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                                                               سخن ناشر  
  

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

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

وصـایاي  . نسل حفظ شود تا بتواند ضامن بقـا و اسـتواري ایمـان آینـدگان گـردد     
یر ناپـذ 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  
 .گیرد تا راهگشاي بسیاري از مسائل اجتماعی و سیاسی روز باشد

نشر شاهد براي تحقق این مهم ضرورت نشر و ترویج اسناد مربوط به شـهدا را  
وصـایا را در  ایـن   منسـجم کوشد با روشـی هدفمنـد و   بر خود فرض دانسته و می

  .قالب مجموعه کامل وصایا و یا گزیده موضوعی ارائه دهد
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هاي صورت گرفته در هـر دو زمینـه، اکنـون ایـن مجموعـه بـا       عالوه بر تالش
محور قرار دادن وصایاي شهداي فرهنگی، بر آن است تا پرداختی ویژه نسبت بـه  

ین تـالش تـدوین   حاصل ا. 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(روحانیت، حجاب، بسیج، شهید و شهادت، اهل بیت
  .شودرا شامل می... هایی به ملت، مسئولین، خانواده و شناسی، توصیهدشمن

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

  . هاي فکري فرهیختگان زمان جنگ باشددغدغه
در سـایۀ عنایـات پروردگـار متعـال و      توانسـته  بالد کـه نشر شاهد به خود می
ین مجموعـه را بـه سـامان    ا )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(توجهات حضرت ولی عصر

هاي آیندة خـود را در آثـار بعـدي    برساند و امید است که بتواند دورنماي فعالیت
  .ترسیم نماید

زهـرا  سـعیده اصـغري آذر،   هاي مستمر خـواهران  در پایان الزم است از تالش
کـه در تـدوین ایـن    فر، زهرا مـوالئی و ملیحـه وفـا مقـدم     پور، لیال میرزایانملک

  .اند؛ قدردانی نماییمیدهکوشمجموعه 
  

  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؛  

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

ها و چه کم قصـه مردانـی کـه عاشـقانه     و چه بسیار است از این آمدن و رفتن
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
. و دعایشان در نهایت اجابت به طلب شهادت رسـید  خود از نسل پاك دریا بودند

هـایی کـه تـو را عمـري پایبنـد      وابسـتگی  رسم غریبی اسـت دل کنـدن از همـه   
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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سیده؛ اما نقش خیال من و تـو از جـنس خـاك اسـت و گسسـتگان و      ي آن رقله
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    
ی اکنون بـه  گویم سنجیدن فاصله زمان من و تو با روزگار عاشقراستی خود را می

خواهد براي رسیدن به ارتفـاع درك ایـن   اندازه 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  ! راه نرسیده دیدیم رنگ خدا را در سطر سطر این قصـه که تا شب به پایان 
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 نی کـه سـیره  بندگی و خلـوص بنـدگا  » ...آموزید، بنده اویید که از او کلمه می

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

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

قامتانه و گاه گمنامانه بر خاك خشوع افتادند، مثنـوي عشـق اسـت؛ عشـق      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 شباینان نیایشگران نیمه«: فرمود) علیه السالم(علی

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

گمان غور و تفحص در خط به خط این سـطور درکـی بـه    و 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   دنیاي بیدیگر، بیانگر واقعیتی روشن از 
هاي دنیوي زنجیر اتصال غفلت را از پاي گشوده و بر گـرده اسـب   تمامی خواسته

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

دهند که اندکی اندیشه بر احوال کسانی کـه  را 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
ه گرانـه بـراي نقـل آنچـ    نگاهی هنرمندانـه از روي صـداقت و بینشـی روایـت    

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

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

هایشـان از بیـداد و سـتم خـم بـود و      خدایی و اسالمی جوانانی داشت کـه شـانه  
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
به شوق اسالم زیستند و انـس و الفتـی دیرینـه بـا      سالیان پربار جوانی خویش را
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بیـنش بسـیجی، در فرهنـگ دنیـایی معلمـان و      . داشتند) علیهم السالم(ائمه اطهار
اي برخـوردار بـود و بـدایت و نهایـت ایـن تفکـر       فرهنگیان شهید، از جایگاه ویژه

ی و پرداختن به مسـائل دینـ  . هاي معرفت و انسانیت را نشانه رفته بودهمواره قله
از جملـه مـواردي    هـا الخصوص قشر تحت تعلیم آنگران علیتوصیه و سفارش دی

  . خوردهاي این بزرگان به چشم مینوشتهاست که در البه الي دست
توصیه و سفارش به دعا و نیایش و اصل عمل به احکام نماز و روزه، تربیـت و  

از نکــات    مبــارزه بــا نفــس امــاره و حفــظ و صــیانت از حــریم تقــوي و حجــاب،  
توان با تکیه بر اعتقاد و ایمان راسخ از آن سخن به میـان  اي 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 وسته که تربیت فرهنگـی و علمـی جامعـه را عهـده    در میان قشري به وقوع پی
  . بوده است

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      

 تواند بشـریت امـروزي را در راه  هایی است که میها و توصیهمستندترین سفارش
  . گر باشدپرفراز و نشیب زندگی، هدایت

تدوین ده مجلد از وصایاي این شهداي گرانقدر هشت سال دفـاع، تالشـی در   
  .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 
  . پرداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب است گر است،جلوه

ــوع    ــائل و موض ــردآوري مس ــا گ ــژوهش ب ــروه پ ــان          گ 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  . ز منظر دینی و انقالبی در بوته تجربه و تماشا نهاده استرا ا

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

ه و خانواده و بذل توجه به همسـر و  ها و حفظ حریم خانگذاري این نعمتو ارزش
از دیگـر محورهـاي مـورد    . هاي خلق این آثار قرار گرفته اسـت فرزندان از اولویت

هاي جهاد و حفظ و حراسـت از  هاي حضور در جبههبررسی در میان وصایا انگیزه
مـردي از اهـل   آن روزها که بزرگ. میهن و از حریم مرزهاي اسالمی و ایرانی است

اتحاد به دست گرفتـه بـود و پیـر و جـوان در زیـر آن علـم، پیمـان         عشق، پرچم
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
یه و رهبـري و  و نیز توجه به اصل والیت فق وصایاي ایشان متجلی استنقاط اوج 

صفات رهبري، امام خمینی و روحانیت، از جمله سفارش کاروانیـانی بـود کـه بـه     
  . 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       

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

انـد و  همه مردم از قشرهاي گوناگون به پا خاسته و داعیه قیام و شهادت سر داده
و دسـتورات  ) لسالمعلیهم ا(هاي اهل بیتها و هدایتاین همه را مدیون روشنگري

ــام    ــه از دیانــت و سیاســت ام ــی الهــام گرفت ــاب اســالمی و انقالب و ارشــادهاي ن
   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
      احکـام الهـی و شـرعی را از نگـاه آنـان بـه تماشـا         انداخته و عمـل بـه فـرامین و   

  . 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 یفتـاده اما من هنوز از تکاپو ن«اي و راه رسیدن دراز؛ نخوردهتو هنوز زمین

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

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

  . است
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      
و راسـتی  خواهد تا نماز صداقت دلت می. ثمري تابستانی به نوازش روزها سپردند

را به قامت این شهیدان اقتدا نمایی که نگاهشان تجلی اخالص است و بیگانـه بـا   
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     نه در کمین اعتقاد مـا نشسـته اسـت و مـا بـی     امروزي که زما. انگیزدبرمی

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

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

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

  :است
 دعا و نیایش .1

 هوالیت فقی .2

 شهید و شهادت .3

 جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمی .4

 به فرهنگیان و دانش آموزان  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

دفـاتر ده گانـه شـهداي     –شـهدا   جموعه از گزیده موضوعی وصیت نامهاین م
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  باري در خاتمه امید است با عنایات خاص
عجـل اهللا تعـالی   (مورد نظر دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولـی عصـر  

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

  ایوب سیف زاده
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  درآمد   
 

بـه وجـود آمـده و در     اگر بخواهیم تمام رویـدادهاي بزرگـی را کـه در تـاریخ    
صفحات آن ثبت شده ارزیابی کنیم رخدادي ارزشمندتر و تأثیرگذارتر از فرهنـگ  

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  (ه امـام علـی  چنانچ. 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  یداکاري عظـیم شـهیدان  افتخار جمهوري اسالمی ایران سرشار از ایثار و فپر

تعلیم و تربیـت ایسـتاده بودنـد و درس شـهادت و شـجاعت همـراه بـا         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 اکنون در این برهه از زمـان کـه اقتـدار ملـی     . در اهتزاز بماند لتاین م
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   ب اسـالمی  یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـم انقـال    عهدة

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

هـاي  مهوصیت ناساز از منبع غنی و فرهنگ 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 وصیت نامه شهداي فرهنگی
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    رساندند تا بتوانیم میراث انسـان  اجرا ما را یاري –گی هماهن

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
  راناداره کل امور شاهد و ایثارگ
شروزارت آموزش و پرو
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  نماز و روزه و احکام اسالمی: فصل اول    
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 نماز و روزه؛ ارکان دین اسالم: بخش اول    
  

  )دزفول 1339 - 1367(شهید علی آخوندرجب  
یداهللا مع «نماز را سعی کنید در اول وقت و با جماعت بخوانید که ! برادران محترم

خدا با جماعت است و بدانیـد کـه نمـاز خـوب، انسـان را از فحشـا و        ، دست»الجماعه
نماز را با حضور قلب اقامه کنید و بدانید که نماز مالك و معیـاري   1.کند منکر دور می

باشد براي دیگر اعمال، یعنی اگر نماز انسان پذیرفته شود، دیگر اعمال او نیز مـورد   می
شـود و   پذیرفته نشود، دیگر اعمال او نیـز رد مـی  گیرد، ولی اگر نماز او  بررسی قرار می

کسـی کـه   «: فرمایدمی )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسول خدا. نماز از باالترین ذکرهاست
  ».به نماز اهمیت ندهد و آن را سبک بشمارد، سزاوار عذاب آخرت است

  

                                                             
  45؛ سوره عنکبوت، آیه »انّ الصاله تنهی عن الفحشاء والمنکر«ه به اشار -1
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  )اراك 1333 - 1359(شهید علی آقایی  
خواهم که نمـازت  از تو می. ارهایت پیروز باشیامیدوارم که در ک. سالم! برادر عزیز

  .تر استرا بخوانی و خداوند بزرگ را فراموش نکنی که امر او از تمام امرها واجب
  

  )اراك 1332 - 1362(شهید رحیم آنجفی  
تر شوید و از خدا بخواهیـد  تا پاك] کنید[بیشتر روزه بگیرید و نماز بخوانید و دعا 

  . که خلوص نیت پیدا کنید
  

  )اندیمشک 1325 - 1361(کریم احمدنژاد  
] را[کنم مرتّب نماز و دستورات قـرآن  به شما برادران و خواهران عزیزم توصیه می

نماز را برپا دارید که سـعادت دنیـا و آخـرت    . سازي است، انجام دهیدکه برنامۀ انسان
یـز اسـت و   مخصوصاً همیشه نماز بخوانید که حرف امام عز. در برپایی کامل نماز است

  .هر مسلمان 1باید عمل شود توسط
  

  )یزد 1334 - 1365(شهید سیدمحمود اخوان طباطبایی  
کـنم کـه بهتـرین    شماها را در مورد نماز خیلی توصیه می! هاي خوبم عزیزم و گل

پرهیزکاران به خداست و اولین چیزي است کـه در روز قیامـت مـورد     2]وسیلۀ تقرب[
ایـن توصـیه همیشـه آویـزة     ] تـا [به من نیز توفیـق بـده   ! اخداوند. گیرد سؤال قرار می

  .گوشم باشد
                                                             

  براي: در اصل وصیت -1
  ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  )تهران 1337 - 1363(شهید جواد اصانلو  
  .از رحمت خدایتان ناامید نشوید] و[نمازتان را سبک نشمارید 

  
  )فومن 1339 - 1361(نژاد نومنی  شهید علی اصفهانی 

هسـتی بـه خـاطر    نماز را بـه عنـوان عامـل بازدارنـده از گنـاه و تشـکر از خـالق        
شمارش و همچنین ستون دین به پاي دارید و سعی کنید بـه جماعـت    هاي بی نعمت

  .برگزار شود
  

  )دماوند 1337 - 1362(شهید سیدمحمود افتخاري  
با یکـدیگر جلسـات هفتگـی داشـته باشـید و در آمـوزش احکـام اسـالم و قـرآن          

لی اهللا علیـه و آلـه و   صـ (مانند اسطورة تقوا، حضرت خـاتم المرسـلین  . کوش باشید سخت
دانید که این نماز  شما نمی. ، نماز شب را حصین خویش و عروه الوثقی قرار دهید)سلم

هـاي آفـرینش را   خواهیـد زیبـایی  اگر می. هایی داردها و چه حکمت شب چه خاصیت
درك کنید، به قیام در شب و اقامۀ نافلۀ شب اهتمام ورزیـد کـه حکـم خـدا را در آن     

  .خواهید یافت
  

  )فیروزآباد 1342 - 1361(شهید رضا ایلون کشکولی  
ها در کنار مساجد دعا بخوانید و نماز به پاي دارید و همه را به امر به معـروف   شب

و نهی از منکر دعوت کنید و خود را بسازید و به سـوي قـرآن و دعـا روي آوریـد کـه      
کـنم کـه احکـام     ه مـی به همۀ برادران و خـواهران توصـی  ... باشند  ساز می ها انسان این

  . مو به مو اجرا نمایند اسالم را
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  )شیراز 1345 - 1365(رضا بابایی  شهید غالم 
  . ؛ زیرا ستون دین است و فرق بین اسالم و کفر است]را به پاي دارید[نماز 

  
  )الر 1336 - 1360(شهید بهمن باقري  

خـوانی شـرکت    کنم که در مراسم ادعیه ام درخواست می بار دیگر از تمامی خانواده
از تالوت قرآن غافل نشوید و نمـاز را در اول وقـت بخوانیـد و ایـن بنـده را بـا       . نمایند

  .دعاي خیر خود به فیض برسانید
  

  )فسا 1335 - 1363(شهید علی بیژن کوچی  
تان ترك نشـود؛ چـون خودتـان    شود که نماز و روزهبه پدر و مادر عزیز توصیه می

لمان بودن همین واجبـات اسـت کـه نبایـد فرامـوش      دانید که رمز مسلمانی و مس می
بـرادران و خـواهرانم را مرتـب ارشـاد کنیـد و      : و اما خواهشـی کـه از شـما دارم   . شود

  .شان ترك شودنگذارید خداي ناخواسته نماز و روزه
  

  )مراغه 1336 - 1365(زن  شهید یونس تیغ 
هـا بیشـتر تأکیـد     سبرادران بیشتر به نماز و روزه اهمیت دهند و در مجامع و کال

آور  هـاي سـلطه   کنند و در مدارس به هوش باشید که ایادي شرق و غرب از طریق دام
خواهند دوباره فرهنگ غربی را رواج دهند و در صورت سسـتی و غفلـت در قبـال     می

  .شهدا مسئول هستیم
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  )شهر قائم 1336 - 1365(شهید سیداحمد جعفري  
سـاز   ه باشید؛ چرا که نماز و دعاسـت کـه انسـان   نماز در اول وقت را به خاطر داشت

مبـارزه بـا   ] و[رساند و جهاد در راه خـدا   است و انسان را به کمال و سعادت واقعی می
  .نماز است 1دشمنان دین و قرآن، براي احیاي کامل

  
  )شیراز 1335 - 1360(شهید عبدالرضا جعفري  

ا جهاد و جنـگ را بـه خـاطر    کنم؛ چرا که مشما را سفارش به نماز، نماز و نماز می
نمـاز را سـبک نشـمارید کـه مـورد و موجـب خشـم و غضـب خـدا قـرار           . نماز داریم

  .گیرید می
  

  )ورامین 1337 - 1362(شهید سیدمرتضی حسینی رستمی  
  .سعی کنید توسط نماز، بیشتر خودتان را به خدا نزدیک کنید

  
  )آباد بستان 1342 - 1364(آباد  شهید محمد داننده بستان 

  .نماز را خیلی جدي گرفته و به مسائل و احکام اسالم شدیداً عمل نمایید
  

  )بوشهر 1337 - 1367(شهید ماشاءاهللا دشتی  
بگیرید که خداوند بـا  ] را[نماز را برپا دارید و از نماز، تحرّك و جوشش در راه خدا 

  .نمازگزاران است
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  )بوشهر 1349 - 1367(شهید مرتضی دشتی  
شان را ترك نکننـد و از معاصـی    آشنایان بگویید که نماز و روزه از قول من به همۀ
  .و غیبت دوري نمایند

  
  )فراشبند 1339 - 1365(علی رحمانی  شهید برف 

در حـین  . در امر برپایی نماز کوتاهی نکنید؛ چون نماز پایـه و اسـاس دیـن اسـت    
ا آرایـش  کنیم؛ پس چه خوب است در این مورد هرچه بهتر و ب نماز با خدا صحبت می

  . کامل آن را به جاي آورید
  

  )لردگان 1339 - 1365(اهللا سعیدي ابواسحاقی  شهید عوض 
نمازهاي واجب خود را حتماً بخوانید و روزة ماه مبـارك رمضـان را بگیریـد و    

کارهـایی  . نمازهاي مستحب، خصوصاً نمازهاي شب و نافلۀ شب را فراموش نکنید
  .ندهید بخش خدا نیست، انجام که رضایت] را[

  
  )الهیجان 1331 - 1362(سري  شهید بهرام سلیمانی دهنه 

مـن و ذریـۀ   ! پروردگـارا « ؛1»رب اجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء«
  ».دعاي ما را اجابت فرما! من را نمازگزار گردان و بارالها
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  )کاشان 1341 - 1367(شهید محسن شاهرودیان  
هید در دنیا و آخرت رستگار باشـید، از همـین حـاال مواظـب     خوا اگر می! فرزندانم

خود باشید و از همین حاال مقدمات نماز را شروع کنید و ان شاء اهللا از سـنّ دبسـتان،   
  .خارج نشوید] هدایت[نماز خواندن را شروع کنید و از جادة 

  
  )شیبکوه - فسا 1338 - 1361(شهید رزاق عباسی  

هران تقاضـا دارم کـه نمـاز را فرامـوش نکننـد و قـرآن و          من از کلّیۀ برادران و خوا
  . نهج البالغه را بخوانند

  
  )دامغان 1341 - 1361(شهید خسرو عربیان  

، ]هـا [نمازها را با حضور قلب به جاي آورید که نماز، ستون دین است و ایـن نمـاز  
تـا نمـاز    دانیم کـه  شود که همراه با حضور قلب باشند و این را هم می موقعی قبول می

  .ما قبول نشود، هیچ عمل ما قبول نیست
  

  )سراب 1342 - 1365(شهید سیدداوود علوي  
همیشه باوضو باشید و نماز خـود را در اول وقـت بخوانیـد؛ چـرا کـه بهتـرین       

کنندة بـه  عمل بعد از آن جهاد در راه خدا و ها نزد خدا نمازِ به وقت است و  عمل
  .، اهل نجات و سعادت است]ها[آن
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  )سراب 1337 - 1362(جوقی  یاب قلعه شهید محمدعلی فیض 
ایـن  . ها حتماً دقت بیشتر شود و نمازها را در وقت خودشـان بخـوانیم   به نماز بچه

 و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (طور که رسول اکـرم  خواهم؛ همان چیزي است که من از شما می
نیکوترین کارها در نزد خـدا، نمـاز    ؛»احب االعمال الی اهللا الصلوه لوقتها«: فرمودند )سلم

  .در وقت آن است
  

  )اردستان 1332 - 1365(شهید حسن محدثی  
م و فرائض و الگـو گـرفتن   نسبت به اعتقادات مذهبی خود مثل نماز و روزه و احکا

د و معتقـد       )علیهم السالم(هاز ائم ت از والیـت فقیـه مقیـ کـه نجـات و   ] باشـید [و تبعیـ
  . ی اهللا از این مسیر استرستگاري و سیر قربه ال

  
  )خمین 1335 - 1360(شهید حیدرعلی مظاهري  

نمـاز شـب   . به شما سفارش من این است که نمازتان را حتمـاً اول وقـت بخوانیـد   
و طول عمـر   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(یادتان نرود و بعد از نماز براي ظهور امام زمان

که یک بار نمازتان تـرك شـود کـه بعـداً جـز       مبادا! عزیزانم... امام خمینی دعا کنید 
نماز شب را حتماً به پا دارید که انسـان را  . پشیمانی هیچ چیز به دنبال نخواهد داشت

وقتی که خواندیـد و از روي صـدق و صـفاي بـاطن خواندیـد،      . کند به خدا نزدیک می
  .چشید حالوت و شیرینی آن را می
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  )زابل 1344 - 1365(شهید علی میرزایی  
را پیشۀ  )علیهم السالم(وصیت من به شما این است که همیشه راه معصومین

