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                                                               سخن ناشر  
  

از وجود دالورمردانی است که  اي گرانبهادوران ارزشمند دفاع مقدس گنجینه
اي بزرگ آیـین جهـاد را جاودانـه سـاختند و خـود در عـین سـادگی        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     
ناپـذیر  طلبد در تالشـی خسـتگی  ترین جلوه این میراث است که میشهدا شاخص

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

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

  .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
ی ویژه نسبت بـه  محور قرار دادن وصایاي شهداي فرهنگی، بر آن است تا پرداخت

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

، انقالب و اسالم، )علیهم السالم(روحانیت، حجاب، بسیج، شهید و شهادت، اهل بیت
  .شودرا شامل می... مسئولین، خانواده و هایی به ملت، شناسی، توصیهدشمن

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

  . هاي فکري فرهیختگان زمان جنگ باشددغدغه
وردگـار متعـال و   عنایـات پر  در سـایۀ  توانسـته  بالد کـه به خود می نشر شاهد

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

  .ترسیم نماید
زهـرا  سـعیده اصـغري آذر،   هاي مستمر خـواهران  در پایان الزم است از تالش

کـه در تـدوین ایـن     ملیحـه وفـا مقـدم    و مـوالئی زهرا  فر،انایلیال میرز پور،ملک
  .قدردانی نماییماند؛ مجموعه کوشیده

  
  نشر شاهد

  91پاییز 
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                                                                 پیشگفتار    
  

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

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

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

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

هـایی کـه تـو را عمـري پایبنـد      وابسـتگی  رسم غریبی اسـت دل کنـدن از همـه   
گسـلد؛ بـه خیـال مـا،     به تلنگري رشته این وابستگی میسازد و گاه خویشتن می

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

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

خواهد براي رسیدن به ارتفـاع درك ایـن   اندازه فرسنگی است یا سالیان نور را می
  دلدادگی؟ 

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

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

کسی را ... معلمی شغل انبیاست «مزمه درس مکتب و پاي منبر، این بود که که ز
اي بندگی و خلـوص بنـدگانی کـه سـیره    » ...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  رتها و اساطبع 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  
به دفاع از کیان اسالمی بال خـدمت گشـوده و سرمسـت از شـراب عشـق الهـی،       

قامتانه و گاه گمنامانه بر خاك خشوع افتادند، مثنـوي عشـق اسـت؛ عشـق      راست
بـر سـنگر جهـاد پیشـانی سـاییدند و بـا گذشـت از        مردانی که از سنگر مدرسـه  

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

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

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

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

آالیش مردانی است که با وجود علـم بـه   دیگر، بیانگر واقعیتی روشن از دنیاي بی
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. ندراهوار آسمان بست
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
جـاري تجلـی    سخاوتمندانه از سر سفره دنیا برخاستند و آنگـاه در کنـار جویبـار   

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

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

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

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

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

پرداختن به مسـائل دینـی و   . 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  

مبــارزه بــا نفــس امــاره و حفــظ و صــیانت از حــریم تقــوي و حجــاب، از نکــات     
توان با تکیه بر اعتقاد و ایمان راسخ از آن سخن به میـان  اي است که میبرجسته

ر ماوراي دنیایی محصول تربیتی گیري از تفکداشتن پشتوانه اسالمی و بهره. آورد
 بدین ترتیـب اند و است که سالیان سال بزرگان ما در راه اشاعه و نشر آن کوشیده

دار در میان قشري به وقوع پیوسته که تربیت فرهنگـی و علمـی جامعـه را عهـده    
  . بوده است

از زبـان مانـدگاران هشـت سـال دفـاع       گرانبهـا اي تدوین و گردآوري گنجینه
هداي فرهنگی عرصه جهاد و شـهادت؛ امـروز تنهـا راه دسترسـی بـه      مقدس و ش

در راه تواند بشـریت امـروزي را   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   
  .ل مستندات شهیدان به ویژه شهداي فرهنگی استحوزه پردازش و توجه به اص

تـر     تـر و نمایـان  اما آنچه در این میان از دیگر نکات موجود در وصایا برجسـته 
  . گر است، پرداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب استجلوه

ــوع    ــائل و موض ــردآوري مس ــا گ ــژوهش ب ــروه پ ــان          گ ــاگون از می ــاي گون ه
موجود و در دسترس، ضمن پرداختن به اصل آنچه باید نسبت بـه   هاينامهوصیت
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هـا  مندي این اندیشـه گیري و هدفهاي شکلآن توجه وافی مبذول داشت؛ زمینه
نقطه حائز توجـه در  . را از منظر دینی و انقالبی در بوته تجربه و تماشا نهاده است

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

ها و حفظ حریم خانه و خانواده و بذل توجه به همسـر و  گذاري 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 جبههگیزهبررسی در میان وصایا ان
مـردي از اهـل   آن روزها که بزرگ. میهن و از حریم مرزهاي اسالمی و ایرانی است

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

گویی شهدا در پاسخ به نداي والیت فقیه زمانـه، از  وشند، آیین مریدي و لبیکبک
و نیز توجه به اصل والیت فقیه و رهبـري و   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 ن و همکاراآموزاتوصیه 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 بیسیاسی و الهی و پشتوانه
 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  ) علیهم السالم(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   و خالصـی آنجـا جـان مـی     بار ارادتکوله. بودند) رحمه اهللا علیه(خمینی
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نگاهی به آنچه از یادگاران جبهه و جنگ در این وانفساي دلزدگی باقی اسـت،  نیم
      انداخته و عمـل بـه فـرامین و احکـام الهـی و شـرعی را از نگـاه آنـان بـه تماشـا           

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

هاي بسیج و شهادت است و آنجا که آغـاز راه اسـت و   گار؛ از جمله سرفصلدرپرو
ام و دار اما من هنوز از تکاپو نیفتـاده «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  بگسلد که تا پاي جان ایسـتاده ایران، اما جنگ نباید وحدت و انسجام ما را 

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       تنها نکته اتکالی است که نهایت بینش

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

بردباري را براي آنان که عمري نهال خفتـه در خـاك آرزوهـا، را بـه امیـد      صبر و 
خواهد تا نماز صداقت و راسـتی  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   دنیا برگرفتههاي چنان دامن از آلودگیهرچه نام دنیا دارد؛ آن

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

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

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

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

  :است
 دعا و نیایش .1

 والیت فقیه .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   این مجموعه از گزیده موضوعی وصیت نامه
حاصل کار جمعی گروهی از کارشناسـان متخصـص در امـر تصـحیح و      -فرهنگی

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

  . یبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آوردو روح ط )فرجه الشریف
  

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

ترین قدرت یک جامعه اسـت  بزرگ شهادت. شهادت و اثر شهید نخواهیم داشت 
کنـد و راه را بـراي   بست نتوانستن ها را به فراخنـاي توانسـتن تبـدیل مـی    که بن

در نهـج البالغـه      ) علیـه السـالم  (چنانچه امـام علـی  . نمایدحرکت صحیح روشن می
گونـه اسـت   شود و اینها روشن مییعنی راه براي آن ؛»فابان له الطریق«: ندفرمایمی

تـاریخ   شـود امـا  مـی  ه دور از روشـنی بدون الگو و ب ۀبدون شهید جامع عۀکه جام
سـت  داکاري عظـیم شـهیدانی  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  ) اهللا علیـه رحمـه  (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، انبراي پاسداشت آرم
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 این ملت
ضـرورت   ،ایـد در ابعـاد فرهنگـی نیـز تجلـی نم     اجتمـاعی  –عالوه بر ابعاد علمی 

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

شهیدان سـرافراز خـود را تجلیـل و    «: این کشورند که شهید زنده و جانباز پایندة
اي ایـن فرمـوده انگیـزه    ».ار بیاندازیـد وصایاي آنان را به کتقدیس 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  . ین فرهنگ متعالی برداشته باشیما 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 –هماهنگی 

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

 . مستجاب دارند
  اداره کل امور شاهد و ایثارگران

 شروزارت آموزش و پرو
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  صبر و بردباري: فصل اول  
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   صبر و بردباري در خانواده  : اول بخش 

  
  )دزفول 1339 - 1367(وندرجب شهید علی آخ 

خداوند به همۀ شما صبر و اجر عنایت کند و بدانید کـه  ! ... خانوادة عزیز و محترم
  .شویدن شاء اهللا رستگار میاشود و اگر صابر باشید، اجر شما افزون می

  
  )همدان 1332 - 1360(شهید احمد آقامحمدي  

. ابل نگاهم در حرکت اسـت ات در مقهمیشه چهرة رنجدیده! مادر خوب و مهربانم
بـه همـین   دانم که نتوانستم فرزندي باشم که در روزگار باري از دوش تـو بـردارم،   می

خواهم که مـرا ببخشـی و نیـز در نبـود مـن صـبور و       کس از تو میجهت بیشتر از هر
اي و کسی که بـا  است که با خدا کرده ايتابی مکن که معاملههرگز بی]. باشی[بردبار 

  .مله کند، هرگز پشیمان و متضرّر نخواهد شدخدا معا
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  )اراك 1332 - 1362(شهید رحیم آنجفی  
بیشتر صبور باشـید و بـا حوصـله فرزنـدانتان را تربیـت اسـالمی       ! مادران و پدران

ها بـه  در مشکالت و سختی. نداها حافظ اسالم و مرزهاي اسالمبکنید که در آینده این
خدا توسل جویید کـه خداونـد تبـارك و تعـالی بـا       یاد خدا باشید و به صبر و صلوات

چرا آنقدر شماها عزیز شدید و باشرف و سربلند؟ چـون صـبر کردیـد و    . ١صابران است
ن شـاء اهللا پیـاده   اباید این راه را ادامه داد تا اسالم عزیز در دنیا . جنگیدید در راه خدا

ل جوییـد کـه    ها به یاد خدا باشید و با صبدر مشکالت و سختی. ... شود ر به خدا توسـ
  .خداوند تبارك و تعالی با صابران است

  
  )آبادنجف 1341 - 1362(شهید سیدمصطفی آیتی  

دارم و جـان را نثـار جانـان    من راهم را شناختم و در این راه قـدم برمـی  ! پدرجان
خواهم صبر را پیشۀ خود کنید و همچون پدران دیگر باشـید کـه   کنم و از شما میمی

  .٢بران را دوست داردخدا صا
  

  )اردبیل 1328 - 1362(شهید صالح ابراهیمی شاهد  
مـن از شـما   ! خـواهرانم : دو کلمه سفارش هم براي خواهران حـزب اهللا خـود دارم  

خواهم که بعد از شـهادتم، مـادرم را دلـداري بدهیـد و او را بـه صـبر و اسـتقامت        می
  . فقین بزنیددعوت کنید و با عمل انقالبی خود، مشت بر دهان منا

  
                                                             

 153؛ سوره بقره، آیه »إنّ اهللا مع الصابرین«اشاره به  -1
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  )آبادنجف 1302 - 1357(آبادي حسین احمدي نجفشهید غالم 
ت نکنیـد، فقـط صـبر و      اگر خداوند توفیق شهادت را نصیبم نمود، خودتان را اذیـ

در راه خـدا و بـراي یـاري دیـن     ] را[حوصله نموده و این فکرتان باشد که فرزنـدانتان  
از تـو  ! ودن برادرت گریه نکن و تـو همسـرم  در نب! امخواهر یگانه. ایدخدا از دست داده

ه    می هـا را  خواهم که محکم و استوار و مقاوم باشی و همچون کـوه صـبور بـاش و بچـ
  . خوب تربیت کن؛ به خاطر خدا و اسالم صبر کن

  
  )گلپایگان 1333 - 1361( شهید محمدحسن احمدي 

جزئـی و شـهادت   بادهـاي  . همانند مادر صـبور و بااسـتقامت باشـید    !اما خواهرانم
  .حسن شما را گم نکند و از حد اسالم پا فراتر نگذارید

  
  )تبریز 1341 - 1361(زاده سراي قلی احمديشهید حسین 

خواهم کـه صـبر داشـته    خواهم که زیاد گریه نکند و از پدرم میفقط از مادرم می
 باشد؛ زیرا مرگ حق است و این هنوز مرگ نیست، بلکه زندگی جاوید دیگـري اسـت  

  .شود، چنانچه انسان قبالً در شکم مادر بوده و بعد متولّد شدهکه شروع می
  

  )فومن 1338 - 1365(رضا ادبی مهذب شهید غالم 
اي، بیخـود بهشـت را زیـر پـاي     هـا بـرده  اي و رنـج ها کشیدهزحمت!] مادر جان[

اي و اي و در راه خـدا داده خوشحال باش که فرزند بـزرگ کـرده  . اندمادران قرار نداده
سربلند خواهی بود و چنان اجـري   )سالم اهللا علیها(بدان که در روز قیامت در نزد فاطمه
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مقاومـت داشـته   . ات در روز قیامـت خـواهی شـد   خواهی برد که شفیع همۀ فرزنـدان 
  .باش، صبر را پیشۀ خود کن که صبر راه یاران خداست

  
  )کاشان 1343 - 1364(شهید مجید ادیبی  

ر فراق من صبر پیشه کنید که در ا ین صورت اجر شما از مـن  خواهم داز شما می
براي کسی که صـبر کنـد،   «: اندطور که خدا در قرآن گفتهرود و همانبسیار باالتر می
هـا در روز قیامـت کسـانی    ترین چهـره اند یکی از نورانیو گفته ١»باشداجر فراوانی می

ایـد،  دانید و به مـن یـاد داده  ین را میطور که اهمان. اند در دنیاهستند که صبر کرده
من امانتی بودم که از جانب خدا به شما عنایت شده بـودم و خـدا دوسـت داشـت آن    

خواسته، یعنی با کشته شـدن در راه خـودش، مـن را بپـذیرد؛ حـال      طور که خود می
  .باید ما نیز به خواستۀ خدا راضی باشیم

  
  )یزد 1339 - 1365(شهید احمد اسحاقیه میبدي  

ن شـاء اهللا کـه بتـوانی در راه    انهایت عطا فرمایـد و  خداوند به تو صبر و اجري بی
  .اسالم بردبار و صبور باشی

  
  )میمهبرخوارو 1341 - 1360(شهید مهدي اسماعیلی  

گونـه نـاراحتی   گـویم کـه هـیچ   رسانم و مـی سالم به مادرم، خواهرم و برادرانم می
وه استوار و همچون سـدي آهنـین، مقـاوم    نداشته باشید و اگر شهید شدم، همچون ک

  .باشید و گریه براي شهادت من نکنید
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  )سمیرم 1319 - 1361(رضا اشتري شهید غالم 
ل داغ هفـت بـرادر، مخصوصـاً بـرادر      می! قاسمبرادر عزیزم، علی دانم پس از تحمـ

. کـنم الیاس دوري و غم من برایت ناگوار است، اما از خداوند بـراي تـو صـبر آرزو مـی    
ات را به کار انداخته و در پرورش اطفالمان بـراي رسـیدن   امیدوارم تمام سعی و همت

وار و به هدف عالی انسان که همان اهللا است، کوشش بنمـایی و اوالد ذکـور را حسـین   
  . وار پرورش دهیاناث را زینب

 مان همسر خوبی براي تو نبودم و در ایـن گرچه از آغاز تشکیل زندگی! اما همسرم
کنم و صـبر و  مدت، گرداندن چرخ زندگی بیشتر بر دوش شما بود، طلب حاللیت می

  . کنماستقامت برایت از خدا آرزو می
  

  )شوشتر 1337 - 1361( شهید اسداهللا افضالن 
انّ اهللا مـع  «هـاي شـهدا صـابر و بردبـار باشـید کـه       شماها همچون همۀ خـانواده 

ید که از این نعمتی که نصـیب شـما گردیـده،    خدا نکند از آن افرادي باش. ١»الصابرین
  .خدا را فراموش کنید و شخص یا اشخاصی را مقصر بدانید] مبادا. [غفلت ورزید

  
  )بیدگل 1342 - 1362(شهید مصطفی امیدي بیدگلی  

کـنم  شما معلّم خوبی براي من بودي و من افتخار مـی ! ترمو اما تو اي برادر بزرگ
دوارم که با بردباري و صبر راه شهیدان را ادامه دهـی و بـا   که چنین برادري دارم و امی

  .تدریس خود، نوجوانان را براي خدمت به اسالم آماده کنی
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  )شوشتر 1344 - 1361(شهید عبدالکریم امیدي  
خـواهم و تقاضـاي مـن از ایشـان     از خانوادة محترم، از جمله برادران و همسرم می

ل   این است که بعد از شنیدن شهادتم، صبر پیشـۀ خـود کننـد و خـداي     ] را[و تحمـ
  .نکرده نکند که شکر و سپاس خداي بزرگ را نکنند

  
  )همدان 1341 - 1365(شهید اسماعیل امینی  

در شهادت من صبر کنید و ناراحـت  ! پدر، مادر، برادر، خواهرم، همسرم و فرزندانم
ظـیم اسـت و   نشوید از اینکه در بین شما نیستم؛ چرا که شهادت یک افتخار و فـوز ع 

  .شهید زنده است
  

  )فسا 1334 - 1366(شهید عطاءاهللا اویسی  
خواهم در صورت شهید شدن بنده، صبر را پیشۀ خود سازید کـه خـدا   از شما می

  .صابرین را دوست دارد و جنازة مرا در قطعۀ شهداي فسا به خاك بسپارید
  

  )سبزوار 1336 - 1365(شهید مهدي ایزدي  
و جاي این خأل ناچیز را با تقویت ایمانتـان بـه خداونـد     صبر کنید و شکیبا باشید

بزرگ پر کنید تا بیشتر مورد عنایت او باشید و مطمئن باشید که دنیاي فـانی دیـري   
شود و همدیگر را بـه زودي در سـراي جاویـدان مالقـات خـواهیم      پاید و تمام مینمی
  . کرد
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  )آبادنجف 1337 - 1361(خواه شهید عبدالمحمود ایزدي 
در ایـن راه صــبر و  مطمـئن هسـتم کـه پـدر، مــادر، خـواهران و بـرادران عزیـزم        

        هـا را ادا نمـایم، عــذر   جانــب نتوانسـتم حـقّ آن  کننـد و از اینکـه ایـن   شـکیبایی مـی  
  .خواهممی

  
  )الر 1336 - 1360(شهید بهمن باقري  

اکه بـا ایـن   صبري و ناشکیبایی نمایی؛ چردر مرگ من بیمبادا خداي نکرده ! مادر
  .گردانیداید و دل دشمنان اسالم را شاد میکار اجر و ثواب خود را ضایع نموده

  
  )آبادان 1341 - 1365(شهید محمدابراهیم باقري  

گونـه را  خواهم که الگویی باشد براي همۀ مادران شهدا و صـبر زینـب  از مادرم می
صـبري  کرده با کـم پیشۀ خود کند، هرچند که برایش سخت است، ولی نکند خداي ن

  .اجرتان را از دست بدهید
  

  )بروجن 1331 - 1364(شهید علی باقري فرادنبه  
کنم گریه نکنیـد، ولـی سـعی    ها و اقوام خود سفارش نمیبه پدر و مادر و همشیره

  .کنید صبور باشید که خداي ناکرده دشمنان شاد نشوند
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  )فارسان 1344 - 1365(کرانی حکمت بالیده شهید 
کنم در مرگ من گریـه و  شما را سفارش می! در، برادران و خواهران گرامیپدر، ما
بریزیـد کـه سـرش را از تـن جـدا       )علیه السالم(اگر اشکی دارید، بر حسین. زاري نکنید

اگـر  . پـاره کردنـد  کردند و در حالی که او داغ عزیزانـی در دل داشـت، بـدنش را پـاره    
یزید کـه داغ هفتـاد و دو تـن شـهید بـر جگـر       بر )سالم اهللا علیها(اشکی دارید، بر زینب

با صبرتان و شما برادران شـهدا بـا   ! داشت و صبر کرد و شما اي پدران و مادران شهدا
  ].اسالم را یاري کنید[لباس رزمتان 

  
  )کازرون 1333 - 1362(شهید عباس بذرافشان  

اجر دهـد   خداوند تو را از اهل بهشت سازد و به تو صبر و! پدرم: اما سخنی با پدرم
ها خوردي و مـن  ها کشیدي و خون دلو در قیامت روسفید نماید و تو به پایم زحمت

. خواست به تو خدمت کنم، ولـی نتوانسـتم  همیشه دلم می. هیچ خدمتی به تو نکردم
    مـرگ ایـن سـاعت و سـاعت دیگـر      . انسان رفتنی اسـت و امـروز و فـردا نـدارد    ! پدرم
بـه سـراغ آدم بیایـد، چـه آدم در دریـاي گلولـه        شناسد و هر لحظه ممکن استنمی

ناراحتی نکن و صـبر پیشـه کـن و از خـدا     . شناور باشد یا در خانه راحت آرمیده باشد
فکر کن امانتی خداوند به تـو داد و خـودش   . پیوسته صبر و استقامت و رضایت بطلب

  .مرا ببخش و خداوند تو را ببخشد. از تو گرفت
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  )قزوین 1343 - 1366( شهید حسین برزگر حیدري 
شـما اي خـواهران   . ١»انّ اهللا مع الصابرین«در شهادت من صبر نما کـه  ! پدر عزیزم

در شـهادت مـن همچـون    ! خواهران مهربانم. دانید که چقدر دوستتان دارممی! عزیزم
  .صبر نمایید و مرا هرگز از یاد نبرید )سالم اهللا علیها(زینب
  

  )شاهرود 1338 - 1365(شهید محسن بسطامی  
  .ام تقاضاي صبر و بردباري را دارماز خانواده

  
  )بوشهر 1335 - 1361(شهید احمد بلوکی  

چون طبق آیات متعدد در قـرآن شـهید   انتظار دارم در مرگم گریه و زاري نکنید؛ 
  .هرگز نمرده، بلکه تولّدي تازه یافته است

  
  )000 1348 - 1364( جمالشهید سیدمجتبی بنی 

راهم را شناختم و در این راه قدم برداشـتم و جـان را نثـار جانـان     جان من ] پدر[
خواهم صبر را پیشۀ خود کنید و همچون پدران دیگر شهدا باشـید  کردم و از شما می

تـان در  که خدا صابران را دوست دارد و خداي بزرگ را شکر کنید کـه ثمـرة زنـدگی   
  .این راه قدم برداشت و در راه حق شهید شد
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  )سمنان 1332 - 1364(اهللا بهرامی لشهید خلی 
همـۀ مـا   . صبر پیشه کنید و به خدا توکّل کنید کـه مصـیبت بـراي همـۀ ماسـت     

هـا  ماند؛ زیرا خصلت ما انسـان خواهیم رفت، یکی زودتر و یکی دیرتر و هیچ کس نمی
اگـر از خـدا   . تـوان فرامـوش کـرد   ها و احساسات را نمیاین چنین است، البته محبت

ید، خدا خواهد داد، منتهی باید بدانید اگر کفران نعمت کنید، چـه خواهـد   صبر بخواه
  .شد

  
  )مالیر 1340 - 1365(شهید محسن بهرامی  

آفـرین بـه تـو کـه در همـۀ دوران عمـر در رویـارویی بـا مصـائب و          ! و تو اي پـدر 
ات چون فوالد، صبرت چون ایوب و مقاومتـت چـون   مشکالت، قامتت چون سرو، اراده

اگـر  ]. بنشـاند [ات و هرگز ندیدم که مشکلی غبار خستگی بـر چهـرة آتشـین   کوه بود 
دانم که تزلزلـی در هـیچ  توفیق شهادت نصیب این فرزندان ناالیق و نادرست شد، می

خواهم که شـیطان کـه حقیـر    شود، اما از تو میکدام از صفاتت که شمردم، ایجاد نمی
دل مجروح مادرم باشی و تو اي مـادرم   را زرد نکند و امیدوارم مرهم] اتچهره[است، 

  .امیدوارم که صبور باشی! که برایم بسیار رنج بردي
  

  )فسا 1335 - 1363(شهید علی بیژن کوچی  
دارم، در پایان، صبر انقالبی و صبور بودن را بـه تـو عزیـزم عرضـه مـی     ! برادر جان

  .والسالم
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  )باغملک 1347 - 1365(عباس بیژنی شهید غالم 
دین و قرآن ما در خطر است و من در خودم دیـدم کـه بایـد بـه جبهـه      ! پدرجان

علیـه  (در شهادت من غم و غصه نخور؛ زیرا امام حسین. بروم و با دشمن خدا نبرد کنم
صـبر و   )السـالم  اعلیهمـ (اصـغر اکبر و علیدر برابر شهادت دو فرزند عزیزش، علی )السالم

  .تحمل پیشه کرد
  

  )تبریز 1332 - 1361(اصغر پاسیار شهید علی 
اید و نان حالل بـا هـزار رنـج    دانم که برایم خیلی زحمت کشیدهمی! پدر بزرگوارم

اید، ولی من در دنیـا نتوانسـتم خـدمتی برایتـان انجـام      اید و برایم دادهبه دست آورده
کشته شدنم کـه در راه اسـتیالي حـق و    ] در هنگام[دهم که امیدوارم مرا ببخشید و 

تـا خداونـد در    ١»الصـابرین انّ اهللا مع «باشد، صبر کنید که عزیزمان می پیروي از امام
اگر صبر کنیـد، در روز قیامـت سـرافراز خواهیـد     ! مادر جان. آخرت اجري عطا فرماید

  .بود
  

  )فیروزآباد 1350 - 1365(شهید حیدر پروانک  
دانـم کـه   مـی ! اياي و به این حد رساندهاي مادر عزیزم که مرا در دامنت پرورانده

مرگ مـن سـوگواري   ] در[صبر برایت مشکل است، اما به خاطر خدا صبر پیشه کن و 
  .مکن
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  )فسا 1343 - 1365(محمدرضا پوالدچنگ  شهید 
بـرم و اگـر در   اکنون درخدمت رزمندگان عزیز از این نعمت خدادادي استفاده می

حقیـر و ذلیـل    هاي اولیاي خاص خداست، نصـیب بنـدة  این راه، شهادت که از نعمت
خداوند گردید، بازماندگان خویش را توصـیه بـه صـبر و اسـتقامت در برابـر ایـن امـر          

  .نمایممی
  

  )کازرون 1337 - 1366(شهید عبدالصمد پوالدي  
. در فقدان من صبر کن تا موجب خشم دشمنان اسالم و انقالب شـود ! مادر عزیزم

شان بگریند، ولـی  در نبودن بچهخواهی گریه کنی، بکن که حقّ همۀ مادران است می
ام و مـن نشـود و دشـمنان و بـدبینان     طوري باشد که موجـب سـرافکندگی خـانواده   

  .انقالب دلخوش نشوند
  

  )اهواز 1339 - 1361(شهید محمدعلی ترکان محمدآبادي  
دعـا در حـقّ   . نمایم و امیدوارم که مرا ببخشـید از شما طلب عفو می! اخوي عزیزم

ها صبر را پیشۀ خود کنیـد تـا اجرتـان نـزد     سعی کنید در ناراحتی. ریدمن را از یاد نب
هـا صـبر کنیـد و از طـوالنی شـدن جنـگ       در مصائب و نـاراحتی . خدا محفوظ بماند

  .رزمیم که آثاري از اسرائیل، ظلم و کفر وجود نداشته باشدآنقدر می. تر شویدمقاوم
  

  )شیرعجب 1336 - 1361(شهید محمد تمدن  
امتحـان  ] در[خداحافظی کرده و توصیۀ من این است که بعد از مرگ مـن  از شما 

بزرگی که از طرف اهللا خواهید داشت، صبر و استقامت داشته باشید و مبـادا نـاراحتی   
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انگـاري یـا ناسپاسـی بـه     یا لغزشی در شما رخ دهد و در پس دادن امانت الهی سـهل 
من زیاد گریـه و زاري نکننـد؛ چـون    به مادر و خواهرانم بگویید که در فراق . عمل آید

اگر بتوانم با آرمان و خلوص نیت پاك شهید بشوم، همیشه در پیش ایشـان هسـتم و   
  .»اند اهللا اکبرشهیدان زنده«

  
  )جیرفت سبزواران 1345 - 1365(شهید محمد تناور  

غم سخت است، اما خود را مانند سـایر خـواهران شـهدا در نظـر     ! خواهران عزیزم
ا مصـلحت خـدا چیـز         .بگیرید من دوست داشتم در زیر سایۀ شـما زنـدگی کـنم، امـ

دانم هر چـه کـه بنویسـم،    و می ١»خداوند با صابران است«صبر کنید که . دیگري شد
  .کم است، اما براي آرامش روحم صبر کنید و گریه و زاري نکنید

  
  )شهرکرد 1348 - 1363(علی جاویدفر شهید برات 

دا باشید؛ پس در راه خـدا صـبر کنیـد و خودتـان را رنـج      حتماً راضی به رضاي خ
  .ندهید
  

  )قزوین 1338 - 1361(شهید محمدعلی جباري  
طوري با هم رفتار و زندگی کنیـد کـه آبـروي خـود و مـرا      ! مادر، همسر و خواهرم

هرگز شـهادت مـرا بـه رخ    . حفظ کنید تا الگو و نمونۀ کامل یک خانوادة شهید باشید
غیـره زیـاد    ایم، مثالً باید بـه مـا نفـت و   نکشید که ما هم شهید دادهدیگران و جامعه 
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مان را حفـظ  با کمبودها و مشکالت بسازید و با صبر و استقامت آبروي خانواده. بدهند
  .کنید
  

  )ورامین 1335 - 1365(شهید حسن جعفري  
مـادر  البنـین،  قدر خویش را بدان و در موقع غـم و انـدوه، ام  ! اممادر عزیز و گرامی

را به یاد آور و شاکر خدا باش که این سیرة بزرگـان دیـن    )السالم علیه(حضرت ابوالفضل
قدر خویش را بدان و در تشویق دو برادر دیگرم بکـوش کـه نـداي    . مبین اسالم است

تواند، به جبهه بـرود و هـر کسـی    که هر کسی که می] است[انداز ان هنوز طنینمامام
  .خدمت کند تواند، در پشت جبههکه نمی

  
  )شیراز 1335 - 1360(شهید عبدالرّضا جعفري  

امیدوارم که مرا حالل کنی و من از شما تقاضا دارم کـه  . سالم بر تو اي برادر جان
گونه عـزاداري نکنیـد و شـما از طـرف مـن پیـام و       اگر شهید شدم، در عزاي من هیچ

سـالم اهللا  (گویی کـه زینـب  ها ببیداري به همۀ اقوام  و خویشان و برادران بدهی و به آن
چه کرده، شهامت و استقامت کرد و با یک پیام، کاخ یزیدیان را در هم کوبیـد و   )علیها

