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                                                               سخن ناشر  
  

اي گرانبها از وجود دالورمردانی است که دوران ارزشمند دفاع مقدس گنجینه
اي بزرگ آیـین جهـاد را جاودانـه سـاختند و خـود در عـین سـادگی        در حماسه

  .قامتانه تا آستان دوست پرگشودندراست
سنگ اسـت کـه بایـد نسـل بـه      اي گرانمیراث به جامانده از این عزیزان ودیعه

وصـایاي  . نسل حفظ شود تا بتواند ضامن بقـا و اسـتواري ایمـان آینـدگان گـردد     
ناپـذیر  طلبد در تالشـی خسـتگی  ترین جلوه این میراث است که میشهدا شاخص

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از ساماندهی در اختیار نسل کنونی قـرار  
 .مسائل اجتماعی و سیاسی روز باشدگیرد تا راهگشاي بسیاري از 

براي تحقق این مهم ضرورت نشر و ترویج اسناد مربوط به شـهدا را   نشر شاهد
جم ایـن وصـایا را در   نسـ کوشد با روشـی هدفمنـد و م  میبر خود فرض دانسته و 

  .قالب مجموعه کامل وصایا و یا گزیده موضوعی ارائه دهد



 

    )دفتر اول(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت       8
 

زمینـه، اکنـون ایـن مجموعـه بـا       هاي صورت گرفته در هـر دو عالوه بر تالش
محور قرار دادن وصایاي شهداي فرهنگی، بر آن است تا پرداختی ویژه نسبت بـه  

حاصل این تـالش تـدوین   . هاي این قشر از رزمندگان داشته باشدآرمان و اندیشه
والیـت فقیـه،   : دفتر در قالب گزیده موضـوعی وصایاسـت کـه مسـائلی نظیـر      10

، انقالب و اسالم، )علیهم السالم(هید و شهادت، اهل بیتروحانیت، حجاب، بسیج، ش
  .شودرا شامل می... هایی به ملت، مسئولین، خانواده و شناسی، توصیهدشمن

استخراج این فهرست موضوعی از وصایا با توجه به موضوعات شـاخص مطـرح   
توانـد نشـانگر   نامه قشر فرهنگی صورت گرفته و خود این امـر مـی  شده در وصیت

  . هاي فکري فرهیختگان زمان جنگ باشددغهدغ
عنایـات پروردگـار متعـال و     در سـایۀ توانسـته   بالد کـه به خود می نشر شاهد

را بـه سـامان    این مجموعـه  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(توجهات حضرت ولی عصر
 آثـار بعـدي  خـود را در   هاي آیندةفعالیت دورنمايامید است که بتواند برساند و 

  .نمایدترسیم 
لــیال  پــور،هــاي مســتمر خــواهران زهــرا ملــکدر پایــان الزم اســت از تــالش

   کــه در تــدوین ایــن مجموعــه  ملیحــه وفــا مقــدم و مــوالئیزهــرا  فــر،انمیرزایــ
  .قدردانی نماییماند؛ کوشیده

  
  نشر شاهد

    91پاییز 
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                                                                 پیشگفتار    
  

قصه عاشقی و روزهاي عاشقی، قصه کهن روزگارانی اسـت کـه حـد و مـرزي     
بــراي روزهــاي آن متصــور نیســت و در قیــد و بنــد زمــان و مکــان نگنجیــدنی؛  

و این حکایت دوران هجرانـی اسـت کـه بعـد از قصـه      » .روزگاري آمد و گذشت«
  . آغازدعاشقی می

ها و چه کم قصـه مردانـی کـه عاشـقانه     فتنو چه بسیار است از این آمدن و ر
نرد عشق باختن در مکتـب عاشـقی دلـی بـه     ! تررفتند و به هنگام آمدن عاشقانه

طلبد و تنها خدا را دیدن؛ و این چنین است روزگار دریادالنی کـه  وسعت دریا می
. خود از نسل پاك دریا بودند و دعایشان در نهایت اجابت به طلب شهادت رسـید 

هـایی کـه تـو را عمـري پایبنـد      وابسـتگی  بی اسـت دل کنـدن از همـه   رسم غری
گسـلد؛ بـه خیـال مـا،     سازد و گاه به تلنگري رشته این وابستگی میخویشتن می

   خواهـد و سـیمرغی کـه تـا     رسیدن به این گسستگی اتصالی به بلنداي قـاف مـی  
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و گسسـتگان  ي آن رسیده؛ اما نقش خیال من و تـو از جـنس خـاك اسـت و     قله
هـایی کـه روزي بـر پیکرشـان شـقایق روییـد و       همان! رسیدن را بال پرواز از نیاز

. گلویشان هزار حنجره شد براي فریاد و خونشان وارثـی بـراي روزگـار وامانـدگی    
گویم سنجیدن فاصله زمان من و تو با روزگار عاشقی اکنون بـه  راستی خود را می

هد براي رسیدن به ارتفـاع درك ایـن   خوااندازه فرسنگی است یا سالیان نور را می
  دلدادگی؟ 

بازي، همیشه خـدا را  شود وقتی در میانه این همه رنگبه راستی ما را چه می
اي قصـه ! خوانیمآوریم و قصه عاشقی را از لونی دیگر میها کم میمیان همه رنگ

قصـه  ! که تا شب به پایان راه نرسیده دیدیم رنگ خدا را در سطر سطر این قصـه 
مگر نه این بـود  . آنانی که در خود خدا را دیدند و خیال و هوي و هوس را بریدند

کسی را ... معلمی شغل انبیاست «که زمزمه درس مکتب و پاي منبر، این بود که 
اي بندگی و خلـوص بنـدگانی کـه سـیره     »...آموزید، بنده اویید که از او کلمه می

فرازي را همـراه آراسـتگی بـه مناعـت     پیامبرگونه برگزیدند و رسم آزادگی و سـرا 
ها را به جان خریـده و از  ها و اسارتطبع و عزت نفس ترجیح دادند و همه مرارت

جهاد و شـهادت  در آسمان سنگر تعلیم و تربیت و علم و دانش به پرواز درآمده و 
دفاع از کیان اسالمی بال خـدمت گشـوده و سرمسـت از شـراب عشـق الهـی،       به 

 عشـق  اسـت؛   مثنـوي عشـق   بر خاك خشوع افتادند، گاه گمنامانهقامتانه و راست
مردانی که از سنگر مدرسـه بـر سـنگر جهـاد پیشـانی سـاییدند و بـا گذشـت از         
خویشتن خویش، عین اصالت انسانیتی شدند که هماره تاریخ را تبلور رنـج همـه   

مصداق حدیث علوي، آنجا کـه مـوال و مقتـداي ایمـان، حضـرت      . ها باشندانسان
هـاي  اند و شـیران عرصـه  هاي شبنیمهاینان نیایشگران «: فرمود) علیه السالم(لیع

  »...جهاد و پیکار روز 
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هـاي  اي فاتحـان قلـه  نامه شهیدانِ عرصه فرهنگ و تربیـت و بـه گونـه   وصیت
حماسه و ایثار همواره خط و نشان نقل شجاعت، خلوص، صـداقت و عبـادت ایـن    

و تفحص در خط به خط این سـطور درکـی بـه     گمان غورو بی. دالور مردان است
بلندي ایمان و بندگی را خواستار است تا در کاوشی بتوان ایـن همـه را جسـتجو    

  . کرد
هاي شهداي فرهنگی کشور در میان خیل عظـیم شـهداي   نامهمطالعه وصیت

آالیش مردانی است که با وجود علـم بـه   بی يدیگر، بیانگر واقعیتی روشن از دنیا
گشوده و بر گـرده اسـب   ي زنجیر اتصال غفلت را از پاي هاي دنیواستهتمامی خو

هـایی اسـت کـه    گویـه ها و دلنوشتهو گواه این مدعا، دست. راهوار آسمان بستند
هاي غیـرت و جـوانمردي   ها انداخته باشیم، رگههنوز هم اگر گوشه چشمی بر آن

بر احوال کسانی کـه   دهند که اندکی اندیشهرا در روح و جانمان تکانی سخت می
سخاوتمندانه از سر سفره دنیا برخاستند و آنگـاه در کنـار جویبـار جـاري تجلـی      

  ! هاي امروزي استنشستند، چه حکایت دشواري براي روزمرگی
گرانـه بـراي نقـل آنچـه     نگاهی هنرمندانـه از روي صـداقت و بینشـی روایـت    

بـین دنیـایی مـا    گان حقیقـت خواهیم خواند؛ رفته رفته نگاه تزویر را از مقابل دید
  . کندزده ما حک میکناري زده و نقش خدایی را بر تارك جان و شعور خواب

هـاي  اندیشه بسیجی ماوراي تفکراتی است که در میـان همـه اندیشـه   تفکر و 
تعقلی دنیایی است و فرهنگ بسیج، تنها فرهنگ پایداري که ریشـه در احسـاس   

هایشـان از بیـداد و سـتم خـم بـود و      انهخدایی و اسالمی جوانانی داشت کـه شـ  
سرانجام این اندیشه رساندن فریاد حق بر حلقوم استبداد بود تا سر دهند آنچه را 

آنان مردان مردي بودند کـه بـا اتصـال بـه منبـع فـیض،       . که مایه سربلندي است
سالیان پربار جوانی خویش را به شوق اسالم زیستند و انـس و الفتـی دیرینـه بـا     
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بیـنش بسـیجی، در فرهنـگ دنیـایی معلمـان و      . داشتند) علیهم السالم(هارائمه اط
اي برخـوردار بـود و بـدایت و نهایـت ایـن تفکـر       فرهنگیان شهید، از جایگاه ویژه

پرداختن به مسـائل دینـی و   . هاي معرفت و انسانیت را نشانه رفته بودهمواره قله
جملـه مـواردي    از هـا الخصوص قشر تحت تعلیم آنگران علیتوصیه و سفارش دی
  . خوردهاي این بزرگان به چشم مینوشتهدست است که در البه الي

توصیه و سفارش به دعا و نیایش و اصل عمل به احکام نماز و روزه، تربیـت و  
   مبــارزه بــا نفــس امــاره و حفــظ و صــیانت از حــریم تقــوي و حجــاب، از نکــات  

د و ایمان راسخ از آن سخن به میـان  توان با تکیه بر اعتقااي است که میبرجسته
گیري از تفکر ماوراي دنیایی محصول تربیتی داشتن پشتوانه اسالمی و بهره. آورد

 بدین ترتیـب اند و است که سالیان سال بزرگان ما در راه اشاعه و نشر آن کوشیده
دار در میان قشري به وقوع پیوسته که تربیت فرهنگـی و علمـی جامعـه را عهـده    

  . ستبوده ا
از زبـان مانـدگاران هشـت سـال دفـاع       گرانبهـا اي تدوین و گردآوري گنجینه

مقدس و شهداي فرهنگی عرصه جهاد و شـهادت؛ امـروز تنهـا راه دسترسـی بـه      
راه تواند بشـریت امـروزي را در   هایی است که میها و توصیهمستندترین سفارش

  . گر باشد، هدایتپرفراز و نشیب زندگی
هشت سال دفـاع، تالشـی در    انقدرصایاي این شهداي گرو ازتدوین ده مجلد 

  .حوزه پردازش و توجه به اصل مستندات شهیدان به ویژه شهداي فرهنگی است
   تـر  تـر و نمایـان  اما آنچه در این میان از دیگر نکات موجود در وصایا برجسـته 

  . گر است، پرداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب استجلوه
ــر ــوع   گ ــائل و موض ــردآوري مس ــا گ ــژوهش ب ــان  وه پ ــاگون از می ــاي گون         ه
هاي موجود و در دسترس، ضمن پرداختن به اصل آنچه باید نسبت بـه  نامهوصیت
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هـا  مندي این اندیشـه گیري و هدفهاي شکلآن توجه وافی مبذول داشت؛ زمینه
نقطه حائز توجـه در  . ترا از منظر دینی و انقالبی در بوته تجربه و تماشا نهاده اس

هاي متعالی است که در جاي جاي وصایا نمود عینـی  میان وصایا، حکایت اندیشه
توجه به جایگاه والدین . شهداست اه عمیق و معنوي این قشر ازداشته و بیانگر نگ

ها و حفظ حریم خانه و خانواده و بذل توجه به همسـر و  گذاري این نعمتو ارزش
از دیگـر محورهـاي مـورد    . اي خلق این آثار قرار گرفته اسـت هفرزندان از اولویت

هاي جهاد و حفظ و حراسـت از  هاي حضور در جبههبررسی در میان وصایا انگیزه
مـردي از اهـل   بزرگ آن روزها که. سالمی و ایرانی استمیهن و از حریم مرزهاي ا

پیمـان  عشق، پرچم اتحاد به دست گرفتـه بـود و پیـر و جـوان در زیـر آن علـم،       
همبستگی خوانده بودند که تا آخرین نفس بـراي ایجـاد مدینـه فاضـله اسـالمی      

گویی شهدا در پاسخ به نداي والیت فقیه زمانـه، از  بکوشند، آیین مریدي و لبیک
و نیز توجه به اصل والیت فقیه و رهبـري و   وصایاي ایشان متجلی استنقاط اوج 

کـه بـه    له سفارش کاروانیـانی بـود  ت، از جمصفات رهبري، امام خمینی و روحانی
  . اندسر منزل مقصود رسیده

ن فرهنگی، توصیه به جوانان و مسؤولین و در آموزان و همکاراتوصیه به دانش
نهایت توصیه به ملت؛ براي همراهی و همدلی بـا رهبـري کـه بـا بیـنش عمیـق       

دسـت   نظیر است؛ و ایـن مهـم بـه   اي مردمی در دنیا بیسیاسی و الهی و پشتوانه
اسالمی که براي احیاي آن  هاي متعالیارزش نیامده است مگر به برکت و حرمت

 انـد و داعیه قیام و شهادت سر دادهاز قشرهاي گوناگون به پا خاسته و  مردم همه
و دسـتورات  ) علیهم السالم(هاي اهل بیتها و هدایتاین همه را مدیون روشنگري

ــ  ــی اله ــاب اســالمی و انقالب ــام  و ارشــادهاي ن ــه از دیانــت و سیاســت ام ام گرفت
   گیـرد کـه   بار ارادت و خالصـی آنجـا جـان مـی    کوله. بودند) رحمه اهللا علیه(خمینی
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نگاهی به آنچه از یادگاران جبهه و جنگ در این وانفساي دلزدگی باقی اسـت،  نیم
      انداخته و عمـل بـه فـرامین و احکـام الهـی و شـرعی را از نگـاه آنـان بـه تماشـا           

  . نشینیمی
شناسی و ارجحیت شهادت و تعالی مقام شـهید در نـزد   حفظ وحدت، دشمن

هاي بسیج و شهادت است و آنجا که آغـاز راه اسـت و   دگار؛ از جمله سرفصلرپرو
ام و دار اما من هنوز از تکاپو نیفتـاده «اي و راه رسیدن دراز؛ نخوردهتو هنوز زمین

ام و انقالب نعمت خداسـت بـه ملـت    ردهو ندارم دل عاشقی است که براي امام آو
ایـم و  ایران، اما جنگ نباید وحدت و انسجام ما را بگسلد که تا پاي جان ایسـتاده 

اوج فراز و فرود همـه وصـایا و    گمان این فصل،و بی» ...ام همه گوش به فرمان ام
شهدا را تـا قلـه ایـن اندیشـه سـوق داده       تنها نکته اتکالی است که نهایت بینش

  . تاس
رسی، طلب حاللیت و سفارش بـه  می» حاللیت«چه زیباست آنگاه که به بند 

صبر و بردباري را براي آنان که عمري نهال خفتـه در خـاك آرزوهـا، را بـه امیـد      
خواهد تا نماز صداقت و راسـتی  دلت می. ثمري تابستانی به نوازش روزها سپردند

تجلی اخالص است و بیگانـه بـا    را به قامت این شهیدان اقتدا نمایی که نگاهشان
اند کـه امـروزه روز   هاي دنیا برگرفتهچنان دامن از آلودگیهرچه نام دنیا دارد؛ آن

» هنوز بیـدار «هاي آالیش را در دلمردان، شور زندگی پاك و بییاد چنین بزرگ
   دلیـل  امروزي که زمانه در کمین اعتقاد مـا نشسـته اسـت و مـا بـی     . انگیزدبرمی

اثـر، روز و شـب را تکـرار    هاست بر لب سجاده مثل دعـاي بـی  که بدانیم سالآنبی
  .کنیممی
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گویـه شـهیدان فرهنگـی    دل ها همه سرآغاز فصولی است که از سطر سطراین
زده تصـویري تـازه   هاي غفلتو اکنون به جاست تا در فصل ظلمات دل باقی است

  .را از منظر نگاه شهدا وامدار باشیم
مجموعه از گزیده موضوعی وصـایا کـه اختصـاص بـه شـهداي      در تدوین این 

هـا  نامـه فرهنگی دارد، با محوریـت موضـوعات شـاخص مطـرح شـده در وصـیت      
آن به شـرح زیـر    محتواي دفاتردفتر تهیه و تنظیم شده است که  10مجموعه در 

  :است
 دعا و نیایش .1

 والیت فقیه .2

 شهید و شهادت .3

 جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمی .4

 دانش آموزان فرهنگیان و به  توصیه .5

 ملت و مسئولینسخنانی با جوانان،  .6

 )علیهم السالم(اهل بیت و انقالب اسالم، .7

 حجابو  نماز و روزه، احکام اسالمی، حدیث نفس، تقوا .8

 شناسیدشمن، بسیجوحدت،  .9

 و حاللیت طلبیدنصبر و بردباري  .10

ـ  دهدفـاتر   –شـهدا   این مجموعه از گزیده موضوعی وصیت نامه شـهداي  ه گان
حاصل کار جمعی گروهی از کارشناسـان متخصـص در امـر تصـحیح و      -فرهنگی

سـاعت نفـر کـار     3000مـاه حـدود    3ویرایش متون است کـه در زمـانی قریـب    
  . اندکارشناسی صرف به ثمر رسیدن آن نموده
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تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  در خاتمه امید است با عنایات خاص باري
عجـل اهللا تعـالی   (یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولـی عصـر   مورد نظر دست

  . و روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد )فرجه الشریف
  

  سعیده اصغري آذر
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  درآمد   
اگر بخواهیم تمام رویـدادهاي بزرگـی را کـه در تـاریخ بـه وجـود آمـده و در        

خدادي ارزشمندتر و تأثیرگذارتر از فرهنـگ  صفحات آن ثبت شده ارزیابی کنیم ر
ترین قدرت یک جامعه اسـت  شهادت بزرگ. شهادت و اثر شهید نخواهیم داشت 

کنـد و راه را بـراي   بست نتوانستن ها را به فراخنـاي توانسـتن تبـدیل مـی    که بن
در نهـج البالغـه      ) علیـه السـالم  (چنانچه امـام علـی  . نمایدحرکت صحیح روشن می

گونـه اسـت   شود و اینها روشن مییعنی راه براي آن ؛»فابان له الطریق«: ندفرمایمی
تـاریخ   شـود امـا  مـی  ه دور از روشـنی بدون الگو و ب ۀبدون شهید جامع که جامعۀ

سـت  شـهیدانی داکاري عظـیم  افتخار جمهوري اسالمی ایران سرشار از ایثار و فپر
هادت و شـجاعت همـراه بـا    تعلیم و تربیـت ایسـتاده بودنـد و درس شـ     که بر قلۀ

آموختـه  ) رحمـه اهللا علیـه  (نـی امـام خمی  ،خود بصیرت و دیانت را که از معلم کبیر
ها در کنار مرزبانی فرهنگ بـه مرزبـانی   آن ند به فرزندان این کشور آموختند؛بود
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جان خود را بذل نمودند و امروز مـا در   سخاوتمندانه و مؤمنانهمیهن پرداختند و 
گـذاریم و  خیزیم و دست ارادت بر سینه مـی احترام به پا می ها بابرابر عظمت آن

باشـد   .از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کـرد ها و راهشان، براي پاسداشت آرمان
مرام و مـنش  تا پرچم شهیدان معلم و معلمان شهید همواره و هماره در سرزمین 

توانـد  مـی قتـدار ملـی   اکنون در این برهه از زمـان کـه ا  . در اهتزاز بماند این ملت
ضـرورت   ،در ابعـاد فرهنگـی نیـز تجلـی نمایـد      اجتمـاعی  –عالوه بر ابعاد علمی 

بـر  شود که تحقق آن نمایان میهاي فرهنگی بیش از پیش پاسداري از این ارزش
کـه خـود   یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی      عهدة

شهیدان سـرافراز خـود را تجلیـل و    «: ند کهاین کشور شهید زنده و جانباز پایندة
اي ایـن فرمـوده انگیـزه    ».وصایاي آنان را به کار بیاندازیـد تقدیس کنید و آخرین 

هـاي  مهوصیت ناساز فرهنگ از منبع غنی و را شد که وصایاي بکر و دست نخورده
گزیـده موضـوعی    اي تحت عنواندر ده جلد در مجموعهمعلمان شهید استخراج و 

، قـدمی در راه نشـر   که با قلـم  مکتوب نمائیم باشد نامه شهداي فرهنگی وصیت
این حرکت ارزشمند انجام نشـد  . این فرهنگ متعالی برداشته باشیم هرچه بیشتر

 –هـاي گونـاگون کارشناسـی    مگر با بذل مساعی ارزشمند عزیزانی کـه در حـوزه  
سـاز شـهیدان را بـه    نرساندند تا بتوانیم میراث انسـا  اجرا ما را یاري –هماهنگی 

نصرت امـروز   انت تمام برسانیم تا دعاي خیرشان،با ام ،جامعه ينسل امروز و فردا
زد خـداي متعـال دعـاي    اند و نقرین راهمان کند که شهیدان زنده و عزت فردا را

 . مستجاب دارند

  اداره کل امور شاهد و ایثارگران
 شروزارت آموزش و پرو
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   و سپاس  حمد : فصل اول 

  
  )دزفول 1339 - 1367( علی آخوندرجب شهید 

ام و با همۀ شرمی که از گناهان خویش دارم، باز هم بـه امیـد رحمـت تـو     ایستاده
بـا فضـل و کـرم خـود بـا      ! خدایا. چشم امید من به فضل و کرم تو است! خدایا. هستم

در چنـین  پایـان کـه مـرا    تـو را سـپاس بـی   ! خدایا. من عمل کن، نه با عدالت خویش
موقعیت زمانی قرار دادي که بتوانم خدمت ناچیزي در جهت استقرار و پایداري نظـام  

امیدوارم که ایـن خـدمت نـاچیز    . جمهوري اسالمی و حاکمیت قانون الهی انجام دهم
از رحمت تو نومید نیستم؛ زیرا به فضـل و رحمـت   ! خدایا. ... مورد رضاي تو قرار گیرد

عـزّت و   ]بـا [اینـک مـرا ببـین کـه در پیشـگاه      ! خدایا. اموسیع تو چشم طمع دوخته
تـو را شـکر و سـپاس       ! خـدایا ]. ... هسـتم [عظمت تو، در منتهاي ذلّت و مسـتمندي  

هایی که به من ارزانی نمودي؛ هرچند که زبـانم از بیـان   گویم به خاطر همۀ نعمتمی
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حمـد و  ! خـدایا . اشـتم ها را نداین شکرگزاري الکن و قاصر است؛ هرچند که لیاقت آن
  .پایان ما سزاوار تو است و این تویی که حمد و ثناي ازلی و ابدي را سزاواريثناي بی

  
  )مراغه 1340 - 1366(مراغه یعقوب احدي شهید 

حمد و سپاس خدایی را که به من هستی داد و مرا انسان آفرید و شکر خـدایی را  
  .که مسلم و تسلیم دین او گشتم

  
  )سلماس 1341 - 1362(دپور خلیل احم شهید 

نصـیبم کـرد و شـهادتم را روزي    ] را[سپاس خداي را که نعمت جهاد در راهـش  
سپاس خداي را که امام را بر این امت آیـت رحمـت خـویش قـرار داد و سـپاس      . داد

  .خداي را که ملّت ما را ملّتی الهی قرار داد
  

  )اصفهان 1338 - 1365(حسن احمدي قراچه غالم شهید 
اشـرف مخلوقـات و برتــر   ] او را[و الثّنـا او را کـه بـه انســان منّـت نهـاد و       الحمـد 

علم و تفکّر و تعقّل آموخت و مقام واالي پرواز از پلیـدي و عـروج بـه    . موجودات آفرید
  .یین بخشیدعل ملکوت اعلی

  
  )بندرعباس 1339 - 1365(طلب محسن اخالص شهید 

گی بخشید و رهبري بـزرگ بـه مـا    سپاس خداوندي که ما را در ایران اسالمی زند
 . عطا کرد تا از گمراهی نجاتمان دهد و در مسیر اسالم به حرکت درآورد
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  )کرمانشاه 1333 - 1362(حسین اسدي ملک شهید 
ارم که تفضّل عنایت فرمود که بتـوانم وظیفـۀ شـرعی    خداوند تعالی را شکرگز

  .خود را ادا نمایم
  

  )بافت 1335 - 1362(حسین اسکندرزاده افشار ملک شهید 
و خـونم را بـه پـاي ایـن     ] کنم که مرا یاري کردي تـا جـان  تو را شکر می! خدایا[

گویم که رهبري مهربان برایم برگزیدي و مـرا بـه   درخت تنومند بریزم و تو را شکر می
بخشش آشنا کردي تا با جان و دل رهنمودهایش را بشنوم و جهـت احقـاق   کالم روح

گویم که من را آفریدي تـا تـو   تو را شکر می! خدایا . ...ببرمدین مبین اسالم به کار 
گویم که بدنی سـالم بـرایم   تو را حمد می! بارالهی. را بشناسم و شکرگزارت گردم

! اي خـداي مهربـان  . هایـت ببـرم  عطا فرمودي که بیشترین اسـتفاده را از نعمـت  
سـت، بـه   ترین نعمت را کـه همـان انقـالب اسـالمی ا    شکرگزارت هستم که بزرگ

اي رسـاندي کـه   وجود آوردي و قلب مرا با این انقالب آشنا ساختی و بـه مرحلـه  
  .حاضر شدم جانم را فداي این انقالب عظیم بکنم

  
  )اصفهان 1343 - 1365(عبدالمجید اسالمی  شهید 

سپاس خدایی را که این توفیق بزرگ را نصیب این حقیر کرد تا بتـوانم بـه جبهـه    
باشـد کـه مـورد    . شمنان اسالم، از دین و انقالبمان دفاع نمـایم آمده و با جهاد علیه د

  .قبول درگاهش قرار گیرد
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  )فارس 1345 - 1364(حسن اسماعیلی  شهید علی 
گویم که به مـن توفیـق دادي تـا در ایـن جهـاد مقـدس       تو را شکر می! پروردگارا
همـۀ گناهـان   دوست دارم اگر لیاقت شهادت را داشته باشـم، از  ! خداوندا. شرکت کنم

  .دوست دارم مخلصانه در راه تو کشته شوم! خدایا. مبرّا باشم و گناهانم را ببخشایی
  

  )اردبیل 1332 - 1365(نادر اصغري  شهید 
حمد و ثناي خداوند متعال را که به ما رزمندگان توفیـق هـدایت بـه راه راسـت و     

دة گناهکـار و روسـیاه   از اینکه بن! خداوندا. وجود رهبري شجاع و مهربان را عطا فرمود
توانستم به دو نعمت بزرگ و حسینی که یکی اعزام به جبهۀ نـور و دیگـري شـهادت    

چقـدر کـریم و مهربـانی کـه بنـدگان      ! خدایا. کنمدر راه اسالم است، برسم، تشکّر می
  .کنیگناهکار را نیز از درگاه خود مأیوس نمی

  
  )خمین 1339 - 1364(محمد اصغري شهید علی 

شکرْ خدایی را کـه همـه از او اسـت و همـه بـراي او اسـت و       .  و حمداً هللاشکراً هللا
همه به سوي او است؛ خدایی که زنده کرد ما را و زندگی کردن ما و بازگشت ما همـه  
به سمت او است؛ پیروزي از او است؛ بر ما منّت گذاشـت و مـا را وسـیلۀ فـتح کـربال،      

شـکر و حمـد   . شـکراً هللا و حمـداً هللا  . ار داد، فتح نفس قر]هااز آن[فتح قدس و باالتر 
 ، ولی توفیق دستیابی بـه بهتـرین  )خاك(اي پست خلق کرد خدایی را که ما را از ماده

این من نبـودم کـه عبـد شـدم،     ! خدایا. لقاء اهللا عطا نمود؛] به ما[را  هاها و مقاممکان
همه چیزم از تـو اسـت،    !خدایا. به من عطا نمودي] را[بلکه تو لیاقت بندگی درگاهت 

  . ام و مرگمزندگی
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  )فارس 1344 - 1364(شهید محمد افروغ  
ابتـدا وصـیت  ! خـدایا . گویم که در این برهه از زمان قرار گـرفتم خدا را سپاس می

شـود کـه بخـواهم وصـیتی     ام را بگویم، صریح و با اطمینان کامل که شـرمم مـی  نامه
فقـط از  ! خـدایا . ند که هرگز لیاقت آن را نـدارم بنویسم که برایم به عنوان شهید بخوان

دهـم  را واسطه قرار مـی  )علیه السالم(خواهم که گناهان مرا ببخشی و امام حسینتو می
اکنون که در این برهه از زمـان  ! خدایابار. مت مرا مورد شفاعت قرار دهدکه در روز قیا

دینـی را کـه بـر گـردن مـن       گویم که توانستمام، هزار مرتبه تو را شکر میقرار گرفته
  . است، قسمت کوچکی از آن را ادا کنم

  
  )شاهرود 1342 - 1362(عباس امیري  شهید 
گویم و تو را بـه خـاطر آن همـه نعمـت     ات شکر میبزرگی] خاطر[تو را به ! خدایا

چه زبانی گویاي لطف و کرم تو بـراي هـدایت بشـر اسـت؟     ! خدایا. پایان شکرگزارمبی
توفیق را به من داد که بتوانم وظیفۀ شـرعی خـود را در   ] این[را که  کنم خداشکر می

  .حد توانم نسبت به اسالم و قرآن انجام دهم
  

  )اصفهان 1341 - 1365(اکبر باباجانی ریزي  شهید 
بنا به صالح تو و به خاطرت در زمانی که تشخیص دادم که بایـد بـه   ! بار پروردگارا

ردگار و توفیقی که خداوند نصیب این بنده گردانیـد  به امید پرو. جبهه روم، عازم شدم
خـواهم کـه هرچـه گنـاه در     از تو می! کنم و سپاسگزارم و خدایاو از این بابت شکر می
ت ببخشـی  ات و به کرامتت و به رأفتت و مقامام را به بزرگوارییاین مدت حیات کرده
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عجـل اهللا  (ز سربازان امام زمـان محشور گردانی و مرا یکی ا )علیهم السالم(ۀ معصومو با ائم
  .بگردانی، هرچند لیاقت سرباز بودن را ندارم )تعالی فرجه الشریف

  
  )قزوین 1338 - 1361(محمدباقر بابایی  شهید 

تـو را  ! بـار خـدایا  . 1»ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین«
کـه خـطّ سـرخ شـهادت را بپیمـایم و بـه        گویم که مرا در راهی قرار داديسپاس می

  . خاطر تو باشم
  

  )قوچان 1343 - 1365(محمدعلی باقرپور  شهید 
سپاس و ستایش خداوند تعالی را که توفیق طاعت و بندگی و جهاد در راهـش را  
به انسان عنایت کرد تا به کمالش برساند و خدا را شکر که این توفیـق عظـیم نصـیب    

  .ا در طریق بندگی در راهش، به جهاد بپردازماین بندة حقیر نیز شد ت
  

  )قصرشیرین 1328 - 1365(محمدحسین باقري  شهید 
  .سپاس خدایی را که مرگ و زندگی را آفرید تا به وسیلۀ آن، بندگانش را بیازماید

  
  )فردوس 1342 - 1365(سیدرضا برسرآمد  شهید 

ضـعفان و  بخـش مست حمد و سپاس بر آفریدگار جهان، خـالق آدمیـان، عـزّت   
خوارکنندة مستکبران که از همه چیز آگاه و بر همه چیز بیناست، دانـاي کـلّ راز   

همه از او هستیم و همه به سوي او بـاز خـواهیم   . نیاز استاست و از همه چیز بی
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شکر و سپاس او را که . گشت و تنها او است که سزاوار شکر و شایستۀ سپاس است
تا ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر خویشتن رهبري بیدار و آگاه نصیب ما کرد 

زوال پروردگاري که مرا موفّق داشـت  خویش بازگرداند و سپاس به درگاه ذات بی
که در راهی قدم گذارم که رضا و خشنودي او در آن است و مرا با هدف و آرمانی 

  . آشنا ساخت که در راه رسیدن به آن سر از پا نشناسم
  

  )تهران 1331 - 1359(محمد بنکدار  شهید 
گـویم و تـو را شـکرگزارم؛ پـس تـو را شـاهد         اکنون تنها با تو سخن مـی ! خداوندا

باشـد و  عزیزترین و بهترین چیزي که تو به مـن دادي و آن جـانم مـی   ] که[گیرم می
نمـایم؛  بـراي رضـاي تـو هدیـه مـی     ] و[چیزي بهتر از آن ندارم؛ پس آن را در راه تـو  

  . به ما عنایت فرمودياي که خود تو هدیه
  

  )اراك 1343 - 1366(اسماعیل بهاري  شهید 
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (گویم که مرا در بین سربازان امام زمانتو را شکر می! خداوندا

کنم که لیاقـت خـودم را بـراي ایـن سـربازي بـه       قبول کردي و من سعی می )الشریف
شـود،  انقالب و اسـالم خـدمتی مـی    اي بهاگر با کشته شدنم ذره! خدایا. اثبات برسانم

  .گزارم که این توفیق را عنایت کرديشکرت می
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  )اهواز 1339 - 1361(محمدعلی ترکان محمدآبادي  شهید 
هاي بیکرانش را بر ما گسترده و تمام کرده حمد و سپاس بر خدایی که نعمت

نـد و  اربـان سپاهیانش قوي و پیـروز و مه . و نیازهاي بشر را خود دانسته و برآورده
  .فرمانش بر همه واجب است] اجراي[انتهاست و عظمتش بی

  
  )شهرکرد 1345 - 1364(انی گاهللا ترکی هرچامین شهید 

حمد و سپاس خداي را که پروردگـار جهانیـان اسـت و هسـتی مطلـق و قـدرت       
مطلق و آزادي مطلق فقط شایستۀ او است؛ خـدایی کـه جهـان را بـه ایـن زیبـایی و       

هـا داده و  هاي زیـادي بـه آن  نعمت و موجودات گوناگون را آفرید و دهعظمت خلق کر
جـز او خـدایی   ] و[بعد به سوي خویش هدایت کرده است؛ خـدایی کـه واحـد اسـت     

همتاست و همه محتاج اویند؛ چراکه خداوند در بدو تولّـد، روح  نیاز و بینیست، که بی
عناست؛ و خدایی کـه خـون   مخود را در انسان دمید و هر چه هست، هیچ و پوچ و بی

هاي من جاري ساخت و به من تحرّك بخشـید تـا بتـوانم در ایـن دنیـا کـه       را در رگ
کشتگاه آخرت و محلّ آزمایش است، خوب کشت کنم و خوب به وظایفم عمـل کـنم   

انّـا هللا و انّـا الیـه    «و بعد به امر خدا به سوي او بـازگردم؛ چراکـه خـدا فرمـوده اسـت      
و حمـد و سـپاس   . »گـردیم مـی  ا همه از اوییم و به سـوي او بـاز  م«؛ یعنی 1»راجعون

اش کـه اسـالم اسـت،    خدایی را که به من توفیق داد که به خود آیم و در راه مقـدس 
    قدم برداشته و به جبهه بیایم و با عزیزتـرین چیـز، یعنـی جـانی کـه در بـدن دارم و      

  .سته و جهاد کنمترین سالح، یعنی ایمانم به مبارزه علیه کفر برخاقوي
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  )کرمانشاه 1335 - 1367(حسین تکلو غالم شهید 
د سـاختی و از       ! بارالها چگونه تو را شکر نگویم که از همـۀ مکاتـب عـالم مـرا موحـ

را در دلـم جـاي دادي و    )علیهم السـالم (موحدین مسلمان قرارم دادي و محبت آل علی
سـالم اهللا  (یخ، فرزنـد پـاك زهـرا   در زمان امام خمینی، این آیت حق و این بزرگمرد تار

اگرچه هنـوز نفـس بـر مـن غالـب اسـت و در پیشـگاهت        ! خداوندا. قرارم دادي )علیها
روسیاهم، اما تو را شکر که بذر ایمان را در دلم کاشتی تا باورم شـود کـه تـو حقیقـت     

 معناسـت و تـو را سـپاس      داري و معبود و معشوقی جز تو نیست و عـالم بـی تـو بـی    
ترین راه رسیدن به خویش، یعنی جهاد را به من آمـوختی تـا بـراي    م که کوتاهگویمی

رسیدن به تو از آن عبور نمایم و اگر این اعمالم با وضعی کـه مـن دارم، جـز کوبیـدن     
کوبم تا سـندان بشـکند و اگـر در را    چکّش بر آن می قدرآنچکّش بر سندانی نباشد، 
زنم تـا گـرد پـاي    آن در به حال گدایی زانو میهاي پشت بهبه رویم نگشایی، بر خاکرو

  . عابرین آن بر سر و صورتم نشیند و تو بر من رحم نمایی
تو را شکر که مرا از آنانی قرار ندادي که در خانه بنشـینم و ببیـنم کـه از    ! اي خدا

ت را بـه خـاك و خـون مـی      خبران، جگرگوشهخدا بی کشـند و بـر زن و   هاي ایـن امـ
نماینـد و  کنند و به شهرها تجاوز و به ناموس مسلمین اهانت مینمیفرزندانشان رحم 

گـذاري  هایشان در شهرها به بمـب کنند و با نوچهها شکنجه میاسیرانمان را در زندان
گر باشم تا جنـگ کـی تمـام شـود و از سـفرة      گاه من نظارهپردازند و آنعام میو قتل

  . ا دلیل بتراشمهگسترده بهره نگیرم و براي نرفتن به جبهه
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  )اراك 1330 - 1360(محمدمهدي ثامنی  شهید 
سپاس بر خداي بزرگ، آن خدایی که همۀ هستی و توانایی و آگـاهی مـا از او   ] با[

سپاس بر خدایی که بر ما منّت نهاد و رسوالن و منذرین را بـراي  . نمایماست، آغاز می
سپاس بر خدایی . نسان فرستادرشد و باروري اندیشه در جهت کرامت و تکامل معنوي ا

ها، ظلمت و خفقان شب سیاه استبداد را محو ها و سالکه با الطاف بیکرانش پس از قرن
سپاس بـر  . الهی را بر ما ارزانی داشت ]ت[و نابود ساخت و انقالب اسالمی، این موهب

هـاي  خدایی که در سرزمین ایران، براي ما رهبري عطا فرمـود کـه بـه یقـین رهبـري     
و فریادهـاي رسـایش، کـاخ   ] اسـت [اش نشانگر دردهاي محرومین جهـان  امبرگونهپی
جباران زمین را به وحشت انداخته و براي ما همین بس که او یـک مـو از   ] نشینان و[

سپاس بر خدایی که در پیامد ایـن  . دهدنشینان ترجیح مینشینان را به همۀ کاخکوخ
   گرچـه تمـام   . بـا قـدرت الیـزالش نـابود نمـود      ها راانقالب عظیم، تمام موانع و توطئه

هاي شرق و غرب و صهیونیسم جنایتکار و عمال مزدورشان در منطقه در کمین قدرت
سازش نابود اند تا به یکباره قامت برافراشتۀ انقالبمان را در راستاي حرکت انساننشسته

هن اسالمی مـا جوانـانی   گردانند، اما دشمنان اسالم و انقالب اسالمی بدانند که در می
هاي مؤمنانۀ هاي الهی و با درکی عمیق از رهبريهستند مؤمن و سلحشور که با میثاق

ها آگاهانه آمادة ایثارگري و معامله با خدایشـان  امام بزرگوارشان، هر روز در تمام جبهه
جهاد هستند تا در استمرار مبارزات توحیدي تشیع علیه همۀ تکاثرطلبان و طاغوتیان به 

  .مقدس بپردازند
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  )گچساران 000 - 1365(محمدشفیع جعفري  شهید 
کنم به خاطر این نعمت عظیم که مـرا در ایـن زمـان، در    تو را شکر می! خدایا

این مرز و بوم خلق کردي تا بتوانم جزو یکی از سربازان امامم باشم و به فرمانش، 
  . با کفر کارزار نمایم

  
  )خلخال 1342 - 1365(علی جمشیدي نیت شهید 

حد و حصر خداي را که حیات و ممات کـلّ هسـتی از او اسـت و درود    سپاس بی
صلی اهللا علیـه  (ترین منجی عالم بشریت، حضرت ختمی مرتبت، محمدپایان بر بزرگبی

 ) علیهم السـالم (ۀ اطهارو عترت پیغمبر خداشمار بر روان پاك ائمو تحیات بی) و آله و سلم
  . اندمربی جامعۀ بشریتکه معلّم و 

  
  )آبادنجف 1336 - 1365(آبادي علی حجتی نجف شهید 

تو را شکر که بر من منّت نهادي و مـرا از کلّیـۀ موهبـات و    ! اي خداوند بزرگ
من که در مقابل این همه به جز کفران نعمت، ! بارالها. نعم خود برخوردار ساختی

تت بر من گشوده گشت و هـر لحظـه   هاي رحمکاري انجام ندادم، ولی باز دریچه
  . در مقابل ذات پاکت بیشتر گشت] من[شرمندگی 

  
  )دامغان 1342 - 1361(علی حسنی رمضان شهید 

گیـرد و حمـد و سـتایش    هـا آرام مـی  حمد و ستایش خداوندي را که با یاد او دل
ي األمـر را بـرا  خداوندي را که مـا را بـه امانـت در زمـین قـرار داد و رسـوالن و اولـی       

  . هدایتمان فرستاد
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  )استهبان 1341 - 1367(محمود حسینی  شهید 
هـاي جهـل و نـادانی و    گویم که براي نجـات مـا از تـاریکی   تو را شکر می! خداوندا

بـه سـوي نـور و روشـنایی بـزرگ، پیـامبران و امامـان معصـومی را         ] شدن[رهنمون 
نفـس نماینـد کـه در    فرستادي که با الهام از فرامین مقدست، ما را تهذیب و تصـفیۀ  

است کـه رحمـت و    )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (األنبیا، محمد مصطفی ها خاتمرأس آن
قـدر  ها از هیچ کوششی دریغ نفرمـود و آن برکات تو بر او باد که در راه تربیت ما انسان

نزد تو گرامی است که به واسطۀ درود فرسـتادن بـه او، نمازهـاي مـا را مقبـول خـود         
خواهم کـه مـا را شـکرگزار واقعـی ایـن نعمـات بـزرگ        از تو می! دانی و خداونداگرمی

خـواهی کـه   داري و مـی تو از اینکه بندگانت را دوست می! خداوندا. آسمانی قرار دهی
فرستی و در ایـن زمـان کـه مـردي بـا عـزم راسـخ        ها به سویت آیند، رهبرانی میآن

گـویم  سپاس و ستایش می] تو را[ت رساند، فرستادي تا ما را از نهایت ذلّت به اوج عزّ
خواهم که او را عمري طوالنی عطـا فرمـایی تـا ایـن انقـالب اسـالمی را بـا        و از تو می

  .گرداند )صلی اهللا علیه و آله و سلم(سرافرازي تقدیم مهدي آل محمد
  

  )شمیران 1341 - 1365(عباس حصارکی  شهید 
کـه مـا را از لشـکریان حـق قـرار داد و      تبارك و تعـالی را  ] خداوند[حمد و ثناي، 

برابـر غـارتگران قـرن بـه     ] در[توفیق شرکت در این جهـاد مقـدس، پیکـار و مصـاف     
را بـه مـا   [اش نشـانده سرکردگی شیطان بزرگ، آمریکاي جنایتکار و مـزدوران دسـت  

ا دل امیـد بـه تـو بسـته     ! خداوندا]. داد خـدایا . امچه کنم که گناهکار و خطاکارم، امـ !
. اشق و تشنۀ دیدارم، اما با چه رویی بـه سـویت بیـایم؟ پشـیمان و خجلـم اي خـدا      ع

لطـف و کرمـت بسـیار    ! معبـودا . امام و به سوي تو پر گشودهاز دنیا دل بریده! خداوندا
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مـرا دریـاب و درِ   ! نهایـت، پـس اي امیـد ناامیـدان    ات بـی است و عطوفت و مهربـانی 
تو را سـپاس  ! خداوندا. ه و دلشکسته را بپذیررحمتت را به سویم بگشاي و من دلخست

! الهـا . گویم که ما را در زمانی قرار دادي و بیافریدي که شهادت در آن وجـود دارد می
گویم که مرا به جایگاه عاشقانت و تشنگان دیدارت و شـهادت در راهـت   تو را شکر می

  .رهنمون کردي
  

  )مرکزي 1341 - 1365(شکراهللا حضرتی  شهید 
کنم که ایـن بنـدة عاصـی را بـه دیـار بهتـرین بنـدگان        زرگ را شکر میخداوند ب

افسوس که انسـان  ! خویش راه داد تا معناي زندگی انسانی را درك کند، ولی افسوس
ت فرامـوش  اثر غفلت و گناه و غرور و انانی زودي بر گناه خود، و پروردگار خویش را به

هـاي الهـی اسـت، بـا     ن نعمـت تـری کـه یکـی از بـزرگ   ] را[کند و صفحۀ پاك دل می
بینـد و  کند و آن وقت است کـه نعمـت را نقمـت مـی    هاي دنیوي مشغول میآلودگی

افسوس که بندة خودبین بر اثر گناه، عظمت و علم و قدرت و رحمـت  . نقمت را نعمت
دهـد و  بیند و دیگر صالح و فساد واقعی خویش را از دست میانتهاي معبود را نمیبی

. انگـارد بیند و دشمن را دوست میشود، دوست را دشمن میکشیده میبه راه ضاللت 
  .1»ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انّک انت الوهاب«

  
  )سراب 1336 - 1361(ي اهللا حدیدنعمت شهید 

دانم با چه زبانی و با چه بیانی، شور و شوق و عشق به اهللا و دیـن خـدا را   من نمی
پایان تبارك و تعـالی بـرآیم کـه    هار کنم و چگونه از عهدة تشکّر و سپاس الطاف بیاظ
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در درون بندة حقیر، چه تغییر و تحوالتی به وجود آورده و بـا ایمـان راسـخ و عقیـدة     
محکم، به دین اسالم توفیقم داد تا در جنگ تحمیلی عراق، با کفّار بجنگم و در نبـرد  

  .رکت کنمحق علیه باطل و جهاد اصغر ش
  

  )مرند 1339 - 1364(عسگر خلفی کشکی  شهید 
بر تو هزاران شکر و سپاس که نعمت اسالم و قرآن، امـام خمینـی و نعمـت    ! خدایا

هایت و اگـر نبـود   اگر نبود هدایت و راهنمایی! خدایا. بودن را به ما عطا فرموديشهید
      ـ    این اسالم و قـرآن کـریم و اگـر نبـود امامـت و ولـی ه چـه روزي مبـتال          فقیـه، مـا ب

شدیم؛ چون ما بر خویشتن آگاهیم که هیچ نیستیم و هرچه داریـم، از تـو اسـت و    می
  . ات استات و خداییاز الطاف دنیایی

 
  )میانه 1343 - 1365(پور باقر داداش شهید 

حمد و سپاس بیکران و فراوان خداوند متعال را که ما را در صراط مسـتقیم و  
داده و راه سعادت و خوشبختی را به ما نشان داد و سالم خدا بـر  خطّ والیت قرار 

شـکر خداونـد متعـال را کـه توانسـتم در      . و آل او )صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (محمد
سازي اسـت و انسـانیت واقعـی    هاي حق علیه باطل که واقعاً کارخانۀ انسانجبهه

  . یابد، شرکت نمایمانسان در همان جا معنی و مفهوم می
  

  )اراك 1334 -1360(آبادي شهید ابراهیم داود 
خدا را شکر که توفیق حضور در صحنۀ دفاع از انقالب اسالمی به رهبري امام 

  .را داشتم خمینی
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  )آذرشهر 1337 - 1361(سعید دباغی  شهید 
  . شکر و سپاس خدایی را که بر آدم منّت نهاد تا خود انتخابگر راه خود باشد

  
  )یاسوج 1345 - 1365(عادل درخور  شهید 

شـغل بسـیجی کـه    ] مـن بـا  [ابتدا سپاس باید گفت پروردگـار متعـال را کـه بـر     
صـلی اهللا علیـه و آلـه و    (خدمتگزاري به مردم و اسالم است، منّت نهاد و رحمت بر پیامبر

و سـپاس خـدایی را   . و فرستادگان او که سعادت در راه خدا را به ما نشان دادنـد  )سلم
  . گرداندلق کرد و به خاك برمیکه مرا از خاك خ

  
  )تویسرکان 1339 - 1362(کاظم درویشی  شهید 

پس از حمد و ستایش خداي عزّوجل که بـر کالبـد انسـان روح بخشـیده و امـام      
داري نمـوده و بـه   را براي نجات انسان ستمدیده نگـه  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
ت و کتـاب آن،   جانب توفیق داد تا بار دیگر در کالس داین رسی که استاد آن، امام امـ

اسـت، حضـور   ) علیـه السـالم  (و امام حسین) صلی اهللا علیه و آله و سلم(قرآن و بیانات پیامبر
یابم و این بار درسی را به من آموخت که امید است این درس را بتوانم با خـون خـود   

  .براي همکارانم تعریف نمایم
  

  )مراغه 1337 - 1365(شهید اسماعیل دوستان  
حد به بارگـاه ایـزد منّـان و خـداي مستضـعفان و پروردگـار       با حمد و ستایش بی

هـاي  شهیدان که مردن را بیاموخت و زیستن را بـه عهـدة او گذاشـت؛ او را بـه نفـس     
مطمئنّه و اماره میزان ساخت؛ تمام صـفاتش را در او بـه ودیعـه گذاشـت؛ سـپس بـه       
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ت و   اش برگزید؛ طغیان و تقوا رانمایندگی ساختن و عصیان را، عشق و تنفّـر را، محبـ ،
کینه را، خشم و عطوفت را، زبونی و لطافت را به یک میـزان در وجـودش بیافریـد تـا     
این مسافر سرگردان بتواند در این چند صباح عمرش در این مسافرخانۀ مـوقّتی دنیـا،   

افلین   سـفل از نقطـۀ ا  ١...تحـرّك و  خودش را از سکون به حرکت و از ایستادن به  السـ
  .مخلصین برساند به مقام اعلی

  
  )بافق 1343 - 1366(زاده بافقی رضا دهقان شهید 
شکر تو را که به من این توفیق را دادي تـا بتـوانم قـدم کـوچکی بـراي تـو       ! خدایا

  .بردارم و بتوانم به جبهه بروم و با خوبان و مؤمنانت همگام شوم و در کنار آنان باشم
  

  )تهران 1338 - 1366(منشادي نحسن دهقا شهید 
حمـد و  . 2»بل احیاء عند ربهم یرزقـون  و ال تحسبن الذّین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً«

هستی ما در دست او اسـت و  ] و[سپاس خدایی را که همه چیز ما، زندگی و مرگ ما 
خدایی که نسبت به بندگان خود رحیم و غفور است؛ خدایی که بنـدگان خـود را بـه    

 گیـرد؛ ها را میهاي جهل و نادانی و گناه دست آنراست هدایت کرده و در گردابراه 
ل، پیامبران را فرسـتاد تـا بـدین وسـیله بشـر بـه       خدایی که براي هدایت و رشد فضائ

گویم که بـه مـن   تو را حمد می! خدایا .... خداوند وصل باشد و راه رستگاري را بپیماید
خـواهم  فقط از تو می. ن شاء اهللاتو به شهادت برسم  توفیق دادي که براي تو و در راه

  .که قبولم کنی و بر گناهانم مهر باطل بزنی
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  )بیدگل 1341 - 1360(مهرداد ربانی  شهید 
شمار را، پروردگار سزاست که مرغ تیزپرواز اندیشه را، یـاراي پرگشـودن   سپاس بی

  .به جایگاه قربتش نیست
  

  )زرین شهر 1336 - 1361(محمدرضا رجائی  شهید 
سپاس تو را که به ما نعمـت اسـالم، ایـن حیـات جـاودانی و جمهـوري       ! بار خدایا

  .اسالمی را عطا فرمودي و من را لیاقت آن دادي که در راهت جهاد کنم
  

  )همدان 1337 - 1361(اقدس رجبی  شهید 
بـرایم بسـی افتخـار    . کـنم گویم که در این زمان زندگی میتو را سپاس می! خدایا
یکـی از سـربازان اسـالم باشـم و بـراي سـرافرازي اسـالم و خشـنودي امـام           است که

در ایـن دنیـاي   . ، علیه کفر جهانی بـه نبـرد بپـردازم   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  .کند، براي تقرّب به خدا باشدفانی چه خوب است که انسان هر کاري که می

  
  )مشهد 1339 - 1363(حمیدرضا رحمانی میاندهی  شهید 

داند و ما را به سـوي خـود بـاز    حمد و سپاس فراوان خدایی را که ما را از خود می
حمد و سپاس خداوند را که وجودي سالم به من عنایت نمـود تـا آن را در   . گرداندمی

  .راه دین خدا فدا نمایم
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  )شهرکرد 1343 - 1365(فرد هوشنگ رستمیان شهید 
فع بک الی نفسـک و اسـئلک بجـودك ان    اللّهم انّی اتقرّب الیک بذکرك و استش«

راسـتی  مـن بـه  ! خدایا«؛ »تدنینی من قربک و ان توزعنی شکرك و ان تلهمنی ذکرك
خـواهم و بـه   جویم و به وسیلۀ تو از حضورت شفاعت مـی به یاد تو به سویت تقرّب می

اري رب خود نـزدیکم کنـی و اینکـه سپاسـگز    خواهم که مرا به مقام قجودت از تو می
. »ا به من روزي کنی و اینکه یاد خـویش را بـه مـن الهـام کنـی و بیـاموزي      خودت ر

در راه  1ارياي عزّ و جل که به ما توفیق شـکرگز سپاس خد). قسمتی از دعاي کمیل(
  .خودش و خدمتگزاري را عطا فرموده است

  
  )قوچان 1338 - 1365(رضا رشیدي داغیان علی شهید 

ق رفتن به جبهۀ جهاد در راه خـودش را  سپاس خدا را که براي چهارمین بار توفی
گویم که مرا در سـرزمین اسـالم و در زمـان انقـالب     تو را شکر می! خدایا. نصیبم کرد

] بـه مـن  [آفریدي و زمانی مرا خلق کردي که جنگ بین اسالم و دشمن تو را دیدم و 
همیشـه در خطـرات   ] کـه [تـو را شـکر   . توفیق دادي تا براي یاري اسالم قدم بـردارم 

مـدتی  . از کدام نعمت تو شـکرگزاري کـنم؟ شـکر اهللا   . دستم را گرفتی و نجاتم دادي
بود آرزو داشتم سرباز امام زمان باشم و زنده ماندم و ایـن توفیـق نصـیبم شـد کـه بـا       

سالمتی عطـا  ] که[تو را شکر . عازم جبهه شدم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(سپاه مهدي
همـه الطـاف و مهربـانی کـه      این] در برابر! [خدایا. آورم فرمودي تا عبادت تو را به جا

چـه دادم؟  ! هدیـه کـنم؟ خـدایا   ] چیـزي را [نسبت به بندة حقیرت داشتی، من چـه  
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کـنم  از تو خواهش می! خدایا. این تن پر از گناه و این چند قطره خون را بپذیر! بارالها
  .که خود دوست داريچنان مرا در راه خود بمیران چنان جانم را بگیر و آنآن

  
  )شهرضا 1320 - 1361(اهللا رضایی حبیب شهید 

حمد و ثنا مخصوص ذات الیزالی است که ما را از لغزش و خطـا بـاز داشـته و بـه     
اشـرف مخلوقـات قـرار داده و فقـط او     ] ما را[ل اخالقی انسان آشنا کرده است و ئفضا

  .نی استمیراند و از مخلوقات خویش مستغکند، میاست که زنده می
  

  )تهران 1335 - 1362(محمود رضایی  شهید 
توفیق عبادت فرمود و شکر خدا را که در این ] به ما[حمد و ثنا خدایی را که 

برهه از زمان، در جمهوري اسالمی و در حکومت اسالمی و والیـت فقیـه زنـدگی    
اد تر براي همۀ مسلمین قـرار د تر و سادهکنیم و اسباب امتحان را بسیار روشنمی
حمد و ثنـا خـدایی را کـه    . چنین بیازمایدشاء اهللا همگان را در شرایطی این نتا ا

طـور  اگرچه مـا آن ! بارالها. ها عنایت فرمودشمارش را به همۀ انسانهاي بینعمت
خواهم کـه  که باید و شاید شکر تو را به جا نیاوردیم، اما عاجزانه از تو مهربانم می

حزب و لشکر و شکرگزاران درگاهت محسوب نمـایی و   ومرا عفو فرمایی و مرا جز
عجل اهللا (قلب امام زمان! بارخدایا! پناهاندهندة بیآورم، اي پناهفقط به تو پناه می

  .را از ما خشنود بگردان و ظهور حضرتش را تعجیل بفرما )تعالی فرجه الشریف
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  )قزوین 1344 - 1366(رقیه رضایی الیه  شهید 
عشري قـرار دادي تـا والیـت    کنم که مرا شیعۀ اثنیاران بار شکر میتو را هز! الهی
و عشق به خاندان رسالت، ظلمتکدة قلـبم را منـور سـازد و بـاز     ) علیهم السالم(اهل بیت

کنم که مرا از آنان قرار ندادي که با دوري گزیدن از صـاحبان  هزاران بار تو را شکر می
چگونـه  ! ایـزدا . کند، راه ضـاللت بپیمـایم  مر یاد میاألامر که قرآن کریم از آنان به اولی

توانم لب به ثنا و سپاست باز کنم، در حالی که باران نعمت و رحمت را بـر ایـن بنـدة    
ضعیف و ذلیل و گناهکار فرستادي و نعمت عظماي زندگی در زیر چتر والیت فقیـه و  

بنـدة حقیـر و    صرف قسمت مهمی از عمر گرانبها را در ظلّ حکومت اسالمی بـه ایـن  
مسکین ارزانی داشتی، در حالی کـه نتوانسـتم مسـئولیت و حـقّ عظیمـی را کـه بـه        

چگونـه  ! الهـی . واسطۀ این حقیقت شریف بر دوشم آورده بود، به حقّ شایسته ادا کنم
حیا در محکمۀ عدالت، پاسخگوي اعمال و گفتارش باشـد، در حـالی کـه    این بندة بی

ام خمینی داشـته اسـت؟ چگونـه در صـحراي محشـر      الشّأن همچون امرهبري عظیم
کـردم کـه عاشـقان و شـیفتگان و     حاضر شوم، در حـالی کـه در زمـانی زنـدگی مـی     

مخلصان کثیري در راه تو و در راه دین تو و در کارزار با دشـمن تـو شـهد شـهادت را     
آور خـون گلگـون  بایسـتی پیـام  کردم که مـی مشتاقانه نوشیدند؟ در زمانی زندگی می

القیامه در زمرة کسانی باشم کـه فریـاد   نکند که در یوم! یا رب. بودمنان عزیزي میکف
آه از سـاعات و لحظـاتی   . »بودماي کاش که خاك می«؛ 1»یا لیتنی کنت ترابا«زنند می

که در غیر عبادت تو صرف شد و هزاران افسوس از زمانی کـه گـذرگاه دنیـا همچـون     
. آیـد انگـارد کـه مـرگ بـه سـراغ او نمـی      چنان مینفریبد و آاي آدمی را میغفلتکده

هرچه از مقام و حرمت و گذشت و عدل تو، خالق یکتـا و هـر چـه از پسـتی و غفلـت      
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! خداونـدا . حیایی و ضعف و خسران انسان گفته شـود، انـدك اسـت   دنیا و هرچه از بی
ت تـو انحـ    راف در آن لحظه که چشم دل ما به غیر تو بخواهد، بنگرد و از جهت محبـ

اندازي دیگـر  گیرد، کورش کن تا جز تو کس را نبیند و جز به مال و جالل تو به چشم
روا مدار که سر بـه دنبـال هـوس بگـذارم و در ظلمـات      ! پروردگارا. نگاه تماشا نیفکند

جهل و ضالل از چراغ هدایت به دور افتم و بیغوله را از شـاهراه بـاز نشناسـم و نگـذار     
. پـروا باشـم  ي گناه بیاالید و نسبت بـه مالهـی و منـاهی بـی    هاامان وجودم به پلیدي

بـه  ! خـدایا . به من خلوص نیت عطا کن تا فقط براي تو و تنها براي تـو بجـنگم  ! خدایا
  .گیردمن قلبی ده که خود در آن، جا نمی

  
  )بهبهان 1342 - 1362(روانبخش ) مهدي(اردشیر  شهید 
طا فرمودي تا در راهت کوشش کـنم  کنم که به من این نعمت را عشکر می! خدایا

و غیر از تو، کسی را نپرستم و این نعمت را به مـن ارزانـی داشـتی تـا بتـوانم خـود را       
  .بشناسم و خود را یکی از بندگان حقیر تو به شمار بیاورم

  
  )مرند 1338 - 1361(سیدهادي زمانی ثانی  شهید 

حیم که رحمتش را بـر همـه   االرباب و الرّحمن الرّحمد و سپاس بر ایزد داور و رب
جا گسترده است و رحمتش را شامل حـال مـؤمنین کـرده و شـهادت را بـر مـؤمنین       

تـوان حمـد و سـپاس و شـکر     آیا می. »و هو بالمؤمنین رئوف رحیم«ارزانی داشته است، 
مـا را  ! خدایا. شودبه جاي آورد؟ پس چه کنیم؟ انسان دیوانه می] را[این همه رحمت 
مـا سـراپا گناهکـار هسـتیم،     ! یا ستّارالعیوب، یا غفّارالـذّنوب . هستیم ببخش، ما عاجز

! چه کنیم؟ برویم و کـافر شـویم؟ خـدایا   ! خدایا. ایمتمامی عمر را در غفلت به سر برده



 

    )دفتر اول(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت       40
 

مگر خودت نفرمودي که اگر به سوي ما روي آورید، هرچند کـه گنـاه داشـته باشـید،     
راه تو را برویم، ما را بـه سـوي خـودت     خواهیمما می. بخشیم؟ حال ما را ببخشايمی

ه نداشـته باشـی،    . بکش ه به سوي ما کن؛ اگـر توجـتـوانیم بـر   نمـی مـا   عنایت و توج
به ما شناخت بده تا حقیقت نفـس  ! بارالها، پروردگارا. شیطان و نفس اماره غالب شویم

  1].ن شناختتوانمی خدا را نیز[و انسان را دریابیم؛ اگر حقیقت انسان شناخته نشود، 
  

  )اندیمشک 1331 - 1362(جواد زیوداري  شهید 
زدگـان  اش شامل حال ما شـب سپاس بیکران بر خداي قادر متعال که لطف واسعه

براي مـا قـرار داد تـا راه را     )علیه السالم(شد و در این عصر وانفسا، رهبري از تبار حسین
  .ی به جاي آریماز بیراهه بازشناخته و رسالت انسانی خویش را در پهنۀ گیت

