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واالمقام  یدشهچهل وصایای ارزشمند برگرفته از 

 شهرستان نی ریز

 

 چاپ اول مجتمع فرهنگی هنری کوثر نور 1383مهین مهرورزان )نی ریز در جنگ( غالمرضا شعبانپور   منبع:

 

 

 نامه شهید واالمقام علیرضا دهقانیوصیت 
 مسم اهلل الرحمن الرحیب

 
و لئن قتلتم فی سبیل اهلل او متم، لمغفره من اهلل و رحمه خیر مما یجمعون و لئن متم او قتلتم اللی اهلل 

 .تحشرون

 
اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید در آن جهان به آمرزش و رحمت خدا نائل شوید. آن بهتر از هر چیزی 

است که در حیات دنیا برای خود فراهم توان آورد. اگر در راه خدا بمیرید یا کشته شوید )غم مدارید( که به 

 .رحمت ایزدی پیوسته و به سوی خدا محشور خواهید شد

 
ان راه اسالم و آزادی، شهیدانی که جاری شدن خونشان سبب بیداری ما و حرکت و به خود درود بر شهید

آمدن ما شد. درود به رهبر بزرگ عالم اسالم، تنها امید مسلمانان کره خاکی و ناجی انسانهای در بند 

زمین ریختن  ظالمان، خمینی عزیز، سالله پاک پیغمبر)ص( در این برهه از زمان که با دادن هر شهیدی و به

شک خود را به شهیدان و این شود، بیمان افزوده میهر قطره خونی باری به بارهای سنگین مسئولیت

دانم و با هر تشییع پیکر عزیزی پی به مقام واالی شهیدان از یک معصومان پاک باخته مقروض و مدیون می

تر بر داشته و بال کردن هدفشان سریعها را جهت دنسو و پستی و بیچارگی خود از سوی دیگر برده و قدم

امید به خدای بزرگ که لیاقت و شایستگی پاسداری از خون شهیدان را داشته باشم. حال که اسالم عزیز و 

ام، بر آن شدم که دین قرآن کریم و شرافت و حیثیت انسان را در خطر دیده و احساس مسئولیت کرده

 .نگ حق علیه باطل بشتابمسنگین خون شهدا را ادا کرده و به جبهه ج

 
کند و این عاشقان این های پربار و پر محتوای مکتب اسالم است آنقدر عاشق و شیفته پیدا میتا این درس
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 .دهند تا تمامی ظالمان و مستکبران در این دریای خون غرق شوندقدر خون می

 
بار یک لحظه عمر خمینی عزیز را دارد بارالها! خدایا! اگر تمامی عمر نکبت بار من در درگاه تو ارزش و اعت

 .های جهان یک نفس بیشتر زنده باشدصدها بار جان من را بگیر تا این چراغ راه پا برهنه

 
ای نیست و اگر باشد در سوگ و اما شهادت، این معمای پررمز و راز و این واژه پرمعنایی که اگر نباشد آینده

ها باید تا ابد گریست، شهادت راه میان بری است به ها و دستغیبها و باهنرها و رجاییاز دست دادن بهشتی

دهد. با این سوی اهلل، کشتی نجاتی است که یک لحظه انسان متعهد و پاک و الهی را به سوی خدا عروج می

دانی که من ارزش چنین مقامی را ندارم ولی از طرفی تو بسیار رئوف و مهربان تفاسیر خدایا تو نیک می

ام و وجودم به ام. پروردگارا تنها و بزرگترین آرزویم این است که همه هستیمن به همین امید بسته هستی و

 .تکه شودخاطر اسالم و قرآن تکه

 
کنم که پرچم خونین مبارزه شهیدان یک ای هستی بخش همه موجودات شهادت را از درگاهت طلب می

زه با نفسم چنان موفق بدار که آرزوی شهادت به خاطر طمع لحظه به زمین نیفتد. ای دانای توانا مرا در مبار

های گوناگون و به خاطر تشییع جنازه باشکوه و مفصل، به و کسب بهشت تو و آن نهرهای جاری و میوه

های محترم شهدا در آیند و به خاطر این که بگویند ام که در صف خانوادهخاطر کسب وجهه برای خانواده

اشد. بلکه به این خاطر که انسانم و مسلمانم و شیعه هستم و الگویم حسین)ع( است و چه زیبا مرد و... نب

 .باید از همه اینها دفاع کرد، آرزوی رسیدن به لقاء اهلل را بکنم

 
خواهران، برادران، جوانان، پدران، مادران و باالخره دوستان و هم ساالن بدانید و آگاه باشید که من با اعتقاد 

فلسفه شهادت پای به جبهه نبرد حق علیه باطل گذاردم و اگر آنقدر الطاف بیکرانش را نصیبم  به رستاخیز و

 .امکرد که به این فوز عظیم نائل گردیدم، در کمال آگاهی جان به اهلل تقدیم کرده

 
و اما برای جلوگیری از انحراف در صراط مستقیم یک لحظه از این چراغ پر فروغ و راهنمای دلسوز رهبر 

عزیز غافل نشوید و پیوسته برای سالمتی امام دعا کنید؛ برای فرج هر چه زودتر حضرت مهدی)عج( دعای 

 .فرج را زیاد بخوانید

 
شود و حداکثر من اگر خداوند شهادت را عطایم کند، چند روز اول جلسه ترحیم و تجلیل برایم گذاشته می

شوم. ولی فریاد فریاد که ام و رفته رفته فراموش میشود آنهم برای خانوادهیک یا دو سال کمبودم حس می

 .اسالم هرگز فراموش شدنی نیست و فراموشی اسالم مساوی است با نابودی بشریت

 
 :امای با پدر و مادر و خواهران و برادران و خانوادهو اما چند جمله

 
ق به همه است، از شما خواهش از آن جایی که شهید متعلق به خانواده و طایفه و شهر و کشور نیست و متعل
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 .کنم قبل از اینکه دیگران تسلیت بگویند شما تبریک بگوییدمی

 
ام را می نویسم ایمان کامل دارم که اگر برایم گریه و زاری کنید روحم آزار من اآلن که دارم وصیتنامه

کنم که از خواهش می شود، پس از همه شما مخصوصاً مادر خوب و مهربانم عاجزانهبیند و اجرم کم میمی

 .وار پیام رسان خون شهیدان باشیدقرآن یاری گرفته و صبر پیشه کنید و زینب

 
توانستم از عهده اداره زندگی برآیم پس خدای شناسید، میخانواده خوب و با محبتم؛ همانطور که مرا می

برای یک نفر که خود را ام، زیرا این ننگی است ناکرده یک وقت فکر نکنید که از دست زندگی گریخته

 .کندپاسدار قرآن قلمداد می

 
پدرم و استاد عزیز و مهربانم؛ چنان مثل کوه صبور و محکم باش که مانند گذشته به پدری شما افتخار کنم 

 .آوریو مطمئن هستم که با ایمانی که داری خم به ابرو نمی

 
 اخداوند تبارک و تعالی نگهدار همگی شم

 
 هرحمت اهلل و برکاتوالسالم علیکم و 

 
 ۱۳۶۱/۱/۰۲فانی برای اسالم علیرضا دهقانی 

 
 اسداهلل سبقت وصیتنامه شهید واالمقام

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 انا هلل و انا الیه راجعون

 
عدل اسالمی و  با درود فراوان به امام زمان)عج( و نائب بر حقش، امام خمینی. با سالم و درود به شهیدان راه

حق و حقیقت که با نثار خون خویش، درخت اسالم را آبیاری کردند و انشاءاهلل به ثمر رساندند. با سالم به 

رزمندگان اسالم که چنین افتخار آفریدند. با سالم به امام امت و ملت که چنین فرزندانی را در دامن پاک 

دارند. ای د، دست دعا و نیایش برای قبولی او بر میرسکه عزیزشان به شهادت میخود پرورش دادند، وقتی

عزیزانم، برادران و خواهرانم! این بنده حقیر چند بار به جبهه اعزام گردیدم، ولی در هیچ یک از آنها حتی 

ای، سعادت زخمی شدن را هم بدست نیاوردم ولی اگر انشاء اهلل خدا قبول کند، برای آخرین بار چند کلمه

آورم تا انشاء اهلل بعد از مرگم به عنوان یادگار یا وصیت بماند. کسته هم است، بر روی کاغذ میاگر سر و پا ش

کنم مثل من اگر چه قابل این نیستم که بخواهم مثل شما بزرگوارانی را نصیحت کنم، ولی از شما تقاضا می

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=856
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از لحاظ انقالبی بودن، حاال قدم بودید، مخصوصاً همیشه که از اولین کسانی بودید که در کارهای خیر پیش

دهید باید آگاهتر باشید که به قول شهید مطهری که هم از قبل باید بهتر باشید؛ زیرا هر شهیدی که می

خواهرانم، یعنی تمام خواهران هم محلی، حجاب اسالمی را «. شهادت تزریق خون به جامعه است»گوید: می

است. امام را تنها نگذارید و در تمام مراحل گوش به فرمان  تر از خون منرعایت کنند که حجاب آنها برنده

های شهدا را داشته باشید و با آنها در تمام افتید. احترام خانوادهاو باشید، اگر ]این گونه[ نکنید به هالکت می

، پس باید آن را «مساجد سنگر است»فرماید: مراحل همکاری الزم را به عمل آورید. به قول امام که می

همیشه پرنگه دارید و پشتیبان رزمندگان اسالم باشید، چه در پشت جبهه و چه در جبهه. به قول قرآن باید 

انفاق کنید، هم از جان و هم از مال. پشتیبان روحانیون باشید و در خط امام و در تمام مراحل گوش به 

هی باشید که انشاء اهلل خدا با فرمان ایشان باشید و در هر کجا که هستید پشتیبان برادران بسیجی و سپا

متقین است و هر کس به حد و توانی که دارد از هر نظر اسالم را نگه دارد، تا مشت محکمی باشد به دهان 

آمریکا و شوروی و اسرائیل و تمام ابر جنایتکاران. دعاها را فراموش نکنید و در تمام مراحل ائمه اطهار)ع( را 

پیروزی رزمندگان اسالم، آزادی کربال و آزادی قدس و پیروزی اسالم.  واسطه خود قرار دهید. به امید

فرزندانم را طوری تربیت کنید که ادامه دهندگان راهم باشند و اسلحه به زمین افتاده مرا بدوش بکشند. اگر 

 .ام آمد هر وقت مناسب باشد، بر سر قبرم نوحه حضرت مسلم را بخوانیدجنازه

 
 ۱۶/۱۱/۱۳۶۴والسالم 

 
 داهلل سبقتاس

 اسفندیاری خداداد وصیتنامه شهید واالمقام
 مبسم اهلل الرحمن الرحی

 

 کآباده طش بخش فارس، ریزنی وصیتنامه خداداد اسفندیاری فرزندعباس، شهرستان

 .ییا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه المرضیه، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنت

که هم تو از او خشنودی و هم او از تو گارت بازگرد درحالیسوی پروردای نفس قدسی مطمئن و دل آرام، به

 .وخشنود است. پس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد ش

 

کنم که در این برهه از زمان، من هم قطره کوچکی هستم در اقیانوس اسالم ]که[ به بار خدایا! تو را شکر می

ته شد ولی بعدازآن جناب، ناکسان نگذاشتند به های بشر کاشدست توانای پیغمبر )ص( درخت آن در دل

اش با جان و خون پاک خود در طول تاریخ آن را آبیاری کردند تا اش برسد. ولی وارثان اصلیوراث اصلی

 رود که تمام فساد را از روی زمینحال که به لطف خدا یکی از فرزندان برومند علی )ع( قیام کرده و می

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=859
http://neyrizema.ir/
http://neyrizema.ir/texts.php?portal=gardesh&id=2547
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شکن چه از جان ]و چه[ تک ماست که از حسین زمان، خمینی بتی بود. وظیفه تکابردارد. این فقط اشاره

 .درساز مال حمایت کند که زودتر به سعادت می

هایی که برای وار استقامت داشته باشند. آنخواهم، صبور و زینبدر پایان از مادرم، همسرم و خواهرانم می

ن گریه کنند و از کلیه دوستان، رفقا و اقوام، طلب عفو و کنند بهتر است برای فردای خودشاشهدا گریه می

کنم. بار خدایا! امام ما را برای ما تا ظهور حضرت مهدی )عج(، حتی در کنار آن جناب برای ما بخشش می

پرستی را کنار بگذارید، زیرا نگهدار؛ اما خطاب من به کلیه خواهران و برادرانم این است که خودخواهی و قوم

 .دهم برادرنهمه با

 میداهلل فوق ایدیه

موالسال  

 
 حبیب کردگاری وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 قوه اال باهلل العلی العظیمحول و الال

 فاستقم کما امرت و من تاب معک

 
 .ین، بنام توبخش، جهان آفرخدایا، پروردگارا، معبودا، هستی

بنام تو و برای تو که ما هیچیم و هر چه هست تویی، خدایا! قدرت مطلق تویی ما همه فانی هستیم و ملک 

وجود از آن توست، بارالها! ما همه از بین رفتنی هستیم، آنچه پایدار است تویی. ما از توئیم و بسوی تو در 

 .«انا هلل و انا الیه راجعون» حرکت، 

دانند و در ات را یاری کنند. خدایا! اینان عظمت اسالم را میاند تا دینصالحت عزم جزم کرده خدایا! بندگان

کنند. خدایا! اینان بندگان تو هستند و به عشق لقای تو، همه مصائب را به جان ها را قربانی میحفظ آن جان

شکن قصد گسترش اسالم را ام بتخریدارند. پروردگارا! تو خود شاهدی که این امت مقاوم، گوش به فرمان ام

دهند و کنندگان و از جنایتِ جنایتکاران، هراسی به دل راه نمیدر جهان دارد و در این راه از مالمتِ مالمت

دانی که این مردم مظلوم و غریب، غیر از روند. خدایا! تو شاهدی و تو حاکم، پس خود میمردانه به پیش می

 .خواهنداند و از تو کمک میتو بسته تو کسی را ندارند، دل به امید

ایزدا! عنایتی کن، لطفی نما و دستان این مردم خالص و صادق را به کرم و لطف خودت بگیر، بازوانشان را 

 .پرتوان گردان و دعاهایشان را مستجاب فرما

ه زیر. اگر تو مرا خدایا! روسیاهم. پروردگارا! گناهکارم. معبودا! داخل در گناهم؛ ولی در حضور مبارکت سر ب

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=868
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ام ندهی، چه ات راهنبخشی و اگر تو گناهانم را نیامرزی، به کجا بروم و به که پناه ببرم. اگر به در خانه رحمت

کسی هست که جرأت کند و مرا پناه دهد. خدایا! گناهان زیاد روسیاهم کرده و قلبم را کدر نموده است. 

، پس تو ای خدای کریم! لطفی کن و دست این بنده عاصی و ام و تو خود شاهدی که معترفماکنون شرمنده

ام و یقین دارم که گناهکاران نادم را خواهی بخشید، چون خود گناهکار را بگیر. خدایا! دل به رحمت تو بسته

 .«ان اهلل یغفر الذنوب جمیعاً»ای: فرموده

ساعت دیگر بیشتر به عملیات سپاه  ام تا مطالبی به رشته تحریر در آورم، چنداکنون که قلم بدست گرفته

 .ایم و به عنایات خاصه او امیدواریماسالم علیه لشکریان کفر، باقی نمانده، دل به امید خدای قادر بسته

اید. باید چون کوه محکم و استوار در مقابل برادر و خواهر مسلمان، امروز شما دعوت به صبر و استقامت شده

با شماست. تداوم انقالب و حفظ آن بعهده شماست. به هوش که تخلف از حوادث بایستید که خدای بزرگ 

های انقالب دارد، باید این امر، غضب خداوند قادر را به دنبال دارد. تداوم انقالب بستگی به شناخت چهره

های حافظ انقالب، همین جوانان های انقالب را شناخت تا کسی به انقالب ضربه نزند. امروز چهرهچهره

کنند. خواهر و برادر، به اهلل هستند که چه در جبهه و چه در پشت جبهه، از انقالب حفاظت میمن حزبمؤ

اهلل باید همانند گذشته، چون اهلل به هر شکل، انزوای انقالب است. امروز حزبهوش باش که انزوای حزب

شند تا جنایتکاران خارجی و تر و پر تالش باهای مختلف انقالب اسالمی، پرتوانبنیانی مرصوص در صحنه

 .طلبان داخلی هوس حاکمیت بر انقالب اسالمی را نداشته باشندفرصت

های ضدانقالب در بین شما اثری اهلل، به هوش باش تا تو را از درون خراب نکنند، فتنهخواهر و برادر حزب

تزکیه کنید تا فرصت طلبان، حاکم نداشته باشد. متحد و همگام با هم بوده و اختالف را از بین ببرید. خود را 

 .بر مقدرات مردم نشوند. فرامین و نصایای امام را به دقت مورد عمل قرار دهید

ها و لذائذ دنیوی چشم پوشی کنید که اینها جوانان عزیز، شما امید آینده این مرز و بوم هستید. از هوس

شیطان، به عناوین مختلف گرفتار نشوید. به  سرابی بیش نیست، به خود آئید و قدر خود را بدانید و در دام

اند. اهلل اقتدا کنید و ببینید که چگونه با ایثارگری خود، شرق و غرب را به وحشت انداختهجوانان عزیز حزب

توانید جوانان مفیدی سوز، ولگردی و منکرات را رها سازید و مطمئن باشید که میاعتیاد را، این بالی خانمان

ای هواداران دیروز طاغوت! ای به اصطالح  انقالب!عزیز باشید. اما شما ای فرصت طلبان ضد برای این کشور

اهلل شما نیز مانند داران امروز! آگاه باشید که پیش نخواهید برد و با یاری خدا و با همت جوانان حزبتجربه

 .اربابانتان عزادار خواهید شد

خواهم، تو برای من مادری پارم. ای مادر عزیز! از تو معذرت میسای پدر و مادرم! شما را به خدای بزرگ می

نمونه بودی و من برای تو فرزندی شایسته نبودم، مرا ببخش و از خدای بزرگ در هر نماز، برایم طلب 

 .آمرزش نما

را خواستم به جبهه بروم، شما یاریم کردید و مانع من نشدید، چون اسالم ای مادر بزرگوار! هر زمان که می

ها بردید، مرا ببخشید و در غم از ها کشیدید و رنجدانید. ای پدر بزرگوار! برایم زحمتعزیزتر از فرزندانتان می

گویم گریه نکنید، ولی هر زمان که دلتنگ و ناراحت دست دادن من و برادرم رضا، شاکر و صبور باشید. نمی

کبری)س( های زینبهرش)ع( گریه کنید. برای رنجبیت اطشدید، برای غریبی امام بزرگوار، حسین)ع( و اهل

 .ناله کنید. برای شهیدانی گریه کنید که مادر ندارند. دل قوی دارید و مطمئن باشید که خدا با ماست
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هایت برای من همسر خوبی بودی، ولی من برای تو اما تو ای همسر عزیزم! مرا ببخش. تو با آن مهربانی

دار و چون کوه استوار، که خدای بزرگ ن و از خطاهای من در گذر، دل قویشوی خوبی نبودم، مرا حالل ک

های جنگ مشوق اجر صابران را به تو خواهد داد. تو همیشه در انجام دادن تکالیف شرعی و حضور در صحنه

من بودی و من از داشتن همسری مانند تو افتخار خواهم کرد. همچون زنان صدر اسالم محکم و استوار باش 

ه خدای بزرگ با شماست. فرزندانم، یاسر و عمار را جنگجو و دالور تربیت کن، آنها را با معارف روشن ک

اسالم آشنا ساز تا آنها نیز در آینده، سربازانی دالور برای اسالم عزیز باشند و به وجود مادری همچون تو 

اه پاسداری از اسالم عزیز بدست جنایتکاران افتخار کنند. اگر از تو بهانه پدر گرفتند، به آنها بگو پدرتان در ر

آمریکایی به شهادت رسید، تا فرزندانم از کوچکی خشم و کینه آمریکا را در دل داشته باشند و همچون 

 .پتکی محکم بر فرق جنایتکاران کاخ نشین حاکم بر مردم باشند و از قرآن بزرگ دفاع کنند

 .خدا یار تو و اجر دهنده برای تو باشد

 .ا دالوران لشکر توحید را یاری فرماخدای

 .خواری و خذالن بر جنود کفر مقرر فرما

 
 حمزه آزادی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

کرده باشم و ثانیاً به فرموده امام خود اینجانب هدفم از به جنگ رفتن این است که: اوالً خدمتی به اسالم 

 .کند یاری مرا که هست کسی آیا من ناصر ینصرنی( فرماید:)هللبیک گفته ]باشم[ که می

 آبیاری را اسالم تنومند درخت و جنگید من جهاد در راه خدا را انتخاب کردم. آری! باید در رکاب حسین)ع(

 کشته خدا راه در که افرادی به .تشعرون ال لکن و احیاء بل اموات اهللسبیل فی یقتل لمن تقولوا ال و .کرد

 و جان خدا که براستی زندگانی ابدی دارند و شما این را درک نمی کنید. آنان چون نگوئید مرده شوندمی

ای شوند وعدهکنند یا کشته می می پیکار خدا راه در که آنها. است کرده خریداری آنان از را مؤمنین مال

که به حق از جانب خدا در تورات، انجیل و قرآن آمده است. چه کسی با وفاتر به عهد و پیمان از خدا  است

 اید و آن پیروزی و رستگاری است.ای که بدان دست زدهاست. پس شما را بشارت به این معامله

خواهم که در ه میضمن اعتقاد به بندگی و یکتا پرستی در برابر خدا و ایمان کامل به اصول اعتقادی شیع

ترین مرگ شهادت موقعی که شهادت مرا اطالع دادند هیچکس ناراحت نشود و گریه نکند. چون شرافتمندانه

 در راه خدا است.

اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند اهلل و اولئک هم الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل

 [۱] الفائزون.

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=874
http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=874#_ftn1
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دهند در نزد خدا بهترین انسانها کنند و جان خود را در راه خدا می کسانی که در راه خدا جهاد و مبارزه می

 هستند و رستگارند.

انسانی دارد؛ وظیفه ما پدر، مادر، خواهران و برادرانم، کشور اسالمی در حال جنگ است و احتیاج به نیروی 

های امام را گوش کنم سخنرانیمسلمانان است که بجنگیم و انشاءاهلل پیروز شویم. به همگی شما توصیه می

. است کنید و بین دیگران پخش کنید. در خط والیت فقیه حرکت کنید که همان والیت رسول اکرم)ص(

 دعا را اهللروح خمینی عزیز، امام آنها در و کندمی اکپ را روز گناهان شب نماز که دارید برپا را شب نمازهای

توانید به اسالم خدمت کنید. دنیا را دوست باشید. تا می متعهد و مسئول روحانیت فرمان به گوش. کنید

نداشته باشید که دوستی دنیا آغاز هر گناهی است. دشمن دنیا باشید و ]نه[ اهل او. دوست بدارید آخرت و 

 اهل او را. امر به معروف کنید و نهی از منکر.

فت را ترجیح ندهید. پس به یاری دانید دنیا ارزش ندارد و آخرش مرگ است، چرا مرگ با شراشما که می

اسالم بروید و در راه اسالم ایثار کنید تا در آخرت روسفید باشید. ما که زندگیمان خدمتی به اسالم نکرد 

 ها برایم کشیدید، اسالم اجر شما را خواهد داد.شاید مرگمان خدمتی باشد به اسالم. پدر و مادر که زحمت

 (.س)زینب با شما اجر خواهرانم پدر اجر شما نیز با ابا عبداهلل الحسین)ع(. مادرم اجر شما با فاطمه زهرا)ع(.

مادرم، از اینکه من در برابر دستورات شما نافرمانی کردم مرا عفو کنید. پدر، مادر، خواهران و برادرانم، 

 لم کند.خواهم که شیرش را حالاید، مرا عفو کنید. از مادرم میامیدوارم هرگونه ناراحتی از من دیده

 که بگذارید پس رسید، شهادت به اسالم برای که نیستم عزیزتر مادر، من که از علی اکبر امام حسین)ع(

 دوستان، آشنایان، اقوام، کلیه از ضمن در. باشد اسالم راه در و اسالم برای هم من مرگ و شدن کشته

 ر خطاهایم مرا عفو کنند و ببخشند.براب در خواهممی داشته، تماس من با نحوی به که کسی هر و همسایگان

خواهم که بخاطر من لباس سیاه بر تن نکنند و گریه نکنند، بخصوص شما پدر، مادر، از کلیه اقوام می

کند برای رضای خدا است و در راه اسالم است. ای پدر و مادر! اگر در خواهران و برادرانم. شهید کاری که می

کربال و اگر در نجف شهید شدم، در نجف و اگر جای دیگر شهید شدم در بین راه کربال شهید شدم، در 

رضوان شهدای آباده طشک بخاک بسپارید. از خدا بخواهید که این هدیه ناقابل را از شما بپذیرد. در روز 

 جمعه مرا بخاک بسپارید.

