 :8ج)  شهید(مهدي  عبیري، 
 647، 644 :8ج)  شهید(اهللا  عبیري، نعمت

 757 :10جعتبه  
 795 :7جعثمان  
بــن  البنــین همســر علــی فرزنــد ام(عثمــان 
 730 :2ج)  ابیطالب

 650 :8ج)  شهید(عجم، حسن 
پدربزرگ شـهید محمـدعلی   (عجم، صادق 

 678 :8ج)  عجم
 660، 657 :8ج)  شهید(عجم، عیسی 

 665، 662 :8ج)  شهید(عجم، غالمرضا 
ــهید(محمدحســین   عجــم، ، 669 :8ج)  ش

672 
 678، 676 :8ج)  شهید(محمدعلی  عجم، 
، 685، 683، 681 :8ج)  شهید( یداهللا  عجم،

687 
 697، 695 :8ج)  شهید(اکرامی، اکبر  عجم
، 699 :8ج)  شـهید (رجبعلـی   اکرامی،  عجم
700 
، 702 :8ج)  شهید(اکرامی، رمضانعلی  عجم
703 
 705 :8ج)  شهید(اکرامی، عیدمحمد  عجم
 711 :8ج)  شهید(اهللا  اکرامی، ولی عجم

، 716 :8ج)  شــهید(عجمــی، عبدالحســین 
 718 



 587)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :8ج)  مادر شـهید احمـد عبدالشـاه   (عذرا 
562 

 621 :3ج  )مادر شهید اسماعیل جمال(عذرا 
)  مـادر شــهید اسـماعیل مالحســنی  (عـذرا  
 116 :12ج

)  اهللا دوالفقـاري  مـادر شـهید حبیـب   (عذرا 
 560 :5ج

 :4ج)  مادر شـهید حسـن خادمیـان   (عذرا 
588 

 356 :2ج)  مادر شهید حسین بابایی(عذرا 
 :5ج)  مادر شهید حسـین رسـتمیان  ( عذرا
773 

 :6ج)  مادر شهید حسین سنگسـري (عذرا 
559 

 :12ج)  مادر شهید حسین منتظـري (عذرا 
152 

 :8ج)  مادر شهید سیدعباس طاهري(عذرا 
168 

 :4ج)  مادر شهید سیدعلی حسـینی (عذرا 
260 

)  مادر شـهید سـیدمجتبی میرکریمـی   (عذرا 
 513 :12ج

، 474 :8ج)  عـاملو  مادر شهید کاظم(عذرا 
481 

 :1ج)  مادر شـهید مجیـد ابراهیمـی   (عذرا 
207 

)  مادر شـهید محمدحسـین جهانیـان   (عذرا 
 696 :3ج

)  قاسـمی  مادر شـهید محمـود حـاج   (عذرا 
 70 :4ج

 :2ج)  بخـش  مادر شهید هوشنگ اله(عذرا 
157 

 784 :8ج  813 :5جعراقی، مهدي  
 20، 15 :9ج) شهید(عرب خالقی، عباسعلی

، 37 :9ج)  شـهید (اهللا  دامرودي، آیتعرب 
39 

 56 :13جعرب عامري، عابدین  
 133، 131 :9ج)  شهید(عرب، اسماعیل 
 137 :9ج)  شهید(عرب، رجبعلی 
، 152، 147 :9ج)  شهید(اهللا  عرب، رحمت

156 ،160 
 176 :9ج)  شهید(عرب، عباس 

، 195، 193 :9ج)  شــهید(عــرب، علیرضــا 
196 

 204، 200 :9ج  )شهید(عرب، محمدکاظم 
 720 :8ج)  شهید(عربانصاري، حسنعلی 

 726 :8ج)  شهید(عربانصاري، عیدمحمد 
، 744 :8ج)  شــهید(حجــی، حســن  عــرب

745 ،748 
، 752 :8ج)  شـهید (حجی، مصـطفی   عرب
755 
، 760 :8ج، رجبعلی  )خالقیلن(خالقی عرب
763 
 :9ج)  شـهید (الرضـا   خالقی، موسـی  عرب

29 ،32 
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، 44، 42 :9ج)  شـهید (زینلی، حسـن   عرب
 48 

، 56، 53 :9ج)  شهید(عامري، اسداهللا  عرب
87 

، 68، 59 :9ج)  شهید(عامري، حسین  عرب
76 ،82 

 93 :9ج)  شهید(عامري، غالمعلی  عرب
، 99 :9ج)  شهید(عامري، محمدعلی  عرب
103 
 326 :8جلنکه، مصطفی   عرب
 110، 108 :9ج)  شهید(لنگه، علیرضا  عرب
 113 :9ج)  شهید(المعلی نجفی، غ عرب
 120 :9ج)  شهید(نجفی، مسلم  عرب

 209 :9ج)  شهید(عربی، حسن 
 216، 214 :9ج)  شهید(عربی، سعیدرضا 
 221 ، 219 :9ج)  شهید(عربی، محمدعلی 

، 125 :9ج)  شهید(محمدي، مجید  یار عرب
128 

 226، 224 :9ج)  شهید(عربیان، خسرو 
 224 :9ج)  شهید(محمدعلی   عربیان،

 237، 233 :9ج)  شهید(سیدرضا  عرفانی، 
 243، 240 :9ج)  شهید(نوراهللا  عزالدین، 

 75 :1ج) اله آذري برادر شهید سیف(عزت 
ــدالعلی مســلمی (عــزت  ــادر شــهید عب )  م

 652 :11ج
)  زاده برادر شهید ابوالفضـل امـین  (اهللا  عزت
 252 :2ج

)  پدر شهید محمدرضا منصوریان(اهللا  عزت
 220 :12ج
 اهللا بلوچی، عزت ← اهللا بلوچی تعز

ــزت ــی ع ــرب اهللا عل ــی ← ع ــرب،  عل ع
 اهللا عزت
 733 :1ج)  پدر شهید جواد اعظمی(عزیز 

)  شـفیعی  پدر شهید عباس عزیزي(عزیزاهللا 
 266 :9ج

 :13ج)  اهللا یوسفی پدر شهید فتح(عزیزاهللا 
369 

)  پدر شهید محمدحسـن جـامعی  (عزیزاهللا 
 448 :3ج

برمــه،  رضــایی ← برمــه اهللا رضــایی عزیــز
 اهللا عزیز

 علیزاده، عزیزاهللا ← عزیزاهللا علیزاده
 اهللا قصاب، عزیز ← اهللا قصاب عزیز

 255، 251 :9ج)  شهید(عزیزي، محمود 
 274، 271 :9ج)  شهید(زیزیان، حسن ع

، 266 :9ج)  شـهید (شفیعی، عبـاس   عزیزي
268 

ــکر  ــدي  (عسـ ــهید محمدمهـ ــرادر شـ بـ
 352 :2ج)  بابامحمدي
 205 :8ج)  پسرخیاط(عسکري 

 :8ج  813 :5جاهللا   عســگراوالدي، جبیــب
784 

 :2ج)  مادر شهید حمیدرضا اکرم(عشرت 
135 



 589)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :2ج)  مادر شهید حسین امینیـان (عصمت 
259 

 :7ج)  مادر شهید مجیـد شـریف  (عصمت 
121 

 :7ج)  مادر شهید محسن شریف(عصمت 
127 

)  مـادر شـهید محمدرضـا شـبانی    (عصمت 
 15 :7ج

 :4ج)  مادر شهید یحیی حیـدري (عصمت 
550 

)  الـدین زیـاري   پدر شـهید ضـیاء  (عطاءاهللا 
 308 :6ج
میرزایی،  خواجه ← میرزایی اهللا خواجه عطا
 اهللا عطا

 صحافی، عطااهللا ← صحافیعطااهللا 
 67 :7ج  494 :1جعطار نیشابوري  

 566 :12ج)  پدر شهید علی میقانی(عظیم 
 55 :3ج)  مادر شهید پرویز پروانی(عفت 
 :9ج)  مادر شهید حبیـب فردوسـی  (عفت 

742 
)  علـی محمـدي   مـادر شـهید شـیخ   (عفت 
 386 :11ج

 :9ج)  مـادر شـهید علـی فردوسـی    (عفت 
759 

 :7ج)  اکبر شـریعتی  علیمادر شهید (عفت 
77 

 :7ج)  مادر شـهید محمـد شـریفی   (عفت 
147 

 :7ج)  مادر شـهید مسـعود شـهري   (عفت 
315 

 29 :1جعالءالدوله سمنانی  
 774 :1جعالمه طباطبایی  

 759 :10جعالمه عبدالحسین امینی  
 278 :9ج)  شهید(علمشاهی، عباس 

 286، 284 :9ج)  شهید(علومی، عباس 
)  ید سـیدحمید هاشـمی  فرزنـد شـه  (علی  
 275 :13ج

 279 :8جعلی  
 :8ج)  برادر شهید ابوالفضل طوسـی (علی 
321 

)  جـو  اصـغر شـجاع   برادر شهید علـی (علی 
 27 :7ج

 :13ج)  اهللا یوسـفی  برادر شهید فـتح (علی 
372 

 421 :2ج)  برادر شهید محمد باقري(علی 
 536 :6ج)  پدر شهید ابراهیم سلیمی(علی 
ـ   (علی  )  محمـدي  راهیم علـی پـدر شـهید اب
 361 :9ج

 758 :7ج)  پدر شهید احمد صفاري(علی 
 :12ج)  پدر شـهید احمـد مهـاجري   (علی 
349 

 214 :3ج)  پدر شهید بهروز تبیانیان(علی 
 :5ج)  پدر شهید بهمـن ذوالفقاریـان  (علی 
592 

 162 :1ج)  پدر شهید جواد ابراهیمی(علی 
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)  خانلرخـانی  اهللا حجـت  شـهید  پدر(  علی 
 697 :4ج

)  اهللا محمـودزاده  پـدر شـهید حجـت   (علی 
 490 :11ج

)  پــدر شــهید حســن محمدصــالحی(علــی 
 339 :11ج

 193 :2ج)  پدر شهید حسین امانی(علی 
 664 :3ج)  پدر شهید حسین جنداهللا(علی 
 :4ج)  علیان پدر شهید حسین حاجی(علی 

92 
 :13ج)  پـدر شـهید حسـین وکیلـی    (علی 
255 

 630 :9ج)  حیپدر شهید داود فت(علی 
 66 :3ج)  پدر شهید رجب پریمی(علی 
)  فـوالدي  پدر شهید رجبعلـی ایمـانی  (علی 
 303 :2ج

)  اهللا عالیشـاهی  پـدر شـهید رحمـت   (علی 
 358 :8ج

 45 :7ج)  پدر شهید رضا شجاعیان(علی 
 :5ج)  پدر شهید سهراب ذوالفقـاري (علی 
570 

 95 :2ج)  پدر شهید عباس اکبري(علی 
 65 :6ج)  عباس رضایی پدر شهید(علی 
 :10ج)  پدر شـهید عبـداهللا کرمـانی   (علی 
661 

 :8ج)  اصـغر عبـدلی   پدر شهید علی(علی 
594 

 :13ج)  اصغر یحیایی پدر شهید علی(علی 
344 

 :2ج)  اکبـر اکبـري   پدر شـهید علـی  (علی 
104 

 :12ج)  پدر شـهید علیرضـا میرآبـی   (علی 
413 

)  اکرامـی  پدر شهید عیدمحمـد عجـم  (علی 
 705 :8ج

 :1ج)  پدر شـهید مجتبـی احمـدیان   (علی 
435 

)  محمـدي  یـار  پدر شهید مجید عرب(علی 
 125 :9ج

 :6ج)  پدر شـهید محمـد سـلطانیان   (علی 
501 

 319 :9ج)  پور پدر شهید محمد علی(علی 
 224 :11ج)  پدر شهید محمد لطفی(علی 
 :6ج)  پدر شهید محمـدتقی سـاقیان  (علی 
330 

)  نسـب  ی متقـی پدر شـهید محمـدتق  (علی 
 273 :11ج

)  پـدر شـهید محمدحسـین معروفـی    (علی 
 750 :11ج

 :8ج)  پدر شهید محمدرضا صمدي(علی 
21 

ــی  ــانی (عل ــهید محمدرضــا مزین ــدر ش )  پ
 630 :11ج

 :2ج)  پدر شهید محمـدعلی بلبلیـان  (علی 
605 



 591)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

ــی  ــدر شــهید محمــدعلی مخمــس (عل )  پ
 543 :11ج

)  پدر شـهید محمدمهـدي مسـگریان   (علی 
 646 :11ج

)  پــدر شــهید محمدمهــدي مظفــري(علــی 
 740 :11ج

 :13ج)  پدر شهید محمـود یحیـایی  (علی 
350 

 :11ج)  پدر شهید مرادعلی معروفی(علی 
755 

 :9ج)  بیگـی  پدر شهید مسـلم علـی  (علی 
315 

 :9ج)  علیـان  پدر شهید مسـلم عـین  (علی 
463 

ــی  ــهید معصــوم معصــومیان (عل ــدر ش )  پ
 15 :12ج

 340 :13ج)  هنگی پدر شهید مهدي(علی 
 :6ج)  اهللا زیـاري  پدر شـهید نعمـت  (علی 
312 

 227 :3ج)  پدر شهید یداهللا تبیانیان(علی 
 56 :13ج)  پسر عمه شهید تقی نکویی(علی 
)  فرزند شهید محمدجعفر خـدادادیان (علی 
 737 :4ج

 579 :1ج)  معلم دامغانی(علی 
 آقایی، علی ← علی آقایی

 احمدي، علی ← علی احمدي
 اختري، علی ← ی اختريعل

 ادهم، علی ← علی ادهم

 اسکندري، علی ← علی اسکندري
 اشتري، علی ← علی اشتري
 253، 251 :3جعلی اصغر  

)  پــدر شــهید یوســف مــداح(علــی اصــغر 
 560 :11ج

 افضلی، علی ← علی افضلی
 الیاسی، علی ← علی الیاسی
 اوغان، علی ← علی اوغان

 باباصادق، علی ← علی باباصادق
 بابایی، علی ← لی باباییع

 بایگانی، علی ← علی بایگانی
 بختیاري، علی ← علی بختیاري
 توفیقیان، علی ← علی توفیقیان
 پور، علی جعفري ← پور علی جعفري

 جنداللهی، علی ← علی جنداللهی
ــوالدي   ــزي ف ــی چنگی ــزي  ← عل چنگی

 فوالدي، علی
 حامدي، علی ← علی حامدي
 یپور، عل حسین ← پور علی حسین
 حیدري، علی ← علی حیدري
 پور، علی حیدري ← پور علی حیدري
 خرمی، علی ← علی خرمی
 خلعی، علی ← علی خلعی
 رحیمی، علی ← علی رحیمی
 علی  رضایی، ←  علی رضایی
 آبادي، علی رضی ← آبادي علی رضی
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 سراج، علی ← علی سراج
 سعدي، علی ← علی سعدي
 صادقی، علی ← علی صادقی
 زاري، علی طالع ← زاري علی طالع

 طاهریان، علی ← علی طاهریان
 عباسی، علی ← علی عباسی

 عبداللهی، علی ← علی عبداللهی
 محمدي، علی علی ← محمدي علی علی

 336 :8جعلی عمومسلم  
 فدایی اسالم، علی ← علی فدایی اسالم

 فردوسی، علی ← علی فردوسی
 قاسمی، علی ← علی قاسمی
 قربتی، علی ← علی قربتی
 مطلق، علی کارگر ← مطلق علی کارگر
 مؤمنی، علی ← علی مؤمنی

 ي، علیمحمد ← علی محمدي
ــی    ــدي، عل ــی محم ــهید  (عل ــار ش همک
 490 :4ج)  محمداسماعیل حیدرزاده

 409 :9ج)  شهید(علی محمدي، محمود 
 زاده، علی محمود ← زاده علی محمود

 مسگریان، علی ← علی مسگریان
 نژاد، علی مطهري ← نژاد علی مطهري
 مظفري، علی ← علی مظفري
 مقدسی، علی ← علی مقدسی

 ، علیمقصودي ← علی مقصودي
 منتظري، علی ← علی منتظري

 میقانی، علی ← علی میقانی
 نادعلیان، علی ← علی نادعلیان
 نگهبان، علی ← علی نگهبان
 یونسی، علی ← علی یونسی
فرزنــد شــهید سیدابوالقاســم (علــی، ســید 

 395 :4ج)  حسینیان
، 290 :9ج)  شـهید (آبادیان، اسـماعیل   علی
295 
)  فیپــدر شــهید اســماعیل کاشــ(آقــا  علــی
 555 :10ج

 :8ج)  پدر شهید حمیـد عبـدوس  (آقا  علی
607 
 :2ج)  اهللا بهرامـی  پدر شهید خلیل(آقا  علی
629 
 :6ج)  پدر شـهید ناصـر رفیعیـان   (آقا  علی
159 
)  پـدر شـهید مهـدي احمـدیان    (احمد  علی
 443 :1ج

 :8ج)  برادر شهید یداهللا عجـم (اصغر  علی
682 ،683 
)  زاده امـین پدر شهید ابوالفضـل  (اصغر  علی
 249 :2ج

)  پدر شهید ابوالفضـل محمـدي  (اصغر  علی
 347 :11ج

 :2ج)  پدر شهید احمد اکبـري (اصغر  علی
75 

ــی ــغر  علـ ــماعیل  (اصـ ــهید اسـ ــدر شـ پـ
 342 :11ج)  محمدهاشمی



 593)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  پـدر شـهید جـواد نـوروزي    (اصـغر   علی
 105 :13ج

 :8ج)  پدر شهید حسن عامري(اصغر  علی
387 
)  شـامانی  پـدر شـهید حسـین   (اصـغر   علی
 668 :6ج

 :8ج)  پدر شهید سعید عباسـی (اصغر  علی
505 
)  پـدر شـهید سیدرضـا ترابـی    (اصـغر   علی
 240 :3ج

)  پدر شـهید سـیدعلی حسـینی   (اصغر  علی
 260 :4ج

پــــدر شــــهید علــــی (اصــــغر  علــــی
 732 :3ج)  فوالدي چنگیزي
اکبـــر  پـــدر شـــهید علـــی(اصـــغر  علـــی
 505 :7ج)  آبادویی صالح
)  کبیـر  ید علیرضـا شـیخ  پدر شه(اصغر  علی
 379 :7ج

)  اهللا حامـدي  پـدر شـهید عـین   (اصغر  علی
 111 :4ج

ــی ــغر  علـ ــا  (اصـ ــهید غالمرضـ ــدر شـ پـ
 147 :1ج)  طوسی ابراهیم
)  پدر شهید قربانعلی شـیرمرغی (اصغر  علی
 402 :7ج

)  گرمنـی  پدر شهید مجتبی امینی(اصغر  علی
 274 :2ج

)  پـدر شـهید محمـد داودیـان    (اصـغر   علی
 334 :5ج

)  پدر شهید محمدحسن خواجه(اصغر  علی
 189 :5ج

)  پدر شهید محمدحسن رضایی(اصغر  علی
 86 :6ج

ــی ــغر  عل ــین  (اص ــهید محمدحس ــدر ش پ
 96 :6ج)  رضایی
ــی ــغر  عل ــین  (اص ــهید محمدحس ــدر ش پ

 437 :8ج)  عامریان
 محمدرضـــا شـــهید پـــدر( اصـــغر علـــی
 721 :4ج)  لو خدابنده

)  پدر شـهید محمدرضـا داودي  (اصغر  علی
 328 :5ج

پـــدر شـــهید محمـــدعلی (اصـــغر  علـــی
 321 :11ج)  فوالدي محبوبی
ــی ــغر  عل ــدي   (اص ــهید محمدمه ــدر ش پ

 349 :2ج)  بابامحمدي
)  پـدر شـهید محمـود کرامتـی    (اصـغر   علی
 606 :10ج

 :2ج)  پدر شهید مهدي باقریان(اصغر  علی
426 
پســرعموي شــهید عباســعلی (اصــغر  علــی
 772 :7ج)  صفري
شــهید نــوروز علــی  دوســت(اصــغر  علــی

 767 :4ج)  خداوردي
، 621 :2ج  769، 112 :1ج  )ع(اصـغر   علی
  109، 108، 107، 36، 35، 17 :3ج  622
، 582، 437، 240، 231، 35 :5ج  789 :4ج
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، 735، 119 :8ج  3320، 134 :6ج  791
 316، 204 :13ج  649، 583 :10ج  756

ابراهیمـــی،  ← اصـــغر ابراهیمـــی علـــی
 اصغر علی
 اصغر اشرفی، علی ← صغر اشرفیا علی

اصـــغریان،  ← اصـــغر اصـــغریان علـــی
 اصغر علی
 اصغر پازوکی، علی ← اصغر پازوکی علی
 اصغر ترابی، علی ← اصغر ترابی علی
 اصغر حیدري، علی ← اصغر حیدري علی
 اصغر خواجه، علی ← اصغر خواجه علی
 اصغر زاده، علی رجب ← زاده اصغر رجب علی
حسـینی،   شـاه  ← حسـینی  اصغر شـاه  علی
 اصغر علی
جــو،  شــجاع ← جــو اصــغر شــجاع علــی
 اصغر علی
 اصغر صرفی، علی ← اصغر صرفی علی

 طاهریـــان،  ← اصـــغر طاهریـــان علـــی
 اصغر علی
عباسـی   ← اصغر عباسی شـاهکویی  علی

 اصغر شاهکویی، علی
 اصغر عبدلی، علی ← اصغر عبدلی علی
 اصغر غربا، علی ← اصغر غربا علی
 اصغر غالم، علی ← اصغر غالم علی
 اصغر فراتی، علی ← اصغر فراتی علی
 اصغر وادیان، علیف ← اصغر فوادیان علی

ــی ــور اصــغر قاســم عل ــور،  قاســم ← پ پ
 اصغر علی
کشـاورزیان،   ← اصـغر کشـاورزیان   علی
 اصغر علی
 اصغر لطفی، علی ← اصغر لطفی علی
 اصغر مطلبی، علی ← اصغر مطلبی علی
 اصغر علی، علی ناد ← علی اصغر ناد علی
 اصغر ناهیدي، علی ← اصغر ناهیدي علی
 اصغر لینوري، ع ← اصغر نوري علی
،  نــژاد وفــایی ←  نــژاد اصــغر وفــایی علــی
 اصغر علی
 اصغر یحیایی، علی ← اصغر یحیایی علی
 300 :9ج)  شهید(اصغریان، محمد  علی
 :4ج)  پدر شهید ابراهیم حسینی(اکبر  علی
240 
 :7ج)  پدر شهید حسـن صـفائی  (اکبر  علی
708 
 :10ج)  پدر شهید حسن قهـابی (اکبر  علی
516 
)  ر شـهید سـیدتقی حسـینی   پـد (اکبـر   علی
 246 :4ج

)  پــدر شــهید عبــاس گــوهري(اکبــر  علــی
 181 :11ج

)  پــدر شــهید عبــاس محمــدي(اکبــر  علــی
 366 :11ج

)  اصغر کشاورزیان پدر شهید علی(اکبر  علی
 20 :11ج



 595)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

پـــدر شـــهید علیرضـــا   (اکبـــر  علـــی
 202 :13ج)  آبادي حیدر نهروان
)  محمـد قربانیـان   پدر شهید علـی (اکبر  علی
 408 :10ج

پـــدر شـــهید غالمحســـین (اکبـــر  علـــی
 613 :10ج)  نسب کردي
)  قاسـمی  پدر شهید محمـد حـاج  (اکبر  علی
 60 :4ج

)  پدر شـهید محمـدربیع کریمـی   (اکبر  علی
 719 :10ج

پدر شـهید محمدرضـا کربالیـی    (اکبر  علی
 609 :10ج)  هاشمیان 

)  پدر شهید محمـدعلی نـوروزي  (اکبر  علی
 150 :13ج

)  شهید محمدمهـدي حجـی   پدر(اکبر  علی
 139 :4ج

ــی ــر  عل   769، 188، 186، 102 :1ج  )ع(اکب
، 16 :3ج  707، 623، 622، 621، 612 :2ج
 :5ج  789 :4ج  457، 85، 84، 46، 36، 35
26 ،35 ،106 ،196 ،238 ،437 ،196 ،238 ،

 :6ج  810، 791، 753، 751، 620 457، 448
 :8ج  133، 46 :7ج  788، 787، 331، 134
، 231، 211، 17 :10ج 786، 735، 734، 119
 :13ج  649، 630، 583، 556، 519، 399
30 ،122 ،242 ،249 ،290 ،317 ،345 ،347 ،

351   
 اکبر ترشیزي، علی ← اکبر ترشیزي علی

عـامري،   عـرب  ← عامري اکبر عرب علی
 اکبر علی
 اکبر قرایی، علی ← اکبر قرایی لیع

 اکبر کاشفی، علی ← اکبر کاشفی علی
گلپایگـــانی،  ← اکبـــر گلپایگـــانی علــی 
 اکبر علی
 اکبر لواف، علی ← اکبر لواف علی
 اکبر متحدي، علی ← اکبر متحدي علی
 اکبر مقدسی، علی ← اکبر مقدسی علی
ــی ــوروز عل ــر ن ــور اکب ــوروز ← پ ــور،  ن پ
 اکبر علی
)  ادر شـهید حسـین همتیـان   بـر (اکبـر   علی
 333 :13ج

)  بـرادر شـهید سـیدعلی شـعنی    (اکبـر   علی
 196 :7ج

 :5ج)  پدر شهید ابراهیم ذبیحـی (اکبر  علی
520 
)  پدر شهید ابوالفضل ابراهیمیـان (اکبر  علی
 218 :1ج

)  پدر شـهید ابوالقاسـم اصـغریان   (اکبر  علی
 692 :1ج

)  نـژاد  پدر شـهید احمـد صـالحی   (اکبر  علی
 530 :7ج

 :12ج)  پدر شهید احمد منظمی(اکبر  علی
224 
 :2ج)  پـدر شـهید بشـیر بـاقري    (اکبر  علی
402 
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 691 :9ج)  پدر شهید تقی فراتی(اکبر  علی
 :2ج)  پدر شهید جبرئیل بیـدقی (اکبر  علی
661 

ــی ــر  عل ــام  (اکب ــهید حس ــدر ش ــدین  پ ال
 263 :1ج)  ابوالمعالی

 :1ج)  پدر شهید حسن اخالقـی (اکبر  علی
458 
 40 :8ج) پدر شهیدحسن صیدي(اکبر  علی
)  پــدر شــهید حســین مهــدوي(اکبــر  علــی
 357 :12ج

)  پدر شهید حسـینعلی خراسـانی  (اکبر  علی
 61 :5ج

ــی ــر  علـ ــینعلی  (اکبـ ــهید حسـ ــدر شـ پـ
 543 :8ج)  عبدالحسینی

)  پدر شـهید حسـینعلی مونسـان   (اکبر  علی
 343 :12ج

ــی ــر  علـ ــت (اکبـ ــهید رحمـ ــدر شـ اهللا  پـ
 322 :9ج)  حسینی علی
)  برمـی  پدر شـهید رضـا ملکیـان   (اکبر  علی
 137 :12ج

)  اللهی پدر شهید رمضانعلی قدس(اکبر  علی
 362 :10ج

)  اهللا مؤمنیــان پــدر شــهید روح(اکبــر  علــی
 320 :12ج

)  العابدین دهرویـه  پدر شهید زین(اکبر  علی
 457 :5ج

)  پـدر شـهید سـیداحمد امیریـان    (اکبر  علی
 238 :2ج

)  شهید سیداسداهللا حسـینیان پدر (اکبر  علی
 400 :4ج

)  پدر شـهید عبـاس پورطاهریـان   (اکبر  علی
 92 :3ج

)  پـدر شـهید عباسـعلی چوپـانی    (اکبر  علی
 737 :3ج

)  پدر شـهید عباسـعلی خراسـانی   (اکبر  علی
 73 :5ج

)  پدر شـهید عباسـعلی شـیرعلی   (اکبر  علی
 395 :7ج

)  پـور  پدر شهید عبـداهللا صـائمی  (اکبر  علی
 405 :7ج

)  زاده اصغر رجـب  پدر شهید علی(اکبر  علی
 650 :5ج

)  لنگـه  پدر شهید علیرضـا عـرب  (اکبر  علی
 108 :9ج

 :10ج)  پدر شهید علیرضا فیض(اکبر  علی
180 
 :5ج)  پدر شهید عیسی رسـتمی (اکبر  علی
761 
)  پور پدر شهید غالمحسین زمانی(اکبر  علی
 299 :6ج

)  پـدر شـهید غالمعلـی خادمیـان    (اکبر  علی
 602 :4ج

 :2ج)  پدر شهید قنبرعلی افضلی(اکبر  علی
37 
 :1ج)  پدر شهید مالک احمـدي (اکبر  علی
384 
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)  الـدین  پدر شهید مجتبی شـمس (اکبر  علی
 243 :7ج

 :1ج)  پدر شهید محمد احمـدي (اکبر  علی
395 
 :4ج)  پدر شهید محمد خـادمی (اکبر  علی
577 
)  پـدر شـهید محمـد خراسـانی    (اکبـر   علی
 85 :5ج

ــی ــر  عل ــماعیل  (اکب ــهید محمداس ــدر ش پ
 488 :4ج)  حیدرزاده

)  پدر شـهید محمـدباقر فخاریـان   (اکبر  علی
 666 :9ج

)  پدر شهید محمدحسن محمدي(اکبر  علی
 427 :11ج

)  پدر شهید محمدحسین احمدي(اکبر  علی
 415 :1ج

)  پدر شهید محمدحسـین اشـرف  (اکبر  علی
 607 :1ج

)  بیطـاري  پدر شـهید محمدرضـا  (اکبر  علی
 696 :2ج

)  پدر شهید محمدرضـا محمـدي  (اکبر  علی
 437 :11ج

)  پـدر شـهید محمدرضـا نـوبري    (اکبر  علی
 77 :13ج

)  پـدر شـهید محمـدعلی پریمـی    (اکبر  علی
 71 :3ج

ــی ــر  علـ ــدعلی  (اکبـ ــهید محمـ ــدر شـ پـ
 199 :5ج)  زاده خواجه

)  پدر شـهید محمـدعلی عابـدي   (اکبر  علی
 333 :8ج

)  محمـدعلی عربـی   پـدر شـهید  (اکبـر   علی
 219 :9ج

)  پدر شهید محمدمهدي خادمیان(اکبر  علی
 612 :4ج

 :9ج)  پدر شهید محمود عزیزي(اکبر  علی
251 
 :7ج)  پدر شهید مسعود شـهري (اکبر  علی
315 

)  پدر شهید موسـی فیروزآبـادي  (اکبر  علی 
 123 :10ج

)  اهللا عبیـري  پـدر شـهید نعمـت   (اکبـر   علی
 644 :8ج

 :3ج)  شهید یوسف پریمـی  پدر(اکبر  علی
75 

پســرعموي شــهید احمــد   (اکبــر  علــی
 343 :7ج)  االسالمی شیخ
ــی ــر  عل ــعلی  (اکب ــهید عباس پســرعموي ش
 772 :7ج)  صفري
 اکبر آجودانی، علی ← اکبر آجودانی علی
 اکبر ابراهیمی، علی ← اکبر ابراهیمی علی
 اکبر احسانی، علی ← اکبر احسانی علی
 اکبر علیادهم،  ← اکبر ادهم علی
 اکبر اسد، علی ← اکبر اسد علی
 اکبر اشرفی، علی ← اکبر اشرفی علی
 اکبر اکبري، علی ← اکبر اکبري علی
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 اکبر برهانی، علی ← اکبر برهانی علی
ــور اکبــر حســین علــی ــور،  حســین ← پ پ
 اکبر علی
 اکبر حیدري، علی ← اکبر حیدري علی
 اکبر نژاد، علی خلیل ← نژاد اکبر خلیل علی
 اکبر ، علی رئیسی ←  اکبر رئیسی علی
 اکبر زاده، علی ربیع ← زاده اکبر ربیع علی
 اکبر شریعتی، علی ← اکبر شریعتی علی
 اکبر شکوهی، علی ← اکبر شکوهی علی
 اکبر صابري، علی ← اکبر صابري علی
 اکبر صادقی، علی ← اکبر صادقی علی
آبـادویی،   صالح ← آبادویی اکبر صالح علی
 اکبر علی
 اکبر صانعی، علی ← اکبر صانعی علی
 اکبر طاهرزاده، علی ← اکبر طاهرزاده علی
 اکبر عباسی، علی ← اکبر عباسی علی
ــی ــت عل ــر عنای ــت ← زاده اکب زاده،  عنای
 اکبر علی
 اکبر عوض، علی ← اکبر عوض علی
 اکبر پور، علی قاسم ← پور اکبر قاسم علی
 52 :1جبلد   علی
 )ع(امام علی ← طالب بن ابی علی
 422 :10جبن محمد   علی
 116 :5جبن محمد هادي تقی   علی
 422 :10جبن موسی   علی

 :9ج)  شــهید(بیگــی، محمــدابراهیم  علــی
306 ،310 ،317 
 316، 315 :9ج)  شهید(ی، مسلم بیگ علی
 319 :9ج)  شهید(پور، محمد  علی

 :13ج)  پدر شهید احمد نـورانی (علیجان 
85 
)  پدر شـهید محمدرضـا بینائیـان   (جان  علی
 702 :2ج

)  پدر شـهید اسـماعیل جاللـی   (جمعه  علی
 571 :3ج

 :3ج)  پدر شهید الیاس جاللی(جمعه  علی
583 
 322 :9ج)  شهید(اهللا  حسینی، رحمت علی
 326 :9ج)  شهید(حسینی، فرامرز  علی
 :11ج)  پدر شهید بهروز مشـتاقی (داد  علی
666 

)  بـرادر شـهید عباسـعلی صـفري    (علیرضا 
 772 :7ج

)  برادر شهید محمد حاج قاسمی(رضا  علی
 63 :4ج

 :11ج)  پدر شهید عباس لزومـی (علیرضا 
206 

)  اصـغر فوادیـان   پدر شـهید علـی  (علیرضا 
 105 :10ج
)  آبـادي  پدر شهید غالمرضا کرك(رضا  یعل
 628 :10ج

 :6ج)  پدر شهید مجیـد رضـاکاظمی  (علیرضا 
29 
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ــوروز علــی  (رضــا  علــی دوســت شــهید ن
 767 :4ج)  خداوردي
)  اصـغر عبـدلی   فرزند شهید علـی (علیرضا 

 596 :8ج
)  اکبـر صـانعی   فرزند شـهید علـی  (علیرضا 

 536 :7ج
)  فرزند شهید محمدباقر صـفري (رضا  علی
 783 :7ج

 آشوري، علیرضا ← علیرضا آشوري
 آقایی، علیرضا ← علیرضا آقایی

 ابراهیمی، علیرضا ← علیرضا ابراهیمی
 جاللی، علیرضا ← علیرضا جاللی

 ← زاده اســـــماعیل علیرضـــــا حـــــاج
 زاده، علیرضا اسماعیل حاج

 حلوانی، علیرضا ← علیرضا حلوانی
 خدامی، علیرضا ← علیرضا خدامی
 سلمانی، علیرضا ← علیرضا سلمانی
 شامانی، علیرضا ← علیرضا شامانی

 30 :1جعلیرضا شاه حسینی  
 شاهینی، علیرضا ← علیرضا شاهینی
 کبیر، علیرضا شیخ ← کبیر علیرضا شیخ

 صداقت، علیرضا ← علیرضا صداقت
 صدیقی، علیرضا ← علیرضا صدیقی

 صفا، علیرضا ← علیرضا صفا
 عرب، علیرضا ← علیرضا عرب

ــرب  ــا ع ــه علیرض ــرب ← لنگ ــه،  ع لنگ
 علیرضا

 عمودي، علیرضا ← علیرضا عمودي
 نژاد، علیرضا فرخ ← نژاد علیرضا فرخ
 علیرضا  فیض، ← علیرضا فیض
 قتولی، علیرضا ← علیرضا قتولی

خــوانی،  قــره ← خــوانی رضــا قــره علــی
 رضا علی

ــادي علیرضــا کــرك ــادي،  کــرك ← آب آب
 علیرضا

ــه ــایی علیرضــا کالت ــه ← ه ــایی،  کالت ه
 علیرضا
 کالمی، علیرضا ← ا کالمیعلیرض

 کالنتري، علیرضا ← علیرضا کالنتري
ــواف  ــا لـــ ــنیانی علیرضـــ  ← خوشـــ

 خوشنیانی، علیرضا لواف
 مفیدي، علیرضا ← علیرضا مفیدي
 مقدسی، علیرضا ← علیرضا مقدسی
 موحدي، علیرضا ← علیرضا موحدي
 ئی، علیرضا مهدي ← ئی علیرضا مهدي
 میرآبی، علیرضا ← علیرضا میرآبی

ــرتیعلی ــا نصـ ــرتی ← اول رضـ اول،  نصـ
 علیرضا
 رضا نوروزي، علی ← رضا نوروزي علی

نهـروان   ← حیـدرآبادي  علیرضا نهـروان  
 حیدرآبادي، علیرضا 
 علیرضا واحدي،  ← علیرضا واحدي 

 یزدي، علیرضا ← علیرضا یزدي
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 :9ج)  شـهید (زاده برمی، محمدرضـا   علی
353 

 346، 345 :9ج)  شهید(علیزاده، عزیزاهللا 
ــا  ــزاده، محمدرض ــهید(علی ، 348 :9ج)  ش

350 
)  دوســت شــهید جعفــر ادب(عبــاس  علــی
 493 :1ج

، 331 :9ج)  شــهید(اهللا  عـرب، عـزت   علـی 
338 
 :12ج)  پدر شهید علی نادعلیـان (گل  علی
622 
)  پدر شهید ابـراهیم خراسـانی  (محمد  علی
 25 :5ج

)  پدر شهید ابوالفضل جعفریان(محمد  علی
 548 :3ج

پـــدر شـــهید ابوالقاســـم ( محمـــد  علـــی
 669 :4ج)  دوست خالصی

)  پدر شـهید اسـفندیار ربانیـان   (محمد  علی
 603 :5ج

 :8ج)  پدر شهید حسن عجـم (محمد  علی
650 
)  پـدر شـهید حسـین عـامري    (محمـد   علی
 401 :8ج

ــی ــد  عل ــان (محم ــهید رمض ــدر ش ــی  پ عل
 128 :12ج)  برمی ملک
)  پـدر شـهید محمـد علیـزاده    (محمـد   علی
 348 :9ج

ــی ــد  عل ــدابراهیم  (محم ــهید محم ــدر ش پ
 224 :4ج)  پور حسین

ــد  ــدهادي  (علیمحمـ ــهید محمـ ــدر شـ پـ
 535 :11ج)  مخلصی
حســین  پــدر شــهید محمــود(محمــد  علــی
 523 :8ج)  عباسی
)  نـژاد  پدر شهید یحیـی اکبـري  (محمد  علی
 128 :2ج

ــی ــوایی  علـ ــد حلـ ــوایی،  ← محمـ حلـ
 محمد علی

ــی ــدري علـ ــد حیـ ــدري،  ← محمـ حیـ
 محمد علی
 محمد عاقلی، علی ← محمد عاقلی علی

ــان علـــی ــد قربانیـ ــان،  ← محمـ قربانیـ
 محمد علی
، 361 :9ج)  شـهید (محمدي، ابـراهیم   علی
364 ،365 
، 373 :9ج)  شـهید (محمدي، حسـین   علی
376 ،378 ،382 ،383 ،386 
 398، 396 :9ج)  شهید(محمدي، علی  علی
 :9ج)  شــهید(محمــدتقی  محمــدي،  علــی
402 ،405 

 دهقان، علیمردان ← دهقان علیمردان
 413 :9ج)  شهید(علیمردان، مهدي 

، 418 :9ج)  شــهید(علیمردانــی، رجبعلــی 
421 
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 :7ج)  پدر شـهید علـی صـادقی   (نقی  علی
452 
 نقی صرفی، علی ← نقی صرفی علی
 نقی نوروزي، علی ← نقی نوروزي علی

، 426 :9ج)  شهید(چاشمی، میرتقی  عمادي
428 

 :8ج  818 :5ج  775 :1جعمــاربن یاســر  
 788 :10ج  775 :10ج  801

 815 :5جعمربن سعد  
 786 :8ج  815 :5جعمربن نفیل اسدي  

ــعد     795 :7ج  810 :5ج  765 :1جعمرس
 774، 758 :10ج  780 :8ج

 81 :13ج  775 :10جعمروعاص  
 437، 430 :9ج)  شهید(عمودي، علیرضا 

 450، 448 :9ج)  شهید(عموزاده، داور 
 عبدوس، عمید ← سعمید عبدو

، 455 :9ج)  شـهید (اکبـر   زاده، علـی  عنایت
456 

)  خـدامی  علیرضا شهید مادر( عنبرالسلطان
 742 :4ج

 700 :7ج)  پدر شهید امید صفائی(عوض 
)  برادر شهید احمـد نـورانی  (عوض محمد 

 90 :13ج
 460، 458 :9ج)  شهید(اکبر  عوض، علی
ــی (عوضــعلی  ــد کاله ــهید محم ــدر ش )  پ

 69 :11ج
 777 :10جون بن جعفر  ع
 

 احمدي، عیدعلی ← عیدعلی احمدي
)  پــدر شــهید حســین نصــرتی(عیدمحمــد 

 741 :12ج
 رضایی، عیدمحمد ← عیدمحمد رضایی
اکرامـی،   عجـم  ← اکرامی عیدمحمد عجم

 عیدمحمد
ــرب ــد عـــ ــاري عیدمحمـــ  ← انصـــ

 انصاري، عیدمحمد عرب
، 9ج) زینلـی  پدر شهید حسن عرب(عیسی 

42 
)  سیدیوسف سیدرضاییپدر شهید (عیسی 

 627 :6ج
 رستمی، عیسی ← عیسی رستمی
 عجم، عیسی ← عیسی عجم

  680 :4ج  186 :1ج)  ع(بـن مـریم    عیسی
 779 :8ج  795 :7ج

 809 :5ج)  فرزند اسحاق نبی(عیص 
 اهللا حامدي، عین ← اهللا حامدي عین
 466 ، 463 :9ج)  شهید(علیان، مسلم  عین

 471، 470 :9ج)  شهید(غایبی، حسن 
 481، 479 :9ج)  شهید(اصغر  غربا، علی

 774 :1جغروي، محمدحسین  
 724 :8جغریب خراسانی، محمدمهدي  

)  آشناي شهید علی بابایی(غریب، اسماعیل 
 379 :2ج

ــوروز   ــب، ن ــد  (غری ــهید مجی ــت ش دوس
 296 :2ج)  ایزدبخش
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، 495 :9ج)  شـهید (بلوك، عباسعلی  غریب
496 

، 483 :9ج)  شـهید (بلـوك، محمـد    غریـب 
485 

 501 :9ج)  شهید(بلوك، محمدرضا  غریب
، 504 :9ج)  شــهید(بلــوك، مســلم  غریــب

505 
، 488 :9ج)  شـهید (اهللا  بلوك، نعمت غریب

492 
 508 :9ج)  شهید(شاه، افراسیاب  غریب
 517 :9ج)  شهید(نژاد، حسن  غریب
، 524 :9ج)  شـهید (نژاد، عبدالرضـا   غریب

526 
ــی، مرتضــی  ــد دوســت شــهید م(غریب جی

 296 :2ج)  ایزدبخش
 390 :8جغضنفري  

 588 :4ج)  پدر شهیدحسن خادمیان(غفار 
 پور، غفور افتخاري ← پور غفور افتخاري
 530، 528 :9ج)  شهید(غفوري، حسن 
 541، 535 :9ج)  شهید(غفوري، حسین 

 224 :9ج)  پدر شهید خسرو عربیان(غالم 
 :5ج)  پدر شهید غالمرضا ذاکریـان (غالم 

509 
 :10ج)  پـدر شـهید کـاظم کـاظمی    (م غال
574 

 موثق، غالم ← غالم موثق
 555، 552 :9ج)  شهید(اصغر  غالم، علی

ــت (غالمحســن  ــهید آی ــدر ش ــرب  پ اهللا ع
 37 :9ج)  دامرودي

ــن  ــی (غالمحسـ ــهید علـ ــدر شـ ــر  پـ اکبـ
 87 :9ج)  عامري عرب

)  اهللا عـامري  پدر شهید قـدرت (غالمحسن 
 424 :8ج

ــ (غالمحســن  ــهید محمداس ــدر ش ماعیل پ
 711 :10ج)  کریمی
ــالم ــان غـ ــن دربانیـ ــان،  ← حسـ دربانیـ
 حسن غالم

 شمس، غالمحسن ← غالمحسن شمس
)  برادر شهید عباسعلی چوپانی(غالمحسین 

 739 :3ج
)  پدر شهید ابـراهیم مخبریـان  (حسین  غالم
 529 :11ج

)  پدر شهید ابوالحسن کاشـیان (غالمحسین 
 550 :10ج

ــین  ــل  (غالمحسـ ــهید ابوالفضـ ــدر شـ پـ
 30 :5ج)  خراسانی

)  پـدر شـهید اسـداهللا مـؤمنی    (غالمحسین 
 310 :12ج

)  پدر شهید اسـماعیل معینیـان  (غالمحسین 
 34 :12ج

)  بخـش  پـدر شـهید جـواد اهللا   (غالمحسین 
 138 :2ج

)  پدر شهید حسـین سـلمانیان  (غالمحسین 
 526 :6ج



 603)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  پـدر شـهید سـلمان کریمـی    (غالمحسین 
 683 :10ج

)  س خلجیـان پدر شـهید عبـا  (غالمحسین 
 138 :5ج

)  پـدر شـهید عبـداهللا مجاهـد    (غالمحسین 
 290 :11ج

پــدر شــهید عبدالمحمـــد   (غالمحســین  
 329 :11ج)  محمدخانی

ــؤمنی (غالمحســین  ــی م ــهید عل ــدر ش )  پ
 314 :12ج

)  اکبـر صـانعی   پدر شهید علی(غالمحسین 
 535 :7ج

)  پدر شـهید علیرضـا سـلمانی   (غالمحسین 
 520 :6ج

ــین  ــهی (غالمحسـ ــدر شـ ــی پـ د غالمعلـ
 93 :9ج)  عامري عرب

 :2ج)  پدر شهید مجید امینیان(غالمحسین 
268 

)  پـدر شـهید محمـد آجقلـی    (غالمحسین 
 33 :1ج

)  پدر شهید محمـد ابراهیمیـان  (غالمحسین 
 227 :1ج

)  پدر شـهید محمـد محبـوبی   (غالمحسین 
 310 :11ج

)  پدر شهید محمدحسن فراتی(غالمحسین 
 711 :9ج

ــین  ــه (غالمحس ــدر ش ــین پ ید محمدحس
 794 :5ج)  رستمیان

)  پدر شهید محمدعلی کاظمی(غالمحسین 
 592 :10ج

)  پدر شهید محمدکاظم عـرب (غالمحسین 
 200 :9ج

ــالم ــین  غ ــدي  (حس ــهید محمدمه ــدر ش پ
 388 :5ج)  دعایی

)  پدر شـهید نجفعلـی معینیـان   (غالمحسین 
 40 :12ج

)  بخـش  پدر شهید هوشنگ اله(غالمحسین 
 157 :2ج

ــین ــین  ( غالمحسـ ــدر شهیدمحمدحسـ پـ
 696 :3ج)  جهانیان

 باقري، غالمحسین ← غالمحسین باقري
ــطامی  ــین بسـ ــطامی،  ← غالمحسـ بسـ

 غالمحسین
ــب  ــین رج ــب ← زاده غالمحس زاده،  رج

 غالمحسین
ــوانی  ــین رضـ ــوانی،  ← غالمحسـ رضـ

 غالمحسین
ــور غالمحســین زمــانی ــور،  زمــانی ← پ پ

 غالمحسین
ــفیدیان  ــین سـ ــفیدیان،  ← غالمحسـ سـ

 غالمحسین
قربانیـــان،  ← غالمحســـین قربانیـــان 

 غالمحسین
نسـب،   کردي ← نسب غالمحسین کردي

 غالمحسین
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)  زاده برادر شهید ابوالفضل امـین (غالمرضا 
 252 :2ج

)  برادر شـهید علیرضـا آشـوري   (غالمرضا 
 95 :1ج

)  پـور  پدر شـهید ابـراهیم قاسـم   (غالمرضا 
 191 :10ج

پــــدر شــــهید ابوالقاســــم (غالمرضــــا 
 719 :12ج)  زادگی نجف

)  پــدر شــهید اســماعیل معینــی(غالمرضــا 
 29 :12ج

)  پـدر شـهید جمشـید تیمـوري    (غالمرضا 
 423 :3ج

 :4ج)  حسـنان  حسن شهید پدر( غالمرضا
155 

 :7ج)  پدر شهید رحیم شکاري(غالمرضا 
205 

ــا  ــزدي (غالمرض ــا ی ــهید علیرض ــدر ش )  پ
 359 :13ج

 :8ج)  پدر شـهید کـاظم عـاملو   (غالمرضا 
474 ،481 
 :7ج)  پدر شهید مجید صحافی(مرضا غال
595 

 :9ج)  پدر شهید مجید فخاریان(غالمرضا 
660 

)  پـدر شـهید محمـدباقر جمـال    (غالمرضا 
 639 :3ج

 آشوري، غالمرضا ← غالمرضا آشوري
 597 :8جغالمرضا آقاشیخ  

ــراهیم ــا ابـــ ــی غالمرضـــ  ← طوســـ
 طوسی، غالمرضا ابراهیم

 ایجی، غالمرضا ← غالمرضا ایجی
 ترابی، غالمرضا ← ترابی غالمرضا

 خالصی، غالمرضا ← غالمرضا خالصی
محمـدي،   خـان  ← محمدي غالمرضا خان

 غالمرضا
 داودي، غالمرضا ← غالمرضا داودي
 ذاکریان، غالمرضا ← غالمرضا ذاکریان
 ساالر، غالمرضا ← غالمرضا ساالر
 صباغ، غالمرضا ← غالمرضا صباغ

ــفی  ــا ص ــژاد غالمرض ــفی ← ن ــژاد،  ص ن
 غالمرضا

 عجم، غالمرضا ← غالمرضا عجم
فوالدیـــان،   ← غالمرضـــا فوالدیـــان 

 غالمرضا
آبـادي،   کـرك  ← آبـادي  غالمرضا کـرك 

 غالمرضا
 محمدي، غالمرضا ← غالمرضا محمدي
 مرزبان، غالمرضا ← غالمرضا مرزبان
 میرزایی، غالمرضا ← غالمرضا میرزایی

 :7ج)  پدر شهید حسین شعبانی(غالمعلی 
186 

)  شـهید حسـینعلی اکبـرزاده   پدر (غالمعلی 
 71 :2ج

)  پــدر شــهید عبــاس افغــانخواه(غالمعلــی 
 56 :2ج



 605)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  نـژاد  پدر شهید عباسعلی وفـایی (غالمعلی 
 236 :13ج

)  عـرب  اهللا علـی  پدر شهید عزت(غالمعلی 
 331 :9ج

)  پدر شهید غالمرضا باباحاجیـان (غالمعلی 
 338 :2ج

)  پـدر شـهید محسـن طاهریــان   (غالمعلـی  
 247 :8ج
)  پدر شـهید محمـد ابوالقاسـمی   (معلی غال
 257 :1ج

 :2ج)  پدر شـهید محمـود امـی   (غالمعلی 
198 

 :9ج)  پدر شهید نوراهللا عزالدین(غالمعلی 
240 

 ترابی، غالمعلی ← غالمعلی ترابی
 خادمیان، غالمعلی ← غالمعلی خادمیان
 صداقتی، غالمعلی ← غالمعلی صداقتی
 عاقلی، غالمعلی ← غالمعلی عاقلی
عـامري،   عـرب  ← عامري غالمعلی عرب

 غالمعلی
نجفـی،   عـرب  ← نجفـی  غالمعلی عـرب 

 غالمعلی
 محمدي، غالمعلی ← غالمعلی محمدي

 560، 558 :9ج)  شهید(غالمی، مجید 
 569، 562 :9ج)  شهید(غالمی، محمدتقی 

 594، 589 :9ج)  شهید(غنچی، محمد 
 605 :9ج)  شهید(پور،حسین  غنیمت

، 613 :9ج)  شــهید(الــدین، حسـین   غیـاث 
615 ،616 
 620 :9ج)  شهید(الدین، محمد  غیاث

 627، 625 :9ج)  شهید(غیبی، حسین 
)  مـادر شـهید عبـاس میرزامجنـی    (فاطمه  

 478 :12ج
)  بلـوك  مادر شـهید مسـلم غریـب   ( فاطمه 

 504 :9ج
)  اهللا یوســفی خــواهر شــهید فــتح(فاطمــه 

 373 :13ج
ــه  ــدي (فاطمـ ــهید محمدمهـ ــواهر شـ خـ

 352 :2ج)  بابامحمدي
 182 :13ج)  ع(فاطمه 
)  اصـغر عبـدلی   فرزند شـهید علـی  (فاطمه 

 596 :8ج
فرزنـد شـهید محمـدباقر برحسـته     (فاطمه 
 526 :2ج)  ملکی

 :2ج)  در شهید ابـراهیم الماسـی  ما(فاطمه 
152 

)  مادر شـهید ابـراهیم امیراحمـدي   (فاطمه 
 208 :2ج

 :5ج)  مادر شهید ابراهیم خراسانی(فاطمه 
25 

 :6ج)  مادر شهید ابـراهیم سـلیمی  (فاطمه 
536 

 :7ج)  مادر شهید ابراهیم شـکوهی (فاطمه 
224 
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ــه  ــان (فاطم ــراهیم مخبری ــهید اب ــادر ش )  م
 529 :11ج

)  نـژاد  ر شـهید ابـراهیم مطهـري   ماد(فاطمه 
 709 :11ج

)  مـادر شـهید ابوالفضـل خراسـانی    (فاطمه 
 30 :5ج

 75 :2ج)  مادر شهید احمد اکبري(فاطمه 
مـــادر شـــهید احمـــد صـــادقی (فاطمـــه 

 490 :7ج)  شهمیرزادي 
 :7ج)  مادر شـهید احمـد صـفاري   (فاطمه 

758 
 :8ج)  مادر شـهید احمـد عـامري   (فاطمه 

363 
 :11ج)  ید احمد مزینـانی مادر شه(فاطمه 

625 
 :8ج)  مادر شهید اسـداهللا عـامري  (فاطمه 

369 
)  مــادر شــهید اســماعیل بهــروزي(فاطمــه 

 635 :2ج
 :2ج)  مادر شـهید امـراهللا بختیـان   (فاطمه 

479 
 402 :2ج)  مادر شهید بشیر باقري(فاطمه 

)  حرفــه مــادر شــهید بهــرام درزي(فاطمــه 
 347 :5ج

 :7ج)  شـهپري مادر شـهید بهـرام   (فاطمه 
294 

 53 :13ج)  مادر شهید تقی نکویی(فاطمه 

 :3ج)  مادر شهید جمشید تیموري(فاطمه 
423 

 :13ج)  مادر شهید جواد نـوروزي (فاطمه 
105 

 :2ج)  مادر شـهید حجـت برزگـر   (فاطمه 
539 

)  خانلرخـانی  اهللا حجت شهید مادر( فاطمه 
 697 :4ج

)  اهللا سـلیمانی  مـادر شـهید حجـت   (فاطمه 
 531 :6ج

 :2ج)  مادر شـهید حسـن بینائیـان   (فاطمه 
706 

 :3ج)  مادر شهید حسـن توفیقیـان  (فاطمه 
358 

 :7ج)  مادر شهید حسـن صـفائیان  (فاطمه 
738 

 40 :8ج)  مادر شهید حسن صیدي(فاطمه 
)  مـادر شـهید حسـن عبـدالرحیمی    (فاطمه 

 553 :8ج
 :9ج)  نژاد مادر شهید حسن غریب(فاطمه 

517 
 :10ج)  ید حسن فرومديمادر شه(فاطمه 

24 
)  نـژاد  مادر شهید حسن السـجردي (فاطمه 

 192 :11ج
 :11ج)  مادر شهید حسن مـرواري (فاطمه 

604 



 607)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :1ج)  مادر شهید حسین ابراهیمی(فاطمه 
174 

 :7ج)  مادر شهید حسـین شـعبانی  (فاطمه 
186 

 :7ج)  مادر شهید حسـین صـادقی  (فاطمه 
438 

 :11ج)  مادر شهید حسین مظفري(فاطمه 
728 

)  مـادر شـهید حسـینعلی طاهریـان    (  فاطمه
 235 :8ج

 91 :2ج)  مادر شهید حمید اکبري(فاطمه 
ــه  ــانیان (فاطم ــدر هراس ــهید حی ــادر ش )  م

 310 :13ج
 630 :9ج)  مادر شهید داود فتحی(فاطمه 
 :2ج)  مادر شهید رجبعلـی امیـري  (فاطمه 

223 
)  حسـنی  حـاج  رجبعلـی  شهید مادر( فاطمه
 26 :4ج

 :6ج)  مادر شهید رجبعلی سلمانی(ه فاطم
514 

)  مـادر شـهید رجبعلـی علیمردانـی    (فاطمه 
 418 :9ج

 205 :7ج)  مادر شهید رحیم شکاري(فاطمه 
 700 :9ج)  مادر شهید رضا فراتی(فاطمه 
 :3ج)  مادر شهید رضـاقلی ترانـی  (فاطمه 

281 
)  مادر شـهید رمضـانعلی خراسـانی   (فاطمه 

 69 :5ج

)  برمـی  علی ملک رمضانمادر شهید (فاطمه 
 128 :12ج

ــوري (فاطمــه  ــادر شــهید رمضــانعلی ن )  م
 156 :13ج

 :7ج)  مادر شهید سـعید شـهرابیان  (فاطمه 
306 

 :10ج)  مادر شهید سلمان کریمـی (فاطمه 
683 

)  مــادر شــهید سیدســعید هاشــمی(فاطمــه 
 282 :13ج

)  مـادر شـهید سـیدعباس کسـائیان    (فاطمه 
 739 :10ج

)  سیدعسـگر زرگـري  مـادر شـهید   (فاطمه 
 275 :6ج

 :6ج)  مادر شهید سـیدعلی زرگـر  (فاطمه 
256 

)  مـادر شـهید سـیدمجتبی حسـینی    (فاطمه 
 282 :4ج

)  مـادر شـهید سـیدمحمد مجیـدي    (فاطمه 
 293 :11ج

)  مـادر شـهید سـیدمحمد موسـوي    (فاطمه 
 266 :12ج

)  مادر شـهید سـیدمحمد میرکمـالی   (فاطمه 
 526 :12ج

)  عود طـاهري مـادر شـهید سیدمسـ   (فاطمه 
 173 :8ج

 :6ج)  مادر شهید شـعبان سـجادي  (فاطمه 
383 
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)  مادر شـهید شـیرمحمد رسـتمیان   (فاطمه 
 790 :5ج

 :2ج)  مادر شهید عباس بیرجنـدي (فاطمه 
687 

 176 :9ج)  مادر شهید عباس عرب(فاطمه 
 :11ج)  مادر شهید عباس گـوهري (فاطمه 

181 
 :11ج)  مادر شهید عباسعلی مالک(فاطمه 

244 
)  مادر شـهید عبدالحسـین عجمـی   (فاطمه 

 716 :8ج
 :11ج)  مادر شهید عبداهللا مجاهـد (فاطمه 

290 
)  برمـه  رضـایی  مادر شـهید عزیـزاهللا  (فاطمه 

 118 :6ج
 :3ج)  مادر شـهید علـی توفیقیـان   (فاطمه 

388 
 :4ج)  پـور  مادر شهید علی حسین(فاطمه 

213 
 :4ج)  مـادر شـهید علـی حیـدري    (فاطمه 

500 
 :4ج)  پور مادر شهید علی حیدري(فاطمه 

553 
 :6ج)  آبادي مادر شهید علی رضی(فاطمه 

134 
 438 :6ج)  مادر شهید علی سعدي(فاطمه 
 :11ج)  مادر شهید علی مسـگریان (فاطمه 

642 

)  اصـغر ابراهیمـی   مادر شهید علـی (فاطمه 
 184 :1ج

 :1ج)  اصغر اشرفی مادر شهید علی(فاطمه 
641 

)  اصـغر حیـدري   علـی مادر شـهید  (فاطمه 
 508 :4ج

)  اصـغر دوالبـی   مـادر شـهید علـی   (فاطمه 
 440 :5ج

)  اصـغر طاهریـان   مادر شـهید علـی  (فاطمه 
 244 :8ج

)  اصــغر مطلبــی مــادر شــهید علــی(فاطمــه 
 699 :11ج

)  اکبـر ابراهیمـی   مـادر شـهید علـی   (فاطمه 
 193 :1ج
)  حیـدري  اکبـر  علـی  شـهید  مـادر ( فاطمه 
 513 :4ج

 :8ج)  اکبر عباسـی  هید علیمادر ش(فاطمه 
518 

 :4ج)  مادر شهید علیرضا حلـوانی (فاطمه 
465 

 :7ج)  کبیر مادر شهید علیرضا شیخ(فاطمه 
379 

 :9ج)  مادر شـهید علیرضـا عـرب   (فاطمه 
193 

)  رضـا نـوروزي   مـادر شـهید علـی   (فاطمه 
 120 :13ج

)  مــادر شــهید غالمحســن شــمس(فاطمــه 
 240 :7ج



 609)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  ین بــاقريمــادر شــهید غالمحســ(فاطمــه 
 411 :2ج

)  طوسی مادر شهید غالمرضا ابراهیم(فاطمه 
 147 :1ج

)  مادر شهید غالمرضـا باباحاجیـان  (فاطمه 
 338 :2ج

 :5ج)  مادر شهید غالمرضا داودي(فاطمه 
317 

)  مــادر شــهید غالمرضــا ذاکریــان(فاطمــه 
 509 :5ج

)  مــادر شـهید غالمرضــا محمــدي (فاطمـه  
 394 :11ج

 :2ج)  اهللا امینیان قدرتمادر شهید (فاطمه 
263 

)  حسـنی  مادر شهید قربانعلی حـاج (فاطمه 
 39 :4ج

)  آبـادي  مـادر شـهید کـاظم صـالح    (فاطمه 
 510 :7ج

 :3ج)  ابراهیم پارسا مادر شهید گل(فاطمه 
15 

 :11ج)  مادر شهید مجتبی محبوبی(فاطمه 
303 

 :8ج)  مادر شهید مجیـد عبـدوس  (فاطمه 
611 

 :10ج)  یـد کاشـفی  مادر شهید مج(فاطمه 
564 

 :3ج)  مادر شهید محسن جعفـري (فاطمه 
527 

 :1ج)  مادر شهید محمـد احمـدي  (فاطمه 
391 

 :1ج)  مادر شهید محمـد اصـغري  (فاطمه 
676 

 :5ج)  مادر شهید محمد خراسـانی (فاطمه 
81 

)  جگـري  مادر شـهید محمـد خـون   (فاطمه 
 259 :5ج

 :7ج)  مادر شهید محمـد صـباحی  (فاطمه 
540 
 :10ج)  مادر شهید محمد کـاظمی (ه فاطم
577 

 :12ج)  مادر شهید محمد منتظـري (فاطمه 
195 

 :12ج)  مادر شهید محمـد میقـانی  (فاطمه 
571 

)  مادر شهید محمدابراهیم منتظـري (فاطمه 
 198 :12ج

)  مادر شهید محمداسـماعیل نـوري  (فاطمه 
 186 :13ج

)  پـور  مادر شهید محمدامین حسینی(فاطمه 
 337 :4ج
ــه فاط ــدباقر  (مــ ــهید محمــ ــادر شــ مــ

 524 :2ج)  ملکی برجسته
 :3ج)  مادر شـهید محمـدباقر جمـال   (فاطمه 

639 
)  مـادر شـهید محمـدتقی اخالقـی    (فاطمه 

 469 :1ج
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)  مـادر شـهید محمـدتقی شـریعتی    (فاطمه 
 82 :7ج

)  خدادادیان محمدجعفر شهید مادر( فاطمه
 736 :4ج

)  مادر شـهید محمدحسـن بیـدگلی   (فاطمه 
 673 :2ج

)  مادر شـهید محمدحسـن نـادعلی   (فاطمه 
 614 :12ج

)  مادر شـهید محمدحسـین اشـرف   (فاطمه 
 607 :1ج

)  مادر شهید محمدحسـین بیـدگلی  (فاطمه 
 678 :2ج

)  مـادر شـهید محمدرضـا شـریعتی    (فاطمه 
 97 :7ج

)  مادر شهید محمدرضـا منصـوریان  (فاطمه 
 220 :12ج

)  مـادر شــهید محمـدعلی کریمــی  (فاطمـه  
 728 :10ج

)  مــادر شــهید محمــدعلی مشــهد(فاطمــه 
 673 :11ج

)  مادر شهید محمدمهـدي حلـوانی  (فاطمه 
 468 :4ج

)  مادر شهید محمدمهـدي مظفـري  (فاطمه 
 740 :11ج

 :8ج)  مادر شهید محمود طاووسی(فاطمه 
82 

ــه  ــی (فاطم ــود نق ــهید محم ــادر ش )  زاده م
 48 :13ج

 :8ج)  مادر شهید مسـعود طـاهري  (فاطمه 
201 

 :1ج)  در شـهید مسـلم اشـرفی   مـا (فاطمه 
657 

 :9ج)  بیگـی  مادر شهید مسلم علی(فاطمه 
315 

 :3ج)  مادر شهید منصـور جاللـی  (فاطمه 
609 

 :5ج)  مـادر شـهید موسـی دشـتی    (فاطمه 
385 

ــه  ــی (فاطمـ ــهید موسـ ــادر شـ ــا  مـ الرضـ
 29 :9ج)  خالقی عرب

 :2ج)  مادر شـهید مهـدي باقریـان   (فاطمه 
426 

ـ  (فاطمه   :12ج)  اطقیمادر شهید مهـدي ن
668 

ــه  ــان (فاطم ــی معینی ــهید نجفعل ــادر ش )  م
 40 :12ج

)  اهللا پورعباســی مــادر شــهید ولــی(فاطمــه 
 100 :3ج

)  نـژاد  مـادر شـهید یـداهللا مطهـري    (فاطمه 
 719 :11ج

)  همسر شهید عبدالحسـین عجمـی  (فاطمه 
 719 :8ج

 )س(حضرت زهرا  ←) س(فاطمه زهرا 
 ) مـادر شـهید حسـن صـفائی    (زهرا   فاطمه
 708 :7ج



 611)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  اهللا حامـدي  مادر شهید عـین (زهرا   فاطمه
 111 :4ج

)  محمـد نـوري   مادر شهید گل(زهرا   فاطمه
 180 :13ج

)  مـادر شـهید ناصـر مؤمنیـان    (زهرا  فاطمه 
 331 :12ج

)  اهللا حامـدي  عمه شهید عین(فاطمه صغرا 
 113 :4ج

 :1ج)  مادر شهید علی آقایی(فاطمه صغرا 
122 

 :8ج)  سـن عـامري  مـادر شـهید ح  (فاطمه
387 

 :5ج)  اهللا موحـدي  مادر شهید لطف(فاطمه
15 

)  مـادر شـهید حسـین وکیلـی    (بیگم  فاطمه
 255 :13ج

)  اصـغر اصـغریان   مادر علـی (خاتون  فاطمه
 697 :1ج

)  فرزند شهید عبدالرضا شیبانی(زهرا  فاطمه
 338 :7ج

)  مادر شهید اسـماعیل جاللـی  (زهرا  فاطمه
 571 :3ج

)  ادر شـهید الیـاس جاللـی   مـ (زهـرا   فاطمه
 583 :3ج

) زینلـی  مادر شهید حسن عرب(زهرا  فاطمه
 42، 9ج

)  مادر شهید مصـیب رفعتـی  (سلطان  فاطمه
 141 :6ج

مــادر شــهید معصــوم   (ســلطان  فاطمــه
 15 :12ج)  معصومیان

)  مادر شهید مهـدي اردکـانی  (سلطان  فاطمه
 540 :1ج

مـادر شـهید حسـن خطیـري     (صغرا  فاطمه
 133 :5ج)  نامنی
مادر شـهید حسـین خطیـري    (صغرا  فاطمه
 123 :5ج)  نامنی
)  مـادر شـهید علیرضـا آقـایی    (صغرا  فاطمه
 129 :1ج

)  حسـینی  مادر شهید حسین شاه(نسا  فاطمه
 726 :6ج

)  یـان  تـی  مادر شهید سلیمان تی(نسا  فاطمه
 411 :3ج

 :5ج)  مادر شهید علی رحیمـی (نسا  فاطمه
724 

)  اصـغر عبـدلی   لـی مادر شهید ع(نسا  فاطمه
 594 :8ج

)  مادر شهید محمـدتقی سـاقیان  (نسا  فاطمه
 330 :6ج

ــه ــا  فاطم ــین  (نس ــهید محمدحس ــادر ش م
 576 :1ج)  اسماعیلی

)  مـادر شـهید مطلـب تـوفیقی    (نسـا   فاطمه
 352 :3ج
 :1ج)  پدر شهید ابراهیم ابـوتراب (اهللا   فتح
277 
)  پــدر شــهید محمــدعلی قربعلــی(اهللا  فــتح
 441 :10ج
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 اهللا یوسفی، فتح ← اهللا یوسفی فتح
 :4ج)  پور پدر شهید علی حسین(فتحعلی 

213 
ــی آل ــت فتحعلـ ــت،  آل ← حکمـ  حکمـ

 فتحعلی
 289 :4جفتحعلی، حاج  

 630 :9ج)  شهید(فتحی، داود 
 638، 636، 9ج) شهید(فخار، یداهللا 

 650، 647 :9ج)  شهید(فخاري، محمد 
 662، 660 :9ج)  شهید(فخاریان، مجید 

)  مـادر شـهید مهـدي امینیـان    (الملوك فخر
 271 :2ج

)  مــادر شــهید محمــد ابراهیمیــان(فخــري 
 227 :1ج

 670، 666 :9ج)  شهید(فخري، محمد باقر 
 681، 679 :9ج)  شهید(اسالم، علی  فدائی

 677، 675 :9ج)  شهید(فدایی، محمد 
 688، 684 :9ج)  شهید(فدوي، عباسعلی 

 691 :9ج)  شهید(فراتی، تقی 
 704، 700 :9ج)  شهید(تی، رضا فرا

 709، 707 :9ج)  شهید(اصغر  فراتی، علی
ــی، محمدحســن  ــهید(فرات ، 711 :9ج)  ش

713 ، 715 
 723، 721 :9ج)  شهید(فراتی، محمود 
حســینی،  علــی ← حســینی فرامــرز علــی

 فرامرز
 کلباسی، فرامرز ← فرامرز کلباسی

 727، 725 :9ج)  شهید(فرامرزي، محمد 
 :6ج)  پدر شهید زمان رضا کـاظمی (فرج 

21 
 696 :12ج)  پدر شهید نوراهللا نجاتی(فرج 
)  آبـادي  عموي شهید حسـین یـونس  (فرج 
 396 :13ج

 :3ج)  پدر شهید سیاوش پازوکی(اهللا  فرج
24 

 :7ج)  فرزند شهید حسـن صـفائیان  (فرح 
740 

 68 :2ج)  در شهید سهراب اقیانما(فرخ 
 :4ج)  مادر شهید عبدالرضا حمیدي(فرخ 
481 

 397 :6ج)  مادر شهید علی سراج(فرخ 
 :8ج)  مادر شهید محمـود طاهریـان  (فرخ 
276 

 :2ج)  بخـش  مادر شهید جواد اهللا(فرخنده 
138 

 :3ج)  مـادر شـهید محسـن پهلـوان    (فرخنده 
140 

  )مــادر شــهید محمــد ســلطانیان(فرخنــده 
 501 :6ج

 730 :9ج)  شهید(نژاد، علیرضا  فرخ
، 737،  :9ج)  شـهید (فرخی، عبدالمحمـد  

734 ،736 
، 746، 742 :9ج)  شـهید (فردوسی، حبیب 

750 
 759 :9ج)  شهید(فردوسی، علی 



 613)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :3ج)  برادر شهید مسعود جدیدي(فرشاد 
484 

 فوالدي، فرشاد ← فرشاد فوالدي
 ) فرزنــد شــهید شــکراهللا اصــغري(فرشــته 

 712 :1ج
ــون     356 :4ج  724 :2ج  358 :1جفرعــ

 200 :10ج
 334 :7جفرقانی، ناصر  

)  آبـادي  مادر شهید محمـد کـرك  (فرنگیس 
 640 :10ج

 768 :9ج)  شهید(فر، حسین  فروزان
 :7ج)  مـادر شـهید هـادي شـریفی    (فروغ 

161 
 232 :1جفروغی بسطامی  
 15 :10ج)  شهید(فروغی، حسین 

، 28، 24 :10ج ) شــهید(فرومــدي، حســن 
29 

 روشنایی، فرهاد ← فرهاد روشنایی
 44، 42 :10ج)  شهید(فرهادي، احمد 
 ابوحمزه، فریبرز ← فریبرز ابوحمزه

 49 :10ج)  شهید(فرید محمدنیا، خسرو 
)  ابـراهیم پارسـا   پـدر شـهید گـل   (فریدون 

 15 :3ج
عباســی  ← فریـدون عباســی شـاهکویی  

 شاهکویی، فریدون
 58، 56 :10ج)  شهید(فریدونی، ماشاءاهللا 

 :2ج)  مادر شـهید حمیـد انصـاري   (فریده 
278 

 64، 60 :10ج)  شهید(بیگی، رضا  فصیح
 :3ج)  پدر شهید جعفر تبریزیـان (اهللا  فضل
208 
 :3ج)  اهللا ترابی پدر شهید حبیب(اهللا  فضل
235 

ــدر شــهید حســین منتظــري (اهللا  فضــل )  پ
 152 :12ج

  )پدر شهید محمدحسـن خوشـی  (اهللا  فضل
 255 :5ج

)  پـدر شـهید مرتضـی مسـعودي    (اهللا  فضل
 639 :11ج

 :7ج)  پدر شهید نصراهللا صباغی(اهللا  فضل
555 

)  پدر شـهید رضـا حسـام جبلـی    (فضلعلی 
 150 :4ج

 72، 69 :10ج)  شهید(فضلی، مهدي 
 28 :2ج)  مادر شهید علی افضلی(فضه 
 435 :10ج)  مادر شهید علی قربتی(فضه 

 75 :10ج  )شهید(فالحتی، حسن 
 583 :8جفالحی، حاج آقا محمد  

ــایی ــدجعفر   فن ــاهرودي، محم ــهید(ش )  ش
 84 :10ج

 100 ، 97 :10ج)  شهید(فوادیان، احمد 
، 105 :10ج)  شـهید (اصـغر   فوادیان، علـی 

107 
ــوالدي، فرشــاد    :10ج)  شــهید) (علــی(ف

109 
 119 :10ج)  شهید(فوالدیان، غالمرضا 
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 777 :4ج)  شهید(فهمیده 
، 777 :4ج)  شـهید (ه، محمدحسـین  فهمید

 779 :10ج  795 :8ج  795
 تبیانیان، فیروز ← فیروز تبیانیان

، 123 :10ج)  شـهید (فیروزآبادي، موسـی  
126 

، 129 :10ج)  شــهید(فیروزبخــت، احمــد 
134 

، 141 :10ج)  شــهید(فیروزبخــت، عبــاس 
146 

 163، 158 :10ج)  شهید(فیروزي، عباس 
 565 :1ج  فیض االسالم، سیدعلی نقی

 171، 167 :10ج)  شهید(فیض، عباسعلی 
 181، 180 :10ج)  شهید(فیض، علیرضا 

 185، 183 :10ج)  شهید(فیض، محمدتقی 
)  پدر شـهید محمـدتقی اخالقـی   (اهللا  فیض
 469 :1ج

  739، 571، 568 :2ج  572 :1جقابیـــــل   
  804 :6ج  818 :5ج  794 :4ج  760 :3ج
 :12ج  807 :11ج  779 :10ج  805 :7ج

796 
، 187 :10ج)  شـهید (اکبر  قادري، سیدعلی

189 
 358 :1جقارون  

 358 :11ج)  پدر شهید حسن محمدي(قاسم 
 :1ج)  پدر شهید رضاعلی اعرابیـان (قاسم 

722 

)  پدر شـهید سـیدمجتبی میردوسـتی   (قاسم 
 468 :12ج

)  پـدر شـهید غالمحسـین رضـوانی    (قاسم 
 124 :6ج

 :10ج ) پدر شـهید مجیـد کاشـفی   (قاسم 
564 

 707 :9ج)  اصغر فراتی شهید علی(قاسم 
 :3ج  690، 662 :2ج  770 :1ج)  ع(قاسم 

  791، 453 :5ج  789 :4ج  342، 182، 37 
  396 :10ج 119 :8ج  800، 787، 320 :6ج
 786، 317، 204 :13ج

ــم   ــم ابوالقاس ــد  (قاس ــهید محم ــرادر ش ب
 134 :13ج)  نوروزي
 192، 191 :10ج)  شهید(پور، ابراهیم  قاسم
دوسـت شـهید مجیـد    (پور، اسماعیل  قاسم

 296 :2ج)  ایزدبخش
، 194 :10ج)  شـهید (اصـغر   پور، علی قاسم
196 ،197 ،200 
، 209 :10ج)  شـهید (اکبـر   پور، علـی  قاسم
213 

 :10ج)  پدر شهید حمید قـدس (قاسمعلی 
322 

)  خالقی پدر شهید رجبعلی عرب(قاسمعلی 
 760 :8ج

عباســــعلی پــــدر شــــهید (قاســــمعلی 
 15 :9ج)  خالقی عرب

 :10ج)  پدر شهید مجید قـدس (قاسمعلی 
339 



 615)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :7ج) شـجاعی  پدر شهید یـداهللا (قاسمعلی 
41 

بیـدختی،   امـین  ← بیدختی قاسمعلی امین
 قاسمعلی
)  دوست شهید محمدرضا شریعتی(قاسمی 

 104 :7ج
 :10ج)  شـهید (قاسمی برمی، رمضـانعلی  

267 
، 220، 218 :10ج)  شـهید (قاسمی، عبـاس 

222 
 232، 229 :10ج)  شهید(قاسمی، علی 

، 235 :10ج)  شــهید(قاســمی، محمدرضــا 
242 

 245، 239 :10ج)  شهید(قاسمی، محمود 
 254، 250 :10ج)  شهید(قاسمیان، احمد 
 260، 259 :10ج)  شهید(قاسمیان، خلیل 

، 262 :10ج)  شـهید (برمی، ابراهیم  قاسمی
264 

، 276 :10ج)  شــهید(پــور، شــعبان  قاضــی
280 

 272 :10ج)  شهید(پور، یحیی  قاضی
، 289، 283 :10ج)  شـهید (قتولی، علیرضا 

292 
)  بــرادر شــهید یــداهللا طحانیــان(اهللا  قــدرت

 313 :8ج
 :5ج)  پدر شهید امراهللا خلیلـی (اهللا  قدرت

159 

)  پـدر شـهید هوشـنگ طـاهري    (اهللا  قدرت
 215 :8ج

 اهللا الیاسی، قدرت ← اهللا الیاسی قدرت
 اهللا امینیان، قدرت ← اهللا امینیان تقدر

اي،  جمعــــه ← اي اهللا جمعــــه قــــدرت
 اهللا قدرت

طحانیــــان،  ← اهللا طحانیــــان قــــدرت
 اهللا قدرت
 اهللا عامري، قدرت ← اهللا عامري قدرت

 311، 307 :10ج)  شهید(قدرتی، عباسعلی 
 317، 314 :10ج)  شهید(اهللا  قدرتی، لطف
 327، 322 :10ج)  شهید(قدس، حمید 
 336، 333 :10ج)  شهید(قدس، رحیم 
 348، 339 :10ج)  شهید(قدس، مجید 

ــدعلی  ــدس، محم ــهید(ق ، 354 :10ج)  ش
356 
 362 :10ج)  شهید(اللهی، رمضانعلی  قدس

ــی  ــدمعلی کیکاوسـ ــی،  ← قـ کیکاوسـ
 قدمعلی

، 368 :10ج)  شـهید (العابـدین   قدمی، زین
370 

 636 :9ج)  پدر شهید یداهللا فخار(قدیر 
 372 :10ج)  شهید(حاق قدیري، اس

 241 :6جاالسالم   قرائتی، حجت
، 385، 381 :10ج)  شـهید (اکبر  قرایی، علی

386 
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 392، 391 :10ج)  شهید(باقر  قرایی، محمد
)  مظفـري  پدر شهید ابراهیم خواجـه (قربان 
 204 :5ج

 :1ج)  پدر شـهید اسـداهللا احمـدي   (قربان 
356 

)  مظفـري  پدر شهید حسـن خواجـه  (قربان 
 219 :5ج

 45 :6ج)  پدر شهید حسن رضایی(قربان 
)  اکرامـی  پدر شهید رجبعلـی عجـم  (قربان 
 699 :8ج

  :2ج)  پدر شـهید رضـاقلی باجـان   (قربان 
384 

 :9ج)  پدر شهید عباس علمشـاهی (قربان 
278 

)  الـدین  پـدر شـهید عبدالرضـا کـرم    (قربان 
 657 :10ج

اصـــغر   پـــدر شـــهید علـــی   (قربـــان  
 532 :8ج)  شاهکویی عباسی

 :4ج)  خالصی غالمرضا شهید پدر( قربان 
647 

 :1ج)  پدر شـهید محمـد احمـدي   (قربان 
400 

)  پــدر شــهید محمــود کشــاورزیان(قربــان 
 33 :11ج

 :2ج)  پدر شهید نصـراهللا بیناباشـی  (قربان 
719 

 484 :4جقربانپور، محمدتقی  

دائــی شــهید عبدالرضــا (قربــانپور، یحیــی 
 484 :4ج 483 :4ج)  حمیدي

 :3ج)  پـدر شـهید اکبـر چمنـی    (علی قربان
728 

)  پـدر شـهید حسـن اسـکندري    (قربانعلی 
 560 :1ج

 :2ج)  پدر شهید حسـین بابـایی  (قربانعلی 
356 

)  پدر شهید عباس ذوالفقارخانیان(قربانعلی 
 541 :5ج

ــان ــی  قربـ ــاءاهللا  (علـ ــهید عطـ ــدر شـ پـ
 229 :5ج)  میرزایی خواجه

)  اکبـر برهـانی   پـدر شـهید علـی   (قربانعلی 
 587 :2ج

)  اکبـر شـریعتی   پدر شـهید علـی  (قربانعلی 
 77 :7ج

)  پدر شـهید غالمرضـا محمـدي   (قربانعلی 
 394 :11ج

)  پدر شهید محمد ذوالفقارخانیان(قربانعلی 
 547 :5ج

ــانعلی  ــین  (قربـ ــهید محمدحسـ ــدر شـ پـ
 576 :1ج)  اسماعیلی

پـــدر شـــهید محمـــدعلی   (قربـــانعلی 
 282 :8ج)  مقدم طاهري

 :2ج)  د محمود برزوییپدر شهی(قربانعلی 
552 

 :3ج)  پدر شهید محمود چتـري (قربانعلی 
704 



 617)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  پـدر شـهید مهـدي خـورزانی    (علی  قربان
 235 :5ج

)  پـدر شـهید مهرعلـی آقاجـانی    (قربانعلی 
 109، 107 :1ج

)  اکرامـی  اهللا عجـم  پدر شهید ولی(قربانعلی 
 711 :8ج

 ابک، قربانعلی ← قربانعلی ابک
 امشلو، قربانعلیتر ← قربانعلی ترامشلو
 جامی، قربانعلی ← قربانعلی جامی
حسـنی،   حـاج  ← حسـنی  قربانعلی حـاج 

 قربانعلی
ــیرمرغی ــانعلی شـ ــیرمرغی،  ← قربـ شـ

 قربانعلی
 :10ج)  شـهید (محمدآبادي، محمد  قربانی 

404 
 396، 394 :10ج)  شهید(قربانی، حسن 
 400، 398 :10ج)  شهید(قربانی، محمد 
 408 :10ج)  دشهی(محمد  قربانیان، علی

، 413 :10ج)  شـهید (قربانیان، غالمحسین 
 415 

، 418 :10ج)  شـهید (حسن  قربانیان، محمد
423 

 428 :10ج)  شهید(علی  قربانیان، نوروز
 438، 435 :10ج)  شهید(قربتی، علی 

 441 :10ج)  شهید(علی  قربعلی، محمد
، 445 :10ج)  شــهید(الهــادي  قرغــی، عبــد

450 

 458 :10ج)  یدشه(قرنی، میکائیل 
، 461 :10ج)  شـهید (خـوانی، علیرضـا    قره

463 ،464 
 469 :10ج)  شهید(اهللا  قزوهی، شکر

 475، 474 :10ج)  شهید(قزوینی، سعید 
 :9ج)  پدر شهید محمد فرامرزي(قشمشم 

725 
 484 :10ج)  شهید(اهللا  قصاب، عزیز
 489 :10ج)  شهید(علی  ن قصابی، رمضا

 454 :3ج)  جامی پدر شهید قربانعلی(قلی 
 385 :5ج)  پدر شهید موسی دشتی(قلی 
 :3ج)  پدر شهیدحمیدرضا توفیقیـان (قلی 
380 

، 505 :10ج)  شــهید(علــی  قلیــان، حســین
507 
)  اهللا عـرب دامـرودي   مادر شهید آیت(قمر 
 37 :9ج

 :5ج)  مادر شهید حسـن خیرآبـادي  (قمر 
277 

 691 :2جهاشم   قمربنی
)  علی کـاظمی مادر شهید محمـد (خانم  قمر
 592 :10ج

 770 :7جاکبر   قناري، علی
 :6ج)  پدر شهید درویشـعلی زمـانی  (قنبر 
284 
 592 :3ج)  پدر شهید رضا جاللی(قنبر 
 :6ج)  فـر  پدر شهید محمـود شـاهین  (قنبر 
780 
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 51 :1ج)  پدر شهید موسی آجودانی(قنبر 
 پور، قنبر حسین ← پور قنبر حسین

 :2ج)  نیپدر شـهید علـی بایگـا   (قنبرعلی 
466 

 :5ج)  پدر شهید یوسف رائیجی(قنبرعلی 
597 

 افضلی، قنبرعلی ← قنبرعلی افضلی
 رفیعیان، قنبرعلی ← قنبرعلی رفیعیان

 علی نجفی، قنبر ← علی نجفی قنبر
 510 :10ج)  شهید(مهدي  قنبریان، محمد

، 780، 779 :10ج  774 :1جالسـلطنه    قوام
783 

شهید جمشـید   نگهبان اداره(اهللا  قوشه، فتح
 424 :3ج)  تیموري

 520، 516 :10ج)  شهید(قهابی، حسن 
 525، 524 :10ج)  شهید(قهوري، حسین 

، 17 :7ج  405 :2ج)  شاعر(پور  قیصر امین
220 

 527 :10ج)  شهید(کابوسی، محمدعلی 
 564 :10ج)  شهید(کاشفی مجید 

)  آبـادي  پـدر شـهید علیرضـا کـرك    (کاظم 
 616 :10ج

 کاظمی، کاظم ← کاظم کاظمی
 570 :10ج)  شهید(کاظمی، حسن 
 574 :10ج)  شهید(کاظمی، کاظم 

 139 :7ج)  مادر شهید موسی شریفه(کبرا 

)  مـادر شـهید محمدحسـین هراتـی    (کبري 
 288 :13ج

 :10ج)  شـهید (نسـب، غالمحسـین    کردي
613 
 616 :10ج)  شهید(آبادي، علیرضا  کرك

 747 :10ج)  شهید(واحد، ابوالفضل  کسایی
 44 :11ج)  شهید(هایی، علیرضا  کالته

 49 :11ج)  شهید(کالمی، علیرضا 
 60 :11ج)  شهید(کالنتري، علیرضا 

)  مادر شهید سیدمحمدرضـا نـادري  (کلثوم 
 602 :12ج

 :11ج)  مادر شهید علیرضا کالمـی (کلثوم 
49 

 :11ج)  مادر شهید فرامرز کلباسـی (کلثوم 
74 

  810 :5ج  785 :4ج  747 :3جکـــوروش  
 797 :6ج

 :10ج)  مادر شهید عبداهللا کرمانی(کوکب 
661 

 ناصحی، کیومرث ← کیومرث ناصحی
 536، 532 :10ج)  شهید(کارائی، احمد 
 780 :10ج  796 :4جکارتر، جیمی  

ــی   ــارگرمطلق، عل ــهید(ک ، 540 :10ج)  ش
543 

 774، 230 :1جاهللا   کاشانی، آیت
 780، 779 :10جکاشانی، سیدابوالقاسم  

 784 :8ج  813 :5جی، سیدمحمود  کاشان
 



 619)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 557، 555 :10ج)  شهید(کاشفی، اسماعیل 
 561، 559 :10ج)  شهید(اکبر  کاشفی، علی

 550 :10ج)  شهید(کاشیان، ابوالحسن 
)  پدر شهید حسـن خطیـري نـامنی   (کاظم 
 133 :5ج

)  پدر شهید حسـین خطیـري نـامنی   (کاظم 
 123 :5ج

 :7ج)  پدر شـهید مجتبـی صـدیقی   (کاظم 
633 

)  پـدر شـهید محمدرضـا محمـدیان    (کاظم 
 464 :11ج

)  آشناي شهید احمد شـیخ کبیـر  (کاظم آقا 
 367 :7ج

 آبادي، کاظم صالح ← آبادي کاظم صالح
 عاملو، کاظم ← کاظم عاملو
ــاظمی  ــدعلی  (کـ ــهید محمـ ــت شـ دوسـ

 201 :7ج)  زاده شفیع
آشـناي شـهید   (کاظمی، حاج عدالحسـین  

 379 :2ج)  علی بابایی
دوست شهید محمـدعلی  (حسین کاظمی، 
 758 :4ج)  خداوردي

 579، 577 :10ج)  شهید(کاظمی، محمد 
، 581 :10ج)  شـهید (علـی   کاظمی، محمد

592 ،594 
 598، 596 :10ج)  شهید(کاملی، حسن 

 :5ج)  دهرویـه   مادر شهید ابوالقاسم(کبرا 
452 

 :12ج)  مادر شهید اسماعیل معینیـان (کبرا 
34 

 664 :7ج)  ن صرفیمادر شهید حس(کبرا 
  :10ج)  مادر شـهید حسـن فالحتـی   (کبرا 

75 
 570 :7ج)  مادر شهید حسین صبور(کبرا 
 :6ج)  مادر شهید رجبعلـی سـعیدي  (کبرا 
466 
)  خـالقی  مادر شـهید رجبعلـی عـرب   (کبرا 
 760 :8ج

)  اللهـی  مادر شهید رمضـانعلی قـدس  (کبرا 
 362 :10ج

 :3ج)  مـادر شـهید سیدرضـا ترابـی    (کبرا 
240 

)  مـنش  مادر شهید سیدقربان مطهـري (کبرا 
 704 :11ج

)  خـالقی  مادر شهید عباسـعلی عـرب  (کبرا 
 15 :9ج

 :9ج)  اسـالم  مادر شهید علی فـدائی (کبرا 
679 
 :6ج)  اکبـر رئیسـی   مادر شهید علـی (کبرا 
219 