طـور کـه خداونـد    کنم به صبر و استقامت همـان ویران کرد و باز هم تو را سفارش می
  . 1 »انّ اهللا مع الصابرین«: فرمایددر قرآن می
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  )دلیجان 1338 - 1364(شهید محمدعلی جاللی  
اگر من لیاقت این را یافتم کـه خداونـد   ! اما وصیت شرعی من به پدر و مادر عزیزم

خداونـد بـه    ١»انّا هللا و انّا الیه راجعون«گونه را نصیبم کند، با گفتن مرگ سرخ و حسین
خداونـد باشـید و راضـی     ٣ارو سپاسگز ٢اید و شکرگزارشما شکیبایی و صبر عنایت نم

ن شاء اهللا خداوند پاداش صابران در راه خودش را نصیب شـما  اید تا به رضاي خدا باش
  . بفرماید
  

  )ریزنی 1333 - 1361(شهید منصور جلوداري  
بهترین پیامی که برایتان دارم، این است که امام را دعا کنید و صـبور باشـید کـه    

برکنندگان خداوند همیشه بـا صـ  «؛ ٤»انّ اهللا مع الصابرین«: فرمایدخداوند در قرآن می
  .که این عمل یک هجرت است به سوي خدا» است

  
  )زرند 1337 - 1362(آبادي زاده تاجشهید اکبر جمالی 

وصیت اولم به پدر و مادر و برادر و خواهرانم این است که اگر من لیاقـت شـهادت   
را داشتم و به شهادت رسیدم، مبادا در شهادت من گریه کنید، بلکه این آیه را زمزمـه  

  .٥»انّا هللا و انّا الیه راجعون«د که کنی
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  )آران 1339 - 1361(شهید حسین جمشیدي آران  
امیدوارم کـه چـون کـوه صـبر و اسـتقامت داشـته باشـی و        ! مادر مهربان و عزیزم

  .اي از نام و یاد خدا غافل نباشیلحظه
  

  )فسا 1337 - 1366(شهید اسماعیل جوکار  
  .شیون و زاري نکنیدصبر باید کردن، گریه و ! عزیزان، یاران

  ]بار دگر[شکفد ها میبوستان سبز شود  بار دگر      غنچه
! و دگر بار چنین خواهد شد که پیغام حقیقت ره مقصود پیماید و در پایان مـادرم 

مـرا بـبخش و بـر ایـن هجـران همچـون       . ات را فراموش نخواهم کرددریغزحمات بی
  .داردابران را دوست میصبر کن که خداوند ص )سالم اهللا علیها(زینب
  

  )مشهد 1334 - 1363(رضا چکشیان خراسانی شهید علی 
وصیتم به شما این است که صـبر را پیشـۀ خـود سـازي و آنچـه را کـه از طـرف        
خداوند مقرّر گشته، با جان و دل پذیرا باش؛ گرچه چندان ساده نیست، ولیکن با یـاد  

  .دلت را آرام کنخداوند متعال همچون که تو خود مرا یاد دادي، 
  

  )تهران 1339 - 1361(شهید مهدي حاجی بهرامی  
گو مباشـید، بلکـه   آن لحظه که خبر شهادتم به شما رسید، نگران نشوید و تسلیت

براي گریستن شما بـه شـکلی کـه    . گو باشیدخوشحال، سربلند، مقاوم، صابر و تهنیت
گریسـتن بـراي    موجب خوشحالی دشمن کافر نشود، منعی نیست، به شرطی که ایـن 

و  )علیـه السـالم  (حمایت از روح شهادت و حماسۀ شـهیدان بـه خصـوص امـام حسـین     
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زنـی نیـز تأکیـد      خـوانی، سـینه  هماهنگی با ایشان باشد و در این راه عـزاداري، نوحـه  
  .گرددمی

  
  )داراب 1343 - 1367(شهید عبدالحمید حامدي  

رسـول او را از خـود راضـی    کـردن، خـدا و   با صبر پیشه! امشما اي خانوادة گرامی
کنید و همیشه شکر خداي عزّوجل را به جاي آوریـد و از اینکـه مـورد امتحـان الهـی      

اید، افتخار کنید و سـربلند باشـید و   اید و سرافراز از این امتحان بیرون آمدهقرار گرفته
پایان را به جا آورید و بدانید که خدا نظر لطف و مرحمـت بـه شـما    در عوض، شکر بی

ۀ اطهـار  ] نـزد [باشد و در فرداي قیامت شده میاشته و آخرت شما تعییند علـیهم  (ائمـ
  .که عزیزانش را از دست داد، روسفید هستید )علیه السالم(به خصوص اباعبداهللا )السالم
  

  )آبادنجف 1338 - 1361( علی حجتیشهید حسین 
هادت مـن صـبر و   ام این است که در شدر آخر فقط و فقط وصیتم به تمام خانواده

  .روداجر شما از بین می] در غیر این صورت[استقامت را پیشه کنید که 
  

  )بهار 1335 - 1359(شهید محسن حسنی  
کنم که همیشه در راه خـدا باشـید و   به پدر و مادر و برادر و خواهرانم سفارش می

  .صبر و استقامت پیشه کنید
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  )جویم 1340 - 1361(محمد حسنی شهید علی 
ضـمن طلـب عفـو و بخشـش، از شـما تقاضـا دارم صـبر و        ! ا اي پدر بزرگوارو شم

بردباري را پیشۀ خود کنی و در همۀ مصائب روزگار همچون گذشته صبور باشید کـه  
امیدوارم که در عزاي مـن  ! خواهران مهربانم. ١»انّ اهللا مع الصابرین«: فرمایدخداوند می

یگر خواهران الگو باشید و سعی کنید بـراي  با مقاومت، صبر و پایداري خودتان براي د
فرزندانتان مادري دلسوز و باایمان باشید و فرزندانی تربیت کنید که بتواننـد بـه نحـو    

سالم به پـدر و مـادر و بـرادران و خـواهرانم     . ... احسن به اسالم و جامعه خدمت کنند
نکنیـد، دل   رسانم و تقاضاي من از شما این است که در عزاي مـن شـیون و زاري  می

هـا  به خدا بسپارید و به خدا پناه برید که خدا بهترین پناه است و فقط با یاد خـدا دل 
بـا صـبر و اسـتقامت خـود بـه مـادران دیگـر درس اسـتواري و         ! مادرم. گیردآرام می

شیرزن کربال هسـتی کـه بـا تمـام      ٢]راه اسالم[مقاومت بده و این را ثابت کن که در 
  .و در آخر براي سوار شدن بر قافلۀ عریان حتّی محرمی نداشتیاران به کربال رفت 

  
  )آذرشهر 1337 - 1361(زاده شهید یعقوب حسین 

شوند و مبادا دشـمنان خـود را   برایم گریه نکنید که دشمنان از گریۀ شما شاد می
. و انصار او گریه کنیـد  )علیه السـالم (اگر دلتان گرفت، براي مظلومیت حسین. شاد کنید

  . وار پیشه کنید و راهم را ادامه دهیدینبصبر ز
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  )اراك 1334 - 1365(شهید محسن حسینی  
امید است که در مقابل مشکالت چـون کـوه اسـتوار باشـی کـه خداونـد       ! همسرم

  .صابرین را دوست دارد
  

  )سمنان 1338 - 1365(پور شهید علی حیدري 
هدا قرآن بخـوانی و  از شما تقاضا دارم که براي شادي روح من و تمامی ش! همسرم

  .صبر و استقامت پیشه کنی
  

  )فراشبند 1345 - 1365(شهید اسفندیار حیدري علمدارلو  
ا  . دهنـدة پـدر و مـادر و خـواهرانم باشـی     رم که همیشه بردبار و دلـداري اامیدو امـ

گریـه نکـن،   . سعی کن در شهادت من صبور باشی! امخواهرانم، شما اي خواهر گرامی
اي و خیلـی زجـر   ن حق داري و خیلی زحمت در حقّ من کشیدهتو خیلی به گردن م

  .ايو ستم براي من کشیده
  

  )میانه 1342 - 1365( شهید محمد خدابنده 
ن ادانم که خوشحال و مسرور از آمدن بنده به جبهـه هسـتید و   می! خواهر عزیزم

ل بـه قـو  . وار صـبر خواهیـد کـرد   شاء اهللا هیچ ناراحتی از طرف مـن نداریـد و زینـب   
صبر در نامالیمات و نـوع دیگـر صـبر در    : صبر دو نوع است« ):علیه السالم(حضرت علی

شـما بـه امیـد خـدا     ! ؛ پس خـواهرم »برابر آنچه که میل داریم، ولی نباید انجام دهیم
کند؛ پس ناراحتی بـه نظـر   افتخار کن که برادرتان از اسالم و ناموس و میهن دفاع می

  . من جایی ندارد
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  )ممسنی 1333 - 1365( خسروي اهللاشهید فرج 
  .نمایمشما را به صبر و استقامت و تقوا و عبادت توصیه می! امخانواده

  
  )تبریز 1335 - 1361(شهید یداهللا خلیلونددیزجی  
  .کوه باش و چون کوه استقامت کن! مادرم

  
  )آذرشهر 1337 - 1361(شهید سعید دباغی  

  .ل براي پدر و مادرم هستمدر آخر خواستار صبر و استقامت از خداي متعا
  

  )جهرم 1331 - 1361(اهللا درافشان شهید عزّت 
خواهم که صبر پیشه کنند و چنانچه جسدم را نیاوردنـد، بـر   از همسر و مادرم می

  .مزار شهدا رفته و در آنجا برایم طلب مغفرت و آمرزش کنند
  

  )تویسرکان 1339 - 1362(شهید کاظم درویشی  
ها از پدر و مادرم بیشـتر  بر و استقامت شما در برابر سختیدانم که صمی! برادرانم

است و مصیبت از دست دادن برادر نیز سخت است، ولی هـر کـدام مـا یـک وظیفـه      
و من نیـز وظیفـۀ   ] مراقبت کنید[پدر و مادر و خواهرانم ] از[شما وظیفه دارید . داریم

  .دین خدا خوشحال شود برایم گریه مکن تا مبادا دشمن]. را دارم[دفاع از دین خدا 
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  )بندر دیر 1347 - 1364(قاسم دوراهکی  شهید 
صبر کنید و استقامت داشته باشید؛ چون خداوند با صـابران  ! اما شما اي خواهرانم

  .است
  

  )بافق 1343 - 1366(زاده بافقی شهید رضا دهقان 
قـرآن  بـراي مـن   . سرا را دعا کنیـد هرچه شما کردید، صبر داشته باشید و امام و اُ

  .داردبخوانید و صبر داشته باشید که خداوند صابران را دوست می
  

  )نوشهر 1337 - 1364(شهید توفیق دیوساالر کورکورسر  
اي، صبور باش، مبادا که در شهادتم اندوه بـه خـود راه   تو همچنان که بوده! مادرم

  .پیوندندبدان که شهدا به جوار قرب الهی می. دهی و دشمنان را شاد سازي
 

  )اردل 1342 - 1364(شهید صولت رئیسی اردلی  
خداوند متعال به شما صبر و بردباري عنایت بفرماید؛ چون ما امانتی بودیم دسـت  
شما و شما به خوبی از عهدة این کار برآمدید و به صاحبش پس دادیـد و ایـن اجـر و    

  .ثواب زیادي دارد و آخرت خود را حفظ کردید
  

  )خمین 1335 - 1361(شهید حیدر راعی  
ها را به صبر و استقامت توصیه کنیـد و  پدر و مادرم را دلداري دهید و آن! برادرانم

گونه ناراحتی نکنیـد و بـا اسـتقامت خـود     اگر شهادت نصیبم شد، افتخار کنید و هیچ
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دشمن را سرکوب و برایم از خدا طلب آمرزش و مغفـرت نماییـد تـا اینکـه خـدا مـرا       
  .ردبیامرزد و از گناهانم درگذ

  
  )کرمانشاه 1342 - 1366(شهید فرزاد رحیمی  

اي است بر قلب دشمنان اسالم و قـرآن و صـبر کـردن تـو     تابی نکردن تو گلولهبی
  .تعالی استدر مقابل مصائب، شادي حق 

  
  )دشتستان 1334 - 1361(هید اسماعیل رزمجو ش 

انـدي و  کران در پایم کشـیدي و جـان خـود را پرور   یاز اینکه زحمت ب! مادر عزیزم
از خداونـد       ]. بـر تـو  [فرسـتم  اکنون با رضایت کامـل بـه جبهـه فرسـتادي، درود مـی     

تـو در مصـائب صـبور بـاش و     ! همسرم. خواهم که صبري زینبی به تو عنایت کندمی
  .فرزندم، روح اهللا را به اسالم و قرآن هدایت کن و این بنده را همگی حالل نمایید

  
  )اصفهان 1340 - 1361(شهید حسین رضایی  

کنم که صبر و استقامت را پیشـه کنیـد و دشـمن اسـالم را بـه      به شما عرض می
  .مردم بشناسانید تا آنان که در خواب غفلت هستند، بیدار شوند و خدا را قبول کنند

  
  )بندرعباس 1333 - 1365(شهید علی رضایی سردره  

خـود سـازند و   کنم که صبر را پیشـۀ  به همسر، فرزندان، مادر و پدرم سفارش می
نگرانی فقدان مرا با ذکر و یاد خدا مبدل به اطمینان  قلـب و شـادي و سـرور نماینـد     

  ].بخش[که مرگ حق است و دیدار حق لذّت
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  )فردوس 1340 - 1365( علی رفیعی شهید 
خواهم بگویم بر من گریـه  من نمی! امپدرم، مادرم، همسر عزیزم و خواهران گرامی

اگـر صـبور باشـید،    . انم طوري نشود که ضد انقالب شاد گـردد نکنید، اما از شما خواه
بـر  . هـا خواهیـد زد و روح مـرا شـاد خواهیـد نمـود      مشت محکمی بر دهان ابرقـدرت 

  .گریه کنید )علیه السالم(مظلومیت حسین
  

  )خمین 1338 - 1365(شهید محمدنبی رفیعی  
صـبر پیشـه   کنم که همچون خواهران دیگـر شـهدا   و به تنها خواهرم سفارش می

و . شمارش گریـه کنـد  هاي بیو غم )سالم اهللا علیها(کند و به جاي گریه بر من، بر زینب
دانم که تحمل مرگ من براي شما دشوار است، اما بـا ننـگ و   من می! اما پدر و مادرم

مـن بـا روحیـۀ    . ذلّت زندگی کردن و با دشمن متجاوز سـاختن بـس دشـوارتر اسـت    
صـبري کنیـد؛ چـون    دانم که شما در مرگم بـی غ دارم، بعید میایمانی که از شما سرا

گونـه بـه او   هـاي الهـی را ایـن   این براي شما جاي بس افتخار است که یکی از امانـت 
هـا بـه خـدا توکّـل کنیـد و بـه یـاد        مقاوم و استوار باشـید و در مصـیبت  . برگرداندید

را زمزمـه   )سـالم اهللا علیهمـا  (هاي جانگداز کربال، آواي دلرباي یا زهرا، یـا زینـب  مصیبت
  . کنید
  

  )بروجرد 1319 - 1357(شهید رضا رنجبر  
خـواهم کـه در مـرگ مـن نگـران نباشـند، مگـر خـدا           از پدر و مادرم عاجزانه می

همـۀ مـا بـراي    . ١»الّذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انّا هللا و انّا الیه راجعـون «فرماید که نمی
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ا یکـی   روانی هستیم که به سوي مرگ میایم و همگی کامرگ آفریده شده شتابیم، امـ
ا قبـول  از خدا بخواهیـد کـه ایـن قربـانی ناقابـل را از شـم      . رودزودتر و یکی دیرتر می

هـا صـبر   به شما عنایت بفرماید که بهترین سـرمایه  ١یلبخواهید که صبر جم. بفرماید
  .در برابر مشکالت است

  
  )لردگان 1349 - 1365(ریگی فریدون  شهید 
در راه . اي از نـام و یـاد خـدا غافـل مبـاش     چون کوه استقامت کن و لحظه! مادرم

اهللا«قامت را بلند گیـر و نـداي   . دین اسالم بکوش که هرچه بکوشی، باز هم کم است
، خمینی را )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (تا  انقالب مهدي! خدایا«و » اکبر، خمینی رهبر

ه خدا را به مردم برسان که همانا فریاد ما، پیروي کـردن از  و فریاد شهیدان را» دارنگه
  .خدا و قرآن و خمینی است

  
  )کبودرآهنگ 1351 - 1367(شهید محمود زارعی  

مرا ببخش که با تو با خشونت رفتار کردم و تنهـا انتظـارم از   ! پدر عزیز و نور چشم
شه کنیـد، در روز  شما این است که در جوار شهادت من شکیبا باشید و اگر صبر را پی

  .پایان خواهی داشتقیامت نزد خداوند بزرگ اجري بی
  

  )000 1350 - 1364(شهید الماس زارعی  
از اینکه من در راه خدا شهید شدم، ناراحت مبـاش و صـبوري کـن؛ چـون     ! پدرم

کـوه بـاش و همچـون کـوه اسـتقامت کـن؛ در       ! مادرم. ترین شجاعت صبر استبزرگ
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! بـرادرم . شـود ري تو باعث خشنودي دشمنان اسالم مـی مرگ من زاري مکن؛ چون زا
  .پیرو خطّ امام باش و حافظ خون شهدا

  
  )داراب 1334 - 1361(اصغر زاهدي شهید علی 

قدر گریه کنید و ناراحت باشید کـه بـراي   در مرگ من همان! شما اي پدر و مادرم
  .١»برینانّ اهللا مع الصا«شدید که کردید و متأثّر میدیگر شهدا گریه می

  
  )اصفهان 1345 - 1365( شهید مجید زحمتکش 

هـا را  گـاه حـقّ آن  خواهم که از حقّ خود درگذرند که من هـیچ از پدر و مادرم می
صبر کننـد کـه خداونـد    . ن شاء اهللا مسیر حق را بپیمایند و تاب آورندا. رعایت نکردم

  .دارد و آبروي ما را حفظ کنیدصابران را دوست می
  

  )زرچین 1336 - 1361(جینی شهید یوسف زر 
ــۀ      ــالم و ائم ــاع از اس ــت، در راه دف ــده اس ــاري ش ــون آبی ــا خ ــالم ب ــت اس درخ

اند و شـهداي زیـادي بـه اسـالم تقـدیم      هزحمت زیادي کشید )علیهم السالم(معصومین
   )علیـه السـالم  (عالم، سـید مظلومـان، حسـین ابـن علـی      ٢]سرور[اند، از آن جمله کرده
و هفتـاد و دو تـن از یـاران باوفـایش را در راه اسـالم بـه خداونـد         باشد که جوانانمی

متعال تقدیم کرده است و مـن هـم در ایـن راه اگـر لیاقـت آن را داشـتم و شـهادت        
هـر موقـع خواسـتید گریـه     . گونه ناراحت نباشید و برایم گریه نکنیـد نصیبم شد، هیچ
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شه صبر پیشه کنید که خداونـد  گریه کنید و همی )علیه السالم(کنید، به یاد امام حسین
  .صابران را دوست دارد

  
  )اراك 1343 - 1365(شهید احمد زکی  

ام بـه دسـتتان نرسـید، ناراحـت     اگر من مفقود شدم و یا جنازه! پدر و مادر عزیزم
  .١»خداوند با صابران است«نباشید که 

  
  )نطنز 1336 - 1361( نیزاده نیشهید قاسم زکی 

شید به امر و رضاي خـدا کـه مـن در راه خـدا حرکـت      صبر پیشه کنید و راضی با
  .کردم
  

  )خمین 1323 - 1360(شهید حیدرعلی زیدي  
چنین فرزنـدي را بـراي دفـاع از اسـالم بـه       تو افتخار کن که این: سخنی با پدرم

. یا خم به ابرویت بیـاوري ] شوي[مبادا که از کشته شدن من ناراحت . جبهه فرستادي
و یک پسر بیشتر نداشتی، ولی او را هـم در خـوب راهـی    ت. دانم خیلی سخت استمی

ا چنـد کلمـه بـا      . دادي مثل کوه باش که در آخرت اجري عظیم خواهی داشـت و امـ
طـور کـه   خواهم همانخوشحالم که مادري با روحیۀ قوي دارم؛ از حضورت می: مادرم

طـور  موقع خداحافظی از زیر قرآن ردم نمودي و هیچ ناراحت نشـدي، حـاال هـم هـر     
ام اصالً برنگشت، با همان روحیۀ قـوي  من شهید شدم یا جنازه] اگر[خدا خواست که 

ا شـما   می. و توکّل بر خدا صبر داشته باشی دانم که مرگ فرزند برایت ناگوار است، امـ
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ها و هزاران مادر مثل شـما بـوده و خواهـد    نه اولین مادر شهید هستی و نه آخرین آن
  .ها را در حفظ اسالم تربیت کنا آن اخالق خوبت مواظبت و آنهاي من باز بچه. بود

  
  )هنگکبودرآ 1347 - 1364(شهید قدرت سادلجی  

؛ ١»انّ اهللا مـع الصـابرین  «در سوگ بنده زیاد جزع نکنید و صبر داشته باشید کـه  
  .دهیم و این کمال سعادت استدر راه خدا جان می. »خداوند با صابرین است«

  
  )تهران 1346 - 1366(علی الک غالمشهید ابراهیم س 

مطمئن هستم حاال هم که خداوند امانتش را از شما گرفته، بـاز  ! پدر و مادر عزیزم
خداوند چنین پدر و مادرانی را که حاصل عمر خـود را  . هم صبور و مقاوم خواهید بود

، زیـاد  خداوند بندگانی را که زیاد دوست دارد. ... دارددهند، دوست میدر راه خدا می
کند؛ پس بایـد صـبور بـود و ایـن امتحانـات را بـه خـوبی پشـت سـر          هم امتحان می

  .گذاشت
  

  )بوشهر 1331 - 1364(شهید عبدالعزیز ستّارپناهی  
خواهم که اگر خداوند سـعادت شـهادت را بـر مـن     ام، به ویژه مادرم میاز خانواده

از همسـرم      . نکننـد عطا فرمود، با صبر و شـکیبایی اجـر خـود را نـزد خداونـد ضـایع       
هایم بکوشـد و  خواهم که با آن پاکی و صداقتی که در او سراغ دارم، در تربیت بچهمی
عجز و البه نکند که خداوند صـابران را  . ها را در خطّ اصیل والیت فقیه هدایت کندآن

  .دوست دارد
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  )شوشتر 1345 - 1367(نیا شهید عبدالرّحیم سجادي 
در جهاد و لبیک گفتن به نداي امـام عزیـزم، شـما نیـز     در کنار شرکت کردن من 

وظیفه دارید صبر کنید و سعی کنید کارهایتـان را چنـان انجـام دهیـد کـه رضـایت       
  .خداوند را برآورده سازید و براي پیروزي اسالم دعا کنید

  
  )تهران 1343 - 1367(شهید سیدمحمدرضا سلطانی  
لحظـه اي از نـام و یـاد خـدا غافـل      کوه باش و چون کوه استقامت کـن و  ! مادرم

اکبـر امـام   نباش و براي من گریه نکن و اگر خواسـتی گریـه کنـی، اول بـه یـاد علـی      
  .و سپس براي شهداي دیگر و بعداً براي من گریه کن )السالم اعلیهم(حسین
  

  )سبزوار 1332 - 1365(زاده محزون شهید محمود سلیمان 
  .نمایمبه مادرم صبر را توصیه می

  
  )تویسرکان 1340 - 1366(د اسفندیار سوري شهی 

ام در مشـکالت  درست است که من نتوانسـته ! پدر و مادرم، پدر و مادر زحمتکشم
قامت و صبور باشید تا خداونـد  راست] خواهماما از شما می[زندگی شما را یاري کنم، 

شـما و  هـاي  نخوابی چون نتیجۀ شب شما در این معامله برنده هستید؛. مرا قبول کند
زحمت چندین سالۀ شما نه تنها هدر نرفته، بلکه فداي اسالم و امـام عزیـز شـده کـه     
این جاي شکر دارد و باز با صبر و بردباري شکر خداوند را بیشتر به جاي آورید؛ چـون  

اش، یعنـی  من امانتی در دست شما بودم که به نحو احسن امانت را به صـاحب اصـلی  
قامت و اسـتوار بـاش   نکند خود را خمیده بگیري؛ راست! پدر جان. خداوند برگرداندید
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اگـر خداونـد مـرا قبـول کـرد و در راه      . ات را قبول فرمایدو از خداوند بخواه که قربانی
اسـت، بـه شـهادت     )علیـه السـالم  (ایمان و عقیده و هدفم که همان هدف امـام حسـین  
  .انجام ده ات را کامالًرسیدم، صبور باش و صبر پیشه کن و وظیفۀ زینبی

  
  )تهران 1341 - 1360(شهید بهزاد سیف  

توانی، صبر پیشه کن و افتخار کن کـه امـانتی را کـه خـدا نـزد تـو       تا آنجا که می
  .داري کردي و تحویل خودش داديسپرده، تو به خوبی از آن نگه

  
  )شوشتر 1338 - 1364(باف شهید محمدزمان شال 

تـر  تـر و مشـکل  د مرحله به مرحله سختمتوجه این امر باشید که امتحانات خداون
ایـن اعتقـاد و ایمـان    ! پدر و مادرم. شده و نیازمند بردباري و صبر و توکّل بیشتر است

به خدا و امتحان کردن این مسیر را مدیون تربیت و امر و نهی شما در دوران مختلـف  
بـا  باشم؛ پس مواظب باشید که راضی به رضاي خدا در مـرگ مـن بـوده و    زندگی می

ن شــاء اهللا از آزمــون موفّــق بــه درآییــد و پــذیراي    اپیشــه کــردن صــبر و شــکیبایی 
  .هاي اخروي نصیبتان شودن شاء اهللا حالوتاهاي دنیوي باشید تا مرارت
  

  )زرین شهر 1337 - 1361(مرادي اهللا شاهشهید نبی 
ویی چنانچه لیاقت شهادت را داشتم و نصیبم شد، در نبود من پدرم و مـادرم الگـ  

باشند از پایداري در برابر این شهادت و از آنجـایی کـه هـر انسـانی خـالی از عواطـف       
  .دارم در تشییع جنازة من افراط در شیون نکنندانسانی نخواهد بود، دوست 
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  )گرمسار 1337 - 1359(شهید محمد شعیري  
فقین اگر من شهید شدم، برایم گریه نکن؛ چون با گریۀ تو قلـب منـا  ! مادر مهربانم

توانی دشمنان اسـالم را نـابود   و کفّار شاد خواهد شد، ولی با صبر و استقامت خود می
  .گردانی
  

  )فریدن 1341 - 1362(مراد شکوهی شهید سلطان 
در ابتدا سخنم با خانواده است که تقـواي خـدا را پیشـه کنیـد و صـبور باشـید و       

رادة خـدا از بـین   ها بـه خواسـت خداسـت و هـر لحظـه بـه ا      بدانید مرگ همۀ انسان
  .خواهند رفت

  
  )اراك 1339 - 1361(اهللا شمس شهید حبیب 

خواهان صبر و بردباري براي تو مادر عزیزم هستم و امیدوارم که شـیرت را حاللـم   
  .نمایی
  

  )ساوه 1345 - 1365(فرد شهید حسین شهابی  
دیگـر  بار مصـیبت را چـون   امیدوارم که شما پدر و مادر و خواهران و برادرانم کوله

وار به دوش کشید و دیگر بر جسم من ننگرید، بلکه بـه راه شـهدا   خانوادة شهدا زینب
دانم که چقدر مصـیبت و سـختی   می! پدر و مادرم. بنگرید )علیه السالم(و به راه حسین

    جـان مـرا   سـختی پیکـر بـی    هـا کشیدید تا مرا به اینجا رساندید و حال بعـد از سـال  
تحمل کنید و از خدا بخواهید که صبري عظیم به شما عنایـت  بینید، امیدوارم که می

  .فرماید
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  )تهران 1335 - 1364(حسنی شهید طهماسب شیخ 
ها براي خداست و صبر بـر  سفارشم اینک بر تو بردباري و صبر و تحمل در سختی

  .ها، همانا تنها راه رهایی استایمان و تقوا و سختی
  

  )ایذه 1344 - 1363(شیخی حسین شهید ملک 
خواهم در شهادت من صبر نمایند و بدانند که اسالم بـه مـن نیـاز    ام میاز خانواده

شـهادت مـن بایـد سـبب افتخـار      . داشت و وظیفه داشتم که اسالم عزیز را یاري دهم
  .باشد

  
  )فیروزکوه 1333 - 1364(شهید ایوب صادقی  

وي مـن اسـت،   آرز ]ي[اگر من لیاقتش را داشتم و شهید شدم که منتها! جانمادر
شما هیچ ناراحت نباش، بلکه شاد و خوشحال باش و خدا را شکر کن کـه فرزنـدت را   

ام بـه دسـتتان   در راه او دادي و براي من اصالً گریه نکن و سیاه مپـوش و اگـر جنـازه   
هاي استوار و با قلبی مملـو از عشـق بـه پروردگـارت     رسید، در موقع تشییع آن با قدم

و یـارانش   )علیه السـالم (ناراحت شدي، فقط براي امام حسینحرکت کن و هر وقت که 
و شهداي گمنام و مادرانی که هفت فرزندشان را فـداي   )علیهم السالم(و ائمۀ معصومین

  .اسالم و قرآن کردند، گریه کن و اشک بریز
  

  )جرقویه 1348 - 1365( آباديشهید محمود صادقی حسن 
ایـد و  ۀ مصائب صـبر را پیشـه کـرده   کلی که در] طورهمان[باید صبور باشی ! پدرم

اید که در پیري عصاي دست تو باشم، ولی بـدان کـه در پیشـگاه    امیدها به من داشته
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اي و خداوند روسفید هستید و پیام خون پسرت را کـه بـا سـختی او را بـزرگ کـرده     
  .تان جاري سازیداي را در تمام ابعاد زندگیامیدها به او داشته

  
  )سبزوار 1329 - 1365(پور صمیم علیشهید عباس 

. مشکالت را در راه خدا به حساب آورده تا خداوند بر مقاومت و صبر شـما بیفزایـد  
کـنم، مبـادا گمـان    از خداوند براي شما طلب صبر می! پدر و مادر و خواهر و برادرم... 