االسقام و الخذالن و المکر و اللهم انزع العجب و الریاء و الکبر و البغی و الحسد و الضعف و الشک و الوهن و 

 …الخدیعه و البلیه و الفساد و من سمعی و بصری و جمیع جوارحی و خذ بناصیتی الی ما تحب و ترضی

 و فریب خواری، پریشانی، دودلی، تنبلی، و ناتوانی حسادت، ستمگری، تکبر، ریا، خودبینی، !پروردگارا

اعضای من دور کن و مرا به هر طرف که دوست  همه و گوش و چشم از را تبهکاری و ناگوار بالی نیرنگ،

 پسندی راهنمایی کن.داری و می

اللهم اصلح لی دینی الذی هو عصمه امری و دنیای الذی فیهما معاشی و اصلح لی آخرتی التی فیهما معادی 

 و اجعل الحیوه زیاده لی فی کل خیر...

دنیایم را که در آن معاش من است و آخرتم را که  و است من امر نگهدار که مرا دین برایم کن اصالح !بارالها

 در آن معاد من است و زندگی را چنان قرار بده که خوبی را برایم افزون کند.

 ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.
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ا را بر گروه پروردگارا! بریز بر ما شکیبایی را و استوار ساز پاهای ما را و یاری کن م

 .ندارم وصیتی دیگر                                                                            کافران.

 والسالم 

۴/۸/۱۳۶۳ 

 ، روز جمعه۱۳۶۳چهارم آبان 

  

 
 . 7۴آیه  انفال، سوره [۱]

 
 حمید کیوانی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

های شیطان از اینکه چند روزی زیاد شوق نوشتن دارم لکن التهابات و شوق و اشتیاق و بعضی اوقات وسوسه

کنم. دوست دارم گذارد که چیزی بنویسم. دارم دق میبرم به خدا( نمیکند )که پناه میکه خداوند لعنتش 

ام را بزنم. دوست دارم که با آنها مثل همیشه درد حرفهای بسیاری که با برادران عزیزم در سپاه دارم و داشته

ری و غیبت و یا عیبجوئی ام و شاید دلخودل کنم. اینکه مدت زیادی، نزدیک چهار سال آزار و اذیتشان کرده

دانم که دانم که اگر آنها راضی نباشند، وای بحال حمید، ولی میطلبم، چه میاز آنها کرده باشم، حاللیت می

آنقدر با محبت و با صفا و خلوص و عشق هستند و یا آنقدر روحهای بزرگ دارند و از امام عظیم الشأن درس 

 .اند که مرا ببخشندگرفته

ام و هر چه بتوانم روزگاری جبران زحمتهای آنان را بکنم، درسهائی را که از حضورشان گرفتهدوست داشتم 

دانم که شاید آخر راه باشد و با معذرت خواهی و التماس از دانم جبران کنم، ولی میدارم را مدیون آنان می

نم صابر و استوار باشید تا گفتم عزیزازدم و مثل همیشه میآنان تقاضای بخشش کنم. باید برایشان حرف می

تان خدا راضی شود و امام عزیز خوشحال گردد. امام را و جنگ را و انقالب اینکه برای صبر و استقامت

اسالمی را تنها نگذارید و با همان عشق و سوزش دلتان یاری کنید که همه چیز همین است و در همین 

کنم برایم دعا اند، تقاضا می حق استادی به گردنم داشتهکالم خالصه است. از تعدادی برادران سپاه که واقعاً 

کنند و از خدایشان بخواهند که در پایان راه یک ایمان و ثبات قدم و صالبتی عنایت کند تا همه احواالتم 

باشم لکن اهلل باشد. با برادران دانشگاهی صحبتها داشتم افسوس که موفق به گفتن و یا نوشتن نمیفی سبیل

های نفسانی نجات دهیم و در صراط رحمانی قرار دهیم تا پیروز بگویم که باید خود را از هیاهوی این را

شویم. موفقیت این جامعه در گرو الهی شدن و اتصال به چنگ ]ریسمان[ الهی است و حضور در متن مردم 

داند ام و خوب میردهنیا صحبت کو تعصب اسالمی که در این باب همیشه با برادر بزرگوارم سید محمد قاری

 .اندیشم و حرفهای او خود وصیت من هستند و کالم منگویم و چه میچه می

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=874#_ftnref1
http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=878
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گذارد که بتوانم صحبتی با پدر و مادر عزیز و مهربانم می بایست سخن بگویم، لکن حجاب شرمندگی نمی

توانم آن حقی را که به کشم که بهای زیادی را برایم متحمل شدند و خجالت میکنم، چه اینکه واقعاً زحمت

بایست توجه شود که وقتی بناست گردنم داشتند و آن انتظاراتی را که از من داشتند جبران کنم، باالخره می

کشیم که فاطمه زهرا)س( ما را شفاعت کند باید که وقتی بر او اسالم و قرآن محفوظ بماند، وقتی انتظار می

دانم که بارها اشیم تا به فدای حسین)ع( او هدیه کنیم. مادرم، میای را بهمراه داشته بشویم تحفهوارد می

خواهم بگویم که معنی گوئی همه فرزندانم فدای امام حسین)ع( و فدای اسالم و قرآن. میگفتی و میمی

های پر اشک و آهت از خدا بخواه که این مرگم ات و با آن چشمواقعی آن همین است و با آن قامت خمیده

ر راه خدا و بدنبال راه امام حسین)ع( باشد و در این امر صبر کن که خداوند صبر کنندگان را شهادت د

هائی که برایش دارد. این امر خدای سبحان است. همچنین امیدوارم که پدر عزیزم از آن مزاحمتدوست می

ید و بدانید همگی که اگر ها، از صمیم قلب راضی بشود و ببخشد. خدا را شکر کنام و یا نافرمانیایجاد کرده

بناست تقدیری از طرف خدای بزرگ برای همگی ما و من پیش آید بایدکه به آن حکم الهی راضی باشیم و 

گوشه چشمی خم نکنیم که دشمنان اسالم شاد بشوند، توجه داشته باشید قلب آقا امام زمان)عج( از ما 

د از آنجا که خدای بزرگ همه برکات خودش را در نرنجد و از خدای بزرگ بخواه که این شهادت را قبول کن

دانم که بگویم اصل ها نازل فرموده و همه ما مدیون ائمه اطهار)ع( هستیم. الزم میسایه امامت برای انسان

حرکت من از دانشگاه به جبهه با توسل به حضرت ابو الفضل العباس)ع( و آقا امام حسین)ع( انجام گرفت و 

خواهم بگویم که چنانچه صالح دانستید مجلس برگزار کنید به نام و به یاد آقا که میاین توفیق حاصل شد 

ابوالفضل العباس)ع( باشد تا انشاءاهلل زیر سایه آن بزرگواران ما همه به نوائی برسیم. می خواستم با دوستان 

ن همه عمرم با آنها دانند با برادران صحبت کنم، لکن گفتم مبسیار نزدیک یا بهتر بگویم که خودشان می

مان بوجود آمده و شاید ام از مسائلی که احیاناً بینام و از حضورشان و زحمتهائی که برایشان ایجاد کردهبوده

بعضی اوقات باعث دردسر و ناراحتی آنان شده باشم؛ حرفی، محنتی، غیبتی، سخن ناروا و ناپسندی که در 

ه و در حالی که هیچگونه دسترسی به حاللیت با آنها ندارم حضورشان و چه در غیابشان زده باشم، عاجزان

خواهم که از خدا بخواهند مرا ببخشد و خودشان نیز مرا حالل کنند. البته حرفهائی را که با دوستان می

ها است هایم که مقداری در منزل و یا احتماالً دست بچهها و یادداشتام و درد دلها را اغلب در نامهداشته

رفتید، قصه م که اکنون فرصت بیش از آن نیست همین قدر بدانید حمیدی که در کنارش راه میاگفته

گفت، همان آدم گنهکار، عمر ظاهریش بسر رسیده و برای حساب و کتاب رفته است و اگر برایش دعا می

ادران و دوستان داند چه بکند و شدیداً التماس دعا دارم اگر حقوقی مادی برنکنید با آن عظمت گناهان نمی

با من دارند به خانواده مراجعه و طلب کنند. با خواهران و برادرانم که امیدوارم صابر و شکیبا باشند و بدانند 

که این امر الهی که اتفاق افتاده و این انقالب مقدس الهی احتیاج به فداکاری و از خود گذشتگی و... بیشتر 

های بیشتر از این، خود را و جامعه را ا باید خود را برای سختیاز آنچه تصور کنیم دارد و این است که م

آماده کنیم و با صالبت و استواری و با اطمینان به پیروزی در دنیا و آخرت از اسالم و امام حمایت کنیم که 

 راه همین است و بس. در این مسئله هم مادرم را دلداری دهید و به صبر و استقامت دعوتش کنید و از اقوام

خواهم که نتوانستم برای آنها قدمی بردارم و یا سرکشی کنم و خداحافظی و حاللیت و خویشان معذرت می



12 
 

طلبم، امیدوارم که مرا ببخشند. من برای این غفلت و گناه بزرگ خود سخت ناراحتم، امیدوارم که می

 .ببخشند و آنها که پیش خدا آبرو دارند دعا کنند

 
 رمضان خورشیدی وصیتنامه شهید واالمقام

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ریز فارس، بخش پشتکوه مشکان، در مورد شهادت، اگر نصیبم بنده ]اینجانب[ رمضان خورشیدی، ساکن نی

ها را به درک واصل کنم و بعد شهید شوم. من عراقیای گفتگو دارم: امیدوارم که این شود، با شما چند کلمه

های سوسنگرد و جنوب کشور بجنگند و شهید و مجروح شوند، ولی من توانم ببینم که برادرانم در جبههنمی

در اینجا بنشینم و کار دیگری انجام دهم. هدفم استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی ایران و محکم شدن 

کنم ی و رفتن ]صدور[ این انقالب به اقصی نقاط جهان است. من از شما تقاضایی میهای[ انقالب اسالم]پایه

دانم. این راه که بعد از شهادتم، یار و یاور امام باشید و امام را تنها نگذارید. من شهادت را یک نوع انتخاب می

خواهم بعد از یخواهم مثل ایشان شهید بشوم. نمرا سرورم حسین بن علی)ع( به من آموخته است. می

شهادتم، والدینم، برادران و خواهرانم برای من گریه و زاری کنند. نباید ناراحت شوند، چون این دنیا برای ما 

خواهم بروم بجنگم و چنان جنگ کنم که دل ارزش ندارد و کوشش ما فقط برای رضای خداست. می

خواهم بروم بجنگم تا انتقام خون این هفتاد و ها را به وحشت بیاندازم و مانند بهشتی شهید شوم. میعراقی

خواهم به جنگم تا اسالم در سراسر جهان پایدار بماند. ای دوستان! ای عزیزان در پشت دو تن را بگیرم. می

اهلل ناراحت نباشید و خواهم که از رفتن و کشته شدن فی سبیلجبهه! و ای رفیقان در کالس! از شما می

خواهم که این سنگرها را خالی نگذارید و این راه )خط خوشحالی کنند. از شما می گریه نکنید، تا دشمنان

 .کنمسرخ( را ادامه بدهید. در همین جا با شما خداحافظی می

 
 . خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی)عج(، حتی کنار مهدی)عج( خمینی را نگهدار

 
 .دعا برای اسالم و رزمندگان یادتان نرود

 
 . ، مرگ بر صدام، مرگ بر شورویمرگ بر آمریکا

 
 .ای صدام کور خواندی اسالم شکست ندارد

 
 ۱۶/۱۱/۱۳۶۴رمضان خورشیدی 

 

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=884
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 سید امید سیدموسوی وصیتنامه شهید واالمقام
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 ۱فی سبیله صفاکانهم بنیان مرصوص.ان اهلل یحب الذین یقاتلون 

 
اهلل و با درود به شما مردم شهیدپرور؛ با سالم به محضر آقا امام زمان)عج( و نایب بر حقش، خمینی روح

کنم. ای امت شهیدپرور! امام عزیزمان را تنها نگذارید و همواره رهنمودهای پیامبر وصیت خود را آغاز می

رار دهید و از روحانیت مبارز و متعهد پشتیبانی کنید و دائم در اش را سرلوحه زندگی خویش قگونه

های انقالب باشید. این را بدانید که این امام عزیز بود که ملت ما را از تاریکی به سوی روشنی سوق صحنه

گذرد. تعدادی از عزیزانمان از پیش ما سال است که از جنگ تحمیلی می۲داد. دوستان تقریباً مدت هفت

اند، اما این حقیر هنوز این لیاقت را نداشتم تا در راه اسالم و آزادی وطن به شهادت به لقاءاهلل پیوسته رفته و

خواهم که شهادت در راهش را نصیبم کند. اما شما ای برادر محصل که امید و نوید امام برسم. از خداوند می

را آماده نبردی بزرگ و انشاءاهلل، ظهور  هستید، در سنگر مدرسه همراه با فرا گرفتن تزکیه و تعلیم، خود

دانم حضرت مهدی)عج( کنید. شما ای خواهران! امیدوارم که راه زینب)س( را ادامه دهید. شما ای پدرم! می

فرزند خوبی برای شما نبودم، اما شما باید به بزرگواری خودتان ببخشید و بایستی بدانید که خون ما 

امام حسین)ع( نیست که برای نصرت دین خدا از جان و مال و خواهر و برادر  اکبر و عباس وتر از علیرنگین

ای در برابر دریا هستیم. شما ای خواهر و مادرم! و فرزندان خود گذشتند تا برسد به ما که در برابر آنها قطره

ت، بهترین در شهادت من شیون وگریه نکنید، چون بایستی بدانید که راهی که امام عزیز پیش پای ما گذاش

راههاست. بایستی شما همچون زینب)س( راه ما را ادامه دهید. در پایان بایستی ببخشید که مزاحم شما 

شدم. بایستی ببخشید که سطح معلومات من بیشتر از این نیست تا از جمالت بهتری استفاده کنم. آخرین 

ان را فراموش نکنید. همچنین وصیت وصیت من این است که بعد از نماز، دعا برای امام، دعا برای رزمندگ

 .کنم نماز مرا امام جمعه محترم، حاج سید محمد فقیه بخواندمی

 ۱۶/۱۱/۱۳۶۴والسالم ـ 

 سید امید موسوی

 

 

 

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=887
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 نامه شهید واالمقام ابراهیم کشاورزوصیت 
 مسم اهلل الرحمن الرحیب

 .ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین

و بر کافران پروردگارا! گناهان ما و زیاده رویهایمان را در کارهامان ببخشای و گامهایمان را استوار ساز 

 (۱۴7پیروزمان گردان. )سوره آل عمران، آیه 

تجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفر لنا ربنا انک انت العزیز ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، ربنا ال

 .الحکیم

ا دستخوش ایم و بسوی تو باز گشتیم و بازگشت بسوی تو است، خداوندا ما رپروردگارا! بر تو توکل کرده

 .ایکافران قرار مده و ما را بیامرز همانا تو چیره و فرزانه

 (۵سوره ممتحنه، آیه )

ام. هجرت از دنیای پر تالطم، بسوی آخرت پر محتوا، در مسیر تکامل بسویت. خداوندا عازم هجرت شده

خالصه، رهبرش  عاشقم! چه عاشقی، همان عاشقی که خدایش را دوست دارد و به پیامبرانش، امامانش و

دانی که بغیر از تو به کسی وابستگی ندارم، چون تو هستی که محبت ورزد. بار پروردگارا خود میعشق می

کسانی که در راه »کنی و هادی همه انسانهای زجر کشیده و جستجوگر. تو خود در کتابت قرآن گفتی: می

کشد؛ رنج را تحمل حقیر با خروارها گناه، ناله میحال این « کنم.خیزند، آنها را هدایت میخدا به جهاد برمی

کند؛ در انتظار است تا ببیند اورا می پذیری یا نه؟ بار الها! اگر دشمنان موفق شدند که در نمازمان می

کنیم که موالیمان علی)ع( است. اگر دو دستمان را قطع کردند، رهرو سردار دلیر اسالم، بکشند، افتخار می

م. اگر سرمان را از پیکر جدا کردند، رهبرمان حسین)ع( است و سر اورا نیز از پیکر جدا حضرت ابو الفضلی

کردند. اگر در آتش بمب و خمپاره بسوزانند، پیرو خط امامیم که یاور او بهشتی عزیز را این چنین سوزاندند. 

تابمان قرآن است و سازش با از دوستدارانم تمنا دارم، بر تابوتم قرآنی گذاشته تا دشمنان اسالم بدانند که ک

دار نهضتمان حسین)ع( دشمن را نهی کرده است. جلو آن پرچم سرخی به اهتزاز در آوردید، تا بدانند پرچم

عکس امام خمینی را جلو آن نصب « مرگ با عظمت بهتر از زندگی با ذلت است.»است، که به ما درس داد: 

یا اینکه مکتبی که « تواند بکند.آمریکا هیچ غلطی نمی»د: گویکنید تا بدانند پیرو خط رهبری هستم که می

شهادت دارد اسارت ندارد. شما ای خانواده شهدا، باید بدانید که مکتبی باالتر از شهادت، معلمی برتر از 

گذارش است، وجود ای که رسول اکرم)ص( به نام اسالم بنیانای بهتر و مفیدتر از مدرسهحسین)ع( ، مدرسه

متیاز آن را خدا صادر کرده، چون دین اسالم از طرف خداوند نازل شده، مدرک تحصیلی را هم امام ندارد. ا

دهد، چه مدرکی باالتر از این عزیزان. چه کسی بهتر از این. شما ای امت زمان)عج( در مقابل هر شهیدی می

عزیزمان است، در سرتاسر  آزاده، عظمت این انقالب را درک کنید و پرچم پر افتخار آنرا که در دست امام

گیتی به اهتزاز در آورید؛ تا خاری باشد به چشم دشمنان. ای پیروان راه شهیدان، خود را منزه کنید از طمع 

به دنیا. )اتقوا و اتقوااهلل( را پیشه خود سازید، چون شهیدان همیشه شاهد، از حسین)ع(، سرور شهیدان تا 

ند. نکند خدای ناکرده با اعمال و رفتارتان دل امام عزیزمان را به رنج شهیدان کربالی ایران گواه اعمال شمای



15 
 

توانید عاشق و منتظر حضرت آورید. شما ای عاشقان مهدی)عج(، بدانید که بدون عشق به امام خمینی نمی

 ام: از اینکه نتوانستم هیچگاه مرحمی بر دردشان باشم. اشتباه ازمهدی)عج( باشید. سخنی چند با خانواده

من بود چون آنها عالقه وافری به من داشتند و هیچگاه طاقت فراغ مرا نداشتند. من هم سعادت نداشتم که 

بالشان باشم. امیدوارم به خدا که مرا ببخشند. به آنها گفته بودم که می خواهم قدم در چه راهی بنهم، آنها 

ه من در این دنیا در جوارشان باشم. دامن دانم! هنوز امید داشتند کهم نه نگفتند، ولی ناراحت بودند، نمی

کنم و از او التماس دعا دارم که برایم گیرم و بر آن افتخار میپاک مادرم را که مرا در آن پرورانده بود، می

دعا کند، نه یک بار، بلکه تا ابد. امید به خدا داشته باشد، که همیشه تمام رزمندگان و جانبازان را سالم و 

و به امام عزیزمان موفقیت و طول عمر بدهد و این حقیر را هم در سایه مرحمتش قرار بدهد.  پیروز نگهدارد

ها، شکایت و گله از اسالم، این دین جاودانه و عزیزان من، دوستان من، شما را به خدا در مشکالت و سختی

دانید این درگه، درگه یپیروانش نداشته باشید. همیشه خدا را شاهد بگیرید و او را شکرگزار باشید، چون م

نومیدی نیست. هر جا که نشستید ساکت نباشید، به همان اندازه که آگاهی دارید برای اسالم تبلیغ کنید و 

 .نسبت به پیروانش خوش بین باشید

پدر ومادر عزیزم، دوستانم، برای من گریه نکنید. اگر خواستید گریه کنید در راه خدا گریه کنید. چون این 

کنیم، که خون ناقابل خود را در راه خدا هدیه کنیم. برایم ن خدمتی است که در راه خدا میکوچکتری

خواهد و تنها راه برای پیروی مستحکم بودن خواهد بلکه پیرو میعزاداری نکنید، چون شهید عزاداری نمی

 «.اهلل اکبر»باشد، با دردست داشتن سالح می« اهللاله االال» در دژ 

از برادران یا خواهران خودم دارم این است که نام یکی از فرزندانتان را به یادگار از نام این حقیر  خواهشی که

بگذارید. او را درست تربیت کنید و بگوئید که من پیرو چه خطی بودم، هرچند که شهید همیشه زنده است. 

ا را از متعلقات، به کمال انقطاع، کنم و از همه شما التماس دعا دارم: خداوندا! همه مدرپایان چند دعا می

برسان. خداوندا! مرگ مرا در شهادتم قرار بده. خداوندا! به مسلمانان اتحاد و به کافران ذلت و نومیدی عطا 

بفرما. خداوندا! به امام ما تا ظهور مهدی)عج( طول عمرعنایت بفرما. خداوندا! به پدر و مادر من و تمام 

 .خانواده شهدا صبر عطا بفرما

 زوالسالم علی من اتبع الهدی ـ حقیر ابراهیم کشاور

 ۱۳۶۱/7/۵۱-جبهه کوشک 

 

 

 



16 
 

 نامه شهید واالمقام وصیت 

 محمد علی حداد

 نسم رب الشهداء و الصدیقیب

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی، عشقه و من 

 .هعشقته، قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته، فانا دیت

 ()حدیث قدسی

 :مکننامه خود را شروع میاهلل، وصیتپایان به شما امت حزببا درود فراوان به رهبر کبیر انقالب و سالم بی

شهادت دریچه آزادی است از دنیا، شهادت منتهای حرکت یک مسلمان، شهادت آرزوی قلوب عازمان، 

توانم برای شما بنویسم و ده، من چه میشهادت نهایت آرزوی عاشقان و مشتاقان است. ای ملت عزیز و آزا

توانم برای شما بنمایم. این شما بودید که ما را پرورش دادید. این شما بودید که ما را چه سفارشی می

دادید. اکنون این خون ناچیز ما، چه ارزشی دارد که کننده و راهنما بودید و ما را در ادامه راه، امید میتشویق

ان کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف »تی مطلق است، ریخته شود. درراه شما که راه هس

خواهم که شهادت و اگر خون ناقابل من هم ارزش دارد که درراه خدا ریخته شود، خداوندا! از تو می« خزینی

م که هزاران خواهماند، خداوندا! از تو میرا نصیبم گردانی. اگر اسالم عزیز با ریخته شدن خون ما پابرجا می

شده و زنده گردم و دوباره درراه تو کشته شوم. ای انقالب عزیز اگر با ریخته شدن خون من بار درراه تو کشته

ات ادامه بده. ای بازوان انقالب بجوشید از خون شوی، پس سیراب شو از خون ما و به ایستادگیتو بارورتر می

ن بر خروشید و به رهبری این رهبر پیامبرگونه، پرچم اسالم را ما و به تداوم انقالب ادامه دهید. ای اسالمیا

در سراسر گیتی به اهتزاز درآورید. همه سخنم با شما است، ای جوانان متعهد و مسئول، سخنی با شما 

های بدنم را از زیر شنی تانک های گوشتذرهتکه آوردند و اگر ذرهام، اگر جسدم را برای شما تکهخانواده

که سوخته شده است برایتان آوردند، هیچ ناراحت نباشید و غصه بیرون آوردند و اگر بدنم را درحالی مزدوران

ها لگدمال کردند. مادر، من نخورید و به یاد آن هنگامی باشید که بدن امام حسین )ع( را زیر سم اسب

خدا شهید شدند، عزیزتر  اصغر امام حسین )ع( که درراهاکبر و علیهرچقدر برای شما عزیز باشم از علی

نیستم و شما ای جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که امام حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد و 

تفاوتی از دنیا بروید که مبادا در غفلت بمیرید که علی )ع( در محراب عبادت شهید شد، مبادا در حال بی

خواهم که مانند مادر وهب باشی، اگر ادرم از تو میاکبر حسین )ع( درراه پدرش و باهدف شهید شد. معلی

گیریم. اگر برای تو، فرزند خوبی ایم، پس نمیسرم را برای تو آوردند، بگویی چیزی را که درراه خدا داده

نبودم، امیدوارم که مرا ببخشی و حاللم کنی. توای برادرم! تفنگم را بردار و راهم را ادامه بده و تا موقعیکه 

وار، عمل نمایی و در رساندن خواهم که زینبرخطر است برای حفظ آن کوشا باش. خواهرم، از تو میاسالم د

ترین سنگر برای تو است حفظ کنی و از همه شما ملت ترین و محکمپیامم کوشا باشی و حجابت را که مهم
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و همیشه دعایتان این مو عمل کنید خواهم که امام عزیزمان را فراموش نکنید و دستورات وی را موبهمی

کسانیکه این انقالب را قبول ندارند، بر من نگریند و در «. دارخدایا تا انقالب مهدی، خمینی را نگه»باشد: 