نماز را فراموش نکنید و طوري روحیۀ خودتان را تقویـت نماییـد   . خود سازید
  .شادي نکنندکه دشمنان ما احساس 

  
  )سرا صومعه 1341 - 1365(شهید هادي نعمتی  

رفت، توجه داشـتن بـه نمـاز و    نکتۀ اولی که باید به آن توجه داشت و از آن بهره گ
باشد، نمـاز اول وقـت و بـا خضـوع و خشـوع کـه راز        عدم غفلت از محافظت از آن می

  . اصلی ارتباط با خدا در آن نهفته است
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  وجوب شرکت در : بخش دوم  
    نماز جمعه و نماز جماعت

  
  )اردبیل 1334 - 1362(شهید جهانبخش آخري  

اي بین ما و نمـاز جمعـه فاصـله بیفتـد آن روز،      اگر لحظه! ن عزیزبرادران و خواهرا
ایـم   ما با نماز و دعا به اینجا آمده. روز شکست انقالب اسالمی و پیروزي دشمنان است

خـدا را در همـه حـال، بـه     . و ضامن تداوم انقـالب اسـالمی همـین نمازهـاي ماسـت     
اال «، به یاد داشته باشید؛ زیـرا کـه   ١»و ذکروا اهللا کثیراً«:] فرماید که می[فرمایش قرآن 

کند؛ بنـابراین   و اطمینان پیدا می] ش[مها آرا ، با یاد خدا دل٢»بذکر اهللا تطمئنّ القلوب
از . شـکن جمعـه را فرامـوش نکنیـد     نمازهاي دشمن] باشید و[باید همیشه در صحنه 
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هـاي   جبهـه  تر، نماز شب را به پا دارید و براي پیروزي رزمنـدگان اسـالم در   همه مهم
نور علیه ظلمت در سر نماز دعا کنیـد و بـراي گناهکـارانی مثـل مـن طلـب مغفـرت        

  .نمایید
  

  )شهر فرخ 1341 - 1366(شهید بهرام آرامی قهفرّخی  
نمازهایتان را با جماعت بخوانید و مساجد را پر کنید و امیدوارم که افـرادي الیـق   

  . براي اسالم و ملّت عزیز باشید
  

  )بندرعباس 1339 - 1365(طلب  صشهید محسن اخال 
ال     . نماز را به موقع انجام دهید در دعاها، نماز جماعت و نمـاز جمعـه شـرکت فعـ

  .کنید و بیشتر در مسجد حضور پیدا کنید
  

  )جهرم 1337 - 1361(پور  شهید عبدالرسول ارسالن 
گاه بدون عذر شرعی نماز جماعـت را تـرك    هیچ! اي برادر، اي خواهر و اي همسر

ترین مسائل سیاسی ـ عبادي ایـن زمـان تلقـی کنیـد و        د و نماز جمعه را از مهمنکنی
همواره تا زمانی که امام عادل بر شما حاکم است، در نماز جمعه حاضر شوید تا با ایـن  
عمل صحیح و درستتان، مشت محکمی بر دهان ابرجنایتکاران وارد آورده باشید و اتحاد 

  .ه باشیدمسلمین را به همۀ جهان ثابت کرد
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  )اردبیل 1332 - 1365(شهید نادر اصغري  
دعـاي کمیـل و نمـاز جمعـه را     . قدم باشید در مورد دستورات اسالم پیش

  .فراموش نکنید
  

  )000 1334 - 1361(شهید حسن امجدي  
در نماز جمعه شرکت کنید و دلیـل نتراشـید و خـود را در نمـاز جمعـۀ سیاسـی       

  .زي استسا شرکت دهید که نماز کارخانۀ انسان
  

  )فردوس 1344 - 1365(شهید مهدي بخشایش  
نماز جمعه و دعاي کمیل و ادعیۀ دیگر و دعا براي سالمتی امام و پیروزي اسـالم  

را فرامـوش نکنیـد؛ البتـه دعـاي      )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (و ظهور حضرت مهدي
  .همراه با عمل

  
  )کازرون 1342 - 1361(شهید داریوش بهروزیان  

دعاهاي کمیل، ندبه، فرج و توسل را . نماز جمعه را ترك نکنید. زندگی کنیدبرادرانه 
براي خودتان ] زیرا[همیشه براي تزکیۀ روحتان بخوانید و نماز شب را فراموش نکنید؛ 

  . خوب است
  

  )تهران 1341 - 1364(شهید احمد پروندي  
نماز است کـه   به نماز جماعت و نماز در اول وقت فوق العاده اهمیت بدهید؛ چون

  .شود از انسان سؤال می] در قیامت[سازد و اول چیزي است که  انسان را می
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  )ابرکوه 1339 - 1361(شهید محمدجعفر پوراکبري ابرقوئی  
سیاسی که با شرکت همـۀ طبقـات،    - شکن جمعه، این نماز عبادي  دشمن] نماز[

نمـاز  . را فراموش نکنیدنموداري از یکپارچگی مردم در برپا کردن شعائر اسالمی است 
طـوري کـه رسـول     باشد؛ همـان جمعه آمرزش و رهایی از آتش و آسانی در قیامت می

هرکس از روي ایمان و اخـالص در نمـاز جمعـه    «: فرمود )صلی اهللا علیه و آله و سلم(خدا
اش پاك گردد و کارش را از سر بگیرد و ترك نماز جمعـه   حاضر شود، گناهان گذشته

  ».تموجب هالکت اس
  

  )کاشان 1339 - 1362(شهید محسن تعظیمی  
ها شـرکت   پیمایی توانید و وقت دارید، در نماز جمعه و جماعت و راه تا آنجا که می

  .از یاد نبرید] که آن را[کنید که امر امامان و یاران امامان است 
  

  )فردوس 1334 - 1365(شهید یوسف قویم  
واجبات خـدا را  . همۀ مؤمنین است نماز جماعت و جمعه براي! برادران و خواهران

  .درست و بااهمیت و به موقع انجام دهید
  

  )بروجن 1339 - 1364(شهید محمد جعفرپور بروجنی  
نماز جماعت و نماز جمعه را رها نکنید که ما هرچـه  ] همچون[اجتماعات اسالمی 

  .داریم، از همین اجتماعات است
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  )ورامین 1335 - 1365(شهید حسن جعفري  
. مسـاجد را پـر کنیـد   . مازهاي جمعه و جماعات بیش از پیش شـرکت کنیـد  در ن

بدانیـد کـه آینـدگان تـاریخ بـر مـا نظـر        . حامی روحانیت اصیل و در خطّ امام باشید
  .خواهند کرد

  
  )دلیجان 1338 - 1364(شهید محمدعلی جاللی  

توجه بیشتري به مراسم مذهبی، مخصوصاً نماز جماعت و جمعـه و دعـاي کمیـل    
  .داریم 1اشته باشید؛ زیرا هرچه که ما داریم، از همین مراسمد

  
  )نیشابور 1344 - 1365(شهید یوسف دشتی  

سیاسی مساجد، نماز جمعـه   - همیشه در صحنۀ انقالب باشید و در پایگاه عبادي 
تواند ثـواب و فضـیلت آن را بـه انسـان عطـا      به پا دارید که خداوند می] را[و جماعت 

از جمعه به سوي میعادگاه بشتابید و کسب و کار خودتان را تـرك  کند؛ پس هنگام نم
  .نمایید
  

  )مراغه 1337 - 1365(شهید اسماعیل دوستان  
در تمـامی نمازهـاي جمعـه و در    . در تمامی نمازهایتان، رزمنـدگان را دعـا کنیـد   

دعاهاي کمیل شرکت کنید که امروز از در صحنه بودن ما، دشـمن هـراس بیشـتري    
  .دارد
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  )یزد 1343 - 1364(علی دهقانی اشکذري  بمان شهید 
هاي نماز جماعت و نمـاز جمعـه را پـر کنیـد کـه بـه        صف. نماز را سبک نشمارید

  .ترسند گفتۀ امام امت، خمینی کبیر، دشمنان از نماز و از مسجد می
  

  )کازرون 1345 - 1365(نسب  شهید مصطفی دیانتی 
ه نشـانگر وحـدت و یکپـارچگی    نمازهاي جمعه و جماعـت را کـ  ! اي امت اسالمی

  .شما است، محکم نگه دارید
  

  )ابهر 1331 - 1364(اهللا رحمانی  شهید حکمت 
با بودن در صحنه، مخصوصاً شرکت در نماز جماعات و جمعه، مشت محکمـی بـر   

  .دهان دشمنان انقالب، امام و روحانیت بزنید
  

  )خمین 1338 - 1365(شهید محمدنبی رفیعی  
تر برگزار کنید و به نمـاز جمعـه بـه عنـوان دژ      ا شکوه هرچه تمامها را ب نماز جمعه

بنگرید، اما مواظب باشید که نماز جمعـه بـه دسـت افـراد      1]شکن[مستحکم و دشمن
در هـر  . و قتلگـاه مـؤمنین تبـدیل نشـود     2]دشـمن [طلب و دروغگو، به مأمن  ریاست

العاده اهمیت دهیـد    صورت حرمت نماز جمعه را حفظ کنید و به نمازهاي یومیه فوق
  3.»المنکر انّ الصلوه تنهی عن الفحشاء و«: که

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  ناخوانا: در اصل وصیت -2
  45سوره عنکبوت؛ آیه  -3
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  )بروجرد 1319 - 1357(شهید رضا رنجبر  
بدانید که این نماز جمعه و این امام جمعۀ عزیـز، یکـی از نعمـات    ! امت شهیدپرور

  .ارزندة خداوندي است که نصیب شما شده است
  

  )هانبهب 1342 - 1362(روانبخش ) مهدي(شهید اردشیر  
نماز جماعت در مساجد را ترك نکنید که ایـن امـر، باعـث قـوت قلـب، روحیـه و       

  .شود و اجر و پاداش عظیمی دارد ایمان انسان می
  

  )جهرم 1334 - 1361(پیشه  شهید جمشید زراعت 
کنم که نمـاز جمعـه را بـه     در نمازهاي جمعه و جماعت شرکت کنید و تأکید می

  .د را حفظ کنیدهیچ عنوان ترك نکنید و وحدت خو
  

  )هنگکبودرآ 1347 - 1364( شهید قدرت سادلجی 
شرکت کنید؛ مـا   1در مراسم مختلف. ها را خالی نگذارید نماز جمعه! برادرهاي من

مبـارزه کنیـد بـا افـراد     . نماز اول وقت از یادتـان نـرود  . هرچه داریم، از معنویات داریم
  .دسودجو و دنیاطلب، شاید وظیفه از گردنتان ساقط شو

  

                                                             
  در مراسمات: در اصل وصیت -1
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  )کاشان 1338 - 1363(واري  شهید نوراهللا سبز 
نماز یومیـه  . در انجام فرائض الهی و شرعی خود کوتاهی نکنید! برادران و خواهران

دو عنصر سازنده، یعنی امر به معروف و نهی از منکـر  . را به جماعت و سروقت بخوانید
  . را فراموش نکنید

  
  )دانهم 1334 - 1361( شهید عبداهللا سلطانی مطاع 

از دعاهــاي کمیــل و نمازهــاي جمعــه کوتــاهی ننماییــد و بــراي    ! بــرادران عزیــز
  .نمایید] کمک[مستحکم شدن قوانین اسالم و قرآن از خداوند طلب 

  
  )تهران 1337 - 1363(شهید محمدابراهیم سمیعی ظفرقندي  

 از یاد خدا غافل نشوید کـه یـاد او  ! شناسد دوستان و آشنایان و هرکس که مرا می
شود همیشـه و همـه جـا     آرامش دهندة قلب و دل شماست و تنها با نماز است که می

  .به یاد خدا بود، آن هم با نماز جماعت و جمعه
  

  )شیراز 1349 - 1366(سروستانی  شهید فرزاد شفیعی 
نماز جماعت را دست کم نگیرید و جواب منافقین را در صفوف به هم فشـردة  

هاي بد را از خود دور کنید و در راه تحصـیل   وخیرفتار نادرست و ش. نماز بدهید
  . معرفت سبقت بگیرید
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  )مرند 1336 - 1361(اکبر ظروفی  شهید علی 
در نماز جماعت و جمعه شرکت کنید و در خدمت خدا و امام امت باشـید و نمـاز   

  .و واجبات دین را ترك نکنید
  

  )گرمسار 1344 - 1363(شهید خسرو عابدي  
یی که نماز جماعت و جمعه دارند، غافل نباشـید و بـه وسـیلۀ    سعی کنید از اجرها

  .آن، توشۀ آخرت را نقد و سنگین کنید
  

  )فارس 1334 - 1364(شهید اسماعیل فرّخی  
تر برگزار کنید و مساجد را که به فرمودة امام سـنگر   ها را هرچه باشکوه نماز جمعه

  . ترسند است پر کنید؛ چون دشمنان شما از نماز می
  

  )تهران 1337 - 1365(سیدعبدالکریم قدسی  شهید 
در اوقات نماز با شنیدن صداي اذان، بازار را تعطیل کنیـد و دوان دوان بـه سـوي    

ام عـزاداري بـراي      مساجد جهت نماز جماعت بشتابید و همچنـین در راه  پیمـایی و ایـ
شـید کـه   و مراسم تشییع شهید، فعال باشید و نیز دست از کسب بک )علیهم السالم(ائمه

داریـد، بـه جـان     باشد و اگر امام را دوسـت مـی   طرف معامله در این مواقع خداوند می
  .دهم از همین امروز شروع نمایید، ان شاء اهللا امام سوگند می
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  )الر 1345 - 1367(شهید جواد کاظمی الري  
پشت جبهه را محکم نگه دارید و به نماز اهمیت فراوانی بدهید، بـه  ! شما اي مردم

  . صوص نماز جمعهخ
  

  )دشتستان 1342 - 1367(شهید ابوالقاسم کهن  
نمـاز  . سعی کنید همیشه نماز یومیه را به دقت و در مسجد بـه جماعـت بخوانیـد   

  .نماید تر کرده و آنان را متحد می جماعت، قلب مؤمنان را به هم نزدیک
  

  )فارسان 1348 - 1364( رحم محمدي هید علیش 
ها بودند که اسـالم   اموش نکنید که همین نماز جماعتنماز جمعه و جماعت را فر

ــه داشــتند   ــده نگ ــاکنون زن ــرادران... را ت ــد و در  ! ب ــوش نکنی ــاز جماعــت را فرام نم
  .هاي اسالمی شرکت کنید جماعت

  
  )اصفهان 1339 - 1361(احمدي  شهید محمدتقی ملک 

ـ [نماز جماعت و نماز جمعه را نیز فراموش نکنید و بروید به جا بیاور دشـمن  . 1]دی
  .ترسد ها می از همین

  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )نهاوند 1340 - 1363(شهید سیدعباس میري  
خواهم راه مـرا بـا لسـان و عمـل و      می! برادران و خواهران عزیزم و دیگر خویشانم

حضور در مساجد و نماز جمعه و دعاي کمیل مسجد خودمـان ادامـه دهیـد، ان شـاء     
  .اهللا

  
  )دلیجان 1339 - 1361( نادعلی شهید محمد 

خواهم که همیشه نماز جماعت را در مسجدها بـه پـا داریـد و     از شما می! اي ملّت
در نمازهایتان همیشه براي اسالم دعا کنید؛ چون ما هرچـه داریـم، از اسـالم اسـت و     

  .را بدانید که این دنیا فانی است و به زودي زود تمام خواهد شد 1]موضوع[این 
  

  )جهرم 1343 - 1364(سرشت  شهید محمدجواد نیک 
ل    از تمامی شما می خواهم که نماز جمعه و جماعت و دعاي کمیل و ندبـه و توسـ

  مـا بـر پایـۀ    2را هرگز ترك نکنید؛ چون دوام اسالم و جمهـوري اسـالمی و مسـلمانی   
علیـه  (حضرت علی(» .هزار نماز است] با[نماز در بیت المقدس برابر «. نماز و دعا است

  ))السالم
  
  
  

                                                             
  همان -1
  مسلمانیت: در اصل وصیت -2
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  مسجد؛ سنگر عبادت و سیاست: بخش سوم    
  

  )ریز نی 1343 - 1366(شهید حسین استقبالی  
در . مساجد، این سـنگرهاي واقعـی را پـر کنیـد    . در عبادت مسلمین شرکت کنید

  . نمازهاي جماعت شرکت کنید
  

  )خرم بید 1340 - 1366(رضا امینی  شهید علی 
هاي مثبـت  وش نکنند و برنامهکنم که مسجد را فرامبه کلّیۀ دوستانم سفارش می
افـرادي کـه در پایگـاه و انجمـن اسـالمی مسـجد       . و اسالمی در مسجد داشته باشند

کنند، باید خصوصیات اسالمی را فراموش نکنند و تـابع حکومـت اسـالمی    فعالیت می
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هایی که دارند، بعد از اتمام برنامـه  باشند و از هیچ کوششی مسامحه نکنند و در برنامه
  .و یادي از ما کنند 1یت در آن، گذري نیز به قبرستان داشتهو موفق
  

  )اصفهان 1341 - 1365(شهید اکبر باباجانی ریزي  
خواهم در نماز جمعه، نمازهاي جماعت، دعاها، مراسم شهدا و مراسـم  از مردم می

براي هر مسـجدي، از دور و بـر   ] که[ام  شنیده. مذهبی به صورت فعال شرکت نمایید
فانه  تا چهل خا نه باید حضور پیدا کنند و نمازشان را در مسجد بخوانند، ولـیکن متأسـ 

گیرد، بـه خـود بگوییـد چـرا و آیـا       گیرد؟ اگر نمی آیا این مسئله در این شهر انجام می
  هست یا نه؟ )علیهم السالم(جواب شما قانع کننده براي ائمه

  
  )شهابیه 1342 - 1365(علی تدبیري  شهید غالم 

رویـد،   ردن مساجد کوشا باشید؛ زیرا امروز که شما پدران به مسجد میدر امر پر ک
] کـه [هاي شما ببیننـد   اگر نوه] بر شما[واي . فرزندان شما بسیارشان از مساجد دورند

پس هـم در مسـاجد   ! کنند ها دیگر از مساجد فرار می ها از مسجد دورند؛ آن پدران آن
ن طریق با احکـام اسـالم آشـنا    ها را از ای نحاضر شوید و هم فرزندان خود را ببرید و آ

  .کنید
  

                                                             
  انداخته: در اصل وصیت -1
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  )فسا 1334 - 1362(شهید سیدباقر جعفري فارسی  
خواهم که مسجد را ترك نکنند و نمازهایشان را به موقع بخواننـد و   از دوستان می

  . شود، حتماً شرکت کنند در دعاهاي کمیل و توسل که در مسجد برگزار می
  

  )استهبان 1345 - 1365(شهید محمدرضا جوهري  
همواره مساجد را رها نکنید و در دعاها و نماز جمعه شرکت کنید که من راهـم را  

  .در مسجد آموختم
  

  )کاشمر 1334 - 1361(زاده  محمد حسین شهید علی 
به دستور امام عمل نمایید و به مسجد بروید؛ زیرا کـه  ! اي برادران و خواهران عزیز

تـا  . را پر کنید تا همچون پتکی باشد بر سر دشـمن  مسجد سنگر است و باید سنگرها
  .توانید در تمام کارهایتان وجدانی عمل کنید می

  
  )شهر مشکین 1323 - 1362(شهید جعفر دشتی  

به قول امام، مسجد سنگر است؛ سنگر را حفـظ کنیـد و از نمـاز جماعـت دسـت      
  .نکشید و همیشه راه شهیدان را ادامه دهید

  
  )بافق 1343 - 1366(بافقی زاده  شهید رضا دهقان 

  .مساجد را پر کنید و نگذارید دشمنان اسالم خوشحال شوند
  

  



 

    )دفتر هشتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      46
 

  )شهرکرد 1340 - 1362(شهید محمود رضوي قهفرخی  
مسجدها، این سنگرهاي مسلمین را خالی نکنید که دشمن در انتظـار چنـین   

  . روزي است
  

  )ردشهرک 1341 - 1362(شهید مهراب سلیمی شهرکی  
ها را بـه پـا داریـد و در     مسجدها را خالی نگذارید و نماز جماعت !اي امت مسلمان

  .ها شرکت کنید ها و جمعه نماز جماعت
  

  )شیراز 1339 - 1365(اهللا کمالی سروستانی  شهید حشمت 
]. اسـت [سومین نعمت خداوند حفظ سنگرهاي گونـاگون انقـالب اسـالمی    ... 