  
  )کنگاور 1326 - 1362(فر پیرمحمد سجادي شهید 

هـا در یـد قـدرت او اسـت و     آفرید و گرفتن تمام جان] را[به نام آن کس که جان 
خدایی که پیغمبرانـی بـزرگ    اذن او حتّی برگی از درخت نخواهد افتاد و به نام آنبی

د  )السالمعلیه(از آدم بـراي  ] را[ )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (تا پیامبر خاتم، حضرت محمـ
ها را بـه راه راسـت هـدایت نماینـد و بـا حمـد و       راهنمایی نسل بشر فرستاد تا انسان

سپاس به پیشگاه پروردگاري که در زمانی ظلمانی که تاریکی و ظلمت همه جا را فـرا  
ن و مـرد  ها نفـر ز گرفته بود و رژیمی کافر و استعمارزده، چنگالش را در خون میلیون

هاي شیطانی شرق و غرب اسـالم  مسلمان فرو برده بود و به وسیلۀ این رژیم و با نقشه
 )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (رفت که شخصی از تبار پیامبر اکرمبزرگ داشت از بین می
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به رهبري مملکت اسالمی ایران برانگیخته شد تا با انفاس قدسیۀ خود امتی مظلـوم و  
  .ه کفر و ظلم برانگیزاندشهیدپرور را علی

  
  )ابهر 1341 - 1364(علی سرداري عمیدآبادي  شهید 
ها قـرار  گگویم که مرا هدایت نمودي و مرگم را بهترین مرتو را سپاس می! خدایا

  .هاراه دادي و راهم را بهترین
  

  )بوشهر 1334 - 1359(سیدمحمدحسن سعادت  شهید 
غـرق در نعمـت و رحمـت گردانیـد،      کـه در زنـدگی، مـا را   ] را[شکر خداي قادر 

هـا و  اي ما را از این صـف عـام خـویش محـروم نگردانیـد و در تمـام گرفتـاري       لحظه
  .دهنده او استها نجاتنابسامانی

  
  )لردگان 1339 - 1365(اهللا سعیدي ابواسحاقی عوض شهید 

ة جبهه را بـه بنـد  ] به[آورم که توفیق آمدن شکر و سپاس تو را به جا می! خداوندا
  .حقیر عنایت کردي

  
  )نوشهر 1334 - 1362(محمدي محمدعلی سلطان شهید 

چنین، این بنـدة گناهکـار   هایت را به جا آورم که اینچگونه شکر نعمت! پروردگارا
اکنـون او را بـه   بـرد، هـم  و شرمسار را پس از آنکه همۀ عمرش را در ظلمـت بـه سـر    

را بـه او   سـعادت شـرکت در جبهـه    المستقیم هدایت نمودي و از همـه بـاالتر،  صراط
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که بتواند در این جنگ بزرگ مستضعفین علیه مستکبرین و جنـگ عقیـده و   ] دادي[
  .آلود مبارزه نمایدایمان علیه کفر و فرهنگ شرك

  
  )خوزستان 1340 - 1364(رستم سواري  شهید 

 صـلی اهللا (کنم که پیـامبر کنم که در مقطعی از زمان زندگی میخداوند را شکر می
آن بـا ایـن زمـان    . کنند؛ همین زمـان زندگی می )علیهم السالم(و امامان )علیه و آله و سلم

کنم که سعادتی به بنـده داد و مـرا بـه    و باز هم خدا را شکر می. تفاوت چندانی ندارد
  .سوي خودش سوق داد

  
  )شوشتر 1343 - 1365(مهدي سیفی  شهید 

    راه خـودش هـدایت کـرد و    سپاس خداي را کـه ایـن بنـدة گنهکـار خـود را بـه       
تـوان آورد، نصـیب بنـدة حقیـر     حد و انتهاي خود را که به شمارش نمیهاي بینعمت

تـر نمـود و سـپاس او را کـه     تر و خجلچه شرمندهها، مرا هرخود نمود و با این نعمت
     خـوبی و لطـف تـو     قـدر آنسـپاس تـو را،   ! خـدایا . فقط حمد و ثنا مخصوص او اسـت 

امیـدي  ! خـدایا . زیاد و خارج از حد تصور است که من از بدي خود شرمسارم] قدرآن[
    امیدم تـویی و بهتـرین لحظـات عمـرم را در یـاد تـو بـودن        ! خدایا. کس ندارمبه هیچ

  .امدیده
  

  )محالت 1329 - 1365(اهللا سینجلی سیف شهید 
جـاي  سپاس خداوندي را که باز هم توفیق هجرت عنایـت فرمـود؛ چـون دیـدن     

چگونه انسان بـا تصویرشـان کـه گـویی هـر کـدام از کـردار        . خالی شهدا مشکل است
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اند، برخورد کند؟ چگونه انسان معلولین را ببینـد و تحـت تـأثیر    ناشایستۀ انسان مطّلع
تـر،  سراي عزیز در بند را فرامـوش کـرد؟ و از همـه مهـم    توان اُقرار نگیرد و چگونه می

ن و عاطل و باطل و دور از وظیفه و اسالم بـودن اسـت   سال مصرفی بودمتجاوز از سی
و روز به روز بر بار گناه افزودن؛ پس باید هجرت کرد و روزي انسان موفّق است کـه از  

  .گناه هجرت کند
  

  )کرج 1339 - 1366(بختی شهید حسن شاه 
گویم که نعمت جمهوري اسالمی را و بودن در این زمان و قرار خدا را سپاس می

خواهم که پیوسته ما را در ر خطّ تولید را به ما عنایت فرمود و از او میگرفتن د
  .صراط مستقیم هدایت فرماید و از مجاهدین راهش قرار دهد

  
  )کهگیلویه 1342 -1365(شعبان شاهینی  شهید 

را  )ارواحنا له الفدا(گویم که این نعمت عظیم، امام خمینیخدا را شکر و سپاس می
ها نجات دهد و راه روشنایی و حقیقت را به ما نشان ما را از تاریکی براي ما فرستاد تا

  .داد و با این روشنایی ما را روانۀ میدان نمود
  

  )اراك 1339 - 1361(اهللا شمس حبیب هیدش 
هـا  این همه نعمـت کـه بـه انسـان    ] خاطر[خداوند را ستایش و پرستش نمایم به 

  .داده است
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  )همدان 1339 - 1365(شهید ابراهیم شیخعلیان  
شکر کـه توانسـتم از دنیـا بـا تمـام زرق و بـرقش جـدا شـوم و بـه سـوي              ! الهابار
هاي عطرآگین تو که قدم به قدمش حاکی از جالل و شوکت تو اسـت، راه یـابم   جبهه

  .ل گردمشاء اهللا نائ نا اي،اي که براي اولیاي خودت مشخّص نمودهو به آن وعده
  

  )قم 1337 - 1364(عباس صالح کندري  شهید 
تو را بسیار شکرگزارم که مرا در این عصر و زمان، یعنی زمان حکومـت  ! بارالها

جمهوري اسالمی قرار دادي و سایۀ چنین رهبري را بر سر ما افراشـته داشـتی و   
گویم که توفیق عنایت فرمودي تا چندي در ایـن منـاطق   تو را حمد و سپاس می

توفیقی را هـم بـدهی   ] که[کنم ه درخواست میجنگی باشم و از تو این را عاجزان
دعا به جان امـام بزرگـوار   . که بتوانم خدمتگزار خوبی براي اسالم و مسلمین باشم

، مجـروحین و  )مؤمنین و مؤمنـات (ها و رزمندگان سلحشور اسالم و کلّیۀ مسلمان
توان سرا و مفقودین، و دعا به جان این بندة عبد ذلیل، نـا معلولین و مصدومین و اُ

به امید پیروزي نهایی اسالم بر کفّار و منافقین و . و دست خالی را فراموش نکنید
  .برقرار شدن پرچم جمهوري اسالمی در سرتاسر جهان

  
  )زابل 1347 - 13663(حمیدرضا صلواتیان  شهید 

گویم که به من توفیق شناخت حقیقت وجود را عطـا فرمـود تـا    خدا را سپاس می
  .بندگان خاص خداست، پا نهم در راه هدایت که راه
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  )سبزوار 1329 - 1365(پور علی صمیمعباس شهید 
کنم که چشم و گوش ظاهر و باطنم را هدایت کـردي تـا بـه    تو را شکر می! خدایا

سـتارگان  ! خـدایا . پا زنم و در راه اعتالي دین تو گام بردارم هاي دنیا پشتزرق و برق
  .اردرفتند، تو خورشید تابان را نگه

  
  )سمنان 1336 - 1365(سیدمسعود طاهري  شهید 

حد خداوند را که به ایـن بنـدة حقیـر توفیـق زنـدگی در عصـر       حمد و سپاس بی
را عطا فرمود تا بتوانم راه هـدایت   )ارواحنا له الفدا(درخشان رهبري همچون امام خمینی

یم و سـپاس  را از راه ضاللت باز شناسم و در جهاد فی سبیل اهللا عاشقانه شـرکت جـو  
بیکران پروردگار متعال را که بر این بندة حقیر سراپا تقصیر منّت نهـاد و بـا مغفـرت و    

اش پـذیرفت؛  مرحمت خویش، این وجـود ناقابـل را بـه عنـوان شـهید درگـاه ربـوبی       
دانـم  یـافتم؛ لـذا نمـی   شهادتی که آرزوي همیشگی من بود، ولی خود را الیق آن نمی

گویم که از سر لطف و کـرم ایـن بنـدة گنهکـار را بـه       چگونه حضرت معبود را سپاس
هللا من اول الـدنیا  الحمدهللا من کلّ نعمه الحمد«. بریایی خویش پذیرا گردیدپیشگاه ک

گویم که من از روي هـوا و هـوس بـه    خدا را سپاس می. »الی فانها و االخره الی بقائها
  فقیـه و حسـین زمـان، امـام      جبهه نیامدم، بلکه براي انجام تکلیف و اجابت امـر ولـی

ل بـه جبهـۀ   خمینی و براي کسب رضاي معبود و محبوب و معشوقمان، خـداي متعـا  
الهی رضاً برضائک صبراً علی بالئک تسلیماً المرك ال معبـود  «. حق علیه باطل شتافتم

. عنایـت فرمـا  ] ات را بـه مـا  رحمـت خـاص  ! الهـی . ... [»!سواك، یا غیاث المستغیثین
تعجیـل فرمـا و مـا را از     )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (االعظم اهللا ر بقیهدر ظهو! معبودا

به امت بزرگوار ما توفیق ده تـا در تحصـیل انـواع    ! خدایا. سربازان آن حضرت قرار بده



 

    )دفتر اول(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت       46
 

علوم مورد نیاز مسلمین تالش نمایند و از هر جهت بر ملل کفر برتري یافتـه، بتواننـد   
. گونه وابستگی به اجانب رهایی یابنـد ه ساخته و از هرنیازهاي مسلمین را خود برآورد

امت دالور را در هر زمان و در هـر شـرایطی از آفـات غـرور و خودخـواهی و      ! خداوندا
  .طلبی مصون بداررکود و رفاه

  
   )مرند 1336 - 1361(اکبر ظروفی علی شهید 

ـ ! سواران سبکبالت را دریابتک! خدایا، بارالها ذیرا بـاش کـه   عاشقان درگاهت را پ
و نماینـدة حجتـت بـر خلـق هسـتند؛       )علیـه السـالم  (شـکن اینان یـاوران ابـراهیم بـت   

کـنم کـه راه   تـو را شـکر مـی   ! خـدایا . گشایندرزمندگانی که در راه تو سبکبال پر می
شهادت را به من نمودي تا در مواضع خطر از مـرگ نهراسـم و عاشـقانه بـه اسـتقبال      

روي برنگردانم و تهدیـد خطـر مـرا از راه تـو منحـرف      خطر روم و از معرکۀ سهمگین 
  .نکند

  
  )همدان 1349 - 1365(علی عابدي طاهر محرّم شهید 

فرزنـدي را  براي پدر و مادرم صبر عنایت فرمـا کـه بتواننـد طاقـت بـی     ! پروردگارا
ها را به جـاي  زبانم قاصر است از اینکه بتواند شکر این همه نعمت! الهابار. داشته باشند

دانـم چگونـه و بـا چـه     نمـی ! هاي عظیمی در حقّ بندة حقیرت کرديچه لطف. ردآو
دسـتم را بگیـر و از ظلمـت و گمراهـی مـرا برهـان و       ! الهـا خدایا، بـار . زبانی شکر کنم

مرا طوري از دنیا ببر که چـون  ! الهابار. هاي ما را خالص گرداننیت! خدایا. خالصم کن
نه دست در بدن داشته باشـم و همچـون حضـرت سـید     ،)علیه السالم(العباسابوالفضل

کنم از اینکه جنـگ را  شکرت می! خدایا. نه سر در بدن داشته باشم )علیه السالم(الشّهدا
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نعمتی براي ما قرار دادي تا به وسیلۀ آن بتـوانیم دیـن اسـالم را در جهـان گسـترش      
  .دهیم
  

  )داراب 1339 - 1361(حسین عامري  شهید 
ت حـزب   ببین که ! خدایا هللا چـه مظلـوم   ا این بار نیز طرفداران واقعی اسـالم و امـ
و مثل استادشـان، شـهید    )السالم ماعلیه(علی بنهمانند امامشان، حسین ! اندواقع شده

...   مظلوم، بهشتی و چون شهداشان کمال زاهدي، اسماعیل بشرپور، سعید حامـدي و 
آنـان ! خـدایا . تاریخ شهادت بـدهم روم تا به سهم خود به سود همۀ مظلومان و من می

کـه بایـد نوازشـمان کننـد،     شـوند و آنـان  مان کنند، سد راهمان میکه باید راهنمایی
تو را شکر و در این وسط، مسئولیت خـط و صـدور انقـالب    ! خدایا. زنندمان میسیلی

  .تک ماستمان بر دوش تکاسالمی
  

  )کربال 1341 - 1365(حسن عبادي  شهید 
هایی که بـه مـا عطـا فرمـودي کـه از      گویم از نعمتو را شکر و سپاس میت! بارالها

گـویم کـه   تو را شکر و سپاس می! بارالها. قول قرآن کریم، زبان از گفتن آن قاصر است
در راه تـو و   ]را[ قرار دادي و مـرگم و شـهادتم   )علیه السالم(تولّدم را در کربالي حسین

  را حمـد و ثنـا   تـو  ! بارالهـا . انتخـاب کـردي    )معلیه السال(در راه رسیدن به حرم حسین
گویم از اینکه نعمت جنگ را بر ملّت مظلوم ایران عطـا فرمـودي و مـرگ مـرا بـه      می

  .شهادت در راهت مبدل ساختی
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  )شمیران 1345 - 1365(علی عبداللهی آشنایی  شهید 
م و در راه تـو از  شکرْ تو را به اینکه مرا آفریدي تا یکی از وارثین زمـین باشـ  ! خدایا

! خـدایا . مظلوم به زیر کشیده شده، دفاع کنم و تا نابودي فتنه در عـالم از پـا ننشـینم   
  .قرار دادي )علیهم السالم(بیتحمدت را گویم به اینکه مرا از خونخواهان اهل

  
  )دامغان 1341 - 1361(خسرو عربیان  شهید 
ین انقالب و ایـن رهبـري را   کنم که در میان امتی هستم که اتو را شکر می! خدایا

خـواهم کـه بتـوانم شـکرگزار ایـن دو نعمـت       از تو یاري مـی ! به او عطا کردي و خدایا
بزرگ باشم و بتوانم تا سرحد جان در پاسداري و حفظ انقـالب کوشـا باشـم؛ هرچنـد     

دانـم کـه   امکان دارد لیاقت این را نداشته باشم که جان خود را تقدیم کنم؛ چون مـی 
  .مرا از مؤمنان قرار ده! خري، خدایااز مؤمنان می] راجان [تو 

  
  )000 1347 - 1364(محمد عزیزي  شهید 

تـر شـوم و   گویم که مرا هدایت کرد تا در راه رسیدن به او آگاهخداي را سپاس می
گویم پروردگارم را که چگونـه زنـدگی   سپاس می. در این راه حرکت کنم و کشته شوم

توانستم راه چگونه زنـدگی کـردن را یـاد بگیـرم و حرکـت       کردن را به من آموخت تا
کنم به سوي مرگ، مرگی که برایم افتخار است، آن هم شهادت در میدان نبردي کـه  

  .بود )علیه السالم(گویی به نداي حسینو لبیک )علیه السالم(به پیروي از حسین
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  )مراغه 1332 - 1364(گجه نیمحمد عزیزي  شهید 
هد هستی که این بندة حقیرت، فقط و فقط به خاطر رضـاي تـو   تو خود شا! خدایا

هاي حق علیه باطل شده و از تو خیلی سپاسگزارم که مرا هـدایت کـرده و   عازم جبهه
  .راه مستقیم را نشانم دادي

  
  )سراب 1342 - 1365(سیدداود علوي  شهید 

 تـا انتهـاي روز قیامـت   ] کـه [حمد و ستایش خداي را به حمدي ابدي و سرمدي 
شمار و مقـدارش نامتنـاهی و زمـانش    نهایت و حسابش بیرسد؛ حمدي که حدش بی

حمدي که ما را راهنما به سوي بهشت او کـه دار سـعادت ابـد اسـت،     . نامنقطع باشد
د و  شود و از عقوبت عذابش ایمن گرداند و آن حمد مـا را بـر طاعـت بنـدگی     اش مؤیـ

ت   موفّق بدارد و از معصیتش مانع گردد و بر اد ت و انجام وظـایف عبودیـاي حقّ ربوبی
یاري کند؛ حمدي که ما به آن حمد، سعادت یابیم که در زمرة اهل سعادت از اولیـاي  

تیغ دشمنان خـدا محشـور   ] واسطۀ[حق و دوستان خدا باشیم و در صف شهیدان به 
  !شویم؛ آمین

  
  )تهران 1336 - 1362(محمدرضا فرزانگان بیدگلی  شهید 

ام، که قلب خود را محلّ گذرگاه و سـکناي وجـود او قـرار داده   ] ما[موجودي] من[
آورم و بخت و پشیمان از گذشته، حمـد محبـوب اصـلی را بـه جـا مـی      با حالتی نگون

  .ستایش و حمد نیست، مگر براي خدا
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  )شهرري 1332 - 1366(حسین فلّاح  شهید 
ه از اویـیم و بـه   دهد و همه چیز از آن او است و همـ به نام خدا، آن که هستی می

از اینکه توفیق خدمت به دین و حضور در جبهۀ حـق  ! بار خدایا. گردیممیسوي او باز
علیه باطل را به من عطا فرمودي، سپاسگزارم؛ کی توانم شکر این نعمـت را بـه جـاي    

شمار به من عطا فرمـودي؛ منـی کـه    هاي بیآورم که تو خالق مهربان، این همه نعمت
دارم کـه همسـري شایسـته و مهربـان و دو     خداوند را سپاس می. ندارمها را لیاقت آن

دختر خوب و زیبا بـه مـن عطـا فرمـوده و تربیـت و محافظـت فرزنـدانم را بـه خـدا               
خواهم آنان را مورد عنایت خاصۀ خود قرار دهد و در سایۀ الطـاف  سپارم و از او میمی

  .آوردتۀ درگاهش درها را جزو مؤمنان و بندگان شایسبیکرانش، آن
  

  )فردوس 1338 - 1365(محمدابراهیم فیاضیان  شهید 
تشکّر و سپاس بیکران خداوند منّان را که نعمت اسالم را به ما ارزانی داشـت و مـا   

دي      و والیـت   )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (را به صراط مسـتقیم کـه همانـا دیـن محمـ
  .است، رهنمون گرداند )علیه السالم(علوي
  

  )کرمان 1336 - 1367(زاده احمد قاضی یدشه 
هـا  شکر و سپاس بیکران بر خدایی یکتا کـه بـه بشـر منّـت گـذارد و از میـان آن      

ها برگزید تا ایشـان را از بیغولـۀ خرافـات و اوهـام، بـه قصـر       رسوالنی براي هدایت آن
جـان،  سعادت و راه خوشبختی رهنمون گردد و سپاس او راست که از گل گندیدة بی

  .سان محرّك و جاندار را آفرید و او را از روزي حالل متنعم ساختان
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  )سمنان 1341 - 1365(علی قدرتی عباس شهید 
حمد و سپاس خداوندي را که توفیقی عنایت فرمـود در کنـار پیکـارگران فـاتح و     

اهللا سالح بر دست گرفته و در راه اسالم و قـرآن کـارزار    همگام با مجاهدین فی سبیل
] بـه مـن  [شکر و سپاس خداوندي را که لذّت شیرین عبادت و مناجـاتش را  . یمبنمای

چشانید تا بتوانم در چنین مکان مقدسی به راز و نیاز با او پرداخته و از فضاي روحانی 
هاي طوالنی با معبود خود، از ضـمیر پـاك و آگـاه    جبهه استفاده نموده و در آن لحظه

گیرم و فشردة مجاهدانت قرار می] هم[که در صف به وقتی ! زمزمه نمایم که پروردگارا
ام در نظـرم  نگرم، آن خطاها و معاصـی گذشـته  ها میبه سیماي روحانی و عرفانی آن

  .نمایمگردد و احساس شرمندگی و حقارت میمجسم می
  هید عشقم و وصل تو خونبهاي من است     ش

  پس از هالك هم از دامنت ندارم دست
  

  )فارس 1343 - 1365(قربانی  اهللاحشمت شهید 
خـواهیم بـه مـا توفیـق دهـی تـا در جهـاد مقـدس اسـالمی،          از تو مـی ! بار خدایا

کنـیم  تو را شکر مـی ! خدایا. مسئولیت خطیر و مهم خود را به نحو احسن انجام دهیم
که به ما این نعمت را دادي که در راهی گام بگذاریم که اولیـاي خـدا رفتنـد و اینـک     

  .هاي نبرد حق علیه باطل هستمراهی جبهه
  

  )همدان 1347 - 1365(بهروز قنبري  شهید 
تو را سپاس از اینکه در وجود من این قدرت را نهـادي کـه بتـوانم بـه     ! خدایا

آیند اي که در عرض این چند سال جنگ به سویت میسویت گام بردارم و از قافله
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] است[ ) تعالی فرجه الشریفعجل اهللا(ها مهديند و سردار و پرچمدار آناو در حرکت
در دست دارد، عقب نمانم و بتوانم خود را به این کاروان » ال اله الّا اهللا«که پرچم 

برسانم و همچنین سپاسگزارم از اینکه نگذاشتی که در اول دورة جوانی و نادانی با 
  .هاي دور و دراز و گمراهی کشانده شومآرزوهاي زیاد ولی پوچ، به راه

  
  )مشهد 1331 - 1365(وراهللا کاظمیان ن هیدش 

پاسـداري را زیـور وجـود سـراپا      س خداوند منّان را که لبـاس مقـدس  شکر و سپا
ا مـن خـود      تقصیرم قرار داد و ما را نزد جامعه بر حسب ظاهر، مؤمن قلمداد نمـود، امـ

ام و بر ما رحـم کـن و مـا را    دل به لطف و کرمت بسته! معبودا. دانم که چه هستممی
  .»ربی من لی غیرك] و[الهی «. اي به خود وامگذارظهلح

  
  )جهرم 1339 - 1365(عبدالرّضا کلوخی  شهید 

آورم کـه مـرا   فرود مـی ] سر[اش خداي را شاکر و سپاسگزارم و بر آستان کبریایی
در سرزمین اسالمی متولّد کرد و نیز مرا از پدر و مادري مسلمان بـه جـاي گذاشـت و    

که چنین رهبرانی را براي من قرار داد تـا راه راسـت   ] هستم[ت شاکر پروردگار باعظم
را از نادرست تشخیص دهم و شکر به آن وجود بـا شـکوه و جـالل، بـه دادن رهبـري      

  .همچون امام امت
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  )بهشهر 1337 - 1361(محمود گرجی  شهید 
گویم که به من راه را شناساندي و عشق را به مـن آمـوختی و   تو را شکر می! خدایا

تـو را  ! خـدایا . را در شعله همچون پروانه سوزاندي و در محفل خودت دعوتم کـردي م
  .اي و مسیر حرکتم را مشخّص نموديگویم که به من خط دادهسپاس می

  
  )فریدن 1335 - 1365(احمد الچینانی  شهید 

د و   . اللّهم ارزقتی شفاعه الحسین یوم الورود« اجعل محیاي محیـا محمـ اللّهم
گـوییم  تو را سپاس مـی ! بار خدایا. »مماتی ممات محمد و آل محمد آل محمد و

که نعمت بزرگ انقالب اسالمی را به مـا عطـا فرمـودي و ایـن ملّـت را از گنـاه و       
! بار خدایا. هاي رفیع شناخت و ایثار و عرفان رسانديانحراف و ابتذال، به اوج قله

مینی را به ما عطا فرمودي گویم که نعمت عظماي رهبري امام ختو را سپاس می
تـو را سـپاس و   ! بار خـدایا . دادي] را[و به ما افتخار پیروزي و جانبري در راهش 

کنم که نعمت جنگ با اسـتکبار جهـانی و جنـگ بـا هرگونـه ظلـم و       ستایش می
بیدادگري و مبارزه با انحراف را به ملّت ایران عطا کردي و به ایـن بنـدة نـاچیزت    

  .این نبرد را دادي نیز افتخار شرکت در
  

  )بوشهر 1335 - 1360(رضا ماهینی علی شهید 
حمد و سپاس خداوند را که راه مستقیم را برایم نمایانـد و نصـرتم داد کـه بتـوانم     

کـنم  تـو را شـکر مـی   ! خدایا. ها دوري گزینمها و انحرافدر راهش گام نهم و از لغزش
سـپاس تـو را   . تشـخیص بـدهم   که قدرت شناخت به من دادي تا بتوانم خوب و بد را

ام نمودي تا خوب را انتخاب نمایم و حمد تو را که نیرو به مـن بخشـیدي تـا    که یاري
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بتوانم با آن به دفاع از دینت که سند رهـایی مـا مستضـعفان از زیـر یـوغ مسـتکبران       
یک لحظه مرا به خـودم وامگـذار   . ام نمادر همه حال یاري! خدایا. زورگو بوده، برخیزم

  .شوماگر عنان مرا رها سازي، به انحراف کشیده میکه 
  

  )شهرکرد 1343 - 1363(سیدابوالفضل محمدي شیخ شبانی  شهید 
ابتدا از خداوند رحمان، طلب مغفرت و عفـو گناهـان و اعمـال زشـتی کـه در      

خواهم که مرا نمایم و از او میام، میپنهان و آشکار در طول مدت عمر انجام داده
ذا و ما کنّـا لنهتـدي لـو ال ان    هللا الذّي هدانا لهالحمد«. خود قرار دهد مورد آمرزش

حمد و سپاس خداي را که ما را بـه ایـن مقـام رهبـري کـرد و اگـر       «؛ 1»نا اهللاهدا
حمـد و سـپاس   . »یـافتیم هدایت و لطف الهی نبود، ما خود به این مقام راه نمـی 

گویم کـه قلـب   را سپاس میخداي . خداوندي را که ما را به دیار حق هدایت کرد
هایی که ما را احاطه کرده و لحظه بـه لحظـه بـه مـا حملـه      ما را از تمام میکروب

گذارند نور شوند و شیاطینی که مانند یک پرده نمیکنند و باعث توقّف ما میمی
و ما را از ظلمـت  ] حفظ کرده[حق بر ما بتابد و ما هم جلوي پاي خود را ببینیم، 

ة جهل و سیاهی را که همان هواي نفس است، از جلوي ما برداشت رهانیده و پرد
و دیار حق را به ما نشان داد و با وزیدن بادي از دیار حـق، گـرد و غبـار هواهـاي     
نفسانی را از روي قلب ما برداشت و جسم ما را طاهر گردانیـد و از چشـمۀ حـق،    

وفیق آمدن بـه ایـن   که ت] را[جرعۀ آبی ما را نوشانید و باز حمد و سپاس خدایی 
  .را به من داد) جبهه(دانشگاه 

  
                                                             

 43سوره اعراف؛ آیه  -1



 

 55        آســـتـــان نـــیـــاز

 

  )کرمان 1338 - 1362(مجید محمودي  شهید 
صـلی  (سپاس تو را که به ما حیات بخشیدي و حضرت محمد! اي خداي بزرگ

را فرستادي براي هـدایت مـا بـه     )علیهم السالم(معصومین ۀو ائم )اهللا علیه و آله و سلم
ه مرا در زمانی و مکانی آفریدي کـه حکـومتش   شکرگزارم ک! بارالها. سوي خودت

حکومت تو است و جامعۀ ایران به رهبري پیامبرگونۀ امام خمینی تصمیم گرفتـه  
. امام را حفظ فرما و انقـالب مـا را تـداوم بخـش    ! بارخدایا. که امر تو را گردن نهد

ده حال که به یاري پروردگار متعال موفّق به واگذار کردن دنیاي دون به اهلش ش
ام، احساس سبک شدن بار گناهانم مرا آسـوده و از مادیات به سوي معنویت رفته

تـو خـود   ! اي خـدا . گناهان مـرا بـبخش  ! باري اي خداي بزرگ. خاطر کرده است
ام، اما اگر در ایـن  دانی من هدفی به غیر از خدمت به اسالم و مسلمین نداشتهمی

  .ام، مرا عفو نماهایی داشتهحین لغزش
  

  )فردوس 1335 - 1360(رضا مشفق  شهید 
پایـان بـر تمـام    درود بر امام امت و سالم بر تمـام رزمنـدگان راه حـق و درود بـی    

گـویم خـداي را کـه مـرا     ورزند و سـپاس مـی  هایی که به اسالم و امام عشق میانسان
داشت و براي دومین بار این فوز عظـیم را نصـیب ایـن بنـده و      براي چنین روزي نگه

راستی ایمان آورده، خود را نشان دهـد و در   ام بندگانش نمود تا هر آن کس که بهتم
به تمام خواهران و برادران مسـلمانم ایـن سـعادت را    ! خداوندا. بوتۀ آزمایش قرار گیرد

  .عطا کن
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 )شوشتر 1332 - 1361(زاده ابراهیم مشهدي شهید 
د  گویمتو را شکر می! خدایا. گویمتو را شکر می! خدایا ت محمـصـلی  (که ما را از ام

یابم که اگـر چنـدین هـزار بـار در راه     می]در[روشنی به. قرار دادي) اهللا علیه و آله و سلم
خدا کشته شوم و ریزریز گردم و پـودر شـوم و خاکسـتر گـردم، دوبـاره زنـده شـوم و        

. متـوانم بکـن  خـدا را ادا نکـرده و نمـی   ] این نعمت[دوباره کشته شوم، هیچ وقت شکر 
تـوانیم بـه جـا    کنیم که شکر نعماتت را نمـی تنها من، بلکه همه اعتراف مینه! خداوندا

األمر المؤمنین است که در آن همه از زمـان کـه درب    حمد و سپاس ویژة اولی. آوریم
فطـرت بـه مـن    . نور و سپیدي بر فضاي سیاه و ظلمتکده با جان ناچیزم یـاري نـدهم  

کند و خداونـدي تـو، چنـین هـدایتم فرمـود کـه       کند، عقل به من حکم میحکم می
اللّهـم انّـی   . شکرا لک ابدا دائمـا سـرمدا  «بتوانم در این راه قدم بردارم، باز هم خداوند، 

اسئلک ان تمأل قلبی حبا لک و خشیه فیک و تصـدیقا بکتابـک و ایمانـا بـک و شـوقا      
ا خشـیت از خـودت   خواهم که قلبم را با محبت خودت و باز تو می! خداوندا«؛ »الیک

  . »پر کنی و تصدیق به کتابت قرآن کریم باشد
ام اهللا را قـرار داد    ...  حمد و سپاس مخصوص او است که در روزهاي بنـدگانش، ایـ

تا بندگانش را با یک تنبه، با یک ضربه، با یک تکان بر آیاتش بیدار و هوشـیار کنـد و   
عجل اهللا تعـالی فرجـه   (الزمان[االمام  جامعۀ ما بسته بود؛ نائب. از ظلمت به سوي نور برد

را به جامعۀ ما بخشید و به او عـزّت داد تـا مـا بچشـیم      ، حضرت امام خمینی])الشریف
حمد و ستایش بـراي تـو اسـت    ! خداوندا. را )علیهم السالم(اي از شیرینی والیت ائمهذره

دایت فرمـودي و  شـرف هـ  ] و[که جامعۀ ما را از ذلّت و زبونی بیرون راندي و به عزّت 
دهـم  و شهادت می. این عزّت مدام نیست، مگر در سایۀ اطاعت و بندگی و عبودیت تو

د   تـرین نعمتـی کـه بـر بنـدگانت فرسـتادي، نعمـت خـاتم        که بـزرگ  ین، محمـ النبیـ
اســت کــه بــه وســیلۀ او، قــرآن را بــر بنــدگانت  )صــلی اهللا علیــه و آلــه و ســلم(مصــطفی
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األمـر را بـر   دهم که اطاعت اولـی گویم و شهادت میر میتو را شک! خدایا. فروفرستادي
را به امامت، امـر فرمـودي و والیـش را در دلمـان     ) علیه السالم(ما واجب فرمودي و علی

علیـه  (و امـام حسـین   )علیـه السـالم  (گویم که امام حسنتو را شکر می! خدایا. قرار دادي
و دیگـر  [ )علیـه السـالم  (جعفـر صـادق   و امـام  )علیهما السالم(و امام محمد بن علی )السالم

  1].امامان را به امامت ما برگزیدي
  

  )تهران 1341 - 1365(سعید مصطفی بنا  شهید 
کس را که بخواهد بـه دوسـتی و قـرب خـود برگزینـد و از      سپاس خداي را که هر

تـو را  ! خـدایا . پـذیرد ها گروهی را به عنوان شهید به حضور خود مـی میان انبوه انسان
گویم که توفیق پیروزي از طریـق حـق را و حمایـت و دفـاع از آن و جـان      یسپاس م

ت     تو را سـپاس مـی  ! خدایا. دادن در این راه را به من عطا کردي گـویم کـه مـرا از امـ
ت       )صلی اهللا علیه و آله و سلم(پیامبر قرار دادي و در عصـري آفریـدي کـه شـاهد حاکمیـ

ستایم که درِ رحمـت خـاص خـود، یعنـی     میتو را ! خدایا. اسالم بر این سرزمین باشم
ستایش شایستۀ تو اسـت کـه یکـی از فرزنـدان     ! خدایا. جهاد را به روي من باز کردي

. الي کلمۀ حق فرستادي تا اسالم را از نو زنده کنـد ]تـ[ـرا براي اع )علیه السالم(حسین
اسـالم را  تمام عمر ما فداي یک لحظه عمر پربرکت شما بـاد کـه شـما     !اي امام عزیز

  .حکومت طاغوت پهلوي را از سر این ملّت کوتاه کردید] شرّ[زنده کردید و 
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  )اصفهان 1338 - 1361(شهید حسن معتمدي  
زیـر سـایۀ رهبـري     گویم که در عصري واقع شـدم کـه  تو را سپاس می! پروردگارا

 سـپاس  تـو را  . بـوده اسـت   )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (ب امام زمانتوالیت فقیه و نائ
پایـان خـود   گویم که این بندة عاصی و روسیاه درگاهت را مورد لطف و عنایت بـی می

قرار دادي و شهادت را که نصیب عابدان پاکباختـۀ درگاهـت و دلسـوختگان راهـت و     
باشـد،  امرت، خمینی کبیر مـی  چشمداشت صراطت و پیروان واقعی ولیمجاهدان بی
  .عاصی نمودي] بندة[نصیب این 

  
  )میاندوآب 1337 - 1361(حق محمد معصومی طاقچه شهید 
گویم که به من توانایی دادي تـا در راه تـو قـدم بـردارم و بـه      تو را شکر می! خدایا

ها جدا کنم و فقط به یاد تو باشم و فقط بـراي تـو و   خاطر تو، خود را از تمام وابستگی
] را[گویم کـه جـانی   س میتو را سپا! خدایا. تمام هدفم تو باشی] و[به خاطر تو باشم 

تـو  ! و نیز خـدایا . دهمکه تو به من دادي، در راه تو و براي دفاع از دین تو از دست می
سـالم اهللا  (کنم که رهبري چون امام خمینیگویم که در زمانی زندگی میحمد می] را[

  .به ما عطا فرمودي )علیه
  

  )سنقر 1339 - 1363(عبدالعلی معصومی  شهید 
ام کردي تا از چنگال شـیاطین رهـایی   گویم که یاريرا شکر و حمد میتو ! بارالها

ام بـه  راضـی ! خـدایا . مرا ختم به خیـر نمـودي  ] عاقبت[یابم و راه سعادت را بازیابم و 
  .رضاي تو
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  )جهرم 1339 - 1367(محمدمهدي مقرّب  شهید 
تا والیـت   عشري قرار داديکنم که مرا شیعۀ اثنیهزاران بار شکر می] را[تو ! الهی
زد و بـاز  و عشق به خاندان رسالت ظلمتکدة قلـبم را منـور سـا    )علیهم السـالم (اهل بیت

کنم که مرا از آنان قرار ندادي که با دوري گزیدن از صـاحبان  می هزاران بار تو را شکر
ل    األمر یاد میامر که قرآن از آنان به اولی کند، راه ضاللت بپیمایم؛ چراکـه بـدون توسـ

تـوان بـه جانـان رسـید؟     و بدون عبور از شاهراه والیت چگونه می )علیهم السـالم (هبه ائم
توانم لب به ثنا و سپاست باز کنم در حالی که باران نعمـت و رحمـت   چگونه می! ایزدا

را بر این بندة ضعیف و ذلیل و گناهکار فرسـتادي و نعمـت عظمـاي زنـدگی در زیـر      
عمر گرانبهایم را در ظلّ حکومت اسالمی بـه  چتر والیت فقیه و صرف قسمتی مهم از 

این بندة حقیر و مسکین ارزانـی داشـتی، در حـالی کـه نتوانسـتم مسـئولیت و حـقّ        
عظیمی را که به واسطۀ این موقعیت شریف بر دوشم آورده بودي، به نحو شایسـته ادا  

ت گرفتـار  اي بـودم سـخ  جا آورم در حالی که بنـده  چگونه شکر تو را به! خدایا... کنم 
حدت در جهاد را بـه روي مـن بـاز    هواهاي نفسانی، ولی تو از باب لطف و مرحمت بی

کردي و ننگ شرکت نکردن در جهاد را از چهرة سیاه من زدودي و در پربرکت جهـاد  
  :را به رویم گشودي و در هر حال خدایا باید بگویم که

  دعذر بـه درگـاه خـداي آور       بنده همان به که ز تقصیر خویش
 

ــدي  ــزاوار خداونــ ــه ســ   اشورنــ
 

  کس نتواند که بـه جـا آورد    
 

چگونه تو را شکر کنم که به من ایـن توفیـق را عنایـت فرمـودي تـا بـه       ! خدایا... 
جهاد در راه تو برخیزم در حالی که گناهان زیادي از من سـر زده و هواهـاي نفسـانی    

گذارم،  بدین امید که بتـوانم  قدم در راه جهاد تو می! بار خدایا. بر من غالب بوده است
حسین زمان را لبیک گفتـه و بـا ریخـتن خـونم در راه     » هل من ناصر ینصرنی«فریاد 
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، سـرور شـهیدان و مظلومـان تـاریخ، بـدین طریـق، انـدکی از        )علیه السالم(امام حسین
اکنـون کـه بـا آزادي و    ! خـدایا . اي نصیب خود بگـردانم گناهانم را تقلیل داده و طرفه

گذارم، از تو مسئلت دارم کـه بـر بـدن ضـعیفم رحـم      کامل قدم در این راه می آگاهی
کنی و مرا مورد خشم و غضب خود قرار ندهی کـه بـدنم طاقـت عـذاب جهـنّم تـو را       

سـازي؛  می ت جاريتو هستی که هر امري را که صالح بدانی، بر بندگان! ندارد و خدایا
کنم چنـان امـرت را بـر اعضـا و     میاز تو درخواست ! پس اي خداي مهربان و بخشنده

ل آن را داشـته باشـم      بـار پروردگـارا  . جوارح ضعیفم جاري سازي کـه طاقـت و تحمـ !  
دانم چگونه تو را شکر کنم که این توفیـق را بـه مـن ارزانـی داشـتی و مـرا جـزو        نمی

لشکریان و حزب خود قرار دادي و چگونه تو را حمد و سپاس گـویم کـه شـهادت در    
دانی که نهایـت آرزویـم ایـن بـوده اسـت کـه       صیب من نمودي که خود میراهت را ن

  .روزي به معشوق و معبود برسم
  

  )تهران 1339 - 1361(مسعود مقیمی  شهید 
گوییم که این نعمت بـزرگ را بـه مـا ارزانـی داشـتی و امـام       می تو را شکر! خدایا

. ن فرسـتادي امـ کن کردن ظلـم در مملکـت اسـالمی   عزیزمان را براي هدایت و ریشه
دانی از زمانی که براي از بین بردن طاغوت و طاغوتیـان بـه   می خودت بهتر! پروردگارا

رهبري امام عزیزمان به پا خاستیم، امید و آرزویمـان آزادي اسـالم بـود و در ایـن راه،     
هـایی کـه در ایـن راه سـد     ها و چه دردهایی که نکشید و چه جریانملّت چه دشواري

هـا را بـا توکّـل بـه خـدا و صـبر از بـین        ها و جریانسختی ما همۀ اینراهمان نشد و 
  .بردیم
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  )تهران 1344 - 1364(قصابی ملک) مهدي(خسرو  شهید 
کـنم، همـان خـدایی کـه توفیـق داد تـا بـار دیگـر         به نام خدا سخنم را آغاز مـی 

هاي نبرد داشته باشم، همان خدایی که رحمان است و رحیم اسـت  حضوري در جبهه
که رحمت بیکرانش شامل حـال ماسـت و   ] را[شکر چنین خدایی . غفّار است و قهار و

  .است 1قهر جلیلش گریبانگیر کافران و ملحدان
  

  )شهرري 1336 - 1364(شهید عبداهللا منیع  
اینک که ساعتی به شروع عملیات نمانده است، خود، آگاهی که سـراپاي  ! خداوندا

اندیشـم و احسـاس   لقایت به هیچ چیـز نمـی   وجودم عشق به تو است و جز رضایت و
     باشـد و تنهـا صـدایی کـه    کنم که این لحظات، گرانبهـاترین لحظـات عمـرم مـی    می
اسـت کـه در   ) علیـه السـالم  (آقا امام حسـین » هل من ناصر ینصرنی«شنوم، صداي می

  . طلبدشنوم که مؤمنین را به سوي خود میگوشم طنین افکنده و می
تـرین لحظـات عمـرم، هـدایتم     شـکر گـویم تـو را کـه در سـخت     چگونه ! خداوندا

تـوانم  می[چگونه در این لحظات آخر ! خداوندا. فرمودي و مرا در راه خودت قرار دادي
منتظـر و امیـدوار   «که خود در قرآن فرمودي کـه  ] درحالی[لطف تو مأیوس شوم ] از

  .2»به رحمتم باشید
  

                                                             
 ملهدان: در اصل وصیت -1
؛ سوره اسـراء، آیـه   »عنهم ابتغاء رحمه من ربک ترجوها فقل لهم قوال میسورا نو اما تعرض«اشاره به  -2
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  )انتهر 1345 - 1365(رضا موسوي هید سیدعلیش 
کنم که به مـن توفیـق دادي کـه    تو را شکر می! یا رب، اي موالي من و اي معبودا

تـر از فـروع   در راه تو قدم بردارم و واجب جهاد را که امروز به فرمودة امام امت واجـب 
  1.»نا اهللالنهتدي لو ال ان هدا] کنّا[و ما  نا لهذاهللا الذّي هداالحمد«. دین است، انجام دهم

  
  )مالیر 1345 - 1364(محمد موسوي داویجانی هید سیدش 
دانی که بنده فقط به خاطر تو و به خاطر رضاي تو و براي یـاري  تو می! خدایا

تـو را شـکر    ! و خـدایا . آقایم و انقالب اسالمی و به فرمان امام امت به جبهه آمـدم 
ودي نمایم که این بندة حقیر را کمک و هدایت نمکنم و از تو سپاسگزاري میمی

ۀ ه در حقیقـت همـان راه انبیـا و ائمـ    تا این راه حق را انتخـاب کـنم کـه ایـن را    
. امو صالحین است که به لطف و رحمت تـو انتخـاب کـرده    )السالم معلیه(معصومین

  .خواهم که مرا در ادامۀ این راه حق یاري فرماییاز تو می! خدایا
  

  )گیالن 1333 - 1366(پور یداهللا مؤمن شهید 
دانی که به خاطر رضاي تو قدم به میـدان نبـرد گذاشـتم تـا بـا نثـار       و میت! خدایا

بـار سـنگین گنـاه پشـت مـرا      کولـه ! خـدایا . خون ناقابل خویش، راهی درگاهت شـوم 
تـو را شـکر   ! خـدایا . کنم و به لطف تـو امیـد دارم  خمیده است، از تو طلب آمرزش می

ت خـویش را در    کنم که مرا در زمان و مکانی قرار دادي که اسالممی صداي مظلومیـ
ام تـا بـا نثـار خـون خـویش      جهان ندا داده است و خواهان یاري است و من نیز آمـده 

شوق دیدارت با این دل من چـه  ! خدایا]. ... دین تو بجنگم[اسالم را یاري کنم و براي 
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ا کمتـر     ! خدایا. کرده است که آرزوي وصال و لقاي تو را دارد دنیا خیلـی زیباسـت، امـ
  .شود که از این وسیلۀ زیبایی براي نزدیکی به تو استفاده کندسی پیدا میک

  
  )شهرکرد 1331 - 1361(ابوالقاسم میرزاخانی نافچی  شهید 

و سپاس بیکران مهربان خالق یکتا را که چگونگی کسب معرفت خویش را به مـن  
ري رهبـ ] کـه [نعمـت  ] ایـن [آموخت، سپس عشق به راه خود را در دلم نشاند و شکر 

  .بزرگ را جهت راهنمایی من به صراط مستقیم و حقیقت عطا نمود
  

  )میانه 1342 - 1362(جمشید میرزایی  شهید 
تو شاهدي که خود به تغییر سرنوشت خود برخاستیم و تو ما را یاري ! بار خدایا

ها که نکردیم؛ پدران و مادرانمان در کنی و در این راه رسیدن به خیر، چه انفاقمی
ارزش خود، ها، از تنها چیز باگذرند و ما فرزندان آنهایشان میاز جگرگوشهراه تو 

   نیـازي و ایـن همـه در برابـر      تو از همـه چیـز بـی   ! خدایا. گذریمیعنی جانمان می
ها را در دسـت داریـم کـه    هاي بیکران تو بسیار ناچیز است، اما فقط همیننعمت

زار درگاهت هستیم که مـا را از فسـاد و   شکرگ! خدایا. کنیمتقدیم راه مقدست می
مـا کـه در   ! خـدایا . تباهی نجات دادي و فرشتۀ نجاتی را به سـراغ مـا فرسـتادي   

، اگـر مـا   )علیهم السـالم (درگاهت آبرویی نداریم، ولی تو را به آبروي چهارده معصوم
دار و ظهـور امـام    خطایی کردیم، از خطاهاي ما بگذر و این نعمت را براي ما نگه

امت شهیدپرور و ! خدایا. ما را هرچه زودتر بگردان )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مانز
مجـروحین و  . هاي شهداي ما را صبر عطا فرما و در پناه خودت قـرار بـده  خانواده

  .معلولین انقالب را شفا عنایت فرما و لشکر اسالم را بر لشکر کفر پیروز بگردان
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  )بروجن 1337 - 1364(ی سیدمحمد میرصالحی بروجن شهید 
حمد و سپاس خداي را که یگانه است و حمد و سپاس که انبیا و اوصـیا و اولیـا را   

مـن خـود محتـاج پنـد و     ! خـدایا . ها بیاموزنـد فرستاد تا راه چگونه زیستن را به انسان
صـلی اهللا علیـه و   (اي به وصیت کردن و پیامبرتام، اما چون در قرآنت امر فرمودهموعظه

. آورماي را بر روي ایـن کاغـذ مـی   سفارش کرده است به این امر، چند جمله )و سلم آله
بـه  . امام، بسیارش را در غفلت و اندوه به سـر بـرده  عمري را که تا اینجا رسانده! خدایا

دانم که سرنوشـتم بـه   اگر از من درنگذري، نمی! الطاف تو اي خداي مهربان و بزرگوار
گویم تو را که مرا توفیق دادي تا در ایـن راه  ایا سپاس میخد. کجا کشیده خواهد شد

قدم نهم و مجاهد در راه تو باشم و خوشحالم که در بستر بیماري یا عوامل طبیعـی از  
  .دنیا نرفتم

  
  )نهاوند 1340 - 1363( سیدعباس میري شهید 

ا همواره در زندگی چند روزة این دنیا سعی بر این داشتم که خویشـتن ر ! خداوندا
شکر تو را بـه  ! خداوندا. اي حقیر ندانمبرابرت ذلیل و خوار سازم و خودم را جز بنده در

دانـم کـه   مـی . بـه مـن دادي  ] را[آورم به این سبب که نعمـت شـناخت گنـاه    جا می
  .گنهکارم

  
  )جهرم 1343 - 1364(سرشت محمدجواد نیک شهید 

من خبـر داشـت، بـه    سپاس خداي را که با وجود آنکه از باطن سراپا گناهکار 
. من توفیق آمدن به جبهۀ اسـالم و پیوسـتن بـه رزمنـدگان اسـالم را عطـا کـرد       

سپاس خداي را که وقتی او را خواندم، دعایم را اجابت کرد و هرچند وقتی کـه او  
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نهایـت و شـکر   جانـب بـا ذکـري بـی    ایـن . امخوانم، کندي و کـاهلی کـرده  را  می
از تـو  ! بارالهـا . ه به من این مهلت را داده اسـت کنم کپرودگار، باز خدا را شکر می

مـرا   1»ان تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«خواهم که بر اساس عمل به آیۀ می
مـا در حـقّ نفـس خـود ظلـم      . شوداز آنانی گردانی که این آیه شامل حالشان می

بـر  ! خدایا .کردیم، تو ظلم ما را عفو فرما که در این عفو و بخشش از ما سزاوارتري
هرچه اشتباه و خطا که مرتکب شدیم، از همین حاال تـا مـرگ و از مـرگ تـا روز     

من از تـو  ! خدایا. اند، قلم عفو بکش و به حالمان ترحم کنمحشر که همه بیمناك
بـر  ! بارالهـا . طلبم از آن گناهانی که با وجود توبه، باز مرتکب آن شـدم آمرزش می

ت     گناهانی که بین ما و حوض کوث ر حجاب ایجاد کـرده، بـه بزرگـواري و رحمانیـ
دهیم به حرمت خون پـاك ایـن   تو را قسم می! بارالها. ها قلم عفو بکشخود بر آن

تـا  ! خـدایا ! خدایا. شهدا که سایۀ امام، این پیر مؤمن را از سر ما برنگیري، والسالم
  .دار خمینی را نگه )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(انقالب مهدي

  
  )سمنان 1336 - 1364(اکبر نیکو علی هیدش 

که توفیق آن را به من داد که به جبهه بیایم و ] را[شکر و سپاس بیکران خدا 
چه زودتر جنگ را بـه  خواهم که هراز خداوند متعال  می. در راه او با کفّار بستیزم

هللا تعالی عجل ا(ظهور امام زمان! خدایا. نفع اسالم و جمهوري اسالمی به پایان برساند
امـام را تـا انقـالب    ! خـدایا، بارالهـا  . چه زودتر نزدیـک بگـردان  را هر )فرجه الشریف

چه زودتر هر! خدایا، بارالها. ... براي ما حفظ بفرما )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  .کفر جهانی به سرکردگی آمریکا و شوروي و صدام و اسرائیل را نابود گردان
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  )سمنان 1337 - 1365(رضا همتی  شهید 
حمد و سپاس بیکران پروردگار یکتایی را که بر مـا منّـت نهـاد و بـا بعثـت انبیـا،       
. بشریت را از ضاللت و گمراهی بر حذر داشت و به راه مستقیم عبودیت هدایت فرمود

النّبیـین، حضـرت   تا حضرت خـاتم  )علیه السالم(سپاس بر پیامبران الهی از حضرت آدم
هاي الهی و وحی نـازل شـده از طـرف    که بشر را با پیام )هللا علیه و آله و سلماصلّی (محمد

علـیهم  (خداوند متعال، راهنمایی و رهنمون و ارشاد فرمودند و سپاس بر ائمۀ معصومین
که هر کدام به نحوي، چه به صورت مسمومیت و چه به صورت کشته شدن به  )السـالم 

و مبارزه و شهادت را به ما آموختند و سـپاس بـر   دم تیغ کافرین و منافقین، راه جهاد 
اولیا و صالحین و صدیقین و شهداي فی سبیل اهللا که با عمل صالح و صدق در گفتـار  
و صدق در اعمال و کردار و خالصه با نثار و ایثـار بهتـرین نعمـت خـدا، یعنـی جـان       

ق نهادنـد و بـه   و مجاهدان راه ح )علیهم السالم(شیرین پاي در جاي پاي امامان معصوم
خواهم که در ایـن راه بـه ایـن    از خدا هم می. تعالی بار یافتندبهشت برین و جوار حق

ام را بندة حقیر فقیر و گناهکار ترحم نماید و وسیلۀ بخشش و آمرزش گناهان عدیـده 
اي قـرار نـداد کـه در برابـر     و نیز خدا را سپاسگزارم که مرا از خانواده... ]. سازد[فراهم 

و  )علـیهم السـالم  (و امامـان بـرحقّش   )اهللا علیـه و آلـه و سـلم   صـلّی  (م و قرآن و پیـامبر اسال
همچنین والیت بایستم و با ارتکاب اعمال غیر انسانی و منافقانـه مـورد لعـن و طعـن     

  .خداوند جلّ جالله و امت اسالمی قرار گیرم
  

  )ریزنی 1340 - 1361(حسین یاراحمدي علی شهید 
؛ سپاس خدایی را که غم و اندوه را از ما گرفـت  »اذهب انّی الحزن الحمدهللا الّذي«

بـا یـاري   . و توفیق خدمت به مستضعفین و کسب رضاي پروردگار را به ما عطا فرمـود 



 

 67        آســـتـــان نـــیـــاز

 

هللا ربهللا، بـه جنـد اهللا پیوسـتیم، الحمـد    ا اهللا و رهبري روح اهللا و با اعتقاد به حـزب 
الرّضـایی،  یابد و چـون سـریع  م اطمینان میمطمئنّم با ذکر نامت، قلب! خدایا. العالمین

ا آنچـه از   . امیدوارم که از گناهانم درگذري و مرا به ابراهیم و صالحین ملحق سازي امـ
آخـر  . خواهد سوي چشمانم را بگیرد، عشق به والدین، پدر و مـادر اسـت  اکنون میهم
ت فرسایی را به خاطر یک تـب کوچـک مـن پشـ    هاي سخت و طاقتدانم چه شبمی

اند تـا اکنـون بـه ایـن     اند و با چه امیدواري عظیمی مرا به مدرسه فرستادهسر گذاشته
ام تا هم نیاز جامعـه برطـرف   دست یافته) معلّمی(ام و به چنین مسئولیتی سن رسیده

هـا بـه   دلبستگی آن. مادي و معنوي] از نظر[شود و هم نیاز شخصی خودم و خانواده 
بـه دفـاع از   ) علیـه السـالم  (وصیف نیست، حتّی از عشق علینهایت است و قابل تمن بی

در این مرحله از زمان، دوست داشـتم بـه گـروه خداپرسـتان     . حقّ مستضعفین بیشتر
خداوند متعال که همیشه سایۀ لطفش بر سـر ماسـت، ایـن بـار نیـز      . مخلص بپیوندم

 دستی پرقدرت بر سرمان کشـید و ایـن سـعادت عظـیم را کـه شـرکت در جهـاد بـا        
. پیشۀ صدام آمریکایی فرا صهیوسوسیالیسم اسـت، بـه مـا عطـا نمـود     مزدوران جنایت

ا بـدهکاري  ) مادي و معنوي(شاید کمتر بدهکاریی است  ام نسـبت  که داشته باشم، امـ
د  «. به شماست و لجمیع المؤمنین و المؤمنات بحـقّ محمـ اغفرلی و لوالدي صـلی  (رب

، یـا مـن اسـمه دواء و ذکـره     )صلی اهللا علیه و آله و سلم(دو آل محم) اهللا علیه و آله و سلم
  .»شفاء و طاعته غنی
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   خدااز بخشش  طلب دعا براي: فصل دوم   

  
  )دهدشت 1336 - 1365(بیژن آبگون  شهید 
بـارم را  کوله )السالم ماعلیه(با یاد تو و عشق به سرور آزادگان، حسین بن علی! خدایا

راه درازي در پـیش دارم کـه انتظـار، آن را    . گـذارم قدم در راه میگیرم و بر دوش می
آتش با نـور  ] زیر[روم تا در خاکی مطهر، خاکی که در بار میاین. نمایاندتر میطوالنی

روم تـا رفتگـان   مـی . عشق و ایمان منور شده، بذر ایثار بپاشـم و اللـۀ شـقایق بکـارم    
روم تـا در ایـن زمـین از خـدا     می. و الگو باشم را پیرو، و بازماندگان را سرمشق) شهدا(

مدد جویم تا غرور و خودخواهی را از وجودم بـردارد و مـرا در شـمار سـربازان گمنـام      
طور که رضاي تو بود، بـه  خطاکارم؛ زیرا نتوانستم آن! خداوندا. این سرزمین جاي دهد

زده بـه  الـت اکنون به عنـوان مجرمـی شـرمنده و خج   . دستورات و احکام تو عمل کنم
ات ام را بپذیري و مرا مـورد الطـاف خداونـدي   ام، به امید آنکه توبهدرگاه تو روي آورده

  .قرار بدهی و از تقصیراتم درگذري
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  )کرمان 1332 - 1365(رضا آتش گوهري غالم شهید 
 2تک گنـاهم بریـز   بر تک] را[خون من  1قطرة خطایی که باشد، قطره] هر! خدایا[
ه با رحمت بیکران خودت محو کن تا شاید بتوان گفت بـا خـون، گنـاه    ها را همراو آن

دانـی چـه کسـانی؛    ها شهادت خواهند داد؛ مینکنیم، آن] اگر توبه. [توان شسترا می
. همان کسانی که عمري همراهت بودند و در همه حال و همه جا تنهایـت نگذاشـتند  

ادت خواهـد داد کـه چـه    دست تو گواهی خواهد داد که چه کردي، پاي تو شـه ! آري
رفتی، چشم تو شهادت خواهد داد که چه دیدي، زبان تـو خواهـد گفـت کـه     ] راهی[

چه گفتی و مغز تو خواهد گفت که چه فکـر کـردي و همـه و همـه خواهنـد گفـت و       
در هر حـال اي خـالق    .... شهادت خواهند داد که چه بودیم و چه کردیم و چه گفتیم

کنم به روحی که خواسـت تـو را   می اعتراف. رکش خودکنم بر نفس ساعتراف می! من
کنم که گنهکاري بیش نیستم، ذلیـل  می اعتراف. دادببیند، اما هواي نفس مهلت نمی

اي آیا به خاطر اعتراضـی کـه دارم و توبـه   ! اي بیش نیستم، اما تو اي مهربانو درمانده
در طـول عمـر کوتـاهم     دانـم مـی  ...سـپاري؟  می تکنم، باز مرا به آتش دوزخکه می

   دانـم کـه شـاید تمـام کارهـایم در دوران حیـاتم       ام؛ میخدمتی براي رضاي تو نکرده
کـنم بـراي   دانم که از من راضـی نیسـتی، چراکـه اعتـراف مـی     ثمر بوده است؛ میبی

یـایی گنـاه   رضایت تو کمتر عمل صالحی از من سر زده است؛ من با دست خالی و در
ل عقوبـت   طلبم کمی از تو کمک ه مرا نجات دهی، مرا از آتش دوزخ برهانی، من تحمـ
اي و پوشـانندة هـر آنچـه را    مرا ببخش، مرا بیامرز که تو آمرزنـده ! خداوندا. تو را ندارم

بایـد همـه چیـز را    . ها اعتـراف کننـد  که باید گفت، باید اعتراف کنیم قبل از اینکه آن

                                                             
  قطرةکه قطره: در اصل وصیت -1
  بریزد: در اصل وصیت -2
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  هـاي گفتنـی را گفـت وگرنـه     گفتنـی بایـد  . گفت قبل از آنکه دیگران شهادت بدهند
الکاتبین همـه را ثبـت و ضـبط    گرچه کرام. پرسند و جواب را جواب خواهند شنیدمی

انـد و پرونـده   ها تمام حقایق را نوشتهچه آنکنیم، گردانیم و باور نمیاند و ما میکرده
. بـریم خـاطر مـی  کنـیم و از  دانیم، فراموش مـی اند و با آنکه میرا آماده و مهیا ساخته

تو قادري، تو مهربانی؛ رحمتت را شـاملم  . چه بخواهی، انجام دهیتوانی هرتو می! خدا
  .نصیب مگردانکن و مرا از فیض شهادت بی

  
  )اصفهان 1348 - 1365(رضا آقاجانی علی شهید 

خواهم که مرا ببخشی و توفیق بـدهی کـه از تـو اطاعـت     از تو می! خداوندا، بارالها
از سـر گناهـانم   ! براي تو انجام دهم و بارالهـا ] را[چنان کن که هر کاري ! ایاخد. نمایم

و شـهیدان   )علـیهم السـالم  (ۀ اطهـار وانم در صـحراي محشـر در مقابـل ائمـ    درگذر تا بت
خواهم که مرا عفو نمـایی و توفیـق بـدهی کـه از تـو      از تو می! خداوندا. روسفید باشم
  .اطاعت نمایم

 
  )جرقویه 1337 - 1365(دآبادي علی ابراهیمی محم شهید 

هاي فراوان به ما عطا فرمودي و مـن، ایـن بنـدة ناسـپاس، از آن     نعمت! پروردگارا
چه من گناهکـار  گر! خدایا. ها استفاده نمودم و به جاي شکر، کفران نعمت کردمنعمت

گذر و با فضـل و  از گناهان و خطاهاي من عاصی در. و روسیاهم، اما تو دریاي رحمتی
نمـایم و امیـدوارم   از خداوند رئوف و مهربان طلب مغفرت می. رم خود با ما رفتار کنک

ــد     ــازده فرزن ــوال و ی ــت م ــا والی ــه شــهادت خــتم کنــد و ب ــر را ب ــن حقی ــدگی ای زن
  .ها برخوردار نمایداز دنیا ببرد و در آخرت ما را از شفاعت آن )علیهم السالم(بزرگوارش
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  )تهران 1341 - 1363(بیگی اسماعیل احمدخان شهید 
دانم آن را به اتّصالت درآوردم یا نـه؟  روح خودت را در من دمیدي و نمی! خداوندا

طور که باید، تـو را  دانم آنخودت را به طرق مختلف به من شناساندي و نمی! خداوندا
دانم آن را به کار بسـتم یـا   اسالم را به من ارزانی داشتی، نمی! شناختم یا نه؟ خداوندا

دانـم در آن تعقّـل   قرآن، آن کتاب زندگی را به من هدیه نمـودي و نمـی  ! اوندانه؟ خد
] طریـق [دانـم بـه آن   طریق زندگی را بـه مـن آمـوختی و نمـی    ! کردم یا نه؟ خداوندا
چنان که باید بمیرم، بمیران و مرا از رحمـت خـود دور نگـردان و    زیستم یا نه؟ مرا آن