کنم. در پایان، مقداری پول در بانک ها شکایت میام شرکت نکنند که فردای قیامت از دست آنتشیع جنازه

حساب جبهه واریز کنید. برایم نماز بخوانید رید، بردارید و بقیه را بهدارم، آن را بردارید و هر چه قدر الزم دا

 .دبگیرید. امیدوارم که مرا حالل کرده باشید و از خدا بخواهید که مرگم فی سبیل اهلل باشو روزه

 موالسال

مر ما بکاه و کس که زمزمه نماید: خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار. از عمستجاب باد دعای آن

 .یبه عمر او بیافزا

 سمحل: دشت عبا

 ۱۳۶۱/۱۱/۲۱تاریخ: 

 دمحمدعلی حدا

 

 سید محمد حسینی وصیتنامه شهید واالمقام
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .ان تنصرو اهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم

 .های شما راگرداند قدمکند کسی که اورا یاری کند و خداوند ثابت قدم میبدرستیکه خداوند یاری می

ام اهلل یاری دهنده مستضعفان که این توفیق را به من داد که در جبهه شرکت کنم و به ردیف سربازان بن

امام زمان)عج( بپیوندم. برای احکام اسالم و برای وطنم بجنگم. از ناموس و حیثیت وطنم و از آرمان 

ته شوم و به خیل شهدا وار ]نیز[ کشوار به جبهه آمدم تا حسینجمهوری اسالمی دفاع کنم. اکنون حسین

بپیوندم. با خون سرخ خود درخت توحید را آبیاری کنم و برای ابد جاوید و سرافراز بماند. به جبهه آمدم، به 

وظیفه شرعی خود عمل کرده باشم تا به دشمنان اسالم بفهمانم تا آخرین قطره خونم از اسالم دفاع خواهم 

ا هیچ وقت قادر به حرکت نباشند و درس عبرتی به آنها باشد. کرد و پوزه آنها را به خاک خواهم مالید، ت

ام به جوانان مسلمان و عموم مسلمانان، بویژه هموطنان عزیز ایرانی این است که پیرو خط امام باشند توصیه

و قدر این نعمت را بدانند. دست از والیت فقیه برندارند و همانند کوفیان نباشند که نیستند، انشاءاهلل. در 

تر انجام دهند و این فریضه الهی را تر و با شکوهمسجدها بروند و صفوف نماز جماعت و نماز جمعه را فشرده

ها شرکت کنند و دعا و استغفار برای پیروزی رزمندگان و فراموش نکنند. جبهه را فراموش نکنند و در جبهه

هدا بروند و از آنها دلجویی نمایند و در خانه برای امام و آزادی اسیران را فراموش نکنند. به ]نزد[ خانواده ش

آنها دعا برقرار کنند تا باعث شادی قلب آنها شود تا مبادا به فکر عزیزانشان بیفتند و غم عزیزانشان باعث آزار 

 :روح آنها گردد. اما وصیتنامه اینجانب سید محمد حسینی

دان راه حق و حقیقت و پاک مردان راه اسالم و با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب و سالم و درود بر شهی
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پیروان حسینی)ع(. سالم و درود بر ملت قهرمان و شهیدپرور ایران. سالم بر مادر دلسوزم که همچون پروانه 

 .گردد و شاید بعد از خدا دلسوزی از مادر بهتر نباشدگرد شمع می

دانم با چه زبانی عذر خواهی کنم. نمی ام مجسم است ودریغ شما در جلوی چشمهای بیمادرجان، زحمت

ام دین مادری را انجام داده باشم اما امیدوارم که اگر لیاقتی دانم فرزند ناالیقی بودم. شاید نتوانستهاکنون می

سازی و گریه داشته باشم و در راه اسالم شهادت نصیبم شود. این اولین افتخار تو است که باید مقاومت پیشه

ای و تقدیم اسالم ات ]اینکه[ فرزندی بزرگ کردهون شیرت حالل بود و نتیجه ایمانو زاری نکنی چ

ای، چه افتخاری بیشتر از این. از دوستان و خویشان بویژه از برادران و خواهران برایم حاللیت بطلبید. نموده

به جبهه بیایند.  ام این است که اسلحه گرم مرا نگذارند سرد شود و آنرا بردارند وبه برادرانم توصیه

ام[ برای خواهرانم این است که زندگی زینب)س( را الگوی خود قرار داده و صبر را پیشه خود سازند ]سفارش

و حجاب اسالمی را رعایت نمایند، چون حجاب اسالمی شما ارزشمندتر از خون سرخ من است. اگر دوست 

گردد. فعالً مرا ببخشید و که تسلی دلهای شما میدارید فرزندی در شما خانواده متولد شد نام مرا بردارید 

 .حالل کنید

 والسالم

 ۲۰/۱۱/۱۳۶۴تاریخ  سید محمد حسینی

 

 
 علی اکبر محمدحسنی وصیتنامه شهید واالمقام
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .اهلل، و من یؤمن باهلل یهد قلبهما اصاب من مصیبه اال باذن 

هیچ مصیبتی و پیش آمدی نمی رسد جز اینکه بدستور خداست و آنکس که ایمان به خدا آرد خداوند 

 (۱۱قلبش را هدایت کند. ) سوره تغابن، آیه

 کار خدا باآری! دنیا دار فناست و آخرت دار بقا. مردم مسلمان و متعهد، هر چند وصیتی را که یک بنده گنه

نویسد[ ولی امید است که به بزرگواریتان برای رضای خدا از جان و کند ]میکلمات و جمالتی ناموزون می

 .دل پذیرای آن باشید

آید، هیچ مصیبت و ناگواری )که البته برای ما مصیبت و ناگواری است همانطور که از ترجمه آیه فوق بر می

رسد، مگر اینکه به اذن و اراده خداوند رحمن ست( نمیتر ابلکه برای بندگان مخلص خدا از عسل شیرین

دهیم. اصالً دنیا تابی نشان میباشد. پس چه شده که ما در قبال هر رحمتی از مسیر حق سست و از خود بی

اش رحمت اوست. اگر نوعی گرسنگی و شکست یا پیروزی و... برایشان های هدایت یافته، همهاز دید انسان

دانند و آن رحمانیت حضرت حق است که باعث خلقت و برپایی دنیا گردیده و تمام ت میرخ دهد، آنرا رحم

 .صفات از قبیل، ستار، غفار، تواب، و... از رحمانیت اوست
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 و ماتدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت ان اهلل علیم خبیر

د در چه سرزمینی می میرد، خداوند عالم و هیچ کس نمی داند فردا چه بدست می آورد و هیچ کس نمی دان

 .آگاه است

داند ها نیست و هیچکس جز خدای منان نمیآید که ای مردم مرگ تنها در جبههاز مفهوم آیه فوق بر می

رسد. برای هر عاقلی هم روشن است که چه بسیار افرادی در که چه موقع و در کجا اجل او فرا می

 .لم بدر برده ولی در پشت جبهه با کوچکترین حادثه جان سپردندترین شرایط جبهه، جان ساسخت

 (۳۴و لکل امه اجل فاذا جاء اجلهم الیستاخرون ساعه و ال یستقدمون) سوره اعراف، آیه 

های جنگ را گرم نگهدارید و رحمت خدا را فقط پس جهت یاری دین حق و استفاده از رحمانیت اهلل، جبهه

 .ل دنیا نبینید که چه بسا اینان برایتان عذابی بیش نباشددر ازدیاد و کسب مال و منا

 ۱عسی ان تکرهوا شیئاً هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئاً هو شر لکم. 

 :زنمبرای اینکه مسئله فوق برایتان روشن شود مثالی می

خاطر رشد و  ای به شیر مادر دارد. اما مادر پس ازگذشت مدتی بهدانید که کودک چه عالقهراستی! همه می

کند که به طریقی )فلفل بر پستان بمالد یا پستان خود را سیاه کند تا کودک از توان کودک خود سعی می

 .آن دست بردارد( هم شیر را از او بگیرد و او را غذا خور بکند

ال داند. حکنید در آن موقع کودک، بسیار بسیار ناراحت شده و آینده خوب خود را نمیحال شما فکر نمی

هایی پیش خواهد آورد، ولی تا برداشت خدا برای اینکه ما را متوجه آینده خوبی )آخرت( کند برای ما مشقت

 .ما چه باشد

در آخر از مادر و پدر بزرگوارم که براستی در زندگی صبر عجیبی داشتند و آنها را در مواقع بسیار ناراحت 

مرا ببخشند. براستی! خدا شاهد است که من دوست  خواهم کهکنم. از آنها میام، عذر خواهی میکرده

داشتم در مواقعی که پدرم در خانه به نماز ایستاده به او اقتدا کنم، چون در کارهایش او را پدری نمونه 

اند عذرخواهی و از آنها در ضمن از همه دوستان و برادرانی که بخاطر مسائلی از دستم ناراحت شده .یافتم

 شب ۵/۱۰ساعت  ۱۵/۱۱/۱۳۶۴علی اکبر محمد حسنی  والسالم .بخشندخواهم که مرا بمی

 
 

 علی اصغر سرافراز وصیتنامه شهید واالمقام
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحول و ال قوه اله باهلل العلی العظیم

رسد که باالخره مطالب بنویسم شاید کمتر جائی گفته باشم، ولی به نظر میخواهم مطالبی را که اکنون می

باید جائی گفته یا نوشته شود. شاید ما در لحظات آخرِ یک مأموریت، به خاطر شهدای دیگر و عظمت 

 هگنا از باریکوله با همراه را خویش نبسته بار و گرفتیم قرار تعالی حق قبول مورد (ع)خاندانش و پیامبر)ص(

دانستم و کارهایی که تا آورم که تنها بودم، چیزی از جنگ نمیبه دیار آخرت بردیم. لحظاتی را به یاد می
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آید و من فرمانده گردان باشم. رسید که یک روزی میحال انجام گرفته، هیچ در فکرش نبودم. به ذهنم نمی

در این مدت تجربیاتی بدست آوردیم و ام باشد و محتوی نداریم و نداشتیم، ولی منظورم این است که اسم

هائی از بعضی برادران که هیچ انتظار از آنها نداشتیم، با ما شد. البته خداوند نظر لطف و مرحمت به همکاری

ما کرد، توانستیم تا این زمان دوام بیاوریم، ولی برادران عزیز، جهت کارکردن در یک واحد نظامی باید 

میشه به یادمان باشد که تابع همان اصولی باشیم که از اول در ذهنمان برای اصولی را در نظر بگیریم و ه

های کند، تفاوتخودمان ترسیم نمودیم. کار در واحد نظامی، آن واحد نظامی که در راه اسالم خدمت می

راه  توانند در این راه پیروز باشند و تا آخرفاحشی با دیگر واحدها دارد. خالصه مطالب اینکه: کسانی می

 کنند، در نظر نداشته باشند.بیایند که هیچ چیز، جز آن چیزی که به خاطر او و برای پیشبرد او کار می

 بلند نظری با اگر ولی شودمی     زندگانی مشکالت زیادی دارد، ولی مشکالت را اگر مشکل گرفتی، مشکل

بتواند آن برخورد هم مشکل را  که داشتی آن با برخوردی و کردی آن به نظری فقط و گذشتی آن کنار از

حل کند و هم خودت را نجات بدهد، آن وقت در مشکالت بعدی پیروز خواهی شد... اگر عیب و نقص در 

بینید فوراً برادرانه و با اخالص تذکر دهید و دنبال آن را بگیرید که طرف مقابل هیچ وجود یکدیگر می

ا با یکدیگر باشید و هیچ چیز نتواند شما را جدا کند. چرا که ناراحت نشود. حاال همانطور که امکان دارد شم

ای کمبود دارد و شما آن کمبود را نداری، سعی کن با اول بدبختی یک تشکیالت است. اگر برادری در زمینه

فداکاری خودت آن را جبران کنی، آن هم نه اینکه آن را به رخ او بکشی و دائماً بگوئی که من فالن جا کار 

ای که راجع به کنم. تا تو در آن کار بمانی، رسم کارکردن این نیست. اگر واقعاً مسئلهو حاال نمی کردم

دانی به ضرر تشکیالت و اسالم است، مؤظف هستی جلو او را بگیری و نگذاری اساس یک برادرت می

دانستم خالص نمی دانی یا برایت مفهوم نیست.تشکیالت به هم بخورد و گرنه وظیفه دیگری داری. یا نمی

 قرآن وقت دعا، وقت نماز، موقع و کرده احاطه مرا شیطان دانمنمی حاال  شدن و خالص بودن یعنی چه؟

 چون بندگانی خداوند خدا، بنده نه هستم شیطان برده من اوست، دلخواه که بردمی جائی به دائم خواندن،

ار ندارم. نه! به خاطر اینکه شیطان اجازه حتی یک کار ک به میلی. باردمی رویم و سر از گناه. ندارد نیاز را من

دهد تا درک کنیم و مزه آن را بفهمیم. تا شاید در عمرمان بتوانیم یکبار که شده با اخالص را به ما نمی

کاری برای خدا انجام دهیم و لذت را متوجه باشیم. ما تا کی خودمان را گول بزنیم و نتوانیم در میان 

گذاری، یکی از اولیای خدا هستند، بدون کنی و دست رویش میهر کدامشان که حساب می رزمندگانی که

کنند و شهید مانند، بعد در عملیات شرکت میآیند دو سه ماه میاینکه من یا شما متوجه باشیم. می

نی که گندیم و دلمان خوش است به مأمورامانیم و میشوند و ما همچون آبی که در یک جا مانده، میمی

خورید. صالح خداوند گوید: شما بدرد میکند و میفرستد و از ما تعریف و تمجید میشیطان برایمان می

شناسیم که نه بابا اینطور نیست، دانیم، الاقل خودمان را میکنیم. در صورتیکه مینبود. مای بدبخت باور می

ژه شهادت. به دیار حق تنها کسانی می توانند بروند تو لیاقت نداشتی، بنابراین نیست که آشغالی را ببرند با وا

 که او بخواهد.

ات باش، مواظب رفتارت باش، چرا اینقدر از ات باش، مواظب گوشفرمانده اسالم گناه نکن! مواظب چشم

توانی کاری کنی و میکنی یکی را دو تا میمندی؟ خیال میکنی خیلی قدرتخودت مغروری؟ خیال می

گوئی خدا. بدبخت پس چرا شود و میات به آسمان بلند میبخت اگر سرت درد گرفت، نالهانجام دهی؟ بد
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دهی؟ هنوز گیری؟ جواب مردم را درست نمیشود قیافه میشود، یک مقدار که حالت خوب میروز که می

 گوئی نه برادر!!زنی و میحرف نزده تو دهن او می

کنی تو کسی هستی و قدرتی داری؟ اگر در جائی ال میدهی و خیچرا به مردم اجازه صحبت کردن نمی

بودی که اسم والیت رویت نبود، هیچ قدرت نداشتی، حتی یک کلمه حرف با او بزنی، بدبخت حاال که 

دانی، همین اندازه کنند، نه حساب خودت هست، نه واهلل. تو هیچ نیستی، هیچ نمیبینی از تو اطاعت میمی

خواهد بعد از ما دور هم جمع شوید، از دانی. دلم میو به تو داده، ولی خودت نمیکه آبرو و حیثیت داری، ا

داند چه شناسد و نمیبرادر بزرگوار اصغر ماهوتی اطاعت محض کنید، مردی بزرگ که هیچکس او را نمی

ارزشی دارد برای اسالم. مردی با تقوی، با اخالص، آنقدر مخلص هست که از تمام چیزش برای اسالم 

گذرد. اگر ما در این مدت توانستیم کاری انجام دهیم )که نتوانستیم کاری انجام دهیم( ولی به برکت می

خواهد او را رد نکنید و شما دنبال او حرکت کنید و طوری با او رفتار کنید که وجود این برادر بود، دلم می

ذشته سر کار خود ایستادگی کند و خواهم که محکم و استوار، همچون گاحساس غربت نکند. از او نیز می

داند، به خدمت اسالم مشغول باشد. برادر عزیز، تو مردی هستی که باید در کارهایت، زمانی که خداوند می

دهی کسانی که تحت نظر داری در دست تو به مانند و به صبر را پیشه خودسازی و با این کارت که انجام می

میشه در کارهائی که الزم است، زود تصمیم نگیر و قاطع باش در توانی درست از آنها استفاده کنی. ه

کنند، گاهی الزم تصمیم، االّ جائی که الزم است مقداری نرمش داشته باشی، چون نیروها زیاد با هم فرق می

است با تندی برخورد کنی ولی گاهی الزم است با تواضع و فروتنی که در وجود خویش داری با آنها رفتار 

و به توانی آنها را راضی کنی. نه به خاطر رضایت ]شخص[ بلکه بخاطر رضایت خداوند متعال، در نمائی 

بینی از کند، ولی اشتباه او را باید به پوشانی، شما باید تمام چیزهائی که میضمن گاهی انسان اشتباه می

از آنها استفاده کنی، خدا را در  توانیرسد میبرادران، آنها را رو در رو بگذاری و گاهی اوقات که به نظر می

داند، آنقدر چیز داریم که اگر یکی از خواست گناهان ما را فاش کند بیش از این مینظر بگیری. اگر او می

رود. امید اینکه مثل من گنهکار نیستی، من در این مسئله آنها فاش شود، آبروی ما در پیش خالیق می

رسد اگر من نباشم، ی بهتر از من است همینطور که به نظر میتان خیلمطمئن هستم، شما وضعیت روحی

تان آنقدر زیاد است کنم، چون شما اخالص و تقوایشاید خیلی از کارها بخوابد. من آن را بر عکس فکر می

شان شود. افرادی که من مدت زیادی در خدمتپوشاند و کار بهتر میکه دیگر خصوصیات من را می

رادرم اصغر ماهوتی اطاعت کنند و به حرف ایشان عمل کنند تا ایشان بتواند تشکیالت ب از است الزم بودم، 

را ادامه دهد و به جائی که رضای خداوند در اوست، شما به آن برسید. من هیچ چیز ندارم، برایم دعا کنید. 

شد، آنقدر سخت  راه شهدا را ادامه دهید. دست از امام برندارید، اگر اوضاع به شکلی پیش رفت که مشکل

 به شود، سخت اوضاع چه هر که بدانید و کنید عاشورا روز و شد که تحمل نداشتید، یادی از امام حسین)ع(

 که دادند انجام بزرگ کاری آنقدر و کردند فداکاری ایشان چون. شودنمی حضرت آن وضعیت از ایذره اندازه

ای ها را تحمل نماید، االّ اینکه باید ذریهآن مصیبت از ایذره بتواند که آمد نخواهد تاریخ طول در کس هیچ

 .است غیرممکن االّ و باشد از زهرا)س(

ها مانند طاغوت نشوند. در زندگی مرد شوند، مرد باشند و بتوانند ما باید زمینه را طوری فراهم کنیم که بچه

ده. بدانند در این دنیا، دنیائی که هیچ های آینمردانگی خود را در کلیه امور ثابت کنند و به مانند برای نسل
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تواند در بیشتر مواقع به درد جامعه و کند و میچیز ارزشی ندارد و فقط مردانگی است که ارزش پیدا می

، ظهر آخرین روزی است که در پادگان هستم و عازم هستم، ۱۶/۱۱/۱۳۶۴دیگر مسائل بخورد. امروز تاریخ 

هائی که تاکنون رفتیم، تفاوت د بدانیم که این عملیات با تمامی عملیاتتا خداوند چه خواهد کرد. ولی بای

های قبل آماده بود، نیست ولی من مطمئن هستم که انشاء اهلل به در عملیات "دارد. خیلی از مسائل که قبال

 یاری خداوند از بقیه آنها بهتر خواهد شد.

 خودم از انتظاری هیچ و کندمی     م و بدنم دردحالم خیلی خراب است، از نظر جسمی که هیچ توانائی ندار

 خوب وضع خداوند یاری به ولی هستم، مریض دیگر که حاال بودم، چه ظاهراً و بودم سالم که آنوقت. ندارم

 به. است ایران در خدمت جای بهترین سپاه دادی، تشخیص و بودی مایل اگر ! ابوذر پسرم، ای اما. شودمی

مرا حالل کنند. در این مدت که با شما بودیم، گرچه مدت بسیار کمی بود، اما  فرزندم و زن اینکه امید

ها و نتوانستم آن حقی که شما بر گردن من دارید، ادا نمایم. از شما آنقدر متشکرم که هیچ زمانی خوبی

من  برای سرهم وفاترین با نویسم،می را مطالب این دارم که اکنون  کنم.های شما را فراموش نمیمحبت

 خواهم که محکم و استوار بمانید.بودید. می

اگر جائی نبود که جنازه من زیر آن باشد و بتوانی بیایی با من در دل کنی، من به شما سر خواهم زد 

هائی که کنم بخاطر زحمتانشاءاهلل تعالی. امید اینکه ما را حالل کنید... و اما پدر و مادرم، از شما تشکر می

ربیت و بزرگ نمودن بنده تحمل کردید، امید اینکه بر من حالل کنید و مرا ببخشید. اگر نتوانستم در راه ت

برای شما فرزند خوبی باشم، مرا ببخشید. به امید پیروزی حق بر باطل، حق همیشه پیروز است، شما 

حان شوند، مطمئن باشید که اسالم پیروز خواهد شد. ولی در این وسط مسلمانان هستند که باید امت

خواهید رود. دنبال دنیا نباشید. اگر میمشکالت را تحمل کنند، هر چه ایمان قویتر باشد، راه را بهتر می

بینید، اهلل علیه بیندازید تا ببینید هر چه در وجود وی مینجات پیدا کنید، نگاه عمیق به امام امت صلوات

گی را فهمیدی، همیشه سعی کن همچون کسانی خداست. اما پسرم، تو وقتی بزرگ شدی و بد و خوب زند

 خویش الگوی را (ع)حسین موال اند. زندگی موال علی)ع(باشی که بدون داشتن پدر به درجات باال رسیده

 در باشد، محکمی جای گاهتتکیه جامعه، بار نه باشی جامعه بال همیشه که کن حرکت طوری. اندداده قرار

ید پیروزی حق بر باطل. برادران مسجد جامع مهدی)عج(، اگر خواستید ام به. دهد نجات را تو بتواند احواالت

موفق و پیروز باشید، باید دنیا را رها کنید یا دنیا را محکم بگیرید، اگر خواستید مجاهد باشید، مجاهد یعنی 

 من بر شناسند، دهد که مجاهد باشی، دنیا داشته باشی. برادران و خواهرانی که مرا میدنیا را نه، معنی نمی

 .ببخشید مرا و کنید حالل

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 علی اصغر سرافراز ۱۶/۱۱/۱۳۶۴

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
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 علی باز عباسی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 ۲۸/۱۱/۱۳۶۲تاریخ وصیتنامه 

 .ریز روستای دهموردباز عباسی فرزند ایاز شهرستان نیعلی

 .جنگم تا شهید شومروم و میقدر به جبهه میآن

الشأن انقالب اسالمی. با درود و سالم به رزمندگان عزیز و با سالم به شهدای با سالم به رهبر کبیرِ عظیم

کنم که نکند در رختخواب ذلت بمیرند که حسین)ع( در جوانان عزیز میجنگ تحمیلی. اینجانب سفارش به 

میدان نبرد شهید شد. ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی)ع( در محراب عبادت شهید شد و مبادا در 

تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین)ع( در راه حسین)ع( و با هدف شهید شد. ای مادران! مبادا از حال بی

جواب زینب)س( را بدهید که توانید تان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمیفرزندان رفتن

های نبرد بفرستید و حتی جسد او را تان را به جبههشهید را نمود. همه مثل خاندان وهب جوانان 7۲تحمّل 

گیرم. برادران استغفار و دعا نمی ام پسهم تحویل نگیرید. زیرا مادر وهب فرمود: سری را که در راه خدا داده

 .برای تسکین دردهاست را از یاد نبرید که بهترین درمان

ریزید برای حسین)ع( باشد. همسر اینجانب اگر شهید شدم، مادرجان، برایم گریه نکن. اگر اشکی هم می

ر اسالم محترم، برای من ناراحت نباش، بعد از شهید شدن من اختیار تحت وجود شماست و به دستو

توانید راه خود را انتخاب کنید. از فرزندان مواظبت کنید و آنها را درس اسالم بیاموزید. اگر اینجانب می

شهید شدم، برادران نگذارید تفنگ من بر زمین بماند. یکی دیگر بردارد و به میدان بیاید و بجنگد که صدام 

جنگیم نه قالب اسالمی است. نه برای ریاست مییا فرار کند یا تسلیم اسالم شود. هدف ما صادر کردن ان

 .برای اینکه سرزمین دیگران را اشغال کنیم

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 علی باز عباسی

 
 علی محمد معانی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

 ۱ان اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص.