گ بـا دشـمن داخلـی،    باشد که محـلّ جنـ   ترین سنگرها، مسجد می یکی از بزرگ
قدر . نفس اماره، و آماده شدن براي جنگ با دشمن بیرونی، استکبار جهانی، است

ادامـۀ راه شـهدا بـه ایـن     . ها و جماعات و شعائر مذهبی را بدانیـد  این نماز جمعه
نیست که در تشییع جنازة آنان شرکت کرده و بعد از چندي آنـان را رهـا کنیـد،    

هاي بزرگ خداوند را بدانید و در حفظ سـنگرهاي   نعمتبلکه به این است که قدر 
  .گوناگون انقالب، مسجد، نماز جمعه و جماعات و بسیج کوشا باشید

  
  )دلیجان 1338 - 1363(شهید عباس محمدي  

مساجد را ترك نکنید تو را به خدا؛ زیرا رهبـر عزیزمـان فرمـوده    ! خواهران و برادران
  » .مسجد سنگر است«: است
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  )شهرکرد 1344 - 1364(ون نصیري هرچگانی شهید همای 
اهمیت دادن به نماز و عبادات و دعاهاي کمیل، توسل، نماز جمعه، جهاد و امر 

مسـاجد را  . است و بدانید مساجد سنگر است] ضروري[به معروف و نهی از منکر 
  .خالی نگذارید و حفظ کنید

  
  )ریزنی 1342 - 1365(رضا نگهداري  شهید غالم 

ها هم واجب؛ لـذا مسـاجد را خـالی نگذاریـد و      سنگرند و پر کردن آن مساجد نیز
باشد که مسجد در قیامت از شافعین ما باشد، نـه  . نمازهاي خود را در مسجد بخوانید

  . کنندگان ما تاز شکای
  



 

    )دفتر هشتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      48
 

  



 

 49      کــلمـــات بـــیـــداري  

 

  
  
  
  
  
  
  

 عمل به احکام اسالم؛ : بخش چهارم  
    الزمه محافظت از دین خدا

  
  )خمین 1344 - 1365(شهید نصراهللا اسکندري  

در هر حال و در هر زمان و مکانی، یاد خدا را فراموش نکنید و به یـاد او باشـید و   
گـاه از فـرامین و احکـام اسـالمی      به فرامین خدا که در قرآن آمده، عمل کنید و هـیچ 

خـدا  ! شناسـید  اما پدرم و مادرم و برادرانم و اي همۀ کسانی که مرا می... غافل نشوید 
ها براي اسـالم و قـرآن و    ترین زمان ایم که حساس ت که در زمانی قرار گرفتهشاهد اس

است و بهترین موقع پیاده کردن احکـام اسـالم اسـت کـه تمـام مـا        )علیهم السالم(ائمه
مسلمانان و شما برادران و مسلمانان باید از هیچ کوششی در این موقع دریغ نـورزیم و  

هاي نبرد حق علیـه  توانیم به سوي صحنهاگر مینداي حسین زمان را لبیک گوییم و 
توانیم الاقل باري بر دوش ایـن نظـام نباشـیم و کـاري بـراي      باطل بشتابیم و اگر نمی

  .پیشبرد اهداف مقدس قرآن و احکام اسالم انجام دهیم
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  )ایالم 1347 - 1366(شهید رضا حیدري  
فایـده   ؛ پس حرص و طمع بی»مراره الدنیا حالوه االخره و حالوه الدنیا مراره االخره«
آوري گردد، هرگز نخواهیم توانست از آن اسـتفاده   اگر مالی از راه نامشروع جمع. است
         ــ مـال  1: آیـد  شخصی که دار فـانی را وداع گویـد، سـه چیـز در برابـر او مـی      . 1کنیم

نـدازة  بـه ا : گوید رسد؟ می چه مقدار به من می: شوداز مال سؤال می. ـ عمل3ـ اوالد 2
به مقـدار  : گوید گردد؟ می اي نصیب من می چه بهره: شود یک کفن؛ به فرزند گفته می

کفن و دفن؛ عمل انسان است که همیشه با اوست؛ پس سعی کنیم عمـل خـود را بـا    
  . نماییم] منطبق[احکام الهی 

  
  )دستشتان 1334 - 1361(شهید اسماعیل رزمجو  

ها را بیش از پیش بـه گـرایش بـه     تم و آنفرس به همۀ برادران و خواهران درود می
  . نمایم دعوت می] اسالمی[سوي اسالم و احکام 

  
  )ساوه 1326 - 1361(شهید حسن سعیدي  

مبـادا نمـاز را   . از همان بچگی در یاد گرفتن احکام اسـالم کوشـش کـن   !] پسرم[
کـام  همیشه قرآن بخوان و از اح. توجه باشی سبک بشماري و مبادا به احکام اسالم بی

  . خدا عبرت بگیر و سعی کن که به هر نحو شده، رضایت خداوند را جلب کنی
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  )اصفهان 1337 - 1362(شهید جواد محزونیه  
احکام فقهی خود را فرا گیرید و به کار ببندید؛ زیرا این اعمال شـما باعـث تربیـت    

  . شود فرزندان شما می
  

  )دشهرکر 1331 - 1361(شهید ابوالقاسم میرزاخانی نافچی  
  .به احکام خداوند کامالً عمل کنید تا نزد خداوند مسئول نباشید

  
  )بروجن 1340 - 1364(اصغر یاري بروجنی  شهید علی 

  .حافظ عبادت و احکام و عقاید باشید
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 حدیث نفس: فصل دوم    
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  )فارس 1332 - 000(شهید حسین آدمی  
زندان خودشان را بفرستند در ایـن مراکـز   شود که فر به عموم مسلمانان توصیه می

ت اسـالمی را         ه تا خودسازي را شـروع کننـد و بعـد از آن، جامعـۀ اسـالمی و امـعلمی
ارشاد کنند تا دیگر استعمارگران شرق و غرب و عمالشـان نتواننـد دیگـر همـه چیـز      

کـر  کنم بیشتر به خدا و روز رسـتاخیز ف  توصیه می. ملّت مسلمان و مستضعف را ببرند
کنند و دنیا را یک وسیله بدانند و بیشتر با نفس مبارزه کننـد کـه بـه قـول حضـرت      

هـا حـامی    ، مبارزه با نفـس بـاالترین جهـاد اسـت و آن    )سلم و آله و علیه اهللا صلی(رسول
  .اسالم و احکام و مجري آن باشند

  
  )استهبان 1344 - 1365(پور  شهید رضا ابراهیم 

کنیـد و   اگـر ورزش مـی  ! بـرادران مـن  : یـن اسـت  وصیت دیگر من به ورزشکاران ا
ورزشکار هستید، قهرمانی باشید بـا خضـوع و خشـوع؛ قهرمـانی باشـید علیـه نفـس        

  . ورزشکاري که فکر و ذهنش با خدا باشد، همیشه پیروز است. خویش
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  )جهرم 1341 - 1364(شهید اسداهللا احمدنیاي مطلق  
نفسانی خـودم یـاري دهـد و مـرا      خواهم که مرا در مبارزه علیه هواهاي از خدا می

ها خـدمتگزار صـدیقی بـراي مکتـبم      بر نفس خویش مسلّط گرداند تا بتوانم در جبهه
همچنـین بتـوانم خـوب بـا     . باشم تا شاید خداوند از گناهانم درگـذرد و راضـی شـود   

ها با آتش سالحم، دشمن اسـالم و انسـانیت را بـه آتـش      دشمن بجنگم و در درگیري
د و مسـئولیت   . »اللّهم قو علی خدمتک جوارحی«: گویم جا میبکشم و در این این تعهـ

  .بر همۀ ماست و باید خوب انجامش دهیم
  

  )مراغه 1340 - 1366(شهید یعقوب احدي مراغه  
. یـابم  اکنون خویش را در این دیار خاکی و در این قفس تنگ مادي تنها می! آري

خواهد از جا کنـده شـود و مـرا بـه سـوي       تپد؛ گویا می قلبم در سینه به یاد جانان می
! سـان و چگونـه؟ آري  ه اکنون زمان پیکار است، اما بـه چـ  ! برادران. حق رهنمون کند

  .بسان مردان حق که ابتدا نفس امارة خویش را سر بریدند و سپس جهیدند
  

  )کبودرآهنگ 1345 - 1364(رضا احمدي  شهید علی 
اگر انسـان نفـس خـود را    . ي انسان دارداصالح نفس، تأثیر فراوان در سرنوشت ابد

او دور کند و در جهـاد اکبـر موفّـق باشـد،     ] از[ها را  اصالح کند، به طوري که آلودگی
، تماماً چنین شخصی به سعادت کـه همـان لقـاء    1دهد عملی که انجام می] به خاطر[

. سـت سعی کنید نیت عملّتان پاك باشد که نیت پاك، روح عمـل ا . رسد اهللا است، می

                                                             
  دهد عملی را که انجام می: در اصل وصیت -1
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قلبی کـه خـالی از هرگونـه آلـودگی     . کنید در این صورت است که قلب سلیم پیدا می
  . باشد و چیزي جز اهللا در او نباشد، سلیم و عامل نجات است

  
  )جهرم 1337 - 1361(پور  شهید عبدالرّسول ارسالن 

ت     س اسـالمی و بـا آرزوي موفقیـبـراي [با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب مقد [
تقوا، تقـوا،  . کنم خدمتگزاران راستین این انقالب خونبار، سخن خویش را آغاز می تمام
قـد  «! همسرم، برادران و مادرم و خواهرم! تزکیۀ نفس، تزکیۀ نفس و تزکیۀ نفس! تقوا

و خـود   »به درستی که رستگار شد آن کسی که تزکیۀ نفـس کـرد  «؛ 1»هاافلح من زکّا
  .ده کردرا جهت شرکت در مهمانی خداوند آما

  
  )شمیران 1338 - 1360(شهید احمدعلی ازگلی  

] همچـون [خود را تزکیه و پاك کنید و همیشه خـدا را بـه یـاد داشـته باشـید و      
تقـوا را  ! و شما اي دوستانم و آشنایان مـن ... جوانانی پاك در روي زمین زندگی کنید 

بـا خلـوص    .پیشۀ خود سازید و یک لحظه انقالب و رهبر انقـالب را فرامـوش نکنیـد   
 اهللا عجـل (نیت، فداکاري و جانبازي نمایید و با تزکیۀ نفس، زمینۀ ظهور حضرت مهدي

به فرزندان خود درس اسالم و شـهادت در راه آن را  . را فراهم آورید )الشریف فرجه تعالی
هـا را دعـا کنیـد تـا خـدا آنـان را فرزنـدانی نیکـو و صـالح و           بدهید و در سر نماز آن

  .یت شده قرار دهدنمازخوان و هدا
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  )سمیرم 1319 - 1361(رضا اشتري  شهید غالم 
ا بـا کمـال      می ١شور و شوقم هر آن افزون حقیر با مشاهدة این جوانان، گشـت، امـ

تأسف یک سري مسائل خانوادگی یا همان هواهاي شیطانی، هماننـد برخـی از یـاران    
را تـرك کردنـد، مـانع     هاي قبل از عاشـورا وي  که در شب )السـالم  علیه(متزلزل حسین

پیوسـتم و در   گشت و اندك اندك به صفوف مسلمانان فاقد تعهد می ام می هدف اصلی
کردم، اما به خواست خداوند بر شیطان نفس تـا حـدي غلبـه     دل، خود را سرزنش می
، آخر تصمیم را گرفتم و پشت پا بـر تمـام دنیـا و مـا فیهـا      60نموده و در اسفند سال 

ا بـا      ها آمده یکی از جبهه زدم و اینک در ام که فرمان خدا را با جـان و دل بپـذیرم، امـ
امیدوارم خدا مرا ببخشـاید و  . رویی سیاه و بار سنگینی از گناه، چنین آمادگی را دارم

  .جزو شهدا محسوب دارد
  

  )خمین 1339 - 1364(محمد اصغري  شهید علی 
اید؟ مـال دنیـا بـه     نیا دل بستهببینید آخر به چه چیز این د! اي دلبستگان به دنیا

جز دور نمودن انسان از خدا و تالش بـراي کسـب بیشـتر و بیشـتر آن، عاقبـت چـه       
سودي برایتان خواهد داشت؟ در رفـاه زنـدگی کـردن و هـر روز بـه ظـواهر دنیـا دل        

و عمـر خـود را در ایـن    ] فکر کردن[تر و بهتر  ماشین مدرن] و[بستن، به داشتن خانه 
دن، چه هدفی را در پی خواهد داشت؟ آیا سـرمایۀ زیـاد سـعادتمندي    منجالب گذران

اگر در این دنیا به خـدا دل بسـتی، اگـر هـر روز در کسـب      ! بله. آورد؟ مسلّماً خیر می
معارف اسالمی قدم برداشتی، اگر هر روز باتقواتر از روز قبـل شـدي، اگـر هـر روز بـه      

نفـس را کنتـرل کـردي و     وظایف دینی و مذهبی خود بیشـتر آشـنا شـدي و هـواي    
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وقت هدفی عـالی در پـیش    باالخره اگر توانستی شیطان را از خود مأیوس گردانی، آن
شـیطان را  . بکوشید گول شیطان را نخوریـد . اي اي و راه سعادت را پیش گرفته گرفته

از خود مأیوس کنید، با عبادت مخلصانه و خاشعانه، با عمل نیک در راه خدا، با جهـاد  
  .اهللا، با جهاد با کفرفی سبیل 

  
  )دماوند 1337 - 1362(هید سیدمحمود افتخاري ش 

هـاي جمهـوري اسـالمی را بـه دوش      اي برادرانی که مسئولیت گرداندن این چرخ
در  ١آتـش در کنـار شماسـت و بهشـت    ! ی سختبه خدا مسئولید، مسئولیت! اید گرفته

و بیـنش و عملکـرد قرآنـی    به خدا اگر کوتاهی کنید، اگر دقّت کـافی  . طرف دیگرتان
اگـر بـه جـاي پیـاده     ! به خدا، بـرادران . نداشته باشید، حتماً تباه و هالك خواهید شد

هـواي نفـس و کبـر و غـرور     ] از[کردن احکام اسالم و عمل به قوانین اسالم، پیـروي  
  .شوید خویش کنید، نابود می

  
  )ریز نی 1322 - 1364(شهید سیدمهدي افسر  

پـیش  ] در[زي و خدمت به اسالم، راه سعادت دنیـا و آخـرت را   با خودسا! برادرانم
خانوادة معظّم شهدا، ارزش و احتـرام شـهید خـود را نگـه دارنـد و بـا بعضـی        . گیرید

به زندگی مـادي، منزلـت شـهدا را    ] ن[خترفتارهاي غیرمنتظره، ناشایست و چشم دو
فرزنـدان شـهدا مسـئوالنه     با برنامه و توجه بیشتر، جهت تعلیم و تربیت. دار نکنند لکّه

  .برخورد شود
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  )تویسرکان 1338 - 1365(شهید احد امیدفر  
خـداي نـاکرده   ] نکنـد [خمینی بزرگ را تنها نگذاریـد و  ! امت] اي[در این زمان، 

سـرپیچی  ] او[زرق و برق دنیا گولتان بزند و هواي نفس بر شما غلبـه کنـد و از اوامـر    
 )السـالم  علیـه (زمان امام حسـین  سرپیچی کردنِ کنید که سرپیچی در این زمان، مانند

خواهـد بـرود و هـرکس     هـرکس مـی  «: است که در تاریکی شب به یاران خـود گفـت  
 علیـه (امـام حسـین  ] کـه [دانـیم   پس از گذشت چندین سال، ما می» .خواهد بماند می

همگی به آن دنیا رفتند، چه کسانی که آن شـب ماندنـد و چـه    ] همراهانش[و  )السالم
اره کسان شـان غلبـه    ی که رفتند، ولی خوش به حال آنان که گوش دادند و بر نفس امـ

  .کردند
  

  )فسا 1334 - 1366(شهید عطاءاهللا اویسی  
قبل از هر چیزي به تزکیه و تهذیب نفس بپردازید و ایـن  ! برادر و خواهر حزب اهللا

اشـد کـه   تان این ب سعی. دشمن انسان، خود نفس انسان است. مسئله را جدي بگیرید
بـرادران  . هاي نفس که در درون دارید، رها کنیـد تـا آزاد شـوید    خود را از هوا و هوس

بسیار دقّت کنید کـه غـرور در   ! )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(رزمنده و سربازان امام زمان
ر ورزیـد و    . قلبتان راه نیابد که شیطان، شش هزار سال خدا را عبادت کرد چـون تکبـ

رگاه خداوند رانده گشت؛ پس بکوشـید کـه عمـل خـود را بـراي خـدا       مغرور شد، از د
خالص کنید و تنها براي او بجنگید و از غرور و نخوت بپرهیزید و بدانید که ایـن شـما   

آیید، بلکه آن خداوند تبـارك و   نیستید که بر مردم منّت گذاشته و به سوي جبهه می
  .د را به شما عطا فرموده استتعالی است که بر شما منّت نهاده است و توفیق جها
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  )ایذه 1343 - 1364(شهید نادر ایزدپناه  
این است که خـدا نکنـد تعلّقـات مـادي و      1فامیل] و[وصیت من به دیگر برادران 

ها به سوي مطلوب حقیقـی کـه همـان اهللا اسـت،      حب نفس، مانع از سیر و تکامل آن
شـود، از   ع رشد اخالق اسالمی میکه مان] را[سعی کنید آن خرافات و انحرافاتی . شود

 علیـه (سعی کنید طوري عمل کنید که فرداي روز قیامت در مقابل حسـین . بین ببرید
  .و پیروان خمینی سرافراز باشید )السالم
  

  )اصفهان 1341 - 1365(شهید اکبر باباجانی ریزي  
زشـت و  برم به خدا از شرّ نفس خود؛ زیرا نفس اماره، انسان را به کارهـاي   پناه می

به لطف خاص خـود آدمـی را نگـه دارد و    ] خداوند[دارد، جز آنکه  ناروا و سخت وا می
افزایـد و بـه او    برم به خدا از شرّ شیطان که پیوسته گناهی بر سر گناه من می پناه می
  .برم از جور ظلم هر ستمکار فاجر و سلطان ظالم و دشمن قوي و قاهر پناه می

  
  )قصرشیرین 1328 - 1365(شهید محمدحسین باقري  

با عبادت و دعا به درگاه خدا به طور مستمر که نقش اصلی و اساسـی در سـاخت   
راه نفـوذ افکـار شـیطانی را    ] و[معنوي انسـان دارد و تزکیـۀ نفـس، خـود را سـاخته      

  .ببندید
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  )فارسان 1344 - 1365(کرانی حکمت بالیده شهید 
ه و در مسیر الهی حرکت کنیـد کـه   خود را تزکیه نمود! برادران و خواهران گرامی
دعا را قرائت کنیـد و از خداونـد طلـب عفـو نماییـد و      . در آخرت دچار سختی نشوید

  مگر نه این است که انسان براي آخرت آفریده شد؟. همیشه به یاد آخرت باشید
  

  )شبستر 1340 - 1360(اهللا بخشیان  شهید فیض 
، سعی کنید که عمـل کنیـد و   اند به رهنمودهاي امام که جهت خودسازي فرموده

: باشـد، غافـل نشـوید    در اوقات بیکاري دعا بخوانید و از دعاهاي زیر کـه مفیـدتر مـی   
 اهللا عجـل (دعاي کمیل، مناجات شعبانیه، دعاي توسل، زیارت عاشورا، دعاي امام زمـان 

  .، دعاهاي یومیه و دعاي ندبه)الشریف فرجه تعالی
  

  )کازرون 1335 - 1365(شهید حمیدرضا بهبود  
خـویش را بـر   ] نفـس [اگر انسان در این گیر و دار، تابع هواي نفس شود و هـواي  

اما حال که همه محکوم به رفـتن  . خواست خداوند ترجیح دهد، یقیناً زیان کرده است
خواهد که انتخـابی صـحیح کنـد کـه امیـدواریم بـه رحمـت         هستیم، انسان عاقل می

  .قل را به ما عطا کندواسعۀ الهی و رحمانیت او که این ع
  

  )تهران 1341 - 1364(شهید احمد پروندي  
ان شاء اهللا خداوند به تمام ما توفیق فرمـانبرداري و اطاعـت از اوامـرش را عنایـت     

نماید، با وجود ناالیقمـان، برسـاند    کند و ما را به شکل مطلوبی که نصیب اولیایش می
 )علیهم السـالم (ن اعظم تا ائمۀ معصومیناش، از پیامبرا و ما را پیش خود و اولیاي گرامی
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ه داشـته باشـید کـه رسـیدن بـه قـرب        . ننماید 1زده و شهدا سرافکنده و خجالت توجـ
ت و      خداوند متعال، یک قدم است و آن هم پا گذاشتن بـر روي هـواي نفـس و خودیـ

ردان و مـ  )علیهم السـالم (و این مسئله در زندگی پیامبران و ائمۀ اطهار] باشد می[منیت 
  .خدا، روشن و آشکار است

  
  )فومن 1341 - 1365(شهید لطیف پسندیده  

از آن غافل نباشـید؛  ] مهار کنید و[حیوان سرکش نفس را ! اي برادران و خواهران
سـوار مـاهري بـر روي آن     زیرا حیوان نفس به مانند اسب سرکش است که اگـر اسـب  

دیـوار  ] و[نسـان را بـر در   گیـرد و ا  سوار نشود آن اسـب، افسـار در اختیـار خـود مـی     
چاه و بیابان خواهد بـرد؛ لـذا حیـوان سـرکش نفـس، اگـر افسـار و        ] به[و ] کوبد می[