ایمان از ایـن دنیـا مبـر و مـرا     زنده بدار و بی در هر زمان و مکانی هستم، با یاد خودت
  .به حال خودم وامگذار

 
  )ریزنی 1343 - 1366(شهید حسین استقبالی  
آنکـه در نمـاز   ! شناختمت؟ الهی] بگویم[چگونه بگویم نشناختمت و چگونه ! الهی

 از! الهـی ]. قـرار بـده  [شنود، هنوز نمازگزار نشده؛ ما را از نمـازگزاران  جواب سالم نمی
ات توبـۀ ایـن نااهـل را    ام توبه کردم، به حقّ اهـل نمـاز و روزه  نماز و روزه] سستی در[

مـن  ! الهـی . دارمداشتم و حال، جز تو را پنهان مـی الهی تا حال تو را پنهان می. بپذیر
] تـو را [ام که بنـدگی  از تو شرمنده! الهی. تو را بشناسم] بخواهم[خودم را نشناختم تا 

ام بـراي  ام که اثر وجودياز مردم شرمنده. ام که زندگی نکردمشرمنده نکردم و از خود
بگـویم کـه هنـوز    » استغفر اهللا و اتوب الیه«بار توفیقم ده که یک! ایشان چه بود؟ الهی

بینم و شـنواتر از  امروز بیناتر از از من کیست که تو را می! الهی. از گفتن آن شرم دارم
گـویم و  م و گویاتر از من کیست که از تو سخن مـی شنومن کیست که سخن تو را می

اگر بهشـت شـیرین اسـت، بهشـت آخـرین      ! الهی! داراتر از من کیست که تو را دارم؟
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! الهـی . گیرممی م بگیري، تو را به عفو و آمرزشاگر مرا به گناهان! الهی. تر استشیرین
داشـتن چـه سـود     دل به سوي کعبـه ! الهی. اگر جز این در، در دیگر است، نشان بده

  دهد آن را که دل به سوي خداوند کعبه ندارد؟
  

  )بافت 1335 - 1362(حسین اسکندرزاده افشار ملک شهید 
تـو گـواهی کـه    ! خـدایا . ناچیز مرا و خون ناقابل من را قبول کن] این جان! خدایا[

فقط تو را دوست دارم و فقط براي جلب رضایت تو، بـه عرصـۀ جنـگ قـدم نهـادم و      
عاجزانـه بـه   ! کفّار را پذیرفتم و دنیا را ترك کـردم؛ پـس اي معبـود مهربـان    جنگ با 

تـو را  ! پروردگـارا . کنم کـه از گناهـانم درگـذري   درگاه اقدست دست التماس بلند می
دانـی اي خـداي مهربـان کـه     شهادت را نصیبم کـردي و تـو مـی   ] که[گویم شکر می

  .چقدر به شهادت عالقمندم
  

  )تهران 1337 - 1363(جواد اصانلو  شهید 
مـن  ! الهی، اي خـالق مهربـانم، اي همـدم و همزبـانم، اي مـونس صـبح و شـامم       

دانی که تا چه حدي عاشـقت  تو خود می! ها و گناهانم، ولی رب مناز لغزش] سرشار[
! گرچه شیطان رجیم بارها و بارها در صدد برآمده که مـرا از تـو اي عزیـز مـن    . هستم

! ا پرتگاه نیستی و فنا برده است، ولی تو اي خالق و ناجی مـن جدا گرداند و بارها مرا ت
قدر به من لطف داري، ولی یک سـخن بـا تـو دارم و آن    شکرْ تو را اي معبودم که این

دانم گناهـانم باعـث   داشتی؟ گرچه میاین است که چه شده مرا تا این حد منتظر نگه
. اگر توبـه شکسـتی بـازآي    این وقفۀ طاغوتی گشته است، ولی خودت فرمودي صد بار

چه دارم که به درگاهت ریـزم؟  . بازگشتم، مرا بپذیر گرچه قابل پذیرش نیستم! معبودا
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، تـو را بـه لحظـۀ خـداحافظی     )علیـه السـالم  (چکان از گلوي اصـغر تو را به قطرات خون
 عجـل اهللا (، تو را به لحظۀ ظهور آقا امام زمـان )سالم اهللا علیها(و زینب )علیه السالم(حسین

کـرده و صـورت نیلـی و سـیلی    ، تو را به پهلوي شکسته و بازوي ورم)تعالی فرجه الشریف
، تو را به اشک چشم یتیمان منتظر بابا، تـو را بـه اشـک    )سالم اهللا علیهـا (خوردة زهرایت

. چشم مادران عزیز از دست داده حاال دیگر من روسیاه را به درگـاه پرمهـرت راه بـده   
ها را بـه مـن   فرمودي اگر قارون یک بار آن التماس )علیه السالم(سیتو که به مو! بارالها

حسـینت نیـز بـاز    ] قاتـل [بخشیدم؛ تو که حتّـی راه توبـه را بـراي    کرده بود، او را می
      ایـن بنـدة حقیـر سـراپا تقصـیر و      ؛ چـه شـده کـه از   )خواندن نمـاز غفیلـه  (گذاشتی 

دهی؟ ولـی بـه مصـداق اینکـه از     ه نمیاي و مرا به درگاهت رادامن روي گرداندهآلوده
بـاالترین چیـز   ! چون تو بزرگی، باید درخواست بزرگ داشت؛ من نیز از تو اي محبوبم

ن شـود، ا دانم تو اگر چشمی نیز به این سو کنی، همه چیز درست میرا خواهانم و می
  .تعالیشاء اهللا 

  
  )کرمانشاه 1343 - 1364(فرزاد اصغري  شهید 

  .دة سراپا تقصیرت را ببخش و بیامرزاین بن! خداوندا
  

  )آستانه اشرفیه 1344 - 1365(کمال اصغري  شهید 
. دانـم سعادت و خوشبختی خویش را در آمرزش و مغفرت از جانب تـو مـی  ! خدایا

هاي من بسیار اندك و گناهـانم بسـیار   هواي نفسم بر عقلم چیره است و طاعت! خدایا
  .زیاد است
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  )گلپایگان 13413 - 1365(اهللا اعظمی شهید حشمت 
در مدت کوتاه عمرم، تالشم این بوده که رضایت تـو را در نظـر داشـته    ! خدایا

دانم که به خوبی نتوانستم به آرزویم برسم، لذا به خـاطر گناهـانم از   باشم، اما می
مـردن حـق   . اي مهربـان هسـتی  کنم؛ زیرا که تو بخشـنده تو تقاضاي بخشش می

سـت کـه انسـان بتوانـد پـاك از گنـاه بمیـرد و از تـو               است، اما وقتـی سـودمند ا  
  !خواهم آن را آسان گردانی، یا ارحم الرّاحمینمی

  
  )دماوند 1337 - 1362(سیدمحمود افتخاري  شهید 

بـه  ! واي بر مـن اگـر نبخشـایی و رحـم نکنـی     ! اي عظیم متعال و اي کریم بخشنده
 ]چشـم [و فقـط بـه بخشـایش تـو     ام خودت سوگند تنها و تنها به رحمت تـو دل بسـته  

دانـی کـه   تـو مـی  ! خـدایا . امطمـع دوختـه   ]چشـم [ام و فقط به آمرزش تو امید دوخته
شـود، جـز تنفّـر از خـویش     کنم و رفتارم در نظرم مجسـم مـی  هرگاه یادي از اعمالم می

 کـنم، دلـم  الرّضا بودن تو را در نظرم مجسم مـی یابم، اما هرگاه سریعحاصل دیگري نمی
آوري و اي عزّوجـل کـه عشـق    اي آرامش دل که قلب مرا به تپش درمـی . گیردآرام می

اینـک پـرواز سـوي تـو را     ! داردآورد و روحـم را بـه پـرواز وامـی    تو قلبم را به لرزه درمی
! خـدایا . ام و بـه جـرم کبیـر گنـاهم نسـوزان     لیـاقتی هایم را به واسطۀ بـی بال. امبرگزیده

مرسلین و صدیقین و صالحین و مؤمنین و متّقین را در عـرش تـو   انبیاي  ]دوست دارم[
بـا طمـع بیکـران، چشـم طمـع و      ! خـدایا . محروم نکن ]هاآن[مرا از دیدن ! ببینم، خدایا

بـه امیـد عفـو تـو، مبـادا در روز قیامـت       ! خدایا .... امچشم امید به دیدن عرش تو بسته
تـو سـتّارالعیوب هسـتی، تـو     . پوشی کنیهپردام به رحمت تو تاامید بسته! روسیاهم کنی

الـرّاحمین، اي حبیـب قلـوب    القلـوب هسـتی، اي ارحـم   غفّارالذّنوب هسـتی، تـو مقلّـب   
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اکنـون بـر تمـامی گناهـان مـن و بـر        دهم]می[ات سوگند تو را به نور محمدي! مؤمنان
آن را  ام، پرده بپوشان تـا احـدي از مخلوقـات تـو    تمامی آنچه خالف رضاي تو انجام داده

من بد بودم و ضعیف و نیازمند، اما تـو خـوبی،   . من بد کردم؛ چون بد بودم! خدایا. نبیند
کـه  ! نـه ! نـه ! مبادا رسوایم کنی! مبادا افشایم کنی! هااي خوب خوب. تو خوبی، تو خوبی

هرگز چنین نخواهی کرد؛ دور از کرم تو است که چنین کنـی، دور از عظمـت تـو اسـت     
ذلـیالن نپـردازي، دور از رحمـت تـو اسـت کـه ایـن گنهکـار عاصـی را          که به فقیران و 

و قـرآن   )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (واسطۀ لطفـت را عـزّت پیـامبر   ! خدایا. مجازات کنی
کـنم کـه حقیـر و ضـعیفم،     هرچند خودم با فریاد رسا اعـالم مـی   . ...دهمعظیم قرار می

دانی دلـم بـراي تـو آرام نمـی    ا تو می، ام1]امدرمانده[کس و کوچک و عاصی هستم، بی
گیـرم و در انتظـارم   گناه خویش را بـر دوش مـی  بار پرمن کوله] دانیمی[اما نیک . گیرد

مـن منتظـر نـداي منـادي     ! مبـادا، مبـادا دعـوتم نکنـی    . تا دعوت خدایم را لبیک گویم
اهم بـا مـن   خـو می! کجایی؟ خدایا! اي فریادگر الهی. هستم تا فریاد زده و پاسخش دهم

خواهم این قلـب دریـده شـود و پیکـرم متالشـی      خواهم مرا بخوانی، میحرف بزنی، می
  .گردد تا روحم از این قفس بیرون آید و به سوي تو پرواز کند

  
  )فارس 1336 - 1365(شهید عبدالحسین اکبري  

  . اي، از این دار فانی مبرتا مرا نیامرزیده! پروردگارا
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  )مرودشت 1340 - 1372(اصري علی اکبري بشهید نجف 
. به درستی که تو نسبت به بندگانت رئوف و مهربـان و غفـور و دلسـوزي   ! خداوندا

و بـا توکّـل بـر خـودت بـه سـویت              اکنون که من، بندة گنهکارت با دلـی پـر از امیـد   
هایم درگذر و تا زمـانی  زشخش، خطاهایم را نادیده گیر، از لغشتابم، گناهانم را ببمی
اي، از این دنیاي فانی مبر؛ زیرا که دیگر مهلتی نخـواهم داشـت و بـه    مرا نیامرزیدهکه 

  . دنیا باز نخواهم گشت تا بتوانم طلب مغفرت و کسب توشه بنمایم
  

  )قزوین 1343 - 1365(چگینی اکبر اکرادعلی شهید 
ا و هشدارم دادي که مبـادا پیـرو هـو   ! مرا بپذیر به درگاهت؛ چراکه خدایا! خدایا ...
هاي شیطانی باشم، ولی پیروي نکردم و شیطان فریبم داد و روحـم کـه پـاك و    هوس

اي کـه بـر روي سـفیدي بنشـیند و     ها همچـون دوده منزّه بود، در زیر گناه و معصیت
هـاي  سفیدي راه تو را بپوشاند، پوشیده مانده و همچـون زنـدانی، در قفـس خـواهش    

اسـتغفر اهللا  «نمـایم،  به درگاهت استغفار مـی  حال! خدایا. مادي و نفسانی زندانی شده
ام و بـه نفـس خـود سـتم     و از کارهاي زشتی که در گذشـته کـرده  » ربی و اتوب الیه

با آن شـکوه و   )علیه السالم(علی! خدایا» معتذرا نادما منکسرا مستقیال«کردم، پشیمانم، 
د، بـه  خروشـی عظمت و با آن پاکی کـه زاهـد شـب بـود و همچـون شـیر در روز مـی       

کرد؛ مـن کـه بنـدة گنهکـار و معصـیتکار      درگاهت استغفار و طلب عفو و بخشش می
دانـم کـه تـو رحمـان و     می! خدایا. ببخش مرا! ام؛ خدایاتوام؛ من که روسیاه و شرمنده

کـنم بـه خـاطر سـنگینی گنـاه و      کشم و خیـال مـی  می رحیمی، ولی خودم خجالت
اي . من کسـی را جـز تـو نـدارم    ! روردگاراپ]. خطاهایم مرا نخواهی بخشید[معصیتم و 
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علیـه  (، تـو را بـه سیدالشّـهدا   )سالم اهللا علیها(تو را به حقّ فاطمۀ زهرا! المستغیثین غیاث
  .گناهانم را بیامرز ،)السالم
  

  )قزوین 1341 - 1366(علی البرزي عباس شهید 
فرامینت عمـل  از اینکه نتوانستم در این دنیاي فانی به احکام و دستورات و ! خدایا

] بـه خـاطر  [خـواهم کـه   از تـو مـی  ! پروردگـارا . کـنم کنم، طلب آمرزش و مغفرت می
مـن طاقـت   ! اي خداي مهربـان . ام، مرا ببخشیگناهانی که در این مدت مرتکب شده

  . من استقامت عذاب دردناك تو را ندارم. آتش جهنّم را ندارم
  

  )میاندوآب 1347 - 1365(ستّار امینی  شهید 
اي بر من که اعمالم مـرا از تـو دور نمـوده و هـواي نفـس در قلـبم غبـاري از        و ...

سو شده و توانی ندارم که فروغت در دلم کمکدورت و ظلمت به وجود آورده و چراغ پر
فزایت قرار گیرم؛ پس از روي کرم و لطف نظري نما و بخش جاندر معرض نسیم روح

  .شودالّا در وادي غرور گرفتار میعنایتی کن به این بندة بیچاره و بدبخت، و
  

  )دهدشت 1347 - 1365(شیرین محمدحسین باغ شهید 
اي ذلیل و گناهکار و خطاکار هستم و از اشتباه و گناهـان خـود   بنده! بار پروردگارا

. اي، از دنیـا نبـر  بر گناهان من قلم عفو بکش و تا مـرا نیامرزیـده  ! خداوندا. نادم هستم
  . اي که دروا شومآوردهاي که رسوا شوم و نپرس چه کردهنپرس که چه ! خداوندا
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  )چالوس 1334 - 1362(فر یوسف براهنی شهید 
  . دهم که گناهان منِ بندة ذلیل را ببخشاتو را به عزّت و جاللت، قسمت می! بارخدایا

  
  )قزوین 1343 - 1366(حیدري  حسین برزگر شهید 

گناهانی را کـه دانسـته یـا از    ! داونداخ. طاعتم قلیل است و معصیتم کثیر! خداوندا
بـبخش و   )علیه السـالم (ام، به لطف و کرمت و به حرمت حسینروي ناآگاهی انجام داده

  . حقیر درگاهت را به عظمت بیکرانت عفو نما
  

  )شاهرود 1338 - 1365(محسن بسطامی  شهید 
  .از خداوند متعال عفو گناهانم را خواهانم

  
  )بوشهر 1335 - 1365(مجید بشکوه  شهید 
دانی که وجودم پر و قلـبم سـیاه از   ام آگاهی و خودت میخودت از بدحالی! خدایا
خـودت رحـم   ! خدایا. دانی غرق در معصیت هستمخودت خوب می! خدایا. گناه است

ام، هاي گناهکـارم درسـت کـرده   کن و مرا از گرداب گناه و معصیتی که خود با دست
ت ناگاه اعمال این بندة حقیرت را بـه دسـت چـپش    اگر فرداي قیام! خالقا. نجات بده

اگـر فـرداي قیامـت    ! معبـودا ! دهی و او را روانۀ جهنّم کنی، رحیما این بنده چه کند؟
این بندة ضعیف و ذلیل خود را در آتش قرار دهی، بارالها این بندة حقیر تو، به غیـر از  

ت سـرپیچی کـردم، بـه    در طول زندگی از دسـتورات ! خدایا! تو به چه کسی پناه ببرد؟
گـوش نـدادم،    )علیهم السالم(دستورات کتاب عمل ننمودم، به گفتۀ انبیا و ائمۀ اطهارت

اس زنـدگی    ] در! [خدایا. تابع هوا و هوس شدم و دنیا مرا فریب داد این لحظـات حسـ
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بـه خـاطر   ! رحمانـا . از درگاهت مأیوسم نگـردان ! غفورا. آورمخود، به سوي تو روي می
دانـی کـه از   خودت مـی ! عظیما. خواهمان و خطاهاي خود از تو معذرت میتمام گناه

تـو  ! الهـی . لحاظ معنوي و تقوا، فقیر و مستضعف هستم و یاراي سـخن گفـتن نـدارم   
دانم الیـق تـو نیسـت،    تر از این بدن خاکی که میخود شاهدي که من چیزي باارزش

عجـل  (لیاي خودت محشور و امام زمـان این هدیۀ ناقابل را از من بپذیر و مرا با او. ندارم
آورم، من به تو پناه مـی ! خدایا. را از من راضی و خشنود بگردان )اهللا تعالی فرجه الشریف

  !پناهاناي پناه بی
  

  )اراك 1337 - 1360(شهید جعفر بیاتانی  
اسـالم بکـش و    1ارانو خدمتگز قلم عفو بر تمامی جرایم رزمندگان اسالم! خداوندا
ار اسالم بدان و کارها و تمام اعمال مـرا از هـواي نفـس خـالی گـردان و      زما را خدمتگ

گاه مسلمانی را به حال خودش وانگذار و از طـرز رفتـار خـودم بـا پـدر و مـادر و       هیچ
از درگاهـت  ! خداونـدا . امیدوارم کـه مـرا ببخشـند   . خواهمفامیل و برادران معذرت می

  . خواهم که گناهان سنگینم را ببخشیمی
  

  )فسا 1335 - 1363(د علی بیژن کوچی شهی 
الهی قلبـی محجـوب و   «. اهللا الرّحمن الرّحیم؛ به نام خداوند بخشندة مهربان بسم

نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیـر و لسـانی   
حرمـه  مقرّ بالذّنوب فکیف حیلتی یا ستّار العیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلّها ب

! ؛ خـدایا »محمد و آل محمد یا غفّار یا غفّـار یـا غفّـار برحمتـک یـا ارحـم الـرّاحمین       
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کارم، گناهانم زیاد شده به طـوري کـه قلـبم از ایـن گناهـان سـیاه       گنهکارم، معصیت
. کـنم گناهـانم را ببخشـی   از تـو درخواسـت مـی   ! ترین مهربانانشده؛ پس اي مهربان

ی مـن لـی     «. دردع و پـردة عصـمت را مـی   بیامرز گناهانی که امید را قطـ  الهـی و ربـ
بیامرز گناهانی که چه در خفا و چه آشکارا از این بندة نـاچیز سـر زده   ! خدایا. »غیرك
  .الهی العفو. است

  
  )ماکو 1344 - 1365(حسین بیگلري  شهید 
هاي ما را استوار و ما را داریم، قدمما براي رضاي تو در این راه قدم برمی! خدایا

اي خداي . ما را در هر لحظه به خودمان وانگذار! خداوندا. ز شرّ شیاطین حفظ فرماا
حیات و مماتم در دست تو است و تو به هیچ ! ام از تو استمن، اي که همۀ هستی
گناهانم زیاد است و تو ! اي رب من، اي ستّارالعیوب، خدایا. چیزي شباهت نداري

گویند مردم می! خدایا. ند که من مؤمن توأمگناهانم را پوشاندي و مردم خیال کرد
گویند، ولی کسی نیست که در قبر مرا دستگیري کند و فقط تویی که و فقط می

! اي که رحمتت همه جا را فرا گرفته. توانی مرا از عذاب قبر و جهنّم نجات دهیمی
  .نکنی، خسران دنیا و آخرت نصیبم خواهد شد اگر مرا یاري و دستگیري

  
  )فسا 1343 - 1365(محمدرضا پوالدچنگ  شهید 
مرا ایمان به فضل و عفو تو است و اگر مرا از درگاه خویش برانـی، پـس بـه    ! خدایا

نگرم، بـه عفـو و بخشـایش تـو     هرگاه به عمل خویش می! چه کسی روي آورم؟ خدایا
من عصیان به تو کردم، ولی تو از من بگذر، با وجـودي  ! خدایا. گردمسخت امیدوار می

مـرا بـه غفلـت    ! که به من مهلت توبه و انابه داده بودي، غفلت کـردم؛ پـس اي کـریم   
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 انـد، خطاهـا لبـاس ذلّـت بـه تـنم پوشـانیده      ! خدایا .... خویش سرزنش و توبیخ مفرما
فـان  «. اند و جز تو کسی بخشایندة این گناهـان نیسـت  گناهان بزرگ، قلبم را میرانده

؛ »ایـن عفـوك الجمیـل   «، »ترك القبـیح ایـن سـ  «. »طردتنی من بابـک فـبمن الـوذ   
مـرا دریـاب اي   » کجاست عفو زیباي تو؟ و کجاسـت پوشـش تـو بـر گناهـان مـن؟      «

کـه در  ات امیـدوارم، همچنـان  به کرمت و به ستّارالعیوبی! خدایا! بخشاینده و اي کریم
این دنیاي پست، گناهان بزرگم را که حتّـی گفـتن نـام آن گنـاه اسـت، بـر دیگـران        

! یـا سـتّارالعیوب، یـا سـتّارالعیوب    . روز محشر نیز در بین دیگـران بپوشـانی  پوشاندي، 
هـا و ریاهـا و فـارغ از    هـا، فریـب  دنیایی فارغ از نیرنگ. اینجا دنیایی دیگر است! خدایا

پایان خـود را پهـن   اینجا جایی است که خدا سفرة رحمت بی. هرگونه زشتی و پلیدي
دهد، اینجا هر روز همـه  ر ماه رمضان ضیافت میاگر در خارج از جبهه خداوند د. کرده

در ضیافت او هستند و حسرت همه در این است که چرا تا حاال خود را از ایـن منبـع   
فیاض محروم کرده بودند؟ چرا تا به حال غفلت کرده بودند؟ چرا تـا بـه حـال خـداي     

بـاري از  کولـه ها لطف کرده بود، نشناخته بودند؟ اکنـون بـا   خود را که این همه به آن
ها، آن هم در هنگامی که اوقات بسیاري از عمر سپري شـده  گناهان و خطاها و غفلت

اي از لـذّت بنـدگی او   و دیگر فرصت چندانی براي جبران مافات باقی نمانده، مزة ذره
اینجـا عاشـقان راه خـدا بـا     . امام و با نسیمی از دریاي رحمت او آشنا شـده را چشیده

هاي خود، امیدشان را به ایـن  هاي پیشین خود و با شرمساري از غفلتنگرانی از کرده
   اند و نهایت آرزویشان ایـن اسـت کـه از ایـن ضـیافت الهـی      سفرة پر فیض خدا بسته

راستی چقدر مایۀ تأسف و حسرت اسـت اگـر انسـان    اي هم نصیب آنان شود و بهبهره
کـه بـراي فـرار از    از حقیقـت، آنـان   ندانتواند از این خوان الهی بهره جوید و خیلی دور

  .کنندوري بیشتر از حیات فانی دنیا به رحمت خدا پشت میمرگ و بهره
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  )کازرون 1337 - 1366(شهید عبدالصمد پوالدي  
یـابم، خیلـی مهربـان    کنم، تو را خیلی بزرگ مـی وقتی خوب به تو فکر می! خدایا

بینم، برایم بـاور شـده   ات میه بندهمند ببینم، خیلی عالقهیابم، خیلی بخشنده میمی
ت   گویی و اگر یک قدم به طرف تو برداریم،که اگر تو را بخوانیم، تو نه نمی به مـا محبـ 

من مطمئنّم کـه مـرا   . سازيکنی و اگر یک قدم به عقب برداریم، ما را مجذوب میمی
دارم یقین دارم که تـو را دوسـت   . خواهی من خوب شوم، همینداري و میدوست می

اهللا و بـاهللا و   بسـم «همیشه در زبانم این بود که . دارمدانی که من دوستت میو تو می
      و از تـو   1»افـوض امـري الـی اهللا انّ اهللا بصـیر بالعبـاد     «و » اهللا علی محمد و آلـه صلّی 

خواستم که مرا به راه راست و دوستی خود بکشانی و چقدر برایم زیبـا بـود وقتـی    می
کـه   2]ات راسایه! [گفتم که خدایاکردم و در دل میکشیدم و صحبت میمی که مسح

رفـتم، در دل مـی  رحمت و محبت است، از سرم کوتاه مکن و وقتی که به رکـوع مـی  
کنم در برابر آنچه تو فرمان دهی و چه شیرین بود کـه مـی  تعظیم می! گفتم که خدایا

یا اهللا یـا اهللا یـا رب یـا رب یـا     «گفتم ، وقتی که می»حسبی اهللا رب العالمین«گفتم 
و چـه باصـفا بـود    » ارحم الرّاحمین یا ارحم الرّاحمین الهی العفو الهی العفو الهی العفو

کـردي و  کردیم و تو مرا نصحیت میوقتی تنها با تو خلوت داشتم و با هم صحبت می
تـو کـاري    بخش بود وقتی براي رضايگذاشتی و چه لذّتراه خوب در پیش رویم می

لی پیـدا    )علـیهم السـالم  (کردم و چه پر از صفا بـود وقتـی بـا چهـارده معصـوم     می توسـ       
کـردي و مرتّـب   ام پشیمان مـی کردم و چه زیبا و مطلوب بود وقتی که مرا از کردهمی

   کـنم و چـه بامعنـا بـود وقتـی درگیـر بـا        ساختی که دارم خـالف مـی  می مرا متوجه
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بخـش  دانستم درحال امتحان هسـتم و چـه لـذّت   شدم و میمیها و مشکالت سختی
شدم و لذّت دائم را بر لذّت موقّت تـرجیح  بود وقتی که احیاناً از دنیا به قدري دور می

هـایش را و ارزش  کردم و بهشت و نعمتدادم و چه زیبا بود وقتی که به تو فکر میمی
دیـدم و چـه   را مـی  )علیهم السـالم (و ائمه )صلی اهللا علیه و آله و سلم(و مقام و جوار رسولت

هاي زودگـذر چشـمم را کـور    شد و لذّات و خوشیتلخ بود وقتی دنیا برایم شیرین می
اي خـاك بـر   . کـردم زدم و رهایت میکرد و به خاطر لذّات آنی دنیا، تو را کنار میمی

اسـتم و  خشـدم و برمـی  و چه تلخ بود وقتی سر سفره سیر می! سر من که چنین بودم
دادم و دلخـوش بـه   چه سخت بود وقتی که به یاد تو نبودم و اتّکال تو را از دست مـی 
شدم و چـه شـیرین   اسباب غیر بودم و چه تلخ بود وقتی که معصیت تو را مرتکب می

کردم و چه تلخ بود برایم ایـن دنیـا و   بود وقتی با اختیار و ارادة خود ترك معصیت می
افتـادم  اد جهنّم و سرگردانی قیامت و وضع خودم در قبر میاین زندگی وقتی که به ی

افتـادم و چـه پرمعنـا بـود وقتـی بـه       و چقدر ترسناك بود وقتی که به یاد جهنّم مـی 
        دهـد، فکـر   قیامت و سـرگردانی آن روز و تنهـایی خـودم و بـه مـرگ کـه خبـر نمـی        

و و عفو و نظر بـه لطفـت   کردم و باز چه امیدوارکننده بود وقتی که به بخشندگی تمی
ام روز قیامـت جلـوي   دانـی کـه همیشـه از تـو خواسـته     تـو مـی  ! خدایا. کردمفکر می
   ام نسـازي، ولـی بـه خـودم و اعمـالم کـه نظـر        شرمنده) صلی اهللا علیه و آله و سلم(پیامبر

ت    . اي این توقّع را داشتمبا چه اندوخته 1مدیدانداختم، میمی مگر نظـر لطـف و محبـ
داري و مــرا جلــوي باشــد کــه مــرا روز قیامــت رســوا نســازي و آبــروي مــرا نگــه تــو 

کشـم جلـوي   به خدا قسـم کـه خجالـت مـی    . سر به زیر نکنی )علیهم السالم(معصومین
و یـاران   )علیهم السـالم (و ائمه) سالم اهللا علیها(و فاطمه زهرا )صلی اهللا علیه و آله و سلم(پیامبر
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شـدم و در زمـین   اي کاش که آب می. قیامت ظاهر شومها و شهدا و حقداران روز آن
؟ مرا ببخش قبل از مردنم تا در قیامـت  »فکیف حیلتی«چه کنم؟ ! خدایا! رفتمفرو می

ام که پایـان مـرگم را   دانی که همیشه از تو تقاضا داشتهتو می! خدایا. سر به زیر نباشم
کشـم کـه   خجالت مـی ) معلیه السال(من جلوي امام حسین. شهادت در راهت قرار دهی

به غیر شهادت از دنیا بروم؛ گرچه لیاقت این را ندارم، ولی امیدم به تو اسـت کـه مـرا    
بپذیري و مرا راه دهی و در را به رویم باز کنی که همۀ درها به رویم بسـته اسـت جـز    

آید درحالی که یک عمر گناه کرده و چـه  ات به سوي تو میبنده! خدایا. در امید به تو
مـن وقتـی بـه    ]. من اسـت [النفس که به گردن  الناس و حقّ اهللا و حقّ یار که حقبس

ها گرفته تـا  از زنده. شکنداندیشم، از شدت آن پشتم میحقوقی که بر گردن دارم می
چه کنم؟ چه خاك بـر سـرم بریـزم؟ مـرا     ! خدایا. ها، از حاضرین گرفته تا غایبینرفته

واي بـر مـن کـه    . خاك بـر سـرم کـه نفهمیـدم    . کنمخواهم، توبه میببخش، عذر می
مگـر  ! واي بر من که به فکر مردن و قیامت و حسابرسی و جهـنّم نبـودم  ! غفلت کردم

پـدرم، مـادرم، بـرادرانم، خـواهرانم،     . تو مرا ببخشی و مردم حقّشان را بر من ببخشـند 
نایان و آمـوزان و آشـ  همسرم، فرزندانم، دوستان و همکاران، همسایه و خویشان، دانش

ایـد و همـۀ مردمـی کـه بـه طـور       هایی که به نحـوي بـا مـن تمـاس داشـته     همۀ آن
هـا بـر   همۀ این! غیرمستقیم بر من حق دارند و حتّی مستضعفان دنیا و حتّی آیندگان

این بدن ضعیف و ناتوان چگونه طاقـت عـذاب دارد؟ مـن    ! خدایا. گردن من حق دارند
حـقّ خـودت و   ! خـدایا . دانم چه کـنم ارم، نمیها و حرارت دنیا را ندکه طاقت سختی

. اي نیسـت الناس را نیز خودت ببخش که جز تو بخشنده النفس را خودت و حقّ حقّ
چنان محبت کن تا از شرمسـاري، از حـقّ خودشـان    به ذي الحقوقم در روز قیامت آن

دارم، ها مرا نبخشند؟ وقتی به حقوقی که بر گـردن  بر من درگذرند و چه کنم اگر این
و قد اتیتک یـا الهـی بعـد    «. دانمکنم، عذاب شدید خدا را بر خودم حتمی میفکر می
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یـا رب ارحـم   «. تـر اسـت  و امید به عفوت دارم که از گناه من بسیار عظـیم » تقصیري
انـدازي در  چگونـه مـرا در آتـش مـی    ! خدایا. »ضعف بدنی و رقه جلدي و دقه عظمی

سـوزانی  کنم و چگونه مرا مـی یاد تو آرامش پیدا می دارم و باحالی که تو را دوست می
در حالی که من به گناهانم اقرار دارم و چطور در آتـش بسـوزم در حـالی کـه بـه تـو       

اللّهم ان مغفرتـک ارجـی مـن    «ام و من به دعاي بسیار امید دارم و به عفوت دل بسته
ما و عفوك اعظـم  عملی و انّ رحمتک اوسع من ذنبی اللّهم ان کان ذنبی عندك عظی

من ذنبی اللّهم ان لم اکن اهالً ان ابلغ رحمتک فرحمتک اهـل ان تبلغنـی و تسـعنی    
پـدرم را  ! خـدایا . خیلی عالقه دارم» الرّاحمین النّها وسعت کلّ شیء برحمتک یا ارحم

  .محبت کن تا از شرمساري، مرا هم ببخشد قدرآندر روز قیامت 
  

  )خوي 1331 - 1361(منوچهر پیرسمساري  شهید 
ایمانی مرتکـب  ]بی[آگاهی و نهایت ]نا[قصورات و گناهان ما را که با کمال ! خدایا

  .شدیم، ببخشا که محتاج عفو سرشار تو هستیم
  

  )مسجدسلیمان 1343 - 1366(ایرج تاجوند  شهید 
از کجا شروع کنم؟ اگر بخواهم بر دوران زندگی خود مروري کـنم، بـه جـز    ! خدایا

در ایـن  ! خـدایا . صیان و سرکشی در مقابل خدا چیزي سراغ نـدارم گناه و معصیت و ع
ایـن بنـدة حقیـر و    ! خـدایا . بینمچند سال زندگی، به جز گناه چیزي درون خود نمی

تـو را بـه آن   ! خـدایا . کنـد کوچک تو، از توي غفور و رحیم طلب عفـو و بخشـش مـی   
بارهـا احسـاس       !خـدایا . کسانی که دوست داري، به روي گناهان مـا قلـم عفـو بکـش    
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   شود، ولی دیـدم کـه نصـیب دیگـر افـراد شـده و مـا           کردم که شهادت نصیبم میمی
  .نصیب شدیمبی

  
  )بندرترکمن 1344 - 1365(بایی عبدالکریم تقی شهید 
مـرا از  . امبه حدي گناه کردم و از فرمان تـو سـرپیچی کـردم کـه شـرمنده     ! خدایا
از اینکه ما را جزو کسـانی قـرار دادي کـه در راه     شدگان قرار ده و سپاسگزارمبخشیده

  .خورنداند و نزد تو روزي میتو کشته شده
  

  )شیرعجب 1336 - 1361(محمد تمدن  شهید 
تـر از  تر از عمل مـن اسـت و مهربـانی تـو گسـترده     کنندهآمرزش تو امیدوار! خدایا

برسـم، رحمـت تـو بـه     اگر شایستگی آن را ندارم که به رحمت تو ! خدایا. نافرمانی من
اي هست که مرا فرا گیرد و به من نیز برسد که آن رحمت گستردة تو همه چیـز  گونه

  !تر از مهربانیبه رحمت تو، اي مهربان] امیدوارم. [را فرا گرفته است
  

  )جیرفت سبزواران 1345 - 1365(محمد تناور  شهید 
  .ا درگذرما را مشمول رحمت خود قرار بده و از گناهان م! بارخدایا

  
  )شهرقائم 1336 - 1365(سیداحمد جعفري  شهید 

خواهم که گناهان این بنـدة عاصـی را بـه لطـف و کرمـت عفـو       از تو می! خداوندا
نموده و پدر و مادرم را که دین عظیمـی بـر گـردنم دارنـد، از مـن راضـی بگردانـی و        
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د اسـت کـه مـرا    هـا ادا نمـایم، امیـ   همسر و فرزندم که نتوانستم حقّم را نسبت به آن
  .صبور و استوار باشند) سالم اهللا علیها(ببخشند و چون زینب

  
  )اردکان 1337 - 1365(فرد علی جعفريعباس شهید 

چگونـه در قیامـت در   ! خداوند کریم، ارباب عزیز، موالي بزرگوار، همه چیـز مـن  . 
ه ر     ا در حضورت اظهار وجود توانم کرد، در صورتی که جز وقـت قلیلـی از عمـرم، بقیـ

دانم خیلـی بخشـنده   می. امام، ولی وصف تو را خیلی شنیدهخبري و اغفال گذراندهبی
کنم تو را که به من ایـن درجـه   و رئوف هستی؛ پس به بخشش تو امیدوارم و شکر می

  .عطا فرمودي] را[لیاقت ] از[
  

  )ریزنی 1333 - 1361(منصور جلوداري  شهید 
در دل سـنگرها  . ا بپذیرد و از گناهانم درگـذرد امید دارم که خداوند توبۀ واقعی مر

دعا خواهم کرد و به لقایش خواهم شتافت؛ چون دعاست که انسان را به خدا نزدیـک  
دعا برقرار شدن پیوند بنده بـا خداسـت کـه پیونـد     . دعا کمال انسانیت است. کندمی

  .از گناهانم درگذر این دعاها را از من بپذیر و! بار خدایا. ناشدنی استخدا با بنده قطع
  

  )گلپایگان 1342 - 1361(محسن جمالی  شهید 
تـو  ! خـدایا . آورمآورم و به تو رو میباري از گناه، به تو پناه میمن با کوله! بار خدایا

را به حقّ خون عزیزان شهید، مـرا بیـامرز؛ در امـور دینـی مـرا موفّـق بـدار و عنایـت             
  .ات را از من دور مگردانبیکران
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  )گرگان 1339 - 1367(شهباز جوادي اشرفی  یدشه 
تو خود گفتی که بخواه تا بدهم، بگوي تا بشنوم، بیا تا بپـذیرم؛ پـس وام   ! خدایا ...

با تو هستم اي مهربـان بخشایشـگر، اي همـه زیبـایی و راسـتی و      . بپرداز که مسکینم
کـه  اینک لبیک مـرا پاسـخ گـوي    ! روشنایی، اي نهایت بخشندگی و عطف و عطوفت

ام، بنده و پروردة توام و خدایی دیگـر نیسـت کـه بـه او پنـاه بـرم؛ پـس الزمـۀ         هرچه
منم مخلوق و تـو خـالق،   ! با تو هستم اي همه کرامت. وحدانیت تو، بخشایش تو است

ام بنـده ! خـدایا . منم مرزوق و تو رازق، منم مستمند و تو بخشنده، منم هیچ و تو همه
مـرگ  ! آري. گشـتم متاب، به من بازگرد که به تو بازرخ براز من ! اي حبیبم. و نیازمند

  .در راه خدا انهدام و نابودي و فنا نیست، بلکه کمال ترقّی و سعادت است
  

  )تهران 1343 - 1365(اسماعیل حسینیان نایینی  شهید 
  کـس و  بخـش هـر ناکـام بـی    هاي پر از غم و اندوه و اي پناهبخش دلاي گشایش

بار دیگر حیران و سرگردان بـه در خانـۀ تـو    . امبه درگاهت روي آورده بار دیگر! پناهبی
ام و نادم و منکسر و پشیمانم؛ زیرا در اطاعت تـو کـه امـر کـردي، مـن کوتـاهی       آمده

که باید و شاید بـه طاعـت از تـو    ام و سهل شمردم و به عصیان پرداختم و چناننموده
کردي، ولی من باز هـم در انجـام   نهی میها قیام نکردم و بااینکه از گناهان و معصیت

شمارت را در اختیـار مـن قـرار دادي و    هاي بیکردم و دیگر اینکه نعمتآن اصرار می
خواستی، ولی به خـود ظلـم کـردم و تـو     ام را میخوبی. من در شکر آن کوتاهی کردم

. شدم، ولـی رحمـت و احسـان تـو زیـاد اسـت      زدي، ولی من از تو دور میمرا صدا می
کـه   ]را[ تو چقدر رحیمی که مرا به خود نزدیـک کـردي و توبـۀ مـن گنهکـار     ! بارالها

لبیک گفتم و در این مکان مقـدس،  ! بارالها. محبوب و پسندیدة تو است، قبول کردي
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تر اسـت، قـدم نهـادم، ولـی گویـا خالصـانه       اي به تو نزدیکدر اینجایی که از هر نقطه
سوگند به نام باجاللت که این بار خالصانه رو به سوي تـو  ! بارالها. ام که نپذیرفتینبوده

ه مـرا امـر   بندة ضعیف و درماندة تـوام کـ  ! و من اي خدا. بپذیر مرا یا اهللا] پس[آوردم؛ 
مـن هـم امـرت را    . کـنم ج و رفع مشکالت به درگاهـت دعـا   فرمودي براي انجام حوائ

بنـدة  ] خـود را [مـن هـم   . اطاعت کردم و به حضورت در خاك ذلّت و عبودیت افتادم
ام را دانـم کـه مـرا دوسـت داشـتی و بـا اینکـه بارهـا توبـه         ذلیل و ناتوان درگاهت می

شکستم، باز با روي باز و گشاده مرا پذیرفتی و به من لطف کردي کـه بـه ایـن مکـان     
    .مرا و زبانم را به حمد و ثناي خود آشنا کردي] و[مقدس آوردي 

  
  )مشهد 1343 - 1365(یحیی حسینی سید شهید 
اره  (کنم و از شرّ شیطان رانده شده تنها تو را ستایش می! خدایا بـه تـو   ) نفـس امـ
هـایم را  هر چه از تو خواستم به مـن عطـا کـردي و تمـام خواسـته     ! خدایا. برمپناه می

برآورده ساختی و آنچه فرمان دادي از اوامرت را، خـدایا سـرپیچی کـردم و بـه هـواي      
در قـرآن عزیـزت کـه بـراي     ! م، ولـی خـداي عظـیم و توانـا    نفس خویش عمل نمـود 

نـازل فرمـودي،   ) صلی اهللا علیه و آله و سلم(حضرت محمد ،ها بر پیامبرتراهنمایی انسان
پـذیر و  درستی که خدا بسیار توبهبه«؛ یعنی 1»انّ اهللا هو التواب الرّحیم«آمده است که 
بـه مـن آورنـد، از گناهانشـان           هـا کـه توبـه کننـد و روي    و گفتـی آن » مهربان اسـت 

ام و در ایـن مکـان مقـدس، یعنـی میـدان      رو بـه درگاهـت آورده  ! پروردگارا. گذرممی
ام تا خود را پاك سازم و از این دار فانی و دنیاي پرمحنـت و رنـج،   جنگ قدم گذاشته

  .مرا دریاب و به خود واگذارم مکن! خدایا. با بار گناه به سویت نیایم
                                                             

  104سوره توبه؛ آیه  -1



 

 91        آســـتـــان نـــیـــاز

 

  )استهبان 1341 - 1367(مود حسینی مح شهید 
بر محمد و آل او درود فرسـت و ایمـانم را بـه بـاالترین درجـه از ایمـان       ! بار خدایا

ت منتهـی    رسان و یقینم را عالی تم را به نیکـوترین نیـترین درجه از یقین گردان و نی
ردان و گـ ] خـالص [نیت مـرا بـه لطـف خـود     ! بارالها. ساز و کردارم را به بهترین کردار

یقینم را به آنچه نزد تو است، صحیح فرما و به قدرت کاملۀ خود آنچه از اخالقـم تبـاه   
مند ساز که آن را با چیزي تبـدیل نکـنم   شده، اصالح کن و مرا از هدایت صالحی بهره

و از راه حقّی که در آنم، سر باز نزنم و از نیت واالیی که در آنم، شک نکنم و تـا وقتـی   
گذرد، مرا زندگی بخش، اما وقتی عمرم چراگـاه ابلـیس گـردد،    ت تو میعمرم در طاع

د و آل         پیش از آنکه خشمت مرا فرا گیرد، نزد خـود ببـر بـه برکـت صـلوات بـر محمـ
ناتوانم از اینکه تو را نسبت به این همه فضل و احسـانی کـه در قلـبم    ! خداوندا. محمد

نداشتم در جوار مجاهـدان فـداکار    عطا فرمودي، سپاس گویم؛ زیرا لیاقت و شایستگی
اسالم باشم، ولی تو این موهبت عظیم را به من دادي با اینکه خودم اعتـراف دارم کـه   

گاه شرافت چنین نعمتی را نداشتم و تو با این عطاهاي بزرگت، خودت را بـه مـن   هیچ
ان از اگـر ایـن نبـود کـه ناامیـد     ! خداوندا. شناساندي و از این راه مرا به کمال رساندي

نمـودم کـه مـرا    گاه درخواست نمیرحمتت به عذاب سختی گرفتار خواهند شد، هیچ
ببخشی؛ زیرا بر نفس و جان خود ظلم نمودم و در ایام عمـر خـویش جـز نافرمـانی از     

ا تـو خـودت         دستورات عالیـه  سـت کـاري نکـردم، امـات و اسـائۀ ادب در محضـر مقد
هـاي خـود نـادم    رم و کسی که از گذشـته فرمودي من بندة گنهکار تواب را دوست دا

ات و بـا روي  کـرم و بزرگـواري  ] بـه [بخشم و من هم به این امید، امیـد  شود، او را می
نمایم که از گناهانم درگذري و مرا توفیق دهی تا در ایـن  سیاه از درگاهت مسئلت می

یـا بـرایم   این راه، دیگـر دن ] در طول[آوران الهی باشم و هاي مقدس جزو رزمسرزمین
  . ام زیادتر شودمحبوبی نباشد که از تو دور شوم و فاصله



 

    )دفتر اول(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت       92
 

  )ایالم 1347 - 1366(زاد رضا حیدري شهید 
! خـدایا . گیـرد به نام خداوندگاري که با یاد او، کبوتر دلم در قفس سـینه آرام مـی  

ام را بنویسم در حالی که سـراپا گنـاه و معصـیتم و سـراپا تقصـیر و      نامهچگونه وصیت
چه از رحمت و بخشش تو ناامید نیستم، ولـی ترسـم از ایـن اسـت کـه      اگر. امرمانیناف

 !یـا رب . ترسم رفتنم خالص نباشد و پذیرفتۀ درگاهت نشومنیامرزیده از دنیا بروم، می
! روز خـواهم بـود  نمیرم در حالی که از من راضـی نباشـی، واي کـه سـیه    ! خدایا. العفو
خـون بایـد    ! هیهـات کـه نفهمیـدم   ! تیدنی هسـتی داشتنی و پرسچقدر دوست! خدایا

یـا  . گفـت هـایم یـا رب یـا رب مـی    یافتی و سـلول هایم جریان میشدي و در رگمی
انسان آماده باشد براي دیـدار رب و  ] که[بخش است آه چقدر لذّت. شفاعت! اباعبداهللا
  .بپذیرمرا پاکیزه ! خدایا. تو قبولم کن! ولی چه کنم که تهیدستم، خدایا! خالقش

  
  )سمنان 1340 - 1362(احمدرضا خالصی  شهید 

همتاي یکتـا، آفریـدگار دو جهـان و اي کـه کـریم و      اي خداي بزرگ، اي قادر بی
منّت نه بر این بندة گناهکـار و  ! رحیم و قادر و عالمی، اي که بود و نبود از آن تو است

کمـرم از  . امکـرده نظري از روي لطف بر من کن کـه گنـاه زیـاد    . معصیتکار و روسیاه
فقـط روزنـۀ امیـدم تـویی، از تـو      . اماز همه جا بریده. شدت گناه و معصیت خم گشته

هـاي مـن پذیرفتـه شـود و بعـد از بخشـش       دانم سرانجام جواب نالهمی. ناامید نیستم
ل بگردان، باشد کـه  ر راه خودت به فیض عظیم شهادت نائگناهان و خطاها، مرا هم د

ق آید و خدمتی باشد در راه اسالم و قرآن کـه  امۀ سیاه اعمالم فائنم بر کارنسرخی خو
تـو  ! خـدایا . [امگناه، کاري بـراي اسـالم انجـام نـداده    ] و[در دوران عمرم جز معصیت 

    شـنوي و از سـر لطـف و   دهـی و صـداي العفـو مـرا مـی     دردمند مرا مـی ] درمان دل
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بندگان مخلـص درگاهـت، ایـن     ات مرا ناامید نخواهی کرد و اکنون که در میانبزرگی
] بـر مـن  [ها، از سر لطف آن] به خاطر[عزیزان بسیجی و غیوران ایثارگر هستم، حتماً 

ام به خاطر رضاي تو و یـاري و کمـک   به جبهه آمده! اي خدا. هم نظري خواهی افکند
  .به اسالم و به حسین زمان، باشد که مورد قبول واقع شود این حرکت ناقابل

  
  )قم 1335 - 1366(حسین خزایی محمد شهید 

توانم خود را در معرکه نیز چون ام، چگونه مینیافته 1]من که هرگز بویی از ایمان[
! بـار پروردگـارا  . گونه جلوه دهمچنان دیگرظاهري ایمانی و کالمی آن] با[زندگی دنیا 

ین این حقیر سراپا تقصیر را که جز به نصرت تو امیدوار نیست، در ایـن لحظـات آخـر   
اي در سر نداشته مدد کن که جز تو مرا یاري نیست و جز اداي تکلیف شرعی، اندیشه

و امیدم اعتصام به ریسمان والیت و لیاقت شفاعت از بارگاه قدسی حضرت اقـدس تـو   
ل مصـائب نبـرد    ! خداوندا. است بـه  ] را[در برابر مشکالت شکیبایم گردان و تاب تحمـ

دانـی کـه بـاري از    تـو خـوب مـی   ! خـدایا . رماجسم نحیف و روح ضعیف من عنایت ف
بـه  . ... اي نینباشـتم کشم و جز عصیان و غفلت توشـه معصیت و نافرمانی بر دوش می

] بکـن [خواهی مرا رسوا کنی، در دنیـا  اگر می )سالم اهللا علیهـا (حقّ عصمت حضرت زهرا
اهـایم  خواهی سرپوشی بر خطدانم رسوایی قیامت بسی دشوارتر است و اگر میکه می

علـیهم  (بیـت  از دامان اهل] را[نهی و روسپیدم گردانی، قیامتم را آسان گردان و دستم 
مـرا صـدا زنیـد و مطمـئن     ! بندگان«: تو خود فرمودي! خداوندگارا. کوتاه مفرما )السالم
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ات خواهم که به وعـده خوانم و از تو می؛ اینک تو را می1»گویمباشید که پاسختان می
  . که تو صدیق و درست گفتاريجامۀ عمل بپوشی 

  
  )هریس 1345 - 1365(اقبال خیراهللا خوش شهید 

بـه  ! خداونـدا . لیاقت را در درگاه خود بپذیر و از گناهم بگذراین بندة بی! پروردگارا
جوییم؛ چـون تنهـا تـویی    طلبیم و از تو یاري میآییم و تنها از تو کمک میسویت می

  .کنندة بندگانت هستیکه یاري
  

  )آبادبستان 1342 - 1364(آباد محمد داننده بستان یدشه 
نامه بنویسم؟ چگونه به درگاه تـو روي آورم در حـالی کـه    چگونه وصیت! بار خدایا

از ایـن  ] مرا[اي، تا از گناهانم گذشت نکرده! سر تا پا گناهکارم؟ پروردگارم، اي موالیم
حسین، بـه نـداي فرزنـد    » ینصرنی هل من ناصر«من با توجه به نداي ! خدایا. دنیا نبر

رشید او، خمینی کبیر، این سجاد جماران لبیک گفته و به خاطر مقابلـه بـا دشـمنان    
هاي جنگ عزیمت کردم تا اگر لیاقت داشته باشم، خدمت کوچکی بـه  اسالم به جبهه

  .پوشی کندامیدوارم خدا از گناهان من چشم. اسالم و قرآن بکنم
  

  )ایذه 1347 - 1365(ز محمد دمساجان شهید 
من ضـعیف و نـاتوان کـه عقـل     ! خدایا، بارالهی، پروردگارا، معبودا، معشوقا، موالیم

مـرا  ! توانم تحمل کنم؟ خدایادرد از دست دادن پاهایم را ندارم، چگونه عذاب تو را می

                                                             
  60آیه  فر،؛ سوره غا»ادعونی استجب لکم«ه اشاره ب -1



 

 95        آســـتـــان نـــیـــاز

 

مـا بـا تـو پیمـان بسـته      ! خدایا. ببخش، از گناهان من درگذر، تو کریم و رحیم هستی
  .که تا پایان راه برویم و بر پیمان خویش استوار ماندیمبودیم 
  

  )بوشهر 1347 - 1364(قاسم دوراهکی  شهید 
  بنـدة گناهکـارت شرمسـار درگاهـت     ! در دلم گفتم بار پروردگارا، رحیمـا، رحمانـا  

هاي آخـر او  باشد، ولی ناامید هم نیست؛ امیدش از درگاهت این است که در لحظهمی
  .نمایمطلب بخشش و عفو می را ببخشی که در آخر

  
  )کازرون 1342 - 1365(داریوش دهداري  شهید 
به ما بفهمان که هر فردي که خوب بوده، از خودت بوده و اگر عبـادتی  ! خدایا

سر زده، از خوبی تو بوده و اگر خدمتی سـر زده، از لطـف تـو بـوده و اگـر      ] از ما[
اي ! ت را در ما زیاد کن و خدایااین حال! خدایا. احسانی قبول شده، از کرم تو بوده

روز هستم و از آن ترس و واهمه دارم کـه  ] آن[شرمنده و روسیاه از ! خداي بزرگ
کردة جلوي مـا   این کفن! تابوتم را در جلو بگذارند و نماز بخوانند و بگویند خدایا

 بـه ! خـدایا . امان از آن روز! خدایا. بگویی این بندة من نیست] تو[بندة تو است و 
  واسطۀ گناهان چه جوابی بدهم؟ به طرف کی بروم به جز تو؟

  
  )تفت 1338 - 1362(پور تفت محمدعلی دهقان شهید 

هـاي ناامیـدي، اي   خدایا، اي آشناي اسرار نهانی قلبم، اي تنهـا امیـد در لحظـه   
آگـاهی کـه   ! کنم و زبان و قلم از توصیف آن عاجز اسـت کسی که فقط احساس می

ري نیافتم که گناهانم را بـزدایم و غیـر از در شـهادت، دري بـه     غیر از شهادت، مطه
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حـدود چنـد مـدتی اسـت کـه در هـر       . ندیدم که به دیـدارت بشـتابم   روي خود باز
خـود آگـاهی کـه چقـدر     ! معبـودا . لحظه و در هر مکان منتظر اجابت دعایم هستم

بـا حالـت   . هام کرددانی که سنگینی گناهان دیگر خستهتو می. معصیت و گناه دارم
. نویسم که شاید بتـوانم خطاهـایم را پـاك کـنم    نامه میزار و خسته از گناه، وصیت

یک عمـر صـدایت زدم،   ! مهدي جان. ناامیدم مکن )سالم اهللا علیها(به حقّ زهرا! خدایا
بـدین امیـد گـام در راه         . اما لیاقت دیدارت را نداشتم و نیـافتم، امـا ناامیـد نیسـتم    

ه در آخرین لحظۀ مرگم جمال دالراي تو را ببینم و چه خـوب و خـوش   گذارم کمی
لیـاقتیم،  مـا بـی  ! آري. است حتّی اگـر یـک لحظـه انسـان معشـوق خـود را ببینـد       

  .گناهکاریم، روسیاهیم، اما چه کنیم که محب تو هستیم
 

  )دهدشت 1338 - 1365(شهید خداخواست رازنهان  
کردار ما را بپوشان و هنگام جـان سـپردن،    از گناهان ما درگذر و زشتی! پروردگارا

  .ما را با نیکان آن جهان محشور گردان
  

  )قائنات 1342 - 1364(شهید محمدموسی ربانی پایهان  
هایی گناهان من عاصی را ببخش و از معصیت. الرّاحمین هستیتو ارحم! پروردگارا

ن تـو را لبیـک   خم را زرد نموده است، درگذر که شرمسارم و خجل؛ چراکه فرمـا که ر
 کم و ما جعل علیکم فـی اهدوا فی اهللا حقّ جهاده هو اجتباو ج«: گویم و خودت گفتیمی

کم المسلمین من قبل و فی هذا لیکـون الرّسـول   ابیکم ابراهیم هو سما الدین من حرج ملّه
بـاهللا هـو   النّاس فاقیموا الصلوه و اتوا الزّکوه و اعتصموا شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی 
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گونه که و مجاهده کنید در سبیل اهللا، جهادي آن«؛ 1»کم فنعم المولی و نعم النّصیرموال
ایـن راه و  . او شما را برگزید و در دین بر شما حرجی ننهاد. باشدشایستۀ حقّ خدا می

او شما را مسلمان نام نهاد از گذشته و در این آیین آخرین . روش پدرتان ابراهیم است
گواه بر شما باد و شما گواهان بر مردم؛ پس نماز را به پا دارید و زکات را بدهید پیامبر 

و » و به خدا پناه ببرید، او است موالي شما؛ پس چه نیکو موال و چه نیکو یاوري اسـت 
خداونـد  «؛ 2»اهللا المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما فضّل«: فرمایـد در جایی دیگر می

     هـدین در راهـش را بـر نشسـتگان اجـري بسـیار و پـاداش        برتري بخشیده است مجا
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیـل  «: فرمایدو در جایی دیگر می» بیکران

خـودت  ! پروردگـارا . ... در معبد عشق جان فدا باید کرد. 3»ترهبون به عدواهللا و عدوکم
د و خانـدانش رحمـت    شاهدي عینی بر اعمال و کردارم هستی؛ مرا بب خش و بر محمـ

فرست که ما را از تاریکی به روشنایی و از ظلمت به انـوار ملکـوتی رسـاندند و آنـان را     
  .شفیع ما در روز قیامت قرار بده

  
  )دهدشت 1333 - 1367(اهللا رجبی کرم شهید 
چنـد کـه خطاهـا و    دانـم و هـر  چند که خویش را بدهکار و مدیونت مـی هر! الهی

ا کـرم تـو بـزرگ     شرمگینم می] تو[برابر عظمت و عصمت  گناهانم در تـر از  نمایـد، امـ
الحساب با بخشش و کرمت با مـن  خواهم که در یوماز تو می! خداوندا. اعمال من است

                                                             
   78سوره حج؛ آیه  -1
   95سوره نساء؛ آیه  -2
   60سوره انفال؛ آیه  -3
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ا خـدایا  . بار عـدالتت را نـدارد   1]سنگینی[نمایی که کسی یاراي تحمل رفتار  چـه  ! امـ
ا اجـازة دیـدار نیابـد؟      کس که از همه جا ببرد و شود بر آنمی به در منزل تو آیـد، امـ

لبیـک،  ! و اما اي حسین عزیـز ! ترین مهربانانامیدوارم که مرا بپذیري الهی، اي مهربان
بـه نـدایت لبیـک گفتـه و      1363اگر در عاشوراي شصت هجري نبودم، در عاشـوراي  

و امـروز    . فـدا نمـایم   ام تا در راهت، جـان را کـه سـهل اسـت، هرچـه بخـواهی،      آماده
امـروز مـا تصـمیم گـرفتیم کـه      ! اي زینب زنان عالم و اي زن مردانه و باشهامتزینب،

انتقام خون برادران و فرزندانتان را از اهل کوفه و یزیدیان بگیـریم و اگـر بـرادر تـو بـا      
تعالی شتافت، امروز هم یاوران شماها در زیر زنجیرهـاي  قطعه به لقاي حق پیکر قطعه

شوند که همـه دیدنـد   چنان میها، آنهاي کشنده آنبعثیون کافر و خمپارههاي تانک
  .و جاي گفتنش نیست

  
  )کرمانشاه 1342 - 1366(فرزاد رحیمی  شهید 

سپاس خدایی را که به ما دیدة بصیرت عنایت فرمـود تـا بتـوانیم مسـیر خـود را      
ـ       راي انـدرز و  دریابیم و در آن مسیر حرکـت نمـاییم و سـپاس او را کـه پیـامبران را ب

نجات دهند و باالخره سپاس خـدایی را کـه مـرا در     2اللترستاد تا ما را از ضهدایت ف
کنـد و مقدمـۀ جهـاد را فـراهم     لی فقیه در آن زمان حکومت میزمانی خلق کرد که و

با سالم به تمام شهدا که با نثار جان خـود درخـت انقـالب را آبیـاري نمودنـد و      . آورد
دهنـدة راه آنـان   به ما توفیق بـده کـه بتـوانیم ادامـه    ! خدایا. داشتند اسالم را زنده نگه

هر کس از کشتی آنان عقـب  ] که[ند و کشتی نجات اهاي هدایتباشیم که آنان چراغ

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  ضاللت: در اصل وصیت -2
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! خـدایا . افتد مگـر اینکـه بـار سـنگین مسـئولیت آنـان را بپـذیرد       بماند به ضاللت می
! خـدایا . کنـد نم بر قلـبم سـنگینی مـی   نویسم، گناهانامه را میهنگامی که این وصیت

ا بـه لطـف و         می دانم که الیق خطّ سرخ شـهادت و خـطّ مـردان مجاهـد نیسـتم، امـ
دانم کـه مـردن در رختخـواب بـراي مـن      بخشش بیکرانت امیدوارم و الاقل این را می

آن را  )علیـه السـالم  (هاسـت کـه حسـین   بسی ننگ است و مرگ سـرخ بهتـرین مـرگ   
کنیم پیرو حسـینیم، بایـد مسـیر او را طـی نمـاییم و در      ه ادعا میما ک. انتخاب نمود

! خـدایا . نیسـت  )علیه السـالم (تر از خون حسینزندگی انتخابگر باشیم و خون ما رنگین
ها کـردم و شـیطان مـرا    دانی که چهتو خود می! ام، خدایاام از کارهاي گذشتهشرمنده

قبت آن را نکردم و حـال بـه جبهـه    فریب داد و نفس بر من غالب گشت و من فکر عا
اگر شهید شدم، عفو نما و بـبخش مـرا   ! خدایا. ام تا شاید جبران گناهانم را نمایمآمده

  .پردازمو اگر زنده ماندم، به خودسازي خود می
  

  )کاشان 1339 - 1362(علی رزاقی عباس شهید 
پایـان پـذیرفت،    تا ما را نیامرزیدي، از این دنیا نبـر و هـر وقـت عمـر مـا     ! خداوندا

همـۀ مسـلمانان را در جهـان آخـرت،     ! خداونـدا . سعادت شهادت را نصـیب مـا بفرمـا   
  .آسایش و آرامش بده و از آتش دوزخ دور بگردان

  
  )ممسنی 1335 - 1361(آتش رستمی  شهید 

ام، من با چشمانی باز و با آگاهی بر اینکـه چـه راهـی را انتخـاب کـرده     ! پروردگارا
به تو و طرفداري از حق و مبارزة بـا کفـر بـه ایـن راه آمـدم و بـراي       روم و با ایمان می
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تو خود مرا بیـامرز و  ! ام؛ پس پروردگاراکردن ایمان خود، این راه را انتخاب کرده کامل
  .از سر گناهانم درگذر و جزو اولیاي خودت قرار ده

  
  )تهران 1342 - 1362(داود رسولی  شهید 
اي کـه اگـر شـما توبـه کنیـد، مـن        و خود گفتـه تو آگاهی از اعمالم و ت! خدایا

پذیر مهربان هستم؛ پس توبه کردم و به سوي تو آمدم؛ پذیرا باش این آمـدن  توبه
و . ام ده تا آنجا که در توان دارم، در این دنیا بکوشم براي آخـرت یاري! و خدایا. را