اهلل و به نام منجی عالم حضرت مهدی)عج(. درود و سالم بر شهدای انقالب و به نام اهلل یاری دهنده روح

و  معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی. سالم علیکم، پس از عرض سالم، سالمتی شما را از خداوند تبارک

باشیم، بنا به تکلیف شرعی خود، چند تعالی خواهانم، چون که ما آماده رفتن به عملیات پیروزمندانه می

کنم. خداوندا! ما را در راهت ثابت قدم بدار تا بتوانیم در همه حال فرمان تو را اطاعت ای وصیت میکلمه

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=908
http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=911
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فقیه که همان خط . از خط والیتخواهم که همیشه در صحنه بوده و امام را یاری کنندکنیم. از ملت می

خواهم که وحدت قرآن است، پیروی کرده و راه برادران خود را ادامه دهند. از همه برادران و خواهران می

ها را هر چه باشکوهتر برگزار خواهم که نماز جمعه و جماعتخود را حفظ کنند. از برادران و خواهران می

خواهم اگر یک وقتی خداوند شهادت را نصیبم کرد، از امام جمعه میکنند. من که سعادت شهادت را ندارم، 

خواهم که مرا حالل کنند تا شاید مورد آمرزش که نماز من را بخواند و از دوستان، اقوام، آشنایان و رفقا می

خواهم که در مرگ من ناراحت نباشد و خداوند را شکر کند که یک هدیه خداوند قرار گیرم. از پدرم می

وار باشد و در مرگ من زاری نکند، چون که خواهم که زینبکند. از مادرم میقابلی را به اسالم تقدیم مینا

خواهم که در مرگ من زاری نکنند. از برادرانم هایم میبیاصغرها عزیزتر نیستم. از بیاکبرها و علیمن از علی

خواهم که اگر شهید شدم مرا اً از برادران میخواهم که مسجد را ترک نکنند و راه مرا ادامه دهند. ضمنمی

 .کنار برادر محمدرضا مستوالی به خاک بسپارند

 والسالم

 به امید پیروزی لشکر اسالم به لشکر کفر صدامی

 ۱۶/۱۱/۱۳۶۴محمد معانی علی

 
 جان شیخعلی علی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

نویسم: چند کلمه ؛ این چند کلمه را به عنوان وصیتنامه می۱۳۴۵من علیجان شیخعلی، فرزند محمد، متولد 

میرد و در جهان آخرت به سوی پروردگار نویسم، موقعی که انسان میدرباره آخرت برای شما عزیزان می

بیند، انسان اگر نیکوکار در این جهان اعمال خوب و بد خود را می شتابد، در جهان آخرت نتیجهخود می

شود و اگر کار بد کرده باشد از های نیکوکاران میبوده باشد، خوش و خوشحال و با خیال راحت وارد صف

شود. در جهان آخرت انسان های بدکاران میشود با خیال غمگین و بد وارد صفهمان وقتی که وارد قبر می

شوند. این دو دسته یکی اصحاب یمین و ها در جهان آخرت به دو دسته تقسیم میعمل دارد و انساننامه 

شود که کار خوب کرده و نیکوکار بوده باشند یکی اصحاب شمال هستند؛ به اصحابی، اصحاب یمین گفته می

فرماید: ما نامه اعمال اند. خداوند در قرآن میو به آنهایی اصحاب شمال می گویند که کار بد انجام داده

فرماید: نامه اعمال، اندازیم. دیگر آن که خداوند در قرآن باز میها را در جهان آخرت به گردنشان میانسان

گویند: ای وای بر کاران را به علت آنچه در آن است ترسان می بینی و میشود و گنهها نهاده میجلو انسان

اند که هیچ کار بد و خوبی را فرو گذار نکرده است. خدا به هیچ احدی ادهای است که به ما دما، این چه نامه

افرادی که به هر صورت کند. خدایا! به عزت و جاللت خمینی را از این ملت نگیر، در آخر از همه ظلم نمی

و  اند و با وجود فقراند، خصوصاً از پدر و مادرم که برای من زحمت زیادی کشیدهبرای من زحمتی کشیده
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 .کنم مرا حالل کننداند مرا خوب تربیت کردند. خواهش میتنگدستی که داشته

 والسالم

 
 

 علیرضا محمدعلی پور وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .امواتاً بل احیاءٌ و لکن الیشعرونوالتقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل 

 .اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقونوال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل

 (ایم. )امام خمینیاگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده

م بر یگانه ام از اوست و باز گشتم به سوی اوست. با درود و سالبنام خدا، خدائی که از اویم، برای اویم، هستی

منجی عالم بشریت، آقا امام زمان)عج( و نائب بر حقش، امام خمینی. با درود و سالم بر ارواح طیبه شهدا، از 

صدر اسالم تا کنون. با درود و سالم بر بازماندگان شهدا. خدایا! بارالها! برای چندمین بار است که وصیتنامه 

خواهم که توفیق شهادت را نصیب من کند. ار از خدا میشوم. این بنویسم، ولی موفق به شهادت نمیمی

خداوندا! گناهان بنده حقیرت را ببخش. ای امت شهیدپرور! در این راه از هیچکس نهراسید. جوانان، نکند در 

تفاوتی بمیرید رختخواب ذلت بمیرید که حسین)ع( در میدان نبرد شهید شد. ای جوانان! مبادا در حالت بی

محراب عبادت به شهادت رسید. ای مادران! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که علی)ع( در 

توانید جواب حضرت زینب)س( را بدهید. ای ملت قهرمان ایران! نکند از دعا که فردا در محضر خدا نمی

مان اگر بین ما تفرقه ها بازمانید. وای به حالکردن امام و رزمندگان غافل شوید، نکند از کمک کردن به جبهه

ریز همیشه در صحنه هاست. مردم نیبیندازند، آنروز، روز بدبختی ملت ایران است و روز جشن ابرقدرت

باشید، نکند صحنه را ترک کنید. ای عزیزان! همیشه یار و یاور والیت فقیه باشید و امام را یاری کنید، همان 

هید که هر چه زودتر فرج آقا امام زمان)عج( را نزدیک گرداند اید و از خدا بخواطوری که تاکنون یاری کرده

تا آن حضرت ریشه ظلم را از روی زمین براندازد. من از خدا شهادت را طالبم، شهادت که آرزوی هر عاشقی 

ای است سوی هستی. ای انقالب عزیز! تو سیراب شو از خون من و امثال من و به است، شهادت دریچه

خواهم که بیاید به مادر مهربانم بگوید، فرزندت ناکام تا انقالب مهدی)عج(، من از کسی نمیتداومت ادامه ده 

ام، راهی که علی اکبر امام حسین)ع( رفت. راهی که چند تن از دوستانم ها رفتهشد، نه، من به بهترین راه

که در کنار خانه ما  دانیرفتند. ای مادرم! تو مانند مادر تمامی شهدای این شهر صابر باش. خودت می

خواهم که کشم که سرم را در مقابل آنها بلند کنم، از تو میباشد و من خجالت میچندین خانواده شهید می

در شهادت من صبر کنی. ای پدرم! تو مانند کوه باشی در هجر عزیزت. به امید جهانی شدن جمهوری 

 .(ن)عجاسالمی و نابودی کفر در سراسر عالم و فرج آقا امام زما

 والسالم علیکم و رحمه اهلل ۲۰/۱۱/۱۳۶۴بتاریخ 
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 التماس دعا

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

 

 محمدجواد قانع وصیتنامه شهید واالمقام

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 .اهلل و اهلل غفور رحیماهلل اولئک یرجون رحمههاجروا و جاهدوا فی سبیلان الذین امنوا و الذین 

آنان که ایمان آوردند و از وطن مهاجرت و در راه خدا جهاد کردند آنان امیدوار و منتظر رحمت خداوند 

 .باشند. خداوند بخشنده و مهربان استمی

یی که پیامبران را آفرید و رهبرمان را خلق کرد. بنام خداوند بزرگ. بنام خدایی که دنیا را آفرید. بنام خدا

وچراغ این رهبری که قیام کرد و جهانی را با ندای خود به لرزه انداخت. امت مسلمان، ای جوانانی که چشم

مملکت اسالمی هستید! مبادا در رختخواب ذلت بمیرید که حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد. ای 

تفاوتی بمیرید که د که علی )ع( در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بیجوانان! مبادا در غفلت بمیری

اکبر حسین )ع( در راه حسین )ع( و باهدف شهید شد. ای جوانان و ای امت مسلمان! امام امت، این پیر علی

نده اسالم و دهجماران را تنها نگذارید که هر چه ما داریم از اوست. او را دعا کنید که حق است و تنها نجات

مسلمین دربند کشیده است. تنها وصیت من به پدر و مادرم این است که مرا حالل کنید و ببخشید و از 

اینکه نتوانستم جبران زحمات شمارا بکنم، بسیار متأسفم. امیدوارم با شهادت خود توانسته باشم قسمتی از 

گونه باشید و راه مرا ادامه دهید. ای  خواهم که حسینزحمات شمارا جبران کنم. برادرانم، از شما می

 خواهم که زینب گونه باشید. دعا به جان امام یادتان نرود. التماس دعا. والسالمخواهرانم! از شما می

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار ـ محمدجواد قانع

 

 محمدحسن لری وصیتنامه شهید واالمقام

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 .و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون

نامه خود را ریز، وصیتبا سالم و درود به امام زمان )عج( و نایب برحقش، امام خمینی و امت شهیدپرور نی

ستایم که توفیق جهاد را به من کنم. ابتدا خداوند بزرگ و سبحان را میاست، شروع میکه وظیفه شرعی 
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عطا فرمود و بر من منت گذارد تا بتوانم آگاهانه درراه خودش خدمتگزار او باشم و با خودسازی در جبهه، 

ی جهان آخرت او بایست که راه خود را انتخاب کند، راهی که زندگموردقبول وی واقع گردم. آری! انسان می

هل من ناصر »نماید. این بنده حقیر نیز با تبعیت از حسین )ع( که در روز عاشورا ندا سر داد را مشخص می

سوی بارگه ابدیت شتافتم، باری از گناه، بهمن نیز به ندای حسین زمانمان لبیک گفتم و با کوله« ینصرنی

های زیادی ام! اگرچه زحمات و سختیر و مادر گرامیباشد که مورد لطف و رحمت او قرار گیرم. شما ای پد

خواهم که در خواست که مورد رحمت او واقع شوید. از شما میاید، ولیکن خداوند میبرایم متحمل شده

عزایم گریه و زاری نکنید و با سرمشق از حسین )ع( و زینب کبری )س( صبر و پایداری را پیشه نماید و با 

م را شاد کنید. شما ای امت شهیدپرور! اگرچه لیاقت پیام به شما را ندارم، ولیکن از ادامه راهمان قلب اما

خواهم که با تشویق فرزندانتان به رفتن به جبهه و ادامه راه شهیدان، دین خدا را به اسالم و امام ادا شما می

یان و همشهریان عزیزم حالل کنید و امام را تنها نگذارید. در پایان از تمامی اقوام، خویشان، دوستان، آشنا

 .خواهم که برایم در درگاه خداوند دعا کنندها میطلبم و از آنبودی می

 اهلل و برکاته والسالم و علیکم و رحمه

 محمدحسن لری

۱۳۶۴/۱۱/۱۶ 

 
 آبادیمحمدحسین )حسن( فیض وصیتنامه شهید واالمقام

 

 تعالیباسمه

 .۱اهلل اموات بل احیاء و لکن التشعرون وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل

 .دانیدشوند مرده مپندارید بلکه زنده هستند ولیکن همه شما نمیکسانی که درراه خدا کشته می

ن، امام حسین )ع(، با سالم و درود بر با سالم و درود بر نبی خاتم )ص( و با سالم و درود بر سرور آزادمردا

اهلل. با سالم و درود منجی عالم بشریت امام زمان )عج(، با سالم و درود بر نائب بر حق ایشان، خمینی روح

 .خالصانه به روان پرفتوح و طیبه شهدای راه حق و آزادی

 )ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. )امام خمینی

 نانا هلل و انا الیه راجعو

وی اوست. ای پدر و مادر! این امانتی است که خداوند چند روزی به سهمه از خدایم و بازگشت همه ما به

گیرد و نخواهی باید آن را به صاحبش تحویل دهید. خداوند روح را تحویل میدست شما سپرده و خواهی

خاک باشد. شما پدران و مادران خواهد باشد، لزومی ندارد که حتماً زیرجسم باید نابود گردد؛ هرکجا که می

اش تقدیم کنید. این منتی اید امانت را صحیح و سالم به صاحب اصلیباید خوشحال از این باشید که توانسته

است که خداوند بر شما نهاده و لطفش را شامل حالتان کرده تا سرافراز و سربلند زندگی کنید و فردای 

دانی که جز ب کبرا )س( شرمنده نباشید. پروردگارا! تو میقیامت هم در پیش فاطمه زهرا )س( و زین
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کردن دین تو و دفاع از حیثیت و آبروی اسالم و خون شهیدان، هدف دیگری ندارم. تو خودت ما را یاری

 .دهنده راهمان باشندیاری و هدایت کن و به بازماندگان ما صبری عطا فرما تا بتوانند ادامه

ن عزیز! از شما تقاضامندم آن طوری که هدف انبیا و ائمه اطهار )ع( بوده، به تعلیم ای پدران، مادران و مربیا

و تربیت فرزندان و متربیان خود بپردازید. ]چه[ بسا در این راه مسئولیت سنگین و خطیری بر گردن شما 

ت را نهاده شده است، شاید در هیچ زمان دیگری چنین موقعیتی برای شما حاصل نشود، قدر این موقعی

بدانید که خداوند نظر لطفی کرده و چنین رهبری را برای هدایت و راهنمایی شما آفریده. قدرش را بدانید و 

ها و مطیع اوامرش باشید که راه او ادامه راه امام حسین )ع( و هدفش، هدف انبیا است. در گوش به فرمان

خواهم که مرا حالل کنند. از دوستان هم پایان از تمام افرادی که به نحوی حقی بر گردن من دارند، می

 .بودی به طلبندخواهم تا برایم حاللمی

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی )عج( حتی کنار مهدی )عج( خمینی را نگهدار

 
 محمدحسین کردگاری وصیتنامه شهید واالمقام

 

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 :شنوی کهخداوندا تو شاهدی و صدای لرزانم را می

 .اهللاهلل و اشهد ان علیاً ولیاالاهلل و اشهد ان محمداً رسولاشهد ان الاله

 اعوذباهلل من الشیطان الرجیم

 .۱ غفور الرحیم اهلل و اهللاهلل اولئک یرجون رحمهان الذین امنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل

همانا آنان که ایمان آوردند و آنان که هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا، امید دارند به رحمت خدا و 

 .خدا است آمرزنده و مهربان

 رویمسوی دیار عاشقان رو به خدا می

 رویمهر والی عشق او به کربال میب

آور آزادی و سالم بر او که رحمه للعالمین است. سالم بر او که شفیع سالم بر محمد مصطفی )ص( پیام

مؤمنین است. سالم بر امام علی )ع( که شاخص ایمان است و سالم بر او که عین عدالت است. سالم بر امام 

مین در تمامی عصرهاست و حسین )ع( که اسوه مبارزه و شهادت است و سالم بر او که فریاد خروشان مظلو

های رزمندگان کربالی ایران سرعت وقت و به گرمی خورشید در رگسالم بر او که نامش و یادش، خونی به

نامه خود را به رشته المتین برای جهان و جهانیان است. وصیتالزمان )عج( که حبلدواند. سالم بر صاحبمی

یکی هم مثل نویسم و شاید سرنوشت اینای است که مینامهتآورم؛ گو اینکه، این چندمین وصیتحریر درمی

نامه ماندنی است و به خاطر همین هم کنم که این وصیتبقیه پاره شدن باشد؛ اما این بار احساس می

چیز، از همه طرف تغییر کرده است؛ آسمان کنم که همهکنم. زیاد عمر نخواهم کرد. احساس میضبطش می
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ها دارند بر سر من فرود کند، کوهده است، زمین از وجود من احساس سنگینی میشبرای فرشتگان تنگ

نگرد، ستارگان در گوش هم نجوا آیند، خورشید در صبحگاهان و شامگاهان مرا باحالت عجیبی میمی

ام را جز یک خواب و رؤیای کوتاه کنم، عمر چندسالههای عجیبی در خود احساس میکنند؛ حالتمی

کند و با این خیال از خوشحالی در شماری میکردم که بهشت در انتظارم لحظه. تاکنون خیال میبینمنمی

شد، احساس سنگری شهید میگنجیدم، هرلحظه منتظر مالقات او بودم. هر وقت هم همپوست خود نمی

مه خیال بود، آنچه در بینم که هام اما اما اآلن میتر شدهکردم که با قیامت و شهادت به مالقات او نزدیکمی

 .انتظارم بود ظلمت و آتش بود و عمرم پوچ و هیچ

ترسم گویم نه ناامیدی از رحمت خداست که حقیقتی تلخ است. از خداوند شرم دارم، از گذشته میآنچه می

باید بین  کنم که فردا مثل دیروزام را پنهان کنم. وقتی احساس میتوانم گریهبینم، اما نمیو راه آینده را نمی

فشارد و باالخره او همیشه ناظر بود قطرات لرزان و توأم با شرمساریم من و او فاصله باشد، بغض گلویم را می

ریزد. خدایا! قلبم در فشار است، روحم در قفس است، های داغ و معطر جبهه میبیند که بر روی شنرا می

ر، جانم را بگیرد. به قول شهید چمران )ره( عشقم را شده است. خدایا! روحم را بگیدنیا و آسمان بر من تنگ

خواهم دیگر خود را فریب رسد، نمیهای عشقم تا ستارگان میخواهم دیگر احساس کنم که شعلهبگیر، نمی

وار خونم را بریز و پیکرم را ناشناخته خواهم دیگر از تو دور شوم. خدایا! گمنامم بمیران، غریبدهم، نمی

را! دستم را بگیر که شیطان در کمین من است تا مرا به زمین بزند و نیز گناه با همه بپذیر. پروردگا

طلبم؛ رحم کردی، عصیان کردم. دعوتم کردی فرار کند. خدایا! از تو پوزش میاش، مرا تهدید میسنگینی

ا بگیر و مرا سوی تو دراز است، دست مرکردم. عطا کردی خطا کردم. عفو کردی، گناه کردم. اکنون دستم به

خواهم دستم را بگیری که توان گذشت، از تو میسوی خود فراخوان، دیوار دنیا بلند است از روی آن نمیبه

 .دانم که تو عاشق همه بندگانت هستیجز تو دستگیری نیست. اگر من به تو عشق نورزیدم، اما می

خواهم خود را با دنیا سرگرم کنم. اگر میخواهم دیگر پیکر آغشته به خون دوستانم را ببینم، نخدایا! نمی

پیوست حقیقت میخواهم کاش رؤیای دیشبم بهقرار است عمرم چنانکه گذشت، بگذرد دیگر از تو عمر نمی

 .الراحمینی، الهی رضاً برضائک که تو خیرخواه مؤمنینیکه تو ارحم

همه مصیبت جان بدهد و مظلومیت و آنآید که رهبرم و موالیم امام حسین )ع( با آن ای خدا! من شرمم می

من که غالم اویم، درهوای خنک و غرق در دنیا در بستر راحت جان بدهم. خدایا! سری ]را[ که قرار نباشد 

تکه نشود، در راه دوست فدا شود همان به که به سنگ ندامت کوبیده شود و جسمی که در راه دوست تکه

د. خدایا! حرف زیاد دارم، اما اینک مجالش نیست؛ اما شما ای همان به که زیرخاک پشیمان پوشانده گرد

الزمان اهلل! ای شیعیان علی )ع(! ای رهروان امام حسین )ع(! ای عاشقان صاحبمردم قهرمان! ای امت رسول

)عج(! بدانید که امروز روزی است که اسماعیل گونه باید به قربانگاه شهادت رفت. امروز که پس از گذشت 

اند و برای دست هم دادهبهها بار دیگر دستبینیم که ابر تاریکیایم؛ میاز زیر یوغ استعمار بیرون آمدهسالیان 

خواهند ما را به دام بیندازند و اسالم را نابود کنند. ولی نه اسالم از اند و مینابود کردن انقالب نقشه کشیده

القیامه. هور امام مهدی )عج( خواهد بود و الی یومرود، چون از زمان خلقت انسان بوده تا زمان ظبین نمی

روم تا به ندای کشاند و من هم میسوی قربانگاه حق میگروه از جوانان را بههمین اسالمی که امروزه گروه

 .گویم. چراکه هر دردی طبیبی دارد و طبیب درد روح، خداست و مطب او جبهه است امامم لبیک
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که حر باشم و در راه اسالم فدا کنم جان را، در راه هدف امام، زیرا امام عزیزمان گونه مادرم ساخته مرا این

خواهد و این خون جوانان است اسالمی که درخشش خون می«. ما باید در راه اسالم فدا شویم»فرماید: می

گوید: میکه برای آن ریزان است، خونی که رنگ آن، رنگ بهشت و در زیر آن کلید بهشت نهفته است. قرآن 

ای آرامش یافته وجودی که عمل صالح انجام دادی، حق و صبر را پیشه کردی، پندارهای تباهی را به دور 

که هم تو از خدا و هم خدا از تو کمال رضایت را دارد، افکندی، چشم بگشا و جمالش را مشاهده کن، درحالی

از آن شمع و به جوی بهشت وعده  به خیل بندگان خاص خدا داخل شو و ازآنچه خدا وعده داده بود،

گونه که سرور، روم تا همانبرد. من میگونه از او نام میشده در آی، این بهشتی که خداوند قرآن، اینداده

دانم که شهادت انتخابی است آگاهانه می«. دهند، نه به بهانهبهشت را به بها می»شهید بهشتی مظلوم گفت: 

به آن باید مبارزه کند. از مبارزه که بین ظالم و مظلوم است، گریزی نیست  که هر فرد مسلمان برای رسیدن

سو ظالم با همه نظام پیچیده و ای که در یکسر مظلوم با شکمی گرسنه، ولی ایمانی قوی و در یکمبارزه

دت شویم و به شهاجنگیم و چیزی برای از دست دادن نداریم، کشته میشکم سیر، ولی تهی از ایمان. ما می

رسیم. خدایا! ما جز رضای تو هدفی نداریم، تو شایسته پرستش و عبادت هستی و جز راه تو راه دیگری می

خواهیم و شهادت را نخواهیم گزید. خدایا! ما در این مبارزات پیگیر به تو، توکل و از تو، پیروزی و مدد می

گفت: الفدا میهی رفت و امام روحی لهکنیم. توای گرگ! آمریکا، اطمینان داریم که از بین خواپیشه می

ها را ترسد، از اینکه آمریکا نیرو بفرستد تا آنگوید دعا کنید که ما شهید بشویم دیگر نمیکسی که می»

امروز روز پیکار است و در کربالی ایران امروز، روز عملکرد آن شعارهایی است «. شهید و به شهادت برسانند

اکبر مان سر دادیم و خالصه امروز، روز فدا شدن هزاران، هزار جوان مثل علیهای شهر و کشورکه در کوچه

هاست. من ها، روز اسارت زینبها است. بعدازاین شهادتاست. امروز، روز قطع شدن دست و پای ابوالفضل

ه آگاهانه رفتم زیرا خدا به من آگاهی داد تا چنین روزی را با چشم حقیقت ببینم. من بسیجی هستم و ب

دهد و اکبرها پرورش میکنم. چراکه بسیج اردوگاه حسین )ع( است، علیبسیجی بودن خود افتخار می

کنند. هیچ شوند و خدمت میرساند و جوانانی که وارد این مکان مقدس جبهه میها را به کربال میقاسم

اندن این عزیزان از آنان جز خداوند سبحان که با شهادت رسها قدردانی کند، بهزبانی قادر نیست از آن

هم به قیمت قدردانی کند، راستی چه صفایی دارد انسان عملی را انجام دهد که خدا از او قدردانی کند. آن

کنم که ]قدر[ خودتان را بدانید که نزد حسین زهرا )ع( بهشت، پس من به شما برادران بسیجی سفارش می

پایانت های بیین راه داشتی تا خدمتی ناچیز در برابر نعمتخیلی مقرب هستید. خدایا! شکرت که ما را به ا

انجام دهیم. بسیار دقت کنید برادران که غرور در قلبتان راه نیابد. شیطان شش هزار سال خدا را عبادت 

کرد، لکن چون تکبر ورزید و مغرور شد، رانده گشت و مردود شد. پس بکوشید که عمل خود را برای خدا 

ها برای او مجاهده کنید و از غرور و نخوت بپرهیزید. بدانیم که این ما نیستم که بر مردم خالص کنید و تن

ایم، بلکه این خداوند است که بر ما منت گذاشته و توفیق جهاد را به ما عطا منت گذاشته و به جبهه آمده

ام بیش از سوی جبهه آمدهام و بهفرموده است. خدایا! من به عشق زیارت آقا امام حسین )ع( عزم کربال کرده

دانم در این موقعیت ]راه[ برای روم، زیرا خوب میتوانم به عشق زیارت کربال صبر کنم. به زیارت میاین نمی

 .زیارت کربال چیست؟ آن به شهادت رسیدن در راه رضای تو است
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 راه کردی دلی گمراه را آگاه کردیخدایا مرا آگاه از این 

 رسیدن شهادت، راه را کوتاه کردیبه وصل کربال آسان 

 

شود رسید و هم آقا حسین )ع( را زیارت کرد. زیارت حقیقی و معنوی همان شهادت است که به مقام تو می