 :9ج)  نـژاد  مادر شهید علیرضا فـرخ (کبرا 
730 
)  محمـدي  خـان  غالمرضـا  شهید مادر( کبرا
 705 :4ج

 327 :2ج)  مادر شهید محمد ایمنی(کبرا 
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 :4ج)  مـادر شـهید محمـد حیـدري    (کبرا 
530 
 :8ج)  مادر شهید محمدعلی عابـدي (کبرا 
333 
 :5ج)  مادر شهید محمدمهدي دعایی(کبرا 
388 

 :6ج)  مـادر شـهید محمـود شـاهورانی    (کبرا 
765 
 :6ج)  فـر  مادر شهید محمود شـاهین (کبرا 
780 

 :1ج)  قربـانعلی ابـک   مـادر شـهید  (کبري 
253 

)  مــادر شــهید محمدحســین تــولی(کبــري 
 394 :3ج

 205 :8جکبیري، عباس  
ــعلی  ــان، عباس ــهید(کثیری ، 602 :10ج)  ش

604 
 607، 606 :10ج)  شهید(کرامتی، محمود 

)  شــهید(رضــا  هاشــمیان، محمــد کربالیــی
 609 :10ج

، 628 :10ج)  شهید(آبادي، غالمرضا  کرك
633 
 640 :10ج)  شهید(حمد آبادي، م کرك
 :10ج)  شـهید (علـی   آبـادي، محمـد   کرك
648 ،653 ،655 
 :10ج)  اهللا قـدرتی  پدر شـهید لطـف  (کرم 
314 

، 657 :10ج)  شـهید (الرضا  الدین، عبد کرم
658 

 663، 661 :10ج)  شهید(اهللا  کرمانی، عبد
 669، 665 :10ج)  شهید(کرمانیان، حمید 

ــی  ــعلی  (کرمعلــ ــهید عباســ ــدر شــ پــ
 388 :2ج)  بیدستانی يبازو

 483 :4جکرمی، علی  
 813، 784 :5جکروبی، مهدوي  

 :10ج)  پدر شهید عباسعلی قـدرتی (کریم 
307 

)  پـدر شـهید محمدحسـن خالصـی    (کریم 
 654 :4ج

 :4ج)  پدر شهید محمدرضا خالصی(کریم 
660 

 688، 683 :10ج)  شهید(کریمی، سلمان 
 ،694 :10ج)  شـهید (ابـراهیم   کریمی، سید

696 
، 701 :10ج)  شـهید (مهـدي   کریمی، سـید 

704 
 :10ج)  شــهید(اســماعیل  کریمــی، محمــد

711 ،714 
 719 :10ج)  شهید(ربیع  کریمی، محمد
 728 :10ج)  شهید(علی  کریمی، محمد

دوسـت شـهید قربـانعلی    (کریمی، محمود 
 40 :4ج)  حاج حسنی

 736 :10ج)  شهید(کریمی، محمود 
 739 :10ج)  شهید(عباس  کسائیان، سید

 



 621)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 744 :10ج)  شهید(کسائیان، محمد 
، 15 :11ج)  شـهید (قلـی   کشاورزیان، رضا

17 ،27 
 20 :11ج)  شهید(اصغر  کشاورزیان، علی

 24 :11ج)  شهید(رضا  کشاورزیان، محمد
 36، 33 :11ج)  شهید(کشاورزیان، محمود 

 :3ج)  اصغر پازوکی پدر شهید علی(کشور 
28 

 :3ج)  صغر پازوکیا پدر شهید علی(کشور 
28 

 :5ج)  اهللا دروکـی  مادر شهید برات(کشور 
355 

)  مـادر شـهید رمضـانعلی رفیعیـان    (کشور 
 149 :6ج

 :12ج)  مادر شهید قنبرعلی نجفـی (کشور 
722 

ــور  ــت   (کش ــطفی دوس ــهید مص ــادر ش م
 430 :5ج)  محمدي
  :7ج)  مادر شـهید یـداهللا شـجاعی   (کشور 

41 
 41، 39 :11ج)  شهید(کفتري، عبدالکریم 
 55 :11ج)  شهید(کالنتري، حسینعلی 

 67، 65 :11ج)  شهید(کالهی، عباس 
 71، 69 :11ج)  شهید(کالهی، محمد 

 75، 74 :11ج)  شهید(کلباسی، فرامرز 
 :7ج  765 :1جکلبی، عبداهللا بـن حبـاب    

 780 :8ج  795

 :6ج)  حسینی مادر شهید حسن شاه(کلثوم 
712 

ـ  (کلثوم   :3ج)  انمادر شهید حسـین چلوی
709 

 :5ج)  مادر شـهید حسـین دارینـی   (کلثوم 
282 

 :9ج)  مادر شـهید محمـد علیـزاده   (کلثوم 
348 

ــهربانو  ــهید حســن  (کلنگــی ش ــر ش همس
 740 :7ج)  صفائیان

برادر شهید سـیدمهدي احمـد   (کمال، سید 
 330 :1ج)  پناهی

  12 :3ج  12 :2ج  13 :1جکمري، علیرضا 
 :8ج  12 :7ج  13 :6ج  12 :5ج  12 :4ج
 :12ج  12 :11ج  12 :10ج  12 :9ج  12
 12 :13ج  12

 825 :5جکنعان  
 78 :11ج)  شهید(کوچکی، عباسعلی 

ــوروش    :8ج  798، 796 :7ج  767 :1جک
 771 :12ج  766 :11ج  761 :10ج  782

 811 :5ج)  پادشاه ایران(کوروش 
، 8ج) مـادر شـهید سـعید عباسـی    (کوکب 

505 
ن مــــادر شــــهید سیدحســــی(کوکــــب 
 295 :12ج)  فوالدي موسوي

ــب  ــهید لطــف (کوک ــادر ش ــدرتی م )  اهللا ق
 314 :10ج
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 :5ج)  اهللا رجبی مادر شهید نعمت(کوکب 
687 

)  زاده اکبر ربیع مادر شهید علی(خانم  کوکب
 612 :5ج

  778 :1ج  )اهللا آیـت (کوه کمـري، حجـت   
 782 :10ج

 92، 90 :11ج)  شهید(جالل  کیا، سید
 99، 96 :11ج)  هیدش(حسینعلی  کیا، سید
 106، 102 :11ج)  شهید(رضا  کیا، سید
، 110 :11ج)  شـهید (عبدالحمیـد   کیا، سید

112 
ــانوش  ــانی، کی  :3ج  12 :2ج  13 :1ج  کی

  12 :7ج  13 :6ج  12 :5ج  12 :4ج  12
  12 :11ج  12 :10ج  12 :9ج  12 :8ج
 12 :13ج  12 :12ج

 115 :11ج)  شهید(کیقبادي، مهدي 
 120 :11ج)  شهید(قدمعلی کیکاوسی، 

، 126 :11ج)  شـهید (گچیزیان، ابوالقاسـم  
129 

 139، 133 :11ج)  شهید(گردان، احمد 
 145، 144 :11ج)  شهید(گردویی، مهدي 

 147 :11ج)  شهید(گرزالدین، رجبعلی 
، 157 :11ج)  شــهید(علــی  گــرزین، صــفر

160 
 155، 153 :11ج)  شهید(گرزین، عباس 

سر شـهید محمـدعلی   هم(گرگانی، سلیمه 
 758 :4ج)  خداوردي

اهللا  مـــادر شـــهید نعمـــت( گـــل خـــانم 
 488 :9ج)  بلوك غریب

)  مـادر شـهید حسـین مهـدوي    (گل خـانم  
 357 :12ج

)  بـرادر شـهید احمـد نـورانی    (گل محمـد  
 91 :13ج
 ابراهیم پارسا، گل ← ابراهیم پارسا گل
)  مادر شهید حمیدرضا شـهرابیان (اندام  گل
 301 :7ج
)  مادر شـهید جمشـید خراسـانیان   (نو با گل
 90 :5ج
)  مادر شـهید رجبعلـی گرزالـدین   (بانو  گل
 147 :11ج

 :3ج)  مادر شـهید رشـید جعفـري   (گلبانو 
514 

  :3ج)  مادر شـهید مجیـد جعفـري   (گلبانو 
519 
)  اهللا جعفـري  مادر شـهید رحمـت  (بوته  گل
 510 :3ج

 :3ج)  مادر شهید رضـاقلی ترانـی  (گلبهار 
278 

 :1ج)  مادر شهید مهدي احمـدیان ( گلبهار
443 

 :2ج)  مادر شـهید ناصـر باقریـان   (گلبهار 
435 

 279 :8جگلپایگانی، رضا  
 162 :11ج)  شهید(اکبر  گلپایگانی، علی



 623)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  آقـایی  مادر شـهید داوود حـاجی  (گلچین 
 20 :4ج
)  مادر شهید سیدمهدي میرباقري(دسته   گل
 439 :12ج

)  عـرب  لـی اهللا ع مادر شهید عـزت (گلدسته 
 331 :9ج

 :5ج)  مادر شهید محمـد خلیلـی  (گلستان 
167 

)  مادر شهید محمدحسـین نعیمـی  (گلستان 
 38 :13ج

 636 :9ج)  مادر شهید یداهللا فخار(گلستان 
)  اصغر شاه حسـینی  مادر شهید علی(گلشاه 

 735 :6ج
 علی، گلعلی گل ← علی گلعلی گل

 177، 174 :11ج)  شهید(علی، گلعلی  گل
)  پدر شهید شیرمحمد رسـتمیان (د محم گل
 790 :5ج
 :1ج)  اصغر اصـغریان  پدر علی(محمد  گل
697 
ــل ــدي گ ــد مه ــی محم ــدي ← ئ ــی،  مه ئ
 محمد گل
 محمد نوري، گل ← محمد نوري گل
 596 :8جمحمدي   گل

ــار  )  مــادر شــهید عبــاس فیروزبخــت(گلن
 141 :10ج

 :9ج)  مادر شهید محمدعلی عربیان(گلناز 
224 

)  اصغر موسوي شهید سیدعلی مادر(نسا  گل
 262 :12ج

 :7ج)  مادر شـهید محمـد صـرفی   (گلنسا 
681 
 :2ج)  اهللا بیناباشی مادر شهید خلیل(ننه  گل
723 
)  پـدر شـهید حسـین طـاهرکرد    (وردي  گل
 112 :8ج

 728 :3ج)  مادر شهید اکبر چمنی(گوهر 
 :1ج)  مـادر شـهید جـواد اعظمـی    (گوهر 

733 
 :4ج)  میـان مادر شهید حسـن خاد (گوهر 

592 
 :8ج)  مادر شهید حمیـد عبـدوس  (گوهر 

607 
)  مـادر شـهید سـهراب ذوالفقـاري    (گـوهر  

 570 :5ج
اصـــغر  مـــادر شـــهید ســـیدعلی(گـــوهر 
 674 :3ج)  آملی جوادي
 77 :6ج)  مادر شهید علی رضایی(گوهر 
)  بیـدختی  مادر شهید قاسمعلی امین(گوهر 
 245 :2ج

 185، 181 :11ج)  شهید(گوهري، عباس 
، 196 :11ج)  شـــهید(السجردي،حســـین 

200 
، 192 :11ج)  شهید(نژاد، حسن  السجردي

194 
 204، 203 :11ج)  شهید(لتیباري، احمد 
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 208، 206 :11ج)  شهید(لزومی، عباس 
 :2ج)  پدر شهید مجید ایزدبخش(اهللا  لطف
292 
خدرموحـدي،   ← اهللا خدرموحـدي  لطف
 اهللا لطف
 اهللا قدرتی، لطف ← اهللا قدرتی لطف

 :1ج)  پدر شهید احمـد احمـدي  (لطفعلی 
352 

ــف ــی  لط ــعلی   (عل ــهید عباس ــتري ش مش
 739 :3ج)  چوپانی

 210 :11ج)  شهید(لطفی، حسن 
ــی ــی، عل ، 215 :11ج)  شــهید(اصــغر  لطف

216 ،218 
 226، 224 :11ج)  شهید(لطفی، محمد 

همکالســی شــهید  (لطفــی، محمــدعلی  
 509 :2ج)  اهللا بداغی حبیب
 230، 229 :11ج)  شهید(د اي، احم لعله
 :3ج)  مادر شـهید سـیدمحمد ترابـی   (لعیا 
245 

 816 :5جلقمان حکیم  
 237، 235 :11ج)  شهید(اکبر  لواف، علی

 :11ج)  شـهید (خوشـنیانی، علیرضـا    لواف
240 
 140، 138 :2ج)  شهید(بخش، جواد  اهللا
 144، 142 :2ج)  شهید(دادي، عباسعلی  اهللا

 24 :2ج)  افرادي پدر شهید سیامک(لیال 

خـــواهر شـــهید محمدمهـــدي   (لـــیال 
 352 :2ج)  بابامحمدي

 :5ج)  مادر شـهید اسـفندیار ربانیـان   (لیال 
603 
 434 :12ج)  مادر شهید بزرگ میرانی(لیال 
 117 :2ج)  مادر شهید حسن اکبریان(لیال 
 401 :8ج)  مادر شهید حسین عامري(لیال 
  )برمـی  مادر شهید رمضانعلی قاسـمی (لیال 
 267 :10ج

)  نـژاد  مادر شهید سـیدمجتبی شمسـی  (لیال 
 257 :7ج

 :9ج)  مادر شهید عبدالمحمد فرخـی (لیال 
734 
 380 :11ج)  مادر شهید علی محمدي(لیال 
 622 :12ج)  مادر شهید علی نادعلیان(لیال 
 :5ج)  اصـغر خواجـه   مادر شهید علی(لیال 
184 

اصــــغر  مــــادر شــــهید علــــی(لــــیال 
 532 :8ج)  شاهکویی عباسی

 :11ج)  اکبـر لـواف   مادر شهید علـی (لیال 
235 
 :4ج)  محمد حلـوایی  مادر شهید علی(لیال 
477 
 :11ج)  مادر شهید غالمرضا مرزبـان (لیال 
593 
 :12ج)  مادر شهید کیومرث ناصـحی (لیال 
651 



 625)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  نـژاد  مادر شهید محمدابراهیم وفـایی (لیال 
 246 :13ج

 704 :3ج)  مادر شهید محمود چتري(لیال 
 :8ج)  مادر شهید منـوچهر عبـدوس  (لیال 
619 
 696 :12ج)  مادر شهید نوراهللا نجاتی(لیال 

 :5ج)  پدر شهید محمـدعلی رجبـی  (لیلی 
682 

 :8ج)  مادر شهید حسینعلی عـامري (لیلی 
407 

 :3ج)  مادر شهید ذوالفقـار تورانیـان  (لیلی 
346 

 66 :3ج)  مادر شهید رجب پریمی(لیلی 
)  فـرد  سـیدمحمد حسـینی   مادر شهید(لیلی 
 348 :4ج

)  اول مــادر شــهید علیرضــا نصــرتی(لیلــی 
 754 :12ج

)  اکرامـی  مادر شهید عیدمحمد عجـم (لیلی 
 705 :8ج

  :7ج)  مادر شـهید غالمرضـا صـباغ   (لیلی 
547 

 :12ج)  مادر شهید یحیی میراعلمـی (لیلی 
431 

 :9ج)  فـر  مادر شهیدحسین فـروزان (لیلی 
768 

 758 :10جثقفی  لیلی دختر ابومره 
 242 :12ج)  شهید(مؤذن، محمدرضا 

 :1ج)  دوست شهید احمد اصغري(مؤمنی 
672 

 312، 310 :12ج)  شهید(اسداهللا  مؤمنی، 
 317، 314 :12ج)  شهید(علی   مؤمنی،

 320 :12ج)  شهید(اهللا  مؤمنیان، روح
 332، 331 :12ج)  شهید(ناصر  مؤمنیان، 

، 149، 147 :2ج)  شـهید (الماسی، ابـراهیم  
152 

ــراهیم (الماســی، اســداهللا  ــد شــهید اب فرزن
 149 :2ج)  الماسی

)  پدر شـهید حمیدرضـا صـفائی   (ماشاءاهللا 
 723 :7ج

 فریدونی، ماشاءاهللا ← ماشاءاهللا فریدونی
)  پـور  اهللا جـوادي  پدر شهید ذبـیح (ماشااهللا 

 684 :3ج
کمـالی،   حـاجی  ← کمـالی  ماشااهللا حاجی

 ماشااهللا
 249، 244 :11ج)  شهید(مالک، عباسعلی 
 احمدي، مالک ← مالک احمدي

 801 :8جمالک برادر یاسر  
)  عـامري  اکبر عرب مادر شهید علی(بانو  ماه
 87 :9ج
 :9ج)  مادر شـهید حسـین غیبـی   (بیگم  ماه

625 
)  مادر شـهید سـیداحمد موسـوي   (پري  ماه
 251 :12ج
 :11ج)  مادر شهید عباس گرزین(پري  ماه

153 
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 :12ج)  شهید رضـا میرزایـی   مادر(ماهرخ 
484 

)  مادر شهید سیدابوالقاسم حسینیان(ماهرخ 
 393 :4ج

)  مـادر شـهید سـیدکریم حسـینیان    (ماهرخ 
 419 :4ج

مـــادر شـــهید حســـینعلی (ســـلطان  مـــاه
 543 :8ج)  عبدالحسینی

)  العابدین قـدمی  مادر شهید زین(سلطان  ماه
 368 :10ج
 ) ختیـال  محمـدعلی  شهید مادر( سلطان ماه
 718 :4ج
)  مـادر شـهید سـیدمحمد معروفـی    (نسا  ماه
 746 :11ج
)  محمـد قربانیـان   مادر شـهید علـی  (نسا  ماه
 408 :10ج
)  مـادر شـهید احمدرضـا اصـحابی    (نسا ماه
 664 :1ج

)  مادر شـهید محمـد صـادقی   (مبارك خانم 
 462 :7ج

، 256، 254 :11ج)  شـهید (متحدي، حسن 
259 

 266، 264 :11ج)  شهید(متحدي، حمید 
 269 :11ج)  شهید(اکبر  متحدي، علی

، 273 :11ج)  شهید(تقی  نسب، محمد متقی
274 

 280، 276 :11ج)  شهید(متولی، محسن 

 :11ج)  شـهید (متولیان، سیدمحمدحسـین  
285 

 291، 290 :11ج)  شهید(مجاهد، عبداهللا 
 :13ج)  برادر شهید مهدي هـروي (مجتبی 

323 
 احمدیان، مجتبی ← مجتبی احمدیان
گرمنــی،  امینــی ← گرمنــی مجتبــی امینــی

 مجتبی
 سبوحی، مجتبی ← مجتبی سبوحی
 سعیدي، مجتبی ← مجتبی سعیدي
الــدین،  شــمس ← الــدین مجتبــی شــمس

 مجتبی
)  همکار شهید عبداهللا پهلوان(مجتبی صبور 

 129 :3ج
 صدیقی، مجتبی ← مجتبی صدیقی
 محبوبی، مجتبی ← مجتبی محبوبی
 تبیناطقی، مج ← مجتبی ناطقی

 784 :4جمجلسی، عبداهللا بن حباب  
 :7ج)  برادر شهید محسـن شـریف  (مجید 

129 
 :3ج)  برادر شهید مسعود جدیـدي (مجید 

483 
)  فرزنـد شـهید سـیدحمید هاشـمی    (مجید 
 275 :13ج

ــد  ــم   (مجی ــد عج ــهید عیدمحم ــد ش فرزن
 708 :8ج)  اکرمی



 627)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

فرزنـد شـهید محمـدباقر برحسـته     (مجید 
 526 :2ج)  ملکی

 آخوندي، مجید ← ديمجید آخون
 ابراهیمی، مجید ← مجید ابراهیمی
 اخالقی، مجید ← مجید اخالقی
 امینیان، مجید ← مجید امینیان

 ایزدبخش، مجید ← مجید ایزدبخش
 جعفري، مجید ← مجید جعفري
 رجبیان، مجید ← مجید رجبیان
 رحیمیان، مجید ← مجید رحیمیان
ــا  ــد رض ــاظمی مجی ــا ← ک ــاظمی،  رض  ک

 مجید
 شاهرودي، مجید ← هروديمجید شا

 شحنه، مجید ← مجید شحنه
 شریف، مجید ← مجید شریف

 صالحیان، مجید ← مجید صالحیان
 صحافی، مجید ← مجید صحافی

طالب بیـدختی،   ← مجید طالب بیدختی
 مجید

 عبدوس، مجید ← مجید عبدوس
ــرب  ــد عـــ ــديیا مجیـــ  ← رمحمـــ

 یارمحمدي، مجید عرب
 غالمی، مجید ← مجید غالمی
 فخاریان، مجید ← مجید فخاریان
 قدس، مجید ← مجید قدس
 کاشفی، مجید ← مجید کاشفی

 یعقوبیان، مجید ← د یعقوبیانمجی
 یونسیان، مجید ← مجید یونسیان

 حقیقت، مجیدرضا ← مجیدرضا حقیقت
 413 :7جمجیدي، سیدمحمد  

، 293 :11ج)  شـهید (محمـد   مجیدي، سید
295 

، 297 :11ج)  شهید(حسینی، محمود  محب
300 

 :1ج)  مـادر شـهید علـی اشـتري    (محبوبه 
585 

 305، 303 :11ج)  شهید(محبوبی، مجتبی 
 310 :11ج)  شهید(محبوبی، محمد 

 :11ج)  شهید(علی  فوالدي، محمد محبوبی
321 

 :2ج)  جمال مادر شهید جمال بنی(محترم 
626 

 292 :6ج)  مادر شهید سعید زمانی(محترم 
)  نجفـی  مادر شهید غالمعلی عـرب (محترم 

 113 :9ج
 :9ج)  مادر شهید مجیـد فخاریـان  (محترم 

660 
)  د محمدحسـین خـراط  مادر شـهی (محترم 

 104 :5ج
ــرم ــانم  محت ــا  (خ ــهید محمدرض ــادر ش م
 696 :2ج)  بیطاري

 797 :8جمحدثی، جواد  
)  رضـا نـوروزي   دوست شهید علی(محسن 

 134 :13ج
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 :4ج)  پور فرزند شهید قنبر حسین(محسن 
221 

 زاده، محسن احمد ← زاده محسن احمد
 بسطامی، محسن ← محسن بسطامی
 ن، محسنپهلوا ← محسن پهلوان
 جعفري، محسن ← محسن جعفري
ــی،  حســن ← بیگــی محســن حســن بیگ

 محسن
 شریف، محسن ← محسن شریف
 طاهریان، محسن ← محسن طاهریان
 متولی، محسن ← محسن متولی

 :8ج)  دوست شهید حسن عباسی(محقق 
485 

 790 :8جمحقق داماد  
 :8ج)  برادر شهید حسـن عـامري  (محمد 

390 
)  لی عــامريبــرادر شــهید حســینع(محمــد 

 409 :8ج
)  بــرادر شــهید عباســعلی صــفري(محمــد 

 772 :7ج
)  پـور  برادر شـهید عبـداهللا صـائمی   (محمد 

 407 :7ج
)  پـدر شـهید ابـراهیم امیراحمـدي    (محمد 

 208 :2ج
 :6ج)  پدر شهید ابـراهیم سـبحانی  (محمد 

362 

)  برمـی  پدر شـهید ابـراهیم قاسـمی   (محمد 
 262 :10ج

 :5ج)  دهرویه پدر شهید ابوالقاسم(محمد 
452 

 :8ج)  پـدر شـهید احمـد عـامري    (محمد 
363 

 97 :12ج)  پدر شهید احمد مقیمی(محمد 
 :7ج)  پـدر شـهید بهـرام شـهپري    (محمد 

294 
 491 :1ج)  پدر شهید جعفر ادب(محمد 
 :8ج)  پدر شهید جـالل طاهریـان  (محمد 

220 
)  اهللا عبـداللهی  پـدر شـهید حجـت   (محمد 

 582 :8ج
 :2ج)  حسـن اکبریـان   پدر شـهید (محمد 

117 
)  طـرزه  پـدر شـهید حسـن دهقـان    (محمد 

 481 :5ج
 317 :6ج)  پدر شهید حسن زینلی(محمد 
 :8ج)  پدر شهید حسـن طاهریـان  (محمد 

231 
 :11ج)  پـدر شـهید حسـن لطفـی    (محمد 

210 
 :1ج)  پدر شهید حسین ابراهیمـی (محمد 

174 
 :2ج)  پدر شـهید حسـین امینیـان   (محمد 

259 



 629)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  شـهید حسـین ذوالفقارخـانی    پدر(محمد 
 525 :5ج

 :8ج)  پدر شـهید حسـین عابـدي   (محمد 
330 

 :11ج)  پدر شهید حسین مظفـري (محمد 
728 

 :12ج)  پدر شهید حسین منتظـري (محمد 
160 

 :13ج)  پدر شهید حسین نوشـک (محمد 
192 

 :13ج)  پدر شهید حسین همتیـان (محمد 
326 

)  آبـادي  پدر شـهید حسـین یـونس   (محمد 
 394 :13ج

)  پـدر شـهید حسـینعلی رسـتمیان    (محمد 
 783 :5ج

)  پـدر شـهید حسـینعلی محمـدیان    (محمد 
 458 :11ج

 :3ج)  پدر شهید ذوالفقار تورانیـان (محمد 
346 

 :3ج)  پدر شـهید رجبعلـی تختـی   (محمد 
232 

)  حسـنی  پدر شهید رجبعلـی حـاج  (محمد 
 26 :4ج

 :3ج)  پدر شـهید رشـید جعفـري   (محمد 
514 

 26 :7ج)  ید رضا شجاعیپدر شه(محمد 
 331 :7ج)  پدر شهید رضا شهنما(محمد 

 700 :9ج)  پدر شهید رضا فراتی(محمد 
 :3ج)  پدر شـهید رضـاقلی ترانـی   (محمد 

278 
)  علـی قصـابی   پدر شـهید رمضـان  (محمد 

 489 :10ج
 :6ج)  پـدر شـهید سـعید شـامانی    (محمد 

673 
 :3ج)  پدر شهید سهراب جوادیـان (محمد 

679 
)  ر شـهید سیدحسـین حسـینی   پـد (محمد 

 251 :4ج
)  پــدر شــهید سیدعلیرضــا میــري(محمــد 

 545 :12ج
 :7ج)  پدر شهید عباس صـحرایی (محمد 

605 
 :13ج)  پدر شـهید عبـاس نعمتـی   (محمد 

28 
)  حقیقـت  پدر شهید عبداهللا مـرادي (محمد 

 573 :11ج
 :13ج)  پدر شهید عبـداهللا هـروي  (محمد 

314 
 28 :2ج ) پدر شهید علی افضلی(محمد 
 :2ج)  پـدر شـهید علـی بختیـاري    (محمد 

476 
 :8ج)  پـدر شـهید علـی طاهریـان    (محمد 

241 
 :11ج)  پدر شهید علـی محمـدي  (محمد 

380 
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 :11ج)  پدر شهید علی مسـگریان (محمد 
642 

 :7ج)  اصغر صرفی پدر شهید علی(محمد 
671 

 :9ج)  اصـغر غـالم   پدر شهید علی(محمد 
552 

)  ر ناهیـدي اصـغ  پـدر شـهید علـی   (محمد 
 676 :12ج

 :1ج)  اکبر احسانی پدر شهید علی(محمد 
291 

)  نـژاد  اکبـر خلیـل   پدر شـهید علـی  (محمد 
 149 :5ج

ــد  ــري (محم ــا کالنت ــهید علیرض ــدر ش )  پ
 60 :11ج

 :7ج)  نقـی صـرفی   پدر شهید علی(محمد 
678 

)  نقــی نــوروزي پــدر شــهید علــی(محمــد 
 117 :13ج

)  پــدر شــهید غالمحســین بــاقري(محمــد 
 411 :2ج

)  پدر شـهید غالمحسـین بسـطامی   (محمد 
 592 :2ج

)  حسـنی  پدر شهید قربـانعلی حـاج  (محمد 
 39 :4ج

 :7ج)  آبادي پدر شهید کاظم صالح(محمد 
510 

)  پــدر شــهید ماشــاءاهللا فریــدونی(محمــد 
 56 :10ج

 :11ج)  پدر شهید مجتبی محبـوبی (محمد 
303 

 :3ج)  پدر شـهید مجیـد جعفـري   (محمد 
519 

)  نژاد پدر شهید محمدابراهیم وفایی(محمد 
 246 :13ج

)  پــدر شــهید محمــدتقی پیونــدي(محمــد 
 193 :3ج

)  محمدي پدر شهید محمدتقی حاج(محمد 
 76 :4ج

)  پدر شهید محمدحسن رمضـانیان (محمد 
 165 :6ج

)  پدر شـهید محمدحسـن صـدیقی   (محمد 
 645 :7ج

)  پدر شهید محمدحسین افتخـاري (محمد 
 15 :2ج

)  شـهید محمدحسـین خـراط    پـدر (محمد 
 104 :5ج

ــد  ــا  (محمــ ــهید محمدرضــ ــدر شــ پــ
 660 :3ج)  دوست جمعه

)  پـدر شـهید محمـدعلی رسـتمیان    (محمد 
 801 :5ج

)  پدر شـهید محمدمهـدي حلـوانی   (محمد 
 468 :4ج

)  پـدر شـهید محمدمهـدي نظـري    (محمد 
 20 :13ج

 462 :2ج)  پدر شهید محمود بانی(محمد 



 631)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  اسـمی ق پدر شـهید محمـود حـاج   (محمد 
 70 :4ج

 :13ج)  زاده پدر شهید محمود نقی(محمد 
48 

 657 :1ج)  پدر شهید مسلم اشرفی(محمد 
 435 :2ج)  پدر شهید ناصر باقریان(محمد 
)  نسـب  پـدر شـهید نـوروز ایمـانی    (محمد 

 322 :2ج
 :7ج) پــدر شهیدحســن صــفائیان(محمــد 

738 
 :2ج) پــدر شــهیدمحمود امیــدوار(محمــد 

205 
)  شــهید تقــی نکــوییپســر عمــه (محمــد 

 56 :13ج
)  پسردائی شهید جمـال اسـماعیلی  (محمد 

 629 :3ج
)  فرزنـد شـهید سـیدعلی حســینی   (محمـد  

 267 :4ج
)  فرزند شـهید عباسـعلی شـیرعلی   (محمد 

 397 :7ج
)  پـور  فرزنـد شـهید علـی جعفـري    (محمد 

 557 :3ج
)  اصـغر عبـدلی   فرزند شـهید علـی  (محمد 

 597 :8ج
)  قر صـفري فرزنـد شـهید محمـدبا   (محمد 

 783 :7ج
)  بخشـی  فرزند شـهید هوشـت الـه   (محمد 

 161 :2ج

 818 :5ج)  فرزند مسلم بن عقیل(محمد 
 آجقلی، محمد ← محمد آجقلی

ــراهیم  ــدر شــهید شــیخ (محمــد اب ــی  پ عل
 386 :11ج)  محمدي

ــراهیم  ــد اب ــی (محم ــهید عل ــدر ش ــر  پ اکب
 70 :12ج)  مقدسی

بیگـی،   علـی  ← بیگی محمد ابراهیم علی
 محمد ابراهیم

 ابراهیمی، محمد ← محمد ابراهیمی
 ابراهیمیان، محمد ← محمد ابراهیمیان
 ابوالقاسمی، محمد ← محمد ابوالقاسمی

 724 :8جمحمد احمد  
 احمدي، محمد ← محمد احمدي
 اشتري، محمد ← محمد اشتري
 ، محمداصغري ← محمد اصغري
 ایمنی، محمد ← محمد ایمنی
)  الـدین  پدر شهید محمد غیاث(محمد باقر 

 620 :9ج
 باقري، محمد ← محمد باقري
 پایون، محمد ← محمد پایون

 جاجرمی، محمد ← محمد جاجرمی
قاســمی،  حــاج ← قاســمی محمــد حــاج

 محمد
 حیدري، محمد ← محمد حیدري
 خادمی، محمد ← محمد خادمی

 سانی، محمدخرا ← محمد خراسانی
 خلیلی، محمد ← محمد خلیلی
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جگــري،  خــون ← جگــري محمــد خــون
 محمد

 داودیان، محمد ← محمد داودیان
 درخشانی، محمد ← محمد درخشانی

 نژاد، محمد دهقان ← نژاد محمد دهقان
ذوالفقارخانیـان،   ← محمد ذوالفقارخانیان

 محمد
 زاده، محمد ربیع ← زاده محمد ربیع
 مدرجبی، مح ← محمد رجبی
 رشیدي، محمد ← محمد رشیدي

)  پـدر شـهید عبـاس قاسـمی    (محمد رضا 
 218 :10ج

)  پدر شـهید محمـود قاسـمی   (محمد رضا 
 239 :10ج

حسـینی،   سلطان ← حسینی محمد سلطان
 محمد

 سلطانیان، محمد ← محمد سلطانیان
 سلطانیه، محمد ← محمد سلطانیه
 شریفه، محمد ← محمد شریفه
 دشریفی، محم ← محمد شریفی

 شکرویان، محمد ← محمد شکرویان
 شهاب، محمد ← محمد شهاب

ــادق ــین (محمـــد صـ ــهید حسـ پـــدر شـ
 76 :9ج)  عامري عرب

 صادقی، محمد ← محمد صادقی
 صباحی، محمد ← محمد صباحی
 صرفی، محمد ← محمد صرفی

ــراهیم    ــالن مســلم محمــد و اب محمــد طف
 773 :10ج

 عامري، محمد ← محمد عامري
اضـغریان،   علـی  ← اصـغریان  محمد علی

 محمد
 پور، محمد علی ← پور محمد علی

وك، بلــ غریــب ← بلــوك محمــد غریــب
 محمد

 غنچی، محمد ← محمد غنچی
ــاث ــدین محمــد غی ــاث ← ال ــدین،  غی ال

 محمد
 فخاري، محمد ← فخاري محمد

 فدایی، محمد ← محمد فدایی
 فرامرزي، محمد ← محمد فرامرزي
 قربانی، محمد ← محمد قربانی
 کاظمی، محمد ← محمد کاظمی

 آبادي، محمد کرك ← آبادي کرك محمد
 کسائیان، محمد ← محمد کسائیان
 کالهی، محمد ← محمد کالهی
 لطفی، محمد ← محمد لطفی

 محبوبی، محمد ← محمد محبوبی
 محمدي، محمد ← محمد محمدي
 مرادي، محمد ← محمد مرادي
 مظفري، محمد ← محمد مظفري
جعفریـان،   ملـک  ← جعفریان محمد ملک

 محمد



 633)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 منتظري، محمد ← محمد منتظري
)  پدر شهید نوروزعلی وفایی(محمد مهدي 

 228 :13ج
 میقانی، محمد ← محمد میقانی
  نجاري، محمد ← محمد نجاري

نصـیري مجنـی،    ← محمد نصیري مجنی
 محمد

 نوروزي، محمد ← محمد نوروزي
 نوشک، محمد ← محمد نوشک

قربــانی  ← محمــدآبادي محمــد قربــانی
 محمدآبادي، محمد

)  پدر شـهید احمـد کـارائی   (هیم ابرا محمد
 532 :10ج

)  پدر شـهید جـالل ریحـانی   (محمدابراهیم 
 213 :6ج

)  پدر شـهید حسـن بینائیـان   (محمدابراهیم 
 706 :2ج

)  پدر شهید حسـین امامیـان  (محمدابراهیم 
 190 :2ج

)  پدر شهید رجبعلـی امیـري  (محمدابراهیم 
 223 :2ج

)  پـدر شـهید علـی مقدسـی    (محمدابراهیم 
 65 :12ج

پـــدر شـــهید غالمرضـــا (محمـــدابراهیم 
 119 :10ج)  فوالدیان

ــدابراهیم  ــدون  (محمـ ــهید فریـ ــدر شـ پـ
 539 :8ج)  شاهکویی عباسی

ــدابراهیم ــهید پــدر( محم  محمدرضــا ش
 731 :4ج)  لو خدابنده

ــدابراهیم  پــدر شــهید محمــدعلی   (محم
 199 :7ج)  زاده شفیع
)  پدر شهید محمـود کریمـی  (ابراهیم  محمد
 736 :10ج

)  پدر شـهید میکائیـل قرنـی   (ابراهیم  محمد
 458 :10ج

)  پدر شهید هـادي شـریعتی  (محمدابراهیم 
 113 :7ج

آقــــایی،  ← محمــــدابراهیم آقــــایی 
 محمدابراهیم

پـور،   حسـین  ← پور محمدابراهیم حسین
 محمدابراهیم

منتظــري،  ← ابــراهیم منتظــري  محمــد
 ابراهیم محمد
نـژاد،   وفـایی  ← نـژاد  ابراهیم وفایی محمد
 ابراهیم محمد

ــماعیل  ــعلی  (محمداس ــهید عباس ــرادر ش ب
 772 :7ج)  صفري

)  پدر شهید احمد رضـایی (محمداسماعیل 
 38 :6ج

ــماعیل  ــن  (محمداسـ ــهید حسـ ــدر شـ پـ
 277 :5ج)  خیرآبادي
پـــدر شـــهید حیـــدر (اســـماعیل  محمـــد
 310 :13ج)  هراسانیان
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)  پدر شهید داور عمـوزاده (محمداسماعیل 
 448 :9ج

)  ید غالمرضا ساالرپدر شه(محمداسماعیل 
 335 :6ج

)  پدر شهید غالمرضا عجم(محمداسماعیل 
 662 :8ج

پیونـــدي،  ← محمداســـماعیل پیونـــدي
 محمداسماعیل

حیـدرزاده،   ← محمداسماعیل حیـدرزاده 
 محمداسماعیل

ــد ــی  محم ــماعیل کریم ــی،  ← اس کریم
 اسماعیل محمد

ــد ــی محمـ ــماعیل نجفـ ــی،  ← اسـ نجفـ
 اسماعیل محمد

ــد ــوري محمـ ــماعیل نـ ــوري،  ← اسـ نـ
 اسماعیل محمد

پـور،   حسـینی  ← پـور  محمدامین حسینی
 محمدامین
)  پدر شـهید عباسـعلی صـفري   (محمدباقر 

 766 :7ج
)  پــدر شــهید مجیــد ابراهیمــی(محمـدباقر  

 207 :1ج
ــدباقر  ــدتقی   (محمـ ــهید محمـ ــدر شـ پـ

 46 :4ج)  حسنی حاج
ــدباقر  ــدکاظم  (محمـ ــهید محمـ ــدر شـ پـ

 634 :11ج)  مستوفیان

ــدباقر  ــهی (محمـ ــدر شـ ــوروزعلی پـ د نـ
 123 :2ج)  چاشمی اکبري

 :10ج) پدر شـهیداحمد فرهـادي  (محمدباقر 
42 

ــژاد محمــدباقر اســدي ــژاد،  اســدي ← ن ن
 محمدباقر

ــته  ــدباقر برجســـ ــی محمـــ  ← ملکـــ
 ملکی، محمدباقر برجسته

 ← آبـادي  محمدباقر پورغالمحسین علـی 
 آبادي، محمدباقر پورغالمحسین علی
 جمال، محمدباقر ← محمدباقر جمال

نــو،   حســن ← نــو مــدباقر حســن مح
 محمدباقر

 ذاکري، محمدباقر ← محمدباقر ذاکري
 صفري، محمدباقر ← محمدباقر صفري
 فخري، محمدباقر ← محمدباقر فخري

 باقر قرایی، محمد ← باقر قرایی محمد
 261 :13جمحمدبن حنیفه  

 48 :2ج  681، 658 :1جبـداهللا   محمدبن ع
 511، 476، 475، 474 :3ج

ــدتقی  ــا  ( محمـ ــهید محمدرضـ ــدر شـ پـ
 501 :9ج)  بلوك غریب

)  برادر شهید عباسـعلی صـفري  (محمدتقی 
 770 :7ج

)  پدر شهید اسماعیل مالحسنی(محمدتقی 
 116 :12ج
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ــدتقی  ــاملی (محم ــهید حســن ک ــدر ش )  پ
 596 :10ج

پـــدر شـــهید محمـــدجعفر (محمـــدتقی 
 84 :10ج)  شاهرودي ییفنا

)  پدر شـهید محمـود سـرکاري   (محمدتقی 
 418 :6ج

 :2ج) امینیـان  پدر شهید مهدي (محمدتقی 
271 

ــدتقی  ــن(محم ــامري پدرشهیدحس  :8ج)ع
393 

 103 :7ج)  طلبه(محمدتقی 
 اخالقی، محمدتقی ← محمدتقی اخالقی
 پیوندي، محمدتقی ← محمدتقی پیوندي
حسـنی،   حـاج  ← حسـنی  محمدتقی حاج

 محمدتقی
محمدي،  حاج ← محمدي محمدتقی حاج

 محمدتقی
بیگـی،   حسـن  ← بیگـی  محمدتقی حسـن 

 محمدتقی
ــدري ــدتقی حیــ ــدري،  ← محمــ حیــ

 محمدتقی
نژاد،  خراسانی ← نژاد محمدتقی خراسانی

 محمدتقی
  ذوالفقــاري، ←  محمــدتقی ذوالفقــاري 

 محمدتقی
رحمــــانی،  ← محمــــدتقی رحمــــانی

 محمدتقی
 تقی ان، محمدساقی ← تقی ساقیان محمد

ــاهچراغ ــدتقی شـ ــاهچراغ،  ← محمـ شـ
 محمدتقی

شــــریعتی،  ← محمــــدتقی شــــریعتی
 محمدتقی

ــداللهی ــدتقی عبـ ــداللهی،  ← محمـ عبـ
 محمدتقی

محمدي،  علی ← محمدي محمدتقی علی
 محمدتقی

 غالمی، محمدتقی ← محمدتقی غالمی
 محمدتقی  فیض، ← محمدتقی فیض 

نسـب،   متقـی  ← نسـب  تقـی متقـی   محمد
 تقی محمد
 تقی نقاش، محمد ← تقی نقاش محمد

)  پــدر شـهید مهــدي نــاطقی (محمـدجعفر  
 668 :12ج

خــدادادیان،  ← محمــدجعفر خــدادادیان
 محمدجعفر

 ← وديشــــاهر محمــــدجعفر فنــــایی
 شاهرودي، محمدجعفر فنایی

)  برادر شهید حسن حجـازي (محمدحسن 
 123 :4ج

)  پدر شـهید حسـن متحـدي   (حسن  محمد
 254 :11ج

)  پدر شهید حسین سنگسـري (محمدحسن 
 559 :6ج

)  پدر شهید حسـین منتظـري  (محمدحسن 
 169 :12ج
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ــینعلی (محمدحســـن  ــهید حسـ پـــدر شـ
 235 :8ج)  طاهریان

)  علی سـلمانی پدر شهید رجب(محمدحسن 
 514 :6ج

پـــدر شـــهید رجبعلـــی (حســـن  محمـــد
 213 :13ج)  نیشابوري

)  پدر شهید رمضان صـحرایی (محمدحسن 
 600 :7ج

پـــدر شـــهید رمضـــانعلی (محمدحســـن 
 719 :5ج)  رحیمی

)  پدر شهید سیدحسین شنایی(محمدحسن 
 262 :7ج

)  پدر شهید عبدالرضـا شـاهی  (محمدحسن 
 769 :6ج

ــن  ــهید عزیـــ  (محمدحسـ ــدر شـ زاهللا پـ
 118 :6ج)  برمه رضایی

)  پــدر شــهید علــی نگهبــان(محمدحســن 
 61 :13ج

ــن  ــی  (محمدحس ــهید عل ــدر ش ــغر  پ اص
 508 :4ج)  حیدري

)  پدر شهید علیرضـا حلـوانی  (محمدحسن 
 465 :4ج

)  پدر شهید علیرضـا عمـودي  (محمدحسن 
 430 :9ج

ــن  ــی  (محمدحس ــهید عل ــدر ش ــد  پ محم
 477 :4ج)  حلوایی

)  یـد رحیمیـان  پدر شـهید مج (محمدحسن 
 751 :5ج

)  پدر شهید محمدعلی قـدس (محمدحسن 
 354 :10ج

ــن آذري آذري،  ← محمدحســــــــــ
 محمدحسن

ــدي  ــن احمـ ــدي،  ← محمدحسـ احمـ
 محمدحسن

 اقبالیه، محمدحسن ← محمدحسن اقبالیه
بیــــدگلی،  ← محمدحســــن بیــــدگلی

 محمدحسن
جــــامعی،  ← محمدحســــن جــــامعی

 محمدحسن
ــی  ــن خالصـ ــی،  ← محمدحسـ خالصـ

 محمدحسن
خــــراط،  ← حســــن خــــراط محمد

 محمدحسن
خواجــــه،  ← محمدحســــن خواجــــه

 محمدحسن
خوشــــی،  ← محمدحســــن خوشــــی

 محمدحسن
ــن دولتــــی  دولتــــی،  ← محمدحســ

 محمدحسن
رضــــایی،  ← محمدحســــن رضــــایی

 محمدحسن
ــانیان  ــن رمض ــانیان،  ← محمدحس رمض

 محمدحسن



 637)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

ــدیقی ــن صـ ــدیقی،  ← محمدحسـ صـ
 محمدحسن

ــی  ــن فراتــ ــی،  ← محمدحســ فراتــ
 محمدحسن

قربانیــان،  ← حســن قربانیــان  محمــد
 حسن محمد

ــد ــدي  محم ــن محم ــدي،  ← حس محم
 حسن محمد

منتظـــري،  ← حســـن منتظـــري محمـــد
 حسن محمد

منســـوبی،  ← حســـن منســوبی  محمــد 
 حسن محمد

ــد ــاد  محم ــن ن ــی حس ــاد ← عل ــی،  ن عل
 حسن محمد

)  شــرفیپــدر شــهید اکبــر ا(محمدحســین 
 632 :1ج

 :8ج)  پدر شهید امیر طالب(محمدحسین 
53 

)  پدر شهید حسن خواجـوي (محمدحسین 
 173 :5ج

)  پدر شهید عزیزاهللا علیـزاده (محمدحسین 
 345 :9ج

)  پدر شهید علـی جنـداللهی  (محمدحسین 
 669 :3ج

)  پــدر شــهید علــی عباســی(محمدحســین 
 510 :8ج

)  اصغر اشرفی پدر شهید علی(محمدحسین 
 641 :1ج

)  پدر شهید علیرضا مقدسـی (محمدحسین 
 82 :12ج

)  پـدر شـهید محمـد ایمنـی    (محمدحسین 
 327 :2ج

)  پدر شـهید محمـد کـاظمی   (حسین  محمد
 577 :10ج

پـــدر شـــهید محمـــدباقر (محمدحســـین 
 524 :2ج)  ملکی برجسته
ــد ــین  محم ــا  (حس ــهید محمدرض ــدر ش پ
 298 :13ج)  هراتیان
ــد ــین  محم ــدعلی (حس ــهید محم ــدر ش  پ
 648 :10ج)  آبادي کرك

)  پدر شهید محمـود مکرمـی  (محمدحسین 
 107 :12ج

پـــدر شـــهید مهـــدي   (محمدحســـین 
 248 :1ج)  ورکیانی ابراهیمی

ــین  ــدباقر  (محمدحس ــهید محم ــد ش فرزن
 526 :2ج)  برحسته ملکی

ــانی ــین احسـ ــانی،  ← محمدحسـ احسـ
 محمدحسین

ــدي  ــین احمـ ــدي،  ← محمدحسـ احمـ
 محمدحسین

ــماعیلی ــماعیلی، ا ← محمدحســین اس س
 محمدحسین

ــرف ــین اشــ ــرف،  ← محمدحســ اشــ
 محمدحسین



 )دفتر سیزدهم( دانامه کامل شه وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      638
 

افتخـــاري،  ← محمدحســـین افتخـــاري
 محمدحسین

ــدگلی  ــین بیـ ــدگلی،  ← محمدحسـ بیـ
 محمدحسین

 تولی، محمدحسین ← محمدحسین تولی
ــین تـــی ــی،  تـــی ← تـــی محمدحسـ تـ

 محمدحسین
ــان ــین جهانیـ ــان،  ← محمدحسـ جهانیـ

 محمدحسین
ــین دماونــدي  دماونــدي،  ← محمدحس

 ینمحمدحس
رســـتمیان،  ← محمدحســـین رســـتمیان

 محمدحسین
رضـــایی،  ← محمدحســـین رضـــایی 

 محمدحسین
ــهابی ــین شــ ــهابی،  ← محمدحســ شــ

 محمدحسین
صــــرفی،  ← محمدحســـین صــــرفی 

 محمدحسین
عامریـــان،  ← محمدحســـین عامریـــان

 محمدحسین
عجــــم،  ← محمدحســــین عجــــم 

 محمدحسین
ــد ــی  محم ــین معروف ــی،  ← حس معروف
 حسین محمد
نـادعلیزاده،   ← زادهحسـین نـادعلی   محمد
 حسین محمد

ــد ــی  محمـ ــین نعیمـ ــی،  ← حسـ نعیمـ
 حسین محمد

وکیلیـــان،  ← حســـین وکیلیـــان محمـــد
 حسین محمد

ــد ــی  محمـ ــین هراتـ ــی،  ← حسـ هراتـ
 حسین محمد
 :11ج)  شـهید (المحمـد   خانی، عبـد  محمد

329 
)  پدر شهید محمدعلی کریمـی (ربیع  محمد
 728 :10ج

ــد ــی  محمـ ــع کریمـ ــی،  ← ربیـ کریمـ
 ربیع محمد

)  پــدر شــهید احمــد اصــغري(محمدرضــا 
 669 :1ج

ــا  ــینعلی  (محمدرضـ ــهید حسـ ــدر شـ پـ
 103 :6ج)  اهوانویی رضایی

)  پـدر شـهید عبـاس شـریعتی    (محمدرضا 
 69 :7ج

)  پدر شهید عباسـعلی حلـوانی  (محمدرضا 
 458 :4ج

)  پــدر شــهید علــی عبــداللهی(محمدرضــا 
 586 :8ج

ــا  ــمی (محمدرض ــی قاس ــهید عل ــدر ش )  پ
 229 :10ج

)  پـدر شـهید علیرضـا جاللـی    (درضا محم
 604 :3ج
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)  خـدامی  علیرضـا  شـهید  پـدر ( محمدرضا
 742 :4ج

)  پدر شـهید علیرضـا صـدیقی   (محمدرضا 
 627 :7ج

)  خـوانی  پدر شهید علیرضا قره(رضا  محمد
 461 :10ج

ــا  ــد  (محمدرضــ ــهید محمــ ــدر شــ پــ
 300 :9ج)  اصغریان علی

ــا  ــدتقی  (محمدرضـ ــهید محمـ ــدر شـ پـ
 591 :8ج)  عبداللهی

)  پـدر شـهید محمـدعلی تـک    (محمدرضا 
 339 :3ج

)  پدر شهید محمـدعلی خـالقی  (محمدرضا 
 678 :4ج

)  دوســت شــهید جعفــر ادب(محمدرضــا 
 493 :1ج

)  فرزند شـهید حسـین وکیلـی   (محمدرضا 
 256 :13ج

اکبــر  فرزنــد شــهید علــی  (محمدرضــا 
 217 :4ج)  پور حسین

ــی ــا اخالقــ ــی،  ← محمدرضــ اخالقــ
 محمدرضا

ــا ــا اردکــ ــانی،  ← نیمحمدرضــ اردکــ
 محمدرضا

 اکبري، محمدرضا ← محمدرضا اکبري
ــی ــا باشــ ــادي محمدرضــ  ← زرگرآبــ

 زرگرآبادي، محمدرضا باشی

ــاري  ــا بیطــ ــاري،  ← محمدرضــ بیطــ
 محمدرضا

 بینائیان، محمدرضا ← محمدرضا بینائیان
 جبله، محمدرضا ← محمدرضا جبله

ــه ــا جمعـــ ــت محمدرضـــ  ← دوســـ
 دوست، محمدرضا جمعه

ــان ــا چلویــ ــان،  ← محمدرضــ چلویــ
 محمدرضا

ــینی ــا حســ ــینی،  ← محمدرضــ حســ
 محمدرضا

حالجـــان،  ← محمدرضـــا حالجـــان 
 محمدرضا

حیــــدري،  ← محمدرضــــا حیــــدري
 محمدرضا

ــا خالصــــی ــی،  ← محمدرضــ خالصــ
 محمدرضا

محمدي،  خان ← محمدي محمدرضا خان
 محمدرضا

لــو،  خدابنــده ← لــو محمدرضــا خدابنــده
 محمدرضا

 داودي، محمدرضا ← محمدرضا داودي
 رجبی، محمدرضا ← مدرضا رجبیمح

 رنجی، محمدرضا ← محمدرضا رنجی
 زمانی، محمدرضا ← محمدرضا زمانی
حسـینی،   شـاه  ← حسـینی  محمدرضا شاه

 محمدرضا
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 شبانی، محمدرضا ← محمدرضا شبانی
 شحنه، محمدرضا ← محمدرضا شحنه

شــــریعتی،  ← محمدرضــــا شــــریعتی
 محمدرضا

صــدرالهی،  ← محمدرضــا صــدرالهی 
 محمدرضا

صــدرمغانی،  ← مدرضــا صــدرمغانیمح
 محمدرضا

 صفا، محمدرضا ← محمدرضا صفا
ــفري  ــا صــ ــفري،  ← محمدرضــ صــ

 محمدرضا
صــــمدي،  ← محمدرضــــا صــــمدي

 محمدرضا
ــی  ــا طوســ ــی،  ← محمدرضــ طوســ

 محمدرضا
عامریـــان،  ← محمدرضـــا عامریـــان 

 محمدرضا
ــ ــا علیــ ــزاده،  ← زادهمحمدرضــ علیــ

 محمدرضا
ــی  ــزاده برم ــزاده  ← محمدرضــا علی علی

 برمی، محمدرضا
بلـوك،   غریب ← بلوك محمدرضا غریب

 محمدرضا
ــمی ــا قاســ ــمی،  ← محمدرضــ قاســ

 محمدرضا

ــا کربالیـــی محمـــد ــمیان رضـ  ← هاشـ
 رضا هاشمیان، محمد کربالیی
کشـاورزیان،   ← رضا کشـاورزیان  محمد
 رضا محمد
 رضا مؤذن، محمد ← رضا مؤذن محمد

محمـــدي،  ← رضـــا محمـــدي محمـــد
 رضا محمد

ــد ــدیان  محم ــا محم ــدیان،  ← رض محم
 رضا محمد

ــد ــانی  محمـ ــا مزینـ ــانی،  ← رضـ مزینـ
 رضا محمد
ــد ــی  محم ــا منش ــی ← دهزا رض زاده،  منش
 رضا محمد
منصــوریان،  ← رضــا منصــوریان محمــد
 رضا محمد
 رضا نوبري، محمد ← رضا نوبري محمد

نـــوروزي،  ← محمدرضـــا نـــوروزي 
 محمدرضا

وفـایی نـژاد،    ← رضا وفـایی نـژاد   محمد
 رضا محمد

ــد ــان  محمـ ــا هراتیـ ــان،  ← رضـ هراتیـ
 رضا محمد

)  پدر شهید اسـحاق قـدیري  (محمدصادق 
 372 :10ج

)  پـدر شـهید حسـن صـرفی    (صادق محمد
 664 :7ج
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)  پدر شهید عبدالرضا شـیبانی (محمدصادق 
 337 :7ج

ــدابراهیم  (محمدصــادق  ــهید محم ــدر ش پ
 306 :9ج)  بیگی علی

)  پــدر شــهید مهــدي صــفار(محمدصــادق 
 749 :7ج

ــادق  ــا   (محمدص ــهید عبدالرض ــد ش فرزن
 338 :7ج)  شیبانی
ــد ــفیان  محم ــادق یوس ــفیان،  ← ص یوس
 صادق محمد

ــدمح ــن   م ــالحی، حس ــهید(ص   :11ج)  ش
339 

)  اکبر طاهرزاده پدر شهید علی(محمدطاهر 
 89 :8ج

)  پدر شهید ابوالفضـل طوسـی  (محمدعلی 
 319 :8ج

)  پـدر شـهید ابوالقاسـم سـیفی    (محمدعلی 
 644 :6ج

)  پدر شهید بزرگ ذوالفقاریـان (محمدعلی 
 586 :5ج

)  اهللا آخونـدي  پدر شهید حبیب(محمدعلی 
 55 :1ج

)  پــدر شــهید حســین دارینــی(علی محمــد
 282 :5ج

)  پـدر شـهید حسـین شـاطري    (محمدعلی 
 652 :6ج

)  پـور  پدر شهید حسین غنیمت(محمدعلی 
 605 :9ج

)  پــدر شــهید حمیــد صــادقی(محمــدعلی 
 447 :7ج

ــدعلی  ــانعلی  (محمـ ــهید رمضـ ــدر شـ پـ
 752 :6ج)  محمدي شاه

ــدعلی  ــانعلی  (محمـ ــهید رمضـ ــدر شـ پـ
 702 :8ج)  اکرامی عجم
)  پدر شـهید رمضـانعلی نجـار   (علی محمد
 703 :12ج

)  پدر شهید سیدحسـین آقایـان  (محمدعلی 
 111 :1ج

)  پـور  پدر شهید شـعبان قاضـی  (محمدعلی 
 276 :10ج

  پـدر شـهید شـکراهللا اصـغري    (محمدعلی 
 707 :1ج)  اعالیی
)  پـدر شـهید عبـاس گـرزین    (علـی   محمد
 153 :11ج

)  محمـدي  پدر شهید علی علـی (محمدعلی 
 396 :9ج

)  اکبـر صـابري   پدر شهید علـی (محمدعلی 
 419 :7ج

)  اکبر گلپایگـانی  پدر شهید علی(علی  محمد
 162 :11ج

)  محمد حیدري پدر شهید علی(محمدعلی 
 521 :4ج

)  پدر شـهید علیمـردان دهقـان   (محمدعلی 
 467 :5ج

)  پـدر شـهید غالمرضـا ایجـی    (محمدعلی 
 288 :2ج



 )دفتر سیزدهم( دانامه کامل شه وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      642
 

ــدعلی  ــدر( محمـ ــهید پـ ــا شـ  غالمرضـ
 705 :4ج)  ديمحم خان

)  پـدر شـهید مجیـد آخونـدي    (محمدعلی 
 60 :1ج

)  پـدر شـهید محمـد صـباحی    (محمدعلی 
 540 :7ج

)  پـدر شـهید محمـد کسـائیان    (علی  محمد
 744 :10ج

)  پــدر شــهید محمــد مــرادي(محمــدعلی 
 567 :11ج

ــدعلی  ــدامین  (محمـ ــهید محمـ ــدر شـ پـ
 337 :4ج)  پور حسینی

پــدر شــهید محمدحســین   (محمــدعلی 
 285 :7ج)  شهابی

پـــدر شـــهید مصـــطفی   (محمـــدعلی 
 752 :8ج)  حجی عرب

)  اهللا شـهادت  پدر شهید نعمـت (محمدعلی 
 289 :7ج

 103 :7ج)  طلبه(محمدعلی 
)  فرزند شـهید حسـین وکیلـی   (محمدعلی 

 256 :13ج
)  فرزند شهید عبدالرضا شیبانی(محمدعلی 

 338 :7ج
 اعرابی، محمدعلی ← محمدعلی اعرابی
 بلبلیان، محمدعلی ← محمدعلی بلبلیان
 بینائیان، محمدعلی ← محمدعلی بینائیان
 پریمی، محمدعلی ← محمدعلی پریمی

 تک، محمدعلی ← محمدعلی تک
جعفــــري،  ← محمــــدعلی جعفــــري

 محمدعلی
ــاجی ــدعلی حـــ ــانی محمـــ  ← قربـــ

 قربانی، محمدعلی حاجی
 خالقی، محمدعلی ← محمدعلی خالقی
 ختیال، محمدعلی ← محمدعلی ختیال
ــدعلی خــ  ــداوردي،  ← داورديمحم خ

 محمدعلی
زاده،  خواجــه ← زاده محمــدعلی خواجــه

 محمدعلی
زاده،  خواجــه ← زاده محمــدعلی خواجــه

 محمدعلی
دزیانیــــان،  ← محمــــدعلی دزیانیــــان

 محمدعلی
 رجبی، محمدعلی ← محمدعلی رجبی

ــتمیان  ــدعلی رسـ ــتمیان،  ← محمـ رسـ
 محمدعلی

 781 :1جمحمدعلی شاه قاجار  
ــفیع ــدعلی شـ ــفیع ← زاده محمـ زاده،  شـ

 محمدعلی
شهســواري،  ← محمــدعلی شهســواري

 محمدعلی
مقدم،  طاهري ← مقدم محمدعلی طاهري

 محمدعلی
 عابدي، محمدعلی ← محمدعلی عابدي
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ــامریون  ــدعلی عـ ــامریون،  ← محمـ عـ
 محمدعلی

 عجم، محمدعلی ← محمدعلی عجم
عـاملی،   عرب ← عامري عرب محمدعلی
 محمدعلی

 عربی، محمدعلی ← محمدعلی عربی
 عربیان، محمدعلی ← محمدعلی عربیان
 قدس، محمدعلی ← محمدعلی قدس

ــد ــی ق محمـ ــیعلـ ــی،  ← ربعلـ قربعلـ
 علی محمد

کابوســـی،  ← علـــی کابوســـی محمـــد
 علی محمد

ــد ــاظمی  محمـ ــی کـ ــاظمی،  ← علـ کـ
 علی محمد
آبـادي،   کـرك  ← آبـادي  علی کرك محمد
 علی محمد
 علی کریمی، محمد ← علی کریمی محمد

ــد ــوبی  محمـ ــی محبـ ــوالدي علـ  ← فـ
 علی فوالدي، محمد محبوبی
ــد ــس  محمـ ــی مخمـ ــس،  ← علـ مخمـ
 علی محمد
 علی مشهد، محمد ← مشهدعلی  محمد
ــد ــطفایی  محم ــی مص ــطفایی،  ← عل مص
 علی محمد
 ← نســب ســمنانی علــی مکــاري محمــد
 علی نسب سمنانی، محمد مکاري

ــان محمـــد ــان،  ← علـــی نادعلیـ نادعلیـ
 علی محمد

نـــوروزي،  ← محمـــدعلی نـــوروزي 
 محمدعلی

)  پـدر شـهید احمـد قاسـمیان    (محمدقاسم 
 250 :10ج

)  ذوالفقـاري پدر شهید عبداهللا (محمدقاسم 
 574 :5ج

)  پـدر شـهید مصـیب رفعتـی    (محمدقاسم 
 141 :6ج

)  ابادیان پدر شهید اسماعیل علی(محمدقلی 
 290 :9ج

)  پدر شهید ذوالفقار دوالفقـاري (محمدقلی 
 567 :5ج

 :1ج)  پدر شهید عباسعلی آرو(محمدقلی 
83 

)  آبـادي  پدر شهید علـی رضـی  (محمدقلی 
 134 :6ج

)  مدعلی نادعلیـان پدر شهید مح(محمدقلی 
 630 :12ج

 قلی نیرنگی، محمد ← قلی نیرنگی محمد
ــد ــتوفیان  محم ــاظم مس ــتوفیان،  ← ک مس
 کاظم محمد

)  پدر شهید حسـین صـادقچه  (محمدکاظم 
 426 :7ج

)  الدین پدر شهید حسین غیاث(محمدکاظم 
 613 :9ج
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 عرب، محمدکاظم ← م عربمحمدکاظ
برادر شـهید سـیدمهدي   (محمدکاظم، سید 

 330 :1ج)  احمد پناهی
 56 :13جمحمدکربالیی باقر  

)  پـدر شـهید حسـین یحیـی    (محمدمهدي 
 353 :13ج

)  پدر شهید غالمعلـی عـاقلی  (محمدمهدي 
 351 :8ج

پـــدر شـــهید محمـــدتقی (محمدمهـــدي 
 175 :4ج)  بیگی حسن

علی پـــدر شـــهید محمـــد(محمدمهـــدي 
 714 :2ج)  بینائیان

بابامحمـدي،   ← محمدمهدي بابامحمدي
 محمدمهدي

ــی  ــدي حجــ حجــــی،  ← محمدمهــ
 محمدمهدي

حلـــوانی،  ← محمدمهـــدي حلـــوانی 
 محمدمهدي

ــان ــدي خادمیـ ــان،  ← محمدمهـ خادمیـ
 محمدمهدي
ــد ــایی  محمـ ــدي دعـ ــایی،  ← مهـ دعـ

 محمدمهدي
زاده،  طــالع ← زاده محمدمهــدي طــالع 

 محمدمهدي
قنبریـــان،  ← نمهـــدي قنبریـــا محمـــد
 مهدي محمد

محمــودي،  ← مهــدي محمــودي محمــد
 مهدي محمد
ــدي مســگریان محمــد مســگریان،  ← مه
 مهدي محمد

مظفـــري،  ← مهـــدي مظفـــري محمـــد
 مهدي محمد

نظـــري،  ← مهـــدي نظـــري  محمـــد
 مهدي محمد

پــدر شــهید رضــا نــادري    (محمــدولی 
 588 :12ج)  باجگیران 

)  پــدر شــهید رســول بابــایی(محمــدهادي 
 365 :2ج

)  پدر شهید محمدحسن آذري(محمدهادي 
 79 :1ج

)  پدر شهید مصـطفی پهلـوان  (محمدهادي 
 144 :3ج

مخلصــی،  ← هــادي مخلصــی  محمــد
 هادي محمد

)  پـدر شـهید علیرضـا قتـولی    (محمدهاشم 
 283 :10ج

)  پدر شهید محمدباقر ذاکـري (محمدهاشم 
 500 :5ج

 :11ج)  شـهید (هاشـمی، اسـماعیل    محمد
342 ،344 

، 347 :11ج)  شـهید (بوالفضـل  محمدي، ا
348 
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، 350 :11ج)  شــهید(محمــدي، اســماعیل 
351 

 354، 353 :11ج)  شهید(محمدي، اصغر 
دوســـت شـــهید  (محمـــدي، حســـن  

 258 :1ج)  ابوالقاسمی
 361، 358 :11ج)  شهید(محمدي، حسن 
، 386 :11ج)  شـهید (علـی   محمدي، شـیخ 

389 
 583 :8جمحمدي، عباس  
 367، 366 :11ج)  شهید(محمدي، عباس 

 380، 369 :11ج)  شهید(محمدي، علی 
 394 :11ج)  شهید(محمدي، غالمرضا 
 412 :11ج)  شهید(محمدي، غالمعلی 
 131 :1جمحمدي، محمد  
 422، 419 :11ج)  شهید(محمدي، محمد 

 459 :8جمحمدي، محمدحسن  
 427 :11ج)  شهید(محمدي، محمدحسن 
، 437 :11ج)  شـهید (محمدي، محمدرضا 

439 
ــدي، مرتضــی  ــهید(محم ، 447 :11ج)  ش

451 
، 458 :11ج)  شـهید (محمدیان، حسینعلی 

461 
، 464 :11ج)  شهید(محمدیان، محمدرضا 

472 
)  اهللا ذاکریـان  پدر شهید نبـی (محمدیوسف 

 512 :5ج
 486، 482 :11ج)  شهید(محمدیون، سعید 

 :3ج)  برادر شهید حسین جودانه(محمود 
688 

حمداســماعیل بــرادر شــهید م (محمــود 
 490 :4ج)  حیدرزاده
)  االسـالمی  پدر شهید احمد شـیخ (محمود 

 340 :7ج
)  پدر شـهید احمدرضـا عبـدوس   (محمود 

 601 :8ج
)  پـدر شـهید عیدمحمـد رضـایی    (محمود 

 83 :6ج
)  حسـن دربانیـان   پدر شهید غـالم (محمود 

 340 :5ج
)  پــدر شــهید کیــومرث ناصــحی(محمــود 

 651 :12ج
)  درضـا اخالقـی  پـدر شـهید محم  (محمود 

 474 :1ج
)  االسـالمی  پدر شهید مهدي شـیخ (محمود 

 354 :7ج
 اخالقی، محمود ← محمود اخالقی
 ادب، محمود ← محمود ادب
 امی، محمود ← محمود امی

 امیدوار، محمود ← محمود امیدوار
 بانی، محمود ← محمود بانی

 برزویی، محمود ← محمود برزویی
 بیاریان، محمود ← محمود بیاریان
 تیموري، محمود ← محمود تیموري
 چتري، محمود ← محمود چتري
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قاســمی،  حــاج ← قاســمی محمــود حــاج
 محمود

 خدامی، محمود ← محمود خدامی
 سرکاري، محمود ← محمود سرکاري
 شاهورانی، محمود ← محمود شاهورانی
 فر، محمود شاهین ← فر محمود شاهین

 طاووسی، محمود ← محمود طاووسی
 طاهریان، محمود ← محمود طاهریان
 عزیزي، محمود ← محمود عزیزي
محمـدي،   علـی  ← محمـدي  محمود علی

 علی
 فراتی، محمود ← محمود فراتی
 قاسمی، محمود ← محمود قاسمی
 کرامتی، محمود ← محمود کرامتی
 کریمی، محمود ← محمود کریمی

کشــاورزیان،  ← محمــود کشــاورزیان 
 محمود

حسـینی،   محـب  ← حسینی محمود محب
 محمود

 مکرمی، محمود ← محمود مکرمی
 نعمتی، محمود ← محمود نعمتی
 زاده، محمود نقی ← زاده محمود نقی

 یحیایی، محمود ← محمود یحیایی
ــی  ــین عباسـ ــی،  ← محمودحسـ عباسـ

 محمودحسین

ــود ــازي  محمـ ــا نمـ ــازي،  ← رضـ نمـ
 رضا محمود

، 490 :11ج)  شهید(اهللا  محمودزاده، حجت
492 

 495 :11ج)  شهید(محمودزاده، حمیدرضا 
 499 :11ج)  شهید(محمودزاده، علی 

ــدي  ــودي، محمدمه ــهید(محم  :11ج)  ش
502 ،511 

، 522 :11ج)  شــهید(محمودیــان، ابــراهیم 
525 

 781 :1جالدین   محیی
 532، 529 :11ج)  شهید(مخبریان، ابراهیم 

 813 :5جمختار  
 :4ج)  پـور  پدر شهید علی حیدري(مختار 

553 
  :11ج)  شــهید(مخلصــی، محمــدهادي  

535 
، 543 :11ج)  شـهید (مخمس، محمـدعلی  

545 
 555، 551 :11ج)  شهید(مداح، تقی 

 564، 560 :11ج)  شهید(مداح، یوسف 
 230 :1جمدرس  

 782 :10جمدرس، سیدحسن  
 :3ج  325 :2ج  778، 773 :1ج  مـــــدنی

، 152 :7ج  714 :6ج  796604،  :4ج405
 407 :13ج  271

 :2ج)  اهللا الیاسـی  مادر شهید قدرت(مدینه 
171 



 647)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 علی معروفی، مراد ← علی معروفی مراد
 773 :1جملجم   مرادي ابن

 570، 567 :11ج)  شهید(مرادي، محمد 
، 573 :11ج)  شهید(حقیقت، عبداهللا  مرادي

576 
 583، 580 :11ج)  شهید(مربی، مرتضی 

، 586 :11ج)  شـهید (مرتضوي، سیدمحمد 
589 

 :5ج)  پدر شـهید عبـاس داودي  (مرتضی 
314 

)  فرزند شهید عباسـعلی شـیرعلی  (مرتضی 
 397 :7ج

حمـدباقر برحسـته   فرزند شهید م(مرتضی 
 526 :2ج)  ملکی

 پازوکی، مرتضی ← مرتضی پازوکی
 محمدي، مرتضی ← مرتضی محمدي
 مربی، مرتضی ← مرتضی مربی

 مسعودي، مرتضی ← مرتضی مسعودي
 205 :8جنژاد   مرتضی

)  پــدر شــهید ســیاوش پــازوکی(مرحمــت 
 24 :3ج

، 9ج) مادر شهید خسرو عربیـان (مرحمت 
224 

 593 :11ج)  دشهی(مرزبان، غالمرضا 
)  الـدین  مادر شهید عبدالرضـا کـرم  (مرصع 

 657 :10ج
 :10ج)  مادر شهید علیرضا فـیض (مرصع 

180 

)  مادر شهید غالمحسـین سـفیدیان  (مرصع 
 482 :6ج

 :1ج)  اهللا اخوان فرزند شهید ذبیح(مرضیه  
481 

 :5ج)  مادر شهید حسین رحیمـی (مرضیه 
714 

ــیه  ــاه   (مرض ــانعلی ش ــهید رمض ــادر ش م
 752 :6ج)  ديمحم

)  مادر شـهید سـیدابراهیم کریمـی   (مرضیه 
 694 :10ج

مــــادر شــــهید ســــیدمهدي (مرضــــیه 
 599 :6ج)  سیداردکانی

)  اصـغر صـرفی   مـادر شـهید علـی   (مرضیه 
 671 :7ج

 :3ج)  مادر شهید غالمرضا ترابـی (مرضیه 
250 

 :5ج)  مادر شهید محمـد داودیـان  (مرضیه 
334 

  )مــادر شــهید محمدحســن آذري(مرضــیه 
 79 :1ج

ــیه  ــین  (مرضـ ــهید محمدحسـ ــادر شـ مـ
 636 :12ج)  نادعلیزاده

مــــادر شــــهید محمدرضــــا (مرضــــیه 
 609 :10ج)  هاشمیان کربالیی
)  مـادر شـهید مرتضـی مســعودي   (مرضـیه  

 639 :11ج
 149 :7جاهللا   مرعشی نجفی، آیت

 604 :11ج)  شهید(مرواري، حسن 
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)  مادر شهید محمـدعلی جعفـري  (مروارید 
 533 :3ج

 815 :5جبن منقذعبدي  مره 
 :5ج)  پدر شهید محمدرضا رجبـی (مریم 

676 
)  رضـا نـوروزي   خواهر شـهید علـی  (مریم 
 123 :13ج

 :4ج)  پـور  فرزند شهید قنبر حسـین (مریم 
221 

)  مادر شهید  محمدصـادق یوسـفیان  (مریم 
 381 :13ج

 :11ج)  مادر شـهید احمـد لتیبـاري   (مریم 
203 

 :10ج  )مادر شهید اسـحاق قـدیري  (مریم 
372 

)  شـاه  مادر شـهید افراسـیاب غریـب   (مریم 
 508 :9ج

 :8ج)  اکرامـی  مادر شهید اکبر عجم(مریم 
695 

 :1ج) ابراهیمـی   مـادر شـهید بابـک   (مریم 
157 

)  مـادر شـهید حسـن محمدصـالحی    (مریم 
 339 :11ج

 :8ج)  مادر شهید حسین طـاهرکرد (مریم 
112 

)  آبـادي  مـادر شـهید حسـین یـونس    (مریم 
 394 :13ج

 :6ج)  مادر شهید عبـاس سـرکاري  (مریم 
409 

 :6ج)  مادر شهید عبدالرضـا شـاهی  (مریم 
769 

 :7ج)  نقـی صـرفی   مادر شهید علی(مریم 
678 

 :3ج)  مادر شهید قربانعلی ترامشـلو (مریم 
273 

)  مادر شـهید محمدحسـین معروفـی   (مریم 
 750 :11ج

)  مــادر شــهید محمدرضــا چلویــان(مــریم 
 714 :3ج

)  در شهید محمدرضـا صـدراللهی  ما(مریم 
 620 :7ج

)  مــادر شــهید محمــدعلی کابوســی(مــریم 
 527 :10ج

 :6ج)  مادر شهید محمود سـرکاري (مریم 
418 

ــریم  ــی (م ــی معروف ــهید مرادعل ــادر ش )  م
 755 :11ج

)  ورکیانی مادر شهید مهدي ابراهیمی(مریم 
 248 :1ج

 :1ج)  مـادر شـهید یوسـف اجـاقی    (مریم 
288 
 279 :7ج)  د یداهللا شهابمادر شهی(مریم
)  مادر شهید سیدجابر طباطبـایی (بیگم  مریم
 287 :8ج



 649)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

، 614 :11ج)  شــهید(مزجــی، حمیدرضــا 
620 

 627، 625 :11ج)  شهید(مزینانی، احمد 
 630 :11ج)  شهید(مزینانی، محمدرضا 

)  فرزند شهید محمدعلی خداوردي(مژگان 
 758 :4ج

 634 :11ج)  شهید(مستوفیان، محمدکاظم 
 جدیدي، مسعود ← مسعود جدیدي
 شهري، مسعود ← مسعود شهري
 طاهري، مسعود ← مسعود طاهري

 639 :11ج)  شهید(مسعودي، مرتضی 
ــداهللا  ــگر، ی ــید  (مس ــهید جمش ــار ش همک

 425 :3ج)  تیموري
 643، 642 :11ج)  شهید(مسگریان، علی 

ــدي  ــگریان، محمدمه ــهید(مس  :11ج)  ش
646 ،649 

 :12ج)  دويپدر شهید حسـن مهـ  (مسلم 
353 

)  نجفـی  پدر شهید غالمعلـی عـرب  (مسلم 
 113 :9ج

 :8ج)  پـدر شـهید محمـد عـامري    (مسلم 
432 

)  پـور  اکبر حسین دوست شهید علی(مسلم 
 217 :4ج

 اشرفی، مسلم ← مسلم اشرفی
 :8ج  273 :7ج  818 :5جمسلم بن عقیل  

783 

ــن عوســجه     797 :8ج  813 :5جمســلم ب
 782 :10ج

 نجفی، مسلم عرب ← نجفی مسلم عرب
 بیگی، مسلم علی ← بیگی مسلم علی
 علیان، مسلم عین ← علیان مسلم عین

 بلوك، مسلم غریب ← بلوك مسلم غریب
ــدالعلی  ، 652 :11ج)  شــهید(مســلمی، عب

655 
 662، 658 :11ج)  شهید(مسلمی، یعقوب 
 رحیمی، مسیح ← مسیح رحیمی

 668، 666 :11ج)  شهید(مشتاقی، بهروز 
 :6ج  822 :5جاکبـر    یعل) فیض(مشکینی

 783 :10ج  227
 673 :11ج)  شهید(مشهد، محمدعلی 

  811، 810 :5ج  758، 391 :3جمصــــدق  
، 796، 767 :11ج  236 :9ج  797 :6ج

 793، 790، 789، 771 :12ج  801، 797
 782 :8جمصدق، محمد  

، 684 :11ج)  شهید(مصطفایی، محمدعلی 
689 

ــن   ــطفوي، سیدمحس ــهید(مص   :11ج)  ش
694 ،696 

 75 :1ج) اله آذري برادرشهیدسیف(مصطفی
 :1ج)  ابراهیمـی   پدر شهید بابک(مصطفی 

157 
 :6ج)  پدر شهید فرهاد روشنایی(مصطفی 

193 
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 اخیانی، مصطفی ← مصطفی اخیانی
غالمـی،   بخشی ← غالمی مصطفی بخشی

 مصطفی
 پهلوان، مصطفی ← مصطفی پهلوان

ــت ــطفی دوســـ ــدي مصـــ  ← محمـــ
 یمحمدي، مصطف دوست

 سمیعی، مصطفی ← مصطفی سمیعی
بــرادر شــهید سیدمســعود (مصــطفی ســید 

 202، 188 :8ج)  طاهري
حجـی،   عـرب  ← حجـی  مصطفی عـرب 

 مصطفی
 :8ج)  زاري پدر شهید علی طـالع (مصیب 

76 
 رفعتی، مصیب ← مصیب رفعتی
 توفیقی، مطلب ← مطلب توفیقی
 699 :11ج) شهید(اصغر  مطلبی، علی

  418، 187 :1ج)  اهللا آیت(مطهري، مرتضی 
، 395، 325، 241 :3ج  738، 325، 261 :2ج

، 791 :5ج  798، 793 :4ج  626، 457
 :8ج  804، 473 :7ج  803 :6ج  817، 812
، 138 :11ج  783، 762، 496 :10ج  70

، 406 :12ج  802، 785، 730، 704، 207
681 ،783 ،793 

 :11ج)  شــهید(مـنش، سـیدقربان    مطهـري 
704 

ــري ــژاد  مطه ــید   (ن ــهید جمش ــار ش همک
 425 :3ج)  تیموري

، 709 :11ج)  شـهید (نژاد، ابـراهیم   مطهري
712 

 717، 716 :11ج)  شهید(نژاد، علی  مطهري
 721 ،719 :11ج)  شهید(نژاد، یداهللا  مطهري

 726، 724 :11ج)  شهید(مظاهري، حمید 
ــرادر شــهید ســید مســعود (مظفــر ســید  ب

 220 :8ج)  طاهري
 731، 728 :11ج  )شهید(مظفري، حسین 

 735، 734 :11ج)  شهید(مظفري، علی 
 738، 737 :11ج)  شهید(مظفري، محمد 

، 740 :11ج)  شـهید (مظفري، محمدمهدي 
743 

، 757 :10ج  779 :8جه  795 :7جمعاویه  
774 ،775 ،783 

 822 :5جسفیان   معاویه بن ابی
 374 :13جمعجنی، مصطفی  

، 746 :11ج)  شـهید (محمـد   معروفی، سید
748 

ــین   ــی، محمدحس ــهید(معروف  :11ج)  ش
750 ،752 

ــی  ــی، مرادعل ، 755 :11ج)  شــهید(معروف
757 

 583 :8جمعصمومه ملک  
 معصویان، معصوم ← معصوم معصویان

)  پور خواهر شهید عبداهللا صائمی(معصومه 
 407 :7ج

)  اهللا یوسـفی  خـواهر شـهید فـتح   (معصومه 
 373 :13ج



 651)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :3ج)  ريمادر شهید ابراهیم چت(معصومه 
701 

)  مادر شـهید ابوالفضـل برزویـی   (معصومه 
 544 :2ج

ــادر شــهید احمــد قاســمیان(معصــومه  )  م
 250 :10ج

 :11ج)  اي مادر شهید احمد لعله(معصومه 
229 

)  ابادیان مادر شهید اسماعیل علی(معصومه 
 290 :9ج

)  اهللا ترابــی مــادر شــهید حبیــب(معصــومه 
 235 :3ج

 :9ج)  ایبیمادر شهید حسـن غـ  (معصومه 
470 

 :2ج)  مادر شهید حسین امامیان(معصومه 
190 

 :3ج)  مادر شهید حسین جودانه(معصومه 
687 

)  مـادر شـهید حسـین سـلمانیان    (معصومه 
 526 :6ج

)  محمـدي  مادر شهید حسین علی(معصومه 
 378 :9ج

)  مادر شهید حسـینعلی کالنتـري  (معصومه 
 55 :11ج

 :7ج)  مادر شهید حمید صـادقی (معصومه 
447 

)  مادر شهید حمیدرضـا آشـوري  (معصومه 
 89 :1ج

)  مـادر شـهید حمیدرضـا مالیـی    (معصومه 
 123 :12ج

)  اهللا بهرامـی  مـادر شـهید خلیـل   (معصومه 
 629 :2ج

 :9ج)  مادر شهید داور عمـوزاده (معصومه 
448 

)  اهللا عالیشاهی مادر شهید رحمت(معصومه 
 358 :8ج

)  یانمادر شهید رضاقلی کشـاورز (معصومه 
 15 :11ج

)  مادر شهید رمضانعلی خـارکش (معصومه 
 618 :4ج

)  مــادر شـهید رمضــانعلی نجــار (معصـومه  
 703 :12ج

 :4ج)  مادر شهید سعید حسـنان (معصومه 
164 

ــی (معصــومه  ــعید قزوین ــهید س ــادر ش )  م
 474 :10ج

)  مــادر شــهید ســهراب الیکــایی(معصــومه 
 176 :2ج

ــومه  ــین  (معص ــهید سیدعبدالحس ــادر ش م
 38 :1ج)  دانیآجو

)  مادر شـهید سیدعلیرضـا میـري   (معصومه 
 545 :12ج

مـــادر شـــهید سیدغالمرضـــا (معصـــومه 
 502 :12ج)  میرغنی

مــادر شــهید ســیدمحمود رضــا (معصــومه 
 561 :12ج)  میري
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)  پـور  مادر شـهید شـعبان قاضـی   (معصومه 
 276 :10ج

)  مـادر شـهید صـفرعلی رجبــی   (معصـومه  
 663 :5ج

)  شفیعی اس عزیزيمادر شهید عب(معصومه 
 266 :9ج

)  مـادر شـهید عبـاس علمشـاهی    (معصومه 
 278 :9ج

)  مـادر شـهید عباسـعلی اشـرف    (معصومه 
 594 :1ج

)  نـژاد  مادر شهید عباسعلی وفایی(معصومه 
 236 :13ج

)  مادر شـهید عبـدالکریم کفتـري   (معصومه 
 39 :11ج

 :1ج)  مـادر شـهید علـی ادهـم    (معصومه 
518 

ــ (معصــومه  ــهید عل ــادر ش ــديم )  ی محم
 369 :11ج

)  مـادر شـهید علـی محمـودزاده    (معصومه 
 499 :11ج

)  اصـغر غـالم   مـادر شـهید علـی   (معصومه 
 552 :9ج

 :1ج)  اکبر اسـد  مادر شهید علی(معصومه 
544 

ــومه  ــی (معصـ ــهید علـ ــادر شـ ــر  مـ اکبـ
 505 :7ج)  آبادویی صالح

)  اکبـر عـوض   مـادر شـهید علـی   (معصومه 
 458 :9ج

)  اکبـر نوروزپـور   یمادر شهید عل(معصومه 
 100 :13ج

ــومه  ــاج   (معص ــا ح ــهید علیرض ــادر ش م
 15 :4ج)  زاده اسماعیل

)  مــادر شــهید علیرضــا میرآبــی(معصــومه 
 413 :12ج

)  مــادر شــهید غالمرضــا ایجــی(معصــومه 
 288 :2ج

)  مادر شهید غالمرضـا فوالدیـان  (معصومه 
 119 :10ج

)  حکمـت  مادر شهید فتحعلـی آل (معصومه 
 141 :1ج

)  مـادر شـهید محمـد خراسـانی    (ه معصوم
 85 :5ج

 :7ج)  مادر شهید محمد شـریفه (معصومه 
132 

)  مادر شـهید محمـدتقی غالمـی   (معصومه 
 562 :9ج

)  مادر شـهید محمـدعلی خـالقی   (معصومه 
 678 :4ج

)  زاده مادر شهید محمدعلی شفیع(معصومه 
 199 :7ج

)  مادر شهید محمدعلی مصطفایی(معصومه 
 684 :11ج

ــومه  ــدي  (معصـ ــهید محمدمهـ ــادر شـ مـ
 646 :11ج)  مسگریان
)  مـادر شـهید محمـود تیمـوري    (معصومه 

 432 :3ج



 653)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  محمدي مادر شهید محمود علی(معصومه 
 409 :9ج

)  نـژاد  مادر شـهید یحیـی اکبـري   (معصومه 
 128 :2ج

)  پـور  مـادر شـهید یحیـی باشـی    (معصومه 
 392 :2ج

 :3ج)  مادر شهید یداهللا جدیدي(معصومه 
495 

 :8ج)  مادر شـهید یـداهللا عجـم   (ه معصوم
681 

 :2ج) امیــري مــادر شــهیدعباس(معصــومه 
228 

 19، 15 :12ج)  شهید(معصومیان، معصوم 
 26، 22 :12ج)  شهید(معصومیان، مهدي 

 31، 29 :12ج)  شهید(معینی، اسماعیل 
 34 :12ج)  شهید(معینیان، اسماعیل 
 44، 40 :12ج)  شهید(معینیان، نجفعلی 

دوسـت شـهید حسـن    (درضا مغانی، محم
 24 :4ج)  حجازي
 801 :8جمغیره  

  626 :3ج  779، 187 :1جاهللا   مفــتح، آیــت
 794 :12ج  803 :11ج  804، 473 :7ج

 784 :10جمفتح، محمد  
 55، 47 :12ج)  شهید(مفیدي، علیرضا 

 381 :7جمقداد  
 63، 61 :12ج)  شهید(مقدسی، ابوالقاسم 

 67 ،65 :12ج)  شهید(مقدسی، علی 

، 72، 70 :12ج)  شـهید (اکبر  مقدسی، علی
74 

، 82، 78 :12ج)  شـهید (علیرضـا    مقدسی،
84 

)  پــدر شــهید قربــانعلی ترامشــلو(مقصــود 
 273 :3ج

 92، 88 :12ج)  شهید(علی  مقصودي، 
 99، 97 :12ج)  شهید(مقیمی، احمد 

)  شـهید (سـمنانی، محمـدعلی    نسب مکاري
 104، 102 :12ج

)  شـهید حسـن رضـایی   مـادر  (بیگم  مکرمه
 45 :6ج

 111، 107 :12ج)  شهید(مکرمی، محمود 
 116 :12ج)  شهید(مالحسنی، اسماعیل 

 584 :8جمالمحمدصادق  
 123 :12ج)  شهید(مالیی، حمیدرضا 

)  مادر شـهید عباسـعلی کـوچکی   (نسا  ملک
 78 :11ج

 برمی، رضا ملکیان ← برمی رضا ملکیان
 :12ج)  شـهید (علـی   رمضـان   برمـی،  ملک
128 ، 130 
، 133 :12ج)  شهید(جعفریان، محمد  ملک
135 
 :2ج)  مادر شهید محمود امـی (جهان  ملک
198 
)  مادر شـهید محمـد ابراهیمـی   (خانم  ملکه
 212 :1ج
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، 137 :12ج)  شــهید(برمــی، رضــا  ملکیــان
140 ،141 

ــه  ــدي  (ملیحـ ــهید محمدمهـ ــواهر شـ خـ
 352 :2ج)  بابامحمدي

)  زاده یندختـر شـهید ابوالفضـل امـ    (ملیحه 
 253 :2ج

 148 :12ج)  شهید(ممتازي، حسن 
  163، 118، 61، 56 :1جاهللا   منتظري، آیـت 

  739،  636، 621، 608، 241، 100 :2ج
  675، 671، 511، 499، 486،  349، 29 :3ج
  227 :6ج  621، 271، 121، 57، 21 :4ج
، 269، 170، 167، 164، 105، 103 :7ج

، 90 :8ج  614، 559، 494، 492، 403، 344
95 ،223 ،466 ،527 ،658 ،683 ،684 ،712  
، 277، 158، 105، 99 :11ج  650، 16 :9ج

 328، 301، 143، 88 :13ج  747، 305
 799 :4ج)  اهللا آیـت (علـی   منتظري، حسین

، 369  :10ج  798 :8ج  823 :5جعلــــی  
، 160، 152 :12ج 784، 685، 658، 496
169 

 176  :12ج)  شهید(منتظري، علی 
 195 :12ج)  شهید(منتظري، محمد 

ــدابراهیم   ــري، محم ــهید(منتظ  :12ج)  ش
198 ،200 

 204 :12ج)  شهید(منتظري، محمدحسن 
، 210 :12ج)  شهید(منسوبی، محمدحسن 

211 

، 213 :12ج)  شهید(زاده، محمدرضا  منشی
216 

)  فرزند شهید سـیدحمید هاشـمی  (منصور 
 275 :13ج

 ورجاللی، منص ← منصور جاللی
ــوریان،  ــا  منص ــهید(محمدرض  :12ج)  ش

220 
 224 :12ج)  شهید(احمد  منظمی، 

 عبدوس، منوچهر ← منوچهر عبدوس
عمـوي شـهید حسـین    (منـوچهر همتیـان    

 334 :13ج)  همتیان
)  مــادر شــهید ابوالقاســم گچیزیــان(منــور 
 126 :11ج

)  مادر شهید اسماعیل محمدهاشـمی (منور 
 342 :11ج

 :5ج) والفقاريذ یدجمش مادر شهید(منور 
557 

)  اکبـر رضـوي   مادر شـهید سـیدعلی  (منور 
 130 :6ج

  :7ج)  مـادر شـهید شـکراهللا شـحنه    (منور 
55 

 285 :2ج)  مادر شهید علی اوغان(منور 
ــور  ــدونی (من ــاءاهللا فری ــادر شــهید ماش )  م
 56 :10ج