هاي شیطانی را براي انسان آماده کرده که انسـان را   طنابش بر دست عقل نباشد، چاه
بر آن خواهد انداخت و آن انسان، دیگر انسان نخواهد بـود، بلکـه حیـوانی در شـکل و     

  .ان خواهد بودقالب انس
  

  )مشهد 1338 - 1365(اکبر جعفري چاقه  شهید علی 
تا کی، تا چه مقدار در خرّمی و شادي هسـتی؟ هنگـامی کـه    . بیدار شو! اي انسان

رسـی و انـدوهگین و نـاالن هسـتی، وقتـی کـه زیـان دنیـوي          مى]ن[به آرزوي مادي 
ن به آرزوهاي مـادي  در راه رسید. بینی، در یاد و گفتگوي همه چیزي، جز یاد خدا می

بري، اما در راه معنویت و رسیدن بـه مقـام انسـانیت گویـا خبـري       ها می کوشایی، رنج
ت  . نداري از هـر خطـري و زیـانی    . از فقدان هر چیز ناالنی، جز از فقدان صـفات آدمیـ
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براي ثروتمنـد شـدن   . هاي آخرتی کنی، جز از خطر گناه و زیان دلهره داري و فرار می
مال دنیا کامالً هوشیاري و مراقب، ولی براي ثروت بـاقی و سـرمایۀ حقیقـی     و افزودن

  .ایمان بمیري افتی که نکند بی خبري و به فکر آن هم نمی که ایمان است، به کلّی بی
  

  )مسجدسلیمان 1348 - 1364(گاه  شهید نادعلی چراغی 
ز راه اصـلی  نکند که گول هواي نفـس را بخوریـد و ا  ! اي ملّت ایران و جوانان عزیز

  .منحرف شوید
  

  )تهران 1339 - 1361(بهرامی  شهید مهدي حاجی 
بخش که متضمن ایمان مستضـعفین   من براي رفتن به جبهۀ مقدس جهاد آزادي

کنم و قبل از آن براي جهاد اکبر که مبارزة سخت و فشرده بـا   شماري می است، لحظه
هـاي مـزمن و مهلـک     اريشـوم تـا بیمـ    خودپرستی و هواهاي نفسانی است، آماده می

غیبت، تهمت، حسرت، خیانت، دروغ، دشنام، کینه، چاپلوسی و غرور را مـداوا کـنم و   
جامعۀ اسالمی را در رحمت، عزّت، وحدت، کرامت، عطوفت، صداقت، صـراحت، علـم،   

  .جهاد، شهادت و عبادت ببینم
  

  )داراب 1343 - 1367(شهید عبدالحمید حامدي  
. را فرامـوش نکنیـد   )الشـریف  فرجـه  تعالی اهللا عجل(مام زماندعا به جان امام و براي ا

همگی مرا حالل کنید و برایم از خدا طلب استغفار کنید و در پایان همه را بـه جهـاد   
  .کنم با نفس که جهاد اکبر است، سفارش می
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  )همدان 1341 - 1365( شهید سیدجعفر حجازي 
عماق، راه جویید تا طریق هـدایت و  به ا. در این دنیا کمی تفکّر کنید! برادران عزیز

با بزرگـان، بینوایـان و   . سعادت را یافته و در آغوش عشق و رحمت الهی سیراب شوید
هاي ناگشودنی را گشوده یافته و یـا غـذاي خـام را بـه کـام      عارفان انس گیرید تا گره

 خود را به تهذیب نفس تمرین دهید و در کسب علم کوشا باشـید تـا بـا ایـن دو    . آرید
  .بال به پرواز در ملکوت بپردازید و آمال خویش را با مادر خود، زمین، وانهید

  
  )بهار 1335 - 1359(شهید محسن حسنی  

رسـد کـه    مبارزه باشید؛ چون انسان، موقعی به انسانیت کامل مـی ] دائماً در حال[
کـه   افرادي(و شیطان بیرونی ) هواهاي نفسانی(دائماً در حال مبارزه با شیطان درونی 

شـود، از   اگـر مبـارزه نکنـد، مسـخ مـی     . باشد) کنند و استعمار ها را استثمار می انسان
  .نهد خداي ناکرده رود و پاي به منزلگاه حیوانیت می انسانیت بیرون می

  
  )ممسنی 1339 - 1365(شهید سیداسماعیل حسینی  

توشـۀ  . بر ما مقدر شده که روزي از این جهان باید رفت؛ پس آمـادة سـفر باشـیم   
مهـر و  ] و[هـا را اسـالمی    اخـالق و روش . ها را تزکیـه کنـیم   مفید آماده کنیم و نفس

] کـرده و [ها را به هـم نزدیـک    ها را دور بریزیم و قلب ، کینه]کنیم[ها را بیشتر  محبت
] شـمریم و [، فرصت را غنیمـت  ]کنیم[ها را بیشتر  صداقت. ها را از بین ببریم ناراحتی

دست به دست هم همت کنـیم و همـدیگر را در   ]. نماییم[بیشتر ] ار[یاري محرومین 
  .این مسافرت یاري نماییم
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  )تهران 1343 - 1365(شهید اسماعیل حسینیان نایینی  
کـه  ] را[آخر کار هم اهمیتی دهید و زیان دنیا را به چیزي نشمارید و کـاري  ] به[

خداسـت، مقـدم    رضا و خشنودي خداست، بر کاري که هـواي نفـس و قهـر و خشـم    
و خالف هواي نفس کوشید و همیشه در تعـارض حـق    1بشمارید و در راه رضاي خدا

ــداري  ــق ] از[و باطــل، طرف ــوده[ح ــدا از   ] نم ــد خ ــل باشــید و بدانی ــالف باط و مخ
  .رساند ترین مرتبه، ما را به قوت و قدرت می ضعیف
  

  )اراك 1335 - 1361(محمدي  شهید احمد خان 
) شـیطان (هـاي دل   دش را بسازد و با هواي نفسانی و خـواهش انسان باید اول خو

، )]شـهادت [(ها را از پا درآورد، بعداً اگر چنین سعادتی نصیبش شـد   مبارزه کند و آن
  .باشد می] سعادتمند[باعث خوشحالی است و به معناي واقعی کلمه 

  
  )بوشهر 1337 - 1367(شهید ماشاءاهللا دشتی  

بال به سوي معشـوق   اي شیطانی آزاد کنید و سبکه خود را از زندان نفس و نفس
روي آورید که هدف از زنـدگی دنیـوي، از بـراي او آمـدن، بـراي او      ) خداوند(حقیقی 

  .زیستن و به سوي او رفتن است
  

  )ارومیه 1343 - 1363(شهید احمد دوستی  
مبادا گفتارمان ناشی از غلبۀ هواي نفسمان باشد و از این طریـق، حتّـی فـردي را    

  .بت به انقالب و اسالم بدبین نماییمنس
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  )خمین 1342 - 1363(شهید حمیدرضا رحمتی  
الحق که کمال و عصارة زندگی، از خود بریدن و بر حـق رسـیدن اسـت، بـر     ! آري

دل کنـدن و بـر   ) دنیـا (سـیاهی  ] از[و بر دشمن تازیـدن اسـت و   ] شدن[نفس غالب 
ر خـون غلتیـدن اسـت، بـر     سجده کردن است، از مرگ نهراسیدن و د) خدا(خورشید 

  .خود نبالیدن و خود را کوچک شمردن است، بر جا نماندن و همواره جوشیدن است
  

  )تهران 1334 - 1365(رضا رضاپور  شهید غالم 
  .دانم ترین جهاد را جهاد در راه خدا و جهاد با نفس می مهم

  
  )کازرون 1337 - 1361(اهللا رضازاده  شهید فرج 

راه رسیدن به انسانیت واقعـی، از ایـن بـدن    . ساز است مکتب اسالم، مکتبی انسان
ت اسـت، دور بـوده و تنهـا در ایـن         1خاکی و این لباس زیبا که نشـان ظـاهري آدمیـ

ا هرکـه در   . راه رسیدن بس دشوار است، سـخت و هولنـاك  . مکتب است و نه غیره امـ
یشـد، خیلـی   اند کند و مـی  راه او قرار گرفته و به مقصد که همان مکتب است، فکر می

موانع، هر روز چهره عوض کرده؛ یـک روز مـال، روزي   . سهل و راحت باید تحمل کند
. کننـد  معامله با خدا را سد می] راه[مقام و روزي زن و فرزند و شیاطینی که از درون، 

پس باید انسان هوشیار باشد که فریب این دنیایی که چون مـار خـوش خـطّ و خـال     
ست را نخورده و به ظاهرش فکر نکنـد؛ زیـرا دنیـا فریبنـده     است و از درون زهرآگین ا

دنیـا خانـۀ مجـازي    . »الدنیا دار مجاز و االخره دار قـرار «و  2»و االخره خیر و ابقی«. است
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باید از دنیا به عنوان وسیله استفاده کـرد بـراي   . خانۀ همیشگی، آخرت است] است و[
واهانش را همیشه ذلیـل کـرده و   اي بیش نیست و خ ساختن خانۀ آخرت؛ زیرا بازیچه

  .کند می
  

  )خمین 1338 - 1365(شهید محمدنبی رفیعی  
امان با دشمن خونخوار، حتّی یک لحظه از جهاد با نفس کـه   در گرماگرم جهاد بی

اره بـر شـما غالـب شـود کـه دنیـا را در        . جهاد اکبر است، غافل نشوید مبادا نفس امـ
شدنی است و آنچـه کـه   ]دنیا نابود. [وشتان کندنظرتان زیبا جلوه دهد و آخرت را فرام

؛ پس به دنیـا همچـون   1»کلّ من علیها فان«تعالی است که   باقیست، ذات مقدس باري
آید و براي کـار دنیـا و زنـدگی     اي بنگرید که محصولش در آخرت به دست می مزرعه

داشـته،   چند روزه، کرامت و شرافت نفسانی خویش را که خداوند بزرگ به شما ارزانی
. بازان کذّاب را نخوریـد  به پاي خوکان نریزید و فریب وعده و وعیدهاي دروغین نیرنگ

  .2»هاقد افلح من زکّا«: از خودسازي و تزکیۀ نفس یک لحظه غافل نشوید که
  

  )یزد 1345 - 1365(شهید محمود زارعیان  
یـرون  در طهارت نفس و تهذیب اخالق کوشا باشید و قدم از محیط عفّت و تقـوا ب 

گونه باشید کـه دنیـا برایتـان، چـون قفـس       افتید و آن مگذارید که در بند شیطان می
بشـر دراز  . براي مرغ باشد و وقتی مردید، قفس بشکنید و به سوي بهشت پرواز کنیـد 

پـذیر را از پـاي بـاز کـرده و از      هاي آرزوهاي زوال بیایید رشته. آرزو و کوتاه عمر هست
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آن را . م و تنها یـک آرزو را دنبـال کنـیم و آن لقـاء اهللا باشـد     اسارت آرزوها نجات یابی
اي فرو نگذاشته تـا دیگـران    برنامۀ زندگی خود قرار دهید؛ چون که قرآن مجید ناگفته

  .بگویند و فصلی ناقص بر جاي ننهاده تا کسی تکمیل و تمامش کند
  

  )تهران 1346 - 1366(علی  شهید ابراهیم سالک غالم 
ت بعد از اتمام جنگ با حضور بیشتر خود در صحنه و پـرداختن بـه   ان شاء اهللا ملّ

ت و والیـت فقیـه، در       تزکیۀ نفس و خودسازي و توکّل بر خدا و با پیـروي از امـام امـ
پیاده کردن احکام قرآن سعی بیشتري خواهند کرد تا زمینـۀ ظهـور بـراي مـوال امـام      

موظّف اسـت کـه نفـس خـود را      هرکس. آماده گردد )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(زمان
، »لیس منّا من لم یحاسب نفسـه فـی کـلّ یـوم    «: )السالم علیه(محاسبه کند، قال الکاظم

دلیـل از ایـن کـار امتنـاع      اگر کسی بی. موظّف است امر به معروف و نهی از منکر کند
ملعـون مـن لـم ینصـح     «: فرموده اسـت  )السالم علیه(ورزد، ملعون است؛ زیرا امام کاظم

با قرآن انس بیشتري بگیرید، به طـوري کـه همگـان    ! خواهران و برادران عزیز. 1»هاخا
د و    ! عزیـزان . تر آنکـه بـه آن عمـل کننـد     بتوانند قرآن را بخوانند و مهم بـه دنبـال مـ

: همواره مراقب نفـس خـود باشـید کـه    . مدگرایی نباشید و حجاب خود را حفظ کنید
  .2»رحم ربیانّ النّفس الماره بالسوء الّا ما «
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  )لردگان 1339 - 1365(اهللا سعیدي ابواسحاقی  شهید عوض 
از شما تقاضامندم که اوالً جهاد اکبر را انجام دهید که سـرکوبی هواهـاي نفسـانی    

جنگیدن با کفّـار و دشـمنان اسـالم اسـت، انجـام      ] را که[باشد و ثانیاً جهاد اصغر  می
تـر حـل    و مسئلۀ جنگ را هرچـه سـریع  هاي حق علیه باطل بشتابید  دهید و به جبهه

  .کنید
  

  )ردشهرک 1341 - 1362(شهید مهراب سلیمی شهرکی  
ها بـدتر اسـت تـا ان شـاء اهللا از ایـن       مواظب هواي نفس باشید که از همۀ دشمن

همۀ مـا از او هسـتیم و   . کند، به خوبی درآییم امتحانی که خدا دارد این زمان از ما می
توانـد   نیا گذرگاهی است کـه در ایـن گـذرگاه کسـی نمـی     د. گردیم به سوي او باز می

  .بماند
  

  )شیراز 1338 - 1361(رضا شجاعی  شهید غالم 
با نفس خود جهاد کنید تـا هـم در دنیـا و هـم در     ! دوستان عزیز و برادران گرامی

  .آخرت پیروز باشید
  

  )میانه 1343 - 1364(شهید محسن صادقی  
ها در مقایسه با انقالب جهـانی تـو، تجربـه درس     با نگاه به تمام انقالب! اي حسین

تلخی را به من داد که اسلحه و انقالب، حتّی شـهادت بـه خـودي خـود نبایـد مـورد       
احترام قرار گیرد، بلکه آنچه مهم است غلبه بـر خودخـواهی و غـرور و مصـالح پسـت      

  .هاي الهی است مادي و ایمان به ارزش
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  )ورامین 1340 - 1365(ید مهدي صدیقی شه 
] هـا [هـاي زودگـذرش بگـذارد و بـا آن     انسان اگر در این دنیا پا روي هوا و هـوس 

  .مخالفت نماید، در آخرت زندگی سراسر بانشاطی را خواهد داشت
  

  )نهاوند 1316 - 1370(شهید محمد طالبیان  
و زمـانی دشـمن   وجود داشته  1از ابتداي خلقت انسان، جنگ بین حق علیه باطل

خارجی بوده، زمانی دشمن درونی و خانگی، جنگ عقل با شهوت و شیطان و مظـاهر  
شیطانی و نفس اماره و خالصه جنگ، همیشه با بشریت همراه است و پیـروزي عقـل   
بر نفس اماره همان جهاد اکبر است و پیروزي در این جهـاد، احتیـاج بـه ممارسـت و     

  .ر جبهه داردتمرین در جهاد اصغر و شرکت د
  

  )بمیاندوآ 1334 - 1361(شهید ناصر عبدالی  
کننـد و اینـان    کسانی وجود دارند کـه هرگـز از هـواي نفـس خـود پیـروي نمـی       

  .اند که از مالئکه باالتر خواهند رفت کسانی
  

  )قم 1335 - 1364(شهید مصطفی عسگري  
از فساد بپرهیزیـد کـه رضـایت شـیطان در آن اسـت و هـیچ قـومی بـه هالکـت          

بـا  . یفتادند، مگر اینکه به فساد کشیده شدند و سنّت خداي متعال را زیـر پـا نهادنـد   ن
از خـود بگذریـد تـا بـه خـدا برسـید و       . هواي نفس مبارزه کنید که جهاد اکبر اسـت 

  .گاه از یاد خدا غافل مشوید هیچ
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  )سراب 1342 - 1365(شهید سیدداود علوي  
انتـان باشـد کـه موجـب فراخـی و      ذکر صلوات را بیشتر بگویید و همیشـه ورد زب 

کنندة روح انسان است و در تزکیه و پاك کردن نفس و قلـب خـود    وسعت دل و بیمه
از تمامی غبارها و زنگارها، نهایت جدیت و تـالش را بکنیـد کـه ایـن عمـل از افضـل       

خود را به زیباترین مکارم اخالقـی بیاراییـد و   . اعمال و از اهم جهاد و جهاد اکبر است
خدا و خلقش با صداقت رفتار نمایید؛ زیرا مکارم، صفاتی است که موجب کرامـت و  با 

شود و خداي عزّ و جل، پیغمبـرانش را بـه مکـارم اخـالق      شرف و بزرگواري انسان می
 »انّـی بعثـت التمـم مکـارم االخـالق     «حدیث شـریف  ] آن[مصداق ] که[داده  1دستور

  .]باشد می[
  

  )تهران 1342 - 1365(شهید محمد غالمی چیمه  
سوزتر از درد بندگی شیطان نفس؟ و بدان کـه در ایـن    تر و جان و چه دردي کهنه

ها، یک درد با یک نداي خالصانه که از قلـب بـرآوري و معبـود خـویش را صـدا       مکان
  .گردد بزنی، درمان می

  
  )تهران 1341 - 1363(شهید حمید غیبی  

ر، جهادي بـا نفـس، جهـادي بـا     جهاد کنیم، جهادي اکب! برادران و خواهران عزیز
هاي درونی تا پاك شویم، تا در مقابـل جانمـان    هاي درونی، جهادي با شیطان خواسته

بهشت را از خداوند بخریم و برندة واقعی کسی است که براي خدا و در راه خـدا و بـه   
برنـدة  . برندة واقعی کسی است که براي خدا جهـاد بـا نفـس بکنـد    . یاد خدا کار کند
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اش سـعی کنـد دنیـا را بـه عنـوان یـک        کسی است که دائم در طول زنـدگی حقیقی 
  .هاست وسیله قرار دهد براي رسیدن به اهللا که باالترین هدف

  
  )شیراز 1343 - 1365(بخش  اصغر فرح شهید علی 

گاه از کید شیطان و هواهاي نفسانی، خود را در امان ندانیم؛ زیرا این یک امـر   هیچ
زنـده اسـت در معـرض امتحـان اسـت و بایـد سـعی کنـد از          مسلّم است که انسان تا

ه بـه خـدا و دوري از غفلـت و بـر حـذر       . امتحان الهی موفّق بیرون آید شرط آن، توجـ
  .هاي زشت او است بودن از نفس و فرمان

  
  )000 1320 - 1365(شهید پرویز فروردین  

پیـروي از  . 1 :از دو چیز نسبت به شما نگـرانم : فرماید می )السـالم  علیه(حضرت علی
آرزوي طـوالنی کـه آخـرت را از یـاد     . 2دارد؛  هواي نفس که انسان را از حق بـاز مـی  

را فراموش نکنیم تا بـه مقـام    )السالم علیه(ان شاء اهللا که همۀ ما این سخن علی. برد می
  .شامخ انسانیت برسیم

  
  )تهران 1337 - 1365(شهید سیدعبدالکریم قدسی  

و روانم آزرده است؛ چرا که در مصاف و مبـارزه بـا نفـس،     قلبم ماالمال از غم است
دلـی  . مغلوب و معیوب و هنوز که هنوز است، قلبی محجوب دارم و چشمانم نابیناست

خسته دارم که یاران دیگري رفتند و وصل یار شـدند و جـان گرفتنـد و بـاز ایـن دل      
شـاید  ! دانم خدایا نمی. گر است زده، آنان را نظاره آلود و حیرت مغموم با چشمانی اشک

آهنگ دلم را به جانب خود گـردان و بـر دشـمن    ! خدایا. این درد، کفّارة گناهان است
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کـنم و شـما هـم بـه     بدانید تذکّراً عـرض مـی  ! ایها النّاس... درون و برون نصرت فرما 
دانـیم،  اگـر قـرآن را کـالم خـدا مـی     . شویمدیگران متذکّر شوید که داریم امتحان می

و آگاه باشـید  . ایمگوییم شهادتین را و اظهار اسالم کنیم، به وظیفه عمل نکردهاینکه ب
شـود و  که اگر با نفس سرکش به مبارزة جدي و پیگیر نپردازید، بر شـما مسـلّط مـی   

از خدا در این راه کمک بگیریـد؛ آنجـایی   . سازدشما را از خدا و معرفت اهللا به دور می
. 1»انّ النّفس الماره بالسوء الّا مـا رحـم ربـی   «: فرمایـد می )السالم علیه(که حضرت یوسف