دانی که جز تو کسی را در این راه تنها خواسته من از تو، بخشش گناهان من است. ای خدا! تو خود می

ام و ق حسین شهید ببخش که فقط برای رضای تو به اینجا آمدهحندارم، پس ای خدای کریم! گناهانم را به

کشیده و دوم اینکه این امام عزیز و جمهوری اسالمی را تا ظهور حضرت مهدی )عج( برای این ملت ستم

اهلل! برادرم و خواهرم، بدانید که شما انقالب کردید؛ شما جهان را اسالم عزیز حفظ بفرما. شما ای امت حزب

اید؛ خود را نبازید اید؛ شما به ائمه معصومین )ع( پیوستهاید؛ شما به خدا متصل شدهوش انداختهوجبه جنب

اید و بالطبع جهانی نیز علیه نشینی نکنید محکم باشید. شما علیه جهانی قیام کردهو مغرور هم نشوید، عقب

و پرچم اسالم بر دست، بیایید شما به پا خواسته است. ای برادر و خواهر! شما رسالت حسین )ع( بر دوش 

لحظه اید، به پایان برسانید. خون پاک و مطهر شهدا شاهد کار و تالش شماست، یکراهی را که شروع کرده

ات و شهرت را ویران کردند، دوباره آن را سستی، برابر با نابودی شما و اسالم است. برادر و خواهر، اگر خانه

ات را آتش زدند، دوباره به زراعت بپرداز و اگر تولید نسل کن، اگر مزرعه بساز، اگر فرزندت شهید شد دوباره

خدای ناخواسته بی رهبر شدی، خودت رهبر شو، اما این پرچم سرخ حسین )ع( را که امانت است محکم 

فین نگهدار و مگذار بر زمین بیفتد؛ فریاد بکش و از خدا بخواه تا تو را یاری کند تا انتقام مظلومان و مستضع

جهان را از مستکبرین بگیری. ای ملت مسلمان! تابع رهبریت باش، نزد خودت حساب کن جز او چه کسی 

شاهی نجات داد، پس فرمانش را آویزه گوش کن. شکر خدایی را که از هر نعمتی من و شمارا از فساد ستم

سرائیل، ذلیل و خوار شوی. از خدا اجای آور واالّ منتظر باش تا مثل قوم بنیعزیزتر است، با پیروی از او به

بخواه تا او را برای تو و اسالم حفظ کند. امام را دعا کنید و هرگز از او جدا نشوید که راه شهیدان را تباه 

 .شودکنید و راه دیگری نروید که به شیطان منتهی میمی

دانم که مفقود رابر مصائب! میهای صبور در بام: پدر و مادر گرامی، ای اسطورهاما وصیتی چند به خانواده

دانم گدازی بود، ولی بعد از رفتن او برای من هم جای ماندن نیست. میشدن محمدرضا برای شما درد جان

بار بیش گوید باید زندگی را که برایت حیاتی ذلتکه لیاقت شهید شدن را ندارم، ولی گویا یکی به من می

ن به جبهه با من است، اما برگشتن من باخداست، هر چه او دانید که رفتنیست ترک کنی. شما خود می

بخشید که بخواهد همان خواهد شد. اگر به فیض شهادت رسیدم ناراحت نباشید، برایم دعا کنید و مرا می

ریز آمد، او را به اطراف فرزندی خوب برای شما نبودم. تنها خواهشی که دارم این است: اگر جنازه من به نی

بیر ببرید تا شاید به خاطر مسجد، خداوند گناهان این حقیر را ببخشد. راضی نیستم که بر مسجد جامع ک

قبر من چیزی بنویسید، فقط بنویسید بسیجی شهید و اما تعدادی روزه قضا بر من واجب است که سنگ

است که روز  ۴۰روز یا  ۳۳ام آن را بجا بیاورم، چون حالت مسافر داشتم و آن حدود تاکنون موفق نشده

کنم به تقوای الهی و دیگر همه شمارا وصیت میاست. در پای آن ۶۳و تعدادی از سال  ۶۱تعدادی از سال 

اینکه هرگز نگذارید که مساجد خالی بماند. بعد از نمازهایتان برای سالمتی امام و پیروزی اسالم بر کفر و 



32 
 

 .همچنین برای بخشش گناهان این حقیر دعا کنید

 والسالم

 کوچکتان محمدحسین فرزند

 دار تا ظهور دولت مهدی خمینی را نگهدارخداوندا قسم بر جان مجروحان تب
  

 محمدحسین نیک منش وصیتنامه شهید واالمقام

 
 اهلل الرحمن الرحیمبسم

اهلل فیقتلون، فیقتلون وعداً اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیلان اهلل اشتری من المؤمنین انفسهم و 

علیه حقاً فی التوراتِ و االنجیلِ و القرآنِ و من اوفی بعهدهِ من اهلل فستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک 

 .هو الفوز العظیم

کنند که دشمن دین دا جهاد میها درراه خخدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده، آن

را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. این وعده قطعی است بر خدا و عهدی است که در تورات و انجیل و 

قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر به عهد کیست؟ ای اهل ایمان! شما به خود در این معامله بشارت دهید که 

 (۱۱۱بزرگی است. )سوره توبه، آیه و پیروزی این معامله باخدا و در حقیقت سعادت 

دهم که پروردگارم اهلل اهلل. شهادت میاهلل و اشهد انّ علیاً ولیاالاهلل و اشهد انّ محمداً رسولاشهد ان الاله

دهم که محمد )ص( بنده و فرستاده خداست و شهادت است و هیچ خدائی جز او نیست و شهادت می

 .خداست دهم موال علی )ع( ولیمی

سپاس خدای را که به من توان داد تا بتوانم در این زمان خدمتی را که در حد توانم است درراه رضای او 

هایی را که ذکر کردم، بر زبانم جاری نمود. امیدوار انجام دهم. سپاس خدای را که در این لحظه این شهادت

را بیان کنم. من کوچکتر و حقیرتر از آنم به ذات اقدسش هستم که در هنگام مرگ هم بتوانم این جمالت 

کند( اما چه کنم که این که بتوانم وصیتی به شما مردم شهیدپرور بکنم )اما ازآنجاکه تکلیف ایجاب می

مسئولیت برگردنم است، وگرنه شهدای قبل از من حجت را بر همه تمام کردند و تمام وصایایی را که باید 

عزیزانم! من هم همانند تمام شهدا که عمده وصیتشان تنها نگذاشتن امام بکنند کردند. ای برادران و ای 

کنم که این فرزند فاطمه را، این معصوم زمان را، این نستوه را، تنها عزیز است، این وصیت را به شما می

ام توانید سربلند کنید. همچنین مسئله جنگ را سرلوحه تمنگذارید که فردا در مقابل فاطمه زهرا )س( نمی

مسائل خود قرار دهید، چراکه این جنگ نعمت و امتحانی است که خداوند برای ما قرار داده است و 

ای ای شیطان شما را فریب دهد و از جنگ کنار بکشید تا قومی دیگر بیاید و لحظهنکرده نکند لحظهخدای

عنت بر مردم زمان امام حسین طور که ما امروز لنکرده همانغافل شوید. از جنگ کنار نکشید تا نکند خدای

تان بدانید که اگر امروز اسالم را کنیم، نسل آینده، لعنتمان کند و این مسئله را در تمام طول زندگی)ع( می

یک از ما دهد. این را هم بدانید که اسالم به هیچآید که این کار را انجام مییاری نکنیم، فردا قومی می

ها بیایید و این جنگ را هر که به اسالم احتیاج داریم. بیایید، مردانه به جبههاحتیاجی ندارد، این ما هستیم 

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=942
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تر به نفع اسالم تمام کنید؛ اما ای دوستان و آشنایان! مبادا مردن در رختخواب را انتخاب کنید که چه سریع

بخورید زیرا  خواهد برای من تأسفتوانید سربلند کنید و همچنین نمیفردا در مقابل حضرت علی )ع( نمی

ام. بیایید، به فکر آخرت خود باشید. همچنین که من راه خود را آگاهانه و با شناخت کامل انتخاب نموده

نگذارید مسجدها خالی بماند، در نماز جماعت و جمعه شرکت کنید )مسجدها را پرکنید( و از تفرقه و تشتت 

جا که ممکن است نوافل و مستحبات را بجا آورید؛ بپرهیزید. نسبت به انجام فرایض مذهبی مقید باشید تا آن

اما ای خانواده عزیزم! ممکن است جسدم به دستتان برسد یا نه. همچون هزاران شهدای گمنام مفقود دیگر، 

مفقود شوم؛ باالخره درهرحال صابر باشید، زیرا خدا با صابران است. خوشحال باشید که توانستید امانتی را 

بخشید که به شما داده بود به بهترین وجه تحویل صاحبش بدهید. ای پدر عزیزم! می تعالیکه حضرت باری

در دنیا نتوانستم برایتان فرزند خوبی باشم، ولی شاید در آخرت باعث سربلندی شما شوم. همچنین ای 

ه حضرت بخشید که نتوانستم حقی را که بر گردنم دارید، بجا آورم. امیدوارم در آخرت در پیشگامادرم! می

زهرا )س( سربلند و سرافراز باشید و در مرگ من ضجه نکنی، شاید باعث خوشحالی افرادی شود. همچنین 

اکبر تا تن را دید، از امام حسین )ع( و علی 7۲این را بدان که زینب سالم اهلل علیه در یک صبح تا عصر، داغ 

های دهنده خانوادها بتوانید مقداری تسکینحبیب بن مظاهرها را و باالخره صبر کرد و شما هم صبر کنید ت

اند باشید؛ اما ای برادرم! مرا ببخش که نتوانستم برادر خوبی در شهدایی که چند شهید در یک خانواده داده

زندگی برای تو باشم. ولی خوب، حاللم کن و سعی کن که در سنگر معلمی بتوانی شاگردانی را تربیت کنی 

بخشید که نتوانستم در طول زندگی راه تمام شهدا باشند؛ اما ای خواهران عزیزم! میدهنده که بتوانند ادامه

ام براثر کودکی اذیتتان کرده باشم، خالصه حاللم کنید و برای شما برادر خوبی باشم و شاید هم در زندگی

خیلی بزرگ  زبانم الکن است که بخواهم بگویم همچون زینب )س( صبور و مقاوم باشید، زیرا که زینب )س(

های خرابه شامش، از گناهان من درگذرد و قبولم کند. شما بود. امیدوارم خداوند به خاطر صبر و نماز شب

توانید صبر کنید. حجاب خودتان را حفظ کنید و در تمام احوال به یاد خدا باشید. همچنین از هم تا می

همچنین برایم زیاد پوستر چاپ نکنید. خواهم که مجالس را برای من کم بگیرید و خانواده عزیزم می

توانید قبول نکنید. چیز از بنیاد تا میگفتید و آن اینکه هیچهمچنین یک جمله که شما خودتان بارها می

ام و کفاره یک روز و سی روز روز اول را گرفته ۶۰درپی، روز پی ۳۱ضمناً دو روز کفاره روزه بدهکارم که 

داند، خرج کند. ها را پدرم هر طور که صالح میدارم که آند بجا آورید. مقداری پولتوانیمانده را اگر میباقی

شود یک روحانی رزمنده بخواند و اگر هم نشد، آقای حجه االسالم سید محمد فقیه در نمازم را اگر می

ید خداوند مسجد جامع مهدی )عج( کنار تربت آقای فال اسیری، این سید با آبرو در نزد خدا، بخوانید، شا

واسطه ایشان یک لطفی هم به ما بکند. بعد از نماز برای من طلب مغفرت بکنید و مردم هم آمین بگویند. به

اگر توانستید سه شب اول قبر را باالی سرم قرآن بخوانید. هر کس طلبی از من دارد به پدرم مراجعه کند و 

 .طلبمبودی میدریافت کند، از همه حالل

 التبع الهدی والسالم علی من

 پادگان امام ۱۳۶۴/۱۱/۱۶

 :قطعه شعری، سروده شهید محمدحسین نیک منش

 هابا پر کشیدن از قفس
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 بیچارگی را چاره کردیم

 زین پس تمام کوشش ما

 پروازپرواز خواهد بود، 

 سوی جهانی شاد و آزاد

 بازبا آسمان پاک و دل

 

 محمدرضا مبین وصیتنامه شهید واالمقام

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 

 ۱ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدمنا

 

 نایب و )عج(مهدی بر سالم و )ع(، سالم بر حسین)ع(اهلل، سالم بر شیر بیشه شجاعت علیسالم بر رسول

 .خدا روح برحقش،

 

دانم چه بنویسم و چه بگویم! چون خدایا! تو خود از دل هر نویسم، نمینامه خود را میکه وصیتاکنون

دانم که بنام یک رزمنده بنشینم و شناسی. من خود را الیق نمیات را خوب میای آگاه هستی و تو بندهبنده

حق آن خونی که هنوز خواهم بهو مهربان. از تو می نامه بنویسم. ولی خوب، خدایا! تو رئوف هستیوصیت

 تو سویبه عاشقانه )ع(جوشش آن است که این جوانان را به شورش انداخته و مانند یاران خود امام حسین

 تو اراده به جز کاری هیچ و نیست تو جز و کنیمی بخواهی چه هر و هستی چیزهمه که تویی آیند،می

نی که جز دامی خود تو! خدایا. بده قرار داری دوست آنچه هر مرا جاللت، و عزت به خواهممی تو از. نیست

خواهم که از این بنده حقیر و ضعیف، این قدم برای رضای تو و برای یاری دین تو به جبهه نیامدم. از تو می

کسی بخواهد  تک افراد است که راه شهدا را پر رهرو کنند، چون اگرناچیز را قبول کنی. امروز وظیفه تک

تواند. ای خواهران و برادران! بیایید حسینی دهم ولی خدا نخواهد، نمیبگوید من راه شهدا را ادامه می

شویم، ولی زمانی که کار از کار گذشته. تا بشویم. بیایید لذات زودگذر را کنار بگذارید. به خدا پشیمان می

ارزش دست بکشید که هر چه از عمر بگذرد و بیدیر نشده قدم در صراط حق بگذارید و از دنیای فانی 

شود. برای خدا بنشینید و فکر کنید، ببینید روزانه چه های دنیا بیشتر میشود، دوستیگناهان بیشتر می

 .گفت خواهید چه )ص(کنید، چه اعمال خیری را پشت سر گذاشته، جلوی پیغمبرمی
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 بهترین او. نگذارید تنها را امام خدا به شمارا کنید؟ یاری را )ص(آیا زمان آن نرسیده که فرزند رسول خدا

در این زمان خداوند برای ما آورد. اسالم را زنده کرد و با یاری شما یاوری باید تا ظهور  که است نعمت

. کنند حالل مرا که خواهممی بودم، رابطه در هاآن با که کسانی تمامی از. باشد داشته ادامه )عج(مهدی موعود

حالل کنند. شما ای پدر و مادر  مرا وخویشان،قوم خصوصبه اند،دیده حقیر این از ناراحتی ناکردهخدای اگر

رفتاری کنم وقت نشد که با شما خوشبودی بطلبم. چون هیچدانم چگونه از شما حاللزحمتکش عزیزم! نمی

از خداوند بخواهید که این هدیه ناقابل و به حرفتان باشم. شمارا به خدا از من راضی شوید و مرا ببخشید و 

خواهم. توای خواهر که همان امانت خودش بوده، از شما قبول کند. من از خدا برای شما صبر و اجر نیکو می

ها زیاد خودت را ناراحت نکن و خواهم که پدر و مادرم را تسکین قلبی باشی و جلوی آنمهربانم! از تو می

 کشید جگرخون چه که دخترش )س(زینب و )س(را به صبر دعوت کن و به یاد زهراها هرگاه ناراحت شدند، آن

گذرد، باشد برای خدا ات برو، آخر این دوره کوتاه زندگی میتوانی بر سر خانوادهبیندازشان و تا آنجا که می

تر دانم که برای تو بیش از هر کس سختکن. خواهش من از تو حجاب تو است. توای همسرم! میتحمل

را بدان که هرچه از پیش خدا  تر هستی. ایناست، ولی من مطمئن هستم که تو از هرکسی صابرتر و مقاوم

های دنیاست، فکر کن که ها براثر دوستیبیاید، نباید بر آن ناراحت بود، بلکه باید خوشحال شد. اکثر ناراحتی

تر از این وقت دانی که موقعیت حساسانسان چند سالی هم باهم زندگی کرد ولی آخر چه، تو خود می

ید حنظله بشوند و دین خدا را یاری کنند. از خدا برای شما طلب های ما بانیست. زمانی است که همه جوان

ای و خواهم که حتماً ازدواج کنی. اگر این را ترک کنی خالف سنت عمل کردهکنم و میصبر و مغفرت می

طور بمانی. مرا ببخش که نتوانستم برای تو شوهر خوبی باشم. اگر خدا خدادوست ندارد که همیشه همین

 نباش، ناراحت آن پدریبی از و بیاموز او به را )ع(عطا کرد، نام او را محمدرضا بگذار و زندگی ائمهفرزند به تو 

 هایناراحتی تا باشید( ع) ائمه و( ص) پیامبر یاد به یعنی داشت؟ پدر آمد، دنیا به که )ص(پیغمبر مگر بگو

ر حفظ حجاب مانند قبل کوشاتر باش و د. ندانید ناراحتی را خودتان هایناراحتی دیگر و کنید درک را هاآن

 .در دعاهایت امام و رزمندگان را فراموش نکن

 تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار خدایا خدایا

 شب ۹:۳۰ ساعت ۱۳۶۴/۱۱/۱۴

 
 محمد زحل وصیتنامه شهید واالمقام

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 

به نام او که همه چیزم اوست. به نام او که از اویم. به نام او که دوستش دارم. معشوقم است. احساس ]اش[ 

 .توان کردکنم با ذره وجودم، اما بیانش نمیمی
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 .سپاس خداوند متعال را که توفیق داد تا ندای حسین زمان را لبیک بگویم

 

شکن، رهبر کبیر انقالب ن به محضر امام زمان )عج( و با سالم و درود به خمینی بتبا درود و سالم فراوا

 .اسالمی. با سالم و درود فراوان بر تمامی شهدای اسالم، از کربال ]ی حسین )ع([ تا کربالی ایران

ملت کنم. ای تر از آنم که بخواهم شمارا نصیحتریز، من وصیت چندانی ندارم و کوچکامت شهیدپرور نی

اید. ]مبادا[ منافقان در شما رخنه ترین موقعیت قرارگرفتهشهیدپرور! به گوش باشید که شما در حساس

ضعف، ضربه خود را بزنند. شما هوشیار ضعفی پیدا کنند و از راه نقطهنخواسته از شما نقطهکنند و خدای

ه خدا قسم اگر این امام عزیز قیام نکرده باشید و به حرف امام گوش کنید و این امام عزیز را تنها نگذارید. ب

بود، اآلن در منجالب بودیم. قدر امام را بدانید. برای امام و رزمندگان در دعای کمیل خود دعا کنید. اول 

ایمان و بعد دعا، سالح مؤمن است دعا کنید... برای امام که هنگام عملیات محاسن سفیدش را روی خاک 

کند. اخالق و شود و برای پیروزی رزمندگان و ملت ایران دعا میرازیر میگذارد و اشک از محاسنش سمی

رفتار این پیر جماران را سرمشق قرار دهید. چند کلمه وصیت دارم برای مادرم که بعد از خداوند 

 ترین موجود نزد من است. مادر عزیزم، سالم. این چند کلمه را حتماً به مورداجرا بگذارید. مادر، اولمهربان

بیت حسین )ع( گریه کن، برای اینکه برای من گریه نکن، به خاطر حسین )ع( و به اسارت درآمدن اهل

 .مظلومیت زینب )س( گریه کن که چطور مظلومانه به شهادت رسید

مادر عزیزم شما حق بر گردن من دارید و برای من خیلی زحمت کشیدید تا مرا به این سن رساندی بسی 

وصیت به خواهرانم دارم که بعد از مرگ من گریه نکنید و به من جوان ناکام نگویید دل خوردی. چند خون

 .وار وارد میدان شووار زندگی کن و حسینام. برادرم، حسینکه من درنهایت، کام را گرفته

ا اسالم ماند، هزار بار جان به من بده که برای اسالم فدا شوم تخداوندا! اگر اسالم با خون من حقیر پابرجا می

 .عزیز پابرجا بماند

 .دهم که مرا حالل کنند و ببخشندشناسند، به خدا قسمشان میاز دوستان و آشنایان که مرا می

 والسالم

 به امید پیروزی تمامی رزمندگان اسالم

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

 
 محمد صفایی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .[۱]ان اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص

امام عزیزمان و این امت شهیدپرور ایران که شهدای پس از تقدیم سالم به مهدی موعود )عج( و دعا به جان 

کنم. خداوندا! تو خود شاهد نامه خود را شروع میزیادی را برای این انقالب اسالمی تقدیم کردند، وصیت
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ام و برای اسالم و انقالب و رهبرمان جان خود را در طبق اخالص باش که با تمام وجود پا درراه تو نهاده

 کشیده وطنمان ندارم.شاهد باش که هیچ هدفی جز برای تو و این مردم محروم و رنج ام. تو خودنهاده

کنم و تاکنون این جان بینی که برای چندمین بار است که جان خود را خالصانه تقدیم میخداوندا! تو می

سازی بیایم و بازهم ای ندارم که جز در این عبادتگاه و این دانشگاه خودای. هیچ چارهناقابل را از من نستانده

تر به در خانه تو بیام تا ای قویخودم را دوباره و بهتر بسازم تا بلکه بتوانم این بار با وضعیتی بهتر و روحیه

بلکه از من راضی باشی و جان مرا از من بستانی. ای خدا! برای چندمین بار است که وصیت خودم را تعویض 

 ام را دوباره تکرار کنم.نامهدا! دگربار نگذار که وصیتنویسم. خداونکنم و دوباره وصیت میمی

اند، ]متشکرم[. در پایان از مردم قهرمان که دیگر جای هیچ شکی که امام را تنها نگذارند، باقی نگذاشته

گویم که درراه اسالم عزیز و امام و انقالب هیچ کوتاهی نکنند و امام را تر میعنوان یک برادر کوچکبازهم به

ها نگذارند. از پدر، مادر، برادر و خواهرم تقاضا دارم که مرا حالل کنند. چون خودم موفق نشدم که از اقوام، تن

ها را، یا خودشان بجا خویشان، دوستان و آشنایان حاللیت بطلبم، حاللیت بطلبید. نمازهای قضای مرا و روزه

دم و یا گوش به حرفتان ندادم، مرا حالل کنید. به آورند یا به کسی بگویند که بجا بیاورد. اگر شمارا اذیت کر

برادرم بگویید مرا حالل کند. همچنین به خواهرانم بگوئید که اگر به حرفشان نشدم، حالل کنند. از شما 

تقاضا دارم که برای من گریه نکنید تا دشمنان خوشحال شوند، مطمئن باشید که امام زمان )عج( و خداوند 

کنم که برای من دعا کنید، چون کلید درهای رحمت الهی دعاست، دعا کنید. اضا میبا شماست. از شما تق

خواهم که به شما صبر زیادی چون صبر حضرت زینب )س( عطا کند. در پایان از شما از خداوند متعال می

 سپارم.کنم و شمارا به خدا میخداحافظی می

 والسالم علی من التبع الهدی

 التماس دعا

 ۱۳۶۴/۱۱/۲۰      محمد صفایی

  
 

 .۴ آیه  صف،  سوره [۱]

 
 )فرزند محمدرضا)محمد جواد معانی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 و الصدیقین بسم رب شهداء

نامه خود را بانام اهلل و با سالم به پیشگاه امام زمان )عج( و نائب برحقش، خمینی کبیر، این حقیر وصیت

کنم. من در حدی نیستم که بتوانم در مقابل اهلل، خانواده و بستگانم آغاز میشهدا، مفقودین، امت حزب

دارم، چند نکته خدمت به وظیفه شرعی که بر عهدهفقیه سخنی بگویم. ولی بنا پیروان مکتب توحید و والیت

 .کنمشما سروران عرض می
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ازپیش باخدا، اسالم، پیامبر اسالم و ائمه معصومین )ع( آشنا برادران و خواهران محترم، سعی کنید بیش

ت و مشی و هدف آنان را دنبال کنید و زندگی آنان را الگو قرار دهید و خدا گونه باشیم. دستوراشوید. خط

مسائل شرعی را با آگاهی کامل انجام دهید و در این دنیا سعی کنید، راه راست و حق را از راه نادرست و 

 .سوی آن بشتابیدناحق باز شناسید و به

برادران و خواهران محترم، باید این را بدانیم که در موقعیت حساسی قرار داریم و دائم مورد تهدید و تجاوز 

اهلل و ملت قهرمان ر داریم و اینان ما را آزاد نخواهند گذاشت، پس باید همه امت حزبظالمان و ملحدان قرا

های خود که اگر در اهداف و برنامهایران، در مرحله اول؛ خود وحدت و یکپارچگی را کامالً حفظ کنند، چون