 60 :7ج)  مادر شهید مجید شحنه(منور 
)  مــادر شــهید محمدرضــا اخالقــی(منــور 
 474 :1ج



 655)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  غالمـی  مادر شهید مصطفی بخشـی (منور 
 498 :2ج

)  مادر شهید ابوالقاسـم سـیفی  (منورخاتون 
 644 :6ج

مادر شهید شـکراهللا اصـغري   (حاجی  منوره
 707 :1ج)  اعالیی

)  دوسـت  مادر شهید محمدرضا جمعه(منیر 
 660 :3ج

)  مــادر شــهید نــوراهللا احمــدي(منیرخــانم 
 422 :1ج

)  حسـن دربانیـان   مـادر شـهید غـالم   (منیره 
 340 :5ج

)  مــادر شــهید محمــدعلی دزیانیــان(منیــره 
 367 :5ج

 231، 227 :12ج)  شهید(موثق، غالم 
 239، 236 :12ج)  شهید(علیرضا  موحدي، 

 :5جاهللا عبـدالکریم    موسوي اردبیلی، آیت
 784 :8ج  813

دوسـت شـهید محمـدعلی    (موسوي، بشیر 
 201 :7ج)  زاده شفیع

 251 :12ج)  شهید(سیداحمد  موسوي، 
، 257 :12ج)  شـهید (موسوي، سیداشـرف  

259 
 485 :8جموسوي، سیدجواد  
دوست شهید سـیدعلی  (موسوي، سیدعلی 
 676 :3ج)  اصغر جوادي آملی
 :12ج)  شــهید(اصــغر  موســوي، ســیدعلی

262 

 266 :12ج)  شهید(موسوي، سیدمحمد 
 :12ج)  شــهید(موســوي، سیدمحمدرضــا 

277 
  813 :5ج  139 :2ج  موســوي، میرحســین

 785 :10ج  784 :8ج
، 299 :12ج)  شــهید(موســویان، سیدرضــا 

303 
ــوي ــیدمحمود   موس ــمی، س ــهید(چاش )  ش

 281 :12ج
ــوي ــمی،  موس ــهید(سیدمرتضــی  چاش )  ش

 292، 290 :12ج
 :12ج) شهید(فوالدي، سیدحسین  موسوي

295 
 :8ج)  پدر شـهید اسـداهللا عـامري   (موسی 

369 
 :9ج)  عـرب پدر شـهید رجبعلـی   (موسی 

137 
 :3ج)  اکبر ترشیزي پدر شهید علی(موسی 

305 
 680، 356 :4ج  186 :1ج  )ع(موسی 
 :8ج)  طاهریـان   فرزند شهید علـی (موسی 

242 
 آجودانی، موسی ← موسی آجودانی

)  پدر شهید محمدتقی غالمی(موسی الرضا 
 562 :9ج

 دشتی، موسی ← موسی دشتی
 شریفه، موسی ← موسی شریفه
 812 :5جر  موسی صد
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فیروزآبـــادي،  ← موســی فیروزآبــادي  
 موسی

 724 :2جاهللا   موسی کلیم
ــعدي موســـی ــا سـ ــعدي،  ← الرضـ سـ
 الرضا موسی

 ← خــــالقی الرضــــا عــــرب موســــی
 الرضا خالقی، موسی عرب
 490، 422 :10ججعفر   بن موسی

 170 :7جین محمد بلخی  الد موالنا، جالل
 )ع(امام علی ←موالي متقیان

)  خــداییان حســنعلی شــهید مــادر( مولــود
 775 :4ج

 :2ج)  مادر شهید محمـود برزویـی  (مولود 
552 

 :1ج)  مادر شهید مهرعلی آقاجانی(مولود 
107 

 337، 334 :12ج)  شهید(مونسان، اسداهللا 
، 343 :12ج)  شــهید(مونســان، حســینعلی 

346 
 349 :12ج)  شهید(احمد مهاجري، 

)  علیـان  حـاجی  حسـین  شهید مادر( مهتاب
 92 :4ج

 357، 353 :12ج)  شهید(مهدوي، حسن 
 361، 357 :12ج)  شهید(مهدوي، حسین 

امـام  (نژاد، حاج شـیخ غالمحسـین    مهدوي
 629 :3ج)  جمعه سرخه

 :7ج)  برادر شهید رحـیم شـکاري  (مهدي 
206 

  )بــرادر شــهید عباســعلی چوپــانی(مهـدي  
 739 :3ج

)  پـور  برادر شـهید عبـداهللا صـائمی   (مهدي 
 407 :7ج

 :11ج)  پدر شهید احمـد مزینـانی  (مهدي 
625 

 :9ج)  پدر شهید حبیـب فردوسـی  (مهدي 
742 

 :13ج)  پدر شهید حسن یونسـیان (مهدي 
404 

 :6ج)  پدر شهید حسـین سـعیدي  (مهدي 
458 

ــدر شــهید حمیدرضــا مزجــی (مهــدي  )  پ
 614 :11ج

)  ید رمضــانعلی رفیعیــانپــدر شــه(مهــدي 
 149 :6ج

  :9ج)  پدر شـهید عبـاس علـومی   (مهدي 
284 

 74 :11ج)  پدر شهید فرامرز کلباسی(مهدي 
 :7ج)  پدر شهید مجیـد صـالحیان  (مهدي 

526 
)  جگـري  پدر شـهید محمـد خـون   (مهدي 

 265 :5ج
 :11ج)  پدر شهید محمـد مظفـري  (مهدي 

737 
 :12ج)  پدر شهید محمـد میقـانی  (مهدي 

571 



 657)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  پـدر شـهید محمدحسـین نعیمـی    (مهدي 
 38 :13ج

 :4ج)  پدر شـهید یحیـی حیـدري   (مهدي 
550 

 759 :9ج)  پدرشهید علی فردوسی(مهدي 
دوست شهید سید حسـین  ) (شهید(مهدي 

 355 :4ج)  حسینی میقان
)  فرزند شهید ابوالقاسـم عبـداللهی  (مهدي 

 579 :8ج
)  فرزنــد شــهید اســماعیل برهــانی(مهــدي 

 575 :2ج
 :1ج)  اهللا اخـوان  فرزند شهید ذبیح(هدي م

481 
 :4ج)  پـور  فرزند شهید قنبر حسین(مهدي 

221 
ــی  ــدي ابراهیمـــ ــانی مهـــ  ← ورکیـــ

 ورکیانی، مهدي ابراهیمی
 احمدیان، مهدي ← مهدي احمدیان
 اردکانی، مهدي ← مهدي اردکانی
 اشرف، مهدي ← مهدي اشرف
 امینیان، مهدي ← مهدي امینیان
 اقریان، مهديب ← مهدي باقریان
 بداغی، مهدي ← مهدي بداغی
 ترحمی، مهدي ← مهدي ترحمی
 خورزانی، مهدي ← مهدي خورزانی

االسـالمی،   شـیخ  ← االسالمی مهدي شیخ
 مهدي

 پور، مهدي صادقی ← پور مهدي صادقی
 صفار، مهدي ← مهدي صفار

 طاهري، مهدي ← مهدي طاهري
 عبیري، مهدي ← مهدي عبیري
 مردان، مهدي علی ← مردان مهدي علی

 مهدي  فضلی، ← مهدي فضلی 
 کیقبادي، مهدي ← مهدي کیقبادي
 گردویی، مهدي ← مهدي گردویی

 معصومیان، مهدي ← مهدي معصومیان
 ناطقی، مهدي ← مهدي ناطقی
 هروي، مهدي ← مهدي هروي
 ديهنگی، مه ← مهدي هنگی

، 370 :12ج)  شــهید(ئــی، علیرضــا  مهــدي
372 

، 377 :12ج)  شـهید (محمـد   ئی، گل مهدي
381 

، 388 :12ج)  شـهید (ئی، نورمحمـد   مهدي
394 

 403 :12ج)  شهید(مهرابی، جعفر 
ــز  ــادر شــهید احمــد فرهــادي(مهرانگی )  م

 42 :10ج
 :3ج)  برادر شهید مسعود جدیدي(مهرداد 

484 
 ، مهرعلیآقاجانی ← مهرعلی آقاجانی
 مهندس بازرگان

)  مــادر شــهید ســیدمحمد حســینی(مهــین 
 307 :4ج
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 :5ج)  مادر شهید محمد درخشـانی (مهین 
343 

 :7ج)  فرزند شهید احمد شیخ کبیـر (میثم 
365 
 785 :10جابن یحیی    میثم

 785 :10ج  798 :8جمیثم تمار  
 ، 413 :12ج)  شـــهید(میرآبـــی، علیرضـــا 

416 
 431 :12ج  )شهید(میراعلمی، یحیی 

 436، 434 :12ج)  شهید(میرانی، بزرگ 
)  منش پدر شهید سیدقربان مطهري(میرباقر 

 704 :11ج
، 439 :12ج)  شـهید (میرباقري، سیدمهدي 

441 ،442 ،443 
ــمی  ــادي چاش ــی عم ــادي  ← میرتق عم

 چاشمی، میرتقی
)  پدر شـهید سـیدمحمد موسـوي   (میرجبار 

 266 :12ج
 367 :7جمیرحسینی  

 :12ج)  شـهید (اهللا  میرحسینی، سـیدحبیب 
449 ،452 

 461 :12ج)  شهید(میرحسینی، سیدکاظم 
ــیدمحمود  ــینی، س ــهید(میرحس  :12ج)  ش

464 ،466 
ــیدمجتبی   ــتی، س ــهید(میردوس  :12ج)  ش

468 ، 469  
)  پدر شهید مجید طالـب بیـدختی  (میرزآقا 

 59 :8ج

 :9ج)  پدر شـهید حسـن عزیزیـان   (میرزا 
271 

 734 :11ج)  پدر شهید علی مظفري(میرزا 
 781، 230 :1جخان جنگلی   میرزا کوچک

 472 :12ج)  شهید(میرزاپور، یحیی 
 478 :12ج)  شهید(میرزامجنی، عباس 

ــد  ــیدمحمد  (میرزامحمـ ــهید سـ ــدر شـ پـ
 618 :6ج)  سیدرضایی

 774 :1جمیرزاي نائینی  
 484 :12ج)  شهید(، رضا میرزایی

، 491 :12ج)  شــهید(میرزایــی، غالمرضــا 
493 

دوسـت شـهید جمشـید    (میرزایی، محمـد  
 425 :3ج)  تیموري

دوسـت شـهید جمشـید    (میرزایی، محمـد  
 425 :3ج)  تیموري

 496 :12ج)  شهید(میرعماد، ابوالفضل 
 502 :12ج)  شهید(میرغنی، سیدغالمرضا 
 :12ج)  شـهید (اصـغر   میرکریمی، سیدعلی

508 
 513 :12ج)  شهید(میرکریمی، سیدمجتبی 

  :12ج)  شـــهید(میرکمـــالی، ســـیدمحمد 
526 

 353 :8جمیرکمالی  
 :1ج)  نواب صفوي(میرلوحی، سیدمجتبی 

 823 :5ج  781
 287 :7جمیرمحمد، حاج قنبر  
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 ← حســــینی میرمحمــــدعلی ســــادات
 حسینی، میرمحمدعلی سادات

 534 :12ج)  شهید(میري، سیدحسن 
 545 :12ج)  شهید(میري، سیدعلیرضا 

 553 :12ج)  شهید(اهللا  سیدفضل میري، 
  :12ج)  شــهید(رضــا  میــري، ســیدمحمود

561 ، 563 
 335 :8جمیقاتی، سیداصغر  

 568، 566 :12ج)  شهید(میقانی، علی 
 577، 571 :12ج)  شهید(میقانی، محمد 
 قرنی، میکائیل ← میکائیل قرنی

)  اهللا حامــدي ینبــرادر شــهید عــ(میکائیــل 
 112 :4ج

)  پــدر شــهید عیــدعلی احمــدي(میکائیــل 
 378 :1ج

)  حجـی  مادر شـهید مصـطفی عـرب   (میوه 
 752 :8ج

ــادري  ــاجگیران، رضــا  ن  :12ج)  شــهید(ب
588 ،594 

ــا   ــادري، سیدمحمدرض ــهید(ن  :12ج)  ش
602 ،606 

 :7ج)  پدر شهید حسـین صـادقی  (نادعلی 
438 

ــادعلی  ــادمی (ن ــینعلی ن ــهید حس ــدر ش )  پ
 644 :12ج

)  پــدر شــهید غالمرضــا آشــوري(نــادعلی 
 101 :1ج

ــادعلی  پــــــدر شهیدمصــــــطفی (نــــ
 435 :5ج)  محمدي دوست

، 611 :12ج)  شـهید (اصـغر   نادعلی، علـی 
612 

، 614 :12ج)  شـهید (نادعلی، محمدحسن 
618 

 624، 622 :12ج)  شهید(نادعلیان، علی 
 630 :12ج)  شهید(نادعلیان، محمدعلی 

 :12ج)  شــهید(محمدحســین نــادعلیزاده، 
636 ، 638 

، 640 :12ج)  شـهید (اهللا  نادعلیزاده، نعمت
642 

ــینعلی   ــادمی، حس ــهید(ن  ، 644 :12ج)  ش
646 
)  مادر شـهید غالمحسـین قربانیـان   (بانو  ناز
 413 :10ج

)  مـادر شـهید محمدرضـا صـفري    (نازبانو 
 785 :7ج

)  ئـی  محمد مهـدي  مادر شهید گل(نازخانم 
 377 :12ج

 651 :12ج)  شهید(، کیومرث ناصحی
 :7ج)  برادر شهید احمد شیخ کبیـر (ناصر 

366 
 باقریان، ناصر ← ناصر باقریان
 رفیعیان، ناصر ← ناصر رفیعیان
 سلطان، ناصر ← ناصر سلطان
 مؤمنیان، ناصر ← ناصر مؤمنیان

 664 :12ج)  شهید(ناطقی، مجتبی 
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 673، 668 :12ج)  شهید(ناطقی، مهدي 
 171 :4جناظمی، حسین  

، 676 :12ج)  شـهید (اصـغر   ناهیدي، علـی 
677 

)  اصــغر ناهیــدي مــادر شــهید علــی(نبــات 
 676 :12ج

)  اهللا اخوان همسر شهید ذبیح(نبات، اکبري 
 481 :1ج

 :12ج)  شـهید (نبوي چاشمی، سـیدجمال  
679 ،682 
 :12ج)  شـهید (چاشمی، سیدصـادق   نبوي
687 ،689 
 :12ج)  شـهید (چاشـمی، سـیدقربان    نبوي
691 ،693 
 55 :13ج)  برادر شهید تقی نکویی(نبی 
 )ص(پیامبر اکرم  ←رسول اهللا ) ع(نبی
 :1ج)  پدر شـهید حـاتم احمـدي   (اهللا  نبی
363 
 اهللا ذاکریان، نبی ← اهللا ذاکریان نبی

 696 :12ج)  شهید(نجاتی، نوراهللا 
 705، 703 :12ج)  شهید(نجار، رمضانعلی 

 713 ،710 :12ج)  شهید(نجاري، محمد 
 :9ج)  بلوك پدر شهید مسلم غریب(نجف 

504 
 :12ج)  شــهید(زادگــی، ابوالقاســم  نجــف

719 ،720 
 معینیان، نجفعلی ← نجفعلی معینیان

، 725، 722 :12ج)  شـهید (نجفی، قنبرعلی 
725 

ــماعیل   ــی، محمداس ــهید(نجف   :12ج)  ش
730 

 :2ج)  مادر شهید ابـراهیم الماسـی  (نجمه 
147 

 272 :5ج)  ین خیدهمادر شهید حس(نجمه 
 :5ج)  نـژاد  مادر شهید محمد دهقان(نجمه 

493 
)  مادر شهید مجتبـی احمـدیان  (خانم  نجمه
 435 :1ج

 :13ج)  مادر شهید حسین همتیان(نرجس 
326 

)  مادر شـهید رضـا حسـام جبلـی    (نرجس 
 150 :4ج

 :9ج)  پـور  مادر شهید محمد علی(نرجس 
319 

مــــادر شــــهید محمــــدتقی (نــــرجس 
 76 :4ج)  محمدي حاج

 محمدرضــا شــهید مــادر( خــاتون نــرجس
 712 :4ج)  محمدي خان

ــرجس ــاتون  ن ــت (خ ــهید نعم ــادر ش اهللا  م
 644 :8ج)  عبیري

ــرجس ــانم  ن ــهید غالمحســین  (خ ــادر ش م
 299 :6ج)  پور زمانی

)  پـور  خواهر شهید عبداهللا صـائمی (نرگس 
 407 :7ج
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)  مظفري مادر شهید ابراهیم خواجه(نرگس 
 204 :5ج

)  مظفـري  ادر شهید حسن خواجهم(نرگس 
 219 :5ج

 :9ج)  مادر شهید حسن عزیزیـان (نرگس 
271 

)  عـامري  مادر شهید حسـین عـرب  (نرگس 
 59 :9ج

)  نهـاد  اهللا روشن مادر شهید رحمت(نرگس 
 209 :6ج

)  مـادر شـهید عبـاس پورطاهریـان    (نرگس 
 92 :3ج

)  مـادر شـهید عبـدالرحیم عـامري    (نرگس 
 413 :8ج

)  د عبدالمحمـد سـعدالین  مادر شهی(نرگس 
 425 :6ج

)  اصــغر لطفــی مــادر شــهید علــی(نــرگس 
 215 :11ج

)  اکبــر کاشــفی مــادر شــهید علــی(نــرگس 
 559 :10ج

 :10ج ) فوالدي فرشادمادر شهید (نرگس 
109 

 :1ج)  مادر شهید مجیـد اخالقـی  (نرگس 
464 

 44 :3ج)  مادر شهید محمد پایون(نرگس 
 :13ج)  مادر شهید محمد نوشـک (نرگس 

196 

ــؤذن(نــرگس  )  مــادر شــهید محمدرضــا م
 242 :12ج

 :1ج)  مادر شهید محمود اخالقـی (نرگس 
477 

 :2ج)  مادر شهید رسول ایـوانکی (نزاکت 
333 
 484 :10ج) پدر شهیدعزیزاهللا قصاب(نسا 
)  واحـد  مادر شهید ابوالفضـل کسـایی  (نسا 
 747 :10ج

 :5ج)  مادر شهید بزرگ ذوالفقاریـان (نسا 
586 

 692 :4ج)  خانعلی حسن شهید مادر( نسا 
 :4ج)  مادر شهید حسـینعلی حسـنی  (نسا 
202 
 :1ج)  مادر شهید رضـاعلی اعرابیـان  (نسا 
722 
 83 :1ج)  مادر شهید عباسعلی آرو(نسا 
)  زاده اصـغر رجـب   مـادر شـهید علـی   (نسا 
 650 :5ج

)  مــادر شــهید محمدحســن خالصــی(نســا 
 654 :4ج

 :4ج)  صـی مادر شهید محمدرضا خال(نسا 
660 

ــان (نســا  ــادر شــهید محمــدعلی نادعلی )  م
 630 :12ج

 :3ج)  اهللا پارسـا  مادر شهید ولی(نساخانم 
19 
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 :10ج)  پدر شهید حمید کرمانیان(اهللا  نصر
665 

)  پدر شـهید محمـدعلی جعفـري   (نصراهللا 
 533 :3ج

 :4ج)  خـدامی  محمود شهید پدر( نصراهللا
749 

 ) پــدر شــهید مرتضــی محمــدي(نصــراهللا 
 447 :11ج

 بیناباش، نصراهللا ← نصراهللا بیناباش
 صباغی، نصراهللا ← نصراهللا صباغی

 :4ج)  پـور  پدر شهید قنبر حسـین (نصرت 
219 

)  العابدین دهرویـه  مادر شهید زین(نصرت 
 457 :5ج

 :2ج)  مادر شهید مجید ایزدبخش(نصرت 
292 

)  مـادر شـهید محمدرضـا نمـازي    (نصرت 
 77 :13ج

)  محمدکاظم مسـتوفیان مادر شهید (نصرت 
 634 :11ج

 :11ج)  پدر شهید احمد گردان(اهللا  نصرت
133 

)  پدر شهید رجبعلی گرزالـدین (اهللا  نصرت
 147 :11ج

)  پدر شهید سیدجابر طباطبـایی (اهللا  نصرت
 287 :8ج

)  پـدر شـهید فریبـرز ابـوحمزه    (اهللا  نصرت
 283 :1ج

)  پـدر شـهید محمـد ابراهیمـی    (اهللا  نصرت
 215 :1ج

ــ ــدباقر   (اهللا  رتنصـ ــهید محمـ ــدر شـ پـ
 105 :3ج)  آبادي پورغالمحسین علی

پـــدر شـــهید محمدحســـین (اهللا  نصـــرت
 402 :5ج)  دماوندي

ــرتی  ــا  (نصـ ــهید محمدرضـ دوســـت شـ
 714 :4ج)  محمدي خان

 741 :12ج)  شهید(نصرتی، حسین 
 749، 746 :12ج)  شهید(نصرتی، یحیی 

 754 :12ج)  شهید(اول، علیرضا  نصرتی
 61 :13ج)  مادر شهید علی نگهبان(نصیبه 

)  همکالسی شهید مسعود طـاهري (نصیري 
 205 :8ج

 149 :7جنصیري، حاج آقا  
پســـرعمه شـــهید  (نصـــیري، محمـــد  

 701 :7ج)  امیدصفائی
 319 :1جنصیري، محمد کاظم  

دوســت شــهید ســیاوش (نصـیري، هــادي  
 25 :3ج)  پازوکی
، 15 :13ج)  شـهید (مجنی، محمـد    نصیري

17 
 24 ، 20 :13ج)  شهید(محمدمهدي  نظري،

)  بــرادر شــهید ابوالفضــل طوســی(نعمــت 
 321 :8ج

 :11ج) پدر شهید عباسـعلی کـوچکی  (نعمت 
78 

 110 :5ج)  پدر شهید علی خرمی(نعمت 
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 :2ج)  پدر شهید ابراهیم الماسی(اهللا  نعمت
152 

)  پـدر شـهید رمضـانعلی نـوري    (اهللا  نعمت
 156 :13ج

)  دالمحمـد فرخـی  پدر شهید عب(اهللا  نعمت
 734 :9ج

)  پــدر شــهید مســعود جدیــدي(اهللا  نعمــت
 481 :3ج

 اهللا رجبی، نعمت ← اهللا رجبی نعمت
 اهللا زیاري، نعمت ← اهللا زیاري نعمت
 اهللا شهادت، نعمت ← اهللا شهادت نعمت
 اهللا عبیري، نعمت ← اهللا عبیري نعمت
بلـوك،   غریـب  ← بلوك اهللا غریب نعمت
 اهللا نعمت

ــت ــادعلیزاده نعمـ ــادعلیزاده،  ← اهللا نـ نـ
 اهللا نعمت
)  زاده برادر شهید ابوالفضل امـین (اله  نعمت
 252 :2ج

 30، 29، 28 :13ج)  شهید(نعمتی، عباس 
 34، 32 :13ج)  شهید(نعمتی، محمود 

، 38 :13ج)  شـهید (نعیمی، محمدحسـین  
41 

 45، 43 :13ج)  شهید(، محمدتقی نقاش
 :4ج)  آقـایی  داوودحـاجی  شهید پدر(ی نق

20 
 فوالدي، نقی ایمانی ← فوالدي نقی ایمانی

 یان، نقی تی تی ← یان تی نقی تی

دوسـت شـهید رجبعلـی ایمـانی     (جان  نقی
 306 :2ج)  فوالدي

 51، 48 :13ج)  شهید(زاده، محمود  نقی
دعلی فرزند ناتنی شـهید محمـ  (قاسمی  نقی

 758 :4ج)  خداوردي
 57، 53 :13ج)  شهید(نکویی، تقی 
 64 ،61 :13ج)  شهید(نگهبان، علی 

، 66 :13ج)  شــهید(نمــازي، محمودرضــا 
69 ،72 

 356 :4جنمرود  
)  مـادر شـهید اسـماعیل برهـانی    (خـانم   ننه
 559 :2ج

 :1ج)  سیدمجتبی میرلوحی(نواب صفوي 
 791 :5ج 781، 230

 81 ،77 :13ج)  دشهی(نوبري، محمدرضا 
 304 :4ج)  ع(نوح 

)  مادر شـهید محمـد فرامـرزي   (نور جهان 
 725 :9ج

 احمدي، نوراهللا ← نوراهللا احمدي
 عزالدین، نوراهللا ← نوراهللا عزالدین

 اهللا نجاتی، نور ← اهللا نجاتی نور
 86، 85 :13ج  )شهید(نورانی، احمد 

)  اکبر نوروزپور برادر شهید علی(نورمحمد 
 102 :13ج

ــور ــدي ن ــد مه ــی محم ــدي ← ئ ــی،  مه ئ
 محمد نور

 800 :4جاهللا سیدکاظم   نورمفیدي، آیت
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 :13ج)  مادر شهید احمـد نـورانی  (نورنسا 
85 

 :5ج)  اهللا دروکـی  پدر شهید بـرات (نوروز 
355 

 نسب، نوروز ایمانی ← نسب نوروز ایمانی
، 100 :13ج)  شـهید (اکبـر   وروزپور، علین

102 
ــوروزعلی  ــعلی  ( نـ ــهید عباسـ ــدر شـ پـ

  495 :9ج)  بلوك غریب
ــوروزعلی  ــت ( نـ ــهید نعمـ ــدر شـ اهللا  پـ

 488 :9ج)  بلوك غریب
)  اهللا بـداغی  پدر شـهید حبیـب  (نوروزعلی 

 507 :2ج
)  اهللا سـلیمانی  پدر شهید حجت(نوروزعلی 

 531 :6ج
ــوروز ــی  ن ــهید محمدحســ  (عل ــدر ش ن پ
 418 :10ج)  قربانیان

ــوروزعلی  ــا  (نـ ــهید محمدرضـ ــدر شـ پـ
 624 :7ج)  صدرمغانی

 ← چاشـــــمی نـــــوروزعلی اکبـــــري
 چاشمی، نوروزعلی اکبري

امیرفخریــان،  ← نــوروزعلی امیرفخریــان
 نوروزعلی

ــداوردي  ــوروزعلی خ ــداوردي،  ← ن خ
 نوروزعلی
ــوروز ــان نـ ــی قربانیـ ــان،  ← علـ قربانیـ
 علی نوروز

 ، نوروزعلیوفایی ← نوروزعلی وفایی

دوسـت شـهید محمـدعلی    (نوروزي، تقی 
 201 :7ج)  زاده شفیع

 107، 105 :13ج) شهید(نوروزي، جواد 
 112، 110 :13ج)  شهید(نوروزي، عباس 

، 120 :13ج)  شـهید (رضـا   علـی  نوروزي، 
124 

، 117 :13ج)  شــهید(نقــی  نــوروزي، علــی
118 

 134، 129 :13ج)  شهید(نوروزي، محمد 
، 139 :13ج)  شـهید (ضا نوروزي، محمدر

 141 
، 150 :13ج)  شـهید (نوروزي، محمدعلی 

152 
)  شـیخ نـوري  (نوري مازندرانی، مالعباس 

 781، 230 :1ج
ــانعلی   ــوري، رمض ــهید(ن ، 156 :13ج)  ش

163 
 175، 170 :13ج)  شهید(اصغر  نوري، علی
 781 :1ج)  حاجی شیخ(اهللا  نوري، فضل
 183، 180 :13ج)  شهید(محمد  نوري، گل

، 186 :13ج)  شهید(نوري، محمداسماعیل 
189 

 193، 192 :13ج)  شهید(نوشک، حسین 
 198، 196 :13ج)  شهید(نوشک، محمد 

 :13ج)  شهید(حیدرآبادي، علیرضا  نهروان
202 ،205 

)  پـدر شـهید محمدرضـا قاسـمی    (نیازعلی 
 235 :10ج
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 265 :13ج)  شهید(نیرنگی، محمدقلی 
 449 :7جنیشابوري، رجبعلی  

، 213 :13ج)  شـهید (نیشابوري، رجبعلـی  
215 

 218، 217 :13ج)  شهید(واحدي، علیرضا 
 220 :13ج)  شهید(واعظیان، احمد 

 :6ج)  مادر شهید مجید شاهرودي(وجیهه 
742 

 228 :13ج)  شهید(وفایی، نوروزعلی 
 231 :13ج)  شهید(نژاد، رمضان  وفایی
 236 :13ج)  شهید(نژاد، عباسعلی  وفایی
، 240 :13ج)  شـهید (اصغر  نژاد، علی یوفای
242 

 :13ج)  شـهید (نـژاد، محمـدابراهیم    وفایی
246 

، 252 :13ج)  شهید(نژاد، محمدرضا  وفایی
253 

 255 :13ج)  شهید(وکیلی، حسین 
 260 :13ج)  شهید(وکیلیان، محمدحسین 

 53 :13ج)  پدر شهید تقی نکویی(ولی 
 :7ج)  پدر شهید امـراهللا شـهروي  (اهللا  ولی
310 
)  پـدر شـهید جمشـید خراسـانیان    (اهللا  ولی
 90 :5ج

)  پدر شهید عباس دوست محمدي(اهللا  ولی
 420 :5ج

 :2ج)  اهللا بلـوچی  پدر شهید عزت(اهللا  ولی
611 

)  پـدر شـهید محمدحسـن اقبالیـه    (اهللا  ولی
 62 :2ج

 اهللا پارسا، ولی ← اهللا پارسا ولی
 اهللا پورعباسی، ولی ← اهللا پورعباسی ولی

اکرامــی،  عجـم  ← اکرامــی اهللا عجـم  ولـی 
 اهللا ولی

ــب     501، 93، 62 :4ج  368، 149 :2جوه
 204 :13ج

، 568، 275، 105 :2ج  572 :1جهابیــــل  
، 405، 233، 232، 83 :3ج  739، 620، 571
، 514، 165، 151 :4ج  760، 706، 704
، 122 :7ج  804 :6ج  818 :5ج  800، 794
، 364، 22، 16 :8ج  805، 597، 344، 140
  786، 740 :10ج  77 :9ج  799، 519، 370
  807، 322، 298، 208، 163، 116 :11ج
، 143، 141، 140 :13ج  796، 48 :12ج

171 
 :7ج)  خالــه محمدرضــا شــریعتی(هــاجر 

104 
 809 :5ج  411 :4ج)  ع(هاجر 
 :5ج)  مادر شهید بهمن ذوالفقاریان(هاجر 

592 
 :1ج)  مــادر شــهید رجبعلــی ادب(هــاجر 

502 
)  مـادر شـهید سـیدابراهیم سـیادت    (هاجر 
 571 :6ج

)  مــادر شــهید ســیدمهدي ســیادت(هــاجر 
 587 :6ج
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 377 :2ج)  مادر شهید علی بابایی(هاجر 
ــاجر  ــارگرمطلق (ه ــی ک ــهید عل ــادر ش )  م

 540 :10ج
 45 :1ج)اکبرآجودانی مادر شهید علی(هاجر

)  پـور  اکبـر حسـین   مادر شهید علـی (هاجر 
 216 :4ج
)  زاده مادر شهید غالمحسین رجـب (جر ها
 657 :5ج

ــاجر  ــا  (هــ ــهید محمدرضــ ــادر شــ مــ
 396 :2ج)  زرگرآبادي باشی

)  مــادر شــهید نــوروزعلی قربانیــان(هـاجر  
 428 :10ج

)  اصـغر عبـدلی   همسر شـهید علـی  (هاجر 
 596 :8ج

ــادر شــهید محمدحســین (هــاجر خــانم  م
 685) صرفی
ــاجر ــادر شــهید عبدالمحمــد  (خــاتون  ه م

 329 :11ج)  یمحمدخان
شـاهد شـهید عباسـعلی    (هادوي، علیرضـا  

 144 :2ج)  دادي اهللا
 :1ج)  اهللا اخـوان  فرزند شهید ذبیح(هادي  

481 
 :8ج)  پدر شـهید احمـد عبدالشـاه   (هادي 

562 
)  پسرعموي شهید عباسعلی صـفري (هادي 
 772 :7ج

 شریعتی، هادي ← هادي شریعتی
 شریفی، هادي ← هادي شریفی

 هراتیان، هادي ← هادي هراتیان
 116 :1ج)  پدر شهید احمد آقایی(هاشم 
 :10ج)  پدر شـهید حسـن قربـانی   (هاشم 

394 
 :7ج)  اکبـر صـادقی   پدر شهید علی(هاشم 

457 
)  مـادر شـهید مهـدي صـفار    (هاشمه بیگم 

 749 :7ج
)  اهللا آیــت(اکبـر   هاشـمی رفسـنجانی، علـی   

 :3ج  241 :2ج  783، 578، 229، 56  :1ج
  589، 271 :7ج  227 :6ج  813 :5ج  499
 143 :13ج  787 :10ج  784 :8ج

، 269 :13ج)  شــهید(هاشــمی، ســیدحمید 
272 

، 282 :13ج)  شــهید(هاشــمی، سیدســعید 
284 

العابـدین   دوسـت شـهید زیـن   (نژاد  هاشمی
 158 :2ج)  امامی

ــمی ــیدعبدالکریم    هاش ــژاد، س   740 :2جن
 787 :10ج

 ) خـداوردي  محمـدعلی  شـهید  مادر( هاله
 757 :4ج

)  فرزنــد شــهید محمدرضــا نمــازي(هــانی 
 68 :13ج
 157 :2ج)  شهید( هوشنگ  بخش، اله

 202 :2ج)  پدر شهید عباس امید(هدایت 
 :6ج)  مادر شهید زمان رضاکاظمی(هدهد 

21 



 667)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  مـادر شـهید محمـدعلی مخمـس    (هدهد 
 543 :11ج

 293، 292 :13جالعابدین   هراتی، زین
 288 :13ج)  شهید(هراتی، محمدحسین 

، 298 :13ج)  شـهید (رضـا   هراتیان، محمد
300 

 306، 302 :13ج)  شهید(هراتیان، هادي 
 310 :13ج)  شهید(هراسانیان، حیدر 

)  همکــار شــهید جمشــید تیمــوري(هرمــز 
 424 :3ج

 317، 314 :13ج)  شهید(هروي، عبداهللا 
 323، 321 :13ج)  شهید(هروي، مهدي 

 221 :3ج)  پدر شهید فیروز تبیانیان(هژبر 
 789 :8جهشام بن عبدالملک  

 :2ج)  پدر شهید سهراب الیکـایی (همتعلی
176 

 330، 326 :13ج)  شهید(همتیان، حسین 
 320 :1جهمدانی، باباطاهر  

)  مادر شهید غالمعلـی خادمیـان  (خانم  هنده
 602 :4ج

ــده ــانم  هن ــدي  (خ ــهید محمدمه ــادر ش م
 612 :4ج)  خادمیان

 342، 340 :13ج)  شهید(هنگی، مهدي 
 بخش، هوشنگ اله ← بخش هوشنگ اله

 طاهري، هوشنگ ← هوشنگ طاهري
 :13ج)  اهللا یوسـفی  خواهر شهید فتح(الهه 
373 

ــد شــهید محمدرضــا نمــازي (الهــه  )  فرزن
 68 :13ج

 788 :10ج  810 :5ج)  پیامبر(الیاس 
 جاللی، الیاس ← الیاس جاللی
 دامغانی، الیاس ← الیاس دامغانی

 :8ج)  شهید ابوالفضل طوسـی برادر (یاسر 
321 

 788 :10ج  800 :8ج)  پسر عامر(یاسر 
 168، 166 :2ج)  شهید(الیاسی، علی 
، 172 ، 171 :2ج)  شهید(اهللا  الیاسی، قدرت

173 
 344 :13ج)  شهید(اصغر  یحیایی، علی

 351، 350 :13ج)  شهید(یحیایی، محمود 
 798 :8جیحیی  
 61 :3ج)  پدر شهید حسین پریمی(یحیی 

 97 :1جیحیی آشوري  
 788 :10جا  825 :5جیحیی ابوزکریا  
 نژاد، یحیی اکبري ← نژاد یحیی اکبري
 پور، یحیی باشی ← پور یحیی باشی

 حیدري، یحیی ← یحیی حیدري
 پور، یحیی قاضی ← پور یحیی قاضی
 اعلمی، یحیی میر ← اعلمی یحیی میر

 پور، یحیی میرزا ← پور یحیی میرزا
 نصرتی، یحیی ← یحیی نصرتی
 356، 353 :13ج)  شهید(یحیی، حسین 

  :1ج)  الـه آذري  برادر شهید سـیف (یداهللا 
75 
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 :3ج)  پدر شهید حمیدرضا جمعـه (یداهللا 
649 

 :11ج)  پدر شهید سعید محمـدیون (یداهللا 
482 

 122 :1ج)  پدر شهید علی آقایی(یداهللا 
 :11ج)  اکبـر لـواف   پدر شهید علی(اهللا  ید

235 
 672 :5ج)  پدر شهید محمد رجبی( یداهللا

 :9ج)  بلوك پدر شهید محمد غریب(یداهللا 
483 

 :6ج)  پدر شهید مصـطفی سـمیعی  (یداهللا 
544 

 :3ج)  پـدر شـهیدمحمد جـاجرمی   (یداهللا 
438 

 احمدي، یداهللا ← یداهللا احمدي
 تبیانیان، یداهللا ← یداهللا تبیانیان
 جدیدي، یداهللا ← یداهللا جدیدي
 شجاعی، یداهللا ← یداهللا شجاعی
 شهاب، یداهللا ← یداهللا شهاب
 صادقی، یداهللا ← یداهللا صادقی
 طحانیان، یداهللا ← یداهللا طحانیان

 عبدالشاهی، یداهللا ← یداهللا عبدالشاهی
 عجم، یداهللا ← یداهللا عجم
 فخار، یداهللا ← یداهللا فخار

 نژاد، یداهللا مطهري ← نژاد یداهللا مطهري
دوست شـهید حمیدرضـا   (یداللهی، مجید 

 35 :8ج)  صیاد

 359 :13ج)  شهید(یزدي، علیرضا 
  232 :8ج  532، 187 :7ج  142 :4جیزید  
 784، 774، 768، 763، 757 :10ج

 :13ج)  پدر شهید مجید یعقوبیان(یعقوب 
366 

ــوب  ــاج   (یعق ــد ح ــهید محم ــت ش دوس
 63 :4ج)  قاسمی

ــوب  ــن  ) (ع(یعق ــحاق ب ــن اس ــوب ب یعق
 789 :10ج  825، 809، 764 :5ج)  ابراهیم

 مسلمی، یعقوب ← یعقوب مسلمی
 367، 366 :13ج)  شهید(مجید   یعقوبیان،

 178، 176 :2ج)  شهید(الیکایی، سهراب 
)  پــدر شــهید حمیدرضــا مالیــی(یوســف 

 123 :12ج
)  العابـدین قـدمی   پدر شـهید زیـن  (یوسف 

 368 :10ج
 47 :12ج  )پدر شهید علیرضا مفیدي(یوسف 

)  پـدر شـهید محمـدعلی کـاظمی    (یوسف 
 581 :10ج

 746 :12ج  )پدر شهید یحیی نصرتی(یوسف 
 413 :5ج  )پدر شهید یونس دنکوب(یوسف 
 825 :5ج)  ع(یوسف 

 اجاقی، یوسف ← یوسف اجاقی
 پریمی، یوسف ← یوسف پریمی
 رائیجی، یوسف ← یوسف رائیجی

 مداح، یوسف ← مداح یوسف



 669)    نام کسان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  پـدر شـهید اسـماعیل برهـانی    (یوسفعلی 
 559 :2ج

)  پــدر شــهید حســن مــرواري(یوســفعلی 
 604 :11ج

 369 :13ج)  شهید(اهللا  یوسفی، فتح
ــادق   ــفیان، محمدص ــهید(یوس  :13ج)  ش

381 ،383 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 681 :8ج)  پدر شهید یداهللا عجم(یونس 
 دنکوب، یونس ← یونس دنکوب

، 394 :13ج)  شـهید (آبادي، حسـین   یونس
396 

 399 :13ج)  شهید(یونسی، علی 
 408، 404 :13ج)  شهید(یونسیان، حسن 
، 413، 411 :13ج)  شـهید (یونسیان، مجید 

414 
 
 



ــادان     427 :3ج  427 :2ج  111 :1جآبـــ
  102 :7ج  742 :6ج  696 :5ج  468 :4ج
 132 :7ج

ــهر  ــرقی (آذرش ــان ش   777 :1ج)  آذربایج
  802 :7ج  802 :6ج  792 :4ج  758 :3ج
 :12ج  799 :11ج  782 :10ج  781 :9ج

 447 :13ج  792
، 136، 135، 124، 122، 90 :1جآمریکــــا  

141 ،142 ،143 ،134 ،170 ،188 ،203 ،
318 ،330 ،392 ،393 ،445 ،572 ،632 ،
، 112، 107، 77 :2ج،  700، 697، 696، 642
118 ،120 ،238 ،419 ،553 ،616 ،735 ،
، 359، 326، 108، 105: :3ج  738، 736
361 ،364 ،365 ،388 ،390 ،391 ،418 ،
432 ،434 ،533 ،535 ،702 ،746 ،752 ،
748 ،752 ،753 ،756 ،757 ،759 ،769 ،
، 358، 329، 242، 187، 186، 53 :4ج  779
406 ،435 ،531 ،569 ،577 ،579 ،671 ،
751 ،777 ،785 ،788 ،790 ،791 ،792 ،
، 330، 289، 287، 272، 211 :5ج  793

380 ،390 ،402 ،408 ،410 ،482 ،492 ،
493 ،532 ،677 ،705 ،811 ،815 ،818  
، 345، 343، 338، 319، 197، 168 :6ج

573 ،601 ،633 ،673 ،674 ،726 ،728 ،
، 101، 100، 84 :7ج  803، 800، 782، 736
103 ،212 ،220 ،264 ،271 ،306 ،308 ،
324 ،381 ،413 ،607 ،801 ،802 ،804  
، 457، 371، 303، 302، 219، 181 :8ج

494 ،527 ،730 ،744 ،747 ،778 ،783 ،
786 ،789 ،790 ،791 ،795 ،796 ،798  
، 332، 302، 300، 215، 203، 200 :9ج

348 ،349 ،350 ،384 ،512 ،518 ،535 ،
538 ،562 ،563 ،570 ،571 ،621 ،630 ،
633 ،675 ،676 ،702  ،776 ،779 ،781 ،
، 219، 171، 169، 147، 98 :10ج  782
232 ،269 ،278 ،342 ،346 ،372 ،374 ،
381 ،383 ،435 ،438 ،459 ،497 ،597 ،
598 ،642 ،739 ،741 ،749 ،760 ،762 ،
763 ،765 ،766 ،768 ،769 ،771 ،772 ،
، 199، 196، 121، 82، 78 :11ج  784، 780

 
 
 
 
 
 

  نام مکان ها نام مکان ها  
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367 ،412 ،413 ،427 ،431 ،504 ،505 ،
507 ،596 ،616 ،709 ،712 ،724 ،726 ،
765 ،777 ،768 ،770 ،773 ،775 ،778 ،
779 ،783 ،784 ،785 ،796 ،797 ،803  
، 372، 244، 242، 153، 150، 18 :12ج

435 ،545 ،547 ،772 ،773 ،775 ،776 ،
778 ،779 ،781 ،782 ،783 ،790 ،794 ،
، 433، 425، 301، 299 :13ج  778، 770
427، 428 ،430 ،431 ،433 ،434 ،436 ،
437 ،438 ،445 ،449 
 95 :2ج)  شهرستان(آمل 

 103 :6جاز توابع دامغان  ) روستا(آهوانو 
از توابع شهرسـتان دامغـان    ) روستا(ابوالبق 

 550 :6ج
 :5ج  500 :4ج  469 :1جابوقریب عراق  

819 
 729، 167 :2جاتیوپی  

 :2ج  450 :1جارتفاعــات گوجــار عــراق  
559 

 352 :3جارتفاعات مریوان  
)  روستا از توابع شهرستان شـاهرود (ارمیان 

 238، 228 :2ج
 314 :5ج)  روستا(اروانه 

 202 :4ج  51 :1جارومیه  
ــدرود   ، 356، 168، 162، 151 :1جارونــــ

، 152، 110، 84 :2ج  676، 669، 588، 585
  510، 320، 66 :3ج 723، 615، 524، 310

، 500، 420، 114، 81 :5ج  577، 219 :4ج
 :7ج  652، 335، 317 :6ج  801، 783
  783، 464، 292، 235 :8ج  457، 235، 224
  767 :11ج 761 :10ج  620، 76 :9ج
 427 :13ج  772 :12ج

 708 :2جاریتره  
ــارس   ــتان ف  :4ج  751 :3ج  770 :1جاس

 :8ج  799 :7ج  799 :6ج  814 :5ج  788
  777 :12ج  775 :11ج  767 :10ج  787
 432 :13ج

روســـتا، از توابـــع شهرســـتان (اســـتربند 
 401 :8ج)  شاهرود

ــرائیل   ، 517، 419 :2ج 766، 237 :1جاسـ
، 434، 364، 326، 94 :3ج  725،731، 553
  797، 782 :6ج  810 :5ج  785 :4ج  747
 :8ج  797، 364، 212، 103، 100، 57 :7ج

  775،  770 :9ج  782، 664، 662، 494
 :12ج  766 :11ج  761، 442، 441 :10ج

 426، 301، 145 :13ج  771
، 75 :2ج  657، 477 :1جآباد غـرب    اسالم
، 592 :5ج  660 :4ج  423 :3ج  322، 193
 :8ج  681، 426، 402، 362، 82 :7ج  597
  271، 59 :9ج  539، 387

 100 :3ج  714 :2جاشنویه  
ــفهان     758، 753، 749 :3ج  768 :1جاصـ

  800، 798 :6ج  812 :5ج  790 ،786 :4ج
  776 :9ج  790، 785، 569 :8ج  798 :7ج
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، 784، 771 :11ج  783، 772، 764 :10ج
، 429 :13ج  793، 782، 774 :12ج  801
437 ،448 

)  روسـتا از توابـع شهرسـتان سـمنان    (اعال 
 619 :2ج

 312 :6جاز توابع سمنان  ) روستا(افتر 
 718 :3ج  708 :2جافغانستان  

ــراق    ما ــاص ع ، 564، 336، 227 :1جالرص
، 15 :3ج  539، 292، 157 :2ج  749، 722
 :7ج  765 :6ج  430، 282 :5ج  639، 19

 220، 76 :8ج  584، 310، 210، 147
روستا از توابع شهرستان (امامزاده اسماعیل 

 611 :2ج)  گرمسار
، 560، 557، 328، 159 :5جامامزاده اشرف  

579 
، 24 :2جرستان سـمنان   امامزاده یحیی شه

 :3ج 629، 544، 498، 292، 285، 135، 95
، 284 :9ج  165 :8ج  545، 135 :7ج  516
470، 660 

 334 :5ج)  روستا(امیرآباد 
 657، 282 :5ج)  روستا(امیرآباد جاجرم 

 47 :2جانبار معدن ذوب آهن  
  819، 815 :5ج  775، 766 :1جاندیمشک  

 :10ج  793 :8ج  785، 200، 152 :7ج
  790، 766، 259، 226 :11ج  776، 761
 441، 426، 368 :13ج  786، 771 :12ج

 :11ج  761 :10ج  766 :1جاورشــــلیم  
 426 :13ج  771 :12ج  766

ــواز   ج   238 :2ج  775، 774، 395 :1جاه
 :5ج  712، 41 :4ج  604، 406، 69 :3ج

  793، 563 :8ج  701 :6ج  815، 402، 411
 :11ج  776، 775 :10ج  591،  114 :9ج

 :13ج  786، 785، 125 :12ج  790، 789
307 ،415 ،440 ،441 

، 131، 108، 98، 84، 52، 47 :1جایــــران  
141 ،142 ،152 ،114 ،202 ،203 ،230 ،
، 350 :2ج  300، 292، 291، 264، 258
358 ،50 ،57 ،92 ،118 ،119 ،346 ،357 ،
358 ،368 ،378 ،393 ،413 ،419 ،427 ،
467 ،473 ،480 ،486 ،500 ،513 ،515 ،
525 ،526 ،531 ،533 ،534 ،540 ،563 ،
567 ،589 ،603 ،620 ،621 ،664 ،689 ،
، 62، 16 :3ج  738، 735، 734، 724، 716
76 ،77 ،93 ،95 ،101 ،107 ،108 ،118 ،

130 ،133 ،141 ،181 ،194 ،215 ،228 ،
237 ،259 ،283 ،284 ،296 ،308 ،316 ،
322 ،324، 339 ،353 ،361 ،362 ،365 ،
381 ،388 ،389 ،390 ،391 ،398 ،404 ،
405 ،407 ،417 ،428 ،449 ،463 ،475 ،
486 ،496 ،506 ،515 ،548 ،549 ،550 ،
571 ،573 ،575 ،623 ،626 ،640 ،671 ،
680 ،696 ،698 ،710 ،711 ،738 ،746 ،
748 ،751 ،752 ،753 ،757 ،758 ،759  



 673)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

، 93، 87، 86، 77، 47، 27، 26، 21، 18 :4ج
142 ،151 ،156 ،165 ،176 ،182 ،186 ،
203 ،213 ،214 ،220 ،221 ،241 ،253 ،
268 ،286 ،305 ،329 ،334 ،342 ،350 ،
367 ،370 ،387 ،388 ،394 ،401 ،406 ،
420 ،459 ،462 ،478 ،482 ،496 ،497 ،
514 ،531  ،568 ،578 ،593 ،604 ،613 ،
634 ،648 ،657 ،670 ،673 ،685 ،686 ،
698 ،713 ،732 ،737 ،743 ،744 ،745 ،
751 ،758 ،759 ،776 ،783 ،785 ،787 ، 
، 26 :5ج  793، 792، 791، 790، 789، 788
33 ،61 ،62 ،64 ،82 ،86 ،96 ،98 ،124 ،

133 ،134 ،139 ،144 ،145 ،150 ،152 ،
160 ،185 ،186 ،190 ،200 ،204 ،209 ،
211 ،219 ،222 ،223 ،239 ،262 ،267 ،
287 ،289 ،300 ،307 ،308 ،319 ،321 ،
331 ،344 ،369 ،379 ،386 ،400 ،401 ،
489 ،491 ،525 ، ،526 ،528 ،542 ،547 ،
550 ،551 ،587 ،593 ،604 ،619 ،652 ،
664 ،665 ،673 ،688 ،690 ،697 ،710 ،
715 ،726 ،738 ،752 ،764 ،784 ،791 ،
، 45، 23 :6ج  814، 813، 810، 803، 792
49 ،78 ،103 ،105 ،120 ،136 ،149 ،150 ،

154 ،155 ،160 ،180 ،193 ،194 ،196 ،
210 ،238 ،257 ،263 ،264 ،276 ،277 ،
293 ،300 ،338 ،343 ،363 ،365 ،384 ،
385 ،398 ،410 ،428 ،439 ،467 ،470 ،

489 ،506 ،522 ،528 ،533 ،573 ،588 ،
595 ،599 ،600 ،602 ،612 ،628 ،629 ،
630 ،633 ،646 ،647 ،678 ،679 ،680 ،
713 ،718 ،727 ،736 ،748 ،766 ،767 ،
780 ،781 ،785 ،786 ،789 ،797 ،799 ،
، 33، 27، 26، 12، 4 :7ج  803، 802، 800
41 ،42 ،46 ،97 ،98 ،99 ،105 ،121 ،122 ،

140 ،141 ،151 ،154 ،162 ،163 ،164 ،
196 ،220 ،236 ،241 ،264 ،269 ،270 ،
289 ،290 ،295، 296 ،302 ،307 ،311 ،
322 ،323 ،324 ،327 ،332 ،344 ،364 ،
365 ،380 ،381 ،382 ،389 ،406 ،411 ،
412 ،413 ،420 ،453 ،473 ،477 ،491 ،
518 ،519 ،530 ،531 ،532 ،542 ،550 ،
571 ،572 ،573 ،574 ،597 ،607 ،629 ،
647 ،674 ،683 ،690 ،693 ،697 ،716 ،
760 ،768 ،787 ،790 ،792 ،796 ،799 ،
، 68، 67، 60، 41، 16 :8ج  804، 801، 800
70 ،82 ،84 ،92 ،106 ،114 ،129 ،131 ،

134 ،136 ،142 ،170 ،171 ،181 ،206 ،
252 ،254 ،257 ،258 ،259 ،278 ،281 ،
282 ،286 ،287 ،302 ،303 ،307 ،313 ،
318 ،335 ،348 ،349 ،356 ،362 ،364 ،
365 ،369 ،376 ،379 ،414 ،426 ،427 ،
439 ،457 ،475 ،491 ،507 ،511 ،519 ،
525 ،532 ،534 ،543 ،544 ،567 ،587 ،
588 ،592 ،602 ،619 ،620 ،650 ،651 ،
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663 ،703 ،712 ،730 ،755 ،762 ،763 ،
779 ،781 ،783 ،784 ،786 ،787 ،790 ،
، 54، 44، 43 :9ج  799، 798، 795، 793
60 ،77 ،78 ،79 ،114 ،126  ، ،132 ،153 ،

183 ،210 ،216 ،243 ،274 ،279 ،290 ،
291 ،292 ،320 ،326 ،327 ،328 ،332 ،
333 ،349 ،350 ،353 ،355 ،362 ،374 ،
384 ،396 ،397 ،398 ،419 ،430 ،432 ،
449 ،459 ،472 ،474 ،497 ،518 ،520 ،
521 ،525 ،572 ،606 ،621 ،630 ،631 ،
632 ،639 ،640 ،648 ،651 ،669 ،685 ،
703 ،707 ،708 ،761 ،762 ،774 ،777 ،
، 57، 56 :10ج  782، 781، 779، 778، 776
85 ،99 ،106 ،130 ،147 ،149 ،161 ،184 ،

187 ،188 ،189 ،192 ،195 ،210 ،219 ،
230 ،242 ،253 ،268 ،290 ،315 ،333 ،
335 ،342 ،369 ،404 ،405 ،409 ،419 ،
421 ،436 ،442 ،458 ،459 ،485 ،496 ،
506 ،518 ،528 ،532 ،533 ،534 ،535 ،
565 ،566 ،568 ،578 ،582 ،583 ،585 ،
603 ،617 ،618 ،629 ،640 ،642 ،653 ،
654 ،655 ،662 ،702 ،713 ،720 ،729 ،
740 ،741 ،758 ،759 ،761 ،762 ،763 ،
765 ،766 ،768 ،769 ،771 ،772 ،773 ،
776 ،777 ،779 ،780 ،781 ،783 ،784 ،
، 52، 51 ،50، 49، 35، 26، 21 :11ج  786
78 ،79 ،80 ،81 ،116 ،155 ،153 ،163 ،

166 ،167 ،176 ،193 ،196 ،199 ،204 ،
210 ،213 ،216 ،230 ،236 ،254 ،257 ،
273 ،274 ،293 ،294 ،304 ،322 ،324 ،
331 ،342 ،343 ،348 ،354 ،395 ،400 ،
413 ،431 ،432 ،449 ،468 ،500 ،502 ،
504 ،507 ،536 ،538 ،544 ،545 ،546 ،
580 ،581 ،594 ،618 ،626 ،635 ،647 ،
660 ،762 ،764 ،767 ،768 ،769 ،770 ،
773 ،775 ،778 ،779 ،780 ،782 ،783 ،
784 ،786 ،790 ،791 ،794 ،795 ،796 ،
 :12ج  806، 803، 802، 801، 798، 797
48 ،49 ،302 ،18 ،23 ،25 ،29 ،30 ،35 ،66 ،
72 ،84 ،108 ،110 ،149 ،153 ،154 ،164 ،

199 ،204 ،205 ،211 ،216 ،221 ،225 ،
253 ،263 ،268 ،270 ،278 ،281 ،282 ،
286 ،291 ،292 ،296 ،300 ،303 ،321 ،
335 ،358 ،378 ،380 ،406 ،414 ،435 ،
452 ،473 ،486 ،497 ،509 ،516 ،529 ،
554 ،572 ،575 ،622 ،624 ،630 ،631 ،
632 ،637 ،640 ،641 ،652 ،677 ،687 ،
688 ،705 ،722، 725 ،743 ،746 ،748 ،
749 ،756 ،770 ،771 ،772 ،773 ،775 ،
777 ،778 ،779 ،780 ،781 ،782 ،783 ،
786 ،787 ،789 ،790 ،791 ،793 ،794 ،
، 89، 86، 80، 63، 62، 61، 23 :13ج  796
94 ،159 ،171 ،172 ،215 ،266 ،267 ،123 ،

141 ،143 ،152 ،187 ،270 ،275 ،292 ،



 675)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

316 ،328 ،343 ،346 ،356 ،383 ،384 ،
414 ،416 ،423 ،425 ،426 ،430 ،432 ،
433 ،438 ،444 ،425 ،445 ،446 ،448 ،
449 ،451 

 815 :5جایرانشهر  
 226 :6ج  107 :1جبابل  

 337 :7جبازي دارز  
ــدان  ــتا(باغزن ــتان  ) روس ــع شهرس از تواب
، 437 :8ج  404 :6ج  367 :5جشــاهرود   

452 ،456 ،464 
 816 :5ج)  مسجد(باقرخان 

 736 :2جبالس  
ــه     240 :3ج  476، 245 :2ج  480 :1جبان
 :6ج  650، 184 :5ج  757، 692، 150 :4ج

 691، 108 :9ج  644 :8ج  292، 145
 660 :3جبجنورد  

 812 :5ج)  دانشگاه(برکلی 
 353 :9ج)  روستا(برم 

  388 :2ج  774 :3ج،  491 :1جبســــتان  
  718، 477، 400 :4ج  61 :3ج  548 :3ج
، 131، 103 :6ج  457، 314، 277 :5ج

، 241 :8ج  24 :8ج  738 :7ج  780، 425
، 120 :9ج  702، 699، 562، 532، 344
، 761، 752، 633 :10ج  780 ،613، 137
 :12ج  794، 789، 766 :11ج  778، 775
، 426، 386 :13ج  788، 785، 771، 111
440 ،443 

 :2ج)  از توابع شهرستان شـاهرود (بسطام 
، 96، 86 :6ج  574، 265، 259 :5ج  476
، 620، 613، 219 :9ج  458، 317، 141
742 ،759 

ــراق    ــره ع  :3ج  775، 735، 530 :1جبص
  794، 790، 697 :4ج  755، 754، 746
، 792، 783 :8ج  694، 501 :6ج  818 :5ج

، 776، 774، 761، 757 :10ج  799، 793
 ،791، 790، 788، 767، 760 :11ج  786
  796، 786، 784، 772، 767 :12ج  806
 451، 441، 439، 427، 422، 416 :13ج

 165 :6جاز توابع دامغان  ) روستا(بق 
 625 :9ج  773 :5ج)  روستا(بکران 

 822 :5ج)  روستا(بلوك مشکین 
 597 :5ج)  شهرستان(بندرگز 

 752 :6جبندماهشهر  
 355 :5جزهرا   بوئین

 452 :5ج  36 :4جبوکان  
 78: 4جداري سپاه پاسداران شاهرود  به

 707، 469، 134 :1جزهراي تهران   بهشت
 739 :2جبهشهر  

ــع شهرســتان شــاهرود(بیارجمنــد  )  از تواب
 418، 402 :2ج

 816 :5جبیت لحم  
، 723، 721، 491، 154 :1جالمقــدس   بیــت
، 803، 393 ،286 :5ج  140 :4ج  774، 772
  56 :9ج  345، 229، 197 :6ج  815، 811
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  789، 785 ،596 :11ج  775، 773 :10ج
 440، 438 :13ج  785، 783، 140 :12ج

 323 :6جبیمارستان امیرالمؤمنین سمنان  
 736 :4جبیمارستان بتایی اهواز  

 645 :3جبیمارستان ساسان تهران  
 272 :5جنژاد تهران   بیمارستان لبافی

 327 :6جبیمارستان لقمان تهران  
  198 :2ج  733، 83 :1جق  پاسگاه زید عرا

 625 :5ج 530، 678، 405 :4ج  530 :2ج
 675 :9ج 306، 162 :8ج 712، 299 :6ج

 130  :6ج  529 :3جپاوه  
 505 :7جپل دختر  

  607، 571، 491، 425 :1جپنجوین عـراق   
، 416، 380، 281، 208 :3ج  396 :2ج

 :5ج  669، 465 :4ج  687، 679، 495
  539 :6ج  586، 547، 487، 299، 265
 :8ج 749، 530، 526، 268، 194، 69 :7ج
15 ،82 ،104 ،273 ،424 ،490 ،576 ، 

619 
 93 :7جپیرانشهر  

  758 :3ج  777، 773، 764 :1جتبریـــــز  
  802، 801 :7ج  802، 800 :6ج  792 :4ج
 :11ج  782، 773، 759 :10ج  782 :9ج

  792، 783، 769 :12ج  800، 786، 763
 447، 438، 424 :13ج

 :4ج  554 :3ج  540 :1جتنگـــه جزابـــه  
 455 :9ج  201 :8ج  603 :5ج  685

 275 :6جتنگه چهارزبر کرمانشاه  
ــه ، 790، 794، 783 :5ج)  روســتا(دروار توی

801 
ــران   ، 267، 164، 137، 134، 89 :1جتهـــ

339 ،371 ،444 ،450 ،469 ،708 ،724 ،
765 ،769 ،771 ،772 ،776 ،777 ،778 ،
، 734، 733، 731، 587 :2ج  782، 780
، 739، 650، 505، 354، 72 :3ج  740، 738
، 776، 497 :4ج  760، 752، 750، 748
777 ،785 ،787 ،788 ،789 ،791 ،793 ،
، 701، 672، 628، 439، 345 :5ج  794
، 588، 30 :6ج  817، 814، 813، 811، 810
، 4 :7ج  804، 803، 799، 798، 797، 653

9 ،12 ،33 ،200 ،403 ،673 ،771 ،797 ،
، 781، 178 :8ج  805، 803، 800، 799
، 681، 294 :9ج  800، 789، 788، 782
، 161 :10ج  782، 779، 778، 777، 775
163 ،222 ،759 ،760 ،762 ،765 ،767 ،
768 ،769 ،770 ،771 ،773 ،779 ،780 ،
، 562 :11ج  787، 786، 784، 783، 782
596 ،616 ،627 ،764 ،765 ،768 ،773 ،
776 ،778 ،779 ،781 ،782 ،785 ،796 ،
797 ،799 ،802 ،803 ،806 ،807 ،808  
، 775، 772، 770، 432، 141، 74، 42 :12ج

777 ،778 ،779 ،780 ،781 ،783 ،789 ،
 :13ج  797، 796، 794، 793، 792، 790
362 ،425 ،427 ،430 ،432 ،433 ،434 ،



 677)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

435 ،436 ،438 ،444 ،445 ،447 ،448 ،
449 ،451 ،452 

 17 :2ج)  مسجد(ثامن االئمه 
ــاجرم     649 :3ج  377 :2ج  480 :1ججــ

 650، 290، 286 :5ج
 630 :9ج)  روستا(جاجی آباد رضوه 

 410 :1جماهشهر   -جاده آبادان 
 83 :4جاهواز   -جاده خرمشهر
 415 :1جکرمانشاه   -جاده نوسود 
 82 :8ججاویداالثر  
 812 :5ججبل عامل  

 675 :9ج)  روستا(جبالن 
 224 :9ج 195، 189 :5ج)  روستا(جزن 

 816 :5ج  734 :2ججزیره العرب  
، 141، 129، 89 :1ججزیره مجنون عـراق   

، 37 :2ج  594، 518، 483، 474، 458، 325
، 227، 140، 128، 28 :3ج  661، 356، 345
، 164 :4ج  704 ،504، 454، 339، 295، 245
240 ،246 ،332 ،353 ،496 ،513 ،541 ،
، 235، 189، 159، 25 :5ج  647، 627، 602
255 ،317 ،328 ،343 ،520 ،618 ،676 ،
، 295، 261، 213، 209، 165، 29 :6ج  790
، 217، 199، 15 :7ج  593، 418، 376، 362
243 ،289 ،354 ،410 ،540 ،565 ،578 ،
، 369، 351، 311، 287، 117 :8ج  633
، 430، 326، 322 :9ج  726، 601، 481
463 ،470 ،483 ،562 ،666 

 210 :8ج  668 :6ج  751 :5ججفیر  

، 219، 186، 152، 96، 95 :1ججمـــــاران  
339 ،442 ،443 ،458 ،485 ،491 ،578 ،
 195، 130، 97، 76 :2ج 751، 622، 620
334 ،339 ،345 ،346 ،356 ،358 ،397 ،
، 381، 324، 222، 101 :3ج  513، 477
404 ،405 ،418 ،462 ،515 ،533 ،535 ،
، 104، 56، 47 :4ج  705، 671، 650، 612
247 ،265 ،267 ،319 ،322 ،420 ،422 ،
426 ،436 ،628 ،630 ،648 ،670 ،705 ،
، 230، 150، 134، 82، 70 :5ج  786، 708
301 ،505 ،525 ،565 ،582 ،665 ،720 ،
، 428، 384، 342، 318، 234 :6ج  812
489 ،527 ،554 ،575 ،618 ،621 ،652 ،
، 85، 47 :7ج  748، 747، 669، 668، 656
103 ،226 ،306 ،308 ،311 ،340 ،342 ،
368 ،453 ،473 ،531 ،550 ،614 ،647 ،
، 119، 117 :8ج  698، 696، 690، 673
144 ،297 ،394 ،413 ،414 ،425 ،439 ،
443 ،595 ،621 ،670 ،671 ،686 ،753 ،
، 240، 210، 94، 88، 62، 16 :9ج  785
241 ،354 ،373 ،375 ،426 ،427 ،528 ،
، 30، 26 :10ج  712، 708، 686، 569، 530
60 ،62 ،85 ،106 ،148 ،240 ،325 ،368 ،

369 ،373 ،399 ،470 ،494 ،581 ،583 ،
، 40، 39 :11ج  764، 696، 617، 611، 609
103 ،126 ،127 ،137 ،197 ،224 ،225 ،
277 ،299 ،331 ،395 ،398 ،402 ،458 ،
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461 ،587 ،658 ،659 ،660 ،685 ،771  
، 170، 161، 117، 89، 48، 24، 23 :12ج

171 ،243 ،390 ،394 ،465 ،479 ،615 ،
، 93، 54 :13ج  774، 747، 746، 697، 680
153 ،160 ،371 ،372 ،429 

 :4ج  749 :3ج  774، 767 :1ججمـــــل  
   818، 815، 811 :5ج  794، 785، 414
، 651 :9ج  799، 792، 783 :8ج  797 :7ج

 :11ج  786، 775، 763 :10ج  780، 776
، 785، 773 :12ج  806، 788، 769، 399
 451، 440، 428، 362، 262 :13ج  796

روســتا از توابــع شهرســتان    (جوادآبــاد 
 615 :2ج)  گرمسار

روســـتا، از توابـــع شهرســـتان (جودانـــه 
 594 :8ج)  شاهرود

 257 :1ججیالن شاهرود  
 496 :6جچلغران  

 69 :5جچنانه  
 108 :9ج)  روستا(چهارده قلعه 

ــراق    ــران ع ــاج عم   15 :4ج  560 :1جح
 290 :9ج  405 :7ج  550 :6ج  340 :5ج

 682 :5ج)  روستا(حاجی 
 630 :9جآباد عراق   حاجی

 720 :3ج)  ع(حرم امام رضا
 484 :3جحرم امامزاده طاهر شهر ري  

 483 :3جحرم حضرت عبدالعظیم  

 :2ج  152، 151 :1ج) روسـتا ( آبـاد  حسین
 752 :8ج 356، 290 :5ج  607 :6ج 338
 748، 743 :12ج 721 :9ج

 281 :7جحسینه اعظم سمنان 
 218: 7جحسینه انرژي  

 720: 3جحسینه بیابانک  
 814 :5جحسینه جماران  
 630: 3جحسینیه شهداء  
 325 :9ج 567، 393 :4جحلبچه عراق  

 819 :5ج)  پادگان(حمیدیه 
 820 :5جین  حن

  794 :4ج 47: 2ج  778: 1جحوزه علمیه  
: 10ج  803، 228: 6ج  817، 321: 5ج

 794، 793، 782: 12ج  784، 783، 772
 751: 3جحوزه علمیه فارس  

 364: 7ج  811: 5جحوزه علمیه قم  
 765 :9ج)  روستا(حیدرآباد 

ــانخودي  ــتان  (خ ــع شهرس ــتا، از تواب روس
 393 :8ج)  شاهرود

ــان   :4ج  754، 750 :3ج  769 :1ج خراس
  28 :7ج  798 :6ج  815، 813 :5ج  787
، 773 :11ج  774، 765 :10ج  777 :9ج

 439، 430 :13ج  784، 775 :12ج  788
، 288، 197، 194، 55، 45 :1جخرمشـــهر  

، 377، 238 :2ج  774، 552، 352، 299
، 514، 29، 29 :3ج  737، 735، 587، 411
 :6ج  815 :5ج  791، 73 :4ج  728، 696



 679)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

، 279، 240، 65 :7ج  802، 688، 345، 226
، 210 :9ج  795، 340، 190 :8ج  615
  779، 775، 771، 245 :10ج  781، 591
   794، 789، 783، 278، 57 :11ج
، 440، 437 :13ج  789، 785، 782 :12ج

444 
 :3ج 462 :2ج 384 :1جخنـــدق عـــراق  

 :7ج  663، 612، 195 :5ج  612 :4ج  649
678 

  799 :11ج  782 :10ج  777 :1جخــواف  
 447 :13ج  792 :12ج

ــورزان  ــتا(خ ، 81، 73، 61، 30 :5ج)  روس
85 

 819 :5جخوزستان  
 441 :12ج  315، 306 :9ج)  روستا(خیج 

 277 :5ج)  روستا(خیرآباد 
 392 :2ج)  شهرستان(داراب 

 536 :6ج  348 :4ج  205 :2جدارخوین  
، 149، 147، 141، 79، 73 :1جدامغــــــان  

185 ،218 ،248 ،283 ،536 ،537 ،540 ،
، 323، 317، 241، 69، 63، 62 :3ج  666
 :4ج  741، 697، 586، 585، 584، 505
، 98، 95، 83، 69، 44 :5ج  614، 593، 176
99 ،143 ،199 ،334 ،386 ،388 ،390 ،393 ،

، 134، 77، 15 :6ج  618، 615، 612، 487
187 ،193 ،213 ،482 ،526 ،544 ،5547 ،
 :7ج  755، 701، 691، 688، 684، 678
186 ،194 ،205 ،257 ،262 ،340 ،354 ،

387 ،402 ،426 ،431 ،452 ،472 ،505 ،
، 40 :8ج  685، 678، 664، 620، 610، 530
298 ،319 ،323 ،523 ،586 ،626 ،350 ،
، 356، 323، 294، 291 :9ج  571، 524
، 300، 233 :9ج  715، 703، 521، 492
322 ،348 ،361 ،488 ،495 ،517 ،700 ،
  610، 494، 459، 442، 120، 99 :10ج  707
، 62 :12ج  717، 587، 213، 148 :11ج
63 ،83 ،108 ،110 ،141 ،214 ،215 ،404 ،

، 173، 34 :13ج  713، 658، 473، 406
238 ،293 ،304 ،306 ،355 

 812: 5جدانشکده فنی دانشگاه تهران  
 470: 4ج)  ع(مام صادقدانشگاه ا

 812: 5جدانشگاه برکلی  
 485: 3جدانشگاه تربیت معلم  

 485: 8جدبیرستان دهخدا  
 700 :7ج  25 :5ج)  مهدیشهر(درجزین 

 130 :2جدرستگاه امروان  
  800 :7ج  819 :5ج  373 :1جدزفــــول  

 :12ج  780 :11ج  769 :10ج  779 :9ج
 434 :13ج  779

ــاس    :6ج  592 :4ج  684 :3جدشــت عب
 379 :7ج  219

 275: 13جالحسنه شاهرود   دفتر قرض
 90 :5ج)  روستا(دالزیان 
 564 :1جدماوند  
 747 :3جدمشق  
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 219 :9ج  657 :5جدوسینه  
 620 :7ج  813 :5ج  285 :2جدهالویه  
 819 :5ج  731 :4جدهلران  
 78 :4ج) روستا(دهمالء 

 ) روستا از توابع شهرستان شـاهرود (دیزج 
 396 :9ج  514 :6ج  373 :9ج  687 :2ج

 706 :2جدیواندره  
 317 :4جرامیان  

 ،77 :2جرژیــم اشــغالگر قــدس اســرائیل  
 113 

ــه   ، 536، 367، 248، 137، 134 :1جرقابیــ
، 117 :3ج  626، 611، 208 :2ج  540
 :8ج  301 :7ج  447، 213 :4ج  448، 273
 :10ج  780، 722، 721 :9ج  794، 518
 443 :13ج  788 :12ج  794 :11ج  778

 736 :2جرقه  
)  روستا از توابع شهرستان سمنان(آباد  رکن
 293 :2ج

 673، 619 :2جرود دجله  
 26 :4جرود کارون  

 112 :4جرودبار  
 660 :9جرودخانه گالس  

روستاي ابـر از توابـع شهرسـتان شـاهرود      
 765، 757 :4ج  101، 95 :1ج

ابــع شهرســتان آبــاد از تو روســتاي ابــراهیم
 122 :1جشاهرود  

روستا از توابـع شهرسـتان   (روستاي ارمیان 

  100 :9ج)  شاهرود
روستاي اعـال از توابـع شهرسـتان سـمنان      

 707 :1ج
ــع شهرســتان   ــوه از تواب ــه ک روســتاي بادل

 358 :8جدامغان  
ــع شهرســتان   ــا از تواب ــاش علی روســتاي ت

 388، 114 :3جشاهرود  
 :9ج  664 :1جروستاي چهـارده زردوان   

483 ،501، 504 ،524 
ــتان   ــع شهرس ــاق از تواب ــتاي چهارط روس

 51، 45، 38 :1جشاهرود  
آبــاد از توابــع شهرســتان  روســتاي حســین

 168، 151 :1جشاهرود  
 724روستاي خیرآباد، 

ــتان     ــع شهرس ــتجرد از تواب ــتاي دس روس
 546، 530 :4جشاهرود  

روستاي دشتبو از توابع شهرستان شـاهرود   
 37 :2ج

روستاي دالزیان از توابع شهرستان سـمنان   
 722، 715 :1ج

روستاي دودانگه از توابع شهرستان سـاري   
 367 :1ج

روستاي دیزج از توابع شهرستان شـاهرود   
 521، 508 :4ج  391، 212، 174 :1ج

روستاي رویان از توابع شهرستان شـاهرود   
، 407، 387، 375، 369، 363، 210 :8ج

413 ،424 ،432 ،716 
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روستاي سروها از توابع شهرسـتان سـراب    
 764 :1ج

آبــاد از توابـع شهرســتان   روسـتاي شـرکت  
 500 :4جدامغان  

ــع شهرســتان  روســتاي صــالح ــاد از تواب آب
 612، 602، 588 :4جدامغان  

روستاي طرو از توابع شهرسـتان شـاهرود    
 373 :1ج

روستاي عبیرآباد از توابع شهرستان دامغان  
 644 :8ج

آباد کتول از توابـع شهرسـتان    علی روستاي
 513 :4ج  692 :1جگرگان  

روستاي فرومند از توابع شهرستان شاهرود  
 117 :2ج  560 :1ج

روستاي فیج از توابـع شهرسـتان شـاهرود     
 33 :1ج

آباد خانلر از توابع شهرسـتان   روستاي قاسم
 558 :9ج  697 :4جشاهرود  

تان روستاي قلعه آقاعبداهللا از توابع شهرسـ 
 657، 632 :1جشاهرود  

ــع    ــلیمان از تواب ــرزا س ــه می ــتاي قلع روس
 576: شهرستان شاهرود  ج

روستاي قلعه نو خرقان از توابع شهرسـتان  
ــاهرود    :8ج678 :4ج  400، 356 :1جشــ

582 
روستاي قوشه از توابع شهرستان شـاهرود   

 481 :4ج

ــتان   ــع شهرس ــان از تواب ــتاي کبوترخ روس
 566 :6جدامغان  
 580 :4جي کالته خیج  روستا

روستاي کالمو از توابع شهرستان شـاهرود   
 648، 635، 215 :1ج

روستاي کوهان از توابع شهرستان شاهرود  
 543 :8ج

روستاي گرمن از توابع شهرستان شـاهرود   
 277، 207 :1ج

روستاي مزرعه از توابع شهرسـتان گرگـان    
 733 :1ج

ــان  ــتاي می ــتان   روس ــع شهرس ــاد از تواب آب
 202 :1جود  شاهر

روستاي میقان از توابع شهرستان شـاهرود   
، 419، 410، 405، 400، 393، 368 :4ج

435 ،541 
روستاي وریکان از توابع شهرستان دامغـان   

 184 :1ج
ــان  ــع شــاهرود(روی  :5ج)  روســتا از تواب

 130 :6ج  714، 420
 819 :5جزالوآب  
 765 :4جزاهدان  
ــن ــاد  زری ــتا(آب ــ) روس ــع شهرس تان از تواب

 391 :6جشاهرود  
 322 :7ج)  روستا(زیارت 

ــاري    :7ج  732، 519، 514، 416 :3جســ
419 
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 725 :2جسامرا  
 461 :3جسبزوار  

 737 :2ج)  روستا(سراجه قم 
 599، 15 :6ج  190، 61 :1جسرپل ذهاب  

 740 :2جسرچشمه تهران  
  )شهر از توابـع شهرسـتان سـمنان   (سرخه 

، 647، 210 :9ج  455 :9ج  446، 15 :5ج
666 

 :2ج  202، 123، 122، 79 :1جسردشــت  
 :9ج  800، 605، 263، 262، 94 :7ج 135
  769 :10ج  779، 252، 234، 233، 184
 435 :13ج  780 :12ج  780، 500 :11ج

 736 :2جسرزمین بدر  
 736 :2جسرزمین صفه  

)  روستا از توابع شهرسـتان سـراب  (سروها 
 :13ج  769 :12ج  763 :11ج  759 :10ج

424 
ــقز    :9ج  800 :7ج 624 :7ج 215 :1جس

  779 :12ج  780 :11ج  769 :10ج  779
 434 :13ج

، 228، 227، 158، 109، 98 :1جســــمنان  
294 ،304 ،314 ،319 ،325 ،336 ،378 ،
444 ،452 ،458 ،464 ،474 ،477 ،491 ،
502 ،505 ،524 ،564 ،600 ،707 ،724 ،
، 466، 245، 285، 123 :2ج  749، 727
، 202، 135 :3ج  629، 559، 552، 498
، 503 :4ج  630، 629، 417، 412، 406
، 345، 328، 277، 159، 91 :5ج  776، 648

، 23 :6ج  688، 565، 561، 560، 579، 557
، 4، 3 :7ج  767، 675، 426، 309، 229، 30
12 ،34 ،36 ،49 ،66 ،133 ،135 ،149 ،163 ،

، 130، 30 :8ج  740، 726، 725، 669، 281
179 ،207 ،239 ،249 ،256 ،259 ،486 ،
، 243، 242، 216، 195 :9ج  620، 612
، 58 :10ج  748، 736، 735، 639، 637
146 ،149 ،198 ،199 ،213 ،533 ،658  
  616، 186، 185، 127، 121، 120، 62 :11ج
، 300 :13ج  656، 104، 103، 102 :12ج

332 ،368 
ــنندج    :4ج  279، 278 :2ج 363 :1جســ

170 
ــنگرد     479، 392 :2ج  774 :1جسوســــ

  800 :7ج  547 :6ج  29 :3ج  29 :3ج
  775، 769، 633 :10ج  779، 292 :9ج
، 779، 111 :12ج  789، 780، 492 :11ج

 440، 434 :13ج  785
ــومار   ، 124 :6ج  794 :5ج  435 :1جســ

438 
 151 :4ج)  روستا(شاد کوه سفلی 

ــاهرود   ، 131، 129، 111، 124، 96 :1جشـ
152 ،162 ،163 ،165 ،208 ،395 ،415 ،
420 ،425 ،435 ،439 ،483 ،511 ،544 ،
، 114 :2ج 676، 641، 561، 560، 552، 547
 :3ج  648، 646، 541، 527، 419، 241
، 214، 78، 57  :4ج 650، 529، 433، 101
225 ،226 ،273 ،289 ،335 ،422 ،459 ،
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، 104 :5ج  738، 679، 534، 483، 462
110 ،204  ،219 ،340 ،347 ،402 ،413 ،
474 ،493 ،520 ،650 ،663 ،682 ،696 ،
، 45، 38 :6ج 751، 743، 736، 724، 701
65 ،83 ،86 ،96 ،141 ،124 ،174 ،219 ،

233 ،284 ،295 ،303 ،466 ،599 ،618 ،
652 ،668 ،706 ،712 ،726 ،735 ،747 ،
، 93، 82، 77، 69، 26، 15 :7ج  785، 752
97 ،113 ،121 ،127 ،235 ،246 ،285 ،315 ،

326 ،331 ،337 ،362 ،379 ،410 ،438 ،
447 ،457 ،485 ،510 ،517 ،526 ،547 ،
600 ،624 ،627 ،633 ،645 ،695 ،749 ،
، 215، 201، 76، 66، 21 :8ج  758، 755
282 ،287 ،292 ،330 ،333 ،510 ،744  
  748، 591، 437، 431، 310، 138، 43 :9ج
، 598، 529، 192، 161، 159، 90، 51 :10ج

، 382، 381، 370، 340، 225 :11ج  721
، 231، 228، 177، 73 :12ج  659، 608
268 ،350 ،441 ،505 ،513 ،514 ،594 ،
 :13ج  748، 743، 645، 618، 615، 606
22 ،39 ،262 ،276 ،352 ،375 

 523 :8ج  531 :6جشرق بصره  
، 641، 635، 253، 73 :1جشرق رود دجلـه  

، 519، 305، 105، 75 :3ج  213 :2ج 715
 :5ج  385، 365، 216، 175، 60 :4ج  609
  706، 618، 587، 566 :6ج  736، 474، 204
، 570، 555، 340، 257، 246، 186 :7ج

  760، 437، 375، 29 :8ج  700، 688، 600

 765، 725، 488، 413، 331 :9ج
 176: 8جعصر   شرکت تعاونی ولی

 47 :2جرکت ذوب آهن  ش
 ، 118 :6ج  546 :4جشــــرهانی عــــراق  

627 
ــلمچه   ، 184، 174، 157، 60، 33 :1جشـــ

218 ،277 ،283 ،304 ،314 ،378 ،464 ،
، 15 :2ج  697، 664، 621، 556، 536، 530
91 ،104 ،117 ،166 ،268 ،278 ،333 ،338 ،

349 ،365 ،384 ،402 ،411 ،435 ،466 ،
472 ،498 ،507 ،512، 602 ،639 ،678  
، 250، 193، 189، 180، 144، 34، 24 :3ج

394 ،432 ،4651 ،481 ،533 ،571 ،583 ،
، 282، 260، 155، 76، 70 :4ج  709، 654
303 ،327 ،410 ،419 ،452 ،488 ،508 ،
، 85، 73، 61، 30، 15 :5ج  742، 689، 595
123 ،133 ،143 ،199 ،219 ،378 ،385 ،
413 ،525 ،557 ،639 ،672 ،724 ،773  
، 383، 312، 198، 193، 187، 141، 96 :6ج

397 ،404 ،443 ،482 ،483 ،526 ،527 ،
553 ،678 ،684 ،685 ،691 ،694 ،785  
، 294، 285، 205، 132، 127، 45، 20 :7ج

315 ،322 ،431 ،547 ،664 ،671 ،685 ،
، 231، 173، 89، 66، 59، 40 :8ج  788
302 ،319 ،333 ،393 ،505 ،507 ،510 ،
543 ،565 ،582 ،586 ،607 ،626 ،669 ،
، 319، 315، 306 :9ج  793، 716، 681
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353 ،378 ،410 ،418 ،479 ،504 ،524 ،
603 ،625 ،647 ،679 ،707 ،711 ،730 ،
، 771، 633، 277، 273 :10ج  742، 734
، 111 :12ج  791، 783، 492 :11ج  776
 437 :13ج  786، 782

 357 :5جآباد سبزوار   شمس
  775، 767، 493، 134، 114 :1جشــوروي  

، 94 :3ج  263، 2238، 118، 107 :2ج
108 ،326 ،388 ،390 ،391 ،533 ،535  
، 728، 726، 674، 673 :6ج  242، 53 :4ج

 :8ج  271، 212، 103، 100 :7ج  782
، 374، 372 :10ج  747، 744، 494، 240
 199، 121 :11ج  598، 597

 :5ج  698، 592 :3ج  138 :2جشـــــوش 
، 793، 330 :8ج  121 :7ج  644 :6ج  815
 :11ج  778، 776 :10ج  781 :9ج  794
، 441 :13ج  788، 786 :12ج  794، 790
443 

شهر بسـطام از توابـع شهرسـتان شـاهرود      
، 452 :4ج  676، 571، 116، 60، 55 :1ج

749 
ــع شهرســتان ســمنان   شــهر ســرخه از تواب

، 530، 518، 299، 291، 253، 193 :1ج
 :6ج  322 :2ج  621، 607، 594، 556
 552 :9ج  571، 559، 553، 539، 376

شهر کالته خیج از توابع شهرستان شاهرود  
 589 :9ج  718، 618 :4ج

شــهر مجــن از توابــع شهرســتان شــاهرود  
 692 :4ج  576 :1ج

شـهرایوانکی از توابــع شهرسـتان گرمســار    
 333 :2ج 585، 422، 384، 157 :1ج

 626 :2جستان اهواز  شهر
 256 :3جشهرستان بندر گز  
  181، 135، 56، 24 :2جشهرســتان تهــران  

  728، 504، 481، 278، 140، 114 :3ج
 603، 325، 326 :9ج

 37 :9ج  شهرستان جاجرم
، 105، 75، 71، 61 :3جشهرســتان دامغــان  

235 ،240 ،245 ،315 ،320 ،339 ،571 ،
، 52، 15 :4ج  737، 696، 669، 664، 583
100 ،111 ،170 ،175 ،202 ،488 ،496 ،
550 ،592 ،689 ،705 ،712 ،721 ،731 

 44 :3ج  142 :2جشهرستان ري  
 426 :9جشهرستان ساري 

، 189، 128، 117 :3جشهرســتان ســمنان   
193 ،208 ،214 ،281 ،295 ،404 ،411 ،
454 ،474 ،495 ،548 ،621 ،639 ،645 ،
، 97 :4ج  714، 709، 704، 701، 684، 674
155 ،164 ،180 ،251 ،477 ،627 ،647 ،
 508، 449 :9ج 775، 669، 660، 654

، 84، 75، 28، 15 :2جشهرســتان شــاهرود  
91 ،104 ،110 ،190 ،202 ،259 ،268 ،349 ،

388 ،411 ،482 ،507 ،512 ،530 ،592 ،
، 232، 180، 80 :3ج  696، 678، 673، 602
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250 ،263 ،305 ،352 ،423 ،427 ،432 ،
، 20 :4ج  592، 563، 533، 527، 448، 438
26 ،36 ،39 ،55 ،60 ،70 ،76 ،83 ،116 ،

139 ،150 ،207 ،213 ،216 ،219 ،224 ،
240 ،260 ،265 ،282 ،303 ،307 ،327 ،
332 ،337 ،348 ،353 ،365 ،376 ،385 ،
447 ،458 ،465 ،521 ،567 ،685 ،736  
 430 :9ج

 4:742ج  394 :3جشهرستان کردکوي  
 46 :4جشهرستان گرگان  

، 28، 24 :3ج  20 :2جشهرستان گرمسـار   
34 ،273 

 246 :4جشهرستان گنبد کاوس  
ــهر    ــتان مهدیش   443، 263، 83 :1جشهرس

، 358، 346، 278، 221، 92، 19، 15 :3ج
380 ،388 ،554 ،679 

 468 :4جشهرستان مینودشت  
 357 :5جاکبر اشرفی   شهرك شهداء علی

 :1جی از توابع شهرستان شاهرود  شهرمیام
669 ،697 

 90 :12ج  570 :11ج  85 :1جشهمیرزاد  
ــیراز     788 :4ج  751 :3ج  770 :1جشـــ

  800، 799 :7ج  799 :6ج،  814 :5ج
  769، 766 :10ج  779 :9ج  787 :8ج
 :13ج  779، 777 :12ج  780، 775 :11ج

432 ،434 
 718 :3جشیلی  

 111 :4جصالح مشطط  
ــفی ، 396 :3ج  737 :2ج  767 :1جن  صــ

 :5ج  787، 785 :4ج  756، 755، 749
، 783 :8ج  797 :7ج  799 :6ج  813، 811
، 763 :10ج  777، 776، 607 :9ج  787
، 788، 774، 769 :11ج  778، 775، 765
 :13ج  788، 785، 776، 773 :12ج  794
80 ،428 ،431 ،440 ،443 

 536: 7جصندوق فاطمیون  
)  ع(الحسنه امام جعفر صادق قرضصندوق 

 129: 3ج
)  عـج (الحسـنه امـام زمـان     صندوق قـرض 

 536: 7ج
 335: 8جالحسنه بسطام   صندوق قرض
 229: 4جالحسنه پرو   صندوق قرض
 356: 5جآباد   الحسنه حسین صندوق قرض

الحســـنه حضـــرت   صـــندوق قـــرض 
 536: 7جشهمیرزادي  ) ع(ابوالفضل

و روجـا  الحسنه ذوب آهن د صندوق قرض
 585 :3ج

 430: 2جالحسنه قائم   صندوق قرض
 770: 7جالحسنه گرمن   صندوق قرض
 312: 7جالحسنه السجرد   صندوق قرض
 629: 3جالحسنه وحدت   صندوق قرض
: 5ج)  عج(عصر الحسنه ولی صندوق قرض

746 ،755 
 176: 8ج)  ع(صندوق مسجد امام جعفر
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ــاد  صــوفی ــتان (آب ــع شهرس روســتا از تواب
 228 :9ج)  سمنان

 130 :2ج)  شهرستان دامغان(صیدآباد 
 820 :5جطائف  

 618، 615 :5ج)  مسجد روستا(طاق 
 592، 586، 541 :5ج)  روستا(آباد  طالب

 569 :4ج  738 :2جطبس  
)  از توابع شهرسـتان دامغـان  ) روستا(طرزه 
 591 :8ج  383 :6ج  481 :5ج 723 :2ج