ریـد و  فریب دنیاپرستان و دشمنان اسالم را نخو. ایدکنید که در این معامله ضرر کرده
؛ پـس چـه بهتـر    »همه باید به سوي خدا بـرویم «؛ ١»انّا هللا و انّا الیه راجعون«بدانید که 

  .عاشقانه خود این رفتن را انتخاب کنیم
  

  )قزوین 1339 - 1359(محمد طالقانی شهید علی 
. صبور باشید و فقط مسیر خدا را طی نمایید که خداونـد صـابرین را دوسـت دارد   

استقامت بیشتري از خود نشان دهید و شـما هـم صـبور باشـید و     شما باید ! پدر جان
  .نقطه ضعف از خود در برابر شیطان نشان ندهید

  
  )قزوین 1336 - 1361(اکبر طاهرخانی شهید علی 

انـد،  ناپذیر مرا متحمل شـده هاي سال زحمات جبراناز پدر و مادر عزیزم که سال
ۀ واالیـم در ایـن هـدف مقـدس توفیـق      خواهم که اگر در حین انجام وظیفمجدداً می

گونه ناراحتی به خود راه ندهید و همواره همانند سایر اولیا صـبر  شهادت را یافتم، هیچ
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و شکیبایی را فرا راه خـود قـرار دهیـد و خـدا را شـکر کنیـد کـه مفتخرانـه در ایـن          
  .شویدحکومت الهی سهیم می

  
  )اصفهان 1335 - 1362(ساز شهید حسن طحانی 
صابر و شکیبا باش تا نصـرت  ! برادر عزیزم که من عالقۀ خاصی به شما دارمتو اي 

] بـراي [فشـانی و تـالش نماییـد و    خدا شامل حالتان شود و در راه اسالم عزیـز جـان  
  .طلب آمرزش و مغفرت نمایید] دعا کرده و از خدا[پیروزي اسالم  بر کفر جهانی 

  
  )نهمدا 1349 - 1365(علی عابدي طاهر شهید محرم 

بـراي مـن گریـه نکنیـد؛ چراکـه گریـۀ شـما موجـب         ! پدر، مـادر و خـواهر عزیـز   
خوشحالی دشمن و موجب نـاراحتی مـن اسـت و صـبر را پیشـه کنیـد و اگـر گریـه         

  .گریه کنید )علیه السالم(کردید، براي حسین
  

  )خمین 1342 - 1365(شهید اسداهللا عبدي  
پـدران شـهدا پـیش خـدا      صبري کنی کـه همانـا شـما مـادران و    مبادا بی! مادرم

در فقدان من گریه نکنید که گریۀ شما نه تنها  فایده نـدارد، بلکـه   . ... روسفید هستید
زندگی امام را سرمشق زنـدگی خـویش قـرار    . شونددشمنان در گوشه و کنار شاد می

علیـه  (به یاد امام حسین. دهید که در شهادت فرزند برومندش  قطره اي اشک نریخت
قطعـه شـدند و بـه     الد و اصحابش باشید که چگونه همه در راه خدا قطعـه و او )السالم

کند که اي کـاش پسـر   یاد آن مادري باشید که چهار جوانش را شهید داده و آرزو می
  .صبري کنیمبادا بی! مادرم. دیگري داشتم تا به جبهه بفرستم



 

    )دفتر دهم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      54
 

  )000 1347 - 1364(شهید محمد عزیزي  
زحمـات شـما را فرامـوش نخـواهم کـرد و همیشـه       هرگز ! و شما اي پدر و مادرم

دانـم شـهادت   دعاگوي شما خواهم بود و توفیق شما را از خداوند منّان خواهانم و مـی 
من براي شما خیلی سخت است؛ پس صبر را پیشه کنید که شهادت چیـزي نیسـت،   

هـا بـه سـاحل سـعادت و کرامـت      ها و دشـواري جز پلی که انسان را از ساحل سختی
  .سازدمی رهنمون

  
  )فیروزآباد 1337 - 1365(شهید مهران عشقی  

قسم کـه هرگـز روح مـن طاقـت      )سالم اهللا علیها(به روح فاطمۀ زهرا! اما مادر عزیزم
       تنالـۀ جانسـوز تـو را کـه از جسـم الغـر و نحیـف و چهـرة غمـزده و قلـب مجروحــ          

خدا را بخـوان و نمـازت را   بیا صبر و بردباري را پیشۀ خود قرار ده و . خیزد، نداردبرمی
ترك نکن و بعد از نماز دعا کـن تـا خـدا از گناهـانم بگـذرد و شـیر پـاك و زحمـات         

ات روح مـرا عـذاب مـده کـه مـن      فرسایت را بر من حالل کن و با ضجه و نالـه طاقت
به خـاطر خـدا   . نیستم )علیهم السالم(عزیزتر از حسین و ابوالفضل و اکبر و اصغر و قاسم

اي . »خدا با صـابرین اسـت  «؛ ١»انّ اهللا مع الصابرین«: فرمایدکه خداوند میصبور باش 
شما هم صبر و استقامت و بردباري پیشه کنیـد و در مـرگ   ! برادران و خواهران عزیزم

تـان را بـا تـالش و کوشـش ادامـه      من ناراحت نباشید و کمر همت ببندیـد و زنـدگی  
  .دهید
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  )جامتربت 1335 - 1360(علی عظیمی شهید عباس 
ضمن سالم و درود بر تو همسر عزیز و مهربانم، سـالمتی تـو و فرزنـدان عزیـزم را     

کـنم و از خـدا   و از خداي بزرگ براي شما صبر و ایمان تقاضا مـی ] خواهماز خدا می[
     هــا و چنــان ایمــانی بــه شــماها عنایــت بفرمایــد کــه تحمــل ســختیخــواهم آنمــی

ضـمناً  . و موفّق و مورد عفـو پروردگـار قـرار بگیریـد     باشیدهاي الهی را داشته آزمایش
خواهم که ناراحت نباشـد  کنم و از او میام را نثار مادر عزیزم میسالم گرم و صمیمانه

دیـده  مادرهـاي داغ  کـنم و ماننـد بقیـۀ   و از خداوند برایشان صبر و استقامت آرزو می
عفو خداوند قـرار بگیـریم و خداونـد     و برایم دعا کن که مورد] باش[مانند کوه استوار 

  .ما را جزو یاران نیک خودش قرار دهد
  

  )نقده 1325 - 1359(نیک علی علمیشهید رجب 
باشـد، پـدر، همسـر، بـرادران،     جانـب مـی  در صورت شهادت که نهایت آرزوي این

  .کنمخواهران و مادر را به صبر دعوت می
  

  )گناباد 1339 - 1364(پور اصغر علیشهید علی  
شهادت فوز عظیمی است و مرگ در راه خداسـت و نبایـد گریـه    ! اما پدر و مادرم

از جمله صابران باشید که خداوند با صـابران اسـت و اجـر صـابران     ] سعی کنید. [کرد
  .بسیار
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  )گناباد 1338 - 1362(شهید نصراهللا غفرانی دسفانی  
ـ     ه تـو خواهـد داد،   در عزاي من اگر توانستی که ان شاء اهللا کـه خـدا صـبرش را ب

فرزنـدم رضـا را   ! صـدیقه جـان  . کنـد گریه نکن؛ زیرا این کارت قلب دشمن را شاد می
  .فراموش نکن و او را حتماً طوري تربیت کن که راه مرا ادامه دهد

  
  )فارس 1334 - 1364(شهید اسماعیل فرّخی  

شـما  از ! پدر و مادر گرامی و همسر عزیز و خواهران مهربـان و بـرادران ارجمنـدم   
خواهم که در شهادت من صبور باشید و خدا را سپاس گویید و شـکر ایـن نعمـت    می

  .بزرگ را به جا آورید
  

  )کرمانشاه 1342 - 1364( رضا فرهمندشهید غالم 
خـواهم کـه در مـرگ مـن گریـه نکننـد و اگـر        از مادرم، برادرانم و خواهرانم مـی 

ت سـید و سـاالر       شـهیدان و فرزنـد خردسـال    خواستند گریه کنند، بـه یـاد مظلومیـ
الّذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انّا «در سوگ من آیۀ مبارکـۀ  . گریه نمایند )علیهما السالم(او

  .را بر لب جاري کنید ١»هللا و انّا الیه راجعون
  

  )فردوس 1338 - 1365(شهید محمدابراهیم فیاضیان  
ید و گریـه نماییـد؛ زیـرا    تابی کنام بیمرا خواهید بخشید و مبادا در تشییع جنازه

االمکـان صـبر و   حتّـی . در این صورت دشمنان امام و انقالب اسالمی شاد خواهند شد
  .شکیبایی نمایید؛ زیرا خداوند صابرین را به اجر و پاداش مژده داده است
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  )سمنان 1336 - 1362(شهید احمد فیروزبخت  
صبور باشـید و مقـاوم و    در شهادتم! پدر و مادر و همسر و برادران و خواهران عزیز

  .دعا کنید که این هدیه از شما قبول گردد و خداوند به شما صبر دهد
  

  )فسا 1340 - 1365(شهید عبدالرّحیم فیروزي  
در شهادت من صبر و شکیبایی و رضایت از پروردگار را پیشـۀ خـود   ! پدر و مادرم

  .اشیادي داخلیترین سالح است علیه استکبار جهانی و انمایید که رضایت او قوي
  

  )مرند 1340 - 1365(حسینی  شهید میرحسن فیض 
وار رسالت شهیدان را به گـوش جهانیـان رسـانده و    بعد از من زینب! اي خواهرانم

همچون شیرزنان صدر اسالم، با ایمان و وقار خویش قلب دشمنان اسـالم را شکسـته   
ت یـافتم، از اینکـه در   اگر توفیق شهاد. و حافظ اسالمیت و خون شهداي اسالم باشید

از . دهید، شکرگزار باشید و صبر و شـکیبایی را پیشـۀ خـود سـازید    راه خدا قربانی می
همه به خصوص پدر و مادر و برادران و خواهرانم درخواستم ایـن اسـت کـه در فـراق     

] یـاد [و هر وقت خواسـتید گریـه کنیـد، بـه      ١»انّ اهللا مع الصابرین«من صبر کنید که 
. گریه کرده و بـه یـاد حماسـۀ حسـینی باشـید      )علیه السالم(داهللا الحسینحضرت اباعب

ضمناً به عوض گریه کردن در سوگ من، انتظـار دارم کـه شـیرینی پخـش کنیـد تـا       
دهند، نه تنهـا  دشمن بداند که کسانی که در راه خدا بهترین عزیز خود را از دست می

  .شوند، بلکه خوشحال هم هستندناراحت نمی
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 استهبان 1337 - 1361(اس قاسمی شهید عب(  
صـبر  ! عزیـزم . امیدوارم که مرا بخشیده باشی و حاللیت مرا پذیرا باشی! برادر جان

  .و استقامت کن که وعدة خدا نزدیک است
  

  )کرمان 1336 - 1367(زاده شهید احمد قاضی 
ـ  اگر این! والدین عزیز ل آمـدم، ایـن را نعمتـی از    جانب به فیض عظیم شـهادت نائ

ل ایـن فـراق را      دانم و به شما سفارش مـی هاي خداي منّان میمتنع کـنم کـه تحمـ
  .١»انّ اهللا مع الصابرین«بنمایید و صبر و شکیبایی پیشه کنید که 

  
  )حسینان 1341 - 1365(علی قدرتی شهید عباس 

باید صبر و استقامت داشته باشید و هرگز احساس ناراحتی ننماییـد  ! شما همسرم
  .برابر خدا باشید و بدانید که در نزد خدا اجر بزرگی داریدو تسلیم در 

  
  )شیراز 1304 - 1361(شهید حسین کاظمی  

استقامت کند و فرزنـدانم   )سالم اهللا علیها(خواهم که مانند فاطمهاز همسر  خود می
  .سازان این مملکت اسالمی باشندرا اسالمی تربیت کند که بتوانند آینده

  
  )ساوه 1336 - 1362(رزي شهید محمدباقر کشاو 
امیدوارم که این فرزند روسیاهت را حالل نمایی تا روحم همواره دعاگویـت  ! مادرم

  .کنمباشد و شما را در همه حال به حق و صبر توصیه می
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  )شیراز 1339 - 1365(اهللا کمالی سروستانی شهید حشمت 
ا بـه تـو        اي کـه خبـر شـهادت مـر    امیـدوارم لحظـه  ! مادر عزیز و صبور و مهربـانم 

رسانند، آنقدر آماده باشی که دست به آسـمان برداشـته و شـکر خـدا را بـه جـاي       می
ــداري را از  ] امیــدوارم. [آوري ــودم، اســتقامت و پای در ایــن مــدت کــه از شــما دور ب
من شـرمندة تـو هسـتم کـه نتوانسـتم دیـن       ! مادر. آموخته باشی )سالم اهللا علیها(زینب

ن شـاء اهللا خداونـد   ا. ن شاء اهللا به شما صبر عطا نمایداخدا . فرزندي خود را ادا نمایم
محشـور   )سـالم اهللا علیهـا  (خیر بدارد و در فرداي قیامت با فاطمۀ زهرا شما را عاقبت به

  .فرماید
  

  )بهشهر 1337 - 1361(شهید محمود گرجی  
ت اسـالم        اگر نتوانستم براي شما فرزند خوبی باشـم، مـرا ببخشـید؛ چـون موقعیـ  

گـویم و بـه اینجـا    ] لبیـک [طور ایجاب کرده بود که به نداي پیامبرگونۀ رهبرمان نای
خـواهم کـه بـا    از شما می. کنمشما را به صبر و بردباري در راه خدا سفارش می. بیایم

  .اي براي پدران و مادران دیگر باشیدسوهصبر خود اُ
  

  )ممسنی 1339 - 1362(شهید حیدر گودرزي  
به درد تو نخوردم، ولی بـا اسـتقامت و صـبر و شـکیبایی از      هرچند که در زندگی

مبـادا روحیـۀ خـود را ببـازي و گریـه کنـی کـه        . انقالب اسالمی حمایت و دفاع کـن 
از خداونـد منّـان   . کنـد ناراحتی تو دشمنان اسالم و انقالب اسالمی را خوشـحال مـی  

ر راه اسـالم و قـرآن   خواهم که به تو صبر و استقامت عنایت فرماید تا فقدان مـرا د می
  .چیزي به حساب نیاوري
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  )فریدن 1335 - 1365(شهید احمد الچینانی  
کنم که صبر را پیشۀ خـود سـازد و راضـی بـه رضـاي      به همسرم نیز سفارش می

  .خداوند سبحان باشد
  

  )فارس 1333 - 1361(رضا محمدبیگی شهید غالم 
وانید صـبر و اسـتقامت بـه    تکنم که تا میبه خانواده و به پدر و مادرم سفارش می

  .کنندگان استخرج دهید که خدا با صابران و استقامت
  

  )کاشمر 1335 - 1365(اکبر محمدنژاد شهید علی 
اینک افتخار کن که فرزندت در راه خدا شهید شده و تو را روسـفید درگـاه   ! مادرم

را  ات دشـمنان اسـالم  صـبري هرگز ناراحت نبـاش و مبـادا بـا بـی    . خداوندکرده است
تـر  تـر و خوشـحال  تو امروز همانند ام لیال از شهادت فرزنـدت بشـاش  . خوشحال کنی

باش و برایم دعا کن که شهادتم مقبول درگاه خداوند واقع شـود و بـدان کـه بهشـت     
  .زیر پاي مادران است

  
  )فارسان 1348 - 1364(رحم محمدي شهید علی 
د؛ چون دشـمنان اسـالم شـاد    براي من گریه نکنید و براي من سیاه نپوشی! مادرم

خواهید به خـاك بسـپارید، بـه مـردم شـیرینی بدهیـد؛       وقتی جسدم را می. شوندمی
  .روم با معشوق خود دیدار کنمروم و میچون که من به دیدار معشوق می

  



 

 61      رســـم بـــردبـــاري

 

  )تهران 1334 - 1362( محمودیان اهللاشهید هدایت 
رانم و قــوم و خویشــانم    در پایـان از زن بــرادرم، از دختــر بــرادرانم و دختـر خــواه  

شـان سـعی کننـد یـاور مظلومـان      خواهم که صبر را پیشه کنند و در طول زندگیمی
  .باشند و یاور ستمدیدگان

  
  )ایالم 1345 - 1365(علی مرادحاصلی شهید لطف 

کنم که زیاد خود را ناراحت نکنند؛ چون ایـن کـار   به مادرم و خواهرانم توصیه می
  .شودمیباعث خوشحالی دشمنانم 

  
  )کازرون 1333 - 1365(شهید محمد مرادي  

از پدر و مادرم به خاطر اسـتقامت و صـبر خـود کـه چهـار فرزندشـان در جبهـه        
بر این صبر و استقامت و بردباري خود ادامـه  ] خواهم کهمی[کنم و هستند، تشکّر می

  .دهند که رضاي خدا در این است
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(علی مرادي ناغانی حاج شهید 
تنها سفارش من به شـما ایـن اسـت کـه هنگـام شـهادتم       ! پدر جان و مادر عزیزم

گونه نـاراحتی نداشـته باشـید و در شـب شـهادتم همچـون شـب        صبور باشید و هیچ
اگر شما ناراحت و گریـان باشـید، دشـمنان از    . ام جشن بگیرید و صبور باشیدعروسی

ودتان و همتتـان مـرا ببخشـید و حـالل     شوند و شما با شادي خناراحتی شما شاد می
گونـه  کنید و سفارش من به برادرانم همین است که در شهادتم صـبور باشـند و هـیچ   

  .ناراحتی نداشته باشند
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  )خمین 1335 - 1360(شهید حیدرعلی مظاهري  
کنم و خواهشم از شـما  براي شما و مادرم و همۀ اهل خانواده آرزوي صبر می! پدر

هـا صـبر   در مصـیبت «فرمودنـد   )علیه السالم(وري که حضرت علیطاین است که همان
کـنم  شما را سفارش به صبر می! پدر جان باز. »باشید ١د و به درگاه خدا شکرگزارکنی

خبـر  . صـبري کنیـد  که مبادا خوب از عهدة امتحانتان برنیایید و در شهادت مـن بـی  
اکبرهـاي کـربالي   و علی )مالسال اعلیهم(اکبر حسینشهادت مرا که شنیدید، به یاد علی

البالغـه،  صبر را فراموش نکنید و پیرامون صبر در نهج! عزیزان من. ... ایران گریه کنید
برویـد کـاوش کنیـد و از ایـن منـابع      . اصول کافی و قرآن مطالب زیـادي وجـود دارد  

سرشار استفاده کنید و مطمئن باشید کـه هـیچ گفتـار و هـیچ درسـی از قـرآن برتـر        
 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (بکوشید تا از منتظـرین امـام زمـان   ! تران مندخ. نیست
  .٢»ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین«. باشید
  

  )اردستان 1321 - 1362(شهید رضا موحد  
 نمایم و تمنّا دارم کـه مـرا مـورد لطـف و    مادر عزیزم را امر به صبر و شکیبایی می

  .عفو و مهر مادرانۀ خودش قرار دهد
  

  )خمینی شهر 1336 - 1361(شهید سیدمحمد موسوي درب امامزاده  
کـنم، صـبر، بردبـاري،    بـراي چنـدمین بـار سـفارش مـی     ] شما را[فقط آنچه که 

  .و افتخار شما بر این شهادت باشد] است[استقامت 
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  )اراك 1333 - 1361(شهید سیدمصطفی موسوي   
  .نید، همانند کوه استوار باشیدبرایم گریه نک

  
  )زنجان 1332 - 1361(شهید سید امیرحسین موسوي  

. اگر خداي متعال به ملکوت اعلی دعـوتم فرمـود، در مـرگم گریـه و زاري نکنیـد     
، سـرور شـهیدان در   )علیـه السـالم  (علـی . داردصبور باشید که خدا صابران را دوست می

ی بر شما روي آورد، اگر بـراي رضـاي خـدا    هر وقت مصیبت«: البالغه فرموده استنهج
تحمل نمودید، اجر عظیمـی در پیشـگاه خـدا داریـد، وگرنـه طبیعـت دنیـا تـدریجاً         

  .»فراموشتان خواهد کرد و اجرتان را از دست خواهید داد
  

  )جهرم 1334 - 1365(زاده شهید سیدهاشم مهدي 
در راه حـق گـام   خواهم کـه صـبر پیشـه کننـد و همـواره      از خانوادة خود نیز می

بردارند و شرکت در نمازهاي جماعت و نماز جمعه که بهترین سنگر انقـالب اسـالمی   
  .است را فراموش نکنند

  
  )یزد 1338 - 1361(شهید محمدحسین مهرآوران  

به پدر و مادرم بگویید که صبور باشند و از خـود ضـعفی نشـان ندهنـد و قـوي و      
شود و براي مـن تشـریفات   که دشمن شاد میتوانند گریه نکنند شجاع باشند و تا می

  .درست نکنند تا خرج زیادي به گردن کسی نباشد
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  )ایذه 1340 - 1361(شهید امراهللا میرزاپور  
از اینکه فرصت پیدا نکردم که با شما خـداحافظی کـنم،   ! پدر، مادر، خواهر و برادر

. و سوگ بنشـینید  کنم که مبادا در مرگ من به ماتممرا ببخشید و به شما توصیه می
شـما صـبر کنیـد و اسـتقامت     . مبادا کاري کنید که دشمن  از شـما خوشـحال شـود   

نکنـد کـه بـه مـن جـوان ناکـام       . داشته باشید و در مقابل مشکالت مانند کوه باشـید 
  .بگویید؛ چون کام من همان شهادت بود که به آن رسیدم

  
  )نهاوند 1340 - 1363(شهید سیدعباس میري  

در سوگ من بنشینید و پدر و مادرم لباس مشکی بپوشند، بلکـه بـا    راضی نیستم
اي . ارادة محکم و صبري الهی اهداف عزیمـت مـن و دیگـران را بـراي مـردم بگوییـد      

آن را در مسـجد  ! ایـد هـایی کـه چیـزي گـم کـرده     مسلمین و اي مؤمنین و اي جوان
ل فشـارهاي ناشـ       ا در این مسیر صـبر نیـاز اسـت و تحمـهـاي  ی از خواسـته بیابید، ام

معنوي باید وجود داشته باشد و بدانید پروردگار بـاالترین درجـات اخـروي و پـاداش     
جاودانی را بر اهل ایمان که هجرت کنند و جهـاد فـی سـبیل اهللا بـا جـان و مالشـان       
نمایند، ارزانی خواهد نمود؛ آن پاداش چیزي نیست، جز سعادت و مالقات بـا خداونـد   

رسد، مگر آنکـه خاشـع و فـروتن و خاضـع     ی به این درجات نمیتبارك و تعالی و کس
  .منّت مردم باشددرگاه الهی و خدمتگزار بی

  
  )بوشهر 1341 - 1361(شهید خضر نامور  

کـام مـن شـهادت و    . در ماتم من گریه نکن و نگو که جوانم ناکام رفـت ! مادرجان
ز تـو خـواهش   اگر من سعادت داشـتم و شـهید شـدم، ا   ! پدر جان. حجلۀ من قبراست
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ا اگـر صـبر کنـی،     می. کنم که برایم گریه نکنیمی دانم که فراق درد سختی است، امـ
  .خداوند اجر عظیمی به تو خواهد داد

  
  )شهرخمینی 1338 - 1361(شهید منصور نجارپور  

خواهم که در شهادت من خرسند باشند و بـه خـاطر رضـاي حـق     ام میاز خانواده
  .گونه سستی در دل راه ندهندها باد و هیچآنصبر کنند که مژدة خدا بر 

  
  )سراب 1334 - 1362(نسب شهید صادق نجفی 

  .تر از صبر در درگاه خداوند نیستصبور باشید و در مقابل خدا شاکر؛ زیرا باارزش
  

  )همدان 1343 - 1364(شهید محمد نصیري  
مخصوصـاً  اید و شما در طول زندگی خود سختی زیادي کشیده! پدر و مادر عزیزم

. اید، ولی من نتوانستم زحمـات شـما را جبـران کـنم    در پرورش من زیاد تالش نموده
خواهم کـه بـه شـما صـبر و اسـتقامت عطـا       امیدوارم که مرا ببخشید و از خداوند می

  .فرماید و شما را از صابرین درگاهش قرار دهد
  

  )قزوین 1338 - 1361(رضا نظري شهید علی 
  .با صابران است که خدا! صبر کن اي مادر
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  )آباده 1336 - 1366(شهید محمدمهدي نقی  
امید است که صبر و اسـتقامت و پایـداري را پیشـه    ! و تو اي همسر عزیز و باوفایم

  .داردکنی و هیچ ناراحت نباشی که خدا صابران را دوست می
  

  )نوبندگان 1342 - 1360(پیشه نوبندگانی شهید ناصر نوح 
خواهم فقط صبر را پیشـۀ خـود کننـد کـه همیشـه      رادرم میمن از پدر و مادر و ب

  .پیروزند
  

  )تویسرکان 1345 - 1365(شهید محمود نورعلی  
در غم مرگ مـن  ! هایت را فراموش نخواهم کردو تو اي مادر عزیز که هرگز محبت

  .شکیبایی کن
  

  )ایذه 1345 - 1365(شهید حیدرقلی نوروزي  
آزاري و و فریاد و ناله کنی کـه روح مـرا مـی    من داد] جنازة[مبادا برسر ! پدر جان

مبادا بـه خـاطر مـن ناراحـت شـوید؛      . کنیدل دشمنان و منافقین کوردل را شاد می
انـد و صـبر و   چون فردا جواب آن کسانی که چندین فرزنـد خـود را در راه خـدا داده   

  خواهید بدهید؟ایستادگی کردند را چه می
  

  )دزفول 1346 - 1364(رضا نوروزي شهید غالم 
گونه ناراحت نباشـید؛ زیـرا   خواهم که درکشته شدن من هیچاز خانوادة عزیزم می

  .خواهم صبر را پیشه کنیدفرزند ناقابل شما نزد خدا رفت و از شما می
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  )اردستان 1341 - 1361(طبایی شهید سیدمحسن هانی 
ـ    ] داشتم[خواهم اگر لیاقتی از شما می ا مـرگ  و مورد لطف خـدا قـرار گـرفتم و ب

ام صبر کنید و نـاراحتی بـه خـود راه ندهیـد     سرخ این جهان را بدرود گفتم، در دوري
باشد و به مرگم افتخار کنید و بـه یکـدیگر تبریـک    که شهادت، آغاز زندگی جاوید می

گویید و به دیدار خانوادة شهدا بروید که اسالم با خـون ایـن عزیـزان آبیـاري شـده و      
  .شودمی

  
 )دزفول 1338 - 1361(ن هودگر عبدالرّحما شهید 

وصیت من به شما عزیزان این است که در مشکالت و مصائب باید صـبور و مقـاوم   
صـبر و مقاومــت پیشـه کنیــد کـه خــدا بــا    «: بـود؛ زیــرا کـه خــدا در قـرآن فرمــوده   

شخص من و ما مهم نیست، آنچـه مهـم اسـت    ! خانوادة گرامی. ١»صبرکنندگان است
ل     ها و ناراحتیپیشامد. مکتب و رهبر ماست ها را که همه بـه خواسـت خداسـت تحمـ

کنید و شاکر و صبور باشید و بدانید که تنها شما نیسـتید کـه بـراي تحقّـق اسـالم و      
اید؛ بدانید که سختی و رنج را براي رضاي خـدا و در  پیروزي انقالب متحمل رنج شده
  .ایدراه انقالب اسالمی متحمل شده
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  )بروجن 1340 - 1364(روجنی اصغر یاري بشهید علی 
گریـه کـن، ولـی موهایـت را     . در شهادتم صبور بـاش ! اما تو اي خواهر عزیزم

بـاهللا زبـان را بـه غیـر از شـکر و      پریشان مکن و صورت خـود را مخـراش و نعـوذ    
  . و تسبیح پروردگار مگشا ١یدمحت

امتحان تو پدر عزیز و زحمـتکش مـن ایـن اسـت کـه پـس از شـهادت        ! آري
کنـی کـه   کنی؟ آیا خدا را شکر میچگونه باشی، آیا صبر و تقوا پیشه می فرزندت

را  ٢»انّا هللا و انّا الیه راجعـون «در راهی شهید شد که سعادتش در آن بود؟ آیا ذکر 
داغ فرزنـد سـخت   ! رانی؟ فقط این مطلب را عرضه بدارم که پدرعزیزمبر زبان می

استنباط کردم کـه   )علیه السالم(سیناست و گران، این مطلب را از فرمایش امام ح
بعد از تـو، اي خـاك بـر    «: با آه و اندوه فرمود )علیه السالم(اکبرپس از شهادت علی

در عزایم گریه کن، ولـی صـبر نیـز    ! کنم که اي پدر جان؛ لذا عرض می»!سر دنیا
 )علیـه السـالم  (ن شاء اهللا خداوند شـما را در پیشـگاه حسـین مظلـوم    اپیشه کن تا 

  .ید گرداندروسف
  

  )فریدن 1342 - 1365(شهید رضا یوسلیانی  
در طول حیات خود فرزند خوبی براي شما نبودم، امیدوارم کـه  ! پدر و مادر عزیزم

  .مرا ببخشید و با صبر و استقامت خود مشت محکمی بر دهان منافقان بزنید
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   سالم اهللا علیها(الگوپذیري از زینب: دوم بخش(   

  
  )فارس 1343 - 1366(آبادي سیدابوالفضل آتشی مریمشهید  

 )سالم اهللا علیهـا (دوست دارم که در مرگ من همانند زینب! اي مادر و خواهر گرامی
. وار با دشمنان اسالم مبـارزه نماییـد  در مرگ برادرش، استقامت داشته باشید و زینب

وي خـود رسـیدم، بـراي    خواهم که اگر من شهید شدم و به آرزو از پدر و مادرم می... 
  .من گریه نکنید و به این نعمتی که خداوند به شما داده است، افتخار نمایید

  
  )شمیران 1338 - 1360(شهید احمدعلی ازگلی  

رشـید و بردبـار و چـون کـوه      )سالم اهللا علیها(تو باید چون زینب کبري! مادر گرامی
کـه زنـان دیگـر از تـو درس     اي از خود نشان دهـی  تو باید چنان روحیه. استوار باشی

رسان خون شهدا باشی و گوش به فرمان رهبر انقـالب و  تو باید پیام. شهامت بیاموزند
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بنشـینی و دل و جانـت را تسـکین     )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(ل محمدبه انتظار مهدي آ
  .بخشی
  

  )شاهرود 1336 - 1364(شهید محمد اصغري  
سـالم اهللا  (به من داد، همچـون حضـرت زینـب    تو اگر خداوند توفیق شهید شدن را

و پدرش، حضـرت   )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(که در مصیبت جدش، حضرت محمد )علیها
و دو بـرادرش، حضـرت امـام     )سالم اهللا علیها(و مادرش، حضرت فاطمه )علیه السالم(علی