[ ما رخنه هماهنگی و انسجام نداشته باشیم به حاجت و هدف خود نخواهیم رسید و دشمنان در ]صفوف

 .کرده و تفرقه بین ما خواهند انداخت و به ما اجازه هیچ کاری ]را[ نخواهند داد

همچنین جوانان عزیز، ای بازوان پرتوان اسالم! باید خیلی مواظب باشید. افرادی مؤمن، مخلص، متعهد، 

ها را گ و جبههدهنده ]راه[ خون شهدا ]ی[ انقالب ]اسالمی[ و جنگ تحمیلی باشید. جنهوشیار و ادامه

طلبان و کافران بتازید و اجازه ندهید به اسالم، میهن، دین، ناموس و محکم و استوار نگهدارید و به جنگ

حیثیت ما آسیب برسانند؛ مانند کوه در برابر آنان استقامت و ایستادگی کنید. همچنین مسئولین محترم 

ولیت به گردن دارند و باید به مسئولیت خود وفا اند و مسئکشوری و اداری باید این را بدانند که مسئول

اهلل و انقالبی باشند و تمام سعی خود را در وظیفه نمایند و در خدمت مستضعفان و امت حزبکرده و انجام

 .جهت بهبودی جامعه اسالمی صرف کنند تا هم خدا و هم بندگان خدا از شماراضی و خشنود باشند

رم بزرگوارم و برادران و خواهران مهربانم، گرچه برای شما فرزند و برادر خوبی ام: پدر و مادوصیت به خانواده

خواهم مرا حالل کنید. این را بدانید که هدف من نبودم و تکلیفم را نسبت به شما انجام ندادم، اما از شما می

ادامه دادن راه و جز برای رضای خدا چیزی نبود و برای جهاد رفتم تا قدمی برای نابودی کفار و مشرکین و 

ای از وظیفه خون شهدا، دوشادوش سربازان اسالم و پیکار با ملحدان خدا برداشته باشم تا بتوانم گوشه

 .سنگین خود را در قبال خون شهدا و ملت مستضعف و شهیدپرور ادا نمایم

نه و هوشیارانه و گونه تردید و دودلی نداشتم و راهم را آگاهادانی در این راه هیچپروردگارا! خودت می

ها دیرتر، باالخره باید رفت؛ پس ها زودتر و بعضیعاشقانه رفتم. مردن راهی است که همه باید بروند بعضی

خواهم مرا ترین راه را برود. پس از شما پدر و مادر مهربانم میبهتر که انسان بهترین راه و شرافتمندانهچه

یدید و من تکلیفم را نسبت به شما انجام ندادم. از شما برادران حالل کنید، چون برایم زیاد زحمت و رنج کش

خواهم که در قبال کشته شدن من صبر داشته باشید که برادری داشتید و این راه پیمود. در و خواهرانم می

پایان از همه اقوام، دوستان، همشهریان و هرکسی که به نحوی با این حقیر برخورد و آشنایی داشته است، 

ی بخشش دارم و از خداوند غفور و رحیم برایم طلب آمرزش و عفو بکنید. دیگر عرضی ندارم و ششمارا تقاضا

 والسالم .سپارمبه خدای بزرگ می

۱۳۶۴/۱۱/۱۶ 
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 محمدرضا قیاسی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 الرحیماهلل الرحمن بسم

باشم. امیدوارم نویسم، در میدان جنگ، در زیر آتش جنایتکاران بعثی مینامه را میاکنون که این وصیتهم

که خداوند به من توفیق عنایت فرماید تا بتوانم برای اسالم خدمت کنم. باری، دشمنان خدا کسانی هستند 

 بینند.چیز را نمیکه هیچ

 ۱بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً فاغشیناهم فهم الیبصرون.  فرماید: و جعلنا منآیه شریفه می

های ایشان را پوشاندیم، درنتیجه راه در پیش روی ایشان حجابی و از پشت سرشان حجابی قراردادیم و چشم

 .بینندصواب را نمی

مادر که جوان ات ای فرستند. درود بر شیر پاکسالم بر پدرم و مادرم که این جوان خود را به جبهه می

 .کنند. درود بر شهیدان راه اهللبزرگ کردی و به یاری اسالم فرستادی. درود بر جوانانی که اسالم را یاری می

مادر جان تا کربال راهی نیست. مادر، اگر من شهید شدم، شما هستید. مادر جان، باید صبر کنی و دیگر 

دینی خود دارم: هر وقت به مقامی رسیدید، خود را از گویند. چند سخن با برادران مادران به تو تبریک می

کند. هر وقت به مقامی وتعالی همه بندگانش را امتحان میوتعالی دور نکنید، خداوند تبارکخداوند تبارک

رسیدید ظرفیت داشته باشید و خود را نبازید. همیشه به روی شخص مؤمن، با روی شاد و خرم نگاه کنید. 

تان بلند نشود. حسرت جا نکنید، اگر خواستید خنده کنید، صدای خندهاشید، خنده بیبار بهمیشه سنگین

خواهید بروید، بانام خدا آغاز کنید تا خداوند بر مردم را نخورید. ذکر خداوند در دلتان باشد، هر جا که می

تر از را کوچک شما رحم کند. هر وقت به مقامی رسیدید، مقامتان را بر سر مردم نزنید، همیشه خودتان

وقت دل مؤمن را نشکن، اگر دل مؤمن را به دست آوردی، مثل این است که دل خدا را به مردم بدانید. هیچ

ماند، عمل انسان ماند و آنچه برای انسان میکس، چه پیر و چه جوان نمیای. این دنیا برای هیچدست آورده

شوند. نماز را خالی کنید، دشمنان اسالم خوشحال میگاه مسجد را خالی نکنید که اگر مسجد را است. هیچ

تر است. هر بدی و خوبی که چیز مهمهمیشه به جماعت برگزار کنید و آن را سبک نشمارید که از همه

 .ها همه امتحان الهی استرسد، شکرگزاری کنید که اینمی

 مان )عج( سالم به خون پاک شهیدانالزسالم بر مهدی صاحب

 نقالبهای راه خدا سالم به رهبر کبیر اسالم به کشته

 سالم به دوستداران انقالب

 مادر سر راهم جوانت آمد از میدانبیا 

 رانم شدم قربانی دینممکن گریه زهج

 از این دنیا مکن گریه توای مادر شدم فارغ

 کربال به امید زیارت

 والسالم ـ محمدرضا غیاثی

 ۱۳۶۳/۸/۳به تاریخ 
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 محمود ساکت وصیتنامه شهید واالمقام

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 ۱۳۶۳/۱۲/۲۱نامه: تاریخ وصیت

 .اهلل دستغیب تیپ المهدی )عج(محل: اردوگاه شهید آیت

 .فارس ریزشهرستان نی نامه محمود ساکت فرزند منصور،وصیت

 عبادی و ادخلی جنتی. )قرآن کریم(یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی 

های ای نفس قدسی، مطمئن و دل آرام، به یاد خدا، امروز به حضور پروردگارت بازآی که تو خشنود به نعمت

 .است. بازآی و در صف بندگان خاص من در آی و در بهشت من داخل شوابدی او و او راضی از تو 

 

اکنون من سعادت آن را یافتم تا بتوانم به یاری پروردگار در کنار سایر برادران سنگر نشین در سنگر هم

دوش جهاد، برای پیکار با دشمنان اسالم و انسانیت، به نبرد بپردازم و دینی را که در قبال انقالب اسالمی بر 

گندد. من نیز ام بتوانم به نحو احسن ادا نمایم. مگر نه این است که هر کس و هر چیز راکد بماند، میداشته

صالح خود را در این دیدم که تحرک داشته باشم، تحرک درراه رسیدن به معبود خویش، این رسیدن، جز با 

لذا گام در راهی برداشتم، راهی که  فداکاری درراه اهلل و درنهایت نوشیدن شهد شهادت ]میسور[ نیست.

سرور شهیدان حسین بن علی )ع(، معلم بزرگ شهادت این درس را به ما آموخت. ]آموختیم[ که عاشقان 

آزادی از اسارت این دنیای زودگذر و پرواز در فضای ایمان، برای شتافتن به لقاءاهلل باشیم. پروردگارا! ما را به 

کردند و پیوسته درِ خانه تو دستی میدن به لقای حضرت تو بر یکدیگر پیشبندگانی ملحق گردان که دررسی

ها که از شراب صاف و پاک تو آشامیده و به پرداختند، یعنی آنکوبیدند و شب و روز به بندگی تو میرا می

 .اندآرزوی خود رسیده

های اهان! ای محبوب دلاختیار مؤمنان! ای نهایت آرزوهای عارفان! ای فریادرس فریاد خوو ای صاحب

جز تو، پس مرا تو هر چه چیز دل نبستم بهگویان! ای خدای جهانیان! گواه باش در این دنیا به هیچراست

تر از کار من است دانم آمرزش تو امیدوارکنندهالراحمین. بار خدایا! میسوی خود فراخوان. ای ارحمزودتر به

تر از گناهان من است، پس بر من رحم د تو بزرگ است، ولی عفو تو بزرگنزد تو. خدایا! اگر گناهانم زیاد و نز

کن. بار خدایا! اگر من شایسته رسیدن به رحمتت نیستم، ولی رحمت تو شایستگی رسیدن و فراگرفتن مرا 

 .الراحمیندارد، زیرا که رحمت تو همه موجودات را فراگرفته ]است.[ به امید رحمتت ای ارحم

اهلل را ادامه دهند و شکر کنند از اینکه و همیشه درصحنه، خواهانم که فقط خط اهلل و راه روحاز ملت رزمنده 

جز در صدر اسالم تاکنون ]وجود نداشته و[ اش بهرهبری با این بینش عظیم دارند. این نعمتی است که نمونه

ن امام عزیزمان گوش فرا ایم و تنها راه سعادت فقط همین راه است که به سخناچنین رهبری نداشتهاین

دهیم و به آن عمل کنیم. بعد از نماز امام و رزمندگان را دعا کنید. توای امام عزیز! من بارها خدا را شکر 

خواستم که یکی از مقلدین کردم که چه رهبر عزیز و ارزشمندی داریم، بارها از خدا میکردم و افتخار میمی

کاش که صدها لحظه از عمر شما باشد. ای امام عزیز! ایجانم فدای یکواقعی تو باشم. ای امام عزیز! تمام 

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=961
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 .جان داشتیم که درراه شما و اسالم فدا کنم

اما ای برادران و خواهران عزیز! ای جوانان و عزیزان! از همین حاال فکر آخرت باشید. فکر آن روزی کنید که 

دا باشید. ای اقوام، خویشان و دوستان! با شما باید جوابگوی خون شهیدان باشید. جوابگوی ائمه )ع( و خ

خواهید دنبال اید؟ تا کی میهمه که فکر چیزهای مادی هستید، فکر آخرت خود را هم کردههستم، آیا این

برید؟ ها را همراه خود به قبر میاندوزی بروید؟ آیا فردا که از دار دنیا رفتید، این مالدوستی با دنیا و مال

 .بریداید به همراه میروید، ایمان، دین و اعمالی که انجام داده، فردا که از دنیا میطور نیستاین

اما ای پدر و مادرم! خدا را شکر کنید که خداوند متعال این فرزند شمارا به درگاه خود قبول کرد. پدر و مادر 

ن شما هستید؛ صاحب عزیزم، هیچ ناراحت نباشید، من امانتی بودم نزد شما، فکر نکنید صاحب اصلی م

دار او بودید و باید افتخار کنید از اینکه امانتی که در دست شما بود اصلی من پروردگار است. شما امانت

اش تقدیم نمودید. پدر و مادرم، من مشتاق دیدار شما بودم، اما چه کنم که اسالم خوبی به صاحب اصلیبه

دانم که از کنیم. پدر و مادر عزیزم! میمدیگر را مالقات میشاءاهلل در روز قیامت هبرایم عزیزتر بود و ان

المقدور کم برایم گریه و زاری کنید. ای مادرم! تو خواهم، حتیدست دادن جوان ناراحتی دارد اما از شما می

خواهم که همچون شیرت را بر من حالل کن و برای شهادت من هیچ ناراحت نباش. از شما خواهرانم می

دهنده راه اسالم و شهیدان باشید. شما پدر بزرگوارم و مادر گرامیم، اگر وده و باحجابتان ادامهزینب )س( ب

کردم، شما باید مرا ببخشید. همچنین از که من فرزند خوبی برای شما نبودم و همیشه شمارا ناراحت می

 .خواهم که مرا ببخشندبرادرانم و دوستانم عاجزانه می

 دقیقه ۱۵:۱۱ساعت  ۱۳۶۳/۱۲/۲۱یکم والسالم عل

 ی حتی کنار مهدی خمینی را نگهدارخدایا تا انقالب مهد

 تمحمود ساک

 
 

 محمود یاراحمدی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 ۱خشیه اهلل و عینّ باتت تحرس االسالم و اهله من الکفر.حرّمَ علی عینین ان تنالهم النار، عینّ بکت من 

دو چشم بر آتش حرام است: چشمی که از ترس خدا گریسته و چشمی که بیدار مانده و مسلمانان را در 

 .مقابل کافران نگهبانی کرده است

اسالمی ایران  با سالم و درود به تنها منجی عالم بشریت امام عصر )عج( و نائب برحقش، رهبر کبیر انقالب

کفن، از صدر اسالم ]تاکنون و تا پیروزی انقالب امام خمینی. با سالم و درود فراوان به شهیدان گلگون

اسالمی بر کشورهای ابرقدرت. با سالم و درود به معلوالن و اسیران جنگی که از تمام اموال مادی[ خود 

کنم: بارالها! مرا فرزندی از فرزندان صالح میگذشته و به یاری اسالم شتافتند. وصیت خود را چنین شروع 
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های حق به جبهه ۱۳۶۴/۴/۱۹قرار ده تا بتوانم در مقابل قوم فساد انگیز، اسالم را یاری کنم. من در تاریخ 

ام. شهادت من یک نعمتی است برای پدر و مادرم و شده و خدمت به اسالم را شروع کردهعلیه ظلمت اعزام

پرور ایران. وقتی من شهید شدم، پدر و مادرم، اصالً در شهادت من عزاداری نکنید، برای تمام مردم شهید

اید. واقعاً تر بشوید که چنین فرزندی درراه خط سرخ حسین )ع( و در راه اسالم فدا کردهبلکه باید خوشحال

از هر راه چیزی به توانند ظلم است که راه شهیدان را ادامه ندهیم. پیام من به دوستانم این است که تا می

اسالم کمک کنند و راه همه شهیدان را ادامه دهند. آری! فکر نکنید که شهیدان زنده نیستند؛ شهیدان 

گویم کنند. پدر و مادر خوبم، بازهم به شما میاند، بلکه کسانی زنده نیستند که برای اسالم کمک نمیزنده

نکرده نگوید که م این است که راه مرا ادامه بدهد و خدایکه اصالً در شهادت من گریه نکنید. پیامم به برادر

من تنها فرزندی هستم که باید پدر و مادرم را کمک کنم. اول اسالم، بعد پدر و مادر. به خواهرانم که از 

ها، ها بگویید که اصالً گریه نکنند و ناراحت نشوند و اگر آنشوند؛ به آنشهادت من در این دنیا ناراحت می

خواهم که شوم. از پدر و مادرم میپدرم، مادرم، خواهرانم و برادرم ناراحت باشند، من هم ناراحت می یعنی

اول خود را بسازند و بعد خواهرانم را زینب گونه تربیت کنند. من عزیزتر از آن نیستم که امام حسین )ع( 

طاقت را فدای اسالم کرد. ما همه ماهه خود را به نبرد علیه کافران برد و جان آن طفل تشنه کمفرزند شش

گیرند؛ خصوصاً آن فرزند کوچک همه شهید مسئولیم که در جهان آخرت جلومان را میدر برابر خون این

گوید: چرا تو راه مرا ادامه ندادی؟ در گیرد و میامام حسین )ع( با گلوی خونین و خشک، جلو ما را می

خواهم که راه مرا ادامه بدهد و همیشه ریم. از برادرم میآنجاست که هیچ جوابی برای آن شهیدان ندا

ام ام؛ پدر و مادرم نماز و روزهفرمان اسالم باشد. در حدود یک سال و نیم از روزه و نمازم را قضا کردهبهگوش

از خواهم که هر کس از من ناراحتی دیده است، مرا ببخشد. را بخوانند و بگیرند. از تمام اقوام و خویشان می

 مادرم که هاییزحمت بتوانم که باشم هاآن برای خوب خواهم که باآنکه نتوانستم فرزندی پدر و مادرم می

ست، جبران ا کشیده برایم پدرم که هاییزحمت و شد مریض ناراحتی از و کشید برایم روزها و هاشبنیمه در

کند. از تمام اقوام و از تمامی مردم جبران میهمه مشکالت را کنم. مرا حالل کنند و مرا ببخشند؛ خدا این

مرگ »فرماید: جنازه من همه شرکت کنند. امام حسین )ع( میخواهم که در تشییعمان میشهیدپرور منطقه

اش را تنها خودش ها نشان داده که بندهخداوند راه را برای انسان« باعزت بهتر از زنده ماندن با ذلت است.

ش زنده کند، نه آنکه مردم از فرمان الهی سرپیچی کنند. بار خدایا! اگرچه گناهم نزد تو بمیراند و تنها خود

تر است از گناه من، بار خدایا! اگر من اهل نیستم که به رحمتت برسم، بزرگ است، اما گذشت تو بزرگ

تو، ای  چیز را بهررحمت تو اهل آن است که به من برسد و مرا فراگیرد؛ زیرا که آن فراگرفته همه

تر از گناه من تر از کردار من است و راستی رحمتت وسیعکه آمرزشت امیدبخشراستیالراحمین! بهارحم

نشین شهیدان کربال قرار بده. است، بارالها! اسالم را به پیروزی برسان. بار الها! تمام شهدای اسالم را هم

 .پدر و مادرم قبول بفرما ای ناقابل از طرفبارالها! مرا در راهت قرار بده و هدیه

 والسالم
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 حسین عیدی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 به نام اهلل یاری دهنده روح اهلل

 
 النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وا دخلی جنتییا ایتها 

 
 (ما مثل حسین)ع( در جنگ وارد شده ایم و مثل حسین)ع( باید به شهادت برسیم. )امام خمینی

 
 .اهللاهلل، اشهد ان خمینی روحاهلل، اشهد ان علیاً ولیاالهلل، اشهد ان محمداً رسولاشهد ان الاله

 
ود بر رهبر کبیر انقالب و امید مستضعفان جهان و با سالم به تمام رزمندگان جبهه حق بر علیه کفر و بادر

استکبار جهانی. درود بر روان پاک شهدای اسالم، از هابیل تا حسین)ع( و از حسین)ع( تا به امروز. خدایا! 

ه نگه داشتن قرآن و گردن شاهد باش که برای رضای تو و برای تحقق بخشیدن به اهداف اسالمی و زند

کنم. کربال دانشگاهی است که کالس شکن، به طرف جبهه حرکت مینهادن به فرمان نائب االمام خمینی بت

و  "دشت خوزستان"درس آن عاشورا، موضوع درسش شهادت، معلمش حسینع( است. اینک کربالی ایران 

خمینی روح خدا. اینک با خلوص نیت هر روزش عاشورا و هر ساعت درسش شهادت و معلمش حسین زمان 

گذارم تا در کالس درسش شرکت و درس شهادت را فرا گیرم. خدایا! در این لحظه از به این دانشگاه قدم می

خواهم که در این راه یاریم کنی. خدایا! مرا در راهت ثابت قدم بدار. امروز افتخارمان این است که در تو می

ماند که یا پیروز ه به حقانیت آن کامالً آگاهیم و غیر از این برایمان راهی نمیکنیم کای جهاد میراه عقیده

آوریم. مادرم، کوه باش و چون کوه ای مرگبار بر فرق دشمن فرود میشویم یا شهادت را چون اسلحهمی

 «ان اهلل مع الصابرین»ای از نام و یاد خدا غافل مباش. استقامت کن. لحظه

 .با نامالیمات دست و پنجه نرم کنوار خواهرم، زینب

 .برادرم، راهم را ادامه بده

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

 ۶/۹/۱۳۶۰بستان ـ حسین عیدی ـ 
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 مرتضی دیرمجال وصیتنامه شهید واالمقام

 

 الرحیماهلل الرحمن بسم

 

 .یا ایها الذین آمنو اخذوا حذرکم، فانفروا ثبات اوانفروا جمیعاً

 

 .یکبار برای جهاد بیرون رویددسته و یا همه بهای اهل ایمان، سالح جنگی برگیرید؛ آنگاه دسته

 

ار گذبا سالم بر آقا امام زمان )عج( منجی عالم بشریت و نائب برحقش، امام امت، این اسوه تاریخ و بنیان

جمهوری اسالمی. سالم بر تمامی شهدای به خون خفته صحراهای کربالی ایران. سالم بر تمامی رزمندگانی 

چیز را طالق دادند تا به ندای رهبر خود لبیک گفته باشند. سالم بر مردم چیز خود گذشتند، همهکه از همه

های سفید نگارش ناه بر روی صفحههای پرگای را با این دستپرور ایران. چندکلمهشهیدپرور و قهرمان

کار و روسیاهی است که در لحظات آخر باخدای خود نامه یک گنهتوان گفت، وصیتکنم که شاید میمی

بندد که تا آخرین قطره خون در برابر کفر جهانی دفاع خواهد کرد و نخواهد بار دیگر عهد و پیمان مییک

 .د تعدی به جمهوری اسالمی نمایدگذاشت که استکبار جهانی با خیال خامش، قص

 

نظران و منافقین باید بدانند تا این شویم تا قرآن و اسالم جاوید بماند و کوردالن، کوتهما فدا می

باشند و هیچ امید و همه مردانگی، صفر میشود در برابر اینها در صفوف ملت دیده میازخودگذشتگی

 .توانند داشته باشندآرزویی نمی

 

 .خدایا! تا انقالب مهدی )عج( حتی ظهور مهدی )عج(، خمینی را نگهدارخدایا! 

 

بار دیگر به من توفیق کنم که یکخواهم که مرا ببخشد. خدا را شکر میاول از هر چیز از خدای بزرگ می

انواده، پدر و ها به نبرد بپردازم. من آگاهانه و آزادانه و با رضایت خداد تا بتوانم در کنار دیگر برادران در جبهه

خواهم که به همه توفیق دهد تا مادرم به جبهه آمدم. هیچ زور و فشاری در کار نبوده ]است.[ از خدا می

درراه او و برای او و در خدمت اوباشیم. چون در آخرین لحظات به فکر نوشتن این چند کلمه بودم، ازنظر 

 .انشا و لغات بد هست، همگی باید ببخشند

 

دانی که من با رضایت شما رفتم، میدوارم که خدا اجر اخروی به شما عطا فرماید. خوب میمادرم سالم، ا

پس در مرگ من گریه کم کن و دشمنان قرآن را با صبر و شکیبایی، ناامیدشان بگردان. چه افتخاری 

مادر، جنگند. درود بر توای تر از اینکه در یک جبهه سه فرزندت در کنار هم علیه کفار بعثی میبزرگ

فرزندانی تربیت کردی که افتخار جامعه و اسالم ]هستند[ است. پدرم، نگران نباشید، اگر من فرزند خوبی 
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برای خانواده نبودم، باید مرا ببخشید. توای همسرم! اگر من همسر خوبی نبودم و وظیفه همسری را ادا 

ی، ثابت نمایید که واقعاً خواهران شهید وار با صبر و شکیبایننمودم، باید مرا ببخشید. توای خواهرم! زینب

اش راه شهیدان را خواهم که فرزندم، نور چشمم را چنان تربیت کنی که در آیندههستید. همسرم از تو می

دانید من فردی مفید و الیق نبودم در این دنبال کند. شما دوستان و آشنایان و همکاران عزیز، می

 ل کنید و ببخشید. التماس دعاشهرستان، اما باید همگی شما مرا حال

 شنبه روز بعدازظهر ۵:۱7 ساعت ۱۳۶۴/۱۱/۲۰نامه تاریخ نوشتن وصیت

 والسالم ـ مرتضی دیر مجال

 

 غالمرضا پارسا وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

هایم را، دشمن در اوج دردش، از بارالها! معبودا! معشوقا! موالیم، من ضعیف و ناتوان دوست دارم چشم خدایا!

شهر از بدن جدا سازد و هایم را در تنگه چزابه قطع کند، پاهایم را در خونینحلقه در بستان درآورد و دست

جدا نماید تا در کمال فشار و آزار، قلبم را در سوسنگرد آماج رگبارهایش کند و سرم را در شلمچه از تن 

چیز را اند، اما یکها، پاها، قلب، سینه و سرم را از من گرفتهها، دستدشمنان مکتبم ببینند که اگرچه چشم

اند بگیرند و آن ایمان و هدفم است که عشق به اهلل و معشوقم و به مطلق جهان هستی و عشق به نتوانسته

اهلل برای شکست عدو اهلل خدایا! جنداهلل را که با سوگند به ثاراهلل در لشکر روح شهادت به امام و اسالم است.