 625 :5ج)  روستا(طرود 
 440 :5جطالئیه  
 819 :5ج)  دشت(عباس 

ــاد  ــع شهرســتان (عبــداهللا آب روســتا از تواب
 128 :2ج)  دامغان

، 319، 292، 185، 124، 90 :1جعـــــراق   
418 ،540 ،658 ،697 ،710 ،735 ،767 ،
، 272، 271 271، 118 :2ج  779، 775، 771
275 ،334 ،350 ،464 ،467 ،734 ،735 ،
، 753، 752، 418، 381، 233، 69 :3ج  739
، 386، 380، 273 :5ج  759، 756، 754
، 97 :6ج  818، 815، 814، 813، 580، 390
168 ،197 ،201 ،319 ،344 ،410 ،506 ،
602 ،612 ،728 ،781 ،799 ،800 ،801 ،
، 389، 365، 244، 27، 26، 4 :7ج  803
، 206، 180 :8ج  804، 787، 615، 590
456 ،457 ،544 ،620 ،763 ،783 ،787 ،
، 396، 292 :9ج  798، 794، 792، 790

397 ،776 ،777 ،779 ،781 ،782 ،783  
، 767، 765، 763، 761، 720، 607 :10ج

768 ،771 ،772 ،774 ،776 ،777 ،778 ،
، 235، 216، 34 :11ج  785، 784، 780
236 ،323 ،374 ،396 ،503 ،635 ،720 ،
751 ،767 ،770 ،774 ،776 ،777 ،783 ،
784 ،787 ،788 ،790 ،792 ،794 ،796 ،
، 354، 323، 302، 264 :12ج  804، 803
644 ،645 ،688 ،756 ،771 ،772 ،773 ،
776 ،777 ،778 ،782 ،784 ،786 ،787 ،
، 81، 77، 69 :13ج  795، 794، 790، 788
94 ،234 ،426 ،427 ،428 ،431 ،432 ،433 ،

437 ،439 ،441 ،442 ،443 ،445 ،449 ،
450 

 515 :3جعربستان  
ــی ــاد آ عل ــتا(ب   761 :5ج  635 :2ج)  روس
 322، 290 :9ج

، 190 :2ج  576، 319 :1جخـــوش   عـــین
، 701 ،404، 358، 199، 80 :3ج  271، 223
، 687، 104 :5ج  749، 251، 46 :4ج  714
  673، 391، 330، 174 :6ج  743، 334
، 276 :8ج 595، 387، 97، 60، 41، 32 :7ج

، 224348 :9ج  794، 456، 452، 413، 363
361 ،517 ،528 ،535 ،780   
  788 :12ج  794، 720 :11ج  778 :10ج
 443 :13ج

 149 :1جغنی آباد  



 687)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

 817 :5ج)  استان(فارس 
 :2ج  511، 505، 207، 101 :1جفاو عراق  

، 235، 204 :3ج  687، 629، 544، 274، 24
، 307، 265، 207 :4ج،  438، 263، 257
، 467، 512، 509، 259، 167 :5ج  458
، 284، 233، 65 :6ج  761، 719، 714،  574
، 419، 395، 331، 113 :7ج  469، 466
، 553، 407، 215 :8ج  766، 627، 447
، 426، 93 :9ج  705، 662، 650، 594، 591
759 

 818 :5ج)  رود(فرات 
 711، 691 :9ج)  روستا(فرات 

ــه     752، 108، 105 :3ج  763 :1جفرانســ
، 219 :10ج  775، 774 :9ج  781 :8ج

، 764، 762 :11ج  767، 759، 758، 232
، 423 :13ج  778، 770، 768 :12ج  777
425 ،433 

 334 :5ج)  روستا(فرومد 
، 705 :4ج  592، 249 :2ج  781 :1جفکــه 

 535، 26 :7ج  110 :5ج  775
  708 :2ج  778، 493، 393 :1جفلســـطین  

  793 :4ج  718، 755، 748، 718، 456 :3ج
  803، 364، 98 :7ج  803 :6ج  811 :5ج
 :10ج  761، 375 :9ج  797، 790 :8ج

، 413، 34 :11ج  782، 775، 772، 762
، 172، 17 :12ج  800، 788، 785، 769
، 437، 428 :13ج  792، 785، 782، 773
440 ،447 

 663 :2جفلیپین  
روســتا از توابــع شهرســتان (فــوالد محلــه 

 316، 310، 303 :2ج)  مهدیشهر
ــاد فی ــتا(روزآب ــتان  ) روس ــع شهرس از تواب

 319 :9ج  520 :6جشاهرود  
، 545، 393، 320، 208، 85، 53 :1جقدس  

، 186 :2ج 777، 772، 766، 736، 664، 663
، 477، 283، 94 :3ج  731، 726، 680، 427
500 ،515 ،576 ،586 ،675 ،730 ،747  
، 200 :6ج  810، 643، 425، 201 :5ج

303 ،304 ،342 ،399 ،531 ،532 ،797 ،
، 212، 154، 150، 140، 134، 57 :7ج  802
244 ،364 ،492 ،556 ،558 ،607 ،675 ،
، 227، 181، 105، 70 :8ج  802، 797، 730
288 ،407 ،408 ،443 ،519 ،676 ،678 ،
، 485، 464، 450 :9ج  797، 782، 755
، 212، 149، 144، 143 :10ج  775، 563
232 ،244 ،323 ،327 ،328 ،334 ،336 ،
340 ،348 ،355 ،356 ،357 ،365 ،370 ،
552 ،618 ،720 ،761 ،770 ،773 ،782  
، 509، 503، 413، 248، 236، 134 :11ج

555 ،649 ،652 ،654 ،662 ،766 ،781 ،
، 129، 128، 67، 63، 61 :12ج  800، 785
130 ،264 ،267 ،526 ،528 ،654 ،771 ،
، 299، 275، 250 :13ج  792، 783، 780
301 ،384 ،413 ،414 ،417 ،426 ،435 ،
438 ،447 
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 770: 7جالحسنه جهاد   قرض
 676: 3جالحسنه جهادیه   قرض
 293: 13جالحسنه وحدت   قرض
 219، 204 :5ج)  روستا(آباد  قرن

 417 :3جقریه لنگرود ساري  
  817 :5ج  788  :4ج  771 :1جقــــزوین  

  778 :9ج  788 :8ج  799 :7ج  799 :6ج
  777 :12ج  776 :11ج  767، 161 :10ج
 432 :13ج

 520 :6جقصر شیرین  
)  روستا از توابع شهرستان شاهرود(قلعه نو 

 274 :2ج
، 676، 500 :5ج)  روسـتا (قلعه نـو فرقـان   

 618، 466، 284، 83، 45 :6ج 719
 632 :1جقله چغالوند  

، 778، 777، 771، 768، 765، 702 :1جقــم  
  740، 737، 732، 731، 442، 186 :2ج 780
، 785، 776  :4ج  758، 753، 749 :3ج

 :5ج  794، 792، 791، 790، 788، 786
، 797 :6ج  822، 817، 814، 812، 810
، 149، 4 :7ج  804، 803، 802، 800، 798
201 ،249 ،364 ،639 ،796 ،798 ،802 ،
  795، 790، 785، 782، 485 :8ج  803
 :10ج  781، 776، 775، 285، 160 :9ج

512 ،760 ،764 ،768 ،770 ،772 ،779 ،
، 185 :11ج  787، 786، 784، 783، 782
387 ،402 ،764 ،771 ،778 ،781 ،784 ،

 :12ج  807، 806، 803، 801، 799، 795
67 ،510 ،770 ،774 ،778 ،780 ،782 ،789 ،

، 368 :13ج  797، 796، 794، 793، 792
425 ،429 ،433 ،435 ،437 ،444 ،447 ،
448، 449 ،451 ،452 

 272 :5ج)  روستا(قهج علیا 
  799 :11ج  782 :10ج  777 :1جکاشــمر  

 447 :13ج  792 :12ج
  785 :11ج  773 :10ج  772 :1جکراچی  

 438 :13ج  783 :12ج
 :4ج  383، 109 :3ج  770 :1جکردســتان  

، 406، 102، 99 :7ج  814 :5ج  788، 359
، 429 :10ج  316 :8ج  629، 628، 440
 :12ج  776، 246، 208 :11ج  767، 478
 432 :13ج  777

 405، 97، 50 :2ج 779، 664 :1جکوفــــه  
، 142، 93 :4ج  339، 195 :3ج  734، 739
، 93 :7ج  821، 816 :5ج  379، 377، 187
94 ،101 ،225 ،322 ،323 ،355 ،356 ،419 ،

، 135 :8ج  717، 674، 638، 634، 421
217 ،219 ،238 ،240 ،414 ،525 ،567  
، 278، 116، 40، 39 :11ج 32، 29 :9ج

، 428، 424، 423، 272، 122 :13ج  372
432 ،436 ،438 ،439 ،440 ،441 ،442 ،
447 

 819 :5جکارون  
 822 :5جکاشمر  



 689)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

 725 :2جکاظمین  
  315، 286، 225، 112، 17: 2جکتابخانــــه  

: 6ج  620، 323، 290، 206: 5ج  413: 4ج
  78: 10ج  749، 703، 357: 9ج  345، 314
 657، 576: 12ج  598، 511، 382: 11ج

 275: 13جکتابخانه امور تربیتی بسطام  
: 5ج  432: 1جکتابخانه انجمـن اسـالمی    

620 
 177: 8جکتابخانه دبستان مفید درازآب  

 334: 13جکتابخانه درجزین  
 713: 4جکتابخانه ملی  

، 91، 66، 61، 53، 52، 51، 47 :1جکـــربال  
95 ،98 ،112 ،149 ،154 ،184 ،186 ،188 ،

203 ،229 ،263 ،264 ،279 ،284 ،328 ،
345 ،458 ،470 ،571 ،572 ،578 ،598 ،
625 ،632 ،657 ،663 ،664 ،665 ،671 ،
677 ،699 ،727 ،736 ،764 ،767 ،773  
، 168، 130، 112، 87، 79، 38658 :2ج

240 ،250 ،251 ،306 ،316 ،350 ،386 ،
، 68، 66 :3ج  725، 629، 662، 515، 446
76 ،84 ،85 ،94 ،101 ،109 ،140 ،141 ،

183 ،215 ،222 ،267 ،275 ،321 ،324 ،
339 ،342 ،364 ،418 ،428 ،448 ،449 ،
461 ،463 ،464 ،465 ،477 ،485 ،515 ،
557 ،574 ،575 ،576 ،586 ،612 ،614 ،
650 ،656 ،702 ،729 ،730 ،733 ،754 ،
، 242، 176، 120، 84 ،47، 22 :4ج 755

266 ،267 ،305 ،310 ،334 ،338 ،342 ،
357 ،310 ،369 ،386  ،389 ،395 ،406 ،
407 ،414 ،522 ،567 ،568 ،571 ،579 ،
581 ،593 ،606 ،620 ،634 ،657 ،660 ،
662 ،664 ،707 ،765 ،767 ،785 ،790  
، 98، 97، 86، 83، 81، 75، 40، 38، 26 :5ج

106 ،117 ،123 ،124 ،135 ،256 ،301 ،
319 ،343 ،345 ،380 ،400 ،401 ،425 ،
436 ،440 ،481 ،548 ،549 ،560 ،561 ،
575 ،530 ،541 ،543 ،549 ،561 ،576 ،
589 ،626 ،652 ،660 ،697 ،703 ،704 ،
728 ،729 ،740 ،743 ،744 ،754 ،796 ،
، 221، 196، 51، 47 :6ج  815، 812، 810
236 ،264 ،288 ،304 ،309 ،320، 330 ،
331 ،332 ،342 ،343 ،368 ،387 ،399 ،
401 ،404 ،405 ،438 ،439 ،471 ،522 ،
555 ،575 ،593 ،595 ،609 ،612 ،621 ،
647 ،679 ،684 ،685 ،686 ،692 ،706 ،
708 ،728 ،729 ،758 ،759 ،787 ،788 ،
، 94، 93، 79، 78، 77، 22 :7ج  801، 800
99 ،100 ،104 ،134 ،140 ،154 ،161 ،166 ،

167 ،195 ،211 ،218 ،246 ،250 ،268 ،
269 ،322 ،323 ،332 ،334 ،363 ،366 ،
387 ،390 ،398 ،402 ،403 ،412 ،420 ،
427 ،476 ،486 ،493 ،494 ،527 ،551 ،
556 ،558 ،571 ،573 ،587 ،601 ،602 ،
614 ،615 ،636 ،640 ،675 ،687 ،690 ،
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716 ،724 ،725 ،750 ،752 ،791 ،801  
، 136، 133، 127، 105، 93، 70، 55 :8ج

140 ،181 ،182 ،227 ،238 ،239 ،282 ،
303 ،313 ،339 ،357 ،369 ،375 ،378 ،
380 ،408 ،414 ،426 ،442 ،453 ،457 ،
474 ،476 ،494 ،511 ،520 ،526 ،540 ،
553 ،555 ،592 ،621 ،676 ،678 ،703 ،
712 ،737 ،754 ،755 ، ،780 ،788 ،789 ،
، 65، 62، 56، 55، 54 ،39 :9ج  797، 792
78 ،82 ،90 ،101 ،148 ،157 ،240 ،243 ،

244 ،266 ،268 ،279 ،309 ،336 ،355 ،
405 ،448 ،449 ،450 ،455 ،456 ،460 ،
464 ،484 ،485 ،488 ،492 ،540 ،565 ،
607 ،639 ،653 ،712 ،725 ،726 ،763  
، 126، 112، 99، 85، 64، 60، 57، 44 :10ج

130 ،132 ،149 ،163، 185 ،192 ،211 ،
231 ،232 ،251 ،274 ،276 ،277 ،279 ،
309 ،348 ،355 ،362 ،364 ،365 ،372 ،
374 ،381 ،383 ،399 ،437 ،438 ،463 ،
520 ،533 ،552 ،557 ،579 ،618 ،663 ،
683 ،684 ،704 ،711 ،713 ،721 ،728 ،
730 ،774 ،758 ،759 ،763 ،767 ،771 ،
، 71، 27 :11ج 782، 777، 776، 774، 773
79 ،99 ،105 ،128 ،149 ،164 ،168 ،169 ،

183 ،226 ،236 ،237 ،248 ،249 ،258 ،
323 ،372 ،373 ،375 ،382 ،396 ،399 ،
401 ،413 ،420 ،422 ،431 ،449 ،470 ،

546 ،554 ،555 ،573 ،574 ،576 ،581 ،
589 ،596 ،606 ،609 ،618 ،630 ،631 ،
635 ،640 ،647 ،648 ،662 ،706 ،721 ،
730 ،757 ،762 ،763 ،769 ،776 ،782 ،
 :12ج  801، 792، 790، 788، 787، 786
17 ،22 ،25 ،43 ،79 ،110 ،111 ،125 ،133 ،

134 ،135 ،179 ،204 ،205 ،221 ،222 ،
244 ،270 ،284 ،285 ،290 ،292 ،345 ،
377 ،380 ،391 ،392 ،479 ،508 ،510 ،
513 ،515 ،526 ،528 ،606 ،651 ،653 ،
656 ،670 ،677 ،696 ،699 ،755 ،768 ،
769 ،773 ،777 ،781 ،783 ،784 ،785 ،
، 66، 21، 17، 15 :13ج  792، 787، 786
69 ،77 ،81 ،95 ،111 ،113 ،122 ،171 ،

174 ،206 ،247 ،249 ،275 ،299 ،301 ،
384 ،395 ،396 ،400 ،402 ،413 ،414 ،
416 ،417 ،439 

 700 :7ج)  شهرستان(کرج 
  560 :5ج  97 :4ج  114 :3جکرخـه نـور    

 636 :9ج  266 :9ج  55 :7ج
 813 :5ج  280، 246 :2جکردستان  

 734 :2جکرمان  
 123 :2جکرمانشاه  

) روستا از توابع شهرستان شـاهرود (کرنگ 
 193 :9ج

)  روســتا از توابــع شهرســتان دامغــان(کـال  
 462 :2ج



 691)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :9ج  143 :5ج  721 :2ج)  روسـتا (کالته 
331 

 :5جوابع شهرستان شاهرود کالته خیج از ت
، 669، 662، 657، 650 :8ج  396، 378
676 ،681 ،695 ،699 ،702 ،705 ،711 ،
، 59، 53، 42، 29، 15 :9ج 760، 726، 720
76 ،87 ،93 ،113 ،120 ،131 ،137 ،147 ، 

روسـتا از توابـع شهرسـتان    (کالته رودبـار  
 723، 714، 702 :2ج)  دامغان
 184 :5ج)  روستا(کالمو 

 483: 3جکمیته امداد کرج  
کمیتــه فرهنگــی جهادســازندگی شــاهرود  

 755، 745: 5ج
 819 :5ج)  رودخانه(کنجانجم 

 147، 20 :2ج  109، 107 :1جکوشـــــک  
 244 :8ج

)  روستا از توابع شهرستان مهدیشهر(کولیم 
 369، 367، 365 :2ج

 736 :2جکوه احد  
 396 :5جگتوند  

 474 :3جگرد گوتل  
، 204، 133، 123 :5ج)  سـتان شهر(گرگان 

، 302 :8ج  462 :7ج  710، 440، 219
532 ،539 

 :2ج  363، 352، 288، 41 :1جگرمســـار  
  457 :5ج  706، 25 :3ج  356، 288، 176
 :11ج  125 :10ج  545، 544، 292 :6ج
91 

)  روستا از توابع شهرستان شـاهرود (گرمن 
 345 :2ج

 822، 255 :5ج)  شهرستان(گلپایگان 
گلزار شهداري روستاي چهارطاق از توابع 

 51، 45، 38 :1جشهرستان شاهرود  
گلــزار شــهداس فــردوس رضــاي دامغــان  

، 505، 426، 387، 354، 340، 194 :7ج
620 ،664 ،671 ،678 ،685 

روسـتاي امیریـه شهرسـتان    (گلزار شهداي 
 208 :2ج)  دامغان

آباد از توابع شهرستان  گلزار شهداي ابراهیم
 122 :1جد  شاهرو

 :2جگلزار شهداي امامزاده اشرف سـمنان   
، 328، 159 :5ج 474، 481 :3ج  587، 559
، 159، 149، 145 :6ج  579، 560، 557
، 29 :8ج  769، 488، 335، 275، 261، 256
59 ،173 ،607 ،619 

 245 :2جگلزار شهداي امامزاده اشرق  
گلزار شهداي امـامزاده یحیـاي زادگـاهش    

 449 :9ج
 :1جار شهداي امامزاده یحیاي سـمنان  گلز
107 ،227 ،304 ،314 ،336 ،450 ،458 ،
464 ،474 ،477 ،491 ،502 ،505 ،715 ،
، 660، 654، 627، 251، 97 :4ج  749، 722
، 496، 425، 226، 209، 29، 21 :6ج  669
، 65، 60، 55، 32 :7ج 780، 765، 593
147 ،161 ،268 ،279 ،540 ،565 ،584 ،
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، 162، 127، 117، 53 :8ج  7223، 595
168 ،231 ،235 ،241 ،244 ،247 ،273 ،
276 ،306 ،311 ،505 ،562 ،611 

گلزار شهداي امـامزاده یحیـاي شهرسـتان    
 302 :8جگرگان  

 284 :9جگلزار شهداي امامزاده یحیی 
 :3جگلزار شهداي امامزاده یحیی سـمنان   

117 ،121 ،128 ،140 ،144 ،199 ،202 ،
، 173، 90 :5ج  510، 495، 404، 295، 281
435 ،452 ،457 ،639 ،672 ،687 

گلزار شهداي باغزندان از توابع شهرسـتان  
 404 :6جشاهرود  

گلزار شهداي بسـطام از توابـع شهرسـتان    
ــاهرود   ، 86 :6ج 574، 265، 259 :5جشــ

96 ،141 
گلزار شهداي بق از توابع شهرستان دامغان  

 165 :6ج
 :3جي مشـهد   گلزار شهداي بهشت رضـا 

 118 :6ج  232
زهــراي شهرســتان  گلــزار شــهداي بهشــت

ــران   ، 488 :4ج  466، 411، 142 :2جتهــ
 402، 199 :7ج  775، 705

گلزار شـهداي چاشـم از توابـع شهرسـتان     
 426 :9جمهدیشهر 

 482 :6جگلزار شهداي چهارده دامغان  
آباد از توابع شهرستان  گلزار شهداي حسین

 168 :1جشاهرود  

، 73، 61، 30 :5جزار شـهداي خـورزان    گل
81 ،85 

گلزار شـهداي دیـزج از توابـع شهرسـتان     
 391، 212، 174 :1جشاهرود  

ــع    ــو تواب ــتاي آهوان ــهداي روس ــزار ش گل
 514، 103 :6جشهرستان دامغان  

ــتان    ــر شهرس ــتاي اب ــهداي روس ــزار ش گل
 101، 95، 89 :3جشاهرود  

 :6جگلزار شهداي روستاي ابوالبق دامغان  
547 ،550 

گلــزار شــهداي روســتاي اراد از توابــع    
 481 :8جشهرستان سمنان  

، 314 :5جگلزار شهداي روسـتاي اروانـه    
317 

گلزار شهداي روسـتاي اسـتربند از توابـع    
 401 :8جشهرستان شاهرود  

گلزار شهداي روستاي افتر از توابع سمنان  
 312، 308 :6ج

گلزار شـهداي روسـتاي امیرآبـاد جـاجرم      
 657، 282 :5ج

گلــزار شــهداي روســتاي امیرآبــاد دامغــان  
 334، 110 :5ج

گلزار شهداي روستاي باغ زنـدان از توابـع   
، 456، 452، 437 :8جشهرســتان شــاهرود  

464 
گلزار شهداي روستاي باغ زندان شـاهرود   

 367 :5ج



 693)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

گلزار شهداي روسـتاي بکـران شهرسـتان    
 773 :5جشاهرود  

 :4جرود  گلزار شهداي روستاي پرو شـاه 
224 ،282 

ــرو شهرســتان   گلــزار شــهداي روســتاي پ
 558 :9ج  زادگاهش

دروار از توابـع   گلزار شهداي روستاي تویه
ــان  ــتان دامغـ ، 794، 790، 783 :5جشهرسـ

801 
ــع   ــزار شــهداي روســتاي جــزن از تواب گل

 319 :8جشهرستان دامغان  
گلزار شـهداي روسـتاي جـزن شهرسـتان     

 189 :5جدامغان  
ي روسـتاي جودانـه از توابـع    گلزار شـهدا 

 594 :8جشهرستان شاهرود  
گلزار شهداي روستاي چهار طـاق پـرو از   

 539 :2جتوابع شهرستان شاهرود  
گلزار شهداي روستاي حسن آباد از توابـع  

 752 :8جشهرستان سمنان  
آباد شـاهرود    گلزار شهداي روستاي حسین

 355 :5ج
گلزار شهداي روستاي خانخودي از توابـع  

 393 :8جهرستان شاهرود  ش
گلزار شهداي روسـتاي خیرآبـاد از توابـع    

 377، 123 :2جشهرستان سمنان 
گلزار شـهداي روسـتاي درجـزین سـمنان      

 227 :3ج

گلزار شهداي روسـتاي دسـتجرد از توابـع    
 546، 530 :4جشهرستان شاهرود  

گلزار شهداي روسـتاي ده نمـک گرمسـار     
 288 :2ج

ــع گلــزار شــهداي روســتاي دیبــا ج از تواب
 262 :7جشهرستان دامغان  

گلــزار شــهداي روســتاي رویــان از توابــع 
ــتان شــاهرود    :6ج  714، 420 :5جشهرس

130 
گلزار شـهداي روسـتاي زیـارت از توابـع     

 322 :7جشهرستان مهدیشهر  
گلزار شهداي روسـتاي سـرکویر از توابـع    

 425 :1جشهرستان سمنان  
ان گلزار شهداي روستاي صیدآباد شهرسـت 

 681 :7جدامغان  
گلــزار شــهداي روســتاي طــاق شهرســتان 

 618 :5جدامغان  
آباد شهرستان  گلزار شهداي روستاي طالب

 592، 586، 567، 547، 541 :5جمهدیشهر  
ــع   ــرو از تواب ــتاي ط ــهداي روس ــزار ش گل

ــاهرود    ــتان ش   625 :5ج  373 :1جشهرس
 591 :8ج

آبـاد شهرسـتان    گلزار شهداي روستاي علی
 757 :4ج  شاهرود

آبـاد کتـول از    گلزار شهداي روستاي علـی 
 692 :1جتوابع شهرستان گرگان  
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آبـاد دامغـان     گلزار شهداي روسـتاي غنـی  
 147 :1ج

ــع  گلــزار شــهداي روســتاي فــرات از تواب
 526  :6ج  44 :3جشهرستان دامغان  

گلزار شـهداي روسـتاي فرومنـد از توابـع     
 560 :1جشهرستان شاهرود  

ــهداي  ــزار ش ــع  گل ــیج از تواب ــتاي ف روس
 33 :1جشهرستان شاهرود  

گلزار شهداي روستاي فیروزآبـاد از توابـع   
 520 :6جشهرستان شاهرود  

گلزار شهداي روسـتاي قلعـه آقاعبـداهللا از    
 657، 632 :1جتوابع شهرستان شاهرود  

گلزار شهداي روستاي قلعه میرزا سـلیمان  
 576 :8جاز توابع شهرستان شاهرود  

داي روسـتاي قلعـه نـو از توابـع     گلزار شه
 719، 676، 500 :5جشاهرود  

گلزار شهداي روستاي قلعه نـو خرقـان از   
  400، 356 :1جتوابع شهرسـتان شـاهرود    

 582 :8ج  678 :4ج
ــع  گلــزار شــهداي روســتاي قوشــه از تواب

 481 :4جشهرستان شاهرود  
گلزار شهداي روستاي قهج علیـا شـاهرود    

 272 :5ج
روســتاي کــاورد از توابــع گلــزار شــهداي 

 378، 367 :1جشهرستان سمنان  
ــار    ــه رودب ــتاي کالت ــهداي روس ــزار ش گل

 193 :6ج  719 :2جشهرستان دامغان  

گلــزار شــهداي روســتاي کالمــو از توابــع 
ــاهرود    ــتان ش   648، 635، 215 :1جشهرس

 184 :5ج
گلزار شـهداي روسـتاي کوهـان از توابـع     

 543 :8جشهرستان شاهرود  
شــهداي روســتاي گــرمن از توابــع گلــزار 

 277، 207 :1جشهرستان شاهرود  
گلزار شـهداي روسـتاي السـجرد سـمنان      

 139 :7ج
گلزار شهداي روستاي مؤمن آبـاد دامغـان    

 351 :8ج  737 :3ج
گلــزار شــهداي روســتاي مــزج شهرســتان 

 553 :8جشاهرود  
گلزار شـهداي روسـتاي مهـدآباد از توابـع     

 288 :1جگرمسار  
ــزار  دوســت  شــهداي روســتاي مهمــانگل

 344 :8ج  440 :5جشهرستان دامغان  
آبـاد از توابـع    گلزار شهداي روستاي میـان 

 202 :1جشهرستان شاهرود  
ــع  گلــزار شــهداي روســتاي میقــان از تواب

  482 :2ج  129 :1جشهرســـتان شـــاهرود 
  541، 435، 419، 410، 400، 393 :4ج
 518 :8ج  167 :5ج

 151 :1جنکاش گلزار شهداي روستاي 
گلزار شهداي روستاي نمـدمال شهرسـتان   

 333 :8جشاهرود  
گلزار شهداي روسـتاي وامـرزان از توابـع    

 644 :6جدامغان  



 695)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

 419 :7جگلزار شهداي ساري  
گلزار شهداي سـرخه از توابـع شهرسـتان    

ــمنان   ، 299، 291، 253 :3ج،  193 :1جسـ
518 ،530 ،556 ،594 ،607 ،621 

 570 :5جن  گلزار شهداي سمنا
ــع     ــطام از تواب ــهر بس ــهداي ش ــزار ش گل

ــاهرود   ــتان شـ ، 116، 60، 55 :1جشهرسـ
 749، 452 :4ج    676، 571

ــع  گلــزار شــهداي شــهر بیارجمنــد از تواب
 410 :1جشهرستان شاهرود  

ــع   ــزار شــهداي شــهر درجــزین از تواب گل
 700 :7ج  25 :5جشهرستان مهدیشهر  

ــرخه    ــهر س ــهداي ش ــزار ش ــع (گل از تواب
  446، 15 :5ج 181 :2ج)  رستان سمنانشه
 571، 559، 553، 539، 376 :6ج

گلــزار شــهداي شــهر شــهمیرزاد از توابــع 
 508 :9ج  83 :1جمهدیشهر  

گلزار شهداي شـهر کالتـه خـیج از توابـع     
ــتان شــاهرود    :5ج  718، 618 :4جشهرس

378 ،396 
گلزار شهداي شهر مجن از توابع شهرستان 

 317 :6ج  692 :4ج  576 :1جشاهرود  
ــهرایوانکی     ــهداي ش ــزار ش ، 157 :1جگل

384 ،422 ،585 

 479 :9جگلزار شهداي شهرستان بهشهر  
، 186 :7جگلزار شهداي شهرستان دامغان  

205 ،257 ،431 ،452 ،472 ،530 ،610  
 626، 586، 40 :8ج

  519 :3جگلزار شهداي شهرستان سـمنان   
 474، 220، 15 :8ج

  271 :2جان شاهرود  گلزار شهداي شهرست
، 480، 435، 415، 395، 162، 111 :3ج

، 20 :4ج  733، 641، 552، 544، 511، 483
26 ،36 ،39 ،46 ،55 ،60 ،70 ،76 ،83 ،116 ،

139 ،150 ،207 ،213 ،216 ،219 ،240 ،
246 ،260 ،265 ،303 ،307 ،317 ،327 ،
332 ،337 ،348 ،353 ،365 ،376 ،385 ،
447 ،458 ،465 ،468 ،567 ،685 ،736  
، 295، 233، 219، 174، 124، 65، 38 :6ج

303 ،391 ،409 ،599 ،652 ،668 ،706 ،
، 15 :7ج  785، 752، 747، 742، 726، 712
20 ،26 ،41 ،69 ،77 ،82 ،93 ،97 ،113 ،

121 ،127 ،235 ،246 ،285 ،315 ،326 ،
331 ،337 ،362 ،379 ،405 ،410 ،438 ،
447 ،457 ،462 ،485 ،510 ،517 ،526 ،
547 ،600 ،624 ،627 ،633 ،645 ،695 ،
، 21 :8ج  785، 782، 766، 758، 755، 749
66 ،76 ،201 ،215 ،282 ،287 ،292 ،330 ،

490 ،510 ،532 ،539 ،744 
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 742 :4جگلزار شهداي شهرستان گرگان  
  704 :3جگلزار شهداي شهرستان گرمسار  

 292 :6ج
 :5جر  گلزار شـهداي شهرسـتان مهدیشـه   

 :6ج 603، 525، 512، 509، 343، 307، 299
، 45 :7ج  501، 469، 397، 330، 327، 323
210 ،217 ،224 ،294 ،490 ،535 ،605 ،
 112، 104، 89 :8ج  738

گلزار شـهداي طـرزه از توابـع شهرسـتان     
 383 :6جدامغان  

 :1جگلزار شهداي فردوس رضاي دامغان  
73 ،79 ،141 ،184 ،218 ،248 ،283 ،664  
، 396، 263، 205، 198، 193، 147، 62 :2ج

، 105، 75، 66، 61 :3ج  479، 462، 426
235 ،240 ،245 ،257  ،315 ،339 ،504  
، 550، 500، 496، 175، 170، 100، 15 :4ج

، 69 :5ج  721، 712، 689، 595، 592، 577
 :6ج  612، 597، 388، 385، 235، 138، 95
15 ،77 ،134 ،187 ،213 ،504 ،544 ،566 ،

 :8ج  755، 688، 684، 678، 673، 587
، 300 :9ج 644، 565، 523، 358، 323، 298
326 

گلزار شهداي قلعـه نـو خرقـان شهرسـتان     
 627، 618، 284، 83، 45 :6جشاهرود  

ــع      ــیج از تواب ــه خ ــهداي کالت ــزار ش گل
، 662، 657، 650 :8جشهرســتان بهشــهر   

669 ،676 ،681 ،695 ،699 ،702 ،705، 
711 ،720 ،726 ،760 

 626 :2جگلزار شهداي گرمسار  
 255 :5جگلزار شهداي گلپایگان  

آباد از توابع شهرسـتان   گلزار شهداي مؤمن
 240 :7جدامغان  

 527 :2جگلزار شهداي مجن  
، 443، 263 :1جشـهر    گلزار شهداي مهدي

 553، 103، 92 :4ج  564
گلزار شـهداي میـامی از توابـع شهرسـتان     

 536 :6جد  شاهرو
گلزار شهداي وامرزان از توابـع شهرسـتان   

 612، 602، 588 :4جدامغان  
گلزاري شهداي روسـتاي رویـان از توابـع    

، 369، 363، 210 :8جشهرســتان شــاهرود  
375 ،387 ،407 ،413 ،424 ،432 ،716 

 761 :5ج)  استان(گلستان 
ــدکاوس  ــتان(گنب  :8ج  742 :6ج)  شهرس

 378 :9ج  490
 508 :9ج 256 :6جاق  گوجار عر

ــرب    ــیالن غ  :8ج  303 :6ج  288 :2جگ
 552، 125 :9ج 168

 139 :7ج)  روستا(السجرد 
 738 :2جالنه جاسوسی آمریکا  

 708 :2جلبنان  
 282 :8جلوالن  

 814 :5جلومبان اصفهان  
 822: 5جمؤسسه الهادي  

 135: 3جمؤسسه ایتام  



 697)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام
 600: 6ج

ــؤمن ــاد  م ــتان  (آب ــع شهرس ــتا از تواب روس
 240 :7ج 157، 138 :2ج)  دامغان

 246 :8ج  629 :3ج 781 :1جمازندران  
ــراق    ــاووت ع  648، 257، 147، 38 :1جم

 :4ج  669، 621، 346 :3ج  696، 142 :2ج
20 ،55 ،100 ،103 ،116 ،139 ،224 ،317 ،

  701، 570، 541، 481، 388 :5ج  618
، 161 :7ج  726، 607، 571، 308 :6ج

، 278، 131، 87 :8ج  723، 645، 462، 438
 :9ج  720، 676، 657، 474، 323، 298
373 ،495 ،630 

 822 :5جماهان کرمان  
 :2ج)  از توابع شهرسـتان شـاهرود  (مجن 

 418، 278 :9ج 524
 95 :2جمجنون  

 550 :4جسردشت   -محور پیرانشهر
 812: 5جمدارس البرز تهران  

 812: 5جمدارس دارالفنون  
 812: 5جمدرسه انتصاریه پامنار  

 44: 5جمدرسه حاج فتحعلی بیک  
 201: 7جمدرسه حقانی قم  
 201: 7جمدرسه شهابیه قم  

ــه   ، 733 :2ج 775، 774، 768 :1جمدینـــ
  :5ج  794، 787 :4ج  750 :3ج  739، 736

 

 :8ج  798 :7ج  798 :6ج  818، 815، 813
 :10ج  780، 777 :9ج  799، 792، 786
 806، 788، 772 :11ج  786، 775، 764
، 440، 430 :13ج  796، 785، 775 :12ج

451 
ــوان    :2ج  502، 391، 258، 95 :1جمریــ

 :8ج 710، 567 :5ج  527 :3ج  418، 263
 428 :9ج  358

شهرسـتان دامغـان   ) ع(مسجد امام صـادق  
 503 :4ج

 518: 7جمسجد حاج عیسی  
 44: 5ج  مسجد خورزان
 177: 8جمسجد قوامی  

  747 :3ج  777، 766 :1جمسجداالقصــی  
، 797، 304 :6ج  810 :5ج  793، 785 :4ج

 797، 782 :8ج  802، 797، 422 :7ج  802
، 766 :11ج  782، 761 :10ج  775 :9ج

 447، 426 :13ج  792، 771 :12ج  800
 818 :5ج)  شهر(مسیب 

ــهد   ، 771، 733، 732، 724، 86 :1جمشـــ
  629، 233 :3ج  740، 738، 186 :2ج 778
، 229 :6ج 817، 551، 532 :5ج  793 :4ج

  803، 368، 367، 334 :7ج  804، 803، 239
  787، 783، 770، 85 :10ج  782، 294 :9ج
، 780 :12ج  808، 802، 781، 674 :11ج

 452، 448، 435 :13ج  797، 793
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 812 :5جمصر  
، 815 :5ج  736، 515 :2ج  774 :1جمکه  

 :9ج  792، 389 :8ج  607 :7ج  820، 818
  785 :12ج  788 :11ج  775 :10ج  780
 440 :13ج

 752، 21 :8جمنطقه خندق عراق  
 558، 42 :9ج  758، 229 :5جموسیان  

 138 :5ج  71 :3ج  719 :2جمهاباد  
، 316، 68 :2ج  268، 267 :1جشهر   مهدي

، 299 :5ج  661، 605، 544، 472، 435
307 ،343 ،509 ،512 ،525 ،567 ،570 ،
 593، 501، 469، 397، 330، 327 :6ج  603
، 490، 322، 294، 224، 217، 210، 45 :7ج

 112، 104، 89، 82 :8ج  738، 605، 535
 699، 25 :12ج  756 :11ج  463 :9ج

، 443، 400، 263، 193، 116 :1جمهــــران  
 :3ج  635، 482، 426، 28 :2ج  692، 544
، 92 :4ج  563، 232، 221، 92، 55، 44

180 ،337 ،376 ،435 ،481 ،553 ،654 ،
، 347، 307، 173، 95، 90 :5ج  790 ،721
367 ،435 ،446 ،493 ،579 ،580 ،816 ،
، 504، 409، 86، 45، 38، 21 :6ج  819
، 139، 77 :7ج  769، 755، 747، 559، 514
306 ،452 ،485 ،490 ،510 ،517 ،610 ،
، 401، 247، 127، 112، 53 :8ج  755، 708
، 113، 100، 15 :9ج  793، 711، 611، 432
، 148 :10ج  459، 396، 284، 284 ،176

، 35 :12ج  791، 790 :11ج  777، 776
 442، 441 :13ج  787، 786

روســتا از توابــع شهرســتان (مهماندوســت 
ــان ، 344 :8ج  440 :5ج  249 :2ج)  دامغـ

351 
 536 :6جمیامی  
ــ ــتا(ان میق  :8ج 167 :5ج  223 :2ج) روس
 22 :13ج  562، 402 :9ج  518

 39 :4جمیمه  
 553 :8ج)  شهرستان(مینودشت 

 133، 123 :5ج)  روستا(نامنی
 777، 773، 770، 764 :1جنجــف اشــرف  

، 266 :4ج 758، 751، 614 :3ج 725 :2ج
 :6ج  817، 814، 580 :5ج  792، 788
 :7ج  803، 802، 800، 799، 760، 136
  787، 408، 407 :8ج  802، 801، 799، 259
، 773، 766، 759 :10ج  781، 505 :9ج

، 799، 786، 775، 763 :11ج  783، 782
  793، 792، 783، 777، 769 :12ج  801
 448، 447، 438، 432، 424، 307 :13ج

 725 :9ج) روستا(نردین 
نشریه سپاه پاسداران انقالب اسـالمی پیـام   

 447: 2جانقالب  
)  روستا از توابع شهرستان دامغـان (آباد  نعیم
 327 :2ج

)  روسـتا، از توابـع شهرسـتان بهشـهر    (نکا 
 565 :8ج



 699)    ها نام مکان(نمایه  ¹استان سمنان 

، 785 :4ج  749 :3ج  767 :1جنهـــروان  
 :7ج  799 :6ج  816، 813، 811 :5ج  787
  777، 776 :9ج  787، 783 :8ج  797
 :12ج  774، 769 :11ج  766، 763 :10ج

، 428، 208، 206، 204 :13ج  776، 773
431 

 735 :6ج)  رودخانه(نیسان
 819 :5جنیمه کالن بوي بزرگ  

 819 :5جنیمه کالن بوي کوچک  
 738 :2جواشنگتن 
)  روستا از توابع شهرستان دامغان(وامرزان 

 644 :6ج  198 :2ج
 504 :6ج)  شهرستان(ورامین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)  روستا از توابع شهرستان مهدیشهر(ولویه 
 384 :2ج

 385 :5ج)  شهرستان(هشترود 
 :7ج  740، 202 :2ج  212 :1جهفت تپه  

 300 :9ج  695 :8ج  782، 695
ــدان    :3ج 778، 777، 765، 422 :1جهمــ

  802 :6ج  347 :5ج  792 :4ج  758، 747
، 775 :9ج  782 :8ج  803، 802، 797 :7ج

، 766 :11ج  784، 782، 760 :10ج  782
 :13ج  794، 792، 771 :12ج  803، 800
426 ،447 ،449 

 :10ج  792 :8ج  774 :1جهور الهـویزه   
 440 :13ج  785 :12ج  789 :11ج  775

 702 :2جهورالعظیم عراق  
 411  ،29 :3جهویزه  

 
 
 
 
 



 428 :7ج  احکام فقهی جنگ و دفاع
 803 :6ج  اصول روش رئالیسیم

   752، 717، 595، 368 :1ج  اصول کافــــی 
  723، 377 :4ج  283، 149 :3ج  106 :2ج 
 :8ج  725، 406، 303، 115 :7ج  194 :6ج
  308 :10ج  652، 416، 170، 31، 23
 632 :12ج

 150 :7ج  البلداالمین
 135 :7ج  الخصال
  الجهیـه فـی شـرح اللمعـه الدمشـقیه      الروضه

 285 :1ج
 491 :8ج  اللهوف

  804 :6ج  795 :4ج  737 :2ج المغـــــازي
 788 :12ج 793 :11ج 778 :10ج780 :9ج

 283، 267 :5ج  المقنعه
 347 :6ج  المناقب
 623، 123 :1ج  الهدایه

 698 :1ج  امالی طوسی
 414 :4ج  امداد غیبی

  765، 523، 315، 186 :1ج  بحــــــاراالنوار
، 188 :4ج  622، 440، 282 :3ج  730 :2ج

، 289، 286، 211 :5ج  784، 338، 304
، 199 :6ج  824، 810، 762، 658، 397
، 249، 140، 21 :7ج  809، 797، 760، 279
، 300، 205، 169، 55 :8ج  795، 790، 507
312 ،427 ،469 ،595 ،613 ،663 ،677 ،
 :10ج  774، 695، 651، 362 :9ج  780
 :11ج  758، 667، 619، 584، 512، 492

، 183، 108 :12ج  762، 530، 399،470
، 327، 159، 101 :13ج  769، 360، 311
361 

 23 :8ج  پیام انقالب به ضمیمه شهید
، 735 :2ج  تاریخ صدراسـالم عصـر نبـوت   

799 
ــاریخ طبـــري  :6ج  795 :4ج  737 :2ج  تـ

  793 :11ج  778 :10ج  780 :9ج  804
  788 :12ج

، 334، 64 :2ج  623، 561، 317 :1ج  تبیان
، 395، 357، 242، 142 :4ج  359، 351
، 339، 167 :6ج  614 :5ج  596، 580
، 606، 428، 324، 295 :7ج  506، 378
، 442، 284، 179، 130، 85، 61 :8ج  760

 
 
 
 
 
 

  کتاب هاکتاب ها 
 

 
 



 701)   ها کتاب(نمایه  ¹استان سمنان 

  115، 55 :9ج  721، 660، 613، 567، 544
 34، 29 :13ج  748 :12ج  240 :10ج

 206 :7ج  تحت العقول
 :11ج  773 :10ج  803 :6ج  تفسیر المیزان

 783 :12ج  786
 725 :1ج  جامع صغیر

  )ره(امـام خمینـی    هندیشـ جنگ و دفـاع در ا 
 324 :7ج

 :7ج  803 :6ج  حسین بن علی امـام شـهدا  
800 

 247 :2ج  حسین وارث آدم
ــین ــهیدان    حس ــام ش ــی ام ــن عل ــیه (ب مرض

 605 :4ج  533 :2ج  622 :1ج  )محمدزاده
ــایق   617 :11ج  112 :10ج  236 :1ج  حقـ

 616، 614 :12ج
 151 :5ج  خط خون

، 706 :4ج  665 :1ج  المعـارف تشـیع   دایره
 401 :6ج  784

 777 :4ج  دفاع مقدس در اندیشه امام
  782، 781، 780، 772، 768 :1ج  دهخــــدا

 :3ج  740، 737، 736، 734، 731 :2ج
  800 :4ج  761، 759، 755، 747، 746
  825، 824، 821، 816، 813، 809 :5ج
، 773 :9ج  800، 787 :8ج  808، 801 :6ج

، 766، 763، 760، 757 :10ج  783، 778
770 ،771 ،775 ،777 ،778 ،779 ،783 ،
، 760 :11ج  789، 788، 787، 786، 785
761 ،765 ،769 ،774 ،780 ،788 ،794 ،

795 ،802 ،804 ،805 ،806 ،807 ،809 ،
، 776، 773، 771، 768، 767،  :12ج  810
780 ،785 ،788 ،789 ،793 ،795 ،796 ،
 237 :13ج  799، 798، 797

 87 :4ج  میرزاده عشقی دیوان چاپی
ــافظ  ــوان ح ، 388، 381، 379، 182 :4ج  دی

 440 :8ج  454
 583، 513 :5ج  186 :4ج  دیوان سعدي

 707 :4ج  665 :1ج  دیوان شعر الحائریات
ــمس  ــوان شـ   768، 71 :4ج  721 :3ج  دیـ

 289 :8ج
 370 :4ج  رباعیات خواجه عبداهللا انصاري

 498 :4ج  رباعیات عطار نیشابوري
  237، 222 :5ج  پــور عیــات قیصــر امــینربا
 487 :7ج

 :6ج  795 :4ج  737 :2ج  هشـام  سیره ابـن 
804 

، 38 :2ج  725،  57 :1ج  صــحیح البخــاري
44   

، 189، 188 :1ج  )ره(صحیفه امـام خمینـی   
196 ،203 ،204 ،294 ،317 ،326 ،338 ،
341 ،385 ،386 ،460 ،485 ،492 ،493 ،
507 ،537 ،566 ،597 ،623 ،624 ،666 ،
693 ،698 ،699 ،725 ،735 ،753 ،764 ،
، 178، 124، 96، 76، 45، 41 :2ج  766
199 ،231 ،265 ،359 ،366 ،397 ،473 ،
554 ،555 ،564 ،545 ،666 ،726 ،729 ،
، 145، 130، 120، 101، 84، 76 :3ج  730
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150 ،190 ،104 ،202 ،222 ،259 ،286 ،
361 ،381 ،382 ،398 ،484 ،515 ،574، 
، 29، 21 :4ج  719، 670، 665، 625، 593
85 ،87 ،141 ،142 ،165 ،187 ،227 ،318 ،

328 ،329 ،386 ،466 ،482 ،502 ،650 ،
662 ،670 ،723 ،766 ،777 ،7684 ،785  
، 330، 322، 320، 318، 175، 135، 43 :5ج

336 ،344 ،381 ،398 ،405 ،422 ،436 ،
437 ،475 ،476 ،490 ،514 ،532 ،588 ،
599 ،627 ،703 ،739 ،776 ،785 ،796 ،
، 227، 189، 167، 151، 120، 31 :6ج  803
263 ،267 ،304 ،341 ،363 ،410 ،470 ،
471 ،490 ،540 ،551 ،560 ،573 ،600 ،
، 114، 56 :7ج  773، 767، 766، 714، 628
189 ،195 ،241 ،269 ،290 ،345 ،369 ،
389 ،390 ،403 ،465 ،474 ،491 ،566 ،
606 ،611 ،649 ،674 ،675 ،690 ،696 ،
، 92، 83، 77، 34، 33، 31 :8ج  790، 727
113 ،115 ،178 ،202 ،216 ،236 ،238 ،
253 ،254 ،283 ،288 ،352 ،354 ،364 ،
396 ،425 ،457 ،459 ،477 ،492 ،525 ،
526 ،544 ،568 ،578 ،602 ،603 ،658 ،
671 ،729 ،730 ،753 ،756 ،780 ،781  
، 182، 178، 154، 150 ،149، 114 :9ج 
، 758 :10ج  774، 773، 333، 285، 195
، 761، 400، 159، 105، 66، 17 :11ج  759
 :13ج  769، 768، 742، 699 :12ج  764

29 ،34 ،64 ،88 ،94 ،162 ،182 ،207 ،
218 ،241 ،247 

  379، 247 :4ج  96 :1ج  صــحیفه ســجادیه
 242، 204 :8ج  634، 585 :7ج

 554 :2ج  صحیفه نور
ــررالحکم   727 :6ج  116 :5ج  177 :1ج  غ

   346 :10ج  695 :9ج  249 :7ج
 431 :11ج  237 :1ج  غزلیات حافظ

  170 :7ج  423، 339 :1ج  غزلیــات شــمس
   243 :10ج  653، 243 :9ج

 233 :1ج  غزلیات عبدالرحمن جامی
 232 :1ج  غزلیات فروغ بسطامی

 ،446، 440 :2ج  769 :1ج  فرهنگ عاشورا
، 754، 625، 395، 342 :3ج  741، 662
، 368، 319 :5ج  789، 309 :4ج  755
 :6ج  825، 818، 815، 810، 803، 389
  187، 115 :7ج  809، 799، 714، 647
، 789، 786، 545، 414، 186، 183 :8ج

797 ،800 
 130 :2ج  711 :1ج  فرهنگ فارسی معین

 :6ج  261 :2ج  )عـج (قیام و انقالب مهدي 
210 

 492 :1ج  کتاب جهاد
ــائق     579 :4ج  725، 368 :1جکنوزالحقـــ

 612 :6ج
 624 :1ج  پور کوچه آفتاب قیصر امین

 235 :6ج  گلستان سعدي
 232 :1ج  راز محمود شبستري گلشن



 703)   ها کتاب(نمایه  ¹استان سمنان 

 170 :7ج 170 :7ج 379 :4ج مثنوي معنوي
 96 :1ج  مجموعه آثار دکتر شریعتی

 86 :5ج  مجموعه ورام
 285 :1ج  مسالک االفهام
 57 :11ج  341 :3ج  مشکات االنوار

ــد ــباح المتهجــ   25 :10ج  247 :4ج  مصــ
 389 :12ج

 804 :6ج  795 :4ج  737 :2ج  البدان معجم
، 357، 340، 230، 66 :1ج  الجنــان  مفــاتیح

، 111 :2ج  660، 658، 649، 610، 595
، 356، 308، 203، 181 :4ج  531، 264
366 ،370 ،377 ،378 ،379 ،394 ،395 ،
، 684، 658، 389، 369، 220 :5ج  679
، 522، 67 :6ج  802، 765، 738، 737، 698
، 16 :7ج  748، 729، 708، 707، 656، 528
 :8ج  585، 556، 412، 388، 270، 122
 :11ج  639، 177 :9ج  754، 566، 222
، 311، 178، 50 :12ج  536، 471، 431، 16

344 ،450 
 352 :3ج  مکارم االخالق

 571، 566 :2ج  الحکمهمیزان 
، 451، 430، 315، 301، 62 :1ج  البالغه نهج
  :2ج  609، 597، 565، 523، 513، 507

 
 
 
 
 

251 ،265 ،311 ،313 ،593 ،606 ،616 ،
، 456، 455، 353، 251، 148، 47 :3ج  631
، 424، 414، 378، 119 :4ج  720، 705
، 284، 175 :5ج  796، 662، 650، 551
، 567 :6ج  821، 763، 690، 689، 549
  711، 536، 236، 134، 83 :7ج  707، 631
، 415، 324، 179، 137، 135، 54، 23 :8ج

، 392، 344 :10ج  651، 154 :9ج  703
، 397 :11ج  779، 668، 582، 492، 471
، 359، 323، 267 :12ج  795، 735، 555
 87 :13ج  789، 632
، 565، 523، 403، 39 :1ج  الفصـــاحه نهـــج

، 397، 348 :3ج  437، 253، 86 :2ج  610
  745، 606، 394، 214 :4ج  625، 572
، 105 :6ج  704، 689، 329، 320 :5ج

، 78 :7ج  648، 612، 364، 237، 160، 153
 337، 61 :8ج  572، 557، 345، 134

 741 :3ج  )دکتر شریعتی(نیایش 
ــیعه ــائل الشـ  :3ج  72 :2ج  230 :1ج  وسـ

 :6ج  684، 160 :5ج  354 :4ج  395، 132
، 247، 236، 48 :7ج  656، 344، 318، 23

، 197 :10ج  566 :9ج  352 :8ج  638
 232 :13ج  562 :11ج  340، 230

 
 
 
 



، 373، 367، 352، 107، 79، 51 :1جارتش  
، 171، 117 :2ج  560، 540، 502، 422
، 61 :3ج 587، 479، 476، 284، 278، 245
، 15 :4ج  737، 548، 283، 250، 199، 100
52 ،97 ،348 ،530 ،546 ،550 ،588 ،692 ،

، 560، 440، 277، 229، 110 :5ج 736، 731
، 547، 520، 496، 141 :6ج  710، 696
، 93، 26 :7ج  752، 742، 644، 627، 599
، 276، 242 :8ج 620، 605، 426، 379، 279
  426 :9ج  562، 532، 344، 319، 282
، 524، 354، 267، 259، 235، 75، 42 :10ج

، 339، 273، 229، 60 :11ج 739، 648، 640
 :12ج  755، 614، 437، 366، 358، 349
 394، 366، 220، 117، 28 :13ج  434

، 83، 73، 60، 55، 45، 38، 33 :1جبســیج  
89 ،101 ،111 ،116 ،122 ،147 ،151 ،162 ،

202 ،207 ،212 ،215 ،218 ،227 ،248 ،
253 ،263 ،277 ،283 ،288، 299 ،304 ،
325 ،378 ،384 ،395 ،400 ،410 ،425 ،

435 ،443 ،450 ،464 ،469 ،480 ،483 ،
505 ،511 ،518 ،536 ،544 ،552 ،564 ،
571 ،576 ،585 ،621 ،632 ،635 ،641 ،
657 ،664 ،669 ،676 ،707 ،715 ،733 ،
، 75، 68، 37، 28، 24، 20، 15 :2ج 749
84 ،91 ،104 ،110 ،123 ،128 ،135 ،138 ،

142 ،147 ،152 ،157 ،181 ،198 ،205 ،
208 ،213 ،223 ،228 ،249 ،259 ،268 ،
271 ،274 ،292 ،303 ،310 ،333 ،356 ،
356 ،365 ،377 ،466 ،472 ،482 ،498 ،
507 ،512 ،524 ،530 ،539 ،544 ،559 ،
602 ،604 ،611 ،615 ،626 ،629 ،635 ،
639 ،661 ،673 ،678 ،687 ،696 ،706 ،
، 55، 44، 28، 24، 19، 15 :3ج  723، 719
66 ،75 ،80 ،92 ،105 ،114 ،117 ،128 ،

140 ،144 ،193 ،221 ،227 ،232 ،235 ،
240 ،257 ،278 ،295 ،315 ،320 ،346 ،
352 ،358 ،380 ،394 ،404 ،411 ،416 ،
423 ،432 ،438 ،448 ،461 ،474 ،481 ،

 
 
 
 
 
 

ارگان هاي اعزام کننده  ارگان هاي اعزام کننده   
  به جبهه به جبهه 

 
 
 



 705)   هاي اعزام کننده به جبهه ارگان(نمایه  ¹ان سمنان است

495 ،504 ،510 ،519 ،554 ،563 ،583 ،
592 ،621 ،639، 649 ،654 ،660 ،664 ،
679 ،684 ،687 ،696 ،701 ،704 ،714 ،
، 60، 55، 46، 39، 26، 20 :4ج 732، 728
70 ،83 ،92 ،100 ،103 ،111 ،116 ،139 ،

150 ،155 ،164 ،175 ،180 ،207 ،213 ،
216 ،219 ،251 ،260 ،265 ،303 ،307 ،
317 ،327 ،332 ،353 ،365 ،376 ،385 ،
405 ،419 ،435 ،452 ،458 ،465 ،468 ،
477 ،496 ،541 ،553 ،577 ،595 ،612 ،
627 ،647 ،669 ،678 ،689 ،697 ،705 ،
، 69، 61، 30، 25، 15 :5ج 757، 749، 718
73 ،81 ،85 ،90 ،114 ،123 ،133 ،138 ،

143 ،149 ،167 ،173 ،189 ،199 ،204 ،
219 ،235 ،255 ،259 ،265 ،272 ،282 ،
299 ،307 ،317 ،328 ،334 ،343 ،347 ،
367 ،378 ،388 ،402 ،413 ،420 ،430 ،
435 ،446 ،452 ،467 ،474 ،481 ،487 ،
493 ،500 ،509 ،512 ،520 ،525 ،541 ،
547 ،557 ،567 ،570 ،574 ،579 ،586 ،
597 ،603 ،625 ،639 ،650 ،657 ،663 ،
672 ،676 ،687 ،701 ،714 ،719 ،724 ،
، 38، 29 :6ج 801، 790، 783، 773، 743
65، 83 ،86 ،96 ،118 ،124 ،130 ،134 ،

145 ،149 ،159 ،165 ،174 ،187 ،193 ،
209 ،213 ،256 ،284 ،292 ،295 ،299 ،
303 ،317 ،323 ،330 ،335 ،376 ،383 ،

404 ،409 ،418 ،425 ،458 ،466 ،469 ،
488 ،504 ،514 ،526 ،531 ،536 ،539 ،
553 ،559 ،566 ،571 ،587 ،593 ،618 ،
652 ،668 ،673 ،684 ،688 ،691 ،706 ،
712 ،726 ،747 ،755 ،765 ،780 ،785  
، 77، 69، 65، 60، 55، 41، 32، 20، 15 :7ج
82 ،97 ،113 ،132 ،139 ،147 ،161 ،194 ،

199 ،210 ،224 ،235 ،257 ،262 ،268 ،
285 ،289 ،294 ،301 ،306 ،310 ،315 ،
322 ،326 ،331 ،337 ،354،362 ،387 ،395 ،
402 ،419 ،447 ،452 ،457 ،462 ،472 ،
485 ،505 ،510 ،517 ،526 ،535 ،540 ،
547 ،555 ،565 ،570 ،578 ،584 ،595 ،
600 ،624 ،627 ،633 ،645 ،664 ،671 ،
678 ،681 ،685 ،688 ،695 ،700 ،708 ،
738 ،749 ،755 ،758 ،766 ،782 ،785 ،
، 76، 66، 59، 53، 29، 21، 15 :8ج  788
82 ،89 ،104 ،112 ،127 ،162 ،168 ،173 ،

201 ،210 ،215 ،231 ،235 ،241 ،247 ،
273 ،287 ،292 ،298 ،302 ،306 ،311 ،
323 ،330 ،333 ،363 ،369 ،375 ،387 ،
393 ،401 ،407 ،413 ،424 ،432 ،452 ،
456 ،464 ،474 ،505 ،523 ،539 ،543 ،
553 ،565 ،576 ،586 ،591 ،594 ،601 ،
607 ،611 ،619 ،626 ،644 ،650، 657 ،
662 ،669 ،681 ،695 ،699 ،702 ،705 ،
711 ،716 ،720 ،726 ،744 ،752 ،760  
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، 108، 100، 59، 53، 42، 37، 29، 15 :9ج
113 ،120 ،125 ،137 ،147 ،176 ،200 ،
209 ،219 ،224 ،228 ،233 ،266 ،278 ،
284 ،290 ،300 ،315 ،319 ،322 ،326 ،
331 ،348 ،353 ،361 ،373 ،396 ،409 ،
418 ،430 ،448 ،455 ،458 ،470 ،479 ،
483 ،495 ،504 ،517 ،528 ،535 ،552 ،
558 ،562 ،589 ،613 ،620 ،630 ،636 ،
647 ،675 ،679 ،684 ،691 ،700 ،706 ،
 :10ج  768، 759، 742، 730، 721، 710
15 ،24 ،49 ،56 ،60 ،69 ،84 ،97 ،105 ،

109 ،119 ،123 ،129 ،142 ،158 ،167 ،
180 ،183 ،187 ،191 ،194 ،209 ،218 ،
229 ،239 ،250 ،262 ،272 ،276 ،307 ،
314 ،322 ،333 ،339 ،362 ،368 ،381 ،
394 ،404 ،408 ،441 ،446 ،458 ،461 ،
469 ،474 ،510 ،527 ،532 ،540 ،550 ،
555 ،574 ،577 ،581 ،592 ،602 ،606 ،
609 ،628 ،653 ،657 ،661 ،683 ،719 ،
، 49، 39، 24، 15 :11ج  744، 736، 728
55 ،68 ،78 ،96 ،110 ،115 ،162 ،181 ،

192 ،196 ،203 ،210 ،235 ،240 ،244 ،
254 ،264 ،269 ،276 ،285 ،290 ،293 ،
297 ،303 ،310 ،321 ،342 ،347 ،353 ،
369 ،386 ،394 ،412 ،419 ،447 ،458 ،
464 ،482 ،495 ،499 ،502 ،522 ،551 ،
560 ،567 ،573 ،580 ،586 ،593 ،604 ،

625 ،630 ،634 ،642 ،646 ،652 ،658 ،
684 ،694 ،699 ،704 ،709 ،719 ،724 ،
، 47، 40، 34 :12ج  750، 746، 737، 728
61 ،65 ،70 ،78 ،88 ،97 ،102 ،107 ،116 ،

123 ،128 ،133 ،160 ،176 ،195 ،198 ،
204 ،228 ،242 ،251 ،257 ،262 ،266 ،
290 ،295 ،320 ،334 ،343 ،349 ،353 ،
377 ،388 ،431 ،449 ،468 ،478 ،491 ،
496 ،508 ،513 ،526 ،534 ،545 ،553 ،
561 ،566 ،571 ،588 ،602 ،614 ،622 ،
630 ،636 ،640 ،651 ،664 ،668 ،676 ،
679 ،687 ،691 ،696 ،703 ،710 ،719 ،
، 38، 32، 20 :13ج  754، 746، 730، 722
61 ،66 ،77 ،85 ،105 ،110 ،120 ،129 ،

139 ،150، 156 ،170 ،180 ،186 ،192 ،
196 ،202 ،236 ،240 ،246 ،252 ،255 ،
260 ،265 ،269 ،282 ،298 ،321 ،340 ،
350 ،359 ،381 ،404 ،411 

، 190، 71 :2ج  692 :1ججهاد سـازندگی   
 :5ج  712، 488 :4ج  604 :3ج  263، 193
، 490 :8ج  431 :7ج  769 :6ج  385، 355
 :10ج  660، 524، 501، 345 :9ج  582
، 439 :12ج  380، 174، 20 :11ج  505
 43، 15 :13ج 741، 644

  392، 202 :2ج  391 :1جژانــــــدارمري  
 611، 224 :12ج



 707)   هاي اعزام کننده به جبهه ارگان(نمایه  ¹ان سمنان است

، 168، 157، 141، 134، 129، 95 :1جسپاه  
174 ،184 ،193 ،291 ،314 ،336 ،356 ،
363 ،415 ،458 ،474 ،477 ،491 ،530 ،
، 56 :2ج  722، 697، 648، 607، 594، 588
62 ،95 ،166 ،176 ،238 ،322 ،327 ،338 ،

345 ،349 ،384 ،388 ،396 ،402 ،411 ،
418 ،426 ،435 ،462 ،552 ،592 ،619 ،
، 245، 214، 208، 189، 34 :3ج  714، 702
263 ،281 ،339 ،427 ،454 ،514 ،527 ،
533 ،571 ،609 ،645 ،669 ،674 ،709  
، 282، 246، 240، 224، 202، 170، 76 :4ج

337 ،393 ،400 ،410 ،447 ،481 ،500 ،
508 ،513 ،521 ،567 ،592 ،602 ،618 ،
654 ،660 ،685 ،721 ،742 ،765 ،775  
، 340، 314، 195، 184، 159، 104، 95 :5ج

396 ،457 ،592 ،612 ،618 ،7365 ،751 ،
، 103، 77، 45، 21، 15 :6ج  794، 761
233 ،275 ،308 ،312 ،327 ،362 ،391 ،
397 ،438 ،501 ،544 ،607 ،678 ،735  
، 240، 217، 205، 186، 127، 121، 45 :7ج

243 ،246 ،340 ،405 ،410 ،438 ،490 ، 
 
 
 
 
 
 

، 220، 117، 40 :8ج  723، 610، 530
3541 ،358 ،437 ،481 ،510 ،518 ،676  
، 240، 214، 193، 131، 93، 86، 76 :9ج

251 ،271 ،306 ،378 ،402 ،463 ،488 ،
، 372، 283 :10ج  734، 625، 605، 508
391 ،398 ،413 ،418 ،428 ،435 ،474،489 ،
516 ،559 ،569 ،596 ،613 ،616 ،665 ،
، 74، 44، 33 :11ج  746، 711، 701، 694
90 ،102 ،120 ،133 ،147 ،153 ،157 ،206 ،

215 ،224 ،329 ،427 ،490 ،529 ،535 ،
543 ،639 ،666 ،673 ،716 ،734 ،740  
، 152، 148، 137، 82، 29، 22، 15 :12ج

170 ،210 ،213 ،220 ،236 ،277 ،281 ،
299 ،310 ،314 ،357 ،370 ،403 ،413 ،
، 53، 48 :13ج  502، 484، 472، 464، 461
100 ،213 ،217 ،228 ،231 ،288 ،302 ،
310 ،314 ،326 ،344 ،352 ،369 ،399 

ستاد پشـتیبانی جنـگ و جهـاد سـازندگی      
 556 :1ج

 331 :12جي نامنظم  ستاد جنگها
  71 :3جشهربانی  

 682 :5جنیروي انتظامی  
 
 
 
 



 538 :7ج  کاران اتحادیه آهن
آمـوزان   هـاي اسـالمی دانـش    اتحادیه انجمن

 302 :5ج  مهدیشهر
 803 :5ج  انجمن اسالمی

 812 :5ج  انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا
 621 :5ج  انجمن اسالمی روستاي طاق

 151 :4ج  وه سفلیانجمن اسالمی شادک
 :8ج  انجمن اسالمی و گروه مقاومـت امـام  

468 
الحسـنه   بانک استان دامغـان صـندوق قـرض   

 629 :3ج  وحدت
 586 :3ج بانک تجارت دامغان 

 536 :7ج  بانک سپه
 :3ج  بانک سپه چهـارراه مازنـدران سـمنان   

629 
 629 :3ج  بانک سپه ژاندارمري مشهد

  427 ،426 :6ج  758 :4ج  بانــک صــادرات
 275 :13ج  62 :12ج  564 :11ج

 629 :3ج  بانک قرض الحسنه سرخه

 275 :13ج  الحسنه بانک قرض
 585 :3ج الحسنه وحدت  بانک قرض

 :6ج  357 :5ج  546 :1ج  بانک کشـاورزي 
  77 :10ج  335 :8ج  447، 446، 394
 618 :13ج  481 :12ج

 334، 275 :13ج  بانک مسکن
 :9ج  335، 176 :8ج  164 :1ج  بانک ملـی 

294، 295 
 :7ج  بانک ملی پمپ بنـزین خیابـان تهـران   

770 
 630 :3ج  بانک ملی شعبه مرکزي سمنان
 365 :8ج  بسیج سپاه پاسداران امام شهر

 78 :4ج  بنیاد شهید
 :6ج  524 :1ج  بنیاد شهید انقالب اسـالمی 

540 ،600 
 536 :7ج  بنیاد شهید محل شهمیرزاد

 676 :3ج  بنیاد مسکن
 78 :4ج  بهداري سپاه پاسداران شاهرود

 485 :3ج  سازمان برنامه

 
 
 
 
 
 

اتحادیه ها، انجمن ها، ادارات، ارگان هاي  اتحادیه ها، انجمن ها، ادارات، ارگان هاي   
  دولتی، بانک ها، بنیادها، سازمان ها و...دولتی، بانک ها، بنیادها، سازمان ها و...

 
 
 



 709)   هاي دولتی ادارات و ارگان(نمایه  ¹استان سمنان 

 823 :5ج  سازمان فدائیان اسالم
ج سازمان کردستان حزب کمونیست ایـران  

5: 821 
  131 :1ج  سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی   

 ،769 :10ج  471 :9ج  815، 811 :5ج
 261 :13ج  791 ،780 :12ج  781

 :4ج  می شاهرودسپاه پاسداران انقالب اسال
226 

 219 :7ج  سپاه مهدیشهر
 176 :8ج  عصر شرکت تعاونی ولی

 750 :3ج  شوراي انقالب اسالمی
 822 :5ج  شوراي بازنگري قانون اساسی
 751 :3ج  شوراي عالی انقالب فرهنگی

ــاع  ــالی دف ، 813 :5ج  750 :3ج  شــوراي ع
815 

 538 :7ج  شهرداري
 483 :3ج  کمیته امداد کرج

 :5ج  فرهنگی جهادسازندگی شـاهرود کمیته 
745 ،755 
 822 :5ج  الهادي همؤسس
 135 :3ج  ایتام همؤسس

  )ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امـام  
 600 :6ج
 
 
 
 
 

 

ــان  ــس خبرگـ ، 773، 769، 765 :1ج  مجلـ
 :3ج  740، 733، 731 :2ج  782، 777
  792، 787، 785 :4ج  760، 758، 751
، 797 :6ج  814، 811، 810، 437 :5ج

 ،760 :10ج  364 :7ج  804، 802، 799
 ،775 ،770 :12ج  787 ،782 ،773 ،765
783، 792، 797 

 815 :5ج  مجلس خبرگان رهبري
ــالمی  ــوراي اس ــس ش  :2ج  771 :1ج  مجل

 :5ج  788 :4ج  750، 749 :3ج  739، 734
 :10ج  559 :9ج  364 :7ج  799 :6ج  813
 795 ،778 ،773 :12ج  785 ،767 ،763

 225 :12ج  نیروي انتظامی
ــایی  ــروي دری  :4ج  734 :2ج  771 :1ج  نی

 :10ج  799 :6ج  817، 814 :5ج  788
 777 :12ج  767

واحد پشتیبانی مهنـدي رزمـی جنـگ جهـاد     
 819 :5ج  سازندگی

  771، 765 :1ج  وزارت آموزش و پـرورش 
، 810 :5ج  788، 785 :4ج  734، 731 :2ج

 :12ج  767 ،760 :10ج  817، 814، 811
770، 778 

 813 :5ج  وزارت دفاع
 
 
 



 69 :13جاردوگاه کاظمین  
 140 :4جالمقدس   بیت

 819 :5جپادگان حمیدیه  
 52 :1جپادگان دوکوه  

 428 :8جپادگان شهید صدوقی  
 337 :5جبن ابیطالب   پادگان علی

  198 :2ج  733، 83 :1جپاسگاه زید عراق  
 :6ج  625 :5ج  530 :4ج  56،  530 :2ج

 675 :9ج  306، 162 :8ج  712، 299
پاسگاه مقاومت بسیج سیدالشهداء خیرآباد  

 302 :7ج
 819 :5جآباد   هاي ایران فرح پاسگاه
 819 :5جهاي رضاآباد   پاسگاه
 819 :5جهاي عراقی درابی   پاسگاه
 819 :5جهاي عراقی زالوآب   پاسگاه

 422 :7جپایگاه بسیج  
 819 :5جار دزفول  پایگاه چهارم شک

 414 :7جپایگاه شهید عرب عامر خیج  

 737 :8جبن ابیطالب   علی 17پایگاه لشکر 
 355 :7جاهللا   قائم گردان روح 12تی 

 253: 13رزمی  جلد  1تیپ 
، 196 :12ج)  ص(قائل آل محمـد  12تیپ 
486 ،593 

 249 :7ج)  امام شهر(قم  17تیپ 
 407 :7جتیپ ویژه شهدا  

 269 :1ججنداهللا ابوالمعالی  گاه  خیمه
 427 :2جسپاه قدس  

 520 :8جستاد عملیات جنوب تیپ کربال  
خمینـی،  ) با نام فرمانده کل قـوا  (عملیات 

 61 :1جاهللا   روح
 :8ج 449 :7ج  775 :1جعملیــات بــدر   

 299 :13ج  792، 68
 775 :1جعملیات بستان  

 775، 353، 21 :1جالمقدس   عملیات بیت
 792، 68 :8جبر  عملیات خی

 792، 68 :8جعملیات رمضان  

 
 
 
 
 
 

عملیات ها، گردان ها عملیات ها، گردان ها  
  پادگان  ها، پاسگاه هاپادگان  ها، پاسگاه ها

 
 



 711)   ها ها، پاسگاه ها، پادگان ها، گردان عملیات(نمایه  ¹استان سمنان 

 792 :8ج  776 :1جالمبین   عملیات فتح
 793  ،68 :8ج)  1(عملیات کربالي 

 :8ج  794، 73 :4ج)  5(عملیات کـربالي  
513 ،793 

)  ص(با رمز یـا زهـرا  ) 5(عملیات کربالي 
 755، 153 :3ج

 52 :1جعملیات والفجر 
 614 :3جعملیات والفجر 

 793 :8ج  782 :1ج  )1(الفجر عملیات و
 35 :12ج  794 :4ج)  3(عملیات والفجر

 794 :8ج)  5(عملیات والفجر 
ــر ــات والفج ، 68 :8ج  614 :7ج)  8(عملی

 589، 586 :1ج  794، 792
 :1ج) غرب پـل ذهـاب  (عملیات یامهدي 

61 
 253 :13ج  20گروهان  123گردان 

 165 :1ج)  ع(گردان امام حسین 
 25 :3ج  159 :1ج)  ع(د گردان امام سجا

یکــان )  ع(بــن جعفــر گــردان امــام موســی
 34 :13جچی   خدمتی آرپی

ــول  ــرت رس ــردان حض ــد ) ص(اهللا گ واح
 223 :1ج)  ع(امام رضا  21رزمی، تیپ 
 195 :2جاهللا   گردان روح

 678، 588 :8ج)  ع(هاشمی گردان قمر بنی
ــربال   ــردان کـ     614 :3ج  165، 35 :1جگـ

  606، 518 :12ج  687، 685، 596 :8ج
 69 :13ج

 :1ج)  ع(گردان کربال گروهان امام حسین
35 

 :1ج)  ع(گردان کربال، گروهان ابوالفضـل 
 527 ، 113 :2ج  672

 :4جگردان کـربال، یگـان خـدمتی بسـیج      
462 

، تیـپ مسـتقل   )ع(بن جعفـر  گردان موسی
 69 :3ج  )ع(امام رضا

 :2ج  466 :1ج)  ع(بن جعفر گردان موسی
 :12ج  582 :4ج  196، 135 :3ج  617
699 

، گروهـان امـام   )ع(بن جعفـر  گردان موسی
، یگان خدمتی بسیج رزمی پیاده  )ع(حسین
 565 :2ج

ــار   58هــاي جمعــی لشــگر  گــردان ذوالفق
 367 :13ج

 :12ج  35 :1ج)  ع(گروهان امام حسـین  
606 

 :7ج  723گردان  3خراسان تیپ  72لشکر 
28 

، گروهـان  3 لشکر تکاور ذوالفقـار گـردان  
 367 :13جچی   سیم یکم بی

 31 :2جاهواز   -مقر کاظمین
 :3ج)  ع(ابـن ابیطالـب   علـی  17مقر لشکر 

210 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. کـنم  آگاه باشید من شما را به استمرار انقالب شب و روز و نهان و آشکار دعوت مـی  ¹
هایتـان   خانه سوگند به خدا اگر سستی کنید و ذلیل و مغلوب گردید، دشمنان با شما در

 خواهند جنگید پس رسـالت خـود را فرامـوش ننمـوده و بـه دیگـران محـول ننماییـد         
 135 :8ج)  ع امام علی (
آمریکا و صدام و ضدانقالب با مبـارزه شـما رزمنـدگان نـابود خواهنـد شـد و طاقـت         ¹

 606 :7ج)  امام خمینی ره(رویی با اسالم را ندارند  روبه
 18 :12ج  )ره خمینی امام(بکنند  توانند نمی غلطی هیچ ایادیشان و آمریکا ¹
 :12ج  777، 730، 328، 187 :4ج)  امـام خمینـی ره  (تواند بکند  آمریکا هیچ غلطی نمی ¹

18 
 773 :6ج)  امام خمینی ره(آن حس شهادت بود که ما را به پیروزي رساند  ¹
اشـکال   آن کسی که اشکال به جنگ دارد بر او واجب است که برود به جنگ، اینها کـه  ¹

 61 :8ج)  امام خمینی ره(شان به جبهه نرفته است  کنند یکی از آنها حتی یک بچه می

 105 :4ج)  علی ع امام (آنچه که بر قضا و قدر فائق آید صبر است  ¹
 106 :4ج)  علی ع امام (آنچه که زیادش هم کم است ایمان و جوانمردي است  ¹
پیـامبر  ( کـرد  خواهـد  گلچین را ما متا خوبان ما شهادت رسد فرا زمان آخر که گاه آن ¹

 285 :9ج  )اکرم ص

  سخنان بزرگانسخنان بزرگان



 713)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

دکتـر  (آنها که رفتند کاري حسینی کردند و آنهایی که ماندند بایـد کـاري زینبـی کننـد      ¹
 717 :11ج  322 :5ج 123 :4ج  597 :3ج  )شریعتی

 خودشـان  خدمت اجر و خودشان رسالت به و خودشان خدمت به شدند شهید که آنها ¹
 211 :9ج)  ینی رهخم امام. (رسیدند

 راه باید اند مانده باقی که آنهایی ولی پیمودند را حسینی راه رفتند و شدند شهید که آنها ¹
 247 :2ج)  شریعتی دکتر( اند یزیدي وگرنه گیرند پیش در را زینبی

 :10ج)  امام خمینـی ره (دانید که االن جنگ است   آنی که در رأس امور است همه می ¹
478 
 442، 162 :12ج  442 :5ج)  امام حسین ع(ا یاري کند آیا کسی هست مر ¹
 اغزوهم لکم قلت و اعالنا، و سرا و نهارا، و الیل القوم هؤالء قتالی ال دعوتکمی ان و اال ¹

 و شـبان  مـن  االوطـان،  کمیعلـ  ملکت و کمیعل الغاراتي غز ما اهللا فو یغزوکم، ان قبل
ـ ت مـردم  نیا رزم به را شما نهان، و آشکارا روزان،  آنـان  بـا : گفـتم  و خوانـدم  روان رهی

 آستانه دری مردم با سوگند خدا به. دیزیبگر و برند حمله شما بر آنکه از شیپ د،یزیبست
 را خود شما از یک چیه اما. دندیپوش آنان بري خوار جامه که جز دند،ینکوش شان خانه
 انـداخت؛ ي گـر ید گـردن  به را کار کس هر ،یگیخوارما از و نساخت آماده جهادي برا
 دسـتتان  ازي گـر ید از پـس ی یکـ  را شـهرها  و آوردند تاخت شما بر سو هر از آنکه تا

 301 :1ج)  ع علی امام( کردند برون
الخلوات فان الشاهد و هوالحاکم، بپرهیزید از انجـام گنـاه حتـی در     اتقوا معاصی هللا فی ¹

 284 :5ج)  امام علی ع(خلوت 
 724 :4ج)  پیامبر اکرم ص(بخشد  احترام به مادر هر گناهی را می ¹
 641 :12ج  803 :5ج)  حضرت فاطمه س(است  حجاب حفظ زن زینت ترینارزنده ¹
 سـبقت  شـما  بـر  قرآن به نمودن عمل سبب به دیگران مبادا قرآن درباره بترسید خدا از ¹

 632 :12ج  )ع علی امام. (گیرند
 119 :12ج  )امام خمینی ره( رود می معراج به مرد که است زن دامن از ¹



 )دفتر سیزدهم( نامه کامل شهدا وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      714

همـه قـدرت   . از کسی نترسید از غیر خداي تبارك و تعالی و کسی را ذو قدرت ندانید ¹
 :8ج)  امـام خمینـی ره  (از اوست و همه چیز از اوست و ما هیچ و همه هـیچ هسـتیم   

128 
کس دل نبندید اال خـدا و از یـاد خـدا و شـهداي      از هیچ کس نترسید اال خدا و به هیچ ¹

 115 :8ج)  امام خمینی ره(نباشید اسالم و ائمه اطهار غافل 
)  امـام صـادق ع  (نبیک مع اولیائـک   یهأسالک ان تجعل وفاتی قتال فی سبیلک تحت را ¹

 488 :5ج
 776 :4ج)  امام خمینی ره(اسرائیل باید از بین برود  ¹

 :9ج  238 :8ج)  امـام خمینـی ره  (اسالم بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است  ¹
 159 :11ج  667
بر پنج پایه استوار است نماز، روزه، حج، جهاد و والیت کـه از همـه مهمتـر    اسالم  ¹

 723 :4ج)  امام محمدباقر ع(باشد  والیت می
 227 :6ج)  شهید بهشتی(خواهد  اسالم حاال حاالها خون می ¹
تـوانیم و هـر    فشانی که مـی  اسالم عزیز این حق را به همه ما دارد که در راه او هر جان ¹

 269 :7ج)  امام خمینی ره(وانیم بکنیم ت اقدامی که می
 442 :5ج)  امام خمینی ره(اسالم ناب محمدي  ¹
امام خمینـی  ( کند پیدا تحقق تا بشویم او فداي باید ما همه که است چیزي همان اسالم ¹

 385  :9ج) ره

 668 :10ج)  امام علی ع(االسالم هو التسلیم  ¹
پیـامبر  . (و هیچ چیز بر آن برتري نـدارد ، اسالم برتر است االسالم یعلوا و ال یعلی علیه ¹

 648، 23 :6ج)  اکرم ص
 :6ج)  پیامبر اکرم ص(ها شهادت است  ، شرافتمندترین مرگالشهادهالموت قتل  اشرف ¹

 304 :11ج  108 :12ج  279
 :13ج)  پیامبر اکرم ص(شهادت است  مرگهاشرافتمندترین  الشهادةاشرف الموت قتل  ¹

181 



 715)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

 148 :3ج)  ع علی امام( است غصه فرصت دادن دست از غصه، الفرصه اضاعه ¹
 :6ج)  پیـامبر اکـرم ص  (ز گهواره تا گور دانش بجوي . اطلب العلم من المهد الی الحد ¹

105 
دهم که امر دولت اسالمی اگر با نظارت فقیه و والیت فقیه باشد، آسیبی بـر   اطمینان می ¹

 723 :4ج)  امام خمینی ره(این مملکت نخواهد وارد شد 
پیامبر (غزوا تورثوا ابنائکم مجدا، جهاد کنید تا به ارث ببرید براي فرزندانتان عظمت را ا ¹

 416 :8ج  48 :7ج)  اکرم ص
 743 ص :9ج) امام علی ع(افراد  به را حق نه بسنجید  حق به را افراد ¹
 648 :6ج)  پیامبر اکرم ص( افضل الجهاد ان یجاهد الرجل نفسه و هواء ¹
 امـام ( اسـت  اهللا راه در سـرخ  مرگ مرگ، نوع برترین .اهللا سبیل فی القتل الموت افضل ¹

 74 :1ج)  ع علی
مـی  بهشـت  به ما هم باز بکشند را ما آنها اگر رویم،می بهشت به ما بکشیم را آنها اگر ¹

 623 :1ج)  ره خمینی امام( رویم
 نحسـی  امـام ( دریابید مرا شمشیرها اي پس کند،می رشد من خون ریختن با اسالم اگر ¹

 702 :9ج  682 :1ج)  ع
 انـد  شده آفریده ها انسان اگر گردند، خاك اسیر روزي که اند شده آفریده ها بدن این اگر ¹

 امـام ( نگردند قطعه قطعه خدا راه در ها انسان این ها، بدن این چرا پس بمیرند روزي که
 62 :8ج  293 :2ج)  ع حسین

 623، 341 :1ج)  ره خمینـی  مـام ا( ایـم  ایسـتاده  بکشـد  طول هم سال 20 جنگ این اگر ¹
 35 :12ج  331 :11ج  352 :8ج  403 ،290 :7ج 40 :5ج  76 :3ج

ها کنـار آمـده بـودیم، گرفتـار ایـن مصـائب        ها و قدرت اگر با آمریکا و سایر ابرقدرت ¹
خواري و ذلت دهند و مرگ  وجه حاضر نیستند تن به نبودیم، ولی مردم ما دیگر به هیچ

 507 :11ج)  امام خمینی ره(دهند  ین ترجیح میسرخ را بر زندگی ننگ
 257 :6ج)  امام خمینی ره(اگر براي خدا کار کنید پیروزید انشاءاهللا  ¹
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اگر بکشید پیروزید و اگر کشته شوید پیروزید، دیگر چه باك از شهادت و مردن در راه  ¹
 45 :11ج)  امام خمینی ره(خدا؟ 

همـه  ] و[هـا   اسالمی رود، بر همه دولـت  هاي اگر بیم هجوم بیگانگان بر یکی از دولت ¹
)  امام خمینی ره(اي که امکان دارد از وي دفاع کنند  مسلمانان واجب است به هر وسیله

 179 :8ج
امـام  ( پیروزیم ما هم باز بهتر چه شدیم شهید اگر و است پیروز اسالم شدیم پیروز اگر ¹

 372 :12ج  )خمینی ره
دیگـر   هـاي  درس بـه  رسـد  چه تا خورد، نمی درد هب هم] چه[ تو علم نباشد، تزکیه اگر ¹

 150  :9ج) امام خمینی ره(
 42 :8ج)  امام خمینی ره(اند  سال هم طول بکشد ملت ما ایستاده 20اگر جنگ  ¹
 پـا  بـه  که است واجب نیمسلمی تمام بر شود مالیپا ایدن طرف آن دری مظلوم حق اگر ¹

 456 :3ج ) ع علی امام( رندیبگ ظالم از را حق آن و زندیخ
 روز و مسـلمانان ی بدبخت روز کنند، جدا متعهد روحانیت از را شما نخواستهي خدا اگر ¹

 359 :2ج()   هاست ابرقدرت جشن
پیامبر (دست خودش بدهد، ثوابش بیشتر و اگر توفیق نیافت وصیت کند  اگر خودش به ¹

 247 :7ج)  اکرم ص

اجـب اسـت بـر جمیـع     اگر دشمن بر بالد مسـلمانان و سـرحدات آن هجـوم نمایـد و     ¹
 97 :11ج)  امام خمینی ره... (اي که امکان داشته باشد  هر وسیله مسلمانان دفاع از آن به

ماند پس اي شمشـیرها مـرا    جز با کشته شدن من پایدار نمی) ص(اگر دین جدم محمد ¹
 119، 17 :8ج  706، 267 :4ج)  امام حسین ع(دریابید 

)  امام حسین ع(الاقل در زندگی دنیا آزاده باشید ترسید  اگر دین ندارید و از آخرت نمی ¹
 416 :8ج
 :2ج)  ره خمینـی  امـام ( است حتمی خطر در اسالم کنند جدا مردم از را روحانیت اگر ¹

45 



 717)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

انـد و اسـالمی بـاقی     اگر روزي والیت فقیه را از شـما بگیرنـد قلـب اسـالم را گرفتـه      ¹
 422 :5ج)  امام خمینی ره(نخواهند گذاشت 

 519 :10ج)  امام خمینی ره(بود کشور هم نبود اگر سپاه ن ¹
 هـم  بـاز  باشـد،  داشـته  اختیار در طال سیل بزرگ رودخانه دو ظرفیت به آدم فرزند اگر ¹

 306 :1ج)  ص اکرم پیامبر( است دیگري هاي ثروت طلب در و گیرد نمی قرار
 جهاد به پیوسته و آمد خواهد آن دنبال به اندوه و غصه بدهی دست از را هافرصت اگر ¹

 672 :12ج  )ع علی امام( بپردازید نفس با مبارزه یعنی اکبر
)  پیـامبر اکـرم ص  ( .ستین مسلمان نشتابد او کمک به و بشنود رای کس ادیفری کس اگر ¹

 19 :9ج
 398 :3ج  نیست مالمت مورد بمیرد کار این غصه از کسی اگر ¹
 او بـا  شـد  روگردان دین ندشمنا با مبارزه از عقیدگیبی از یا کردن سستی با کسی اگر ¹

 659 :1ج)  ص اکرم پیامبر( کنید رابطه قطع

 689 :5ج)  امام علی ع(جنبد  اگر کوهها بجنبند مؤمن در مقابل مشکالت نمی ¹
 466 :3ج)  ع علی امام( دیباش مرد آزاده ایدن در د،یکافر یا دیگناهکار اگر ¹
را بـه آب و آتـش زدنـد،    اگر ما براي مقصد اسالمی، براي مقصدي که انبیاء خودشـان   ¹

خـاطر آن آتـش زدنـد،     اولیاء عظام خودشان را به کشتن دادند، علماء بزرگ اسالم را به
هاي طوالنی کردند، اگر چنانچه براي این  سر بریدند، حبس کردند، تبعید کردند، حبس

مقصد بزرگ بترسیم دین نداریم، دیندار هم براي اینکه خرقه از این عـالم خـاکی کنـد    
 650 :4ج)  امام خمینی ره... (سد؟میتر
 امـام ( باشـد  زنـدگی  آبسـتن  کـه  کنم انتخاب را مرگی بگذارید است، حتمی مرگ اگر ¹

 86 :1ج)  ره خمینی
کـنم تـا    اهللا ابقـاء مـی   بقیـه اگر من آن زمان را درك کنم خود را براي صاحب این امـر   ¹

 170 :8ج)  امام باقر ع(همرزم او در تشکیل حکومت جهانی اسالم باشم 
ی علـ  امـام ( کن عملی دان یم آنچه به ،یباش بنده نیتر سعادت با ایدن در دیخواه یم اگر ¹

 646 :3ج)  ع
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گـاه زبـان بـه شـکایت      خواهید در مقام و عظمت شما خللـی وارد نشـود هـیچ    اگر می ¹
)  امـام حسـین ع  (کاهد بر زبان نیاورید  نگشایید و آنچه را از قدر و منزلت الهی شما می

 262 :4ج
 در تـا  اسـت  بهتـر  بشـوم  کشته وضع این به که بیاید فرود من فرق به ضربت هزار اگر ¹

 پـاداش  خانـه  امـا  اسـت،  داشتنی دوست و زیبا دنیا چه اگر. بمیرم بیماري یک با بستر
 612 :7ج  300 :1ج)  ع علی امام( است زیباتر دنیا از خیلی اخرت، خانه الهی،

 بسـیار  آخـرت  خانـه  و الهـی  پـاداش  خانـه  اما. است داشتنی دوست و زیبا دنیا اگرچه ¹
 آن انسـان  چرا پس رفت، و گذاشت باید کار آخر را دنیا مال اگر و است بهتر و زیباتر

 بمیـرد،  کـار  آخـر  که است شده ساخته ما هايبدن این اگر و. کند انفاق خدا راه در را
 622 ، 519 :1ج) ع حسین امام( نشود قطعه قطعه شمشیر با خدا راه در چرا پس
 أسـئلک  و سـلیم  بقلـب  اهللا أتی من اال البنون و مال الینفع یوم االمان أسئلک إنی أللهم ¹

 أسـئلک  و سـبیالً  الرسـول  مـع  اتخذت لیتنی یا یقول یدیه علی الظالم یعض یوم االمان
 کـه  روزي خـواهم، می امان تو از جداً من خدایا، بسیماهم، المجرمون یعرف یوم االمان
بـی ( سالم روي خدا به آرد که کسی به مگر کس هیچ به فرزندانی و الیم ندهد سودي
 عالمت به را، هایشدست پشت ستمکار، گزد که روزي خواهم،می امان تو از و) عیب

 روزي خـواهم، مـی  امان تو از و راهی پیامبر اتفاق به گرفتمی کاشکی: گوید و پشیمانی
 649 :1ج)  ع علی امام( شوندمی شناخته هایشانچهره به مجرمین که
 166 :4ج)  پیامبر اکرم ص(ها را سالم به صاحبانش برگردانید  امانت ¹
 امـام ( کنـد  راسـت  کمـر  توانست نخواهد ها يزود این به بخوردي ا ضربه اسالم امروز ¹