از تـو   یک تقاضا دارم و این تقاضاي یک جوان است که با چشـمان گریـان  ! خدایا
آمـین رب . کنم که تا مرا خالص و پاك نگرداندي، مـرگم را فـرا مرسـان   طلب می
بعد حمد و سپاس خداي تبارك و تعالی را که از در لطف و کرمش این ! العالمین

روسیاه را بر یاري اسالم برگزید و توفیق خدمت به دیـنش و جهـاد در راهـش را    
خداوند کریم . ، به ما نیز ارزانی داشتبخشیدکه فقط به بزرگان و اولیاي خود می

شـوید و  بگویید ایمان آوردیم، رهـا مـی  ] اگر[کنید که شما گمان می«: فرمایدمی
؛ همۀ ما امتحان خواهیم شد؛ خوشا به سعادت آن کس کـه  1»شوید؟امتحان نمی

تو ! خدایا. بیدار شود و دست از این متاع قلیل دنیا بردارد و آخرت را ترجیح دهد
د شاهدي که من آگاهانه و با شوق و معرفت و عشق به تو و به اسـالم و قـرآن   خو

شـکرت  . این راه را انتخاب کردم و این منّتی بود که خدایا تو بـر سـرم گذاشـتی   
  .شکرت! خدایا
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  )فارس 1329 - 1362(فتّاح رضایی  شهید 
محـک خلـوص   اي بـراي  امروز که بار دیگر زمینـه ! خدایا. الرّحیم اهللا الرّحمن بسم

اي کـه  ادعایمان فراهم شده، به ما این قدرت را عطا فرما که بتـوانیم از عهـدة وظیفـه   
تـر و  قلبمـان را مطمـئن  ! خـدایا . خـوبی بـرآییم  مکتب ما براي مـا تعیـین نمـوده، بـه    

ه خـودت بگـردان    فقـط تـو را   ! خـدایا . قدوممان را استوارتر و فکرمان را بیشتر متوجـ
ام ین حقیر منّت نهاده و بـه جبهـۀ جنـگ علیـه باطـل، روانـه      گویم که بر اسپاس می

خواهم دلم را از هـر آلـودگی و آالیـش و تظـاهر و ریـا پـاك       از تو می! خدایا. ساختی
نعمت بیکـران تـو   ] من از. [سراپاي وجودم مملو از گناه و معصیت است! خدایا. سازي

ایـن  ! اي حاکم قهرمان. را نبردمدر تمام لحظات برخوردار بودم و اما از نادانی، فرمانت 
شـما را بـه   ! اي بنـدگان خـوب خـدا   . محکوم نادان را به حرمت خون شهیدان بیـامرز 

، این حقیر را که از روي عدم آگاهی شـما را آزرده،  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسول خدا
  .عفو فرمایید

  
  )فریمان 1344 - 1364(حسن رفوئی فریمانی  شهید 

شرمگینم، روسیاهم، دلی مأنوس با گناه و دور از یاد تو دارم، ولـی  ! ابارالها، خداوند
بـر جثـۀ   ! ام؛ پس اي رحـیم و رئـوف  ها خواندهها و حدیثها و شنیدهاز رحمتت گفته
ام، لرزه بـر ایـن بـدن ضـعیفم     یاد گناهان و معاصی گذشته! خداوندا. ضعیفم رحم کن

خطاهـایی کـه از مـن سـر زده اسـت و در       چه. داردافکند و قلبم را از تپش باز میمی
ولـی اي  ! دفتر اعمال ثبت شده که تو را ناراحت و امام زمانم را ناخشنود نمـوده اسـت  

تو خود از آسمان رحمانیتت در هزار و چهارصد سال قبل، این نـداي ملکـوتی   ! بزرگوار
د      ت را ، ایـن بشـار  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (را بر اعمـاق قلـب پـاك رسـولت محمـ
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مـن  ! و اي خـداي بـزرگ   .1»التقنطوا من رحمه اهللا انّ اهللا یغفر الذّنوب«فرونشاندي کـه  
تـري، ایـن   بزرگ! الرّاحمین تو اي ارحم. ناامید نیستم، هرچند گناهان من بزرگ باشد

د، بنـدة خداونـد        آن چیزي است که این جانب، حسـن رئـوفی فریمـانی، فرزنـد محمـ
تو به این ملّت مسلمان منّـت  ! خدایا. نمایمه و سفارش میمتعال به همۀ عزیزان توصی

! نهادي و نعمتی چون امام عزیزمان، خمینی کبیر را قراردادي؛ پس اي خـداي بـزرگ  
  .توفیق اطاعت و فرمانبرداري از او را نیز نصیبمان گردان

  
  )ریزنی 1339 - 1367(سیدنعیم زاهدي  شهید 

یا مقلّب القلـوب و  «تحویل سال بپردازیم که در این حال باید به این دعاي هنگام 
؛ »حول حالنا الی احسن الحال! االحوال یا محول الحول و! یا مدبر الّیل و النّهار! االبصار

  .ايتو خود حال ما را تغییر ده که فقط تو آمرزنده و بخشنده! که خدایا
  

  )اراك 1343 - 1365(شهید احمد زکی  
و امـام   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(رهروان واقعی امام زمانما را از ! خدایا، خداوندا

 )علیـه السـالم  (قرار بـده و مـا را در آخـرت از شـفاعت امـام حسـین       )علیه السالم(حسین
ایمان، گفتار، کردار، هجرت و جهـاد و شـهادت مـا را    ! خدایا، خداوندا. محروم مگردان

کشم کـه ایـن نوشـته را وصـیت    می خجالت! خدایا، بارالها. در راه خودت مقبول بفرما
. نویسم، نامۀ اعتراف به گناهـانم اسـت  نامه بگویم؛ در حقیقت این چند سطري که می

خودت شاهد و ناظر بودي که آشـکارا و در خفـا چـه گناهـانی را کـه مرتکـب       ! خدایا
چنان که باید شایسـتۀ  کنم که بندة خوبی براي تو نبودم و آنخودم اعتراف می. نشدم
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 2ارو شـکرگز  1و تو را ستایش کنم، سپاسـگزار عبد واقعی تو باشم و تو را بشناسم یک 
! خـدایا، خداونـدا  . یکی از مسائل مهم و پراهمیت اسالم، جنگ و جهاد است. تو نبودم

 )علیـه السـالم  (و امام حسین )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ما را از روهروان واقعی امام زمان
  .محروم مگردان )علیه السالم(خرت از شفاعت امام حسینقرار بده و ما را در آ

  
  )تهران 1346 - 1366(علی ابراهیم سالک غالم شهید 
مرگ را فرامـوش  . ات بیشتر از تو بودکنم به اینکه ایمانم به بندهاعتراف می! خدایا

کردم، دروغ گفتم، سیر بودم و به یاد گرسنگان نبودم، حقّ پدر و مـادرم را ادا نکـردم   
کـنم کـه   اعتراف مـی ! خدایا .3»انّ االنسان لفی خسر«وقت پرارزش را از دست دادم،  و

نتوانستم بر نفسم مسلّط گردم، در راهـی کـه بـرایم مشـخّص کـرده بـودي، سسـتی        
اي کـه  ورزیدم و با اینکه این همه گناه کردم، اما تو خیلی بخشنده و مهربانی و گفتـه 

رم که توبـۀ مـرا نیـز بپـذیري و از خطاهـا و گناهـانم       پذیري؛ امیدواات را میتوبۀ بنده
. اي، بپـذیري درگذري و مرا جزو شهدا قرار دهی و این جان ناقابل را که به امانت داده

قدر عزیز اسـت و همگـان آن را دوسـت دارنـد، بایـد داد تـا بـه        این جان که این! آري
  .معبود خود، اهللا رسید
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  )الهیجان 1331 - 1362(سري بهرام سلیمانی دهنه شهید 
دانـم چگونـه از   ام کـه نمـی  گنهکارم و گنه کـرده  قدرآندانی که تو می! پروردگارا

ات و مهـر و عطوفتـت بـه    درگاه تو طلب عفو و بخشش نمایم، ولی چون بـه مهربـانی  
خواهم که مرا ببخشـی و در جـوار رحمتـت، در بـرزخ و     تمام بندگان آگاهم، از تو می

هاسـت،  اي بهتـرین تجـارت  به تجارتی که تـو گفتـه  ! خدایا. دهیبهشت جاویدان قرار 
ام، و جز رضاي تو و رسـولت و اولیـاي تـو چیـزي     ام، با جانم و با تمام زندگیپرداخته

کـس را یـاراي   بـه تـو بـدهکارم کـه هـیچ      قدرآن! مهربانا. باعث خوشحالی من نیست
و واجبـات انجـام نـداده از    پرداخت و جواب نیست؛ بنابراین براي تمام گناهـانِ کـرده   

هی که همـواره در راه رهبـرم   تو آگا! خدایا. نمایمکنم و توبه میدرگاه تو طلب عفو می
اسـت، گـام برداشـته و گـام     ) عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ب برحقّ امام زمانکه نائ

عجـل اهللا تعـالی   (برخواهم داشت؛ آرزوي طول عمر و سالمت تـا ظهـور مهـدي موعـود    
  .برایش دارم )شریففرجه ال
  

  )کرمان 1341 - 1360(الدینی محمدحسن سیف شهید 
خواهم تا مرا نیامرزیـده اسـت و بـه خـودش نزدیـک      از خداي تبارك و تعالی می

نفرموده است، به مرگ نزدیک نکند، الّا آنکه شهادتی باشد که خـود باعـث رحمـت و    
م ایـران و ایـران اسـالم و    امـام و اسـال  ! خداوندا. مغفرت خداوند رحیم و رحمان است

نگـاه بـدار و    )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (عصـر پناه ولی] در[انقالب و مردم اسالم را 
 )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (دعواي ما را بر سر اسالم به انقالب مهدي. پیروزشان کن
و  )مصـلی اهللا علیـه و آلـه و سـل    (شهادت در راهت و تحـت پـرچم پیـامبرت   . منتهی بفرما

هـاي دنیـوي و   همراه با اولیایت نصیب بفرما تا شاید فرجی براي رهایی مـا از شـقاوت  
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موجبـات  . اي، از دنیا نبر و به صحنۀ قیامت نزدیک نکنتا ما را نیامرزیده. اخروي باشد
مـا را  . رحمت و مغفرتت را به ما عطا کن و ذلّت دنیا و عذاب آخرت را از مـا دور کـن  

تـر  رحمـت تـو بـزرگ   ] اما[اگر گناهانم زیاد بزرگ بوده، ! خدایا .به خودت نزدیک کن
است؛ پس به بزرگی رحمتت، بزرگـی گناهـانم را ببخشـاي و آن را در سـراي آخـرت      

  .مستور بدار و کلّیۀ دعاهاي خیر را در مورد من به اجابت برسان
  

  )جهرم 1334 - 1362(حسین شاپوریان غالم شهید 
غـرور بـودم و اسـیر هـوا و هـوس و تـو را غضـبناك           من در روزگاري کـه م ! خدایا

نمـایم؛ زیـرا بخشـش و گذشـت     اکنون از تو طلـب عفـو مـی   . کردم، هوشیار نبودممی
کنم که بار دیگر توفیق دادي که در راهت قـدم  تو را شکر می! اي خدا. صفت تو است

چراکه فقـط  ام، بگذري؛ امیدوارم که از تقصیرهایی که در زندگی مرتکب شده. بگذارم
توانم دسـت دراز کـنم؟   باشی و به درگاه چه کسی جز تو میتو شایستۀ عفو کردن می

زیاد بودند افراد و عزیزانی که به عشق زیارت کربال شـربت شـهادت نوشـیدند،    ! خدایا
توانم بگویم که سرباز کوچکی براي آقـا امـام   آیا می. امیدوارم این توفیق را از ما نگیري

نیاید آن روزي کـه مـن زنـده باشـم،     ! هستم؟ خداوندا) تعالی فرجه الشریف عجل اهللا(زمان
منّتـی بـر ایـن حقیـر بگـذار و      ! خـدایا . اما خداي ناخواسته امام عزیز در بین ما نباشد

  .شهادت را نصیبم بگردان
  

  )تهران 1345 - 1365(دوست احمد شرافت شهید 
ا هر آنچه که دادي بـه سـوي تـو    با تمامی گناهانم رو به سوي تو آورده، ب! خداوندا

گناهانم سنگین و اعمالم سبک است؛ گناهـانم را بـا خـون خـود پـاك      ! خدایا. امآمده
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] و[آبروي مرا در آخرت حفظ کن؛ ما را بـه وصـال   . کردم؛ اعمالم را نیز تو نمایان نکن
دیدار خویش و یاران شهیدمان باألخص اکبر شکرالهی، فرامرز محرّمی، حیدر کـارگر،  

  .برسان... سیدمهدي سادات، سیدصالحی، عادل حداد، محمدعلی حبیبی و 
  

  )شیراز 1349 - 1366(سروستانی فرزاد شفیعی  شهید 
کسـان و  من، بندة عاجز و حقیر تو، عاشقانه به تو، اي کـس بـی  ! در پایان، خداوندا

را بـه   کنم که تمامی گناهان ما را ببخشی و همگی مـا التماس می! اي آشناي غریبان
ۀ نـورانی در جهـل و   اي جرقـ ! بارالهـا . الرّاحمینـی  رحمت خود بیامرزي که تـو ارحـم  

در ایـن دنیـا چیـزي نبـودیم،     . اي به خـود وامگـذار  من را لحظه! ظلمات و هواپرستی
  . را خوار مکن 1*الاقل در آن دنیا پیش چشم عزیزان رزمنده که طواف کرد 

. ن و آشکار مـن، ایـن بنـدة ذلیـل و نـادم آگـاهی      تویی که به نها! بار پروردگارا ... 
  . گردم و امید عفو از تو دارمبه سوي تو باز می. تویی که از گناهانم باخبري

  
  )نقده 1337 - 1365(رحیم شکري  شهید 
هـاي  حـدمان درگـذر و از کوتـاهی   به احترام شهدا و معلولین، از گناهان بی! خدایا

  .شمارمان چشم بپوشبی
  

  )اصفهان 1337 - 1362(اهللا شمس دهکردي ذبیح  شهید 
مـرا در ایـن دنیـا هرچـه     ! خـدایا . کنیشهادت را نصیب افراد مخلص می! خداوندا

خواهی عذاب کن تا در راه امام و اسـالم و قـرآن هـیچ شـوم، ولـی در مقـابلش از       می
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خواهم به مالقات با تو بیـایم، در ایـن فکـرم چـه     اینک می! خدایا. خطاهاي ما درگذر
به فضل و کرمـت مـا را   ! خدایا. امید به فضل تو دارم! یز را همراه آورده باشم؟ خدایاچ

  .ببخش
  

  )لنگرود 1340 - 1365(فتیده یعقوب شیخی شهید 
کنم که آن لیاقت را براي بار دیگر به مـن عطـا   از تو تشکّر می! بار پروردگارا! خدایا

منـد  مودي تا از این راه الهـی بهـره  اي باز ننمودي تا بتوانم در راهت گام نهم و دریچه
خـواهم از  هرگز نمـی ! خداي من. خواهم که گناهانم را ببخشیحداقل از تو می. گردم

تشـنۀ رحمـت و عطوفـت تـوأم؛ زیـرا خـودم بـر        . دریچۀ خشم و غضب بر من بنگري
ام و یـا  گناهانم معترفم و از تـو مسـئلت دارم بـه خـاطر گناهـانی کـه مرتکـب شـده        

  .از من سر زده است، مرا ببخشی خطاهایی که
  

  )زرین شهر 1347 - 1365(محمدرضا صالحی مورکانی  شهید 
اي خداوند بزرگ که جانم، راه رفتنم و حرف زدن و حرکت تمام اعضاي بـدنم در  

اي چـه بگـویم کـه بنـده    ! اي خـدایی کـه رحمـان و رحـیم هسـتی     ! دست تو اسـت 
  .ت آتش دوزخ را ندارمبه بندة حقیرت رحم کن که طاق. معصیتکار بودم

  
  )مالیر 1345 - 1365(محمدرضا صباغی  شهید 

افکنـد، ولـی اآلن کـه فهمیـدیم     که گناه انسان را به هالکـت مـی  ] فهمیدیمنمی[
گناه مـا از روي  ! اي خداي مهربان. بندیم که گناهی را انجام ندهیمدیگر با تو عهد می

  ن الکن خـود بـه ایـن کـار خـود اقـرار       جهالت بوده، از روي لجاجت با تو نبوده و با زبا
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از تـو طلـب   ! اي قـادر . آمـرزم کنیم و خودت فرمودي که من گناهکار جاهل را میمی
هـا هـم   کنم و گناهانی که در خلوت و جلـوت مرتکـب شـدم، از آن   عفو و مغفرت می
دهـم بـه وحـدانیت و    جانـب شـهادت مـی   این! الها، پروردگارابار. کنمطلب مغفرت می

بـراي  ] او را[کـه   )صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (االنبیا گی تو و به رسالت حضرت خاتمیگان
دهم به امامـت امامـان و   ها از زیر بار جهل و فساد فرستادي و گواهی میآزادي انسان

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (تـا امـام مهـدي    )علیـه السـالم  (پیشوایان تشیع سرخ، از امام علی
آگـاه بـر زمـان و مـدیر و مـدبر،      دهم به والیت فقیه عادل و می، و باز شهادت )الشریف

تو را سـپاس  ! خدایا. ، امام امت، خمینی کبیر)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ب امام قائمنائ
گویم که مرا آگاه ساختی به رسالت انبیایت و مرا بر آن داشتی کـه در راه تـو و بـه    می

که مـرا معرفـت و شـناخت     1ارمزگتو را سپاس می! الهاخدایا، بار. سوي تو حرکت کنم
آموختی تا راه انبیاي الهی را که همانا خطّ و مشی تو است و به سوي تـو اسـت از راه   

شناسم و براي رسیدن به تو گام بردارم و به سوي تکامل الهـی  شیطان، جن و انس باز
در ایـن روزهـاي   ! اي خداي بزرگ! و به سوي تقرّب به تو اي خداي بخشنده و مهربان

عجـل اهللا تعـالی   (زمـان [ ب امامی که براي رضاي تو و به فرمان نائپرارج و ارزش و اهمیت
، براي دفع و رفع فتنۀ جنایتکاران جهـانی و پیـروزي نهـایی اسـالم بـه      ])فرجه الشریف

اگـر در ایـن راه پـرارزش    ! جبهه آمدم و در راه تو و به سوي تو جهاد کـردم، اي خـدا  
خواهم که به مقرّبان درگاهت، مرا مـورد عفـو   دهی، از تو میت به من میتوفیق شهاد

اگر مـا چنـد روزي در ایـن دنیـاي فـانی      ! اي خدا. و بخشش نامتناهی خود قرار دهی
گناهـان گذشـته   ] از[بنـدیم کـه   زندگی و گناه کردیم، در همین لحظه با تو عهد می

اي . نکرده گناهی از ما سـر نزنـد  ي کنیم که دیگر خداخود پشیمان هستیم و توبه می
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دانستیم که گنـاه انسـان بـه ضـرر خـود او      تو بزرگی، تو عظیمی، تو غفوري، می! خدا
  .دانستیماست، اما جاهل بودیم و نمی

  
  )ورامین 1340 - 1365(مهدي صدیقی  شهید 

به نام آن کس که تمام وجودم از او است و او است که به ما حیات داد تا او را 
! خـدایا . م و او را عبادت کنیم و راه را به ما نشان داد تـا در چـاه نیفتـیم   بشناسی

کشم کـه چیـزي بگـویم؛ زیـرا تـو      چون گناهانم از شمار بیرون است، خجالت می
اگر صد بار هـم توبـه را شکسـتی،    ] که[تو امر کردي ! دانی، ولی خدایاهمه را می

هایی کـه مـردم   چه تشویق! رالهابا. بازآ و نومید مباش؛ زیرا در من ناامیدي نیست
ها پوشانده بودي ها نبودم؛ زیرا تو گناهانم را از نظر آناز من کردن و من الیق آن

تو چقدر مهربـان هسـتی کـه هـر چـه بیشـتر تـو را        ! خدایا. دانستندها نمیو آن
گونه کـه در  همان! ها را برمال نکردي و اي خدامعصیت کردم، تو حتّی یکی از آن

نیا بر من رحم کردي، در آن دنیا هم به حقّ خـون شـهداي اسـالم بـر مـن      این د
خواهم که مرگ مرا شهادت در راه خودت قـرار دهـی و   از تو می! خدایا. رحم کن

  . گناهانم را بیامرزي و آبرویم را در دنیا و آخرت نریزي
  

  )شمیران 1342 - 1363(فر شهید امیر صفایی 
کنم، ببخش؛ زیرا که ایـن بـدن   خودپرستی گناه میمرا که در اثر غرور و ! اي خدا

کـاران واقعـی قـرار    مرا جزو توبه! خدایا. ضعیف من توانایی تحمل آتش جهنّم را ندارد
  .بده
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  )تهران 1343 - 1363(اکبر صوفی علی شهید 
اي دو شـهید داده باشـد و هنـوز    کوچـه ] که[توان تحمل کرد چگونه می! خدایابار

چنانی بگیرند و دل خانوادة شـهدا  شته، خانۀ همسایه عروسی آنشب هفتم شهدا نگذ
تـو را  ! خدایامگر خدا این کار را قبول خواهد کرد؟ بار. را با این عمل خود به درد آورند

گویم که براي ما چنین رهبري فرسـتادي تـا مـا از جهـل و گمراهـی نجـات       شکر می
بیـک گـوییم و نـداي امـام     حسـین خـود ل  » هل من ناصر ینصـرنی «یابیم و به نداي 

ام، ولـی مـن   تو آگاهی که گناهان زیـادي نمـوده  ! خدایابار. بزرگوارمان را لبیک گوییم
مگر تو خود نفرمودي کسی کـه در راه خـدا بـه    . امیدوارم که خود، گناهانم را ببخشی

! خـدایا . بخشی؟ پس ببخش که سخت محتاج بخششمشهادت برسد، گناهانش را می
گونـه جـان   ]آن[ه از زمانی که پا به جبهه نهادم و با یاوران خـودت کـه   خود آگاهی ک

دیـدن بعضـی   ] بـا [خود را نثار کوي دوست نمودند، آشنا شدم، دیگر پشـت جبهـه و   
  1].که دیگر طاقت ندارم[چنان زندگی برایم پشت جبهه مشکل شده بود، افراد، آن

  
  )ایالم 1343 - 1366(صادق صیدکرمی  شهید 

جز دعا و تالش در راه معبـود، تـالش در    2،]در این جهان کاري ندارممن ! خدایا[
   با عدالت با من رفتار مکـن کـه هـیچ چیـز در مقابـل کـرم و لطـف و       ! خدایا. راه حق
اي بـه  عفو کن که هیچ چاره! خدایا. با فضلت با من رفتار کن! خدایا. هایت ندارمنعمت

خطـا از مـن سـر    ! خدایا. هترین پناهگاهیپناهم ده که ب! خدایا. ندارم] تو[جز گذشت 
ام، جـز آتـش   زده، گناهکارم، روسیاهم؛ از من درگذر که اگر به حـال خـویش گـذاري   

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  همان -2
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خواهی، مرا بکش؛ فقط از تو یک به هر طریق که می! خداوندا. گرددجهنّم نصیبم نمی
مـرگ مـرا زنـدگی بـراي     . ام درگـذري خواهم، آن هم این است که از معاصیچیز می

  . یگران قرار ده، براي ملّتم، براي دینم، براي کشورمد
  

  )کاشمر 1333 - 1366(محمود طاهري  شهید 
در این لحظۀ شکوهمند و افتخارآفرین در جبهۀ نبرد حق علیه باطل کـه احتمـاالً   

تنها آرزویـم در ایـن   . کنم، خوشحال و مسرورمآخرین لحظات عمر خود را سپري می
کنم و امیـد دارم کـه بـا پایـداري و     از خداوند طلب می. لحظه بخشایش گناهان است

هرچه زودتر شاهد پیروزي نیروهاي اسـالم بـر    )علیه السالم(استقامت پیروان راه حسین
کنم که توفیق عنایت کـرد و  ایزد منّان را شکر می. کفّار و پیروزي حق بر باطل باشیم

  .نصیبم نموداهللا است را سیبل راه سعادت اخروي که همانا جهاد فی
  

  )اراك 1337 - 1362(سعید عزیزمحمدي  شهید 
چنـان درسـی بـه مـا       انـد و آن چنـان مسـئولیتی بـه مـا داده    شهدا آن! خدایا

تـوانم بـه   هـا نیسـت و نمـی   اند که این بندة ضعیف را یاراي فراگیـري آن آموخته
هـت  خـواهم کـه مـرا بـا خیـل شـهداي را      ام عمل نمایم و هر آن، از تو میوظیفه

رهسپار سازي که دیگر طاقت غم از دست دادن یاران و جدایی عزیزان را نـدارم،  
گاه از جهاد در راهت منصرف یا سست نخواهم شـد، مگـر آنکـه جـانم را     اما هیچ
گویم که مرا توفیق شرکت در جهاد فـی سـبیل اهللا   تو را شکر می! بارالها. بستانی

گونـه  قـدم داري و از هـر  ایـن راه ثابـت  خواهم که مـرا در  عطا فرمودي و از تو می
خـواهم کـه ایـن بنـدة گنهکـارت را      از تو می! خدایا. لغزش در این راه دور سازي



 

    )دفتر اول(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت       112
 

اسالم بر گردن این حقیر دارد، بـر مـن حـالل    ] که[ببخشی و بیامرزي و دینی را 
نمایم و نمایی که بنده در مقابل ملّت مستضعف و خانوادة شهدا احساس عجز می

  .امها شرمندهناز روي آ
  

  )هرمزگان 1335 - 1364(سیدعبدالحسین عمرانی  شهید 
فرمایشـات خـودت مـا را خلـق     ] طبـق ! [بارالهـا . پناه به خودت! واحسرتا، اي خدا

ات را عمري گذشت و توفیق بندگی خالصـانه ! اما واي بر من 1نکردي جز براي بندگی،
امیدم بـه کـرم   ! خدایا. اریکم بوديتو شاهد و ناظر مراحل زندگی سراسر ت. پیدا نکردم

العـالمین لتـراب مقدمـه     روحی و ارواح(اما اي امام و آقا و موالي ما، حضرت مهدي. تو است

عـرف   3*هیچ، بلکـه شـیعۀ   ] که[گونه که باید ام از اینکه شیعه، آنزدهخجالت! )2الفـدا 
بـا  . امبـه درد آورده حتماً بارها با بسـیاري از اعمـالم قلـب مبـارك شـما را      . نیز نبودم

بـار  طلبم کـه ایـن  می] را[سایم و از خدا توفیق این شرمساري تمام سر به آستانت می
  . دیگر این لقلقۀ زبانم محقّق گردد، شاید از شرمساري نجات یابم

  
  )آذرشهر 1343 - 1366(بهمن غفّاري  شهید 
لـب عفـو      آیـم و در اوج غفلـت از درگاهـت ط   با بار معصیت بـه سـویت مـی   ! الهی

بـر مـن   . نمایـد تو آگهی که بار عصیان بر دوشم سنگینی می! اي ستّارالعیوب. کنممی
رحمتـت، لطفـت، احسـانت    ! خـدایا . ببخش گناهانی را که سخت گریبانگیرم هستند
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. عنایتـت را  بـر مـن بـبخش گنـاه یـأس از     ! ي رحـیم ا. شامل حالم بود و مـن غافـل  
ترسـم  نهم، ولـی مـی  ه و دلی پر امید قلم بر ورق میاین بار نیز با رویی سیا! پروردگارا

ام، اگر جـان ناقـابلم،   اگر زندگی! اي دانا و اي بینا. ام را بخوانماین بار نیز خودم نوشته
! اگر روح پرمعصیتم را به تو ندهم، پس چه کسی را به رحمانیت تو سـراغ دارم؟ الهـی  

   ی آمـدم بـه میـان عشّـاقی کـه      ات را نـدارم، ولـ  دانم که لیاقـت حضـور در جبهـه   می
اگـر در ایـن وادي   ! اي غفّارالـذّنوب . زنـد شان موج میاند و خلوصشان در چهرهخالص

خون، اگر در این دیار عشق، اگر در این مطلع نور، اگر در این مقتـل عشّـاق نتـوانم از    
در زبـان  ! کرمت گلی را بچینم، پس کی چنین تـوفیقی نصـیبم خواهـد شـد؟ الهـی     

بیـنم  مـی  ، ولـی »و مماتی هللا رب العـالمین انّ صالتی و نسکی و محیاي «م که اگفته
بینم اندرونم را شـیطان مـأمن خـویش    ام، میبینم که ایمان قلبی نداشتهام، میرفوزه

هم در صالتم و هم نسکم و هم محیایم شیطان غالب بوده؛ پـس بـه   ! خدایا. قرار داده
  .دنیا دار امتحان است و ال غیر! عزیزان. قرار بدهحقّ احسانت، مماتم را در راه خویش 

  
  )تهران 1343 - 1365(سعید غالمی سرحقی  شهید 

هاي تو را به جا آورم کـه اگـر   چگونه شکر این همه نعمت! خدایا، پروردگارا، بارالها
هایی که تو در حـقّ مـن   اي از محبتتوانم حتّی ذرهتمام عمر، تو را ستایش کنم، نمی

تو به مـن خـوبی کـردي،    ! خدایا. به جا آورم، هرگز چنین چیزي نخواهد شد اي،کرده
گناهانم بسیاراست، اما تـو  ! پروردگارا. »ظلمت نفسی«اما من در حقّ خود ستم کردم؛ 

هرگز آبرویم را که نبردي هیچ، بلکه چنان آبرویی در مقابل مـردم بـه مـن دادي کـه     
شرمسـارم کـه   ! معبود من، عزیز من. س نکردمهرگز خود را در آن اندازه تصور و احسا

. هیچ وقت نتوانستم حقّ بندگی خود در مقابل تو را ادا کنم، مـرا بـبخش و عفـو کـن    
  .هاي شهدا را که نور چشم این ملّت هستند، از من راضی بگردانهمۀ خانواده! خدایا
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  )مرند 1339 - 1362(آباد وند محبوبیعقوب فتحی شهید 
بـاري از گنـاه و معصـیت رو بـه درگاهـت      حقیر و گناهکار با کولـه اي بنده! بارالها

تـو بخشـنده و کریمـی و از درگـاه پاکـت طلـب مغفـرت            ! نموده و تو اي معبـود مـن  
تنهـا  ! اي معبـود ! واي بر من که مرا عفو نکنی و بندة گناهکـارت را نبخشـی  . کنممی

   ریـدي و بـراي هـدایت   هـا را آف تویی که لیاقت پرسـتش را داري و تـویی کـه انسـان    
هـا غرایـزي نهـادي کـه خـالق خـود را       ها پیامبرانی برگزیـدي و در فطـرت آن  انسان

بشناسند و قدم در صراط مستقیم حضرت ربوبیت بگذارند و چگونه زنـدگی کـردن و   
گیري از رهبران صدیق خود بیاموزند و مورد قبول درگـاه ایـزد   چگونه مردن را با الهام

  .یرند و خلیفۀ تو در روي زمین باشندگ] قرار[منّان 
  

  )بوشهر 1342 - 1365(رستم فرشچی  شهید 
از بدي همۀ دردها، به وجـه کـریم تـو پنـاه     . مرا از آتش دوزخ نجات ده! بار خدایا

. طلـبم کارهـاي خـویش از تـو سـالمت و تندرسـتی مـی       در همـۀ ! بار خـدایا . برممی
و خانـدان او و مـا را از یـاران     )یه و آله و سلمصلی اهللا عل(درود فرست بر محمد! پروردگارا

  .قرار بده )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(باوفاي امام زمان
  

  )نقده 1340 - 1361(مهرداد فروردین  شهید 
اگرچه لیاقت آن را ندارم که به سوي تو بیایم، ولیکن تو عظیمـی و کرامـت   ! خدایا

که تمام وجودش را گنـاه پـر   ] را[بنده تر است از آنکه این و رحمت و رأفت تو متعالی
اگر مـن انبـانی از گنـاهم، تـو و     ! خدایا. کرده است، نبخشایی و به قرب خود راه ندهی

تر است و اگر طاعـت مـن قلیـل و نفسـم معیـوب و      رحمت و لطف و کرامت تو عظیم
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در ایـن لحظـات   ! خـدایا . تر از آن است، بخشایشگري تو متعالی]است[قلبم محجوب 
دانـم کـه اگـر غضـبم نمـایی، آن عـین       ام و مـی فقط چشم به رحمت تو دوختـه عمر 

به حرمت خـون شـهدا،   ! الهی. ... رحمت است و اگر عفوم نمایی، آن از کرامت تو است
ــد    ــت محم ــه حرم ــدین و ب ــؤمنین و الموح ــین و الم ــا و المتّق ــالحین، رحم و آل  ص

مـرا از  ! خـدایا ! تـرین مهربانـان  هربانمرا ببخشاي، اي م )صلی اهللا علیه و آله و سلم(محمد
تنگی دنیا و از قفس جسم آزاد کن و از زیادي خشمت با عظمت عفـو نمـا و از آتـش    

کنم کـه دیگـر   جهنّم نجاتم بده و در این لحظه از حیاتم دیگر آرزویی ندارم و فکر می
  .دهداین دنیا جاي من نیست و ماندن در این حیات تنگ آزارم می

  
  )تهران 1338 - 1362(تفتی احعلی فلّ شهید 

کنـیم، مـا در اداي   ما بندة تو هستیم و تـو را سـتایش مـی   ! بارخدایا، ملکا، معبودا
هاي تو قاصـر، ناچـار   ها و موهبتوظیفۀ بندگی عاجزیم و از سپاسگزاري و شکر نعمت

. ایـم به عجز و تقصیر خود معترف و به فضل و کرم نامتناهی تـو چشـم امیـد دوختـه    
بر ما ببخشا و ما را به راه راست هـدایت فرمـا و بـه پیـروي از روش و مـنش      ! اخداوند

اض تـو، از   ] از[توفیـق  ] کسب[اولیاي اکرم خود، ما را موفّق و استوار دار تا با  ذات فیـ
هاي شرك و نادانی و نفاق رهایی یـابیم و از  پرتو انوار والیت روشنی گیریم و از تیرگی

  .مند و کامیاب شویمخاصان ساحت قدست بهره بخش اولیا وسرچشمۀ حیات
  

  )قصرشیرین 1345 - 1366(اهللا فالحی عزّت شهید 
باشد به وقوع بپیونـدد،  روشن است برایم که باید قیامت که واقعاً نشانۀ عدالتت می

      در غیر این صورت نعوذ باهللا تو ظـالم خـواهی شـد و اینکـه جـزو صـفات سـلبیۀ تـو         
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ت یابـد؟ هرگـز،     مگر ممکن. باشدمی است که صفتی برخالف ذات اقدس تو موجودیـ
همیشه قیامت را براي مؤمنین و بندگان خاصت مجسم ساز تا ! هرگز؛ پس اي رحمان

تر گردد و ایمانشان فزونی یابد تا بیشتر نیـز شـکر گزارنـد؛ گرچـه     اعتقاداتشان سخت
آنکـه  ] مگـر نـه  . [تشکر مخصوص تو است، نه براي بها و ترس از بهشـت و دوزخ اسـ  

. تواند توشۀ خود براي آخرت به همـراه داشـته باشـد   انسان جز اعمال دنیا چیزي نمی
چرا بندگی تو را به بنـدگی خالیقـت تـرجیح    . پس تو اعمال مرا به خیر بگردان! خدایا

ة ذر هآنجـا کـه ذر  . شهید راهت قـرار بـده   دهم؟ پس عنایتی به ما داشته باش و ما را
آن موقع تو مرا  !رود و بندبند انگشتانم باید پاسخگو باشند، الهیؤال میجوارحم زیر س
دارم از گروهـی  عجـب مـی  ! اي کریم. با ما رفتار کن نه به عدالتت 1لتعفو نما و با فض

خورنـد و غـرق در شـهرت و    وفا را مـی که فریفتۀ این دنیا گشته و گول این همدم بی
الک خویشتن باشند و مانند کسی که خـود را  توانند مگردند و خود نمیحب نفس می

تر تر و شیریناي که ظاهراً چربدهد، اینان نیز به هر لقمهدر اختیار امواج آب قرار می
ها را در برابر این اعمالشان در بـر  درمان آناي بیچه بسا که عارضه. چسبندباشد، می

را  »یا مزرعـه االخـره  الـدن «گیرد و به فکر درون کشـتۀ خویشـتن نیسـتند و حـدیث     
کننـد کـه او را فرامـوش    تعالی را در حالی مصـرف مـی  اند و نعمات حقفراموش کرده

خواهـد داشـت، ولـی    ] به همـراه [هایی را در آتیه اعمالشان مکافات و سختی. اندکرده
برم به تـو  صفتان و پناه میبرم به تو از شرّ شیطان و شیطانپناه می! خدایا. فهمندنمی
تـو مگـر   ! خـدایا . تش سوزان جهنّم، آنجا که در فراق تو و بندگان خالص تو باشـم از آ

کنی که بدن بندگان فقیـر درگاهـت در آتـش جهـنّم بسـوزد و از شـفاعت       قبول می
دانم که چه مقـدار از اعمـالم   می! نصیب گردانی؟ اي ربها را بیآن )علیه السالم(حسین
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بـرم بـه تـو کـه     ام، ولی پنـاه مـی  تکار بودهباشد و چه مقدار معصیمقبول درگاهت می
دفع ضرر احتمالی عقـالً واجـب اسـت و ایـن تعریـف      ! آري عزیزان. بهترین پناهگاهی

ها دلیـل بـر بـودن قیامـت     باشد و خود اینتکوینی و التزامی براي بشریت بالفطره می
بیـاور و  دانی قلبت سـیاه نشـده، ایمـان    اکنون این مسئله را قیاس کن و اگر می. است

  .بندگی خدا را انتخاب کن
  

  )کازرون 1343 - 1365(مجید فلّاحی  هیدش 
  تو آگاهی که چقدر گنهکارم و چه بـس خطاکـار؛ پـس فقـط تـویی کـه       ! خداوندا

توانی از گناهانم درگذري و مرا که لیاقت شهید شدن را ندارم، هدایت نمـایی و در  می
شوم؛ پـس  که جز با شهادت پاك نمی دانممی! خدایا. مسیر راستین خودت قرار دهی

  .این نعمت را از بندة حقیر روسیاه دریغ نفرما
  

  )گرمسار 1338 - 1361(مهدي فوالدي  شهید 
حمد و ستایش خداي را که مرا از گل آفرید و از روح خود در من دمید و نسـل آدم  

پروردگـارا،  بـار  . نشـان داد ] را[را از آبی پست که شیرة جان اسـت بیاراسـت و بـه او راه    
  ، سراسـر از گنـاه و خطاهـایی کـه پـرده بـه رویـش        ]اسـت [این بندة حقیر تو ! خداوندا

شناسـم  مـی  خـودم را ! خدایا، معبود مـن . اماي و چه گناهانی که در خفا انجام دادهنهاده
. بـودم  مـن کسـی هسـتم کـه قلـبم را النـۀ شـیطان کـرده        . چه موجودي هسـتم ] که[

ات را در قدم برداشتن و فنا شدن در راه تو دیدم؛ چـون از اولیایـت   تنها راه نج! پروردگارا
  نقل شده که شهیدان با ریختن اولین قطـرة خـون بـر زمـین تمـام گناهـانش بخشـیده        
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پناهم ده و مرا از درگاه جبروت خـود مرهـان؛ زیـرا    . امبه تو پناه آورده! خداوندا. شودمی
  .الصادقین هستی و حبیب قلوبالمستغیثین  الرّاحمین، غیاث تو ارحم

  
  )مرند 1340 - 1365(میرحسن فیض حسینی  شهید 

نـالم، از شـدت درد   گناهکارم، دردمندم، از ترس گناهان شـب و روز مـی  ! بارخدایا
ام یـا عزیـز، یـا    سوزم، اما امیدم تنها تو هستی و بس، و چشم به مغفرت تو دوختـه می

ام ه زبانم قاصر است با تو سخنی بگویم، ولـی چـاره  درست است ک! الذّنوب، یا اهللا غفّار
تو خـودت  ! العالمین یا رب. چیست؟ به غیر از تو کسی را ندارم و تنها امیدم تو هستی

از سر لطفت گناهکارانت را اجابت کن و این دعاهـاي بنـدة سـراپا تقصـیرت را قبـول      
ر معصیت کـردیم و کوتـاهی   یک عم! الهی. »استغفر اهللا ربی و اتوب الیه«! الهی. بفرما

! خـدایا بـار . مان نسـبت بـه اسـالم بـود، ادا کنـیم     کردیم، نتوانستیم آنچه را که وظیفه
  !الرّاحمین هستی، آمین ببخش و بیامرز که ارحم

  
  )تهران 1337 - 1367(عیسی قاسمی  شهید 

تو خود شاهدي که همیشه سـعی  ! بارالها. از همه بریدم، به تو وصل شدم! خداوندا
تم نیـز نسـبت بـه تـو      ردم که ایمان و یقینم نسبت به تو کاملک تر بوده و اعمال و نیـ

کامل باشد و با دوري از رذایل، سعی بر رسیدن به فضایل داشـتم و خواسـتم رضـایت    
دانـم بـه هـیچ عنـوان     طور که تو دوست داري، باشم، ولی مـی تو را جلب کنم و همان

دانم اگر مرا هزارها بار هم در جهـنّم بسـوزانی و   نتوانستم به آن اهداف برسم و نیز می
 قـدر آناي؛ چراکـه مـن   خاکسترم کنی، باز هم عـدالت را در مـورد مـن اجـرا نکـرده     
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ام که حد و حدود معنـی نـدارد و عـالوه بـر ایـن تـو خـود        ناشکري و ناسپاسی کرده
  .»ه استانسان بر نفس خودش آگا«؛ 1»بل االنسان علی نفسه بصیره«: اي کهفرموده
  

  )دزفول 1332 - 1361(اهللا قاضی دزفولی سید هیبت شهید 
 بر این بندة گناهکار روسیاه رحم کن و از گناهانم درگـذر کـه تـو ارحـم    ! خداوندا
بخـش تـو   رحمتی کن تا در لحظۀ مرگ، فقط بـه یـاد ذکـر آرام   ! خداوندا. الرّاحمینی

  .مینالعال آمین یا رب. العفو! الهی. العفو! الهی. باشم
  

  )تهران 1337 - 1365(سیدعبدالکریم قدسی  شهید 
اي رب . »العـالمین  هللا ربو فادعوه مخلصین له الدین الحمـد هو الحی ال اله الّا ه«
ات بـود، تـو را   چنـان کـه شایسـتۀ خداونـدي    از من درگـذر و بیـامرزم کـه آن   ! جلیل

بـه دل راه  ات را نوار عالیـه اي از تجلّی اات را نکردم و جلوهنشناختم و اطاعت و بندگی
م قدرتت فکر ننمودم و سیر و سلوك به سوي تـو را نپیمـودم و   ندادم و به آیات و عالئ

 المضــلّین و اي دلیــل اي هــدي. در تــو فــانی نگشــتم و بــه توحیــد دســت نیــافتم
ببخشاي بر من که در معرفت فرستادة تو نکوشیدم و شاید عـالم و عامـل   ! المتحیرین
آن ] از[تش نبودم و ناشر و مروج احکام و حقـایق دیـنش نگردیـدم و پـس     به دستورا
را پیـروي نکـردم؛ نـه عـدالتش را      )السـالم  ماعلیه(طالبابی بن تبارش، علی خلیفۀ واال

سرمشق زندگی و نه زهد و اخالصش را سرلوحۀ اعمال خویش قرار دادم، نه چـون او،  
گـاه فرزنـدان   دم و بـر جـان نیفـزودم و آن   بلکه هزار و صد هزار یـک او، از تـن نکاهیـ   
را  )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (ّعصرها ولیبزرگوارش که امامان من بودند و آخرین آن
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یا سیدي، اي نـور،  . شان بهرة اخالقی و علمی نبردمروي ننموده و از مکتب عالیدنباله
اطیعـو الرّسـول و اولـی     اهللا واطیعوا «پوشی کن در حقّ من که تو گفتی چشم! اي ولی

تـر  ولی بندة خاطی و روسیاهت، حقیر سراپا تقصیر، من بیچاره، بـدحال  .1»االمر منکم
! خداونـدا . تر از عصیانگران، اطاعت از رسول و امام خـویش نکـرده  از بدحاالن و عاصی

مرا مؤاخذه نفرما از اینکه در جمع بندگان صالحت نبودم و در دین تو مخلـص نبـودم   
نکه مخلص شوم و اینکه گاهی به تفکّر ننشستم و صبحگاهی را با نفـس خـویش   یا ای

مشارطه ننمودم و در مراقبۀ اعمال کوشا نبـودم و شـبی را بـه محاسـبه نپـرداختم و      
روزي خود را مطالبه نکـردم از اینکـه در مقابـل مسـتکبران و منافقـان و زورگویـان و       

هت، مبـارز پیگیـري نبـودم و فریـاد     طلبان سکوت نموده و در این جملحدان و فرصت
دردمنـدي را مالحظـه نمـودم و داد مظلـومی را و خسـتگی       مسلمانی شنیدم و نالـۀ 

، ]کـردم [ مجروحی را و اشک یتیمی را و محرومیت مستضعف و مسکینی را مشـاهده 
دار آنان نگردیـدم و حتّـی   ولی به اهتمام در امور آنان نشتافتم و مرحمی بر قلب ریش

مدردي با آنان نکردم و تسلّی خاطرشـان نبـودم، از اینکـه درصـدد اصـالح      احساس ه
نفس نبودم و روزي را به مجاهده و کشـتن هـوا صـرف نکـردم و دمـی را بـه توبـه و        

شبی را بـه مناجـات و راز و نیـاز قیـام نکـردم، از      پشیمانی و استغفار نپرداختم و نیمه
ک در عبادت تو نمودم و نـه چهـل روز،   اینکه در بند اطاعت تو نبودم و دیگران را شری

بلکـه یـک روز را خلـوص از بـراي تـو نداشـتم و در مقابـل بنـدگانت کبـر ورزیـدم و           
فخرفروشی کردم و بر آنان غضب نمودم و با آتش ریا و حسد و کینه، اعمال سـر و پـا   

تـو بـبخش هـر    ! الـرّاحمین  المسـتغیثین، یـا ارحـم    اي غیاث. ام را سوزانیدمشکسته
هـر جـرم و   ! اهی که کردم و خطایی که مرتکب شـدم در نهـان و آشـکار و خـدایا    گن
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تـو  [ ،الکاتبین در نامۀ عمل من ثبت کـرده  اي که من از آن خبر ندارم، ولی کرامسیئه
با وجود این گناهان، هرگز دمـی از رحمـت تـو ناامیـد     ! الذّنوب ، ولی اي غفّار]ببخش

اد عفو تو که بارها و بارها باالتر و برتـر از جـرایم   نگردیدم و قلب محزون خویش را با ی
و در دل شوق دیدار تـو را وسـعت بخشـیدم و بـه کـرّات از       .... من هست، تسلّی دادم

الحسـرات، اشـک نـدامت فـرو     خوف اعمال بر خود لرزیدم و از رسـوایی و عـذاب یـوم   
صـلی اهللا علیـه و   (مسلمان پایبندي نبودم، ولی محبت مصـطفی ! الغیوب یا علّام. ریختم

را در سینه داشتم؛ پیرو حقیقی براي علی و فرزندانش نشدم، ولی بـا عشـق    )آله و سلم
ـ   آنان دل را سوزانیدم و بر مصائبشان گریستم؛ ب ناصر مهدیت نبودم، ولی دوسـتی نائ

دانـم کـه بـدون    مـی ! او را همراه با شور و حرارت در قلب و جانم جـاي دادم و خـدایا  
باشـم و   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (تـوانم عاشـق مهـدي   خمینی نمیعشق به امام 

ت  با همۀ بدحالی به درگاهت روي آورده! گناهی نابخشودنی است و خدایا ام و به تبعیـ
و سـامعا و   1*استغفر اهللا من جمیع ما کره اهللا قوال و فعـال و  «؛ ]امپرداخته[از رهبري 

  .»ناظرا
  

  )فسا 1343 - 1365(محسن قرائتی  شهید 
اندیشـم جـز بـه       چیـز نمـی   سـاز و آخـر بـه هـیچ    هاي سرنوشـت این لحظه] در[

توانـد مـرا در اعمـاق    هاي تاریک و سرتاسر گناه خود؛ گناهانی که هر یک مـی گذشته
تـو را بـه   ! خـدایا . دارد، اما امید به عفو و بخشش از درگـاه ایـزد منّـان دارم   جهنّم نگه

دهم که گناهان مرا ببخش و با اولیـاي    قسمت می )علیهـا  سالم اهللا(عصمت حضرت زهرا
مانـدن بـه    همۀ دوستان و رفیقان رفتند و دیگـر زنـده  ! خدایا. صالحت محشورم بفرما
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توانم تو روي خانوادة شهدا نگاه کنم؛ دیگر روي رفـتن بـه   خدا قسم مشکل است؛ نمی
تـو را بـه   ! ود؟ خداونـدا قطعۀ شهدا را ندارم؛ بروم بگویم شما قبول شـدید و مـن مـرد   

دهـم مـن را بـه دوسـتانم برسـان؛ دوري بسـیار مشـکل و         عزّت و جاللت قسمت می
  .جانگداز است

  
  )تهران 1341 - 1365(محسن قنبري  شهید 

به عزّت و جاللـت قسـمت   ! خدایا. شهادت در راهت را نصیب ما بگردان! پروردگارا
و ستایش مخصـوص خداونـدي   . ا مبريدهم که تا گناهانم را نیامرزیدي، مرا از دنیمی

است که انسان را اشرف مخلوقات قـرار داد تـا او را سـتایش کننـد و رضـایت او را در      
. نظر بگیرند و براي رسیدن به او حرکات خود را تنظیم و بـه سـوي او حرکـت کننـد    

خداوندي که انسان را از آب گندیده به وجود آورد و از نیستی و عـدم، او را هسـتی و   
  .ات بخشید، حمد و ستایش مخصوص او استحی

  
  )شهرکرد 1330 - 1366(جالل کاظمی قهفرخی سید شهید 
اي ناچیز در دریاي بیکرانت بـودم، ولـی تـو بـر مـن      دانی که من ذرهتو می! بارالها

منّت نهادي و بزرگم داشتی و با تمـام عصـیان و گناهـانی کـه نمـودم، رازم را فـاش       
ام را از لغـزش و خطـرات   عفو فرمـا و آینـده  ] را[ام ي گذشتهتو خطاها! الهی. ننمودي

دانی که من، هم زندگی را دوسـت  تو می! الهی. آن حفظ فرما که تو رحیمی و کریمی
ها را رهـا کـردم و بـه    داشتم و هم در رفاه از جهت مال و فرزند و همسر بودم، ولی آن

کـردم، ولـی   مـی ، از مرگ حـذر  ترسیدمدانی از جنگ میتو می! الهی. دیار دفاع رفتم
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 ، آن فکري بود کـه آیـا فرمـودة ولـی    آنچه که در درونم دائماً مرا به طوفان کشیده بود
  .گفت بنشین و زندگی کنخدا را اطاعت کنم یا به خواهش دلم برسم که می

  
  )داراب 1344 - 1365(محمدحسن کاویان  شهید 

مـد و سـتایش خـداي را کـه بـر      تعالی و ح با تشکّر و سپاس بیکران از درگاه حق
سـپاس خـدایی را کـه بـا     . ها ارزانی داشـت بندگانش منّت گذارد و فهم خود را بر آن

و عقـل در درك انجـامش، نـاقص و حمـد در قبـال       1]ناممکن[زبان، وصف صفاتش، 
تـوان   آنچـه بنویسـد، نمـی   هرآنچـه بگـویم و قلمـم هـر    . باشدمی 2 ]ناچیز[سخاوتش، 

شـکر و ســپاس او را کـه بــر   . معرفـت و بخشــش او را بیـان کــرد  اي از دریــاي قطـره 
ها را که در منجالب بدبختی و فرومایگی بودنـد،  فرستاد و انسان بندگانش رحمت فرو

کـه او را  آنـان . نجات داده و راه شقاوت و بدبینی را از سعادت و نیکبختی جدا ساخت
  مـا بنـدگان گنهکـار     شناختند و حقیقـت او را درك کردنـد، بـه سـویش شـتافتند و      

. هاي ما را پر کرده و ما را از حقیقت هستی به دور کـرده اسـت  ایم که دنیا چشممانده
اي از بار دیگر از تو تمنّا دارم که ما را در زمرة بندگان صالحت قرار دهـی و ذره ! خدایا

مـان مـرا   خواهم که ایمن از تو عاجزانه می! خدایا. دریاي رحمتت را بر ما ارزانی داري
را امـروز   3 ]گناهـانم [ام را در راه اسالم و انقالب استوارتر سازي و تـو  تر و عقیدهکامل

آنچه نیرو در توان دارم و تا آخرین قطرة خـونم بـا دشـمنان اسـالم و     ببخشی تا با هر
از تو تمنّا دارم که شهادت در راهت را بـر مـن عطـا کنـی تـا در      ! خدایا. قرآن بجنگم
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اي بـراي آخـرت خـود برداشـته باشـم و در صـحراي       بـار گناهـانم، توشـه   مقابل کوله
فرمایـد و  ] هدایت[خداوند همۀ بندگان خود را در راهش . سرافکنده نباشم 1 ]محشر[

تا بتوانیم اوامـر و دسـتورات او   2] بگرداند[چنان آن. صفات رذیله و پست را از ما بردارد
اجرا کنیم و اعمال و عبادات خود را به جـا   ]ها راآن[را به جان و دل خریده و یکایک 

نماز را هرچه بهتر به پا داریم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم تا از بنـدگان  . آوریم
همچنین همگی عبادات دیگر خود را نه به خـاطر تـرس و وحشـت از    . خاص او شویم

  .او، بلکه به خاطر عظمت و بزرگی او انجام دهیم
  

  )ریزنی 1343 - 1366(قدم وه پیشسعیدرضا کا شهید 
! ام کـه خـدایا  ام و در پیشگاه معبود با لسان الکن خود اعتراف کـرده همیشه گفته

به همۀ امـورم تـو   ! خدایا. جز تو هیچ نداریم و امیدمان فقط به عفو و بخشش تو است
خواهد که مـن هـم ماننـد دیگـران بـه کمـالی، بـه        من دلم خیلی می. آگاهی و شاهد

، به اشک و نالۀ سحري برسم، اما افسوس و هـزاران افسـوس کـه در پیشـگاه     خلوصی
. کـنم همۀ امورم را بـه تـو واگـذار کـرده و مـی     ! خدایا. خداوند معترفم که هیچ نیستم

ام و نبـوده ! آري. امدر پیشگاهت معترفم که من، بنـدة خـوبی بـراي تـو نبـوده     ! خدایا
! بـبخش کـه سـخت محتـاجم و خـدایا     . جـویم همۀ گناهانم از تو آمرزش می] براي[

هـا  که در طول زندگی، به خصوص بعـد از انقـالب بـا آن   عزیزانم، یارانم، دوستانم، آنان
گرفتـه و  ] یـاد [جوشیدم و تقوا، ایثار، مردانگی، عزّت نفس و همه و همه را از آنان می

خـوب     مانـدگی را خـود  عقـب . با هم بودیم و به دور هم بودیم، همه بـه تـو پیوسـتند   
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اي تـو بـه مـن عنایـت کـردي مـرا در خـانواده       ! خدایا. دانم، ولی باز به تو امیدوارممی
چنان که شایسته بـود، نبـودم و   مذهبی، معتقد به اسالم و قرآن قرار دادي، اما من آن

تو را سپاس که مرا مؤمن قرار دادي؛ پس با تمام وجـود ایـن کلمـات را    ! خدایا. نیستم
 د فـردا، مـردم و کسـانی کـه خواسـتند در ایـن راه گـام نهنــد و           نویسـم تـا شـای   مـی 

  .ار اسالم باشند، از تجربیات ما و از سرگذشت ما سودي ببرندگزخدمت
  

  )ریزنی 1336 - 1364(حبیب کردگاري  شهید 
مقـرّ بـه گنـاهم، ولـی در حضـور      ! معبـودا . گناهکـارم ! پروردگـارا . روسیاهم! خدایا

تو مرا نبخشی و اگر تو گناهانم را نیامرزي، به کجا بروم و بـه  اگر . مبارکت سر به زیرم
که پناه ببرم؟ اگر به در خانۀ رحمتت راهم ندهی، چه کسی هست که جـرأت کنـد و   

اکنـون  . گناهان زیاد روسیاهم کرده و قلبم را کـدر نمـوده اسـت   ! مرا پناه دهد؟ خدایا
لطفی کـن و دسـت   ! کریم ام و تو خود شاهدي که معترفم؛ پس تو اي خدايشرمنده

ام و یقـین دارم کـه   دل به رحمت تـو بسـته  ! خدایا. این بندة عاصی و گناهکار را بگیر
  . 1»اهللا یغفر الذّنوب جمیعاًانّ «: ايگناهکاران نادم را خواهی بخشید؛ چون خود فرموده

  
   )کرمانشاه 1343 - 1366( بقعهعبدالرّضا کرمی حسن شهید 
ام، بپذیر مـرا  بار خالصانه رو به سوي تو آوردهم با جاللت که اینسوگند به نا! بارالها

ام، تویی که مرا امر فرمودي که براي انجام بندة ضعیف و درمانده! و من اي خدا! یا اهللا
حوائج و رفع مشکالت به درگاهت دعـا کـنم؛ مـن هـم امـرت را اطاعـت کـردم و بـه         

، بندة ذلیل و ناتوان درگاهت بـا اینکـه   من. امحضورت به حالت ذلّت و عبودیت افتاده
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ام را شکستم، باز با روي گشاده مرا پذیرفتی و به من لطف کردي و با اینکـه  بارها توبه
نتوانستم حقّ بندگی خود را ادا کنم، ولی تـو حـقّ خـدایی و پروردگـاري خـود را ادا      

به دوسـتی خـود   نمودي و مرا و زبانم را به حمد و ثناي خود آشنا ساختی و باطنم را 
  .افزون کردي )علیهم السالم(معصومت 14ام را به آشنا کردي و عالقه

  
  )جهرم 1336 - 1365(جمشید کریمی سیمکانی  شهید 
ام؟ ایـن  این بندة گناهکار کی هستم که با امیدهاي بزرگ به درگاهت آمده! خدایا

؛ اگـر تـو   »فبعزّتـک الاجـد سـواك غـافراً    «حقیري که با تمام وجود اذعـان دارم کـه   
  :نبخشی، چه کنم؟ و به قول شاعر شیرازي

  اگر جرم بخشی به مقـدار جـود  
 

  نمانــد گنهکــاري انــدر وجــود  
 

  وگر خشم گیري بـه قـدر گنـاه   
 

  به دوزخ فرست و تـرازو مخـواه    
 

اي اي و بشـارت داده الرّاحمینی که به توبه و بازگشت دستور داده ولی تو آن ارحم
و من از روي استعانت و زاري به سوي تـو   1»ه الداع اذا دعانفإنی قریب اجیب دعو«که 

؛ »فان طردتنی من بابک فبمن الوذ و ان زودتنـی مـن جنابـک فـبمن اعـوذ     «نالم که 
اي کـنم کـه بنـده   و اعتـراف مـی  » اگر تو مرا از درگاه خویش برانی، به کی پناه برم؟«

ان عظـم الـذنب   «! م که خدایاکنام، ولی باز با تضرّع عرض میخطاکار و ناسپاس بوده
مستأصـل  ، الهـی ان کنـت غیر  ]تجـاوز مـن عنـدك   فلیحسـن العفـو و ال  [من عبدك 

هرچند گناه از چـون منـی   ! خدایا«؛ »لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک
هرچنـد مـن اهـل نیسـتم تـا      . زشت است، ولی عفو و گذشت ازجانب تو نیکـو اسـت  

چنان گسترده و وسیع است کـه جـا دارد   حمت تو آنشامل شوم، اما ر] را[رحمت تو 
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اصالً تـو آن خـدایی هسـتی کـه بـا      . »همۀ گناهکاران از جمله من بیچاره را در بگیرد
ترین مسئله در قلب و فکرم، آبروي مرا حفظ کـردي تـا جـایی    وجود آگاهی از کوچک

ثنـاء   الهی کـم مـن  «ظن پیدا کردند که بارها عرض کردم که بعضی دربارة من حسن
هایم از عبـاداتم  دانی که گناهان و بديتو خود می! خدایا. »جمیل لست اهالً له نشرته

دادي، از چنـین پروردگـاري   ات قـرار مـی  زیادتر است، ولی باز مرا مورد لطف دوستانه
  شـوم و عـرض   چگونه مأیوس شوم؟ من گناهکارم، لیکن از رحمـت تـو مـأیوس نمـی    

نوباً فی الدنیا و لنا اجوب الـی سـترها الـی منـک فـی      الهی فترت علی ذ«کنم که می
  .»االخري
  

  )بروجن 1341 - 1361(دورهانی  انقلی کریمیحسین شهید 
حسـین  «ریزند، کنند، اشک میها حالی دارند؛ همه گریه میشب است و بچه

کنم و گـاهی  کنند و من مات و مبهوت به گذشتۀ سیاه خود فکر میمی »حسین
زنم که شاید من لیاقت نداشته باشم که با این مردان خدا گریـه  بر خود نهیب می

خواهم گناهان گذشـتۀ  کنم، اما به کرم و رحمت ایزد متعال معتقدم و از خدا می
  .ما را ببخشاید

  
  )فسا 1337 - 1361( کشاورززاده اهللانبی شهید 
 1؛»التّـوابین  اهللا یحـب انّ«اي که پذیري و خودت گفتهناامید نیستم؛ تو توبه! خدایا

چـه  ! خـدایا . گناهان و خطاهاي مرا مورد احسان و لطف و مرحمت خـودت قـرار بـده   
خوب امت در راه تو جهاد کردند و امانت خود را بـه خـودت برگرداندنـد و لبیـک بـه      
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و شهید شدند و چقدر از حقیقـت دورنـد   ] گفته[نداي این پیر طریقت، امام خمینی، 
صلی اهللا علیـه و آلـه   (اند، در حالی که سنّت پیامبرنشان ساختهکسانی که دین را سپر جا

انـد  و چقـدر دور از حقیقـت  . آموزد که جان را سـپر دیـن قـرار دهیـد    به ما می )و سلم
انـد؛ پـس   انـد و بـه مـال و اوالد و مقـام دل بسـته     کسانی که مدفون در وجود خویش

دگی یعنی حرکت به سـوي تـو،   زن! و خدایا. برخیزید که از کاروان حقیقت دور نمانید
  .کنیپذیري و با شهادت از او پذیرایی میگاه که کسی به سویت آمد، میو تو آن
  

  )اصفهان 1325 - 1363(مجتبی کالهدوزان  شهید 
چرا غافل بودم از ایـن همـه آثـار، ایـن همـه شـواهد، ایـن همـه راهنمـا و          ! خدایا

شیایی که جهـت هـدایت مـا آفریـده     کننده؟ چرا غافل بودم و چرا با این همه اهدایت
اهللا  1ال اله الّـا اهللا، اسـتغفر  «کردم؟ ضاللت و گمراهی خود استفاده می] در راه[بودي، 

  .»و اتوب الیه
  

  )شیراز 1339 - 1365(اهللا کمالی سروستانی حشمت هیدش 
گذرانم، دوسـت دارم  حال که دارم آخرین لحظات حیات خویش را می! خدایا