پیشـۀ خـود    صبر انقالبی نموده، شـما هـم صـبر را    )السالم علیهما(حسن و امام حسین
  .نموده و از خداوند بزرگ عظمت اسالم و مسلمین را بخواهید

  
  )یزد 1339 - 1361(شهید اصغر افسر گاوافشاوي  

 )سـالم اهللا علیهـا  (کنم که چـون حضـرت زینـب   به شما سفارش می! خواهر و مادرم
دنیا محل گذر است؛ پـس  . صبور باشید و شهادت فرزندتان، برایتان باعث افتخار باشد

  .بهتر که انسان جانش را به خاطر خدا و در راه او بدهدچه 
  

  )خرم بید 1333 - 1362(رضا اکبري باصري شهید غالم 
ي سـد . یدایستادگی کن )سالم اهللا علیها(شما هم همچون زینب! اي مادر و خواهرانم

بـه پـدر و مـادرم و    . استوار باشید و خدا را شکر کنید و هیچ احساس ناراحتی نکنیـد 
 )سـالم اهللا علیهـا  (و زینـب  )علیـه السـالم  (اکبراین پیام را دارم که باید همچون علیبرادرم 

اي به خود راه ندهند و احساس دلتنگی نکننـد و در  ي استوار باشند و هرگز دلهرهسد
همۀ اوقات خدا را فراموش نکنند و چنانچه ایـن سـعادت نصـیب فرزنـدتان شـد کـه       
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اکبرگونـه و   از شـکر بـه جـاي آورنـد و علـی     شهید یا مفقود یا مجروح شوم، فقـط نمـ  
  .وار زندگی کنندزینب
  

  )قزوین 1343 - 1365(اکبر اکرادچگینی شهید علی 
در فراق من ناراحت و نگران نباش و صبور و شکیبا باش و اگر ناراحـت  ! مادر عزیز

بـاش کـه زجرهـا و     )سـالم اهللا علیهـا  (کبـري  و غمناك شدي، به حـال اسـیري زینـب   
  .ها کشیدو ناراحتیها شکنجه

  
  )نهاوند 1322 - 1365(شهید خدابخش بحیرانی  

باشـید   )سالم اهللا علیها(از شما تقاضامندم که شما و همسرم پیرو خطّ حضرت زینب
و اگر من به افتخار شهادت نائل شدم، مبادا با گریه و زاري دشمنان انقالب اسـالمی و  

اي که در شما سـراغ دارم، بـا شـعار دادن    با آن صبر و حوصله. امام عزیز را شاد نمایید
شما خیلـی در  ! گویان خواهید زد و اي همسر وفادارمخود مشت محکمی بر دهن یاوه

اندازه صبور بودیـد و بنـده از شـما    زندگی مشترکی که داشتید، زحمت کشیدید و بی
  .راضی هستم

  
  )فردوس 1344 - 1365(شهید مهدي بخشایش  

 )علیـه السـالم  (هاي دل امام حسنزاري کنید، بلکه بر داغمبادا به خاطر من گریه و  
و بـه   )علیـه السـالم  (قطعه شدة امام حسـین  پارة آن حضرت و به بدن قطعه و جگر پاره

اش گریه کنید و در مقابـل  و پهلوي شکسته )سالم اهللا علیها(دردهاي دل حضرت فاطمه
  .گیرید گونه در پیشوار و فاطمهاز دست دادن حقیر، صبري زینب
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  )شبستر 1340 - 1360(اهللا بخشیان شهید فیض 
! کامالً در اطاعت پدر و مادرتان بـوده و خـواهر بـزرگم   ! و شما اي خواهر و برادرانم

  .بعد از من صبور باش )سالم اهللا علیها(همچون زینب
  

  )چالوس 1334 - 1362(فر  شهید یوسف براهنی 
ل   که مصیبت )اسالم اهللا علیه(شما باید مثل زینب! مادر جان ها و صـبرهایی را تحمـ

و یـاران   )علیـه السـالم  (بـر حسـین  . نمود، باشید و من لیاقت گریۀ پرارزش شما را ندارم
علیـه  (ثواب زیـاد دارد و بـر حسـین    )علیه السالم(باوفایش گریه کنید که گریه بر حسین

  .گریه کنید؛ زیرا کسی نبود که بر سر قبر او گریه کند )السالم
  

  )تهران 1336 - 1362(کار سی برزهشهید عی 
ام سخت است، اما من بر صبر شما رضـایم نـه بـر    دانم دوري من براي خانوادهمی

تو برایم معلّم صـبوري بـودي؛ لـذا بـه عنـوان یـک بـرادر        ! خواهر مهربانم. تانتابیبی
خـواهم بعـد از مـن بـاز هـم صـبور باشـی و بـراي مـن هماننـد زینـب            تر میکوچک
  .باشی )السالم اعلیهم(حسین
  

  )فردوس 1342 - 1365(شهید سیدرضا برسرآمد  
دختـر   ،)سـالم اهللا علیهـا  (کنم که چون زینب کبـري باز هم توصیه می! خواهر عزیزم

  .صبر و استقامت داشته باشی )سالم اهللا علیها(زهراي اطهر
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  )اهرم 1348 - 1365(شهید حمید بهزادي  
مـادر  . ر آب گرم اهرم به خـاك بسـپارید  اگر هم جسد من به دستتان رسید، مرا د

مقـاوم و اسـتوار    )سالم اهللا علیهـا (اگر جسد من به دستتان نرسید، همچون زینب! عزیزم
  .باش، همان مقاومت و شهامتی که پس از فوت پدرم داشتی

  
  )شهرکرد 1348 - 1366(نژاد اکبر بهشتیعلی شهید 

صبر و افتخار کنـد تـا در دنیـاي     )اسالم اهللا علیه(خواهم که مانند زینباز مادرم می
  .روسفید باشد )سالم اهللا علیها(آخرت جلوي زینب

  
  )تبریز 1339 - 1361(شهید مهدي پروانه  

وار در مقابـل  را پـیش گیریـد و زینـب    )سـالم اهللا علیهـا  (امیدوارم شما هم راه زینب
گـوش  ها با کمک گرفتن از خدا صبر و استقامت کرده و پیـام شـهیدان را بـه    سختی

جهانیان برسانید تا شما هم که مسـئولیتی در پیشـگاه خـداي بـزرگ و قـادر داریـد،       
وار زنـدگی کنیـد   درس بگیرید و زینـب  )سالم اهللا علیها(انجام دهید و شما باید از زینب

یعنی زندگی با آزادگی و با شرافت که همانا ارزش انسان بودن شـما در آن اسـت کـه    
اسـت   ١هـا بودن در تحمل و استقامت در مقابل نامالیمتمقام و ارزش و درجۀ انسان 

کشـد کـه مـن هـم ایـن راه را انتخـاب کـردم و        و خداوند هر انسانی را به امتحان می
  .امتحان دادم
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  )خوي 1331 - 1361(شهید منوچهر پیرسمساري  
، بلکـه عاشـقانه قـدم    ]ظـاهري [در راهی که من با کمال آگاهی و نه از روي عقل 

دانم، نصیبم شد و اگـر سـعادت   اهللا می، شاید شهادت را که پیوستن به لقاء امگذاشته
آن را داشتم، امیدوارم صبر را پیشه کنید که خداوند بـا صـبرکنندگان اسـت و مبـادا     

هـاي کثیـف جامعـۀ مـا کـه بعـد از جنـگ موقـع         پیش دشمنان اسالم و ضد انقالب
سـالم اهللا  (بایـد از حضـرت زینـب   نشـان دهیـد و   ] ضعیف[هاست، خود را آن] نابودي[

 )علـیهم السـالم  (، آن شیرزن تاریخ اسالممان سرمشق بگیرید؛ چراکه ما پیرو امامان)علیها
  .و چنین افرادي هستیم

  
  )فیروزآباد 1344 - 1365(اهللا جلوداري شهید زمان 

گونه باشـید و در غیـاب برادرتـان عجـز و نالـه نکنیـد و در       زینب! خواهران عزیزم
  . آور خون برادر باشیدمعوض پیا

  
  )قزوین 1313 - 1367(شهید صفر چراغی  

پس از شهادت مـن ناراحـت نباشـید و خداونـد را شـکرگزار باشـید و از خودتـان        
ناراحتی نشان ندهید و همیشه در صـحنه صـبر و اسـتقامت نشـان دهیـد و از همـۀ       

درس  )الم اهللا علیهـا سـ (و حضرت زینـب  )سالم اهللا علیها(الزّهرا امامان و به خصوص فاطمه
  .ها را به یاد بیاوریدصبر و استقامت و شجاعت یاد بگیرید و آن
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  )جیرفت 1348 - 1365(شهید سیدعباس حسینی  
پیام مرا به گوش مردم برسان و از کشـته   )سالم اهللا علیها(تو همچون زینب! خواهرم

  . شدن من ناراحت نباش
  

  )منفو 1337 - 1361(دي روشهید محمدعلی حق 
باشـید و او را بشناسـید و    )سـالم اهللا علیهـا  (خـواهم همچـون زینـب   مـی ! خواهرانم

کربالیـی کـه جلـوي     -  ل صبرش را در مصـیبت بـه آن بزرگـی   مقلّدش باشید و تحم
  .سرمشق خود قرار دهید - چشمش اتّفاق افتاد

  
  )گلپایگان 1340 - 1362(شهید محمدحسن خوشی  

صـبر داشـته    )سـالم اهللا علیهمـا  (ت زینب و زهرامانند حضر! اي مادر و خواهران من
از اینکـه شـهادت نصـیب    . باشید و براي من اشک نریزید و گوش به فرمان امام باشید

شود، غمگین و ناراحت نباشید که دشـمن از سـوگ و   این بندة ناچیز و حقیر خدا می
ز شود و با استقامت خود، مشـتی بـر دهـان دشـمن متجـاو     ناراحتی شما دل شاد می

  .بزنید
  

  )شهرمشکین 1323 - 1362(شهید جعفر دشتی  
هیچ موقـع  بعـد از   ! ام و برادران و خواهران و فرزندان منپدر عزیزم و مادر گرامی

مـن را بخواهیـد،   ] نظـر [براي بندة حقیر لباس سیاه نپوشـید و اگـر   . من گریه نکنید
صـبر   )الم اهللا علیهـا سـ (و مثـل زینـب   )علیه السـالم (خورانی بکنید و مثل حسینشیرینی

  .کنید
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  )شهرکرد 1334 - 1365(پورقهفرخی شهید خداکرم رجب 
سـالم  (طور که حضرت زینـب همان. امیدوارم که صبر را پیشۀ خود سازي! همسرم

در کربال با آن همه مشکالت ساخت، تو هم باید بسازي و فرزنـدانم را چنـان    )اهللا علیها
  .باشندتربیت کنی که براي دین خدا یاري مخلص 

  
  )فراشبند 1339 - 1365(علی رحمانی شهید برف 

بردبـار و شـکیبا    )سـالم اهللا علیهـا  (ماننـد زینـب  ! امو شما اي خواهران عزیز وگرامی
دانم که دوست داشتید با شور و شوق براي بنده جشن عروسی بر پا کنیـد،  می. باشید

هاي سرخ دشمن کـه  ولهگل. ولی شهادت در راه اسالم همه چیز را براي من مهیا کرده
پارچـۀ  . ریزندریزند، مانند نقلی است که بر سر بنده در حین دامادي میبر سر من می

کنیـد، بـه   هایی کـه مـی  ناله. کفن همانند لباس دامادي من و قبر من حجلۀ من است
بعـد از ایـن همـه    . آوریـد هایی است که در جشن عروسی من به عمل میجاي شادي

  .پوش شوید؟ اصالً این کارها را انجام ندهیدکنید و چرا سیاه چرا براي من گریه
  

  )مشهد 1339 - 1363(شهید حمیدرضا رحمانی میاندهی  
دانم شما خیلی برادرتـان را دوسـت داریـد، ولـی از شـما      من می! خواهران عزیزم

درس گرفتـه و ماننـد او صـبر داشـته      )سـالم اهللا علیهـا  (خواهم که از حضرت زینـب می
چراکه او در یک روز چهل تـن از بهتـرین عزیـزانش فـداي اسـالم شـدند و او       باشید؛ 

هرگز در برابر دشمنان سر خم نکرد و سربلند و استوار ایستاد و پیـام خـون شـهیدان    
  . کربال را به تمامی دنیا رسانید و ستمگران را مفتضح و رسوا نمود
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سـالم اهللا  (زینـب  هایی کـه حضـرت  ها و رنجهمیشه به مصائب و گرفتاري! همسرم
در سفر کـربال کشـیدند، بینـدیش تـا درس صـبر و اسـتقامت را از آن بزرگـوار         )علیها

هرگز این اندیشه را بـه خـود راه مـده کـه ایـن چـه سرنوشـتی بـود در اول         . بیاموزي
. فرد امت اسـالمی اسـت   زندگانی و جوانی نصیب من شد که اکنون موقع امتحان فرد

اش و خدا را شکر کن که همسـرت در راه انجـام وظیفـه کشـته     بر خدا توکّل داشته ب
  .گردیده و مواظب باش که در این امتحان الهی موفّق شوي؛ پس صبر داشته باش

هاي زیـادي نتوانسـتید   اگر برادرم محمدرضا مفقود شد و مدت! پدر و مادر عزیزم
بـرادرم توسـط مـین تکّـه     او را ببینید یا اگر حتّی جنازة او را براي شما نیاوردند و اگر

خصـم سـوخت و ذغـال گردیـد و اگـر فرزنـد        ١نر حمیدتان در آتش کیتکّه شد و اگ
دیگرتان را در حال سازندگی کشور توسـط منـافقین و بداندیشـان پوسـت سـرش را      

هـا  گرداگرد بریدند، ناراحتی و سستی در خود و در هدفتان راه ندهید کـه همـۀ ایـن   
سـعی کنیـد کـه از ایـن امتحـان      . مادران این روزگار استبراي امتحان شما پدران و 

الهی با موفّقیت و پیروزي به درآیید تا روز قیامـت جـزو رسـتگاران باشـید و صـبر را      
  .٢»انّ اهللا مع الصابرین«پیشۀ خود سازید که 

  
  )خمین 1342 - 1363(شهید حمیدرضا رحمتی  

برایتـان چیـزي بـه همـراه      ها جـز رنـج و درد  پدر و مادر از جان عزیزترم که سال
گونـه قفلـی باشـید بـر دهـان        بر مرگ من گریـه نکنیـد و بـا صـبري زینـب     ! نداشتم
توانسـت  صفتان و مشتی باشید بر فرق مستکبران و بدانید که اگـر شـهید مـی   خفاش
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صحبت شود و مقام و مکانش را براي شما به نمـایش گـذارد،   بعد از مرگش با شما هم
ل نمـی   یک لحظه زنـدگی ایـن    کردیـد و بـراي نجـات از آن سـر از پـا            دنیـا را تحمـ

شناختید؛ پس صبور باشید و با ذکر خدا باعث آرامش و سکینۀ دلتان شـوید کـه   نمی
  . ترپیروزي و فتح نهایی نزدیک است و ظهور برکات الهی نزدیک و نزدیک

  
  )جهرم 1340 - 1365(اهللا رستگار شهید امین 

ا متأثّر نشوید، بلکـه خوشـحال شـوید و صـبر و مقاومـت      اگر من شهید شدم، شم
وار به گوش مردم مظلوم ایران، خصوصـاً مـردم   نمایید و رسالت پیام خون من را زینب

دفاع، دفاع نماییـد و پیـرو   برسایند و از حقوق مظلومان بی) قالینی(محروم این روستا 
امید است کـه در ایـن راه   ! خمینی و پشتیبان اسالم عزیز باشید و اي خواهران عزیزم

وار مقاومت نموده و سعی کنید الگویی از صبر و استقامت بـراي خـواهران دیگـر    زینب
  .باشید
  

  )فریمان 1344 - 1364(شهید حسن رفویی فریمانی  
بدان که اگـر تـو یـک بـرادرت را در راه خداونـد از دسـت       ! خواهر عزیز و بزرگوارم

ن برادرش را و چندین فرزندش را هدیۀ خدا نمـود،  چندی )سالم اهللا علیها(اي، زینبداده
اس )السالم ماعلیه(آن هم برادرانی همچون حسین بن علی علیـه  (، همچون ابوالفضل العبـ

بقضـائک و  الهـی رضـاً   «و با همۀ این احوال زمزمۀ روز و شـبش ایـن بـود کـه      )السالم
کن، اما نه بـراي   اگر خواستی گریه کنی، گریه! ؛ پس تو اي عزیز من١»تسلیماً ألمرك
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گریه کـن کـه    )سالم اهللا علیهـا (هاي زینبها و غمبرادر ناچیز خودت، بلکه براي مصیبت
  . و حقّا که چنین است» ها داریمما هرچه داریم، از این گریه«: امام فرمود

  
  )فردوس 1340 - 1365( علی رفیعی شهید 

دسـت دادن مـن   بـا از  ! پدر جان، مادر جـان، همسـر عزیـزم و خـواهران گرامـی     
ناراحت نشوید و صبر و استقامت نمایید؛ زیرا اگـر شـما یـک پـارة تـن خـود را در راه       

تن از بهتـرین عزیـزانش را    72در روز عاشورا  )سالم اهللا علیها(قرآن قربانی کردید، زینب
صبري نکرد، بلکه با صبر خود راه عزیـزان خـود را   از دست داد و نه تنها در این راه بی

 )سـالم اهللا علیهـا  (تا فـرداي قیامـت پـیش زینـب    ] باشید[گونه شما هم زینب. ادادامه د
  .زده نباشیدخجالت

  
  )یلویهکهک 1346 - 1364(شهید شهباز زمان  

سـرور زنـان، زینـب    ] ماننـد [سپارم و امیدورام شما را به خداوند می! اما خواهرانم
گوش مـردم رسـانید، خـواهرانی     را به )علیه السالم(که قیام حسین )سالم اهللا علیها(کبري

خـدا  «اید؛ زیرا کنید و نگران نباشید که برادري از دست دادهباشید که صبر اختیار می
  .١»با صابران است

  
  )فسا 1343 - 1365(شهید سیدجالل ساداتی  

و  ]کـن [ وار صـبر شما نیز همچون دیگر خواهران داغدار شهدا زینب! خواهر عزیزم
  .هم با عمل و هم با گفتار ؛شهیدان باش آور خونوار پیامزینب
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  )ساوجبالغ 1337 - 1359(پور اهللا سامانیشهید باب 
تر از مسئولیت من است؛ چـون شـما   مسئولیت شما به خدا قسم سنگین! اي مادر

اسالم را با زبان مقدسـت بـازگو کنـی و جهـاد در راه      )سالم اهللا علیها(باید همانند زینب
. به دیگران بگوییـد  )سالم اهللا علیها(و زینب )سالم اهللا علیها(فاطمه خدا را همچون رهبرت،

گونه ناراحتی در دل نداشته باشـید و صـابر و شـکیبا و مقـاوم در     بر شماست که هیچ
  .١»خداوند با صبرکنندگان است«ها بایستید که ها و دشواريبرابر سختی

  
  )کنگاور 1326 - 1362(فر شهید پیرمحمد سجادي 

ت نمـایی و در بالهـا و     انتظار دارم که زینب! همسرم گونه به تربیت فرزنـدان همـ
مبادا با داد و فریادهاي خـود  . ها شکیبا باشی که خداوند صابران را دوست داردسختی

  .و فرزندانت باعث خوشحالی دشمنان خدا و غمگینی دوستان خدا شوي
  

  )ابهر 1341 - 1364(شهید علی سرداري عمیدآبادي  
صـبر را پیشـۀ   . عاجزانه از شما تقاضا دارم که براي من گریـه نکنیـد  ! مهربانممادر 

صـبر کـرد و حاللـم کـن و از دیگـران       )سالم اهللا علیها(خود قرار بده همچنان که زینب
تـو بایـد افتخـار کنـی؛     . اگر گریه کنی، مرا ناراحت خواهی کـرد . برایم حاللیت بطلب

، )علیـه السـالم  (ه اگـر خـدا قبـول کنـد، حسـین     ام کـ من راهی را انتخاب کـرده ] زیرا[
؛ ٢»انّ اهللا مـع الصـابرین  «صبر کنید کـه  . انتخاب کرد )سالم اهللا علیها(جگرگوشۀ فاطمه

  .»خداوند با صابران است«
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  )جهرم 1334 - 1362(حسین شاهپوریان شهید غالم 
وظیفۀ اصلی شما ساختن و اسـالمی کـردن و تربیـت اسـالمی فرزنـدان      ! خواهرم

شما متعلّق بـه اینجـا نیسـتید،    . و سعی کنید فریب دنیا و ظواهر دنیا را نخورید است
  .وار صبر و تحمل را پیشه نماییدزینب. بلکه مال آخرتید

  
  )شیراز 1338 - 1361(رضا شجاعی شهید غالم 

باشید و در برابـر مشـکالت    )سالم اهللا علیهما(همچون فاطمه و زینب! خواهران عزیز
  .ماییدصبر را پیشه ن

  
  )جهرم 1344 - 1365(رضا صابر جهرمی شهید علی 

وار باشـند و بـرادرانم   خواهم که اگر در راه خدا کشته شـدم، زینـب  از خواهران می
  .راه شهدا را ادامه دهند و مطیع امام باشند

  
  )شهرکرد 1344 - 1365(رضا طادي بنی  شهید غالم 
بـه شـما و همـۀ خـانواده     در شهادت من صبور باش و در شهادت فرزندت ! مادرم

اسـتوار و   )سالم اهللا علیهـا (خواهم که چون حضرت زینباز خواهرم می. گویمتبریک می
  .د که شهادت آرزوي جاوید من استیمقاوم باشد و در شهادت من غمگین مباش
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  )فریدن 1339 - 1365(شهید احمدرضا طاهري  
 )علیــه الســالم(حســینمـن درس ایثــار و مردانگــی، آزادي و شــهادت را از مـوالیم   

ن شاء اهللا که شما بازمانـدگانم نیـز درس صـبر و گذشـت و شـهامت را از      ا. امآموخته
  .بیاموزید )سالم اهللا علیها(زینب
  

  )البرزده 1337 - 1362(شهید سعید عزیزمحمدي  
در مـرگ بـرادرت    )سـالم اهللا علیهـا  (خواهم که همچون زینـب از تو نیز می! خواهرم

وبندة منافقان و دشمنان باشی و در مرگم هراسـان نبـاش و آه و نالـه    بردبار باشی و ک
  .خواهندنکن که دشمنان همین را می

  
  )مرند 1339 - 1362(آباد وند محبوبشهید یعقوب فتحی 
اسـتوار و محکـم بایسـت و     )سالم اهللا علیها(تو بعد از من مانند حضرت زینب! مادرم

  .از جمعه و دعاي کمیل، یاد مرا گرامی دارمقاوم باش و با حضور خود در مزارم، نم
  

  )الر 1343 - 1365(سیدي شهید حمیدرضا فرد قلعه 
بردبـار و باحوصـله    )سـالم اهللا علیهـا  (همچون زینـب ! هران و برادران بزرگوارمااما خو

انقـالب فرهنگـی را بـه     ... .دهنـد باشید که خیلی از خواهران برادرشان را از دست می
خـواهم صـبري   از خداوند متعـال مـی  . آن و عبادت را فراموش نکنیدقر. اتمام رسانده

  .زینبی به شما عطا کند
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  )قصرشیرین 1345 - 1366(اهللا فالحی شهید عزّت 
سالم بـر تـو اي   ! اي مادرم )سالم اهللا علیها(قهرمان باش چون زینب: سخنی با مادرم

دیـدار معبـود و وصـال     سالم از فرزندي که اکنون در خاك و خون غلتیده و به! مادرم
سـالم  (و الگوي زنان و اسوة تمام نساء عالم تا روز ازل، فاطمـۀ زهـرا   )علیه السالم(حسین
خشنودم اگر حق مرا بپذیرد و تو نیز خشنود باش کـه خداونـد اجـر    . گردیده )اهللا علیها

  .دهد بر صابران و بر مصیبت عزیزانشانمی
  

  )گرمسار 1338 - 1361(شهید مهدي فوالدي  
ن و صبور باش که خداوند صـابری ] داشته[ها استقامت ها و مصیبتدر برابر سختی

اگر هر سختی در راه خدا به تو رسید، استقامت و صـبر کـن   . را دوست دارد در راهش
باشـید و   )سالم اهللا علیها(خواهم همچون زینبمی. ... که خداوند دوست دارد صابرین را
تحمل صبرش را در مصیبت به آن بزرگی کـربال کـه    او را بشناسید و مقلّدش باشید و

  .جلوي چشمش اتّفاق افتاد، سرمشق خود قرار دهید
  

  )سنقر 1336 - 1360(اهللا قاسمی شهید حشمت 
البنین طاقت و توان داشـته   نکند که با مردن من ناراحت شوي، باید مثل ام! مادر

علیـه  (رو حسـین ه دنبالـه باشید و بعد از مرگ من فرزندان دیگرت را تشـویق کنـی کـ   
  . و پیرو خمینی باشند )السالم

وار بعد از من تحمل داشته باشـید و گریـه و زاري نکنیـد    شما نیز زینب! خواهرانم
خـورم،   ام و پـیش خـدا روزي مـی   مـن زنـده  ! نـه . امکه دشمنان فکر کنند من مـرده 

شـاد و خنـدان    بعد از مرگ مـن همیشـه  ! خواهرانم. که خداوند وعده داده استچنان
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باشید که با خندة شما چشم تمام دشمنان انقـالب و چشـم دشـمنان امـام خمینـی      
وقت خدا را فراموش نکنید و بعد از نماز برایم دعا کنیـد  بزرگ کور خواهد شد و هیچ 

  .که خدا مرا جزو شهداي راه خویش قرار دهد
  

  )اهرم 1337 - 1367(شهید حسن قدرتیان  
 )سـالم اهللا علیهـا  (خواهم همچون حضرت زینـب خواهران میاز خواهر عزیزم و همۀ 

  .زندگی و در مرگ بنده صبر را پیشه کنند
  

  )فیروزآباد 1343 - 1365(اهللا قربانی شهید حشمت 
اي و اي خواهر گرامی که تو را بسـی  ها کشیدهتو اي مادر گرامی که براي من رنج

صـبور و   )سـالم اهللا علیهـا  (نـب امیدوارم که در سوگ من همچون حضرت زی! امرنج داده
داغ عزیز بسیار سخت اسـت،  . مقاوم باشید و با صبر خود دشمنان اسالم را رسوا کنید

اس و قاسـم  در سوگ علی )علیه السالم(گونه که حسین ابن علیهمان علـیهم  (اکبر و عبـ
ا خـواهرش را بـه صـبر        )السالم گریه کرد و گفت با رفتن شما پشت مـن شکسـت، امـ

انّ اهللا مـع  «امیدوارم که شما نیز در غـم مـن صـبر کنیـد کـه      ] من هم[د، دعوت کر
  .٢»ع الهديو السالم علی من اتب«، ١»الصابرین
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  )بیدخون 1342 - 1365(شهید قنبر قنبري  
سـالم اهللا  (از زینـب در مرگم گریه و زاري نکنیـد، صـبر داشـته باشـید و     ! خواهرانم

وظیفـۀ شـما رسـاندن پیـام مـا       . ان آمده، یاد کنیـد و آن بالهایی که بر سر ایش )علیها
  .باشدمی

  
  )چناران 1331 - 1365(شهید نوراهللا کاظمیان  

بدان و آگاه باش با شناختی که نسـبت بـه شـما    ! همسر فداکار و دلسوز و مهربان
کنم و به همین منظور شما را به صـبر و شـکیبایی و پاسـداري از    دارم، تو را درك می

ریختـه شـده اسـت، سـفارش       )علیـه السـالم  (به دادخواهی خون حسین خونم که همانا
دانـم تـو   حرکت کنـی، گرچـه مـی    )سالم اهللا علیها(کنم و انتظار دارم همچون زینبمی

  .خود زینبی
  

  )اندیمشک 1349 - 1365(رضا کریمی شهید علی 
و  نشسـت   بر سوگ برادر خود )سالم اهللا علیها(گونه باش که زینبزینب! تو خواهرم

علیـه  (اي در آن جو پرخطر خواند که گویی علـی چنان خطبهبه اسیري گرفته شد و آن
  .صبر را پیشه کن! خواهر عزیزم. گویدزنده شده و خطبه می )السالم
  

  )همدان 1348 - 1364(شهید جعفر گوهري وثوق  
من راضی نیستم در عزاي من گریه کنیـد و لبـاس   : اما وصیتم به مادر و خواهرانم

شـوند و افتخـار   یاه به تن بکنید؛ چراکه در این صورت دشمنان اسالم خوشحال میس
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و در  ١]اسـت [اید که در چنین زمانی یار اسـالم  کنید که چنین فرزندي تربیت نموده
باشـید کـه در شـهادت     )سـالم اهللا علیهـا  (همانند زینب. این راه به شهادت رسیده است

  .و اسالم را زنده نمودصبر کرد  )علیه السالم(برادرش، حسین
  

  )ریزنی 1340 - 1364(شهید محمدرضا مبین  
از تـو  ! خـواهم و تـو اي خـواهر مهربـانم    من از خدا براي شما صبر و اجر نیکو مـی 

ها زیـاد خـود را ناراحـت    خواهم که پدر و مادرم را تسکین قلبی باشی و جلوي آنمی
ن و بـه یـاد زهـرا و دختـرش     ها را به صـبر دعـوت کـ   نکن و هرگاه ناراحت شدند، آن

  .بیاندازشان که چه خون جگرها خوردند )سالم اهللا علیهما(زینب
  

  )تویسرکان 1341 - 1364(رضا محمدبیگی شهید علی 
اگر خداوند حکیم سرنوشت مرا شهادت تقـدیر فرمـوده بـود و مـرا نیـز از پیـروان       

وار رم زینـب کاروان شهداي کربال محسوب فرمودند و به شـهادت رسـیدم، دوسـت دا   
صابر و شاکر بوده باشید و مرا از صبر و شکیبایی خود در مقابل دشمن مسرور و شـاد  

در  )سـالم اهللا علیهـا  (کـه بـه خـواهرش زینـب     )علیه السالم(گردانید و به قول امام حسین
مبادا شیطان حلم و صبر شما را بربایـد کـه اجـر شـما از     «: لحظات آخر وداع فرمودند