 473 :2ج)  ره خمینی
)  امـام خمینـی ره  . (حسـینیان آمـاده باشـید   . امروز عاشورا است. امروز ایران کربالست ¹

 21 :4ج
 242 :10ج)  امام خمینی ره(امروز ایران وصفی الهی دارد  ¹
 17 :12ج)  امام خمینی ره(است  ایستاده کفر تمام مقابل در اسالم تمام امروز ¹
 333  :9ج )خمینی ره امام(  است ستیز حال در کفر تمامی با اسالم تمامی امروز ¹



 719)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

 729 :8ج  625 :3ج)  ره خمینی امام( است کشور مسئله نیتر یاصل جنگ امروز ¹
)  امـام علـی ع  (امروز روز عمل است بدون حساب و فردا حساب اسـت بـدون عمـل     ¹

 197 :5ج
تواند به جبهه برود و هـرکس   امروز مسئله جنگ از اهم واجبات الهی است هرکس می ¹

 175 :5ج)  امام خمینی ره(تواند پشت جبهه خدمت کند  نمی
ـ با و سـت ین زیجا درنگ گرید. است رشتیب نید فروع از تشیاهم جنگ مسئله امروز ¹  دی

 259 :3ج)  ره خمینی امام( کرد عمل آن به
 حسـاب  فردا و حساب بدون است عمل امروز. است مزد بازار فردا و کار میدان امروز ¹

 :12ج)  امـام علـی ع  (العمل   و حساب غداً و بالحساب عمل عمل  الیوم بدون است
359 
امام حسین ( هاي ما چون کربال شده است سرزمینامروزي که براي ما عاشورا تکرار و  ¹

 401 :6ج)  ع
سـه   اهللا، خشیهامن ابلیس الذاکر من ما لیل و النهار و استغفرون باالسحار و الباکون من  ¹

هاي شیطان به دورند، دسته اول کسانی کـه شـب و روز بـه ذکـر خـدا       دسته از نیرنگ
طلبند و دسـته   ویش استغفار میمشغولند، دسته دوم کسانی که هنگام سحر از خداي خ

 69 :8ج)  پیامبر اکرم ص(گریند  آخر کسانی که از ترس خدا می
 378 :6ج)  امام خمینی ره( امور جنگ اهمیتش از فروع دین بیشتر است ¹
ها افـزوده   امید و توقع است که براي حفظ اسالم و کشور اسالمی خود بر حجم کمک ¹

 396 :8ج)  امام خمینی ره(شود 
ل عمل المؤمن الجهاد فی سـبیل اهللا، همانـا بهتـرین عمـل مـؤمن جهـاد در راه       ان افض ¹

 346 :10ج  337 :8ج)  پیامبر اکرم ص(خداست 
)  ع علـی  امـام ( خداست راه در شدن شهید هامرگ ترینعزت با االقتل، الموت اکرم ان ¹

 293 :2ج  609 :1ج
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همانـا جهـاد دري از درهـاي     .أولیائـه  لخاصـۀ فتحه اهللا  الجنهان الجهاد باب من ابواب  ¹
امام (بهشت است دري است که خداوند این بهشت را به روي همه کس گشوده است 

 631 :6ج  660 :1ج  )  علی ع
 :1ج)  ع حسـین  امـام ( آن راه در جهـاد  و عقیده یعنی زندگی جهاد، و هعقید هالحیا ان ¹

 510  :11ج  385
 راه در باشـیم،  پایبنـد  اعتقاداتمان به قتیو. عقیده یعنی زندگی جهاد، و عقیده الحیاه ان ¹

 جهـاد  بایـد  کننـد،  مـی  پایمال دارند را ما عقیده وقتی و بگذریم باید چیز همه از عقیده
 590 :1ج)  ع حسین امام( کرد
 :8ج  647 :6ج)  امام حسـین ع (زندگی عقیده و جهاد است  و الجهاد هعقید هان الحیو ¹

 44  :13ج 563
 161 :13ج)  پیامبر اکرم ص ( ةران الدنیا مزرعه االخ ¹
 237 :6ج)  پیامبر اکرم ص( سنهان العجب لیحبط عمل سبعین  ¹

هـا و   وسیله سم اسب خداوند امت مرا به. ان اهللا اعز امتی بسنابک خیلها و زاکر رماحها ¹
 614 :10ج)  پیامبر اکرم ص(ها عزیز ساخت  فروگاه نیزه

 619 :6ج)  امبر اکرم صپی( ان تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم ¹

شفاعت ما در روز قیامـت بـه کسـانی کـه نمـاز را       .هان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصلو ¹
 607 :11ج)  امام صادق ع. (رسد سبک بشمارند نمی

 کشـته  بـا  جز خاتم پیامبر جدم دین اگر .خذینی فیاسیوف یستقم لم محمد دین کان ان ¹
نماییـد   ام تکـه  تکـه  و گیرید بر در مرا یرهاشمش اي هان پس ماند نمی برجا پا من شدن

 .473 :9ج  392 :6ج    318 :4ج) امام حسین ع(
 هـا، قلـب  بـراي  القـرآن  تـالوه  و باالسـتغفار  فاجلوهـا  النحـاس  کصدا صدأ للقلوب ان ¹

 182 :12ج  )پیامبر اکرم ص... ( است مس زنگار همچون زنگارهایی
 :8ج)  امام حسین ع(ونوا احرارا فی دنیاکم ان لم یکن دین و کنتم التخافون المعاد، فک ¹

416 
  225 :9ج)  امام صادق ع( نیست قبول عبادتش هیچ باشد نداشته والیت اگر انسان، ¹
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 :8ج)  پیـامبر اکـرم ص  (شـوند   میرند بیدار و هشیار مـی  ها در خوابند و وقتی می انسان ¹
205 
 42 :8ج)  تر بهشتیشهید دک(انقالبی بودن شرایط نیست انقالبی ماندن الزم است  ¹
 اوضـاع  اصالح من هدف بلکه ستیني بشر التیتما و هوس و هوا من نهضت زهیانگ ¹

 50 :12ج)  ع حسین امام( .است) ص(امبریپ جدم امت نابسامان
بـه  مـا  براي را سنگین امانت دو ،...بیتی اهل عترتی و اهللا کتاب الثقلین فیکم تارك انی ¹

 403 :1ج)  ص اکرم پیامبر( را عترتش و را ن،قرآ خدا، کتاب: است گذاشته یادگار
  324 :3ج)  ع نیحسـ  امـام ( برمـاً  اال نیالظـالم  مع هایالح و هسعاد اال الموتي ار الی ان ¹

 344 :10ج  368 :4ج
پیامبر اکـرم  (اوج مسلمانی جهاد در راه خداست که جز مسلمانان برجسته به آن نرسند  ¹

 295 :7ج)  ص
کنم که تقواي خدا را پیشه کنیـد و   ، شما را دعوت میامرکماوصیکما بتقوي اهللا و نظم  ¹

  415 :8ج  83 :7ج  722 :4ج 430 :1ج  )امـام علـی ع  (در کارهایتان نظم داشته باشید 
 42 :12ج  471 :10ج
 شـناخت  علـم  اول مرحلـه  .الیـه  االمـر  تفـویض  آخـرالعلم  و الجبـار  فتهمعر العلم اول ¹

 اکـرم  پیامبر(خداوند به کارهاست همه کردن ارواگذ علم، آخر مرحله و است پروردگار
 368 :1ج)  ص
. کـردن  کوشـش  بـدون  خواستن توفیق خدا از: دوم. دل پشیمانی بدون کردن توبه: اول ¹

 از ترسـیدن : چهـارم . ناپاکی از کردن حذر بدون خدا از خواستن عصمت و پاکی: سوم
 بـر  آنکـه  بـدون  خـدا  از خواستن بهشت: پنجم. بداري دست شهوت از آنکه بی دوزخ
 یـاد  را خـدا : هفـتم . آن دربـاره  تعمـق  بدون کردن یاد را مرگ: ششم. کنند صبر ها رنج
 353 :1ج)  ع رضا امام( او دیدار به شوق و آرزومندي بی کردن

اي اباذر به کوچکی گناهت نگاه نکن بلکه به آن نگاه کن که با انجام دادن این عمل از  ¹
 714 :7ج)  ر اکرم صپیامب(کنی  چه کسی نافرمانی می
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امـام خمینـی   (اي برادران و جوانان عزیز ایرانی به کمک برادران رزمنده خود بشـتابید   ¹
 551 :6ج)  ره
 514 :5ج)  امام خمینی ره(اي جوانان مساجد را پر کنید که مساجد سنگر نماز ماست  ¹
ر مردن را در بست) ع(اي جوانان و پدران مبادا در غفلت و در بستر بمیرید که موال علی ¹

 803، 802 :5ج)  امام علی ع(دانست  ننگ می
شـود، پـس اي    تـر مـی   زنـده ) ص(اي خدا اگر با شهادت من دین جدم حضرت محمد ¹

 102 :7ج)  امام حسین ع(شمشیرها مرا دریابید 

بزرگ و اي شهداي زنده عزیز، اگـر نبـود مجاهـدات شـما و بـرادران و      ] ي[اي شهدا ¹
ها که با اخالص خاص خـود عنایـات    ها و پشت جبهه هخواهران بزرگوار شما در جبه

توانسـت   خاص خداوند قادر را جلب نمودید، کدام قـدرت و کـدام ابـزار جنگـی مـی     
جمهوري اسالمی و کشور عزیز شما را از این دریاي مواج و متالطم که شرق و غـرب  

ی غـرق آن  دست هم و بازو به بازوي یکدیگر داده و در پ و وابستگان به آنان دست به 
خبـران و عـاري از    کوشند نجات دهد؟ و ایـن کـوردالن و از خـدا بـی     کوشیدند و می
. دانستند که این کشتی نوح است که خـدایش کشـتیبان و پشـتیبان اسـت     معنویات نمی

الزمـان   اینان با ابزار و ساز و برگ مادي به جنـگ ایمـان و معنویـت و کشـور صـاحب     
انـد   ها تجربه به خود نیامده اند و اکنون نیز پس از سال هآمد) ارواحنا لتراب مقدمه الفدا(

دهند، ولی چه باك از موج بحـر آن را کـه باشـد نـوح      و به حرکات مذبوحانه ادامه می
 167 :11ج)  امام خمینی ره... .(کشتیبان 

  662 :4ج  64 :2ج  341 :1ج)  ره خمینـی  امـام ( بـودم  پاسـدار  یـک  هم من کاش اي ¹
 442 :8ج
جـواد  (شـود   بینید به حق عمل نشده و از باطل جلـوگیري نمـی   نان مگر نمیاي مسلما ¹

 304 :11ج)  محدثی
گویم به جنگ  کنید و وقتی به شما می اي نامردهاي پست چرا شما امامتان را یاري نمی ¹

آورید که تابستان است و هوا گـرم اسـت و چـون زمسـتان فـرا       با کفار بروید بهانه می
 378 :4ج)   امام علی ع(نمایید  را می... و رسد بهانه سردي هوا می
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ایمان چهار رکن است؟ تکیه بر خداي عزوجل، رضایت به قضا خدا، تسلیم بـه فرمـان    ¹
خداوند از آنچه . امرم را به خدا واگذاشتم: بنده شایسته گفت. خدا، واگذاردن امر به او

 327 :13ج)  امام رضا ع(بدي بود او را حفظ کرده 

 و حفظ به محتاج اسالمی جمهوري این و نظیر بی پیروزي این و قرن گبزر اعجاز این ¹
 565 :10ج  249 :1ج)  ره خمینی امام( است نگهبانی

)  امـام خمینـی ره  (ایـم   سال هم طول بکشد ما با تمام قدرت ایسـتاده  20این جنگ اگر  ¹
 490 :5ج
 227 :4ج)  امام خمینی ره(این جنگ در رأس تمام مسائل است  ¹
هاي ایران  هاي ما هستند که باید این سرنوشت را به آخر برسانند و این جوان این جوان ¹

 92 :8ج)  امام خمینی ره... (تنور جنگ را گرم نگه دارند و هستند که باید 
)  امـام خمینـی ره  (هاي شهدا بنا به فرمایش امام چشم و چـراغ ایـن امتنـد     این خانواده ¹

 340 :6ج
 بـاب  از اسـت،  ارزنده بسیار و است شریف بسیار که حالی عین در) معلمی( شغل این ¹

 بزرگـی  بسـیار  مسئولیت بودند، آمده سازي انسان براي که است انبیاء شغل همان اینکه
 485 :1ج)  ره خمینی امام( بود بزرگ بسیار هم انبیاء مسئولیت چنانچه است

 بـاك بـی  و نتـرس  سـرهاي [...] اسالم ناموس و استقالل محیط باید که هستید شما این ¹
 469 :12ج  )امام علی ع(! کنید حفظ خود

هـا   فشانی ها زودگذر و تمام شدنی است ولی به پاداش این جان ها و سختی این مصیبت ¹
پایان خداوندي خواهید رسید و بر سریر کرامت و  هاي ابدي و بی و فداکاریها به نعمت

 186 ،183 :8ج)  امام حسین ع(بزرگواري تکیه خواهید زد 
 318 :4ج  101 :3ج)  ره خمینی امام( کند یم داریب و لرزاند یم را انسان ها نامه تیوص نیا ¹

 632، 23 :12ج  802، 405 :5ج
 و بوسـم  می است آن باالي خداوند که را شما قدرتمند بازوي و دست دور از اینجانب ¹

 :13ج 143 :10ج  168 :2ج  561 :1ج) ره خمینـی  امـام ( کـنم  می افتخار بوسه این بر
407 
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 263 :6ج)  امام خمینی ره(اینها ولی نعمت ما هستند  ¹

 31 :6ج)  امام خمینی ره(با شرکت در مساجد سنگر مساجد را حفظ کنید  ¹

 250 :1ج)  ع علی امام( کن رفتار خود بخشش و عفو با ¹
 پـس  شـود  کشته خدا راه در مرد اینکه تا است، دیگري نیک عمل نیک، عمل هر باالي ¹

 پیـامبر ( نیست آن از برتر خیري عمل هیچ دیگر شد کشته عزوجل خداي راه در چون
 565 :1ج)  ص اکرم
 300، 299 :13ج)  امام خمینی ره(باید اسراییل را نابود کنید  ¹

اي باشد براي آخرت کـه هرچـه در ایـن دنیـا بکـاریم در آن دنیـا        باید دنیاي ما مزرعه ¹
 530 :11ج)  امام صادق ع(برداشت خواهیم کرد 

دسـت بـر   ) ع(گند اگر دست راستم را هم قطع کنند از حمایت از امام حسـین بخدا سو ¹
 344 :10ج)  حضرت ابوالفضل العباس ع( دارم نمی
 362 :9ج  )پیامبر اکرم ص(است  نجات کشتی و هدایت چراغ حسین که بدرستی ¹
 تعاملنـا  ال و بفضـلک  عاملنـا  الهـی . بگریید) ع(حسین بر کنید گریه خواستید که هر بر ¹

 492 :9ج)  رضا ع امام(لک بعد
 112 :4ج)  پیامبر اکرم ص(بر هر مسلمانی واجب است وصیت داشته باشد  ¹

 مسـئولین  بـه  کـه  دارنـد ی شـرع  تکلیف بروند جبهه به توانندیم که) یکسان( برادرانی ¹
 406 :12ج  )امام خمینی ره( نمایند نامثبت و مراجعه

اي که  اولین قطره] با[ت از اینکه براي شهید هفت خصلت است که اولی آن عبارت اس ¹
)  امام خمینی ره(شود  از خون او به زمین بریزد تمام گناهانی که کرده است آمرزیده می

 315 :5ج
براي ملت ما شهادت یک فوز عظیم اسـت و بچـه خردسـال و پیرمـرد بـزرگ آرزوي       ¹

 241 :7ج)  امام خمینی ره(کنند  شهادت می

 399 :11ج)  امام علی ع(ر است ت براي من شهادت از عسل شیرین ¹
 خمینـی  امـام ( را اسالم کند حفظ که است فیتکل مملکت نیا افراد ازي فرد هري برا ¹

 382 :3ج)  ره
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 251 :3ج)  ع علی امام( زدیست یم تو با آنکه با زیبست ¹

 369 :10ج)  امام خمینی ره(بکشیم پیروزیم و اگر کشته شویم پیروزیم  ¹
 خـدا  مـا  سـبب  بـه  عبـداهللا،  لما لوالنا و اهللا عرف لما لوالنا و عبداهللا بنا و اهللا عرف بنا ¹

 بایـد  کـه  طـوري  بـه  خداوند نبودیم ما اگر و. شد عبادت خدا ما سبب به و شد شناخته
 امـام ( شـد  نمـی  شناخته شود، شناخته] باید[ عبادت که طوري آن و شد نمی شود عبادت
 368 :1ج)  ع صادق

آنکـه دنیـا را مایـه    : ترین مردم کیسـت؟ فرمـود   اارزشالعابدین عرض شد ب به امام زین ¹
 115 :7ج)  العابدین ع امام زین(ارزش خود نداند 

بگریزیـد هرگـز از کیفـر شمشـیر     ) حمله دشـمن (به خدا قسم اگر در مقابل شمشیر و  ¹
آخرت در امان نخواهید ماند، مسلم بدانید که فرار از جنگ خشم الهـی و ننـگ ابـدي    

و  هاست سالحي رزمندگان در راه اهللا، بدانید که بهشت زیر سایه ا. درپی خواهد داشت
 87 :13ج)  امام علی ع. (هاستامروز هنگام آزمایش لیاقت

دیدیـد، بـه    به خدا قسم اگر شما مردم آنچه را که در دنیاي آخرت خواهید دید اآلن می ¹
بندگی سراي آخرت، به خوبی اطاعت و  فکر همه چیز بودید و از ترس خدا و وحشت

 589 :7ج)  امام باقر ع(کردید  خدا را می
هاي افراد با ایمـان آتـش و حرارتـی ایجـاد     در دل) ع(ی که شهادت امام حسینبه راست ¹

 304 :13ج)  پیامبر اکرم ص(خواهد کرد که هرگز خاموش نخواهد شد 
ـ کن پـر  دیبرو را مساجد تان همه دانشجوها، شما ها، یدانشگاه شما به ¹  اسـت  سـنگر . دی

 484 :3ج)  ره خمینی امام( نجایا
باشند پیـروي و اطاعـت    به قرآن و عترت که عترت اولیاء و هادیان او تا آخرالزمان می ¹

  656 :6ج)  پیامبر اکرم ص( کنیم

 236 :10ج)  امام خمینی ره(گفته قرآن و امام ما پیروزیم و کفر نابود است  به  ¹

و نیکی به پدر و مـادر و جهـاد در راه   نماز در وقت، ) نزد خداي متعال(بهترین اعمال  ¹
 202 :8ج)  امام صادق ع(باشد  خداي عزوجل می
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)  اکـرم ص  پیامبر.(بیاموزد نیز دیگران به و گرفته فرا را قرآن که است کسی شما بهترین ¹
 632 :12ج
 61 :8ج  39 ص :1ج)  ص اکرم پیامبر( خداست راه در جهاد مؤمن عمل بهترین ¹

 :7ج)  پیامبر اکـرم ص (اندازد  تیري است که در راه خدا می بهترین کسب مرد مسلمان ¹
548 
خـدا آن را بـاز   (شـود   درستی که جهاد دري از درهاي بهشت است کـه گشـوده مـی    به ¹

 670 :3ج  )امام علی ع(بر روي دوستان خاص خدا و جهاد لباس تقوي است ) کند می
 137 :8ج
 394 :4ج  625، 397 :3ج)  ع علی امام( رهاستیشمش هیسا ریز تنها بهشت ¹

  78 :7ج 745 :4ج  397 :3ج)  بهشـتی  دکتـر ( بهانـه  بـه  نـه  دهنـد  می بهاء به را بهشت ¹
 88 :10ج
 606 :4ج)  پیـامبر اکـرم ص  (تحـت اقـدام امهـات     الجنهبهشت زیر پاي مادران است  ¹

 413 :13ج
نـام خـدایی کـه واالسـت در      نام خدایی که اول است و آخر ظاهر است و بـاطن بـه   به ¹

 567 :6ج)  امام علی ع(ایت واالیی، نزدیکست و در عین حال بلندمرتبه نه
 459 :8ج)  امام خمینی ره(ایم  بیست سال هم این جنگ طول بکشد ما ایستاده ¹
امـام  (د یبپوش عمل جامه باشد، داشته دار تفنگ ونیلیم ستیب دیبای جیبس ونیلیم ستیب ¹

 20 :9ج  )خمینی ره
 کـدام هـیچ  مـادر  و پدر و فرزند و مال که روزي از دارم تمسئل ایمنی تو از پروردگارا ¹

  )امام علی ع(را  پاك و سالم قلبی بیاورد که کسی مگر کنند عذاب و بال دفع توانندنمی
 284 :12ج
 طریـق  در و خـود  راه در را او و گـذار  منت خود گناهکار و ضعیف بنده بر پروردگارا، ¹

 بـه  رسـیدن  و شهادت فیض به رسیدن همانا هک تکامل، نهایت از مرا و ده قرار هدایت
 264 :2ج  )شیخ عباس قمی(فرما  برخوردار است، لقااهللا
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 دولـت  امـر  کـه  دهـم  یم نانیاطم. نرسد مملکت به آسیبی تا باشید فقیه والیت پشتیبان ¹
ـ ا بـر ی بیآس باشد، هیفق تیوال و هیفق نظارت با اگر ،یاسالم  وارد نخواهـد  مملکـت  نی
 روشـنفکر  را خودشـان  و هسـتند  اسـالم  ریمسـ  بـرخالف  کهیی آنهاي ها حرف به. شد

ـ فق چنانچـه  اگر) نکنند اعتنا( نکنند قبول را هیفق تیوال خواهند یم و کنند یم حساب  هی
 خداسـت  یا طاغوت، یا خدا، یا. است طاغوت نباشد، کار در هیفق تیوال نباشد، کار در
 اسـت  رمشـروع یغ نباشد، هیفق نصب با جمهور سیرئ نباشد، خدا امر با اگر. طاغوت یا
 471 :1ج)  ره خمینی امام(

 :6ج)  امام خمینـی ره (پشتیبان والیت فقیه باشید که همان استمرار حرکت انبیاء است  ¹
31 
 796 :5ج)  امام خمینی ره(آورد نه شمشیر  پیروزي را خون می ¹
 154  :9ج  )امام خمینی ره(شماست  وحدت گرو در شما پیروزي ¹
 امـام (  گـردد  آغشـته  بدنتان خون به شما کفن دامن ذلت يجا به دیبگذار و دیکن کاریپ ¹

 215 :3ج)  عی عل
 و هسـت  مبارزه نیفکند، طنین جهان به اهللا رسول محمد اهللا اال اله ال و اکبر اهللا بانگ تا ¹

 698 :1ج)  ره خمینی امام] (هستیم ما[ هست مبارزه تا
 189 :6ج)  امام خمینی ره(تا رفع فتنه در عالم از پاي ننشینید  ¹

 582 :10ج)  امام علی ع(ها جنبیدند تو مجنب  اگر کوه. تزول الجبال و ال تزول ¹
ها جوانمردانه هجـوم آوریـد    تکلیف اسالمی و میهن شما انتظار دارد که به سوي جبهه ¹

 61 :8ج)  امام خمینی ره(فردا دیر است 

 131 :10ج)  مینی رهامام خ(تکلیف ماها را سیدالشهدا معلوم کرده است  ¹

 99 :11ج)  امام خمینی ره(تمام اختالفات از نفس است   ¹
 632 :9ج)  س زینب حضرت( حجاب حفظ زن سالح تنها ¹
 الرابعـه من رضی باهللا رباً و باالسالم دیناً و بمحمد رسوالً و : الجنهمن قالهن دخل  ثالثه ¹

پیامبر اکـرم  (اهللا عزوجل  لها من الفضل کما بین السماء و االرض و هی الجهاد فی سبیل
 237 :6ج)  ص
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جاهدوا اهوائکم تملکوانفسکم، مبارزه کنید با هوي خود تـا بـر نفسـتان چیـره گردیـد       ¹
 86 :5ج)  پیامبر اکرم ص(
 و. بشـوید  آن مالک تا کنید مبارزه نفستان هواى با یعنى ،انفسکم] و[ باهوائکم جاهدوا ¹

 99 :12ج  )پیامبر اکرم ص(است  کرده لقىت اکبر جهاد را نفس با مبارزه دیگر جاى در
 115 :9ج  790 :7ج)  امام خمینی ره(جبهه از واجبات است  ¹

 478 :10ج)  امام خمینی ره(جبهه را پر کنید   ¹
 :2ج)  امـام خمینـی ره  ( اسـت  تر واجب نماز از یعنی است واجبات اهم از رفتن جبهه ¹

334 
 341 :13ج ) امام خمینی ره(جبهه رفتن یک واجب کفایی است  ¹
 294 :1ج)  ره خمینی امام(است  دانشگاه یک هم جبهه ¹
 29 :13ج)  امام خمینی ره(جنگ اسالم با تمام کفر است  ¹
 597-266 :1ج)  ره خمینی امام( جهان از فتنه رفع تا باید جنگ ¹

 240 :10ج)  امام خمینی ره(جنگ بر ما تکلیف و واجب شرعی و کفایی است  ¹
 302 :12ج  506 :6ج)  امام خمینی ره( جنگ بین اسالم و کفر است ¹

-624 :1ج)  امـام خمینـی ره  (جنگ جنگ است عزت و شرف ما در گرو جنگ است  ¹
 241 :13ج  48 :12ج  742، 330 :11ج  283 :8ج  670، 648  :4ج  693
 :6ج  803 :5ج  456 :3ج  726 :2ج)  رهی خمین امام( عالم از فتنه رفع تا جنگ جنگ ¹

 173 :10ج  129 :8ج  690 :7ج  410
 :6ج  141 :4ج)  امام خمینـی ره (جنگ در رأس امور است و مقدم بر همه کارهاست  ¹

 294، 61 :11ج  675 :7ج 341
تواند مانع از آن بشـود   جنگ را از اهم واجبات الهی دانسته و فرموده که هیچ چیز نمی ¹

 128 :8ج)  امام خمینی ره(لذا من نتوانستم درس را بر رزم ترجیح دهم 
 113 :8ج)  امام خمینی ره(جنگ را سرلوحه امور قرار دهید  ¹

 395 :11ج)  امام خمینی ره( جنگ رأس کل کارها است ¹
 34 :13ج)  امام خمینی ره(جنگ ما براي برپایی نماز است  ¹



 729)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

 فقـط  او ستیني ا کاره صدام هاست، ابرقدرت تمام با بلکه ستین عراق با تنها ما جنگ ¹
 189 :7ج  381 :3ج)  رهی نیخم امام( میجنگ یم ظلم اب کالً ما و است عروسک یک
 507 :1ج)  ره خمینی امام( است ملت براي بزرگی نعمت واقعاً است نعمتی جنگ ¹
)  امـام خمینـی ره  (جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همـین جنـگ اسـت     ¹

 658 :8ج 273 :5ج  482 :4ج
 359 :2ج)  ره خمینی امام( نباشد عالم دري ا فتنه که شود یم تمام موقع آن مان جنگ ¹
 پیـامبر ( شـود مـی  هویـدا  شمشیرها هايسایه زیر در بهشت السیوف، ظالل تحت الجنه ¹

 394 :4ج  610 :1ج)  ص اکرم
 357 :4ج)  امام خمینی ره(جوانان اسالم در خطر است  ¹
 :6ج)  امـام خمینـی ره  (جوانان داوطلبانه بروند و این مسئله جنگ را زود حل نماینـد   ¹

502 
 511 :8ج)  امام خمینی ره(جوانان ما مرد شهادت و شهامتند  ¹
)  امام خمینی ره( است دیر فردا که بدهند خاتمه را جنگ این و بروند جبهه به ها جوان ¹

 200 :2ج
 :8ج)  امام خمینی ره(دانند، این رمز پیروزي است  هاي ما شهادت را سعادت می جوان ¹

457 
 549 :5ج  507 :1ج)  ع علی امام( است بهشت درهاي از دري خدا راه در جهاد ¹
 علی امام(شود  می باز خداوند ویژه بندگان روي بر تنها که است الهی رحمت در جهاد ¹

 747 :9ج)  ع
 اسـت  گشـوده  خود خاص اولیاء براي را آن خدا که است بهشت درهاي از دري جهاد ¹

 154 :9ج  395 :4ج  565 :1ج)  ع علی امام(
 322 :5ج)  امام خمینی ره(د دیگر است جهاد سازندگی جها ¹

 324 :10ج)  امام علی ع(لإلسالم  الجهاد عزاً ¹
 416 :8ج)  پیامبر اکرم ص(جهاد کنید تا فرزندانتان مجد و عظمت یابند  ¹
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فقط بر روي بندگان خاص خویش باز ] خداوند[جهاد، دري است از درهاي بهشت که  ¹
 300 :6ج)  امام علی ع(کند  می

 110 :10ج)  امام خمینی ره(این ملت هستند چشم و چراغ  ¹
 681 :12ج  )شریعتی دکتر(است  تاریخ قلب شهید چون ¹
 :6ج  43 :5ج)  امـام خمینـی ره  (چه بکشیم و چه شهید شویم پیـروزي از آن ماسـت    ¹

 369، 345 :7ج  628 ،151
 شـما  از آنکه از پیش بکشید حساب خود هاي نفس از .تحاسبوا ان قبل انفسکم حاسبوا ¹

 221 :13ج  470 :11ج    763 :5ج  216 :2ج)  ع علی امام( بکشند حساب
حال که بعد از هر زندگانی مرگی در پیش است پس بهترین آنرا انتخاب کنیم که همان  ¹

 551 :6ج)  امام حسین ع(باشد  شهادت در راه خدا می
پیـامبر  (کشـاند   حب الدنیا رأس کل خطیئه، حب دنیا انسان را به ضاللت و گمراهی می ¹

 652 :8ج  86 :2ج) اکرم ص
 447 :10ج  439 :8ج)  امام خمینی ره(اهللا اسالم است به اسالم چنگ بزنید  حبل ¹
حسینیان رفتند و باید زینبیان رسالت خویش را که پیام خون شهیدان اسـت بـه گـوش     ¹

 جهانیان برسانند 
 728، 726 :5ج)  مام خمینی ره(حفظ اسالم واجب است  ¹
 660 :5ج)  امام خمینی ره(روز است حق بر باطل پی ¹

 492 :10ج)  امام علی ع(االخره   حالوه الدنیا مراره االخره و مراره الدنیا حالوه ¹
حمد و سپاس خداوندي را که آغاز زندگی ما را سـعادت و خوشـبختی و پایـان آن را     ¹

 491 :8ج)  حضرت زینب س(شهادت و رحمت قرار داد 

 735 :11ج)  امام علی ع(وت فی حیاتکم مقهورین فی موتکم قاهرین و الم الحیاه ¹

 294 :11ج)  امام خمینی ره(حیثیت و شرف ما در گرو این جنگ است  ¹

  532 :5ج 150 3ج  725 :1ج)  ره خمینـی  امام( ملتند این چراغ و چشم شهدا خانواده ¹
 311 :7ج  470، 368، 366، 363 :6ج



 731)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

  :5ج)  امـام خمینـی ره  (بور باشید هاي شهدا و اي چشم و چراغ ملت ایران ص خانواده ¹
398 
 349 :5ج)  دکتر بهشتی(دهد نه به بهانه  خدا بهشت را به بهاء می ¹
ـ د رای ظلمـ  هرگاه و کندي یار را آن دید را حق هرگاه رای کس کند رحمت خدا ¹  آن دی

 47 9  ج )امام علی ع(شود  مانع را
 :3ج) ع علـی  امام( کند شیآزما را ما مشکالت و ها یسخت برابر در تا دهیآفر را ما خدا ¹

720 
 699 :12ج  )ع ابراهیم حضرت( باشدمی کنندگان توکل و صابران با خداوند ¹
خداوند روشنی چشم مرا در نماز قرار داده و نماز را محبوب مـن سـاخته کـه غـذایی      ¹

 )  پیـامبر اکـرم ص  (شود  گرسنه از غذا سیر می] آب گوارا را که[لذیذ را براي گرسنه و 
 55 :8ج
 243 :10ج)  موالنا(خداوندا این وصل را هجران مکن  ¹

 سـتمگران  از انتقام و حق کلمه اعالء جز کاریپ نیا در ما هدف کهی دان یم تو خداوندا، ¹
 711 :3ج)  عی عل امام( ستین گریدي زیچ
 امـام ... ( اسـت  فتنـه  دفـع  غایت و فتنه رفع تا جنگ که گوید می تعالی و تبارك خداي ¹

 385 :1ج)  ره خمینی
پایه مرا باال مبر مگر اینکه مرا نزد خودم به همان اندازه پـایین آوري و هـیچ   [...]خدایا  ¹

عزت ظاهري برایم ایجاد مکن مگر که به همان اندازه در نفس خویشم به باطن خـوار  
 204 :8ج)  امام سجاد ع(گردانی 

 دکتـر ( آموخـت  خـواهم  خود را مردن چگونه اموزیب من به تو را ستنیز چگونه ایخدا ¹
 741 :3ج)  شریعتی

)  امـام علـی ع  (نیـاز   خدایا مرا به توانگري خود نیازمند کن و از توانگران و اغنیـاء بـی   ¹
 548 :7ج
تري اللهم اغفـر لـی مـا    خدایا مرا مورد مغفرت خویش قرار داده زیرا از من به من آگاه ¹

 222 :13ج)  امام علی ع(انت اعلم به منی 
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 107 :2ج)  ص اکرم پیامبر( وامگذاري بخودم زدن هم بر چشم یک مرا خدایا ¹
خـاطر   خاطر ترس از جهنم تو، بلکه بـه  پرستم و نه به خاطر بهشت تو را می خدایا نه به ¹

کـنم کـه شـاید از     بزرگی تو و عظمت تو و توانایی تو و ترس از تو شما را عبادت می
خـدایا مـا را هـم    . مهاي خودت که به ما ارزانی داشتی سپاسگزاري کـرده باشـی   نعمت

امام (توفیق ده تا از خدا بترسیم و او را که شایسته عبادت است از او سپاسگزاري کنیم 
 140 :7ج)  علی ع

دکتـر  (خدایا، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مـردن را خـود خـواهم آموخـت      ¹
 88 :10ج)  شریعتی

 658 :5ج)  امام حسین ع(خرجت المر بالمعروف و انهی عن المنکر  ¹
 165 :4ج)  امـام خمینـی ره  (اسـت  ) ع(و علی) ص(خط سرخ شهادت خط آل محمد ¹

 385 :9ج  689 :7ج
گـاه   خود را از تن دادن به پستی برکنار دار اگرچه تو را به مقصـود برسـاند زیـرا هـیچ     ¹

دهی به چیزي جبران نتوانی کرد و بنـده دیگـري    اي را که در این راه از کف می سرمایه
 551 :4ج)  امام خمینی ره(تو را آزاد آفرید  مباش که خدا

 703 :5ج)  امام خمینی ره(خون بر شمشیر پیروز است  ¹
 بـه  اسـت  خـون  تزریـق  شهادت. جهدمی اجتماع هايرگ در همیشه براي شهید خون ¹

 کـه  اجتماعاتی خاصه اجتماع هايرگ در و اجتماع پیکر به که شهدا این. اجتماع پیکر
 718 :1ج)  مطهري شهید استاد. (کنندمی وارد جدید خون هستند، خونیکم دچار

 695 :9ج)  علی عامام ( اوسطها االمور خیر ¹

خیر و برکت در شمشیر و زیر سایه شمشـیر  . الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ¹
 614 :10ج)  امام صادق ع(است 

 علـی  امـام ( ندارد ارزشی کاه پر اندازه بهی فان] ي[ایدن نیا خواهري ا و برادري ای دان ¹
 455 :3ج)  ع

 500 :11ج)  پیامبر اکرم ص(کند  چین می در آخرالزمان شهادت، خوبان امت مرا دست ¹



 733)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

رسیم که در هـر   شویم و یا به شهادت می در این راه هرگز شکست نیست، یا پیروز می ¹
 766 :6ج)  امام خمینی ره(دو صورت پیروزیم 

هـاي ضـعیف را    کـه همـه ملـت    با آنهایی  الفساد، در این ماه محرم ما مواجه هستیم با ام ¹
گري مـاموري   ها براي چپاول اند و در هر جایی بر سر ملت تحت سیطره خود قرار داده

 507 :11ج)  امام خمینی ره(اند   گذاشته
شـود، زیـر    هایی که در نظر گرفتـه مـی   در تشکیل نماز جماعت در مدارس یا در محفل ¹

 83 :7ج)  امام علی ع(که سستی از آن شیطان است نظر مسئولین، سستی نفرمایید 

هاي نبرد پیروزي و برتري با شماست و خواب راحت از چشم عفلتیان  در تمامی جبهه ¹
 506 :10ج)  امام خمینی ره(گرفته شده 

 182 :12ج)  ص رسول اکرم( کنید شرکت مسلمین جماعات و جمعه در ¹

هه برونـد بایـد بـه مقامـات مسـئول      در حال حاضر تمام افرادي که قدرت دارند به جب ¹
مراجعه نمایند و چنانچه تشخیص دادند که جبهه به آنها نیاز دارد واجب است به جبهه 

 567 :8ج)  امام خمینی ره(بروند و بر هر کار دیگري مقدم است 
 342 :6ج)  امام علی ع(در دریاي خون شنا کنید تا به ساحل حق برسید  ¹
 حق اقامه مستقیم قول شنیدن و من زیارت بدون من از متیا و ملتی آخرالزمان دوره در ¹

 230 :1ج)  ص اکرم پیامبر( کنند می
 194 :3ج)  ره خمینی امام( ستین وحشت واژه شهادت قاموس در ¹
)  امام صادق ع(در قلب خود جستجو کن و خدا را پیدا کن که دل مؤمن خانه خداست  ¹

 188 :4ج
جوشـد   و مغزش مـی  اند را به مویش آویزان کرده المعراج مشاهده کردم که زنی لیلهدر  ¹

 62 :8ج)  پیامبر اکرم ص(این زن زنی است که مویش را نامحرم دیده است 
ـ نکنی فروش گران د،ینکني دزد ¹ ـ نکنی فروشـ  قاچـاق  د،ی ـ نکني خـور  نـزول  د،ی  دروغ د،ی

 آخـرت  فکـر  و هسـت  کمی چ ستینی چ هستی چ که دینزن نق شهیهمی ه د،یینگو
باشـد   خـدا ي رضـا ي برا شهیهم تانیکارها د،ینباش گرگ باطن و شیم ظاهر به و دیباش

 45 :9ج  )امام خمینی ره(
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 و مظلـوم  مـردم  سـایر  و مـا  جوانان خون  به مرفق تا ها قدرت ابر سایر و آمریکا دست ¹
  جنگـیم،  مـی  شدیداً آنان با خویش خون قطره آخرین تا ما. است  فرورفته جهان رزمنده
 215 :9ج)  خمینی ره امام( جنگیم مرد چراکه

)  اکـرم ص  پیـامبر  (ها و زمـین اسـت    دعا سالح مؤمن است و ستون دین و نور آسمان ¹
 31، 30 :8ج 612 :6ج  354 :4ج
 760 :6ج)  پیامبر اکرم ص(دعا مغز عبادت است  ¹
 و مـؤمن  اسـلحه  دعـا  االرض، و السـموات  نور و الدین، عمود و المؤمن، سالح الدعاء ¹

 752 :1ج)  ص اکرم پیامبر( است زمین و هاآسمان ورن و دین ستون

 320 :5ج)  پیامبر اکرم ص(دعاي پدر نسبت به فرزندش مستجاب خواهد شد  ¹
 142 :4ج)  امام خمینی ره(دفاع از اسالم بر همه مسلمین واجب است  ¹
 324 :7ج)  امام خمینی ره(دفع دشمن متجاوز بر تمام مسلمین واجب کفایی است  ¹
 572 :7ج)  پیامبر اکرم ص(مظاهر دنیا، سرمنشأ تمام خطاهاست  دل بستن به ¹
دل قوي دارید که قادر یکتا پشتیبان و نگهبان شماست و تنها اوست که شـما را از شـر    ¹

گرداند و دشمنان شما را بـه انـواع    بخشد و عاقبت شما را به خیر می دشمنان نجات می
 186 :8ج)  عامام حسین (گرداند  ها دچار می ها و شکست عذاب

دلخوش باشید که شکست براي شما نیست، شما چه پیروز بشوید در دنیا یا به شهادت  ¹
 756 :8ج)  امام خمینی ره( برسید پیروزمندید

و در آخرت بهشت براي مؤمنین ] است[دنیا براي مؤمنین جهنم و براي کافرین بهشت  ¹
 727 :6ج)  امام علی ع(و جهنم براي کافرین است 

 380 :5ج  579 :4ج)  امام علی ع(کافران و جهنم مؤمنین است  دنیا بهشت ¹
 360 :12ج  )امام علی ع( است اقامت خانه آخرت و عبور خانه دنیا ¹
 757 :6ج)  پیامبر اکرم ص(اي براي آن جهان ابد  دنیا دار ثمر است و مزرعه ¹
)  علـی ع  امـام (دنیا محل گذر است، آخرت محل دائمـی  دار مقر،  هالدنیا دار ممر االخر ¹

 308 :4ج



 735)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

. باشـد  دنیا دار ممر و سراي فانی است و دار بقا و محل استقرار همیشگی آن سـرا مـی   ¹
 161 :13ج)  امام علی ع( الدنیا دار ممر الی دار مقر

 161 :13ج)  پیامبر اکرم ص(اآلخره مزرعه دنیا را مزرعه آخرت قرار دهید الدنیا  ¹
 39 ص :1ج)  ع صادق امام] (است[ کافر بهشت و مؤمن زندان دنیا ¹
 اکـرم  پیـامبر ( دنیا زندان مومن و بهشت کـافر اسـت   .الکافر جنه و المؤمن سجن الدنیا ¹

 277 :11ج  530 :5ج  725 :1ج)  ص
اي سـود و   دنیا هماننـد بـازاري اسـت، عـده    الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون،  ¹

 206 :7ج)  امام محمدباقر ع(اي دیگر زیان  برند و عده منفعت می
 آن از بایـد  و دارنـد  توقـف  آن در کوتـاهى  مدت براى که است کاروانسرایى مانند دنیا ¹

 35 :12ج)  ع علی امام(بربندیم  رخت
 :8ج)  امام علـی ع ( دنیا محل قرار و ماندن نیست و آخرت محل ماندن و زیستن است ¹

23 
ت نتیجـه آن را  هرچه در این دنیا عمل خوب انجام دهـی در آخـر  . هالدنیا مزرعه اآلخر ¹

من عرف نفسـه فقـد عـرف    . شناسی خواهی دید و اگر خود را شناختی پس خدا را می
 289 :5ج)  پیامبر اکرم ص(ربه 

 613 :8ج)  پیامبر اکرم ص(دنیا کشتزار آخرت است . هاالخر عهالدنیا مزر ¹
 گـذرگاه  از و شـمارید  غنیمت را فرصت. است جاودان مقر آخرت و گذران منزل دنیا ¹

 روز دنیـا : فرمایـد مـی  یا بیندوزید اي ذخیره و بگیرید چیزي خود قرارگاه براي خویش
 306 :1ج)  ع علی امام( عمل نه است حساب روز آخرت ولی حساب، نه است عمل

 عتـرتم انـی   و قرآن: شوید متوسل آنها به من از پس که گذارم می شما میان در چیز دو ¹
695 :9ج  )پیامبر اکرم ص(عترتی  و اهللا کتاب الثقلین فیکم تارك 

 و زودگـذر  و حسـاس ی لیخ ویی استثنا استي ا دوره م،یا گرفته قرار آن در کهي ا دوره ¹
 382 :3ج)  ره خمینی امام( برگشت بدون

 149 :3ج)  ع علی امام( خطاهاستی تمام سرچشمه ایدنی دوست ¹
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) امـام خمینـی ره  . کنـد لرزاند، انسـان را بیـدار مـی   ها، اینها، انسان را مینامدین وصیت ¹
 64 :13ج
گناهان دردند و دواي آن اسـتغفار   الذنوب، الداء و الدواء، االستغفار و الشفاء ان ال تعود ¹

 270 :11ج)  امام علی ع. (نمودن است و شفاي آن در این است که دیگر برنگردي
 613 :8ج)  امام خمینی ره( رفتن به جبهه از اهم واجبات الهی است ¹
 295 :7ج)  امام خمینی ره(دفاع از اسالم واجب شرعی است  رفتن به جبهه و ¹
 182 :13ج)  امام خمینی ره(رفتن به جبهه واجب کفایی است  ¹

 573 :9ج  537 :1ج)  ره خمینی امام( است ییکفا واجب جبهه به رفتن ¹

 :11ج)  امـام خمینـی ره  (داشته اسـت   حال اسالم را زنده نگه   روحانیت است که تا به ¹
553 
)  سیدحسن مـدرس ( ستین جدا استیس از نید ندیگو یم که عمل با و قاطع ونیروحان ¹

 45 :9ج
 674 :7ج)  امام خمینی ره(کند  زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می ¹
زندگی هر انسان مسلمان عقیده است و جهاد در راه به ثمر رساندن آن عقیـده، کـه آن    ¹

امـام  (باشـد   ظالمـان زمـان مـی    عقیده، جانشین کردن حکومت عدل خدا بر حکومـت 
 621 :7ج)  حسین ع

 378 :12ج  448 :2ج  )مادر وهب(گیرم نمی پس امداده خدا راه در که را سري ¹
 سـرش  زیـر  او وصـیت  اینکه مگر کند، سحر را شبی مسلمانی مرد براي نیست سزاوار ¹

 276 :5ج  321 :4ج  38 :2ج)  ص اکرم پیامبر( باشد
 امـام ( زنـدگیتان  امور در ترتیب و نظم و پرهیزکاري و تقوي به را شما کنممی سفارش ¹

 670 :12ج  )ع علی
 344 :6ج)  پیامبر اکرم ص(سالح مؤمن دعا است  ¹
 132 :13ج)  امام خمینی ره(سنگرها را که مساجد هستند پر کنید  ¹



 737)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

سوگند به آن کسی که جانم در قبضه قدرت اوست شهدا با جالل و عظمت و نورانیتی  ¹
شوند که اگر انبیاء از مقابل آنها سواره بگذرند به احتـرام آنهـا پیـاده     ارد میدر قیامت و

 650 :4ج)  امام علی ع(شوند  می
 135 :7ج)  پیامبر اکرم ص(پیغمبران، علما، شهدا : دسته شفاعت کنند  سه ¹
 655 :12ج  )امام علی ع( نماز جهاد قبول شرط و است جهاد نماز قبول شرط ¹
 613 :8ج)  امام خمینی ره( جب استها وا شرکت در جبهه ¹
 140 :7ج)  پیامبر اکرم ص(شریفترین مرگ شهادت است  ¹
 چیهـ  اسـالم  لشـکر ي برا نکهیاي برا د؛یباش نداشته دیبخور شکست نکهیا ازی باک شما ¹

 خمینی امام( ستین شکست همي روزیپ. ستین شکست شهادت. ستین شکست وقت
 84 :3ج)  ره
 بـا  و اید آمده وجود به بودن، باقی و ماندن براي بلکه اید، دهنش آفریده نابودي براي شما ¹

)  ص اکـرم  پیـامبر (دهیـد  مـی  انتقال دیگر منزل به منزلی از و دهید می مکان تغییر مرگ،
 306 :1ج
 125 :2ج)  ره خمینی امام( شماست با خدا اینکه براي پیروزید شما ¹
 :5ج  445 ،326 ،294 :1ج) ره خمینی امام( ملتید این چراغ و چشم شهدا خانواده شما ¹

 370 :13ج  753، 544 :8ج  330
)  امـام خمینـی ره  (هاي خود اسالم را بیمه کردید  شما ملت ایران با خون خود، با جوان ¹

 389 :7ج
 هم به دیگر اي لحظه کنیم احساس کند می حکم سلیم عقل[...]  سرعت به مرگ و شما ¹

 و تسـویه  را هـا  حسـاب  و برداشـت  را هتوشـ  و بست را بارها باید پس رسید، خواهیم
 491 :9ج) امام  علی ع( شد الهی امر رسیدن آماده تشویش و دغدغه بدون

 واقعـی  شناخت که بدانید باید را این و کارها تمام] در[ او به توکل و خداست شناخت ¹
 368 :1ج)  ص اکرم پیامبر) (ع(امام بیان راه از مگر شود نمی حاصل ما براي خدا
    548 :5ج  574، 101 :3ج  )امـام خمینـی ره  (رثی اسـت از اولیـا و امامانمـان    شهادت ا ¹

 207 ،202 :13ج  617 :10ج
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 گـذرگاه  کـه  مسئول و متعهد است گريگزینش شهید، و آگاهانه است انتخابی شهادت ¹
برمـی  خویش الهی هدف به رسیدن براي خویش زمان هايویژگی مبناي بر را شهادت
 و اهللا بـه  رسـیدن  بـراي  تـاریخ  تکاملی حرکت در عملش همواره دشهی که زیرا گزیند،

 کـه  زمان آن از و انسان خلقت ابتداي از. گیردمی شکل مستضعفان و صالحان حکومت
 درگیري و کشمکش شاهد تاریخ حرکت کرد، یاد را آدم بناي با دشمنی سوگند شیطان

 کفـر  و ایمـان  ظلمـت،  و نور باطل، و حق متخاصم و متضاد نیروي دو ستیز و جدال و
 محلی خویش حرکت و چرخش روزهاي نخستین از جهان و بود خواهد ابد تا و بوده
 بیـداد  و سـتم  قدرت نمود براي است بوده مکانی و نیرو دو این مبارزه براي است بوده

 474 :6ج  595 :1ج)  مطهري شهید(
 606 :7ج)  امام خمینی ره(شهادت براي جوانان اسالم پیروزي است  ¹
ـ  و دارنـد  آرزو را شهادت ماي ها جوان و استی میعظ ضیف ماي برا شهادت ¹  کـه ی ملت

 190 :3ج)  ره خمینی امام( است روزیپ دارند آرزو را شهادت
العـار فـی    -تر است الموت اعلـی عنـدنا مـن العسـل    ین] رشی[شهادت برایم از عسل  ¹

 361 :13ج)  امام علی ع(الموت اذا حان االجل  
 88 :9ج)  پیامبر اکرم ص( کند یم نیچ گل را امتم خوبان نیبهتر شهادت ¹
شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع و این شهدا هستند که به پیکر اجتمـاع و در   ¹

کننـد   خونی هستند، خون جدید وارد می هاي اجتماع خاصه اجتماعاتی که دچار کم رگ
ــري ( ــی مطه ــهید مرتض   730، 441 :11ج  77 :8ج  631 :6ج 288 :5ج  418 :1ج)  ش
 406 :12ج
 444 :1ج)  ره خمینی امام( است دهیرس ما به اءیانب و اءیاول از که استی روش شهادت ¹
امـام  (شهادت سیدالشهدا تکلیف براي خودشان داشتند که بروند و کشـته هـم بشـوند     ¹

 603 :8ج)  خمینی ره

 :8ج)  رهامـام خمینـی   (شهادت فخر اولیاء بوده است و فخر همه ما و سعادت اسـت   ¹
 218 :13ج  144 :10ج  492



 739)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

 :8ج)  امـام خمینـی ره  (دهـد   ترین قله انسانیت صعود می شهادت فرد مؤمن را به رفیع ¹
425 
 344 :12ج  425 :8ج)  امام خمینی ره(شهادت کمال انسان است  ¹
اهللا علیهم اجمعین و اولیاء خداست که به امت مسلمان   شهادت میراث ائمه اطهار سالم ¹

سیده و هرگاه کسی در مواقع ضروري از آن سرباز زند، خداوند لبـاس ذلـت   به ارث ر
 690 :5ج)  امام علی ع(در دنیا و آخرت بر او پوشاند 

 747 :11ج)  امام خمینی ره(شود  شهادت نصیب مردان خدا می ¹
 :1ج)  ره خمینـی  امـام ( باشـند  آن الیـق  کـه  کسـانی  براي الهی است اي هدیه شهادت ¹

 33 :8ج  493 ،460
 182، 109 :3ج)  ره خمینی امام( باشد یم نیریش مني برا عسل همچون شهادت ¹
 318 :5ج)  امام خمینی ره( شهدا چشم وچراغ این ملتند  ¹
 247 :13ج  77 :8ج  114 :7ج)  امام خمینی ره(شهدا شمع محفل دوستانند  ¹
 552 :11ج  476، 475 :5ج)  امام خمینی ره(شهید از همه افراد افضل است  ¹
 196 :7ج)  دکتر شریعتی(ید قلب تاریخ است، شهید شمع تاریخ است شه ¹
 :6ج  593، 286 :3ج  492، 343 :1ج  )امـام خمینـی ره  (اهللا  کند به وجـه  شهید نظر می ¹

 509 :12ج  659 :11ج  526 :8ج  560
 261 :2ج)  استاد شهید مرتضی مطهري( سوزد می که است شمعی همچون شهید ¹
 302 :12ج  )ره خمینی امام( ندارد عنیم کفر و اسالم بین صلح ¹
تـر و گـواراتر از نوشـیدن آب خنـک در روز گـرم       ضربات دشمن بر پیکر شـهید، آرام  ¹

پس از آنکه پیکر پاك و مطهر شهید بر زمین قرار گرفت زمین با افتخـار  . تابستان است
. ت بر تو بـاد بشار. کند اي پرواز می آفرین بر روح پاکی که از بدن پاکیزه: گوید به او می
هایی در انتظار توست که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشـی نشـنیده و بـر قلـب      نعمت

 571 :7ج)  پیامبر اکرم ص(هیچ انسانی خطور نکرده است 

طوبی لمن اخلص هللا عمله و علمه و حبه و بغضه و اخـذه و ترکـه و کالمـه و صـمته      ¹
 492 :10ج)  امام علی ع(
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امـام  (با نگه داشتن عاشورا کشور شما آسیب نخواهد دید  عاشورا را زنده نگه دارید که ¹
 311 :13ج)  خمینی ره

 :13ج  470 :6ج)  امام خمینی ره(عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید  ¹
94 
 466 :4ج)  امام خمینی ره(باشد عزت و شرف ما در جنگ می ¹
 776 :5ج) امام خمینی ره(عزت و شرف هر زنی به حجاب و عفت اوست  ¹
علم و دین با هم هستند اگر بین آنها جدایی افتـاد  العلم و الدین قوامان اذافترقا احترقا،  ¹

 187 :8ج)  امام صادق ع(آید  وجود می احتراق و نابودي به
 464 :9ج  )پیامبر اکرم ص(هستند  من وارث علما االنبیاء ورثت العلماء ¹
 امـام ( اسـت  جهـنم ي هـا  سـگ  خورشت و نان کردن بتیغ .النار اهل کالب[...] بهیالغ ¹

 328 :3ج)  ع حسین

 328 :3ج)  ع حسین امام( است باالتر قتل از بتیغ .القتل من اشد بهیالغ ¹
صبر و استقامت را در مشکالت جنگ سـرآغاز  . فاستفتحوا اعمالکم بالصبر علی الجهاد ¹

 338 :4ج)  پیامبر اکرم ص(قرار دهید 

فظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعـاً المـر مـواله    فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حا ¹
 477 :10ج) امام علی ع(
فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه اهللا لخاصه اولیائه، پس یقیناً جهـاد دري اسـت از    ¹

 :7ج)  امـام علـی ع  (گشـاید   درهاي بهشت که خداوند آن را براي خاصان اولیائش می
236 
را جـز  ) شـهادت (من مـرگ   مع الظالمین اال برما هو الحیا هفانی ال اري الموت اال سعاد ¹

 343 :11ج)  امام حسین ع(دانم  دانم و زندگی با ظالمین را خسران می سعادت نمی
ـ الخ فـرص  شـهزوا  بهارند ابر چون که بشمارید غنیمت را ها فرصت ¹  مـر  تمـر  فانهـا  ری

 693 :9ج) امام علی ع(السحاب 
 523 :1ج)  ع علی امام( کند می سیر ابر گذر انچون عمر وقت .مرالحاب تمر الفرمه ¹
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    188 :7ج  767 :4ج)  امـام علـی ع  (به خداي کعبه رسـتگار شـدم    .فزت و رب الکعبه ¹
 271 :13ج  496 :10ج
ي باال بر، فوقه سیفل] اهللا لیسبی ف قتل فاذا[ اهللا لیسبی ف قتلی یحت بر بري ذ کل فوق ¹

 کشـته  خـدا  راه در نکـه یا تا جبهه، جز به اما هست،ي گریدی خوب ویی کوینی خوب هر
، 132 :3ج)  ص اکـرم  پیـامبر ( کـرد  تصـور  نتوانی ثواب و پاداش ن،یا فوق گرید شود،
282 ،283 ،622 

کشته شدن در راه خدا عادت ما و شـهادت کرامتمـان   . هالشهاد متهالقتل لنا عادته و کرا ¹
 762 :5ج)  امام سجاد ع(
عادت است و شهادت کرامت ) ما(کشته شدن براي من  ههادو کرامتنا الش هالقتل لنا عاد ¹

 240 :10ج)  امام حسین ع(ماست 
 632 :12ج  )ع علی امام. (هاستدل بهار قرآن آموزش که زیرا بیاموزید را قرآن ¹
 مـن  المـوت  نسـیان  و الموت نسیان من الذنوب کثره و الذنوب کثره من القلوب قساوه ¹

 از قلـب  قساوت. خطیئه کل رأس الدنیا حب و الدنیا بح من االمال کثره و االمال کثره
 زیادي از مرگ فراموشی و است مرگ فراموشی از گناهان زیادي و است گناهان زیادي

 درب دنیـا  داشـتن  دوسـت  و اسـت  دنیا داشتن دوست از آرزوها زیادي و آرزوهاست
 404 :9ج) امام علی ع(است  گناهان[...] همه] مدخل[
)  امـام خمینـی ره  (اي همه ما اهمیتش بیشتر از فـروع دیـن اسـت    قضیه جنگ امروز بر ¹

 202 :8ج
، قلب، خانه خداست و غیر از خدا کسـی را  القلب حرم اهللا و ال تسکن حرم اهللا غیراهللا ¹

 667 :10ج  312 :8ج  236 :1ج  )امام صادق ع(به آن راه ندهید 
رویـد و   ارنـد مـی  قلب یک نوجوان مانند زمین حاصلخیزي است که هر چـه در آن بک  ¹

 587 :7ج)  امام علی ع(دواند  ریشه می

 555 :11ج)  امام علی ع(قولوا الحق ولو علی انفسکم  ¹
 572 :3ج)  ص اکرم پیامبر( تفلحوا اهللا اال اله ال قولوا ¹
 734، 83 :8ج)  امام خمینی ره(قیام براي خدا شکست ندارد  ¹



 )دفتر سیزدهم( نامه کامل شهدا وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      742

درود خـدا بـر   . هادت را طالبنـد ترسد، جوانان ما شـ  کند نمی کسی که براي خدا کار می ¹
امام خمینـی  (شما بهترین جوانان این ملتید که شهادت را پذیرا شدید . شما شهیدان باد

 40 :4ج)  ره
 50  :12ج  )امام سجاد ع(ماست  کرامت شهادت و ما عادت خدا راه در شدن کشته ¹
 747 :12ج  )ع حسین امام( کربال ارض کل و عاشورا یومٍ کل ¹
 176 :6ج)  شهید بهشتی(ما حالت عبادت دارد  کار تشکیالتی ¹

 797 :5ج)  امام خمینی ره(کار شما کار انبیاء است  ¹
شان شکم است ارزش آنها انـدازه چیـزي اسـت کـه از شـکم       کسانی که فلسفه زندگی ¹

 459 :5ج)  امام علی ع(شود  خارج می
 کـه  بدنی این که بهتر چه پس آمد، خواهد او سراغ به مرگ کند فرار مرگ از که کسی ¹

 حتـی  کـه  حـد  آن تـا . کند تالش و کوشش خالقش راه در برگردد، خاك به خواهد می
 451 :1ج)  ع علی امام(کند پرواز خدا یعنی معشوق، سوي به و شود تکه تکه بدنش

 کـه  است این آخرش اینکه براي ترسد،نمی چیز هیچ از است متمسک خدابه که کسی ¹
 595 :1ج)  ره خمینی امام( ندارد ترسی این و تاس شهادت آخرش بکشند، را انسان

 معیشـت  فقـر  بـه  و بپوشـاند  او بـر  ذلـت  جامـه  خداونـد  کنـد  ترك را جهاد که کسی ¹
 565 :1ج)  ص اکرم پیامبر( گردد نابود دینش و سازد گرفتارش

 84 :1ج)  ع سجاد امام( کرامتمان شهادت و ماست عبادت خدا راه در شدن کشته ¹
 309 :6ج)  پیامبر اکرم ص(بوسم  بهشت در زیر آن است را می کف پاي شما که کلید ¹
 236 :1ج)  ع صادق امام( شرك ریاء کل ¹
پیـامبر  (همه مردم چوپانان و مسئوالن یکدیگریـد   .کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ¹

 286 :5ج)  اکرم ص
 کمال انقطاع آن است که تمام حجب ظلمانی و نـورانی پـاره و کنـار زده شـود تـا بـه       ¹

 369 :5ج)  امام خمینی ره(مهمانسراي الهی که معدن عظمت است بتوان وارد گردید 
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 و ظـالمین  و کفـار  دشـمنان  از و مظلـومین  پشـتیبان  .عوناً للمظلوم و خصماً لظالم کونا ¹
 480 :9ج)  ع علی امام( بپردازید زیاد معنوي و شرعی مسائل به. باشید منافقین

در (دنـدانهایت را  ) مسـتحکم بـاش  (تو تکان نخور جنبند اما کوهها از جاي خویش می ¹
 44 :10ج  )امام علی ع(روي هم بفشار ) برابر دشمن

امـام  (هاي واالي انسانی و اسالمی را واجب نمودنـد   که دفاع از نوامیس و حفظ ارزش ¹
 339 :6ج)  خمینی ره

ان را اهمیت انس ارزش و بی داشتنی است این دنیاي بی گرچه این دنیا زیباست و دوست ¹
. اي است براي آخـرت  اما مردم بدانید که این دنیا توشه و وسیله. کشد طرف خود می به

و این واضح است که همه ما باید بمیریم، پس چه بهتر است که در راه خدا با شمشـیر  
 115 :7ج)  امام حسین ع(قطعه قطعه شویم 

بـا نشـاط او و    گریه بر شهید شرکت در حماسه او و همـاهنگی بـا روح او و موافقـت    ¹
 207   :11ج)  استاد شهید مطهري(حرکت در موج اوست 

 32 :6ج)  پیامبر اکرم ص(گریه بر شهیدان ادامه راه آنهاست  ¹
کننـد ولـی سـردمداران     اند حق را طلـب مـی   بینم که مردمی در شرق قیام کرده گویا می ¹

ین بار نیز رژیـم  طلبند ا دهند پس از مدتی دوباره حق را می حکومت حق را به آنها نمی
 169 :8ج)  امام باقر ع... (ورزند  حاکم از دادن حق به آنها امتناع می

بنده دیگران مباش در حالی که خداوند تـو را  . ال تکن عبد غیرك و قد جعلک اهللا حرا ¹
 269 :7ج)  امام علی ع(آزاد آفریده 

التـزل عـض علـی     یوم الجمل تـزول الجبـال و   الرایهلما أعطاه  الحنفیهالبنه محمد بن  ¹
االرض قـدمک و ارم بصـرك اقصـی القـوم و غـض       ناجذك اعراهللا جمجمتک تد فـی 

 261 :13ج)  امام علی ع(بصرك واعلم ان النصر من عنداهللا سجانه 
 80 :13ج)  امام صادق ع(الیلدغ المؤمن من حجر مرتین  ¹
 424 :4ج)  امام علی ع(لذتی که در بخشش است در انتقام نیست  ¹
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خورد اگر بماند پیروز است و اگر شهید شـود بـاز    وقت شکست نمی  هیچ لشکر اسالم ¹
هم پیروز است در هر دو جهت و ملتی که شهادت بـراي او سـعادت اسـت شکسـت     

 120 :6ج)  امام خمینی ره(ندارد 
 293 :1ج)  ع علی امام( است همگان براي مرگ .موتی ئیش لکل یا موتی ح لکل ¹
 بـی  یقتـل  ان اسـئلک  و اولیائک مع نبیک یهرا تحت لکسبی فی قتال وفاتی اجعل اللهم ¹

 595 :1ج)  ع صادق امام( رسولک اعداء و اعدائک
خدایا مرا از سربازان خودت قرار بده . اللهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون ¹

 397 :5جهمانا سپاهیان تو پیروزند  

امام جعفـر صـادق   (اولیائک  نبیک مع رایهخالصاً فی سبیلک تحت  الشهادهاللهم ارزقنا  ¹
 232 :13ج)  ع
نبیک مع اولیائک و اسـئلک ان   رایهاللهم اسئلک ان تجعل وفاتی قتالً فی سبیلک تحت  ¹

خداوندا از تو خواهانم که مـرگم را شـهادت در راه    .تقتل بی اعدائک و اعداء رسولک
هاي  دشمنخودت تحت رایت رسولت و در کنار اولیایت قرار دهی، از تو خواهانم که 

 342و  341 :10ج) امام جعفر صادق ع(دست من نابود گردانی  خود و پیغمبرت را به 
 دعاهـاي  گذارد نمی که را گناهانی بیامرز خدایا الدعا تحبس التی الذنوب لی اغفر اللهم ¹

 273 :9ج  شود مستجاب من

ـ     عینا ابدا به امید این طرفهاللهم التکلنا الی انفسنا  ¹ دسـت پرتـوان    هکـه کـربالي معلـی ب
 :10ج)  پیـامبر اکـرم ص  [...]. (و از عوض ما هـم  . انشاءاهللا. رزمندگان اسالم باز شود

512 
 از داریم هرچه ما لک خدایا شریک ال وحدك انت اال اله ال فمنک نعمه من بنا ما اللهم ¹

 311 :12ج)  ع صادق امام( شکریم اهلتوحیدیم، اهل نیست، خدایی تو جز توست،
 در تـو ي رضـا  وي دار یم دوست که چه بدان مرا ایخدا(ی ترض و تحب لما ناوفق اللهم ¹

 598، 594 :3ج  )بدار موفقمان است آن
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 ابتلـی  اذا و شـکر  اعطـی  واذا ذکـر  تکلم اذا و تفکر تمکت اذا و فاعتبر نظر اذا المؤمن ¹
 در اسـت  سـاکت  کـه  وقتـی  و گیـرد  می عبرت کند نظر چیزي به که وقتی مؤمن. صبر

 و اسـت  مشـغول  خـدا  ذکـر  بـه  گوید می سخن که هنگامی و کند می فکر اخد عظمت
 مبـتال ی بتیمصـ  بـه  کـه ی هنگـام [ و گویـد  می شکر دهد می چیزي او به خدا که هنگامی

 404 :9ج)  امام علی ع( ]کند یم صبر شود یم
 133 :3ج)  ع صادق امام( باشد ركیز دیبا مؤمن ¹
)  امـام خمینـی ره  (جایش نتواند بلنـد شـود   ما آنچنان سیلی به صدام خواهیم زد که از  ¹

 328 :4ج
 :5ج)  شهید مطهـري (کنیم تا به ساحل پیروزي برسیم  ما آنقدر در دریاي خون شنا می ¹

447 
ما اگر شهید بشویم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلـی و بـه جـوار     ¹

 72 :12ج  529 :6ج)  امام خمینی ره(تعالی رسیدیم  حق
ایـم تـا فـردا فرزنـدانمان در مقابـل کفـر جهـانی بـا          ا امروز به انتظار شهادت نشسـته م ¹

 178 :8ج)  امام خمینی ره(سرافرازي بایستند 
 خـواهیم  سرکوب را اینها همه و برد خواهیم و بریممی پیش اسالم و ایمان سالح با ما ¹

 221 :12ج)  خمینی ره امام. (کرد

 98 :11ج)  امام خمینی ره(اشته باشیم  ما باید یک ارتش بیست میلیونی د ¹

روي امام خـود   ایم که دنباله ما براي کشته شدن حاضریم و با خداي خویش عهد نموده ¹
 507 :11ج)  امام خمینی ره(سیدالشهدا باشیم 

 خمینـی  امـام ( ماست آن از پیروزي جهت دو هر شویم پیروز چه و شویم کشته چه ما ¹
 293 :1ج)  ره
 703 :5ج)  امام خمینی ره(روزیم و تا آخر ایستادیم ما در این جنگ پی ¹
 263 :12ج)   خمینی امام( جنگیممی کفر با بلکه جنگیمنمی کرد با کردستان در ما ¹
 488 :5ج)  دکتر بهشتی(ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند  ¹
 384 :9ج)  رجایی شهید(کرد  خواهیم تعیین نبرد هاي میدان در را جنگ سرنوشت ما ¹
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)  امـام رضـا ع  (هرچه خدا بخواهد نه هرچـه خلـق بخواهـد    . ما شاءاهللا ال ماشاء الناس ¹
 16 :11ج
ایـم و خودمـان نیـز زمـانی      دسـت آورده  ایم، بلکه آنان را به ما شهیدان را از دست نداده ¹

 791 7:ج)  دکتر بهشتی. (دست خواهیم آمد که شهید شویم به

. فعبـدتک  هفی جنتک لکـن وجـدتک اهـالً للعبـاد    ما عبدتک حوفا من نارك و الطمعاً  ¹
خـاطر   چیز به ما دادي تا در راه تو باشیم و تو را ستایش کنیم، نه به خداوند بزرگ همه

خاطر راهی که پیش روي ما قـرار دادي و   خاطر بهشت و دوزخ بلکه به این دنیا و نه به
ارم، پس هر چه در درگاه خاطر این که عشق دیدار تو را د به. هایی که به ما دادي نعمت

 21 :7ج)  امام علی ع(تو ستایش کنیم باز هم کم کردیم 
 :6ج)  دکتر شریعتی(ما که رفتیم کار حسینی کردیم و شماها که ماندید کار زینبی کنید  ¹

629 
 285 :9ج)  خمینی ره امام( هراسیم نمی جنگ از و جنگیم مرد ما ¹

اي پـیش   هـیچ قطـره  . دمٍ فـی سـبیل اهللا   هاحب الی اهللا عز و جل مـن قطـر   هما من قطر ¹
)  پیـامبر اکـرم ص  (تر نیست از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود  خداوند محبوب

 268 :10ج
ـ مق دري ا قطـره  چیه .اهللا لیسبی ف دم هقطر من جل و عز اهللای ال احب هقطر من ما ¹  اسی

 اکرم پیامبر( ستین بهتر شود ختهیر خدا راه در کهی خون قطره از خدا نزد در و قتیحق
 647 :11ج  303 :7ج  283 :3ج)  ص

تـر   هیچ قطره خونی نزد خدا گرامی. دم فی سبیل اهللا هاحب الی اهللا من قطر هما من قطر ¹
 647 :11ج)  پیامبر اکرم ص. (شود نیست از قطره خونی که در راه او ریخته می

 317 :1ج)  ره خمینی امام( داریم ها عزاداري این از دارم هرچه ما ¹
 160 :6ج)  امام خمینی ره(ما هرچه داریم از این اسالم و انقالب داریم  ¹
)  ره خمینـی  امام( شویم شهید حسین همانند باید و شدیم جنگ وارد حسین همانند ما ¹

 397 :2ج
 641 :12ج  )ره خمینی امام( هستیم شهدا خون مدیون همه ما ¹
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امـام  (غیر از این عالم جـایی نـدارد    ما هیچ خوفی از شهادت نداریم، آن باید بترسد که ¹
 650 :4ج)  خمینی ره

 مسـلمان  هـر  کـه  نیست سزاوار ،راسه تحت وصیه اال لیله ابیت ان مسلم االمر ینبغی ما ¹
 :2ج)  ص اکـرم  پیـامبر ( باشـد  سرش زیر او نامه وصیت اینکه مگر کند، سپري را شبی

 318 :6ج  44
 631 :6ج)  پیامبر اکرم ص(ل اهللا احب الی اهللا من قطره دم فی سبی همامن قطر ¹
 175 :6ج)  امام خمینی ره(ماه محرم ماه خون و قیام  ¹
ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاري آغاز شد، ماهی که خون بر شمشیر پیـروز   ¹

 311 :13ج)  امام خمینی ره(شد 
در گیـري کنیـد، کـه بدانیـد      مبادا دست از دولت برداریـد و از روحانیـت مبـارز کنـاره     ¹

 767 6ج )امام خمینی ره(صورت این انقالب شکست خواهد خورد  این
 167 :6ج)  امام خمینی ره(مبارزه با دشمن و رفتن به جبهه یک واجب شرعی است  ¹
)  علـی ع  امام( باشد خون به آغشته شما دامن ننگ، کلمه جاي  به بگذارید و کنید مبارزه ¹

 285  :9ج
 445 :1ج)  ره خمینی امام( کند غلبه شما بر نادانی و جهل دیو نگذارید و کنید مبارزه ¹
 :4ج)  امام صـادق ع (محبت کردن نسبت به همسر موجب افزودن مراتب ایمانی است  ¹

226 
 364 :8ج)  امام خمینی ره(محرم ماهی است که خون بر شمشیر پیروز است  ¹
 104 :12ج  )ره خمینی امام(کنید  حفظ را سنگرها پس است سنگر مدرسه ¹
پا خواهد خاست و علیه ظلم و بیداد قیـام خواهـد کـرد و     عمامه مشکی از قم بهمردي  ¹

)  امـام صـادق ع  (انـد   هاي فوالد به هم چسـبیده و صـف زده   اطرافیان وي همچون ذره
 776 :4ج
 285  :9ج) حسین ع امام( است برتر آتش در افتادن در از ننگ و برتر، ننگ از مرگ ¹
فـی   ةٍموت فی عز خیرٌ من حیـا . بار شرف داردخفت مرگ با افتخار بر زندگی ننگین و ¹

 273 :13ج)  امام حسین ع(ذل 
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  803 :5ج)  امام حسـین ع (پذیرم  بار را نمی پذیرم ولی زندگی ذلت مرگ با عزت را می ¹
 662 :10ج
 300 :8ج)  امام حسین ع(مرگ در راه خدا عادت ماست و کرامت در شهادت ماست  ¹
 736 :1ج)  ع حسین امام( است ینننگ زندگی از بهتر سرخ مرگ ¹
 200 :2ج)  ع حسین امام( دهیم می ترجیح دادن ذلت به تن به را، سرخ مرگ ¹
 603 :12ج  342 :3ج)  ع قاسم حضرت( خدا راه در عسل از است تر شیرین مرگ ¹
 277 :6ج  796 :5ج)  امام خمینی ره(مسئله اصلی امروز ما جنگ است  ¹
 625 :3ج)  ره خمینی امام( است جنگ معال در فتنه رفع تای اصل مسئله ¹
 بـه  بـراي  جنـگ  نیسـت،  کشور دو جنگ ما جنگ[...] این است، جنگ ما اصلی مسئله ¹

 در کفـر  تمـامی  امـروز . اسـت  کفـر  و اسالم جنگ ما جنگ نیست، خاك آوردن دست
 از مـدافعان  و اسـت  اهللا سبیل فی جهاد اسالمی [...] از دفاع و است ایستاده اسالم مقابل
 محـروم  جهـاد  همـت  از را خود بیایید پس. اسالمند صدر سربازان مثل اسالمی البانق

 144 :10ج)  امام خمینی(  149 :9ج  )امام خمینی ره(نکنی 
 566 :1ج)  ره خمینی امام( باشدمی جهان در فتنه رفع تا جنگ ما اصلی مسئله ¹
و کـار جنـگ را   مسئله جنگ باید در رأس همه امور قرار گیرد و جوانان مجهز شـوند   ¹

 611 :7ج)  امام خمینی ره(یکسره کنند 
)  امـام خمینـی ره  (مساجد را بروید پر کنید، سنگر است اینجا، سنگرها را باید پر کـرد   ¹

 474 :7ج
 مسـجد  که چون. دارید پا به را نماز و کنید حفظ را مساجد سنگر و کنید پر را مساجد ¹

 699 :12ج  )ره مینیخ امام( نمایدمی هدایت راست راه به را انسان
 490 :6ج)  امام خمینی ره(مسأله اصلی جنگ است  ¹
 :4ج  666 ،360 :3ج  317 :1ج)  ره خمینی امام( کنید پر را سنگرها است سنگر مسجد ¹

 389 :9ج  599، 588، 437 :5ج 502
 را هـا  ایـن . اسـت  حـزب . اسـت  جنگ محل محراب و است اسالمی سنگر یک مسجد ¹

 179 :2ج)  ره خمینی امام( گیرندب شما دست از خواهند می



 749)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

 753 :1ج)  ره خمینی امام( است انبیاء شغل معلمی ¹
ـ یخم امـام ( ندارد اسارت دارد شهادت کهی مکتب ¹   580 :4ج 145 :3ج  200 :2ج)  رهی ن

 41 :12ج  195 :7ج  540، 342، 227 :6ج 795، 381 :5ج
 323 :12ج  )م علی عاما( بترسد مادر پستان از که دارید سراغ را کودکى شما مگر ¹
 363 :8ج  473، 231 :2ج)  ره خمینی امام( اند شدهی اله ایران ملت ¹
قطاران آنان، گـوي سـبقت    بخت و هم ملت شریف ایران باید اذعان کند که منافقان سیه ¹

امـام  (انـد   را از جنایتکاران تاریخ و گوي رذالت و خباثت را از سـفلگان جهـان ربـوده   
 27 :7ج)  خمینی ره

 436 :5ج)  امام خمینی ره(ما از دریاي خونبار شهادت گذشته است ملت  ¹
جنگد اگر ما  هاي مسلمان باید بدانند که ایران کشوري است که رسماً با آمریکا می ملت ¹

ولی مردم مـا  . با آمریکا و با سایر ابرقدرتها کنار آمده بودیم، گرفتار این مصائب نبودیم
ه خواري و ذلت دهند و مرگ سرخ را بر زنـدگی  دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند تن ب

ما براي کشته شدن حاضریم و با خداي خویش عهد نمودیم که . دهند ننگین ترجیح می
 220 :7ج)  امام خمینی ره(باشیم ) ع(دنبال روي امام خود سیدالشهدا

 :10ج  457 :8ج)  امـام خمینـی  . (ملتی که شهادت براي او سعادت است پیروز اسـت  ¹
 241، 29 :13ج  635، 66 :11ج    560
 بایـد  شرافتهاست همه مبدأ که را اسالم بکند، حفظ را خودش شرافت بخواهد که ملتی ¹

)  خمینـی  امام. (باشد داشته جهاد در استقامت جهاد بر عالوه باید ملت این. بکند حفظ
 701 :9ج
 :12ج  756 :8ج)  امام خمینـی ره ( ملتی که شهادت براي او سعادت است پیروز است ¹

129 
 :5ج  120 :3ج  699، 423 :1ج)  ره خمینـی  امـام ( ندارد اسارت دارد که شهادت ملتی ¹

 464  ،385 :9ج  674، 600، 304 :6ج 134

 428 :11ج)  امام خمینی ره(ملتی که شهادت شعار اوست شکست ندارد  ¹
 337 :5ج)  امام خمینی ره(ملتی که مکتبش شهادت باشد دیگر اسارتی وجود ندارد  ¹
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 567 :8ج)  امام خمینی ره(مملکت بدون روحانی همانند کشور بدون طبیب است  ¹
زیـان   آخـرتش دوست داشته باشد بـه  ] را[هرکس دنیایش : من احب دنیاه اضر بآخرته ¹

 305 :13ج)  پیامبر اکرم ص(زند  می
 بر و بوسم می است آن باالي بر خدا دست که را شما تواناي بازوي و دست دور از من ¹

 351، 64 :2ج  386 :1ج)  ره خمینی امام( کنم می افتخار سهبو این
از بزرگترین توفیقات انسان، قبـول کـردن نصـیحت و    ، لنصیحهمن اکبر التوفیق االخذ با ¹

 249 7:ج)  امام علی ع(باشد  خیرخواهی دیگران و عمل به آن می

و گردانید من به همراه آن کس که رو سوي حق گردانید به نبرد با آن کس که از حق ر ¹
ترسید مگر کودکی را سـراغ داریـد کـه از پسـتان مـادرش       رویم، چرا از شهادت می می

 473 :6ج)  امام حسین ع(بترسد 

و یمحی عنـه سـبع    حسنهالف  ئهسبع مأ همن خرج فی سبیل اهللا مجاهداً فله بکل خطو ¹
بـرود   کسی که در راه خداوند بـه جهـاد   درجه. الف ئهو یرفع له سبعمأ سیئهالف  ئهمأ

دهـد و   دارد هفتصد هـزار حسـنه بـه او مـی     پروردگار عالم در برابر هر قدمی که بر می
پیـامبر  . (کنـد  آمرزد و هفتصد هزار درجه به او عنایـت مـی   هفتصد هزار گناه او نیز می

 230 :10ج)  اکرم ص
)  پیـامبر اکـرم ص  (الـف حسـنه   ه سـبعما  هاهللا مجاهداً فله بکل خطو من خرج فی سبیل ¹

 704 :5ج
بوسم و بـر ایـن    من دست و بازوي شما رزمندگان را که دست خدا باالي آن است می ¹

 454 :7ج)  امام خمینی ره(کنم  بوسه افتخار می

گذارم و باید آن را حفظ فرمایید یکی قرآن و دیگري عترت  من دو چیز را بین شما می ¹
 74 :5ج)  پیامبر اکرم ص(من 
 جز را ستمکاران با کردن زندگی و دانمنمی زيچی خوشبختی جز را جهان از رفتن من ¹

 برمـا   اال الظـالمین  مـع  الحیـاه  و سـعاده  اال الموت اري ال انی  شمارمنمی چیزي نکبت
 332 :12ج) امام حسین ع(



 751)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

)  حسـین ع  امام( دانممی سعادت را خدا راه در مردن و ننگ را ستمکاران با زندگی من ¹
 302 :12ج
 خـاك  بـه  را اش پوزه حق درافتاد و گرفت کشتی حق با که هر صرعه، الحق صارع من ¹

 179 :8ج  62 :1ج)  ع علی امام( مالید
من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و مـن   ¹

، و عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیتـه و مـن علـی دیتـه فانادیتـه     
گاه کـه کشـت تـو را و     گاه که شد خدا عاشق تو و آن آنگاه که شدي عاشق خدا و  آن
 34 :7ج)   حدیث قدسی(بهاي تو را خودش را قرار داد  گاه که خون آن
 شـخص  شـناخت  همانا، را خود خداي شناخت هرکس ربه، عرف فقد نفسه عرف من ¹

 369-368 :1ج)  ص اکرم پیامبر( را خود خداي شناخت همانا. را خودش
رف ربه، یعنی هرکس خود را شـناخت خداونـد علـی االعـال را     من عرف نفسه فقد ع ¹

 199ص  6ج)  پیامبر اکرم ص(شناسد  می
 698 :5ج)  امام علی ع(من فقیرم و تو غنی گداي سائلم و معطی  ¹
 :3ج)  ص اکـرم  پیامبر( اوست با خدا باشد، خداي برا کهی کس .له اهللا کان هللا کان من ¹

440 
هرکس که تا حاال من موالي او بودم حاال علی مـوالي   .من کنت مواله فهذا علی مواله ¹

 199 :6ج)  پیامبر اکرم ص(اوست 

 خمینـی  امـام ( شود خدمتی موجب مرگم شاید نکرد، خدمتی اسالم به امزندگی که من ¹
 735 :1ج)  ره
هـر کـس وصـیت    عند الموت کان ذلک نقصا فی مروته و عقله،  صیهمن لم یحسن الو ¹

 247 7:ج)  پیامبر اکرم ص(ان عقل ودین اوست نیکو نکند، دلیل بر نقص
 72 :2ج)  ص اکرم پیامبر( جاهلیه میه مات وصیه بال مات من ¹
 443 :5ج)  امام علی ع(دانم  من مرگ با افتخار را از هزاران سال زندگی ننگین بهتر می ¹
 :2ج  )امـام حسـین ع  (دانم با آنکه در زیر بار ذلـت باشـم    من مرگ باعزت را بهتر می ¹

 187 :7ج  703
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 713 :7ج)  امام علی ع(پذیرم و از مرگ هراسی ندارم  من مرگ را بسان پستان مادر می ¹

 506 :10ج)  امام علی ع(من نصر الحق افلح هر کس حق را یاري کند رستگار است  ¹
بینم که با صداقت بـا سـالمت روح فعالیـت بـراي اسـالم       ها را می من وقتی شما جوان ¹

امـام خمینـی   (کنم  دهید مباهات می ر معرض خطر مرگ قرار میکنید و خودتان را د می
 721 :8ج)  ره
کشـند خجالـت    ها اینطـور زحمـت مـی    هاي ما در جبهه کنم جوان من وقتی که فکر می ¹

 540 :6ج)  امام خمینی ره(ام  کشم که چرا اینجا نشسته می
 267 :12ج)  امام علی ع(کنم می دعوت کارهایتان در نظم و تقوا به را شما همه من ¹
 268 :5ج)  امام خمینی ره(منافقین از کفار بدترند  ¹
شـهید مرتضـی   (هاي انسـانی اسـت    منطق شهید منطق دمیدن روح به اندام مرده ارزش ¹

 210 :6ج)  مطهري

رویـد و اگـر کشـته شـوید بـه       منطق، منطق صدر اسالم است اگر بکشید به بهشت می ¹
به ماهم فرصت دهد که در راه او شهید خدا . روید، این منطق شکست ندارد بهشت می

 476 :10ج)  امام خمینی ره(شویم 
 پیـامبر ( باشـد  امـت  راه در که استی مرگ مرگ نیتر یگرام .امه لیسبی ف القتل الموت ¹

 705 :3ج)  ص اکرم 
 بـار  ذلـت  زنـدگی  در مـرگ  ،قـاهرین  موتکم فی الحیات و مقهورین حیاتکم فی الموت ¹

  210 :6ج 47 :3ج  251 :2ج)  ع علـی  امـام ( شـما  تباعز مرگ در زندگی و شماست
 171 :12ج
 649 :10ج)  امام حسین ع(فی ذل  حیاةٍموت فی عزٍ خیرٌ من  ¹
 اي مـن،  آقـاي  ،االالغـافر  المذنب یرحم هل و المذنب ان و الغافر انت موالي یا موالي ¹

 را ارگناهکـ  آمرزنـده  جـز  کسـی  چـه  آیا گناهکار، من و گناهانی بخشنده تو من، آقاي
 315 :1ج)  ع علی امام( آمرزد می
 :1ج)  ع علی امام( المولی اال العبد یرحم هل و العبد انا و موالي انت موالي یا موالي ¹

330 



 753)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

 215 :9ج)  امام خمینی ره(جنگیم  مرد که چرا جنگیم، می ¹
 765 :5ج)  امام علی ع(ام  دانم که همیشه مغلوب نفس شده می ¹
و بزرگ ندارد و هر نافرمانی از امر خداونـد گنـاه اسـت و    نافرمانی از امر خدا کوچک  ¹

 714 :7ج)  پیامبر اکرم ص(رد دستور خداوند منان 
 اکـرم  پیامبر( نباشد غیبت نباشد حدث تا است، عبادت نماز انتظار به مسجد در نشستن ¹

 98 :1ج)  ص
 719 :3ج)  ره خمینی امام( باشد یم باالتري ادیفر هر از نماز ¹
 699 :12ج  )ره خمینی امام(دارد می باز منکرات و فحشاء از ار انسان نماز ¹

 19 :10ج)  امام خمینی ره(نماز بخوانید از همه فریادها باالتر است  ¹
 134 :7ج)  امام علی ع(نماز در قدس بهتر از هزار نماز است  ¹
 269 :1ج)  ره خمینی امام( داشت باید اجتماع بخوانید؛ جماعت در را نماز ¹

 225 :9ج  589 :6ج)  پیامبر اکرم ص(دین است نماز ستون  ¹
 760 :6ج)  امام باقر ع(نماز عمود دین است  ¹
 699 :12ج  )ره خمینی امام( است سازيانسان کارخانه نماز ¹

و ایـن را  . درخشد نور مؤمن براي اهل آسمان مانند ستارگان آسمان براي اهل زمین می ¹
امام (ت و براي اهل زمین هم همچنان شما بدانید که مؤمن در نزد خدا خیلی عزیز هس

 148 :11ج)  صادق ع

و اذا امرتکم بالسیر الیهم فی الشتاء قلتم هذه صباره القر امهلنا ینسلخ عنا البر کـل هـذا    ¹
امام (فراراً من الحر و القر فاذا کنتم من الحر و القر تفرون فاذا انتم و اهللا من السیف افر 

 397 :11ج)  علی ع
 را جان رسید) مصیبت( ناگواري هرگاه دینکم و دون انفسکم فاجعلوا ازلهن انزلت اذا و ¹

 243 :12ج  )امام علی ع(کنید  دین فداي
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نبیک مـع اولیائـک، خـدایا از تـو      رایهو اسئلک ان تجعل وفاتی قتالً فی سبیلک تحت  ¹
زیر پرچم اسالم با اولیاء خودت قرار دهـی  . خواهم که مرگم شهادت در راه خودت می

 336 :5ج)  ام علی عام(
 :1ج)  ره خمینی امام( پیروزیم هم بکشیم اگر و پیروزیم هم بشویم هم کشته که اگر و ¹

204 
نجـل النبـی   / و عن امام صادق الیقین/ انی احامی ابداً عن دینی/ و اهللا ان قطعتموا یمینی ¹

 355 :10ج)  امام حسین ع(الطاهر االمین 
)  امام زمان عج(الی رداه حدیثنا فانهم حجتی علیکم  و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها ¹

 427 :8ج
 مرگ براي ها بدن اگر ،افضل اهللا فی بالسیف امرء فقتل/ انشئت للموت االبدان تکن ان و ¹

 :1ج)  ع حسـین  امام( است بهتر خدا راه در شمشیر با انسان شدن کشته اند، شده خلق
315 
و انتم لما میم العرب،  ه تسلموا من سیف االخرال جلهو أیم اهللا لئن فررتم من سیف العا ¹

اهللا والذل الالزم، و العار البـاقی، و ان الفـار لغیـر     هو السنام األعظم، ان فی المزار موجد
تحت  لجنهمزید فی عمره وال محجوز بینه و بین یومه الرائح الی اهللا کالظمآن یرد الماء ا

قسم اگر شـما امـروز از مقابـل شمشـیر او و     به خدا اطراف العوالی الیوم تبلی االخبار، 
حمله دشمن، بگریزید هرگز از کیفر شمشیر آخرت در امان نخواهید ماند وانگهی شما 

باشید، مسلم بدانید که فرار از جنگ خشم الهـی   افراد نمونه و برجسته اجتماع خود می
حنه و سرافکندگی دائمی و ننگ ابدي را در پی خواهد داشـت و نیـز هـر کـس از صـ     

شود در عـین حـال    گردد و فرار مانع از مرگش نمی جنگ بگریزد به عمرش افزون نمی
اي که به آب خواهد رسید به این فـیض   کسانی که شوق لقاءاهللا را دارند، همچون تشنه