عاجزانه رحم خدا را طلب کنید و از تجربۀ تلخ بنـدة مغلـوب نفـس درس گیریـد کـه      
ترین قدمی برنداشتم و حتّی به اولین پلکـان  عمري را سپري و فنا کردم، ولی کوچک

  .معرفت دست نیافتم
  

  )مسجدسلیمان 1335 - 1361(زاده  رضا کرم شهید غالم 
پیش از هر چیز یک حزب اللّهی و یک مسلمان واقعـی، بایـد بـه خـود بپـردازد و      
مبارزة پیگیري را با هواهاي نفسانی خود داشته باشد و هـر روز بـیش از روز پـیش، از    
رذایل اخالقی خود بکاهد و یک خصـلت نیکـو را جانشـین آن سـازد؛ زیـرا کـه یـک        

بر روي زمین است و رسـالت خلیفـه اللهـی، بسـی      مسلمان معتقد است و خلیفۀ خدا
چنـان پـرورش دهـد کـه او را وارسـته      تواند روح و روان خود را آن سنگین است و می

سازد و ظواهر دنیا برایش قید و بندي نباشد و هر روز در مسیر الـی اهللا، بـیش از روز   
و  بیـنش، نگـرش  ] از[در آن صـورت اسـت کـه یـک انسـان اسـالمی       . پیش گام نهد

هایی کـه در مسـیر پـرتالطم زنـدگی بـراي او       ها و ناراحتی هاي او از گرفتاريبرداشت
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کنـد؛   آید، در جهت سازندگی خود و گام برداشتن به سوي اهللا اسـتفاده مـی   پیش می
  .زیرا که معتقد است

  
  )برازجان 1342 - 1367(شهید محمدحسین کریمی  

مطالبه کند و او از دادنـش مضـایقه   نابود باد آن نفسی که معبودش چیزي را از او 
  .شرمنده باد آن نفسی که در این راه کوتاهی کند. نماید
  

  )گرگان 1342 - 1364(شهید محمدرضا گلبینی مفرد  
روز، شکرگزار خدا باشیم که نعمت اسالم و امام را به مـا عنایـت    اگر شبانه! برادران

. و راسـتین ایـن نعمـت شـویم    آگاه باشیم که سرباز صـادق  . فرموده، باز هم کم است
هاي درونی و دنیافریبی را شناخته و بر حذر باشیم که خلوص در عمـل،   خطر وسوسه

  .ساز ماست تنها چاره
  

  )اصفهان 1337 - 1362(شهید جواد محزونیه  
گاه به فکر نیفتید کـه تزکیـه، دیگـر    مبارزه با هوا و هوس را فراموش نکنید و هیچ

  .مورد خودداري کنیداز ظنّ و گمان بی. ندارد بس است؛ زیرا تزکیه پایانی
  

  )فارسان 1348 - 1364(رحم محمدي شهید علی 
هـا را  جلوي هواي نفس خویش را بگیریـد کـه ایـن هـواي نفـس، انسـان      ! برادران
  .کند بدبخت می
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  )اراك 1339 - 1364(شهید مهدي محمودي  
] آن را[الزم بـود کـه    کردم،هر باري که براي رضاي پروردگارم، قدمی را اراده می

هـاي   توانسـتم دسـت رد بـر خـواهش    خوشبختانه اوقاتی می. در روح و جانم برپا کنم
هـاي جنـگ    دنیاطلبانۀ هوا و هوسم بزنم و از جملۀ این موارد، هجرت به سوي جبهـه 

  .اسالم بر کفر بود
  

  )شیراز 1340 - 1361(شهید حسن مدد  
تنهـا راه سـعادت هـر    . امـوش نکـن  هرجا که هستی، هرگـز خـدا را فر  ! برادر جان

هـاي دنیـایی اسـت کـه     انسان، پیوستن به خداوند و بریدن از هواي نفس و خـواهش 
تـر از  تـر و زبـون  اش باشـد، پسـت   کسی که بنده و بردة هواهاي نفسـانی «: موال فرمود

پس تنها صحبت من این است که بیـا  » .کسی است که غالم و نوکر فرد دیگري باشد
وند حرکت کن و اي بسا که خداوند تو را از نیکان خود قـرار دهـد و از   و به طرف خدا

کننـدگان را دوسـت    صدقۀ سر تو، نظري به ما کند که خداونـد از همـه بیشـتر، توبـه    
با تزکیه و تهذیب نفـس، فرزنـدانتان   ... کنم  خدمت خواهران عزیزم عرض می. دارد می

  .شما و اسالم گردندباشد که فرزندان، باعث افتخار . را پرورش دهید
  

  )تهران 1341 - 1365(شهید سعید مصطفی بنا  
ها این است که نعمت عقل را با به کار انداختن فکـر خـود،   پیام من به همۀ انسان

براي شناخت راه درست و شناخت معایب و اشکاالت خـود شـکرگزار باشـند و زرق و    
بـاز نـدارد و پیوسـته بـراي     ها را از رسیدن به راه راست هاي دنیوي، آن برق دلبستگی

تحقّق عدالت در سطح جهان کوشـا باشـند و خـود را بـا مستضـعفین سرتاسـر عـالم        
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به همـه توفیـق معرفـت بـه خـود و عمـل صـالح و        ! خداوندا. همدرد و مددکار بدانند
  .اصالح نفس عنایت فرما

  
  )رودسر 1335 - 1365(شهید حسن معین  

شـدة   خـون ریختـه  : مـزدور اسـت   طلب و منـافق و 1]فرصت[روي سخنم با مردم 
. شهداي اسالم براي شماها، در جهت سود شخصـی و ارضـاي هـواي نفسـانی نیسـت     

کنند و شما از فرصت استفاده کـرده   شهدا به قصد برقراري قوانین الهی عزم جهاد می
مکیـد،  و در غیبت ایشان، به امیال شخصی خود راضـی شـده و خـون جامعـه را مـی     

کنیـد، شـمایی   کنید و به نوعی همدستی با دشمن مـی تکار میشمایی که در بازار اح
کنیـد بـا هواهـاي    سعی می) انقالبی و غیر انقالبی(که به عنوان کارمند و رئیس اداره 

  .کنیدنفسانی خود مردم را در تنگنا قرار دهید و ناراضی می
  

  )فارسان 1349 - 1366( شهید منوچهر مهرپرور 
نکنـد خـداي   . ن است کـه مواظـب خودتـان باشـید    وصیت من به شما ای! برادرانم

مواظب زبان و دیدگان خـود باشـید   . ناکرده شیطان شما را گول بزند و به راه بد بروید
  .نماز و عبادت را فراموش نکنید. و نگذارید پرچم اسالم و اسلحۀ من به زمین بیفتد

  
  )مبارکه 1341 - 1362(شهید عبدالعلی میرزایی  
گـویم کـه هـرکس     با شما وصیتی دارم و بـه شـما مـی   . ذیریدسالم مرا بپ! عزیزان

جهـت آنـان قـدم بـردارد و بـراي      ] در[دلسوز اسالم، مستضعفین و شهداسـت، بایـد   
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فشانی کنـد و هـرکس    گسترش اسالم و ایجاد حاکمیت آن در جهان، فداکاري و جان
خودسـازي  گونه باشد، باید در مرحلـۀ اول بـه تزکیـه و     خواهد این دلش سوخته و می

ها دست و پنجه نرم کنـد و از   تواند با سختی بپردازد، همیشه به یاد خدا باشد و تا می
بپرهیـزد و همیشـه بـه درگـاه خداونـد       ی جـداً طلبی و پیروي از هـواي نفسـان   راحت

استغفار کند و از گناهانی که کرده، پشیمان شود و با خوانـدن قـرآن، دعـا، نمازهـاي     
و علماي اسـالمی، طـرز زنـدگی     )السالم علیهم(ۀ معصومینمۀ ائمنا نافله، خواندن زندگی

ه، حتمـاً خـدا را در      را یاد بگیرد و هنگام عبادت و به خصوص خواندن نمازهـاي یومیـ
نظر بگیرد که در این صورت به قـواي نفسـانی خـویش تسـلّط پیـدا کـرده و در ایـن        

اي شـهدا باشـیم و   هـ  توانیم در جهت یاري ستمدیدگان و خواسـته  حالت است که می
  .ها، صبر را پیشۀ خویش کنیم ها و ناگواري در مقابل سختی

  
  )نهاوند 1340 - 1363(شهید سیدعباس میري  

رویـد؟   کشید و بـه سـراغ درمـان نمـی     تا کی مانند بیماران در رختخواب درد می
بایـد از عالیـق دنیـوي کـه     . هـا داد  هـا و مـال   بدانید در این مسیر باید سـرها و جـان  

  . اینجاست که صحنۀ نیل به تکامل باز است. کنند، دل کند ابستگی و تعلّق ایجاد میو
اي و یـک روز   بدانید این دنیا دو روز دارد؛ یک روز تو بـر آن چیـره  ! ها اي انسان... 

اي، اگر خویشتن را بشناسی و اعتدال در حرکـات   گاه که تو بر دنیا چیره آن. دنیا بر تو
گاه خویش را بـر یـک قـدرت     مایی و راه هدایت را بیابی و تکیهو سکنات خود ایجاد ن

جاودانی قرار دهی و نظام هستی را از دید الهـی بنگـري و در اسـتعمال و اسـتفاده از     
مواهب این دنیا افراط و تفریط نکنی و هیچ چیز را نبینی، مگر اینکـه اول و آخـر و در   

نا سـعادت اخـروي اسـت، تضـمین     را بنگري، تکامل خویش را که هما» اهللا«حین آن 
نـابود کـردي و    ]سـوق دادي و [ نمودي و در غیر این صورت، خود را به قهقـرا و زوال 
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و آنگاه که دنیا بر تو چیره است، اگر خود را جاودانی و ابـدي  . انحطاط تو حتمی است
] و[ور باشی که نتایج اعمال خود را نخواهی دید و بیهـوده   ندانی یا در این تفکّر غوطه

عبث آمدي و خواهی رفت، در فکر سعادت و مکتـب و مـرام خـویش نخـواهی بـود و      
آنجاسـت کـه   . رفتار تو و اعمال تو جز حربه و دشمنی به یکتا معبود الهی نخواهد بود

دنیا مانند مار خشمگین زنگی، تو را خواهد گَزید و از ایـن بـین، تـو را خواهـد بـرد و      
   دهی، نفسـی نیسـت تـا تـو را نجـات دهـد و فریـاد        گاه هرچه فریاد و استغفار سر  آن
  . و دیگر تمام است و عذاب اخروي آغاز 1»یا لیتنی کنت تراباً«: زنیمی

  
  )شهر خمینی 1338 - 1361(هید منصور نجارپور ش 

. رسالت ما خیلی بـزرگ اسـت  . مسئولیت سنگینی داریم! برادران من، عزیزان من
بیاییـد در جهـت رضـاي خـدا بکوشـیم و      . نکنـیم جهت تلف  بیایید اوقات خود را بی

ایـم و   ایم و چه شـده  قدر در مسائل مادي دنیا غرق نشویم که دیگر ندانیم چه بوده این
بیایید در فکر هدف، یعنی خدا باشـیم و در کنـار آن مسـائل مـادي     . چه خواهیم شد

ر تـاکنون پیـرو   بیاییـد اگـ  ... تمام هدف، خداي نکرده مادیات باشـد  ] اینکه[باشد، نه 
ایـم، دیگـر از او متابعـت نکنـیم و بـا او بـه سـتیز برخیـزیم و از          هواهاي نفـس بـوده  

  .پذیر است دستورات اهللا متابعت کنیم که خدا توبه
  

  )بروجن 1335 - 1365(شهید حسن نیلیه بروجنی  
دهنـده   کند؛ چون در وجود خـویش دو نیـروي حرکـت    انسان دو گونه زندگی می

حرکتی در انسان، تعلّقات او است و ریشۀ هر تعلّقـی، آرزوي درونـی او   ریشۀ هر . دارد
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انسان با استفاده از موجد حرکتی آرزو و با کمک گرفتن از آگـاهی و راهنمـایی   . است
هـا بـه حرکـت الهـی      تواند راه خویش را انتخاب کـرده و بـا شـناختن ارزش    عقل، می

. د و بـه معبـود خـویش برسـد    تواند از همه چیـز خـود بگـذر    خویش ادامه دهد و می
بیش از هر چیز براي از خود گذشتن و به او رسیدن، شناخت و نزدیکی بـه او  ! عزیزان

بدون شناخت، حرکت انسان از روي نفس و براي بـرآورده کـردن نیازهـاي    . الزم است
نفس، موجد هر حرکت است، حرکتـی هماننـد حمـار، حرکـت بـه دور      . نفسانی است

ل هـر گونـه        خود گشتن و به هیچ  جا نرسیدن، صـدمه دیـدن، رنـج کشـیدن و تحمـ
  .سختی براي ارضاي حس خودخواهی و خودپرستی

  
  )سبزوار 1341 - 1365(اکبر وکیلی  شهید علی 

گیرم قهرمانان واقعی اینجا هستند که حتّی یـک   خدا را شاهد می! پدربزرگ جان
بطـه بـا جهـاد اکبـر کـه      قـدر در را این. شود سخن لغو و بیهوده بر زبانشان جاري نمی

کنند که جهاد اصغر و مبارزه با صـدام  اند و میهمان جهاد با نفس است، مبارزه نموده
شود؛ زیرا آنـان اصـالً خـودي را    و صدامیان، مسئلۀ خیلی عادي برایشان محسوب می

بینند که براي آن ارزش قائل شوند یا بر خود بترسند از بـیم مـرگ؛ زیـرا هرچـه      نمی
انـد   خداست و خود غرق در عظمت خدا شده] از سوي[آید،  ند و بر سرشان میبین می

و چقدر خوش دارند که این جان و تن به کربال داده شدة خود را نثـار مقـدم دوسـت    
کنند و در وي فنا گردند؛ چون که قطره چون در دریا بریزد، دریـا گـردد و بزرگـی را    

  . خواهد یافت
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  )هریس 1337 - 1363(زاده  شهید قاسم هاشم 
میعادگاه خودشناسان، جهاد فی سبیل اهللا، نمونۀ عینی به عمل نشـانیدن عقیـده   

 1تـا ] انـد [است که شعارها به شعور تبدیل شده و مدعیان به بوتۀ آزمایش نهاده شـده 
هـاي دنیـوي، مـادي و     هاي حق علیه باطل، بـه نقـاط ضـعف خـود، عـادت      در جبهه
د را بشناسند و نفس سرکش را الیق دیدار دوسـت  هاي روحی پرداخته و خو ناخالصی
  .گردانند

  
  )سمنان 1343 - 1365(شهید حسین یحیایی  

مسـئولیت  ! هاي عاشق اي حزب اهللا و اي سپاهیان و اي روحانیون و اي همۀ جان
هـاي خـود را    دل. حرکت بزرگ خود را آغـاز کنیـد  . تر شد شما سنگین بود و سنگین

خـروش  ] و[اي صبر کردن را جایز ندانیـد و فریـاد    لحظه عاشقان کنید و] دیار[راهی 
اگـر بدانیـد، تمـامی    . خود را از بلنداي قلّۀ عشق و ایمان بر سر نفس اماره فرود آوریـد 

هـاي   اگر خدایی نشوید، اگـر مـرارت  . هاي دنیا و مشکالت، از نفس اماره است مصیبت
مطمـئن باشـید کـه اگـر     ] و[د دنیا را به خود نچشانید و اگر با مشکالت مبارزه نکنیـ 

بایـد مـرارت دنیـا را بـه بـدن بچشـانید تـا حـالوت و         . الهی نشوید، غیر الهی هستید
شیرینی رضاي خدا را بچشید و در کشور دلتان عشق خدا را، عشق و محبت حسـین  

 علیـه  اهللا صـلی (امیرالمؤمنین و رسول اهللا ،)السالم علیه(و علی )السالم معلیه(و اوالد حسین
هر که عشق خدا را نچشیده و هر که نداند، مرده اسـت و هـر   . را جا دهید )سـلم  و آله و

  !که مرده، واي بر او باد
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 تقوا: فصل سوم    
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  )دزفول 1339 - 1367(شهید علی آخوندرجب  
بـه  «؛ 1»کمانّ اکرمکم عند اهللا اتقا«کنم که  شما را به تقوا سفارش می! برادران عزیز

تقـواي  ! برادران عزیز» .درستی که بهترین شما نزد خداوند متعال، باتقواترین شماست
شما در هر دو جهـان  ] رستگاري[الهی، مخصوصاً تقواي زبان را رعایت کنید که باعث 

  .شود می
  

  )اصفهان 1341 - 1365(شهید احمدرضا آرایی  
و به قـول   ٢ »اقبه للمتّقینالع«نمایم به عمل خیر و صالح و تقوا و  همه را دعوت می

  .»اوصیکم بتقوي اهللا«: )السالم علیه(حضرت علی
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  )ریز نی 1343 - 1366(شهید حسین استقبالی  
هرکس دقّت کنـد در اعمـالی کـه بـراي     . تقواي الهی داشته باشید! اي اهل ایمان
کنیـد، هسـتید و   فرستد و بدانید که مسئول اعمال و کارهایی که می خود از پیش می

  .اوند به همۀ نیک و بد کردارتان به خوبی آگاه استخد
  

  )بافت 1335 - 1362(حسین اسکندرزاده افشار  شهید ملک 
تقوا پیشه کنید و از خدا بترسید که خداونـد  ! اي جوانان برومند و نور چشمان من

دارد و خدا ترسـان، درجـاتی بـس عظـیم پـیش خدایشـان       تقواپیشگان را دوست می
  . دارند
  

  )همدان 1322 - 1365(ق اشتاد شهید صاد 
  .کنمخودم و شما را به تقوا و پرهیز از گناه دعوت می! اي مردم

  
  )خمین 1339 - 1364(محمد اصغري  شهید علی 

از جهـاد در راه خـدا بـه عنـوان     . مگر در کسب تقوا] و برابرند،[همه با هم برادرند 
کنیـد کـه خـدا    یک نعمت معنـوي اسـتقبال کنیـد و شـهادت در راه خـدا را طلـب       

البته اگر کشته شوید در راه خـدا  «؛ 1»و لئن متّم او قتلتم اللی اهللا تحشرون«: فرماید می
: فرمایـد  و در آیـۀ دیگـر مـی   » .شـوید  بمیرید، هر آینه به سوي خدا محشـور مـی  ] یا[
هـا همـه از   قتال کنید با کافران تا آنکه در زمین فتنه و کفر نباشد و بوده باشد دیـن «
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؛ زیرا خدا ما را بیهوده نیافریده، بلکه براي ما رسالتی قرار داده تا آن را بـه  1»ابراي خد
؛ 2»و انّکم الینا الترجعون افحبستم انّما خلقناکم عبثاً«: فرمایـد  چنانچه می. انجام برسانیم

کنید ما شما را عبث و بیهوده خلق کـردیم و شـما بـه سـوي مـا بازگشـت        گمان می
دانیم بیهوده و عبث خلق نشدیم، خـود را   رد؟ پس حاال که میکنید و نخواهید ک نمی

بدانیـد کـه همـۀ مـا     . خود را با دو روز زندگی گـول نزنیـد  . ها نکنیم سرگرم بیهودگی
هایمـان،  هایمـان، از گـوش   شـود؛ از چشـم   مسئولیم و در روز قیامت از مـا سـؤال مـی   

بند و بسـتمان کـه هـر     هایمان و تمام جوارح و اعضایمان، به خصوص از زبان بیدست
  .]رود می... [چرخد، به طرف غیبت، تهمت، دروغ و  طرف که می

  
  )کرج 1340 - 1361(شهید سیدساعد افتخاري  

پس از شـهادت فرزنـد و برادرتـان، مبـادا     ! ام اي پدر، مادر، برادر و خواهران ایرانی
  . اي از یاد خدا غافل شوید و تقوا پیشه کنید لحظه
  

  )همدان 1341 - 1365(مینی شهید اسماعیل ا 
در طول زندگی، تقوا و نظم در امور را مدنظر داشته باشـید و بدانیـد کـه زنـدگی     

  .واقعی، داشتن عقیدة درست و پیکار در راه آن است
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  )شیراز 1340 - 1366(رضا امینی  شهید علی 
هاي روستایم تقاضا دارم کـه بـه فکـر کسـب علـم و تقـوا        از برادران، خصوصاً بچه

  . ها نباشند بند و باري باشند و خصوصاً برنامۀ دانشگاه را فراموش نکنند و دنبال بی
  

  )شیراز 1339 - 1360(اهللا امینی  شهید عین 
خواننـد، ایـن اسـت کـه تقـوا و       نامـه را مـی   وصیتم به تمام کسانی که این وصیت

  .پرهیزکاري را پیشۀ خود سازند
 

  )افس 1334 - 1366( شهید عطاءاللّه اویسی 
از یک برادري که االن در میان شما نیست، این سـخن را  ! برادر و خواهر حزب اهللا