دانـم، در  هایی که از شما مـی اطمینان دارم و با توجه به آن محبتو من » دست برود
  .این راه صابر و بااستقامت خواهید بود و درس صبر را به دیگر مادران خواهید داد
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  )شهرمشکین 1333 - 1361(دیوانی شهید جمشید محمدي صاحب 
ی و همچـون  گونـه ادامـه دهـ   امیـدوارم راه بـرادرت را زینـب    .سالم بر تو! خواهرم

  .صبر و تحمل بنمایی )سالم اهللا علیها(زینب
  

  )اصفهان 1340 - 1361(شهید جواد معتمدي محمدآبادي  
اسـتقامت کنیـد و نـاراحتی بـه خـود راه       )سـالم اهللا علیهـا  (همانند زینب! خواهرانم

  .ندهید
  

  )بروجن 1337 - 1364(شهید سیدمحمد میرصالحی بروجنی  
. ... بـاش و اسـتقامت کـن    )سـالم اهللا علیهـا  (زینـب  ]هماننـد [پس از شهادت مـن،  

اي، بعد از شهادت من هم بر مصائب صـبر کـن   تاکنون در مصائب صبر کرده! همسرم
  .و بدان که هرچه بیشتر سختی بکشی، اجرت بیشتر است

  
  )الهیجان 1337 - 1365(شهید محمدرضا نظري منتظر  

در فـراق از دسـت دادن   ! اسـت  )سالم اهللا علیهـا (اي همسرم که الگویت فاطمۀ زهرا
  ام را هـم داري کـه   )سـالم اهللا علیهـا  (شوهرت الگوي دیگـري همچـون حضـرت زینـب    

به مانند کوهی استوار بایست و نشان بـده کـه در راه احیـاي    . المصائب مسلمین است
ت چنـدانی داشـته    حق، از دست دادن شوي و زندگی و هر چیز دیگر نمی تواند اهمیـ

  .باشد
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  )گلپایگان 1338 - 1362(سیدعباس نوربخش شهید  
سـالم اهللا  (وار رسالت خون من را به دوش کشید و زینـب زینب! و شما اي خواهران

اي که در روز عاشورا در میان گودال قتلگـاه بـه دنبـال    را به یاد آورید، آن لحظه )علیها
  .کنیدگردد؛ لذا شما همچون او استقامت سر برادر میتکّه و بی جسد تکّه

  
  )سمنان 1336 - 1364(اکبر نیکو شهید علی 

به خودت ببـال  ! مادر عزیزم. هرگز احساس ضعف و ناراحتی نکنید! خانوادة عزیزم
خـواهم کـه تـا    را رفتنـد و از تـو مـی    )علیه السالم(و افتخار کن که فرزندانت راه حسین

تـا آقامـان، امـام     وار باشی و براي امام و اسالم دعا کنی و نمـاز بخـوانی  هستی، زینب
  . بیاید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

  
  )بروجن 1340 - 1364(اصغر یاري بروجنی شهید علی 

وارد شـد   )سالم اهللا علیهـا (هایی که بر حضرت زینبمصیبت! مادر و تو خواهر عزیزم
تـی  حرمها از یک طرف و اسارت و بیرا به خاطر بیاورید؛ غم شهادت برادر و برادرزاده

  .صبور باشید )علیه السالم(ۀ اطهاربا توسل به ائم. من از طرف دیگردش
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  به صبر امت اسالمی دعوت: سوم بخش  

  
  )تهران 1341 - 1363(شهید اسماعیل احمدخان بیگی  

وقت از مرگ نهراسید و کشته شدن در راه خدا را افتخـار  هیچ! امت مسلمان ایران
  .ب برنداشته و صبرتان را زیاد نماییدبدانید و دست از انقال

  
  )اراك 1344 - 1366(شهید ابوالفضل اسدي عراقی  

باید با همـان شـور   . بگذارید منافع مال دیگران باشد و خدا مال شما! اي همرزمان
طلـب و  هـاي فـداکاري فرصـت نفـوذ عناصـر فرصـت      و شوق اولیه با حضور در صحنه

ل     .تاجرمسلک را به صفوف انقالبی ندهید شما راضی به رضاي خـدا باشـید و در تحمـ
دست از صبر برندارید و سعی کنید لذّت سنگ زیر بودن بـراي  . مشکالت صبور باشید

هایی که مرد لطف هستند، در دنیـا  بدانید آن. اسالم و انقالب را به هیچ چیز نفروشید
تـر  بـه خـدا نزدیـک   از سلسلۀ انبیا گرفته تا مراتب پایین اهل ایمان، هر که . ترندناکام



 

    )دفتر دهم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      90
 

ایـد، بدانیـد خـدا دوسـتتان     اش بیشتر است و اگر به ابتال گرفتـار نشـده  باشد، ناکامی
بهتر کـه همـه غـرق    . مان بروز کندشویم تا استعدادهاي الهیبه ابتال گرفتار می. ندارد

هـا از عنصـر صـبر اسـتفاده کنـیم،             اگـر در سـختی  . در خون شویم، ولی حـق بمانـد  
 )علیـه السـالم  (حسین. م شرایط را به سود خود تغییر داده و سرافراز بیرون آییمتوانیمی

. ... گیري از او را پیـدا کنـیم  تجلّی خداست؛ باید خودمان را قوي کنیم تا قدرت شکل
ت صـبر بخوانیـد کـه خـدا         در موقع مالمت و زخم زبان مخالفان انقـالب، نمـاز بـه نیـ

کنیم؛ چه بهتـر  ما این عمر را طی می. کندمی هاي شما نازلخودش آرامش را در دل
  .که براي او حرکت کنیم و در خطّ او گام برداریم

  
  )همدان 1351 - 1366(شهید عبدالرّضا اطهري صحت  

اگر شما مثـل بـرادران و خـواهران و پـدران و مـادران شـهیدپرور صـبور باشـید،         
  .سالم عزیز بازگردندمنافقان مزدور و خائن ضربه خواهند خورد و شاید به آغوش ا

  
  )کرج 1340 - 1361(شهید سیدساعد افتخاري  

 با سالح صبر و استقامت، قلـب دشـمنان اسـالم را هـدف بگیریـد و آن را سـوراخ      
  .لرزدهراسد و بر خود میسوراخ کنید که دشمن از صبر و شکیبایی شما می

  
  )نائین 1342 - 1361(شهید احمد امامی بافرانی  

ــ ــت اســالمی، پیک ــان مکتــب اســالم،راســت ارگران راه حــق و حقیقــت،ام  قامت
رحمـت و بشـارت   ! هاي پوشالی قرنامیددهندگان محرومین جهان، نابودکنندگان بت

بخـش ائمـۀ   خدا بر شما باد که با فرمان الهی و چـراغ راه قـراردادن دسـتورات نجـات    
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ـ       )علیهم السالم(اطهار ت سـتمگران و  و پیـروي از ولـی فقیـه توانسـتید در قـرن حاکمی
جباران، مشعلی فروزان در ظلمت حاکم بر جهان روشن کـرده و روزنـۀ امیـدي بـراي     
ت سـردمداران فسـاد را بـه خطـر         ستمدیدگان و محرومان به وجـود آوریـد و حاکمیـ
اندازید و چنان کنید که امام عزیزمان بگویند ایـن قـرن، قـرن غلبـۀ مستضـعفین بـر       

خدا بر بندگان صابر و مقـاوم خـدا کـه در برابـر      بشارت و رحمت. ... مستکبرین است
ها و مشکالت سر تسلیم فرود نیاورده و در مسیر الـی اهللا امیـد بـه پیـروزي و     سختی

گاهشان خـداي عالمیـان اسـت و راضـی بـه      هایی که یگانه تکیهکمک الهی دارند؛ آن
ن بـه حادثـۀ   هاي پیروزي از جانب او یقین دارند؛ آنان کـه چـو  رضاي اویند و به وعده

مـا بـه فرمـان خـدا بـه      «سخت و ناگواري دچار شوند، صبوري پیش گرفته و گوینـد  
  .١»سوي او رجوع خواهیم کرد

  
  )فومن 1341 - 1365(شهید لطیف پسندیده  

همانند پیروان دین و الگوهاي خود، صبر و اسـتقامت را پیشـه کنیـد و بـه پـیش      
سـفارش کـرده، هـم صـبر را و هـم      روید که پیروز خواهید شد و قرآن نیـز هـر دو را   

  .استقامت را و خداوند با صابران است
  

  )اقلید 1342 - 1365(اهللا تدین شهید ولی 
انّ «: فرمایـد امیدوارم که شما در همۀ کارهایتان صابر باشید؛ زیراکـه خداونـد مـی   

  .»خداوند با صابرین است«؛ ٢»اهللا مع الصابرین
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  )لخالخ 1342 - 1365(علی جمشیدي شهید نیت 
؛ ما نیـز  ١»یا ایها الّذین امنوا اصبروا او صابروا و رابطوا«اي که تو خود فرموده! خداوندا

در این راه صبر و بردباري کردیم و خواهیم کرد و از وطن و ناموس و دین خـود دفـاع   
  . خواهیم کرد

  
  )استهبان 1345 - 1365(شهید محمدرضا جوهري  

رویم تا انتقام خـون عزیـزان شـما را بگیـریم و     یما م! هاي معظّم شهدااي خانواده
. راه کربال را براي آزادي و خالصی فرزندان شما باز کنیم؛ شما هم صبر داشـته باشـید  

رویم تا روح عزیزانتان شاد باشـد و جسـد آنـان    ما می! هاي معظّم مفقودیناي خانواده
سـرا  هاي شهدا، اُم بر خانوادهسال. ها را فراهم کنیمرا به شما بازگردانیم و راه آزادي آن
کنند براي خدا تا رزمنـدگان مـا بهتـر بتواننـد در     و مفقودین و جانبازانی که صبر می

امیدوارم که خداوند بـه همـۀ شـما صـبر و اجـر جزیـل عنایـت        . ها کارزار کنندجبهه
  .بفرماید
  

  )کاشان 1342 - 1364(زاده حسین حسنشهید غالم 
هاي حق علیه باطـل و بـا سـالم    ولین و رزمندگان جبههبا سالم خدمت اُسرا و معل

مجدد خدمت تمام کسانی که به هر نحوي و در هر لباسی در راه جمهـوري اسـالمی   
دارند، از دوستان عزیز گرفته تا رزمندگان عزیز و از کارمندان ادارات گرفتـه  قدم برمی

هاي اُسـرا و معلـولین کـه    ههاي شهدا تا خانوادتا مردم شهیدپرور روستاها و از خانواده
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گویـان  شان مشت محکمی بـه دهـان یـاوه   با روحیۀ ارزندة خود و صبر زیاد و پایداري
  .انددار خوبی براي پروردگار یکتا بودهمنافق زدند و ثابت کردند که امانت

  
  )سمنان 1340 - 1362(شهید احمدرضا خالصی  

م و استوار باشید کـه اسـتواري   در این امتحان الهی مقاو! شما خانوادة معظّم شهدا
و پایداري شما استواري و پایداري انقالب و اسالم اسـت و مقاومـت و ایثـارگري شـما     

در شهادت داداش حسـن هـم ناراحـت    . ... باعث حسرت و ناامیدي دشمنان خداست
انّ اهللا «نباشید و بر شهادتم صابر باشید و صبر پیشه کنید که خدا بـا صـابرین اسـت؛    

و اگر خدا شهادت را نصیبم کند، هیچ ناراحت نباشید که امانت خـدا را   ١»برینمع الصا
اید و گریه کنید بر شهید کـه باعـث تـداوم انقـالب اسـت، ولـی هـیچ           به او بازگردانده

  .تابی نکنید که باعث شود دشمنان شاد شوندبی
  

  )تهران 1334 - 1362(اهللا خسروي شهید حبیب 
پرچم اسـالم را در   داشته باشید تا با صبر و استقامت، وحدت! ملّت سلحشور ایران

  .پا نماییدسراسر گیتی بر
  

  )بهبهان 1344 - 1365(شهید عبداهللا خواجه اسدي  
صـلّی اهللا علیـه و   (خواهم بر مشکالت صبر کنند و از حضرت ایوب پیـامبر از همه می

ه فرزنـد و تمـام   بیاموزیـد کـه در یـک روز خداونـد بـراي آزمـایش او دوازد       )آله و سلّم
هللا رب الحمــد« گفــت،اش را گرفــت و او صــبر کــرد و تنهــا چیــزي کــه مــیهســتی
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بود که بر زبانش جاري بوده و شما هم بدانید که هرچه پیش آید، آزمـایش  » العالمین
الهی است و باید عمل کنید و این را بدانید که هرچه بیشتر صبر کنید، اجر و پـاداش  

  .شما نیز بیشتر خواهد شد
  

  )بافق 1343 - 1366(زاده بافقی شهید رضا دهقان 
صبر و پایداري را پیشه کنید و استقامت داشته باشید کـه خـدا بـا    ! اي امت اسالم

صبرکنندگان است و بدانید که ملّت ایران، امروز در امتحـان الهـی واقـع شـده اسـت؛      
  .پس سعی کنیم همه از این امتحان الهی سربلند به درآییم

  
  )یزد 1343 - 1364(علی دهقانی اشکذري انشهید بم 

بر شما مسلمین است که چـون کـوهی اسـتوار تـا     : پیامم به امت شهیدپرور ایران
  .هاي منطقه ایستادگی کنیدآخرین قطرة خونتان در برابر کفّار جهانی و صهیونیست

  
  )کازرون 1345 - 1365(نسب شهید مصطفی دیانتی 

وحدت خود را حفظ کنید و اسـتقامت کنیـد   اگر طالب پیروزي و نصرت هستید، 
شـود  هاي صلح را که از گلـوي شـوم بلنـد مـی    نغمه. و مشکالت جنگ را تحمل کنید

خفه کنید؛ چراکه صلح با صدام، بیعت با یزید است و حسینیان هرگز دست بیعـت بـا   
  .یزیدیان نخواهند داد

  
  )تهران 1342 - 1362(شهید داود رسولی  

  .شید و بر خدا توکّل کنید و اسالم را یاري کنیددر کمبودها صابر با
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  )شهرکرد 1340 - 1366(شهید سیدفرهاد رضوي قهفرخی  
در کار دین صبور باشید و یکدیگر را بـه بردبـاري و پایـداري سـفارش     ! اهل ایمان

کنید و مراقب کار دشمن باشید و از خدا بترسید، باشد که پیروز و رستگار شـوید و از  
  .نماز یاري جویید که نماز در دین امري بزرگ و دشوار استخدا در صبر و 

  
  )تهران 1339 - 1362(شهید داود صادقی  

سـرا و شـفا بـراي شـهیدان     هاي شهدا، مفقـودین و اُ آرزوي صبر وافر براي خانواده
وار پیـام مـرا کـه همانـا     زینـب ]. ... را دارم[زنده و آرزوي فتح نهایی رزمندگان اسالم 

م و در خطّ امام بودن اسـت بـر دوش کشـید و صـبر را پیشـۀ خـود       پاسداري از اسال
  .سازید

  )میانه 1343 - 1364(شهید محسن صادقی  
داریـد کـه دشـمنان اسـالم          هـا را همچنـان گـرم نگـه    انتظار دارم جبهه! عزیزانم

ت حـزب   هاي آخر را مینفس کشند و نصرت خدا نزدیک است و همچنان که شما امـ
صـبر و   ١هـا هـا و نامالیمـت  طور در برابر تمامی سـختی ان دادید، هماناهللا تا حاال نش

استقامت را پیشه سازید و کارها را به خدا واگذار کنید و هرگز اجـازه ندهیـد در برابـر    
ها صبر را پیشه سـازید و بـا   ها یأس بر شما غالب شود و در برابر تمامی سختیسختی
ترین آفت انقـالب بـوده و   گدگی کنید که بزرطلبان مقابله و در برابرشان ایستافرصت

  .ها را در تاریخ از اینان خورده استاسالم شدیدترین ضربه
  

                                                             
  هانامالیمتی: در اصل وصیت -1



 

    )دفتر دهم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      96
 

  )مالیر 1345 - 1365(شهید محمدرضا صباغی  
هـاي ایـن دنیـا صـبور و     در برابر مشکالت و نامالیمـات و سـختی  ! اي امت بزرگ

در زنـدگی صـبور    )سـالم اهللا علیهـا  (مانند زینب. ... بردبار باشیم که خدا با صابران است
هـم   )صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلّم  (غذایی ناراحت نباشید که پیغمبر دباشید و از کمبود موا

طـوري کـه حضـرت    به این درد ما دچار شده است؛ خالصه ما باید صبور باشیم همان
و نـور   )السالم علیه(اکبرو علی )علیه السالم(در مرگ عزیزانش حسین )سالم اهللا علیها(زینب

  .چشمان خود صبور بود و صبر را پیشۀ کار خود کرد
  

  )ورامین 1340 - 1365(شهید مهدي صدیقی  
اگر پیشامدي هم براي ما به وجود آمد، براي خدا صبر نماییم و خـدا را شـکرگزار   
باشیم و این را در نظر داشته باشیم که هرکس کـه در درگـاه خداونـد مقـام بـاالتري      

بالهـا بـراي دوسـتان    «؛ »ءالبالء للـوال «آورد بالهاي زیادتري به او رو مـی  داشته باشد،
کنم که صـبر نماییـد کـه هـرکس کـه داراي      پس از شما عزیزان خواهش می؛ »است

  .شودصبر شد، داراي یقین می
  

  )نهاوند 1316 - 1370(شهید محمد طالبیان  
اگـر خواسـتید گریـه    با استقامت و صبر خود به دهان ضد انقالب مشـت بزنیـد و   

طـراز  هـا هـم  با یـک تـار مـوي آن   ] حتّی[کنید، براي شهداي کربال گریه کنید که ما 
  .نیستیم
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  )تهران 1344 - 1362(شهید منصور طهماسبی چالکو  
صـبر داشـته باشـید و    . الزمۀ انقالبی بودن و مسلمان بودن، تحمل مشکالت است

  .پشتیبان محکمی براي انقالب باشید
  

  )نجف 1330 - 1365(مدحسین فاضلی شهید مح 
ضمن اینکه ما در هـر سـال بـا مـواردي همچـون خـوف و جـوع و نقـص مـال و          

شویم، باید صـبر و ثبـات و اسـتقامت بـه خـرج دهـیم تـا        محصول و جان امتحان می
واقـع شـویم کـه در ایـن صـورت در برخـورد بـا بالهـا و          ١»و بشّر الصابرین«مشـمول  

مهابـا و  دانـیم؛ لـذا بـی   خدا و در نهایت مراجعه به خـدا مـی  ها جان خود را از مصیبت
هـاي حـق علیـه    هاي امتحانات الهی همچون جبهـه بدون هراس و با جرأت در صحنه

شـویم و  باطل وارد شده و ان شاء اهللا به مدد الهی با موفقیت و سـربلندي خـارج مـی   
  .گیریممدرك قبولی انسان کامل و متعالی را از خالق رحمان می

  
 )تهران 1342 - 1362(ید مسعود فتّاحیه شه 

ن شاء اهللا که خداوند اجر فـراوان  هاي ایمان است و اصبور باشید که صبر از نشانه
  .به شما عنایت بفرماید

  
  )شیراز 1336 - 1362(حسین فربود شهید غالم 

صبر و استقامت و ذکر خدا را داشته باشید کـه خداونـد   ! برادران و خواهران عزیزم
نکنـد باعـث شـوید کـه خداونـد از مـا           . کشور ایران را محـلّ امتحـان قـرار داده    فعالً
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گردان شود و تا موقعی که عالمی بر روي زمین هست، این مبارزه هم هست و تـا  روي
عجـل  (شما برادران و خواهران با عملتان قلب امام زمـان . مبارزه هست، شما هم باشید

  .د سازید و رضایت خدا را بخواهیدرا خشنو )اهللا تعالی فرجه الشریف
  

  )نقده 1340 - 1361(شهید مهرداد فروردین  
هرچقدر توان و استقامت و بردباري و تـوان جسـمی و فکـري داریـد، در راه ایـن      
انقالب الهی به کار ببندید و همیشه در هنگام عمل در ذکر خدا باشـید و بدانیـد کـه    

ت  در محضر او هستید؛ چراکه اکنون تمامی جبهه هاي کفر و الحاد، شرك و نفاق همـ
اند که این نور را خاموش کنند؛ اگرچه نخواهنـد توانسـت و شـما کـه حقّیـد، در      کرده

  .حق ماندنتان استقامت ورزید
  

  )شهرکرد 1330 - 1366(شهید سیدجالل کاظمی قهفرّخی  
  .صبر را پیشه کنید تا از آزمایش درست بیرون آیید

  
  )اصفهان 1341 - 1361(نی شهید محسن کاوه باغبادرا 

دانیـد، اسـالم احتیـاج بـه خـون      شما که خودتان را پیرو مکتب خونین اسالم می
استقامت داشته باشید و صبر را پیشه کنیـد؛  . دارد و از کشته شدن ما ناراحت نباشید

  .چون دشمنان اسالم از ایثار و فداکاري مسلمانان به زانو در خواهند آمد
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  )قلهک 1341 - 1365(محسنیان  شهید سید احمدرضا 
کنـد و آنـان کـه صـابرتر     ها را براي آزمایش ما نـازل مـی  خداوند مصائب و سختی

  .باشند، پیروزترند
  

  )خمین 1344 - 1365(نسب شهید ابوالفضل محمدي 
و در کار جنگ صـبر و بردبـاري و   » مسئلۀ جنگ در رأس امور است«: امام فرمود

  .شکیبایی را از دست ندهید
  

  )خرمشهر 1335 - 1367(ید بهروز مرادي قهدریجانی شه 
قدمی در  برابر همۀ شرط پیروزي، ثابت. ١»ان تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«

مشکالت است و ما با استقامت و صـبر در مقابـل ایـن مشـکالت اسـت کـه آزمـایش          
ایش الهـی  ما امیدواریم که همه در نزد خـداي بـزرگ سـرافراز از ایـن آزمـ     . شویممی

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (بیرون آییم و انقالب خود را به صاحب حقیقی او، آقا امـام زمـان  
  .تحویل دهیم )الشریف
  

  )شوشتر 1332 - 1361(زاده شهید ابراهیم مشهدي 
بر برادران و خواهران است که صبر را پیشۀ خود سازند و آن لحظات سـختی کـه   

علـیهم  (گذشت و آن روزهاي سختی که بر ائمۀ مـا می )مصلّی اهللا علیه و آله و سلّ(بر پیامبر
. گذشته را در نظر بگیرند که آن بزرگواران همه با صبر و استقامت پیش رفتنـد  )السالم
در راه اسالم فداکاري کنیـد  ] باشید و[صابر و مقاوم . وقت از شهید دادن نهراسیدهیچ
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تـا مسـتکبر هسـت،    «م که کمر مستکبرین در حال شکستن اسـت و بـه فرمـودة امـا    
هاي شـرق و غـرب پیـروز    و خون است که بر تمام اسلحه» مستضعف باید خون بدهد

  .است
  

  )زابل 1336 - 1367(حسن میرحسینی شهید غالم 
توانیم بگـوییم کـه بایـد اسـتقامت و     با توجه به تجارب تاریخی این حقیقت را می

  .پایداري کرد و خون داد تا حق پایدار گردد
  

  )آران و بیدگل 1342 - 1362(نژاد شهید محسن هاشمی 
تـا رسـتگار و   باید بر این مصائب و مشکالت صبر کرد و تقواي خداي را پیشه کرد 

اي بیش نیسـت کـه بـراي محصـول خـوب      دنیا گذرگاه و مزرعه! آري. سعادتمند شد
  .هاي آن صبر کردبرداشتن از این مزرعه باید زحمت و رنج کشید و بر سختی
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  حاللیت طلبیدن: فصل دوم    
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  )فارس 1332 - 000(حسین آدمی  شهید 
خواهم همچنان که تا به حال نسبت به خانوادة مـن مهربـانی و   از پدر و مادرم می

رفتاري داشتید آن را بیشتر کنید آن هـم نـه چنـد روز، بلکـه تـا آخـر عمـر و        خوش
خـواهم کـه   ها و شما اجر عظیم عطا فرماید و بار دیگر از شما عـذر مـی  خداوند به آن

  .نتوانستم فرزند خوبی براي شما باشم
  

  )شهرکرد 1346 - 1361(هفرّخی بهرام آرامی ق شهید 
مـرا ببخشـید و حـالل    ! برادران و همرزمان عزیزي که در سنگر علم با من بودیـد 

طـوري کـه بایـد    مرا حالل کنید، مـن آن ! پدر و مادر و برادران و خویشان عزیز. کنید
خواهم که مـرا ببخشـد و شـیرش را حاللـم     باشم براي شما نبودم و از مادر عزیزم می

مـرا  ! پـدر و بـرادران عزیـز   . طور که باید به شما خدمت کنممن نتوانستم آن کند؛ زیرا
  .ببخشید
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  )تبریز 1341 - 1362(شهید رضا آذرآبادي حق  
ت دارم   از تمامی برادران و کسانی کـه مـرا مـی    پـدر و  . شناسـند، تقاضـاي حاللیـ

ز بـار  کنم مرا حالل کنیـد تـا قـدري ا   خواهم و خواهش میاز شما حاللیت می! مادرم
  .ام، تقاضاي بخشش و عفو دارمگناهانم سبک شود و از اینکه ناراحتتان کرده

  
  )فسا 1330 - 1365(شهید احمد آریا  

بـودي و امیـد بخشـش وي در    دین و متعهد و وفادارم جز حاللدر مورد همسر مت
از . ... حقّ این حقیر و سپردن این یار باوفا بـه خـداي متعـال مسـئلۀ دیگـري نیسـت      

  .1طلبمبودي میان و خویشان و سایر آشنایان حاللر عزیزان و بستگسای
  

  )اراك 1333 - 1359(شهید علی آقائی  
امیدوارم که مرا حالل کنـی و از اینکـه مـن بـه مأموریـت         ! خانوادة عزیز، عطر گل

از جانـب مـن ببـوس و اگـر بـراي مـن       ] را[اهللا و فاطمـه   روح. روم ناراحت نباشیمی
  .شوم، از تو راضی نمیناراحت باشی

  
  )فریدن 1341 - 1361(اهللا آقایی شهید قدرت 

مـن را ببخشـید؛   ! پیام من به خانوادة عزیزم این است که اي پدر و مـادر مهربـانم  
به زحمت شـما ادا   2]نسبت[چون که من از فرمان شما سرپیچی کردم و دین خود را 

                                                             
  طلبیده: در اصل وصیت - 1
  ناخوانا: در اصل وصیت - 2



 

 105      رســـم بـــردبـــاري

 

هـیچ ناراحـت نشـو تـا روحـم      شیرت را بر من حالل کن و براي مـن  ! اي مادر. نکردم
  .آسوده و آرام گردد

  
  )اراك 1332 - 1362(رحیم آنجفی  شهید 

ام برایم اسـتغفار کنیـد و از خـدا بخواهیـد     اگر شهید شدم، چون خیلی گناه کرده
حاللم کنید، دیدار مـا بـه   . خداحافظ! خواهرانم، برادرانم. که مرا ببخشد و رحمت کند

  .قیامت و دعایم کنید
  

  )استهبان 1344 - 1365(پور ابراهیم شهید رضا 
از اینکـه  ! پـدرم : اي با پدر و مادرم و برادر و برادران دینـی دارم در آخر چند کلمه

خـواهم کـه مـرا    از برادران و خواهرانم مـی . با شما خداحافظی نکردم، مرا حالل کنید
] خواهم کـه می[هایی که با من در رابطه بودند از دوستان و آشنایان و آن. حالل کنند

وصاً از دوسـتان خـوبم حـالل   خص. اند، مرا حالل کننداگر از من بدي و ناراحتی دیده
  . طلبمبودي می

  
  )شاهرود 1324 - 1364(جواد ابراهیمی  شهید 

خـواهم  کنم و از دوستان و آشنایان و اقوام میاز برادر و خواهرم طلب بخشش می
  .که مرا حالل کنند
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  )اردبیل 1328 - 1362(هد صالح ابراهیمی شا شهید 
دانـد مـن از شـماها شـرمنده     در خاتمۀ وصیت شما خواهرانم را که خـدا مـی  

سپارم ام در مورد شماها انجام وظیفه نمایم، به خداي بزرگ میهستم و نتوانسته
و از برادران بزرگوارم خداحافظی کرده و همۀ شما عزیزان را بـه خـداي جهانیـان          

ضی ندارم و امیدوارم که مرا حالل کنید، من هم سعادت دنیـا  دیگر عر. سپارممی
خـواهم در نمـاز و   و آخرت شما را از درگاه خداوند مهربان خواستارم و از شما می

  .دعاي خود امام را فراموش نکنید
  

  )جرقویه 1337 - 1365(علی ابراهیمی محمدآبادي  شهید 
از . ردي و تربیـت نمـودي  فرسا کشیدي تا مرا بـزرگ کـ  زحمات طاقت! پدر عزیزم

هـا  شب! ترهاست و مادر مهربانمخواهم که مرا ببخشی؛ چون بخشش از بزرگشما می
تا صبح از خواب و استراحت خود مایه گذاشتی و خود را به زحمـت انـداختی تـا مـن     

از بـرادران و خـواهرانم   . راحت باشم، از اشتباهات فرزند حقیرت درگذر و حاللـم کـن  
     ،انـد مرا ببخشند و از کلیـۀ خویشـاوندان کـه از مـن اشـتباهاتی دیـده      مندم که تقاضا

  .برایم طلب مغفرت نمایند] خواهم کهمی[
  

  )فارس 1343 - 1366(آبادي سیدابوالفضل آتشی مریم شهید 
هـاي تـو سـرپیچی نمـودم، پشـیمان هسـتم و       از اینکه از نصیحت! اي پدر عزیزم

عجـل اهللا  (خداوند بخواهید که ظهـور امـام زمـان   امیدوارم که مرا ببخشید و همیشه از 
هرچنـد قـدر شـما را ندانسـتم و از     ! و اي بـرادرانم . را نزدیک نماید) تعالی فرجه الشریف
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وجودتان استفاده نکردم، ولی امیدوارم مرا ببخشید و براي سالمتی امام همیشـه دعـا   
  .نمایید
  

  )اصفهان 1342 - 1361(محمدرضا احتشامی  شهید 
مادر و خـواهر و بـرادر و دوسـتان و آشـنایان و از همـه و همـه حاللیـت             از پدر و

 .سپارمطلبم و همۀ شما را به خدا میمی
  

  )اصفهان 1344 - 1366(محسن احمدپور  شهید 
بخشـید و اگـر عملـی    تر را میشاء اهللا که همگی شما این برادر حقیر و کوچکان 