و . ها اسـت  اي رزمندگان راه اهللا بدانید که بهشت زیر سایه سالح. گردند عظیم نائل می
 175 :5ج)  امام علی ع(ها است  قتامروز هنگام آزمایش لیا
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 خـدا  بـه . المعتـدین  یحـب  ال اهللا ان تعتـدوا  ال و یقاتلونکم الذین اهللا سبیل فی قاتلوا و ¹
 خـون  خضـاب  بـا  کـه  آنگاه تا نکنم اجابت را آنان خواسته ترین کوچک هرگز سوگند
 712 :9ج)  حسین ع امام( بشتابم خدا دیدار به خود

 382 :4جتک  و ال یمکن الفرار من حکوم ¹
امـام  (گونه راه فراري نـدارد   خدایا از حکومت تو هیچ. و ال یمکن الفرار من حکومتک ¹

 271 :4ج)  علی ع
 کنـد  تـرك  را ایدن شهادت از ریغی مرگ با شهادت روزگار در انسان که دارد غصه واقعاً ¹

 150 :3ج)  اي خامنه اهللا آیت(
امه، به خدا سـوگند پسـر ابوطالـب از     طالب انس بالموت من الطفل بثدي واهللا البن ابی ¹

  )امـام علـی ع  ( پژمان است، بیش از آنچه کودك پستان مادر را خواهـان اسـت   مرگ بی
 703 :8ج 650 :4ج
اهللا  حجـه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انـا   هواما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روا ¹

من بر شما و من حجت خدا  الخیر، به راویان احادیث بنگرید در غیبت من آنها حجت
 200 :6ج)  امام زمان عج(بر آنها هستم 

واي به حال کسی که خود را نساخته باشد و وارد جامعه شود زیرا انسانی کـه خـود را    ¹
 :8ج)  امام خمینی ره(تواند دیگران را بسازد و رهبري کند  نساخته و تربیت نکرده نمی

204 
 554 :11ج  333 :9ج  )ی رهخمین امام(است  پیروزي رمز تنها وحدت ¹
ورزشگاه محراب است و محراب محل عبادت که شیطان و اعمال شیطانی در آن جاي  ¹

اهللا هاشـمی   آیـت (امید آنکه ورزشگاه محل رشد شیطان و عامل شـیطانی نباشـد   . ندارد
 588 :7ج)  رفسنجانی

 245 :12ج  )ره خمینی امام( بخوانید را نامه شهدا وصیت ¹
 فـانی  مالی حقوق از که است چیزي آن جبران وصیت ،هالزکا من نقص ما تمام صیهالو ¹

)  ع علـی  امـام ( رفتـه  دنیـا  از نادانی به بمیرد وصیت بدون که کسی. است رفته فوت به
 48، 38 :2ج
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 123 :1ج)  ع صادق امام( مسلم کل علی حق صیهالو ¹
)  رم صپیـامبر اکـ  (حق علی کال مسلم، وصیت کردن وظیفه هر مسلمان اسـت   صیهالو ¹

 388 :8ج
  723 :4ج)  ره خمینـی  امـام (اسـت   تـاریخ  طـول  در انبیـا  حرکت استمرار فقیه والیت ¹

 19 :12ج
تواند پشت جبهه هر انـدازه   تواند به جبهه برود و هر کس هم که نمی هر آنکس که می ¹

امام خمینـی  (ها را گرم نگه دارد  ها کمک کند و پشت جبهه که توان مالی دارد به جبهه
 88 :6ج)  ره

هر پرچمی که از دست تواناي سرداري بیفتند سـردار دیگـري آن را برداشـته و میـدان      ¹
 588 :11ج)  امام خمینی ره(آید  می
 240 :2ج)  ع حسین امام( کربالست سرزمینی هر و عاشورا ما روز هر ¹
دهد و در عبادت  هر کس به مالقات پروردگارش امید بسته است، عمل صالح انجام می ¹

گیرد، دشمنان اسالم بداننـد کـه مـا از دریـاي سـرخ       رش احدي را شریک نمیپروردگا
)  دکتـر بهشـتی  (ایم، تا نماز عشق بخـوانیم   عاشورا وضو ساخته و بر پهنه کربال ایستاده

 269 :7ج
ـ جنگ شـه یاند یـا  و نکرده جنگ و کاریپ کس هر ¹  فکـر  در را خـدا  راه در جهـاد  و دنی

 437 :2ج)  ص اکرم پیامبر( میرد یم نفاق ازی نوع بای کس نیچن باشد، نداشته
توانـد، بایـد پشـت     سالح بردارد، باید به جبهه برود و هر کـس نمـی  هر کس قدرت دارد  ¹

 242 :4ج)  امام خمینی ره(جبهه کمک کند 
گناهانش آمرزیـده    برود و عارف به حق او باشد، همه) ع(هر کس که به زیارت حسین ¹

 134 :7ج)  امام صادق ع(شود  می
شـود و وضـویش    اش باطـل مـی   هر کس که غیبت برادر مسلمان خود را بنمایـد روزه  ¹

بشکند و چنانچه در آن حال بمیرد، در حالی مرده است که حرام خدا را حالل شـمرده  
 134 :7ج)  پیامبر اکرم ص(است 
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 بـه  و دارد وجـود ی نقصـان  او مروت در نکند، تیوص کامل و خوب مرگ وقت که هر ¹
 610 :3ج)  ص اکرم پیامبر( دنشو نائل شفاعت

پیـامبر اکـرم   (هر کس بمیرد وصیت خود را نکرده باشد به مرگ جاهلیت مـرده اسـت    ¹
 684 :5ج)  ص
 723 :4ج)  امام صادق ع(هر که نشناخت امام خویش را مرده است به زمان جاهلیت  ¹
جـا نیـاورده    هر مسلمانی مرگ خود را نزدیک ببیند و وصیت نکند، شرط مروت را بـه  ¹

 465 :7ج)  پیامبر اکرم ص(است 
امـام  (هاست سختی در کارها ترینافضل یعنی است ترافضل باشد ترمشکل کار هرچند ¹

 654 :12ج  )علی ع
 39 :9ج  )امام علی ع(گردد  یبرم مرگ دامان به کند فرار مرگ از هرکس ¹
و هرکس به جنگ نرود و آرزوي آن را هم در دل نداشته باشد خداوند لبـاس خـواري    ¹

 119 :4ج)  علی ع امام (پوشاند  ذلت بر او می
 بـه  و دارد وجـود  نقصـانی  او مـروت  در نکند کامل و خوب وصیت مرگ وقت هرکه ¹

 161 :12ج)  پیامبر اکرم ص( نشود نایل شهادت
 شـما  بلـه . بمیـرم  رختخـواب  در که است این از بهتر بمیرم جنگ میدان در مرتبه هزار ¹

)  ع علـی  امـام (داریـد  تکیه خدا قدرت و ایمان سالح هب که قاطع و شجاع هستید ملتی
 496 :1ج
 70 :10ج)  امام حسین ع(هل من معین یعیننی  ¹
 727 :6ج)  امام حسین ع( هل من ناصر ینصرنی ¹

همانا جهاد دري است از درهاي بهشت که خداوند آن را گشوده است به روي دوستان  ¹
 344 :10ج)  امام علی ع(خاص خویش 

) پیـامبر اکـرم ص  (گذارم، کتاب خدا و خاندانم  بها بین شما باقی می گرانهمانا دو چیز  ¹
 249 :7ج
 40 :1ج)  ره خمینی امام( برویم او پیش به باید خداییم از همه ¹
 602 :8ج)  امام خمینی ره(کند  ها، پیروزي را بیمه و دشمن را رسوا می همین شهادت ¹
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 قرآن به افکند سایه شما بر تاریک شب هايپاره همچون هاآشوب و هافتنه که هنگامی ¹
 632 :12ج  )پیامبر اکرم ص(. ببرید پناه
اي خدا اگـر گنـاه از مـن    . الهی ان کان قبح الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك ¹

فاستجب دعائی و ال تخیب فیک رجـائی و تقبـل   . زشت است ولی عفو از تو زیباست
پس دعایم مستجاب کـن واز امیـدي   . نتوبتی و کفر خطیئتی برحمتک یا ارحم الراحمی
ام قبول فرما و خطاهایم به کرم و رحمتـت   که به لطف تو دارم محرومم مگردان و توبه

 382 :4جترین مهربانان  محو گردان اي مهربان

 410 :10ج)  امام علی ع( الهی عاملنا بفضلک و التعاملنا بعدلک ¹
هم زدن به خـود واگـذارم    چشم به عینی ابدا، خدایا یک فهالهی التکلنی علی نفسی طر ¹

 706 :8ج 186 :1ج) پیامبر اکرم ص(مکن 
 هـا،  مصیبت هاي دندان زیر در اال کند، نمی پاره شما جان از را دنیا بندهاي این چیز هیچ ¹

 کـه  باشـید  داشته روحی هجوم و بشکنید را روح و تن سستی کمی ها انسان اي شماها
 547 :1ج)  ع علی امام( کندیم آزمایش عشق راه در را همگی خداوند

 که است شده ثابت تجربه به و کندنمی سوراخ را دشمن دل دعا اندازه به سالحی هیچ ¹
 امـام ( اسـت  بوده خدا به توکل و دعا مبارزه میدان در پیروز و موفق مؤمنین سالح تنها

 756، 752 :1ج)  ع صادق
 سـت ین محبـوب  خـدا  دنـز  شود ختهیر خدا راه در کهی خون همچونی خون قطره چیه ¹

 258 :12ج  406 :7ج 252 :3ج)  ص اکرم پیامبر(
 راه در کـه  خونی قطره قطره، دو از نیست ترمحبوب عزوجل خداوند نزد ايقطره هیچ ¹

 565 :1ج)  ع سجاد امام( شود ریخته خدا براي شب سیاهی در که اشکی قطره و خدا
 :5ج)  پیـامبر اکـرم ص  (حظه حتی براي یک ل. هیچ وقت شما را به خودتان وامگذارد ¹

703 
 علـی  امام( ها بتیمص تحمل با اال کند ینم پاره شما جان از را ایدني بندها نیا زیچ چیه ¹

 246 :3ج)  ع



 759)   سخنان بزرگان(نمایه  ¹استان سمنان 

پس تکلیـف اسـالمی و میهنـی شـما     . هیهات که شما جوانان عزیز زیر بار ذلت بروید ¹
 ا جامه ذلت نپوشیدها جوانمردانه هجوم آورید و بکوشید ت سوي جبهه اقتضا دارد که به

 660 :8ج)  امام خمینی ره(
  605 :4ج  640 :3ج)  ع حسـین  امـام ( اسـت  دور به ذلت از مسلمان الذله، من هاتیه ¹

 714 :6ج
 381 :4جیا رب ارحم ضعف بدنی  ¹
شـوي از مـن    اي کسـی کـه زود راضـی مـی     الرضا اغفر لمن ال یملک اال الدعا یا سریع ¹

 الهی و ربی من لی غیـرك . اي دیگري را سرغ ندارمراضی شو که غیر از در خانه تو ج
 373 :4ج
 149 :11ج)  امام حسین ع(یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزاً عظیما   ¹
، به خدا قسم همچنان ¹ که  یقول لیضربنکم واهللا علی الذین عوداً کما ضربتموهم علیه بدءاً

اریخ ایرانیان نیز رژیم در آغاز شما رژیم حاکم بر ایران را ساقط خواهید کرد در آینده ت
 170 :8ج)  پیامبر اکرم ص(حاکم بر شما را ساقط خواهند نمود 

شـهید  (یک معلم خوب باید قبل از هر چیز یک انسان متعهد و پایبند به اسـالم باشـد    ¹
 254 :8ج)  بهشتی

 بـا  شـهدا  خون با عالمان مداد امتیق روز در الشهداء، بدماء العلماء مداد مهایالق یوم یوزن ¹
 626 :3ج)  ص اکرم پیامبر( شود یم دهیسنج هم

)  امـام حسـین ع  (پیمایند  یا پیروزي یا شهادت و وصول به لقاءاهللا قله سعادت را می...  ¹
 425 :8ج
 هجـوم  جوانمردانـه  هـا  جبهـه  بـه  که کند یم اقتضا شمای اسالم وی هنیم فیتکل پس... ¹

 20 :3ج  )رهی نیخم امام( دینپوش ذلت  جامه تا دیبکوش و دیآور
[...]  بگردانـد  رو) احوال و طیشرا لیدل به نه(ی رغبت یب وی لیم یب لیدل به جهاد از[...]  ¹

 و حجـاب  و بگرداند[...] لگدکوب را او و پوشاند یم او تن بر بال روپوش و ذلت جامه
ـ ب و دهد یم قرار او دل رتیبصي رو ها پرده )  امـام علـی ع  (کنـد   یمـ  [...] او از را نشی
 19 :9ج
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 را خـود  فضـائل  باشـد  کمتـر،  گرچه بدانید بیشتر نیریسا از را خود گناهان] از بیشتر[ ¹
 444 :2ج)  ع صادق امام( باشد بیشتر گرچه بدانید کمتر

 789 :7ج)  امام علی ع(این دنیا به اندازه پر کاهی ارزش ندارد ] در[ ¹
د برادرم را اگـر  فرمو] داري یا دوستت را را گفتند برادرت را بیشتر دوست می) ع(علی[ ¹

 575 :6ج).  امام علی ع(دوست باشد 
امام (را باد شربت شهادت بر شهیدان انقالب اسالمی و خصوص شهداي اخیر ما ] گوا[ ¹

 29 :4ج)  خمینی ره
 
 



 

 101 :4جاز خون جوانان وطن الله دمیده است   ¹

 576 :3جآزادي قدس   ¹
 121 :11جاسالم پیروز است   ¹
 638 :7جآن خواهد نوشت خمینی  اگر خونم بریزد هر قطره  ¹
 353 :8جدر دلم ترسم بماند آرزوي کربال  //رسد هر لحظه بوي کربال برمشامم می ¹
 99 :11ج  535 :10جبه امید پیروزي اسالم بر کفر   ¹
 516 :4جبه امید پیروزي حق بر باطل   ¹
 543 :4جبه امید روزي که پرچم خونین اسالم در سرتاسر جهان به اهتزاز درآید   ¹
امید آنکه پـرچم توحیـد در تمـام     به امید روزي که مستضعفان وراث زمین شوند و به  ¹

 160 :9ججهان به اهتزاز درآید  
 128 :9ج  318 :1جبه امید پیروزي اسالم و لشگر اسالم بر لشگر کفر   ¹
 460 :9جبی عشق خمینی نتوان عاشق مهدي گشت   ¹
 723 :9جپایدار و برقرار باد جمهوري اسالمی ایران  ¹
 135 :3جپاینده باد اسالم برقرار باد جمهوري اسالمی   ¹
 331 :6جدار بفرما   نگه) عج(پروردگارا، امام عزیز را تا انقالب مهدي  ¹
 107 :2جپیروز باد انقالب اسالمی به رهبري امام   ¹
 760 :4جپیروزي اسالم بر کفر جهانی   ¹
 356 :4جتا آخرین قطره خون از اسالم دفاع خواهیم کرد   ¹

 
 
 
 
 
 

 

  شعارها شعارها 
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 94 :4جتا آخرین قطره خون سنگر را ترك نخواهم کرد   ¹
 534 :8ج  651 :3جتا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست   ¹
 :2جتابگیرم در بغل قبر شهید کربال کربال یا کربال  / فراتم اي اجل مهلت بده  تشنه آب ¹

 353 :8ج  251
 500 :3ج)  ع(تعجیل امام زمان ¹
 152 :4ججنگ جنگ تا پیروزي   ¹
 64 :13ج  651 :3ج  726 :2جنگ تا رفع فتنه از عالم  جنگ ج ¹
 694، 48 :4ج  680 :2جحق بر باطل پیروزي است   ¹
 :8جدار، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما   خدایا تا قیام دولت یار، امام خمینی را نگه ¹

145 
 512 :3جخدایا تا ما را نیامرزیدي از دنیا مبر   ¹
، 125، 76، 65 :1جکنار مهـدي خمینـی را نگـه دار      خدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی ¹

 :2ج  660، 632، 601، 573، 568، 532، 515، 475، 459، 447، 439، 354، 328، 154
  33 :6ج  516، 291، 289 :5ج  633، 248، 242، 205 :4ج  691، 541، 254، 136، 131
، 438، 420، 415 ،370، 289، 132 :10ج  237، 204، 20 :9ج  769، 475، 218، 70 :7ج

، 117، 106، 99، 92، 62 :11ج  712، 696، 663، 604، 598، 585، 543، 512، 507، 450
  486، 395، 260، 207، 201، 173، 165، 44، 31، 26 :12ج  305، 280، 237، 194، 160
 335، 323 :13ج
و بـر   خدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگه دار از عمر مـا بکـاه   ¹

 555، 516، 99 :6ج  516، 415 ، 268، 167 :4ج  623 :2جعمر رهبر افزا  
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، 276، 254، 251، 206، 195، 65 :2جخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینـی را نگـه دار     ¹
، 121، 102، 95، 94، 85، 69، 21 :3ج  726، 716، 704، 699، 608، 489، 486، 330، 296
132 ،153 ،201 ،210 ،216 ،247 ،268 ،299 ،307 ،383 ،406 ،419 ،435 ،441 ،512 ،
، 310، 268، 167، 158، 152، 125، 120، 64 :4ج  711، 628، 614، 587، 576، 574، 536
312 ،462 ،355 ،358 ،381 ،449 ،525 ،572 ،580 ،582 ،607 ،620 ،622 ،673 ،681 ،
، 438، 425، 407، 399، 392، 381، 287، 240، 211، 208، 178، 162، 145، 76 :5ج 690
، 173، 155، 153، 120، 48،54 :6ج  712، 706، 678، 572، 568، 522، 515، 502، 496
، 22، 17 :7ج  791، 782، 718، 715، 709، 629، 622، 620، 613، 601، 590، 237، 179
48 ،71 ،167 ،201 ،207 ،230 ،250 ،318 ،333 ،369 ،477 ،489 ،495 ،513 ،519 ،550 ،

، 403، 314، 295، 281، 224، 177، 170، 132، 63، 44 :8ج  726، 697، 686، 638، 575
433 ،443 ،469 ،494 ،541 ،546 ،614 ،622 ،672 
 :5جدار از عمر ما بکاه و به عمـر او بیفـزا     خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه ¹

 309، 252، 212، 140، 42 :8ج  644، 533، 490، 454
دار براي حفظ اسالم در کنار آقـا محافظـت    یا تا انقالب مهدي خمینی را نگهخدایا خدا ¹

 95 :8جبفرما  
رزمنـدگان اسـالم نصـرت عطـا بفرمـا       / دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه ¹

 775، 561، 406، 368، 314، 301، 288، 162 :6ج
مهدي نصـیب مـا بگـردان     خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار، دیدار روي  ¹

 107 :8ج
دار از عمر ما بکاه و بر  عمـر رهبـر افـزا،     خدایا خدایا تا انقالب مهدي، خمینی را نگه ¹

 434 :7جرزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما، آمین یا رب العالمین  
، 225، 210 :2جدار   خمینی را نگه) عج(خدایا خدایا ترا به جان مهدي تا انقالب مهدي ¹

، 221، 179، 133، 128، 103 :9ج  127 :6ج  691، 337 :5ج  37 :4ج  541، 540، 131
 527 :8ج  715، 704، 688، 662، 541، 530، 450، 357، 324، 286، 243
 541، 540، 131 :2جخدایا خدایا تو را به جان زهرا رزمندگان ما را نصرت عطا بفرما   ¹



 )دفتر سیزدهم(نامه کامل شهدا  وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      764

دار براي حفظ اسالم از  مینی را نگهخدایا خدایا تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي خ ¹
 :9ج   729، 558، 170، 124 :7ج  772، 674 :6جعمر ما بکاه و بـر  عمـر او بیفـزاي     

385 
دار براي حفظ اسالم از  خدایا خدایا تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی را نگه ¹

حافظـت بفرمـا،   عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا منتظري نسـتوه، بـراي نصـر اسـالم، م    
 558، 170 :7ج 92 :1ج  رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما

 224 :8جخدایا خدایا رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان   ¹
 :7ج  709 :4ج  506، 505 :3جخدایا خدایا ستارگان که رفتن تو خورشید را نگـه دار   ¹

 140 :8ج  650، 575
 95 :8ج 299، 94 :3ج  328 :1ج خدایا رزمندگان اسالم نصرت عطا فرما  ¹
 358 :4جخدایا عمر امام را براي اسالم تا فرج امام زمان نگاهداري کن   ¹
 383 :3جخدایا ما را از یاران واقعی امام زمان قرار بده   ¹
 487 :3جاي به خود وامگذار   خدایا ما را لحظه ¹
 155 :6جخدایا ما را، ملت ما را، راه راست هدایت بفرما   ¹
کنم که در میان امتی هستم که این انقالب و این رهبـري را بـه او    یخدایا، تو را شکر م ¹

خواهم که بتوانم شکر گزار ایـن دو نعمـت بـزرگ     عطا کردي و خدایا، از تو یاري می
باشم و بتوانم تا سرحد جان در پاسداري و حفظ این انقالب کوشا باشـم، هرچنـد کـه    

دانم که تو از  را تقدیم کنم، چون می امکان دارد لیاقت این را نداشته باشم که جان خود
 226، 225 :9جخدایا، مرا از مؤمنان قرار ده . خري مؤمنان می

دار، منـافقین و کفـار نابودشـان بگـردان،      خدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگـه  ¹
 737 :8جزیارت کربال نصیب ما بگردان  

 267 :6ج  دار ات نگه خدایا، خدایا رهبر ما را تا انقالب مهدي ¹
دار، رزمندگان اسالم نصـرت عطـا بفرمـا      خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را نگه ¹

 354 :8ج  703، 291 :7ج
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، 532، 342 :7جدار   خدایا، خدایا، تو را به جان مهدي، تا انقالب مهدي، خمینی را نگه ¹
647 ،761 
 454 :5جدرود برخمینی، سالم بر شهیدان، درود بر رزمندگان اسالم   ¹
 615 :9ج  550 :3ج  118 :2جدرود به رهبرکبیر انقالب   ¹
 328 :3جدعا به جان رهبر   ¹
 299 :3جنصیب ما بگردان  ) عج(دیدار مهدي ¹
 357 :9ج...  رزمندگان اسالم، در جنگ حق و باطل نصرت عطا بفرما ¹
 656، 614، 574 :3ج  500 :2ج... زیارت کربال  ¹
 576، 524 :3ج  119 :1ج)  عج(ظهور مهدي  ¹
 155 :6جعمر رهبرمان طوالنی بگردان   ¹
 576 :3جفتح کربال   ¹
 57 :4ج)  عج(فرج امام زمان ¹
 33 :6جاهللا   الاله االاهللا محمدرسول اهللا علی ولی اهللا خمینی روح ¹
 325 :3جاهللا اکبر اهللا اکبر   ¹
 494، 454 :8ج  381 :7ج  782، 33 :6جاهللا اکبر خمینی رهبر   ¹
 242 :3جرزقنا الشهاده فی سبیلک   اللهم اخلص نیاتنا و ¹
 242 :3جاللهم انصراالسالم و المسلمین و اخذل الکفار و المنافقین   ¹
 242 :3جاللهم اید امام الخمینی اللهم احفظ قائنا الخمینی   ¹
 :7ج  554 :6جمگر امت بمیـرد امـام تنهـا بمانـد      // ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند ¹

 134 :8ج  355
 :2ج  114 :1جمریکا و شوروي و اسرائیل و منافقین و صدام و کلیه شیاطین مرگ بر آ ¹

 232 :10ج  527، 494 :8ج  782 :6ج  461، 454، 289، 287، 211 :5ج  266، 118
 289 :5جمرگ بر ضد والیت فقیه   ¹
 608 :2جمنتظري نستوه، قائم مقام رهبر محافظت بفرما   ¹
 107 :2جنابود باد امپریالیسم   ¹
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 107 :2جباد آمریکاي جهانخوار  نابود  ¹
 107  :2جنابود باد شوروي متجاوز   ¹
 242 :4جنابودي صدام و ضدانقالب   ¹
 331 :6جلبیک یا خمینی   -نداي هل من ناصر حسینی  ¹
 225 :2جنه شرقی نه غربی جمهوري اسالمی   ¹
 394 :6ج  186 :2جالهی الهی حتی ظهور المهدي احفظ لنا الخمینی   ¹
 253 :3ج  یا مهدي ادرکنی ¹

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ارزد به دنیا آمدن بر زحمـت رفـتن نمـی   //  ارزد اال اي دل که این دنیا به یک ارزن نمی ¹
 685 :11ج
 477 :2ج  در رثایت اي شهید الله نام//    خواند امام از جماران نوحه می ¹

 583، 292 :5ج  در آید کز عهده شکرت به//    از دست و زبان که برآید ¹

طـی  //   یاران و دوستان مسلمانم آرزو است//    از زندگی حقیقت و ایمانم آرزو است ¹
 423 :1ج  زین راه پر مخاطره پایانم آرزوست//    ام پست و بلندي زندگی کرده

تـا مـدح سـپیده    //  هوهو زد و از عرش جوابش دادنـد //  از کوثر حق باده نابش دادند ¹
 604 :8ج  تشریف بلند آفتابش دادند//  گفت با سرخی خون

 768 :4ج  روم آخر ننمایی وطنم به کجا می//    ام آمدنم بهر چه بود از کجا آمده ¹

 روزي که قضا باشد و روزي که قضـا نیسـت  //  از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست ¹
روزي کـه قضـا نیسـت بـر او مـرگ روا      //  ودروزي که قضا باشد کوشش ندهد سـ // 

 120 :12ج  نیست

در گریبـانش هـزاران   //  کوهسار از ضربت او ریز ریز//  زبر] و[از نگاهش عالمی زیر  ¹
 395 :12ج  رستخیز

  211 :9ج  هر عیب که هست در مسـلمانی ماسـت  //    ذات خود ندارد عیبی  اسالم به ¹
 505 :11ج

  شعرهاشعرها
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ماراست این میـراث خـونین مانـده بـر     //    اياسالم سیلی خورده و خونین مانده برج ¹
 522 :1ج  جاي

ان کـان دیـن محمـد لـم     //  اال بقتلی فاصعدي و ذریتـی //    اعطیت ربی موثقاً الینتهی ¹
 784 :4ج  یاال بقتلی یاسیوف خذین//    یستقم

 149 :2ج  رفتنم به بهشت، کامدن نیست مرا//    افسوس که روح در بدن نیست مرا ¹

فتح در جهان ایـن اسـت غافـل منشـین اي     //  اگر از صف ناپاکان آیی به صف پاکان   ¹
 638 :1ج  جان

اگر هم خانمان بـودیم و  //  اگر نامهربان بودیم و رفتیم//    اگر بار گران بودیم و رفتیم ¹
 513 :8ج  خداحافظ خداحافظ خداحافظ که ما رفتیم و رفتیم//    رفتیم

 نخواهم که در بسـتر بمیـرم  //  دلم خواهد به راه حق بمیرم//  اگر باشد قرار آخر بمیرم ¹
به پـیش  //  به راه میهن و دین ز جان گذرم//  دلم خواهد همچون مالک اشتر بمیرم// 

//  نخواهم خود در خانه بمیـرم //  مشو غافل که افتاده در باطل//  یاران در سنگر بمیرم
  خـواهم در راه حـق بمیـرم    مرا گرداند عاشـق کـه مـی   //  نمیخواهم که این دنیاي فانی

 91 :13ج
خداونـدا نصـیبم کـن    //  خـواهم کـه در بسـتر بمیـرم     نمی//  اگر باشد قرار آخر بمیرم ¹

//  همچون همه شهیدان این است آرزویـم //  که همچون اکبر و اصغر بمیرم//  شهادت
 472 :11ج  اندر ره خمینی پویم ره کمالم

دلم خواهد چو میـثم بـر   //  خواهم که در بستر بمیرم نمی//    اگر باشد قرار آخر بمیرم ¹
ـ //    دلم خواهد که با گلبانک تکبیر//  به عشق ساقی کوثر بمیرم//    سردار اري براي ی

خـواهم   نمی//  به عشق ساقی کوثر بمیرم//   دلم خواهد ز بهر یاري دین//  رهبر بمیرم
 138 :8ج  473، 472 :6ج  درون خانه در بستر بمیرم//    که در ایام پیري
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همی خـواهم کـه همچـو    //  خواهم که در بستر بمیرم نمی//   اگر باشد قرار آخر بمیرم ¹
بـراي  //   همی خواهم براي حفظ قـرآن //  ریزم اشک و در آذر بمیرمب//   شمع سوزان

//  میان جبهـه و سـنگر بمیـرم   //   همی خواهم که در فصل جوانی//  یاري رهبر بمیرم
ی خـون را بریـزم   هم//  که همچون اکبر و اصغر بمیرم//   خدایا کن شهادت را نصیبم

برایش بـی  //   خمینی را ز جان یاري نمایم//  چو مرغان شکسته پر بمیرم//   بهر دینم
 425 :5ج  سر و پیکر بمیرم

  ها عذابم کـن  ها گریزانم به دوزخ ز جنت//    اگر جنت بود بی تو وگر دوزخ بود با تو ¹
 506 :3ج
ویسم ایـن سـخن بـا    ن//  کند گر دشمنم صد پاره پیکر//   اگر خونم بریزد روي سنگر ¹

 403 :8ج  اند اهللا اکبر شهیدان زنده//   خون پاکم

  اگر گردم شهید راه میهن//   آن شب است امشب  //  اگر صبح قیامت را شبی هست   ¹
 نبایـد پـس  //    چه حفظ ملک دین از واجبات اسـت //  بماند تا قیامت شهرت من//  

 724 :12ج  16 :4ج  دمی غافل نشستن

 419 :1ج  )شهادت(توانی بمیر  اگر نمی//    )جهاد(توانی بمیران  اگر می ¹

 هایتان بمانید شما در خانه//  اگر بار گران بودیم و رفتیم//   اگر نامهربان بودیم و رفتیم ¹
 695 :6ج  خانمان بودیم و رفتیم که ما بی//  

  عکسم تو نگه دار کـه فـردا اثـرم نیسـت    //    سرم نیست  امروز که جز شوق جوانی به ¹
 173 :2ج  91 :1ج
 307 :7ج  اال بقتلی فیا سیوف خذینی//    ان کان دین محمد لم یستقم ¹

 301 :1ج  این سعادت است، این سعادت است//    انتهاي تکامل شهادت است ¹

 130 :10ج  از کجایی، در کجایی، چیستی//   کیستی] تو[اندکی بر خود نگر  ¹

 :4ج  دوم از روي محبـت بـه تـو دارم پیـام    //   اول از روي ادب اي گل خوشبو سالم ¹
289 
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برخیز //  برگیر سالح خود که جنگ است امروز//   اي اهل قلم قلم تفنگ است امروز ¹
 :9ج  660 :8ج  امروزدر خانه به هر بهانه ماندن ننگ است //  بهانه سنگر گیریم که بی

90 
//  به امید سر کویش پر و بالی بزنم//    اي خوش آن روزي که پرواز کنم تا بر دوست ¹

  )موالنـا ( انـد از بـدنم   چند روزي قفسـی سـاخته  //    مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك
 463 :2ج
  سر جدا پیکرجدا در محفـل دلـدار رفـتن   //  شا با فرق خونین در لواي یار رفتناي خو ¹

 53 :12ج
دوسـت از مـن   //  ه من تو را به دوسـت خـواهم داد  ک//    اي دل من تو را بشارت باد ¹

 266 :3ج  )عطار نیشابوري( رو بر دوست هر  چه بادا باد//    همی تو را طلبد

از جان چه عزیز است، بگو آن بـه تـو   //   اي دوست اگر جان طلبی جان به تو بخشم ¹
آنکه تو را خواهد هـر دو جهـان را   //   هر کس که با تو بود، جان را چه کند//  بخشم
 32 :8ج  چه کند

تـرین زینـت زن حفـظ     ارزنـده //    گونه خطـاب اسـت   به تو این) س(اي زن از زینب ¹
 288 :8ج  حجاب است

 185 :4ج  فشانی ما تا مدعی بمیرد از جان//    اي کاش جان بخواهد معشوق جانی ما ¹

این خمینی چون حسین و جبهه هست //    اي که گفتی یا حسین اي کاش بودم کربال ¹
 708 :6ج  309 :4ج  ها سوي جبهه بهر فتح کربال پیش به//  کربال

آزمودم، مـرگ مـن   //  که من تشنه زارم به خون خویشتن/  /  اي مکن تهدیدم از مرگ ¹
 392 :10ج  بمیرم زندگی پایندگیستچون //    در زندگیست

 دهی بر دادگر پادشاهی می//  اي صفات پاك گیتی ذات تو//  ونکو نام ت  اي همه اسماء ¹
وانکـه عبـرت دیـد    //  دهـی  هر که طغیان کرد ذلت مـی //  ستانی ملک از بیدادگر می// 

 371 :11ج  دهی عزت می
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 انا فتحنا الصال بـاز ز بـام از در درا  //   روي بر بام ما اي یوسف خوش نام ما خوش می ¹
اي جان سرگردان مـن از گـردش   //   بحر پر مرجان من واهللا سبک شد جان من اي// 

  را حیات انـدر فناسـت    مر شهیدان//   هاست ها درون نقص بس زیادت//  [...]این آسیا 
 170 :7ج
! اي دوست//  خواهد پیمانه حق، شراب خون می//   خواهد این تازه نهال آب خون می ¹

 434 :7ج  خواهد باروت شرف، خشاب خون می//   مسلسلی که ایمان به خداست

  ش ببیـنم و تسـلیم وي کـنم   روزي رخ//   این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست ¹
 181 :4ج
  ماند خواه از تو و خواه از من جاوید نمی//   باشد گاه از تو و گاه از من این کاخ که می ¹

 248 :4ج
پـا زده در خـون   ] و[ویـن صـید دسـت    //  این کشته فتاده بـه میـدان حسـین توسـت     ¹

زخـم بـر تـنش زیـاده و      // این ماهی فتاده به دریاي خون کـه هسـت  //  توست حسین
کز خون او زمین شده //  لب فتاده و ممنوع از فرات این خشک//  افزون حسین توست

خرگـاه زده ازیـن   //  سپاه که با خیـل اشـک و آه   این شاه کم//  حون حسین توستجی
 374 :11ج  جهان بیرون حسین توست

  تـر  بار است در سنگر بسی فرخنده مرگ یک//    زیبد که در بستر بمیرد شیر نر این نمی ¹
 637 :2ج
عنایـات حـق و    بـی  //  عنایات خدا هیچیم هـیچ   بی//   این همه گفتیم لیک اندر بسیچ ¹

 598 :10ج  گر ملک باشد سیاهستش ورق//  خاصان حق

 185 :4ج  اند؟ ز که آموخته] عشق[آئین و فن //  اند اینان که به رسم عاشقی سوخته ¹

مـن همسـفر تـو بـودم     //  این مرگ تو نیست کار خردي//  اي پیر دگر نخواهمت دید ¹
 151 :5ج  این دفعه چرا مرا نبردي//  آخر

 243 :10ج  سرخوشان عشق را ناالن مکن//  اي خدا این وصل را هجران مکن ¹
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ترك یک جان کرده خـود را منبـع   //  جانان کنیماي خوش آن روزي که ما جان در ره  ¹
تـرك یـک جـان    //  اي خوش آن روزي که ما جان در ره جانان کنیم//  صد جان کنیم

هرچـه او  //  یار خـود بـه پـیش اختیـار او نهـیم     اخت//  کرده و در راه او صد جان کنیم
 767 :5ج  448 :4ج  خواهد از ما با دل و جان آن کنیم می

 سر جدا پیکر جدا در محفل دلدار رفتن//    اي خوشا با فرق خونین در لقاي یار رفتن ¹
پارو توان همـوار   سینه بر موجی که بی//    غم پا ره سپردن در راهی که بتوان بی[...]// 

 515 :1ج  رفتن

دوست از من همی //  که تو را من به دوست خواهم داد//  اي دل من تو را بشارت باد ¹
 370 :4ج  دا باددست هرچه با[...] //  تو را طلبد

 257 :4ج  وقتی سراغم آیی که نیستم//  کیستم] نی[اي دوست تا هستم ندا ¹

تـرین زینـت زن حفـظ حجـاب      زندهار//  اي زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است ¹
 88 :13ج  505 :9ج  135 :5ج  است

//  رفتنـد یاران همه سوي مـرگ  //  ما صبح عدالتیم اینک//  اي شام سیه سپیده سر زده ¹
اي //  جویـاي شـهادتیم اینـک   //  تا نقش تو از جهان برویـد //  بشتاب که تا زره نمانی

 628 :5ج  برخیز نماز خون بخوانیم//  خون حماسه در رگ دین

مـن تـازه   //  کز گردش ایام چه آمد بر سر من//    اي مادر غم دیده، نداري خبر از من ¹
 :4ج  149 :2ج  نشکفته فرو ریخت همه بال و پر من//    ان بودم اندر چمن حسنجو
738 
 381 :1ج  گیرد روح اهللا ما غرامت فدك می//    این جنگ نه قادسیه صدام است ¹

 247 :2ج  وارهانحفره کن زندان و خود را //    این جهان زندان و ما زندانیان ¹

تـا چنـد   //  این سینه که صحرا نبود مهـدي جـان  //  این دیده که دریا نبود مهدي جان ¹
 207 :5ج  صد تو که در ما نشود مهدي جان//  زداغ شهدا ناله کنیم

 373 :12ج  ها هفت آبه شو از کینه//  ها این سینه را چون سینه ¹

[...] در  دریـا امیـد مسـلمانان   //  صبح سـحر دگـري دارد  //  این شام سیه سحري دارد ¹
 221 :5ج  گهري دارد
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اینـان در  //  اینان جلـوداران ره کـرببال بودنـد   //  اینان سراپا عشق و ایمان و صفا بودند ¹
 802 :5ج  بودند) 7(در حسرت بوسه بر قبر حسین//  جبهه شور و شین بودند

 372 :11ج  عبا نبود  گیرم که خیمه خیمه آل//  زنند آتش به آشیانه مرغی نمی ¹

خواهم که دفن گـردد  //  پذیرد راه محبت او پایان نمی//  اند آزادگان عالم دیوانه حسین ¹
 507 :8ج  پذیرد این آرزویم هرگز پایان نمی//  جسمم به کربالیت

 477 :2ج  تا بشوید قامتت با اشک عین//    آمده از کربال اینک حسین ¹

اي کـاش مـرا   //  کـردم  دانی که ز حق چه آرزو می//  کردم آن دم که به خون وضو می ¹
، 206 :5ج  467 :3ج  638 :1ج  کـردم  تا آن همه را فداي او می//  هزار جان بود به تن

 162 :13ج  402 :11ج  207
 251 :2ج  تا ببینم روي صاحبخانه را//    زنم این خانه را آن قدر در می ¹

ـ //    آن کس که تو را شناخت جان را چه کند ¹ //  ال و خانمـان را چـه کنـد   فرزند و عی
خواجه عبداهللا ( دیوانه تو هر دو جهان را چه کند//    دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

ــاري ، 341 :4ج  688، 457، 341، 266، 142 :3ج  251 :2ج  683 ،507، 493 :1ج  )انص
 :9ج  663، 293، 35 :8ج  493، 206، 67، 58 :7ج  33 :6ج  287 :5ج  534، 370، 355
 35 :12ج  731، 552، 211 :11ج  349، 229

ما را سر  آه//  کیست؟ که با مردن در افتد کیست  آن//  که از مردن بترسد مرد نیست  آن ¹
 483 :11ج  این بود آیین مرگ عابدان//  ببرید اي ددان

از شـهر و دیـار و   //  با شوق قدم در ره دلبند زدند//  آنان که به مرگ سرخ لبخند زدند ¹
 440 :11ج  با خداي خویش پیوند زدند//  همدم خویش بگستنند

 422 :11ج  روند با چلچراغ روشن ایثار می//  روند آنان که به مصاف شب تار می ¹

در معرکه دو کون فـتح  //  در کوي شهادت آرمیدند همه//  آنانکه ره عشق گزیدند همه ¹
 607، 421 :11ج  هر چند سپاه او شهیدند//  است از عشق 

  محشـر اسـت   دیده گر بینا بـود هـر روز روز  //    آنچنان گرم است بازار مکافات عمل ¹
 370 :2ج
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اي کـاش  //  کـردم  دانی که ز حق چه آرزو مـی //  کردم دم که با خون خود وضو می آن ¹
 20 :9ج  723 :8ج  کردم تا آن همه را فداي او می//  هزاران جان بود به تن

قسـمت آن  //  وار به دیدار خـدا رفـت   او علی//  قدر نپرسید که حمید به کجا رفت؟ آن ¹
قسمت آن شد که در سنگر عشق به شهادت //  به سعادت برسدبود که در حجله وقت 

 729 :7ج  برسد

منافقـان  //  کند چهره انقالب را جنگ عوض نمی//  کند آهن آبدیده را زنگ عوض نمی ¹
 67 :8ج  کند پیرو خط رهبري رنگ عوض نمی//  را تو بگو به کوري دو چشمتان

کاروان رفت //  ]زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست[//  !ات دانی چرا غماز نیست؟ آیینه ¹
  چه کنی؟ چـون باشـی؟  کی روي؟ ره ز که پرسی؟ //  و تو در خواب و بیابان در پیش

 520 :8ج
 621 :6ج  آید به کربال به مددکاري حسین//  آیا کسی بود که کند یاري حسین ¹

  تا مگر وصال دوست میسـر شـود بـراي مـن    //  با پاي سر روم در قفاي وصال دوست ¹
 182 :4ج
هـاي   آشـفته ورق //  طلبی جهان پرآوازه کنیم ر حقد//    با خون شهید بیعتی تازه کنیم ¹

 734 :1ج  برخیز این کتاب شیرازه کنیم//  کتاب وحدت  

از بـاغ خـزان چـو    //  با داغ هزار ساله خندید شهید هر چند در این میانه جان داد ولی ¹
 81 :13ج  الله کوچید شهید جان دگري به عشق بخشید شهید

] به[ها  در پهنه جبهه//  آغازیم با خیل ستم نبرد می//  تازیم با رمز سحر به قلب شب می ¹
 575 :7ج  سازیم ها می از کشته خصم پشته//  هنگام مصاف

 449 :7ج  سستند همهاز خانه و خانمان گ//  با نیت عشق بار بستند همه ¹

قول تـو بـه   //  از خواب چو برخیزم//  خوشت بینمدر خواب //  با یاد خوشت خسبم ¹
 170 :5ج  یاد آید
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//  یاریم کن تا به راهت در دل سنگر بمیـرم //  خواهم که در بستر بمیرم بارالها من نمی ¹
کاشـانه، خـواهر و مـادر    دور از خانـه و  //  دوست دارم در میان آتش و خون و گلولـه 

در ره اسـالم و آزادي ایـن   //  دوست دارم پاك سازم خاك ایـران را ز دشـمن  //  بمیرم
 532 :7ج  100 :2ج  کشور بمیرم

این درگه ما درگـه  //  پرستی بازآ گر کافر و گبر و بت//    بازآ، بازآ هر آنچه هستی بازآ ¹
 699 :2ج  صد بار اگر توبه شکستی بازآ//    نومیدي نیست

روي مسـتانه شـو    گر سوي مستان مـی //  باید که جمله جان شوي تا الیق جانان شوي ¹
 477 :3ج  مستانه شو

 بیا بابا تماشا کن که فرزندت شـده دامـاد  //  ببوسم دستت اي مادر که پروردي مرا آزاد ¹
جاي رخت دامادي لباس خـون   به //  روم شادان ولی زخمی به تن دارم به حجله می// 
 655 :11ج  197 :5ج  تن دارم به 

کـه درون رهـت   //  اي تـو  به برون چه کـرده //  بدرون رهم ندادند//  بدرون کعبه رفتم ¹
 379 :6ج  دهیم ما

 43 :10ج  گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد//  بر آستان جانان گر سر توان نهادن ¹

خواهم که عالم همچو  نمی//  خواهم که در بستر بمیرم نمی//  بر آن باشم که آخر بمیرم ¹
بریـزم  //  خواهم همچو شـمع سـوزان   نمی//  به فرط حرص سیم و زر بمیرم//  قارون

بـه صـحرا از غـم دلبـر     //  میـل  خواهم که چون مجنون بی نمی//  اشک و در آزم بمیرم
دلم خواهد کـه بـا   //  گنهکار و سیه سیما بمیرم//  ريخواهم که در ایام پی نمی//  بمیرم

دالور //  دلم خواهد که در فصل جوانی//  به تیر خصم بدگوهر بمیرم//  دشمن بجنگم
دلم //  یرمبراي حفظ اسالمم بم//  دلم خواهد که با گلبانگ تکبر//  وار در لشکر بمیرم

//  مـن آلـوده گـریم بـار دیگـر     //  براي یاي رهبـر بمیـرم  //  خواهد که بهر حفظ قرآن
 746 :8ج  خواهم که در بستر بمیرم نمی

 :7ج  سـخن باشـید   شیردل و پاك دامن و خوش//  بر سر قبر من همچون زینب باشید ¹
201 
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//  فروشـیم  دهیم و اما جانـان نمـی   جان می//  فروشیم بر کس به غیر جانان ما جان نمی ¹
 :8ج  فروشـیم  ما یک وجب ز خـاك ایـران نمـی   //  گر بند، بند ما را دشمن جدا نماید

507 
//  )2(در دلم ترسـم بمانـد آرزوي کـربال   //  )2(رسد هر لحظه بوي کربال بر مشامم می ¹

اي خـدا  //  تا بگیرم در بغـل قبـر شـهید کـربال    //  تشنه آب فراتم اي عجل مهلت بده
 353 :8ج  251 :2ج  )2(روزي نما

ا در دل م//  بر دلم ترسم بماند آرزوي کربال//    رسد هر لحظه بوي کربال بر مشامم می ¹
تا شـویم انـدر جـوار قبـر تـو      //  گفتگوي کربالست//    نصیبان آرزوي کربالست  غم

 250 :2ج//   یا حسین، جان ما قربان تو یا حسین//    مهمان تو

اندر طپش //  آواي خوش خون خدا به جان رسیده//  برخیز برادرم که ماه خون رسیده ¹
 727 :8ج  ها ز خون دمیده بخیز و ببین چه الله//  قلب عشاق رهش

 309 :8ج  بده نصرتی باز الهی به ایران//  بسوز دل مادران شهیدان ¹

 اگر چه کوچـک و //  دار عشق است بسیجی پیر میدان//  بسیجی دیده بیدار عشق است ¹
 355 :12ج  ولیکن در عمل سردار عشق است//  کم سن و سال است

 273 :4ج  هر دهانی به جدایی نگشایید//  کجاییدبگویید به مرغان جدایی  ¹

 339 :1ج  پوید به به کسی، که راه حق، می به//    گوید سخن میبلبل به ترانه این  ¹

 :2ج  سرباز هرکجا باشـد میـل بـه وطـن دارد    //    بلبل هرکجا باشد میل به چمن دارد ¹
173 
گـر سـر صـلح داري    //  چشم بر حکم و گوش بر فرمان//  بندگانیم جان و دل بر کف ¹

بهـر  //  انـد  راهیان جان بـه کـف ایسـتاده   //  ور سر جنگ داري اینک جان//  اینک دل
  سـر شـده   جسم مردان خـدا بـی  //  هاي سرخ ما پرپر شده الله//  اند جانبازي همه آماده

 91 :6ج
اگـر صـیادم از   //  بود وصل من و هجرانم از دوست//  بود درد من و درمانم از دوست ¹

 75 :11ج  جدا هرگز نگردد جانم از دوست//  تن واکند پوست

 381 :1ج  خلق حسن و خوي حسینی دارم//    بویم زمحمد است و رنگم زعلی ¹
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 182 :4ج  که این شهید ره عشق یار//  به خونم نویسید لوح مزار ¹

به قبرستان گذر کـن  //  که دنیا سر به سر اندوه و درده//    به دنیا دل نبندد آن که مرده ¹
 124 :4ج  که دنیا با رفیقانت چه کرده//    تا ببینی

بـراي  //  گمان مبر که مرا درد این جهان باشد//  به روز مرگ چو تابوت من روان باشد ¹
ام چو بینی مگـو   جنازه//  به یوغ در افتی دریغ آن باشد//  من مگري و مگو دریغ دریغ

 مرا به گور سـپاري مگـو وداع وداع  //  مرا وصال و مالقات آن زمان باشد//  فراق فراق
غـروب  //  فرو شدن چو بدیـدي برآمـدن بنگـر   //  ان باشدکه گور پرده جمعیت جن// 

لحد چو حبس //  تو را غروب نماید ولی شروق بود//  شمس و قمر را چرا زیان باشد
چـرا بـه دانـه    //  کدام دانه در زمین فرو رفـت کـه نرسـت   //  نماید خالص جان باشد
ز چـاه یوسـف جـان را    // کدام دلو فرو رفت پر برون نامد //  انسانیت این گمان باشد

که هاي هاي تـو در  // دهان چو بستی از این سوي آن طرف بگشاي // چه فغان باشد 
 735 :11ج  20 :9ج  414 :7ج  721، 720 :3ج  )دیوان شمس(جو المکان باشد 

 371 :11ج  نوشته یا زیارت یا شهادت//  به روي سینه یا پشت بسیجی ¹

اي بـا خـاك    بدیـدم کلـه  //  شنیدم ناله و افغان و آهی//  به قبرستان گذر کردم صباحی ¹
 338 :12ج  ارزد به کاهی که این دنیا نمی//  گفت می

چـه فکـر از خبـث بـدگویان میـان      //    آرزوي دل چو دارم خلوتی حاصل] و[به کام  ¹
کـه مـن در تـرك پیمانـه دلـی      //    بم ز میخانهاال اي پیر فرزانه مکن عی//  انجمن دارم

 680 :2ج  شکن دارم پیمان

از آن جهـت  //  من افتخار نمایم به افتخار حسین//  به ملتی که مرامش بود مرام حسین ¹
 375 :11ج  ننام حسی که از ازل شد افتتاح به//  شده دیوان کربال دل ما

عـرض  //  همه عـالم کتـاب حـق تعـالی اسـت     //    به نزد آنکه جانش در تجلی است ¹
ز او هـر عـالمی   //  مراتب همچو آیات وقوفسـت //    اعراب و جوهر چون حروفست

 232 :1ج یکی زان فاتحه دیگر چو اخالص//    چون سوره اخالص
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کشی بر  رسالت من از آن پس تو می//    به هوش باش و در این رزم گه مشو خاموش ¹
 562 :2ج  دوش

 به آنانی که در تاریکی شـب //  به گردان حماسه آفرینان//  به یارب یارب سنگرنشینان ¹
نمونـه عاشـقان   //  گهی در رزم و گـاهی در نمازنـد  //  مناجات و دعا دارند در شب// 
بـه  //  که در اطـراف سـنگر جـان سـپردند    //  به پیکرهاي پاك این عزیزان//  بازند پاك

که //  شکسته به آه خواهران دل//  ها تا سپیده گریند شب که می//  اشک مادران داغدیده
بعـد از  (امیر کشور ما را نگهدار //  امام و رهبر ما را نگهدار//  در سوگ برادرها نشسته

 355 :8ج  به نابودي کشان صدامیان را//  به پیروزي رسان اسالمشان را//  )خدا

یـادي ز  //   جـز داور کیسـت   دهنده بـه  پاداش//  بهتر ز رضاي حق در این عالم چیست ¹
 338، 158 :9ج  اکبر نیست فرزند تو بهتر ز علی//  حسین و روز عاشورا کن

خدا دونی کـه در بـازار   // دل جز تو تمنایی ندارم  به//   سر غیر از تو سودایی ندارم  به ¹
 650 :1ج  جز خون هیچ کاالیی ندارم به//    عشقت

 477 :2ج  ها در دل غمگین این آدینه//    ها بی تو خون بارید از آئینه ¹

 477 :2ج  بی تو نبض جاري ایمان گسست//    بی تو قلب خلق از ماتم شکست ¹

 :7ج  اي عاشق مهدي بـه خمینـی صـلوات   //  نتوان عاشق مهدي شد بی عشق خمینی ¹
297 
  بی منتظري امید رهبر نتوان یار خمینـی شـد  //  بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدي شد ¹

 90 :10ج
//  بیا گمگشته دیرین خـود را //  ره کاشانه دیگر بگیریم//  بیا اي دل از اینجا پر بگیریم ¹

 749 :6ج  224 :5ج  سراغ از الله پرپر بگیریم

 :1ج  کفن بپوش که با یکدگر سـوار شـویم  //    کار شویم بیا بام و شهیدان دست ره به ¹
579 
مـرا  //  به خواب امشب به چشم پرگناه من مکن شیون تـو اي مـادر بـراي مـن     بیا پدر ¹

 207 :13ج  د خدایم منام و نز آهسته خاکم کن تو اي تنها پناه من که من زنده

 529 :9ج  برگشت بگذاریم قدم در راه بی//  بیا ره توشه برداریم ¹
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 477 :2ج  شد ز داغت تیره خورشید وطن//    پاره پاره پیکرت را کو کفن ¹

، 389 :2ج  گر سر برود من نروم از سر پیمان//    پاسدارم و هرگز نکنم پشت به میدان ¹
 520 :10ج  443
عشق تو در وجـودم و مهـر تـو در    // عشقت نه سرسري است که از سر بدر رود : پدر ¹

با شیر اندرون شد بـا جـان بـدر    // مهرت نه عارضیست که جاي دگر رود : مادر//  دلم
 205 :13ج  رود

  هر کس ز جان پروا کند از عاشـقان نیسـت  //  پروانگان را در طلب پرواي جان نیست ¹
 270 :11ج
 :1ج  ا بینی و بگـذر از عصـیان مـا   عجز م//    هاي تو پروردگارا عاجزم از شکر نعمت ¹

130 
شرطم ایـن بـود کـه در    //  بیا با جمع خوبان در کنارم//  پس از مرگم تو اي زیبا نگارم ¹

 :8ج  بختم این شد، که در سنگر میهن بـه شـهادت برسـم   //  حجله بختم به سعادت برسم
284 
  بهاي من اسـت  صل تو خونشهید عشقم و و//  پس از هالکتم از دوست برندارم دست ¹

 309 :10ج
گر بر سر خاك //  جان در تن من نفس براي تو زند//  و زندپیوسته دلم سر به هواي ت ¹

 589 :11ج  نداز هر برگی بوي وفاي تو ز//  من گیاهی روید

تکبیـر تـو   //  تا نام شهید بیت دیوان خداست//    تا پرچم حق به دست یاران خداست ¹
 447 :1ج  بر قلب عدو گلوله باران خداست//    اي نمازي سنگر حق

زیـر لـواي آل   //  بر جمله خالیق عالم سـرآمدیم //  ف و در دین احمدیمتا پیرو مصح ¹
 225 :11ج  ]یم[ائم آل محمدما منتظران ق//  ایم علی صف کشیده

//  تا به ره اندر نشوي ره به تو یـاور نشـود  //  تا تو به میدان نروي رزم تو یکسو نشود ¹
جنـگ  //  منزلگه مردان خدا بر سر دار اسـت //  اما معبد و محراب نشود دعوي توحید
کس نداند جـز  //  عالم اختیار کوي دوست ترك//  مؤمن چیست هجرت سوي دوست

 403 :5ج  کو به خون خود خرید این نکته را//  شهید این نکته را
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 377 :8ج  چون که دانستم توانستن نبود//  تا توانستم ندانستم چه سود ¹

 مار بد تنها تو را بر جـان زنـد  //  یار بد بدتر بود از مار بد//  گریز از یار بد تا توانی می ¹
 46 :7ج  یار بد بر جان و ایمانت زند// 

 522 :1ج  ماییم اینک باقی صالح برادر//    تا چند جور طاغی و طالع برادر ¹

مـرگ سـرخ عاشـقی را از شـعف     //    تا شنیدم صوت جانـان بهـر وصـلش پرگـرفتم     ¹
جمله تار و پود خود را //    جان براه حق نهادم چون خودم را هدیه دادم//  دربرگرفتم

 524 :3ج  626 :1ج  هدیه به رهبر گرفتم

 370 :1ج  ندادم که دیوار مردم کنی//    ترا تیشه دادم که هیزم کنی ¹

 186 :4ج  نه همین لباس زیباست نشان آدمیت//  تن آدمی شریف است به جان آدمیت ¹

 391 :12ج  وجود نازکت آزرده گزند مباد//  تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد ¹

باشم بود رنـج تـو در    نمردم زنده می//  تو اي مادر مکن زاري که اکنون من بسی شادم ¹
که جان خـویش را در ره قـرآن ز کـف    //  همانا شیر پاك تو مرا جانباز پرورده//  یادم
 687 :11ج  دادم

رحمـت   هست جنـت را ز //  که فمن یعمل بمثقال یره//  توبه کن مردانه رو آور به ره ¹
و //  آن همه گر باز باشد گه فراز//  یک در توبه است ز آن هشت اي پسر//  هشت در

کبـر و  //  بگوهر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو //  آن در توبه نباشد جز که باز
 379 :4ج  ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

هر کـس ز جـان پـروا کنـد از عاشـقان      //  جان بر کفان را در طلب پرواي جان نیست ¹
 359 :8ج  نیست

  سـر و پـایی دارد   هـر بـی  این متاعی است که //  جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم ¹
 740، 728 :5ج  284 :4ج

 648 :2ج  وصالش زندگی حیف است حیف بی//    خدا بندگی حیف است حیفجز  ¹

کـس  //  ترك عالم، اختیار کوي دوسـت //  دوستجنگ مؤمن چیست؟ هجرت سوي  ¹
 406 :5ج  کو به خون خود خرید این نکته را//  نداند جز شهید این نکته را
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 106 :4ج  آنچه ماندش در پشیمانی گذشت//    جوانی حاصل عمرم به نادانی گذشت ¹

 706 :5ج  کی برسیم به کربالت حسین جان//  جوانی ما به فدات حسین جان ¹

 :2ج  تو سرفراز بـاش اي بـزرگ مجنـونم   //    صبر است مادر خوبم] و[جهاد پاك تو  ¹
562 
 446 :2ج  هر آن کس پف کند ریشش بسوزد//    چراغی را که ایزد برفروزد ¹

غسـل در  //  ر رخ او نظر از آینه پاك اندازب//    چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است ¹
 237 :1ج  انداز پاك شو اول و پس دیده بر آن پاك//    اشک زدم اهل طریقت گویند

 281 :7ج  یا قناعت پر کند یا خاك گور//  چشم تنگ مرد دنیا دوست را ¹

 83 :3ج  سزا برنیامد از دستم که خدمتی به//   چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست ¹

مرگ اگر خونین //  وش بنشینی گناه استاگر خام//    بینی که نابینا و چاه است چو می ¹
قدر تشـنگی   هم به//    آب دریا را اگر نتوان کشید//  از زندگی ننگین بودبهتر //    بود

 369 :1ج  باید چشید

 87 :4ج  داري ارثیه بکوشیم همه در نگه//    کفنان چون شهادت بود ارثیه گلگون ¹

با مملکـت دو  //  سرگشته کوي تو شدم اینم بس//  چون عاشق روي تو شدم اینم بس ¹
 63 :8ج  سودایی کوي تو شدم اینم بس//  عالمم کاري نیست

 مـن را [...] که با این امر شکوه وا کرد //  جا آرم خدایی را هچون که شکر این نعمت ب ¹
  سـرایی را  نامـه نغمـه   تر کند غـم  که افزون//  عطا فرمود بر فرزند دلبندش شهادت را// 
 189 :7ج
کـه در   خـواد  دلـم مـی  //  به زیر سایه یزدان بمیرم//  چه خوش باشد که با ایمان بمیرم ¹

 558 :3ج  غریق رحمت یزدان بمیرم//  شهادت در راه یزدان بمیرم//  پایان عمرم

 :13ج  از کجا غنچه بچینم که دهد بوي تو را//  چه کنم چاره ندارم که فلک کرده جدا ¹
306 
 :8ج  من بمیرم باك نیست اما بماند رهبرم//  حاضرم در راه دین از تن جدا گردد سرم ¹

 90 :9ج  660
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//    خوشا دمی کـه از آن چهـره پـرده بـرفکنم     //  شود غبار تنم حجاب چهره جان می ¹
روم به گلشـن رضـوان کـه مـرغ آن     //  چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست

 454 :4ج  چمنم

به روز وصل رویـت از همـه بیگانـه    //    هم شدسوداي غمت دیوانه خوا حسینا من به ¹
 330 :1ج  خواهم شد

 219 :7ج  حق کوه است و باطل برف//  حق بده حق بگو حق بشنو ¹

 442 :8ج  از اشتیاق رو به ره کربال کنم//  خاکستر وجود مرا گر دهی به باد ¹

سـت   سـخن یکـی  //  سـت  ست رهبر یکـی  وطن یکی//  ست ست ایمان یکی خدا یکی ¹
 459 :10ج  ست ست رهبر یکی هدف یکی//  ست سنگر یکی

 71 :11ج  تو خشنود باشی و ما رستگار//  خدایا چنان کن سرانجام کار ¹

 153 :6ج  آگین ایم عطر ها را کرده این جبهه//  ایم قربانی خدایا در راه قرآن شده ¹

دلـم از  //  راحت جان طلبم وز پی جانان بـروم //  خرم آن روز کزین منزل ویران بروم ¹
به هواداري او //  رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم//  وحشت زندان سکندر بگرفت

  289 :8ج  381 :4ج  تا لب چشـمه خورشـید درخشـان بـروم    //  کنان صفت رقص ذره
 431، 56 :11ج

 47 :9ج  بهتر از زندگی ننگین هست//  خط شهادت گرچه رنگین هست ¹

مـرغ  //  به امید سر کویش پر و بالی بـزنم //  خنک آن روز که پرواز کنم در بر دوست ¹
 16-17 :11ج  اند از بدنم چند روزي قفسی ساخته//  باغ ملکوتم نیم از عالم خاك

دامـنش پـر کـنم از    //  اندکی دست در آغوش کـنم //  خواهم امشب که با مادر خویش ¹
آیـد آن  //  گفتـی اي مـادر   یاد دارم که مـی //  تا که این درد فراموش کنم//  شبنم اشک

مادرم شاد بخواب، پسرت شـاد رود  //  اکنون داماد شدم اي مادر//  روز که داماد شوي
  مادرا بهتـر از ایـن چیسـت دگـر    //  اش تیر و عروسش خون است حجله//  حجله دگر

 614، 315 :8ج
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دامـنش پـر کـنم از    //  اندکی دست در آغوش کـنم / / خواهم امشب که با مادر خویش ¹
پسـرت  //  امشب اي مادر من شاد بخواب//  تا که این درد فراموش کند//  شبنم اشک

مادرا بهتر از این چیست //  اش تیر و عروسش خون است حجله//  شاد رود حجله دگر
 176 :5ج  دگر

با یاد علی به ایـن  //  لواي این شعـارم ببریــددر زیر //  خواهید مرا که در مزارم ببرید ¹
 211 :6ج  با عشق علی از این دیارم ببرید//  ام دیار آمده

  594 :5ج  افـزاى عشـق   دم زن از اسـرار روح //  پرواى عشـق  خوش بخون اى مرغ بى ¹
 323 :12ج
  تا سیه روي شود هـر کـه در او غـش باشـد    //  خوش بود گر محک تجربه آید به میان ¹

 611 :7ج
خوشا آنان که با شـوق  //  شراب عشق نوشیدند و رفتند//  خوشا آنان که از پیمانه حق ¹

 103 :11ج  حریم دوست بوسیدند و رفتند//  فراوان

 149 :3ج  )باباطاهر( بهشت جاودان مأوایشان بی//   خوشا آنان که اهللا یارشان بی ¹

خوشـا آنـان کـه در    //  بساط عیش برچیدند و رفتنـد //  خوشا آنان که با عبرت ز گیتی ¹
 خوشا آنان که در بین حق و باطـل / / به اسالم عشق ورزیدند و رفتند//  این پهنه خاك

 463 :10ج  165 :8ج  خمینی را پسندیدند و رفتند// 

 130 :13ج  به جاي گریه، خندیدند و رفتند//  دنخوشا آنان که وقت جان دا ¹

خوشا آنان که بـا شـوق   //  علیه خصم رزمیدند و رفتند//  خوشا آنان که با فرمان رهبر ¹
 700 :4ج  بساط کفر برچیدند و رفتند//  حسینی

 667 :5ج  شراب عشق نوشیدند و رفتند//  که از پیمانه حق خوشا آنان ¹

حسـینی گشـتم و بـا    //  چو گل بر دامـن گلـزار رفـتم   //  خوشم بادا که سوي یار رفتم ¹
 112 :11ج  سوي کاروان ساالر شهیدان رفتم به//  مرکب عشق

فرمـان  //  کوشـد  تا ساعت مرگ بر وطن مـی //  جوشد خون در رگ پاسدار و بسیج می ¹
 221 :9ج  نوشد گر زهر بود جاي عسل می//  دستش خمینی چو رسد بر
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رسـانم   مـی //  تا شود سیراب اسالم مبین//  خون سرخم ریخت در مرز جنوب کشورم ¹
هـم سـالم از مـن    //  [...]آنکه نام او خمینـی باشـد و   //  من سالم از دور بر روح خدا

کـنم   بر تو اي باب عزیزم مـی //  [...]مادر پیرم که بوده آرزو //  رسانید بر حضور مادرم
همسر محبوب و دلسـوزم مخـور غـم    //  [...]زحمت از بهرم کشیدي پر//  از دل سالم
 طفل من چون آمد از ره نام او مهدي بـون //  [...]وقت رفتن باشد و رفتم //  این زمان

زنـده  //  م را بنمـا سـرافراز و بلنـد   خالقا اسال//  [...]گر که دختر بود او باشد سمیه // 
 444 :12ج  [...]دارش هم سالمت 

 286 :3ج  هدیه به رهبر ماست//   خونی که در رگ ماست ¹

 :1ج  تسلیم تو کردیم هم آن را هم ایـن را //    دادیم به یک جلوه رویت دل و دین را ¹
232 
مپنـدار دال کـه   //  گم آن شد که دنبال معشوق نرفت//  در این راه جز مرد عاشق نرفت ¹

 85 :10ج  توان رفت جز در ره کربال//  راه خدا

وز ایشان سید ما گشـت  //  ره دلیل و رهروان کاروانند//  این ره انبیا چون ساروانند در ¹
 287 :10ج  هم او اول هم او آخر در این کار//  ساالر

 بدان امید دهم جان که خاك کوي تو باشـم //  در آن نفس که بمیرم در آرزوي تو باشم ¹
تجوي به گفتگوي تو خیزم بـه جسـ  //  رم]و[به وقت صبح قیامت که سر ز خاك برآ// 

مرا به باده چه حاجت که مسـت  //  می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان//  تو باشم
 183 :3ج  روي تو باشم

  ها گر کند خار مغیالن غـم مخـور   سرزنش//  در بیابان گربه شوق کعبه خواهی زد قدم ¹
 229 :13ج  48 :6ج  739، 727 :5ج

  شـود پرهیزکـار   ورنه هر گبري بر پیري مـی //    پیغمبریستدر جوانی پاك بودن شیوه  ¹
 369 :1ج
 16 :2ج  گردد سیاه صحنه محشر ز روي من//    در حشر گر که پرده زکارم برافکنی ¹

در راه //  رنـج و محـن و بـال کشـیدن زیباسـت     //  در راه حسین بخون تپیدن زیباست ¹
 278 :6ج  زیباست از همه براي او بریدن//  حرمخانه با صفاي او
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آن شـیرزنی کـه   //  در مقـدم انقـالب سـر بایـد داد    //  در راه خدا تن به خطر بایـد داد  ¹
 16 :5ج  گفت در این راه پسر باید داد می//  شوهرش گشت شهید

 خـون گلـوي ماسـت     اگر چه دشمن تشـنه بـه  //  در راه خدا کشته شدن آرزوي ماست ¹
 590 :9ج
//  دشمن اگرچه تشنه به خون گلوي ماست//  در راه دوست کشته شدن آرزوي ماست ¹

هستیم غـرق گنـاه   //  گر شامل حال ما نگشتلطفت ا//  گفتی بیا به درگه ما، آمدیم ما
 106 :7ج  643 :2ج  دیگر کجا رویم پناه اي خداي ما//  اي خداي ما

//  دشمن اگرچه تشنه به خون گلوي ماست//  در راه دوست کشته شدن آرزوي ماست ¹
  در راه وصل این تـن خـاکی عـدوي ماسـت    //  ایم ایم و به جانان رسیده از جان گذشته

 171 :12ج
  شرط اول قدم آن اسـت کـه مجنـون باشـی    //    در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن ¹

 486 :1ج
هر دو عالم را بـه دشـمن ده کـه مـا را     //  غیر از دوست کس گنجد به در ضمیر ما نمی ¹

 157 :13ج  442 :8ج  دوست بس

چـون  //  بگرفته ز خون سر وضـو بایـد رفـت   //  در محضر دوست سرخ رو باید رفت ¹
 140، 132 :8ج  در خون زالل خود فرو باید رفت//  حضرت دوست این دارد دوست

با سر به لقاي یـار  //  یعنی به حسین اقتدا باید کرد//  در مسلخ عشق جان فدا باید کرد ¹
 619 :12ج  گونه ادا باید کرد دینی است که این//  باید رفتن

گـر عاشـق   //  خـو را نکشـند   روبه صـفتان زشـت  //  در مسلخ عشق جز نکو را نکشند ¹
، 413، 87 :4ج  492 :1ج  مردار بود هـر آنکـه او را نکشـند   //  صادقی ز مردن مهراس

  653، 106 :11ج  633 :9ج  670 :8ج  478 :7ج  301 :6ج  331، 289 :5ج  257
 750، 55 :12ج

بی سر به لقاي یار //  به حسین اقتداء باید کردیعنی //  در معبر عشق جان فدا باید کرد ¹
 :4ج  566 :3ج  370 :2ج  328 :1ج  گونه اداء باید کرد دینی است که این//  باید رفتن

 398 :11ج  57
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//  ایثـار و جهـاد در ره دیـن عشـق اسـت     //  در مکتب ما درس نخستین عشـق اسـت   ¹
 355 :4ج  دا زبان شیرین عشق استدر راه خ//  بگذشتن در عرصه پیکار و نبرد

  :2ج  فـت و آذر شـد  فروغ مهر تـو گرمـی گر  //    درود بر تو که شیر تو شیرپرور شد ¹
562 
 305 :13ج  کم نمیشویم زانکه اقیانوسیم//  دریا دریا اگر زما برگیرند ¹

 442 :12ج  پوزه دشمن بر لجن مالد//  دست سیدمهدي با توان حق ¹

 477 :2ج  ور ها شعله اي ز اندوه تو جان//    دستغیب اي رفته از کف اي پدر ¹

کنـار قبـر   //  [...]//  [...]اي ما در کـربال   تو خواسته//  ردم مندعا کن اي مادر که برنگ ¹
اینجاسـت در بـرم اي     خـود حسـین  //  مادر جان فکر نکن تنهایم//  گوشه بنشینم شش
ناله جانبـازان  //  دامن سنگرها حجله دامادیست//  اینجا زمزمه شادي است[...] //  مادر

//  هر زمان مادر نمودي یاد از قبر شـهید //  آیت حق اینجا بنگرم اي مادرسرود آزادیست
 323 :11ج  بر اکبر اشک ریز] و[گریه کن بر قاسم 

 422 :11ج  شور شهادت هستم در سرم اي مادر//  دعا کن اي مادر که برنگردم من ¹

هواي در قفس ماندن //  دگر این دل سر خواندن ندارد چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت ¹
 160 :13ج  ندارد که دیگر بار سوزاندن ندارد

  من به خـدا قسـم خـدا را   به علی شناختم //    دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین ¹
 369 :1ج
 :3ج  کس شبی به محبت به سر نکـرد  با هیچ//  وفا عروس دل بر جهان مبند که این بی ¹

656 
 99 :6ج  اگر باشد بنی آدم نباشد//  غم در این عالم نباشد دل بی ¹

 :5ج  اي حسـبی اهللا و کفـی   نرویم سوي سو//  دل چو بستیم به خدا حسبی اهللا و کفی ¹
404 
 :10ج  ارزد دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمی به//  ارزد دال این عالم فانی به یک ارزن نمی ¹

17 
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زاییـده مـادر بهـر    مـرا  //  به عون آه و سوزم در سحرگاه//  دلم خواهد شود دانا و آگاه ¹
مـرا نـازاده   //  مرا ناورده بودي کاش مـادر //  و یا بر بخت بد یا عشق و مستی//  پستی

 خداونـدا //  به بدبختی بمیرم یا شهیدم//  ندانم تیره بختم یا سعیدم//  بودي کاش مادر
بـه قـرب و بـر    //  ندانم، چون مرا جهـل اسـت عـادت   //  سعادت اي ز اهل قرارم داده

 702 :7ج  به عالم تکیه بر اهللا دارم//  جوارت راه دارم

 به دین احمد و آیین قـرآن //  به زیر پرچم قرآن بمیرم//  دلم خواهد که با ایمان بمیرم ¹
سرافراز و خوش و //  دلم خواهد که پیش حجت حق//  سان یک نفر انسان بمیرم به// 

دلـم  //  غریـق رحمـت یـزدان بمیـرم    //  دلم خواهد که در پایان عمرم//  خندان بمیرم
//  ...دلـم خواهـد خـدایا    //  بسان اختري تابـان بمیـرم  //  جرم و معاصی خواهد که بی

چو جانبـازان عاشـورا   //  دلم خواهد خدایا با رخ گلگون//  شهید و شاهدي آگاه بمیرم
 397 :8ج  خدایا پاك و با ایمان بمیرم//  به حق حرمت قرآن خدایا//  بمیرم

مبـادا غافـل از رهبـر    //  پیامم با تو اي امت چنـین اسـت  //  دم آخر وداع آخرین است ¹
 309 :9ج  که دشمن هم چو گرگی در کمین است//  شوي تو

 512 :3ج  اي هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ//  دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ¹

گـر  //  تر و برتر به نزد ماست پاداش حق گران//    دنیا اگر به چشم لئیمان گرانبهاست ¹
 ،250 :2ج  در راه دوست کشته شدن افتخار ماسـت //    اند سرشته بهر مرگ پیکر ما را

251 
ـ   زیباترین اللـه //  جاست دنیا بداند کربالي عشق این ¹ هـر روز مـا را   //  ه ماسـت هـا آالل

 51 :10ج  آیا بهاي صبح آزادي چنین است//  اربعین در اربعین است

//  من مور ضـعیفم بـه سـلیمان چـه نویسـم     //  دورم از تو اي گلشن جانان چه نویسم ¹
 :9ج  با این دل خونین به عزیزان چه نویسم//  لم شعله کشد صفحه بسوزدترسم که ق

736 
روشنی بخشم میان جمع و خودم تنهـا  //  ها بسوزم شبدوست دارم شمع باشم در دل  ¹

ي خوش آن شمعی کـه روشـن   ا//  شمع بزم محفل شاهان بودن ذوقی ندارد//  بسوزم
 421 :11ج 90 :9ج  اي را کند ویرانه می
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همگـی  //  این پیام از من بپا دارید وحـدت را   //  دوستان افزون کنید همواره همت را ¹
 76 :1ج  وعده او دیدار ما بهشت رضوان است//    م امت رایاري اما

 151 :5ج  اي ما رفته جان شیرین از چه بی//  اي دوش بر عرش مسیحا رفته ¹

چه //  و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند//  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند ¹
 :5ج  آن شب قدر که این تـازه بـراتم دادنـد   //  مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

604 
نیسـت ایـن خـاك    //  قلب گرمم خاك شد در گور سرد//  دیگر اي مادر بدنبالم مگرد ¹

//  من شهیدم، شـاهد ظلمـی عظـیم   //  ها باشد اکنون جاي من آسمان//  سیه ماواي من
 پاك و تابان در میان اختـران //  روح من را بازبینی هر زمان//  میهمانم پیش رزاق کریم

 562 :5ج  آن آراستم  زین جهت خود را بر//  خواستم چون شهادت را به جان می// 

با رو گشادگان //  بریدند[...]زنجیرهاي ذلت زندان //  ها بریدنددیوانگان کویش زنجیر ¹
اي عاشـقان  //  این فراموشان شب را مسـت از شـراب دیدنـد   //  به درگاه حق رسیدند

در ایـن ره  //  حـق شـهیدند   خوبان بـه [...] هنگام محشر //  کویش مستان سرخ رویش
تـا  //  تر از عسل را با دست خود چشیدند شیرین//  شهادت شهدي از دست پیر سالک

  هـا رمیدنـد   چون بازهـا پریدنـد چـون گلـه    //  بانگ حق شنیدند چون عاشقان دویدند
 44-45 :10ج

 269 :12ج  راحت جان طلبم وز پی جانان بروم ¹

هـزار  //  رضاي دوست بدست آر و دیگران بگذار مرا که با چو تو محبوبی آشتی افتـاد  ¹
 606 :12ج  فتنه چه غم باشد ار برانگیزند رواست گر همه عالم به جنگ برخیزند

 477 :2ج  اي از آن حق مطلق شدي جلوه/  /  رفتی و با عاشقان ملحق شدي ¹

//  که چرا غافل از احوال دل خویشـتنم //  روزها فکر من این است و همه شب سخنم ¹
مـرغ بـاغ   //  روم آخـر ننمـایی وطـنم    به کجا مـی //  ام و آمدنم بهر چه بود از کجا آمده
اي خـوش آن روز  //  ام از بدنم چند روزي قفسی ساخته//  ام از عالم خاك ملکوتم نی

 278، 40، 39 :6ج  به امید سر کویش پر و بالی بزنم//  که پرواز کنم تا بر دوست
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گونـه   آن// به تو خندان و تو باشی گریـان   جمعی//    روزي که تو آمدي به دنیا عریان ¹
 120 :4ج  جمعی به تو گریند و تو باشی خندان//   قت مردنعمل نما که و

  تا تو هستی بین ما، ما با تو هسـتیم اي امـام  //    وفا چون اهل کوفه نیستیم بیرهبر اما  ¹
 381 :1ج
 381 :1ج  گیرد امداد ز اهللا ملک می//    گیرد رهبر زخداي خود کمک می ¹

  اي سر کـن بـزن بـال و پـري دیگـر      سرود تازه//  ز بام خانه شادي هال اي مرغ آزادي ¹
 30 :6ج
 106 :7ج  زار است ها سراسر الله خیابان//  ز خون پاك فرزندان قرآن ¹

 44 :10ج  شمارم روز و شب روز و شب را می//  زان شبی که وعده کردي روز وصل ¹

ز جهل //  شدیم غافل و از کاروان جدا ماندیم//  زمان کوچ گذشت و دوباره ما ماندیم ¹
ببند بار //  ها ماندیم اسیر دست و هنوز و همیشه//  خفتم و گفتم همیشه فرصت هست

 45 :10ج  به دل نماندمان حسرت چرا ماندیم//  ها سفر را که روز پرسش

//  کاب حیات قلوب از دم شمشیر اوسـت //  زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست ¹
 :8ج  آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوسـت //  گر بشکافی هنوز قبر شهیدان دوست

723 
بلکه زنـده اسـت شـهیدي کـه حیـاتش      //  مرگ از پی اوست زنده را زنده نخوانند که ¹

 265 :11ج  105 :5ج  زفناست

 413 :4ج  بار گرانی است کشیدن بدوش//  سر که در راه عزیزان بود ¹

//  سوز تو داشـت  عشق سرکش اثر از حسن گلو//  آراي تو بود سینه آتشکده حسن دل ¹
دل //  تو بود بس که در دیده من ذوق تماشاي//  سان در همه عمر مژه بر هم نزدم آئینه

 185 :4ج  ام خاك کف پاي تو بود سر سودا زده//  ام داغ توالي تو داشت شیدا شده

 235 :6ج  رونق بازار آفتاب نکاهد//  شب پره گر نور آفتاب نخواهد ¹

  هـا  کجا دانند جان ما سبکباران سـاحل //  شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل ¹
 667 :10ج



 )دفتر سیزدهم(نامه کامل شهدا  وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      790

گویند خداونـد  //  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم//  عبادت چه کنم هاي دراز بی شب ¹
 254 :9ج  گر او نببخشد ز خجالت چه کنم//  بخشد گنه می

مـا لشـگر عظـیم    //  ما ارتش دالور اسالم و امتـیم //  شد مرزهاي میهن ما گور دشمنان ¹
با ما ستیز هر که کنـد دشـمن   //  نهایتیم در کربالي روشن خون بی//  امامیم و روز رزم

بـر  //  ما وارث تمام رسـوالن راسـتین  //  ما مظهر شهامت و ایمان و همتیم//  خداست
ما خشم بیکرانـه  //  شمشیر ما طلیعه اهللا اکبر است//  عرش پرصالبت خون در عبادتیم

 208 :11ج  طوفان ملتیم

 388 :4ج  ورنه پروانه ندارد ز سخن پروایی//  شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان ¹

مچو اسماعیل جان خویش قربان ه//    شرط فرمان بردن اندر عاشقی دانی که چیست؟ ¹
شرط جانبـازان نباشـد تکیـه بـر     //    تا نگیري ترك خود دعوا کن در عاشقی//  داشتن

 652 :1ج  جان داشتن

 222 :5ج  کفر نعمت از کفت بیرون کند//  شکر نعمت نعمتت افزون کند ¹

 :11ج  611 :3ج  که ز خنجر ترسـد  عاشق نبود آن//  که از سر ترسد  شوریده نباشد آن ¹
484 
  555، 115 :3ج  نترسم ز مرگی که خود زندگی است//  شهادت سرآغاز پایندگی است ¹

 297، 31 :12ج  230 :10ج

 542 :10ج  رسد آن را که مخلص بنده باشد//  شهادت گوهري ارزنده باشد ¹

ببوس اي خـواهرم قبـر   //  شهادت جامه را بوئیدنی کرد//  شهادت الله را روئیدنی کرد ¹
 424 :5ج  88 :2ج  شهادت سنگ را بوسیدنی کرد//  برادر

کفـن بـود   //  درمکفن بدوز بهر تنم مادرم مـا //  ام مادرم مادرم شهید جمهوري اسالمی ¹
نان اي جوا//  مگر که من باالتر ز علی اکبرم مادرم مادرم//  ام مادرم مادرم لباس دامادي

نامتـان بـاقی بمانـد در صـف     //  راهتان پاینده مانـد در راه اسـالم  //  غرب و خوزستان
تان باقی بمانـد در   نام//  راهتان پاینده ماند در ره اسالم//  ن تشنه میداننونهاال//  تاریخ

 511 :11ج  صف تاریخ

 568 :6ج  شهادت رخش هستی بخش عشق است//  عشق است[...] شهید شاهد  ¹
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 555 :9ج  اند اهللا اکبر به خون غلطیده//  اند اهللا اکبر شهیدان زنده ¹

مادر فـداي تـو   //  بگذر ز من دیگر عزم سفر دارم//  شیون مکن مادر بر مرگ خونبارم ¹
[...] در راه ایمـان شـد   //  مـن [...] یکدم ز مـن بشـنو جـان ز    //  این جسم و جان من

گشـته  //  ایـن لشـکر شـیطان   [...] مـادر  //  مادر حاللم کن عش خـدا دارم //  دوستانم
امر خـدا باشـد بـر بخـت     //  باید به پا خیزیم در رزم نادانان//  آور بر ملت ایران هجوم
آورد //  گردیـد گرفتـار ایـن فرقـه کفـار     //  بنگر که اي مادر تو نوبـاوة زهـرا  //  بیدارم

خـون  //  امـا نـشـد تسـلیم بر ظلـم ایــن کفـــار  //  جـوانـان را در راه دیـن اعـصار
بایـد شـویم   //  همچون حسین جدش درگیـر ایـن اعـداء   //  به روح اهللا[...] شده مادر 

 باید فدا سازم چون اکبـر لـیال  //  مدر راه ایمان شوري در بردار//  قربان چون اکبر رعنا
یـک  //  هـا  ایـن غـم   همچون تو لیال باش صابر بر//  اهللا این جان شیرینم از بهر روح// 

بهرم مکن زاري //  گر کشته گردیدم در جبهه اي مادر//  خواهش دیگر مادر ز تو دارم
//  یک پرچم سبزي در خانه زن مادر//  بهرم مکن زاري تو اي مادر//  هرم مکن زاريب

هر شـب جمعـه   //  چون قاسم داماد این آرزو دارم//  خدا دارمبهرم چراغان کن شوق 
بعـد  //  چون قاسم داماد ایـن آرزو دارم //  لیدبر گوشه قبرم قدري از آن ما//  آرید[...] 