هـا همـه    ؛ چون ایـن 1توانید از خودتان دور کنیدفکر دنیا و ظواهرش را تا می: بشنوید
فانی است و بدانید اینجا جاي آرامش و آسایش شـما نیسـت، بلکـه زمـان آزمـایش و      

ه    تان بر این با امتحان است و سعی شد که به دنیا و ظواهرش که فریبنـده اسـت، توجـ
نکنید و همیشه در نظرتان این باشد که در حال مسافرت هستید و از نزد خـدا آمـده   

و در آن دنیـا از اعمـال و    2»انّا هللا و انّا الیه راجعون«و به سوي او بازگشت خواهید کرد؛ 
ر این باشد که با تقوا و اعمـال  تان ب اید، سؤال خواهد شد و سعی کرداري که انجام داده

توانید توشه جهت آخرت فراهم سازید تا در پیشـگاه خداونـد سـرافراز    نیک هرچه می
  .و با هرزگی و فساد، خودتان را نزد آن دادار متعال، روسیاه نسازیدد ]ی[شبا
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  )ایذه 1343 - 1364(شهید نادر ایزدپناه  
. ی کنیـد هـدفتان خـدا باشـد    پیشۀ خود کنیـد و سـع  ] را[تقواي الهی ! پدر جان

  .کنید، براي خدا و در جهت رضاي او باشد طوري عمل نمایید که هر کاري می
  

  )قزوین 1333 - 1365(شهید محمدهادي بازیار  
خواهش و سفارشم تقوا و تقوا و تقواست که هر کسی در پنـاه آن، سـعادت ابـدي    

  . خواهد داشت
  

  )انفارس 1344 - 1365(کرانی حکمت بالیده شهید 
همیشه به یـاد خـدا باشـید و تقـواي الهـی پیشـه       ] که[کنیم  شما را سفارش می

از علمـاي اسـالم، حمایـت و    . کند فرمانبر امام باشید که فرمانبرداري از خدا می. کنید
  .تبعیت نموده تا خداوند از شما خشنود شود

  
  )تویسرکان 1345 - 1365(شهید ابوالحسن بختیاري  

واي الهی را پیشه کنید و در کارهاي خیـر بـر هـم سـبقت     امیدوارم که همیشه تق
  . بگیرید
  

  )بوشهر 1335 - 1361(شهید احمد بلوکی  
در همۀ امـور خـدا را مـد نظـر     . کنم همگی شما را به تقوا و پرهیزکاري دعوت می

  .قرار دهید
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  )کازرون 1335 - 1365(شهید حمیدرضا بهبود  
راه بـا تقواسـت و اسـاس خلقـت     آنچه در پیشگاه خداوند مقبول است، عمـل همـ  

انسان و سیر جریانش در کرة خاکی به خاطر این است که تقواي الهی پیشه کنـد و از  
آزمایش سخت دنیا، سرافراز و رستگار بیرون آیـد؛ زیـرا بـه قـول قـرآن، دنیـا سـخت        

ـ  . انّ الّذین ال یؤمنون باالخره زینّا لهم اعمالهم فهم یعمهون«. فریبنده است ذین اولئـک الّ
آورنـد بـه   همانا کسانی که ایمان نمی«؛ »لهم سوء العذاب و هم فی االخره هم االخسرون

هـا بـه   دهـیم اعمالشـان را؛ پـس آن   جهان آخرت، در نظرشان زیبا و فریبنده قرار می
ها در آخرت زیانکـارترین مـردم   هاست عذابی سخت و آن بر آن. نداکلّی مغرور و گمراه

  )ورة نملس 5و  4آیات (» .هستند
  

  )سمنان 1332 - 1364(اهللا بهرامی  شهید خلیل 
؛ بنـابراین، در پـی تقـواي بیشـتر     1»بهترین شما نزد خدا بـا تقـواترین شماسـت   «

ذکر خـدا بگوییـد تـا    . توکّل بر خدا شود و بس.] باشد[باشید و خدا پشت و پناه شما 
  .ودسعی کنید که کارها و عملکرد شما موجب قهر خدا نش. صبر داده شود

  
  )مالیر 1340 - 1365(شهید محسن بهرامی  

مطالعه را هرگز فراموش و ترك نکنیـد و در هـر   . تقوا پیشه کنید! خواهران عزیزم
  .کاري، مالکتان رضایت خدا باشد
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  )خمین 1342 - 1365(علی تدبیري  شهید غالم 
  .کنم به تقواي الهی و ترس از آخرت و یادآوري مرگشما عزیزان را سفارش می

  
  )تویسرکان 1342 - 1365(شهید علی توکّلی  

  .کنم به تقوا و رساندن پیام شهدا دوستان را سفارش می
 

  )شهر قائم 1336 - 1365(شهید سیداحمد جعفري  
تا متّقـی   1گاه از ذکر و یاد خدا غافل نبوده و خدا را ناظر بر اعمال خود بدانید هیچ

  .و پرهیزکار شوید
  

  )شهر فر خ 1344 - 1364(خی شهید محمدعلی جعفریان قهفرّ 
در همۀ کارهایتان سعی داشته باشید که تقواي الهـی را  ! دوستان و برادران عزیزم

گـذارد   کند و نمی نصب العین خود قرار دهید؛ چون که تقواست که انسان را حفظ می
  .که انسان سقوط کند

  
  )فسا 1334 - 1366(زاده جهرمی  العابدین جمال شهید زین 

ایـن شـعائر را   . م شما را به جماعات مذهبی که از شعائر الهی هستکن وصیت می
هـا و بینـایی    کنم شما را بـه تقـوا کـه باعـث روشـنی قلـب       وصیت می. گرامی بدارید
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خواهم که با فضلش با ما برخورد کند نه با عدلش کـه   از خداي بزرگ می. هاست دیده
  .ما سخت احتیاج به کرم و فضل او داریم

  
  )بوشهر 1336 - 1365(دعلی حسینی مقدم شهید حاج سی 

  .تقوا داشته باشید و همگان را به تقواي الهی سفارش کنید
  

  )بوشهر 000 - 1363(مقدم محمد حسینیسید شهید 
اوصـیکم  «. اي که برادران شهیدم تذکّر داده بودند، مسئلۀ تقوا بـود  مسئله! برادرانم

ه     می )السالم علیه(علیکه از سفارشات حضرت  »عباد اهللا بتقوي اهللا باشـد و بـه آن توجـ
  .داشته باشید

  
  )برازجان 1341 - 1362(شهید عبدالرّضا حکیمی  

تقـوا را پیشـه   . توانید ایمان خود را قـوي بگردانیـد   در آغاز باید گفت که هرچه می
به این درجۀ عظـیم نبـوت رسـید کـه      )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(چرا پیامبر اکرم. کنید

شود، باید بر او درود فرستاد و او واسطۀ خدا و مردم قرار گرفـت و   ام او برده میوقتی ن
حتّی در نماز واجب شده که نامش برده شود؟ چـرا چنـین اسـت؟ چـرا چنـین مقـام       

اي شـده   اند؛ یعنـی بـه گونـه    عظیمی دارند؟ چون به حد واالیی از ایمان و تقوا رسیده
  .آخرت نیست و از دو جهان اطّالع دارنداي میان ایشان و جهان  که دیگر پرده
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  )گچساران 1334 - 1363(زاده  شهید عبدل خواجه 
توانم در خود ایـن   بارها به این کلمۀ تقوا اندیشیدم و فکر کردم که از چه راهی می

هـاي دور و دراز سـد کـرد     ها و آرمان نیرو را زنده نمایم، اما باز راهم را امیال و خواسته
  . شه به در کردو از این اندی

  
  )مراغه 1337 - 1365(شهید اسماعیل دوستان  
هـاي محکـم در    بارتان را از تقوا پر کنید و با تزکیۀ کامل و با قدم توانید کوله تا می

دنیا بگیرد، تـو  ] حب[اگر شهید شدم، بدان که اگر تو را ! همسرم. این راه قدم بردارید
تا خـودت  . ترها بنگر ز خود و در مادیات به پایینهمیشه در تقوا به باالتر ا. دنیا را نگیر
 در زندگی به حسـاب خـودت بـرس، قبـل از اینکـه     . اي، به سراغ جامعه نرو را نساخته

دنیا به هیچ چیزي، حتّی به لنگـه کفـش پـاره     ١بدان که این. خدا به حساب تو برسد
ا خواهیم گذاشـت و  ارزد و بدان که فردا همه چیزمان را به ج بدان که فردا نمی. نیرزد
] از[توانـد مـا را    کس سرعت و قدرت دفاع از ما را ندارد و فقط تقواسـت کـه مـی    هیچ

  .عذاب اهللا نجات دهد
  

  )کازرون 1342 - 1365(شهید داریوش دهداري  
  . کنم ترین لباس بر پیکر عریان آدمی، وصیت میهمۀ شما را به تقوا، این برازنده
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  )کازرون 1345 - 1365(نسب  شهید مصطفی دیانتی 
کـنم کـه واقعـۀ قیامـت، بسـی      شما را به تقوا و پرهیزکاري از گنـاه سـفارش مـی   

اي باشـید کـه راه، بسـی خطرنـاك و طـوالنی       به فکر توشه. زاست انگیز و وحشت هول
ارزش در تـالش و تکـاپو   شما را چه شده است که حریصانه در طلب دنیاي بـی . است

به فکر مـرگ باشـید؛ چـه    ! وید خود غافلید؟ عزیزانمهستید، ولی از آخرت و سراي جا
بسیار کسانی که امروز خود را به شب نرساندند و چه بسیار افرادي که به انتظـار فـردا   

الت  . کـنم  زیسـتی سـفارش مـی    شما را به زهد و سـاده . بودند و به آن نرسیدند تجمـ
در دنیـا چـون   . میراندیکند و دل را مطلبی، انسان را از یاد خدا دور می زندگی و رفاه

رهگذران باشید و خودتان را همواره از خفتگان در گور بدانید که چنین انسـانی گـول   
تواند با تجهیـز شـدن بـه ایـن      انسان داراي قوة عاقله است که می... خورد  دنیا را نمی

اي نیسـت  نیرو، حتّی از فرشتگان هم باالتر رود، در حالی که حیوان داراي چنین قـوه 
و به واسطۀ همین قوه است که براي انسان ثواب و عقـاب هسـت، ولـی بـراي حیـوان      

از محور اخـالص  . در طاعت پروردگار، شرط اصلی تقبل، خلوص است! عزیزانم. نیست
  . خارج نشوید

  
  )فارس 1340 - 1363(شهید سیدمحمد رحمانی  

ا بـه تقـوا و یـاد    اول، همـۀ شـما ر  : سفارش من به شما پدر و مادر و برادران عزیزم
  . کنم خدا سفارش می
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  )خمین 1338 - 1361(رضا رضایی  شهید علی 
کنم و باید در مقابـل بعضـی مسـائل، از خودگذشـتگی      شما را به تقوا سفارش می

  . د]ی[شداشته با
 

  )همدان 1351 - 1367(شهید محمود زارعی  
در همـه   در همه حال آگاه باشید که فریـب شـیطان و ظـواهر دنیـا را نخوریـد و     

  .حال، ایمان و تقوا را پیشه کنید که بهترین سرمایه است
  
  

  )رشت 1345 - 1365(شهید مجید زحمتکش  
از دوستان خود تقاضا دارم اخالق اسالمی را سرلوحۀ امور قرار دهند و تقـوا پیشـه   

  .کنند
  

  )جهرم 1343 - 1365( )بوستانه(الدین  شهید محسن زین 
هـاي نمـاز    که امام جمعۀ عزیز هفته نیـز در خطبـه   ]را[وصیت موال امیرالمؤمنین 

کند، یک مسئلۀ عادي ننگریم که به خدا قسـم تقـوا را اگـر     جمعه سفارش به تقوا می
پیشه کنیم، همه مسائلمان حل خواهد شد که در محیط تقواسـت کـه اعمـال انسـان     

ـ   . کند انعکاس به قیامت پیدا می ه در کارهایمان سعی کنیم که رضـاي شخصـی، توج
اشخاص و اکتساب وجه را در نظر نگیریم که به یقین در روز قیامت همگـی پشـیمان   
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، فقـط  2اي نخواهـد داشـت   فایده 1»رب ارجعونی«خواهیم شد و آن روز که دیگر نداي 
رضاي الهی را در نظر بگیریم که هرچه هست، در قیامـت اسـت و ایـن دنیـا را همـه      

  .وداع خواهیم گفت
  

  )فسا 1343 - 1365(تی شهید سیدجالل سادا 
ایـد، سـعی کنیـد     ها و مشکالت زیادي را تحمل کـرده  شما که سختی! پدر عزیزم

تمام افعال و حرکات شما در راه رضاي خدا باشـد و در همـه حـال، خـدا را فرامـوش      
  .نکنید و مردم را به تقوا و ترس از خدا و وحدت دعوت نمایید

ید و همیشـه بـه یـاد خـدا باشـید و تمـام       خواهم که تقوا را پیشه کن از شما می... 
. از لحظه لحظۀ عمر، براي تقرّب به خـدا اسـتفاده کنیـد   . اعمالتان در جهت خدا باشد

سفري سخت و دشوار براي همۀ ما در پیش است و آن سفر آخرت است و بـراي ایـن   
در هـاي ایـن دنیـا     بیایید از نعمت. اي مناسب با آن سفر مهیا نمایید سفر عظیم، توشه

اي  خانـه ... جهت صحیح آن استفاده کنیم و از انعـام الهـی ماننـد اوالد، مـال، عمـر و      
تـوانیم   تا فرصت باقی است و نیرو و توان داریـم، مـی  . محکم براي آخرت خود بسازیم

] خواهم کـه  از همه می. [کاري کنیم و قدمی در راه خدا برداریم، وگرنه فردا دیر است
اال بـذکر اهللا تطمـئنّ   «هاي خود را با یاد او آرامش دهند که  دلخدا را زیاد یاد کنند و 

  .3»القلوب
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  )هنگکبودرآ 1342 - 1365(شهید محمدرحیم ساعدي  
خواهم که اگر من شهید شدم، براي من گریه نکنیـد و   من از شما پدر و مادرم می

تقـوا را  گریه کنید و همیشـه صـبر و    )السالم علیه(اگر گریه کردید، براي حسین مظلوم
  .پیشه کنید که همیشه باتقواها رستگار و پیروز هستند

  
  )سمنان 1333 - 1364(رضا ساالر  شهید غالم 

پیام من به عنوان یک بسیجی رزمنـده بـه شـما ایـن     ! امت حزب اهللا و شهیدپرور
  .است که تقوا را در رأس امور قرار دهید

  
  )اصفهان 1338 - 1363(واري  شهید نوراهللا سبز 

در هر حـال و  : پدر و مادر و همسر ارجمندم و برادران و خواهران عزیزم خطاب به
هر زمان و مکانی که هستید، تقواي الهی را نصـب العـین خـود قـرار دهیـد و خـدا را       

  . شاهد و ناظر بر اعمال خود بدانید
  

  )فریدن 1341 - 1362(مراد شکوهی  شهید سلطان 
؛ پس تقواي خدا را پیشه کنیـد و  کس تعیین نشده که تا کی زنده است براي هیچ

  .رضایت خدا را فراهم کنید
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  )ابهر 1341 - 1364(شهید علی سرداري عمیدآبادي  
کـنم بـه تقـواي الهـی و پرهیـز از همـۀ        در مرحلۀ اول شما را وصیت مـی ! عزیزان

گناهان کبیره و صغیره؛ چرا که عمل بدون تقوا ارزشی در پیشگاه خدا نخواهد داشـت  
ت در ایـن امـر، بسـیار        و همۀ کار هایتان را براي رضاي خدا انجـام دهیـد کـه موفّقیـ

  . و کسانی که به این درجه برسند، از نظر قرآن صدیقین هستند] است[مشکل 
  

  )الهیجان 1331 - 1362(سري  شهید بهرام سلیمانی دهنه 
صبر و تقـواي خـدا قـرار داده و خـود و     ] در گرو[عفّت و عزّت خویش را ! همسرم

ا خـواهران   ... زندانت را به خدا بسپار که نگهبان واقعی و حافظ جهان او اسـت  فر و امـ
کـنم و آرزوي خوشـبختی و سـعادت،     شما را نیز بـه صـبر و تقـوا توصـیه مـی     ! عزیزم

  .طلبم برایتان دارم و از شما حاللیت می
  

  )قزوین 1341 - 1365(محمدي  شهید مرتضی شاه 
شماها را به تقـوا کـه زره مـؤمن    ! و خانوادة عزیزمهمشهریان و آشنایان و دوستان 

کـنم و امیـدوارم    هاي شیطانی است، سـفارش مـی   در مقابل هواهاي نفسانی و وسوسه
اي  که تقوا را سرلوحۀ امور زندگی خویش قرار دهید و از یاد خـدا حتّـی بـراي لحظـه    

  .غافل نباشید
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  )مشهد 1340 - 1365(شهید محمدرضا شبانی  
کـنم و   همۀ عزیزان و امت حزب اهللا را به تقوا و ترس از خدا دعوت مـی اول اینکه 

کـنم و   همۀ برادران و خواهران را به امر به معروف و نهی از منکـر کـردن دعـوت مـی    
تفاوتی بیرون بیایند و به این زمینۀ امر به معروف و نهـی   خواهم که از آن حالت بی می

هـاي فاضـله را در    اي از مدینـه   بتوانند شمهاز منکر اهمیت خاص بدهند تا ان شاء اهللا
به زندگی خود هدف بخشید و در راه کمـال انسـان   ! امت حزب اهللا. دیارمان برپا کنند

  .گام بردارید
  

  )تهران 1335 - 1364(حسنی  شهید طهماسب شیخ 
هاي دنیا، همانا در تقواسـت و بـدان کـه اسـاس تقـوا بـر        بدان که رهایی از تیرگی

هاست و بدان که تا انسان خود را در برابـر خـدا مسـئول ندانـد، از      سئولیتپذیرفتن م
  .ها کاسته نخواهد شد تیرگی دل

  
  )سبزوار 1345 - 1365(آبادي  شهید محمدعلی صالح 

تقواي خدا را رعایت کنید تا موجب نشود که رحمت خدا از زمین کم شود و ایـن  
شـما را  ] مراقب باشید کـه [نیست و  چند روز دنیا به قول قرآن، چیزي جز لهو و لعب

  .فریب ندهد که در موقع مردن، با بار گناه مردن، بسیار سخت است
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  )همدان 1336 - 1361(زاده  محمد صباغ شهید علی 
کنم و آن ایـن اسـت کـه تقـوا را حتمـاً       به شما وصیتی می! شما خواهران مهربانم

روسـفید   )سـالم اهللا علیهـا  (فاطمـه  حتماً رعایت کنید و حجابتان را حفظ کنید تا پیش
  .شوید
  

  )مالیر 1345 - 1365(شهید محمدرضا صباغی  
ایمـان و   1بـر شـما بـاد اي مـردم، رعایـت     . بر شما باد اي مردم، جهاد در راه خدا

  .تقواي الهی
  

  )الهیجان 1338 - 1361(شهید فرهاد صفاکار  
ۀ راهتان سـازید و خـدا   تقوا را پیش] این است که[ام  سفارشم به همۀ افراد خانواده

را فراموش نکنید و در همه حـال بـه یـاد خـدا باشـید و مبـارزه علیـه امپریالیسـم و         
  .صهیونیسم را شعارتان قرار دهید

  
  )کردشهر  1334 - 1361(شهید حسن صمدزاده قهفرّخی  

کنم که پیوسـته بـه یـاد     در حال سرافرازي و خوشحالی تمام، به شما سفارش می
  .اي غفلت نکنید و تقواي خدا را فراموش نکنید یاد او لحظهخدا باشید و از 
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  )تهران 1344 - 1362(شهید منصور طهماسبی چالکو  
توانیـد تقـوا و    تا می. )السالم علیهم(شود، مگر به دوستی با اهل بیت تقوا حاصل نمی

  .علم را با هم پیشه کنید و در دنیا چون مسافر و زارع زندگی کنید
 

  )استهبان 1342 - 1362(عاقل اصغر  شهید علی 
، فرزنـد  )السـالم  علیـه (کنم به آنچه امیر المؤمنین شما را وصیت می! اي بندگان خدا
را سفارش فرمود که پرهیزکار باشید و از خـدا بترسـید    )السالم علیه(عزیزش امام حسن

  .و با یاد او دل خود را آباد کنید
  

  )کربال 1341 - 1365(شهید حسن عبادي  
ت مسـلمان        )السـالم  علیـه (توصیۀ حضرت علیمن همان  بـه مـردم را بـه شـما امـ

؛ تقوا پیشـه کنیـد و در کارهایتـان تقـوا را مـد نظـر       »اوصیکم بتقوي اهللا«: کنم که می
  .وفا داشتن تقواست داشته باشید که نجات شما از این دنیاي بی

  
  )تهران 1325 - 1361(منش  شهید علی عدالت 

! آري: دهـیم  رسیده، گوش فرا مـی  )السـالم  علیه(امام صادق اي که ظاهراً از به نسخه
ت   . از اینجا برخیز و به بوستان ایمان برو چون وارد شدي، مقداري از ریشۀ درخـت نیـ