ا را فراهم کـرده اسـت، از همـۀ شـما     ام که موجب ناراحتی شمناشایست مرتکب شده
در آخر از دوستان و آشنایان تقاضا دارم که اگر ایـن حقیـر غیبتـی    . طلبمحاللیت می

  .ام که موجب ناراحتی شما شده، مرا عفو فرمایید و حالل کنیدیا عملی انجام داده
  

  )تبریز 1341 - 1361(زاده سراي قلی احمديحسین شهید 
هـاي مـادر و پـدرم در یـک     رشد کردم، بـر اثـر هـدایت   گی که شروع به من از بچ

کـنم و از  ر را میپدر و مادرم کمال تشکمحیطی مذهبی رشد نمودم و از این جهت از 
ت کـرده  چون من خیلی آن ؛خواهم که مرا حالل کنندها میآن هـا  ام و از آنها را اذیـ

  .طلبمحاللیت می
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  )سبندرعبا 1339 - 1365(طلب محسن اخالص شهید 
شیرت را بر من حالل کن و از من راضی باش که رضاي تو رضاي خداونـد  ! مادرم

مرا ببخش که بسیار اذیت کردم و حاللم کن و برایم دعا کن که بسـیار محتـاج   . است
بر مرگم گریـه و زاري نکـن کـه مـرگ حـق اسـت و شـهادت در راه معشـوق         . دعایم

  .شودافتخاري است که نصیب هرکس نمی
  

  )یزد 1334 - 1365(دمحمود اخوان طباطبایی سی شهید 
کنم که اگـر ظلمـی از طـرف مـن بـه او شـده اسـت،        همسر مهربانم را توصیه می

  .ببخشد
  

  )جهرم 1337 - 1361(پور عبدالرّسول ارسالن شهید 
خداوند رحمان است؛ تو نیز بـه  . آزردمگداري تو را میمرا حالل کن که گاه! مادرم

  .مرا ببخش و حاللم کنپیروي از خداوند متعال 
  

  )شمیران 1338 - 1360(احمدعلی ازگلی  شهید 
ه و    عمو ـ خاله ـ شـوهر عمو ـ زن(در خاتمه از همۀ دوستان و آشنایان  خالـه ـ عمـ

هـا  و از همـۀ فرزنـدان آن  ) دایـی شوهرش و یـا پـدربزرگ و مـادربزرگ ـ دایـی ـ زن      
همـه مـن از هـر دوي شـما     بـیش از  ! پدر جـان و مـادر گرامـی   . ... طلبمحاللیت می
وسـیله مـورد    طلبم، امیدوارم که مرا مورد عفو خود قـرار دهیـد تـا بـدین    حاللیت می

پـدر  . از خواهر و برادران خود نیـز بـرایم حاللیـت بطلبیـد    . بخشش خداوند قرار گیرم
  .همۀ آشنایان و دوستان را از من راضی گردانید! جان
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  )سلماس 1345 - 1365(جمال اسدزاده  شهید 
دانم که در طـول ایـن چنـد سـال غیـر از      کنم، میسخنم را با خواهرم آغاز می... 
خواهم که مـرا ببخشـید و   از شما می. امهاي ناروا و اذیت براي شما کاري نکردهسخن

همگــی را بــه خــدا          . بــراي شــما آرزوي موفقیــت دارم، از طــرف مــن نگــران نباشــید
ترسـم  مـی ] کـه [چند تنها خواستارم که مرا ببخشد، هر از خداوند متعال. ... سپارممی

نبخشیده این دنیاي زودگذر را وداع کنم، به همین خاطر اگر تا به حـال بـدي و کـم   
ام، خواسـتارم کـه مـرا بـه بزرگـواري خودتـان       احترامی به شما و تمامی عزیزانم کرده

زودي با حاصل شـدن   شاء اهللا که بتوانم بهان . طلبممن از همه حاللیت می. ببخشید
ر نشـد، بـاز از همـۀ شـما حاللیـت                         پیروزي شما را مالقات کنم و اگر هم دیـدار میسـ

از مادرم بـه خـاطر اینکـه نتوانسـتم حـقّ او را ادا کـنم و بـه انـدازة کـافی          . طلبممی
  .احترامش کنم، خواستارم که به بزرگی خود و عاطفۀ مادري خود مرا ببخشد

  
  )اراك 1343 - 1365(اسدي قربان علی شهید 

کـنم و بـراي شـما نـزد     مهربانم قـدردانی مـی   1*از زحمات ! پدر و مادر عزیز من
از برادران و خواهرانی که در زندگی مـرا یـاري کردنـد،    . کنمخداوند طلب آمرزش می

ها آرزوي موفقیت از درگـاه خداونـد متعـال را خواهـانم و در     کنم و براي آنتشکر می
خـواهم  ها مـی ها ناراضی نیستم و از آنایم، از هیچ کدام آنبوده] دوستان[یامی که با ا

  .اند مرا ببخشنداگر از دست من خوبی که نه، بدي دیده
  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت - 1
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  )کرمانشاه 1333 - 1362(حسین اسدي ملک شهید 
انـد،  از کلیۀ برادران و خواهران مسـلمانی کـه از بنـده نـاراحتی و نگرانـی داشـته      

خـواهم کـه   نمایم و براي آنان نیـز از خـداي تعـالی مـی    عفو و بخشش میدرخواست 
  .توفیق خدمت به اسالم را به دست آورند

  
  )شاهرود 1342 - 1361(احمد اسدیان  شهید 

خواهم کـه مـرا دعـا کننـد کـه خـدا از       از دوستان و آشنایان و تمام مؤمنان خدا می
سـر زده بـه بزرگـی    ] از مـن [خطـایی   خواهم که اگرها میگناهانم درگذرد و از تمام آن

  .خودشان ببخشند
  

  )شهرکرد 1347 - 1366(فاطمه اسدیان  شهید 
  .ايمادرم مرا حالل کن؛ زیرا زحمات زیادي برایم کشیده

  
  )ارسنجان 1327 - 1365(عباس اسکندري  شهید 

جانب قابل باشم و بـه درجـۀ رفیـع    خواهم که اگر ایناز کلیۀ همشهریان عزیز می
ام باشد بـه خـانواده  ائل گردم، مرا حالل نمایند و اگر کسی از من طلبکار میشهادت ن

مراجعه کند و دریافت نماید و از پدر و مادر و بـرادران و خـواهرانم و قـوم و خویشـان      
  . خواهم که مرا حالل کنندمی
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  )ارسنجان 1333 - 1360(رضا اسکندري علی شهید 
خواهم که اگر حقّـی بـر   تان و آشنایان میمن از همۀ مردم ارسنجان خصوصاً دوس

گردن من دارند و قابل گذشت است گذشت کنید، وگرنـه بـه مـادرم مراجعـه و حـقّ      
طور کلّی مرا حالل کنید و من نیز متقابالً اگر حقّی بـر گـردن    خودتان را بگیرید و به

ا کـه     کـنم و تنهـا کسـی ر   کنم داشته باشم، آنان را حالل مـی کسی دارم که فکر نمی
دانم زیاد حق بر گردن من دارد و چیزي را در دنیا سراغ نـدارم کـه بـا زحمـات و     می

مشقّاتی که او در ایام زندگانی من و براي من بر خود روا داشت مقایسه کـنم، ولـی بـا    
هاي خودش را بر مـن  خواهم که سعۀ صدر خود را نشان دهد و حقاین حال از او می

  .کندهللا که چنین میشاء ا حالل نماید، ان
  

  )جهرم 1342 - 1365(خلیل اسالمی جهرمی  شهید 
گرچه من فرزند خوبی براي شما نبودم و شـما را ناراحـت کـردم،    ! اي پدر و مادرم

ولی باز امیدوارم که مورد عفو و بخشش شما قرار بگیرم و همچنین از کلیۀ بـرادران و  
زیزان طلـب عفـو   اند، از آن عی دیدهترین ناراحتدوستانی که از این بندة حقیر کوچک

  . ١کنمو بخشش می
  

  )تویسرکان 1340 - 1366(پور احمد اسماعیل شهید 
خداوند الیزال بنـده را حـالل   ] خاطر[امیدوارم که به ! شما همسایگان محترم

شـاء اهللا حاللـم کنیـد و جهـت      همۀ شما به گـردن بنـده حـق داریـد، ان    . کنید
  .یدبخشوده شدن گناهانم دعا کن

                                                             
  .ها طلب عفو بخشش را خواستارماز آن: در اصل وصیت -1
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  )بابلسر 1336 - 1362(زاده موسوي سیدحسین اسماعیل شهید 
دانم چگونه با شما سخن بگویم، چون نتوانستم زحمـات یـک شـب و روز    من نمی

حاال که نتوانستم هیچ خدمتی به شما بکنم و براي شـما فرزنـدي   . شما را جبران کنم
خواهـد انجـام   م مـی طور کـه اسـال  پدر فرزندي را آن] حقّ[شایسته باشم و نتوانستم 

  .دهم، باید مرا ببخشی و براي رضاي خدا حاللم کنی
  

  )فردوس 1344 - 1365(اکبر اسماعیلی علی شهید 
خواهم که اگر کسی از من ناراحتی داشـته اسـت، مـرا    از مردم روستاي آسیک می

اند بروند و فکـر کننـد   هایی هم که در رابطه با انقالب از من ناراحت بودهببخشد و آن
و دریابند که چه کسی بر حق بوده است و اگر کسی از مـن طلبـی داشـته اسـت بـه         

اگرچه در زندگی نتوانستم حقّ فرزنـدي نسـبت   ! پدر و مادرم. ... ام رجوع کندخانواده
به شما را ادا کنم، ولی امیدوارم اکنون که قرار آن است در راه اسالم کشته شـوم، مـرا   

ایـد، تشـکّر   هایی که برایم کشـیده با چه زبانی از زحمتدانم چگونه و ببخشید و نمی
  .کنم

  
  )میمهبرخوارو 1341 - 1360(مهدي اسماعیلی  شهید 

سالم مرا به تمام برادران مؤمن برسان و بگو اگر کسی از دست من ناراحتی دیـده  
  .کردماست، ببخشد که من تا بودم اشتباه می
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  )فسا 1329 - 1361(دخت یوسف اسمعیل شهید 
دانید که من در زنـدگی بـراي شـما نتوانسـتم     خودتان می! اي پدر و مادر مهربانم

ام، هرگز نـاراحتی  کاري انجام بدهم، حاللم کنید و از اینکه من در راه خدا کشته شده
ایـد و در راه اسـالم فـدا    به دل راه ندهید و باید افتخار کنید که چنین فرزندي داشته

بـراي مـن گریـه نکنیـد و     ! و رستم و علی و عباس و خلیلنمودید و اي برادرانم اصغر 
  .حاللم کنید

  
  )سمیرم 1319 - 1361(رضا اشتري غالم شهید 

و من برخالف میل شـما رفتـار    1دانم که عالقه زیادي به جبهه آمدنم نداشتیدمی
امیدوارم مـرا کـه   . بدانید که امر خدا و امر امام باالتر از خواست شماست] ولی[نمودم، 

رزند خوبی براي شما نبودم و گاهی هم ناآگاهانه یا احیانـاً آگاهانـه درصـدد آزارتـان     ف
ببخشید و از اینکه در چنین شرایط سنّی عوض خـدمت آزارتـان کـردم و     ،آمدمبرمی

کنم و از خداوند براي شما صبر و خیـر و سـعادت   تنهایتان گذاشتم، باز طلب عفو می
  .کنمآرزو می] را[در دو جهان 

  
  )کرمانشاه 1343 - 1364(فرزاد اصغري  هیدش 

ایـد، حاللـم   اگر بدي و آزاري دیـده  حاللم کنید و! شناسیداي عزیزانی که مرا می
تـوانم مقابـل شـما سـربلند     به خدا قسم که در غیر این صورت در آن دنیا نمـی . کنید
. بخشـید هاي خـود ب هایم را به خوبیدر این دنیا خوبی از من سر نزده، شما بدي. کنم

  .باري از گناهروم با کولهاز این دنیا می
                                                             

  .دانم که زیاد عالقه از آمدنم به جبهه را نداشتیدمی :در اصل وصیت - 1
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  )اردبیل 1332 - 1365(نادر اصغري  شهید 
صبور باشید و ناراحتی و غصه به دل راه ندهید و مـرا حـالل   ! امپدر و مادر گرامی

  .کنید
  

  )بسطام 1336 - 1364(محمد اصغري  شهید 
جانـب  که حق به گردن ایـن از پدر و مادر مهربان و خانوادة محترمم و کلیۀ عزیزانی 

دارند و من نتوانستم آن حق را ادا نمایم، مخصوصاً خـانواده و پـدر و مـادرم تقاضـا دارم     
  .که مرا ببخشند

  
  )همدان 1356 - 1361(عبدالرّضا اطهري صحت  شهید 

مرا ببخشید که به شـما  ] خواهم کهمی[از پدر و مادر شهیدپرور و خواهران عزیزم 
هر اشـتباه و گنـاهی کـه    ] به خاطر[خواهم یشتر کنم و از شما مینتوانستم احترامی ب

کـنم کـه گناهـانم را    از من سر زده، مرا ببخشید و از خـداي متعـال درخواسـت مـی    
تـابی  از برادران و خواهرانم تقاضامندم که راهم را ادامه دهند و برایم زیـاد بـی  . بیامرزد

امیدوارم مرا ببخشـید و اگـر خطـایی از     !برادران عزیز و بزرگوارم. نکنند و صبور باشند
ام، از خداونـد متعـال بخواهیـد    نفسم انجام داده 1]تبعیت از[من سر زده یا گناهی به 

  .که مرا ببخشد
  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت - 1
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  )هرمزگان 1337 - 1365(زاده ابراهیم اعصام شهید 
و مرا ببخشید اگر نسبت به شما  1کنمهایم طلب آمرزش میاز تمام هموالیتی

  .امشما بدي کرده
  

  )گلپایگان 1341 - 1365(اهللا اعظمی حشمت شهید 
از همسرم که در مدت کوتاه زناشویی همواره یار و غمخـوارم بـود، تشـکر فـراوان     

نمـایم و عـذر   داشته و به خاطر مشقّاتی که به خاطر من متحمل شد، سپاسگزاري می
حـال مـن کـه    به هر. خواهم از او که این عمرم اجازه نداد تا خدمتی به وي بنمایممی

  .غیر از خوبی چیزي از او ندیدم و امیدوارم که مرا حالل کند
  

  )ریزنی 1322 - 1364(سیدمهدي افسر  شهید 
گــوارم و خــواهران و بــرادران و همســر بســیار صــبور و وفــادارم و اوالً از مــادر بزر

ام بـوده،  طـور کـه وظیفـه   هـا آن فرزندان دلبندم که اعتراف دارم بـه هـیچ یـک از آن   
خواهم و تقاضـاي عفـو   ام و حقوق بسیار بر گردنم دارند، معذرت میسیدگی  ننمودهر

از همۀ کسانی که به نحـوي حقّـی بـر گـردنم دارنـد و از خویشـان و       . و بخشش دارم
خواهم بزرگـواري نماینـد و از صـمیم دل حقّشـان را بـر مـن       ها میدوستان و غیر آن

  .ببخشند
  

  )یزد 1339 - 1361(اصغر افسر گاوافشاوي  شهید 
  .حاللم کنید] خواهم ومعذرت می[از اینکه من پسر خوبی براي شما نبودم، 

                                                             
  طلبممی: در اصل وصیت - 1
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  )تهران 1345 - 1365(اسداهللا افضالن  شهید 
ه هـا کـردي کـه چـ    جداً باید مرا ببخشی از اینکه همیشه از من سؤال! مادر عزیزم

این سعی مـن بـود کـه از کارهـایی کـه بـراي       ! مادر عزیزم. رومکنم و کجا میکار می
. شاء اهللا که ما را خواهی بخشـید  ان. دهم کمتر به کسی بگویمانجام می] رضاي خدا[

  هـا حرفـی   خواهم کـه بـه هـر صـورت بـه آن     در ضمن از پدر و خواهران و برادران می
  .ترسمر نبخشند، من خیلی میام، جداً مرا ببخشند که اگام یا کاري انجام دادهزده

  
  )تهران 1345 - 1365(طهمارس اقبالی  شهید 

ایـد،  جانب دیـده ترین ناراحتی از اینخواهم که اگر کوچکاز همشهریان عزیزم می
خون من و امثال من اسـت کـه قلـب دشـمنان     ! ببخشید و اما پدر و مادر عزیزم] مرا[

خواهد خـون  م خون ندهیم چه کسی میاگر ما امروز براي اسال. زنداسالم را آتش می
  ...شماري را تقدیم نمایید هاي بیبدهد؟ براي پیروزي اسالم الزم است خون

ام، امیـدوارم کـه مـرا    من تاکنون پسر خوبی بـراي شـما نبـوده   ! پدر و مادر عزیزم
مان پشتیبانی کنید و نگذاریـد  ببخشید و پیام من این است که از امام و دولت انقالبی

اي که باعث شـده  منان مغضوب و دوستان گمراه به اسالم آسیبی برسانند و انگیزهدش
و این مسـئولین یـک   ] است[این راه را برگزینم، فقط خدا و پاسداري از اسالم و قرآن 

  .اهللا هستندمسلمان فی سبیل 
  

  )اهر 1337 - 1362(یوسف اکبرزاده  شهید 
نویسـم کـه بعـد از دو    را در حـالی مـی   این نامـه ! پدر، مادر، برادر و خواهران عزیز

کنـیم و بـه علّـت کمـی وقـت نتوانسـتم       ساعت به سوي کربالي حسینی حرکت می
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شوم کـه همگـی مـرا حـالل     تر بنویسم، فقط این نکته را متذکّر مینامه را کلّیوصیت
کنید و به همکاران هم بگویید مرا حالل کنند و به مـادرم بگوییـد کـه او را عصـبانی     

ام، ولی به خاطر همان شیري که به من داده است و به حرمـت همـان شـیر مـرا     کرده
  .حالل کند

  
  )خرم بید 1336 - 1365(عبدالحسن اکبري  شهید 

امیدوارم که مرا ببخشید؛ چـون هـیچ زمـانی فرزنـد الیقـی      ! اما پدر و مادر عزیزم
ي مـن از شـما ایـن    از شما التماس دعا دارم و تمنّا! اي پدر بزرگوارم. براي شما نبودم

  .ببخشید] مرا[اید، پایانی که برایم کشیدههاي بیزحمت] به خاطر[است که 
  

  )فیروزآباد 1338 - 1365(منوچهر اکبري  شهید 
خواهم که مرا عفو کند؛ چون زیاد زحمـت بـرایم کشـیده، لـذا ماننـد      از مادرم می

نایت، عـزّت و حشـمت   از برادران عزیزم، کرامت، ع. یک مادر اصیل برایم عزاداري کن
و از مادر و همسـرم کـه بـه آنـان زیـاد عالقـه داشـتم و زحمـت مـرا زیـاد کشـیدند                    

هاي عزیز و عموهـاي گرامـی خصوصـاً مـادربزرگم     از عمه. خواهم که مرا عفو کنندمی
خـواهم کـه   سر و سامانی مرا زیر بال و پر خود گرفتنـد، مـی  که در دوران آوارگی و بی

  .نندمرا عفو ک
  

  )مرودشت 1342 - 1372(علی اکبري باصري نجف شهید 
جـا و اعمـال ناشایسـت موجـب     خواهم اگر با سخن بیاز کلیۀ قوم و خویشانم می

ام، نمـوده ] را[هـا  ام و یا غیبـت آن ها شدم و برایشان مزاحمت ایجاد کردهناراحتی آن
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النّاس را خـدا بـر هـیچ    خواهم که مرا حالل کنند؛ زیرا حق مرا ببخشند و عاجزانه می
مانـد  بخشد و من هم از این دنیا به جز یـک کفـن کـه آن هـم در قبـر مـی      کس نمی

  .توانم جوابگو باشمبرم و نمیچیزي با خود نمی
  

  )ممسنی 1343 - 1365(ناصر اکرمی  شهید 
سالم بر پدرم، پدري که با زحمات فراوان خـود مـرا بـزرگ کـرد تـا بتـوانم بـراي        

و در راه اسالم گـام بـردارم و بـراي رضـاي خداونـد متعـال قـدمی         اسالم مفید باشم
خواهم که اگر از دسـتم نافرمـانی   طلبم و میاز تو حاللیت می! باري پدر عزیزم. بردارم
و سالم بر مادرم که با رنج و زحمت فـراوان مـرا بـزرگ کـرد تـا      . اي، مرا ببخشیدیده

وارم که از دست من ناراحت نباشی و هـیچ  بتوانم گام مؤثّري براي اسالم بردارم و امید
  .اي به دل راه ندهی و مرا حالل کنیغم و غصه

  
  )شهرمشکین 1341 - 1363(زاده قلیامین امام شهید 

هرچند که من نتوانستم فرزنـد خـوبی باشـم و نتوانسـتم بـه      ! امپدر و مادر گرامی
هرچنـد شـما را بسـیار    ! عزیزانم. بخشیدشما خدمت کنم، ولی ان شاء اهللا شما مرا می

  .خواستمخواستم، ولی اسالم را از شما زیادتر میدوست دارم و بهتر از جان می
  

  )000 1334 - 1361(حسن امجدي  شهید 
ها در به ثمر رساندنم ناراحتی کشیدي و بـه حـق کـه کـاري جـز      مادري که سال

زحمـت   هـا بـرایش  بـه عنـوان فرزنـدي کـه سـال     ! زحمت برایتان نداشتم و پدر جان
بارهـا برایـت   ! کشیدي مرا حالل کن که فرزند خوبی برایت نبودم و تو اي مـادر جـان  
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گفتم که زندگی عقیده و جهاد در راه خداست و هـیچ ناراحـت و نگـران نباشـید،     می
  . فقط مرا حالل کن

  
  )تویسرکان 1338 - 1365(احد امیدفر  شهید 

  مسـئلۀ دیگـر شـما را     اگر از لحاظ اخالقی و عرفـی یـا غیبـت یـا تهمـت یـا هـر       
خواهم و اگر خداي نکرده بـا  می] ت[ـام، از همگی شما طلب عفو دارم و حاللیرنجانده

طلـبم  می] ت[ـکنم و از همگی شما حاللیام شده، بندة حقیر حالل میکسی ناراحتی
  .سپارمو همۀ شما را به خدا می

  
  )بیدگل 1342 - 1362(مصطفی امیدي بیدگلی  شهید 

خـواهم کـه مـرا حـالل کننـد و از      از پدر و مادر و خواهر و بـرادرانم مـی  در پایان 
خواهم که اگر روزي موجـب نـاراحتی آنـان    تمامی دوستان و آشنایان و تمام مردم می

  .ام، مرا ببخشند و حالل کنندشده
  

  )مرودشت 1342 - 1367(شیرزاد امیري  شهید 
اهم که مرا ببخشـند و حـالل   خودر ابتدا از همۀ دوستان و خویشان و آشنایان می

هـا           لی از مـن ناراحـت باشـند کـه بـدین وسـیله از آن      اي در مسـائ شـاید عـده  . کنند
خواهم که این حقیر را عفو کنند و از مادر بهتر از جان که از لحظـۀ تولـد تـاکنون    می

  .خواهم که مرا ببخشداز جانش مرا عزیزتر دانسته، می
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  )فارس 1340 - 1366(رضا امینی علی شهید 
حـال  ] به[امیدوارم که مرا حالل کنید و اگر تا ! برادران عزیزم و خواهران محترمم

از اینکه از شماها نتوانسـتم خـداحافظی   . ام، مرا عفو کنیدلطفی در حقّ شما داشتهکم
  .خواهمکنم، معذرت می

تی کـه  از عموم اهالی طلب حاللیت دارم و امیدوارم کـه مـرا ببخشـند و در صـور    
  .کسی از من دلخوري داشته است، به بزرگواري خود مرا حالل نماید

  
  )همدان 1341 - 1365(اسماعیل امینی  شهید 

طور کـه شایسـتۀ یـک بـرادر     امیدوارم که مرا ببخشید؛ چرا که آن! خواهر مهربانم
طور کـه شایسـته بـود بـه     آن! برادرجان. انجام ندادم] کاري[تر است در حقّ تو بزرگ

  .تر در حقّ تو کاري نکردم، امیدوارم مرا ببخشیان برادر بزرگعنو
  

  )استهبان 1341 - 1365(ابراهیم انصافی  شهید 
خداوند در آن دنیـا بـه تـو اجـر     . کنماز زحماتی که برایم کشیدي تشکّر می! پدرم

از همگـی  . ... طلـبم بـودي مـی  حـالل  دهد و از اینکه نتوانستم با تو خداحافظی کـنم، 
بـودي  ارم و از همۀ همکاران گرامی حاللطلبم و التماس دعا دبودي میحالل برادران

هـا باشـم   توانم در این جهاد مقدس علیه جهل و نادانی یار آنطلبم و از اینکه نمیمی
خـواهم کـه اگـر از دسـتم ناراحـت      آموزان مـی مرا ببخشند و از دانش] خواهم کهمی[

  . اند، مرا ببخشندشده
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  )فسا 1334 - 1366(هللا اویسی عطاا شهید 
دانـم فرزنـد و   اگرچـه مـی  ! پدر و مادر عزیز و مهربانم و خواهران و برادران عزیـزم 

بایست حقّتـان را ادا کـنم،   قدر که میام و آنهبرادري شایسته و دلسوز براي شما نبود
   نتوانستم و در هر صورت حقّ زیادي بر گردن بنده داریـد کـه بـه بزرگـواري خودتـان      

  .خواهم مرا حالل کنیدمی
  

  )ایذه 1343 - 1364(نادر ایزدپناه  شهید 
خواهم که مرا حالل کنید و از اینکه وقت فرصـت نـداده تـا جبـران کـنم      از تو می

  .امیدوارم که خداوند اجرتان بدهد. باید مرا ببخشید
  

  )خمین 1334 - 1362(فر اهللا ایلخانیولی شهید 
زم، امام خمینـی و سـپس بـه پـدر و مـادر عزیـزم            سالم گرم خود را به رهبر عزی

خـدمت همسـر عزیـزم و دو فرزنـد عزیـزم،      . رسانم و امیدوارم که مرا حالل کنیـد می
رسانم و بـه جـاي مـن دو فرزنـد عزیـزم را ببوسـید و از       مریم و سمیه دعا و سالم می
واهم بـراي  خـ خواهم که مرا حالل کنند و از همسـرم مـی  همسر عزیزم و فرزندانم می

خدمت بـرادران عزیـزم   . بار دوم که اگر من همسر خوبی براي شما نبودم، مرا ببخشد
خـواهم  ها مـی رسانم و از آنیداهللا و مهدي و خواهران مهربان زهرا و خدیجه سالم می

. خـواهم کـه مـرا حـالل کننـد     اش میکه مرا حالل کنند و از عمو اسماعیل و خانواده
  .طلبم و امیدوارم که مرا ببخشندن و اقوام حاللیت میخالصه از تمام دوستا
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  )فیروزآباد 1342 - 1361(کشکولی رضا ایلون  شهید 
دانید؛ چـون پیـرو خـطّ امامیـد و در     همه تکلیف خود را می. کنمسخن کوتاه می

خواهم و امیدوارم کـه پـدر و   مان خداحافظی نکردم، معذرت میپایان چون از خانواده
  .ادران و خواهرانم مرا ببخشندمادرم و بر

  
  )شهرکرد 1340 - 1363(ایرج بابانژاد  شهید 

. سالم مـرا بپذیریـد  ! امپدر و مادر زجرکشیده: اي با خانواده و فامیلماما چند جمله
دانم کـه حـقّ فرزنـدي را    اي براي شما نبودم و میدانم که فرزند شایستهمن خود می

م، از همۀ شما مخصوصاً پدر بسـیار عزیـزم و مـادر    خواهاز شما معذرت می. ادا نکردم
اگـر در حقّتـان ظلمـی    . طلبمهایم حاللیت میام و برادر عزیزم و همشیرهزجرکشیده

هـا  خواهم که نتوانسـتم از آن از همۀ اقوام و خویشان معذرت می. ام، مرا ببخشیدکرده
  .شاء اهللا که همگی این حقیر را عفو کنید ان. خداحافظی کنم

  
  )قوچان 1343 - 1365(محمدعلی باقرپور  شهید 

امیدوارم که این برادرتـان را کـه نسـبت بـه     ! باالخره شما خواهران و برادران عزیز
شما خیلی اذیت و آزار روا داشته، ببخشید و براي اینکه خداونـد او را بیـامرزد دعـاي    

باشـید و   )علیه السـالم (لشّهدادهندة راه سیداشاء اهللا که شما بتوانید ادامهان . خیر کنید
کنم که اگر خواستید گریه و ناله کنید براي سـرور شـهیدان گریـه    همه را سفارش می

در پایان از همۀ اقوام و خویشان و دوست و آشـنایان ضـمن اینکـه طلـب     . و ناله کنید
  .از دعاي خیر فراموش نکنند] مرا[، امیدوارم که ]دارم[بخشش 
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ت کـرده و       می! عزیز و مهربان اما شما اي پدر و مادر دانـم کـه بسـیار شـما را اذیـ
ام فرزند خوبی برایتـان باشـم و انـدکی از دیـنم را     ام و نتوانستهتان شدهباعث ناراحتی

ام و بسـیار معـذرت           نسبت به شما انجـام دهـم، در اینجـا بایـد بگـویم اشـتباه کـرده       
کنیـد دعـاي خیرتـان را    و حاللم می بخشیدخواهم و امیدوارم ضمن اینکه مرا میمی

باشـد کـه خداونـد تعـالی هـم ایـن بنـدة حقیـر را         . در حقّ فرزندتان فراموش نکنید
  .ببخشد
  

  )الر 1336 - 1360(بهمن باقري  شهید 
هـا التمـاس دعـا دارم و از      کـنم و از آن از تمامی اعضاي خانواده طلب بخشش می

اي بـراي شـما   دانم که من فرزند شایسـته یخواهم که مرا حالل کنند؛ زیرا مها میآن
در خاتمـه از همـۀ دوسـتان و بسـتگان و همسـایگان عزیـز طلـب بخشـش                . امنبوده

بـا بزرگـواري ایـن بنـدة سـراپا      ] خواهممی[ام اگر در حقّ آنان کوتاهی نموده. کنممی
بـار  . طلـبم مـی  1]حاللیـت [هـا  تقصیر را مورد بخشش خود قرار دهند و از همگی آن

  .خوانی شرکت نمایندکنم که در مراسم و ادعیهام درخواست میدیگر از تمام خانواده
  

  )آبادان 1341 - 1365(محمدابراهیم باقري  شهید 
خواهم که اگر نتوانستم حقّ شما را ادا کنم و کمتر به شـما  از اقوام و خویشانم می