سربازم من کشته فداي //  اريرفتم کنم از این دین ی//  از من اي مادر دیگر مکن زاري
 253 :12ج  اسالم من

برادر جان بیا سر بـر کـن از   //  طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب ¹
مهمان [...] //  توان در ذکر یارب یارب است امشب که زینب بی//  تماشا کن] و[خاك 

بیـا از  //  مرا نابرد و اندر دل هزاران مطلب اسـت امشـب  //  با بیابان آمدم[...] خولی و 
  که گریان دیده دشمن به حال زینب است امشـب //  من به زهرا گو بیا شام غریبان بین

 373 :11ج
//  زهري که رسد همچو شکر بایـد خـورد  //  عاشق چو شدي تیر به سر خواهد خورد ¹

  597، 266، 83 :3ج  دریا خون جگر باید خورد  دریا//  در راه وصال دوست با چهره باز
 607 :11ج  731 :10ج  165 :8ج  98 :7ج  287 :5ج  394، 370 :4ج
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بهر دیدار //  فشانی گوشه میدان خوش است جان//  عاشقی در سنگر قرآن خوش است ¹
 544 :10ج  جبهه با قلبی پر از ایمان خوش است//  خدا باید که رفت

فـردا کـه   //  عدد خواهد بـود  جوینده عشق بی//  عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود ¹
 90 :10ج  هر دل که نه عاشق است مرد خواهد بود//  قیامت آشکار گردد

 422 :11ج  کار دام هر صیاد نیستاین ش//  عشق بازي کار هر شیاد نیست ¹

 :2ج  روح مرا در نظرت شاد کنی جسم بی//    عکس خود هدیه نمودم که مرا یاد کنی ¹
173 
آن عهـد و آن پیمـان مـا برجاسـتی     //    ایـم  ایم روز ازل نشکسـته  عهدي که با او بسته ¹

 401 :1ج  برجاستی

 236 :1ج  ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است//    غالم همت آنم که زیر چرخ کبود ¹

  وان تکن االموال فترك جمیعـا //  اهللا اعلی وابتل فذا ثواب//    فان تکن الدنیا تعد نفسیه ¹
فقتل المـرء  //    اتو ان تکن اال بدان للموت انش//  فما بال متروك باء المرء یبخل//  

 519 :1ج  اهللا اجمل بالسیف فی

 :1ج  برخیز اینک ذوالفقار حیدر از ماسـت //    فخر تبوك و بدر و فتح خیبر از ماست ¹
522 
 196 :12ج  که هرگز بر نگردم از خمینی//  قسم بر نهضت پاك حسینی ¹

  تا که هر بی سر و پـایی نشـود یـار کسـی    //  کرد کاش معشوقه را عاشق طلب جان می ¹
 185 :4ج
  این پیام از مـن ببـر نـزد خمینـی رهبـرم     //  سنگرم اي هم کشته گشتم من اگر در جبهه  ¹

 679 :7ج
بـرادر پشـت   //  بغلطیده به خاك و خون بـه میـدان  //   کشیده دل و پر رو سوي جانان ¹

 275 :3ج  فدا کرده تن و جان بهر یزدان//   سنگر مانده بی سر

کـه بـودي   //  کی رفته اي زدل که تمنا کنم تو را با صد هزار جلوه برون آمدي که مـن  ¹
 606 :12ج  نهفته که پیدا کنم ترا با صد هزار دیده تماشا کنم ترا
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هر که عاشق شد برایش سر سـپردن عـار   //  جرم عاشقی دشوار نیست کشتن عاشق به  ¹
 649 :11ج  نیست

  حاجی احرام دگر بند ببین یـار کجاسـت  // یک سنگ نشان است که ره گم نشود  کعبه ¹
 569 :8ج
 :2ج  اکبرم مـادرم، خـواهرم   مگو عزیزتر از علی//    کفن بدوز بهر تنم مادرم، خواهرم ¹

239 
ز خـون پـاك   //  شهادت عاشقان را افتخـار اسـت  //  کنون هنگام جنگ و کارزار است ¹

 605 ، 422 :11ج  زار است ا سراسر اللهه بیابان//  فرزندان قرآن

 236 :6ج  مثنوي هفتاد من کاغذ شود//  حد شود گر بگویم شرح آن بی ¹

 729 :6ج  خواهیم که در بستر بمیریم نمی//  گر بنا باشد که ما آخر بمیریم ¹

 545 :2ج  گر معصیتی شده است بر بنده مگیر//    گر بنده گناه کرده از لطف ببخش ¹

در مکتـب  //  خویش را به تاراج دهـیم یا هستی //  تک آماج دهیم گر پیکر خویش تک ¹
 278 :6ج  تسلیم شده به دشمنان باج دهیم//  ما بهتر از آن است که ما

 411 :4ج  ها بیایید بر فرق من فرود اي تیغ//  گر جز بکشتنم نشود دین حق بلند ¹

 :2ج  کـردي دل مـا   بود چه می یاد تو نمی//    ده شدي جانگر درد نبودي به چه پرور ¹
514 
 :5ج  493 :1ج  مردار بود هر آنکه او را نکشـند //    گر عاشق صادقی ز مردن مهراس ¹

331 
بـر قلـه فـتح    //  از شـیب و فـراز راه آگـاه شـوي    //  شـوي ] رزم[گر عزم کنی و عازم  ¹

 572 :9ج  فریادگر نصر من اهللا شوي//  نشینی تو اگر می

تو پـاي بـه   //  از پاي فتاده و سرنگون باید رفت//    گر مرد رهی میان خون باید رفت ¹
فریدالـدین عطـار   ( خود راه بگویدت که چون بایـد رفـت  //    راه در نه و هیچ مپرس

، 252 :10ج  67 :7ج  406 :5ج  498 :4ج  232 :2ج  683، 672، 494 :1ج  )نیشابوري
 265 :11ج  723
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 :13ج  نشان، گمنام مشهور ملک در آسمانند بی//  مزاران جهانند گرچه مفقوداالثرها بی ¹
204 
 :10ج  چـرد  وین گله را بین که چه آسوده مـی //  برد گرگ اجل یکایک از این گله می ¹

113 
//  شاد شوم که بنگرم خنده زنی کنـار مـن  //  گریه مکن چو آمدي بر سر خاك زار من ¹

پیش //  ات خم نشود زداغ من قامت سروگونه//  دار من زانکه تو راست قامتی مادر داغ
رفت //  ار منشادي روح من ببین اشک مکن نث//  بیا برم نشین غصه مخور مشو غمین

غم به مخور که مرغ دل رفت بـه بـاغ جـان    //  چو جسم خاکیام در دل تازه خاك وگل
تا که سپیده دم زند خنده زنـد دیـار   //  ن کجاست منزلم خواهر غمگسار منببی//  من 
//  همچو تو اي برادرم اسلحه و سالح من//  گرچه برفتم از نظر یاد بکن مرا پدر//  من

  تازه شـکوفه کـرده چـون دامـن شـیرزار مـن      //  ناله من فغان مکن باغ مرا خزان مکن
 249 :13ج
 579 :1ج  سیه بپوش برادر سپیده را کشتند//    گزین شدند و سوار گزیده را کشتند ¹

کار دشواري بفرما این خود آسـان مـن   //    اي درویش جان ده در طریق عاشقی  گفت ¹
 645، 640 :2ج  است

 381 :1ج  که با آل رسول همنشینی دارم//    گل گفت که مذهب دینی دارم ¹

 :8ج  دهد دهد بوي شهادت می بوي شهادت می//  ها از ایران تا کربال گلبرگ سرخ الله ¹
703 
//  لؤ و مرجان نشـود ور نه هر سنگ و گلی لؤ//    گوهر پاك بباید که شود قابل فیض ¹

هر کـه  //  درد او بی سببی قابل درمان نشود//    دردمندي که کند درد نهان پیش طبیب
  237 :1ج  بی تکلف تن او الیـق قربـان نشـود   //    لرزد در پیش بتان از سر و جان می

 181 :4ج
//  سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز//  الله این چمن آغشته به رنگ است هنوز ¹

که تو را کار بـه گـرداب و نهنـگ اسـت     //  لب ساحل، برخیز] بر[منشین ] ه[اي آسود
 98 :7ج  730 :6ج  37 :5ج  701 :1ج  هنوز
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هر کس به کسی //  کس بس لطف و کرمت یار من بی//    کس رس اهللا به فریاد من بی ¹
  134 :8ج  547 :2ج  کـس کـس   جز حضرت تو ندارد ایـن بـی  //    نازد و حضرتی می

 116 :11ج  160 :9ج
آن که از مردن بترسـد مـرد   //  ایم مسلخ عشاق کو آماده//  ایم ما به پاي عشق سر بنهاده ¹

این بـود  //  آه ما را سر ببرید اي ددان//  آن که با مردان در افتد کیست کیست//  نیست
 :3ج  ان فی قتلـی حیـات فـی الحیـات    //  اقتلونی اقتلونی یا ثقات//  انآیین مرگ عابد

 483 :11ج  610
 اي حیات عاشقان در مردگـی //  جانب جان باختن بشتافتیم//  ما بها و خونبها را یافتیم ¹

دل از ایـن دنیـاي   //  جهد کن تا ترك غیر حق کنـی //  دل نیابی جز که در دلبردگی// 
 45 :11ج  از حیات جاودانی برخوري//  از وجود و از عدم گر بگذري//  فانی برکنی

چون //  دم، به دعا باشید بر خاك قرار ما یک//  ه خدا دادیم تا زنده شما باشیدما جان ب ¹
 716 :7ج  روشنگر شمع ما، شاید که شما باشید//  شمع وجود ما قربان شما گردید

از //  در خاك مزار ما یک دم به دعـا باشـید  //  ما جان به خدا دادیم تا زنده شما باشید ¹
 :5ج  ا باشـید مردانه در این میدان با شـور نـو  //  نومید نباشید[...] دین چو شکنجه در 

 478 :7ج  598
دنیا گر از یزید //  گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم//  ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم ¹

  478 :7ج  613 :5ج  745، 16 :4ج  ما پشـت بـه سـاالر شـهیدان نکنـیم     //  لبریز شود
 724، 417 :12ج

) ع(ما از حسـین //  نهایتیم ما در هواي زندگی بی//  ایم ما دل بر این دو روزه دنیا نبسته ¹
 20 :9ج  703 :8ج  ما پیروان مکتب و حق والیتیم//  ایم درس شهادت گرفته
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//  گر هست دردیمان هم از زخم درون نیست//  برون نیست ما را برادر بیمی از خصم ¹
بایـد  //  باید که این راز نهان با خـویش گفـتن  //  باید که این زخم نهان با اشک شستن

سنگران ما را در ایـن   هم//  آنجا ز بیم آشنا فریاد آریم//  که موال وار سر بر چه گذاریم
ر از خوف و خطـر  راهی پ//  رو دریاست دریاست دریادالن در پیش//  ره گفتگوهاست
باید که از دسـتان خـود زنجیـر    //  باید که در راه هدف سر را سپاریم//  در پیش داریم

 52 :10ج  سرباز روح اهللا شویم و سر ببازیم//  سازیم

روي  گل ز باغ دل نچیدیم جز وصـال //  ما رها کردیم قفس پرواز کردیم سوي دوست ¹
ما شهادت را گزیدیم جـان فـداي   //  تیر را با جان خریدیم بهر استقالل دین//  دوست

 621 :6ج  کوي دین

  )کلـیم کاشـانی  ( موجیم که آسودگی ما عـدم ماسـت  //  ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ¹
، 321، 211 :8ج  767 :6ج  582، 268 :4ج  605، 284 :3ج  563 :2ج  512، 460 :1ج

 662، 422 :11ج  400 :10ج  527

  589 :6ج  چـو بیشـتر شـکند تیزتـر شـود       شیشه//  ایم باك نیست از شکست ما شیشه ¹
 211 :9ج
ما عاکفان سـنگر پیکـار   //  ما راهیان کعبه امن عبادتیم//  ما قاریان سوره سرخ شهادتیم ¹

از هر //  ایم اینجا کنار سنگر خونین نشسته//  چشم انتظار قاصد شعر سعادتیم//  با ستم
جام هوس بـه شیشـه   //  ایم لذت تن را بریده ما قید و بند//  ایم چه غیر خدا دیده بسته

 565 :3ج  ایم ایمان شکسته

عبـدالرحمن  ( سر تا سر آفاق صداي جـرس مـا  //    ما قافله کعبه عشقیم که رفته است ¹
 233 :1ج  )جامی

  پشت شـرق و غـرب را شکسـتیم اي امـام    //    ما که پیوند والیت با تو بستیم اي امام ¹
 381 :1ج
پیغـام  //  در مکتـب مـا مـرگ حقیـر اسـت حقیـر      //  ما مرد نبردیم چه برنا و چه پیـر  ¹

 671 :3ج  مردانه بجنگ، یا که مردانه بمیر//  است به رزمنده شیر) 7(حسین
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هر شب چو شـفق  //  رکاب سحریم در وادي نور هم//  ما نسل سپیده از کتاب سحریم ¹
 335 :8ج  آفتاب سحریمهر صبح دوباره //  غلطیم به خون خود می

 295 :7ج  نوکر رخ ارباب نبیند سخت است//  ما نوکر و آقا تویی مهدي جان ¹

//  چون حـال مـا بدیدنـد در صـور خـود دمیدنـد      //  ساز مردگانیم ما نیز خفتگانیم، هم ¹
مـا از  //  چون مارهاي زنگی دستان مـا گزیدنـد  //  دل تنیدند اهریمنان رسیدند تاري به 

 45 :10ج  رها خلیدندابلیسیان بر آن نفس چون خا//  [...]میان این دو

مـا پیـرو   //  در بسـتر نـاز میـل مـردن نکنـیم     //  سر و تن نکنیمما هدیه به دوست جز  ¹
 743 :11ج  730 :6ج  ها پشت به دشمن نکنیم در معرکه//  مرتضاي لشگر شکنیم

 40 :11ج  شیشه چو بشکند تیزتر شود//  ایم و از شکستن باك نداریم ا همچو شیشهم ¹

 51 :10ج  فرمان تواییم خمینیگوش به //  ما همه سرباز تواییم خمینی ¹

که بـود تفنگ همسـرم و سـنگرم حجــله    //  ار فرزندممادر نگو کی بود عروسم در کن ¹
ریخت نقل رگبار مسلسل بر سر که //  مادر نگو که ریخت نقل بر سر فرزند من//  مـن
دوشانم به خـون خفتـه در بـر     که بودند ساق//  دوش پسرم مادر نگو که بود ساق//  من
 442 :12ج  من

  تا در آن وادي نباشـد موجـب آزردنـم   //  ام در زندگی کن حاللم گر تو را آزرده: مادرم ¹
 71 :7ج
اي  ز خون هر شهیدي الله//  امام خویش را تنها گذاریم//    مبادا خویشتن را واگذاریم ¹

، 143، 119 :4ج  405 :2ج  624، 403، 268 :1ج  مبادا روي الله پـا گـذاریم  //    رست
  519 :10ج  440 :8ج 487، 637، 220، 17 :7ج  621 :6ج  423، 237 ، 222 :5ج 371
 163، 159 :13ج 137 :11ج

 :3ج  غافل از آنکه خدا هست در اندیشه مـا //   مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما ¹
285 
هـواداران کـویش را چـو جـان     //    مرا عهدیست با جانان کـه تـا جـان در بـدن دارم     ¹

 680 :2ج  خویشتن دارم
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اي خـوش  //  دنماند از ب چند روزي قفسی ساخته//   مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك ¹
//  بـالی بـزنم  ] و[سر کویش پر ] به هواي[//    بر دوست] در[آن روزي که پرواز کنم 

  وال دل خویشـتنم که چرا غافل از احـ //    روزها فکر من این است و همه شب سخنم
، 56 :11ج  723 ، 308 :10ج  653، 243 :9ج  289 :8ج 527 :5ج  64 :4ج  468 :3ج

277 
من از او جامی //  تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ//  مرگ اگر مرد است گو نزد من آي ¹

  336 :9ج  713، 524، 142، 131 :8ج  او ز من دلقی ستاند رنگ رنـگ //  ستانم جاودان
 731، 466 :11ج  702، 341 :10ج

  زیبد که در بستر بمیرد شیر نر این نمی//    تر مرگ یک بار است در سنگر بسی فرخنده ¹
 314 :2ج
//  بزن بر سینه و بـر سـر  //  منال از داغ من هرگز برادر//  مسوز از داغ من هرگز برادر ¹

هم کـه در بسـتر   خـوا  نمـی //  اگر باشد قرار آخر بمیـرم //  رسد آخر می) عج(که مهدي
خـدایا پـاك   //  که همچون، اکبر و اصغر بمیرم//  خدایا کن شهادت را نصیبم//  بمیرم

 647 :8ج  ببینم) عج(بار دگر مهدي که یک//  بگردان گرد گناهم

مشـتري را صـابران   //  وز پی هر مشتري هین بـر تـو الـه   //  مشتري توست اهللا اشتري ¹
بخت و اقبال //  هر که گردانید رو زان مشتري//  وز پی هر مشتري نشتافتد//  دریافتند

 747 :9ج  و بقا شد زو بري

   مگـر آن روز شـود خـاك سـیه منـزل مـا      //    مطمئن باش که مهـرت نـرود از دل مـا    ¹
 173 :2ج
 579 :1ج  شنوي ز رودخانه مگر بوي خون نمی//    شنوي مگر ز قافله بوي جنون نمی ¹

نی سیم و زر //  خواهم نی ملک و تنعم جهان می//  خواهم من از تو حیات جاودان می ¹
 589 :11ج  519 :8ج  خواهم هر چیز رضاي توست آن می//  خواهم ن میو راحت جا

  سرو جان را نتوان گفت که مقـداري هسـت  //  من چه در پاي تو ریزم که پسند تو بود ¹
 162 :13ج  391 :12ج  428 :11ج
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جـان  //  خواهم که شوم به وقت جان دادن پـاك //    من در ره حق ندارم از مردن باك ¹
 264 :1ج  از تیر بالي حق نگردم غمناك//    هر چه رسد ز جانب دوست نکوست

از دوسـت  //   دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم  //  من درد تو را ز دست آسان ندهم ¹
 453 :4ج  این درد به صد هزار درمان ندهم//  به یادگار دردي دارم

من //  در ره وصل کعبه مقصود//  کنم جان فدا ندارم باك می//  من ز تیر بال ندارم باك ¹
  این دل و جان ما ندارم باك//  گر به یک دیدنت بگیرد جان//  از این کافران ندارم باك

 382 :12ج
مـن ز  // روز اول درس تـا آخـر گـرفتم    //   من غم مهر حسین با شیر از مادر گـرفتم   ¹

 73 :2ج  کی دگر چشم طمع بر مردم بیگانه دارم // دارم   بن علی ماهانه درگاه حسین

  پس چرا عاشق نباشم عاشق مهدي نباشم//  رسد دانم شبی عمرم به پایان می من که می ¹
 48 :12ج
//  بیا مادر دم آخر حاللم کـن //  هدیه به رهبر شدم مادرم//  ام مادرم من گل پرپر شده ¹

 632 :10ج  که نبینم دیگر تو را

روم تا همچو شـیري در دل سـنگر    می//  خواهم چو بیماري که در بستر بمیرم من نمی ¹
ام کـز حکـم    جان به کف آمـاده //  ز برحق نباشدرهبري مردي بود حکمش ج//  بمیرم

من بر آنـم در ره یـزدان   //  میرند با مرگ یزیدي واي بر صدامیان می//  این رهبر بمیرم
 362 :3ج  چنان حیدر بمیرم

چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چـه کـه   //  من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق ¹
 667 :10ج  هست

امیـد و هراسـش   //  چو شمشیر هندي نهی بر سـرش //  موحد چو زر ریزي اندر برش ¹
 380 :9ج  بر این است بنیان توحید و بس//  نباشد ز کس
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ایـن  //  هاي پرپر از کربال رسیده این غنچه//  مهدي جان مهدي جان نوبت به ما رسیده ¹
بهشـت محمـدي در   //  غرقه به خون گردم اي مادرم//  ها از سفر کربال رسیده نوجوان

 حاللم کن حاللم تو اي مـادر //  بهشت محمدي در سنگرم اي مادر//  سنگرم اي مادر
مـادر  //  بریـدم  اگر من بمیرم دل ز دنیا من //  بینم تو را دیگر اي مادر خداحافظ نمی// 

 271 :12ج  [...]اگر من 

ر دل جایگاه مهـ //  دهم این در پربهاست ارزان نمی//  دهم مهر تو را به عالم امکان نمی ¹
جان اي خاك  حسین//  دهم این خانه خانه خداست به شیطان نمی//  تو باشد نه غیر تو

 505 :12ج  دهم این مهر را به مهر سلیمان نمی//  کربالي تو مهر نماز من

چـه دانـد آنکـه    //  کنون هنگام جنگ و کارزار تو//  میان عاشق و معشوق رمزي است ¹
 106 :7ج  شهادت عاشقان را افتخار است//  چراند اشتر می

مـا سـیر   //  داد در اول نظر از دست نگین را می//    دید اگر چشم تو را لعل سلیمان می ¹
یـره  در دا//  لـب تشـنه قناعـت نکنـد مـاء معـین را      //    و آرينخواهیم شد از وصل ت

 232 :1ج  آن سر که نساییده بپاي تو جبین را//    تاجوران راه ندارد

ابتـدا  //  آموزان عـالم را چنـین آگـاه کنـد     دانش//  نازم آن آموزگاري که از یک نیمروز ¹
  306 :3ج  بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضاء کنـد //  قانون آزادي نویسد در جهان

 90 :9ج
//  باید براي حفـظ حـق کوشـید   //  هرگز نباید ره به دشمن داد//  نباید تن به ذلت داد ¹

 459 :10ج  الم دادتاریخ شیعه اینچنین درسی به ع

 جان سپردن بهر ما آسان بود دشوار نیسـت /  /  نخل آزادي ما را جز شهادت بار نیست ¹
 216 :1ج  میثم تمار بسیارست اما دار نیست//    سرفرازي بر فراز دارهااز براي // 
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بـه تـن تـا    //  دریغـا حاصـل عمـرم زیـان شـد     //  ندادم دل به عشق و جان روان شـد  ¹
زدم  نفـس تـا مـی   //  رسیدم، از جهان شد به جان تا می//  رسیدم، جان شد از دست می
مـرا در خـواب کـرد انفـاس و     //  کردم، زمـان شـد   مکان تا گرم می//  شد به غفلت می

چنـین  //  شدم تا بر خدا بندم، هـوا بـرد  //  زخود غافل شدم تا، کاروان شد//  بگذشت
خواسـتم   چنین می//  همه عمرم در این اندیشه بگذشت//  خواستم دل را، چنان شد می

ندانستم چه سان آمد چه سـان  //  به غفلت رفت عمر و فکر غفلت//  دل را، چنان شد
نبـردم  //  توان شد ولی راضی به آن کی می//  اگر چه فکر غفلت هوشیاري است//  شد
 50 :13ج  که جان من بی جان از جهان شد//  اي از عمر صد حیف بهره

باطـل  //  شود که پشت بـه راه خطـا کننـد    آیا روزي//    نزد امتان هر عمل ناسزا کنند ¹
ارادگـی و   تا چند بـی //  آیا شود که باز به حق التجا کنند//    گرفتگان ز حق فتاده دور

ما مرد نیسـتیم کـه دنیـا    //  تا کی به ما خیانت و جور و جفا کنند//    سردي و سکوت
آن ملتی که رفتـه دل و عقلشـان بـه    //  مردان آزموده جهان را رها کنند//    مراد ماست

این فـرق بهـر چیسـت کـه مـا      //  آیا شود که چشم دل از خواب رها کنند//    خواب
 225 :2ج  و آنها کشتند جاده و عیش نوا کنند//    خوار سخت و بی

 404 :5ج  چو مرگ آید تبسم بر لب اوست//  نشان مرد مؤمن با تو گویم ¹

دهد خونخـوار   بشر تغییر حالت می//  گردد دانم چرا وقتی که راه زندگی هموار می نمی ¹
به روز تنگدستی مـؤمن و  //  نوازد ساز بد مستی به روز عیش و عشرت می//  گردد می

 478 :8ج  گردد دیندار می

نی سـیم و زر  //  خواهم نی ملک تنعم جهان می//    خواهم نی از تو حیات جاودان می ¹
 683 :1ج  خواهم آن چیز رضاي توست آن می//    خواهم و راحت جان می

غـم در  //  نی حال دل سوخته دل بتوان گفـت //  نی قصه آن شمع چه گل بتوان گفت ¹
 :9ج  بتوان گفت] را[یک دوست که با او غم دل //  دل تنگ من از آن است که نیست

608 
 471 :11ج  اً عن دینیانی احامی ابد//  و اهللا ان قطعتموا یمینی ¹
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و ان تکـن االبـدان للمـوت    //  فدار ثواب اهللا اعلی و اقبل//  و ان تکن الدنیا تعد نفسه ¹
فقلـه  //  و ان تکـن االرزاق قسـما مقـدرا   //  فقتل امري بالسیف فی اهللا افضل//  انشأت

 180-181 :12ج  حرص المرء فی الکسب اجمل

[...] //  بریزند بر سرم خاك و خس و سنگ//  واي از آن روزي که در گورم کنند تنگ ¹
 19 :10ج  آنکه از موران گریزم[...] به //  که با ماران کنم جنگ آن

آزمـودم مـرگ را   //  جسم بگذارم سراسر جان شوم//  وقت آن آمد که من عریان شوم ¹
 702 :10ج  چون روم زین زندگی پایندگیست//  در زندگی

جسم بگـذارم  //  مرگ من در زندگی استآي مردم //  وقت آن آمد که من عریان شوم ¹
 106 :7ج  چون بمیرم مرگ را در زندگی است//  سراسر جان شوم

اقتلونی اقتلونی یا //  جسم بگذارم سراسر جان شوم//  وقت آن آمد که من عریان شوم ¹
 589 :6ج  لقاتاجتذب قلبی و جدلی با//  ثقات

هـا بـه خـاك پـاك یـارم       فشـانی  جان//  وه که یک جان دارم و در دل هزارم آرزوست ¹
 573 :6ج  آرزوست

برگیـر سـالح   //  بهانـه سـنگر گیـریم    هان اهل قلم، قلم تفنگ است امروز برخیز که بی ¹
 607 :12ج  خود، که جنگ است امروز در خانه به هر بهانه، ننگ است امروز

به هر جا بنگرد چشم خدا //  نظر پیوسته با دلدار دارد//  هر آن کو چشم دل بیدار دارد ¹
به حق پیوست و //  خوشا آن کو عنایت با خدا کرد//  تماشاي جمال یار دارد//  بیــن

 179و  178 :6ج  ترك ماسوا کرد

برقی شد و سوخت حاصل ما تا الله //  شود فاش هر آه که بود در دل ما راز دل ما نمی ¹
 157 :13ج  نروید از گل ما
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//  جز از درد تـو روا نیسـت   ما سوختگان را به//   هر جا نگرم نور جمال تو هویداست ¹
مـا  //  در دست قضا چون و چرا فکر، محال است//   آرام دلی پیش تو آرام روا نیست

سوي //  سوداي تو در سر بود و پاي به زنجیر//  را به وصال تو سر چون و چرا نیست
//  جا نگرم نور جمال تو هویداست هر//  تو روان شدن در خور هر بی سر و پا نیست
از //  آواز جمـال تـو دهـد وعـده دیـدار     //   اگر روي نهان کرده جمال تو کجا نیست؟

کـوي تـو   //  ما گردن تسلیم و رضا پیش نهادیم//  خوف جاللت طمع وصل لقا نیست
از غیر سر //  ما جمله فقیریم و به خود هیچ نداریم//  ستبه جز منزل تسلیم و رضا نی

 287 :3ج  خوان تو امید عطا نیست

//  ویرانه به ویرانه//  خاکستر و خون دیدم//  هر کوي گذر کردم//  هر سوي نظر کردم ¹
//  تا موي کنـد شـانه  //  دیگر نبود دستی//  گلگون شده گیسویی//  افتاده به هر سویی
//  ویرانه به ویرانه//  خاکستر و خون دیدم//  هر کوي گذر کردم//  هر سوي نظر کردم
تـا  //  دیگر نبود دستی تا موي کند شـانه //  گلگون شده گیسویی//  افتاده به هر سویی

 271، 270 :12ج  شانه موي کند

  دردا که این معمـا شـرح و بیـان نـدارد    //  ستهر شبنمی در این راه صد موج آتشین ا ¹
 184 :3ج
 609 :8ج  دهند جام بال بیشترش می//  هر که در این بزم مقربتر است ¹

 405 :5ج  جمله موجودات را فرمانرواست//  هر که اندر دست او شمشیر الست ¹

  مانده باقی دگر آن است که خدا خواهد بـود //  هر که آید به جهان اهل فنا خواهد شد ¹
 627 :5ج
 422 :11ج  در دیار دوست سامانش دهند//  هر که بی سامان شود در راه دوست ¹

 26 :10ج  اهللا هر که دارد سر همراهی ما بسم//  اهللا هر که دارد هوس کرببال بسم ¹

مـردم   نشان//  یا آدم نیست یا در این عالم نیست//  هرکه در این زمانه او را غم نیست ¹
 583 :5ج  چون مرگ آید تبسم بر لب اوست//  مومن با تو گویم
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//  باید که رنج کشد همیشـه از بـراي دوسـت   //    رکه شد از روز ازل آشناي دوسته ¹
  در هر سري که هسـت درآن سـرهواي دوسـت   //    باید که گردن از دم شمشیر بگذرد

 466 :1ج
 :4ج  ثبت است بر جریـده عـالم دوام مـا   //  که دلش زنده شد به عشقهرگز نمیرد آن  ¹

182 
 113 :10ج  از وادي پر خطر سفر باید کرد//  هشدار کزین جهان سفر باید کرد ¹

الهـی جـان بـه قربـان     //  اي من روي ماهش ببینم لحظه//  الهی قسمتم کن در جماران ¹
 671 :3ج  فداي رهروان رسم و راهش//  نگاهش

آزمودم مـرگ مـن   //  که من تشنه زارم به خون خویشتن//  هین مکن تهدیدم از کشتن ¹
 458 :8ج  چون بمیرم زندگی پایندگی است//  در زندگی است

 422 :11ج  ترسم بمیرم کربال هرگز نبینم من خدایا//  الهی آرزوي کربال دارم خدایا ¹

 661 :9ج  ات نشستم به نومیدي در خانه//  خسته هستم اي دل الهی بنده ¹

ایـن بنـده   //  درد همه را به صابري درمـان ده //   یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده ¹
 :3ج  داننده تویی هر چـه آنچـه خـواهی آن ده   //   بایست خواست چه داند که چه می

268 
از هر / / در عشق خودت نیست کن و هستم کن//  یا رب ز شراب عشق سرمستم کن ¹

 586 :10ج  باره به بند عشق پابستم کن یک//  دستم کن چه ز عشق خود تهی

افتـاده  //  هم سوخته شمع ما هم سـوخته پروانـه  //  یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ¹
هـر کـوي   //  دیگر نبود دستی، تا موي کند شـانه //  سري سویی، گلگون شده گیسویی

تـا سـر بـه    //  خاکستر و خون دیدم ویرانه به ویرانـه //  گذر کردم، هر سوي نظر کردم
اي واي کـه یـارانم   //  رها ره بسته به بیگانهفریاد ابوذ//  بدن باشد این جامه کفن باشد

 449، 450 :10ج  رفتند از این خانه رفتند غریبانه//  هاي بهارانم گل

اي خـون حماسـه در رگ   //  بشتاب که تـا ز ره نمـانیم  //  یاران همه سوي مرگ رفتند ¹
 731 :10ج  برخیز نماز خون خوانیم//  دین



 805)    شعرها(نمایه  ¹استان سمنان 

  خوبی چه بدي داشت که یـک بـار نکـردي   //  یک عمر بدي کردي و دیدي ثمرش را ¹
 347 :7ج
یش بـا دادن جـان خـو   //  سرگرم عزاي شهداییم همه//  یا رب بنگر که در نواییم همه ¹

 379 :5ج  578 :4ج  عاشق به شهید کربالییم همه//  اعالن کنیم

ایـن بنـده   //  درد همه را به صابري درمـان ده //  یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده ¹
 525 :11ج  چه خواهی آن ده داننده تویی هر آن//  باید خواست د که چه میندان

اي خـون حماسـه در رگ   //  بشتاب که تـا ز ره نمـانیم   // یاران همه سوي مرگ رفتند ¹
 275 :9ج  239 :2ج  برخیز نماز خون بخوانیم//  دین

لب تشـنه اگـر آب نبینـد سـخت     //  جان یارب اگر رخ مهتاب نبیند سخت است مهدي ¹
نـوکر اگـر رخ اربـاب نبینـد     //  جـان  نوکر من و ارباب تویی مهدي//  جان است مهدي

 95 :13ج  جان سخت است مهدي

یکـی از فـرط مسـتی گوشـه میخانـه      //    میـرد  یکی در سنگر عشق وشرف مردانه می ¹
یکی همچـون منـافق در ره   //    غلتد یکی در محراب عشق به خون خود می//  میرد می

 627 :1ج  میرد بیگانه می

من از درمـان و  //  یکی وصل و یکی هجران پسندد//    یکی درد و یکی درمان پسندد ¹
 320 :1ج  پسندم آنچه را جانان پسندد//    درد و وصل وهجران

 287 :5ج  به زیر سایه قرآن بمیرم // خواهد که با ایمان بمیرم[...]  ¹

چـون رفـت   //  چون که شب موعود رسـد مـادر جـان   //  مکن بهر فرزند شهیدت[...]  ¹
گویی رفتند //  مادرم رفتن حق است رفتن در راه خدا//  عزیزان ما به زیر تانک دشمن

فرزنـدت  //  چون که فرزند شهیدت در پیش خداست امشـب //  عاشقان تا کربال مادرم
//  روم مادر جان به دیار عاشـقان امشـب   من هم می//  عبادتگاه عاشقان است امشب به

  رفتنـد یـاران بـه دیـار عاشـقان امشـب      //  آید مهدي آید در جوار عاشقان امشـب [...] 
 248، 249 :11ج

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 510 :12ج  265 :6ج  )22/مجادله(اهللا هم المفلحون اال ان حزب ¹

 :5ج  482 :4ج  441، 232، 86 :2ج  599 :1ج  )28/رعـد (اال بذکر اهللا تطمئن القلـوب   ¹
  382 :10ج  512، 138، 131 :8ج  670، 471، 285، 176 :6ج  641، 599، 458، 284، 32
 248 :13ج  35 :12ج
، 296، 261 :2ج)  2/عنکبـوت (احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هـم ال یفتنـون    ¹

 248 :13ج  153 :12ج  668، 373 :10ج 221 :8ج  637 :7ج  106 :6ج  545

 557 :8ج  583 :5ج  609، 507 :1ج)  60/غافر(ادعونی استجب لکم  ¹

اذا جاء نصر اهللا والفتح ارأیت الذي یکذب بالدین فذلک الذي یدع الیتـیم و ال یحـض    ¹
 104 :6ج)  103/نصر(ام المسکین فویل للمصلین علی طع

 264 :7ج)  39/حج( نصرهم لقدیرٌ  أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و إن اهللا على ¹

 42 :8ج)  29/فتح(اشداو علی الکفار رحماء بینهم  ¹

  82 :5ج  199 :2ج  658 :1ج)  59/نساء(الرسول و اولی االمر منکم  ااهللا و اطیعو ااطیعو ¹
 188 :10ج  613، 78 :8ج  263 :7ج  340، 265، 31،200 :6ج

طعـام المسـکین     فذلک الذي یدع الیتـیم و ال یحـض علـى   . رأیت الذي یکذب بالدینأ ¹
 فویلٌ للمصلین الذین هم عن صالتهم سـاهون الـذین هـم یـراؤن و یمنعـون المـاعون      

 122 :7ج)  1 - 7/ماعون(

 646 :6ج)  115/مؤمنون( أفحسبتم أنما خلقناکم عبثاً و أنکم إلینا ال ترجعون ¹

  آیات قرآنیآیات قرآنی



 807)   آیات قرآنی(نمایه  ¹استان سمنان 

آل( أم حسبتم أن تدخلوا الجنه و لما یعلم اهللا الذین جاهـدوا مـنکم و یعلـم الصـابرین     ¹
 748 :10ج)  142/عمران

 232 :1ج)  6/عادیات(ان االنسان لربه لکنود  ¹

 557 :7ج  131 :3ج)  2/عصر(ان االنسان لفی خسر  ¹

عند اهللا اإلسالم و ما اختلف الذین أوتوا الکتاب إال من بعد مـا جـاءهم العلـم    إن الدین  ¹
 573 :3ج) 19/عمرانآل( بغیاً بینهم و من یکفر بآیات اهللا فإن اهللا سریع الحساب

 200 :6ج)  55/ذاریات(ان الذکري تنفع المومنین  ¹

رحمـت اهللا واهللا  إن الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اهللا أولئـک یرجـون    ¹
 ــیم ــور رح ــره( غف  :7ج  715، 236 :5ج  439 :3ج  674، 397، 350، 96 :2ج)  218/بق

 121ص  :13ج  457 :8ج  770 :6ج  759 ،327

إن الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکه أال تخافوا وال تحزنـوا وأبشـروا    ¹
، 162 :7ج  22 :6ج  414 :5ج  284، 102 :1ج)  30/فصـلت (بالجنه التی کنتم توعدون 

 714، 335 :9ج  132 :8ج  311

 :1ج)  13/احقـاف (ان الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا فال خوف علیهم و الهم یحزنون  ¹
 136 :8ج  597
ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمأنوا بهـا و الـذین هـم عـن آیاتنـا       ¹

 316 :7ج)  8-7/یونس( غافلون اولئک مأویهم النار بما کانوا یکسبون

 260 :5ج)  45/عنکبوت(الفحشاء والمنکر تنهی عن هان الصلو ¹
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اهللا فیقتلـون و  اتلون فی سـبیل یق لجنهان اهللا اشتري المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا ¹
و االنجیل والقرآن و من اوفی بعهده من اهللا استبشروا  هییقتلون وعداً علیه حقا فی التور

، 249، 185، 66 :1ج)  111-112/توبـه ( ببیعکم الذي بایعتم به و ذلک هو الفـوز العظـیم  
 :3ج  594، 357، 293، 260، 240، 124، 16 :2ج  677، 665، 614، 577، 531، 519، 264
، 565، 453، 174، 70 :5ج 776، 634، 568، 266، 226 :4ج  610، 284، 228، 190، 83

  786، 693، 674، 540، 502، 483، 444، 198، 160، 135 :6ج 795، 791، 775، 688، 640
  764، 727، 658 ،524، 288 :8ج  712، 701، 579، 531 ،486،506، 302، 244، 200 :7ج
 :12ج  367، 135، 116 :11ج  662، 556، 476، 436، 421، 409 :10ج  661، 307 :9ج
 214، 54 :13ج 692، 669، 315، 89، 79

له ملک السموات واالرض یحیی و یمیت و مالکم من دون اهللا من ولی وال نصیر ان اهللا  ¹
 723 :1ج)  116/توبه(

  210 :5ج  623، 406، 313، 295، 253 :2ج)  46/انفـال ) (153/بقره(ان اهللا مع الصابرین  ¹
 248 :13ج  554، 527، 524 :8ج

 389 :2ج)  222/بقره(ان اهللا یحب التوابین  ¹

، 194 :1ج)  4/صـف (ن یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصـوص  ان اهللا یحب الذی ¹
 :5ج  655، 574، 555، 405، 381، 146، 141، 93 :3ج 286، 177 :2ج  734، 545، 343
  563، 484، 109 :9ج  42 :8ج  506، 441، 380 ،47 :7ج  473، 419، 342 :6ج  411
 33 :13ج  497، 378، 124 :12ج  148 :11ج

 231 :1ج)  24/انفال(ان اهللا یحول بین المرء و قلبه  ¹

 734 :1ج)  38/حج(ان اهللا یدافع عن الذین آمنوا  ¹

 285 :3ج  232 :1ج)  53/یوسف(لسوء اال ما رحم ربی ان النفس الماره با ¹

 :6ج  721، 501، 86 :2ج  358 :1ج)  7/محمـد (ان تنصراهللا ینصرکم و یثبت اقـدامکم   ¹
 487 :7ج  619، 474

 568 :2ج)  60/روم(ان وعداهللا حق  ¹



 809)   آیات قرآنی(نمایه  ¹استان سمنان 

ان ینصرکم اهللا فال غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذالذي ینصرکم مـن بعـده و علـی اهللا     ¹
 106 :6ج)  160/عمرانآل(المؤمنون  فلیتوکل

 194 :6ج)  25/حدید... (انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ¹

 359 :3ج)  45/احزاب(انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا  ¹

، 524، 512، 478، 411، 195، 159، 130، 113، 40 :1ج)  156/بقره( اناهللا و اناالیه راجعون ¹
، 232، 224، 206، 177، 160، 100، 76، 44 :2ج  755، 700، 649، 622، 562، 545، 541
، 751، 401، 104، 101، 21 :4ج  448، 427، 385، 378، 341، 339، 323، 304، 286، 265
  683، 460، 168، 150، 106 :5ج  738، 593، 534، 528، 464، 246، 202، 215 :3ج
، 422، 151، 148 :7ج  736، 730، 669، 609، 601، 588، 545، 459، 328، 285، 84 :6ج

، 458، 366، 245، 232، 216، 174، 120 :8ج  756، 665، 625، 544، 527، 511 ،442
 :11ج  737، 560، 517 :10ج  374، 316، 285، 225، 220 :9ج  722، 682، 513، 459
، 253، 237، ،86، 40، 16 :13ج  747، 291، 138، 30 :12ج 294، 255، 176، 66، 56

299 
 235 :1ج)  9/حجر( إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون ¹

 238 :1ج)  3/دهر(انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا  ¹

 31، 16 :2ج)  31/رعد( اهللا الیخلف المیعادان ¹

انفروا خفافا و ثقاال و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اهللا ذلکم خیر لکـم ان کنـتم    ¹
ــون  ــه(تعلم   511 :10ج  651 :8ج  628 :7ج  622 :3ج  720 :2ج  268 :1ج)  40/توب

 652 :12ج
انما المؤمنون الذین آمنوا باهللا و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا بـاموالهم وانفسـهم فـی     ¹

 707 :2ج  553 :1ج)  15/حجرات(اهللا اولئک هم الصادقون سبیل

 324 :8ج)  28/انفال(عنده اجر عظیم  انما اموالکم و اوالدکم فتنه واهللا ¹

 234 :1ج)  9/انسان(انما نطعمکم لوجه اهللا ال نرید منکم جزاء و ال شکورا  ¹

 194 :6ج)  33/احزاب(انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً  ¹

 597 :1ج)  14/احقاف(اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون  ¹
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 571 :5ج)  5/بقره(اولئک علی هدي من ربهم و اولئک هم المفلحون  ¹

 203 :1ج)  179/اعراف(اولئک کاالنعام بل هم اضل  ¹

 340 :3ج)  6/فاتحه(اهدنا الصراط المستقیم  ¹

 526 :8ج)  7-6/محمد(اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم  ¹

 759 :6ج)  5/حمد(ایاك نعبد و ایاك نستعین  ¹

 :8ج  497 :3ج)  78/نسـاء (ن ما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج المشیده ای ¹
 684 :10ج  608
اطیعوا  اهللا و اطیعوا  الرسول و اولی االمر  مـنکم اذن للـذین  یقـاتلون       ایها الذین آمنوا ¹

 420 :4ج) 59/ نساء( بانهم

 689 :6ج)  13/صف( بسم اهللا الرحمن الرحیم نصر من اهللا و فتح قریب ¹

آدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبـین  اهللا الرحمن الرحیم الم اعهد الیکم یا بنیبسم ¹
 589 :1ج ) 60/یس(

اهللا بـاموالکم و انفسـکم ذالکـم خیـرلکم ان     تؤمنون باهللا و رسوله و تجاهدون فی سبیل ¹
 566، 33 :8ج)  11/صف( کنتم تعلمون

 180 :8ج)  3/عصر(تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر  ¹

 545 :6ج  568 :2ج)  81/االسراء(جاء الحق و ذهق الباطل  ¹

 508 :1ج)  238/بقره(حافظوا علی الصلوات والصلوه الوسطی و قوموا هللا قانتین  ¹

، 128 :8ج  458 :7ج)  2/ملـک ( لیبلوکم ایکم احسن عمـال  هالذي خلق الموت و الحیو ¹
 435 :12ج  204، 130

اولیاء  الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اهللا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا ¹
 :8ج  532 :6ج  105 :2ج  61 :1ج)  76/نسـاء ( الشیطان ان کید الشـیطان کـان ضـعیفاً   

761 
، 436 :1ج)  156-153/بقـره ... (الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا اناهللا و انـا الیـه راجعـون     ¹

 557 :7ج 572 :6ج  412 :2ج  557، 553، 521



 811)   آیات قرآنی(نمایه  ¹استان سمنان 

عنـد اهللا و   جهموالهم و انفسهم اعظم درالذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبیل اهللا با ¹
  29 :3ج  674، 463، 246، 214، 153 :2ج  292 :1ج)  20/توبــه( اولئــک هــم الفــائزون

، 447 ،405، 304، 266، 144،146 ،16 :6ج  494، 447، 144 :5ج  655،  542، 47 :4ج
  629، 565 :10ج  132 :9ج  453 :8ج  596، 264، 187، 94 ،33 :7ج  594، 527، 494
 197، 174 :13ج  546، 414، 371، 321 :12ج  163 :11ج

 :6ج)  7، 1/مـاعون (ن الماعون الذین هم عن صالتهم ساهون الذین هم یرائون و یمنعو ¹
104 
 308 :5ج  484 :1ج)  24/اسراء(رب ارحمهما ربیانی صغیراً  ¹

 :6ج  575، 43 :5ج)  25-28/طـه ...... (رب اشرح لی صدري و یسرلی امـري و احلـل   ¹
 149 :9ج  483
 632 :2ج)  41/ابراهیم(ربنا اغفر لی و لوالدي والمؤمنین یوم یقوم الحساب  ¹

 679 :4ج)  250/ بقره ... (صبراً و ربنا افرغ علینا  ¹

، 112 :1ج)  250/بقـره (ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین  ¹
  754، 744، 716، 468، 438 :5ج  679 :4ج  605، 450 :3ج  554، 508 :2ج  677، 659
 322، 103 :11ج 382 :10ج  590 :9ج  677، 236 :8ج  575 :7ج  773، 264 :6ج

 65 :1ج)  16/عمرانآل(ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار  ¹

دي لالیمان ان آمنوا بربکم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنـا و کفـر عنـا    ربنا اننا سمعنا منادیا ینا ¹
  331، 178 :8ج  648، 117 :4ج 163 :1ج)  193/عمـران آل( سیئاتنا و توفنا مـع االبـرار  

 184 :12ج  234 :9ج
 220 :6ج)  127/بقره(ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم  ¹

 220 :6ج)  4/ممتحنه(صیر ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک الم ¹

آل( ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا و هب لنـا مـن لـدنک رحمـه إنـک أنـت الوهـاب        ¹
 380 :7ج)  8/عمران

آل(ربنا واتنا ما وعـدتنا علـی رسـلک والتخزنـا یـوم القیامـه انـک التخلـف المیعـاد           ¹
 169 :1ج)  194/عمران
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ـ   ¹ ) 14/ آل عمـران ... ( اطیر المقنطـر زین للناس حب الشهوات من النساء و البنـین و القن
 285 :4ج
 609، 294 :8ج)  24/رعد(سالم علیکم بما صبرتم  ¹

 438 :8ج)  18/عمرانآل(شهد اهللا انه ال اله اال هو  ¹

 235 :1ج)  138/بقره(صبغه اهللا و من احسن من اهللا صبغه و نحن له عابدون  ¹

 247 :7ج  699 :4ج)  34/فاعرا(و ال یستقدمون  عه اجلهم ال یستاخرون سا  فاذا جاء ¹

)  111/توبـه ( فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به ذلک هوالفوز العظیم خیر المرکب الصـبر  ¹
 347 :7ج
 597 :1ج  178 :1ج)  112/هود(فاستقم کما امرت و من تاب معک  ¹

 507 :6ج)  5/معارج...... (فاصبر صبراً جمیال ¹

فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا الکفـرن عـنهم    ¹
  276، 158 :2ج  )195/عمـران آل(سیئاتهم و الدخلنهم جنات تجري من تحتهـا االنهـار   

   617 :10ج  46 :7ج  440 :3ج
 441، 378 :2ج)  56/مائده(فان حزب اهللا هم الغالبون  ¹

  276 :6ج)  5/انشراح( فإن مع العسر یسراً ¹

تواصـوا بـالحق و   و : مر فرموده اسـت چنین به ما او هم فذکر ان الذکري تنفع المؤمنین ¹
 180 :8ج)  7/محمد(تواصوا بالصبر 

¹   فرحین بما آتیهم اهللا من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اال خـوف
 299، 106  :13ج  196 :10ج)  170/آل عمران(علیهم و ال هم یحزنون 

)  95/نسـاء ( القاعدین اجراً عظیماً درجات منه و مغفره و رحمهاهللا المجاهدین علیفضل ¹
 506 :7ج  436 :5ج
 و لـن یتــرکم أعمــالکم فـال تهنــوا و تـدعوا إلــى السـلم و أنــتم األعلـون و اهللا معکــم      ¹

 558 :5ج)  35/محمد(
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فلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیوه الدنیا باالخره و من یقال فی سـبیل اهللا فیقتـل    ¹
  449 :3ج   753، 643، 426، 337 :1ج)  74/نسـاء (او یغلب فسوف نوتیه اجـراً عظیمـاً   

 :10ج  332 :9ج  663، 370 :8ج  332 :7ج  715، 39 :6ج  697، 185، 98، 96 :5ج
 62ص  :13ج  344، 161 :12ج  277، 256 :11ج  551

 269 :7ج)  194/بقره( فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه ¹

¹     علـیم 181/بقـره ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذین یبدلونـه إن اهللا سـمیع(  
 783 :7ج  447، 427 :6ج

)  110/کهـف (ربه احـداً   هفمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمالً صالحاً و ال یشرك بعباد ¹
 665، 130، 44 :13ج  111 :2ج

 728 :8ج)  3/طالق( فمن یتوکل علی اهللا فهو حسبه ¹

 266 :13ج)  5/قصص(و نجعلهم الوارثین أئمهفی االرض و نجعلهم  ¹

قاتلوهم حتی التکون فتنه و یکون الدین کله هللا فان انتهوا فـان اهللا بمـا یعملـون بصـیر      ¹
 194 :9ج 495 :1ج)  39/انفال(

قاتلوهم یعذبهم اهللا بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صـدور قـوم مـؤمنین     ¹
 520 :3ج  85 :2ج  )14/توبه(

قل اللهم ملک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و  ¹
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار * تذل من تشاء بیدك الخیر انک علی کل شیء قدیر

فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحـی و تـرزق مـن تشـاء بغیـر      
 371 :11جحساب  

 221 :13ج)  15/الزمر(لخاسرین الذین خسروا انفسهم قل ان ا ¹

   427 :2ج) 162/انعـام (قل ان صـالتی و نسـکی و محیـاي و ممـاتی اهللا رب العـالمین       ¹
 679 :6ج  124 :5ج  67 :3ج
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قل إن کان اباؤکم و ابناؤکم و اخـوانکم و ازواجکـم و عشـیرتکم و امـوالٌ اقترفتموهـا       ¹
نها احب الیکم مـن اهللا و رسـوله و جهـاد فـی     تخشون کسادها و مساکن ترضو هتجارو

  706 :4ج) 24/توبـه (  سبیله فتربصوا حتی یأتی اهللا بامره و اهللا ال یهدي القوم الفاسـقین 
 111 :13ج  697 :12ج
 90 :8ج  321 :3ج)  46/سباء(هللا مثنی و فرادي قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا  ¹

 70 :7ج)  52/توبه( قل هل تربصون بنا اال احدي الحسنیین ¹

أنفسهم ال تقنطوا مـن رحمـه اهللا إن اهللا یغفـر الـذنوب       قل یا عبادي الذین أسرفوا على ¹
 237 :3ج)  153/زمر( جمیعاً إنه هو الغفور الرحیم

أن   لکـم و عسـى   أن تکرهوا شیئاً و هو خیـرٌ   کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ¹
 71 :4ج  396 :3ج)  216/بقره(تحبوا شیئاً و هو شر لکم و اهللا یعلم و أنتم ال تعلمون 

  48، 38 :2ج  38 :2ج  660 :1ج)  57/عنکبوت(الموت ثم الینا ترجعون  ذائقهکل نفسٍ  ¹
 187 :13ج  318 :6ج  762، 575، 262 :5ج  412 :3ج

رکم یوم القیامه فمن زحزح عن النـار و أدخـل   کل نفسٍ ذائقه الموت و إنما توفون أجو ¹
 188 :6ج  149 :3ج)  185/عمرانآل( الجنه فقد فاز و ما الحیاه الدنیا إال متاع الغرور

 522 :1ج)  183/بقره(کتب علیکم الصیام  ¹

کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیـر لکـم و عسـی ان     ¹
، 87 :2ج  522 :1ج  )216/بقـره (تحبوا شیئاً و هو شر لکم و اهللا یعلم و انتم التعلمـون  

 509 :12ج  225 :11ج  489 :6ج  664
 72 :2ج  )26/الرحمن(کل من علیها فان  ¹

 187 :8ج)  38/مدثر(کل نفس بما کسبت رهینه  ¹

 242 :8ج  476، 208 :5ج  )35/انبیا(کل نفس ذائقه الموت  ¹

ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغـی فمـن یکفـر بالطـاغوت و یـؤمن بـاهللا فقـد         ¹
 86 :1ج)  256/بقره(إستمسک بالعروه الوثقی الانفصام لها واهللا سمیع علیم 

)  169/ آل عمـران (اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقـون   الذین قتلوا فی سبیل ال تحسبن ¹
 743 :4ج
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 :4ج) 154/ بقـره  ( ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن ال تشـعرون  ¹
593 
 556 :7ج)  81/توبه........ (ال تنفروا ¹

هدوا باموالهم و انفسهم و اهللا علیهم ال یستأذنک الذین یؤمنون باهللا و الیوم االخر ان یجا ¹
 221 :8ج)  44/توبه(بالمتقین 

ال یستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل اهللا بـاموالهم و   ¹
انفسهم فضل اهللا المجاهدین باموالهم و انفسـهم علـی القاعـدین درجـه وکـال وعـداهللا       

،  451، 416 :1ج) 95/انبیـاء (ن اجـرا عظیمـا   الحسنی و فضل اهللا المجاهدین علی قاعدی
 377 :6ج 21 :2ج
اخذنا ان نسـینا   ال یکلف اهللا نفساً اال وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ¹ و ربنا التو

او اخطأنا ربنا و ال تحمل علینا اصراً کما حملته علی الذین من قبلنا و ربنـا و ال تحملنـا   
غفرلنا و ارحمنا انت مولینا فانصرنا علـی القـوم الکـافرین    ما ال طاقه لنا به واعف عنا و ا

 123 :13ج)  286/بقره(

 127 :5ج  73 :2ج)  11/نساء(اللذکر مثل حظ االنثیین  ¹

/ آل عمـران (علـیم   لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شئٍ فـان اهللا بـه   ¹
 23 :12ج  548 :7ج 283 :4ج)  92

 214 :2ج)  255/بقره........ (اهللا ال اله اال هوالحی القیوم ¹

 722 :4ج)  59/نساء( اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم ¹

اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون اللهم اجعلنی من حزبک فـان حزبـک    اللهم ¹
هم المفلحون اللهم اجعلنی من اولیائک فان اولیائک ال خوف علیهم و ال هـم یحزنـون   

 566 :8ج)  10/صف(

 620 :2ج)  5/فاتحه(اللهم ایاك نعبد و ایاك نستعین  ¹

 187 :8ج)  39/نجم(لیس لالنسان اال ما سعی  ¹

 735 :1ج)  11/تغابن(ب من مصیبه اال باذن اهللا ما اصا ¹

 181 :8ج)  10/انفال) (126/عمرانآل(ما النصر اال من عند اهللا  ¹
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ما عندکم ینفذو ما عنداهللا باق و لنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کـانوا یعملـون    ¹
 409 :5ج)  96/نحل(

 264 :7ج)  56/ذاریات.... (ما فقلت ¹

)  75/نسـاء (اهللا والمستضعفین من الرجـال و النسـاء والولـدان    یلمالکم التقاتلون فی سب ¹
 611 :3ج  670 :1ج
 283 :8ج)  32/لقمان) (25/عنکبوت) (29/اعراف) (22/یونس(مخلصین له الدین  ¹

 739 :1ج)  245/بقره(یقرض اهللا قرضا حسنا فیضاعفه ] ذا الذي[من  ¹

من قضی نحبه و منهم من ینتظر و من المؤمنین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم  ¹
، 76 :3ج  642، 636، 445، 437، 182 :2ج  595، 486 :1ج)  23/احزاب(ما بدلوا تبدیال 

، 439، 410، 257 :6ج 476 :5ج  750، 288، 165، 156، 140، 56، 28 :4ج  670، 264
  666، 610، 582 :10ج  465، 364، 293 :8ج  790، 601، 341 ،114 :7ج  620، 560
 272، 247 :13ج  473، 138، 66 :12ج

ینتظـرو   من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ¹
 750 :4ج)  23/احزاب(ما بدلوا تبدیال 

من طلبنی وجدنی، و من وجدنی عرفنی، و من عرفنی احبنـی، و مـن احبنـی عشـقنی،      ¹
ومن عشقنی عشقته، و من عشقته قتلته، و من قتلته فعلی دیته، و من علی دیته فانادیتـه  

 562 :12ج  211 :11ج  236 :8ج)  250/بقره(

ال مثلها و من عمـل صـالحاً مـن ذکـر او انثـی و هـو مـؤمن        فال یجزي ا سیئهمن عمل  ¹
 252 :12ج)  39/مومن( یرزقون فیها بغیر حساب الجنهفاولئک یدخلون 

 248 :13ج)  23/احزاب(منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال  ¹

 557 :7ج)  81/توبه....... (نار جهنم ¹

 231 :1ج)  16/قاف(نحن اقرب الیه من حبل الورید  ¹

 527 :8ج  689 :6ج)  13/صف( و فتح قریب نصر من اهللا ¹

 :3ج)  7/ابـراهیم ( لشدید  و إذ تأذن ربکم لئن شکرتم ألزیدنکم و لئن کفرتم إن عذابی ¹
237 ،573 ،623 
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 476 :3ج  553 :1ج)  156/بقره(و اذا اصابتهم مصیبه قالوا اناهللا و انا الیه راجعون  ¹

 527 :2ج)  146/انفال(و اصبروا ان اهللا مع الصابرین  ¹

  284 :4ج 327 :3ج  627 :2ج)  103/عمرانآل(و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا  ¹
 422 :7ج  748 :6ج
و من رباط الخیـل ترهبـون بـه عـدو اهللا و عـدوکم و       هو اعدوا لهم ما استطعتم من قو ¹

  352 :8ج  740، 728 :5ج)  60/ انفــال( آخــرین مــن دونهــم ال تعلمــونهم اهللا یعلمهــم
 16 :12ج  610 :10ج
 349 :9ج  و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث أخرجوکم و ¹

فأولئک منکم و أولوا األرحام بعضـهم   و الذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم ¹
 688 :12ج)  75/انفال(ء علیم  کتاب اهللا إن اهللا بکل شی  ببعضٍ فی  أولى

 54 :8ج  433 :3ج)  69/عنکبوت(و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا  ¹

 230 :2ج)  58/حج......... (اهللا ثم قتلواو الذین هاجروا فی سبیل ¹

 378، 111 :2ج)  301/والعصر... (.....و العصر ان االنسان ¹

 354 :8ج)  249/بقره(و اهللا مع الصابرین  ¹

 )40/انفال(و نعم النصیر   و إن تولوا فاعلموا أن اهللا موالکم نعم المولى ¹
 734 :1ج)  78/حج(و جاهدوا فی اهللا حق جهاده  ¹

و ذاالنون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر علیه فنادي فـی الظلمـات ان ال الـه اال انـت      ¹
سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین و 

 201 :9ج  و انت خیر الوارثین زکریا اذ نادي ربه رب ال تذرنی فردا

 768 :7ج  299 :3ج)  55/ذاریات( تنفع المؤمنین  و ذکر فإن الذکرى ¹

¹ 216 :1ج)  227/شعرا(منقلب ینقلبون  و سیعلم الذین ظلموا اي 

واقتلـوهم  * ان اهللا ال یحب المعتـدین  و قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ¹
، 482 :3ج)  190-191/بقره( ...ُةلفتنحیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم وا

 158 :11ج  485
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)  190/بقـره ( و قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهللا ال یحب المعتدین ¹
 712، 614 :9ج  577 :8ج  626، 139، 31 :5ج  396 :1ج

 74 :5ج  64 :1ج)  244/بقره(و قاتلوا فی سبیل اهللا و اعلموا ان اهللا سمیع علیم  ¹
 هللا فإن انتهوا فال عدوان إال علـى الظـالمین   و قاتلوهم حتى ال تکون فتنه و یکون الدین ¹

 397، 16 :3ج 176 :4ج  597 :1ج)  193/بقره(

و یکون الدین کله هللا فان انتهوا فان اهللا بما یعملـون بصـیر    فتنهو قاتلوهم حتی التکون  ¹
 94 :13ج 352،540، 253 :8ج)  39/انفال(

نتهـوا فـال عـدوان اال علـی     و قاتلوهم حتی التکون فتنه و یکـون الـدین کلـه هللا فـان ا     ¹
، 174، 116، 86، 33 :5ج  630، 48، 38 :2ج  537، 465، 158 :1ج)  193/بقره(الظالمین 

 193 :11ج  403، 356، 152 :7ج  685، 344، 278، 200 :6ج  677، 628

 215 :9ج  و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر ¹

ربک أال تعبدوا إال إیاه و بالوالدین إحساناً إما یبلغن عنـدك الکبـر أحـدهما أو      و قضى ¹
 523 :3ج)  23/اسراء( کالهما فال تقل لهما أف و ال تنهرهما و قل لهما قوالً کریماً

 150 :5ج)  26-27/الرحمن........ (و کان من علیها ¹

 522 :1ج)  178/بقره(و کتب علیکم القصاص  ¹

 :7ج  369 :6ج  194 :3ج)  157/عمـران آل(...  ةراهللا او متم لمغفـ و لئن قتلتم فی سبیل ¹
 597 :10ج  212



 819)   آیات قرآنی(نمایه  ¹استان سمنان 

آل( بـل احیـاء عنـد ربهـم یرزقـون     ] فـی سـبیل اهللا امواتـاً   [و ال تحسبن الـذین قتلـوا    ¹
، 588، 567، 562، 323، 289، 261، 167، 129، 63، 25 :2ج  444 :1ج)  169/عمــــــران

، 475، 449، 418، 362، 306، 296، 282، 251، 241، 222، 201، 181 :3ج  715، 606
، 578، 318، 310، 304، 120، 86، 37 :4ج  698، 680، 655، 572، 549، 529، 528،  496
628  5: 39 ،116 ،134 ،139 ،190 ،205 ،207 ،288 ،291 ،300 ،329 ،502 ،651 ،666 ،
 ،631، 628، 600 ،554، 545، 551، 497، 336،427 ،166، 30،150 :6ج  795، 720،  677
، 465، 440، 432، 427، 420، 396، 355، 343، 150،290، 140، 133، 61، 56 :7ج  727
، 279، 43 :9ج  750، 726، 689، 682، 666، 634، 625، 621، 611، 606، 518، 477، 473
، 525، 490، 485، 470، 405، 395، 369 :10ج  676، 525، 497، 431، 346، 323، 285
، 197، 158، 154، 145، 127، 121، 111، 50، 40، 16،34 :11ج  740، 713، 603، 541
، 108، ،98، 62، 41، 30، 23 :12ج،  322، 304، 236، 265، 245، 217، 216، 211، 207
129 ،211 ،291 ،300، ،492 ،514 ،603 ،631 ،665 

 187 :8ج)  38/نجم(و ال تزر وازره وزر اخري  ¹

 :1ج) 154/بقـره ( عروناهللا اموات بل احیاء و لکن ال تشـ و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل ¹
، 154، 16، 84 :6ج  252 :4ج 593، 389، 222، 45 :3ج  703، 662، 272، 77 :2ج  642
 :9ج  712، 602، 482، 252، 236 :8ج 411، 128، 98 :7ج  505، 285،392، 195، 179
 228، 221، 134 :12ج 459، 79 :11ج  702، 607، 399، 273 :10ج  648

 681 :1ج)  139/عمرانآل(و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین  ¹

 689 :2ج)  62/یونس(و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون  ¹

 568 :2ج)  6/روم(و ال یخلق اهللا وعده  ¹

)  143/عمـران آل(و لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون  ¹
 65 :1ج
 436 :2ج)  11/منافقون( و لن یؤخر اهللا نفساً إذا جاء أجلها و اهللا خبیرٌ بما تعملون ¹



 )دفتر سیزدهم(نامه کامل شهدا  وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      820

و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمـرات و بشـر    ¹
 :1ج)  156-155/بقـره (الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا اناهللا و اناالیه راجعون * الصابرین

  414 :10ج 177، 144، 133، 130، 129 :8ج  71 :7ج  194 :6ج  274 :3ج  737
 371 :12ج
 131 :3ج)  110/بقره... (و ما تقدموا النفسکم من خیر تجدوه عنداهللا  ¹

 113 :2ج)  88/هود....... (و ما توفیقی اال باهللا علیه توکلت ¹

لکم و لتطمئن قلوبکم به و مـا النصـر إال مـن عنـد اهللا العزیـز        و ما جعله اهللا إال بشرى ¹
 476 :7ج)  126/عمرانآل( الحکیم

أمرنا و ثبت أقدامنا و انصرنا   و ما کان قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إسرافنا فی ¹
 762 :5ج)  147/عمرانآل( على القوم الکافرین

 389 :2ج)  145/عمرانآل(اهللا کتابا مؤجال و ما کان لنفس ان تموت اال باذن ¹

سبیل اهللا و المستضعفین من الرجال و النسـاء و الولـدان الـذین      و ما لکم ال تقاتلون فی ¹
یقولون ربنا أخرجنا من هذه القریه الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنک ولیـا و اجعـل لنـا    

 :7ج 135 :6ج 784 :5ج  690 :4ج 397 :3ج  515 :2ج) 75/نسـاء ( من لـدنک نصـیراً  
258 
 ن الدار اآلخره لهی الحیـوان لـو کـانوا یعلمـون    و ما هذه الحیاه الدنیا إال لهو و لعب و إ ¹

 646 :6ج)  64/عنکبوت(

 457 :8ج  369 :7ج  646 :6ج)  54/عمرانآل(مکروا و مکر اهللا واهللا خیر الماکرین و  ¹

و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر  ¹
 702، 475 :5ج  239 :2ج  401، 328 :1ج)  23/احزاب(و ما بدلوا تبدیال 

 :2ج)  207/بقـره ( و من الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رئـوف بالعبـاد   ¹
 755 :12ج  519 :8ج  634، 463 :7ج  406 :4ج  697

 231 :1ج)  3/طالق(اهللا فهو حسبه و من یتوکل علی ¹

 707 :8ج)  71/احزاب( ن یطع اهللا و رسوله فقد فاز فوزا عظیماو م ¹



 821)   آیات قرآنی(نمایه  ¹استان سمنان 

  724 :2ج  )74/نساء(و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیماً  ¹
 729، 704 :12ج  729 :3ج

االرض و نجعلهم االئمـه و نجعلهـم الـوارثین    و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی  ¹
 466 :8ج  639 :7ج  285 :6ج 237 :3ج  568 :2ج)  5/قصص(

صدورهم من غل تجري من تحتهم األنهار و قالوا الحمد هللا الـذي هـدانا     و نزعنا ما فی ¹
لهذا و ما کنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنـا بـالحق و نـودوا أن تلکـم     

 152 :5ج  515 :3ج)  43/االعراف( ه أورثتموها بما کنتم تعملونالجن

، 527، 367، 313، 295، 111،232، 100 :2ج)  46/انفــال(واصــبروا ان اهللا مــع الصــابرین  ¹
 434 :3ج 648
 :7ج  711، 708، 188، 119 :1ج)  103/عمرانآل(واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و التفرقوا  ¹

264 
اجرجوهم من حیـث اخرجـوکم والفتنـه اشـد مـن القتـل        واقتلوهم حیث ثقفتموهم و ¹

 42 :2ج)  191/بقره(

 766 :6ج  500 :2ج)  74/انفال...... (اهللاوالذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل ¹

، 304 :2ج  508 :1ج)  156/بقره(والذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا اناهللا و انا الیه راجعون  ¹
311 
  433 :3ج)  69/عنکبـوت ( المحسـنین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سـبلنا و ان اهللا لمـع   ¹

 103 :11ج  107 :6ج  711، 308 :5ج

و التخافوا و التحزنـوا و أبشـروا    ئکهنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیهم المالوالذین قالوا رب ¹
 248 :8ج)  30/فصلت(التی ان کنتم توعدون 

والذین هاجروا فی سبیل اهللا ثم قتلوا او ماتو لیرزقنهم اهللا رزقنا حسناً و ان اهللا لهو خیـر   ¹
 193 :13ج  672، 280 :7ج  131، 125 :6ج  348 :5ج  460 :1ج  )58/حج(الرازقین 

، فوسطن بـه جمعـا    ¹ والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعاً
 370 :8ج)  5-1/عادیات(
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اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بـالحق و  * ان االنسان لفی خسر* والعصر ¹
 476 :5ج 706، 673 :4ج 511 :3ج  )1-3/والعصر(تواصوا بالصبر 

 237 :1ج)  82/لاسرائیبنی(وال یزید الظالمین اال خسارا ... والقرآن  ¹

 445 :1ج)  146/عمرانآل(واهللا یحب الصابرین  ¹

 :8ج)  17/عمـران آل(واولوا العلم قائما بالقسط ال اله اال هو العزیـز الحکـیم   ئکه والمال ¹
438 
 وعد اهللا المؤمنین و المؤمنات جنات تجري من تحتها االنهـار خالـدین فیهـا و مسـاکن     ¹

 307 :7ج)  72/توبه(

آل(خیـرٌ ممــا یجمعــون   رحمــهمـن اهللا و   هلمغفــراهللا او مـتم  ولـئن قتلــتم فـی ســبیل   ¹
 303 :13ج  442 :2ج)  157/عمران

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا أمواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتیهم  ¹
اهللا من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقـوبهم مـن خلفهـم اال خـوف علـیهم والهـم       

، 305، 254، 175، 153، 152، 142، 90، 84، 74، 46، 39 :1ج  )169/عمـران آل. (یحزنـون 
، 168، 105، 62، 26 :5ج 698 :4ج 118 :3ج  636، 572، 561، 512، 475، 374، 326
205 ،207 ،237 ،283 ،288 ،291 ،300 ،318 ،329 ،335 ،344 ،389 ،431  ،482 ،483 ،
، 485 :12ج  384، 300، 214، 87 :6ج  753، 704، 619، 604، 598، 587، 548، 542
 311، ،283، 203، 171، 140، 39، 29 :13ج  756، 742، 711، 527

ء من الخوف و الجوع و نقصٍ من االموال و االنفس و الثمـرات و بشـر   ولنبلونکم بشیٍ ¹
 183 :9ج  صابتهم مصیبه قالوا انا هللا و انا الیه راجعونالصابرین الذین اذا ا

وهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک وهبنـی صـبرت علـی حـر نـارك       ¹
 177 :8ج)  216/بقره( فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک

هو الذي انزل سکینه من قلوب المؤمنین لیزدادو ایمانا مع ایمانهم و هللا جنود السـموات   ¹
 67 :8ج)  4/فتح(ض و کان اهللا علیما حکیما و االر

الـدین کلـه و کفـی بـاهللا شـهیدا      هوالذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علی ¹
 364 :9ج  702 :1ج)  28/فتح(



 823)   آیات قرآنی(نمایه  ¹استان سمنان 

فـادخلی فـی عبـادي و ادخلـی      ضیهمر ضیهارجعی الی ربک را لمطمئنهیا ایتها النفس ا ¹
ــی  :6ج  796، 436، 239 :5ج  261 :4ج  521، 81 :3ج  481 :1ج)  27-30/فجــر( جنت

 452 :12ج  340 :11ج  241 :9ج  709، 585، 491، 448، 307 :7ج  175

 738 :1ج)  6/انشقاق(یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحاً فمالقیه  ¹

ه یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکـم نـوراً   یا أیها الذین آمنوا اتقوا اهللا و آمنوا برسول ¹
رحیم 402 :1ج)  28/الحدید( تمشون به و یغفر لکم و اهللا غفور 

یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهللا و ابتغوا الیه الوسیله و جاهـدوا فـی سـبیله لعلکـم تفلحـون       ¹
 686 :4ج)  35/مائده(

لغـد و اتقـوا اهللا إن اهللا خبیـرٌ بمـا     یا أیها الذین آمنوا اتقوا اهللا و لتنظر نفس مـا قـدمت    ¹
 145 :3ج)  18/حشر(تعملون 

 :1ج)  45/انفـال (یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا و اذکرواهللا کثیراً لعلکم تفلحون  ¹
 754، 744 :5ج  608

 یا أیها الذین آمنوا اذکروا نعمه اهللا علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیهم ریحاً و جنوداً ¹
 340، 327 :3ج)  9/احزاب(لم تروها و کان اهللا بما تعملون بصیراً 

ان اهللا مع الصابرین و التقولوا لمن یقتل فی  ها ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلوی ¹
 631، 580 :5ج  56 :3ج) 153-157/بقـره ( سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن التشـعرون 

 48 :12ج
)  200/عمرانآل( صبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اهللا لعلکم تفلحونیا أیها الذین آمنوا ا ¹

 148 :2ج
تومنون باهللا و رسـوله  *تنجیکم من عذاب الیم هیا ایها الذین آمنوا اهل ادلکم علی تجار ¹

، 10/صف(سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون و تجاهدون فی
 526 :5ج)  11

  802 :5ج)  71/نسـاء ( ذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبـات أو انفـروا جمیعـاً   یا أیها ال ¹
 42 :7ج  296 :6ج
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منوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم غلظـه و اعلمـوا أن اهللا   یا أیها الذین آ ¹
 369 :6ج  525 :2ج)  123/توبه( مع المتقین

یا أیها الذین آمنوا کونـوا قـوامین بالقسـط شـهداء هللا ولـو علـى أنفسـکم أو الوالـدین          ¹
ا فاهللا أولى بهما فال تتبعوا الهوى أن  تعـدلوا وإن تلـووا أو   واألقربین إن یکن غنیا أو فقیرً

ا  641 :10ج  429 :1ج) 135/نساء( تعرضوا فإن اهللا کان بما تعملون خبیرً

االرض او لذین کفروا و قـالوا إلخـوانهم اذا ضـربوا فـی    کا[یا ایها الذین آمنوا ال تکونوا  ¹
)  156/عمـران آل... ( ماتوا و ما قتلـوا لیجعـل اهللا ذلـک   ] ما[غزي و لو کانوا عندنا ] کانوا
 168 :10ج
 438 :2ج  392 :1ج)  2/صف(یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ماال تفعلون  ¹

وا فی سـبیل اهللا اثقـالتم الـی االرض ارضـیتم     یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفر ¹
، 396 :1ج )38/توبـه (الدنیا فی اآلخر اال قلیـل   ةالدنیا من اآلخره فما متاع الحیو ةبالحیو

 106 :6ج 604 :5ج 445، 389 :3ج  716

 و جاهـدوا فـی سـبیله لعلکـم تفلحـون      لوسیلهیا ایها الذین امنوا اتقوا اهللا و ابتغوا الیه ا ¹
 465 :12ج  742 :10ج  169 :8ج)  35/مائده(

 723 :4ج)  45/ بقره(ان اهللا مع الصابرین  هیا ایها الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلو ¹

یا ایها الذین امنوا ان تتقوا اهللا یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفـرلکم واهللا   ¹
 750 :1ج)  29/انفال(ذوالفضل العظیم 

ا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باهللا و رسـوله و  ی ¹
، 9/صـف (یر لکم ان کنـتم تعلمـون   تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذلکم خ

، 338 :6ج  534، 20 :3ج  483، 336، 229، 16 :2ج  379، 219، 117 :1ج)  11، 10
 680، 503، 177، 83 :12ج  330، 97 :11ج 773، 756، 608

 789 :7ج)  1/حج( ء عظیم یا أیها الناس اتقوا ربکم إن زلزله الساعه شی ¹

و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعـارفوا إن أکـرمکم     یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکرٍ و أنثى ¹
 648 :6ج)  13/حجرات(عند اهللا أتقاکم إن اهللا علیم خبیرٌ 



 825)   آیات قرآنی(نمایه  ¹استان سمنان 

، 190 :1ج)  153/بقـره (یا ایهاالذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلواه ان اهللا مع الصـابرین   ¹
 406، 111 :2ج  653، 650، 625، 546، 223

فـان اهللا ال یرضـی عـن القـوم الفاسـقین      ] فان ترضوا عـنهم [یحلفون لکم لترضوا عنهم  ¹
 62 :1ج)  96/توبه(

 464 :2ج)  10/فتح(یداهللا فوق ایدیهم  ¹

  596 :1ج)  8/صـف (یریدون لیطفؤا نوراهللا بافواههم واهللا متم نـوره ولـوکره الکـافرون     ¹
 645 :6ج
  649، 237 :1ج)  88-89/شـعرا ( یوم الینفع مال و ال بنون اال من اتـی اهللا بقلـب سـلیم    ¹

 284 :12ج  389 :2ج
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شـما  همـۀ  و اند زنده لکهب د،ینپندار مرده شوند، یم کشته خدا راه در که] را[ی کسان آن ¹
 وی گرسـنگ  و تـرس  چـون  هـا،  یسخت به را شما البته و. یافت دینخواه را قتیحق نیا

 آن از شیآسـا  و مـژده  و بشـارت  و مییازمـا یب زراعـت  آفات و نقوص و اموال نقصان
 شـدند،  دچـار ي نـاگوار  و سـخت  حـال  به چون که آنان] و. [است صابران با ها یسخت
 کـرد  میخـواه  رجـوع  اوي سـو  بـه  خـدا  فرمـان  بـه  مـا  نـد یگو و گرفتـه  شهیپي صبور

 128 :7ج  318 :5ج  )154/بقره(
  عالمنـد  رسـتگاران  خـود  بحقیقـت  آنهـا  و راستند براه خویش پروردگار لطف از آنان▪ ¹

 571 :5ج)  5/بقره(
 و هـا  مـال  بـا  خـدا  راه در کردنـد  کوشـش  و کردنـد  هجـرت  و آوردند ایمان که آنان▪ ¹

 :5ج ) 20/توبـه ( رسـتگارند  آنـان  و خـدا  نزد آنان درجۀ است تر گبزر خود هاي جان
472 
 جهـاد  خـدا  راه در و نمـوده  هجـرت  خـود  وطن از و گرویدند اسالم دین به که آنان▪ ¹

 مهربـان  و بخشـاینده  آنهـا  بـر  خدا که باشند خدا رحمت منتظر و امیدوار اینان کردند،
 715 ،236 :5ج ) 218/بقره( است

ـ مپندار مـرده  شـوند،  یمـ  کشـته  خـدا  راه در کـه  آنان▪ ¹  نـزد  و انـد  زنـده  آنهـا  بلکـه  د،ی
 290 :7ج  )169/عمران آل(د شون یم دادهي روز پروردگارشان

  ترجمۀ آیات قرآنیترجمۀ آیات قرآنی
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 کردنـد، ي پافشـار  خود مقدس آرمان نیا بر سپس و است اهللا ماي خدا گفتند که آنان▪ ¹
 وعـده  کـه ی بهشـت  به را شما و دینباش نیغمگ و دینترس که ندیآ فرود آنان بر فرشتگان
 162 :7ج  )31/فصلت(د با بشارت دادند،

 فرشـدگان  ماندنـد،  پایـدار  ایمـان  این بر و خداست ما پروردگار محققاً گفتند که آنان▪ ¹
 از انـدوهی  و خوف و ترسی هیچ دیگر که) دهند مژده و( شوند نازل آنها بر) رحمت(

د بـا  بشـارت  نـد، داد وعـده ) انبیـا ( کـه  بهشـتی  همان به را شما و ندارید، خود گذشته
 22 :6ج  425 :5ج  )30/فصلت(
 جهـاد  جانشـان  و مـال  با خدا راه در و گزیدند هجرت وطن از و آوردند ایمان آنانکه▪ ¹

ـ  در سـعادتمندان  و رسـتگاران  آنـان  و اسـت  بلندي مقام خدا نزد را آنها کردند د عالمن
 187 :7ج  16 :6ج  598، 568، 541 :5ج  )169/عمران آل(
 خواهـد  باقی ابد تا خداست نزد آنچه و شد خواهد نابود همه هست شما نزد در آنچه▪ ¹

 کـه  آنچـه  از است بهتر دهیم می صابران و استقامتگران به که پاداشی و اجر حتماً و بود
 409 :5ج  )96/ نحل(د دهی می انجام

 بعضـی  و دانسـتند  راست و بستند پیمان خدا با که را آنچه که هستند مردانی مؤمنین از ¹
 در آنـان  از بعضی و نوشیدند شهادت شیرین شربت و رسیدند خویش مقصد به آنها از

 702 :5ج  )23/احزاب(د نکردن دیگري چیز به تبدیل آنرا و انتظارند
 بخشـید  نجات دردناك عذاب از را شما که سودمند تجارتی به را شما آیا ایمان اهل اي ¹

 راه در جان و مال با و آورید مانای رسول و شما به که است این تجارت آن کنم داللت
-11/صـف ( باشید آگاه اگر است بهتر شما براي تجارتی هر از کار این کنید جهاد خدا
 526 :5ج ) 10
 جهـاد  براي متفق یکبار همه یا دسته دسته آنگاه و برگیرید جنگ سالح ایمان اهل اي▪ ¹

 41 :7ج  802 :5ج  )71/نساء( روید بیرون
 و کنید پایداي باید شدید مقابل دشمن از فوجی با گاه هر اید دهآور ایمان کسانیکه اي▪ ¹

 744 :5ج  )45/انفال( گردید فاتح و پیروزمند که باشد آرید، یاد پیوسته را خدا
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 شـکیبایان  بـا  خـدا  بدرسـتیکه  نماز و صبر به جوئید یاري آوردید ایمان که کسانی اي▪ ¹
 580 :5ج  )153/بقره( است

 را ایشـان  باشـد  هایشـان  مال و هایشان جان با مومنین از ستا مشتري خدا که بدرستی▪ ¹
 688 :5ج  )111/توبه( بهشت

 کـامالً  بسـتند  خدا با که پیمانی و عهد به که هستند مردانی بزرگ مؤمنان آن از برخی▪ ¹
 مقاومـت ) شـهادت  فـیض ( انتظـار  به برخی و کردند ایستادگی عهد آن بر و کردند وفا

 515 :5ج  )23/احزاب( ندادند یرتغی را خود عهد هیچ و کرده
 مقـدر  بزرگـی  ثـواب  و فضـل  راهش در مجاهدین براي عالم پروردگار که درستی به▪ ¹

 آن از جنــت و مغفــرت و رحمــت داده برتــري برنشســتگان را آنهــا و اســت فرمــوده
 458 :5ج)  95/نساء(ت اس اهللا سبیل  فی مجاهدین

 ولـی  انـد  زنـده  بلکه اند نمرده ها آن دنگویی مرده شود می شهید خدا راه در که کسی به▪ ¹
 604 :5ج)  154/بقره( کنید نمی درك را واقعیت این شما
 489 :5ج  )28/رعد( گیرد آرام شما هاي دل تا باشید خدا یاد به▪ ¹
 کردنـد  جهـاد  خـدا  راه در کردنـد  هجـرت  و انـد  آورده ایمـان  که آنهایی که درستی به▪ ¹

 146 :6ج  )58/حج( رستگاران هستند آنها و ددارن خداوند نزد در را مقام واالترین
 صـلح  بـه  دعوت) کارزار در و( مدارید روا سستی دین راه در ایمان اهل اي شما پس▪ ¹

 و بـود  خواهید تر مقام بلند و غالب کفار بر شما که کنید حق دین به دعوت بلکه نکنید
 558 :5ج  )35/محمد( کاهد نمی هیچ شما اعمال از و. شماست با خدا
 و نکردنـد  شـک  پـس  رسولش و خدا به گرویدند که آنانند مؤمنان که نیست این جز▪ ¹

 راسـتگویان  ایشـانند  گـروه  آن خـدا  راه در هایشـان  جـان  هاشـانو  مـال  بـه  کردند جهاد
 752 :5ج  )16/حجرات(
 کـودك  و زن و مـرد  از نـاتوان ی جمعـ  کهی صورت در دیکن ینم جهاد خدا راه در چرا▪ ¹

 784 :5ج  )75/نساء( کفارند ظلم ریاس شما
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 جهـاد  خـدا  راه در ها آن کرده خریداري بهشت بهاي به را ایمان اهل مال و جان خدا▪ ¹
 اسـت  قطعـی  وعده این شوند کشته خود یا و رسانند قتل به را دین دشمنان که کنند می
 از و فرمـوده  یـاد  قرآن و انجیل و تورات) آسمانی دفتر سه( در که عهدیست و خدا بر

 که دهید بشارت معامله این در خود به شما ایمان اهل اي کیست؟ عهد به اتروف با خدا
   ،174 :5ج  )111/توبـه ( اسـت  بزرگـی  فیروز و سعادت حقیقت به خدا با معاهده این
 160، 135 :6ج
 نباشـید  ستمگار ولی کنید جهاد برخیزند شما دشمنی و جنگ به که آنان با خدا راه در▪ ¹

 626 :5 ج  )190/بقره( داردن دوست را ستمگر خدا که
 ایمـان  و هایشـان  جـان  و هایشـان  مـال  بـا  جهاد با کردند هجرت خدا راه در که کسانی▪ ¹

 33 :7ج  )20/توبه( رستگارند اینان و دارند عظیم اجري خدا نزد آوردند
 :5ج  )69/عنکبـوت ( کنـیم  می هدایت را آنها هایی راه از کنند جهاد ما راه در کسانیکه▪ ¹

711 
 روزي خـدا  نـزد  و اند زنده بلکه اند مرده اند شده کشته خدا راه در که آنان مبرید گمان▪ ¹

 :5ج  ٢٦٦ :4ج  ٣٨٩ :3ج  588، 289، 63  :2ج 175 :1ج )169/عمـران  آل( خورند می
، 84 :6ج  ،795 ،720، 651، 619، 587، 548، 542، 451، 390 ،381، 344، 329، 283
 :11ج   556، 476 :10ج 728 ،525، 277، 118 :8ج  140، 98 :7ج  166 ،150 ،87

 89 :12ج 398

 و کننـد  جهـاد  گزیدند آخرت بر را دنیا مادي حیات که آنان با خدا راه در باید مؤمنان▪ ¹
 ابـدي  بهشـت  در را او که باشد زود گردید فاتح یا شد کشته خدا براه جهاد در هرکس
 241 :7ج  39 :6ج  697 ،185 :5ج  )74/نساء( دهیم عظیم اجري

، 97 :6ج  168 :5ج  )156/بقـره ( رویم می خدا سوي به و آمدیم خدا سوي از همه ما▪ ¹
 104   
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 کـه  کرده خریداري ایشان از بهشت بهاي به را) مؤمنین( مالشان و جان خداوند همانا▪ ¹
 و سـعادت  خـود  ایـن  و... شوند می کشته خود و کشند می پس کنند می جهاد او راه در

 244 :7ج 481 :5ج  )111/توبه( است عظیمی پیروزي
 مرگشـان  یـا  و شـدند  کشته راه این در و کردند هجرت وطن از خدا راه در که آنان و▪ ¹

 بهتـرین  خداونـد  کـه  درسـتی  بـه  گرداند می نصیبشان نیکویی رزق خدا البته. رسید فرا
 125 :6ج  348 :5ج  )58/حج( است دهندگان روزي

 نـزد  در شـهدا  و صدیقین که هستند آنان اند، آورده ایمان پیامبرانش و خدا به آنانکه و▪ ¹
 593 :5ج  )19/حدید( دارند خود براي نوري و پاداش آنان باشند، می پروردگارشان

 هایشان جان و ها مال با کردند جهاد و هجرت خدا راه در و آوردند ایمان که کسانی و▪ ¹
 :6ج  )20/توبـه ( ندرسـتگاران  از کـه  همانـا  خداست، نزد در آنان براي بزرگ اي درجه
131 
 نشـان  آنهـا  بـه  را خودمان هاي راه ما کنند می مجاهده و کوشش ما راه در که کسانی و▪ ¹

 308 :5ج  )69/عنکبوت( است نیکوکاران با خدا همانا و دهیم می
 مـا  و بـدار  قدممان کارمانثابت در اسراف و گناهان از بیامرز را ما پروردگار یا رحیم یا▪ ¹

 762 :5ج  )147/عمران آل( بفرما عطا کفار با مقابله یاراي را
گویید که در مقام عمـل خـالف    اید چرا چیزي به زبان می اال اي کسانی که ایمان آورده ¹

این عمل که سخن بگویید و خالف آن کنید بسیار سخت خدا را به خشـم  . کنید آن می
بسـیار دوسـت   خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد کافران پایدارنـد  . آورد و غضب می

 438 :2ج  )2-3-4/صف( دارد می
اال اي اهل ایمان خداترس شوید و هر کسی بنگرد تا چه عملی را بـراي فـرداي خـود     ¹

  )18/حشـر ( خوبی آگاه اسـت  فرستید، از خدا بترسید که او به همه کردارتان به پیش می
 145 :3ج
 245 :8ج  )156/بقره( گردیم بازمی] او[ سوي به و اوییم از ¹
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 بودنـد  بسـته  شیخوي خدا با کهی مانیپ و عهد به صادقانه که هستندی مردان نیمؤمن از ¹
 وجـه  چیهـ  به و کرده مقاومت انتظار به همی برخ و شدند دیشهی برخ پس کردند وفا
 ٣٣٥ ،٦٦ :12ج  621، 451 :9ج  114 :7ج  )23/احزاب( ندادند رییتغ را خود عهد
دست آورنـد، و   فروشند تا رضاي خدا را به میهایشان را  از مردم کسانی هستند که جان ¹

 406  :4ج  )207/بقره( به بندگانش رئوف و مهربان است] نسبت[خدا 
 82 :5ج  )59/نساء( را رسولش و خدا کنید اطاعت ¹
 راه در کـه  مجاهدانی با نشستند باز جهاد از) ناراحتی و بیماري بدون( که باایمانی افراد ¹

 و مـال  بـا  کـه  را مجاهدانی خداوند نیستند یکسان ردندک جهاد خود جان و مال با خدا
 نسـبت ( دسته دو این از هریک به و بخشید برتري قاعدان بر و نمودند جهاد خود جان
 و برتـري  قاعـدان  بـر  را مجاهـدان  و داده نیک پاداش وعده خداوند) نیکشان اعمال به

 رحمـت  و زشآمـر  و خداونـد  ناحیـه  از الهـی  درجاتی است بخشیده عظیمی وپاداش
 اسـت  مهربـان  و آمرزنـده  خداونـد  انـد  داشـته  هـایی  لغزش اگر و گردد می آنان نصیب

 377 :6ج  )95-96/نساء(
 388 :11ج  441 :2ج  )28/رعد( هاست بخش دل آگاه شوید که تنها یاد خدا آرام ¹
  )7/محمـد ( قـدم گردانـد   کنـد و ثابـت   اگر خدا را یاري کنید، خدا هم شما را یاري می ¹

 287 :10ج  721، 86 :2ج
آنکـه   کرد بی کشید و همه را هالك می خواست خود از کافران انتقام می اگر خداوند می ¹

شما در جنگ زحمت بکشید ولیکن این جنگ براي امتحان خلق بـه یکـدیگر اسـت و    
  )54/محمد( آنان که در راه خدا کشته شدند، خدا هرگز رنج اعمالشان را ضایع نگرداند

 476 :10ج
ر راه خدا بمیرید یا کشته شوید در آن جهان به آمرزش و رحمـت خداونـد نائـل    اگر د ¹

 شوید و آن بهتر از هر چیزي است که در حیـات دنیـا بـراي خـود فـراهم تـوان آورد      
 303 :13ج  308 :10ج  194 :3ج  )157/عمران آل(
 261 :2ج  )78/نساء( رسد هاي بسیار محکم باشید مرگ شما فرا می اگر در کاخ ¹
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 در اصل وصیت و اضـافه اسـت  . افزاییم جاي آرید بر نعمت شما می ر شکر نعمت بهاگ ¹
 623، 237 :3ج ) 7/ابراهیم(
اگر کشته شوید در راه خدا یا بمیرید همانا آمرزشی از خدا و رحمتـی اسـت از آنچـه     ¹

 597 :10ج  )157/عمران آل( آورید گرد می
 584 :10ج  )7/محمد( کرداگر یاري کنید خدا را خدا هم شما را یاري خواهد  ¹

 596 :2ج  )30/فرقان( کلی متروك و رها کردند امت من این قرآن بزرگ کتاب تو را به ¹
 521  :3ج  )28/فجر( امروز به حضور پروردگارت باز آي ¹
 ایـن  شما لکن و است زنده بلکه نپندارید مرده شود می کشته خدا راه در که را کس آن ¹

 نقصـان  و گرسـنگی  و ترس چون ها سختی به را شما البته و یافت نخواهید را حقیقت
 هـا  سـختی  آن از آسـایش  مـژدة  و بشـارت  و بیازمـاییم  زراعت آفات و نفوس و اموال

 پیشـه  صـبوري  شـوند   دچـار  نـاگوار  و سـخت  حادثه به چون که آنان است را صابران
-156/بقـره ( کـرد  خـواهیم  رجـوع  او سوي به و آمده خدا فرمان به ما گویند می گرفته
 392 :6ج  )154
 اریبسـ  دارنـد یپا و دسـت  هـم  نیآهن سد مانند کافران با جهاد صف در که را مؤمنان آن ¹

 345 :8ج  )4/صف( دارد دوست
و از شهرهاشـان  ) و بقتل برسانید(را هر جا که بیابید بکشید و ) کافران و مشرکان(آنان  ¹

 42 :2ج  )191/بقره( برانید، چنان که آنان شما را از وطن آواره کردند
آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جانشـان جهـاد    ¹

کردند آنها را نزد خدا مقام بلندي است و آنان بالخصوص رستگاران و سـعادتمندان دو  
ــه( عالمنـــد ، 16 :5ج   47 :4ج   439، 153 ، 29 :3ج 350 ، 214، 96 :2ج ) 20/توبـ

، 565 :10ج  448، 163 :11ج   132، 60 :9ج  453 :8ج  759 :7ج  594 :6ج 144
 241، 121 :13ج  371، 321 :12ج  629
آنان که چون به حادثه سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پیش گرفته و گوینـد مـا    ¹

 340: 3ج  304 :2ج  )156/بقره( سوي او رجوع خواهیم کرد به فرمان خدا آمده و به
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ن و مال کوشش کردند محققاً آنها را بـه راه معرفـت و لطـف    آنان که در راه خدا با جا ¹
 433 :3ج  )69/عنکبوت( کنیم که خداوند یاور نیکوکاران است خویش هدایت می

خداي یکتا است و بر ایـن ایمـان پایـدار ماندنـد و     ) محققاً(آنان که گفتند پروردگار ما  ¹
یچ ترسـی از آینـده و   کـه دیگـر هـ   ) و مژده دهند(فرشتگان رحمت بر آنان نازل شوند 

 اندوهی از گذشته ندارید و شما را به آن بهشـتی کـه انبیـاء وعـده دادنـد بشـارت بـاد       
 685 :9ج  248 :8ج  630 :2ج  102 :1ج  )30/فصلت(
که از وطن هجرت نمودند و از دیار خویش بیرون شده و در راه خدا رنـج کشـیده    آنان ¹

ن را در پرده لطف خود بپوشانیم و آنها را و جهاد کرده و کشته شدند همانا گناهان ایشا
هایی درآوریم که زیر درختانش نهرها جاري است این پاداش است از جانـب   به بهشت

 ٤١٤ :12ج 420 :11ج  617 :10ج  230 :2ج  )58/حج( خدا
آنانکه گفتند خداي ما فقط اهللا اسـت بـر ایـن آرمـان مقـدس خـود پافشـاري کردنـد          ¹

ند که نترسید و غمگین مباشید و شما را به بهشـتی کـه وعـده    فرشتگان بر آنان فرود آی
 613 :4ج  )30/فصلت( یافته بودید شاد باشید

اند، باید در راه خدا پیکار کننـد و آن کـس کـه     آنها که زندگی دنیا را به آخرت فروخته ¹
 در راه خدا پیکار کند و کشته شود تا پیـروز گـردد پـاداش بزرگـی بـه او خـواهیم داد      

 148 :1ج  )74/نساء(
 دوسـتان  با مومنان شما پس کنند می جهاد شیطان راه در کافران و خدا راه در ایمان اهل ¹

  )76/نسـاء (ت اسـ  ضـعیف  و سسـت  بسیار شیطان سیاست و مکر که کنید نبرد شیطان
 762 :8ج  532 :6ج  105 :2ج
 و حـق  کـار یپ صـحنۀ  در کـه  را شما دیازمایب تا د،یآفر رای زندگ و مرگ که آن اوست ¹

 ٤٣٥ :12ج  128 :8ج  458 :7ج  )2/ملک( است کوکارترین شما از نیکدام باطل
 خـدا  و مانشانیا بری مانیا دیفزایب تا نیمؤمني ها قلب در را آرامش فرستاد آنکه اوست ¹

 67 :8ج  )4/فتح( میحکي دانا خداست و نیزم و آسماني لشکرها راست
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از شما اگر در چیزي   و رسول و اولیاء امر را، برید خدا  که ایمان آوردید فرمان  اي آنان ¹
خدا و رسولش باز گردانیدآن را اگر باشید که ایمـان آورنـده بـه      با هم ستیزه کردید به