هاي پشـیمانی و قـدري از بـرگ تـدبیر و تخـم ورع و میـوة فهـم و مقـداري از          و دانه
تواضع را گرفتـه و آن را   هاي انابه و هاي یقین و مغز اخالص و مقداري هم ساقه شاخه
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 1*با حواس جمع و با دلی متوجه و فهمـی سرشـار، در میـان دیـگ امیـد ریختـه و       
و بدانید این است دارویی که درد گناهان را سـاکت و جراحـت معصـیت را    . نوشی می

  .که اثري از آن باقی نخواهد ماند بخشد، چنان می 2التیام
  

  )ادبغد 1342 - 1367(شهید ناصر علوي فیلی  
چه بهتر حاال که باید به دیدار معشوق برویم، با جامۀ تقوا و خلعت شهادت بـرویم  

تـان متّقـی باشـید کـه تقـوا، سـپري       سعی کنید در زندگی. اي است که چه زیبا توشه
در کارهایتان بر خدا توکّل کنیـد کـه او شـما را کفایـت     . محکم در برابر گناهان است

  .کند می
  

  )آذرشهر 1343 - 1366(شهید بهمن غفّاري  
چه خوب که در این دار فنا تقوا پیشه کنم؛ تقوا که یگانه دسـتاویز محکـم در روز   

  .محشر است
  

  )بوشهر 1342 - 1365(شهید رستم فرشچی  
  .انداند، اولین گام را بر بام دنیا نهادهآنان که پاي در ره تقوا نهاده
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  )مرند 1340 - 1365(شهید میرحسن فیض حسینی  
انتظارم از شما این اسـت کـه تقـواي الهـی را پیشـۀ خـود سـاخته و        ! درانماي برا

کـه تکلیـف   ] را[ها حضـور پیـدا کنیـد و آنچـه      دهندة راه شهدا بوده و در جبهه ادامه
  .نسبت به اسالم است، به نحو احسن ادا نمایید

  
  )الرستان 1331 - 1360(شهید محمود قنّادي  

اه پروردگـار، لیاقـت آن را نـدارم کـه     هرچند که مـن حقیـر و گناهکـار در پیشـگ    
خواستار تقوا پیشه کردن مسلمین باشم، لیکن از برادران مسلمان خواستارم که بـراي  

  .خدا تقوا پیشه کنند
  

  )شهرکرد 1330 - 1366(شهید سیدجالل کاظمی قهفرّخی  
سـپارم و   برادران و خواهران و فرزندان و همسر و پدر و مادر همسرم را به خدا مـی 

ه [کنم؛ بیشتر خـانوادة خـودم    ه را به تقواي الهی دعوت میهم باشـد کـه آن   ] متوجـ
  .، رأس همۀ امور و اساس همۀ کارهاست)تقواي الهی(

  
  )نطنز 1346 - 1366(نژاد  شهید محسن کرمانی 

کـنم بـه    رسد، سـفارش مـی   من خودم و تمام کسانی را که این وصیت به آنان می
ایـن دنیـا همـه    . که تنها توشـۀ آخـرت همـین اسـت    تقواي الهی و انجام عمل صالح 

ماند و نه جاه و مقام و نه اوالد و فرزنـد؛   نابودشدنی و فناپذیر است؛ نه مال و ثروت می
  .ها همه موقّتی است این
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  )دشتستان 1342 - 1367(شهید محمدحسین کریمی راد  
همـه لحـاظ،    کنم که ازام خواهش میتر، از برادران بسیجی به عنوان برادر کوچک

  .تقوا را پیشۀ خود سازند
  

  )ریز نی 1338 - 1361(شهید ابراهیم کشاورز  
را  1»واتّقـوا اهللا ... اتّقوا «. خود را منزّه کنید از طمع به دنیـا ! اي پیروان راه شهیدان

سـرور شـهیدان گرفتـه تـا      )السـالم  علیـه (پیشۀ خود سازید؛ چون شـهیدان، از حسـین  
نکند خداي ناکرده بـا اعمـال و رفتارتـان،    . ه اعمال شمایندشهیدان کربالي ایران، گوا

  . دل امام عزیزمان را به رنج آورید
 

  )تویسرکان 1341 - 1364(رضا محمدبیگی  شهید علی 
سعی کنید اوقات شریف خود را با تقـرّب بـه خـداي متعـال گذرانیـده و در پـاي       

، ]انسـان [با تقـواترین   پرستی که شرك است، نگذرانید؛ چرا که گرایی و شخصیت گروه
  .ترین است گرامی
  

  )استهبان 1341 - 1362(شهید محمدحسین محمودي  
همیشه خود را به پرهیزکـاري و علـم و تقـوا    ! اي امت، پدر، مادر، برادر و خواهرانم

سوق دهید و در مراسم مذهبی و علمی شرکت کرده و کمـال اسـتفاده را ببریـد کـه     

                                                             
؛ »خبیر بما تعملـون   اهللان  اهللاولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا  اتقوا اهللاذین آمنوا ها الّیا ای«اشاره به  -1

  18سوره حشر، آیه 
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ل و مراسـمی  هاها و سرفرازي تمام پیروزي ت از همین دعاهاي کمیل، توسـ1ي این ام 
ان شاء اهللا در راهی قدم بگذارید که آن راه به سوي خدا باشـد  . چون نماز جمعه است

  .و دوست بدارید دوستداران خدا و دشمن بدارید دشمنان خدا را
  

  )سنقر 1339 - 1363(شهید عبدالعلی معصومی  
ترونها تذهل کلّ مرضـعه    یوم*شی عظیم ] الساعه[زلزله یا ایها النّاس اتّقوا ربکم انّ «

عما ارضعت و تضع کلّ ذات حمل حملها و تري النّاس سکاري و مـا هـم بسـکاري و لکـنّ     
خداترس و پرهیزکـار باشـید کـه زلزلـۀ روز قیامـت      ! اي مردمان«؛ 2»عذاب اهللا شدید

وز بـزرگ را مشـاهده   هنگامی کـه آن ر . بسیار حادثۀ بزرگ و واقعۀ سختی خواهد بود
کنید، هر زن شیرده طفل خود را از هـول فرامـوش کنـد و هـر آبسـتن، بـار رحـم را        

خود و مسـت بنگـري در صـورتی کـه مسـت       بیفکند و مردم را از وحشت آن روز، بی
بیـدار شـوید کـه روز بیـداري     ! اي عزیـزان » .نیستند، ولیکن عذاب خدا سخت اسـت 

از این سفرة رنگینی که پروردگار برایتـان  . ي استهوشیار باشید که یوم هوشیار. است
  .گسترده است، بهره گیرید و نگذارید که ظواهر دنیا فریبتان دهد

  
  )جهرم 1339 - 1367(شهید محمدمهدي مقرّب  

رعایـت تقـواي    قبل از هر چیزي و هر سخنی، نخستین سفارشم به شما عزیـزانم، 
ما را بـر تقـوا در همـۀ احـوال و در     کنم شـ باشد و سفارش می ۀ شئون میالهی در کلی

همۀ امور، چه امور بزرگ و چه امور کوچک و بدانید و مطمـئن باشـید کـه تقـوا بایـد      

                                                             
  هایی مراسم: در اصل وصیت -1
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سرلوحۀ تمام امورتان باشد و بدانید که تقوا، راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت شـما  
بینـد و   با تقواست که انسان خود را همیشـه در محضـر خداونـد مـی    . باشد و همه می

پذیرد؛ پس خود را مزین به ایـن لبـاس مقـدس     دیگر نافرمانی از فرامین او انجام نمی
! بـرادران و خـواهران  ... ها مصون و محفـوظ بمانیـد    کنید تا از همۀ خطرات و شقاوت

تقـوا، تقـوا و   . همیشه خود را در محضر خدا و خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانید
ود قرار دهید و هر روز، هر ساعت و هر لحظه، اعتقاد خـود را  تقوا را سرلوحۀ زندگی خ

قبـل  . تر کنید به مسئلۀ مهم معاد بیشتر و براي رسیدن به آن، هر لحظه خود را آماده
قبـل از آنکـه وقـت از    . از اینکه به حساب شما برسند، خود بـه حسـاب خـود برسـید    
پـذیر نباشـد، اوقـات را     دستتان برود و فرصت بازگشت یک لحظه هم براي شما امکان

با شرکت در نماز جماعت و نماز جمعـه و دعاهـا، هـر روز بـه مقـام      . غنیمت بشمارید
گویـان و   تر شـوید و بـدین وسـیله مشـت محکمـی بـر دهـان یـاوه         قرب الهی نزدیک

  .خوردة اسالم بزنید دشمنان قسم
  

  )شهر خمینی 1342 - 1362(پور ورنوسفادرانی  شهید رضا ملک 
یا ایها الّذین امنوا اصـبروا و  « 1شما اي آشنایان ایمانی این است که آیـۀ سفارشم به 

را جامۀ عمل بپوشید تا شاید رسـتگار شـوید    2»صابروا و رابطوا واتّقوا اهللا لعلّکم تفلحون
تقوا پیشه کنید و تقوا پیشه کردن شدنی نیست، مگـر بـا رعایـت کامـل     ! و اي عزیزان

  . اخالق اسالمی
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  )یزد 1338 - 1361(ین مهرآوران شهید محمدحس 
اساس و مالك اصلی در اسالم تقواست، یعنی خود را نگه داشتن در مقابـل حـرام   

  .خدا و استفادة مشروع کردن از حالل او و در نهایت خود را کنترل کردن
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 حجاب: فصل چهارم    
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  )اراك 1332 - 1362(شهید رحیم آنجفی  
بینـی و   تـو از داخـل حجـاب، دشـمن را مـی     . تو، سنگر تو اسـت  حجاب! خواهرم

  .بیند دشمن تو را نمی
  گونه خطاب است اي زن به تو از فاطمه این

  .ترین زینت زن حفظ حجاب است ارزنده
محجوب باش و باتقوا؛ زیرا شمایید کـه دشـمن را بـا چـادر سـیاهتان و تقوایتـان       

  .شکنید می
  

  )گچساران 1350 - 1365(اهللا احمدي  شهید سیف 
هایتـان را درسـت تربیـت     تنها خواهشی که دارم، این است که بچه! شما دخترانم

  .کنید و حجاب اسالمی را رعایت کنید
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  )بندرعباس 1339 - 1365(طلب  شهید محسن اخالص 
، اسـالم را یـاري   )سالم اهللا علیها(حجابتان را حفظ نموده و همچون زینب! خواهرانم

آن شـجاعت را از خـود نشـان دهیـد تـا       )سـالم اهللا علیهـا  (زینـب کنید و مانند حضرت 
  .منافقین کور شوند و جرأت پیدا نکنند

  
  )تویسرکان 1340 - 1366(پور  شهید احمد اسماعیل 

رعایت اخالق اسالمی را در ادارات مرکزي بنمایید؛ مخصوصاً خواهران کـادري در  
  .ها که حجاب خود را حفظ نمایند بیمارستان

  
  )فومن 1339 - 1361(نژاد نومنی  اصفهانی شهید علی 

دهنـدة راهـم باشـید و     ، ادامـه )سـالم اهللا علیهـا  (شما باید همچـون زینـب  ! خواهرانم
از خـطّ اصـیل اسـالم    ! بـرادرانم . حجاب، تنها سالح شما در برابر عفریت فسـاد اسـت  

از  باشد، پیروي کنید و نگذارید کـه سـالح   فقاهتی که امام خمینی، وارث بحقّ آن می
سر شورید تا مستضـعفین از بنـد    دست رزمندگان بر زمین بیفتد و باید بر خصم خیره

  .مستکبرین رهایی یابند
  

  )قزوین 1343 - 1365(اکبر اکراد چگینی  شهید علی 
تو نیز همچون دیگر خواهران محجـوب، در حفـظ حجابـت کوشـا     ! خواهر مهربانم

  .باش و تقوا پیشۀ خود کن و صبور و مقاوم باش
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  )فارس 1342 - 1361(شهید رضا ایلون کشکولی  
هـاي   حجابی مبارزه کنید که این هم یکی از ارمغـان  گویم که با بی به خواهران می

دار کنند و من شـما را   خواهند اصل حجاب را لوث و لکّه غرب است و با این وسیله می
ـ    دهم که حتماً مبارزه کنید که این بسـیار رنـج   قسم می حجـابی،   یآور اسـت و ایـن ب

  .حرمتی به خون شهداست بی
  

  )شهرکرد 1340 - 1363(شهید ایرج بابانژاد  
خواهران حزب اهللا بدانند که آنچه امروز براي آیندة جامعۀ ما، از آمریکا و صـدام و  

بنـد و بـاري و    هاي اخالقی و رواج بـی  جنگ نظامی خطرش بیشتر است، طرح توطئه
. هـاي دشـمن قـرار دارد    ه در رأس برنامـه رعایت نکردن حجاب کامل اسالمی است ک

گونـه   این روزنۀ نفوذ را با عفّت و شرافت و تقید خود به احکـام اسـالمی ببندیـد و آن   
  .بود )سالم اهللا علیها(باشید که الگویتان، زهراي مرضیه

  
  )فسا 1336 - 1361(شهید محمد بادرام  

حجاب، او را بـزرگ کنیـد و   خواهم تنها دخترم را با تعالیم اسالمی و با  از شما می
  .تحویل جامعۀ اسالمی بدهید

  
  )شهرکرد 1349 - 1366(شهید یداهللا باقري کاکلکی  

صـلی اهللا علیـه و   (حجاب خود را رعایت کنید و همانند دخت پیامبر! خواهران عزیزم
  .، عفّت خود را رعایت کنید)سالم اهللا علیها(، فاطمه)آله و سلم
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  )فارسان 1344 - 1365(کرانی حکمت بالیده شهید 
بخـش راه شـهیدان    با حجابتان بدانید کـه همـواره تـداوم   ! شما اي خواهران شهدا

  .عزیز خویش هستید
  

  )یاسوج 1342 - 1365(نشین  شهید علی بام 
وصیت من به خواهرانم این است که حجاب خود را رعایت کنید؛ چرا کـه حجـاب   

ي گـرم خوزسـتان ریختـه    تر اسـت از قطـرة خـون مـن کـه در صـحرا       شماها کوبنده
  .شود می

  
  )نیشابور 1337 - 1365(علی بیات  شهید برات 

به فاطمه کوچولویم بگو کـه پهلـوي دختـر پیـامبر در راه     . جنگ جنگ تا پیروزي
اسالم به دست کافرین شکست و به او بگو که پدرت براي دفـاع از اسـالم بـه میـدان     

  .به او حفظ حجاب است ستیز رفته است و به او بگو که خطاب بانوي اسالم
  

  )اراك 1343 - 1366(شهید اسماعیل بهاري  
حجابشـان را حفـظ نمـوده تـا     ] کـه [کـنم  ام درخواسـت مـی  از خواهران مذهبی

شان بر سر این ملّت مأیوس کنند؛ زیرا آنـان   استعمار غرب و شرق را از سلطۀ فرهنگی
حجـابی را بـه    ه ابتدا بـی اند کبراي به زیر سلطه بردن جهان سوم به این نتیجه رسیده

  .عنوان تمدن، ترویج کنند و از این طریق از ملّت مظلوم بهره ببرند
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  )باغملک 1347 - 1365(عباس بیژنی شهید غالم 
گونه کـه   الگو باشید و حجاب اسالمی را همان )سالم اهللا علیها(مانند زینب! خواهرانم

  .کنید، بعد از من هم حفظ کنید اکنون رعایت می
  

  )اردکان 1337 - 1365(فرد  علی جعفري هید عباسش 
دانید چـه چیـزي بـراي     می. بیشتر روي سخنم با شماست! مادران و خواهران من

ین مـی   رسـاند؟ مگـر چیـزي جـز      شما هست که مقامتان را عالی کرده و به اعلی علیـ
عفّت و پاکدامنی است؟ چیزي جز رعایـت حجـاب اسـت؟ برویـد زنـدگی بـانوي اول       

، شافی روز جزا را مطالعه کنید و ببینیـد چـه فرقـی    )سالم اهللا علیها(، فاطمۀ زهرااسالم
اش و  زن هست و حجـابش، زن هسـت و عفّـتش، زن هسـت و پاکـدامنی     . با او دارید

ها هرکدام وسایلی دارد که وسایل آن روسري، چادر، دل پـاك و صـورت پوشـیده     این
مـا در اینجـا حـد    . وابش بیشـتر اسـت  از انحراف است که هرچه در آن افراط شود، ثـ 

هاي خود را بپوشـانید تـا در قیامـت، صـورتتان از حـرارت آتـش        صورت. وسط نداریم
  .جهنّم مصون باشد، وگرنه در آنجا عذر موجهی ندارید

  
  )یزد 1344 - 1367(شهید عبدالمجید جعفري ندوشن  

بایـد بـا حجابـت بـه مـردم      اوالً، بندة حقیر را ببخش و ثانیاً، تـو  ! اما یگانه خواهرم
بگویی که اگر برادرم در جبهه شهید شد، به خاطر پیاده شدن احکام اسالم بود و نیـز  

هاي این شهیدان، تحقّـق همـین حجـاب     با حجابت به دیگران بگو که یکی از خواسته
است و اگر کوتاهی کنی، من از تو راضی نیستم و نه اینکـه مـن راضـی نباشـم، بلکـه      

  .ی نیستندشهدا نیز راض
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  )یزد 1330 - 1363(نسب اشکذري  شهید محمدحسین جعفري 
شما حجاب اسالمی را رعایت کنیـد کـه ایـن حجـاب شـما،      ! اي خواهران ایمانی

  .مشت محکمی بر دهان آمریکاست و این حجاب شما، تداوم انقالب اسالمی است
  

  )بوشهر 1334 - 1361(شهید حسن جمالی  
زن ] بـراي [ان، از پوشش حجاب در تمام ابعـاد  براي شادي روح شهیدان و شهیدت

  .نمونۀ مسلمان غفلت نورزید
  

  )استهبان 1345 - 1365(شهید محمدرضا جوهري  
گونـه، حجـاب خـود را حفـظ کننـد و       خـواهم کـه فاطمـه    از خواهران عزیزم مـی 

گونه، پیام خون برادرشان را به گوش غافالن برسـانند و گریـه نکننـد تـا از اجـر       زینب
  .کم نشودها  آن

  
  )مالیر 1344 - 1365(شهید عبدالرّضا حاتمی  

شما هم حجابتان را حفـظ کنیـد کـه بـا ایـن کـار، دل       ! خواهران گرامی و عزیزم
این را بدانید که سیاهی حجابتان، بهتر از خـون سـرخ   . دشمن را به درد خواهید آورد

  .من تأثیر دارد
  

  )قوچان 1341 - 1365(شهید ابوالقاسم حجتی  
  .حجاب خود را حفظ کنید! ن عزیزخواهرا
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  )قائنات 1348 - 1366(نژاد گوشیک  شهید سیدحمید حسینی 
اي کـه مـا    گونه را حفظ کنید؛ زیرا بیشتر صـدمه  حجاب زینب! اي خواهران عزیزم

  .و سمیه باشید )سالم اهللا علیها(دهندة راه زینب بینیم، از این ناحیه است و ادامه می
  

  )لنگرود 1336 - 1365(ر سیارنالکیاشري اهللا حیدرپو شهید ولی 
  .پیام شهید، پیام حفظ حجاب و انسانیت انسان است

  
  )سمنان 1338 - 1365(پور  شهید علی حیدري 

، )سـالم اهللا علیهـا  (همچـون زینـب  ! خواهر کوچک و مهربانم و دیگر خواهران دینـی 
، کـاخ  شـکن خـود   کوبنده و استوار باشید و با حفظ حجاب خـود و بـا فریـاد دشـمن    

  .یزیدیان را به لرزه درآورید
  

  )سمنان 1340 - 1362(شهید احمدرضا خالصی  
سـالم اهللا  (به حفظ حجاب و عفّت و وقارت همت کن که فاطمۀ زهـرا ! تو اي خواهر

  .، الگو و اسوة شماست)علیها
  

  )داراب 1342 - 1365(شهید یداهللا خوشرو  
ونه بـودن و اخـالق و رفتـار    گ سفارش و توقّع من از شما چیست؟ زینب! خواهرانم

را پیروي کردن و زنـدگی چنـد روزة دنیـا    ) علیهم السالم(خاندان پاك عصمت و طهارت
را نادیده گـرفتن و بـا حجـاب و عمـل خـویش، روح و روان تمـام شـهدا را خشـنود         

  .کنندهاي خدایی پرورش پیدا می ساختن؛ زیرا از دامن زن است که انسان



 

    )دفتر هشتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      118
 

  )قم 1342 - 1361(شهید حسین دالوري  
افتخارتان بر این باشـد کـه شـما نیـز در راه خـدا بـرادر خـود را هدیـه         ! خواهرانم