 .اهلل است، حمایت کنساز حکومت جهانی بقیهاهلل زمینهو استقرار حزب

 

 زینب حضرت ."سپاس پروردگار جهانیان را که ابتدای کار ما را سعادت و پایان کار ما را شهادت قرارداد"

 (س)

 

 درجه به هاییانسان هاآن میان از و قرارداد خود بندگان برای را هدایت و رشد طریق که توانا دایز نام به

 علیه حق هایجبهه در اسالم پرتوان رزمندگان و اسالمی انقالب کبیر رهبر به درود و سالم. رسیدند مالئک

با خانواده گرامی و عزیزم، ای والدین ارجمندم! راهی که من رفتم، آگاهانه بود. بدانید که  دارم سخنی. باطل

گردد و لیاقت آن رادارم. عزیزانم، خواهران و برادرانم، دست نکشم تا بدانم شهادت نصیبم می هرگز از این راه

، مرا به بزرگواری خودتان ببخشید. ایداز شما همگی التماس دعا دارم و مرا حالل کنید و هر بدی از من دیده

خواهم که راه مرا انتخاب هرگز در شهادت من گریه و زاری نکنید و صبر را پیشه خودسازید و از برادرانم می

دهنده راه شهدا باشند. زینب گونه باشید و کنند و هرگز قدمی به راه کفر و نفاق برندارند و سعی کنند ادامه

خواهم که مبادا خون شهیدان را پایمال کنید و از خون د. از امت شهیدپرور میقامت و استوار باشیراست
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آنان برای خود مقامی بسازید. خداوند به همه شما توفیق روزافزون عنایت فرماید. در پایان از تمام دوستان و 

باشند، هر  خواهم که مرا حالل کنند و پیرو خط سرخ حسین )ع(های گرامی میآشنایان و اقوام و همشهری

 .جنازه من شرکت نکند و بر من نگریدکس که پیرو خط امام نیست در تشییع

 

 خوشا آنان که با عشق حسینی شهادت را پذیرفتند و رفتند

 

 خوشا آنان که در این عرصه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند

 

 جای گریه خندیدند و رفتندخوشا آنان که وقت دادن جان به

 

 روم آخر ننمایی وطنمام، آمدنم بهر چه بود به کجا میاز کجا آمده

 

 اند از بدنممرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته

 

 اش پروبالی بزنمای خوش آنروزکه پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر و کوی

 

 مکه آورد مرا باز برد در وطنمن به خود نامدم اینجا تا به خود باز روم آن

 

 غالمحسین پارسا

۱۳۶۵/۴/۲۲ 

GH.P 
 جبهه: جزیره مجنون

 

 اکبر ربیعی وصیتنامه شهید واالمقام

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
با درود به ارواح پاک خدایا! در صف شهیدان غایبیم، توفیقی عطا کن که در صف پیام رسانان غائب نباشیم. 

شهدا و با درود و سالم به امام امت و امت شهیدپرور. با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب و قائم مقام 

های محترم و رهبری. با درود و سالم به تمامی رزمندگان و یاوران صدیق امام. با سالم و درود به خانواده

 .معلولین جنگ تحمیلیمعظم شهدا و مفقودین و اسیران، مجروحین و 
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کنم که به من چنین نعمتی کنم که در بهترین مراحل از دوران قرار گرفتم، ترا شکر میخدایا! تو را شکر می

کنم که نعمتی چون عطا کردی، نعمتی که قابل بیان نیست و آن هم انقالبی عظیم، خداوندا! ترا شکر می

ارزانی داشتی که همه را از منجالب غفلت بیرون کشید و به  امام عزیز را برای من و دوستانم و امت اسالمی

ام یا نور الهی هدایت فرمود. خدایا! نمی دانم به وظایف سنگینی که بر دوشم بوده به نحو احسن عمل کرده

دانم اعمالم مورد رضایت تو هست یا نه؟ ای وای بر من، اگر تو از من راضی نباشی، چگونه فردای نه؟ نمی

ابگوی خون شهدا باشم؟ خدایا! تو شاهدی که از زمانی تو را شناختم سعی کردم رضایت تو را قیامت جو

ام به فضل و کرم خود مرا جلب نمایم و همیشه در این فکر بودم، اما خداوندا، اگر خطا و یا گناهی کرده

روم و کجا که می ام و به هرببخشای چرا که گناهان من بیشتر از فضل تو نیست و چشم امید به تو بسته

دهند. خدایا! دوستانم که دوستان تو بودند، یکی پس از دیگری بسویت حاجتی دارم نشانی تو را به من می

کشم که در کنم که مرا قبول نمایی. خدایا! دیگر خجالت میام و از تو درخواست میآمدند و من هنوز مانده

دم. پس ای خدای مهربان! لطفی بنما و تو را به خون شهدا های شهدا سرم را بلند کنم و بازگرمقابل خانواده

 .مرا قبول درگاهت بگردان

 
پیام خون شهیدان را در این لحظات سرخواهم داد و امیدوارم که بتوانم به این گفته پایدار بمانم، 

جز خدای یکتا دهم که اهلل و اشهد ان علیا ولی اهلل. شهادت میاالاهلل و اشهد ان محمد رسولالالهاشهدان

دهم که علی)ع( ولی خدا و امام دهم که محمد)ص( فرستاده خداست، شهادت میخدایی نیست. شهادت می

اول و بر حق ماست. من چیزی ندارم که برای شما بگویم، این را از شهدا آموختم و از معلولین آموختم از 

 .اندی هیچ کس از ما نگذاشتهای برااسرا آموختم. شهدا کاری کردند که هیچ جای عذر و بهانه

 
 :اهللوصیت به امت حزب

 
کنم: این بنده حقیر اکبر ربیعی از وقتی که تصمیم گرفتم به جبهه بروم تا اول از همه هدفم را بیان می

کنون، با عشق خدا که در دلم جای داشته حرکت کرده و الحمدهلل در این راه تحت هوای نفسانی حرکت 

ام و به عنوان یک سرباز کوچک اسالم طر هیچ کس، جز رضای خدا، پای به جبهه نگذاشتهام و برای خانکرده

ام قدم گذاشته و تا آخرین قطرات خون خود از آن دفاع خواهم کرد. خواستار در راه دین و مکتب اسالمی

 .آنم که با قدم کوچکم بدنیا ثابت کنم که امام تنها نیست

 
اند مان این است که به وصیت شهدا عمل نمائیم و شهدا همگی وصیت نمودهبرادر و خواهر، همگی ما وظیفه

اند و امر به جهاد به وحدت و یکپارچگی و وفادار بودن به والیت فقیه و روحانیت در خط امام دعوت نموده

تک اند و خود به سخن خود عمل نمودند. پس وظیفه تکاند و ما را به تقوی توصیه کردهاهلل کردهفی سبیل

ما این است که به گفته آنها که نشأت گرفته از سخنان ائمه)ع( و پیامبران)ع( خداست عمل نمائیم. چرا که 

وصیت شهید یعنی سخن و کالم خدا. آنها با خون سرخشان چراغ هدایتی در جامعه برای ما شدند. آفرین بر 

ن دین خدا قلب امام زمان)عج( را شاد تک شما که با یاری کردشما امت در صحنه و سالم و درود خدا بر تک
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نمودید و شما مردم عزیز فردای قیامت در مقابل شهدا روسفید هستید و شکر خدای را به جای آورید. یار و 

اید باز روانه جبهه شوید و بدانید که ها را گرم نگه داشتهپشتیبان امام عزیز باشید همانطور که تا کنون جبهه

، نکند که خدای ناکرده جنگ را فراموش کنید. عزیزان، هوشیارانه عمل کنید، هر مسئله اصلی ما جنگ است

خواهد ضربه بزند محکم جلو او را بگیرید، حتی اگر برادر شما باشد. عزیزان، مساجد را خالی کس می

اهلل، نگذارید زیرا ریشه اختالفات ما در همین است که مساجد را خالی گذارده و متفرق بشوید. حزب

موزشهای نظامی را ببینید که ملت ما تا پیروزی اسالم در جهان جنگ دارد. پدران و مادران، امروز لبیک به آ

اسالم پیر و جوان ندارد و همه باید کمک کنند. عزیزان، ما امانتدار جمهوری اسالمی هستیم و باید در مقابل 

م و در راه حفظ آن نباید از شهادت هراس تر از این، امانت الهی را حفظ کنیای مصممها با روحیهتوطئه

دهند. اما با شما دوستانم و برادرانم تذکری ها حضور دارند و راه شهدا را ادامه میداشت. رزمندگان در جبهه

دیگر دارم: آیا وقت آن نرسیده که قلبهای خود را خاشع کنید با یاد خدا، آیا هنوز وقت آن نرسیده از الکی 

خواهیم ایم، خود را رها سازیم. تا کی میایم و قفس و زندانی که برای خود ساختهآورده که برای خود بوجود

ام اما خون دل نخورد شود گفت، من خدائی شدهدر این زندان منیت و مادیت باشیم و سرانجام بپوسیم. نمی

خیال عبور کرد. تفاوت و بیام، اما بر روی زمین بیشود گفت، من مسلمانم، شیعهو زجر نکشید. نمی

مسلمان یعنی زجرکش، خون دل خورده، یعنی فنا شدن در اسالم، یعنی فنا شدن در قرآن، یعنی فنا شدن 

در خدا، همه چیز خود را برای نجات اسالم دادن، از جان که سهل است از آبرو هم باید گذشت. زمانی هست 

زند باید دفاع کرد باید در برابر همه ربه میدفاع از اسالم، دفاع از قرآن به ظاهر به آبروی انسان هم ض

اش که نجات قرآن، . خدایا تو را به حضرت امام ما را به اهداف عالیهها و غوغاها ایستاد و مقاومت کردطعنه

، دوستانم، عزیزانم، امام را تنها نگذارید. این پیام همه شهداست. این زندگی چند نجات اسالم است موفق کن

های ناخالصانه و زندگی ابدی ترجیح ندهید. از خدا معذرت بخواهیم، به خاطر آن همه خدمتروزه را بر 

اید، برای ها شما مأموریت دارید، شما از طرف خدا فرستاده شدهایم . ای انسانای که شاید داشتهریاکارانه

این جان را از دست  انجام مأموریت. جان شما کاالی همراه با مأموریت شما است، در این مأموریت مفت

ندهید و همیشه و همیشه در حال انتظار به سر ببرید. همچنانکه موال علی)ع( فرمودند: اگر نبود عشق به 

 .شهادت، هرگز حاضر نبودم یک لحظه روی زمین باشم

 
 :سخنی با دانش آموزان عزیز

 
یت خدا را کنار بگذارید. تان خدمت به جامعه باشد، نکند روزی رضاتوجه کنید که هدف از درس خواندن

 .توانید برای مملکت اسالمیمان افتخار بیافرینیدامروز با رفتن شما جوانان متعهد به دانشگاهها، می

 
 :وصیت به برادران گروههای مقاومت بسیج

 
و اما پیامی که برای بهترین یاری کنندگان جمهوری اسالمی و دوستان و سربازان واقعی مهدی)عج( دارم. 

ان گروههای مقاومت، من تنها آرزویم این بود که روزی گروههای مقاومت منسجم و محکم و استوار برادر

شوند و مساجد از پیر و جوان پرگردد. برادران عزیز و پاسداران واقعی امام زمان)عج(، برادر حقیر و کوچک 
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اید، پیروزی هم بوده د بودهگویم: عزیزان تا کنون که شما در مساجای را به عنوان تذکر میشما چند کلمه

است. برادران گروههای مقاومت توجه کنید که در همه امور بدون استثنا، اخالق اسالمی را رعایت کرده و 

های مقاومت را تقویت کنید و افراد نفوذی را بیرون کنید. همچنانکه هر گیاهی برای رشد و سرسبزی گروه

عزیزان فقط رضای خدا را در نظر داشته باشید و فقط برای  باید علفهای هرزه را از کنارش برطرف کرد.

باشد رسوا خواهند شد و در جهان ابدی رضای او کار کنید. آنهایی که هدفشان نابودی گروههای مقاومت می

شهدا جلو آنها را خواهند گرفت. به کمیت نیرو توجه نکنید. بلکه پیشرفت کار را در نظر بگیرید و مردم را به 

باشد. اللّهی، امروز کوچکترین حرکت شما زیرنظر کوردالن میی مقاومت دعوت کنید. برادران حزبگروهها

امروز به دنبال نقطه ضعفی از شمایند تا بر روی آن تبلیغ سوء کنند، عزیزان، مردم امیدشان به شماست، 

ائل را برای همه مردم توانید به طور مداوم علیه دشمنان مبارزه کنید و مسیعنی فقط شما هستید که می

گذارید. الهی این بنده از بگویید، زیرا مسئولیت شما بیشتر است و مساجد را خالی نگذارید. انشاءاهلل که نمی

ام روی خود شرمنده است. چگونه از پروردگارم شرمسار نباشم. الهی چگونه شکر این نعمت گذارم که اجازه

ات را بگشایم و بخوانم. الهی م و در پیشگاهت با تو گفتگو کنم و نامهای تا نام نیکوی تو را به زبان آورداده

جز تو از انسان بزرگتر کیست و در پیشگاهت از من کوچکتر کیست. الهی راه تو به بزرگی تو دشوار است و 

 شگفتا که این مور لنگ را آرزوی دیدار است؟

 
داری و گریه و زاری. الهی! به سوی تو آمدم زندهالهی! خفتگان را نعمت بیداری ده و بیداران را توفیق شب 

کنم که به من نیروئی دادی که بتوانم همچون به حق خودت مرا به من برمگردان. خدایا! شکر تو را می

سرورم حضرت حسین بن علی)ع( در راه اسالم قدمی هر چند کوتاه بردارم و از تو سپاسگزارم که در چنین 

ه به نحو احسن راه حق و راه یاری کردن امامم و راه اسالم را به من نشان دادند. ام کای تربیت شدهخانواده

ای خدای بزرگ! ای حامی مستضعفان! و ای درهم کوبنده مستکبران! به ما آنچنان شهامتی عطا فرما که ما 

ر این راه همچون نیز از یاران باوفای مرجع عالیقدر زمان امام خمینی باشیم و به ما آن لیاقتی عطا فرما که د

 .یاران امام حسین)ع( شربت شهادت بنوشیم

 
ام حقی که بر گردنم دارید از پدر و مادر گرفته تا خواهم. شرمندهاما خانواده عزیزم، از شما معذرت می

ام بر من حالل کنند. شما باید شرمنده باشید جلو دیگر خانواده شهدائی که فرزند آخرین فرزند خانواده

ر دارند، فرزند اسیر دارند، دو شهید بلکه بیشتر دارند. ای خانواده عزیزم، شما همچنان محکم و مفقوداالث

صبور باشید، ولی حال که مسئله جنگ در میان است این وظیفه ما جوانها بلکه همه است که باید بپاخیزند 

ین است که در مرگ من هیچ و از اسالم دفاع کنند. امیدوارم که مرا ببخشید و حاللم کنید. خواهش دیگرم ا

ای، تنها چشم داشت تو از خدا باشد. مبادا فکر وار زجر کشیدهگریه نکنید. مادرم، تو برای خانواده واقعاً زینب

ای، نه من آخرین شهیدم و نه هم اولین شهید، پس این کاروان هم چنان ادامه خواهد کنی کاری انجام داده

عد از آن تا قیامت و هرگز این سیل خروشان خشک نخواهد شد و از داشت، تا ظهور حضرت مهدی)عج( و ب

خواهم که وقتی به یاد من افتادید، دستهایتان را بلند کنید و خدا را شکر کنید که توانستید امانتی شما می

اش برگردانید. از را که خداوند تبارک و تعالی به شما سپرده به نحو احسن تربیت نموده و به صاحب اصلی
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خواهم که مرا ببخشند و حاللم کنند و برایم طلب آمرزش کنند. تنها مه برادران و خواهران و دوستان میه

حاجتی که از بنیاد شهید دارم این است که اگر شهادت نصیب من بنده گناهکار شد، برای این بنده حقیر 

سنگ قبر من بنویسند  های پنج شنبه شب دفن کنند و فقط رویطلب عفو و بخشش کنند و مرا در نیمه

 .امام را دعا کنید. مهدی)عج( را صدا زنید همین و دیگر چیزی ننویسید

 
 خدایا خدایا تا انقالب مهدی )عج( حتی ظهور مهدی خمینی را نگهدار

 
 التماس دعا

 
 ۲۵/۲/۱۳۶۵ -اکبر ربیعی 

 
 محمد جواد متقی پیشه وصیتنامه شهید واالمقام

 

 بسم رب الشهداء و الصالحین

 
 ۱یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی 

 
زمان)عج( و نائب بر حقش، رهرو راه حسین)ع(، پیر جماران،  با درود و سالم فراوان به محضر مبارک امام

اهلل خمینی. با سالم فراوان بر روان پاک شهیدان از هابیل تا شهدای کربال و از شهدای اهلل، روحامام امت، آیت

وز کربال تا شهدای عملیات بدر و از انقالب اسالمی ایران تا آخر الزمان. بر کسی پوشیده نیست که آنچه امر

گذرد، چیزی نیست جز مان در ایران، عراق، لبنان، افغانستان و باقی مناطق جهان میبر امت اسالمی

هایی از زنجیر نبردی که یکسوی آنرا استکبار جهانی و نیروهای مزدور وابسته و سوی دیگر آنرا امت حلقه

 .دهداسالمی تشکیل می

 
مان شوند، ایمان ما را در حقانیت مسئلهی مرتکب میجنایاتی که رژیم بعث عراق و حکام استکبار جهان

کند . راهی که با بیشتر و درستی راهمان را روشنتر و اصرار و عزم ما را در تحقق اهدافمان مستحکمتر می

شک به پیروزی خواهد خونهای پاک علما و مجاهدین اسالم و انقالبیون قهرمان هموار گشته است، بی

گویم از لشکریان خود قرار بده که همواره پیروز و رستگار است، بار الها! تو را شکر می انجامید. خدایا! ما را

ات بپا خیزم و از آن دفاع کنم و راه شهدا را که سعادت جبهه رفتن را عنایت نمودی تا بتوانم برای یاری دین

زمین افتاده، برگیرم و راهشان را  که همان راه پیامبران)ع( و ائمه)ع( بوده، برگزینم و سالحی را که از آنان بر

ادامه دهم. خدایا! بارالها! معبودا! منِ ضعیف و ناتوان که تحمل درد از دست دادن پاهایم را ندارم، چگونه 

 .تحمل عذاب تو را می توانم بکنم؟ خدایا! گناهان مرا ببخش، زیرا تو کریم و رحیم هستی

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=1123
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ذلت بمیرید که سید الشهدا در میدان نبرد شهید شد، ای ای جوانان حزب اللّهی! نکند که در رختخواب 

توانید جواب مادران عزیز! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمی

 .شهید را نمود، همه شما باید مانند خاندان وهب باشید 7۲زینب)س( را بدهید که تحمل 

 
اد نبرید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه بیاد خدا باشید که برادران، استغفار و دعا را از ی

و در راه حق و حقیقت قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیاندازند و « اال بذکراهلل تطمئن القلوب» 

رقدرتهاست. آنها شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند، اگر چنین کردند روز بدبختی مسلمانان و روز شادی اب

سعی دارند تفرقه بیاندازند و بعد بر شما سلطه پیدا کنند که این کار انشاءاهلل با آگاهی شما صورت 

 .گیردنمی

 
گوید، حق است و همه امام را نگهدارید و او را تنها نگذارید و خود را تسلیم اوامر او کنید که او هر چه می

ایم. ای مردم! برای فرج آقا امام زمان)عج( زیاد دعا کنید کنون دیدهپذیر است، همچنانکه تا اسخنانش تحقق

 .که این دعاها بی تأثیر نیست

 
کنیم و همواره ندای هل من ناصر حسینی سالمم را به امام عزیز برسانید و بگوئید که ما به عهد خود وفا می

ش در زمان امام حسین)ع( بودیم و او را گفتید ای کادهیم، ای کسانیکه میرا با ندای لبیک یا امام پاسخ می

شدیم! هم اکنون مانند آن زمان فرا رسیده و موقع یاری روح خداست و ندای او کردیم و شهید مییاری می

ام که او را یاری کنم و به او عشق و عالقه داریم زیرا را لبیک گوئید. من با امام خمینی عهد و پیمان بسته

الم و قرآن است و اگر مرا قطعه قطعه کنند دست از او نخواهم کشید. خدایا! توفیق که او عاشق و دلباخته اس

خدمت به اسالم و قرآن را به من عنایت فرما تا بتوانم این جان کوچک و حقیر خود را فدای اسالم و قرآن و 

را ادامه دهید  امام خود کنم که اسالم از جان و مال ما عزیزتر است، ای برادران راه سعادت بخش حسین)ع(

 .دهدای به این دنیای مادی نداشته باشید که این دنیا انسان را فریب میو عالقه

 
 ۱فرماید: اتقوا اهلل و کونوا اخوه برره متجابین فی اهلل امام صادق)ع( می

 
مه شما تقوی پیشه کنید و برادرانی نیکوکار نسبت به یکدیگر و در راه خدا مهربان و با محبت باشید و ه

 .توانید به مردم خدمت کنیداهلل باشد و تا میکارهایتان فی

 
مادر عزیزم، امیدوارم که در سوگ فرزند کوچک خود زیاد گریه نکنی، زیرا که شهید گریه ندارد. هرگاه که 

خواستی گریه کنی، امام حسین)ع( و یاران آن حضرت را به یاد بیاور که چه مظلومانه شهید شدند و برای 

شما خواهران عزیزم هم مثل زینب)س( باشید و «. واهلل یحب الصابرین»گریه کن و صبر کن که  ایشان

نمایم وار زندگی کنید، از پدر و مادر عزیزم که برای من زحمت زیادی کشیدند از صمیم قلب تشکر میزینب
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. در آخر از دوستان و طلبمو امیدوارم که فرزند حقیر خود را حالل کنید. از اقوام و آشنایان حاللیت می

 .خواهم که حاللم کنند و راه شهدا را ادامه بدهندرفقای عزیز که با آنها نتوانستم خداحافظی کنم، می

 

 ادهم توکل وصیتنامه شهید واالمقام

 
 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 

اهلل المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. الذین یقولون ربنا اخرجنا من ومالکم ال تقاتلون فی سبیل

 (7۵ها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا )سوره نساء، آیه هذه القریه الظالم اهل

 

گرداند. بار خدایا! خوار و ذلیل میکند و هر که را بخواهد خواهد عزیز میبنام خدایی که هرکه را می

ای. پس ای ام و مرا نیز خود به اینجا کشاندهدانی که آمادهنویسم، تو خود مینامه میاکنون که وصیتهم

کشاندی. خواستی به من لطف و مرحمت کنی مرا بدین جا نمیخدای کریم! اگر خواست تو نبود و نمی

ه رضای تو و به خاطر حمایت دین و پابرجایی احکام قرآن تو قدم پس نیز کمکم کن تا درراخدایا! ازاین

ام و به چیز خود گذشتهشوم و من از همهبردارم. خدایا! دیگر ساعات آخری است که به عملیات نزدیک می

زنیم. خدایا! مرا چنان قرار ده که به خواست تو راضی باشم. ای خدا، صف دشمن میشاءاهلل بهیاری تو ان

دانم که در عملیات شرکت کنم و با مشاهده چنین اموری کثیف دارم و اصالً خود را الیق این نمیروحی 

 .گیرمشوم و قوت قلب میبیشتر به رحمانیت تو امیدوار می

نامه بنویسم. چون این بنده حقیر و بنده گناهکار، چیزی برای گفتن ندارم. اصالً قصد نداشتم وصیت

آید و با دهند به جبهه میطلب و حسابی که ندارند. بسیجی بالباسی که به او میها چیزی ندارند و بسیجی

ها نصیحت است و من بینید، اینها میرسد. اگر شما وصیتی از این بسیجیهمان لباس هم به شهادت می

شدم ولی حال که اگر خدا بایست نصیحت میای ندارم فردی هستم و بودم که میهم که از خود مایه

 .شومای را متذکر میکنم چند نکتههای آخر زندگی را طی میواهد لحظهبخ

ای مردم عزیز! این را بگویم که خدا هست، قیامت هست، عذاب و جهنم هست و بهشت و نهرهای جاری نیز 

 هاکنید، حتی اگر به یکی از این هست؛ تا شما چه را انتخاب کنید. این جمله را ساده نگیرید و در آن تأمل

 .داریدکنید، برمیفکر کنید و برایتان روشن شود، دیگر دست از این کارهای که بعضی از شماها می

ها او نسبت رود. سعی نکنید باکم توجهی به فرمانپیش میامام عزیزمان با الهام از حضرت مهدی )عج( به

شما قربانی شوند. با لب جنباندن توجه شوید. حتی اگر الزم باشد تمام فرزندان فرمان امام زمان )عج( کمبه

بیت )ع( و زهرای اطهر )س( شک و شبهه عزیزانتان را برای قربانی بفرستید واال در قیامت در نزد اهلامام بی