گاه لباس اك گردانی و گناهانم را هرچند بزرگ، ببخشایی و آنکه مرا مخلص و پ
رنگ و زیباي لقایت که همان لباس خونینی که در راه وفاداري به امام خونین خون

ات        . گشته است، به تنم بپوشانی حـال کـه از سـوي رهبـري بـراي اجـراي عملیـ
خود را ] هم[جوي امام ساز آینده در حال آماده شدن هستم، سربازان حقسرنوشت

هاي مبارزة زیبایی وجود دارد صحنه. کنندبراي مصاف با دشمنان اسالم آماده می
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هـاي  صـحنه . ها نیستمآن که من معلّم و بندة حقیر قادر به توصیف آن و به زبان
در صفی، مجاهدان حـق، عاشـقان حسـین و    . نبرد حق علیه باطل بسیار زیباست

هـا را  این صـحنه . اشپوشالی 1]سالح[طان با جو و در صفی دیگر، شیعارفان حق
هاي نبرد حق علیه تواند توصیف نماید که جبههکالم قلم و زبان امام عزیز بهتر می

قدر این نعمات الهی را که شامل ! امت حزب اهللا. نزول مالئکۀ اهللا است باطل محل
به میدان مبارزة  بندة حقیر به خاطر رضایت تو! خدایا...  .حال شما شده است، بدانید

چنانچـه  ] اینکـه [حق علیه ظلم پا نهادم؛ مرا در راه خدمت به اسالم موفّق دار و دیگر 
بـه سـوي تـو را داشـته باشـم، شـهد       ] آمـدن [در آخرین ساعات زندگی دنیا، لیاقـت  

خواهم که در آخـرین لحظـات   شیرین شهادت را به کامم گوارا بدار و از تو عاجزانه می
را به بـالینم برسـانی؛ چـون بنـدة حقیـر بـه خـاطر عشـق           )یه السالمعل(حیاتم، حسین

  .امو به خاطر رضاي تو در اینجا پا نهاده )علیه السالم(بار حسینخون
  

  )گرگان 1342 - 1364(مفرد محمدرضا گلبینی شهید 
ام را شروع کنم، در حالی که سراپا گنـاه و معصـیت،   نامهچگونه وصیت! خدایا

گرچه از لطف و رحمت و بخشش تو ناامید نیستم، ولـی  . امفرمانیسراپا نقص و نا
ترسم رفتـنم خـالص بـراي خـدا نباشـد و      می. ترسم که نیامرزیده از دنیا بروممی

هـایم  شـدي و در رگ خون باید مـی ! هیهات که نفهمیدم. پذیرفتۀ درگاهت نشوم
بخـش اسـت انسـان    چقدر لـذّت . گفتهایم خدا خدا مییافتی و سلولجریان می

با اینکه سراپا گناهم، ولـی از درگاهـت   ! خدایا! آماده باشد براي دیدار پروردگارش
نمایم و در آخر عمر، توبـه و اظهـار پشـیمانی از کارهـاي     طلب بخشش و عفو می
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خواهم که با این بندة گناهکار از روي احسان و فضل و از تو می. نمایمگذشته می
  .از روي عدلتلطف خود رفتار کنی، نه 

  
  )زنجان 1339 - 1360(منفرد جواد گلشنی شهید 

هـایم  لغزش] خاطر[خواهم که نیت مرا خالص گرداند و به از خداي بزرگ می
مرا مؤاخذه نکند و گناهانم را بر من ببخشد و مرا از پیروان صدیق امـام خمینـی،   

ابـل خـدا   من هـیچ موقـع بـا عنـاد و لجاجـت در مق     . رهبر جهان اسالم قرار دهد
مؤاخذه کند، همین بـس اسـت کـه مـن بـه      ] مرا[اگر خدا به عدالت . امنایستاده

ام و انسـانی  هاي او که براي انسان شدن به من سپرده است، خیانـت کـرده  امانت
     نـوازترین  چـه باشـم، مهمـان خـدایم کـه خـدا مهمـان       ام، ولـی هـر  مطیع نشـده 

درازي در پـیش  هـا زبـان  این صـحبت هاست و ترین کریمنوازهاست و کریممهمان
را دوسـت داشـته و بـه ایشـان      طلبـان آورندگان و مغفـرت خداست، ولی خدا عذر

طلب را نیـز ببخشـد و   و امیدوارم که خدا، من عاصی، ولی مغفرت. کندمی عنایت
مرا در پیش جهانیـان رسـوا نکنـد     1،»یوم تبلی السرائر«گناهانم را ستْر کند و در 

  .ی استکه روز سخت
  

  )گرمسار 1339 - 1363(اکبر گلینی علی شهید 
تو آگاه هستی و از احواالتم بهتر از خودم آگاهی؛ لذا بـه درگاهـت اسـتغفار    ! خدایا

من اول بندة تو هستم و بعـد خـدمتگزاري   ! خدایا. کنم و امید دارم که مرا ببخشیمی
کـنم  ناله می قدرآنتو  )السالمعلیهم (بیت رسول اهللا براي مردم؛ لذا به در خانۀ تو و اهل

                                                             
  9سوره طارق؛ آیه  -1



 

 131        آســـتـــان نـــیـــاز

 

اللّهـم وفّقنـا لمـا تحـب و     «. سایم تا اینکه شاید مورد قبول تو افتمو سر به سجده می
داري و بـه آن  بدانچـه دوسـت مـی   ! خدایا«؛ »ترضی و احینا یا رب سعیدا و توفّنا شهیدا

شـهادت در  راضی هستی موفّقمان دار و زندگی ما را سعادتمند قرار ده و مـرگ مـا را   
  .»راهت مقرّر فرما

  
  )استهبان 1341 - 1362(محمدحسین محمودي  شهید 
اکنـون   هـم ! خدایا. امام و به سوي تو آمدهمن از جهان و جهانیان فرار کرده! خدایا

] بـه [اي چـون مـن حقیـر    بنده. زنم، به فریادم برسام و فریاد میکه به درگاهت آمده
تـر  عجیـب  1 ؟]بزرگـی [ر برابر این همـه عظمـت و   معبودي چون تو چه باید بگویم د

ایـن  ] به[هاي عمرم، امیدوارم کن در آخرین لحظه! توانم بگویم؟ خداوندااینکه چه می
  .فضل و کرمت و بخشش خودت، همچنان که امیدوارم

  
  )کازرون 1333 - 1365( محمودیان اهللاهدایت شهید 

ساس زنـدگی بتـوانم بـا او    این لحظۀ ح] در[سپاس خدایی که نصرت عطا کرد تا 
چه بگویم و از چه صحبت کنم؟ از کـدامین گنـاه بـا تـو     ! خدایا، خدایا. صحبت نمایم

کنم از هر گناه که با نیـروي سـالمتی توانسـتم    طلب آمرزش می! صحبت کنم؟ خدایا
هاي تو، جسارت دست یـافتن  به لطف بخشش نعمت] که[آن گناه را انجام دهم یا آن

بـه گنـاه دراز کـردم و    ] را[ا کردم و به واسطۀ روزي گستردة تو، دسـتم  به گناه را پید
و وقتـی از انجـام   . مرحمت و ستاّریتت بود که گناهانم را از نظر مـردم پنهـان کـردي   

گناه ترسیدم، به بزرگواري و حلم تو اعتماد کردم یا از حجم خشم تو بر مـن بـه حلـم    
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به خاطر گناهانم از تـو  ! خدایا، خداوندا .تو اعتماد کردم و به بخشندگی تو متّکی شدم
! خداونـدا . خـوار گـردم  ] که[کنم و از مردم شرمگین شدم و ترسیدم طلب آمرزش می

] را[غیـر از پرسـتش تـو خـود     ] به[اي ندارم که اي، بتخانهپرست نیستم، خانهمن بت
هـاي  قبلۀ من جز راه خانۀ تو جایی نیست، ولی خانۀ دلم مملـو از بـت  . سرمست کنم
هـا  ها و هجـوم مرا به سرکشی، عصیان. کشندها مرا به هر طرف میاین. رنگارنگ است

. کننـد دهم، اینجا از درون آن را پوچ میاگر عملی را براي تو انجام می. کنندآلوده می
گناهـانی کـه موجـب شـد دعـایم رد و از      ] به خاطر[کنم از تو درخواست بخشش می

کنم به خاطر هر گناهی که به سـبب آن گنـاه،   ستغفار میا! خدایا. اجابت محروم شوم
بینی، ولـی از توبـه و   خود را با تو رو به رو کردم و در حالتی که یقین داشتم تو مرا می

اگـر دلـم مـرده    ! خـدایا . به سوي تو غافل شدم و حاال درخواسـت آمـرزش از تـو دارم   
مـرا مغـرور سـاخته    ] ده کـه بـو [هـا  ها و جداییها، تنهاییها، کدورتاست، محرومیت

ام، ولـی بـدان   اگر قرآن خوانده. امرحمتت را ادا نکرده] اما حقّ[ام، تو را شناخته. است
اگـر  . گـوش او بـودم  بهاگر مدتی دشمن با شیطان شدم، ولی غالم حلقه. امعمل نکرده

به مـرگ  اگر . آوري مال پرداختممدعی تنفّر از دنیا شدم، ولی با حرص و ولع به جمع
از تـو طلـب   ! خـدایا . امبه سوي تـو آمـده  ! خدایا. اقرار داشتم، ولی براي آن مهیا نشدم

هـا، ایـن جهـان و ایـن همـه      ها، این همه انسانانسان! خدایا]. دارم[مغفرت و آمرزش 
به من توفیـق بـده   ! خدایا. اندازدمرا به حیرت می! ها را که تو آفریدي، خدایاکاريریزه

انسـان  «: فرمـوده  )علیـه السـالم  (چنان که علیبازآیم و خودم را بشناسم، آن تا به خودم
انسان اول نطفه و آخـر علقـه و   «. »رودباید بداند که از کجا آمده، چرا آمده، به کجا می

ام که تـو را  کنم که خودم را نشناختهکنم، اقرار میاقرار می! خدایا. »بینهما حائل عرض
    شـناختند و آن دوسـتانی کـه در گذشـته مـرا      قبـل مـرا مـی    عزیزانی که از. بشناسم

خـدایا،  . اند، بدانند که من گنهکارم، اما دستم را به سـوي خـدا دراز کـردم   شناختهمی
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کمکـم  ! خـدایا . خـواهم کنم، از تو کمـک مـی  به سوي تو دراز می] را[دستم ! خداوندا
همـان ! دیگران پوشـاندي، خـدایا  طوري که در این دنیا گناهانم را بر همان! خدایا. کن

داشتی تـا وجـودم را، تـا اسـرارم را بـه دیگـران       طوري که در این دنیا دوستانم را نگه
ام را بایـد  آنجا هم کـه چهـره  . دهم در قیامت هم کمکم کنقسمت می! نگویند، خدایا

ي امیـد  خدایا، پروردگارا، ا. ام را بپوشانآن دنیا هم چهره! به دیگران بشناسانی، خدایا
همه کس و همـه چیـزم را بـه    ! درها، خدایاکسان، اي امید مظلومان، اي امید دربهبی

  ام را، فرزنـدم را، همسـرم را، پـدر و مـادرم را، و دوسـتانم را بـه تـو        سپارم، خانهتو می
بـه تمـام عزیـزان    ! خدایا، خدایا. کنی همه راسپارم؛ چون امیدوارم که تو حفظ میمی

دهـم کـه مـرا    قسمت می! خدایا. ام صبر عنایت کنبه خانواده! خدایا .صبر عنایت کن
نکنـد  ! خـدایا . هـا دراز کـنم  نکند روز قیامت باز دستم را جلـوي ایـن  ! خدایا. ببخشی

. ببخشـاي مـرا  ! خـدایا . حاللـم کـن  ! خـدایا . ها باز کنیهم در برابر این] را[پروندة ما 
قطرة خون شـهدا کـه    خون شهدا، به قطره دهم بهقسمت می! خدایا. بیامرز مرا! خدایا

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (حتّـی کنـار مهـدي   ) عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (تا انقالب مهدي
  . ، خمینی را حفظ بفرما)الشریف
  

  )شیراز 1340 - 1361(حسن مدد  شهید 
مـرا جلـوي پـدر و مـادرم و     ) عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (تو را به حقّ مهدي! خدایا

تو در این دنیا گناهانم را پوشـاندي و مـرا   ! خدایا. گران در روز قیامت شرمسار نفرمادی
در آخـرت  ! خـدایا . مورد لطف و رحمت واسعۀ خودت قرار دادي و شرمسارم نفرمودي

نیز مرا رسوا نفرما و این دین مرا تو بپرداز که من غیر از تو کسی را نـدارم و مـوالیی و   
  .سرپرستی جز تو مرا نیست
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  )ایالم 1345 - 1365(علی مرادحاصلی لطف شهید 
کنم که این سفر ممکن است در مـن اثـر زیـادي نکنـد و بـا      گاهی فکر می! خدایا

خود برگردم و فقـط یـک اسـمی را بـا خـود      همان حال سابق و درون پر از رنج اما بی
 یدك بکشم، اما برایم همان منِ قبلـی خـوف بزرگـی اسـت کـه در دلـم وجـود دارد؛       

صـلی اهللا  (تفاوت بمـانم در برابـر راه پیـامبر   منظور از درون پر از رنج، این نیست که بی
ام کـه  و هرکجا که فرصت یـافتم، قاطعانـه و مصـرّانه از خـدا خواسـته      )علیه وآله و سلم

علیـه  (و علـی  )صلی اهللا علیه وآله و سلم(هاي مقدسی که بر جان محمداز آن عطش! خدایا
اي از اي، ذرهقـرار نمـوده  قدر بیها را ایناي و آنهاي پاکت ریختهانسانو دیگر  )السالم

ام و گفتـه ! خداونـدا . نیز بر این جان سرد و راکد و یکنواخت من بینداز] را[آن عطش 
]           از[هــاي ابــدي و عظـیم بــر جــانم بینــداز و  گــویم و بــاز خــواهم گفـت هــراس مـی 
اي از غم مـردم  اندوه مردم را بر جانم بینداز که لحظهها خالصم کن و غم و تفاوتیبی

ام ام که براي آخرت ثواب کنم، بلکـه آمـده  من نیامده! ام که خدایاو گفته. غافل نباشم
تو مرا انسانی آگاه و باشـعور و بـاخطّ و جهـت قـرار ده و     ! خدایا. تا آدم شوم و برگردم

از هرچـه  ] را[انـۀ تـو بیـایم، دلـم     مرا که قصد دارم که در مقام ابـراهیم بـه طـواف خ   
د بـازگردان؛ چراکـه اگـر در اینجـا        ] و[پیامبرت بخواهد، پر کن  مـرا مسـئول و متعهـ

ایـن  ! خـدایا . کنم که سعادتی داشته باشم که اصالح بشوماصالح نشوم، دیگر فکر نمی
هـاي  دردهـاي عمیـق و هـراس   ! خداونـدا . سفر را در من سفر تحول و شـعور بگـردان  

  .اي مرا به ابتذال گرفتار مکنحتّی براي لحظه! و خدایا. بر جانم بینداز مقدس
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  )سمنان 1337 - 1365(محمد مرادي  شهید 
جنگـیم و  دانی که ما براي چه به جبهه آمده و براي چـه مـی  تو خود می! خداوندا

و . هاي الهی است که بر هر شـخص مسـلمان واجـب اسـت    این همان اطاعت از فرمان
عجـل  (ظیفۀ خود دانسته و با آگاهی کامل به نداي رهبر که نمایندة امام زمانمن هم و

و مـن  . اماست، لبیک گفته و در این جهاد مقدس شرکت نمـوده  )اهللا تعالی فرجه الشریف
و . هم هدفی جز خدمت به اسالم و مسلمین و یاري نمودن رزمندگان نداشته و نـدارم 

ین لحظات آخر عمرم، به من توفیق انجام وظیفه را از خداوند متعال خواستارم که در ا
در این لحظـات  ! خداوندا. ... داده و از گناهانم درگذرد و مرا پاك کند و بعد خاك کند

پرشور و لحظۀ حرکت از تو درخواست دارم که جداً از گناهانم درگذري و دعاي بنـدة  
  . نیها را خالص گرداعاصی و گنهکار خود را مستجاب کنی و نیت

  
  )جهرم 1345 - 1366(ابوالفضل مسعودي  شهید 
! خـدایا . خواهم هرگاه آخرت برایم بهتر از دنیاست، مرگم فرا رسـد از تو می! بارالها

ما را به زینت ایمان، زینت بـبخش و مـا را   ! معشوقا. جویماز تو رضاي به قضایت را می
ز عشق بـه وصـال معبـودم    وصیت خود را با دلی آکنده ا. راهیانی هدایت شده قرار ده

اینک که هنگام آن رسید که این جهـان را تـرك گـویم و بـا     ! پروردگارا. نمایمآغاز می
خواهم که گناهان مـرا ببخشـایی   رفتگان از این دنیا همنشین باشیم، عاجزانه از تو می

  .و با نظر لطف و بذل و بخششت بر این بندة حقیر بنگري
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  )قزوین 1334 - 1365(سیدمرتضی مصلّایی  شهید 
   خـواهم ایـن  گـذارم و از تـو مصـرّانه مـی    سرم را عاجزانه بر خـاك مـی  ! پروردگارا

دانـم هرگـز   هاي عظیم را به نعمت لقاي خویش متّصـل فرمـایی و اگرچـه مـی    نعمت
ام، اما از آنجا که رحمت تـو و الطـاف بیکرانـت بـر     استحقاق چنین تقاضایی را نداشته

     کـنم و  ه اسـت، امیدوارانـه تقاضـاي خـویش را تکـرار مـی      گرفتـ  ]ـی[ـهمه چیز پیش
  بـه یکتـایی تـو شـهادت     ! پروردگـارا . گردانـی دانم که تو امیدواري را ناامید باز نمیمی
، )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (تا خاتم )علیه السالم(دهم و به نبوت تمام انبیایت، از آدممی

انـد و  که جانشینان برحـقّ رسـول خـاتم    )م السالمعلیه(الموحدین و یازده فرزندشمولی
دهم که قیامت حق است و آنچه در قرآن راجع به قیامت آمده از بهشـت و  گواهی می

ند و امید دارم کـه خداونـد غفـور    ادوزخ و حساب و میزان و شفاعت همه و همه برحقّ
  .الیمین خویش محشور فرماید در قیامت ما را با زمرة اصحاب

  
  )تبریز 1344 - 1365(رداد معلّم مه شهید 
نامه متعلّق به یک بندة گناهکار است که از انبوه گناهان، قلـم از  این وصیت! خدایا

نامه، دیگـر زنـده نباشـم، بااینکـه     شاید بعد از این وصیت. نوشتن سخنان او شرم دارد
دنیـا   دانی که مـن در زنجیـر  تو خود می! خدایا. زندگانی اصلی در دنیاي دیگري است

توانی مرا از این زنجیر رها کنی، زنجیري کـه دسـت و پـاي    ام و تنها تو میقرار گرفته
در این دنیا من به جز معاصی کاري نکردم و بـه جـز آنکـه    ! خدایا. مرا قفل کرده است

کمکـم کـن و   ! خدایا. امهاي تو عمل کردم، هیچ کار مثبتی انجام ندادهبرخالف فرمان
آرزوي مـن مـرگ و   ! خـدایا . تا مرا نیامرزیدي، از ایـن دنیـا مبـر   گناهان مرا ببخش و 

تـو کـه بنـدگانت را    ! دانم که الیق آن نیستم، ولـی خـدایا  می. شهادت در راه تو است
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اي که با تمام معاصی به درگاه تـو آمـده   کنی؛ پس مرا نیز ناامید مکن؛ بندهناامید نمی
  .کند که او را ببخشیو به تو التماس می

  
  )قزوین 1337 - 1359(علی مکاري  شهید 
دهـم گناهـان مـا را    و اصـحابش قسـمت مـی    )علیـه السـالم  (تو را به حسین! خدایا

تو را به شهداي بدر و شهداي احد و شهداي هفده شـهریور و تمـامی   ! اي خدا. ببخش
. قـرار بـده   )علیـه السـالم  (دهم که مرا در زمرة یـاران حسـین  شهداي اسالم قسمت می

ام کـن و خـود   شـتابم، تـو نیـز یـاري    انت را اجابت نموده و به سویت میفرم! خداوندا
  .حافظم باش

  
  )شهرخمینی 1342 - 1362(پور ورنوسفادرانی رضا ملک هیدش 

و لنبلـونّکم بشـیء مـن الخـوف     «: ات فرمـودي در کالم ربوبی! اي خداوند مهربان
هـا و جـان  شوید با مالمی و آزموده«؛ 1»...و نقص من االموال و االنفس و الثمرات والجوع
بینم تا بـه شـعارهاي   ات میکه خود را در بوتۀ آزمایش الهی] گاه است[و آن. »هایتان

آمـدم تـا اسـتقامت    . فراوان خود محک شعور زنم و از ادعاي ایمانم سنجش باور گیرم
هـا و  آمدم تا نقص! آري. کنم؛ زیرا اهللا را پروردگار خود دانسته و ادعاي مسلمانی دارم

هـا و در فرصـت غنیمتـی دیگـر، بـه      آمدم تا شـب . هاي خویش را ترمیم کنمسستی
محاسبۀ نفس بنشینم، گناهانم را شماره کنم، یـادآوري کـنم و از درگـاه خداونـد واال     

  .تو را به مقرّبان درگاهت، از گناهان ما درگذر! معشوقا. مرتبه طلب مغفرت نمایم
                                                             

   155لنبلونّ فی اموالکم و انفسکم؛ سوره بقره، آیه : در اصل وصیت  -1
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   )مرند 1344 - 1365(رضا میرزایی علی شهید 
رحمت خویش قرار بـده کـه بنـده     مرا در سایۀ واسعه. گناهانم را ببخش! خداوندا

اله انت و أنـا عبـدك الضـعیف الـذلیل     «. ضعیف و ذلیل تو هستم و تو رب من هستی
من هو الّـا هـو، اشـهد ان ال    ] ال یعلم[الحقیر المسکین المستکین المستجیر، یا هو، یا 

علـیهم  (یا اهللا یا اهللا، العفو عند الحساب علی له علی محمد و آل محمداله الّا اهللا، یا اهللا 
  .»)السالم
  

  )فردوس 1339 - 1363(احمد نادمی  شهید 
تو را به جاللـت و بـه عظمتـت و بـه جبروتـت      ! تو چقدر مهربان و رئوفی! اي خدا

اي، مـرا و همـۀ بسـتگانم و همـۀ     اگر تا این لحظـه مـرا نبخشـیده   ] که[دهم قسم می
اگـر مـن نتوانسـتم بـر     ! خدایا. مسلمین را ببخش؛ چون صفت تو، عفو و بخشش است

. دهـم نفسم غلبه کنم و گناه نمودم، اعتراف به گناهـانم را وسـیلۀ آمرزشـم قـرار مـی     
       دانـی مـن چقـدر دوسـتدار پـدرم بـودم و چقـدر همـۀ آنـان را دوسـت           تو می! خدایا

  .جب ناراحتی کسی را فراهم نکنممو] که[ام بر این بود داشتم و سعیمی
  

  )تویسرکان 1345 - 1365(محمود نورعلی  شهید 
بـاري از گنـاه قصـد هجـرت بـه      اي عاصی و روسیاه، با کولهاینک بنده! خدایا

اي اکنون بنده! خدایا. کشد که به سویت بیایدسوي تو کرده است، اما خجالت می
! خـدایا . بـه سـویت بیایـد   ] خواهدمی[که در تمام عمر بر نافرمانی تو رفته است، 

گـردد،  اي که در تمام عمر بر نافرمانی تو رفته است، به سـویت بـازمی  اکنون بنده
روسیاهی که هرگز وظیفۀ خود را درست انجام نداده است، ! خدایا. ولی سرافکنده
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تو ] سوي[اکنون براي گرفتن کارنامۀ سیاه اعمالش، با دلی افسرده و مضطرب به 
آدمم، ولی روح پـاکی را کـه تـو بـه مـن امانـت       ] به ظاهر! [خداوندا. رددگباز می

] آن[ام کـه هرگـز موفّـق بـه آزاد کـردن      چنان اسیر هواي نفـس کـرده  دادي، آن
ام کـه اگـر   شـرمنده  قـدر آنام و شـرمنده ! بارالها. نخواهم شد، مگر تو کمک کنی

با این همه شرمندگی آمدم، ولی اي داشتم، از فرط شرمندگی به سویت نمیچاره
ام، ولی هرگـز  اگرچه روسیاه و شرمنده! خداوندا. امیدوارم] باز هم[و سرافکندگی 

حدم را به امیـد کـرم   گناهان بی! خداوندا. از لطف و مهربانی تو غافل نخواهم شد
. کـنم ام و کوتاهی در عباداتم را به بخشش و بزرگی تـو توجیـه مـی   تو انجام داده

به گناهم گیري، من تو را به عفوت گیرم و اگر مرا به تقصیرم گیـري،  اگر مرا ! الها
اي دانـم کـه جـز گنـاه از عمـرم بهـره      خودم مـی ! خدایا. ]ـت[ـمن تو را به کرامت

دانـم بـا کـدامین کـالم و     نمی. امامید به سویت پر گشودهدلی پر] با[ام، اما نبرده
پناه و یاوري ندارم و نیز ] تو[م که جز دانبه یقین می! الهی. قلم، درونم را بازگویم

خـودت  ! خداونـدا ]. شـد [دانم هیچ دري به جز در تو به رویم گشوده نخواهـد  می
  .کمکم کن و خودت دستم را بگیر و نهایتاً خودت مرا به سوي خویش بخوان

 
  )ایذه 1345 - 1365(شهید حیدرقلی نوروزي  

ن جان ناقابلی کـه دارم، بخـري و در   آیم، امیدوارم که مرا بپذیري و ایمی!] خدایا[
خداوند جـان  «برابر آن پاداش قرار دهی؛ چون خودت در قرآن کریم فرموده بودي که 

مـن گنهکـار بـا    ! بارالها، اي خـداي بـزرگ  . 1»مؤمنین را به بهاي بهشت خریدار است
آیم، تو مرا بـبخش و رویـم را پـیش    باري از گناه و خطا و معصیت به سوي تو میکوله

                                                             
  111سوره توبه، آیه ؛ »ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه«اشاره به  -1
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خداونـد  . مردم سیاه مگردان و در آخرت، در میان مردم رویم را سفید و نورانی بگردان
کنم که توانستم از صمیم دل و با عقل سلیم و از سر اخالص، راهـم را کـه   را شکر می

و شهیدان اسالم است، انتخاب کرده و بـر سـر    )علیهم السالم(همان راه انبیا و معصومین
  . کنمو یارانش رفتند، جان فدا  )یه السالمعل(این راه که امام حسین

  
  )لنگرود 1342 - 1365(نام کومله محمود نیک شهید 

بهتر از همه خود شاهدي که چقدر عصیان و گردنکشی و گناه کـردم،   !]خدایا... [
ام و نتوانسـتم نمونـۀ یـک    با اینکه با اعمال و کردارم دل امـام را درد آورده ! ولی خدایا

  ].اما امید به عفو و کرم تو دارم[اللّهی باشم، عی و حزبفرد مسلمان واق
  

  )تهران 1338 - 1360(شهید امیرحسین هموئی  
چنان کن که تو دوست داري، بمیرم تا در لحظۀ مرگ، قلـبم ماالمـال   آن! خداوندا

کـس  ها و زنجیرها را به دور ریخته باشم که جز تو به هیچاز عشق تو باشد تا همۀ غل
ام نمـا کـه   سوزش آتش را بر پوستم حرام گردان و یاري! خدایا. مید ندارمو هیچ چیز ا

  .العفو، العفو، العفو! الهی. در راه تو بمیرم
  

  )سمنان 1343 - 1365(حسین یحیایی  شهید 
ما را حسینی بمیراند، الهـی آمـین    را الهی بدارد و جسم و هم روح خداوند روح ما

ها را با عشق و شور و شوق پـر کنیـد  ها و جمعهعتدعاها و نماز جما! العالمین یا رب .
  !العالمین الهی آمین یا رب. ببخش! این بندة گنهکارت را اي خدا! خدایا
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  )ایذه 1336 - 1364(پناه رضا یزدانعلی شهید 
بـر مـا زمـانی    ! خداونـدا . تنها به امید رحمت تـو دلخوشـیم   ،]گناه[ گران 1]با بار[

و طاعتمان اندك بوده و تنها امید ما بـه روح و رحمـت تـو     گذشت که گناهانمان زیاد
با تمام تقصیرات و گناهانم، امیـد بخشـش دارم و از   ! پروردگارا. است که بر ما ببخشی

درگاهت تقاضا دارم اگر لحظاتی از عمرم باقی مانده، در مسیر رضایت تو تمام شـود و  
امـام مـا، خمینـی    ! خداونـدا ! انکنندگترین رحمدر این راه بر من آسان گیر اي رحیم

باشـد، از مـا راضـی و خشـنود     بزرگ را که در حقیقت آیتی از آیات سبحانی تـو مـی  
، در راه حفـظ  )جانمـان (که با ایثار امانـت سـپرده شـده    ] امیدواریم! خدایا. ... [گردان

رضایت تـو را جلـب نمـاییم؛ چراکـه ایـن را بـا        )صلی اهللا علیه و آله و سلم(دین محمدي
افتخار ما به این است که چه انـدازه  ! خداوندا. شهادت مقرّبان درگاهت به ما فهماندي

ایـم و  به اختیار خودمان گـذاردي، امـین بـوده   ] که[امانت تو و پرورش آن ] حفظ[در 
مالک و ملک و مالکیت مطلـق از آن تـو اسـت؛    ! پروردگارا. ایمدر راه تو مصروف داشته

تیم، لخت و عریان و سبکبال دنیا آمـدیم، ولـی در هنگـام    در هنگام تولّد چیزي نداش
  .]بر دوشمان است[ 2رحل اقامت از این دنیا، باري از گناهان

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  ...ان و دیونی گناه: در اصل وصیت -2
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  پیروزي طلب دعا براي : فصل سوم  
   خدا از و نصرت و توفیق

  
  )فسا 1330 - 1365(شهید احمد آریا  

ایی نماز جماعت در صـحن  تر رزمندگان اسالم و برپبا آرزوي پیروزي هرچه سریع
أن انقـالب  الشـ  بـه امامـت رهبـر آگـاه و عظـیم     ) علیه السـالم (الحسین  مطهر اباعبداهللا

اسالمی ایران، امام خمینی و با آرزوي صبر و اجر عظیم جهت خانوادة معظّم شـهدا و  
  .سرا و شفاي عاجل مجروحین و معلولینشادي روان شهدا و آزادي اُ

  
  )نائین 1341 - 1365(زمانی يمحمدرضا احمد شهید 

! بار معبـودا . »فی الدنیا و اآلخره )علیه السالم(بالحسین اللّهم اجعلنی عندك وجیهاً«
آرزوي آن را دارم که روزي در راه قـدس بـزرگ اسـلحه بـر دوش بگیـرم و قبلـۀ اول       
مسلمین را به یاري تو از لوث کفر پاك کـنم و مظلومـان فلسـطینی را یـاري دهـم و      
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دران شیعۀ خود را در لبنان و برادران دینی خود را در افغانستان یـاري دهـم، ولـی    برا
تـر  آید، ولی خیلـی دوسـت داشـتم و از همـه مهـم     چه کنم که کاري از دستم برنمی

شمشـیر بـزنم، ولـی بـاز      )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (اینکه روزي در رکاب امام زمان
  . تسلیم تقدیر تو هستم

  
  )جهرم 1341 - 1364( احمدنیاي مطلق شهید اسداهللا 
اهللا، براي شکسـت عـدو اهللا و    جند اهللا را با سوگند به ثار اهللا، در سنگر روح! خدایا

  .اهللا حمایت کن سازي حکومت جهانی بقیهاهللا، براي زمینه استقبال از حزب
  

  )بم 1337 - 1362(محمد اسحاقیه میبدي  شهید 
و . و گناهکار مرا دریاب، گناهان مـرا ببخشـاي  این جسم ضعیف ! خدایا، پروردگارا

ات، امـام  این بندة حقیر و ناتوانت براي لبیک گفتن به فرمان بندة صـدیق و شایسـته  
خمینی و بـراي آزاد کـردن مظلومـان درگاهـت و بـراي سـرکوب کـردن غاصـبان و         

در استه تـا روحـی   هاي مظلوم در بندت به پا خبنده] و براي[گردنکشان و ستمکاران 
آمـده  [جسم و توانی در تن دارد کارزار کنـد و بـه آنچـه در تـورات و انجیـل و قـرآن       

  ].است، عمل نماید
  

  )جهرم 1342 - 1365(شهید خلیل اسالمی جهرمی  
بـدن مـا   ! خداونـدا . ایم و به پیمـان خـود اسـتوار هسـتیم    با تو پیمان بسته! خدایا

ما را بـبخش کـه تـو    ! ر بیچارگاناي یاو. ضعیف است و تحمل درد و عذاب تو را ندارد
دشـمنان اسـالم بـه نـاحق بـر مرزهـاي مـا هجـوم           ! پروردگـارا . کریم و رحیم هستی
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آن سربازان و رزمندگانی که از دین تـو دفـاع   ! خدایا. اند و با خدا سر جنگ دارندآورده
مـا بـا   ! خدایا. ماها شجاعت عطا فرهایشان را آرام و به آنکنند را هدایت فرما و دلمی

ایم و بـه او وفـادار   پیمان بسته )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (ب امام زمانامام خمینی، نائ
هستیم؛ زیرا که به اسالم و قرآن وفادار است و اگر ما را بکشند و باز زنـده شـویم، از او   

ایـم کـه در تمـام عاشـوراها بـا او باشـیم،       دست نخواهیم کشید و ما با او پیمان بسته
را خالی نکنیم تا زمانی که همۀ احکام اسالم در سراسر جهـان در زیـر پـرچم     سنگرها

  .شاء اهللا نبه اجرا درآید، ا )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(موال امام زمان
  

  )مهران 1331 - 1366(علی اسماعیلی امید شهید 
تو خود آگاهی که من راه شهادت را آگاهانه و از روي بیـنش و بـا طیـب    ! خداوندا

ام؛ زیرا مطمئن بودم که تو به عهد خود وفا خواهی کـرد و مـا را از   طر انتخاب کردهخا
نصـیب نخـواهی نمـود و از طرفـی یقـین دارم کـه حمایـت کـردن از         روزي خود بـی 

. حکومت جمهوري اسالمی، مورد رضاي تو اسـت و مـن هـم راضـی بـه رضـاي تـوأم       
انـد و  با یکدیگر در سـتیز بـوده   طول تاریخ همواره حق و باطل] در[مطمئنّم به اینکه 

  .ايتو همواره حق را یاري نموده
  

  )رودسر 1335 - 1362(عیسی باقرزاده  شهید 
ما را از نفس اماره مصون بـدار و مـا را بـه راه راسـت و صـراط مسـتقیم       ! خداوندا
و  )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (به امام، طول عمر تا ظهور مهدي! پروردگارا. هدایت کن

رزمنـدگان اسـالم را   ! بارخـدایا . عنایت بفرما )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(کنار مهدي در
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عجل اهللا تعـالی فرجـه   (در ظهور امام زمان! خداوندا. چه زودتر به پیروزي نهایی برسانهر
  .تعجیل بفرما) الشریف
  

  )فارسان 1344 - 1365(ی حکمت بالیده کران شهید 
خـواهیم کـه   صرت مسـلمین را خواهـانیم و از او مـی   اما از خداوند کریم عاجزانه ن

گـذر  هـا زود هـا و مصـیبت  ها نجات دهد، البته این سـختی مسلمین را از این مصیبت
ها از انسان، اما چیـزي کـه بـاقی خواهـد مانـد،      گذرد یا آنها میاست، یا انسان از آن

  .اعمال انسان است
  

  )ورامین 1338 - 1362(محمود پازوکی  شهید 
خواهم این جوانان را یاري کنی و نگـذاري بـیش از ایـن    از تو می! یا، پروردگاراخدا

رود ایـن کشـور   در این منجالب سیاه آلوده شوند به خصوص در این شـرایط کـه مـی   
  .روحانی، سراسر قرآنی و الهی شود

  
  )خلخال 1342 - 1365(علی جمشیدي نیت شهید 

رحمت فرست کـه چـه زیبـا     )و آله و سلم صلی اهللا علیه(به روان پاك محمد! خداوندا
کـه خطـر عظـیم و بـزرگ بـر      . »النّاس کلّهم مـوتی االّ العـالمون کلّهـم   «: فرموده است

. ورزنـد ها استقامت مـی د و سختیو مخلصون هستند که در برابر شدائ مخلصون است
هـا قـرار   کنندگان در سختیتو را به احترام مقرّبان درگاهت، ما را از استقامت! خداوندا

  .بده
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  )اردبیل 1338 - 1361(جعفر جهازي  شهید 
به امیـد جهـانی   . همۀ مسلمین و مستضعفین جهان را پیروز و موفّق بدار! خداوندا

مـرا در یـاري   ! خداوندا. شاء اهللا نمی ایران به رهبري امام خمینی، اشدن انقالب اسال
  . نمودن به اسالم عزیز کمک کن تا دین خویش را ادا نمایم

  
  )اقلید 1334 - 1361(بیگی عبدالعلی حسن شهید 

. ما را در یاري نمودن اسالم عزیز کمک کن تا دین خـویش را ادا نمـاییم  ! خداوندا
تر از آنم که بتـوانم خـدمتی بـه اسـالم بنمـایم،      دانی که بسیار ضعیفتو می! خداوندا

را در راه تـو، اي   لیکن جسمی ناتوان در اختیار دارم که البته در اختیار تو اسـت و آن 
  .قربانی خواهم کرد؛ پس مرا در کارهایم موفّق بدار! پروردگار بزرگ و دادگر

  
  )زاهدان 1334 - 1362(پور احمد حیدري شهید 
  .نامه، غرور مرا فرا نگیردبه من توفیق عنایت بفرما که در نوشتن وصیت! خدایا

  
  )فراشبند 1345 - 1365(اسفندیار حیدري علمدارلو  شهید 

هـا  هاي وارسته از دنیا، به سـراغ ابرقـدرت  من امیدوارم که با پیروزي کامل، انسان
هـدف تمـام   . بروند و با پیروزي کامل بر آمریکا، به جهان، عدل و دادي کامـل بدهنـد  

هاي دربند از ظلم و ستم کافران اسـت؛  ها، آزادي انسانها و پاسدارها و ارتشیبسیجی
ار جهان منتظر رسیدن بسـیجیان دالور مـا هسـتند تـا     هایی که در گوشه و کنانسان

  .هاي جهل و ستم بیرون بیاورندها را از زندانآن
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  )میانه 1342 - 1365(محمد خدابنده  شهید 
بعد از عرض سالم و آرزوي توفیق و سالمتی براي همۀ شما، امیدوارم که صـحیح  

واري و شـوق و ذوق  و سالم و در زنـدگی موفّـق و پیـروز باشـید و همچنـان بـا امیـد       
هـاي بیکـران خـدا بـوده و در سـایۀ ایـن شـکرگزاري،        خداپسندانه، شـکرگزار نعمـت  

آسودگی خاطر رزمندگان اسالم را در دعاهـاي خـود فرامـوش نفرماییـد و از خداونـد      
بخواهید که هرچه زودتر این جنـگ   )سالم اهللا علیها(متعال در کنار قبر حضرت معصومه

مین خاتمــه دهــد و ملّــت ایــران را بــیش از ایــن در فشــار را بــه نفــع اســالم و مســل
  .ابرجنایتکاران غرب و شرق نگذارد

  
  )تبریز 1335 - 1361(وند دیزجی یداهللا خلیل شهید 

  .پیروزي مسلمین را از خداي بزرگ خواستارم] و[سالمتی و نصرت 
  

  )راباد 1342 - 1365(یداهللا خوشرو  شهید 
او را در مسیري به حرکـت درآوردي کـه تـو    به این بدبخت لطف نمودي و ! خدایا

شـود و  ام گناهانم است که بدرقـۀ راهـم مـی   توشه! باید داشت، ولی خدایابدان می 1*
نمـایم،  مـی  3]پس تـالش [خواهم؛ طمع ره صد ساله می 2*آیم به سویت می عاجزانه

   4].نخواهم داشت[ام نمایی، هیچ مشکلی اگر اراده کنی و یاري

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  همان -2
  همان -3
  همان -4
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  )اهواز 1335 - 1361(پور یتحسن ذر شهید 
خـواهم کـه در ایـن روز    ام، از تـو مـی  امروز، روزي است که چشم امید به تو بسته

. عطا فرمایی که در جنگ خندق به پیـامبرت عطـا فرمـودي   ] را[اي چنان پیروزيآن
اند تا با امیدي کـه بـه رحمـت تـو     هاي خوزستان گرد آمدهجوانان ما در بیابان! خدایا

اي همگـی  چنان هجومی بر این کفّار ببرند تا در لحظـه القدر، آنوانند در لیلهدارند، بت
آخـر، تمـام آن   . تـو یاریشـان ده کـه تنهـا امیدشـان تـویی      ! آنان را نابود سازند، خدایا

تـو  ! اند تا دین تو را نابود سـازند، خـدایا  کفرپیشگان با تمام تجهیزات دنیوي گرد آمده
فکر چنین کاري نکنند، همچنان کـه در شـب هجـرت     کور و کرشان گردان که دیگر

  .، با کفّار کردي)صلی اهللا علیه و آله و سلم(پیامبر
  

  )کازرون 1337 - 1361(اهللا رضازاده فرج هیدش 
زودي بر کفر جهانی پیروز گـردان و مـا را کـه خواهـان آن      به] را[اسالم ! خداوندا

قدم گـردان؛ زیـرا عالقـۀ مـا بـه      بتهستیم که در راه شهدا و صدیقین گام برداریم، ثا
ایـد  مرگ در راه خدا از عالقۀ کودك به پستان مادر بیشتر است و آیا تا به حال دیـده 

اگـر لیاقـت دادي کـه در راه تـو     ! عالقه باشد؟ خداونداکه کودك به پستان مادرش بی
! اونـدا خد. »اصلح لی فی ذریتّـی «! خداوندا. شهید شوم، ما را پاك و خالص از دنیا ببر

حفظ کن و دشـمنانش   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(امام بزرگوار ما را تا ظهور فرزند پیامبر
اسـالم را  ! خداونـدا . به امام ما سالمتی و طول عمر عنایـت کـن  ! خداوندا. را ذلیل فرما

  .هرچه زودتر بر کفر جهانی پیروز بگردان
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  )جهرم 1336 - 1361(نوراهللا رضانژاد  شهید 
به مـا  ! بارالها. به ما روزي فرما] را[توفیق اطاعت و بندگی و دوري از گناه ! خداوندا

! عالمـا . راسـتی اسـتوار فرمـا    زبان ما را به! خداوندا. نیت پاك و شناخت مرحمت فرما
دیدگان ما را از بدنظري و خیانـت  ! خداوندا. هاي ما را از علم و معرفت لبریز گرداندل

جانب نـوراهللا  اکنون این. دارو غیبت نگه] گویی[ن را از بیهودههایماگوش! الها. بپوشان
ام بـه  رضانژاد، بندة خاص و پیرو خطّ امام و دیگر دوستان و آشنایان و بـرادران دینـی  

. رویم تا به نبـرد و رویـارویی بـا دشـمنان اسـالم و ایـران بپـردازیم       یاري پروردگار می
به ما منّت نهـاد کـه در جبهـۀ حـق علیـه      ایم که خداوند اکنون قدم در راهی گذاشته

تر از آنم که بتوانم خدمتی بـه  دانی که من بسیار ضعیفتو می! خداوندا. باطل بجنگیم
  .اسالم بنمایم

  
  )جامتربت 1332 - 1360(کاظم رضائیان  هیدش 

کند؛ گروهی را با مـال، و گروهـی را   هایی مؤمنین را آزمایش میخداوند با راه
درخواسـت مـا از خداونـد ایـن     . گـذارد ی را هم به حال خود وامیبا جان، و گروه

کسـانی کـه   . آنی به خودمـان وانگـذارد  ] را[است که جزو گروه سوم نباشیم و ما 
شوند آیا موفّق خواهند شد یا نه؟ چه سخت است که انسان بتوانـد از  آزمایش می

قعـی لیاقـت آن را   شوند به معنـی وا که موفّق میاین مسائل روسفید درآید و آنان
محشـور شـوند و    )علیـه السـالم  (دارند که با پرچمدار اسالم، سرور شهیدان حسـین 

همۀ ما امیدواریم که جـزو مسـلمین قـرار بگیـریم و خداونـد مـا را بـه خودمـان         
  .وانگذارد
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  )آبادان 1332 - 1361(پور شهید سیداکبر رفیعی 
  .به همۀ ما توفیق ترك معصیت عطا فرما! خداوندا

  
  )شهرکرد 1342 - 1364( اردلی ید صولت رئیسیشه 
جند اهللا را که با سوگند ثار اهللا در سنگر روح اهللا بـراي شکسـت عـدو    ! خدایا

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (ساز حکومت جهـانی بقیـه اهللا  اهللا زمینه اهللا و استقرار حزب
تـو شـاهد بـاش کـه مـن بـر اسـاس رسـالت و         ! خدایا...  .است، حمایت کن )الشریف

بهاي هزاران شهید و مجروح اسـت، بـه   سئولیتی که در برابر انقالب اسالمی که خونم
جبهه رفتم و به جنگ صدامیان ضد خدا پرداختم و این یک فریضه اسـت و بـر همـه    
واجب است که از انقالب پاسداري کنند، چه در میدان نبرد و چـه در پشـت جبهـه و    

و این یک امتحان و آزمایش الهی اسـت و  در حین پاسداري باید مقاومت نشان دهیم 
با همۀ مشکالت، اعم از وضع اقتصادي، مشکالت سیاسی، جنگ و شهادت عزیزانمـان  

اش را خواهـد بنـده  ها همه از سوي خداست که خدا میکه گریبانگیر ملّت شده و این
کـه از  ها قرار دهد و او را بیازماید؛ پس از خدا بخواهیـد  در معرض این بالها و مصیبت

هاي عمرم را بـا  کنم که سالآزمایش الهی موفّق و پیروز بیرون آیید و خدا را شکر می
حسـین  : اهللا قرار داده و اکنون یوم اهللا دیگري است که خواهیم گفـت  فرا رسیدن یوم

اگر در فضاي داغ و خونین کربال کسی به فریادت نرسـید و نـداي تـو را لبیـک     ! جان
زمین، دست مردانگی مشـت کـرده و   فضاي گرم و خونین ایران نگفت، ما پیروانت در 

  ]. گوییممی[ات لبیک به نداي غریبی و تنهایی
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  )مرند 1338 - 1361(ثانی سیدهادي زمانی شهید 
دانی که ملّت ما مظلوم واقع شـده اسـت   دشمنان زیادي داریم، تو خود می! خدایا

برادران و خـواهران مـا را در   . ها مانده استها تنو در مقابل استکبار جهانی و ابرجنایت
امـام و  ! خـدایا . دهنـد دهند و ما را از هر طرف در فشـار قـرار مـی   خانۀ تو شکنجه می

اسالم عزیز در مقابل این همه توطئه تنها مانده است؛ پس اگر عنایت نفرمـایی، ملّـت   
پیـروز گـردد؟   هـا صـبر داشـته باشـد و     تواند در مقابل این همه جنایـت ما چگونه می

اگر دست از ظلم و سـتم برداریـد، شـما را بـر     «اي که مگر در قرآن وعده نداده! خدایا
و حال این جنایـت اسـرائیل و آمریکـا در لبنـان و ایـران و      » بخشمیهودیان تسلّط می

ما بـه غیـر   . ؛ پس بر ما ملّت ستمدیده توجه فرما]را ببین[این مظلومیت و حقانیت ما 
س و هیچ نقطۀ امیدي نداریم و تنها به امـدادهاي غیبـی تـو چشـم امیـد      کاز تو هیچ

عجـل اهللا  (در این حمله ما را پیروز بگردان و مالئک و آقا امام زمـان ! پروردگارا. ایمبسته
  .را مثل همیشه به کمک ما بفرست )تعالی فرجه الشریف

  
  )کبودراهنگ 1342 - 1365(محمدرحیم ساعدي  شهید 
بـه رهبـر   ! خـدایا . ر مرا به شهادت ختم کن، یا شهادت یا داللتعاقبت عم! خدایا

اهللا پیـروزي عنایـت    عزیزمان عمر طوالنی و صحت و سالمتی عنایت بفرما و به حزب
آمریکا را نابود بفرمـا و  ] و[ها و صدامیان دشمنان اسالم، منافقین، لیبرال! خدایا. بفرما

  .اهللا پیروزي عنایت فرما به حزب
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  )جهرم 1317 - 1360(اکبر سلیمی جهرمی لیع شهید 
دانی که در برابر این مسئولیت تعهدي نکردم، که تنهـا پـذیرش آن بـه    می! خدایا

امیـد هـدایت و   ! خاطر تعهدم در برابر تو بود و لـذا فقـط از تـو اي تنهـا دوسـت مـن      
نـدگان  مرا یاري کن تا همۀ توانایی خدمت ناچیز خود را به دیـن تـو و ب  . حمایت دارم

انـد،  هـا سـتم دیـده   کمترین و هموطنان عزیـزم هسـتند و سـال   تو، که همنوعان منِ 
ام کن در هر فکري و فعلی فقط با یـاد  یاري. ها را بکاهماي از بار آنتقدیم نمایم و ذره

  .اگر هم ندانسته خطایی کردم، یقیناً مرا خواهی بخشید. تو و به خاطر تو حرکت کنم
  

  )تویسرکان 1339 - 1365(سوري محمدصادق  شهید 
یک چشم به هم زدن ما را به خودمان وامگذار، کـه اگـر خـدا مـا را بـه      ! پروردگارا

  .السافلین سقوط خواهیم کرد خودمان واگذارد، به اسفل
  

  )شهرکرد 1341 - 1365(اسداهللا سیاح قهفرخی  شهید 
  .خواهیم که ما را سربلند و پیروز گرداندو از خداوند می

  
  )شوشتر 1335 - 1361(مهدي شیرالی  دشهی 
عمر رهبر عزیز انقـالب  ! خدایا. لشکریان اسالم را بر لشکر کفر پیروز بگردان! خدایا

از نـور  ! خـدایا . ظهور حجت خود را در زمـین نزدیـک بگـردان   ! خدایا. را مستدام بدار
  .خودت در کالبد جوانان ما بدم
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  )ادانآب 1344 - 1365(بهروز صابري خرزوقی  هیدش 
قـرار ده مـرا از   . نـد ادرستی که سپاه تو پیروزمرا از سپاه خودت قرار بده، به! خدایا

قـرار ده مـرا از دوسـتان خـودت، بـه     . ندادرستی که حزب تو رستگارحزب خودت، به
  .دهنددرستی که دوستان تو ترس و غم و اندوه به خود راه نمی

  
  )میانه 1343 - 1364(محسن صادقی  شهید 

و سپاس بیکران خداونـد متعـال و آرزوي تعجیـل در ظهـور امـام زمـان،       با حمد 
و طول عمر براي رهبر کبیر انقالب اسـالمی؛   )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (مهدي موعود

مـان آشـنا سـازد و در انجـام     خواهم که ما را با مسـئولیت واقعـی  از خداوند متعال می
کـه بـا امـداد از قـدرت     ] خـواهم مـی [تش و از درگاه بـاعظم ] بدارد[مان موفّق وظیفه

، موفّـق باشـیم   ]معاند[الیزالش در افشا و طرد عناصر مخالف خطّ والیت فقیه و افراد 
و زندگانی ما را، سعادت و آخر زندگی دنیوي ما را، شهادت در راه خـود قـرار دهـد و    

ــا را[ ــد رســول ] م ــلم (اهللا در جــوار حضــرت محم ــه و س ــه و آل ــت و وال )صــلی اهللا علی ی
  .محشور گرداند )علیه السالم(امیرالمؤمنین

  
  )گرگان 1341 - 1364(نژاد حسین عاطفیغالم شهید 

ات و دوري از به ملّت ما اخالص و پاکی نیت و توفیق اطاعـت و بنـدگی  ! پروردگارا
طلـب را بـه راهـی کـه خیـر و صـالح دنیـا و        هاي حـق گناه عنایت فرما و همۀ انسان

را در روز  )علیـه السـالم  (دایت فرما و توفیق شفاعت امام حسینآخرتشان در آن است، ه
  سـوة   ام و ملّـت مسـلمان عنایـت فرمـا و امـام عزیـز و اُ      قیامت به همـۀ مـا و خـانواده   

  .گر ما را سالمتی عنایت کن، والسالمهدایت
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  )گناوه 1336 - 1364(اصغر عبدویی علی شهید 
بـه تـو   . طلـبم تیم، تو را به یـاري مـی  حال که در انجام مأموریتی الهی هس! خدایا

بـراي یـاري   ] و[کنم که همیشه و تا آخرین نفـس، در راه مقـدس تـو    سوگند یاد می
ام ده که بتـوانم  یاري! الهی. کنمدین تو، مستحکم و جان برکف در راهت فداکاري می

و شـاهد  ت! خدایا. تعالی است، به جاي بیاورمچنان که شایستۀ مقام بارياین مهم را آن
از روزي کـه تـو را بـه یگـانگی     . امباش که من در این راه، کورکورانـه قـدم برنداشـته   

اي از ایمان محمدي فوران زد، از همه چیـز گذشـتم و بـه تـو     شناختم، در قلبم جرقّه
  .پیوستم

  
  )اراك 1338 - 1362(محمدي حمیدرضا علی شهید 

ل حال مـن گردیـد تـا بـه     گویم که لطفش براي چندمین بار شامخدا را شکر می
امام امت لبیک بگویم و به کمک رزمنـدگان اسـالم در   » هل من ناصر ینصرنی«نداي 
خـواهم کـه توفیـق ادامـۀ     از خداوند متعال می. هاي نبرد حق علیه باطل بشتابمجبهه

خواهم که هـر از خداوند می. راه شهیدان و پاسداري از خون آنان را به من عطا فرماید
ر، فتح و پیروزي نهایی را در همـین مـاه پیـروزي خـون بـر شمشـیر یعنـی        چه زودت

ستیزان اسالم بنماید و راه کربال را براي شما امت اسالمی ایران بـاز  محرّم، نصیب کفر
ن شـاء اهللا در  مت امام کبیرمان در کـربال و بعـد ا  نماید و بتوانیم نماز جماعت را به اما

  .قدس برگزار نماییم
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  )ممسنی 1339 - 1365(غالمی  بخشعلی شهید 
هرچه زودتـر در جهـان، دیـن اسـالم را پیـاده کـن و رهبـري همچـون         ! خداوندا

تمـام اقـوام و دوسـتان و    ! خداونـدا . هـا انتخـاب کـن   براي خالفت آن )علیه السالم(علی
  .خویشان ما را به راه خود هدایت کن و تمام ملّت محروم جهان را پیروز بگردان

  
  )000 1320 - 1365(فروردین  پرویز شهید 
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (سرا، فرج امام زمانهاي طفالن شهدا و طفالن اُبه ناله! خدایا

شب مـادران شـهدا، پیـروزي نهـایی و     هاي نیمهبه ناله! خدایا. را نزدیک بفرما) الشـریف 
مـا،  شهداي ما را با شهداي کـربال محشـور بفر  ! خدایا. سریع نصیب رزمندگان ما بفرما

  .والسالم علیکم
  

  )استهبان 1337 - 1361(عباس قاسمی  شهید 
ۀ اثنـی و والیـت ائمـ  ) صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (بر یگانگی تو و رسول اکرم! بارالهی

 اسـت، ) عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (و آخرهم مهدي )علیه السالم(عشري که اولهم علی
ب امـام  ائـ اي از بنـدگانت بـه دعـوت ن   خود شاهد باش بنـده ! خداوندا. دهممیگواهی 

و در نتیجـه  ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمانش که سخن او و دعوتش، سخن امام زمان
اي از کـه اگـر عـده   ] لبیک گفتـه [و وحی است،  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(سخن پیامبر

سـت بـر   مشرکان و کفّار بر شما شوریدند و علیه آیات خـدا طغیـان کردنـد، واجـب ا    
ها نبرد کنند و پاسـخ مثبـت داده و در راه تـو بـا دشـمنانت پیکـار       مسلمین که با آن

در میدان نبرد، استقامت و پایداري عنایت فرمـا؛ زیـرا   ] به من[تو خود ! خداوندا. کنند
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که اگر یاري تو نباشد، هرگز یاراي آن را نخواهم داشت کـه بـراي یـاري دینـت علیـه      
  .کفّار قدمی بردارم

  
  )گرگان 1336 - 1365(داغلی عبدالحسین قره هیدش 

کینه و دشمنی را از بین مسلمانان جهـان اگـر هسـت، پـاك گـردان و      ! پروردگارا
  ].برقرار کن[وحدت و یکپارچگی را در میان ما 

  
  )اردبیل 1331 - 1365(میکائیل کاظمی اردبیلی  شهید 
به عزّت و به قـدرت  بر محمد و آلش رحمت فرست و مرزهاي مسلمانان را ! خدایا

فرما و عطایاي ایشان را ] عنایت[خود محکم گردان و محافظین مرزها را نیرویی قوي 
، دیـن اسـالم و   )علیه السالم(به خاطر امام حسین! بار خدایا. از توانگري خود سرشار ساز

ت را   قرآن، این کتاب هدایت را از گزند شیاطین و روباه صفتان محفوظ بدار و امـام امـ
دار و جنگ تحمیلـی را بـا نصـرت خـود بـه سـود        اي این امت شهیدپرور زنده نگهبر

  . مسلمانان و امت شهیدپرور به پیروزي برسان
  

  )نطنز 1346 - 1366(نژاد محسن کرمانی شهید 
هـا انسـان در   رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، ایـن قلـب تپنـدة میلیـون    ! خداوندا

رزمندگان عزیز ما را که مجاهدانـه پـرچم   ! بارالها. ارجهان را در پناه خودت محفوظ بد
انـد، رزمنـدگان عزیـزي    مقدس را بر فراز بلندترین قلل مرتفع جهان به اهتزاز درآورده
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زمان را به خـاك مـذلّت بکشـانند، مـدد کـن و       1]یزیدیان[روند تا فرعونیان و که می
  .منصور بدار

  
  )سراصومعه  000 - 1364(نژاد سیروس کوچکی شهید 

! دهیم، کعبـۀ مـا  سوگند می )علیه السالم(تو را به حقّ خون گلوي حسین! پروردگارا
دانـی کـه مـا    تو خـود مـی  ! معبودا! خدایا. عنایت بفرما] را به ما[توفیق وصال خویش 

گشـایی؟  غرق گناهیم و جز تو کسی را نداریم؛ پس چرا درِ عشقت را به روي مـا نمـی  
مــن از    ! و پروردگـارا . ق تــو در دلمـان منـور گــردد  خالصـمان گــردان تـا عشـ   ! خـدایا 
مظهـر  ] و[ام، اما دوست دارم که اي منبـع امیـدواري   هاي این دنیا خستهبازيواسطه
متوسل شوم کـه شـفیع    )سالم اهللا علیها(اتبراي رسیدن به تو، به زهراي مرضیه! هستی

د این ملّت به لطف و کرمت از اسال! خدایا. من نزد تو باشد صـلی اهللا علیـه و   (م و از محمـ
ا تـو اي یـاري کننـدة بـزرگ       و از خمینی کبیر تو دست )آله و سلم بـردار نیسـتند، امـ !