اید و در این راه، صبور باشید و از حامیان امام و مسئول در مقابل خـون شـهداي    کرده
طور که همیشه چادرهـاي سـیاهتان کـه بـر سـر داشـتید، روز       انقالب باشید و همان

گونـه باشـید و   کـرد، در آینـده نیـز ایـن    اریک و سیاه میروشن را بر استکبار جهانی ت
  .حجاب سنگر شماست

  
  )سمنان 1336 - 1362(ربانیان ) حسین(شهید سهراب  

  .وار بر یزیدیان بشورید با حجاب، عفّت و استقامت زینب! خواهران مسلمانم
  

  )سمنان 1323 - 1361(اهللا رجبی  شهید نعمت 
حجاب اسالمی را حفظ نماینـد و در دامـان   خواهم  از مادران و خواهران دینی می

  .پاك خود، فرزندانی شجاع و اسالمی پرورش دهند
  

  )شهر فریدون 1342 - 1365(محمد رحیمی  شهید علی 
راهم را خودم برگزیدم طبق اسالم و خداونـد غفّـار و   ! ام اي خواهران عزیز و گرامی

یبم کـرد، گرچـه   رحیم از راه لطف و مرحمت و بخشـش و مهربـانی، شـهادت را نصـ    
بـر  . وظیفه این است که برویم و جنگ را به پیروزي برسانیم. لیاقت شهادت را نداشتم

سـالم اهللا  (شماست که حجاب را رعایت کرده تا خداي نکرده در پیش حضـرت فاطمـه  
  .روسیاه نباشید )علیها
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  )کرمانشاه 1342 - 1366(شهید فرزاد رحیمی  
  .حجاب تو حافظ خون شهداست! اي خواهر

  
  )میبد 1345 - 1365(شهید محمدرضا زارع مهرجردي  

  .همیشه با خدا باشید و مراقب حجابتان باشید! شما اي خواهرانم
  

  )تهران 1350 - 1364(شهید الماس زارعی  
، حجابـت را رعایـت کـن و بـا آن حجابـت،      )سالم اهللا علیهـا (همچون زینب! خواهرم

  .مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزن
  

  )کبودرآهنگ 1342 - 1365(محمدرحیم ساعدي شهید  
وار عمـل کنیـد و همیشـه پشـتوانۀ      شما هم با حفظ حجاب خود، زینب! خواهرانم

حجـابی   حجاب خود را حفظ کنیـد و بـا بـی   ! خواهران... انقالب و رهبر انقالب باشید 
 حجابی است که جامعه را بـه  مبارزه کنید؛ چون که ریشۀ بسیاري از فسادها همان بی

  .کشد فساد می
  

  )سمنان 1333 - 1364(رضا ساالر  شهید غالم 
دانم که کوچک هستید، ولی وقتی بـزرگ شـدید، محجـوب    می! شما اي دخترانم

 )سـالم اهللا علیهـا  (باشید و به جامعۀ اسالمی خدمت کنید و الگوي شـما حضـرت زینـب   
و موجبـات   باشد و با فراگیري علوم اسالمی و فضایل اخالقی، سعادت خـود را تـأمین  

  .خشنودي و رضایت خداوند را فراهم آورید
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  )لردگان 1339 - 1365(اهللا سعیدي ابواسحاقی  شهید عوض 
از خواهران محترم انتظار دارم که حجاب اسالمی خود را کامالً رعایـت کننـد کـه    

  .حتّی یک موي سر شما را نامحرم نتواند ببیند
  

  )کاشان 1341 - 1367(شهید محسن شاهرودیان  
حجـاب را بـیش از هـر چیـز     ! من براي تو خطّ شهادت و براي تـو دختـرم  ! مپسر

 )صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   (کنم و این کالم من نیست، کالم خدا و پیغمبر او توصیه می
  .است

  
  )قزوین 1341 - 1365(محمدي  شهید مرتضی شاه 

ك، الحق که زنان مسلمان جهان، مخصوصاً ایران، بـا حجـاب و عفّـت و دامـن پـا     
چنـین بـراي یـاري     فرزندانی برومند و متعهد براي حفظ اسالم پرورش دادند که ایـن 

  .گذارند دین خدا از مال و جان مایه می
  

  )شیراز 1349 - 1366(شهید فرزاد شفیعی سروستانی  
در راه  1قرار دهیـد کـه   )سالم اهللا علیها(الگویتان را فاطمۀ زهرا! شما خواهران گرامی

  . اي چون او نخواهید یافت کدامنی، اُسوهحجاب و عفّت و پا
  

                                                             
  و: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1335 - 1364(حسنی  شهید طهماسب شیخ 
حجــابی و بــدحجابیِ مشــتی مــرد و زن خودباختــه و ناآگــاه،  نبایـد گذاشــت بــی 

  .ادارات را باید به سمت اصالح هدایت کرد. ساز گسترش فساد در جامعه گردد زمینه
  

  )همدان 1339 - 1365(شهید ابراهیم شیخعلیان  
با حفظ حجاب خودتـان بـه جهانیـان ثابـت کنیـد کـه       ! اي مادران و اي خواهران

قامت و عفّت و پاکدامنی مردانمان، در سایۀ عفّت خودمان اسـت کـه دشـمنان از آن    
  .وحشت دارند

  
  )فیروزکوه 1333 - 1364(شهید ایوب صادقی  

حجـاب خـود را    باشـید و  )سـالم اهللا علیهـا  (همچون زینب! شما اي خواهران عزیزم
  .حفظ کنید که سیاهی چادر شما تیري است به قلب دشمنان اسالم

  
  )خمین 1342 - 1365(شهید اسداهللا عبدي  

خواهم که حجاب اسالمی را با تمام معنـا مراعـات    از مادرم و به ویژه خواهرانم می
  .کنند؛ زیرا در جامعۀ اسالمی، حجاب هم نوعی عبادت است

  
  )قائن 1348 - 1366( شهید حسن عرب 

بدانیـد حجابتـان   . خواهم که حجاب اسالمی خـود را حفـظ کننـد    از خواهرانم می
  .ترین ستم علیه کافران است بزرگ
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  )دامغان 1341 - 1361(شهید خسرو عربیان  
حجاب را رعایت کنید، چه مرد و چه زن که آرایـش حکومـت اسـالم بـه حجـاب      

  .امت اسالمی است
  

  )تهران 1347 - 1364(شهید محمد عزیزي  
. باشـید  )سـالم اهللا علیهـا  (در این زمان همچون زینب! شما اي خواهرانم، اي زینبیان

رسـان خـون بـرادران     پیام] اینکه[دوم . در مرحلۀ اول، حجاب اسالمی را رعایت کنید
تـن از یـاران عمـل     72بعد از شـهادت بـرادر و    )سالم اهللا علیها(طور که زینب باشید؛ آن

برگـی از تـاریخ را ورق زد و نـداي مظلـومین را بـه گـوش        )السـالم  علیـه (حسین. کرد
 علیـه (نبود، خون حسین] سهیم[در آن خون  )سالم اهللا علیها(اگر زینب. جهانیان رسانید

  .ماند همچنان گنگ در تاریخ می )السالم
  

  )آباد نجف 1333 - 1361(علی غیور  شهید حسین 
  .ب سرمشق باشیدشما نیز با درس خواندن و حفظ حجا! خواهرانم

  
  )سراب 1337 - 1362(جوقی  یاب قلعه شهید محمدعلی فیض 

  .با حجاب خود خون شهیدانمان را حفظ کنید
  

  )کرمان 1336 - 1367(زاده  شهید احمد قاضی 
هـا نیـز پیـرو خـطّ بـانوي اسـالم، زهـراي         کـنم کـه آن   به خواهرانم سفارش مـی 

و وقار زن در حفظ حجاب و پیـروي از  باشند و بدانند شخصیت  )سالم اهللا علیها(مرضیه
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باشد، نـه زرق و بـرق ظـاهري دنیـا و از      می )سالم اهللا علیها(الگوي نمونه، حضرت زینب
ها استدعا دارم که ضمن رعایت اصول اسالمی، دیگران را نیز بـه ایـن راه سـفارش     آن

  .کنند
 

  )سمنان 1341 - 1365(علی قدرتی  شهید عباس 
تـر از اسـلحۀ یـک رزمنـده      برّنده] که[حفظ حجاب خود  با! شما خواهران مهربانم

  .گونه پیام را به دیگران برسانید است، اسالم را پشتیبانی نمایید و زینب
  

  )تهران 1337 - 1365(شهید سیدعبدالکریم قدسی  
ها تقلیـد کنـیم؟    چه کمبودي دارد که ما از غربی )سالم اهللا علیها(مگر زهرا! خواهرم

شود که یـک   دهد، معلوم می ظاهر خود را شبیه قومی قرار می کسی که لباس و وضع
و متوحش چه کمـالی دارد و   1غرب متجاوز. نظر و عالقۀ قلبی نسبت به آن گروه دارد

یک عمر، ملّـت مـا را اسـتثمار کـرده و خـون عزیـزان مـا را ریختـه و         ] اینکه[مگر نه 
پـس  ] اسـت؟ [دور کـرده   فرهنگ ما را منحط نموده و ما را از خـدا و قـرآن و رسـول   

نماها داریم؟ البتـه کسـانی کـه هنـوز بیـدار       دیگر چه دل خوشی نسبت به این انسان
، باید بیدار شوند و کسانی که ناخودآگاه زندگی غربی دارند، بایـد از غفلـت   ]اند[نشده

  .به درآیند و ارشاد شوند
  

                                                             
  که غرب متجاوز: صیتدر اصل و -1
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  )شیراز 1343 - 1365(شهید ارسالن کاظمی  
ــا ! بــرادران عزیــز شــما بــا حجابتــان، پــوزة ! رزمتــان و خــواهران گرامــیشــما ب

هـا را از صـفحۀ روزگـار محـو      خبـر را بـه خـاك بمالیـد و آن     ابرجنایتکاران از خدا بی
  .گردانید

  
  )الر 1345 - 1367(شهید جواد کاظمی الري  

تقوا داشته باشید و حجابتان را محکم بگیرید و وقتـی کـه   ! شما اي خواهر محترم
ایـد و بدانیـد حجـاب     گرفتید، آبرو و حیثیت اسالم را حفـظ کـرده  حجابتان را محکم 
، و الّـا ظـاهر، بـه درد    1خورد و باید باطن خود را تمیز نگـه داریـد   ظاهري به درد نمی

  .خورد نمی
  

  )بروجن 1337 - 1365(شهید محمد کردیان بروجنی  
با حجاب خود مشـت محکمـی بـر دهـان ضـدانقالب بزنیـد کـه        ! خواهران عزیزم

  .تر از خون سرخ من است جاب شما، کوبندهح
  

  )اندیمشک 1349 - 1365(رضا کریمی  شهید علی 
نگرنـد و بـا    حجابت را رعایت کن؛ چون تو را به نام خواهر شهید مـی !] ... خواهرم[

  .حجاب خود پوزة حاکمان ظالم را به خاك بمال
  

                                                             
  نگه داشته: در اصل وصیت -1
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  )دهدشت 1351 - 1365(زاده  شهید رسول کریمی 
  .گونه زندگی کنید و باحجاب باشید وارم زینبامید! خواهران عزیزم

  
  )جهرم 1339 - 1365(شهید عبدالرّضا کلوخی  

شـما در سـنگر حجابتـان بمانیـد و فرزنـدانتان را در راه اسـالم       ! خواهران عزیـزم 
راستین تربیت کنید که این کار براي شما اجر و پاداش بسیار دارد و در این مصـیبت  

  .ر کنید که ان شاء اهللا جزو صابرین هستیدبه یکدیگر تبریک بگویید و صب
  

  )ایذه 1347 - 1364(شهید عبدالمجید کیانی شاهوندي  
در مرگی که براي برادرتان آمد، گریـه و زاري نکنیـد و تنهـا    ! خواهران مهربان من
کنم که حجابتان را حفظ کنید که حجاب شما، فـردا خودتـان    من به شما وصیت می

  .گیرد دارد و شما را در آغوش می روسفید نگه می ) علیهاسالم اهللا(را در پیش زهرا
  

  )بهشهر 1337 - 1361(شهید محمود گرجی  
با حفظ حجاب خود، تدین اسالمی را رعایت کنیـد و بـا حفـظ حجـاب     ! خواهران

  . خود مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی بزنید
  

  )فریدن 1342 - 1365(شهید محمود الچینانی  
ه داشـته باشـید کـه عفّـت شـما، در        ! مخواهرانم و همسر باید به این مسـئله توجـ
  .حفظ حجاب شماست
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  )اردستان 1342 - 1365(شهید مختار مالکی مهابادي  
گونه در خـدمت اسـالم و انقـالب باشـند و حجـاب و       خواهم زینب از خواهرانم می

اه عفّت اسالمی را در تمام شئونات زندگی خـود حفـظ نماینـد و نـاراحتی بـه خـود ر      
ندهند که دیر یا زود، همه رفتنی هستیم و ذات مقـدس حضـرت احـدیت اسـت کـه      

  .فناناپذیر است
  

  )تویسرکان 1344 - 1366(شهید حسن مالمیر  
طـور کـه تـا حـاال حجـاب را      خـواهم همـان  از شما می! اما شما خواهران دلسوزم

ا رعایت نماییـد و  جا حجاب خود ر همیشه و همه] از این به بعد نیز[اید،  رعایت نموده
  .فرزندان خود را طوري تربیت نمایید تا راه اسالم را طی نمایند

  
  )اصفهان 1337 - 1362(شهید جواد محزونیه  

حجابتـان را حفـظ کنیـد و    ] این است که[اما سخنی که با شما مادر گرامی دارم 
را  )هـا سـالم اهللا علی (در زندگی خود حضرت فاطمه. عفّت و شرف خود را از دست ندهید

  .الگوي خود قرار دهید
  

  )کنگاور 1341 - 1365(شهید احد محسنی  
الگـو باشـد کـه بـا از دسـت دادن       )سـالم اهللا علیهـا  (براي شما زینب! خواهران عزیز

. تنـه بـه یزیـد زمـان تاخـت     ]یـک [عزیزانش در صحراي کربال و با وجود اسارت، بـاز  
  .اه شهدا باشیددهندة ر امیدوارم که شماها هم در سنگر حجاب، ادامه
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  )تویسرکان 1341 - 1364(رضا محمدبیگی  شهید علی 
دوسـت دارم شـما در حفـظ حجـاب خـود و جامعـۀ اسـالمی کوشـا و         ! خواهرانم

سرسخت باشید که سیاهی چادر تو اي خواهر، کمتر از سـرخی خـون مـن نیسـت و     
ـ       ل و شـرافت و حری ت شمایید که باید به مردم درس ایثـار و گذشـت و صـبر و تحمـ

بدهید و واقعاً نشان دهید که ما را از شهادت و اسارت در راه خدا چه باك که پیـروان  
  .هستیم )السالم ماعلیه(و رهروان زینب علی )السالم علیه(حسین
  

  )کاشمر 1335 - 1365(اکبر محمدنژاد  شهید علی 
بـه  ، پیام خـون پـدرت را   )علیهما السـالم (تو همانند طفل خردسال اباعبداهللا! دخترم
ها بگو کـه پـدرم بـراي دفـاع از اسـالم و       ها برسان و به آن تفاوت خبران و بی گوش بی

کشور اسالمی، شهید شد و نه چیز دیگر و همیشه حجاب اسالمی را رعایت کـن کـه   
خواهنـد خـواهران مـا را از خـطّ اصـیل       ترین ضربه است بر پیکر کسانی کـه مـی   مهم

  .اسالمی منحرف کنند
  

  )فارسان 1348 - 1364(مدي رحم محشهید علی 
  .وار باش و با حجاب خود چشم دشمنان اسالم را کور کن تو زینب! خواهرم

  
  )تهران 1344 - 1362(شهید مجتبی محمدي دارانی  

! خواهرانم که هریک با حجاب و نجابت خود، مایۀ افتخـار مـن و خـانواده هسـتید    
  .یدرا در پیش گیر )سالم اهللا علیها(راهی همچون راه زینب
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  )کازرون 1333 - 1365(اهللا محمودیان  شهید هدایت 
سعی کنید همیشه . حجابتان را فراموش نکنید و در برابر بیگانگان باحجاب باشید

یاد خـدا و یـاد مـرگ باشـید و مـرگ را فرامـوش نکنیـد؛ خـدا را         ] به[و در هر حال 
  .رسانند  میها چیزهایی هستند که انسان را به درجۀ اعال فراموش نکنید؛ چون این

  
  )نی دره 1336 - 1365(شهید کاووس مدنی  

شما را به خـون شـهدا قسـم کـه     ! شما خواهران خانوادة شهدا و اي مادران بزرگ
آید، یـک تیـر از    شما که بیرون می] سر[حجاب خودتان را حفظ کنید؛ زیرا یک مو از 

تـر از خـون    وبندهحجاب تو ک! خواهرم«: رود و به گفتۀ شهید آمریکا در قلب ما فرو می
اگر حجاب را رعایت نکنید، آن وقت در روز قیامت با سـر بـه زیـري، چـه     » .من است

دهیـد؟   را مـی  )سـالم اهللا علیهـا  (، فاطمۀ زهرا)صلی اهللا علیه و آله و سلم(جواب دختر پیامبر
  .ولی خوشا به حال آن زنانی که در روز قیامت سربلند هستند

  
  )فسا 1340 - 1365(نژاد  شهید محمدرضا مصلّی 

 )سـالم اهللا علیهـا  (کنم که الگویتـان را حضـرت فاطمـه    شما را سفارش می! خواهرانم
فرزندانتان را براي اسـالم تربیـت کنیـد تـا در آینـده      . قرار دهید تا زیان نکرده باشید

دهنـدة   با حجاب و پوشش اسالمی سعی کنید ادامـه . بتوانند مدافع اسالم عزیز باشند
براي زن حجاب، ارزش، شرافت، کرامت، حریت و فضیلت بـه همـراه   . راه شهید باشید

  .رسان خون شهید باشید گونه، پیام زینب. آورد می
  



 

 129      کــلمـــات بـــیـــداري  

 

  )سنقر 1339 - 1363(شهید عبدالعلی معصومی  
عمل کنیـد و در رسـاندن پیـامم     )سالم اهللا علیها(زینب] مانند! [اما اي خواهر عزیزم

تـرین سـنگر بـراي     تـرین و محکـم   را کـه مهـم  به گوش جهانیان بکوشید و حجابتـان  
  .شماست، حفظ کنید و الگویی براي دیگر خواهران باشید

  
  )تهران 1344 - 1364(قصابی  ملک) مهدي(شهید خسرو  

خواهم، عفّت و عصـمت و حجـب و حیـاي     گونه می از تو برخوردي زینب! خواهرم
ي نمونـه باشـی و   سعی کـن خـواهر  . خواهم که حجابت کورکننده است گونه می زینب
  .دهنده به دیگران درس
  

  )رودسر 1334 - 1366(پور  شهید یداهللا مؤمن 
کنم که در شهادت من صـبر کننـد و حجـاب ظـاهر و      به خواهرهایم سفارش می

باطن را حفظ کنند که حجاب، بهترین حـافظ زن در مقابـل آتـش جهـنّم و بهتـرین      
  .سنگر زن در مقابل دشمن است

  
  )اصفهان 1339 - 1360(شهید عباس مؤمنی  

را بـراي   )سالم اهللا علیهـا (آید تا الگویی همچون زینب حسینی می! اي خواهر و برادر
شهید با دیدي بـه وسـعت جغرافیـا و بـه عشـق      ! من و تو بسازد و در پایان اي خواهر

تر از شهادت مـن اسـت    حجاب تو کوبنده! اي خواهر: گوید تاریخ به من و تو چنین می
  .براي دشمن

  



 

    )دفتر هشتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      130
 

  )تهران 1339 - 1365(شهید علی نصیرزاده  
، )سـالم اهللا علیهــا (از شـما تقاضـا دارم همچـون حضـرت زینـب     ! خـواهران مهربـانم  

. اي است به گردن شـما  رسان خون برادرتان باشید و بدانید که این مسئله، وظیفه پیام
در رعایت حجاب خود بیش از پیش کوشا باشید و در ایـن رابطـه، امـر بـه معـروف را      

  .فراموش ننمایید
  

  )فارس 1336 - 1366(شهید محمدمهدي نقی  
حجاب و عفّت و پاکدامنی را سرلوحۀ زنـدگی خـود قـرار    ! شما اي خواهران عزیزم

. گونه زندگی کرده و پیام شهدا را به گوش جهانیان برسـانید  وار و زینب دهید و فاطمه
  .باشید نمازهاي خود را به موقع به جا آورید و بر نفس خود مسلّط

  
  )همدان 1343 - 1365(شهید تقی نوري  

حجـابی   جا حجاب را رعایت کنید و سخت، با بـی  در همه! شما خواهران حزب اهللا
حجـابی رواج   بند و باري در جامعه مبارزه کنید و نگذارید در شـهر شـهیدان، بـی    و بی

  .باشد حفظ حجاب شما، به منزلۀ جنگیدن در سنگر می. پیدا کند
  
  