چیز خود بگذرید. حتی اگر الزم باشد شرمنده خواهید شد. شما باید برای برقراری حکومت اسالمی از همه
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از شما نماند. شما تکلیف را انجام دهید. سعی کنید در امور زندگی  که همه شما شهید شوید و دیگرکسی

 .اندوزی بپرهیزیدگشای همدیگر باشید و از مالمشکل

مادر عزیزم، در شهادت من لبخند بزن چون من به آرزوی دیرینه خود رسیدم، گرچه فراق برای تو مشکل 

که خداوند مرا از شهدای اسالم قرار دهد و با است ولی اگر بفهمی که عاقبت ما چیست و برای من دعا کنی 

شهدای عاشورا محشور کند، دیگر جای هیچ نگرانی نیست. من هم از خداوند برای شما طلب صبر و اجر 

 .کنممی

برادرانم، برای من گریه نکنید بلکه به وظیفه و تکلیف خود نگاه کنید، شما با انجام تکالیف شرعی خود روح 

 .مرا شاد کنید

تعالی را هرم، سعی کن خودت را ناراحت نکنی. ناراحتی شما باید بر این باشد که چگونه رضایت حقخوا

جا آورید که چنین جلب کنید. سعی کنید دست از خدا و ائمه اطهار )ع( برندارید. سعی کنید شکر خدا را به

شما این است که مرا دعا کنید. افتخاری به شما داده تا دو تن از این خانواده فدای اسالم شوند. وصیتم به 

 .چون احتیاج به دعای شما دارم. خصوصاً تو ای مادر عزیز و گرامی

دوستانم! که باید بر فراق و جدائی دوستان خود یکی پس از دیگری صبر کنید، محکم و استوار باشید. سعی 

ن داخلی و خارجی کنید وحدت داشته باشید. سعی کنید با حضورتان در مراکزی که باعث شکست دشمنا

شود به اسالم عزیز عزت ببخشید. از خداوند متعال توفیق و سعادت و خیر شمارا خواهانم و امیدوارم که می

شاءاهلل خداوند ما را به خداوند همه ما را ببخشد و بیامرزد و باهم محشور شویم و جزء کسانی باشیم که ان

اند. برایم دعا کنید. اگر در دنیا فرزند تو را تنها نگذاشتهها رسول اکرم )ص( معرفی کند و بفرماید که این

روز روزه  ۹خواهم که اگر مزاحمتی نداشت ام و یا از شما میوقت کردید برایم قرآن بخوانید. از خانواده

ب ام به دستتان رسید و مرا دفن کردید، یادتان نرود مرا تلقین دهید. نماز شبدهکارم برایم بگیرید. اگر جنازه

اول قبر را از شما دوستان عزیزم تقاضا دارم که برایم بخوانید. چون وقت نیست و باید آماده شویم، کالم را 

 .کنم، حاللم کنیدبودی میکنم و از همه شما طلب حاللکوتاه می

 خداحافظ امام عزیز و شما باد

 ادهم توکل ۱۳۶۵/۱۰/۲

 اروندکنار –آبادان 
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 جلیل ماجدی وصیتنامه شهید واالمقام

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ۱ذین صبروا و علی ربهم یتوکّلون.ال

 .کنند و توکلشان به خداستهایند که صبر میمؤمنین آن

بیر انقالب و با سالم بر شهدای به خون خفته اسالم از با سالم بر منجی عالم بشریت و با سالم بر رهبر ک

های محترمشان که اینچنین عزیزانی تربیت نموده و تقدیم راه خدا صدر اسالم تا کنون. با سالم بر خانواده

اند. با سالم بر معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی که هر یک با نثار عضوی از بدن خویش از اسالم نموده

کنم. بار خدایا! بنده حقیر د. با سالم بر ملت شهیدپرور ایران، وصیتنامه خودم را شروع میپاسداری نمودن

باری پر از گناه به درگاهت های زیادی زده، حال و با کولـهگناهان زیادی مرتکب شده و دست به معصیت

م امت، و این انقالب برومند آمده، اما با قلبی تشنه از ایمان به خدا، با قلبی که پر از عشق به اسالم، به اما

 .است به سویت آمدم

خواهم که این سعادت را نصیبم کنی و مرا با خواهم که گناهان مرا ببخشی. از تو میبار خدایا! از تو می

ها شدم. به شهدای کربال محشور بفرمایی. خدایا! خودت شاهد هستی که بخاطر پاسداری از اسالم وارد جبهه

ام تا با یورش مردانه به دشمنان اسالم نشان دهم که دین خداوند تا چه حد جهاد آمدهاهلل به فرمان روح

نیرومند است. برادران، این را بدانید که اطاعت از والیت فقیه، اطاعتی کورکورانه نیست، بلکه اطاعتی آگاهانه 

خبر، با نامردهایی که در و عالمانه است. برادران عزیز امروز، روز جهاد است، جهاد با مزدوران از خدا بی

اند. برادران، وظیفه ما در حال حاضر لبیک گفتن است. این حق است و آن باطل. هرکه مقابل اسالم ایستاده

اهلل. برادران عزیز سعی کنید غرور پیدا نکنید، از خود راضی نباشید و خود را دارد هوس کرب و بال بسم

گوئید؟ ای کاش روز عاشورا بودیم که با موالیمان حسین )ع( شما نمیبدهکار انقالب بدانید، ای برادران! مگر 

زدیم، برادران، حاال همان روز رسیده، بر همه ما واجب است که این مسئله را حل علیه دشمنان شمشیر می

ها هستند که باید تنور جنگ را گرم نگهدارند. فرماید: امروز این جوانکنیم، همان طوری که امام امت می

آموز، امروز وظیفه شما هم حفظ کردن رادران، وظیفه ماست که این مسئله را حل کنیم. برادران دانشب

توانید مشت سنگر خودتان که همان سنگر مدرسه است، باید حفظ کنید؛ با درس خواندن خودتان می

ر آنجا فایده ندارد، واجب ها دبینید ماندن آنها بزنید و دیگر برادرانی که واقعاً میمحکمی بر دهان ابرقدرت

است که به جبهه بیایند. به قول امام، رفتن به جبهه واجب کفایی است. در آخر از همگی شما عزیزان 

خواهم که امام را تنها نگذارید و پشتیبان والیت فقیه باشید تا گمراه نشوید. برادران، این دنیای زودگذر می

 .دگی ما در آخرت استشما را فریب ندهد، فکر آخرت باشید که زن

رود و چه شود و به سوی دشمن نشانه میای که تفنگ از زمین کنده میبرادران، چه شیرین است لحظه

شویم. حال سخنی چند و غلطیم و با شهد شهادت سیراب میای که در خون خود میشیرین است لحظه

ای و دوست داشتی که یک برایم کشیده های زیادیدانم که زحمتکوتاه با خانواده عزیزم: پدر عزیزم، می

ای مزاحم چیز ام همیشه جز پدیدههای شما را جبران کنم. پدر عزیزم، در این مدت زندگیروز زحمت

خواهم که مرا ببخشید و حالل کنید و در شهادت من هیچ دیگری برای شما نبودم. پدر عزیزم، از شما می
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ن خدا از این گریه خوشحال گردند. شما ای مادر عزیزم! ای مادری نگران نباشید، مبادا گریه کنید که دشمنا

آمدم، درِ خانه به انتظارم ایستاده و منتظر برگشتنم بودی. مادر جان، حال که اگر نیم ساعت دیر به منزل می

هایی را صبح اید، چه روزهایی را شب کردید و چه شبها کشیدهدانم که شما چه زحمتکنم، میکه فکر می

وار زندگی کنی، مادر عزیزم، در شهادت من هیچ نگران نباش، خواهم که زینبکردید. مادر جان، از تو می

دانم که خودت هم آرزو داشتی که فرزندت چنین راهی را انتخاب کند که موالیش امام حسین )ع( چون می

افتادید، به فکر زینب )س(  دهم هر وقت به یاد منانتخاب کرد. مادر و پدر عزیزم، شما را بخدا قسم می

بیفتید که چگونه برادرش حسین )ع( را از دست داد و دستهایتان را بلند کنید و خدا را شکر کنید که 

اش برگردانید. توانستید امانتی را که خدا به شما سپرده بود، به نحو احسن تربیتش نموده و به صاحب اصلی

ام که راه حق را به من آموختند. پدر و مادر ای تربیت شدهدهکنم که در چنین خانوامن هم خدا را شکر می

عزیزم، اگر نتوانستم حق شما را ادا کنم، ولی مطمئن باشید که خداوند اجرش را به شما خواهد رساند، 

 .هایشان استخداوند جانشین شهدا در خانواده

ان را ببخشید و حالل کنید، مخصوصاً در شما ای برادران عزیزم! برادر بزرگوارم خلیل، شما باید برادر کوچکت

های زیادی به شما دادم، شما و خانواده محترمتان مرا ببخشید و حالل این باری که به اهواز آمدم زحمت

ام خیلی ناراحت کردم و بی کنید. شما ای برادران عزیز و بزرگوار علی و حسین! شما را در این مدت زندگی

خواهم که مرا ببخشید و حالل کنید و همچنین صه از شما عزیزان میاحترامی در روی شما کردم. خال

خواهم که مرا ام، برادرم از شما میخانواده محترمتان. برادر عزیزم حسن، شما را که خیلی ناراحت کرده

گونه زندگی کنید و در شهادت من خواهم که زینبببخشید و حالل کنید. اما شما خواهران عزیز، از شما می

چ نگران نباشید؛ مبادا برایم گریه کنید که دشمنان خوشحال شوند، از شما خواهران عزیزم و هی

های های عزیزم و خانوادهخواهم که برادر حقیرتان را ببخشید و حالل کنید. از دائیهایتان میخانواده

ا ببخشند و حالل احترامی دیدند به بزرگواری خودشان مرخواهم که اگر از بنده حقیر بیمحترمشان می

 .خواهم که مرا حالل کنیدهای عزیزم میکنند. از شما عموها و عمه

دانم که در این مدت دوستیم با شما، دوستی اما شما ای دوستان مهربان و عزیزم! ای برادران عزیزم! می

راحتی و خواهیم که در این مدت دوستیم با شما هر نایکرنگ برای شما نبودم از همگی شما عزیزان می

اید به خوبی و بزرگواری خودتان مرا ببخشید و حالل کنید و از یکدیگر برایم احترامی از بنده حقیر دیدهبی

اند به هایی را که پیش من داشتهخواهم که مرا ببخشند و امانتطلب آمرزش کنید. از دیگر دوستانم می

و مسئولین، مخصوصاً برادر بزرگوار داوودی و برادر  ام مراجعه و تحویل بگیرند، از برادران فوتبالیستخانواده

اند مرا ببخشند وحالل احترامی در زمین بازی از حقیر دیدهخواهم که اگر بیبزرگوار علی فیض آبادی می

خواهم که مرا ببخشند و حالل کنند. خالصه از کلیه دوستانم کنند. مخصوصاً از برادران تیم برق می

اند به برادرم حسن مراجعه کنند و امانتشان را تحویل بگیرند. از تی پیش حقیر داشتهخواهم که اگر امانمی

 .ها را خالی نگذارید و گوش به فرمان امام باشیدخواهم امام را تنها نگذارید و جبهههمگی شما می

 خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی، حتی کنار مهدی، خمینی را نگهدار
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 اروندکنار ۱۳۶۴/۱۱/۲۰

 صبح ۹ساعت 

 جلیل ماجدی

 

 

نامه شهید واالمقام علی اصغر وصیت 

 مختاری
 مبسم اهلل الرحمن الرحی

 
اهلل فیقتلون وعدا علیه حقاً ان اهلل اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، یقاتلون فی سبیل

ن اهلل فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز فی التوراه و االنجیل و القرآن و من اوفی بعهده م

 ( ۱۱۲العظیم. )سوره توبه، آیه 

کنند که دشمنان دین خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده، آنها در راه خدا جهاد می

ت که در سه دفتر آسمانی ای اسرا به قتل رسانند و یا خود کشته شوند، این وعده قطعی است بر خدا و وعده

تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر به عهد کیست؟ ای اهل ایمان شما به خود در این معامله 

 .بشارت دهید که معامله با خدا به حقیقت سعادت بزرگی است

تمی مرتبت، معدن به نام خدایی که آفریده است و آفریده نشده. آن ازلی ابدیست و با سالم بر پیامبر خ

رحمت و مرکز پخش نور الهی و بر امامان معصوم آن عالمان الهی و عزیزان پرحکمت، آنانی که با نور 

هدایتشان امت اسالم را در اجرای احکام شرعیه و عالیه اسالم عزیز رهنمون ساخته و همگی در برابر یاغیان 

م را آبیاری کردند. با سالم بر خمینی عزیز این زمان نه گفته تا آنجا که خون دادند و درخت پربرکت اسال

 .شکن قرن و نائب بر حق امام زمان)عج( و بر همه شهیدان راه اسالم، از صدر اسالم تا کنونبت

اللهم اجعل محیای محیا محمدٍ)ص( و آل محمد و مماتی و ممات محمدٍ)ص( و آل محمد)ص(. خداوندا! 

ش و مرگم را نیز مانند او و خاندانش قرار بده. اما ای خداوند بزرگ زندگانی مرا مانند محمد)ص( و خاندان

خواهم که بر من منت گذاشته و مرگم را ام مانند آن بزرگان نبوده و نیست. از تو میآگاهی که زندگی

شهادت در راه خود و اسالم عزیزت قرار بدهی. اکنون که شما ای پدر و مادر عزیزم! این وصیتنامه را 

ام. خداوند با عشق خود به سودا نشسته است. چرا که فرموده هر کس ید، من به آرزویم رسیدهخوانمی

کنم و چون شهیدش کردم خونبهایش بر شوم و چون عاشقش شدم شهیدش میعاشقم شود عاشقش می

کنید. چرا خواهم در شهادتم گریه نمن واجب است. بنابراین از شما پدر و مادر عزیزم، برادران و خواهرانم می

 .که معامله و سودایی با چنین سود و بهای گزاف گریه ندارد و اگر دارد، گریه شوق و شادیست
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خون دادن و از خدا بها گرفتن وه که چه زیبا و پرسود سودایی است. اما سخنم به شما برادران و خواهران 

شورا تا امروز و تا آن زمان که این کره ایمانیم: گوش دل فرا دهید و بشنوید فریاد حسین)ع( را. چرا که از عا

چرخد آسمان و زمین پژواگر این فریاد است که )هل من ناصر ینصرنی( بر شما خاکی بر مدار خود می

برادرانم فرصتی است که با حضور مؤثر خود امروز یاری کنید حسین زمان، خمینی کبیر را و بگشائید راه 

گونه بودن. ران و مادران فرض است در صحنه بودن و زینبکربالی حسین زهرا)س( را. بر شما خواه

زینب)س( زنی که مردانگی در رکابش، جوانمردی آموخت. زنی که تا قیام آغاز شد فرزندش را به قربانگاه 

آورد و در مرگ او و دیگر عزیزانش هیچ نگفت و آنگاه زبان علی)ع( در کام، رسالت حسین)ع( بر دوش، و 

پی، او تنها و در بند چون صاعقه برطاغوت و طاغوتیان فریاد برآورد و آموخت زندگی را بر کاروان اسیران در 

هر زن مسلمان تا هر زمان و هرگاه که طاغوتی هست و صدامی. اما بار خداوندا، در این لحظات آخر که به 

یفه شرعی و دفاع گیرم که فقط برای ادای وظشوق وصال تو رو به کربالی حسینت دارم تو را به شهادت می

شتابم و سر بر کف دارم. از تو تقاضا از دین مقدس تو و اسالم تو و رهایی کربالی حسینت از لوث کافران می

دارم ببخشی گناهان مرا و قبول کنی این ناچیز هدیه مرا. خونم را که به پای درخت اسالمت و بفرمان اوالد 

ا شما پدر و مادر عزیزم این است که بپذیرید خواهش ریزم. و حال سخن آخرم برسولت، خمینی کبیر می

مرا و بر شهادتم گریه نکنید، من امانتی از خداوند نزد شما بودم که باز پس دادید، من قدرتان را ندانستم اما 

کنم که سخت به حاللیت شما عزیزان محتاجم، پس پدر و مادر عزیزم، حاللم در لحظه آخر احساس می

این است؛ پدرم، اگر روزی کربال فتح شد و خواستی به زیارت حسین)ع( بروی! عکس  کنید. خواهش دیگرم

مرا حتی االمکان در کنار مرقد موالیم امام حسین)ع( بگذارید و به موالیم بگوئید این فرزند من مخلص تو 

ست که از اهلل این ابود. بگو موالجان، دوست داشت با قدم خودش به زیارتت بیاید. سفارشم به امت حزب

والیت فقیه جدا نشوید و در نمازهای جمعه و جماعت شرکت کنید. آنان که گردانندگان چرخ امور دولتی 

رساند. هستند کم کاری نکنند، چرا که کار مداوم و دلسوز و خالق شماست که کشور را به خودکفائی می

شبهای جمعه بر قبرم قرآن بخوانید؛ به  پدر و مادر عزیزم، برادرانم داریوش و خسرو عزیزم، خواهران گرامیم،

ام، روز محشر در حضور موالیم حسین)ع( که اماممان دعا کنید و بدانید که اگر من با داشتن سر شهید شده

ام. فقط دعا کنید که او شفاعتم کند و این قصور کشم که هیچ خدمتی نکردهسر بود، خجالت میبی

 .سرداشتن را بر من ببخشد

 را تا انقالب مهدی خمینی را نگهداخدایا خدای

 نبه امید آمرزش خودم و هدایت شما همگا

 یخداحافظ شما اصغر مختار
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 سید نعیم زاهدی وصیتنامه شهید واالمقام

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 الموت و لو کنتم فی بروج مشیده.اینما تکونوا یدرککم 

 .های سخت و محکم قرار گیریدآید ولو اینکه در کاخسراغتان میهرکجا که باشید مرگ به 

گذارد. در این زمان دنیا برای او شود و مدتی را در دنیا به حالت کودکی پشت سر میانسان روزی متولد می

بازی است. کند که دنیا همین اسبابنگرد، فکر میبازی که در دست دارد میارزش نداشته و فقط به اسباب

کند، یا دنبال انحرافات حرکت کرده و به چیزهای ظاهری رسد یا راه صحیح را انتخاب میسن جوانی می به

کرده و به خانه و کند. بعد از مدتی ازدواجمانند: لباس پوشیدن، شانه بر سر زدن و چنین چیزهایی فکر می

سوی آن حرکت کند. اما همه و بهنگرد و فقط به فکر این است که گاهی مادیات را دنبال کرده کاشانه می

باشند و آنچه ماندنی است رضایت خدا، اخالق حسنه و اعمال نیک، که ما فاقد آن هستیم. در این رفتنی می

 :حال باید به این دعای هنگام تحویل سال بپردازیم که

لنا الی احسن الحال. خدایا القلوب و االبصار، یا مدبر الیل و النهار، یا محول الحول و االحوال؛ حول حایا مقلب

 .ایتو خود حال ما را تغییر ده که فقط تو آمرزنده و بخشنده

آورم، شاید دیگر مالقاتی حاصل نشود و آنچه را که خداوند بخواهد اینک که این مرقومه را به نگارش درمی

 .و ببخشند شود. امیدوارم که همه دوستان و اقوام و همه افراد روستا، مرا حالل کردههمان می

رود کس زنده نزد خدا نمیچند کلمه باتو ای همسر گرامی! بدان و هوشیار باش که مرگ حتمی است و هیچ

هایی که فکر و ذکرشان جنگ است. ولی بدان که کشند و چه آنهایی که خود را از جنگ عقب میچه آن

زبان هم بزنند، ولی بشارت باد مهمیشه دشمنانی سد راه اسالم وجود داشته و دارند و ممکن است که زخ

خوبی صابران را، کسانی که صبر را پیشه کرده و آمرزیده هستند. سرپرستی فرزندان را فراموش نکرده و به

که مادری مهربان برایشان باش که احساس کمبود نکنند. شما ای مادر، برادران و خواهران! مرا ببخشید چون

برای من طلب آمرزش کرده و از خدا بخواهید که مرا جزء شهدای واقعی  ام وبرای شما دلسوزی واقعی نبوده

 .قرار دهد

شاءاهلل که ادا نمایید. ده هزار ریال است که نویسم انهای خود برای ادای آن میاما چند کلمه در مورد بدهی

پرداخت شود. های دریافتی بیشتر رسیده است باید به صندوق دریافت نشده است و هر چه قدر که از فیش

تعداد دو کارتن سرامیک چهارگوش به آقای سید عبدالرسول معصومی بدهکار هستم. مبلغ دویست و بیست 

( تومان به قربان و مزد سه کارگر که سیصد و شصت ۱۶۰۰صد )تومان به فرزند میرزا اکبر و یک هزار و شش

 .شاءاهلل پرداخت شودمی که انتومان است به سید احمد و دویست و بیست تومان به غالمحسین اسنا

های شهدا و گشایش راه کربالی به امید پیروزی نهایی رزمندگان اسالم و سالمتی امام، سربلندی خانواده

 حسین )ع(. والسالم

 ۱۳۶7/۲/۲۶ـ سید نعیم زاهدی 
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 محمود راحتی اموصیتنامه شهید واالمق

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 انا هلل و انا الیه راجعون

 
ما از او هستیم و بازگشت همه ما به سوی اوست. چون در این ایام اسالم در خطر منافقین است، پس الزم 

است که ما برای حفظ اسالم به جبهه برویم. باری ما با کمال شوق به جبهه حق علیه باطل اعزام شدیم. 

وصیت من به برادران هم سن و سال خود و به دوستانم این است که راه ما را ادامه دهند و امام را تنها 

هایم این است که کالس را ترک ننمایند و در این راه که خود یک جهاد نگذارند. وصیت من به همکالسی

ه آرزوی خودم که شهید شدن خواهم که اگر من برود کمال کوشش را نمایند. از پدر و مادرم میبشمار می

است، رسیدم برایم گریه نکنند و هیچگونه ناراحتی نداشته باشند. چون الزم است که ما به جبهه برویم و در 

خواهم؛ چون وقت تنگ راه اسالم و قرآن فدا شویم. در پایان از تمامی خویشاوندان، پدر و مادرم معذرت می

 .که مرا ببخشید بود و نتوانستم خداحافظی کنم امیدوارم

 
 ۱/۸/۱۳۶۰در تاریخ 

 
 قربان محمدی شهید واالمقاموصیتنامه 

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 

 .اهلل امواتاً بل احیاءٌ عند ربهم یرزقونوال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل

 

جانب قربان محمدی، به رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی. سالم به تمامی شهدا. این با سالم و درود

 جهت ،۱۳۶۴/۲/۹ تاریخ به خواجه جمالی ، صادره از۱۹، شماره شناسنامه ۱۳۴۶فرزند محمد، تاریخ تولد 

خواهم که شهدای ما را با اعزام شدم. خداوندا! از تو می ظلمت علیه نور هایجبهه به اسالم رزمندگان از یاری

طوری که ما را پاک و منزه از مادر متولد کردی، خواهم، همانشهدای کربال محشور بداری و از تو می

صدر اسالم محشور بدار. ای طور، بدون هیچ عیب و نقصی از دنیا ببر. اگر ما شهید شدیم، با شهدای همان

خواهم که پشت جبهه و خود جبهه را فراموش نکنید. ما در این جنگ شهدای ملت شهیدپرور! از شما می

دهم که این شهدا را فراموش نکنید، جنگ را فراموش بسیاری دادیم. شمارا به خون حسین )ع( قسم می

http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=1135
http://neyrizema.ir/texts.php?portal=defa&id=973
http://neyrizema.ir/texts.php?portal=gardesh&id=3308
http://neyrizema.ir/texts.php?portal=gardesh&id=3308
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خواهم ری کنید. ای مردم شهیدپرور! از شما میتک شما واجب است که از آن پاسدانکنید. این جنگ بر تک

ها قاطعانه رفتار کنید. ای ملت عزیز! شما فکر دنیا نباشید، دنیا که جلو هرگونه ستون پنجم را بگیرید و با آن

محل گذر است؛ چه در رختخواب گرم بمیری، چه در سنگر اسالم به شهادت برسی؛ هردوی آن مرگ است، 

ای؟ تو که در این پرسند: آیا در طول این مدت عمرت هیچ جهاد کردهبر از تو میاما چه مرگی؟ شب اول ق

پردازی، گذرانی میمدت به خوشگذارنی مشغول بودی، با خیال راحت کنار همسر و فرزندانت به خوش

های آتشین دشمن دعای شب به جبهه بیاوببین چه شور و حالی دارد. برادران دینی شما، در زیر گلولهیک

شوم. در آخر دعا برای سالمتی امام و رزمندگان و آزادی کنند. زیاد مزاحم نمیکمیل و توسل را برگزار می

کربال و اسرا، برای شادی روح تمامی شهدا صلوات. خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی، حتی کنار مهدی )عج( 

خواهم که مرا حالل کنند. ها میو از آنرسانم دار. پدر، مادر، خواهر و برادرانم را سالم میخمینی را نگه

 .دیگر عرضی ندارم جز پیروزی اسالم و مسلمین

 