  .یاریمان کن تا اسالم تو را و صراط مستقیم تو را گم نکنیم
  

  )ایذه 1347 - 1364(عبدالمجید کیانی شاهوندي  شهید 
] یـادگیري [، در ]نی جبهـه یع[به من کمک کن که در این دانشگاه بزرگ، ! خدایا

  .خواهمعلم و ادب اسالمی موفّق شوم که جز این چیزي نمی
  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )اردستان 1337 - 1360(فر علی کیوان شهید 
تو شاهد باش که از خانـه بیـرون آمـدم و در اینجـا لبـاس رزم بـر تـن        ! پروردگارا

و هـدفی  نمودم که فقط براي یاران حسین زمان و اصل دین تـو بـود؛ بنـابراین در راه    
مین جهان، پشتیبان مستضـعفین  رهبر مسل! خدایا. که دارم، مرا یاري و پیروز بگردان

، خمینی کبیر را یـاري کـن تـا بتوانـد     )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ب برحقّ مهديو نائ
که همـان پـرچم اسـالم اسـت را بـر بلنـدترین قلـل         )علیه السالم(پرچم خونین حسین

ت   [کـه بـراي نـابودي اسـالم     ] را[زة تمام کسانی جهان برافراشته کند و پو کمـر همـ
  ].اند، به خاك بمالدبسته
  

  )فریدن 1342 - 1365(محمود الچینانی  شهید 
ام، مرا مورد قبول درگاهت قـرار بـده و کسـانی را    اینک که به سوي تو آمده! خدایا

ـ اند، خودت آنکه عاشق تو شده د حکومـت تـو   ها را روانه کن و کسانی را که آرزو دارن
  .را حاکم کنند، یاري فرما

  
  )آمل 1331 - 1365(مرتضی محبی  شهید 
دارنـدگان دینـت را   کننـدگان و برپـا  به عزیزتـرین مقرّبـان درگاهـت، زنـده    ! خدایا

  .آمین. عنایت بفرما] نصرت[
  

  )حیدریهتربت 1334 - 1365(محمدامین محمدي  شهید 
ر تنهایی عبادت کنیم تا لذّت عبـادت تـو   به ما توفیق عطا نما که تو را د! خداوندا

دوست دارم اگر خداوند توفیق کار خیـري را بـه مـن عطـا نمـود، آن را در      . را دریابیم
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دوست ندارم هیچ وقت تا کـاري را خـودم   . تنهایی و پنهان انجام دهم نه براي نمایش
  .ام به دیگران تکلیف کنمانجام نداده

  
  )دهدشت 1336 - 1365(نژاد شعبان مرادي شهید 

هاي نبرد حـق علیـه باطـل هسـتم، از خداونـد تبـارك و       اکنون که عازم جبهههم
هاي مرا اسـتوار بـدارد تـا بتـوانم علیـه خصـم دون بشـورم و        خواهم که قدمتعالی می

! خـدایا . دشمن اسالم را به جایگاه همیشگی دشمنان اسالم، قعر آتـش دوزخ، فرسـتم  
اي بازان راه امام و از یاوران حقیقـی امـام قـرار داده   گویم که مرا از سرتو را سپاس می

ن شـاء اهللا کـه در راه   ا. سربازان روسفید تو قرار بگیرم که بتوانم در راه تو گام نهم و از
! خـدایا . اسالم قدم بنهم و از هیچ نوع کفر، از نـوع شـرق و غـرب و منـافقین، نترسـم     

چنان کن که سرانجام کـار،  ! خدایا. قدم دارهایم را استوار دار و مرا در این راه ثابتگام
  .تو خشنود باشی و ما رستگار

  
  )شهرکرد 1333 - 1362(خداداد مسیبی سامانی  شهید 

ت شـهید    پـرور و مسـلمانان و بـراي مکتـب        از خداوند بزرگ براي امام عزیـز و امـ
  .بخش اسالم پیروزي آرزومندمروح

  
  )قزوین 1334 - 1361(علی اکبر مومنی  شهید 

پـس  ! پروردگار مـا «؛ »ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفّر عنّا سیاتنا و توفّنا مع االبرار«
. »هاي ما را و بمیران ما را با نیکانبیامرز براي ما گناهان ما را و بپوشان از ما بدي

ما پیروان روح اهللا بر سر پیمان خود باقی هستیم و هرگز بـراي  ! اي خداي حکیم
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جوییم که پیروان روح اهللا را استوارتر از تو یاري می. نشینیممین اي هم عقبلحظه
با دشمنان قرآن خواهیم  قدرآنما در راه تو . ها آگاهیگردانی و خود از ذات سینه

  .کن کنیمجنگید تا ریشۀ ظلم را در سراسر جهان ریشه
  

  )بابل 1335 - 1361(نسب سماکوش عیسی مهدي شهید 
   دهـیم کـه   قسـم مـی  » الـرّحمن و الـرّحیم  «و را به صفات ت! اي خداي قادر و توانا

هاي همۀ ما را به نور پاك خودت منور بگردان و گرد و غبار را از چهره و قلـب مـا   لد
صلی اهللا علیـه و  (دانی که بندگان تو و امت رسول توتو خودت می! اي خدا. پاك بگردان

هاي شرق و غرب و ران و صهیونیست، خالصانه مشغول مبارزه علیه استعمارگ)آله و سلم
تو را به کنه . کنندهایی که نمیها و جانفشانیو چه ایثارگري] هستند[هاي کافر بعثی

ها را پیـروز و  دهم که همۀ آنکس را در آن راه نیست، قسم میذات مقدست که هیچ
  .دانمحشور بگر )علیه السالم(مؤید گردان و روح ما را با روح سیدالشّهدایمان

  
  )ساوه 1329 - 1360(سیدحسین میرهاشمی  شهید 

دانـی کـه   دانی که من چقدر مشتاق شهادتم و نیز میتو خود می! خدایا، پروردگارا
  .هدف من شهادت نیست، بلکه پیروزي در راه تو است

  
  )سراب 1334 - 1362(نسب صادق نجفی شهید 
انات جزو خواست خداسـت  تمام جری. نظرت را در هر لحظه از ما قطع نفرما! خدایا

و قرار گرفتن ما در این مرحله، خواست خـدا و بـراي رضـایت خـدا و در راه پیـروزي      
باشد که امیدوارم به درگاه خداي تعـالی مـورد قبـول    اسالم و قرآن، چیز دیگري نمی
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این حقیر، خود را با تمام مال و جانم در راه خداوند حاضـر بـراي فـداکاري    . قرار گیرد
  .دانممی

  
  )تهران 1339 - 1365(علی نصیرزاده  شهید 
خواهیم که ما را در این جهاد مقدس یاري نمایی تا پـرچم اسـالم   از تو می! بارالها

االقصـی بـه اهتـزاز درآوریـم و حکومـت      هاي سرخ و سفید و مسجدرا در بلنداي کاخ
رقرار نمـاییم،  در جهان ب )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ی عصرتعدل الهی را به رهبري ول

  .ن شاء اهللا تعالیا
  

  )همدان 1343 - 1364(شهید محمد نصیري  
و بـه   )السـالم  مـا علیه(به یاد تو لبیک و نداي ساالر شهیدان حسین بن علـی ! خدایا

فرمان امام امت و تجدید بیعت با شهیدان، به جبهۀ نور علیه ظلمت آمـدم تـا در ایـن    
جنگـیم، مـا   دانی که براي چـه مـی  تو می! ونداخدا. دانشگاه بزرگ ادامۀ تحصیل بدهم

جنگیم، بلکه به خاطر رضاي تو و براي نوامیس مسـلمین  براي مقام و آب و خاك نمی
ایـم و  جنگیم و در این راه از هـیچ کوششـی دریـغ ننمـوده    و دفاع از اسالم و قرآن می

بـر ایـن    دانـیم و ما شهادت را سـعادت مـی  . باشیمحاضر به فداي مال و جان خود می
جنگیم و زیـر  میما مردانه . براي اسالم است کنیم که در راه خدا وسعادت افتخار می

به ما نیرو و توانـایی و ایمـان   ! خداوندا. ما، دفاع از حق است] دفاع. [رویمبار ذلّت نمی
را لبیـک   )علیـه السـالم  (حسـین » هل من ناصر ینصرنی«قلبی عطا کن تا بتوانیم نداي 

  .تو شاهدي که در این راه جز رضاي تو را طلب نکردیم! یاخدا. بگوییم
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  )چوبین 1337 - 1361(مسیب یوسفی وردنجانی  شهید 
بـه  ! خداوندا. همۀ مسلمین و مستضعفین جهان را پیروز و موفّق بدار! خداوندا

تـا  ! خـدایا ! خـدایا . جز این قطرة خون ناقابل چیز دیگري ندارم کـه تقـدیم کـنم   
  .دار ، خمینی را نگه)اهللا تعالی فرجه الشریفعجل (انقالب مهدي
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   اقدعا براي نابودي کفر و نف: چهارم فصل   

  
  )بندرعباس 1339 - 1365(طلب محسن اخالص شهید 

دانی که هدف ما در این پیکار، جز اعـتالي کلمـۀ حـق و انتقـام از     تو می! خداوندا
ظلم و سـتم را بـا نیـروي آسـمانی خـود      دست ! خدایا. ستمکاران چیز دیگري نیست

  .قطع فرما
  

  )مرند 1339 - 1364(عسگر خلفی کشکی  شهید 
علیهمـا  (اکبـر اصـغر و علـی  تا کی برادران رزمندة ما مظلومانه همچـون علـی  ! خدایا

تـا کـی دشـمنان اسـالم،     ! هاي حق علیه باطل شهید بشوند؟ خـدایا در میدان )السالم
بکنند و شهر ما و منـاطق مسـکونی مـا را بـه خـاك و       صدام کافر و عفلقی را تحریک

     خـود  ! دفـاع مـا را بمبـاران کننـد؟ خـدایا     خون بکشند و زنان، برادران و کودکان بـی 
بر مـا اسـتمرار   . ریمندا] را[د و مشکالت بیش از این دانی که ما قدرت تحمل شدائمی

استوار بدار تـا بـا دشـمنان     هاي ما راد و مشکالت را عنایت فرما و قدمتحمل به شدائ
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به دست رزمنـدگان سلحشـور مـا، صـدام و     ! خدایا. اسالم به قتال خویش ادامه دهیم
  .صدامیان عفلقی و آمریکا و شوروي و سران و دول مرتجع منطقه را نابود بفرما

  
  )شهرکرد 1341 - 1363(سیدرسول کاظمی قهفرخی  شهید 

شـان  هـاي درنـده  اشد، ضعیف ساز و ناخنچه قوي بنیروي دشمن را هر! پروردگارا
کردگان مبتالیشان ساز و زبانشان را هرگـز بـه سـخن    را از بیخ درآور و به بالي ره گم

مچرخان و چنان دمار از روزگارشان درآور که دیگران نیز جرأت نکنند به مرزهـاي مـا   
  .حمله کنند و بر ما تجاور و تهاجم روا دارند

  
  )ساوه 1336 - 1362( محمدباقر کشاورزي شهید 

پس از چهار پنج ماه امید و انتظار، به یکباره زمزمۀ شـومی بـه گـوش رسـید کـه      
بـار  صفت را نمایاند و اینهاي گوسفندنماي گرگخرمن هستی را سوزاند و تمام چهره

ناپـذیر  ترین دوست را فریب داد و ما را در غمی بزرگ نشاند که وصفشیطان، نزدیک
داند که بـه دردي دچـار شـده و مکـر و حیلـه و بهتـان و       می] کس[درد را آن . است

] ایـن [تـوانم  من چطور مـی ! خدایا. نامردي را آن داند که در مسیر نامردي قرار گرفته
هـا، آن آشـنا را بـرمال سـازي و     توانی فکر آنمسئله را تحمل نمایم و تو هستی که می

چه کنم؟ ولی هـر چـه باشـد مقاومـت     توانم، دیگر این بار نمی! خدایا. رسوایش نمایی
هـا سـپري   روزهـا و شـب  ! خداونـدا . ام بر باد رودتمام زندگی] اگر[خواهم کرد، حتّی 

کنـد و مـا را   غلتد و مسئولیت را صدچندان میشوند و هر روز شهیدي به خون میمی
دهد و کـاروان مخلصـان همـواره در حرکـت اسـت و یکایـک،       از سنگینی بار آزار می

  ] راه[سـازد و مـا هنـوز در اول    ان شجاع این مـرز و بـوم را همـراه خـویش مـی     فرزند
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   کننـدگان از هـواي نفـس روزي رو    ایم و هرچه باشـد، چهـرة ناکسـان و پیـروي    مانده
بـه  ] خـتم [عاقبـت مـرا   ! خداونـدا . گرددها برمال میشود و همۀ آرزوي طوالنی آنمی

  .خیر گردان
  

  )خمین 1344 - 1365(نسب شهید ابوالفضل محمدي 
تو خود شاهد باش که جمعی در سنگر مبارزه با کفر و نفاق علیه دشـمنان  ! خدایا
ها دم از کمبودهـا و  جنگند و گروهی دیگر با ماندن در شهرها و پشت جبههاسالم می

! کنـی؟ آیا این دو قشر را بـه یـک چشـم نگـاه مـی     ! اي خداي من. زنندها مینارسایی
آیند و نـه تنهـا در پشـت    تنها به جبهه و جنگ نمی گروهی نه...  !هیهات من عدالتک

کننـد، بلکـه هـر روز و هـر لحظـه، نظـام مقـدس        جبهه کمکی به جبهۀ جنگ نمـی 
    دهنـد و زیـر سـؤال    مـورد خـود قـرار مـی    جمهوري اسالمی ایران را مورد انتقادات بی

ست؟ همان قشري کـه در  برند که این نظام و جمهوري اسالمی براي ما چه کرده امی
گذراننـد و اگـر چیـزي نصیبشـان     هاي کاالهاي تعاونی اوقات خـود را مـی  پشت صف

همـان مردمـی کـه در ایـن     . این نظـام برحـق اسـت، وگرنـه خیـر     ] گویندمی[بشود، 
هـا بـه قیمـت آزاد، مشـغول     موقعیت، با گرفتن ماشـین و آهـن و غیـره و فـروش آن    

انـد، ولـی   ها نیامـده حتّی یکبار براي بازدید به جبههآن مردمی که . زراندوزي هستند
اي انـد و در مقابـل، عـده   ها را متعلّق بـه خـود کـرده   تمام امکانات رفاهی پشت جبهه

انـد و در دامـن   هستند که با بذل جان و مال خویش پشت به کلّیۀ امیال دنیوي کرده
انتظـار فـرا رسـیدن روز     گذراننـد و در کنند و روزهـا را مـی  ها شب را صبح میبیابان

گـاه در پشـت   کننـد و گـاه و بـی   شـماري مـی  موعود و رسیدن به معشوق خود لحظه
گیرنـد و در داخـل   ها مظلومانه مورد هدف تیر و ترکش زبان منافقین قـرار مـی  جبهه

ت مـادر و   جبهه، مظلومانه سر را روي ریگ هاي بیابان نهاده و به دور از عاطفه و محبـ
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آیـا ایـن دو قشـر بـا هـم      ! خـدایا . کنندآفرین تسلیم میان، جان به جانخواهر و برادر
  مساوي هستند؟

  
  )بافت 1331 - 1361(هاشم نادري  شهید 

که جـان و مالشـان را    ]را[ شرمانه شرف من و حیثیت افراديچنان بیآن! اي خدا
ه خـود  انـد کـ  در امر به ثمر رساندن انقالب اسالمی هدیه به خدا کردند، مطرود نموده

کردند، ولی از آنجا که خـدا یـار   مظلومین هم گاهی به ایمان داشتن شک و تردید می
از . العملی انجام ندادنـد ترین عکسو یاور مظلومین است، جهت حفظ وحدت، کوچک

  .خواهم که خودش قضاوت نمایدخداوند می
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   دعا براي امام و انقالب و مسلمانان: فصل پنجم   

  
  )قم 1337 - 1365(حاجی ابوالحسن احمدي شهید 

! بارالهـا . الشّأن ما را از گزند دشمنان محفوظ و مصون بدار این امام عظیم! خداوندا
. مجـروحین جنگـی را شـفاي عاجـل عنایـت بفرمـا      ! پروردگـارا . ما را ببخش و بیامرز

  .تعجیل بفرما، )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(در ظهور امام زمان، مهدي موعود! خداوندا
  

  )فسا 1334 - 1366(شهید عطاءاهللا اویسی  
کمک کن تا یاران امـام عزیـز، خمینـی کبیـر و پیـروان صـدیق       ! خدایا، پروردگارا

مکتب تو، در جنگ با دشمنان بشریت و اسکتبار جهـانی بـه سـرکردگی امپریالیسـم     
ظهـور حضـرت    آمریکا، همۀ عواملش را نابود کنند و با صدور انقالب اسـالمی، زمینـۀ  

، خون شـهدا و امیـد مستضـعفان را    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(بقیه اهللا، مهدي موعود
خمینی عزیز را حفـظ کـن و او را نصـرت ده تـا خـون      ! معبودا، خداوندا. فراهم سازند
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شهداي این مکتب را به ثمرة نهایی رسانده و با گسترش حکومـت عـدل و جمهـوري    
  . حقیقی خون شهدا را فراهم سازد 1]منتقم[آن هاي ظهور اسالمی، زمینه

  
  )آبادان 1341 - 1365(شهید محمدابراهیم باقري  
خـواهم و پیـروزي   مـی ] را[از تو طول عمر امام عزیز و قـائم مقـام رهبـري    ! خدایا
! خـدایا . اند، به کرمت هدایت کـن که هنوز به راه نیامده] را[جوانانی ! خدایا. رزمندگان

همسرم و برادران و خواهرانم و اقوام و همسـایگانم را بـبخش و عاقبـت    پدر و مادرم و 
  .کنم که آخر به آرزوي خود، شهادت رسیدمشکر می! خدایا. به خیر بگردان

  
  )بروجن 1331 - 1364(علی باقري فرادنبه  شهید 

از خداي متعال براي امام عزیـز، طلـب عمـر طـوالنی و بـراي رزمنـدگان اسـالم،        
  .نمایمرا می )علیه السالم(الحسین عبداهللابا آرزوي زیارت قبر

  
  )قم 1339 - 1364( حسن بدیع شهید 

دهم به حجت کبري، به بهترین بندگانت، نعمـت پربرکـت   تو را قسم می! خداوندا
  . اسالم و امام را همیشه براي این ملّت ستمدیده حفظ نما
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  )تهران 1336 - 1362(کار عیسی برزه شهید 
هنگـام رزمنـدگان راهـت کـه صـالحان      قسم به عبادت و نیایش شـب  تو را! خدایا

و یاري کن تا بتوانـد  ] بده[باشند، امام عزیزمان، پیر جماران را طول عمر درگاهت می
  . مت شهیدپرور را رهبري کنداین ا

  
  )اصفهان 1336 - 1361(اهللا بهروج قدرت شهید 
درود  ) علیـه و آلـه و سـلم   صلی اهللا(بر محمد. حمد و سپاس مخصوص تو است! خدایا

ــر ســید و ســاالر شــهیدان، حضــرت    ــر روان پــاك شــهیدان رحمــت و ب فرســت و ب
قوت و قدرت بـبخش  ] را[سالم فرست و راهیان کربال  )علیه السالم(سیدالشّهدا، حسین

. و به رهبر و سردار آنان، حضرت روح اهللا خمینی عزّت و عظمت بیشـتر عنایـت فرمـا   
لمینالعا آمین یا رب!  

  
  )ابرکوه 1339 - 1361(شهید محمدجعفر پوراکبري ابرقوئی  

را نزدیـک فرمایـد و    )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (ّعصرخداوند فرج امام زمان، ولی
از هرگونـه   )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (ب برحقّش را تا آمدن امام زماننائ امام خمینی،

خیـر و عافیـت الهـی     ایـن دنیـا و آخـرت   خداوند به شـماها در  . گزندي حفظ فرماید
رد آمـرزش و بخشـش خـود قـرار     خداوند همۀ شماها را مو. ن شاء اهللانصیب گرداند ا

  .ن شاء اهللا دهد
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  )الهیجان 1334 - 1361(اهللا جریره ولی شهید 
دارد، در  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (در این شب عزیز که تعلّق به امام زمان! خدایا

]. ... را مـورد رحمـت خـویش قـرار بـده     [امام و بعد رزمنـدگان و شـهیدان   درجۀ اول 
  .چه زودتر تعجیل بفرماظهور امام زمان را هر! خدایا
  

  )شیراز 1340 - 1361(شهید سیروس جعفرپور  
پاسداران انقالب اسالمی را با شهداي کربال . مهربانی تو بسیار است! پروردگارا

  .محشور بگردان
  

  )ورامین 1335 - 1365(حسن جعفري  شهید 
قـرار بـده و    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ما را از یاران واقعی حضرت مهدي! بارالها

عجـل اهللا تعـالی   (امام عزیز را تا انقالب حضـرت مهـدي  ! ایزدا. در ظهورش تعجیل بفرما
! دایاخـ . یاران امام بزرگـوار را تأییـد بفرمـا   ! پروردگارا. مؤید و منصور بدار )فرجه الشریف

. توان استقامت در راهـت را بـه همـۀ مسـلمین و مستضـعفین جهـان عنایـت بفرمـا        
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (اش، امـام زمـان  این انقالب اسالمی را به صاحب اصلی! خداوندا
  .صحیح و سالم برسان )الشریف
  

  )تویسرکان 1340 - 1365(ولی عبدالرّضا حاج شهید 
  !آمین. دار ي مردم مسلمان جهان نگهاین امام را برا! پروردگارا، خدایا
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  )بوشهر 1340 - 1365(حسن خوشبخت  شهید 
هاي لرزان ما را در کنف عنایـات واسـعۀ خـویش تـا انقـالب      ها و گامقلب! خدایا. 

 )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (، حتّی در کنار مهدي)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
گویم در زمانی ما را حیـات بخشـیدي کـه در آن    میتو را شکر ! خدایا. محافظت بفرما

! ۀ ولی فقیه، امام امت به اقصی نقاط عالم رسیده بـود، خـدایا  رایحۀ انفاس قدسیزمان 
  .مقام رهبري را محافظت فرما قائم! خدایا. ایشان را محافظت بفرما

  
  )شهرمشکین 1323 - 1362(جعفر دشتی  شهید 

دار؛ از  خمینـی را نگـه   )اهللا تعالی فرجـه الشـریف   عجل(خدایا خدایا تا انقالب مهدي
عمر ما بکاه و به عمر رهبر افزا؛ رزمندگان ما را پیروزشان بفرما؛ زیـارت کـربال نصـیب    
ما بفرما؛ از صحنۀ روزگار منافقین را بردار؛ صدام و لشکرش را نابودشان بفرمـا؛ اسـالم   

! العـالمین  ان بفرما؛ آمین یـا رب و لشکرش را پیروزشان بفرما؛ اسیران جنگی را آزادش
العالمین آمین یا رب!  

  
  )تهران 1338 - 1365(رضا رابعی علی شهید 
هـا  سوة تمامی خـوبی امام عزیز ما را، این نور چشم و قلب تپندة ما را، این اُ! خدایا

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (و حسنات را براي این انقالب و این امت تا ظهور حضرت مهـدي 
  .و حتّی کنار حضرتش سالم و مؤید و منصور بدار )الشریف
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  )خمین 1342 - 1363(حمیدرضا رحمتی  شهید 
از تو سپاسگزارم که مرگ در بستر را نصیبم نکردي و بـا مـرگ سـرخ، مـرا     ! خدایا

خواهم که مرا شهید محسوب کنـی و بـه پـدر و    اینک از تو می. پیش خود فراخواندي
د و بیـنش و بـه         مادر و خواهر و بـرادرانم صـبر   عنایـت فرمـایی و بـه همکـارانم تعهـ

  ].فرمایی[سازان فردایند، استعداد و نبوغ فکري سالم عطا شاگردانم که آینده
  

  )کاشان 1339 - 1362(علی رزاقی عباس شهید 
ه و بعـد المعصـیه اللّهـم ارزقنـا توفیـق         « ارزقنا توفیق الطّاعـه و صـدق النیـ اللّهم

تو به همۀ مسلمانان توفیق عبادت و اطاعت و بنـدگی  ! خداوندا» .الشّهاده فی سبیلک
  .تو قلب و نیت همه را پاك و پاکیزه بفرما! خداوندا. خود را عطا بفرما

  
  )بوشهر 1334 - 1361(اسماعیل رزمجو  شهید 
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (به خون تمام شهدا، امام امت را تا انقالب ولـی عصـر  ! خدایا

  .و سایۀ او را بر سر مسلمانان بگستران حفظ کن )الشریف
  

  )قزوین 1344 - 1366( رقیه رضایی الیه شهید 
چنان که در واقعۀ بدر سربازان اسالم را بـا گـروه مالئکـه پشـتیبانی     آن! پروردگارا

اي، همچنان فرشتگان ظفرمند خویش را با سـربازان مـا همـراه سـاز تـا یکبـاره       کرده
شـان را  افند و شوکت دشمن را درهم شکنند و تـراکم قواي کفر و شرك را از هم بشک

پریشان سازند تا در بسیط زمین جزو بندگان عابد شویم و شیطان، کور و از کنارمـان  
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بندگان صـالح و پرهیزکـار تـو در ملکـوت مقدسـت      ] با[کرامتی فرماي که . دور گردد
  . همسایه باشیم و در ردیف پرهیزکاران و پارسایان قرار گیریم

  
  )شهرکرد 1340 - 1362(سیدمحمود رضوي قهفرّخی  یدشه 
از گناهان این حقیر درگذر و من را به نیکی و پاکی هدایت کن و مـرا جـزو   ! خدایا

قـرار ده و اگـر لیاقـت دارم،      )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (سربازان اسالم و امام زمان
ن بکاهی و بـر عمـر امـام    خواهم که از عمر ماز تو می! خدایا. شهادت را نصیبم گردان

  .عزیزمان بیفزایی؛ چراکه اسالم و مسلمین به این رهبر احتیاج دارند
  

  )هنگکبودرآ 1347 - 1364(قدرت سادلجی  شهید 
ایـن تحفـه را از مـا    ! خـدا . اي به غیر از جان نداشتم تا نثار راهت کنمهدیه! خدایا

  .انت محسوب کنبپذیر و امام امت را طول عمر بده و ما را از خدمتگزار
  

  )سمنان 1333 - 1364(رضا ساالر غالم شهید 
عجـل اهللا تعـالی   (به حرمت خون شهدا، خمینی عزیز را تا انقـالب مهـدي  ! پروردگارا
شـهداي کربالهـاي   . دارنگـه ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(، حتّی کنار مهدي)فرجه الشریف

پرچم اسالم بـر فـراز   . ردانجنوب غرب ایران را با شهداي کربالي حسینی محشور بگ
گونـه زنـدگی   حسین! پروردگارا. پرچم کفر را واژگون بفرما. پهنۀ گیتی به اهتزاز درآور

  .، مرا بپذیر]دوست داري[گونه وار به شهادت برسم؛ پس هرحسینام که نکرده
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  )تهران 1339 - 1361(رضا سعیدي علی شهید 
ت،   ! پروردگارا خمینـی کبیـر بـاش و تـا قیـام صـاحب      تو خود یار و یاور امـام امـ

  .دار ، او را براي مردم جهان نگه)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(الزّمان
  

  )همدان 1334 - 1361( مطاع شهید عبداهللا سلطانی 
تعجیـل فرمـا و    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(در ظهور امام زمان! اي خداي بزرگوار

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (ان تـا انقـالب مهـدي   به رهبر کبیـر انقالبمـ  ! اي خداي بزرگوار
عمر عطا کن تا بتواند قوانین قرآن را اجرا نماید و به سـربازان اسـالم نصـرت     )الشـریف 

  .ده تا در جهاد اکبر و اصغر موفّق و پیروز باشند
  

  )تویسرکان 1340 - 1361(اصغر سوري شهید علی 
و مـوفّقیتم تنهـا    1]دانـم را نمی[خود آگاهی که چرا صالح نفس خویش ! خدایابار

کـنم؛ چـون عاقبـت    تنها به ذات اقدس الهی توکّل مـی . در پناه تو و به دست تو است
این درك نـاچیز مـن از   ! الهاو بار]. است[همه نزد او است که از نهان و آشکار ما باخبر 

روز بـه  از تو تمنّا دارم که ! الرّاحمین آن نعمتی است که به من ارزانی داشتی، یا ارحم
روز آن را فزونی بخشی تا شایستۀ آن باشم که همراه خطّ رهبر زمـانم کـه جـز خـطّ     

نیست و در تابع والیت بودنش که جـز   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اسالم راستین محمدي
باشد، پیش روم و هیچ وقت انحرافـی از ایـن راه بـرایم پـیش     والیت اهللا بر جامعه نمی

دة حقیر آن است که اسالم بر اقصی نقـاط عـالم سـیطره یابـد تـا      آرزوي این بن. نیاید

                                                             
  تا آخرین حد توان منظوري ندارم: در اصل وصیت -1
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آنچه را تمام انبیا و اوصیا آرزوي تحقّق آن را داشته و بـراي پیـاده نمـودن آن تـالش     
  .کردند، تحقّق یابدمی

  
  )جهرم 1338 - 1362(محمدعلی صادقی نقدعلی  شهید 
گـردان،   بر مـا مبـارك   و مرگ در راه خودت رامرگ را بر ما مبارك گردان ! بارالها

علیـه  (به حقّ جاه و جاللت و به حقّ خون حسـین شـهید  ! بارالها! آمین یا رب العالمین
هاي عمر پربرکت امام عزیز و بزرگوارمان، ایـن روح مـا،   ، عمرمان را فداي لحظه)السالم

رالهـا با. بگـردان ) عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (ب برحقّ امام عصرت عزیز و نائاین قلب ام !
این عزیز ما و رهبر ما و نـور چشـم   ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(اهللا االعظم با ظهور ولی

  .دار ما و یاور ما مستضعفین را از جمیع بلیات ارضی و سماعی نگه
  

  )فسا 1335 - 1365(عبدالرّسول صفري  شهید 
هـاي  ها و قلـب دمق! خدایا. ما را براي نصرت اسالم و مسلمین یاري فرما! پروردگارا

  .ما را در این راه ثابت و محکم بدار
  

  )شهرکرد 1344 - 1365(رضا طادي بنی غالم هیدش 
عجـل اهللا  (تا انقـالب مهـدي  ! خدایا! خدایا. الزّمان اللّهم عجل فی فرج موالنا صاحب

و آلـه  صلی اهللا علیه (درود فرست بر محمد! خدایابار. دارخمینی را نگه ،)تعالی فرجه الشریف
بـار . هاي عاشقان را بـه جمـالش منـور سـاز    و چشم )علیهم السالم(و آل اطهارش )و سلم
 اهل البیـت   انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرّجس«به حرمت کالم خود که فرمودي ! خدایا
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در پرتو معصومیت چهارده نور پاکـت، شـیعیانت را توفیـق کامـل      1،»و یطهرکم تطهیرا
) عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (به عصمت کالم امام زمان!] خدایا[بار . طاعت عنایت فرما

، عمـر  »ء عن اهلی و شـیعتی الانا ناقم االوصیاء و بی یدفع اهللا عزّوجلّ الب«که فرموده 
بفرمـا و تمـام    )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (امام امت را متّصل به انقالب الهی امام زمان

! الهـی . میع بلیات ارضی و سماوي مصون و محفوظ بـدار رزمندگان و شیعیانت را از ج
شـرف شـهادت عطـا    ] و[حمد و سپاس تو را که به این بندة حقیر و ضـعیف، توفیـق   

شـهادت را بهتـرین   ] لحظـۀ ! [بارالها. فرمودي و با شهادت، تمام آرزوهاي مرا برآوردي
ی مـن لـی     ال«لحظات عمر ما قرار ده و تو خود، جان ما را تحویل بگیر؛ زیرا  هـی و ربـ

  .»غیرك
 

  )قزوین 1335 - 1361(نوراهللا طاهرخانی  شهید 
یـا  . یا علّام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلّها بحرمه محمد و آل محمد«

    همـه را از مکـر شـیطان     ! خـدایا . »الـرّاحمین غفّار یا غفّار یا غفّار برحمتک یـا ارحـم   
طـول عمـر   . دار رهبرم را در پناهت نگـه ! الهی. آگاه داردار و همه را از کید نفس  نگه

را از مـا راضـی    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(قلب مهدي موعود! الهی. به رهبرم عطا فرما
مسـئوالن مملکـت   ! الهـی . به ما توفیـق بنـدگی درگاهـت را عطـا فرمـا     ! الهی. گردان

دشمنانشان حفـظ  ] شرّ[را از  روحانیت اصیل! الهی. اسالمی را در پناه خود حفظ فرما
  .خون مرا قبول درگاهت گردان! الهی. فرما
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  )سمنان 1336 - 1365(سیدمسعود طاهري  شهید 
فرمانده کلّ قوایمان، امام عزیزمـان، رهبـر مستضـعفان جهـان، خمینـی      ! بارخدایا

و دوستان آن وجود عزیز را دوسـت بـدار   ! بارالها. عزّت عنایت فرماکبیر را طول عمر با
هاي معظّم شـهدایمان صـبر جمیـل و اجـر     به خانواده! خدا. دشمنانش را دشمن بدار

به امت شهیدپرور بزرگوار مـا توفیـق اسـتقامت و تـداوم در     ! کریما. جزیل کرامت فرما
عجـل اهللا تعـالی   (مبارزه با باطل و پرچمداري نهضت جهانی اسالمی تا ظهور امـام زمـان  

  ].عنایت فرما[ )فرجه الشریف
  

  )مغان 1339 - 1361(یوسف عبدي  شهید 
به ما توانایی فهمیدن و یاري رساندن امدادهاي خود را نسـبت بـه انقـالب    ! خدایا

شـکن را بـراي   اسالمی عنایت فرما و این پاسدار پیر دوران، ابراهیم زمان، خمینی بـت 
ذهـن و   به مـن توفیـق ده کـه فکـر و اندیشـه و روح و     ! خداوندا. دار ادامۀ راه انبیا نگه

تمام جهان را همواره براي فکر کردن به تو صرف کنم و از فکرهاي غلـط و مـادي بـه    
دور باشم تا نور هدایت را ببینم و عاشقانه و با آغوش باز خـود و بـا شـهادت خـود بـه      

نویسـم، در خـطّ   نامـه را مـی  در این لحظه که وصیت! بار خدایا. طرف تو حرکت نمایم
ممکـن اسـت   . و منزّه، عاشقانه در انتظار پیوستن به تو هستم مقدم جبهه با قلب پاك

ا [ام، گناه کرده باشم و از راه تو منحرف شـده باشـم،   تا به این سنّی که رسیده اي ] امـ
    خودت در کتاب مقدس قـرآن فرمـودي کـه هـر کـس توبـه کنـد را        ! الرّاحمین ارحم
خـواهم کـه گناهـان مـرا     من هم به عنوان یـک مخلـوق از درگاهـت مـی    . بخشیمی

اگـر لیاقـت   ! پروردگـارا . ببخشی و مرا به راهت که صراط مستقیم است هـدایت کنـی  
  .شهادت را داشتم، نصیبم بفرما
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  )گرگان 1344 - 1367(پور ابراهیم عنایت غالم شهید 
ناپذیرش توان بیشتر بـبخش  به این ملّت قهرمان و شهیدپرور و امام سازش! خدایا

عشـقمان را بـه   ! خداونـدا . رصوص در مقابل دشمنان خـدا بایسـتد  تا همچون بنیان م
  .در نماز بیفزا] قلبمان[خودت و ایمانمان را به آخرت افزون کن و بر حضور 

  
  )فسا 1340 - 1365(عبدالرّحیم فیروزي  شهید 

ات حفـظ فرمـوده و عمـر         رهبر عظیم! بار خدایا الشّأن انقـالب مـا را از تمـام بلیـ
و در کنـار  ) عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (زمان موالیش، مهدي موعودپربرکتشان را تا 

ت اسـالمی مـا را قـوي      ! بارالهی. حضرتش طوالنی گردان تـر گـردان  وحـدت بـین امـ .
سراي ما را با پیروزي همرزمانشان فراهم فرموده و مجروحین اسباب نجات اُ! پروردگارا

لعالمینا و معلولین را عافیت عنایت فرما، آمین یا رب!  
  

  )تهران 1333 - 1367(رضا قدمی علی شهید 
! ام همـه از او اسـت  خدایا، اي خداي مهربان، اي معبود من، اي آنکه تمام هسـتی 

مرا اخالصی عطا کن تا این گفتۀ راستان را در عمـل و زنـدگی تحقّـق بخشـم و اگـر      
هـا را  حـرف دیگران که این ] در[شهادت نصیبم گردانیدي، روحی در این کالمم ده تا 

اند، مؤثّر واقع شـده و راهشـان را، راه قـرآن و اسـالم و معصـومین      بارها و بارها شنیده
کـه   انقـدر و در این نسـل و عصـر، خمینـی عزیـز، ایـن مرشـد و رهبـر گر       . قرار دهند

رانـد،  گـاه کـه در اوج عرفـان کـالم مـی     وجودش برکتی در جهان بشـریت اسـت، آن  
  :حرفش همین است که

  ایمدل به دشت فردا زده ما خیمۀ      خرابیم امروز گر خانهغم نیست ا
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  )قزوین 1338 - 1365(علی قربانی موینی رجب شهید 
اللّهم انصر جیوش المسلمین و اهلک جیوش الکافرین و المنافقین ، اللّهم احفـظ  «

ی قـال الحکـیم فـ   . »قائدنا الخمینی، اللّهم ارزقنا توفیق طاعتک و الشّهاده فی سبیلک
همانـا  «؛ 1»اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بـانّ لهـم الجنّـه    انّ«: کتابه الکریم
چقـدر شـیوا و   . »خـرد هاي شما را در قبال بهشت و جنـگ مـی  ها و مالخداوند جان

خداونـد کـریم،   ! آمیز است این آیـه چقدر وجدآور و تحرّك! شورآفرین است این سخن
  شود؟مگر با دادن جان و مال، بر ثروت و مکنت تو افزوده می! خداوند مهربان، بارالها

  
  )ایذه 1340 - 1365(وندي آبجوکی فتّاح قریش شهید 

:   دار هاي عزیز و برادران دینـی مـا را از سـه چیـز دور نگـه     جوان! خدایا، پروردگارا
  .غرور نادانی - 3هواي نفسانی؛  - 2س شیطانی؛ وسائ - 1

  
  )الهیجان 1335 - 1365(علی کامیاب محرّم شهید 
از ! اي ملّـت حـزب اهللا  . برکت امام عزیـزم بیفـزا  عمر مرا بگیر و بر زندگی پر! خدایا

. خداوند طول عمر امام عزیزمـان را بـیش از پـیش بخواهیـد و امـام را تنهـا نگذاریـد       
به همۀ ملّت ما ایمان قوي عنایت بفرما و در رابطـه بـا جنـگ تحمیلـی، مـا را      ! خدایا

ربنا افـرغ علینـا صـبرا و ثبـت اقـدامنا و انصـرنا علـی القـوم         «قدم بدار، ثابتاستوار و 
  2.»الکافرین
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  )مبارکه 1331 - 1359(مصطفی کرمی  شهید 
انقالب را در راهی به پیش ببر کـه فقـط رضـاي تـو در آن باشـد و رضـاي       ! خدایا

  .شدگان و گمراهان راانعام فرموده باشی، نه غضب] به آنان[که ] کسانی[
  

  )شهرکرد 1342 - 1363(ر بلوطی پیعلی کریمیغالم شهید 
بعد از شهادتم، به بازماندگانم چنان قوت قلبی بده که صبر دوري از مـرا  ! بار خدایا

  .ها داشته باشند و براي ادامۀ راه، تا سرحد پیروزي جانفشانی کنندتا مدت
  

  )ریزنی 1338 - 1361(ابراهیم کشاورز  شهید 
ام، هجـرت از دنیـاي پـرتالطم بـه سـوي آخـرت       م هجرت شـده عاز! خداوندا

همـان عاشـقی کـه    ! و عاشـقم، چـه عاشـقی   . پرمحتوا در مسیر تکامل به سـویت 
علـیهم  (، امامـانش )صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   (خدایش را دوست دارد و به پیامبرش

یـر از  دانی که بـه غ خود می! بار پروردگارا. ورزدو خالصه رهبرش عشق می )السالم
ت مـی    کنـی و هـادي همـۀ    تو به کسی وابستگی ندارم؛ چون تو هستی کـه محبـ

کسـانی  «: تو خود در کتابت، قـرآن گفتـی  . هاي زجرکشیده و جستجوگريانسان
و حـال اگـر ایـن     1»کـنم ها را هدایت مـی خیزند، آنکه در راه خدا به جهاد برمی
کند، در انتظار است تا ببینـد  یکند، رنج را تحمل محقیر با خروارها گناه ناله می

اگر دشمنان موفّق شدند کـه در نمازمـان بکشـند،    ! پذیري یا خیر؟ بارالهااو را می
اسـت و اگـر دو دسـتمان را قطـع      )علیه السـالم (کنیم که موالیمان علیافتخار می

هسـتیم و   )علیـه السـالم  (رهبر و سردار دلیر اسالم، حضرت ابوالفضل] پیرو[کردند، 
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اسـت و    )علیـه السـالم  (سرمان را از پیکر جدا کردند، رهبرمان حسـین ] اگر[اینکه 
سر او را نیز از پیکر جدا کردند و اگر در آتش بمب و خمپاره بسـوزانندمان، پیـرو   

همـۀ مـا را از   ! خداوندا. چنین سوزاندندخطّ امامیم که یاور او، بهشتی عزیز را این
! خداونـدا . مرگ مرا در شهادتم قرار بده! داخداون. متعلّقات به کمال انقطاع برسان

به امـام مـا تـا    ! خداوندا. به مسلمانان اتّحاد و به کافران ذلّت و نومیدي عطا بفرما
بـه پـدر و   ! خداوندا. طول عمر عنایت فرما) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ظهور مهدي

  .مادر من و تمام شهدا صبر عطا بفرما
  

  )اصفهان 1336 - 1361(حسین کالهدوزان  شهید 
هـاي خداونـدي   من راهی بهتر از این براي پاسخگویی به یکـی از هـزاران نعمـت   

ـ    ها، والیت و امامتنیافتم و یکی از آن نعمت ب است که در زمان حاضر بـه عهـدة نائ
باشـد و از خداونـد بـزرگ       امـام خمینـی مـی    ،)عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (ولی عصر

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (رهبر پیامبرگونه را تا ظهـور امـام زمـان   خواهم که سایۀ این می
هـاي بیکرانـی کـه بـر مـا ارزانـی       چه نعمت! و خدایا. بر سر ما مستدام فرماید )الشریف

بـا مـا بـاش کـه     ! آییم؟ خداونـدا هاي تو برنداشتی و ما چگونه از عهدة این همه نعمت
اسالم اسـت و در نهایـت اگـر     تنها آرزوي من جلب رضایت تو است که همان پیروزي

   شایسـتگی شـهادت را داشـتم، آن را بـه مـن ارزانـی فرمـا کـه خـود         ] و[من لیاقـت  
ارجعی الی ربک راضیه مرضیه؛ فادخلی فی عبـادي؛  [یا ایتها النّفس المطمئنّه «اي فرمـوده 

امروز بـه حضـور پروردگـارت    ! اي نفس قدسی مطمئن و دل آرام«؛ 1 »]و ادخلی جنتی
ي که تو خشنود و او راضی از تو است و در صـف بنـدگان خـاص مـن درآي و در     باز آ
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ها خالص گردان و قلـوب  هاي ما را از تمام آلودگیدل! خداوندا. »بهشت من داخل شو
قـدم  هاي ما را ثابـت ما را به سوي باطل ملغزان و در راه رسیدن به جوار رحمتت، گام

  .بفرما
 

  )حیدریهتربت 1334 - 1360(دي محمدحسین مختاري گنابا شهید 
چـه  حال که لیاقت و ظرفیت شهادت را ندارم، تمامی عمرِ مـرا بگیـر و هـر   ! خدایا

امـام و  ! خـدایا . ايخواهی، به عمر رهبرم خمینی عزیز بیفزاي، حتّی ساعتی و دقیقـه 
اسـالم،  ! خـدایا . دارنگـه  )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (رهبر ما را تا ظهور حضرت حجت

داریـم کـه فرزنـد    قائم به شخص نیست، مـا از ایـن جهـت رهبرمـان را دوسـت مـی      
جهان را ظلم و جور فـرا  ! خداوندا. رسان اسالم راستین استو پیام )علیه السالم(حسین

گرفته است و کفر سرتاسر گیتی را، و اسالم تو مظلوم و خیلی مظلوم واقع شده اسـت  
جهان اسالم را بـه اسـتعمار و اسـتثمار خـود     و همۀ سردمداران جهانی کافر و منافق، 

) عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (دانی در ظهور حضرت مهدياند، اگر صالح میدرآورده
به همۀ پدرها و مادرهـا صـبري عنایـت بفرمـا کـه بـا آن صـبر و        ! خدایا. تعجیل فرما

  .تر و دوست را مسرور و خوشحال بگردانندشکیبایی، دشمن را خوار و ذلیل
  

  )الهیجان 1337 - 1361(کریم مرادمند مالطی  شهید 
چنان کن تا در برابر شهداي اسالم مخصوصاً سـرور شـهیدان، حسـین بـن     ! خدایا

ري،      و شهیدان انقالب اسالمی) السالم ماعلیه(علی مـان مخصوصـاً دکتـر بهشـتی، مطهـ
ام مـا علـم،   به علماي ما مسئولیت، به عـو ! خدایا. رجایی، باهنر و دیگران سربلند باشم

به مؤمنان ما روشنایی، به روشنفکران ما ایمان، به متعصبین مـا فهـم، بـه نادانـان مـا      
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شرف، به پیران ما آگاهی و به جوانان مـا اصـالت، بـه اسـاتید مـا      ] ما[شعور، به مردان 
عقیده، به دانشجویان ما نیز عقیده، به خفتگان ما بیـداري، بـه بیـداران مـا نگـاه، بـه       

حقیقت، به دینداران ما دین، به محقّقان ما هدف، به نومیدان مـا امیـد، بـه     مبلّغان ما
ضعیفان ما نیرو، به تشنگان ما قیام، به مردگـان مـا حیـات، بـه کـوران مـا نگـاه، بـه         

هاي ما وحدت، به حسودان مـا شـفا،   خاموشان ما فریاد، به مسلمانان ما قرآن، به فرقه
ما ادب، به مجاهدان حقیقی ما صبر، بـه مـردم مـا    به خودبینان ما انصاف، به فحاشان 

 آگاهی، به همۀ امت ما همت و تصمیم، استعداد، فداکاري، شایسـتگی نجـات و عـزّت   
مرا از کسانی قرار ده که بر تـو ایمـان آوردنـد و نفـس خـویش را      ! پروردگارا. ... بخش

م صـادقانه  هـاي مقـدس اسـال   تزکیه نمودند و سپس در راه تحقّق بخشیدن به آرمان
خـود را بـه دسـت     )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (تالش نمودند تا رضاي تو و امام زمان

بنـدة  ! خـدایا . 1»انّ اهللا یحب الذّین یقاتلون فی سبیله صفّا کانّهم بنیان مرصـوص «آورند، 
 مـرگ ] بیهـودگی [خوبی براي تو نبودم، ولی حداقل کاري بکن که در لحظۀ مرگم بر 

  .2در مسیر تو باشد الاقل مردنم. خورمخود حسرت ن
  

 )شوشتر 1332 - 1361(زاده ابراهیم مشهدي شهید 
را نزدیـک   طور که دعاي همه و خواست همه است، فـرج امـام زمـان   همان! خدایا

متّصل بفرما و امـام  ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(بگردان و انقالبمان را به انقالب مهدي
 3]بینشـی . [حفظ و مؤید بفرما) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(خمینی را تا انقالب مهدي
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ت و ت و دو سـهم از رحمتـ  در دینت و فهمی در شناختت و درك خاصی در فهم علم
دلم را بـه نـور خـود    ]. به من عطا فرما[چنان که مرا از گناهان باز دارد، آن پرهیزگاري

توفیق شهادت در راهت را بـه   روشن گردان و شوقم را بدانچه پیش تو است، قرار ده و
  . من عنایت کن و بر ملّت رسول خود که درود خدا بر او و خاندانش، قرار بده

  
  )تهران 1341 - 1365(بنا سعید مصطفی شهید 
این . ام صبر و اجر عنایت فرماییکنم که به خانوادهاز تو درخواست می! خدایا

حاصل شد، از رفتن من افسردهحقیر که لیاقت شهادت را ندارم، ولی اگر توفیقی 
پـدر و  ! خداوندا. حال نشوند، بلکه با نیروي بیشتري راه خدا را برونددل و پریشان

هـا  مادرم را در ثواب شهادتم شریک گردان؛ چون مشوق اصلی راسـتی و درسـتی  
  .باشند، به خصوص پدر و مادر میخانواده

  
  )الهیجان 1337 - 1365(محمدرضا نظري منتظر  شهید 
عجـل  (ب برحقّ امـام زمـان  توفیق را از جانب امام خمینی، نائاکنون که این ! خدایا

بر من ارزانی داشتی تا در صراط مستقیم تو گام بـردارم، تـو را    )اهللا تعالی فرجه الشـریف 
خـواهم، بـه   آورم و از درگاهـت مـی  هایت را به جاي میگویم و شکر نعمتسپاس می

عجل اهللا تعـالی فرجـه   (، که امام ما را تا ظهور ولی عصرمانند خواستن یک بندة شرمسار
رزمنـدگان اسـالم را   ! خـدایا . داري و در کنار آن حضرت، زنـده و پایـدار نگـه    )الشریف

تر با نابودي جبهۀ کفر، عظمت اسالم را بـه جهانیـان نشـان    چه سریعیاري بفرما تا هر
نمایاندن عظمت اسالم خـدمت      هایی را که به نحوي در جهتتمامی آن !خدایا. دهند

  .قدم بگردانکنند، موفّق و مؤید و ثابتمی
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  )بندرگز 1301 - 1362(یوسف نظري نوکنده  شهید 
را بعد  )علیه السـالم (حمد، خداوندي را سزاست که حکومت جمهوري عدل علی

ب اللّهم انّا نرغ«. ها نصیب ما گردانید و دعاي همیشگی ما را استجابت نموداز قرن
مـا  ! خدایا«؛ »الیک فی دوله کریمه تعزّ بها االسالم و اهله و تذّل بها النّفاق و اهله

رغبت داشتیم که دولت کریمه به ما عطا کنی، کردي و بـه اسـالم و مسـلمین و    
خواهیم سایۀ امام ما را تا از تو می. »مؤمنین عزّت دادي و منافقین را رسوا کردي

  .بر سر ما مستضعفین مستدام بداري )اهللا علیها سالم(ظهور فرزند دلبند فاطمه
  

  )قزوین 1338 - 1361(رضا نظري علی شهید 
] کـه [دهـم  و شهداي اسالم قسمت می )علیه السالم(تو را به خون حسین! بار خدایا

مؤید بدار و خـدمتگزاران را نیـز   ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(خمینی را تا انقالب مهدي
  .مؤید بدار

  
  )مالیر 1343 - 1365(زمانی احمدعلی نقدي شهید 
هـاي گناهکـار   تو خودت خواستی که این انقالب پیروز شد، وگرنه مـا بنـده  ! خدایا

. خودت رهبر ما را یاري کن و عمر او را به بلندي آفتاب بگـردان ! خدایا. کاري نکردیم
ظلومـان و  سـرور شـهیدان، مظلـوم م    )علیه السـالم (به حقّ سر بریدة امام حسین! خدایا

اصـغر و بـه حـقّ    ، علـی )علیـه السـالم  (سید شهیدان و به حقّ طفل شهید امـام حسـین  
ان درگاهـت، انقـالب مـا       )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (محمد بـه  ] را[و به حقّ همـۀ خاصـ

عجـل اهللا تعـالی   (، به انقـالب جهـانی مهـدي   )سالم اهللا علیها(رهبري شخص امام خمینی
ا و موانع سر راه آن مانند صـدام و آمریکـا و شـوروي و دیگـر     وصل بفرم )فرجه الشریف

  .مخالفان اسالم را نابود بفرما
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  )بوانات 1339 - 1365(محمد وحدت حق سیدعلی شهید 
هـاي عقـل   کس را از نعمتبه عزّت و به آبروي اولیایت سوگند که ما و هیچ! خدایا

  .است، محروم نکن و حیا و مخصوصاً عقل که زیربناي حیا و همه چیز دیگر
  

  )مرند 1329 - 1366(خواه حسن وطن شهید 
با نام خداوندي کـه درهـم کوبنـدة سـتمگران اسـت و بـا آرزوي پیـروزي نهـایی         

از تـو مسـئلت دارم کـه    ! خداوندا. هاها در جبههرزمندگان بر کفر جهانی و پیروزي آن
 )السـالم  مـا علیه(علیاز حسین بن ] را[چگونه زیستن را از مکتب اسالم و چگونه مردن 

بر من منّت نهـاده  ! بار خدایا. و چگونه بودن را از اولیاي صالح خدا برایم نصیب فرمایی
! خـدایا  و بـار ] نصیب مـن کـن  [و رضایت آنان را با اجر و استعانت  2را بیامرز 1و پدرم

  .بوده و در مصائب یاري فرما 3دار فرزندان ایشانهمیشه نگه
    
  )مراغه 1341 - 1364(پانکره ظهراب وظیفه چو شهید 
گرچه بنده لیاقت دریافت مقام شهادت از سـوي شـما را نـدارم، ولـی اگـر      ! بارالها

ام ایـن  بـه خـانواده  ] کـه [توفیق این مقام را یافتم، خواهشـی از خداونـد متعـال دارم    
  .جانب عمل نمایندهاي اینتوفیق را بدهد تا به خواهش

  

                                                             
  پدر: در اصل وصیت -1
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   شهادت دعا براي: فصل ششم   

  
  )خراسان رضوي 1343 - 1364(امیدرضا آگاه  شهید 

دانی کـه مـن آن  تو خودت بر قلب همۀ آنچه جنبنده است، آگاهی و می! بارخدایا
اکنون که پا بـه عرصـۀ   ات را جلب نمایم و همطور که باید و شاید نتوانستم خشنودي

ردان تـا نـابودي دشـمنان    نبرد با کفّار نهادم، تو خودت بر من قدرت و توان عنایت بگ
ات توانـد باعـث خشـنودي   اسالم بایستم و اگر شهید شدم، همین خون رنگین من می

ترین چیزها در دنیـا کنـاره گیـرم و    تو به من توفیقی دادي که از محبوب! خدایا. شود
عجـل  (منتظر دیدار محبوب واقعی دین باشم؛ لذا آرزوي من این است که آقا امام زمان

  .را بر سرم حاضر بگردانی )فرجه الشریف اهللا تعالی
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  )استهبان 1344 - 1365(پور شهید رضا ابراهیم 
خواهم که هرگاه مصلحت باشد، مرگم را شـهادت در راه خـودت   از تو می! بارخدایا

سـرافراز   )علیـه السـالم  (پاره در روز محشر در مقابل سیدالشّهدا قرار دهی تا با بدنی پاره
! معشوقا، موالي مـن . گناهان ما را ببخش و تا نیامرزي، از این دنیا نبر !بارخدایا. باشیم

  .نصیب ما بفرما] را[شهادت در راهت 
  

  )دامغان 1342 - 1361(مهدي ابراهیمی ورکیانی  شهید 
خواهم تا نیتم را خالص گرداند و به او نزدیک شـوم و تـا زمـانی کـه     از خداوند می

خـواهم بـا عفـو و    گناهانم کثیر است و از تو مـی ! دایاخ. جدا هستم مرا نمیراند] از او[
بـا آن  ) علیـه السـالم  (دانم چه گویم، حضرت علـی نمی. رفتار کنی] با من[بخشش خود 

. »با عفو و بخشش خود رفتار کـن ] با من[«:فرمایدهمه عبادت و تقوا و معصومیت می
  .تو برگردمخواهم با شهادت در راه تو به سوي از تو می! چه گویم؟ خدایا

  
  )یزد 1334 - 1365(سیدمحمود اخوان طباطبایی  شهید 
شنیده بودیم که هر روز تو، روز امتحان است، ولی پندارم این روزهایی کـه  ! خدایا

بریم، بسیار سخت و خطرناك و دقیق است که اگر تو خـود دسـت   ما در آن به سر می
خـواهم آخـر عمـر    د بزرگ مـی از خداون. رودما را نگیري، هر لحظه امکان گمراهی می

من را به شهادت ختم فرماید و اگر قرار است خداي ناکرده زندگی من همراه با گناه و 
  .غبن باشد، در همین عملیات مرا به سوي خود بکشد
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  )جهرم 1337 - 1361(پور شهید عبدالرّسول ارسالن 
نادریان و شـهید   شهیدان] بر[اند که سالم این بار دوستان از من خواسته! خداوندا

آقـا و مرشـد و پیـامبر    . برسانم؛ به حقّ عظمتـت مـرا ناامیـد نگـردان     1کیهانی و غیره
خواهم که در صورت لیاقـت  داشـتنم، مـرا    از شما می! )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (گرامی

  .شفاعت کنی تا از عذاب گناهانم کاسته شود
  

  )بم 1337 - 1362(محمد اسحاقیه میبدي  هیدش 
به این بندة گناهکارت نیرویـی ده کـه تـا آخـرین لحظـه علیـه       ! یا، پروردگاراخدا

شـدگان در راهـت   ستمکاران و تجاوزکاران کارزار کند و اگر الیق دانستی، جزو کشـته 
  .قرار بده

  
  )اراك 1343 - 1365(قربان اسدي علی شهید 

ند و بسـوزا  )علیه السـالم (، مرا در عشق به حسین]خدا[آرزوي من این است که 
مـن ایـن را   . شکن کندتمام وجودم را فداي یک لحظۀ عمر رهبرمان، خمینی بت

خواهم که از سر تقصـیرهایم بگـذرد و پـاك، بـدون گنـاه، شـهادت را       از خدا می
ام قـدمی برنداشـتم   تو خود گواهی که من در طول زندگی! خدایا. نصیب من کند

اه به درگاه زوال تو آمـده و از تـو   باري مملو از گنکه براي رضاي تو باشد و با کوله
ام خدمتی به اسالم و انقالب خونبار زنده بودن و زندگی] در! [خدایا. عفو طلبیدم

  .اي ناقابل باشدنکردم، باشد که مرگم در راه تو اي خدا هدیه
  

                                                             
  غیره را: در اصل وصیت -1
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  )خمین 1344 - 1365(نصراهللا اسکندري  شهید 
. ت را نصــیبم بگــرداناگــر لیــاقتش را دارم، توفیــق شــهادت در راه خــود! خــدایا
قـدم بـدار و پاهـایم را در بحبوحـۀ امتحـان      مرا در راه اسالم و قـرآن ثابـت  ! پروردگارا

ت را در پنـاه امـام زمـان    ! پروردگارا. نلغزان عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (رهبر انقالب، امام امـ
از ما راضـی  را  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان! خدایا، الها. محافظت بفرما )الشریف

 )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (مرا از مجاهدین و یاران امام زمان! خدایا. و خشنود گردان
  . شهداي ما را با شهداي کربال و صدر اسالم محشور بگردان! پروردگارا. قرار ده
دانم که این لیاقت را داشته باشم که جـان ناقابـل خـویش را در    نمی!  پروردگارا ...