ام کـه جـز   یگان گرامـی زدم، مرا ببخشید و حالل کنیـد و همچنـین از همسـا   سر می
ها و شـاید مـا ایـن حـقّ همسـایگی را ادا نکـرده باشـیم           خوبی هیچ چیز ندیدم از آن
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ها سـخن  دانم به چه زبانی با آنببخشند و دوستان عزیزم که نمی] خواهم که مرامی[
  . بگویم، امیدوارم که خداوند عاقبت همۀ شما را ختم به خیر کند

  
  )قصر شیرین 1328 - 1365(محمدحسین باقري  شهید 

شماها حقّ بسیار عظیمی بر گـردن مـن داریـد و مـن     ! پدر و مادر رنجدیده و عزیزم
متأسفانه نه تنها جوابگو نبوده، بلکه ناسپاسی هم زیاد کرده و باعث نـاراحتی و آزار شـما   

 کنم مرا مورد عفو و بخشش قرار داده و حـالل نماییـد تـا الاقـل بـراي     تقاضا می. امبوده
  .اي داشته باشمآخرتم توشه

  
  )بروجن 1331 - 1364(علی باقري فرادنبه  شهید 

شناسـند، عاجزانـه طلـب حاللیـت       از کلّیۀ دوستان و برادران و کسانی که مرا مـی 
  .کنممی

  
  )شهرکرد 1349 - 1366(شهید یداهللا باقري کاکلکی  

ه خـوب کـه   براي من اصالً ناراحت نباشید که ما اول و آخـر رفتنـی هسـتیم، چـ    
خواهیـد گریـه   من دوست دارم که براي من گریه نکنید و اگر مـی . مرگ باعزّت باشد

ا شـما اي پـدر و    . گریه کنید و مرا حـالل کنیـد  ) علیه السالم(کنید براي امام حسین امـ
  .امیدوارم که مرا حالل کنید! مادر و برادران و خواهران عزیزم
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  )فارسان 1344 - 1365(کرانی حکمت بالیده شهید 
از تمامی دوستان و برادران و از هر کسی که به هر نحـوي از مـن ناراحـت شـده،     

از اینکه حقّ فرزنـدي را بـراي شـما ادا    ! پدر و مادرم. ... براي بنده طلب حاللیت کنید
شـما حـقّ   . نکردم سخت شرمنده هستم و امیدوارم که مرا ببخشـید و حاللـم کنیـد   

  .نتوانستم در این دنیاي فانی جبران کنمبزرگی بر گردن ما دارید و من 
  

  )بهبهان 1339 - 1366(فرد حمید باولی شهید 
از پــدر عزیــزم و مــادر مهربــانم و خــواهرانم و بــرادرانم و همــۀ اقــوام و آشــنایان  

کنم که مرا حالل کنید و اگر بـدي از مـن دیدنـد، مـرا     مخصوصاً همسایگان تقاضا می
  .ببخشند

  
  )فردوس 1344 - 1365(مهدي بخشایش  شهید 

چند که فرزند بدي بودم، ولی مـن را ببخشـید و بـه همـه بگوییـد کـه مـن از           هر
ها هم مرا حـالل نماینـد تـا دیگـر مسـئولیتی بـر گـردنم        ها راضی هستم، پس آنآن

نباشد و بگویید به مردم که براي آمرزش گناهان من حقیر دعا کنند تا خـدا گناهـانم   
  .ببخشد را به حقّ آن مؤمنان عزیز

  
  )شبستر 1340 - 1360(اهللا بخشیان فیض شهید 

علیـه  (مرا ببخشید و مرا حالل کنید و شما را به خـون حسـین  ! پدر و مادر مهربانم
دهم که در سوگ مـن ناراحـت   قسم می) سالم اهللا علیها(و به عصمت فاطمه زهرا )السالم
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و از این دنیـاي لجـن و   نباشید و اصالً گریه نکنید و بدانید که فرزند شما راحت شده 
  .تاریک به منزل ابدي که همگی خواهید آمد، رفته و به آرزوي قلبی خود رسیده

  
  )قم 1339 - 1360(ابوالفضل بدخشان  شهید 

کنم کـه یـار   ها دعا میطلبم و براي آناز برادران و خواهر کوچکم هم حاللیت می
  . اند، ببخشندبدي از ما دیدهخواهم که اگر از دوستانم هم می. وفادار امام باشند

  
    )فارس 1333 - 1362(عباس بذرافشان  شهید 

خواهشـمندم از  . حمت بسـیار دادم ها را زسالم بر همۀ اقوام و خویشانم باد که آن
 یۀ قوم و خویشان و دوستان و آشنایان در صورت دسترسی و عـدم زحمـت و رنـج،   کل

  .بودي بطلبیدحالل
  

  )چالوس 1334 - 1362(فر یوسف براهنی شهید 
هـاي زیـادي   اما پدر و مادر عزیزم، شمایی کـه بـراي بـزرگ کـردن مـن زحمـت      

کشم که نتوانسـتم وظیفـۀ فرزنـدي را بـراي     مایۀ تأسف است و خجالت می !کشیدید
کـنم کـه مـرا حـالل     شما ادا نمایم و شما را به زحمت انداختم و از شما خواهش مـی 

  .کنید و از گناهانم درگذرید
  

  )اردستان 1340 - 1361(حمد برزوزاده زواره ا شهید 
طلـبم؛ چـون   تی دیده است، حاللیت میان اگر کسی از دست من آزار و اذیدر پای

  .گذرندترین گناه هم نمیدنیاي آخرت از کوچک] در[
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  )تهران 1336 - 1362(کار عیسی برزه شهید 
خواهم که مـرا  ا میمرا ببخشید که حقّ برادري را ادا نکردم و از شم! برادران خوبم

م هماننـد فرزنـدان و بـرادرانم    اشما در طول زندگی. آموزانمسالم بر دانش. ... ببخشید
بودید و چه بسیار بر شما تندي نمودم و چه بسیار که بـر شـما بـدي نمـودم، ولـیکن      

  . ... آموختیدگاهی مرا علم میهمیشه شما برایم معلّم بودید و گاه
  

  )فردوس 1342 - 1365( سیدرضا برسرآمد شهید 
کنند، اجـر و مزدشـان را   ام شرکت میتمام خواهران و برادران که در تشییع جنازه

ام را در وطنم، روسـتاي نیکفـان بـه خـاك     از خداي تبارك و تعالی خواستارم و جنازه
خـواهم؛  بسپارید و برایم طلب آمرزش کنید و از تمـام اقـوام و خویشـان معـذرت مـی     

  .ها خداحافظی کنمودن نتوانستم با آنچون موقع عازم ب
  

  )شاهرود 1338 - 1365(محسن بسطامی  شهید 
از این بنـدة حقیـر نـاراحتی یـا رنجیـدگی و بـدي دیـده اسـت،         ] که[از هرکس 

  .نمایمتقاضاي بخشش و عفو می
  

  )آبادنجف 1340 - 1362(علی بلندباال  شهید 
مادر و خـواهران و بـرادران    الخصوص پدر ویۀ اقوام و خویشان علیدر خاتمه از کل

  .خواهم که مرا حالل کنندمی
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  )بوشهر 1335 - 1361(احمد بلوکی  شهید 
کـاري روا  هایی که در طول حیاتم از روي ندانماحترامیتک شما به علّت بیاز تک

  .طلبمام، پوزش و حاللیت میداشته
  

  )تهران 1348 - 1364(جمال سیدمجتبی بنی شهید 
جبـران   1*هـاي   گرچه من نتوانستم قدر آن زحمت! که مادر جان هدیه به مادرم
  . باید شیر خود را به من حالل کنی 2*کنم باید ببخشید 

  
  )نهاوند 1344 - 1370(محمدابراهیم بوبر  شهید 

ل         به خاطر زحماتی که پدر و مادر و بـرادرم، آقـا غـالم جهـت ایـن حقیـر متحمـ   
خـواهی          مچنین از خواهرهایم بدین وسیله حـالل اند طلب عفو و بخشش دارم و ههشد

  .اند، عفو بفرمایندو امیدوارم چنانچه قصوري مشاهده نموده] طلبممی[
  

  )فیروزآباد 1343 - 1367(محمدرضا بهادري  شهید 
کس ندانـد مـن     هـر ! مادر عزیز و پدر گرامـی : زیزماما سخنی چند با پدر و مادر ع

گـاه در  ختی مرا بزرگ کرده و بـه ایـن روز رسـاندید و هـیچ    دانم که شما با چه سمی
اي از زحمات شما را جبران نمـایم و امیـدوارم اجـر شـما بـا      زندگی، من نتوانستم ذره

کند کـه در جبهـه اگـر خـدا     بدانید که وظیفۀ دینی و شرعی من حکم می. خدا باشد
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ۀ شـما را بـه خـداي    طلـبم و همـ  در پایان از همۀ شما حاللیت مـی . قبول کند، باشم
  .سپارم که او بهترین حافظ و نگهبان استمی بزرگ
  

  )اراك 1343 - 1366(اسماعیل بهاري  شهید 
ام از دسـت        یۀ آشـنایان و دوسـتان و اقـوام و خویشـان کـه در زمـان زنـدگانی       کل

ها را به خـون بـه نـاحق    اند، آنجانب کدورت و ناراحتی و احیاناً اوقات تلخی دیدهاین
شـاء اهللا   جانب درگذرند و اندهم که از سر تقصیرات اینیختۀ شهیدان قسمشان میر

  .ها عنایت کندخداوند جزاي خیر در مقابل این بخشش به همۀ آن
  

  )مالیر 1340 - 1365(محسن بهرامی  شهید 
هستم که هرگز نتوانستم فرزند خـوبی   آخر از سرورم، حاج آقاي خوبم شرمندهدر 

بـراي خـدا مـرا ببخشـید و از کلیـۀ      . جبران یکی از زحماتش را نمـایم برایش باشم و 
  .بستگان، دوستان و همسایگان برایم حاللیت طلب کنید

  
  )کازرون 1342 - 1361(داریوش بهروزیان  شهید 

هرچه اذیت کردم ببخشید تا گناهکار از دنیا نروم و حاللم کنید تا با خیال راحـت  
بـه  . دي پسـت راحـت شـوم   زندگی ماو از قید این  براي خدا جان بدهم و شهید شوم

  .مادرم بگویید مرا هم ببخشد و هم حالل کند، خداحافظ
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  )بوشهر 1348 - 1365(حمید بهزادي  شهید 
اگر خداوند بنده را قابل دانست و در این راه شهید، اسیر یا مفقود شدم، ! مادر جان
سـتانم طلـب عفـو، بخشـش و     در آخر براي من از همۀ خویشـان و دو . مرا حالل بنما

  .حاللیت بنمایید
   

  )شهرکرد 1348 - 1366(نژاد اکبر بهشتیعلی شهید 
خـواهم کـه از مـردم    خواهم که راه من را ادامه دهند و از شـما مـی  از برادرانم می

دانم که گنهکارم و گناه زیـادي دارم، ولـی   براي من طلب مغفرت کنید و من خود می
  .ن استخدا خود بخشنده و مهربا

  
  )فریدن 1344 - 1365(اژدر بهمنی  شهید 

] هـا بـه آن [در آخر از همۀ کسانی که حق بر گردن من دارنـد یـا خـداي نکـرده     
  .نمایمام و از من ناراحت هستند، طلب مغفرت میتهمت زده

  
  )نیشابور 1337 - 1365(علی بیات برات شهید 

مانند برادري دلسوز بـرایم  اي زهراي عزیزم و اي فاطمۀ مهربانم، اي خواهرانی که 
مرا حالل نمایید و براي آمرزش گناهـانم از درگـاه خداونـد طلـب آمـرزش و      ! ایدبوده

هـاي  هـا و مشـقّت  اي آنکه در راه تربیـت مـن زحمـت    مادر گرامی،. ... مغفرت نمایید
فراوان کشیدي و چون کـوهی اسـتوار و شـیرزنی غـرّان مصـائب زیـادي را بـه جـان         

] بـه [ل کن و مرا ببخش و بعد از شهادتم صبري زینبی داشته باش و مرا حال! خریدي
  .اقتدا نما و در مزارم اللۀ سرخی بکار )سالم اهللا علیها(زینب
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  )اراك 1337 - 1360(جعفر بیاتانی  شهید 
م و امیـدوارم  خـواه از طرز رفتار خودم با پدر و مادر و فامیل و برادران معذرت می

انـد معـذرت          ر و مـادرم کـه واقعـاً زحمـت بـرایم کشـیده      بـاز از پـد  . که مرا ببخشـند 
  .خواهم، امیدوارم که مرا ببخشندمی

  
  )اردبیل 1339 - 1361(توکّل پاسبانی  شهید 

اي مادر که ما را از کودکی در دامانت پروراندي و اي پدر عزیز که بـراي مـن   
ی بـراي مـن   هایی که از کودکامیدوارم براي زحمت! شمار کشیديهاي بیزحمت

   کشیدي و به خـاطر شـهیدانی کـه خـود را در راه اسـالم و مـیهن اسـالمی فـدا         
] را[ام سـاله  21اند، مرا حالل کنی و از تمام دوستان و آشنایانی که زنـدگی  کرده
  .ام، بخواهی که مرا حالل کنندها گذراندهبا آن
  

  )تبریز 1332 - 1361(اصغر پاسیار شهید علی 
ام حـقّ  اید و من نتوانستهدانم در تربیت و رفتارم سعی بسیار کردهمی! مادر عزیزم

  .شما را ادا کنم، امیدوارم مرا حالل کنید
  

  )ابرکوه 1339 - 1361(محمدجعفر پوراکبري ابرقویی  شهید 
هـا و  از همـۀ فامیـل  . ... امیدوارم که خداوند سبحان همۀ ما را ببخشـد و بیـامرزد  

اگـر خالفـی یـا    ] امیـدوارم [مرزش و حاللیت بطلبیـد و  آشنایان و دوستان براي من آ
شاء اهللا خداوند بخشـاینده   عملی که خالف شرع اسالم بوده است و از من سر زده، ان

  .ها را ببخشد و همگی شما هم مرا ببخشید و حاللم کنیدآن
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  )همدان 1335 - 1361(احداهللا پورمختار  شهید 
به میدان جبهۀ حق علیه باطل گـذاردم، مـرا   امیدوارم از اینکه بدون اجازه شما پا 

  .ببخشید و طلب مغفرت از درگاه خداوند باري تعالی برایم نمایید
  

  )قوچان 1336 - 1361(هادي پورمهدي  شهید 
گـر شـوم و اگـر الیـق شـهادت      امیدوارم که چنان تزکیه شوم که راه اهللا را نظـاره 

اگـر بـد بـودم در    . شـش دارم باشم، شهید شوم و از یکایک شماها هم طلب عفو و بخ
گفتم فقط در زبان بـود و امیـدوارم   زبان بود، اگر تند بودم در ظاهر بود، اگر حرفی می

  . ...که تاکنون تشخیص داده باشید و امیدوارم که بخشیده باشید 
ام را خداوند تبـارك و تعـالی بـه    دوران گذشته 1هايها و لغزشامیدوارم که ضعف

اهللا طلب بخشـش کـرده،   ببخشد و از امام عزیز و امت حزب  بزرگی و عظمت واالیش
هرچند که ایشان قلبی به اندازة اقیانوس دارنـد و عفـوي بـه وسـعت دریـاي بیکـران       

  . ...جنوب 
امیدوارم که پدر و مـادر خـواهر و بـرادر و اقـوام و خویشـانم هرچنـد کـه از مـن         

دوارم کـه پـدر و مـادرم همچـون     اند، مرا مورد عفو قرار داده و امیـ رنجشی پیدا کرده
  . ...کوهی استوار در مقابل مشکالت بایستند که باعث سربلندي اسالم و قرآن است 

  
  )فسا 1343 - 1365(محمدرضا پوالدچنگ  شهید 

امیـد اسـت کـه    . طلـبم در پایان از همۀ کسانی که بر من حقّی دارند، حاللیت می
  .شاء اهللا مرا ببخشید ان
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  )کازرون 1337 - 1366(والدي عبدالصمد پ شهید 
دهم حالم دگرگـون  ها را در ذهنم قرار میاي که وقتی آنشما به من محبت کرده

حقّت را بر من حالل کـن  . شود و در عوض براي شما نتوانستم کار و خدمتی بکنممی
ت    طور که به روح  تا خداي بزرگ از من راضی شود و همان د بسـیار محبـ اهللا و محمـ

من گرچه پدر نـدارم، ولـیکن او   . باز هم محبت کن تا احساس ناراحتی نکنندداشتی، 
دارد و امیدوارم که خداوند او را بیامرزد و او نیز از من راضی شود ] بر گردنم[حقّ زیاد 

قـدر  پدرم را در روز قیامـت آن ! خدایا. نظر کند تا خدا هم مرا ببخشدو از حقّش صرف
  . ...هم ببخشد  محبت کن تا از شرمساري مرا

مرا عفو کنید، شما بیش از دیگران بر من حق دارید و هیچ خدمت ارزشمندي بـه  
مـرا عفـو   ! بـرادران و خـواهرانم  . مرا بـبخش ! دایی محمد. ام انجام بدهمشما نتوانسته

عذر مـرا بپذیریـد و   ! همسرم. مرا ببخشید! آموزاندانش. مرا عفو کنید! دوستان. کنید
   ! مـردم . مـرا ببخشـید  ! هـا همسـایه . مرا مورد عفـو قـرار دهیـد   ! زندانمفر. مرا ببخشید

  .تان مرا ببخشید، به خدا من طاقت عذاب ندارمهمه
  

  )ابهر 1335 - 1362(جمشید پیرجان  شهید 
در پایان از پدرم و مادرم و برادران و خواهر عزیزم و از تمام فامیالن و برادران 

جانب را بخشیده و هرگونه بـدي مـرا   م که اینخواهو همشهریان انقالبی عزیز می
  . هاي خود فراموش کنیدبه نیکی
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  )مسجدسلیمان 1343 - 1366(ایرج تاجوند  شهید 
امیـدوارم کـه مـادرم    . کـنم از این بیشتر مزاحمـت ایجـاد نمـی   ! پدر و مادر عزیزم

 شیرت را حاللم کنی و اگر از من بدي یا بداخالقی دیدي بـه بزرگـواري خـودت مـرا    
تمـام اقـوام و   . امیدوارم که این حقیر را ببخشید! ببخشی و شما اي برادران و خواهران

ام آشنایان و دوستان امیدوارم که مرا ببخشند و هرکس از من طلبـی دارد، از خـانواده  
  .بگیرد
  

  )خمین 1342 - 1365(علی تدبیري غالم شهید 
طلـبم و امیـدوارم کـه    کیشان حاللیـت مـی  از همۀ عزیزان، اقوام و خویشان و هم

  .ها و تقصیرات حقیر را ببخشندکوتاهی
  

  )اقلید 1342 - 1365(اهللا تدین ولی شهید 
ام و مسـتمعان گرامـی حاللیـت       از کلیۀ برادران و خواهران و پـدر و مـادر گرامـی   

خـواهم کـه مـرا حـالل کنیـد و از اینکـه مـزاحم اوقـات         طلبم و از همۀ شما مـی می
  .خواهمطلبم و عذر میمی شریفتان شدم، پوزش

  
  )اردکان 1333 - 1361(اهللا ترابی اردکانی لطف شهید 
اگـر گـاهی از روي   . طلـبم بـودي مـی  مین جا از پدرم طلب مغفرت و حـالل در ه

  . نفهمی با شما تندي کردم، امیدوارم مرا ببخشید
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  )اهواز 1339 - 1361(محمدعلی ترکان محمدآبادي  شهید 
. ... طلـبم ام عـذر مـی  زحماتی که در این مدت عمرم به شما دادهاز این ! خواهرانم

کـه مـرا در خـطّ    ] ام[چنـین پـدري داشـته    گزارم که اینخدا را شکر می! پدر گرامی
عفـو  ] مـورد [؛ امیدوارم کـه مـرا   ]پرورده[اسالم واقعی است،  1*اسالم و خطّ امام که 

زنـد و عفـو و   ترها سر مـی کوچکدانید که خطا همیشه از این را خوب می. قرار دهید
] کـه [ام زحماتی را در دوران طفولیت و جوانی بـه شـما داده  . بخشش از بزرگان است

  .بخشیدشاء اهللا میان 
  

  )کاشان 1339 - 1362(محسن تعظیمی  شهید 
  . ها را بر من ببخشید و حاللم کنیددل خوردنها و خوناذیت

  
  )رشیعجب 1336 - 1361(محمد تمدن  شهید 

پدرم با هزاران زحمـت و  . کنم به پدر و مادر کمک کنندبه برادرانم توصیه می
رنج در محیط فقر مادي روستا ولی با آزادگی و سربلندي مـرا پـرورش داد، ولـی    

ام که از من انتظار داشتند، ادا نمـایم و  اي نیکی در حق خانوادهمن نتوانستم ذره
خـواهم و از ایشـان          این مـورد عـذر مـی   از ایشان با کمال خضوع و شرمندگی در 

   دانم که حـالل خواهنـد کـرد؛ چـون همیشـه      خواهم که مرا حالل کنند و میمی
  .ها در زندگی از خودگذشته و ایثارگر بودندآن

هـا بگوییـد کـه    به تمام اهل روستا و دوستان و آشنایان سالم مرا برسانید و به آن
رد در اثر ناآگاهی و تزلزل ایمان به ایشـان بـدي کـرده    مرا حالل کنند؛ چون امکان دا

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت - 1
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   تـوانم از  ام از اینکـه نمـی  باشم، ولی حاال خودم به ایشان دسترسـی نـدارم و شـرمنده   
  .ها عذرخواهی و اظهار ندامت به گناهان بکنمآن

  
  )جیرفت سبزواران 1345 - 1365(محمد تناور  شهید 

کـه  ] را[خواهم فرزند گنهکـارت  و باوفایم می پروراز تو مادر مهربان و فداکار و غم
نبوده، ببخشـی و اگـر حـرف ناخوشـایندي زدم     ] برایت[جز غم و مرارت چیز دیگري 

  .از روي ناآگاهی بوده است و تقاضاي عفو و بخشش دارم] که[بدان 
  

  )تویسرکان 1342 - 1365(علی توکّلی  شهید 
ر از این حقیـر بـدي و نارسـایی    شما را به خدا اگ. خواهماز تمامی شما حاللی می

اید، امیدوارم که حقیر را به بزرگی و بزرگواري خودتان ببخشید و طلـب مغفـرت   دیده
  .برایم نمایید

  
  )زرند 1339 - 1361(ابراهیم توکّلی بنیزي  شهید 

رسـانم و امیـدوارم کـه اگـر     جانب به همگی خواهران و برادران عزیز سالم مـی این
است که موجب ناراحتی شما شده، مرا عفو کنید و از خداونـد  اشتباهی از من سر زده 

  .سالمتی و توفیق همگان را خواستارم
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  )الر 1338 - 1361(پور احمد توکّلی شهید 
خواهم مرا حالل کنند و از اینکـه نتوانسـتم   از پدر و مادر و خواهران و برادرانم می

در ضـمن از  . خـواهم مـی  ها را به خوبی انجام دهـم، معـذرت  مسئولیت سرپرستی آن
  .پدرم تقاضا دارم از اینکه نتوانستم خدمتی در حقّش انجام دهم، مرا ببخشد

  
  )بروجن 1339 - 1361(محمد جعفرپور بروجنی  شهید 

به هرحال از شما پدر و مادر فداکارم تقاضاي بخشش دارم، امیدوارم کـه مـرا   
مر نشست و نتیجۀ آن را هایی که براي این نهال کشیدید، به ثزحمت. حالل کنید

  .در جهان آخرت خواهید دید
  

  )خورموج 1339 - 1364(سیدحسن جعفري  شهید 
دهـم  شما را بـه خداونـد سـوگند مـی    . مرا حالل کنید! پدر، مادر، همسر و فرزندم

. خداحافظ و مرا حـالل کنیـد  ! برادر و خواهر. براي من گریه نکنید و مرا حالل نمایید
  .مرا حالل کنید. کنمم خداحافظی میاز همۀ دوستان و اقوا

  
  )فسا 1334 - 1362(سیدباقر جعفري فارسی  شهید 

اگر کسی از این حقیر ناراحتی و دلخـوري دارد، بـه بزرگـی خـودش مـرا      
  .حاللم کندببخشد و 
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  )یزد 1344 - 1367(عبدالمجید جعفري ندوشن  شهید 
شـما  [د نبودم و مایۀ رنج از اینکه فرزند خوبی نبودم و براي شما سودمن! پدر عزیز

  .شاء اهللا که شما مرا ببخشیدخواهم، ان عذر می] شدم
کـنم و طلـب   آقـا خـداحافظی مـی   همچنین از دیگر بـرادرانم، احمـدآقا و محمود  

ت مـی       بخشش می طلـبم و  کـنم و از همـۀ خویشـان و همسـایگان و دوسـتان حاللیـ
  .امیدوارم مرا ببخشند

  
  )اشکذر 1330 - 1363(کذري نسب اشمحمدحسین جعفري شهید 

طـوري کـه اسـالم معـین     کنم که نتوانستم آناز پدر و مادرم هم تقاضاي عفو می
آیند در کنـار حسـین و   شاء اهللا وقتی خدا خواست میها خوبی کنم و ان کرده، به آن

هـا تمـام شـده و دسـترنج حقیقـی خـود را              که آنجـا دیگـر رنـج   ) علیهما السالم(عباس
ت طلـب مـی   . ... نندبیمی نمـایم تـا اگـر      از تمامی برادران و خواهران اشکذري حاللیـ
باشد، راضی باشند و روح مرا آزاد گردانند تا در کنـار  ها بر گردنم میالناسی از  آنحق

  .اید، اجري ببرمشما حاضر شوم و در مجلسی که به یاد شهیدان منعقد کرده
  

  )دلیجان 1338 - 1364(محمدعلی جاللی  شهید 
شـاء اهللا   نمـایم و ان آموزان طلب بخشـش مـی  ها و دانشاز همۀ آشنایان و فامیل
  .بخشندخطاها و اشتباهات مرا می
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  )فیروزآباد 1344 - 1365(اهللا جلوداري زمان شهید 
کـنم  ها دعوت میخواهم که مرا حالل نمایند و از همۀ آناز تمام قوم و خویشان می

علم و ایمان مجهز سازند و همچنین از تمامی دوسـتان و آشـنایان و    که فرزندانشان را به
خواهم که بنـده را حـالل نماینـد و مـورد     اهالی روستاي زنجیران از بزرگ تا کوچک می

  .بخشش قرار دهند
  

  )ریزنی 1333 - 1361(منصور جلوداري  شهید 
ن سـر زده  خواهم که اگر در این مدت زندگی نزد شماها گناهی از مـ از همگی می

ام، حاللـم کنیـد و بـرایم طلـب مغفـرت      است و گاهی مطابق میل شما عمـل نکـرده  
  .نمایید
  

  )سمنان 1343 - 1366(اسماعیل جمال  شهید 
اید، اگر خطـایی از مـن سـر زده از روي جهـل و     در این مدتی که مرا بزرگ کرده

ایت از خـواهم و طلـب عفـو و بخشـش و رضـ     نادانی بوده است که از شما معذرت می
از . شـاء اهللا خواهـد بخشـید    کنم که اگر شما مرا ببخشید، خداوند هم مرا انشما می

خواهم که اگر حقی بر گردنم است، مرا ببخشـند  اهللا نیز میملّت قهرمان و امت حزب 
  .و مورد عفو قرار دهند

  
  )فسا 1334 - 1366(زاده جهرمی العابدین جمالزین شهید 

  .خواهم که مرا حالل کنندهمکاران می از خانواده و اقوام و
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  )اهرم 1334 - 1361(شهید حسن جمالی  
در اینجا باید از همۀ برادران و خواهرانم طلب بخشش کـنم و از همـه تقاضـا دارم    

  . که آن حقوقی که بر گردن من دارند، ببخشند و مرا حالل کنند
  

  )زرند 1337 - 1362(آبادي زاده تاجشهید اکبر جمالی 
دانـم کـه شـما را    مـی ! پدر جان و مادر جـان : من به پدر و مادرم این است وصیت

  .دانم شما را ناراحت کردم، اما از شما طلب عفو و بخشش دارماذیت کردم، می
  

  )آران 1339 - 1361(حسین جمشیدي آرانی  شهید 
برم و امیـدوارم  که براي من کشیدید، از یاد نمی] را[هیچ موقع زحماتی ! خواهرانم

خـواهم مـرا ببخشـید و    از شـما مـی  ! بـرادرانم . که شما مرا حالل کنید و مرا ببخشید
  .امیدوارم شیري را که به من دادي، حالل کنی! حالل کنید و مادرم

  
  )شوشتر 1319 - 1361(خسرو جمشیدیان  شهید 

و ] دارم[وداع آخر من است، مرا ببخشید و از شما طلـب بخشـش   ! خانوادة محترم
از تمام قوم و خویشان از طرف ایـن حقیـر خـداحافظی کنیـد و از     . همخوامعذرت می

  .خواهی کنید و مرا حاللم کنیدایشان معذرت
  

  )ارسنجان 1336 - 1360(تقی جوکار  شهید 
بخشم و اگـر کسـی طلـب از مـن دارد، از     در پایان هرچه دارم به پدر و مادرم می

  .خواهم که مرا ببخشندها میبخشم و از آنهمۀ دوستان را می. پدرم بگیرد
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  )اردبیل 1338 - 1361(جعفر جهازي  شهید 
از همـه حاللیـت   . ام و خواهران محبوبمسالم بر پدر و مادر عزیزم و برادران گرامی

واقعاً شـماها بـر گـردن مـن حـق داریـد، در       . که مرا ببخشید] خواهممی[طلبم و می
ت و آزار  . صورتی که من حـقّ شـما را جبـران نکـردم     زیـادي کـردم، یعنـی از    اذیـ

خواهم و آرزو دارم حاللم کنید تـا  از شما حاللیت می. فرمایشاتتان اطاعت نکردم
  .کنماینکه در دادگاه محشر الهی رسوا نشوم و من همۀ شما را حالل می

  
  )ابرقو 1339 - 1366(اصغر جهانی مهرآبادي  شهید 

سـالم اهللا  (ن زهـرا خواهم مرا ببخشید و به جااز همۀ شما مردم مهرآباد می
ها ظلم من در طول عمرم شاید به جاي خدمت به بعضی. برایم دعا کنید) علیها