 334، 188 :10ج  )59/نساء( خدا و روز آخرت این بهتر است و نکوتر در فرجام
طاعت و عبادت حق اي انسان غافل مباش از آن روز و البته با هر رنج و مشقت دو راه  ¹

 221 :13ج  )6/انشقاق( رويبکوش که عاقبت به حضور پروردگار خود می
بـه خـدا توسـل    ) وسیله ایمان و پیروي از اولیاء حق به(اي اهل ایمان از خدا بترسید و  ¹

 465 :12ج 686 :4ج  )35/مائده( جویید و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید
) آخـرت (تجارتی سـودمند کـه شـما را از عـذاب دردنـاك      اي اهل ایمان آیا شما را به ¹

  خدا و رسول او ایمان آرید و بـه   نجات بخشد داللت کنم؟ آن تجارت این است که به
اگر دانـا باشـید بـراي شـما     ) از هر تجارت(این کار . مال و جان در راه خدا جهاد کنید

آب (درختـانش نهرهـا   ببخشد و در بهشتی که زیـر ] را[بهتر است، تا خدا گناهان شما 
هــایی  هــاي عــدن جــاودانی منــزل اســت داخــل گردانــد و در بهشــت  جــاري) گــوارا
عطا فرماید این همان رستگاري بزرگ و سعادت عظماي بنـدگان  ) قصرهاي عالی(نیکو
 83 :12ج  340، 61 :10ج  596 :4ج  )10-13/صف( است

و بـه ذکـر خـدا و نمـاز     اي اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید  ¹
و آن کسی را که در راه خدا کشته شده مرده * توسل جویید که خدا یاور صابران است

و البتـه  * نپندارید بلکه او زنده ابدي است ولیکن شما این حقیقت را درنخواهید یافت
ها و آفات بیازماییم  هایی چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و جان شما را به سختی

اي برخـورد کننـد صـبر     آنانکه چون به حادثه* ت و مژده آسایش صابران استو بشار
آن گروهند مخصـوص  * سوي اوست بازگشت ما پیشه کنند و گویند ما از خداییم و به

و  110/کهـف ( الطاف الهی و رحمت خاص خداوند و آنها به حقیقت هدایت یافتگانند
 449 :4ج  111 :2ج  )153/و بقره 1-3والعصر 
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صبر و مقاومت سفارش کنیـد و   ل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به اي اه ¹
 مهیا و مراقبت کار دشمن بوده و خداترس باشید، باشـد کـه فیـروز و رسـتگار گردیـد     

 148 :2ج  )200/عمران آل(
کنند، پس شـما مؤمنـان    اي اهل ایمان شما در راه خدا و کافران در راه شیطان جهاد می ¹

شیطان بجنگید و از آنها هیچ بیم و اندیشه مکنید که مکر و سیاسـت شـیطان    با دوستان
 61 :1ج  )76/نساء( بسیار ضعیف است

 ایمـان  به بکنم داللت یابید می نجات خدا عذاب از که تجارتی به را شما ایمان اهل اي ¹
  )10-11/صف( جانهایتان و اموال با خدا راه در کنید جهاد و رسولش و خدا به بیاورید

 608 :6ج
پروردگارت بـاز گـرد در حـالی کـه تـو از       -به سوي آفریدگار* اي روح مطمئن شده ¹

  )27-28/فجـر ( لطف خداوند خوشنود هستی و بندگی تو موجب رضاي خداوند است
 587 :11ج
ایـد اطاعـت کنیـد خـداي را و رسـول را و اولیـاء امـر را         اي کسانی کـه ایمـان آورده   ¹

 420 :4ج  199 :2ج ) 59/نساء(
اید آیا شما را بر آن بازرگانی راه نمایم که شـما را از عـذاب    اي کسانی که ایمان آورده ¹

هـاي   هـا و جـان   دردناك برهاند؟ به خدا و پیامبر او ایمان آوردید و در راه خدا با مـال 
، 16 :2ج  )10-11/صـف ( دانستید خویش جهاد کنید، این براي شما بهتر است اگر می

177 ، 229 
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اید در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکـر   که ایمان آورده اي کسانی ¹
و آن کسـی را کـه در راه خـدا    * خدا و نماز توسل جوئید که خدا یاور صابران اسـت 

کشته شد مرده نپندارید، بلکه او زنده ابدي است ولیکن شما این حقیقت را درنخواهید 
ترس و گرسنگی و نقصـان امـوال و نفـوس و    ها چون  و البته شما را به سختی* یافت

آنان کـه چـون   * ها صابران را است آفات زراعت بیازماییم و مژده آسایش از آن سختی
به حادثه سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پیشه گرفته و گویند ما به فرمـان خـدا   

و درود و الطاف الهـی   آن گروهند مخصوص به* سوي او رجوع خواهیم کرد آمده و به
 56 :3ج  )153-157/بقره( گانند رحمت خاص خداوند و آنان به حقیقت هدایت یافته

که ایمان آوردید و شامگاه ذکر کنید خدا را ذکر کردنی بسیار و تسبیح کنیـد   اي کسانی  ¹
 483 :11ج  16 :10ج  )41-42/احزاب( او را در بامداد

قـدم   ابل شدید استوار و ثابـت اید هرگاه با فوجی از دشمن مق که ایمان آورده اي کسانی ¹
 199 :12ج  ) 45/انفال( یاد آورید امید است رستگار شوید باشید و بسیار خدا را به

که راه کفر و نفاق پیمودند نباشید که گفتند  اي گرویدگان به دین اسالم، شما مانند آنان  ¹
مـرگ  شـدند بـه چنـگ     سفر نرفته و به جنگ حاضر نمـی  اگر برادران و خویشان ما به 

هاي آنان قرار خواهد داد و خداسـت   افتادند این آرزوهاي باطل را خدا حسرت دل نمی
 168 :10ج  )156/عمران آل( که حیات بخشد و بیمراند و به هر چه کنید آگاه است

آرام امروز به حضـور پروردگـاري بـاز آي کـه تـو خشـنود و او        اي نفس مطئمن و دل ¹
 229 :13ج  661 :4ج ) 28/فجر(ان خاص راضی از تو شده باز آي در صف بندگ

گذارنـد و   اند که همین که به زبان گویند ایمان آوردیـم آنـان را وا مـی    آیا مردم پنداشته ¹
 153 :12ج  296 :2ج  )2/عنکبوت( شوند؟ آزموده نمی

اي افراد باایمان شما را چه شده که وقتی به شما گفته شود در راه خدا براي مبـارزه بـا    ¹
کنید آیا زندگی دنیا را بر حیات  عدالت حرکت کنید به زمین سنگینی می دشمنان حق و

هاي آخرت انـدك و بیشـی    دهید بدانید که لذت دنیا در برابر خوشی جاوید ترجیح می
 389 :3ج  )38/توبه( نیست
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که ایمـان آوردیـد کمـک بجوییـد از صـبر و نمـاز همانـا خداونـد اسـت بـا             اي آنان ¹
آنان که کشته شـدند در راه خـدا مردگـان بلکـه زندگاننـد  و      صبرکنندگان و نگویید بد

 48 :12ج  )153-154/بقره( یابید لیکن درنمی
 توسـل  خـدا  بـه ) حق اءیاول ازي رویپ و مانیا لۀیوس به( و دیبترس خدا از مانیا اهلي ا ¹

 169 :8ج  )35/مائده( دیشو رستگار تا دیکن جهاد خدا راه در و دییجو
) آخـرت (ا را به تجارتی سودمند کـه شـما را از عـذاب دردنـاك     اي اهل ایمان آیا شم ¹

که به خدا و رسول او ایمان آوریـد و  ) آن تجارت این است. (نجات بخشد داللت کنم
اگـر دانـا باشـید بـراي     ) از هر تجارت(به مال و جان در راه خدا جهاد کنید و این کار 

 613 :8ج  534 :3ج )10-11/صف(شما بهتر است 
تر است شروع به جهاد کنید و باید کفار  مان با کافران از هر که با شما نزدیکاي اهل ای ¹

تـا از سـپاه اسـالم بیمنـاك     (در شما درشتی و نیرومندي و قوت و پایداري حس کننـد  
 و بدانید که خـدا همیشـه یـار پرهیزکـاران اسـت     ) گاه نترسید شوند و شما مؤمنان هیچ

 525 :2ج  )123/توبه(
یاد آورید نعمتی که خداوند نصیب شما ساخت و به همه شما ارزانـی   اي اهل ایمان به ¹

 327 :3ج  )9/احزاب( کرد
ي بـرا  متفـق  بـار  یـک  به همه یا دسته دسته گاه آن و دیریبرگ جنگ سالح مانیا اهلي ا ¹

 114 :9ج ) 71/نساء( دیرو رونیب جهاد
کـنم،   داللت می اي اهل ایمان شما را به تجارتی که شما را از عذاب خدا نجات بخشد ¹

اگر دانـا  [هایتان  ایمان بیاورید به اهللا و رسولش و جهاد کنید در راه خدا با اموال و جان
  741، 97 :11ج  20 :3ج  366 :2ج  ) 10-11/صـف ( باشید بـراي شـما بهتـر اسـت    

 503 :12ج



 )دفتر سیزدهم(نامه کامل شهدا  وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      838

شهادت دهیـد هـر   ) موافق حکم خدا(اي اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و براي خدا  ¹
ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد براي هر کس که شـهادت دهیـد    چند به

کدام آنها طرفداي کرده از حـق   چه غنی باشد یا فقیر شما نباید در حکم شهادت از هیچ
عدول نمایید که خدا به رعایت حقوق آنها اولی است پـس در حکـم شـهادت پیـروي     

در شهادت بگردانید که سـخن بـر تبـع    دارید اگر زبان را  هواي نفس نکنید عدالت نگه
 شما مجمل و مبهم شود و یا از بیان حق خودداري کنید خدا به هر چه کنید آگاه است

 641 :10ج  )135/نساء(
اي رسول ما، بگو امت را که اي مردم اگر شما پـدران و پسـران و فرزنـدان و زنـان و      ¹

ه که از کسـادي آن بیمناکیـد و   التجاراید و مال خویشان خود را و اموالی که جمع آورده
اید، بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست خوش داشته منازل عالی که به آن دل

و اسـالم را بـر   (خدا جـاري گـردد   ) و قضاي حتمی(دارید، منتظر باشید تا امر نافذ می
) شوید کفر غالب و فاتح گرداند و شما دنیا طلبان بدکار از فعل خود پشیمان و زیانکار

 )24/توبـه (هـدایت نخواهـد کـرد    ) به راه بهشت و سعادت(و خدا فساق و بدکاران را 
 111 :13ج
 321 :3ج ) 46/سبا(دهم  اي رسول ما، بگو به امت که من به یک سخن شما را پند می ¹
اید جهت چیست که چون به شما امر شود که براي جهاد در  اي کسانی که ایمان آورده ¹

ایـد آیـا    درنگ خارج شوید چون بار گران که خاك زمین دل بسـته  راه دین و جنگ بی
راضی به زندگانی دو روزه دنیا عوض حیات ابدي آخرت شدید در صـورتی کـه متـاع    

 354 :13ج  455 :3ج ) 38/توبه(دنیا در پیش عالم آخرت اندك و ناچیز است 
ـ د همه نیآی و ندنما گریدي فساد و فتنه نیزم در که دیکن جهاد کافران با مؤمناني ا ¹  نی

اسـت   آگـاه  اعمالشـان  بـه  خداونـد  دندیکشـ  دسـت  کفـر  از کـه ی هنگام و گردد خدا
 38 :9ج  630 :2ج ) 193/بقره(
اي مردمان خداترس و پرهیزکار باشید که زلزله روز قیامت بسیار حادثه بزرگ و واقعه   ¹

 789 :7ج  130 :3ج ) 10/حج(سخت و هولناکی است 



 839)   رجمه آیات قرآنیت(نمایه  ¹استان سمنان 

سوي پروردگـارت خشـنود پسـندیده پـس داخـل شـو در        رد بهاي نفس آرمیده، باز گ ¹
 81 :3ج ) 27-30/فجر(بندگانم و داخل شو در بهشتم 

 او و خشنود تو کهي آ باز پروردگارت حضور به امروز. آرام دل و مطمئن و پاك نفسي ا ¹
ي آ مـا  بهشـت  در و ،يدرآ مـن  خـاص  بنـدگان  صـف  در کهي آ باز و توست ازی راض

 585 ،491 :7ج ) 28/فجر(
 کنند شانیرها میآورد خدا به مانیا ما گفتند نکهیا صرف به که پنداشتند نیچن مردم ایآ ¹

 امـت یق روز و خـدا  بـه  قتیحق به کهی مسلمانان. نکنند امتحانشان چیهي دعو نیا بر و
 خـدا  راه در خود جان و مال به تا خواست نخواهند جهاد ترك اجازة تو از دارند مانیا

  221 ،202 :8ج 545 :2ج ) 2/عنکبـوت ( است آگاه انیمتق احوال به اخد و کنند جهاد
 248 :13ج  465 :11ج  668، 373 :10ج  731 ،354 :9ج
دسـت شـما عـذاب و خـوار      با آن کافران به قتال و کارزار برخیزید تا خدا آنـان را بـه   ¹

فتح و ظفـر   هاي اهل ایمان را به گرداند و شما را بر آنان منصور و پیروز نماید و در دل
 520 :3ج  )14/توبه( بر کافران شفا بخشند

 260 :2ج ) 111/توبه(کنند بجنگید در راه خدا  با آنان که با شما جنگ می ¹
 168 :10ج ) 76/نساء(که مکر شیطان باالست  درستی  با دوستان دیو رجیم به ¹
 ) 193/بقـره (د با کافرین نبرد کنید تا ریشه فساد را براندازید و همه به دین خدایی باشی ¹

 411 :4ج
هـاي خـود    با همه تجهیزات و ساز و برگ بسیج شوید و در راه خدا بـا امـوال و جـان    ¹

 503 :11ج  720 :2ج ) 41/توبه(جهاد کنید 
 232 :2ج ) 28/رعد(گیرد  ها آرام می با یاد خدا دل ¹
 و ردیـم آو تـو  درگاه به رو همه از و کردیم توکل تو بر عالم در ما پروردگار اي بارالها ¹

 220 :6ج ) 4/ممتحنه( توست سوي به خلق بازگشت تمام دانیم می
قـدم دار و مـا را بـر شکسـت      بارپروردگارا، به ما صبر و استواري بخش و مـا را ثابـت   ¹

 ٦٠٥، ٤٥٠ :3ج 508 :2ج )250/بقره(کافران یاري فرما 
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  385 :2ج  )156/بقـره (سـوي او برگـردیم    سوي اوست و همه باید به بازگشت همه به ¹
 374 :9ج
) جاودانـه ( آخـرت  بـه  را ایدن) کوتاه(ی زندگ کهی کسان آن خدا، راه در دیکن کاریپ دیبا ¹

) حال هر در( گردد روزیپ یا رسد شهادت به و کند کاریپ خدا راه در کس هر. فروختند
 370 :8ج ) 74/نساء( کرد میخواه تیعنا او بهی بزرگ پاداشي زود به
 نیبـر  بهشـت  برابـر  در و کند یمي داریخر را شانیها مال و ها جان مؤمنان از خدا البته ¹

 نیا شوند یم کشته و کشند یم کنند، یم کاریپ خدا راه در نیمؤمن نیا. بخشد یم شانیجا
 662 :10ج  22 :8ج  )111/توبـه ( قرآن و لیانج و تورات در خدا بر استی حق وعدة
 440 :11ج
در مقابـل دشـمنان خـدا و در صـف جهـاد       دارد آن مؤمنانی را که البته خدا دوست می ¹

 286 :2ج ) 4/صف(کنند  همانند سد محکم پایداري و کارزار می
البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیـات ابـدي شـدند و نـزد خـدا       ¹

 396 :7ج  181 :3ج  567 :2ج ) 169/عمران آل( متنعم خواهند بود
 471 :9ج ) 193/بقره( عالم در تنهف گردد نابود تا آنان با بجنگید ¹
 را تجاوزکـاران  خـدا  کـه  نکنیـد  تجـاوز  و اند برخاسته شما جنگ به که آنان با بجنگید ¹

 31 :5ج ) 190/بقره( ندارد دوست
 معـذب  دردنـاك ی عـذاب  بـه  را شـما  خدا[...] جهادي برا خدا دین راه در اگر که دیبدان ¹

ـ ز خـدا  بـه  شـما  و گمـارد  یبرم شماي جا به جهادي برا گریدی قوم و کرد خواهد ی انی
 88 :9ج ) 39/توبه( تواناست زیچ هر بر خدا و اید دهینرسان

 کننـد  مـی  پیکـار  استوار دژهاي چون راهش در کسانیکه دارد می دوست خدا بدرستیکه ¹
 419 :6ج ) 4/صف(
 :10ج )29/فتح(دل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند  بر کافران بسیار قوي ¹

479 



 841)   رجمه آیات قرآنیت(نمایه  ¹استان سمنان 

 جهـاد  جـان  و مـال  بـه  خدا راه در و دیشو رونیب مجهز بار سبک کافران با جنگ يبرا ¹
 )41/توبـه ( دیباشـ  دانش و فکر بای مردم اگر بود خواهد بهتری بس را شما کار نیا دیکن
 511 :10ج 652 :8ج  628 :7ج  622 :3ج
د کامالً وفـا  برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمان که با خدا بستن ¹

پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شـهید شـدند و برخـی بـه     . کردند
، 239، 182 :2ج ) 23/احـزاب (انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییـر ندادنـد   

  560 ،410 :6ج  750، 328 ، 288، 156، 140، 56 :4ج  76 :3ج  642، 636، 437
 370، 327، 247 :13ج  725، 667 :11ج  666، 582 :10ج  606 :9ج  293 :8ج
 158 :1ج ) 193/بقره(بکشید دشمنان دین را تا فتنه از میان برود و دین جایگزین شود  ¹
 و کـرده  کسب که اموالی نیز و آنان طایفۀ و همسران، برادران، فرزندان، پدران، اگر بگو ¹

 و وابسـته  بدان که مساکنی و دارید بیم شدنش کساد از که تجارتی و اید آورده دست به
 و تـر  محبـوب  خـدا  راه در پیکار و جهاد و رسولش و خداوند از تان نگاه در خشنودید

 109 :9ج  )24/توبه(د کن نازل را عذابش خداي که باشید این انتظار در است، واالتر
بگو اي پیمبر بار خدایا، اي پادشاه ملک هستی تو هر که را خـواهی ملـک و سـلطنت     ¹

و از هر که خواهی بگیري و به هر که خواهی عزت و اقتدار بخشی و هر که را بخشی 
* خواهی خوار گردانی هر خیر و نیکویی به دست توست و تنها تو بر هر چیز توانـایی 

شب را در پرده روز روشن نهان سازي و روز را در حجاب شب تار ناپدید گردانـی و  
حسـاب عطـا    یزي و به هر که خواهی روزي بیزنده را از مرده و مرده را از زنده برانگ

 371 :11ج  ) 26-27/عمران آل( کنی
ـ پ(یی کـو ین دو ازی کـ ین یـک  جز کفار و منافقان شما ایآ بگو ¹ ـ چ) شـهادت  وي روزی  زی

 70 :7ج ) 52/توبه( دیدار انتظار ما از راي گرید
 تـک  تـک  و ادوت دوتا خداي برا دیکن امیق آن و دهم یم پند مهم امر یک به را شما بگو ¹

 90 :8ج ) 46/سباء(
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اند و نـزد خداونـد    شوند، مرده نگویید، بلکه آنها زنده به آنهایی که در راه خدا کشته می ¹
 769 :9ج  129 :2ج  )169/عمران آل( خورند روزي می

 523 :3ج ) 23/اسراء(به پدر و مادر نیکی کنید  ¹

 225 :9ج ) 156/بقره( گردیم می باز خدا سوي به و خداییم از که درستی به ¹
که ایمان آوردند و کسانی که هجـرت گزیدنـد و در راه خـدا جهـاد      که آنان   درستی  به ¹

  )53/زمـر (کردند به رحمت خدا امیداورند و خداوند بسـیار آمرزنـده و مهربـان اسـت     
 491 :11ج  237 :3ج
دي کننـد در راه خـدا ماننـد سـ     که پیکار مـی  دارد کسانی  می  درستی که خدا دوست به  ¹

 497، 124 :12ج ) 4/صف(محکم 
 کـه  ایگو کنند، یم کارزار راهش در زده صف که را آنان دارد دوست خدا کهی درست به ¹

 506 :7ج  380 :7ج ) 8/عمران آل( شده ساخته استواریی بنا شانندیا
دهـد،   به درستی که خداوند خریدار جان و مال مؤمنین است در عوض آن بهشـت مـی   ¹

شوند و وعـده داده شـده    کشند و کشته می نند در راه خدا، پس میک کسانی که جهاد می
 214  :13ج  190، 106 :3ج 357 :2ج )111/توبه(بر آنها حق 

 کننـد  به زودي خواهند دانست که به چـه کیفـر گـاهی و دوزخ انتقـامی بازگشـت مـی       ¹
 735 :11ج  )227/شعراء(
انـد محققـاً خداونـد بـر      دیده کنند اجازه داده شد چون آنها ستم به کسانی که پیکار می ¹

 420 :4ج ) 39/حج(پیروز بخشیدن آنان توانا است 
اند و در راه من اذیت  هاي خویش رانده شده از خانه] و[اند  به کسانی که هجرت نموده ¹

اند، حتماً گناهانشان را بخشیده، به بهشتی که جویبارها  اند و جنگیدند و کشته شده شده
پـیش خـدا زیبـاترین    . ن خواهم نمود، این پاداش خدا استاز آنها جاري است واردشا

 158 :2ج ) 195/عمران آل(باشد  جایگاه می
کننـد   که در راهش چون دژهاي استوار پیکار مـی   درستی که خدا دوست دارد کسانی به ¹

 378 :12ج  628 :8ج)  4/صف(



 843)   رجمه آیات قرآنیت(نمایه  ¹استان سمنان 

ردنـد  درستی که آنان کـه ایمـان آوردنـد و هجـرت گزیدنـد و در راه خـدا جهـاد ک        به ¹
، 593، 574 :3ج )20/توبـه (واالترین مقام را دارند در پیش خدا آنها هستند رسـتگاران  

655 
 را شـان یا آنکـه  براي را شانیها مال را شانیها جان گروندگان از دیخر خدا که یدرست به ¹

ـ  وعـده  شوند یم کشته و کشند یم خدا راه در کنند می کارزار بهشت باشد  آن بـر ی دادن
 به دیشو شاد پس خدا از عهدش به تر کننده وفا ستیک قرآن و لیانج و تورات در حق
ـ کام آن اسـت  آن و آن به دیکرد عتیمبا که فروختنشان سبب  )111/توبـه ( بـزرگ ی ابی
 659 ،288 :8ج  70 :5ج
هایمان را اسـتوار سـاز و بـر     پایداري را بر ما فرو ریز و گام) در این مبارزه(پروردگارا  ¹

 382 :10ج )250/بقره(ان گردان گروه کافران پیروزم
کـدام   پروردگارا از تو ایمنی مسئلت دارم از روزي که مال و فرزند و پدر و مـادر هـیچ   ¹

-89/شعراء( توانند دفع بال و عذاب کنند مگر کسی که بیاورد قلبی سالم و پاك را  نمی
 284 :12ج ) 88
جهـنم نگـه دار   پروردگارا به کـرم خـود گناهـان مـا بـبخش و مـا را از عـذاب آتـش          ¹

 65 :1ج ) 16/عمران آل(
 620 :2ج ) 5/فاتحه(جوییم  پرستیم و از تو یاري می پروردگارا تنها تو را می ¹
 )126/اعـراف (پروردگارا قلب ما را از بردباري سرشار فرماي و ما را مسـلمان بمیـران    ¹

 426 :4ج
خش بـر مـا از   پروردگارا گمراه نکن قلوب ما را بعد از آنکه هدایت کردي مـا را و بـب   ¹

 509 :4ج ) 8/عمران آل(رحمت خودت 
خواند شنیدیم اجابت کردیم و  پروردگارا ما چون صداي منادي که خلق را به ایمان می ¹

ایمان آوردیم، پروردگارا از گناهان ما درگذر و زشتی کردار ما بپوشـان و هنگـام جـان    
 ،215 :9ج 117 :4ج  163 :1ج) 193/عمـران  آل(سپردن ما را بـا نیکـان محشـور دار    

 71 :12ج 234
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پس آنان که از وطن خود هجرت و از دیار خـویش بیـرون شـده و در راه خـدا رنـج       ¹
هاي آنان را بپوشانیم و عفو کنیم آنهـا را   کشیدند و جهاد کرده و کشته شدند همانا بدي

هایی در آوریم که زیر درختانش نهرها جـاري اسـت، ایـن پاداشـی اسـت از       به بهشت
 387 :11ج  46 :7ج)  195/عمران آل(و باز نزد خداست پاداش نیکو  جانب خدا

که مأموري پایداري و استقامت کن و کسی که به همراهـی تـو    پس اي رسول، تو چنان ¹
و از حدود الهی هیچ تجاوز نکنید، که خدا به هـر  ) نیز پایدار باشد(به خدا رجوع کرد 

 178 :1ج ) 112/هود(کنید بصیر و داناست  چه شما می
 کـه  کسی و آخرت به را دنیا زندگانی فروشند می که آنان خدا راه در کنید نبرد باید پس ¹

 داد خواهیم گران پاداشی او به زودي به گردد پیروز یا شود کشته خدا راه در کند پیکار
 96 :5 ج) 74/نساء(
 ریاسـ  خدا اهر در شدند آورده خانمان از که آنان شده، رانده طانیش از خدا به برم یم پناه ¹

 خداسـت  همانـا  و کـو یني روز دهـد، ي روز شـان یخدا همانـا  مردنـد  یا شدند کشته و
 672 :7ج ) 58/حج( دهندگان يروز نیبهتر
پیش از شما مللی بودند و رفتند، در اطـراف زمـین گـردش کنیـد تـا ببینیـد آنـان کـه          ¹

 119 :4ج ) 137/عمران آل(هاي خدا را تکذیب کردند چگونه هالك شدند  وعده
تمامی موجودات از چشیدن شربت مرگ ناگزیر بـوده حیـات ابـدي و بقـاي سـرمدي       ¹

 48 ، 38 :2ج ) 57/عنکبوت(باشد  تعالی می منحصر به ذات اقدس باري
یافته به سوي پروردگارت باز گرد و در حالی که هم تو از او خشنودي  تو اي روح آرام ¹

-30/فجـر (در بهشتم وارد شو و هم از تو خشنود است پس در سلک بندگانم درآي و 
 324 :12ج ) 27
جهاد کنید در راه خدا و بدانیـد کـه خـدا بـه گفتـار و کـردار خلـق دانـا و شنواسـت           ¹

 74 :5ج  64 :1ج ) 244/بقره(



 845)   رجمه آیات قرآنیت(نمایه  ¹استان سمنان 

کنید در صورتی که جمعی ناتوان از مرد و زن و کودك شـما   چرا در راه خدا جهاد نمی ¹
بارخدایا، ما را از این شهري کـه مـردمش   : گویند آنها دایم می. در مکه اسیر ظلم کفارند

ستمکارند بیرون آور و از جانب خـود بـراي مـا بیچارگـان نگـه دار و یـاري فرسـت        
 515 :2ج ) 75/نساء(
 568: 2ج )  81/االسراء(حق آمد و باطل نابود شد حقاً که باطل نابود شدنی است  ¹

و مکروه است لیکن چـه  حکم جهاد براي شما مقرر گردید و حال آنکه بر شما ناگوار  ¹
بسیار شود که چیزي را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیـر و صـالح شـما در آن    
بود و چه بسیار شود که دوستدار چیزي هستید و در واقع شر و فساد شما در آن است 

 :11ج  664، 87 :2ج ) 216/بقـره (و خداوند به مصالح امور داناسـت و شـما نادانیـد    
225 
حق فرزندان شـما ایـن اسـت کـه پسـران دو برابـر دختـران ارث برنـد          حکم خدا در ¹

 73 :2ج ) 11/نساء(
باشد که تمام موجودات به او محتاج و او از جملگـی   حمد مخصوص ذات مقدسی می ¹

قـدر ببخشـاید کـه تمـامی      نیاز، حکمتش چنین اقتضا نمود که خلق کند و بر آنها آن بی
بخشید مخلوقات خـود را مسـتحق    ی آزمایش میشرمنده بلکه مات و متحیر، ولی اگر ب

بخشـید اعتـراض و خـود را     تر مـی  دانستند و اگر در اولیائش فزون بلکه طلبکار هم می
دانستند، دلیل آنکه بعد از این همه آزمایش در چنـدین عـالم بـاز در قیامـت      کمتر نمی

نـد  خواه منکر معاصی شده تا بـر دهـانش مهـر زده و از دسـت و پـایش شـهادت مـی       
 236 :3ج ) 65/یس(
هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشـد؛ آنـان در راه خـدا     ها و مال خدا از مؤمنان جان ¹

، 594 :2ج ) 111/توبه(کنند چه بکشند چه کشته شوند وعده خدا حق است  جنگ می
 483، 116 :11ج  130 :10ج  610، 228، 83 :3ج  620 
ران ماننـد سـد آهنـین همدسـت و پایدارنـد      خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد با کاف ¹

 33 :13ج  523 :11ج  143، 50 :10ج  93، 62 :3ج )4/صف(دارد  بسیار دوست می
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 پایـدار  و همدسـت  آهنـین  سـد  ماننـد  کـافران  جهـاد  صـف  در کـه  را مومنان آن خدا ¹
 :8ج ) 169/عمـران  آل( اند ساخته استوار بنایی ایشان گویا دارد دوست بسیار اند ایستاده

 419 :9ج  42
ـ ز کـه ي ابـد  خلـد  بهشـت  در کـه  فرمـوده  وعـده  زن، و مـرد  از را، مانیا اهل خدا ¹  ری

 و دهـد  منـزل  عـدن  بهشـت ي کوین عمارات در و درآورد استي جار نهرها درختانش
ـ فرما کرامـت  آنان به را خداي خشنود و رضا مقام نعمت، هر از بزرگتر و برتر  آن و دی
 307 :7ج ) 72/هتوب( است بزرگي روزیپ قتیحق به
 جهـاد  خـدا  راه در آنهـا  کـرد  خریـداري  بهشت بهاي به را ایمان اهل مال و جان خدا ¹

 بر است قطعی وعده این. شوند کشته خود یا رسانند قتل به را دین دشمنان که کنند می
 از و فرمـود،  یاد آن به) قرآن انجیل، تورات،( آسمانی کتاب سه در که عهدیست و خدا
 کـه  دهیـد  بشارت معامله این در خود به شما ایمان اهل اي کیست عهد هب باوفاتر خدا
 124 :2ج  )111/توبـه ( اسـت  بزرگی پیروزي و سعادت حقیقت به خدا با معاهده این
، 292، 290، 76 :10ج  489 ، 307 ، 77 ،54 :9ج  531 ،302 :7ج  483 ،444 :6ج

 54 :13ج  315، 79 :12ج  436، 323
 اسـتوار  و محکمي ها صف و کنند یم جهاد راهش در که رای سانک دارد یم دوست خدا ¹

 484 :9ج  359 :8ج ) 4/صف( کنند یم درست دشمنان مقابل در
بـرد و کسـانی    ها به روشنایی می خدا دوست و کارساز مؤمنان است، آنان را از تاریکی ¹

تـاریکی  هاینـد، آنهـا را از روشـنایی بـه      که کافر شوند دوستان و کارسازانشان طاغوتی
 177 :2ج ) 257/بقره(برند  می
 100 :2ج ) 46/انفال(خدا همیشه با صابران است  ¹
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هاي هر شـخص  نیکی) روز جزا(خدا هیچ کس را تکلیف نکند، مگر به قدر توانایی او  ¹
بار پروردگارا ما را بـر آنچـه بـه    . هایش نیز به زیان خود اوستبه سود خود او و بدي

م مؤاخذه مکن بار پروردگارا، تکلیف گـران و طاقـت فرسـا    ایفراموشی یا به خطا کرده
بار پروردگارا بار تکلیفی فـوق طاقـت مـا را بـه     . چنانکه بر پیشینیان نهادي بر ما نگذار

گناه ما را و بر ما رحمت فرما، تنها سلطان ما و یاور مـا   منه و بیامرز و ببخش دوش ما
 123 :13ج ) 286/بقره(فرما  گروه کافران یاري) مقلوب کردن(تویی ما را بر 

 568 :2ج )  6/روم(خدا وعده خود را خالف نکند  ¹
 287 :10ج ) 120/توبه(کند  خداوند اجر و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی ¹
کند که در برابـرش بهشـت بـراي     ها و اموالشان را خریداري می خداوند از مؤمنان جان ¹

این وعـده حقـی   ... شوند کشند و کشته می یکنند، م آنها در راه خدا پیکار می. آنان باشد
است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا به عهد خـود  

اید و این پیـروزي   اکنون بشارت بر شما بر داد و ستدي که با خدا کرده. وفادارتر است
 502 ، 483 :6ج  185 :1ج  240، 16  :2ج) 111/توبه(بزرگی براي شماست 

کنند چـون   خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او جهاد کنند و با دشمن مقابله می ¹
  251 :10ج  574، 141 :3ج  177 :2ج ) 4/صف(سدي آهنین و استوار در صف واحد 

 500 :11ج
 مـال  و جان وسیله به مهاجرت و جهاد خدا راه در و آورده ایمان که را کسانی خداوند ¹

 405 :6ج ) 20/توبه( رستگارانند آنها و داده معظی اجري] و[اند کرده
خدایا ما را به صالح از آنچه به زبان پیغمبرانت از عطا وعده فرمودي، به ما هم عنایت  ¹

شـود   هاي تو خلف نمی محققاً وعده. کن، و روز قیامت ما را خوار و ذلیل و بینوا مفرما
 169 :1ج ) 194/عمران آل(
 روزي خدا نزد و اند زنده بلکه اند مرده شوند می کشته خدا راه از که آنهایی نکنید خیال ¹

 621 :7ج  336 :6ج ) 169/عمران آل( خورند می
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 دینباشـ  ستمکار کنیل دیکن جهاد زندیبرخ شمای دشمن و جنگ به که آنان با خدا راه در ¹
 614 :9ج  578 :8ج ) 190/بقره( ندارد دوست را ستمگر خدا که
جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید لـیکن شـما سـتمکار     در راه خدا با آنان که به ¹

هر جا مشرکان را دریافتید به قتل رسـانید و  . نباشید که خدا ستمکاران را دوست ندارد
گـري کـه آنهـا     اند و فتنـه  از شهرهایشان برانید چنان که آنان شما را از وطن آواره کرده

، 158: 11ج  485 :3ج )190-197/بقـره (تر و فساد بیشتر از جنـگ اسـت    کنند سخت
695 

زندگی هر امتی را پایانی است پس هرگاه پایان عمرشان فرا رسـد نـه سـاعتی  دیرتـر      ¹
 204 :11ج  ) 61/نحل( بپایند و نه ساعتی زودتر فانی گردند

دارد جـز آنکـه خـدا بـه      زیرا نفس اماره انسان را به کارهاي زشت و ناروا سخت وامی ¹
 232 :1ج ) 53/یوسف(دارد   لطف خاص خود آدمی را نگه

ستایش خداي را که ما را بر این مقام رهنمایی کرد که اگر هدایت و لطف الهی نبود ما  ¹
 ٥١٥ :3ج  16 :2ج ) 43/اعراف(یافتیم  به خود در این مقام راه نمی

شما با آنان به کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خوار گرداند و  ¹
هاي اهل ایمان را به فتح و ظفر بر کافران شفا بخشـد   ر آنها پیروزي دهد و دلشما را ب

 85 :2ج ) 14/توبه(
 ریزي خون از که گاه آن تا زنید گردن را آنها شوید رو به رو کافران با چون مومنان شما ¹

 او بعـداً  تا کشید بند به محکم را جنگ اسیران آن از پس. درآورید پا از را دشمن بسیار
 اسـت  فعلی حکم این گذارد، فرو را خود هاي سختی جنگ نتیجه در تا گردانید آزاد را
 هـالك  جنگ زحمت بی را همه و کشید می  انتقام کافران از خود خواست می خدا اگر و
 کـه  آنـان  و است یکدیگر به خلق امتحان براي) ایمان و کفر جنگ این( ولیکن کرد می
 536 :9ج ) 4/محمد( اند نکرده ضایع را عمالشانا و رنج هرگز شوند کشته خدا راه در
 )7/محمـد (قدم گرداند  شما هرگاه خدا را یاري کنید، خدا هم شما را یاري کند و ثابت ¹

 501 :2ج
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شما هرگز به مقام نیکوکاران و خالصان خدا نخواهید رسید مگر آنکه از آنچـه دوسـت    ¹
و هرچه انفاق کنید محققاً خدا بسیار محبوب است در راه خدا انفاق کنید ] و[دارید  می

 23 :12ج ) 92/عمران آل(بر آن آگاه است 
 بـه  مـؤمنی  انسـان  یک که است مراتبی و درجات واالترین و عالیترین از یکی شهادت ¹

 497 :6ج ) 19/حدید( یابد دست بدان تواند می خدا
انـد  تههـا نپیوسـ   شهیدان به فضل و رحمت الهی شادمانند و به مؤمنانی که هنـوز بـه آن   ¹

بشــارت دهنــد کــه از مــردن هــیچ نترســید و از فــوت متــاع دنیــا هــیچ غــم نخورنــد  
 299 :13ج ) 17/عمران آل(
قسم به عصر که انسان بر در خسارت و زیان است مگر آنان که به خـدا ایمـان آورده،    ¹

نیکوکار شدند و به درستی و راسـتی و پایـداري در دیـن یکـدیگر را سـفارش کردنـد       
 706  :4ج  378، 111 :2ج ) 1-3/والعصر(
 :1ج ) 6/عادیـات (قسم که انسان نسبت به پروردگارش کافرنعمـت و ناسـپاس اسـت     ¹

232 

هـا   هـا و میـوه   ها و جان قطعاً همه شما را با چیزي از ترس و گرسنگی و کاهش در مال ¹
 371 :12ج ) 155/بقره(کنندگان  کنیم و بشارت ده به استقامت آزمایش می

 کنیـد  جهـاد  هایتـان  جان و ها مال با خدا راه در و شوید بیرون مجهز و بار سبک کافران ¹
 :9ج ) 41/توبـه ( باشید دانش و فکر با مردمی اگر بود خواهد بهتر بسی را شما کار این

148 
 خداونـد  آنکـه  از غافـل  کننـد  خاموش دهانشان باد با را خدا نور تا خواهند می کافران ¹

 را کـافران  گرچـه  باشـند  مـی ) آیـین  و دیـن  و ابکت و شرع( یعنی خود نور کننده تمام
 645 :6ج ) 8/صف( نیاید خوش

اند  اند و در راه من آزار دیده هایشان رانده شده اند و از خانه کسانی را که مهاجرت کرده ¹
 276 :2ج ) 195/عمران آل(
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کنند و کسانی کـه کـافر شـدند و در راه     کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا جهاد می ¹
جنگند پس بکشید سران کفار را که کید و مکر اینان سست و ضعیف است  غوت میطا
 411 :4ج ) 76/نساء(
کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند در راه خدا با مالشان ثروتشان  ¹

 )20/توبه(و جانشان آنان مقام بزرگی نزد خدا دارند و به درستی که آنان از رستگارانند 
 596 :7ج  542 :4ج
ـ  یمـ  تیهـدا یی ها راه از کنند جهاد ما راه در کهی کسان ¹   54 :8ج ) 69/عنکبـوت ( میکن

 103 :11ج
کسی که امید دارد به مالقات پروردگـارش پـس بایـد کـار شایسـته کنـد و کـی را در         ¹

 44 :13ج ) 110/کهف(پرستش شریک خداوند قرار ندهد 
 441 :2ج ) 56/مائده(ند بود که تنها لشکر خدا در دو عالم فاتح و غالب خواه ¹
 231 :1ج ) 24/انفال(که خدا در میان شخص و قلب او حایل است  ¹
 623 :2ج ) 46/انفال(که خدا همیشه با صابران است  ¹

 568 :2ج ) 60/روم( که وعده خدا البته حق و حتمی است ¹
 706 :11ج ) 249/بقره(شوند  گروه قلیلی بر گروه کثیري به سبب ایمان پیروز می ¹
انـد بـه    وهی از مؤمنین آن دسته از مردانی هستند که با عهد و پیمانی که با خدا بستهگر ¹

رسند و گروهی دیگر در راسـتاي   کنند تا اینکه به فوز عظیم شهادت می این عهد وفا می
 670 :3ج ) 23/احزاب(برند  سر می این عهد درانتظار شهادت به

اند، بلکه آنهـا زنـده و    اند مرده کشته شده که در راه خدا جهاد کردند و گمان مبرید آنان ¹
، 744، 39، 46 :1ج ) 169/عمـران  آل(خورنـد   جاویدند و در نزد خدایشـان روزي مـی  

 :6ج  190، 134، 39 :5ج  665 :3ج 606، 553، 562، 272، 194، 25 :2ج  90، 84
، 126 :9ج  433، 236، 229 :8ج  750، 611، 473، 432، 427، 61 : 7ج  548، 300
، 40، 2 :11ج  181 :10ج  722، 708، 676، 648، 403، 397، 346، 323، 279، 210
56 ،79 ،111 ،322 ،594 ،756 
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ـ قي بـرا  دانش صاحبان و فرشتگان اوو جزي معبود ستین کهیی خدا دادی گواه ¹  بـه  امی
ـ عز کـه  او جـز یی خـدا  سـت ین کـه  دادنـد ی گـواه ي برابـر  و عدل  اسـت  میحکـ  و زی

 438 :8ج ) 17-18/عمران آل(
و سپاسـی هـم    و از شما هیچ پاداش دهیم طعام میگویند فقط براي رضاي خدا به شما  ¹

 234 :1ج ) 9/انسان(طلبیم  نمی
مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیدنـد جهـاد کننـد و     ¹

بهشـت  هر کس در جهاد به راه خدا کشته شد یا فـاتح گردیـد زود باشـد کـه او را در     
، 256 :11ج  551 :10ج  664 :8ج  332 :7ج ) 74/نسـاء (م ابدي اجري عظـیم دهـی  

 62 :13ج   277
و بـه اتمـام حجـت بـر او رسـول      ) حق و باطل را به انسان نمـودیم (ما به حقیقت راه  ¹

 238 :1ج  )3/دهر( فرستادیم حال خواهد شکر این نعمت گوید و خواهد کفر آن کند
، 76 :2ج ) 156/بقـره (یم و باز به سوي او رجوع خـواهیم کـرد   ا ما به فرمان خدا آمده ¹

 531، 478، 466، 448 :4ج  215 :3ج    720، 570، 528، 323، 224

اند و به حیـات ابـدي شـدند و در نـزد      اند بلکه زنده مپندارید که شهیدان راه خدا مرده ¹
 689 :7ج 222 :3ج 334، 323 :2ج ) 169/عمران آل( پروردگارشان متنعم خواهند بود

 706 :11ج ) 78/نساء(هاي بسیار محکم باشید  یابد اگرچه در برج مرگ شما را در می ¹
مسلماً آن دسته از مسلمانان که بدون علت بیماري یا عذر واقعی از جهاد کناره گرفتنـد   ¹

خداونـد  . کننـد، برابـر نیسـتند    با مجاهدانی که در راه خداوند با مال و جان جهـاد مـی  
گیـران از   که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند، مسلماً بـر کنـاره  مجاهدانی را 
نشینان برتري بخشیده است و خداوند به هر یک بهشت را وعده فرموده،  جنگ و خانه

نشینان با عنایت پاداشـی بـزرگ برتـري اراده فرمـوده      ولی خداوند مجاهدان را بر خانه
 21 :2ج ) 95/نساء(است 
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راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت برگزیدند جهاد کننـد و  مومنان باید در  ¹
هر کس در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشـد کـه او را اجـر عظـیم     

 334، 161 :12ج ) 74/نساء(دهیم 
اي نباید مومنان همگی بیرون رفته و رسـول را تنهـا گذارنـد، بلکـه چـرا از هـر طایفـه        ¹

جنگ و گروهی نزد رسول براي آموختن علم مهیا نباشند؟ تا آن علمی که جمعی براي 
اندواز نافرمانی حـذر  اند بقوم خود بیاموزند که قومشان هم شایدخدا ترس شدهآموخته

 341 :13ج ) 122/توبه(کنند 
نگویید به آنان که در راه خداوند کشته شدند مردگان بلکه زندگانند ولیکن شما آنان را  ¹

 603 :8ج  593 :4ج ) 154/بقره(ابید ی درنمی
 482 :4ج ) 28/رعد(یابد  ها آرامش می با یاد خدا دل: هان ¹
خواهید رسـید، پـس     میرد و روز قیامت همه شما به مزد اعمال خود کامالً هر جانی می ¹

هر کس خود را از آتش جهنم دور داشت و به بهشت ابدي درآمد چنین کسی سعادت 
 )185/عمـران  آل(جز متاعی فریبنده نخواهـد بـود    زندگانی دنیا بهابد یافت و بدانید که 

 149 :3ج
هـاي محکـم و مسـتحکم پـس      گیـرد ولـو در بـرج    هر کجا که باشید مرگ شما را مـی  ¹

 684 :10ج ) 78/نساء(کس نخواهد توانست از مرگ فرار کند  هیچ
ا احدي را به هر کس به لقاء او امیدوار است باید نیکوکار باشد و هرگز در پرستش خد ¹

 111 :2ج ) 110/کهف(او شریک نگرداند 
اي  قدر ذره را خواهد دید و هر کس به آن ) پاداش(اي کار نیک کرده  قدر ذره هر کس به ¹

 531 :11ج ) 8/زلزله(کار زشتی مرتکب شده به کیفر عذابش خواهد رسید 

 :1ج ) 3/قطـال (به خدا توکل کند، خدا او را کفایت خواهـد کـرد   ) در هر امر(هر که  ¹
231 

چشد و ما شما را به بد و نیک مبـتال کـرده    هر نفسی در عالم رنج و سختی مرگ را می ¹
 85 :10ج ) 35/انبیاء(گردید  تا بیازماییم و همه شما به سوي ما باز می



 853)   رجمه آیات قرآنیت(نمایه  ¹استان سمنان 

 668 :11ج  412 :3ج ) 57/عنکبوت(هر نفسی چشنده مرگ است  ¹
هـاي ورزیـده تـا بـه      ماده سازید و اسبهر نیرویی در قدرت دارید براي مقابله با آنها آ ¹

وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و گروه دیگري غیـر از اینهـا را کـه    
 16 :12ج ) 60/انفال(شناسد  شناسید و خدا آنها را می شما نمی

هرکس کار بدي انجام دهد، جز به همان اندازه مجازات نخواهد شـد و هـرکس عمـل     ¹
خواه مرد باشد خواه زن، و با ایمان هم باشد این چنـین مردمـی    اي انجام دهد، شایسته

گردنـد   منـد مـی   هـاي الهـی بهـره    انـدازه از نعمـت   شـوند، و در آن بـی   وارد بهشت می
 252 :12ج ) 39/مؤمن(
 روزي خدایشـان  پیشگاه در و هستند زنده آنان که زیرا مپندارید مرده را شهیدان هرگز ¹

 505 :9ج  518 :7ج  )169/عمران آل( خورند می
 689 :2ج ) 62/یونس(هرگز هیچ ترس و اندوهی در دل آنها نیست  ¹
 231 :1ج ) 16/قاف(تریم  همانا از رگ گردن به او نزدیک ¹
 بهشـت،  اسـت  ایشـان  بـراي  که را ایشان هاي مال و ها جان مومنان از خرید خدا همانا ¹

 و تـورات  در حق او بر است اي وعده شوند کشته و بکشند پس خدا راه در کنند جنگ
 کـه  سـوداگري  بـه  باشـید  شـاد  پس خدا از خود بعهد تر وفادار کیست و قرآن و انجیل
  198 :6ج 260 :2ج  )  111/توبـه ( بـزرگ  رسـتگاري  آن اسـت  ایـن  و اید نموده سودا
 479: 12ج   428 :11ج 579 :7ج
 همانا خداوند آن کسانی را که صف در صـف، همچـون دیـوار دژي محکـم در راه او     ¹

 381 :3ج ) 4/صف(دارد  کنند دوست می کارزار می
دهـد مگـر آنکـه پروردگـار رحـم کنـد        همانا ضمیر انسانی پیوسته به گناه فرمـان مـی   ¹

 536 :11ج ) 53/یوسف(
 خـدا  راه در کردنـد  جهاد و کردند هجرت کهی کسان و اند آورده مانیا کهی کسان همانا ¹

 327 :7ج ) 218/بقره( است مهربان و غفور خداوند و خدا رحمت به دوارندیام نانیا
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 669 :6ج 206 :2ج ) 156/بقـره (گـردیم   سوي او باز می همانا ما از آن خداوندیم و به ¹
 16 :13ج  496 :11ج  760 ،680 :9ج  511: 7 ج
 ) 162/انعـام ( اسـت  جهانیـان  پروردگـار  اهللا بـراي  مرگم و زندگی و روزه و نماز همانا ¹

 124 :5ج
خدا نخواهد مرد که اجل هر کسی در لوح قضاي الهی به وقـت  کس جز به فرمان  هیچ ¹

 389 :2ج ) 145/عمران آل(معین ثبت است 
 باشـند  راسـتان  گروهی شوید، می تقسیم دسته سه بر خالیق شما قیامت) روز آن در( و ¹

 اصـحاب  ناراسـتان  گروهـی  و اسـت  نکو  بهشت در شان حال چقدر که یمین اصحاب
 در کـه  آنـان  سـوم  گروه و است تلخ دوزخ در وزگارشانر چقدر که شقاوتند و شومی
 461 :9ج ) 7-11/واقعه( درگاهند مقربان حقیقت به آنان اند، گرفته پیشی همه از ایمان

ي رضا آوردن دست بهي برا فروشند ینم خداوند به را جانش که هستی کس مردم از و ¹
 520 :8ج ) 207/بقره( است رؤف بندگانش به نسبت خدا و خدا
 نائـل  خـدا  رحمـت  و آمـرزش  بـه  جهان آن در دیبمیر یا شده کشته خدا راه در اگر و ¹

 آورد تـوان  خـود  بنابراین و] هست[ حیات] در[ که است چیز] هر[ از بهتر آن و شوید
 626 :9ج ) 157/عمران آل(
ها بیازماییم چون ترس و گرسنگی و نقصان امـوال و نفـوس و    و البته شما را به سختی ¹

هـا صـابران راسـت     بیازمـاییم و بشـارت و مـژده آسـایش از آن سـختی     آفات زراعت 
 544 :11ج 274 :3ج  412، 311 :2ج ) 155-157/بقره(
 آفـت  و جـان  در و امـوال  در نقصان و گرسنگی ترس، چون ها سختی به را شما البته و ¹

 ) 155/بقـره ( کنند می پیشه صبر آنانکه بر باد مژده و بشارت و بیازماییم منافع و زراعت
 194 :6ج
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شوند مرده نپندارید بلکه آنها زنده ابدي هسـتند و   و آن کسانی که در راه خدا کشته می ¹
  586 :3ج  459 :1ج ) 154/بقـره (لیکن همه شما این حقیقـت را در نخواهیـد یافـت    

، 541، 525، 485، 470، 405، 395، 315، 273، 210، 124، 110، 98 :10ج  662 :2ج
: 12ج  751، 729 ،720، 717 ،685، 659 ،653 ،647، 640،  605 ،574، 568 :11ج  603
، 29، 22 :13ج  756، 742، 527، 492، 300، 291، 129، 108، 103، 98، 62، 30، 23
39 ،140 ،171 ،203 ،205 ،283 ،289 ،400  
کنند، به طـور مسـلم مـا آنهـا را بـا       و آن کسانی که در راه دین ما مخلصانه مجاهده می ¹

هـاي خودمـان هـدایت     به طرق مختلف به طی کردن مدارج الهی به سـوي راه الهامات 
 ) 69/عنکبـوت ( همتا پشـتیبان نیکـوکرداران اسـت    خواهیم فرمود، محققاً خداوند آن بی

 674 :11ج
 شـما  همه ولیکن است زنده او بلکه نپندارید مرده شده کشته خدا راه در که کسی آن و ¹

 و گرسـنگی  و تـرس  چـون  هـا  سختی به را شما بتهال و یافت درخواهید را حقیقت این
 آن از آسـایش  مـژده  و بشـارت  و بیازمـاییم  زراعـت  آفـات  و نفـوس  و امـوال  نقصان
 صـبوري  شـوند  دچـار  ناگواري و سخت حادثه به چون که آنان است صابران ها سختی
-156/بقـره ( کـرد  خواهیم رجوع او سوي به و آمده خدا فرمان به ما گویند گرفته پیش
 284، 106 :10ج  168، 105 :5ج )154
و آنان که ایمان آوردند و هجرت گزیدند و در راه خدا کوشش و جانفشـانی کردنـد و    ¹

هم آنان که مهاجران را منزل دادند و از آنها یاري کردند، آنها به حقیقت اهل ایماننـد و  
  501 :2ج ) 74/انفـال (هم آمرزش خدا و روزي نیکوي بهشـتی مخصـوص آنهاسـت    

 766 :6ج
و آنان که در راه خدا از وطن هجرت گزیدند و دراین راه کشته شدند یا مرگشـان فـرا    ¹

گرداند کـه همانـا خداونـد بهتـرین      رسیده البته خدا رزق و روزي نیکویی نصیبشان می
 193 :13ج  514 :4ج ) 58/حج(دهندگان است  روزي
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ـ نگردان عیضـا  را ناعمالشا و رنج هرگز خدا شدند، کشته خدا راه در که آنان و ¹ ي ا و دی
 گرداند قدم ثابت و کند یمي یار را شما هم خدا د،یکني یار را خدا اگر شما مانیا اهل
 سـازد  باطـل  و عیضـا  را اعمالشـان  و شوند هالك و نابود شدند، کافر خدا به آنانکه و
 646 :7ج ) 8-7-3/محمد(
   ) 193/بقـره (ه حاکم گـردد  کن وشد و دین خداي یگان و با آنها جنگ کنید تا فتنه ریشه ¹

 705 :11ج  403 :7ج
 252 :9ج ) 42/النجم( است پروردگارت سوي به کار فرجام و پایان تحقیق به بدان و ¹
 و کردنـدتان  بیـرون  کـه  بدانسـان  کنیدشـان  بیـرون  و یابیدشان که جا هر بکشیدشان و ¹

 پیکارتان ات حرام مسجد نزد نکنید پیکارشان و کشتن از است تر سخت نیرنگ و آشوب
 )191/بقـره ( کـافران  کیفـر  است چنین را ایشان بکشید را شما[...]آنگاه پس آن در کنند
 349 :9ج
و گرسنگی و کـم شـدن   ) دشمن(اي از بیم  آزمایم شما را به شمه و به عزتم سوگند می ¹

 :10ج ) 155/بقـره (اي از اموال و افراد و مرگ فرزندان و بشـارت ده شـکیبایان را    پاره
414 
 194 :9ج ) 193/بقره( فتنه رفع تا کنید قتال و جنگ و ¹
آورند براي برقراري دین اهللا و حکومت توحیـد   و کسانی که به پروردگارشان ایمان می ¹

کنند و براي بقا و پایداري قرآن بـا جـان و مالشـان در راه خـدا      از دیارشان هجرت می
کریم دارند و بـه راسـتی کـه    ترین درجه و مقام را در نزد خداوند  کنند، بزرگ جهاد می

 436، 246 :2ج ) 11/منافقون(آنان رستگاران دو عالمند 
شود مرده نپندارید بلکه زنده ابدي اسـت ولکـن همـه     و کسی که در راه خدا کشته می ¹

، 251، 241، 201، 118، 45 :3ج  77 :2ج ) 154/بقـره (کنیـد   شـما ایـن را درك نمـی   
 :4ج  698، 680، 655، 572، 549، 528، 496 ،475، 449، 418، 362، 306، 296، 282
 :8ج  682 :7 ج 505،600 :6ج  698، 628، 578، 304، 269، 241، 120، 104، 86
 197 :11ج  431 :9ج  545 ،475 ،425 ،163 ،77
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 بـه  قـادر،  خداونـد  و خداونـد ي رضا خاطر به فروشند یم را جانشان مردم ازی گروه و ¹
 463 :7ج ) 207/بقره( تاس مهربان و بخشنده بندگان، حال
و ما اراده کردیم که بر آن طایفه ضعیف ذلیل در آن سـرزمین منـت گـذارده و آنهـا را      ¹

 :2ج  ) 5/قصـص ( پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جـاه فرعونیـان گـردانیم   
 266 :13ج  237 :3ج  568
 235 :1ج ) 9/حجر(و ما هم محققاً قرآن را محفوظ خواهیم داشت  ¹

 رسیدند شهادت به خدا راه در و کردند وفا خویش پیمان و عهد به که هستند نیمردا و ¹
 سـازد  نمـی  منحـرف  خود مسیر از را آنها چیز هیچ و مقاومتکرده آنها از دیگر برخی و
 439 :6ج ) 23/احزاب(
 193 :11ج ) 193/بقره(و مقاتله کنید با ایشان تا اینکه فتنه برداشته شود  ¹
کنـد   کنم چرا که این نفس مرا به سوي زشتی امـر مـی   رئه نمیو من نفس خویش را تب ¹

 222 :13ج  ) 53/یوسف( مگر خداوند من رحم آورد
 برداشـتند  دسـت  اگـر  پس خدا آن از دین بشود و آشوبی نماند تا کافران با کنید نبرد و ¹

 86 :5ج 176 :4ج) 193/بقره( ستمگران بر مگر ستمی همانا
دا کشته شدند مردگانند بلکه از زندگانند و در نـزد خـداي   که در راه خ  و نپندارید آنان ¹

خوارند و شادند به آنچه که خدا از فضل خود به ایشـان ارزانـی داشـته     خویش روزي 
اند و بعد در پی آنان به آخـرت خواهنـد    ها نپیوسته است و به آن مؤمنان که هنوز به آن

-170/عمران آل(وهگین مباشید دهند که هیچ بیم و ترسی نداشته و اند شتافت مژده می
 490 :10ج ) 169
و هر کس که در راه خدا جهاد کند اگر کشته شد یا فاتح گردید به زودي او را پاداشی  ¹

 729 :3ج ) 74/نساء(بزرگ دهیم 
 627 :2ج ) 103/عمران آل(و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید  ¹
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 پنداشـت  و رفت بیرون و خود قوم از شد غضبناك که هنگامی را یونس حال آور یاد و ¹
 گرفتـار  ماهی شکم در دریا در آنکه تا( افکنیم نمی سختی و مضیقه در هرگز را او ما که
 هـر  از تـو  و نیست تو یکتاي ذات جز خدایی الها که کرد فریاد ظلمات در گاه آن) شد
 دادیم نجاتش و را دعایش کردیم اجابت پس ستمگرانم از من و منزهی آالیش و عیب
 مرا الها بار که داد ندا که را زکریا آور یاد و ایمان اهل نجات است این و غم ابگرد از

 :9ج ) 87-89/انبیـاء ( وارثـانی  بهتـرین  تو که) فرما عطا فرزندي( مگذار تنها و تن یک
201 
واجب است بر شما جنگ و جهاد در حالی که، این فرمان به شـما گـران و سـنگین و     ¹

د که چه بسا چیـزي کـه مـورد نـاگواري شماسـت در      مورد کراهت شماست ولی بدانی
 509 :12ج ) 216/بقره(حقیقت به نفع است و نه بلعکس 

 87 :10ج ) 105/انبیاء(وارث زمین گردید که زمین از آن شماست  ¹
هـا و   یعنی اینکه خداوند شما را به چیزهایی مثل ترس و گرسنگی نقص اموال و جـان  ¹

کننـد و   ارت بده به کسانی کـه صـبر پیشـه مـی    ها و محصوالت می آزماید پس بش میوه
گوینـد همـه از خـداییم و مـا      کننـد مـی   هنگامی که بر گرفتاري و مصیبتی برخورد مـی 

 348 :3ج ) 155-156/بقره(کنیم  سوي او بازگشت می به

ـ ا کـرد؟  یمـ  انکـار  را جـزا  روز که را کس آني دید ایآ) رسولي ا( ¹  شـخص  همـان  نی
. کند ینم بیترغ ریفق اطعام بر هم رای کس و راند یم خود از را مانییت که است رحم یب

 از کننـد ی طاعت اگر که همانان دارند غافل خدا یاد از دل که نمازگذاران آن بري وا پس
 :7ج ) 1-7/ماعون( کنند منع رانیفق از را احسان و ةزکو و استیی خودنما و ایري رو

122 
و مبارزه برخیزند جهاد کنید و از تجاوزکـاران  که با شما به جنگ  در راه خدا با آنان ...  ¹

هر جا که مشرکان را دریافتید به قتل رسـانید  . باشید که خدا ستمکاران را دوست ندارد
گري آنها بیشتر  و از شهرهایشان برانید چنان که آنان شما را از وطن آواره کردند و فتنه

 482 :3ج ) 190-191/بقره(از جنگ است 



 859)   رجمه آیات قرآنیت(نمایه  ¹استان سمنان 

شوند مردگانند بلکـه آنـان زندگاننـد و     کسانی که در راه خدا کشته میمپندارید ] گمان[ ¹
 715 :2ج ) 169/عمران آل(خورند  در نزد خداي خویش روزي می

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا و اشهد ان علیاً و ابنائـه المعصـومین    ¹
النار حقٌ و ان الساعه آتیه ال ریب فیها و و  الجنهحجج اهللا و اشهد ان الموت حقٌ و ان 

) قسمتی از دعاي عدیله و نیز فـرازي از ادعیـه یـوم عرفـه    (ان اهللا یبعث من فی القبور 
 286، 284 :10ج
اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً عبده و رسـوله و ان علیـاً و اوالده المعصـومین     ¹

 61 :11جالهدي   ئمهعلیهم السالم ا
شـهادت  (اهللا ن ال اله االاهللا و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و اشهد ان علیـاً ولـی  اشهد ا ¹

 427 :2ج ) مسلمانان
الحمد هللا رب العالمین و الصلوه و السالم علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و علـی   ¹

 298 :11ج  و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین
المین و صلی اهللا علی سیدنا و موالنا مصطفی محمد اللهـم صـل علـی    الحمدهللا رب الع ¹

 413 :11ج ) ص(محمد و آل محمد

  هاها  دعا، ادعیه و زیارتدعا، ادعیه و زیارت



 861)   ها دعا، ادعیه، زیارت(نمایه  ¹استان سمنان 

الحمدهللا رب العالمین و صلی اهللا علی محمـد و آلـه الطـاهرین و اشـهد ان ال الـه اال اهللا       ¹
المعصـومین اولیـاء    ئمهوحده ال شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و اشهد ان اال

القبر حق و سئوال نکیـر و  ] مساءله[هللا و اوصیاء رسول اهللا و اشهد ان الموت حق و ولی ا
حق و النار حق و المیزان  لجنه]ا[لکتاب حق و ]ا[منکر حق و النشور حق و البعث حق و 

و جمیع ما جاء به النبی صلی اهللا علیه و آله عن اهللا  الکعبه قبلهحق و تطائر الکتب حق و 
 370 :11ج  )عیه مربوط به دفن میت، مفاتیح الجناناد... (تعالی حق

)  فـرازي از زیـارت وارث  (السالم ایها الشهید و ابن الشهید، ایها المظلوم و ابن المظلوم  ¹
 658 :5ج
اهللا، السالم علیک یابن امیرالمؤمنین  السالم علیک یا ابا عبداهللا، السالم علیک یابن رسول ¹

 :2ج)  فـرازي از زیـارت عاشـورا   ( الزهرا فاطمهبن وابن سید الوصیین، السالم علیک یا
 272، 49 :13ج 339
و آل ) ص(و آل محمـد و ممـاتی ممـات محمـد    ) ص(اللهم اجعل محیاي محیا محمد ¹

 264 :2ج)  فرازي از زیارت عاشورا( محمد
اللهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون واجعلنی من حزبک فـان حزبـک هـم     ¹

دعاي روز (اولیائک فان اولیائک الخوف علیهم و الهم یحزنون المفلحون واجعلنی من 
 656 :6ج)  شنبه سه
نبیک مع اولیائک و اسـئلک ان   رایهاللهم اسئلک ان تجعل وفاتی قتالً فی سبیلک تحت  ¹

خداوندا از تو خواهانم کـه مـرگم را شـهادت در راه     تقتل بی اعدائک و اعداء رسولک
هاي  اولیایت قرار دهی، از تو خواهانم که دشمنخودت تحت رایت رسولت و در کنار 

 342و  341 :10ج) امام جعفر صادق ع(دست من نابود گردانی  خود و پیغمبرت را به 
دعاي مکـارم االخـالق صـحفیه    (اللهم اغفرلی و لوالدي و للمؤمنین یوم یقوم الحساب  ¹

 631 :10جسجادیه  



 )دفتر سیزدهم(نامه کامل شهدا  وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      862

ـ   ¹ ک و انبیائـک و رسـلک و حملـه    اللهم انی اشهدك و کفی بک شهیداً و اشـهد مالئکت
عرشک و سکان سمواتک و ارضک و جمیـع خلقـک، بانـک انـت اهللا ال الـه اال انـت       
وحدك الشریک لک و ان محمداً صلی اهللا علیه و آله عبدك و رسولک و انک علی کل 

حـقٌ و ان اهللا حـق و ان    الجنـۀ  شیٍ قدر تحیی و تمیت و تمیـت و تحیـی و اشـهد ان   
الریب فیها و ان اهللا یعبث من فی القبور و اشهد ان علـی بـن    آتیه ۀالساعالنشور حق و 

المهـدیون غیـر    االئمـه الهـداه  هـم   من ولـده  االئمهابیطالب امیرالمؤمنین حقاً حقاً و ان 
 157 :13ج)  فرازي از ادعیه ماتوره وداي عشرات( .الضالین و ال المضلین

ی قهرت بها کل شـئ و خضـع   اللهم انی اسئلک برحمتک وسعت کل شئ و بقوتک الت ¹
 490 :10جلها کل شئ و ذل لها کل شئ  

  الخیانـه اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریاء و لسانی من الکـذب و عینـی مـن     ¹
 188 :10ج
الحمدهللا علی عظـیم رضـیتی،   ] لک علی مصابهم[اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک،  ¹

الحسـین یـوم الـورود و     عهاللهم ارزقنی شـفا  ،]فی سبیلک هاللهم ارزقنی توفیق الشهاد[
ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسـین، الـذین بـذلوا مهجهـم دون     

 186 :2ج)  فرازي از زیارت عاشورا(السالم  الحسین علیه
خدایا ما هرچه داریم از . فمنک ال اله اال انت وحدك ال شریک لک نعمهاللهم ما بنا من  ¹

هـاي خـود    اهـل شـکریم و از گذشـته     یی نیست، اهـل توحیـدیم،  توست، جز تو خدا
 311 :12ج. استغفرك و اتوب الیک هایت را از تو ندانستیم؛ شرمساریم که نعمت

الهی هب لی کمال االنقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضـیاء نظرهـا الیـک حتـی تخـرق       ¹
 .بعـز قدسـک   معلقه و تصیر ارواحنا العظمهابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن 

سوي خود عطا فرما و ما را عاشق دیـدار لقایـت    خدایا بریدن و انقطاع کامل از خلق به
هـاي دل   سوي خود تا که دیده هاي دلمان را به نور توجهشان به فرما و روشن کن دیده

هاي نور را پاره کند و به معدن اصلی عظمت برسد و ارواح ما آویختـه بـه عـزت     پرده
 111 :1ج)  مناجات شعبانیه. (گردد ات پاکیزه



 863)   ها دعا، ادعیه، زیارت(نمایه  ¹استان سمنان 

)  فرازي از دعـاي کمیـل  ( الهی و ربی من لی غیرك اسئله کشف ضري والنظر فی امري ¹
 117 :12ج
معبودا پروردگارم کیست . الهی و ربی من لی غیرك اسئله کشف ضري والنظر فی امري ¹

ر براي من جز تو تا درخواست کنم کـه بـر طـرف کنـد بـد حـالیم را و توجـه کنـد د        
 117  :12ج. کارهایم

الهی هب لی کمال انقطاع الیک و انه ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصـار   ¹
قسمتی (بعز قدسک  معلقۀًالقلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تصیر اروحنا 

 491 :10ج  596 :2ج)  از مناجات شعبانیه
مبادا از آن . ام ري توام که سوي تو بازگشتهگنهکار توام و آن برده فرا  خدایا من آن بنده ¹

عفو تـو  ] کاران[اي و از بین خطا بندگان باشم که تو براي همیشه از آنان روي گردانیده
 531 :2ج.  گردد هرگز شامل حالشان نمی

فاستجب دعائی و ال تخیب فیک رجائی و تقبل توبتی و کفر خطیئتی برحمتک یا ارحم  ¹
 379 :4ج  )مناجات تائبین( الراحمین

 67 :11جال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا، علی ولی اهللا   ¹
استغفر اهللا الـذي ال الـه اال اهللا هـو الحـی القیـوم      . اال باهللا العلی العظیم هال حول و ال قو ¹

الرحمن الرحیم ذوالجالل و االکرام و اتوب الیه اللهـم صـل علـی محمـد و آل محمـد      
 16 :12ج)  تعقیبات نماز عصر(
والي یا موالي انت المالک و انا الملوك و هل یرحم المملوك اال المالـک مـوالي یـا    م ¹

بارالها، ما عبد و بنده تو ... موالي انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل اال العزیز و
چیز نیست،  هستیم و مالک وجود ما تو هستی و بنده در مقابل خداي خود صاحب هیچ

گذار و   پروردگارا، بر بنده ضعیف و گناهکار خود منت. تچون هستی مخصوص توس
او را در راه خود و در طریق هدایت قرار ده و مرا از نهایت تکامل، که همانا رسیدن به 

)  فرازي از مناجات امام علـی ع (فیض شهادت و رسیدن به لقااهللا است، برخوردار فرما 
 264 :2ج



 )دفتر سیزدهم(نامه کامل شهدا  وصیت  ¹)17(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      864

دعـاي  (و النار حق و ان الساعه آتیه الریب فیها و ان الصراط و المیزان حق و ان الجنه  ¹
 234 :6ج) عدیله

اللهم صل علی محمد و اله و بلـغ بـه ایمـانی    : للمتقین العاقبهوالحمدهللا رب العالمین و  ¹
اکمل االیمان واجعل یقینی افضل الیقین وانته بنیتی انـی احسـن النیـات و بعملـی الـی      

صـلوات و  . اقبت نیکو براي پرهیزگارانسپاس خداي عالمیان است و ع احسن االعمال
خدایا ایمانم را کامل بگردان و یقینم را برترین یقـین  . درود خدا بر محمد و خاندان او

قرار بده، نیتم را با کمال و منتهاي نیات خیر همراه ساز و اعمالم را نیکوترین و بهترین 
 403 :2ج) دعاي مکارم االخالق حضرت اما سجاد ع(اعمال محسوب دار 

یا محسن قد اتاك المسئی، انت المحسن وانا المسئی فتجاوز عن قبیح ما عندي بجمیل  ¹
 160 :13جما عندك  

ج نفسی ابکی لظلمه قبري ابکی لضیق لحدي ابکی لسئوال منکـر و نکیـر   ]و[ابکی لخر ¹
کـنم بـراي    کنم براي خروجم از قبر در روز محشـر، گریـه مـی     ایاي فی قبري گریه می

کنم براي سـوال   کنم براي تنگی و فشار گورم، گریه می یکی قبرم، گریه میظلمت و تار
فـرازي از دعـاي ابـوحمزه    (و جواب نکیر و منکر، واي بر من در قبـرم، واي بـر مـن    

  449  :11ج)  ثمالی
استغفراهللا الذي ال اله اال هو الحی القیوم ذو الجالل و االکرام و اتوب الیـه، ال الـه اال اهللا    ¹

الکریم ال اله اال اهللا العلی العظیم سبحان اهللا رب السموات السبع و رب االرضین الحلیم 
السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم الحمدهللا رب العالمین اشـهد ان ال الـه   
اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله صلی اهللا علیه و اله و اشـهد  

علیا و ابنائه المعصومین حجج اهللا علیهم السالم و اشهد ان الموت حـق  ان امیرالمؤمنین 
و اشهد ان سؤال منکر و نکیر فی القبرحق و اشهد ان الصراط و المیزان حق و اشهد ان 

 و النار حق و اشهد ان الساعه آتیه ال ریب فیها و اشهد ان اهللا یبعث من فی القبور لجنها
 377 :3ج  )زیات آل یاسین و دعاي ندبه(



 865)   ها دعا، ادعیه، زیارت(نمایه  ¹استان سمنان 

ان المعصومین حجـج اهللا و   ان ائمهاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا و  ¹
 ال ریب فیها و ان اهللا یبعـث مـن فـی القبـور     اتیه الساعهحقٌ و ان النار حقٌ و ان  الجنه

 29، 25 :10ج )دعاي تلقین و حتی ذکر غسل میت(
ه و ان محمداً عبده و رسوله و انه مقـدر بجمیـع   اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک ل ¹

و ان  ائمـه من ولـده   االئمهاهللا و امامه و ان  االنبیاء و الرسل علیهم السالم و ان علیاً ولی
بـن الحسـین و محمـدبن علـی و جعفـربن محمـد و        اولهم الحسن و الحسـین و علـی  

بـن علـی    حسـن بن محمـد و ال  بن موسی و محمدبن علی و علی بن جعفر و علی موسی
 الریـب فیهـا   تیـه آ عهحق و النار حق و ان السـا  الجنهالسالم و ان  والقائم الحجه علیهم

 160 :13ج  523 :11ج  403 :2ج) شود اي که همراه میت در قبر گذاشته می رقعه(
اشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشریک له و اشهد ان محمـدا عبـده و رسـوله و اشـهد ان      ¹

ائمتی رضیت باهللا ربا و باالسالم دینـا و   هولد ئمهاهللا و اشهد ان اال یا ولیامیرالمؤمنین عل
اهللا علیه و اله نبیـا و بعلـی امامـا و بالحسـن و      و محمد صلی قبله لکعبهبالقران کتابا و با

الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسـی بـن جعفـر و    
لی بن محمد و الحسن بن علی والخلـف الصـالح   علی بن موسی و محمد بن علی و ع

 16 :9ج)  تعقیبات مشترك(بهم اتولی و من اعدائهم اتبرا  هو ساده و قاد ائمه
 658 :5ج)  فرازي از زیارت وارث(انصار ابی عبداهللا بابی انتم و امی  ¹
بـه  ). کـنم  اقـرار مـی  (دهـم   به حقانیت خدا و اسالم و قرآن و کعبه و قبله رضایت مـی  ¹

یت وجود حضرت محمد که صلوات خدا بر او باد و مقر و معتـرفم بـه حقانیـت    حقان
علـی و   حسین وامـام محمـدبن   بن امامت امام علی وامام حسن و امام حسین و امام علی

موسی و امام محمدبنعلی و امـام   بن جعفر و امام علی بن محمد و امام موسی امام جعفربن
شین شایسته و صالحه همه امامان که درودشـان  علی و جان بن محمد و امام حسن بن علی
بـه ایشـان پنـاه    . که امام و بزرگ و پیشـواي مـن هسـتند   ) حضرت امام مهدي عج(باد 
دهم که خدایی جز خـداي یگانـه نیسـت، و     شهادت می. برم و از دشمنانشان بیزارم می

دهـم کـه مـرگ حـق      و شهادت می. ولی اوست) ع(رسول خداست و علی) ص(محمد
قیامـت برحـق و شـکی در آن نیسـت و خداونـد      . بهشت و جهنم حـق اسـت  است و 

فـرازي از احکـام میـت و    (گردانـد   کند محشور مـی  مردگان در قبر خوابیده را بیدار می
 220 :5ج ) تلقین
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الحمـد اهللا الــذي یـؤمن الخــائفین و ینجـی الصــالحین و یرفـع المستضــعفین و یضــع      ¹
 340 :10ج  ینالمستکبرین و یهلک ملوکاً و یستخلف آخر

بـدي عملـم    هایم را محروم نکنی و به  خواهم به عزت خودت خواسته خدایا، از تو می ¹
دانی، رسوا نگردان، سر مرا فاش نکن  ام، که تو می هاي پنهانی کرده خدایا مرا به . ننگري

خـدایا بالیـی بـزرگ دارم و    . و به عقوبت من شتاب منما، به آنچه که در خلوت کردم
. گیـر کـرده مـرا    ام، کـه زمـین   ام و در اعمال خود کوتاهی کـرده  راوان نمودههایی ف بدي

پروردگارا، غیر از تو کسی ندارم و جز تو از که بخواهم که زیـان مـرا برطـرف کنـد و     
کند بال را و هـر لغزشـی    کار من کند؟ پروردگارا، بیامرز گناهانی را که نازل می نظري به

محجوب و نفسی معیوب و عقلـی مغلـوب و هـوایی     ام  الهی قلبی و خطایی که نموده
غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسـانی مقـر بالـذنوب فیکـف حیلتـی یـا سـتار        

 117 :1ج)  فرازي از دعاي دعاي صباح... (العیوب و
 175 :1جدعاي جوشن کبیر   ¹
 635 :4جدعاي صباح   ¹
 308 :4جدعاي عدیله   ¹
 337 :1جدعاي عرفه   ¹
 679، 379، 378، 17 :4ج  266 :3ج  278، 175، 117 :1جدعاي کمیل   ¹
 595 :1جدعاي ماه رمضان   ¹
 403 :2ج)  ع(دعاي مکارم اخالق حضرت امام سجاد ¹
 377 :4جدعاي ندبه   ¹
 180 :9ج)  بعضی از تعقیبات نماز(رضیت باهللا رباً  ¹
اماً و بالحسـن  رضیت باهللا رباً و باالسالم دیناً و محمد صلی اهللا علیه و آله نبیاً و بعلی ام ¹

والحسین و جعفرٍ و موسی و علی و محمد و علی والحسـن والخلـف الصـالح علـیهم     
بهم اتولی و من اعدائهم اتبرء اللهم انی اسئلک العفو والعافیه  قادهو  سادهو  ائمهالسالم 

 506 :1ج)  تعقیبات نماز ظهر(االخره الدنیا و فی المعافاهو 
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و بعلیٍ  بالکعبه القبلهنبیاً و ) ص(و بالقرآن کتاباً و بمحمد رضیت باهللا رباً و بالسالم دیناً ¹
جعفـربن محمـد و     الحسین و محمدبن علـیٍ  ابن ولیاً و اماماً و بالحسن و الحسین و علی

بن علی و علی  بن جعفر و علی موسی و الحسن بن موسی و محمد بـن علـی و    بن محمد
 177 :9ج)  تعقیبات نماز( اماماً) عج(حسن ابن الحجه

و بمحمد صلی اهللا و . قبلتی لکعبهرضیت باهللا ربی و باالسالم دینی، و بالقرآن کتابی و با ¹
علی و جعفـربن   الحسین و محمدبن بن اله نبیی و بعلیٍ امامی و بالحسن والحسین و علی

ــن بــن جعفــر و علــی محمــد و موســی محمــد  بــن علــی و علــی موســی و محمــدبن ب
بهـم  ] شـفعآئی [السالم ائمتی وسادتی و قـارتی و   صالح علیهمال علی والخلف بن والحسن

اهللا و ان  رسـول ] اعبـده [محمـداً  ] ان[اشهد ان ال اله اال اهللا و . اتولی و من اعدائهم اتبرء
ال ریب فیهـا   تیهآ عهو النار حق و ان السا لجنهواشهد ان الموت حق و ان ا. اهللا علیا ولی

 220 :5ج)  رازي از احکام میت و تلقینف(القبور ] وان اهللا یبعث من فی[
 377 :4جزیارت آل یاسین   ¹
 239 :2جزیارت جامعه ائمه المومنین   ¹
 181 :4جزیارت جامعه کبیره   ¹
 439 :3ج  264، 186 :2ج  678، 337 :1جزیارت عاشورا   ¹
) فـرازي از زیـات عاشـورا   ( االرواح التی حلت بفنائک السالم علیک یا ابا عبداهللا و علی ¹

 344 :12ج  183 :9ج  390 :5ج  439 :3ج  430 :2ج
انی سلم لمن سالمکم و حـرب لمـن     لهو موضع الرسا هالسالم علیکم یا اهل بیت النبو ¹

 16 :9ج)  فرازي از زیارت عاشورا(لقیمهحاربکم الی یوم ا
انا خلیفه فی اهله من ارضـاهم فقـد   : قال اهللا تعالی للشهید: اهللا علیه و آله عن النبی صلی ¹

مـن جانشـین   : فرمایـد  رضانی و من اسخطهم فقد اسخطنی خداوند بزرگ به شهید میا
کـه   کس که آنان را خشنود کند، مرا خشـنود کـرده و آن   اش هستم، آن شهید در خانواده

 619 :10ج  )بحاراالنوار.. (آنان را به خشم درآورد مرا به خشم آورده است
 124  :10ج)  زي از دعاي کمیلفرا(غیاث المستغیثین حبیب القلوب الصادقین  ¹
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الهی هب لی کمال االنقطاع الیـک و انرابصـار قلوبنـا بضـیاء     . فرازي از مناجات شعبانیه ¹
فرازي از (نظرها الیک، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، فتصل الی معدن العظمه 

 369 :5ج)  مناحات شعبانیه
، 399 :11ج)  ث امـام حسـین ع  فـرازي از زیـارت وار  (فیالیتنی کنت معکم فافوز معکـم   ¹

420 ،471 ،640 ،648 
 67 :6ج)  ذیل تعقیب نماز صبح( اال باهللا العلی العظیم هال حول و ال قو ¹
 522 :6جالیمکن الفرار من حکومتک   ¹
دعاي امام حسـین ع  (لقد خاب من رضی دونک بدالً و لقد خسر من بغی عنک متحوالً  ¹

 585 :7ج)  روز عرفه
) ص(حیا محمد و آل محمد و مماتی ممـات محمـد و آل محمـد   اللهم اجعل محیاي م ¹

 93 :13ج)  زیارت عاشورا(
نبیک مع اولیائک و اسـئلک ان یقتـل بـی     یهاللهم اجعل وفاتی قتال فی سبیلک تحت را ¹

 594 :1ج)  دعاي ماه رمضان(اعدائک و اعداء رسولک 
زبک فـان حزبـک   اللهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون اللهم اجعلنی من ح ¹

 هم المفلحون اللهم اجعلنی من اولیائک فان اولیائک ال خوف علیهم و ال هـم یحزنـون  
 69 :13ج  566 :8ج)  شنبه دعاي روز سه(
 432 :9ج)  دعاي فرج...  (و  النیۀو صدق  المعصیۀو بعد  الطاعۀاللهم ارزقنا توفیق  ¹

انها دار المقري و الیهـا مـن   امري و اصلح لی آخرتی ف عصمهاللهم اصلح لی دینی فانه  ¹
راحه لی من کـل شـر    الوفاهلی فی کل خیرٍ و  زیاده الحیوهاللئام مفري و اجعل  مجاوره

 450 :12ج)  شنبه دعاي روز سه(اللهم صل علی محمد و آل محمد 
 536 :11ج)  فرازي از دعاي کمیل( اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته و کل خطیئه اخطأتها ¹
الم و المسلمین و اخذل الکفار و المنافقین، اللهـم اجعلنـا جنـدك فـان     اللهم انصر االس ¹

جندك هم الغالبون، اللهم اجعلنا من حزبک فان حزبک هم المفلحون، اللهم اجعلنا مـن  
 538 :11جاولیائک فان اولیائک ال خوف علیهم و ال هم یحزنون  
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)  شـی از شـهادتین  بخ(فارضنی لهم انک علی کل شی قـدیر   ائمهاللهم انی رضیت بهم  ¹
 395 :3ج
اللهم انی اسئلک برحمتک وسعت کل شئ و بقوتک التی قهرت بها کل شـئ و خضـع    ¹

 490 :10ج  لها کل شئ و ذل لها کل شئ
اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا و قتالً فی سـبیلک مـع ولیـک     ¹

 66 :1ج)  هاي ماه رمضان دعایی از شب(فوق لنا 
)  دعا در غیبـت امـام زمـان عـج    ( عتنی میته جاهلیه و التزغ قلبی بعد اذ هدیتنیاللهم الت ¹

 357 :1ج
)  زیـارت جامعـه  ( اللهم وفقنا لما تحب و ترضی و احینی یا رب سعیداً و توفنی شـهیداً  ¹

 67 :6ج
 596 :2ج  739 :1جمناجات شعبانیه   ¹
 الغفـور، مـوالي یـا    موالي یا موالي انت الغفور و انا المذنب و هل یـرحم المـذنب اال   ¹

)  مناجات امام علـی ع (حم الخاشع اال المتکبر رموالي انت المتکبر و انا الخاشع و هل ی
 292 :5ج
مناجات امام علـی  (موالي یا موالي انت موالي و انا العبد و هل یرحم العبد اال المولی  ¹

 330 :1ج)  ع
 230 :2ج)  سینفرازي از دعاي امام ح(الهی رضاً برضائک و تسلیماً المرك   ¹
 431 :11ج)  مناجات شعبانه(الهی هب لی کمال االنقطاع الیک  ¹
 کیست پروردگارم معبودا امري فی والنظر ضري کشف اسئله غیرك لی من ربی و الهی ¹

 در کنـد  توجـه  و را حـالیم  بـد  کنـد  طـرف  بـر  کـه  کنم درخواست تا تو جز من براي
 117 :12ج  270 :7ج    370 :4ج  )دعاي کمیل از مفاتیح الجنان(. کارهایم

 :4ج)  مناجـات تـائبین  ( الهی ان کان قبح الذنب من عبدك فلیحسن العفو مـن عنـدك   ¹
379 
محبتک فرام منک بدالً و من ذا الذي آنس بقربـک فـابتغی    حالوهالهی من ذاالذي ذاق  ¹

 585 :7ج)  مناجات خمس عشر، مناجات نهم، مناجات المحبین(عنک حوالً 
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دعـاي بیسـتم،   ( اآلخرهاکمل لی بها خیر الدنیا و سهلهی محبتک سبیالً الهی وانهج لی ال ¹
 585 :7ج)  االخالق دعاي مکارم

و اسئلک یا رب بمحمد و آله صلواتک علیه و علیهم و بدم الحسـین، ان تعفـو عنـی و     ¹
تغفرلی و ترحمنی و تستر عیوبی فی الدنیا و االخره یا کریم یا رحیم و یا رئوفاً بالعبـاد  

 380 :9ج)  ذکر غسل میت(منین المؤ
 222 :8ج  379، 271 :4ج  278 :1ج)  دعاي کمیل( و ال یمکن الفرار من حکومتک ¹
. و علی االرواح التی حلت بفنائـک ... اهللا و ابن ثاره والوتر و الموتور السالم علیک یا ثار ¹

 658 :5ج)  فرازي از زیارت عاشورا(یا ... السالم عیلکم یا انصار دین اهللا
  83 :3ج  90 :1ج ) فـرازي از دعـاي کمیـل   (الرضا اغفر لمن ال یملک اال الـدع  ا سریعی ¹

 370 :4ج
 :8ج  708 :6ج)  فراز آخـر زیـارت امـام حسـین    (یا لیتنی کنا معکم فنفوز فوزاً عظیماً  ¹

 748 :12ج  640 :11ج  274 :10ج  279 :9ج  754
غیثین یا حبیب قلوب الصـادقین و  یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاث المست ¹

 211 :8ج 17 :4ج)  فرازي از دعاي کمیل(یا اله العالمین 
 مـن  جانـب  از یـا  یافته اي شکنجه و عقوبت من از که بندگانت از اي بنده هر بارخدایا، ¹

 میـان  از را او حـق  یا و داده رخ او به ستمی من وسیله به یا من از یا رسیده او به آزاري
 خشـنود  مـن  از خود توانگري از را او و فرست درود او آل و محمد بر سپ باشم، برده
 فرمان که چیزي از مرا پس. فرما عطا وکاست کم بی را او حق خویش، جانب از و ساز
 زیـرا  ده، رهـایی  کند می حکم آن به تو عدل آنچه از و داري نگه شود می آن موجب تو

 315 :2ج   آید برنمی تو کیفر و انتقال تحمل از من توانایی
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 تخـرق  حتـی  الیـک  نظرهـا  بضـیاء  قلوبنا ابصار انر و الیک االنقطاع کمال لی هب الهی ¹
 .قدسـک  بعـز  معلقه ارواحنا تصیر و العظمه معدن الی فتصل النور حجب القلوب ابصار
 لقایـت  دیـدار  عاشق را ما و فرما عطا خود سوي به خلق از کامل انقطاع و بریدن خدایا
 دل هـاي  دیده که تا خود سوي به توجهشان نور به را دلمان هاي دیده کن روشن و فرما
 عـزت  بـه  آویختـه  ما ارواح و برسد عظمت اصلی معدن به و کند پاره را نور هاي پرده
 112 :2ج)  الجنان مفاتیح( گردد ات پاکیزه

) ص(و السالم علی اشرف االنبیاء و المرسـلین محمـد   هالصلوالحمداهللا رب العالمین و  ¹
الوصیه اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیراً اهللا علی اعدائهم اجمعین  ولعنهلیه و آله ع
 151 :13ج  298 :11ج
و الصلوه و السالم علی سید االنبیـاء و  [...] الحمدهللا العلی للناظرین الباطن بجالل عزته  ¹

و علی اهل ) 6(السفراء المقربین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمدالمرسلین و اشرف 
بیته الطیبین الطاهرین، الذین اذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً  سیما علـی امـام   

 353 :3جالعصر عجل اهللا تعالی فرجه و لعنه اهللا علی اعدائهم اجمعین  

 :3جالحمدهللا رب العالمین و الصلوه و السالم علی خیر خلقه محمد و آلـه الطـاهرین     ¹
 422 :10ج  705

اهللا علـی محمـد و الـه المعصـومین و مـن      الحمدهللا رب العالمین و به نستعین و صـلی  ¹
 و منهم من ینتظرو مـا بـدلوا   نحبهلمؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا فمنهم من قضی ا

 174 :8ج  تبدیالً

الحمدهللا رب العالمین و صلی اهللا علی سیدنا و موالنا مصطفی محمد اللهـم صـل علـی     ¹
 413 :11جمحمد و آل محمد  

الحمدهللا رب العالمین و صلی اهللا علی محمد و آله الطـاهرین و اشـهد ان ال الـه اال اهللا     ¹
 370 :11ج  و رسوله و اشهد ان االوحده ال شریک له و اشهد ان محمداً عبده 

اهللا علی رسوله و آله الطاهرین و المعصـومین اشـهد ان ال   الحمدهللا رب العالمین و صلی ¹
 :3ج  اله اال اهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا و اشهد ان علیاً ولی اهللا و اشـهد ان مهـدیا  
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¹ نبیاً و بالکعبه القبلـه و بعلـیٍ   ) 6(رضیت باهللا رباً و بالسالم دیناً و بالقرآن کتاباً و بمحمد
جعفـربن محمـد و   الحسین و محمدبن علـیٍ ابنو الحسین و علیولیاً و اماماً و بالحسن 

بن علی و علیبن جعفر و علیموسی و الحسنبن موسی و محمد بـن علـی و   بن محمد
 182 ،177 :9ج  اماماً) عج(حسنابنالحجه

 
 
 