رضـایم بـه   ! به هر حال خداوندا] یا نه؟[اهللا از جانم بگذرم کنم و فی سبیل این راه فدا
اگر در راهت شهید شدم، باز راضی به رضاي تـو هسـتم و اگـر مجـروح یـا      . رضاي تو

اگـر لیـاقتش را دارم،   ! خـدایا . ... باز راضی به رضاي تو هسـتم ! مفقوداألثر شوم، خدایا
مـرا در راه اسـالم و قـرآن    ! پروردگـارا . ردانتوفیق شهادت در راه خودت را نصـیبم گـ  

ت  ! پروردگارا. قدم بدار و پاهایم را در بحبوحۀ امتحان نلغزانثابت رهبر انقالب، امام امـ
امـام زمـان   ! خدایا، الهـا . محافظت بفرما )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(را در پناه امام زمان

. مجاهـدین و یـاران امـام زمـان قـرار ده      مرا از! خدایا. را از ما راضی و خشنود بگردان
  .شهداي ما را با شهداي کربال و صدر اسالم محشور بگردان! پروردگارا

  
  )بابلسر 1336 - 1362(زاده موسوي سیدحسین اسماعیل شهید 
خواهم که شهادت در راهت را نصیب این بندة حقیـر خـود کنـی؛    از تو می! خدایا

  .ات را ندارمچون لیاقت بندگی
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  )فردوس 1344 - 1365(اکبر اسماعیلی علی یدشه 
دانم لطف عظیم تو هرچند که لیاقت پیوستن به لقاي تو را ندارم، ولی می! پروردگارا

شهادت در راهت را به ما عطا بفرما و ملّت مسلمان ما را از ! پروردگارا. کندمرا ناامید نمی
عجل اهللا (ما را تا انقالب مهدي هاي درونی و بیرونی محفوظ بدار و امام امتشرّ شیطان

  . حفظ بفرما )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(، حتّی کنار مهدي)تعالی فرجه الشریف
  

  )آستانه اشرفیه 1344 - 1365(کمال اصغري  شهید 
خـواهم  مـی ! خـدایا . چارة من بیچاره ساز! کسی که از آشکار و نهان باخبري] اي[

حال این بنده کنـی، باشـد کـه از لطـف و     خودت کمک کنی و لطف خویش را شامل 
  .مند گردم و شهادت نصیبم گرددرضاي تو بهره

  
  )خمین 1339 - 1364(محمد اصغري شهید علی 
این من نبودم که عبد شدم، بلکه تو لیاقت بندگی بـه درگاهـت را بـه مـن     ! خدایا

دگی از بـا شـرمن  ! خـدایا . ام و مـرگم همه چیز از تو است، زنـدگی ! خدایا. عطا نمودي
خواهم شهادت در راهت را براي رسیدن به لقایت بـه مـن   نفس گناهکارم، باز از تو می

آیـم و ایـن   باري پر از گناه و خالی از عمل نیک، به سویت میبا کوله! خدایا. عطا کنی
  .مرا دریاب! خدایا. به هیچ وجه دل نبندم، جز به تو! خدایا. بندة عاجزت را بپذیر

  
  )هرمزگان 1337 - 1365(زاده صامابراهیم اع شهید 

شهادت در راه خـودت  ! خدایا. مرا به تنها آرزویم که شهادت است، برسان! خداوندا
  .هاستترین مرگرا نصیب من گردان که شیرین
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  )یزد 1339 - 1361(اصغر افسر گاوافشاوي  شهید 
م را هایی باشم که درخت پاینـدة اسـال  امیدوارم توانسته باشم جزو خون! پروردگارا

خواهم به مادران امینی که امانت تو را جـز  از تو می! خداوندا. کنندآبیاري کردند و می
! خداونـدا . دهند، صبر و شکیبایی عطا فرماییتحویل نمی] به کس دیگري[به خودت 

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (دادي تا بتوانم نثار راه انقالب مهـدي کاش به من بیشتر جان می
مـا را بـا   . این جـان ناقابـل را از مـن روسـیاه گناهکـار بپـذیر      ! ردگاراپرو. کنم )الشـریف 

  .شهداي صدر اسالم مشهور بفرما
  

  )فارس 1336 - 1365(شهید عبدالحسین اکبري  
هـا بـر   نشینباشد که کوخدر سایۀ رهبري و وجود امام می] که این[دانم گرچه می

دهـم،  لـه بـر خـود تـرجیح مـی     ها پیروز خواهند شد، اما مرگ را در این حمنشینکاخ
باشـد؛ تنهـا امـام و    دانم که تنها اسالم، یار و مددکار مستضعفین جهان مـی گرچه می

توانـد حکومـت توحیـدي تـو را در جهـان بگسـتراند و        باشد کـه مـی  والیت فقیه می
  .باشد) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(اي براي ظهور امام زمانزمینه
 

  )دهدشت 1343 - 1365(عزیزاهللا انجام  شهید 
دادیـم  کردي تا در راه رضاي تو خون میکاش ما را بارها و بارها زنده می! خداوندا

هاست به دست نـابخردان و نابکـارانی   شکفتۀ تو، یعنی اسالم را که مدتو درخت تازه
نمـودیم تـا   شاخ شده بود، دوباره با نثـار خـون ناقابـل خـود آبیـاري مـی      پژمرده و بی

  .رشاخ و برگ شودسرسبز و پ
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  )سبزوار 1336 - 1365(مهدي ایزدي  شهید 
خواهم در طریق هدایت خواهم در زنجیر اسارت ماندن باشم که مینمی! پروردگارا

کس آنمرگ حق است و هر! پروردگارا. تو که انبیا و اولیا و شهیدان رفتند، حرکت کنم
خواهم و تو را به بهترین بندگانت یعاجزانه از تو م! بارالها. میرد که زیسته استچنان می
اش ندهی؛ زیـرا در ایـن صـورت    ات مرگی مطابق زندگیدهم که به این بندهقسم می

  .سزاوار و منتظر عذاب سخت تو باید باشم
  

  )فسا 1336 - 1361(شهید محمد بادرام  
 دهم که عزّت و افتخار شهادت را بـه ترین بندگانت سوگند میتو را به پاك! بارالها

  . این بندةحقیر عطا فرمایی
  

  )الر 1336 - 1360(شهید بهمن باقري  
اي پوسـت و اسـتخوان بیشـتر نیسـتم و ایـن را هرگـز قابـل           مـن قطعـه  ! خداوندا

دانم که در راه معبود خودم و براي آبروي تو بـه پیشـگاهت هدیـه کـنم؛ چراکـه      نمی
ام زنـده بـه آغـوش خـانواده    اي کـه  اگر تقدیر نمـوده ! خداوندا. هرچه دارم، از تو است

و شکست کفر رضایت مـده و اگـر خـون مـن     ] اسالم[برگردانی، جز با ارمغان پیروزي 
تواند تأثیر بیشتري براي حاکمیت دین تو در این دنیاي ظلمت گرفتـه و کفرآلـود   می

  .به فیض عظماي شهادت برسان )علیه السالم(داشته باشد، مرا همچون یاران حسین
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  )فارسان 1344 - 1365(ی بالیده کرانحکمت  شهید 
] و[اینک که عازم نبرد با دشمنان اسالم هستیم، شاید خداوند بر ما منّـت گـذارد   

درگذرد و فوز عظیم خـویش را کـه همـان شـهادت اسـت، نصـیبمان       ] ما[از گناهان 
چیزي نداریم که در راه تو اهدا کنیم، به جز این بدن خـاکی کـه خـود    ! خدایا. گرداند

پاره شود تا دینم و اسـالمم و قـرآنم و    ا ارزانی داشتی؛ این بدن باید در راه تو پارهبه م
این بدن ضعیف را از مـا قبـول فرمـا؛    ! پروردگارا. رهبرم همچنان پایدار و استوار بماند

چراکه احساس کردیم انسانیتمان در گرو خطّمـان اسـت و چـه خطّـی بهتـر از خـطّ       
ز فوز شهادت، چـه مرگـی بهتـر از مـرگ سـرخ و چـه       سرخ شهادت، چه فوزي بهتر ا

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (معشوقی بهتر از معبودم؟ و چه بهتر از اینکه سرباز امام زمانمـان 
باشیم و به عنوان سـرباز او شـهید شـویم ـ کـه همـان جنـگ اسـت ـ و ایـن            )الشریف

که از برکـت  دانم، جز پرورش اسالمی موهبتی است الهی که من خود را الیق آن نمی
با چـه صـورتی در روز محشـر حاضـر شـوم، در      ! خدایا. انقالب، بزرگان به ما آموختند
راحتـی ادعـاي   بـه ] ما[پاره شده و ه بدنش پار )علیه السالم(صورتی که موالیمان حسین

  .از گناهان همۀ ما درگذر! خداوندا. کنیمپیروي از او می
  

  )000 1348 - 1364(جمال شهید سیدمجتبی بنی 
ــاتوان دوســت دارم     ! خــدایا و بارالهــا، معبــودا، معشــوقا، مــوالیم  مــن ضــعیف و ن

هایم را در جزیـرة مجنـون   هایم را دشمن در اوج دردش از حدقه درآورد و دستچشم
هـاي  قطع کند، پاهایم را در طالئیه از بدن جدا سازد و قلبم را در آبـادان آمـاج تـوپ   

در کمـال فشـار و آزار،   ] تـا [ر از تـن جـدا نمایـد    خودشان کند و سرم را در خرّمشـه 
ها و پاها و قلـب و سـینه و سـرم را از    ها، دستدشمنان مکتبم ببینند که گرچه چشم
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اند بگیرند و آن، ایمان و هدفم اسـت کـه عشـق    اند، اما یک چیز را نتوانستهمن گرفته
و عشق به امـام و   مطلق جهان هستی و عشق به شهادت] به قادر[به اهللا و معشوقم و 

  .اسالم است
  

  )کازرون 1335 - 1365(شهید حمیدرضا بهبود  
 1دیـدار روي ! خـدایا . این حیـات سراسـر رحمـت را نیـز نصـیب مـا بفرمـا       ! خدایا

! چه زیباست، چه عاشقانه است و چه پرجاذبه اسـت  ءدر جنت اللقا) علیه السالم(حسین
  .ما را از این رحمت عظیم محروم نفرما! خدایا
  

  )اردبیل 1339 - 1361(توکّل پاسبانی  هیدش 
کـه   )سـالم اهللا علیـه  (و اي خداي خمینـی  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اي خداي محمد

خواهم که اگـر مـن هـم الیـق شـهید      از تو می! ترین رحمت را بر ما عطا کرديبزرگ
  .شدن هستم، این شهادت را نصیب من نیز بفرما

  
  )تهران 1341 - 1364(احمد پروندي  شهید 
  .مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده! بارالها

  
  )اقلید 1342 - 1365(اهللا تدین شهید ولی 

مدتی از تـو دور گشـته بـودم و دوبـاره راه قریبـی را جسـتم و بـه        ! بارالها، معبودا
با دلـی پـر   ! معبودا، بارالها. سویت شتابیدم تا بار دیگر با تو بیعت خود را تجدید نمایم

                                                             
  روح: اصل وصیت در -1
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تـو را  ! خداونـدا . اي پـر از آه بـه سـویت آمـدم    درد و گلویی گرفته از بغض و سـینه  از
سپاسگزارم که به من عقل و ادراك و شعور عطا فرمودي تا بتوانم راهی را کـه رضـاي   

گویم که به من تـوان سـالمتی عطـا کـردي کـه      تو در آن بود، بجویم و تو را شکر می
هـا آن را قبـول ننمودنـد و بـر     حتّی دریاها و کـوه  1هاي این رسالت را کبتوانم تا اندازه

انسان محول کردي، به مقصد برسانم و شـکرگزارم کـه مـن را از الطـاف عالیـۀ خـود       
دانیم کـه دنیـا چیـزي بـیش نیسـت و همـۀ مـا        همه می! پروردگارا. مند نموديبهره

ید، مـرا  خواهم چنانچه مرگ من فـرا رسـ  یم؛ پس از تو میکنندگان به سوي توارجوع
در بستر نمیران، بلکه بگذار در راه تو و اهداف مقدس و عالیۀ تو اگر چنانچـه لیاقـت و   

  . شایستگی آن را داشتم، شهید بشوم
  

  )آستانه اشرفیه 1333 - 1365(پور نادر تقی شهید 
تـرین  نصیبم را شهادت یا مرگ باعزّت بگردان؛ زیرا مقـام شـهادت، بـزرگ   ! خدایا
امـام  ! خداونـدا . پرچم اسالم را در جمیع بالدها برافراشته بگـردان ! خداوندا. مقام است

ت  ! خداوندا. امت را در پناهت حفظ بگردان منافقین و کسانی که علیه قرآن و حاکمیـ
کن بگردان و عمر باشرافت بر مجروحین دیـن اسـالم   ها را ریشهاند، آناسالم برخاسته

  .بیفزا
 

  )یزد 1330 - 1363(ي نسب اشکذرمحمدحسین جعفري شهید 
مرگ مـا را شـهادت   ! خدایا. ام بر رضاي تو، تسلیمم به امر توراضی! اي خداي من

  . هاستدر راه خودت قرار بده که زیباترین مرگ
                                                             

  تقبل که: در اصل وصیت -1
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  )شیراز 1335 - 1360(شهید عبدالرّضا جعفري  
هرچـه   و مسـلمین اسـت،  ] اسـالم [اگر شهادت من خدمتی بـه جهـان   ! پروردگارا

سـاز باشـد،   توانـد زنـدگی  ل گردان و اگر حیات من مـی ض شهادت نائزودتر مرا به فی
  .براي جهان اسالم، زندگی باافتخار نصیبم فرما

  
  )فسا 1337 - 1366(اسماعیل جوکار  شهید 

. انتظارم سرآمده؛ منتظرم نگـردان ! معبودا. عاشقم به لقایت؛ مجنونم مکن! معشوقا
. ام، گنهکـارم؛ مجـازاتم مکـن   عاصـی ! سـیدي . صبرم تمام شده؛ ناامیدم مکـن ! امیدم
! معبـودا . رویـم، عـذرخواهم؛ معـذورم بـدار    ام، سـیه شرمنده! سرورا. نجاتم بده! موالیم

ام؛ پـاکم  آلـوده ! سـرورم . مرگ در بستر، ننگ است؛ مرگم را شهادت در راهت قرار بده
. خواهـد چنـان کـه نفسـم مـی    آن] نباشـم [چنانم ساز کـه خودخـواه   ! خدایم. گردان

چنـانم  آن! الهـا . تا خودت را به من نشناساندي، مرا به نـزد خـویش مخـوان   ! وردگاراپر
  .بمیران که طالبم

  
  )قزوین 1313 - 1367(صفر چراغی  شهید 

! خـدایا . شهادت، کمال انسانیت است؛ پس شهادت را نصیب من بگـردان ! خداوندا
  .ا نصرت عطا بفرمااسالم و مسلمین ر! خداوندا. اي، از دنیا نبرتا مرا نیامرزیده

  
  )بویراحمد 1337 - 1361(حسین چکی  شهید 

خواهم به من توفیـق دهـد کـه بتـوانم بـراي اسـالم و آزادي       از خداوند متعال می
  .ها کوشا باشم و شهادت در راهش را نصیب من گرداندانسان
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  )مشهد 1334 - 1363(رضا چکّشیان خراسانی علی شهید 
را شهادت در راه خـودت قـرار دهـی، در ایـن راه     خواهم که مرگم از تو می! خدایا

خواهم که تقوا، اخـالص و ایمـان   از تو می. اي مرا به نفسم وا مگذاريپرمخاطره لحظه
  . مستحکم عطایم فرمایی که جز تو را نپرستم و در مقابل مصائب، بردبار باشم

 
  )همدان 1335 - 1361(بابائی رضا حاجیعلی شهید 

خواهم در این راه این جسم بسـته  ی و مفهوم ندارد، میماندن دیگر برایم معن
اینک وقت آن رسیده که . به زندگی دنیوي را فنا کنم تا به دیدار تو اي خدا بشتابم

هاي انسـانی کـنم تـا اسـالم     قربانی ارزش] و[جان را فدا ] تا[اجازه دهی اي خدا 
و جور و فسـاد را از   ها آزاد گردند و با خون خویش داغ ننگین ظلمپاینده و انسان
باشد تا ایثار خون و جانبازي، رنگ و بویی تـازه بـه   . سازم] پاك[ها پیشانی انسان

ت اسـت و   . زندگی بشریت دهد در این راه هر پدیدة تلخی برایم نویدي از موقعیـ
به امید آن روز که در قربانگاه . کنندة راهمها تسریعزباننامالیمات و طعنه و زخم

هاي آن کنم، به امید آن روز کـه چنـدان دور   را فداي اسالم و ارزش شهادت، تن
  .نیست
  

  )همدان 1341 - 1365(سیدجعفر حجازي  شهید 
با ریختن خونم بر ایـن خـاك، از تمـامی گناهـانم     ! الغیوبیا ستّارالعیوب و یا علّام

! ه خداونـدا تر از آن است که نام شهید ببرم، اما یک دعا دارم کـ من زبانم کوتاه. درگذر
مرگم را شهادت در راه خودت قرار بده؛ آن شهادتی که خود به اولیایت وعـده دادي و  

بـا خیـالی   ] تـا [ام گـردان  چنان پیراستهدر لحظۀ وداع دنیا، آن! خدایا. آن] از[نه غیر 
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د و     «. فارغ و دلی عاشق به سوي تو آیم د و آل محمـ اللّهم اجعل محیـاي محیـا محمـ
دمماتی ممات محمد و آل محم« .  

  
  )آبادنجف 1336 - 1365(علی حجتی  شهید 
من که کاري در جهت رضاي تو انجام ندادم، ولی اگر بنا باشد کشته شدنم ! خدایا

  .ها بر ذات خودت مقرّر فرمادر راه تو باشد، نتیجۀ این شهادت را تقرّب آن
  

  )کازرون 1334 - 1365(زاده رستمی مجید حسن شهید 
ا مغفـرت        عیوب! خدایا م را ظاهر مکن اگرچه کـه مسـتحقّم کـه مجـازات شـوم، امـ

! زیبنده و شایستۀ تو است؛ پس اي خدا، اي محبوبم و اي که همـه چیـز از تـو اسـت    
ام را بپذیر و اظهار به ضعف و خطایم را به لطف و کرمت کفّارة اعمالم قـرار  عذرخواهی

م، ولی آنچه که در دلم هست و تـو  دانم چه بگوینمی! خدایا. بده و آبرویم را حفظ کن
در پایان تنها آرزویم که شهادت اسـت  . »و انت تعلم حاجتی«دانی، عطایم کن که می

ـ      خواهم تـ کنم و از تو میرا عاجزانه و جداً تقاضا می ل ا مـرا بـه ایـن فـیض بـزرگ نائ
فرمایی و راه بستۀ کربال را به دست رزمندگان اسالم بر روي عاشـقان حـرم حسـینی    

ت را تـا ظهـور     تو را به قطرات خون شهیدان سوگند می! خدایا. بگشایی دهم امـام امـ
پدر و مادرم را بیامرز و حـقّ  . حفظ بفرمایی )صلی اهللا علیه و آله و سلم(مهدي آل محمد

ام را محافظت فرمـا و امـور مهـم را بـه نحـو احسـن       خانواده. آنان را بر من حالل فرما
  .تدبیر و کفایت فرما
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  )همدان 1335 - 1359(محسن حسنی  شهید 
. ام کن که در دل سنگر بمیـرم خواهم که در بستر بمیرم، یارينمی! اي خداي من

پـاره و   را انسان، با بدن پاره )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(چه خوش است که امام زمان
  .ودآلود زیارت کند و با امامان و بندگان صالح و مقرّبان الهی همنشین شخون
  

  )همدان 1349 - 1365(حمیدرضا حسنی  شهید 
ام و چگونـه رضـایت تـو را     تو شاهدي که براي چه به اینجـا قـدم گذاشـته   ! خدایا

دانی که همه بر رضاي تـو عشـق شـهادت و دیـدار تـو و راهمـان       خود می. خواهممی
نـه  تر کردند؟ مگـر  مگر نه این است که شهیدان رفتند و وظیفه را سنگین. کربالي تو

ها در این راه ریخته شده اسـت؟ پـس   اکبرها و قاسماینکه خون شهیدان همچون علی
هـاي دنیـوي   بودن را رها کرده و بـه دنبـال جبهـه    )علیه السالم(توان حسینچگونه می
  .»هیهات منّ الذّله«! بود؟ هرگز

  
  )کازرون 1343 - 1367(نژاد سیروس حسین شهید 

داي کار ما را، سعادت و انتهاي آن را، شـهادت  سپاس پروردگار جهانیان را که ابت«
بهترین مرگ را کـه مخصـوص اولیـاي    ! خدایا. )سالم اهللا علیها(؛ حضرت زینب»قرار داد
ات است، به من عنایت فرما و بهترین راه رسیدن به این مرگ را به من نشـان  برگزیده

تـر  ي را فـروزان همزمان با پرپر شدنم و سوختنم، تو شـمع والیـت و رهبـر   ! خدایا. ده
  .گردان که از خاکسترم چیزي نماند
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  )سمنان 1338 - 1365(پور علی حیدري شهید 
اند تا بتوانند این انقـالب  این جنگ را ناخواسته بر این ملّت رنجدیده تحمیل کرده

اسالمی را در نطفه خفه کنند، غافل از اینکه ما فقـط تـو را داریـم و هـیچ قـدرتی در      
تواند ابراز وجود کند و من براي یاري دین تـو از شـهر و دیـار خـود     مقابل قدرتت نمی

ام و راهی دیار عاشقان گشته تا سالح بـرادران شـهید خـود را از زمـین     هجرت نموده
تو خود شـاهد بـاش کـه مـن بـه      ! پروردگارا. برداشته و بر دشمنان دینت هجوم آورم

همـان جـایی کـه جـز     عهد خود وفا کردم و راهی کشـتارگاه و مسـلخ عشـق شـدم،     
تـو را بـه خالصـان درگاهـت، مـرا نیکـو       ! همتا و یاراي خداي بی. نکشند] عاشقان را[

اي خـدا، اي کـه بـر احـوال     . گردان تا لیاقت قربانی شدن در این مسلخ را پیـدا کـنم  
جنایتکـاران دسـت در   دانی که امروز تمامی ابرتو بهتر می! بندگان خود بصیر و بینایی

  .اندور شدهاند و به کشور اسالمی ما حملهدست هم داده
  

  )رشت 000 - 1365(محمدرضا خادمی پیرستی  شهید 
نویسم، تو خود بهتـر بـه درون قلـب    نامۀ خود را میحال که دارم وصیت! بارخدایا

من آگاهی که آرزویی جز پذیرفتن این بنـدة نـاچیز در درگاهـت بـه عنـوان شـهید،       
  .ندارم
  

  )قم 1335 - 1366(ی محمدحسین خزای شهید 
اینک که شهادت آغوش گشاده اسـت و دسـت تقـدیر، تـدبیر را در     ! بار پروردگارا

روم تـا در گیـر و دار ایـن پیکـارِ همـوارة      هاي شیفتۀ مرگ سرخ نوشته است، میجان
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هـاي پیـام، بـه    و شاید ترکش 1ساز، قربانی مسلخ عشق گردمتاریخ و این جدال رهایی
تـو  ! خدایا. ي از ارواح، آشنایان زمانه را در پوشش و جوشش گیرداامواج خونم در پهنه

اي رود که کالبد ضعیفم را چون موریانـه دانی در من نفس قوي، پنجه افکنده و میمی
قلـبم  ] بـه [و پیام کربال  )علیه السالم(درهم شکند و از سویی نداي حسین] کند و[خرد 

د؛ خـود را در ایـن گیـر و دار، رهـا     سـرای دهد و با روحم نجواي بهشت مـی می بشارت
    چـون تـو یـاري    نگـرم، دارم و به هر سـو مـی  و نیازمند متاعی می 2برندهپناه اي شده
ام هرگـز جـرأت نیافتـه   ! خدایا. »یا رب ارحم ضعف بدنی«. یابم مقتدر و مهرگسترنمی

جویم و خـود  است تا تو را  3*پروا سخن بگویم که هرگز نفسم مرا گونه بیکه با تو این
ا و تـابوت   گسترده با تخـت لیکن اینک که مالئک را بال را یابم، هـاي سـبز   هـاي مهیـ    

عـروج   4]اوج[آید که دیگر بار از این اند، حسرتم میبینم که بر فراز شهدا گرد آمدهمی
نمایم که مرا نیز همـراه ایـن   گردم و آرزومندانه درخواست میبه حیات مادي جسم باز

  ها بـري و از ذلّـت و گنـاه و عصـیان نجـات بخشـی کـه تـو بسـیار          ن به آسمانکاروا
خواهم پیغام خونین خویش را بر دفتر خـاطرات  می] که[اینک ! پروردگارا. ايبخشنده

یابم؛ زیرا کـه در خـود   اي استوار و پیامی پویا و گویا نمیبازماندگان نگارم، گویا اندیشه
تو آگاهی که اکنون زیباترین و شـادترین  ! خدایا]. یابمنمی[همواره جز تباهی و رخوت 

دوسـت دارم و آرزو  ! خـدایا . گـذرانم و می] کنممی[هاي عمرم را اینجا مشاهده لحظه
پسـندم و    طـوري مـی  تکّه شـوم کـه ایـن    دارم در راه تو و در راه دین تو سوخته و تکّه

                                                             
  گردند : در اصل وصیت -1
  برند : در اصل وصیت -2
  ناخوانا: در اصل وصیت -3
  همان -4
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ا به من خـواهی بخشـید و اگـر    اي که این نعمت رمهربان و بخشنده قدرآندانم تو می
مـرا توفیـق اداي   ! خداونـدا ! شهید نشدم که اي واي بر من که سعادت این را نداشـتم 

ام صبر جزیل نهایت، شهادت خالصانه و حقیقی عنایت فرما و به خانواده] در[تکلیف و 
را از همگی ما خشـنود   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(و جمیل نصیب گردان و امام زمان

رزمندگان را توفیـق پیـروزي کامـل و اسـیران     . و امام امت را در کنارش مستدام فرما
و تـو  ! خـدایا . شفاي عاجل کرامت فرما] را[خالص و مجروحین و جانبازان ] را[اسالم 

شاهد باش که در حد توان، تالشم بر این بود که بـه تکلیـف عمـل کـنم و اگـر بحـق       
. ام بزرگـی فرمـا  لت بر مـن رحـم آور و بـر خـردي    نتوانستم اداي رسالت نمایم، با فض

لذّت عبادت و شهد شهادت بـر کـام جـانم بچشـان و در سـلک رهـروان       ! خداوندگارا
  .طریقتم قرار ده

  
  )بهبهان 1344 - 1365(اسدي عبداهللا خواجه شهید 

لیاقت شهادت در راهت را نصیب ما فرما و ما را با شـهدا و صـالحان   ! خداوندا
  .محشور گردان

  
  )سبزوار 1337 - 1361(ابراهیم خیرآبادي  شهید 
چگونه به خون تپیدن رزمندگانت، همـرزم و همسـنگرم و پرپـر زدن و بـه     ! خدایا

ام تحمل نمایم؟ من آمـادة  خون خویش غلتیدن او را در برابر دیدگان به خون نشسته
ایـران  شهادتم تا سعادتمند گردم و تنها آرزویم این است که به زودي ملّـت مسـلمان   

  .پیروزي را در آغوش گیرند
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  )بندر گناوه 1344 - 1365(یوسف دشتی  شهید 
گویم که بهترین راه را براي رسیدن به خودت، به این بنـدة  تو را سپاس می! خدایا

مـرگم را شـهادت در راهـت و زیـر پـرچم      ! پروردگـارا . حقیر و گنهکار ارزانی نمـودي 
اگـر خـونم ریختـه    ! خداوندا. رگاهت مقرّر فرماپرافتخار اسالم، همراه اولیا و اوصیاي د

ۀ   ! اي خداي مهربان. هاي ظلمانی را از قلبم بردارنشود، به واسطۀ آن پرده تو را بـه ائمـ
  .، مرا مورد آمرزش و رحمت واسعۀ خویش قرار بده)علیهم السالم(اطهار
  

  )یزد 1343 - 1364(علی دهقانی اشکذري بمان شهید 
تو شاهدي که چیزي عزیزتر از جانم ندارم تا فداي اسـالم  ! اي خداي بزرگ و قادر

  .و قرآن کنم؛ این جان ناقابل را از من بپذیر و قبول کن
  

  )کازرون 1345 - 1365(نسب مصطفی دیانتی شهید 
د  شهادت می! خدایا ت و یگانگی تو و به رسالت پیامبر اسالم، محمـدهم به وحدانی

. آوري نخواهـد آمـد  و به اینکه بعد از او دیگر پیام )سلم صلی اهللا علیه و آله و(عبداهللابن 
تـرین  چگونه شکرگزار تو باشم که سرانجام مرا شهادت قرار دادي و مرا کامیـاب ! خدایا

نگرانم که آیا اکنون که زمان کوچ کردن و رفـتن اسـت، تـو از    ! افراد ساختی، اما خدایا
کنم که دنیـا بـا   احساس می! شوقممن راضی هستی یا نه؟ اي موالیم، اي معبود و مع

اش برایم همچون زندان تنگ و تاریـک اسـت و بـراي رهـایی از ایـن      همۀ گستردگی
کنم که در زمانی نه چنـدان دور بایـد از تختـه   احساس می. کنمزندان روزشماري می

تـو شـاهد بـاش    ! اي موالي من. بند تن رها شوم و روح ناآرامم در کنار تو آرامش یابد
! رحمانـا . طلـبم کشم و عاشقانه لقاي تو را میصبرانه انتظار وصالت را مینه بیکه چگو
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بهشت بدون توجه و کرم تو به جوي نیرزد و جهنّم همراه با لطف و کرامـت تـو ارزش   
ام، از شهد شیرین شهادت سـیرابم  تشنه. بپذیر] را[گویم، لبیکم لبیک می! خدایا. دارد
! خداونـدا . رضاي تو، صبورم بر بالي تو و تسلیمم در برابر امر توام به راضی! معبودا. نما

تو شاهد باش که جز به خاطر رضاي تو و حفاظت از قرآن تو، قدم در ایـن راه ننهـادم   
. چیز دیگري ما را به ایـن وادي نکشـانده اسـت   ، )علیه السالم(و جز به عشق امام حسین

هـاي گلسـتان ایمـان    مـال گشـتن گـل   تا کی بمانیم و شاهد پرپر شدن و پاي! خدایا
باشیم؟ تا کی بمانیم و ببینیم که یاران باوفا همه قافلۀ مرگ را گرفته و رهسـپار دیـار   

تـا کـی   . گردند و ما هنوز اندر خم این کوچه هسـتیم می )سالم اهللا علیها(حسین فاطمه
انـد و  سـته گر دشمنان اسالم باشیم که چگونه کمر بر محو اسالم عزیز ببمانیم و نظاره

بر خود نخواهم پسندید کـه  ] را[ساکت و خاموش بنشینیم؟ هرگز این ننگ ] چگونه[
   هـا تسـلیم مـرگ شـوم، در حـالی کـه      در بستر گرم و نرم همچون پیرمردها و پیرزن

توانم در میدان جنگ، جانم را براي حفظ اسالم و قرآن فـدا کـنم و خـون گـرم و     می
  .ب اسالمی بریزمسرخ خویش را به پاي شجرة انقال

  
  )شیراز 1332 - 1359(محمدعلی رجبی  شهید 

سـتایم و  گویم و تـو را بـه یکتـایی و پـاکی مـی     تو را حمد و سپاس می! پروردگارا
پیـامبر و   )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (دهم که حضرت محمد بـن عبـداهللا  گواهی می

و یـازده فرزنـدش کـه     )علیه السالم(دهم که حضرت علیفرستادة تو است و گواهی می
اسـت، جانشـین برحـقّ پیـامبر     ) عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (ها امام مهديآخرین آن

هستند و اعتقاد راسخ دارم که معادي هست و در روز  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(گرامی
دانـی کـه بنـدة    تـو مـی  ! خدایا. شودرستاخیز به اعمال خوب و بد انسان رسیدگی می

! بارالهـا . داندترین آرمان خود میت، آرزوي شهادت در راه تو را جزو بزرگحقیر درگاه
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گنجم و هاي جنگ هستم، در پوست خود نمیدانی که این زمان که عازم جبههتو می
دانی حال کـه عـازم   تو می! خدایا. کنمشماري میدر آرزوي رسیدن به لقاء اهللا، دقیقه

قط به خاطر رضاي تو و حمایت از دین تو و هاي جنگ حق علیه باطل هستم، فجبهه
  ].است[حمایت از حسین زمانمان، خمینی کبیر 

  
  )مشهد 1347 - 1366(محمدجواد رضایی  شهید 
باشد، شرکت براي چندمین بار است در دانشگاهی که درسش ایثار می! بارالها

و خوبان را کند ام؛ چون خداوند گلچین میام، اما در این دانشگاه رفوزه شدهکرده
ام بسازم و براي آخرین بـار  و شهادت نصیبم نشده؛ زیرا خودم را نتوانسته. بردمی

ام تا شاید با ریختن قطرات خونم، درخت اسالم و انقـالب را آبیـاري کـنم و    آمده
  ].گوییمخداوند را سپاس می[چون مرگ شامل حال ما شود، 

  
  )فردوس 1340 - 1365(علی رفیعی  شهید 

دانم لیاقت آمدن به سویت را نـدارم و تـو بنـدگان    می! گارا، اي معبود منبار پرورد
] در[خواهم کـه  کنی، اما با قلبی شکسته از تو میخالص را به سوي خودت دعوت می

اي، قبـول شـوم و   این مرتبه و در این آزمایش و کنکوري که بـراي بنـدگانت گذاشـته   
! بارالهـا . ري کـه تجدیـد گردیـدم، نشـود    اي که رفوزه شدم یا مرتبۀ دیگهمانند مرتبه

اي از عاشقانت با قلبی پاك به سویت خواهند آمـد  خود شاهد و گواهی که امشب عده
مپسند که این عاشـقان ناامیـد برگردنـد و بـه     ! تا دینت را یاري کنند و تو اي معبودم

موقـع  پیروزي نرسند؛ زیرا شعارشان پیروزي است یا شهادت و تو خود، آگاهی کـه در  
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انـد؛ لـذا ایـن    عزیمت به جبهه، این عزیزان وعدة کربال و پیروزي نهایی را به امت داده
  .عاشقان را ناامید مکن

  
  )بروجرد 1319 - 1357(رضا رنجبر  شهید 

خداوند متعال و با درود و سالم بر یگانـه منجـی عـالم    ] بر[حمد و سپاس بیکران 
ایـن مـرگ سـرخ را کـه     ! خـدایا . )شـریف عجل اهللا تعالی فرجه ال(بشریت، حضرت مهدي

تو شـاهدي کـه ایـن جـان     ! خدایا. بهترین ارمغان است از طرف تو، براي من عطا فرما
شـود، بـه رضـاي    گون بر زمین ریخته میهاي اللهناقابل و این خونی که در این دشت

ي اي کـه بـه دریـا   خواهم که این ذرهاز تو می. تو و به خاطر دین مقدست اسالم است
این جوانانی کـه خالصـانه   ! خدایا. پیوندد، قبول بفرماییجود و کرمت و به لقاي تو می

انـد، پیـروز   اند و در این راه، از سر و جان خود گذشتهدر راه احیاي دینت قدم برداشته
این جمهوري اسالمی را به دسـت رهبـر کبیـر انقـالب بـه صـاحب اصـلی آن،        . بفرما

  !لعالمین اآمین یا رب! الهی. بسپار )فرجه الشریفعجل اهللا تعالی (حضرت مهدي
  

  )فسا 1343 - 1365(تی شهید سیدجالل سادا 
ام را بـا دوري از درگاهـت، در غفلـت و    دانی و آگاهی که زندگیتو نیک می! خدایا

ام و بـه خـاطر شـرمندگی از درگـاه کبریـایی و      خبري از شناخت تو سـپري کـرده  بی
ثمر، مردنی با افتخار و مردانـه نصـیبم   د از این زندگی بیخواهم که بعباعظمت تو می

ام و تنهـا امیـد   بهرهکنی که براي این نیز، زندگی شرافتمندانه الزم است که این را بی
دارد که خاضعانه از تـو بخـواهم کـه    حساب تو، مرا بر این میمن به عفو و بخشش بی

ن شـاء  و مرا شـهید گردانـی، ا  صیبم کنی موهبتی عاشقانه و از روي فضل و رحمتت ن
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به ما نیرو و توانایی اعطا فرما تا با دشمنان دین تو مقابله کنـیم و ایمانمـان   ! خدایا. اهللا
به ما این توفیق را بده که فقط بنـدة درگـاه   ! خدایا. را در این راه، محکم و استوار فرما

بـر گـردن نهـیم و در     تو باشیم و این افتخار را به ما عطا فرما تا زنجیـر بنـدگی تـو را   
ما دورافتادگان از قافلۀ شـهیدان کـه سـنگینی    ] از! [خدایا. درگاه تو آبرویی پیدا کنیم

ها باز داشته است، دسـتگیري فرمـا و مـا را بـه     گناهان ما را از حرکت و رسیدن به آن
 بـه ! خـدایا . این خانۀ دلم را جز عشق و حب تو در آن راه مده! خدایا. ها ملحق فرماآن

هـا را در ردیـف صـابرین قـرار بـده و توفیـق       پدر و مادرم اجر و صبر عنایت فرما و آن
  .ها عنایت فرماشکرگزاري درگاهت را به آن

  
  )کاشان 1338 - 1363(نوراهللا سبزواري  شهید 

خواهم که مرا در روز قیامـت بـا شـهدا و صـالحان و     از تو می! خداوندا، معبودا
فکر و اندیشۀ مرا هرچه بیشتر با احکام و حقـایق  ! اراپروردگ. انبیا محشور بگردانی

. و اسالم آشنا بگردان و به من توفیقی عطا فرما که بتوانم بندگی تو را به جا آورم
دانی که آمدن من به جبهـه از روي هـوا و هـوس و کسـب     تو خودت می! خداوندا

 ده اسـت؛ متاع و پست دنیوي نبوده، بلکه هدف رسیدن به مقام واالي شهادت بـو 
  .ن شاء اهللا این مقام را نصیبم گردانیامیدوارم که ا

 
  )فریمان 1343 - 1363(شهید اسماعیل ستوده  

اگر جان ناقابل من این ارزش را دارد که بـا فـدا کـردن آن، درخـت     ! خداوندا
تناور اسالم مستحکم شود، هزاران بار به من جان بـده و از مـن بگیـر تـا درخـت      

  .اورتر گرددشاء اهللا تن نااسالم 
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  )ساوه 1326 - 1361(شهید حسن سعیدي  
با ما باش که تنها آرزوي من جلـب رضـایت تـو اسـت کـه همانـا پیـروزي        ! خداوندا

اسالم است و در نهایت اگر من لیاقت شایستگی شهادت را داشتم، آن را بـه مـن ارزانـی    
راضیه مرضـیه؛ فـادخلی   ارجعی الی ربک [یا ایتها النّفس المطمئنّه «اي فرما که خود فرمـوده 

امـروز بـه حضـور    ! اي نفـس قدسـی مطـئمن و دل آرام   «؛ 1 »]فی عبادي؛ و ادخلی جنتی
پروردگارت باز آي که تو خشنود و او راضی از تـو اسـت و در صـف بنـدگان خـاص مـن       

خـالص   2هـا هاي ما را از تمام آلـودگی دل! اي خداوندا. »درآي و در بهشت من داخل شو
هـاي  ت، گـام را به سوي باطل ملغزان و در راه رسیدن به جوار رحمـت  گردان و قلوب ما

  .قدم بفرماما را ثابت
  

  )نهاوند 1337 - 1365(فرزاد سلیمانیان  شهید 
خواهم که با عدالت با من رفتار نکنی، بلکه با کرم و از تو عاجزانه می! پروردگارا

خـواهم  ام، از تو میشده حاال که کشته! بار پروردگارا. بخششت با من رفتار نمایی
  .که مرا جزو شهدا محسوب داري

  
  )خوزستان 1348 - 1365(غفور سواري  شهید 

  .عنایت فرما] را[به من سعادت کشته شدن در راه اسالم ! بارخدایا
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  )تویسرکان 1340 - 1366(اسفندیار سوري  هیدش 
بنـدة  دانم که شاید اعمالم مورد قبول واقع نشـده کـه هنـوز ایـن     می! معبودا

خواهم که مرا، اعمـال مـرا قبـول فرمـایی،     از تو می. ايحقیر و ضعیف را نپذیرفته
] گـرد [وار دین جانم را در طبق اخالص تقدیم نمایم و پروانـه ] و[یعنی در راه تو 

اقتـدا   )علیـه السـالم  (شمع توحید بسوزم که اگر سعادت یارم شد، به سرورم، حسین
والیت را یـاري نمـاییم   ] و[ایم که تا آخر امام بسته ما با تو پیمان! پروردگارا. کنم

و با گذشتن از جان و مال و زندگی و زرق و برق دنیایی، بر پیمان خویش اسـتوار  
اگر مرا چندین بار در راه تو بکشند و دوبـاره زنـده شـوم، هرگـز     ! معبودا. هستیم

و امام امت  )المعلیه الس(ما به قول امام حسین. دست از یاري دینم برنخواهم داشت
ایستیم و تا آخـرین نفـر و آخـرین نفـس و تـا آخـرین خانـه مقاومـت             تا آخر می

گویم که به من فرصت دادي تـا اسـالم   تو را سپاس می! پروردگارا، معبودا...  .کنیممی
  .از دنیا نروم 1]غفلت[را بشناسم و با خاموشی و جهل و 

  
  )امغاند 1343 - 1363(مرتضی سیدتقی شاه شهید 
در این لحظات حساس که ساعاتی بـیش بـه حرکتمـان نمانـده، مرحمـت      ! خدایا

خـواهم  کنم و از تـو مـی  شکرت می. نامه بنویسمفرما تا که چند کالم به عنوان وصیت
حمد و سـتایش خـدایی   . که یاري کنی تا که قلمم به غیر از رضاي تو چیزي ننویسد

شدگان خداوند از درون خلـق کـه بـراي    بعوثدرود بر م. را که ستایش، سزاي او است
نهـم  در راهی مـی ] قدم[اکنون ! خدایا. تزکیۀ بندگان خدا و تعلیمشان به کتاب آمدند

که نامش جهاد و شروعش به نام تو، آرمانش در راه تو، پایانش به پیروزي بر دشـمنان  
                                                             

  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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ت از غیـر  دانم که مقدمۀ این عمل هجـرت اسـت؛ هجـر   تو و به کمک تو است، اما می
به سوي خدا، بریدن از همه و پیوستن به او و تا مهاجر نشـویم، جاهـد نخـواهیم بـود؛     

هجرتـی عنایتمـان کـن کـه پایـانش جهـاد و بـه        ! پس خدایا، اي شنوندة اسرار درون
هایش براي من جـز  این جهان با تمام ظاهرفریبی! معبودا. شهادت در راهت ختم شود

  ].ان، چیز دیگري نیستگناه[اضافه شدن بر بار عظیم 
  

  )نهاوند 1334 - 1365(درضا شیراوند وشهید محم 
قسـم بـه خـدا کـه بـرایم      . چقدر دعا کردم که مرگ مـرا شـهادت قـرار ده   ! خدایا

انـد،  تر است و براي کسانی کـه بحـق فهمیـده   اي آب راحتشهادت از نوشیدن جرعه
  .دن بر آنشهادت عین عبادت و عین والیت است و تأکید و مهري معتبر ز

  
  )رامهرمز 1347 - 1364(مرتضی صابري ممبینی  شهید 
 )علیـه السـالم  (ما را یاري کن تا در راه رضاي تو گام برداریم و راه امام حسین! خدایا

! خـدایا . من آمدم تا بتـوانم کمکـی بـه رزمنـدگان اسـالم بکـنم      ! خدایا. را ادامه دهیم
  ].را[شهادت را نصیبم کن، یا زیارت 

  
  )فیروزکوه 1333 - 1364(ب صادقی ایو شهید 
تو خود شاهدي که من فقط براي تو و به خاطر یاري دین و لبیـک گفـتن   ! بارالها

سـاز  به نداي امام عزیزمان و جهت خودسازي و جنگیدن با کفّـار بـه دانشـگاه انسـان    
خـودت کمـک کـن تـا بتـوانم در ره      ! معبـودا . روم و هیچ نظر دیگري ندارمجبهه می

 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (بردارم و سرباز بسیار کوچکی براي امام زمانخودت گام 
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کـردي  دوست داشتم اگر شهید شدم، لطف نموده و مرا دوباره زنده می! خداوندا. باشم
که بار دیگر در مقابل کافران بایستم و مبارزه کـنم و دوبـاره کشـته شـوم کـه الاقـل       

  .تر به دیدارت برسمکرده باشم و با خیالی آسوده راضی شده باشم و دینم را تقریباً ادا
  

  )تهران 1336 - 1365(رضا صالحی  شهید 
طلـبم  کنم و از تو یاري میتو سجده می] در برابر[به تو ایمان آوردم و تنها ! خدایا

گونـه تـو   به من نیرویی عطا کن که بتـوانم آن ! خدایا. تا تنها براي رضاي تو گام بردارم
کردند و تو را با قلب و زبانی بخوانم که اولیـا  ه پیامبرانت ستایش میرا ستایش کنم ک

پناهـان، اي  اي خدا، اي رحمان، اي رحیم، اي پناه بی. خواندندو بندگان مخلصت می
کنم که دینم را اسالم، کتابم را قـرآن، پیـامبرم   تو را شکر می! محبوب و اي معبود من

و   )علـیهم السـالم  (، امامم را علیو یـازده فرزنـد پـاکش   )صلی اهللا علیه و آله و سلم( را محمد
نام مـرا در لیسـت شـهداي کـربالي     ! خدایا. قرار دادي )روحی له الفدا(رهبرم را خمینی

خـدایا  «؛ »اللّهم ارزقنا التّوفیـق الشّـهاده فـی سـبیلک    «. ثبت فرما )علیه السالم(حسین
پذیر و مـرا در راهـی کـه خـودت     الهی حمد و ثنایم را ب. »شهادت را رزق من قرار بده

گناهانم را ببخش و دریچۀ رحمتت را به رویم باز کـن و مـرا   . پسندي، هدایت فرمامی
   مـن آن دسـت و پـا را   ! خـدایا . خورنـد، قـرار بـده   جزو کسانی که در نزد تو روزي می

خواهم که به معصیت تو حرکت کند و آن دل و جان را نخواهم که جز بـه عشـق   نمی
بر این مشت خاك که انسانی زبـون و ذلیـل   ! خدایا، اي جالل، اي جلیل. باشد تو زنده

    و معصیتکار است، ترحم کن و کاسۀ گدایی مرا تهـی برنگـردان و فقـر مـرا بـا غنـاي      
اي محتاج و ذلیلم و به امید فضل تـو  طردم مکن؛ بنده! خدایا. پایان خود جبران نمابی

  .ام تا به تو بپیوندمشرمساري بر خاك نهاده ام و پیشانیروي به درگاهت آورده
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  )الهیجان 1338 - 1361(فرهاد صفاکار  شهید 
  .اگر الیق شهادتم، این نور عظیم را به من عطا بگردان! خدایا

  
  )قزوین 1335 - 1361( طاهرخانی نوراهللا شهید 
! خـدایا . به من خلوص نیت عطا کن تا فقط براي تو و تنها براي تـو بجـنگم  ! خدایا

  .گیريبه من قلبی ده که خود در آن جا نمی
  ر آن سینه دلی وان دل همه سوزد  افروزاي ده آتشسینه! الهی

در سـر  ! الهـی . سـرمنزل مقصـود برسـم   ] به[شهادت را نصیبم کن تا با آن ! خدایا
اگـر گـوییم   ! الهـی . هواي تو داریم و در دل اسرار تو داریم و به زبان اشـعار تـو داریـم   

چو حاضري چه جوییم و چون ناظري چـه  ! الهی. ییم، به رضاي تو جوییمسناي تو گو
بر عجز خود آگاهم، بر بیچارگی خود گواهم، خواست، خواست تـو اسـت   ! الهی. گوییم

. چه کنم تا تو را بشناسم؟ درد همـه را بـه صـابري درمـان ده    ! و من چه خواهم؟ الهی
دلـی ده  ! چه تو دانی آن الهیی، هرباید گفت؟ داننده تویاین بنده چه داند که چه می

دار تـا  نگـه ! الهی. تو به ساز و کار من منگر، به کردار من! الهی. که در کار تو جان بازیم
تو سـاز تـا دیگـران نداننـد و تـو      ! الهی. پریشان نشوي، به راه آر تو را سرگردان نشوي

! یـا رب . م رهـایی ده و از نفس بد! از خودم خالصی ده یا رب. مخواه تا دیگران نتوانند
پیوسـته دلـم دم از   ! یـا رب . ام، آشناي خویشم گردان، یعنی با خود آشـنایی ده بیگانه

رضاي تو زند، جان در تن من نفس براي تو زند، گر بر سر خاك من گیـاهی رویـد، از   
  .هر برگی بوي وفاي تو زند
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  )فریدن 1339 - 1365(احمدرضا طاهري  شهید 
طور که در این دنیا پرده بـر گناهـان   ین درگاهت قسم، همانبه حقّ مقرّب! خداوندا

بهتـر از  ] ایـن دنیـا  [ما مسلمین قرار دادي، در آن دنیا نیز چنین کـن؛ زیـرا رسـوایی    
مـرگم را در راه خـودت و   ] تـا زمـانی کـه   [من را از این دنیا نبر . رسوایی آخرت است

  !براي رضاي خودت قرار دهی، آمین
  

  )فریدن 1337 - 1360(بی اهللا طهماسفضل شهید 
دانم ارزش شهادت را نـدارم، هرچنـد خـونم ارزش    هرچند من خودم می! خداوندا

این قدم کوچکی را که در راه تو و به خاطر خشـنودي  ! بارالها] ولی[درگاهت را ندارد، 
تعجیـل در ظهـور امـام    ! بارالهـا . مـورد قبـول خـود قـرار بـده      1ام،و رضاي تو برداشته

ت را خـودت محافظـت کـن    ! بار خدایا. بفرما ) تعالی فرجه الشـریف عجل اهللا(زمان امام امـ .
دشـمنان اسـالم را ذلیـل و    ! الهی، خـدایا . سربازان اسالم را نیرو و توان بده! پروردگارا

  .نابود گردان
  

  )میاندوآب 1334 - 1361(ناصر عبدالی  شهید 
ن و این مسلّم است کـه  مرا در رختخواب نمیرا! یکی از دعاهایم این بوده که خدایا

ها از بین خواهد رفت و روح به عالم ابدیت پرواز خواهـد کـرد،   جان باألخره روزي این
ایـم و  در راه خـدا گـام برداشـته   . حال چه بهتر که این جـدا شـدن در راه خـدا باشـد    

تـر کــردن        هـا را کــه فقـط بـه خـاطر گسـترده     امیـدواریم کـه خداونـد ایـن شـهادت     
  .باشد، بپذیردمی هایشفرمان
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  )خمین 1342 - 1365(اسداهللا عبدي  شهید 
ـ   توفیق ده تا در راه تو و همراه ولی! خدایا ل تو کشته شویم و به فیض شـهادت نائ

ک مـع       «. گردیم انّی اسئلک ان تجعل وفاتی قتالً فـی سـبیلک تحـت رایـه نبیـ اللّهم
راه خـودت، در زیـر پـرچم    خواهم که مرگم را شـهادت در  از تو می! خدایا«؛ »اولیائک

اکنون که براي چندمین بار عـازم جبهـۀ جنـگ    . »اسالم و با اولیاي خودت قرار دهی
گیـرم کـه   تو را شاهد می! خدایا. امهستم، خیلی خوشحالم و به آرزوي خویش رسیده

دارم و آرزو دارم که هرگز در بسـتر بیمـاري و در رختخـواب    فقط در راه تو قدم برمی
دارم که هرگز در بستر بیمـاري نمیـرم و اگـر شایسـته باشـم، در صـحنۀ        آرزو. نمیرم

  .پیکار و تالش در راه خدا، عمر این دنیا را به سرآورم
  

  )آبادان 1325 - 1366(یاس حسین علی شهید 
گونـه  براي تو و در راه تو و مثل حسین تـو کشـته شـوم، آن   ] تا[کمکم کن ! خدایا

به من قدرت پروازي ده که از ایـن اسـارت نجـات    . کشیکه محبوبان و عاشقان را می
. گونه و رو به قبلۀ تـو کشـته شـوم   پیدا کرده و براي تو و به سوي تو و با عشق تو، علی

لرزیـد و  از تو متشکّرم که دلی لرزان به من دادي، دلی کـه در مقابـل عشـق تـو مـی     
صـوص تـو   سپاس فراوان فقط مخ. چشمی که در مقابل عظمت تو همیشه اشکبار بود

  .است
  

  )بجنورد 1340 - 1366(نصراهللا فرامرزي بابادي  شهید 
  .شهادتم را که در راه تو است قبول کن؛ زیرا هدفم تو بود و بس! خداوندا
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  )بوشهر 1340 - 1365(علی فقیه  شهید 
تی است از بندة روسیاه که خداوند ربالعالمین در حقّ او نهایت احسـان   این وصی

پرستی در این دنیا نجـات داده و مشـتري   غرقاب خودخواهی و نفس را روا داشته و از
ارزشی چون من حقیر شده و مفتخر فرمود مرا به گرفتن سالح، گـام نهـادن   کاالي بی

بـار  . )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (در میدان جهاد و تن کردن جامۀ سربازي امام زمان
تو را به خاطر تمـامی الطـاف   . 1ارمزگهایت شکر میتو را به خاطر تمامی نعمت! خدایا

گذارم و از تـو  سرم را عاجزانه بر خاك می! پروردگارا. گویمات سپاس میخفیه و جلیه
لقـاي خـویش متّصـل فرمـایی؛      هاي عظیم را بـه نعمـت  خواهم این نعمتمصرّانه می
رحمـت  ام، ولی از آنجایی کـه  دانم هرگز استحقاق چنین تقاضایی را نداشتهاگرچه می

کـنم؛  می انه تقاضاي خویش را تکراردوارالطاف بیکرانت بر همه چیز پیشی گرفته، امی
شهادت در راهـت  ! پروردگارا. گردانیدانم که هیچ امیدواري را ناامید باز نمیمی] زیرا[

  .از قصور ما بگذر! پروردگارا. را نصیب بندة حقیر گردان
  

  )رینقصرشی 1345 - 1366(اهللا فالحی عزّت شهید 
دانم که هالکت و نکبت هنگام جان دادن نیست، بلکه هنگامی اسـت  می! خدایا... 

که بنده نداند که بندة چه کسی شده است؛ اگرچه به ظـاهر بگویـد خـدایم پروردگـار     
عالمیان است یا نگوید، ولی در عمل خدایش پول و مال و مقام و فرزند و پـدر و مـادر   

است که مرگ باعزّت و عظمت و شـهادت در  ] کسیانسان واقعی . [گردد 2]همسر[و 
دهـد، در آن وقـت کـه دسـتور خـدا و      راه تو را به ماندن با ذلّت و بدبختی ترجیح می
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نکند دنیا با این آراستگی و زینـت او  . جهاد و قیام و دفاع از دین مقدسش جاري باشد
عروسـی،  زهرا فریب دهد و شیطان او را وسوسه کند که تـو یکـی جـوانی، تـو هـم تـا      

کنـی و آن دیگـري هـم سـنّی از او گذشـته و بـر او       دیگري تو فرزندانت را چکار مـی 
اش شـود و دیگـري بـا روحیـۀ     طلبـی مـانع جبهـه   واجب نیست و دیگري هم ریاست

منافق خویش نیز شیطان گردد و مانع شود که دیگران دیـن خـدا را نصـرت دهنـد و     
دهنـد، اینجاسـت کـه اي    ر خانـه قـرار مـی   گروهی پدر و مادر او را در فشار مانـدن د 

از تو، روحیه و حرکت در راه نصـرت دینـت را بایـد خواسـتار شـد و از تـو اي       ! معبود
خواهم که مرا جزو اصحاب یزید به شمار نیـاوري و مـرا در ریخـتن خـون     می! خداوند

شهدا شریک قرار ندهی و فردي خیانتکار نباشـم؛ چـون در مقابـل زحمـات امامـان و      
! خـدایا . و خون شهدا مسئول هستیم و باید پاسـداري نمـاییم   )علیه السالم(م حسینقیا

عجـل اهللا  (خواهم که مرا جزو منتظران صاحب عصـر، حضـرت مهـدي موعـود    از تو می
به حقیقت دوست داشـتم بمـانم تـا ظهـور حضـرت      ! بله. قرار دهی )تعالی فرجه الشریف

و با نظر لطـف، آقـایم مـرا جـزو سـربازان      ] مرا ببین[ )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حجت
خود قرار دهد، ولی اکنون که دشمن خدا به مبارزه بـا دیـن حـق و دوسـتداران امـام      

پرداخته، ترجیح دادم که تا آخـرین دم و قطـع نفـس     )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
دهـد و آنچـه از   با متجاوزان نبرد نمایم تا شاید خداوند مرا جهادگري در راه خود قرار 

دارم، بـه   )علیـه السـالم  (ایمان و مردانگی و شجاعت و شهامت آموخته از مکتب حسـین 
  .نمایش و به مرحلۀ عمل بگذارم

  
  )سمنان 1336 - 1362(احمد فیروزبخت  شهید 

مـان،  بر حال زارم ترحمی کـن و مـرا بـا جمـع شـهیدان همیشـه زنـده       ! خداوندا
ببخش گناهـانم را و عصـیانم را   ! پروردگارا. شهداي دشت گلگون کربال محشور گردان
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، در زمرة شهدا قـرار ده تـا در قیامـت بـا     ]که شهید شوم[و مرا که لیاقت آن را ندارم 
سـرافراز   )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (جمع شهیدان به پا خیزم و در برابر رسـول خـاتم  

ـ    ! پروردگارا. بایستم و سرافکنده نباشم ت تـوان و نیرویـی ب بخش تـا پیوسـته در   به امـ
ت عزیـزِ در خـطّ امـام موفّـق و      ] پیروي از[ اوامر امام بزرگوار، خمینی کبیر و روحانیـ

  .به بازماندگان صبر و اجر عطا کن! پروردگارا. پیروز باشند
  

  )داراب 1340 - 1361(باز قائدي علی شهید 
اه رضـا و  کنم تا نیکبخت و کامیاب شوم و با شهدایی کـه در ر تو را شکر می! الهی

حمـد و  ! الهی و ایـزدا . خشنودي تو، در نیستی را کوفتند تا هست شوند، همخانه شوم
و گناهانم را ببخش و دریچـۀ مغفـرت و رحمتـت را    ] هاکردن[ثنایم را بپذیر و جوانی 

به روي من باز کن و حـال مضـطرب و پریشـانم را در جـوار رحمـت خـود بـه سـوي         
  .بهشت راهنمایی کن

  
  )الر 1345 - 1367(اظمی الري جواد ک شهید 

اللّهم اجعل محیـاي محیـا   « 1؛»انّا هللا و انّا الیه راجعون«؛ »الرّحیماهللا الرّحمن  بسم«
د  د و آل محمـد و مماتی ممات محمداً و آل محمرا[مـرگ در بسـتر   ! خـدایا . »محم [

شـهادت  در میدان نبـرد بـه   ] یارانش[تن  72و ) علیه السالم(نصیب من نکن که حسین
  .رسیدند
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  )سپیدان 1342 - 1364(مراد کریمی  شهید 
دهم که مـرگ در رختخـواب   قسم می )علیه السالم(تو را به سر بریدة حسین! خدایا

  .خواهد که فقط در راه خودت کشته شومدلم می! خدایا. را نصیب من مگردان
  

  )شوشتر 1344 - 1365(علی کالهمال حسن شهید 
ما را از خاسران در دنیا و آخـرت قـرار   ! خدایا. دت برسانما را به فیض شها! خدایا

  .مده
  

  )خوزستان 1337 - 1361(محمدحسین گلپایگانی  شهید 
چقدر مهربان و بخشنده هستی که به خاطر جـانی کـه بـه مـا ارزانـی      ! خدایا

ما چگونه شکر این همه نعمت و مهربـانی را  ! دهیاي به ما وعدة بهشت میداشته
ایـم کـه شـیاطین و ایادیشـان، هـر روز      در موقعیتی قرار گرفته! ایاادا نماییم؟ خد

چینند و براي مقابلـه و ایسـتادگی در برابـر ایـن     علیه نظام اسالمی ما می توطئه
! خـدایا . طلبیم که فریب این دغلکاران را نخـوریم همه حیله، لطف و مهر تو را می

  .ل کننائ قرار بده و مرا به فیض شهادت مرگم را در راه خودت
  

  )ممسنی 1339 - 1362(حیدر گودرزي  شهید 
شهادت، این آخرین حـد  . مرا به تنها آرزویم که شهادت است، برسان! خداوندا

به جز این خون ناقابل در درگاهت کـه خـود نیـز    ! خداوندا. ... نهایی تکامل انسان
این خـون را  ! بارالها. امانتی است نزد ما، چیز دیگري ندارم که تقدیم راهت نمایم

  .قبول درگاهت فرما
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  )فراشبند 1331 - 1360(علی لطافت غالم شهید 
دهـم کـه مـرا    تو را به خون شهدا از صدر اسالم تاکنون و آینـده قسـم مـی   ! خدایا

  .براي فدا کردن خون قرمز و ناچیز خود در راه دین مبین اسالم یاري دهی
  

  )تویسرکان 1344 - 1366(حسن مالمیر  شهید 
شـهادت  . مرا و ما را پاك کـن و سـپس خاکمـان کـن    ! ، معبودا، پروردگاراخدایابار

آخرین و واالترینِ آرزوهاي بندة حقیر است و چون بهترین و باالترین راه رسـیدن بـه   
ام تـا بتـوانم بـراي    دانم، پا به میدان نبرد گذاشتهخدا را جهاد و جنگ علیه کافران می

شـهادت   ند متعال بندة حقیر را الیق بدانـد، رضاي خدا حرکتی کرده باشم و اگر خداو
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (قلـب امـام زمـان   ! خدونـدا  - 1. اهللاشـاء   نرا نصیب من نماید، ا

ت را بـر سـر مـا پاینـده بـدار؛            ! خداوندا - 2را از ما راضی بفرما؛  )الشریف سایۀ امـام امـ
یـاران امـام را   ! خداونـدا  - 4گوییم، عمل کنیم؛ توفیق بده که به آنچه می! خداوندا - 3

  ... .داري بفرما نگه
  

  )ریزنی 1340 - 1364(محمدرضا مبین  شهید 
شناسی ات را خوب میتو خود از دل هر بندة خود آگاه هستی و تو بنده! خدایا

. نامـه بنویسـم  دانم که به نام یک رزمنده بنشینم و وصیتو من خود را الیق نمی
ام سم؟ از اعمال بـدم بنویسـم؟ از دور مانـدن از قافلـه    چه بگویم و چه بنوی! خدایا

خواهم بـه حـقّ آن   از تو می. تو رئوف هستی و مهربان! بنویسم؟ ولی خوب، خدایا
است و جوانان را به شورش انداخته کـه ماننـد   ] باقی[خونی که هنوز جوشش آن 

که همه چیز آیند؛ تویی عاشقانه به سوي تو می )علیه السالم(یاران خود امام حسین
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کنی و جز تو کسی نیست و هیچ کاري جز به ارادة تو هستی و هرچه بخواهی، می
     تـو خـود  ! بکـن و خـدایا   نیست؛ به عزّت و جاللت، مرا هرآنچه که دوسـت داري، 

دانی که جز براي رضاي تو و براي یـاري دیـن تـو بـه جبهـه نیامـدم و از تـو             می
و امـروز  . و ضعیف این قدم نـاچیز را قبـول کنـی   خواهم که از این بندة حقیر می

هـا  تک افراد است که راه شهدا را ادامه دهند و نگذارند که ایـن خـون   وظیفۀ تک
خواهم که راه شهدا را پررهـرو کنـی؛ چـون اگـر     از تو می! پروردگارا. مال شودپاي

  .تواندیخدا نخواهد، نم] اگر[دهم، ولی من راه شهدا را ادامه می 1*کسی بخواهد 
  

  )کرمانشاه 1341 - 1365(احداهللا محسنی  شهید 
خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت و در زیر پرچم اسـالم بـا   از تو می! خدایا

کنم که این بهترین راه را براي رسیدن بـه  تو را شکر می! خدایا. اولیاي خود قرار دهی
ام صبر و مقاومـت  به خانواده! اخدای. خودت به این بندة حقیر و گناهکار ارزانی داشتی

و تالش همراه با آگاهی عطا کن و به دوستان و آشنایان توفیق عطا کن تا رضایت تـو  
    .را معیار حرکت و انتخاب عمل خویش قرار دهند

  
  )کاشمر 1335 - 1365(اکبر محمدنژاد علی شهید 
کشـور  اینک براي قـرب بـه درگاهـت و بـراي دفـاع از انقـالب اسـالمی و        ! خدایا

آمدم تا که با تالش و کوشش براي حفظ دیـن و  ! خدایا. اماسالمی پا به جبهه گذاشته
آیین تو سعادت دنیا و آخرت را به دست آورم و درضمن به وظیفـه و مسـئولیتی کـه    

! خـدایا . بر دوشم بود نیز، عمل کرده باشم و دین خودم را به اسالم و انقالب ادا نمـایم 
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گونه که شایسته اسـت، عمـل کـنم و اعمـالم تنهـا بـراي تـو        نم آنمرا یاري نما تا بتوا
. این هجرت و جهاد و شهادت را خـالص نمـا و قبـول درگاهـت بگـردان     ! خدایا. باشد
کنم که به من لطف نمودي و مرا هدایت کـردي و از گمراهـان و   تو را شکر می! خدایا

ام و براي گسـترش  رت کردهحاال که از شهرم هج! خدایا. وابستگان به دنیا قرار ندادي
دین تو مشغول جهادم، از فیض بعدي، یعنـی شـهادت محـرومم نسـاز کـه شـهدا در       

مـن  . گـردد جاي عالی هستند و شهادت، فوز عظیمی است که نصیب هر کـس نمـی  
شهدا مـرده نیسـتند، بلکـه شـهدا زنـدگی      . کنم که در راه خدا شهید شومافتخار می

  .برندهاي الهی بهره میو از نعمتاند نوین دیگري را آغاز کرده
  

  )قم 1343 - 1367(امیرمحمد محمودزاده  شهید 
این بندة حقیر و روسیاهت از تو درخواست دارد که او را ببخشی و با فضـل  ! بارالها

و کرمت با او عمل نمایی و هرچند لیاقت شـهادت نـدارد، ولـی شـهادت را نصـیبش      
  .بفرمایی

  
  )زنجان 1332 - 1361(امیرحسین موسوي سید شهید 
در راه حفظ اسالم و قرآن، شهادت را که آرزوي قلبـی مـن اسـت، نصـیبم     ! بارالها

گویان از این دنیـا بـروم و بعـد از    ام و آرزو دارم اهللاگویان بزرگ شدهبفرما؛ زیرا اهللا اهللا
ـ   «شهادتم، دست بر روي قبرم بگذارید، جمالت شریفۀ  داً اهللا اکبر، ال الـه الّـا اهللا، محم

  .که شعار همیشگی من است را خواهید شنید» اهللارسول
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  )بافت 1337 - 1361(پور بردسیري علی موسی شهید 
شهادتی را جایگزین مرگم قـرار بـده کـه در    ! خواهم که بارالهاخدا می 1]درگاه[از 

د راهت و تحت هدایت پیام همراهـی  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (آورت، حضرت محمـ ،
! خـدایا . هـا باشـم  و پیـروان خلـف آن   )علـیهم السـالم  (ۀ معصومینو مقرّبان ائمدوستان 

ام ده تا از آن کسانی باشم که سرمایۀ وجودشان را در پیشگاه تو تقدیم داشـته و  یاري
انـد و در پـی تزلـزل و    اند و سر بیعت خود استوار و پابرجـا ایسـتاده  خویش را بازیافته

پوینـدة راه آن  ! خـدایا . انـد قـرب جـوارت پاسـخ داده   تردید، محبت تو را بـا انتخـاب   
شهیدانی باشم که به عشق تو و حیات در لواي حقّ پرچم هـدایت، قـدم اسـتوار و بـه     

از تـو  ! خـدایا . تزلزل، جام گواراي شـهادت را نوشـیدند  و بی... اند دشمن پشت ننموده
و مرزبانـان و   )معلیـه السـال  (خواهم شهادت را چنان مقدور فرمایی کـه امـام سـجاد   می

براي تو و دیـن تـو، بـا طـاغوت و کفـر کـافر        ! طلبند؛ پس اي خدامجاهدین از تو می
هـا عـدل و داد و   جنگیم تا یزیدیان زمان را برداریم و از بین ببـریم و بـه جـاي آن   می

  .مساوات را جایگزین نماییم
  

  )ساوه 1329 - 1360(شهید سیدحسین میرهاشمی  
دانـی کـه   دانی که من چقدر مشتاق شهادتم و نیز میو خود میت! خدایا، پروردگارا

کشـم و اگـر   اگر توانستم، مـی . هدف من، شهادت نیست، بلکه پیروزي در راه تو است
  .شومنتوانستم، در راهت کشته می
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  )کنارفریدون 1334 - 1365(خیراهللا نانواکناري  شهید 
پا تقصـیر خـود را بـه درگـاه      امیدوارم که این بندة حقیر و سر تا! اي خداي بزرگ

هـاي کوچـک مـا را در پیشـگاه خـودت قبـول       اقدس خویش بپذیري و ایـن حرکـت  
ایـم،  فرمایی و این جان ناقابل خـویش را کـه بـه پیشـگاه احـدیتت بـه ارمغـان آورده       

بپذیري و مرا شهید بخوانی که این آرزوي دیرینۀ من بود و این اعتقاد مـن اسـت کـه    
ترین راه رسـیدن  ترین و نزدیکتر است و مطمئنفالحی عظیمشهادت نوري عظیم و 

خواهم که نیت من را خالص و مخلـص بـراي خـودت    از تو می! و خدایا. باشدبه تو می
آیم کـه تـرس   در حالی به سویت می! خدایا. بگردانی و مرا شهید در درگاهت بپذیري

ه نصـیبم نگـردد و از   از گناه و منیت خود دارم که چیزي جز عـذاب و رنـج و شـکنج   
شـوم کـه جـرأت    نگرم، چنان به خود مغرور مـی طرفی چون به رحمت و مغفرتت می

. ، عفـو و رحمتـت زیـادتر اسـت    ]است[اگر گناه من زیاد ! کنم؛ لذا خدایاگناه پیدا می
. باشـد من گناهکار باشم، ولی گناه من از رحمتـت زیـادتر نمـی   ] که[هر چقدر ! خدایا
ت مـرا خـالص      آیم و از تـو مـی  امیدي به سویت می من با چنین! خدایا خـواهم تـا نیـ

  .گردانی و مرا به عنوان شهید درگاهت بپذیري
  

  )مهران 1349 - 1366(قدرت نظري  شهید 
در ایـن راه  ! خـدایا . نامـه را نوشـتم  من در راه تو قدم نهادم و این وصیت! بار خدایا

  .ن بگردانمرا موفّق بگردان و مقام عالی شهادت را نصیب م
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  )همدان 1343 - 1365(تقی نوري  شهید 
این بـراي چنـدمین بـار اسـت کـه      ! بارالها، معبودا، موالي من، اي خداوند سبحان

دانم که لیاقـت شـهید شـدن را نـدارم، ولـی از      خودم خوب می. نویسمنامه میوصیت
  !اعماق قلبم و با تمام وجودم راضی هستم به رضاي حضرتت، اي خداي مهربان

  
  )هنگکبودرآ 1343 - 1365(محمدباقر نوري  شهید 

»د و آل    ! بارالها. »ارحم ضعف بدنی یا رب زندگانی همه را هماننـد زنـدگانی محمـ
د   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(محمد د و آل محمـ صـلی  (و مرگ همه را همانند مرگ محمـ

  .شاء اهللا نا. قرار بده )اهللا علیه و آله و سلم
  

  )تهران 1338 - 1361(پور اديجواد و شهید 
  .نجاتم ده، رهایم ساز، آرامشم بخش! خدایا

  دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی      دیوانۀ تو هر دو جهان را چه کند؟
  .شهادت، این مرگ باسعادت را نصیبم کن! الهی

  
  )دامغان 1343 - 1365(نژاد محمدابراهیم وفایی شهید 

جه و کرامت خـود شـهادت را نصـیبم کـرد، در     خواهم که اگر به دید تواز خدا می
  .ها رهانیده و مرتبۀ یقین را به من عطا فرمایدهنگام وصال مرا از تمامی وابستگی
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  )دزفول 1338 - 1361(عبدالرّحمان هودگر  شهید 
    ام، مـرا  ات آمـده مـن بـه سـر سـفره    ! اي خـدا . مرا جزو سربازانت قرار بده! اي خدا

همـه چیـزم را   . کشم بار دیگر سالم برگـردم ن دیگر خجالت میم. نصیب برنگردانبی
اي معبودم، اي که امیدم به تو است، اي کـه نگـاه   . دهم تا شاید مرا فراخوانیبه تو می

مـن  . سادگی وداع گـویم ام کن تا نجات یابم و این دنیا را بهیاري! هدفم تو هستی] و[
چیـز بـرایم    ام و هـیچ و آن را طـالق داده ام به خاطر پیوستن به تو، از این دنیا گذشته

تکّـه شـدنم بـراي     در راه تو نیست و هیچ چیز برایم گـواراتر از تکّـه   تر از مرگشیرین
  .نجات دینت نیست

  
  )یاسوج 1342 - 1367(محمد یوسفی گل شهید 

بیند، پوستی نازك و استخوانی شکننده و عمـري  انسان از زمانی که خویش را می
مـرا  ! هاي بسیار و عواقبی هولناك دارد؛ پس پروردگارافراوان و نوشیدنی کم و آرزویی

محمد، و بندة ناصالحی کـه قلبـی محجـوب و نفسـی     ببخش و بیامرز؛ این حقیر، گل
اینک من در سنگر مـردان  . معیوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر دارد

وقـت  هـر . کشـم رابرشـان خجالـت مـی   کنم و در بحق، حقیرانه به چهرة آنان نگاه می
شـود کـه مـرگ را از    چنـان مـی  بینم، این خجالت و حقـارت آن عکس روح اهللا را می

بـاز اي خـداي مهربـان و اي خـداي مـن، اي آفریـدگار، اي       . ... کنمخداوند طلب می
کـنم کـه مـرا بـا تمـام      از تو عاجزانـه تقاضـا مـی   ! رحیم] و[پذیر و اي رحمان حاجت

اکنـون تمـام امیـدم    هم! اي کریم، اي بزرگوار. ي جهاد در راه خودت بپذیرگناهانم برا
پایانت، لیاقـت شـرکت در   از راه لطف و احسان بی! پروردگارا. به تو است، ناامیدم مکن

  .نصیبم کن و شهادت را به من عطا فرما] را[هاي نبرد جبهه
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   نیایش: فصل هفتم   

  
  )اراك 1338 - 1361(حسین آنجفی شهید غالم 

تر از آنم که بتـوانم  ات بسیار ضعیف و ضعیفدانی که من بندهتو خود می! خداوندا
در ] را[جسمی ناتوان دارم که البته در اختیار تـو اسـت و آن   . خدمتی به اسالم نمایم

اکنـون در  . دانـم من هر لحظه را آخـرین و بهتـرین لحظـه مـی    . کنمراه تو قربانی می
  .اي خود هستمسنگر هم با خد

  
  )شهرکرد 1347 - 1366(فاطمه اسدیان  شهید 
  این بنده پی آب و غذا نامده است! یارب

  وز پی عقل و کمال و ره راست آمده است                                                
ا گـاه و بـی   هاست که دویدهام، ما سالعاشقم، شیفته! خدایا گـاه بـه زمـین    ایم، امـ

تـو  ! خـدایا . از درون ما آگـاهی ! خدایا. اگر امید به تو نبود، اکنون نیز نبودیم. ایمافتاده
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ام تا کشته شـوم و بـه مبـارزه بـا دشـمن      من آماده. دانیشناسی و نیازم را میمرا می
  .بروم )صلی اهللا علیه و آله و سلم(دین محمد

  
  )کرج 1340 - 1361(سیدساعد افتخاري  شهید 
  .پناهمان بده! اي پناهگاه. ایمب که به تو پناهنده شدهما را دریا! خدایا

  
  )ریزنی 1322 - 1364(شهید سیدمهدي افسر  
دانم و ایـن فرمـانبرداري، از بنـدگان    طاعت و بندگی را فقط شایستۀ تو می! بارالها

، بهتـرین نـوع طاعـت    ]است[آید و نماز که بر عهدة هر مخلوقی صالح و شایسته برمی
تـر آن توسـط متّقـین و مـؤمنین و مخلصـین      و اولیایت و درجات پایین از جانب انبیا

  .مقداراین بندة بی] جانب[و قصور و نافرمانی از ] است[درگاهت 
  

  )نائین 1342 - 1361(احمد امامی بافرانی  شهید 
دارم و بـه تـو   دوستت مـی . تو را طلب کردم، تو را یافتم و تو را شناختم! پروردگارا

قلبم را حجابی پوشـانده و هـواي نفسـانی    ! بارالها. ودت مرا یاري کنورزم، خعشق می
شود، ایـن حجـاب   بر وجودم حاکم شده و مانع کُرنش در برابر عظمت و بزرگی تو می

وجودم را وابسـته  ! پروردگارا. اي از جمالت را در وجودم قرار بدهرا از قلبم بردار و اشعه
زبانم را به کالم خودت گویا سـاز  ! خداوندا. مگذاراي مرا به خود وادانم، لحظهبه تو می

به من توفیق خـدمتگزاري در  ! معبودا. و مرا با بندگان صالح و پیامبرانت همنشین کن
اخـالص در عمـل،   ! پروردگـارا . راه اسالم و فداکاري در حفظ حریم دینت عنایت فرما

  .صداقت در نیت و جهاد در راهت را نصیبم ساز
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  )زرین شهر 1339 - 1360(ي باغبادرانی مسعود امیر شهید 
شود؛ به نـام کسـی کـه    گونه وابستگی میبه نام کسی که یاد او باعث بریدن از هر

ها عطا فرموده است؛ بـه نـام خـدایی کـه هرگـاه یـاد       گیري را به انسانقدرت تصمیم
  .کنداوییم، قلبمان از تپش فروگذار نمی

  
  )فردوس 1344 - 1365(مهدي بخشایش  شهید 

اللّهم عرّفنی نفسک فانّک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسـولک اللّهـم عرّفنـی    «
اللّهم عرّفنی حجتک فانّـک ان  . رسولک فانّک ان لم تعرّفنی رسولک لم اعرف حجتک

تو مرا به خود بشناسـان کـه اگـر تـو     ! اي خدا«؛ »لم تعرّفنی حجتک ظللت عن دینی
تـو رسـولت را بـه مـن     ! اي خـدا . نخواهم شناختخود را به من نشناسانی، رسولت را 

تو حجتت را به من بشناسـان،  ! خدایا. را نخواهم شناخت ]ـت[ـبشناسان، وگرنه حجت
گـاه  چه زیباسـت جلـوه  ! معبودا، پاك پروردگارا. »وگرنه از دین خود گمراه خواهم شد

این منم کـه  ! همتااي خداي بی. در حیرتم! چه باشکوه است نمایشگاه جاللت! جمالت
آیا این منم کـه توفیـق نظـاره بـر فـروغ      . افتخار شهادت در راهت نصیبم گشته است

دانم این لحظاتی که از پروازم به سـویت گذشـته   ام؟ نمیتابناك ملکوتی تو را دریافته
است، جزو چه لحظاتی است؟ این همان لحظاتی است که معناي واقعی قبـول درگـه   

پروردگـار مـن، اي   . کنـد خاکی قابل درك و معنی مـی حق شدن را براي این موجود 
هایی بـس  پیش از این بر آن بودم که براي وصول به درگاهت، راه! داناي برون و درون

هاي خطرنـاك و ناپدیـد   ها طی کنم و از منزلگهدور و دراز در پیش دارم، باید مسافت
  .ام تا کوي توپیموده هاراه/ فهمم که من، از گل آدم شنیدم بوي توحاال می بگذرم،
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  )حیدریهتربت 1343 - 1365(رنج محمد پايغالم شهید 
چـه داریـم از   هاي مؤمنین است؛ خدایی که هـر بخش دلبه نام خداوندي که آرام

اي از روح قدسـی او در کالبـد مـا بـود کـه از جرگـۀ       پرتو عنایت او است؛ دمیدن ذره
هـایی  لحظـه . هاسـت گاهی که بهترین تکیهبه نام آن خدای. حیوانیت نجات پیدا کردیم

چـه لـذّتبخش اسـت راز و    . را با او خلوت کردن، معراج و عروج روح را به همـراه دارد 
اش در قالـب تنـگ الفـاظ       حاالتی را به همراه دارد که یک قطـره ! نیاز عاشقانه با خدا

رضـایت او   گنجد و چه نیکو است هجرت به سوي او و آرامش ابدي در جـوار او و نمی
ظهور منجـی بشـریت را هـر   ! بار پرودگارا. ... و داخل شدن در زمرة بندگان و جنّت او

چه زودتر برسان و دشمنان اسالم را نیست و نابود، و خادمان به اسالم را نصـرت عطـا   
  .بفرما، آمین

  
  )خمین 1342 - 1365(علی تدبیري غالم شهید 

دن را عطا فرمـود و از میـان مسـلمانان،    ها نعمت مسلمان بوانسان] خداوند به ما[
نعمت شیعه بودن و از میان شیعیان، شیعۀ دوازده امامی بودن را عطـا نمـود و نعمـت    

هاي این امـام عزیـز، مـا    رهبري آگاه، خمینی کبیر را به ما عطا نمود تا در سایۀ تالش
از . ام کنـیم از بند طاغوت رهایی یابیم و براي اعتالي اسالم عزیز و نجات خودمان قیـ 

  پایـان خـود رهـا نمـود،         هـاي بـی  طـاغوت  1]يزیـر سـلطه  [خداوند متعال که ما را از 
هاي ارزندة او را شـکرگزاري کنـیم و بـه    خواهم که ما را توفیق دهد که همۀ نعمتمی

  .پسنددگونه بمیریم که او میگونه زندگی کنیم و آنما توفیق دهد که آن
  پسنددچه قضا مید          رضایم بدانپسندقضایم اسیر رضا می
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  پسندددست و پا میچرا دست یازم، چرا پاي کوبم      مرا خواجه بی
هـا و هسـتی را بـه مـا عطـا      هـا و مـال  مگر تو خـود ایـن جـان   ! اي خالق منّان ...

تـر  گیري، نعمتی بزرگننمودي؟ پس چقدر بزرگواري که وقتی امانت خود را از ما می
تـو نـاتوان    1 اریص پس زبانم از گفتن سپاس و شکرگز نمایی؛ه ما عنایت میاز آن را ب

به ما قدرت و توانایی بده که از بندهاي فریبنـدة دنیـا و   ! است، ولی اي خداوند متعال
ارزش را امیدوارم خداوند این جان بـی . ... هاي شیاطین رها شویم و به تو بپیوندیمدام

قبول کند تا خـون ناقابـل خـود را پـاي درخـت پرثمـر        از ما، به کرم و بزرگواري خود
  .اسالم بریزیم

  
  )تهران 1342 - 1364(بابا محمدرضا جعفرپور قره شهید 

ورزد، او نیازي که به یک هیچ عشق مـی خرد، بیاش را میموالیی که ناز بنده
چه کسـی دیـده   «؛ »لم ار مولی کریما اصبر علی عبد لئیم«کیست؟ ما کیستیم؟ 

راسـتی، تـا   » الیی کریم که چنین بر بندة پست و دون خود صبر نمایـد؟ است مو
اید که سخنی را به کودکی گفتـه باشـید و او بـه سـخنانتان اعتنـایی      کنون دیده

اید معلّمی را که شاگردش را جهت تنبیه و ارشاد، راهنمایی نکرده باشد؟ آیا دیده
ها و استی، حال ما در این زماناعتنایی کرده باشد؟ رکرده باشد و او در هر بار بی

راستی تا چه مقدار صبر خـواهیم نمـود؟ در   ه هاي مشابه آن چگونه است؟ بزمان
ها و عنادهاي بندة گنهکار، خداوند کریم، قادر، متعال، عزیز، جبار، مقابل لجاجت

ایـن همـه صـبر    ] دلیـل [راسـتی   نیاز چگونه باید برخورد نماید؟ بهبی] و[متکبر 
بنـدوبار، لئـیم و   شـکننده، بـی  توبه ابل بندة شرمندة گنهکار،متعال در مقخداوند 
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راسـتی   باشد؟ آیا بـه همه، با نهایت لطف و مرحمت می پست چیست؟ چرا با این
العـادة حضـرتش داللـت دارد؟    مطلبی به غیر از عشق و عالقه و محبت فوق] به[

به جز او؛ هرچه جـز او   وجودي که هستی، جلوة او است، در این عالم نیست! آري
اي خلـق فرمـوده و ایـن    اي و نشانهبا وجود این، خلقتی و  جلوه. است، عدم است

ادعونی اسـتجب  «این کیست که ! آري. نشانه را مورد اکرام خویش قرار داده است
ایـن  ! آري! فرماید؟ چه زیباست و چه بزرگ است این عشق و این عالقهمی 1»لکم

اي پـدر و مـادر، اي هـر    . این او است که خریدار آن است او است که جان داده و
رسـد، اي همـۀ مردمـان، اي زمـین، اي آسـمان، اي      که این سخن به گوشش می

راستی چه کنیم؟ سرمایه از او، خریدار  چه کنیم، به! هاي اوهاي او و اي نشانهآیه
، چه کنیم؟ چـه  او، سود هم از او، نفخ جان از او، بازگشت آن به او، و رسیدن به او

اي داریم؟ آیا خست بـه خـرج دهـیم و از فرمایشـش سـرپیچی کنـیم یـا        وظیفه
ــو اســت ! تقــدیمش کنــیم؟ آري ــی و . اگــر الیــق دانســتی، در اختیــار ت ــو مرب      ت

هرگونـه و  ] هستیم[در اختیارت . امر، امر تو است. دهنده و رب من هستیپرورش
مـا  . ن عشق است و تنها عشق از او اسـت بیان، بیا! هر نحوي که خواهی، اي موال

    ایـن او اسـت کـه رو    ! دانـیم کـه عشـق چیسـت؟ آري    مـی ] چه[فهمیم و چه می
  .نمایدمی

  
  )فارس 1344 - 1365(اهللا جلوداري شهید زمان 

آفرید و صورت زیبـا و   همتا و یکتا که سیرت نیکبه نام قادر دانا و خداي بی
سالم بر او که معشوق عاشقان دلباخته اسـت و   .جهان را به بهترین وجه بیاراست
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سالم بر آن حضـرت حقّـی کـه همـه از اویـیم و بـه       . محبوب شیفتگان درگاهش
 1.»انّا هللا و انّا الیه راجعـون «که در قرآن کریم آمده  سویش خواهیم رفت، همچنان

م سال. چنان قرار ده که روسفید به سوي تو آیماین رجعت را براي من آن! خداوندا
دل بر آن محبوبی که شهادت را سعادت قرار داد و سالم این شهید شیفته و خسته

 االولین و اي آخـر  اي محب، اي اول. بر روندگان راه عشق و سیر و سلوك انسانی
چنان بزرگی که هرگز به وصـف نیـایی و تمـامی    آن! االخرین، اي نور و اي قدوس

اي از صفات تو را به زبان آورده یا به کاغذ گوشه ند که بتواننداها عاجزها و قلمزبان
الرّاحمینی که پیامبران گرامی را براي هدایت و سعادت  آورند و سالم بر آن ارحم

تا  )علیه السالم(درود این شهید بر تمامی آن بزرگواران از حضرت آدم. انسان فرستاد
صلی (بن عبداهللا حمدبه خصوص بر حضرت م )صلی اهللا علیه و آله و سلم(حضرت خاتم

تـو  ! خـدایا . که بهترین خلیفۀ خدا بر روي زمـین قـرار گرفـت   ) اهللا علیه و آله و سلم
ات را براي سعادت و نجات ما فرستادي، اما ما بندگان طاغی حق پیامبران گرامی

نشناختیم و فرمان به جاي نیاوردیم که از این بابت، عاجزانه تقاضاي عفو داریم به 
ت ایـن   ! ترین مهرباناناي مهربان. عبد عاصی و گناهکار خصوص این درود و تحیـ

یعنـی   )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (حقیر بر اوصیاي معظّم و جانشینان رسول اکرم
ند روي زمین و شافع ما در روز اکه حجت حقّ) علیهم السالم(ستارگان آسمان والیت

  .ند براي عالمیاناواپسین و رحمت
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  )سمنان 1343 - 1366(عیل جمال اسما شهید 
تـرین درجـات   لـی ترین مراتب ایمان و تصمیمم را بـه عـا  ایمان مرا به کامل! خدایا

  .ها و عمل مرا به بهترین اعمال تبدیل کنیقین برسان و نیتم را به بهترین نیت
  

  )خمین 1338 - 1365(اصغر حسینی سیدعلی شهید 
و  1زندگی و تندي و خشم و چیرگی حسدبرم از حرص و طمع در پناه به خدا می

خـرمن  ] از[طالت بر تعصب و پیـروي  ]بـ[ضعف و اندك بودن قناعت و از تندخویی و 
مخالفت با هدایت و خواب از روي غفلت و انجـام دادن کـار بیهـوده و حـقّ خـداي را      
باطل کردن و پافشاري در گناه و کوچک شمردن معصیت و بزرگ شـمردن طاعـت و   

اللّهم اعوذ بک مـن سـوء المعاملـه    «به تهیدستان و بدرفتاري با زیردستان؛  توجهیبی
خواهم که همسرم و فرزنـدانم را صـابر بگردانـی    از تو می! پروردگارا. »لمن تحت ایدینا

از تو مسئلت دارم که ! خدایا. تر باشندها در جهت اسالم و انقالب اسالمی موفّقکه آن
و نامالیمات دنیا و شرایط جامعه بیدار گردانی تا بتوانند  هاي حوادثها را در میدانآن

بـه فرزنـدانم عطـا فرمـا تـا      ] را[وارثان راه شهیدان باشـند و رسـالت روحـانی شـدن     
هـا را اجـر و   گیـرم کـه آن  من تو را شاهد و گـواه مـی  ! خدایا. پیامرسان دین تو باشند

! خـدایا ...  .گیرنـد اش مـی ها که شهید شدند، نیستند که پاددهی و فقط آنمزدي می
تـو را  ! خدایا، بارالهـا، معبـودا  . ... حکّام واقع شوم] ظلم[برم از اینکه مورد پناه به تو می

. شکرگزارم که مرا هستی بخشیدي و از فضل و کرم و رحمانیت خود هـدایت نمـودي  
خواهم آخـرین لحظـۀ مـرگم مـؤمن از دنیـا بـروم و مـرا عفـو         از تو عاجزانه می! خدایا
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فرمایی به آنچه قاصر و گنهکارم که زندگی را با غفلـت از یـاد و شـکر تـو گذرانـدم و      
  .حدود تو را رعایت نکردم

  
  )باختران 1338 - 1364(روز سیدعباس خجسته شهید 

با کدامین آبرو به درگاهت بیـایم، در حـالی کـه ایـن وجـود، ضـعیف و       ! پروردگارا
کـدامین توشـه و   ] بـا ! [بـار پروردگـارا  . ت استناتوان و سر تا پا آلوده به گناه و معصی

دانم اگر از روي عـدالت دربـارة مـن قضـاوت     عمل صالح به سویت بیایم که خوب می
با کدامین عبادت به سـویت بیـایم، گرچـه    ! خدایا. کنی، باید در اعماق دوزخت بیفتم

احـدیت  هاي بیکران دانم که تمام عبادات این بندة حقیر، شکر یک لحظه از نعمتمی
  .نیست
  

  )تهران 1340 - 1362(هزاره حمید خسروي هیدش 
نام تو آغاز کنم و جـز تـو فکـري در سـر     ] با[اي را که جز هرگز نیاور لحظه! خدایا
باشم، بنا به تکلیـف شـرعی   اکنون که عازم جبهۀ جنگ علیه کفر صدامی می. بپرورانم

به خدمت برادران و خـواهران   ام را در چند جملهنامهبر خود واجب دانستم که وصیت
سخنم را با تو آغاز کردم؛ زیـرا کـه تـو خـالقی و مـن مخلـوق؛ تـو        ! خدایا. عرضه کنم

ام تا در نماز خون بـا  به جبهه آمده! خدایا. بزرگی و من کوچک؛ تو معبودي و من عابد
! خـدایا . کنـد اي رهایم نمـی کشیدن به سوي تو لحظهتو سخن بگویم؛ زیرا که میل پر

وار همچون هزاران شـهید دیگـر، جـان خـود را نثـار ایـن       ام تا بار دیگر اسماعیلمدهآ
انقالب کنم، خود قربانی شوم تا شاید شمعی فروزان و مشعلی سوزان براي پوینـدگان  

ام تـا در مکتـب شـهادت درس آزادي بیـاموزم و خـود را از      آمـده ! خـدایا . راه تو باشم
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کند، برهانم و بـه  تر میارت را بر پاي انسان محکمبندهاي دنیا که هر لحظه زنجیر اس
توانستم این جامـۀ تنـگ را بـدرم و از ایـن     ]می[اگر ! خدایا. سوي تو بیایم تا آزاد شوم

اند، رها شوم و به سوي تو بیایم، یـک لحظـه   زندان که براي فرزندان آدم درست کرده
  .گذاشتمجانم را در دام صیاد نمی

  
  )داراب 1337 - 1366(قاسم خسروي  شهید 

قلب مـا را  ! هااي معبودي که رحمانیت و بخشندگی داري و اي عوض کنندة قلب
هـا بـه   هـا و کارهـا و حاجـت   همۀ مهـم ] که[و شناخت ما را در دینت ثابت کن و اي 

مـن در برابـر دریـاي    ! خـدایا . تو بر هر چیزي قـادري ! دست تو است و اي خداي توانا
ات، خـاك  هستم در دهان موري و در برابر بندگان شایسـته  ايتو، دانه] لطف[بیکران 

! پروردگـارا . امام و همراه بسیجیان معشوقت بـه جبهـه آمـده   ته کفش سپاهیانت شده
زننـد  هاي بدنم صـدا مـی  کنم، سلولدانم در من چه شده است و وقتی گوش مینمی

عجل اهللا تعـالی فرجـه   (بینم با نام مهدي، می]کنمفکر می[وقتی . »یا حسین، یا حسین«
را در ذهـن     ) عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ام و تـا کلمـۀ مهـدي   به جبهه آمده) الشریف

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (سپاه مهدي تو] در[آیا من ! خدایا. شودآورم، اشکم جاري میمی
بـه  ! خـدایا . هستم؟ آیا من شایستگی دارم؟ اگر من شایستگی دارم، مرا بپـذیر  )الشریف

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (هاي مهديو به مظلومیتش، به درد دل) علیه السـالم (خون حسین
ام و هرچند من بنـدة خـوبی نبـوده   . دانی، به خود برسانمرا هر طور صالح می) الشریف

دیـدم و دور و  ها چشمم کور بود و خودم را میدر سر سفرة بیکران تو نشستم و مدت
] در تمـام [هرچنـد مـن   . ن سفره، اما بدون صاحب سـفره غذاهاي درو] پر بود از[برم 

در جلـوة دنیـا زده   ] دسـت [کردم و ماننـد غالمـی   عمرم فکر لحظۀ آخر را نمی مدت
چقـدر  ! خـدایا . هایی که بین تو و خودم به وجود نیاورده بـودم بودم و چه موانع و پرده
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منافع و دنیایم باعـث  ید نادان بودم که دنیا را بیش از تو دوست داشتم در حالی که با
ا مـن شـنیده   می رسیدن به تو ايام کـه فرمـوده  ام و از خـودت نیـز شـنیده   شد و امـ :

زگشـتم و اکنـون   ؛ مـن نیـز با  »پذیرم و بازگشـت کـن  هرچه هستی بیا، من تو را می«
دانـی کـه مـن روي ایـن کاغـذ در      توانم دروغ بگویم؛ پس تو مـی نمی به تو که! خدایا

خطّ خودم در حـالی کـه اشـکم جـاري بـود و خودکـار را چنـد بـار         مسجد واحدم با 
گذاشتم و اشکم را پاك کردم، به عنوان وظیفه وصیت نوشـتم بـراي همـۀ بنـدگانت،     

. کـنم هـایی  آید سـفارش هرچند با دست ناتوان و روي سیاه خود در برابرت شرمم می
بـرادر بسـیجی    هـاي ها قلبی مهربان نسبت بـه مـن عطـا کـن تـا حـرف      به آن! خدایا

  .ها فکر کنندتر از خودشان را بپذیرند یا الاقل روي آنتر از خودشان و ناتوانکوچک
  

  )نوشهر 1337 - 1364(توفیق دیوساالر کورکورسر  هیدش 
الهی هب لی کمال االنقطاع الیک و انر ابصار قلوبنـا بضـیاء نظرهـا الیـک حتّـی      «

العظمه و تصـیر ارواحنـا معلقـه بعـزّ      تخرق ابصار القلوب حجب النّور فتصل الی معدن
ت خلیفـه اهللا     به نام تو که از توایم، به نام تو که از هیچ. »قدسک مـان آفریـدي و قابلیـ

ت   1*شدن را در وجودمان به ودیعت نهادي و هدایتمان نمودي تا از گنداب  به حمیـ
فـالح راه  و به اعلی علّیین پر گشوده و از تنگناي ظلمت و غرض به سرچشـمۀ نـور و   

ما بندگان را از تو گریزي نیست و این بندة عاصـی و شـرمندة تـو کـه     ! بارالها. ... یابیم
هاست، بر آن است تا به حسب تکلیف شرع مقـدس اسـالم،   گناهانش به سنگینی کوه

وصایاي خود را اظهار کند، هرچند که زبانم ناتوان و قاصر اسـت از بیـان آنچـه در دل    
بر چشـم و گـوش و   ! بارالها. دهدیدي است که رخصت پروازش نمیدارم و اندیشه را ق
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خـواهم  از تو می. رسمشنوم و به یقین نمیبینم و نمیدلم مهر سنگینی است که نمی
هاي مانع را از وجودم برگرفته و با نور یقـین و  به پاس حرمت سالکان طریقت، حجاب

ندگان که با اخـالص و صـداقت در   تمامی ب! بارالها. ... اطمینان دل، هدایتم فرمایی
  .ند را به صراط مستقیم هدایت فرمااپی حقّ

  
  )الر 1339 - 1361(پیما ناصر راه شهید 

از خداوند متعال خواهانم که مرا در این راه راهنمایی کند و قلب مرا بـراي رضـاي   
خودش در تمام حاالت حفظ نماید و این آیه را همیشه در مورد من انجـام دهـد کـه    

بـار  «؛ کـه  1 »]و هب لنا من لدنک رحمه؛ إنّک انت الوهاببعد اذ هدیتنا [ربنا التزغ قلوبنا «
هاي ما را پس از آنکـه هـدایت نمـودي، تیـره و تـار نسـاز و از رحمـت        قلب  !  خدایا

مـن اینـک   ! پروردگـارا . »خودت بر ما ببخشاي که همانا تـو بسـیار بخشـنده هسـتی    
ت   تر از آنم که براي این کوچک ت عزیز پیام بفرستم و یا چیزي بگویم؛ زیرا ایـن امـام

  .ها، نه تنها ما را، بلکه دنیا را مبهوت کرده استها و گذشتهمه ایثارگريبا این
  

  )جهرم 1340 - 1365( اهللا رستگارشهید امین 
در این لحظات آخر، انتظار افاضۀ نورت را دارم تا قلب و جـانم را آتـش زده   ! خدایا
2»انّک علی کلّ شیء قدیر«ات و اعمال و غرایز را بندة تو گردانم که و همۀ نی.  
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  )قزوین 1344 - 1366(رقیه رضایی الیه  شهید 
بر پیشانی ما دیهیم قناعت گذار و سیماي ما را با جمال والیت بیـاراي و  ! خداوندا

ش خـاطر و  فتنۀ ثروت را از ما به دور دار و آرام. به ما در هدایت و صداقت عطا فرماي
آسایش ضمیر را به ما ارزانی کن و به مـن صـحت کرامـت فرمـا کـه بـه عبـادت تـو         
برخیزم و فراغتی نصیب کن تا به زهـد و پارسـایی بپـردازم و نـور دانـش در ضـمیرم       

در سـایۀ لطـف   ! اي پروردگـار متعـال  . برافروز که عمل خـویش را بـا علـم تـوأم دارم    
 ١ی فرماي و یقین مـرا نسـبت بـه عقیـده    ارزان خویش، بر نیت پاك من توسعه و توفیر

دستخوش فسـاد شـده   ] که[من با صحت و سالمت بیاراي و از رفتار و گفتارم و آنچه 
تا آن روز که توانم بـه عبـادات تـو    ! خداوندا. نصیب مگرداناست، از اصالح خویش بی

ام بـرآور و اگـر   هام دار و تا آن دم که از تو یاد همی کنم، دم گرم از سـین برخیزم، زنده
  ...به انحراف گراییدم، مرا هرچه زودتر به سوي خویش فرا خوان 

از مـن آن مـال و مقـام کـه کبریـا و نخـوت       ! الرّاحمینّالعالمین و اي ارحماي رب
افزاید، به دور دار و مگذار که مال دنیا به مـن طغیـان آمـوزد و از سـعادت و سـالمت      

رمـایی، چنـان کـن کـه بـر مـن حـالل باشـد و         بازم دارد و آنچـه مـرا روزي همـی ف   
. تهیدستان را همدم مـن فرمـا و ایـن همـدمی را در کـام مـن مطبـوع و گـوارا بـدار         

چنان خواهم که ثروت و مکنت، دم به دم روح مرا به تو نزدیک سـازد و  ! پروردگار من
اي کـه از دسـت مـن بـه خواهنـدگان رسـد، چنـان کـن کـه بـه           آنچه مقدر فرمـوده 

افزایـی، در  آن سان که در چشم مردم به مقام مـن مـی  ! خداوندا. انفاق شود نیکوکاري
چشم من از مقام من بکاه و به میزان عزّتی که در اجتماع به من ارزانـی فرمـایی، مـرا    

ام آشنا ساز تا شخصیت خویش را هرگز فراموش نکـنم و پـاي از گلـیم    به ذّلت نهایی
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بگویم، هرچند بر من گران باشـد و عطایـاي    خویش فراتر نگذارم و توفیقی ده که حق
خود را به دیگران اندك شمارم، هرچند بیشتر بخشنده باشم و گناهان خـود را بسـیار   
دانم، هرچند اندك باشد و مقدر فرماي که من همه را دوسـت بـدارم و در حـقّ همـه     

را بـه تقـوا    زبان مرا به هدایت گویا کن و قلـبم ! پروردگارا. اندیش و نیکوکار باشمنیک
هاي ناهنجـار کـه   وصول خشم و حملۀ حسد و ضعف صبر و معصیت] از. [الهام فرماي

اي خدا، اي قدرت علیـا کـه   . برمحرمت انسانیت پاس ندارد، به ذات اقدس تو پناه می
دامن افق را با طراز فلق بیاراستی و گریبان شب را به روز روشـن چـاك زدي، اي نـام    

گیرد و اي کسی کـه بـه ارادت عظمایـت قلـم     شار بلیات آرام میمبارك که با یاد تو ف
تو پشت و پناه من باش تـا خفّـت و   ! گذاردتقدیر بر لوح قضا، امضاي محو و اثبات می

خذالن نیابم و تو دوست باش تا اگر کائنات سر دشمنی گیرند، از دشـمن نهراسـیم و   
در آن هنگـام  ! خداي من. اریمتو به سوي ما رو کن تا اعراض در جهان را به هیچ بشم

دارم، ملکوت اعـالي تـو را از دیـدگان خـویش در وراي سـه      که به سوي تو سر بر می
بینم و این سه پرده را هم خود با دست خـویش بـرآویختم؛ نخسـتین    پرده پنهان می

اي که نگذارد دیده به دیدار تو بگشایم، عصیان من از فرمان تو است و پـردة دوم،  پرده
ام و پـردة  اي است که در ارتکاب به منهیـات و مالهـی بـه روي خـویش کشـیده     پرده

ام ام، موهبـت دیـده  سوم غفلت من است و غفلتی که در اداي شکر و سپاس تو ورزیده
ایـن دیـو نابکـار، یعنـی شـیطان رجـیم را       ! پروردگـارا . امو از سپاس موهبت باز مانده

شـود، از محـراب عبـادت مـا بـران و      همچون سگی که در برابر سـنگ و عصـا رانـده    
پـاك  [ بـین چنان بدرخشان کـه چشـم ناپـاك   خورشید عشق خویش را در دل ما آن

  ]. گردد
الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هـوایی غالـب و طـاعتی    «... 

قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرّ بالذّنوب فکیف حیلتی یا سـتّار العیـوب و یـا علّـام     
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انگیـز تـو در وسـعت خیـال نگنجـد و      اي آفریدگار بزرگ که بزرگی شگفت. »بالغیو
اي سلطان وجود کـه تخـت   ! تعبیر کنند] نتوانند[ها ها و لغتعظمت علیاي تو را لفظ

بخـش  سلطنت تو بر عرش بـرین اسـتوار باشـد، اي نـور اعلـی و اقـدس، اي روشـنی       
ماننـد و اي  ل، اي شـکوه بـی  ها، اي جـالل و جلیـ  ها و نعمتها و منبع رحمتروشنی

مـا را بـدین گریزگـاه راه بنمـاي،     ! شناسـی ها را در مغزهـا مـی  داناي رازها که اندیشه
  .والسالم
  

  )شاهرود 1331 - 1365(الرّضا سعدي موسی شهید 
جانب از دنیا و همـه چیـز آن دسـت شسـتم و     تو خودت شاهدي که این! خداوندا

انم آزادانه بندة تو باشـم؛ چـون فقـط بنـده بـودن      تمامی قیود و بندها را بریده که بتو
خودپسـندي و  ! پروردگـارا . مـرا از مخلصـین قـرار بـده    ! شرط اخالص است، پروردگارا

خیـر و  ! پروردگـارا . غرور را از من دور فرما و مرا در زمرة بندگان خاص خود قـرار بـده  
و خزیـدن در   ها که عزّت را در پشت کـردن بـه جهـاد   آن! خداوندا. شر دست تو است

  .دانند، هدایت فرماها میالنه
  

  )طالقان 1344 - 1359(اهللا سیدمیرزایی سیدبخش شهید 
  .مرا از آنچه برخالف رضاي تو است، برحذر دار! خدایا

  
  )یلویهکهک 1331 - 1367(نسب احمد شاکري شهید 

و بندة گناهکارت براي اداي تکلیف الهی به میادین جنگ آمده اسـت و تـ  ! خداوندا
دانی که هدفی جز رضاي تو در کار نیسـت و انتظـار تشـویق و تعریـف را از     خوب می
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هیچ اداره یا فردي ندارم و پاسداري از دین تو را که در خطر قرار گرفته است، وظیفـۀ  
  .دانمخود می

  
  )تهران 1342 - 1365(فرهاد شاملو   شهید 
دادي و ما را هـدایت   چگونه شکرت را به جاي آورم؟ تو خودت نعمت به ما! خدایا

] کـه [ما چه منّتـی داریـم   . کردي و به ما جان دادي و ما را به دیار عاشقان فرستادي
چه داریم، از او است و باید راضـی بـه رضـاي    بر سر خداي تبارك و تعالی بگذاریم، هر

  .تعالی باشیم حق
  

  )رشت 1342 - 1366(حمید شریف پهمدانی  شهید 
. ما ماندیم بـا بـاري از گناهـان   ! خدایا.به سوي جبهه رفتندها امروز کربالیی! خدایا

هـا، مـا   از همسران و فرزندان خود خداحافظی کردند و رفتند بـه سـوي جبهـه   ! خدایا
. دسـت رد بـه سـینۀ مـا نـزن     ! خـدایا . باري از معصیتگناهکاران عقب ماندیم با کوله

، )علـیهم السـالم  (بیتجان اهل تو را به! خدایا. دل داریمهمۀ ما حاجت داریم، درد! خدایا
دردهـاي   )سـالم اهللا علیهـا  (به حـقّ زهـراي مرضـیه   . همۀ دعاهایمان را به اجابت برسان

  .ظاهري و باطنی ما را دوا فرما
  

  )تهران 1335 - 1364(حسنی طهماسب شیخ شهید 
چنـان کـه تـو    ام و آنام، تو را شناختهچنان که خود را شناختهمن آن! اي خالق ما

اي از اقیانوسـی  اي یـا قطـره  دانـم کـه ذره  کنم، هرچند میام، پرستشت میاختهرا شن
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چنـان  ام و بـا همـین شـناخت، آن   ات را بـیش نشـناخته  از ذات خداونـدي  1]کرانبی[
گـویم و جـز رضـایتمندي تـو     جویم و جز از تو نمـی ام که جز تو نمیات گشتهشیفته

تنهـا و تنهـا تـو بـر تمـامی      ! بارالها. ارمطلبم و جز آرزوي وصالت، امیدي دیگر ندنمی
دانـی کـه اگـر    ها و جنایاتی که بر این امت مسلمان وارد شده، آگاهی و خود مـی ظلم

نـد و نـه ابـزار نوشـت کـافی      اها بخواهند در شرح این جنایات قلم زنند، نه قادرانسان
اي محبـوب   بـار خـدایا،  . ها در اختیـار دارنـد  حتّی براي نگاشتن کلّیات این ستمگري

دهـم کـه مـرا قـادر     تو را به قدرتت و به اخالصت و به اسالمت سـوگند مـی  ! راستینم
سازي و بیاموزي که با اخالص، رمز پیروزي اسالمت را در این دفتر بنگـارم و گـواهی   

مگـر   2گاه مسلمان نشـدند، گاه اسالم نشد و مسلمان هیچدهم بر اینکه اسالم هیچمی
گـاه خـوار و منهـدم نشـد، مگـر در      و بیرونی؛ و باطـل هـیچ   در مصاف با باطل درونی

  .مصاف با اسالم
  

  )تهران 1346 - 1365(شهید ایرج شیرزادفر  
رشتۀ افکار در کدامین سوي بگسترانم و عنان قلم بر کدامین صفحه رهـا  ! خداوندا

] خـود [کنم؟ سخن از چه بگویم و دیده بر کدام کران بیفکنم تا در چارچوب محـدود  
چگونـه بیـابم آنچـه را کـه     . پایـان تـو را  م درك کنم شکوه حکمت عظـیم و بـی  بتوان

  متحول کند؟] که[برانگیزاند و چطور بجویم آنکه را 
  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  نشد: در اصل وصیت -2
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  )همدان 1336 - 1361(زاده محمد صباغشهید علی 
هایی قرار نده که براي غیر تو، ریـا یـا نفـع شخصـی کشـته      مرا جزو آن! پروردگارا

  .شوند
  

  )تهران 1336 - 1367(احمد ضیائی  شهید 
ت دنیـا را از دل مـا    )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (به محمد و آل محمد! خدایا محبـ ،

به مـا توفیـق شـناخت    . بیرون ببر و محبت خودت و اولیاي خود را در دل ما قرار بده
  .هرچه بیشتر امام امت و اسالم عزیز و انقالب و پیروي از امام را عنایت بفرما

  
  )تهران 1344 - 1362(صور طهماسبی چالکو من شهید 

تـوانم انجـام دهـم، آن هـم نـه بـه عنـوان        تـرین کـاري کـه مـی    من فقط کوچک
هـاي   هـا و نعمـت  فقط براي نشان دادن سرور خـود از ایـن نعمـت   ] بلکه[شکرگزاري، 

  .ها کنمپایانت، این است که گوش به فرمان تو باشم و جانم را فداي آنبی
  

  )تهران 1325 - 1361(منش علی عدالت شهید 
نفهمـی مـن را بـه مـن     ! پروردگـارا . ام مصـون بـدار  ام را از شرّ عقـده عقیده! خدایا

. ام گردان و در خطّ خودت مستقیم و پایـدارم بـدار  بفهمان و انصاف و عدالت را روزي
مرا با حقیقت کتابت آشـنا فرمـا و   . مرا دوستدار دوستانت و دشمن دشمنانت قرار بده

بگریـزان؛  ] گفـتن [چراغ عقلم را پرنور بدار و زبانم را از لغـو  . یمان را بر دلم بتاباننور ا
لغزش و انحراف را از دسـت و  . 1»والمؤمنون عن اللّغو معرضون«: ايچون خودت فرموده

                                                             
  3سوره مؤمنون؛ آیه ؛ »و الذین هم عن اللغو معرضون«اشاره به  -1
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حـب  . ناپـذیر بـدار  هایم دور بدار و نیت بد را در قلبم رسـوخ زبان و قلم و قدم و چشم
صـلی اهللا  (گـردان؛ چـون پیـامبرت   ] آن[و محبت آخرت را جایگزین  دنیا را از دلم بزدا

الـدنیا دار فنـاء و   «دانـم کـه   و مـی  »حب الدنیا رأس کل خطیئه«: فرمود )علیه و آله و سلم
خـواهم چنـد سـطر    می. 1»و االخره خیر و ابقی«: ايو در کتابت فرموده »االخره دار بقاء

. دانی که مـن نیـز بـه موعظـه نیازمنـدترم     میبرادران را نصیحت کنم و تو خود خوب 
خـواهم آنـان را   مـی . خواهم آنان را از انحراف برهانم در حـالی کـه خـود منحـرفم    می

. ام را محو فرموده و خودت مرا هـدایت فرمـا  گستاخی. روشن کنم، گرچه خود تاریکم
تقـوا را در  ! پـس خـدایا  . اي قرآن کتابی است هدایتگر، اما للمتّقینطور که گفتههمان

از سخن بـا  ! خدایا. مرا بسوزان، اما به فراق خود مبتالیم مساز! خدایا. وجودم بارور ساز
    تـر نمـک بـه حضـورت سـخت تشـنه     گردم و همچـون آب تو هرچند دراز، اشباع نمی

گر من باش تـا بـا دیگـري سـخن نگـویم و بیهـوده       ام فرما و نظارهگردم، اما اجازهمی
ما گنهکاریم تو اگـر  ! ؛ خدایا»عاملنا بفضلک و ال تعاملنا بعدلک یا کریمالهی و «. نگویم

با فضلت با ما رفتار کن نه بـا عـدالتت،   ! با عدالت با ما رفتار کنی واي بر ما؛ پس خدایا
دعاکننـدة بـدون عمـل، بـدون کمـال      «؛ یعنی »الداعی بال عمل کالرّامی بال وتر«! آمین
بیفـزا و اگـر   و ظـرفیتم  ] تـوان [بـر  ! خـدایا . کدیگرند، یعنی عمل و دعا مکمل ی»است

  .بینی، مرا به وصال خویش برسانمی قابلیت را در وجودم
  

  )اراك 1338 - 1362(محمدي حمیدرضا علی شهید 
خواهم همۀ ما را به راه راست هدایت فرماید و نیت مـا را  از خداوند متعال می

راي رضاي خدا و قرب الی اهللا انجام در کارها خالص گرداند که هر کاري را فقط ب
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دهیم که هرکاري را به غیر رضاي خدا انجام دادن و بدون اخالص، پشیزي ارزش 
هـا  خواهم که آنچه را که شایسته براي ملّـت ماسـت، نصـیب آن   از خدا می. ندارد

  .ها نشان دهدبگرداند و راه هدایت را به آن
  

  )بابلسر 1333 - 1364(حسینی علی غالمقربان شهید 
ام که تـو چنـین   تو چه نظري به من داشتی و من بندة گناهکار چه کرده! بارخدایا

موهبتی را در اختیارم قرار دادي که امید لیاقت آن راه، یعنـی مـرگ سـرخ را داشـته     
زیـارت قبـر امـام    ! خـدایا . باشم و بپندارم که این جنگ رهایی از زندگی ننگین اسـت 

  .ۀ آرزومندان عنایت بفرمارا به هم )علیه السالم(حسین
  

  )زابل 1340 - 1365(رضا غالمی علی شهید 
ما را از خودخواهی نجات ده تا حقایق وجودت را ببینیم و جمال زیباي تـو  ! خدایا

را مشاهده کنیم؛ اگر عمل نیک داشته باشیم، خوش به حالمان، وگرنه مصیبت اسـت  
  .بر کسی که عمل نیک نداشته باشد

  
  )بوشهر 1336 - 1360(فوالدي محمدخلیل  شهید 

. گـردد این بندة ناچیزت که تو خود آفریدي، اکنون به سـوي تـو بـازمی   ! پروردگارا
تر از آنم که بتوانم چیزي بگویم؛ چون از خود هـیچ نـدارم، فقـط چنـد     کوچک! خدایا

  .نویسمکالمی را با یاري تو روي کاغذ می
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  )تهران 1337 - 1367(عیسی قاسمی  شهید 
تـو خـود شـاهدي کـه همیشـه      ! بارالهـا . از همه بریدم و به تو وصل شدم! خداوندا

طـور  تر بوده و اعمال و نیتم نیز همینسعی کردم که ایمان و یقینم نسبت به تو کامل
ل داشـتم و  ه تو کامل باشد و با دوري از رذائـل، سـعی بـر رسـیدن بـه فضـائ      نسبت ب

دانـم بـه   داري، باشم، ولی مـی  ستطور که دوخواستم رضایت تو را جلب کنم و همان
دانم اگر مرا هزاران بار هم در جهـنّم  هیچ عنوان نتوانستم به آن اهداف برسم و نیز می

اي؛ چراکـه مـن   بسوزانی و خاکسترم کنی، باز هم عدالت را در مورد مـن اجـرا نکـرده   
ایـن، تـو   ام که حد و حدود معینی ندارد و عـالوه بـر   ناشکري و ناسپاسی کرده قدرآن

انسـان بـر نفـس خـودش آگـاه      «؛ 1»بل االنسان علی نفسه بصـیره «اي که خود فرموده
  .»است

  
  )شهرکرد 1341 - 1363(سیدرسول کاظمی قهفرخی  شهید 

هـایم را  هایم را دشـمن در چزّابـه درآورد و دسـت   دوست دارم چشم! خدایا، بارالها
و قلـب و سـرم را در کردسـتان    شهر قطع کند و پاهایم را در فکّه قطع کند در خونین

هـا  چه چشـم آماج رگبارهایش کند تا در کمال فشار و آزار، دشمنان مکتبم ببینند اگر
انـد و  اند، اما یک چیـز را نگرفتـه  را از من گرفتهها و پاها و قلب و سینه و سرم و دست
چنـین  اند بگیرند و آن ایمان و هدفم است که عشق بـه اهللا اسـت و نـدایش    نتوانسته

  .است
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  )نطنز 1346 - 1366(نژاد سن کرمانید محشهی 
قـرار ده و از سرگشـتگی و از   ] صـالحین [خود ما را جزو ایـن گـروه    تو! خدایا

  .حیرانی روز محشر امانمان ده
  

  )زنجان 1339 - 1360(شهید جواد گلشنی منفرد  
م او کـه از اویـم؛   او است؛ به نام او که زنده به اویم؛ به نا] از[به نام او که همه چیز 

ام بـه خـاطر او اسـت، شـدنم در جهـت او اسـت،       اویم، زندگی] سوي[به نام او که به 
بودنم از او است، رفتنم با او اسـت، یـادم او اسـت، جـانم او اسـت، معبـودم او اسـت،        

ذرة  ذرهکنم با قلـبم، بـا   احساسش می. مقصودم او است، مرادم او است، امیدم او است
! اي همـه چیـزم  . کنم، اما بیانش نتوانم کـرد احساسش می. هایممام سلولوجودم، با ت

  .به یادت هستم؛ به یادم باش که بی تو هیچ و پوچ خواهم بود
  

  )رودسر 1335 - 1366(بهروز محمدحسینی  شهید 
چنان قدرتی بر من عطا فرما تا بتوانم فقط و فقط براي رضـا و  آن! پروردگارا! خدایا

اي که امـام عزیـز فرمـان    هر وقت و هر لحظه! پروردگارا! خدایا. نمایمخشنودي تو کار 
 61و  60و  59هـاي  سـال (دادند، به ندایش لبیک گفته و به سوي جبهه روانه گشتم 

به فرمان امام لبیک گفتن، به فرمان پروردگار لبیک گفـتن اسـت؛ پـس    ). 63و  62و 
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (روحـانی حجتـت   خواهم چهرة پرنـور و نـورانی و  از تو می! خدایا

حـقّ  ]ایـن زیـارت  ! [خـدایا . را به این بندة گناهکار نشان دهی تا زیارت نمـایم  )الشریف
  .مسلّم رزمندگان است
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  )فسا 1340 - 1365(نژاد محمدرضا مصلی شهید 
کننـد،  اندازند و حقایق امـور را درك مـی  که قوة ادراکشان را به کار میآنان! بارالها

الم  ح بارالهـا . الوت مناجات، شیرینی ذکرت و دیدن جمالت را به آنان بچشـان، والسـ !
دانم کدامین کالم به استخدام قلم و کدامین الفاظ را به کار بـرم تـا سـخن پـاك     نمی

ا از آنجـا کـه تصـمیم      )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسولت را در عمل به کار بسته باشم، امـ
از تـو  ! شـود، در ایـن کـار خـدایا    با توفیق الهـی عملـی مـی   گرفتن براي کارهاي خیر 

توفیقی عطا کـن کـه آنچـه    ! خداوندا. طلبم که مرا در این مهم یاري کنیاستمداد می
! پروردگـارا . نویسم، الهامات رحمانی باشد براي گسترش خیـر و نیکـی در جامعـه   می

و نـادانی؛ از روي  ام ده تا از روي شـناخت و آگـاهی بنویسـم، نـه از روي جهـل      یاري
محبت و شوق بنویسم، نه از روي کینه و بغض؛ براي تو بنویسم، نه براي غیر؛ مطـالبم  

به رنگ ریا آمیختـه باشـد کـه ناپسـند     ] نه[به رنگ خلوص آغشته باشد تا مؤثّر افتد، 
هـم ! بارالهـا . نگارم، به خاطر تو و رضایت و خشنودي تـو باشـد  افتد؛ خالصه آنچه می

بیـنم، بلکـه آزادي   هاي جنگم، نه تنها آزادي کربالي معلّی را میعازم جبههاکنون که 
بتابان نـورت را بـه تـاریکی   ! خدایا. ... بینممی] نیز[قدس عزیز را از چنگال دژخیمان 

 روشنایی که تو سرچشـمۀ آن باشـی، هـیچ   ! بارالها. ام که حیاتم فروغ یابدهاي زندگی
ت خـویش زینـت      گراید؛ پس زوقت به خاموشی نمی ندگی دنیا و آخـرتم را بـا نورانیـ

تواننـد  مگر دشـمنان فضـیلت مـی   «: ساالر قافلۀ عشق فرمودندامام، قافله! ایزدا. بخش
مـا پیـروان امـام    . »بگیرنـد؟  جز این خرقۀ خاکی را از دوستان خدا و عاشقان حقیقـی 

رید تـا مـا آسـوده    بیایید این خرقۀ خاکی را بگی! اي دشمنان خدا] که[داریم می اعالم
خواهنـد تـو را بـا اسـتدالل دیگـران      گروهی مـی ! خدایا. شویم و به جوار اهللا راه یابیم
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جمعیتـی از  . خواننـد ها و مطالب خشک علمـی مـی  اي تو را در کتابعده. 1شناسندب
به ما توفیـق ده تـا مـا تـو را از خـودت بجـوییم و       ! خوانند، اما موال جانآیات تو را می

جـویم و بـه   وصل تو را می! از تو اي خدا« )علیه السـالم (و به فرمودة امام حسین دریابیم
؛ پس مرا در پرتو انـوار خـودت بـه کـوي وصـال      »کنموجودت بر خودت استدالل می

  .برسان
  

  )خرمشهر 1329 - 1359(یعقوب مقبلی بهبهانی  شهید 
! خـدایا . کـنم آیم و پشت به این دنیاي فانی مـی خوشحالم که به سویت می! خدایا

خوشـحالم  ! خـدایا . خوشحالم که در عنفوان جوانی مرا از کارهاي زشـت نجـات دادي  
بـیش  ! و خـدایا . امو انجـام داده  ام، پذیرفتههایت را تا آنجا که در توان داشتهراهنمایی

  .نهایتت قرار گیرماز هر زمانی خوشحالم که مورد رحمت بی
  

  )شهرکرد 1347 - 1365(دشتی ضا منتظري سفیدرد علیشهی 
ام و بـراي ملحـدین و   تو شاهد باش که من با آگاهی کامل به جبهـه آمـده  ! بارالها

ام، بلکـه ایـن راه   نویسم که من کورکورانه این راه را انتخاب نکـرده منافقین کوردل می
  .باشد و امیدوارم که خدا این هجرت مرا قبول نمایدمی) علیه السالم(حسین
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  )کنگاور 1343 - 1365(ي سعید منصور شهید 
راهمان را راه خودت قرار بده و در ایـن مسـیر مـا را دوسـتدار و یـاور اهـل       ! خدایا

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (و امـام زمـان  ) صلی اهللا علیه و آله و سلم(اهللا، رسول)علیهم السالم(بیت
  .قرار بده )ارواحنا له الفدا(ب برحقّش، خمینی کبیرو نائ )الشریف
  

  )زابل 1336 - 1367(حسن میرحسینی غالم شهید 
هـاي دردنـاکش، امتـی بـه پـا خاسـت و رهبـري        در این عصر با ویژگـی ! بارخدایا

هـا و مظلـوم  هـا و سرکشـی  تبـاهی  1،]هاتیرگی[مردمی از تبار پیامبران الهی به همۀ 
ها نه گفت و همه را مردود اعالم کرد، بینش توحیـدي را مطـرح کـرد و گفـت     ماندن
، آیـا بـه همـین    ]اگر لطـف تـو نبـود   [حاکم و ظلمت برطرف گردد، اما  2،]الماس[باید 

  توانست این نظریه طرفدار پیدا کند و حقیقتش آشکار گردد؟سادگی می
  

  )مالیر 1337 - 1361(شهید مجتبی میرزایی  
اي احساس نکنـد  بگذار روح ما آزاد باشد و سیر و سلوکی نماید و دیگر ذره! خدایا

  3].غریب است که در دنیا[
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  )دامغان 1336 - 1362(سیدمحمدرضا ناصریان  شهید 
از مـن راضـی    )سـالم اهللا علیهـا  (و مادر آخرتم، زهرا) اممادر دنیایی(امیدوارم مادرم، 

دانی که ما نبودیم که به اینجا آمدیم و دست، دست تـو  تو خودت می! خداوندا. باشند
! از غصه بمیر و اي شـیطان ! اي دنیا. چی شد چنان ببر که نفهمیمبود و حال ما را آن

مانـده اسـت و نـه اغواهـا و     ) دنیـا (هاي تو و دوستی تو عزا بگیر، بر دلم نه زرق و برق
ه     وقتی که به خدا رو مـی ). شیطان(تابعیت تو  علـیهم  (کنیـد و وقتـی بـه در خانـۀ ائمـ

در بزنید، اگر بـا بـی   اگر بدون خشوع. روید، محکم در بزنید تا جواب بدهندمی )السالم
عالقگی در بزنید، اگر بدون اشک در بزنیـد، مطمـئن باشـید    حالی در بزنید، اگر با بی
ل، کمیـل، عظـم     صاحبخانه در را باز نمی کند؛ البته دعاهایی مثل دعـاي ندبـه، توسـ 

همـین [انـد و  و زیارت جامعۀ کبیره هم ارج و احترام خاصی دارند و نزدم داشته ءالبال
  .و صلوات )سالم اهللا علیها(تسبیحات حضرت زهرا] طور

  
  )بابلسر 1334 - 1365(بخش ابراهیم نجات شهید  

اي بـه حـال   امید آنکـه مـرا لحظـه   . گذرانملحظات آخر را می! معبودا، خالقا، الهی
  .دانی که بندة خوبی نبودمتو خود می! خدایا. خودم وانگذاري

  
  )زوارسب 1341 - 1365(اکبر وکیلی علی شهید 

نمایم خودت مرا خلق نمودي و رشـد جسـمی و فکـري دادي و    اقرار می! بارخدایا
و  )صلی اهللا علیه و اله و سـلم (در نهایت در طریق صحیح که راه حضرت حق و راه رسولت

شکنت بود، هدایت فرمـودي کـه اگـر    و راه خمینی بت )علیهم السالم(ۀ معصومتراه ائم
و اي خـدایی  . داشتن با مؤمنان در چنین راهی محال بـود غیر از هدایت تو بود، گام بر
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چـه هسـت   مطلـق از آن تـو اسـت و دیگـران و هر    که قدرت مطلق و عـزّت و کمـال   
طفیلی راه تواند و اي خدایی که بر آدم منّت فرمودي و او را خلیفۀ خود در کـرة ارض  

هدة آن سـر بـاز   قرار دادي و به او علم اسما آموختی که ارض، جبل، جماد و نبات از ع
زدند، ولی در عین حال، انسان مظلوم بود که قبول ایـن مسـئولیت را کـرد، ولـی بـار      

اي که فقط عالمان و عازمان ذات اقدست هستند کـه خشـیت و   خودت فرموده! خدایا
       خوف تو را دارنـد، یعنـی کسـانی کـه بـراي نفـس خـود کرامـت و بزرگـی احسـاس           

صـفتان پلیـد چـون در    و بزرگی خداوند را دریابنـد و دون توانند عظمت کنند، میمی
 هـاي حـق  نماینـد، از درك حقـایق و عظمـت   نفس خود احساس ذلّت و خواري مـی 

تـو  ! بخش؟ و اما اي خداي عزیـز ذات راه یافته به حق کی شود هستی. نداتعالی غافل
ي و من هـم بـا   فرمود بر من منّت فرمودي و امانت اختیار را بر من و نوع بشر تفویض

خـواهم کـه   سپارم و مـی یۀ اختیار اعضا و جوارح را به دست مبارکت میتوبۀ خود، کل
تو خود بر این قلـب مـن نـور    ! خدایا. ام، با من رفتار نماییشایسته گونه که سزاوار وآن

روشـن بـود،   . اش نمـودي سیاره بود، سـتاره . کدر بود، جالیش دادي. و عشق افکندي
دي که چنین عشـقی را فقـط عاشـقان و دلباختگـان رهـت و جمـال       پرتوافشانش کر

خودت در قرآن مجیـدت  ! ند و اما اي خداي عزیزاانورت درك توانند کرد و غیره عاجز
خلقـت تـو   ! ؛ خـدایا 1»افحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انّکم الینا الترجعـون «اي که فرموده

   ر روز تعیـین شـده رجـوع    هدف و عبث نبوده است و همۀ هسـتی بـه سـوي تـو د    بی
ام و در چنـین  کنند و بنده هم براي درك و معرفت و کمال حضرتت به اینجا آمدهمی

هـاي نظـامی غواصـی و در چنـین فصـلی از سـال در       ترین آمـوزش شرایطی با سخت
داخل رود کارون که نیرومندترین ارتش منظّم دنیا از تربیت چنـین نیروهـایی عـاجز    
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ایـم و بـا آغـوش جـان، مـرگ در      دل چنین شرایط را تحمل نموده است، ما با جان و
راهت را پذیرا هستیم؛ چون که هدف از تحصیل علم در مدرسـه و دانشـگاه و حـوزه،    

اینجا انسـان  ! باشد، ولی اي خداي بزرگدرك معرفت و شناخت و کمال حضرتت می
بـر زبـانش جـاري    پیماید و علم و حکمت قلبـی و مـدنی   یک ماه راه را چند ساله می

هـا و  ها بر اثـر زدودن زنگـار قلـوب مبـدل بـه روشـنایی      ها و جهالتتاریکی. گرددمی
کمکم نما که زبانم گویاي ذکر تو باشد، نه ذکـر  ! گردد و اي خداي بزرگمی هامعرفت

اعضا و جوارحم در خدمت تـو باشـند، نـه در راه جمـع     . شیطان و ظالمان و ستمگران
نیـاز از جمـع زر و   بی1مرامال؛ زیرا که من بر این باور استوارم که  زر و سیم و] کردن[

اي و آنچـه  اي و روزي هر شخص را در ابتداي خلقتش تقسیم نمودهسیم و مال نموده
را که دنبـال آن هسـتم، کسـب علـم و فضـیلت و مکـارم اخـالق و کسـب قـرب در          

جعلنـا  وا«: فرمایـد حضورت و الگو شدن براي دیگران است؛ زیرا که قـرآن مجیـد مـی   
؛ که ما پرهیزگاران را پیشـوا و الگـو قـرار دادیـم و اکنـون بنـده بـراي        2»للمتّقین اماماً

هـاي زنـدگی نلغزنـد و    خواهند راه راست زندگی را بدانند و در کوره راهکسانی که می
. دهـم هاي دور از فرهنگ غنی اسالم راه درست را بیابند، روشی را ارائه مـی محیط در
گـاه خـداي خـویش را    د که با پیـروي از ایـن راه، بتواننـد خـود را شـناخته و آن     باش

خـواران مـؤثّر   بشناسند و براي نجات مظلومین از چنگال ستمگران، زورمندان و زمین
و  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (واقع شوند؛ البته آنچـه را کـه الزم باشـد، خـدا و رسـول     

گویم، گفتۀ آنان است؛ باشد کـه  بنده هم آنچه را که می اند وفرموده )علیهم السـالم (ائمه
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درك ! خـدایا ...  .العین خویش سازند و راه راست زنـدگی را بیابنـد  این مطالب را نصب
  .توانم با چشم ظاهر ببینم، با چشم دل ببینممرا بیشتر کن که آنچه را که نمی

  
  )سمنان 1343 - 1365(حسین یحیایی  شهید 
   انگیـز عشـق بـه خـدا را استشـمام      بـوي عطـر دل  ] کـه [وش هاي خامدل! خدایا

هـاي مـا را بـه    دل! خدا. هایی مرده و فقط در بند دنیا و مال دنیا هستنداند، دلنکرده
هـایی در  انسان] است،[عجیب . نور ایمان و معرفت نسبت به خود، روشن و منور بفرما

را در بنـد دروغ، تهمـت،    در آن نیسـت، خـود  ] اي[این دنیاي فانی که هیچ دلخوشی
هـایی  انـد و در حقیقـت مـرده   غیبت، تکبر، عجب، خودپسندي، شرك و نفاق پیچیده

. خواهـد این دلم، جانم و روحم فقط تـو را مـی  ! اي خدا. باشندهستند که متحرّك می
  ].را ندارم[دیگر طاقت ماندن در این دنیا 

  
  )فریدن 1342 - 1365(رضا یوسلیانی  شهید 
محـروم شـدم، در قیامـت از     )علیـه السـالم  (گر چه در دنیا از زیارت حسـین ا! خدایا

  .محرومم نکن )علیه السالم(شفاعت حسین
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