اگر من با شـما  ! اما پدرم، مادرم، خواهران و برادرانم. کردم، همه مرا ببخشید
بدرفتاري کردم، اگر خدمت به شما نکردم مرا ببخشید که فعالً دسـتم خـالی   

  .دعاي شما هستماي ندارم و محتاج است و چاره
  

  )بوشهر 1333 - 1361(شوري خضر چاه شهید 
  .شما بستگان و دوستان همگی مرا حالل کنید

  
  )000 000 - 1361(محمدرضا چلویان  شهید 

و برایم زحمت کشیدید که هر چـه  ] داشتید[آنقدر به من لطف ! مادر و برادر عزیز
آخـر از شـما خـواهش       بگویم کم گفتم و حقّ زیادي به  گـردن مـن داریـد، ولـی در     

از تمـام دوسـتان و آشـنایان و    . ... ایـد، حـالل کنیـد   کنم که اگر بدي از من دیـده می
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بخواهید که اگر خداي نکرده بدي از من سر زده بود، حالل کننـد و از  ... همسایگان و 
  .خدا درخواست کنند که مرا ببخشد

  
  )تپهگل 1347 - 1366(تپه محمدقاسم حاتمی گل شهید 

ا را به خدا مرا مورد لطف و بخشش خود قرار دهید و از گناهـانی کـه در حـقّ    شم
  .نمایمام، درگذرید و از خدایمان طلب مغفرت میشما کرده

  
  )تویسرکان 1340 - 1365(ولی عبدالرّضا حاج شهید 

آمـوزان دبیرسـتان و همکـاران بزرگـوارم     من از تمام دوستان و آشـنایان و دانـش  
انـد، بـه بزرگـواري خودشـان     گر ناراحتی از دسـت حقیـر دیـده   کنم که اخواهش می

ام، طبق مسئولیتی بوده کـه بـه مـن    ببخشند و بدانند که اگر کارهایی هم انجام داده
  .اندمحول نموده

  
  )آبادنجف 1338 - 1361(علی حجتی حسین شهید 

 خود معترفم که فرزند خـوبی نبـودم، ولـیکن اي پـدر و اي    ! اي پدرم و اي مادرم
این فرزند حقیر خود را حالل کنید و از خداوند طلب آمـرزش بـرایم کنیـد کـه     ! مادر

ا اي خـواهر و اي   . خواهم مـرا بیـامرزد  زیاد گناهکارم و این دم آخر از خداوند می و امـ
این برادر خود را حالل کنید و این حقیر را فراموش نکنیـد کـه خـود اعتـراف     ! برادرم

از تمـام همسـایگان و   . هی خود را در قبال شـما انجـام دهـم   ام وظیفۀ الدارم نتوانسته
خویشان براي من حاللیت بطلبید و آخر براي من طلب آمرزش کنیـد و راه شـهیدان   

  .را ادامه دهید، وگرنه مسئول هستید
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  )همدان 1336 - 1361(فروش حمید حجه شهید 
ن فکـر کـردم کـه    ام به جبهه؛ زیرا مـ مرا ببخشید که زود رفته! مادر و برادر عزیزم
  .آید، آن را انجام دهممیاشد تا کاري که از من در جبهه بربوظیفۀ شرعی من می

  
  )بهار 1335 - 1359(محسن حسنی  شهید 

از اینکـه نتوانسـتم زحمـات شـما را     ! باري پدر و مادر عزیزم و برادران و خواهرانم
چنـان  بـر مـن آن  فرزندتان افتخـار کنیـد و   جبران کنم، مرا حالل کنید و به شهادت 

گریه نکنید که دشمن از نگرانی شما خوشحال باشـد و همچنـین از کلیـۀ دوسـتان و     
ا اي پـدر   . ... حـالل کننـد  ] خواهم که مـرا می[اند، آشنایان که احیاناً از من رنجیده امـ

! بزرگوارم و مادر عزیزم و خـواهران دلبنـدم و بـرادران مهربـانم و همسـر محـرم رازم      
حالل کنید؛ چون شما حـقّ زیـادي بـه گـردنم داریـد و از همـه نیـز         امیدوارم من را

  .حاللیت بطلبید] برایم[
  

  )تهران 1344 - 1361(زاده علی حسین شهید 
هـاي مـرا عفـو    کنم بديشناسند، عاجزانه درخواست میاز تمام کسانی که مرا می

  .نموده و حاللم کنند
  

  )کازرون 1343 - 1367(نژاد سیروس حسین شهید 
شـدن حقیـر     تو را به خدا مرا حالل کنید؛ چون جهت تربیـت و بـزرگ  ! ر جانماد

شما هم مـرا حـالل   ! اید و پدر جانهاي غیرقابل وصفی را متحمل شدهها و مرارترنج
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کنید؛ چون در طول عمر کوتاهم چندان که شایسته است، نتوانستم حـقّ فرزنـدي را   
  .طلبمخشید و از شما حاللیت میمرا بب! برادران و خواهران عزیزم. ادا کنم
  

  )استهبان 1341 - 1367(محمود حسینی  شهید 
در پایــان از کلّیــۀ دوســتان و آشــنایان محترمــی کــه در طــول زنــدگی از حقیــر 

خواهم که مرا به خاطر رضایت خداونـد متعـال عفـو    اند، میسوءادبی را مشاهده نموده
فرمایـد و متقـابالً حقیـر هـم بـراي       ها اجري عظیم عنایتنمایند تا خداوند هم به آن

کلیۀ آنان از قـادر متعـال توفیـق و موفقیـت در زنـدگی دو جهـان را خواسـتارم و در        
ضمن اگر کسی چیزي از حقیر طلبکار است و به علّت فراموشی نتوانسـتم بپـردازم، از   

  .منزلمان بگیرد
  

  )اراك 1331 - 1365(محسن حسینی  شهید 
از . زحمـات سـنگین خـود را بـر مـن حـالل کنیـد        امید اسـت ! پدر و مادر عزیزم

از دوسـتان و آشـنایان نیـز         . خـواهم کـه مـن را حـالل نماینـد     برادران و خواهرم مـی 
  .خواهم که رفتار بد من را بر من ببخشندمی

  
  )مشهد 1343 - 1365(میرزایحیی حسینی  شهید 

این است که بـا هـر   ] آن[این وصیت مرا حتماً شما عملی سازید و ! در پایان، پدرم
رفتـاري  هـا خـوش  ام، از طرف من عذرخواهی کن که نتوانستم با آنکس رابطه داشته

ها مقروض و به کسی بدهکار باشم و لطـف فرمـوده   کنم و سؤال کنید که شاید به آن



 

 145      رســـم بـــردبـــاري

 

ام و ادا نماییــد و در دفترچــۀ کــوچکی صــورت وســایلم را یادداشــت کــرده ] و آن را[
  .توانید پیگیري کنیدجایی که امکان دارد و میهاي مدرسه را تا حساب
  

  )سعدآباد 1336 - 1365(مقدم سیدعلی حسینی شهید 
کنم که مـرا  ها ملتمسانه خواهش میمحلیاز همۀ عزیزان، دوستان، آشنایان و هم
  .حالل کنند و از سر تقصیرات بنده درگذرند

  
  )بوشهر 000 - 1363(مقدم محمد حسینیسید شهید 
کنم به خاطر خدا از سر تقصیراتم درگذرند و ایـن  ها خواهش میمحلیۀ هماز هم

  .بندة عاصی را حالل کنند
  

  )آبادموسی 1339 - 1362(آبادي سیداصغر حسینی موسی شهید 
در پایان از همۀ آنانی که حقی بر گردنم دارند طلب بخشش دارم، بـه خصـوص از   

ب و مظلومم، امیـدوارم مـرا ببخشـید و از    پدر و مادر و برادران و خواهران و همسر خو
شما التماس دعـا و طلـب مغفـرت از درگـاه خداونـد بـزرگ را دارم و همـه را سـالم               

  .رسانممی
  

  )قائنات 1348 - 1366(نژاد گوشیک سیدحمید حسینی شهید 
مـن شـما را بسـیار    ! اي دو خواهر کوچکم که دلم براي شما تنگ شده اسـت 

خواهم که شما نیـز ماننـد دیگـر فرزنـدان شـهدا و      اوند میدوست داشتم و از خد
  .خواهران شهدا مرا حالل کنید
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  )برازجان 1341 - 1362(عبدالرّضا حکیمی  شهید 
ام، امیـدوارم کـه مـرا ببخشـید کـه مـا       اگر نسبت به شما عزیزان جسـارتی کـرده  

  .ها خطاکاریمانسان
  

  )شهرخمینی 1339 - 1360(اکبر حیدري  شهید 
خـواهم کـه بنـده را حـالل     مادر خود و همۀ خواهران و برادران خود مـی  از پدر و

کنند و اگر خطایی از من دیده و نارضـایتی دارنـد، دسـت نیـاز بـه سـوي شـما دراز            
  .خواهم مرا ببخشیدکنم و میمی

  
  )تهران 1345 - 1365(سیدمحمد حیدري باجگیرانی  شهید 

. کنم، اگر تو هم مرا حالل کنـی حاللت میسالم من را به پدرم برسان و بگو که من 
مادر تو را به خدا اگر خدا شهید شدن را نصیبم کرد، برایم گریه نکن و سیاه نپـوش کـه   

شود و امیدوارم که من، محمد حیدري پسر خوبی براي تو باشـم و مـن را   عذابم زیاد می
مـادر تـو را بـه    . دانم که من شما را خیلی اذیت کردم که بایـد ببخشـید  می. حالل کنی

خدا اگر شهید شدم، دوست دارم که جنازة مرا بیاورید ده و توي بیابان نمانم که تـو هـر   
  .شب بر سر قبر من گریه کنی

  
  )سمنان 1338 - 1365(پور علی حیدري شهید 

هـا را از  آنآمـوزانی کـه مـن    از کلیۀ برادرانی که حقی بر گردن من دارند و دانـش 
  .خواهم که این بندة حقیر و گناهکار خدا را حالل نمایندانه میام، عاجزخود رنجانده
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  )بافق 1340 - 1363(ابراهیم حیدري دهویی  شهید 
خیلی دوست داشتم خادم شما باشـم و بـراي شـما بـه     . سالم! پدر و مادر همسرم

عنوان یک فرزند نوکري کنم و امیدوارم خداوند عمر بدهد تا این آرزو را عملی سـازم،  
گ است و مبارزه و در این راه شهادت و اسارت وجود دارد، تا کدامین نصـیب  ولی جن

من شود، ولی در صورت شهادتم از خداوند بخواهیـد ایـن قربـانی را از خـانوادة شـما      
ایـد،  من داماد خوبی نبودم و شاید نتوانسته باشم از امانتی که به دستم سپرده. بپذیرد

خـواهم از کوتـاهی مـن درگذریـد و     ما عاجزانه میداري کرده باشم و از شخوبی نگهبه
سپارم و بعد از مرگم اختیار همسـرم و فرزنـدم را   حاللم کنید و من شما را به خدا می

  .دهم، فقط رضاي خدا را فراموش نکنیددر اختیار پدر و مادر خودم و شما قرار می
  

  )ایالم 1347 - 1366(زاد شهید رضا حیدري 
اند و حق بر گردن من دارند، طلـب بخشـش دارم   رنجیده از همۀ کسانی که از من

  .گناهان بسیار بیامرزد] وجود[و امیدوارم خداوند مرا با 
  

  )فراشبند1345 - 1365(اسفندیار حیدري علمدارلو  شهید 
صبر تـو  ! امیدوارم که من را ببخشی و من را مورد عفو خود قرار دهی و خواهر من

! و خـواهرم  1*به شهادت رسیدم که در روز قیامت اگر . باعث راحتی من در قبر است
دانی، از من شاید بـدي  تو که تازه پا به خانۀ ما گذاشتی و من را برادري براي خود می

پـدر و مـادر و   . کنمدیده باشی که امیدوارم گذشت نمایی و از همۀ شما طلب عفو می
ام قـوم و خویشـان و   کـنم و از تمـ  از شما تقاضاي عفو و بخشش می! برادر و خواهرانم
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انـد،  ترین گناهی از حقیر دیدهکنم که اگر کوچکآشنایان طلب آمرزش و بخشش می
با قلبی روشن از گناهان من درگذرند و امیدوارم مورد بخشش دوسـتان و اقـوام قـرار    

  .گیرم
  

  )سمنان 1340 - 1362(احمدرضا خالصی  شهید 
گی شـما را زیـاد اذیـت و آزار     دانـم در طـول زنـد   مـی ! اما شما پدر و مادر عزیـزم 

خـواهم  از شما مـی . امام و در زندگی خود جز دردسر کاري براي شما انجام ندادهکرده
  .که مرا ببخشید و از خدا برایم طلب مغفرت کنید

  
  )یزد 1340 - 1366(محمدرضا خالقی موري  شهید 

ش و طلـب  از پدر و مادر و کلیۀ اقوام و خویشان و دوستان درخواست عفو و بخشـ 
  .نمایممغفرت می

  
  )اراك 1335 - 1361(محمدي احمد خان شهید 

امیدوارم در ایـن چنـد سـالی کـه مـزاحم شـما       ! باري، پدر و مادر و همسر عزیزم
ام، به خصوص مادرم که دو سـال تمـام از شـیرة جـانش بـه مـن خورانیـد، مـرا         بوده

از همسـرم نیـز   . ن راضی باشدشاء اهللا از مببخشید و از من راضی باشید تا خداوند ان 
  .خواهم که از تقصیرات من درگذرد و مرا حالل کندمی
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  )بهبهان 1340 - 1361(بخش خبازي شهرکردي جهان شهید 
  .باشد 1»کبر مقتاً عند اهللا«نکند خداي ناکرده . از خدا برایم طلب بخشش کنید

  
  )میانه 1342 - 1365(محمد خدابنده  شهید 

  .کنم که ما را حالل کنیدسپارم و از شماها تقاضا میخدا می در خاتمه شما را به
  

  )لنجان 1332 - 1361(محمد خدادادي چمگردانی شهید علی 
دهـم کـه مـرا حـالل کنیـد و از کلیـۀ       شما را به خدا قسم مـی ! پدر و مادر عزیزم

. کـنم حـالل کننـد   شناسند، خواهش مـی دوستان و خویشاوندان و کسانی که مرا می
مـن هـدف مشخّصـی    . حمت پروردگار شامل حال شـود و گناهـانم را ببخشـد   شاید ر

  .تواند مقاومت کندداشتم و براي رسیدن به هدفم هیچ سري جلوي من نمی
سـپارم و بـاز هـم    همۀ شما را به خدا مـی ! پدر، مادر، فرزندان، خواهران و همسرم

  .طلبممجدداً از شما حاللیت می
  

  )ممسنی 1333 - 1365(اهللا خسروي فرج شهید 
خداحافظتان، مرا ببخشـید  ! پدر و مادرم. طلبماز تمام قوم و خویشان حاللیت می

و حالل نمایید که زحمت زیادي در حـقّ مـن کشـیدید و نتوانسـتم جبـران زحمـت       
  .کنم
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  )داراب 1337 - 1366(قاسم خسروي  شهید 
خـون   در پایان هر کسی به هر نحوي در هر جا از من بدي دیده است، بـه خـاطر  

  ... .گذشت کند ) علیهما السالم(اصغر امام حسینعلی
  

  )مغان 1340 - 1366(قربان خورشیدي  شهید 
دانـم ناراحـت   کنم، بـا اینکـه مـی   از خدا طلب بخشش و از مادر مهربانم تقاضا می

از شما پدر و مادر عزیز و خواهران و برادران خداحافظی نمـوده  . است، زیاد گریه نکند
خداونـد ان  . واهم که از من راضی باشید و مرا ببخشید و حاللـم کنیـد  خو از شما می

  .شاء اهللا به شما صبر و تحمل عنایت فرماید
  

  )هریس 1345 - 1365(اقبال خیراهللا خوش شهید 
ا مـادر مهربـانم   و  ... شاء اهللا مرا ببخشیبعد از سالم، امیدوارم که ان ! پدر جان امـ !

و بعد امیدوارم که همۀ اهـل خـانوادة    ...من حالل کنی امیدوارم که شیر خودت را بر 
  .خودم مرا حالل کنند

  
  )بوشهر 1340 - 1365(حسن خوشبخت  شهید 

  .از خواهرانم و برادرانم نیز طلب عفو و بخشش دارم
  

  )ارابد 1342 - 1365(یداهللا خوشرو  شهید 
  . مرا براي رضاي خدا حالل کنید! ... پدر و مادرم
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  )میانه 1343 - 1365(پور باقر داداش شهید 
من از تـک  ... ضمن سالم به حضورتان! سخنی چند با مادر عزیز و خانوادة گرامی

خواهم و تقاضاي عاجزانۀ من این اسـت کـه مـرا حـالل کنیـد و      تک شما حاللیت می
ت مـی   من از همۀ شما فامیل خـواهم کـه   ها و دوستان و آشنایان و همسـایگان حاللیـ

در پایان از امت اسـالم  . امو پسري و فامیلی و همسایگی را ادا نکرده واقعاً حق برادري
المـال  خواهم که مرا حالل کنند؛ زیرا ممکن است در مـواردي در اسـتفاده از بیـت   می
  .دقتی کرده باشمکم

  
  )آبادبستان 1342 - 1364(آباد محمد داننده بستان شهید 

] ي[ـها و تقصیراتـ د و از کوتاهیامیدوارم که مرا حالل کنی! پدر و مادر عزیزم
  . ام، امیدوارم گذشت کنیدکه در مورد شما کرده

در اول امیدوارم که مـرا حـالل کنیـد و از تقصـیراتم     ! و اما اي دوستان عزیزم
   بربسـتم و شـما را در   ] بـار [مـن بنـا بـه خواسـت الهـی از میـان شـما        . درگذرید

  .گذاشتم] تنها[اي بس سخت و حساس مرحله
  

  )سمیرم 1339 - 1361(اهللا داوري سیدعزّت شهید 
انـد، خـواهش   جانب بدي دیدهدر پایان از کلیۀ برادران و خواهران گرامی که از این

  .کنم که مرا حالل نمایندمی
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  )تویسرکان 1339 - 1362(کاظم درویشی  شهید 
بـه   هـاي خـود را نسـبت   یک از وظیفـه  کنم که هیچحاال اقرار می! شما خواهرانم

  . دانم و امیدوارم شما مرا حالل کنیدشما انجام ندادم و خود را مدیون شما می
سال که با هم در خدمت فرهنگ اسـالمی بـودیم    4در این مدت ! همکاران عزیزم

کـردیم، در آن زمـان از        و با شما در یک سنگر علیه فرهنگ غرب و شرق مبـارزه مـی  
ه است که امید است شـما همکـاران، مخصوصـاً    ها و خطاهایی سر زدجانب لغزشاین

از برادران سـعیدي،  . جانب را حالل کنندکنند، اینهمکارانی که در روستا خدمت می
جانب را حالل کننـد و  انصاري و امامی و دیگر برادران تقاضا دارم براي رضاي خدا این

   ایـن   زان،آمـو از طرف بنـده از بقیـۀ همکـاران حاللـی بخواهنـد، مخصوصـاً از دانـش       
  .سازان انقالب اسالمیآینده
  

  )شهرمشگین 1323 - 1362(جعفر دشتی  شهید 
به یاري خدا به شما بیشتر خدمت خواهم کرد و اما خواهشمندم بنده را هر چنـد  

گناه دارم، ببخشید و مخصوصـاً از پـدر عزیـزم و مـادر عزیـزم و بـرادرانم و خـواهرانم          
ه در پیش شـما داشـتم، حـالل نماییـد و بـه بزرگـی       هرچه تقصیر و گنا] خواهممی[

  . خودتان ببخشید
  

  )بندر گناوه 1344 - 1365(یوسف دشتی  شهید 
تـرین گنـاه و اذیتـی از مـن     از تمام عزیزان، خویشاوندان و دوستان که اگر کوچک

خواهم و امیدوارم مـرا بـه بزرگـی خودشـان و بـه      ها سر زده، معذرت مینسبت به آن
  .اوند ببخشند و حالل کنندخاطر رضاي خد
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  )تفت 1338 - 1362(پور تفت محمدعلی دهقان شهید 
مادربزرگ عزیزم، برادران و خواهران من که تمام عمرم براي هیچ کس حتّی براي 

کـنم کـه مـرا ببخشـید و     امیدوارم و شدید التماس می! شما نتوانستم مفید واقع شوم
گونـه  شـهادت رسـیدم، از خـود هـیچ    برایم طلب مغفرت کنید و اگر به فیض عظماي 

  .ناراحتی بروز ندهید
  

  )بافق 1343 - 1366(زاده بافقی رضا دهقان شهید 
خواهم که دعا کنید خداوند من گنهکار را بیامرزد و شما خـدا  من از همۀ شما می

قسـم بدهیـد تـا مـن عاصـی را مـورد لطـف و        ) علیه السالم(اصغررا به خون گلوي علی
مـن از  . خواهم که مـن را حـالل کنیـد   من از همۀ شما می. هدمرحمت خودش قرار د

اند، مرا به بزرگی خـود  خواهم که اگر از من بدي دیدهاقوام و همسایگان مخصوصاً می
کـنم و از همـه          از همگی طلب عفـو مـی  . دانم که فرد خوبی نبودمعفو کنند و من می

د و   . را ببخشـد خواهم که من عاصی را دعا کنند تـا خداونـد مـن    می از بـرادرم محمـ
طلــبم و از تمــام هــا حاللیــت مــیخــانوادة خــواهر ســکینه و فاطمــه و از همــۀ بچــه

خـواهم کـه مـرا حـالل نماینـد و از اینکـه       همسایگان و اقوام و آشنایان و دوستان می
  .ها حاللیت بطلبم، من را ببخشندنتوانستم حضوري از آن

  
  )تهران 1340 - 1365(رضا دینی  شهید 

دوستان بسیار عزیزم را به اتحاد و همدلی و تقواي الهـی و پیـروي از مقـام واالي    
  .دانندطلبم به آن دالیل که میکنم و از آنان نیز حاللیت میوالیت سفارش می
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  )اهواز 1335 - 1361(پور حسن ذرتی شهید 
ی اگر بر شما ناراحتی در این مـدت وارد کـردم، مـن را عفـو کنیـد و اگـر نافرمـان       

اگر نتوانستم از شما خـداحافظی کـنم مـن را    ! خواهر و برادر. کردم، پوزشم را بپذیرید
اگر ناراحتی از من دیدید، مـن را  . ببخشید؛ زیرا وقت نبود که از شما خداحافظی کنم

اگر چیـزي از  . کنماز همگی شما طلب عفو می! دوستان و برادران و نزدیکان. ببخشید
نیست یا ببخشید یا از پدرم مطالبه کنید و یا اگر حرفـی و  خواهید و من یادم من می

  .ناراحتی دارید، عفو کنید
  

  )تهران 1338 - 1365(رضا رابعی شهید علی 
ام و طور که باید فرزند خوبی بـراي شـما باشـم، نبـوده    باید بگویم آن! پدر و مادرم

م، ایـن اسـت   خواهشی کـه از شـما دار  . نتوانستم رضایت کامل شما را به دست بیاورم
که در شهادتم طاقت را از دست ندهید و بدانید که این جان مـال خـدا بـوده و فقـط     
چند روزي به امانت نزد شما گذاشته شـده بـود و حـال خـدا امـانتش را از شـما بـاز        

داري ایـن امانـت   ایـد و در نگـه  ستانده است و خوشحال باشید که امانتدار خوبی بوده
بـه  . اش بازگرداندیـد ه خدا او را طلب کرد، به صاحب اصـلی اید و آن وقت ککوشا بوده

  .خاطر همه چیز مرا ببخشید و حالل کنید و از من راضی باشید
  

  )سمنان 1336 - 1362(ربانیان ) حسین(سهراب  شهید 
ام و عمـل  اي دادهها که دینی از ایشان بر گردن من باقی است یا وعـده از همۀ آن

خـواهم کـه مـرا بخشـیده و     ه ایشان رسیده، عاجزانـه مـی  ام یا ستمی از حقیر بنکرده
  .حاللم کنند
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  )جهرم 1339 - 1365(اسماعیل رئوفی  شهید 
خواهم که مرا حالل کنیـد و مـرا ببخشـید و از مـردن در راه     ام میاز تمام خانواده

ام و ایـن راه را همیشـه دوسـت    خدا خوشحال باشید و من راه خود را انتخـاب کـرده  
  .شاء اهللا در این راه پیروز شوم دارم و انمی

  
  )اردل 1342 - 1364(صولت رئیسی اردلی  شهید 

من از شما خواستارم مـرا عفـو کنیـد؛ چـرا     : سفارشم به پدر و مادر عزیز و مهربانم
ت زیـادي نسـبت بـه مـن        . امکه فرزند خوبی براي شما نبـوده  شـما زحمـات و محبـ

احتی هیچ چیـز بـراي شـما نداشـتم و از     داشتید، اما در عوض من به جز دردسر و نار
  .شاء اهللا خواهم اجر و ثواب به شما عطا فرماید، انخداوند می

  
  )بروجرد 1335 - 1359(سیدعلی راشدي  شهید 

کـنم و امیـد   من از اینجا خدمت پدر و مادر و دو خواهر و برادرم سالم عرض مـی 
  .بخشش و عفو دارم

  
  )قائنات 1342 - 1364(موسی ربانی پایهان  شهید 

. سالم، سالمی گرم و آتشـین کـه از اعمـاق درونـم برخاسـته     ! اما اي پدر بزرگوارم
وار گونـه حسـین  امیدوارم مرا ببخشید و حالل نمایید؛ زیرا شما بودید که فرزندي ایـن 

امیدوارم شـاد و خـرم   . سالم علیکم! اما اي خواهران عزیز و مهربانم... . را پروراندید
اگر . طور احسن انجام دهیدوار زندگی نمایید و فرائض دینی را به باشید و   زینب

  . اید، مرا عفو نمایید و از من درگذریدخاطر گشتهاز برادرتان احیاناً رنجیده
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اهللا  سالم علیکم جمیعاً و رحمه! ناما اي اقوام من و اي همشهریان و اي دوستا
ام نائل گشـتم،  و به آرزوي دیرینهامیدوارم شاد باشید و اگر شهید شدم . و برکاته

محزون و غمگین نباشید؛ زیرا روح مرا غمگین خواهید کرد و اگر از حقیر عاصـی  
  .اید، در حقیقت مرا ببخشیدرنجیده گشته

  
  )شهرکرد 1334 - 1365(ی خپور قهفرشهید خداکرم رجب 

. دیـد مرا حالل کنید که برایم زحمت زیاد کشیدید و مرا بـزرگ کر ! پدرم و مادرم
  .اگر خداي ناکرده شما را نارحت کردم، طلب بخشش دارم

  
  )تهران 1333 - 1365(زاده حسن رجب شهید 

  .قبل از هر چیز مرا حالل کن تا خداوند از من درگذرد: سخنی چند براي پدرم
  

  )سمنان 1323 - 1361(اهللا رجبی نعمت شهید 
یز ایـران انتظـار دارم   از تمامی فامیل و منسوبین و دوستان و همسایگان و ملت عز

خـداي نخواسـته هرگونـه لغـزش و     ] اگـر [که مرا از دعاي خیـر فرامـوش نفرمـوده و    
اید، با بزرگی خود حقیر را مورد عفو قرار دهید و از خـداي خـود   اشتباهی از من دیده

  .هم طلب عفو و بخشش را دارم
  

  )فراشبند 1339 - 1365(علی رحمانی برف شهید 
  .و آشنایان و اقوام طلب حاللیت براي بنده بنمایید از تمامی دوستان... 
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  )مشهد 1336 - 1363(حمیدرضا رحمانی میاندهی  شهید 
تـک شـما    ام، از تکام و یا اذیت کردهاگر شما را رنجانیده! برادران عزیزم

. طلبم و از تمام شما التماس دعـا دارم و از شما حاللیت می] دارم[طلب عفو 
. تر هسـتم و شـما اسـتاد مـن بودیـد     ز شما خیلی کوچکمن ا! برادران عزیزم

شـاء اهللا  فقط در کارها خدا را در نظـر بگیریـد و مـرا حـالل کنیـد و اگـر ان       
  . حاللیت بگیریدیوسفمان پیدا شد، از او هم براي من 

ام، از شـما طلـب گذشـت و    اگر در طی این مدت شما را اذیـت کـرده  ! همسرم... 
ام، امیدوارم که مرا عفـو  ام و عمل نکردهاي به شما دادهو وعدهحاللیت دارم و اگر قول 

  .نمایید
  

  )اردستان 1339 - 1362(حسن رحمتی  شهید 
اگر بنده اشتباهی کردم در زندگی و نتوانستم آن روابط اسـالمی کـه بایـد میـان     

  .همه باشد را به جا آورم، مرا ببخشید
  

  )رفریدون شه 1342 - 1365(محمد رحیمی علی شهید 
هست و به عقل ناقص بنـدة  ] که[از خدا طلب عفو و استغفار برایم کنید، هر آنچه 

ام در شـرمنده ! دیدة روزگـار  1*اي برادر عزیز و رنج کشیده و . گویمحقیر رسیده، می
مـان روز قیامـت   وعده. مرا ببخش و حاللم کن، وگرنه روزگارم تباه است. پیش رویتان

طلـبم و  مـی ...  شـهر دعـاي حـق و    از عموم مردم فریدون .شاء اهللا حاللم کنیکه ان 
  .طلب عفو دارم

                                                             
  ناخوانا: تدر اصل وصی - 1
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  )دلیجان 1341 - 1362(محمد رحیمی  شهید 
ام ها شـده طلبم از کسانی که از من بدي دیدند و من باعث رنجش آنحاللیت می

هایی کـه بـدي و   آن. داند که مقداري از آن در اثر ناآگاهی که داشتیم، بودکه خدا می
ببخشـند و اجـر آن را از     )سـالم اهللا علیهـا  (اند، به پهلوي شکسـتۀ فاطمـه  دیده رنجشی
  .بخواهند )سالم اهللا علیها(فاطمه
  

  )کاشان 1339 - 1362(علی رزاقی شهید عباس 
    از پدر و مـادر و خـواهر و بـرادر و همـۀ خویشـاوندان و آشـنایان طلـب حاللیـت         

  .کنیم و از همه التماس دعا داریممی
  

  )فارس 1340 - 1361(محمود رستگارپناه  یدشه 
ت   اند، میاز همۀ همشهریانی که از من بدي دیده خواهم که از روي لطـف و محبـ

  .و بزرگواري خویش مرا ببخشند
  

  )شهرکرد 1343 - 1365(فرد هوشنگ رستمیان شهید 
التمـاس دعـا   ... شناسند چه دوسـتان و چـه آشـنایان و    از کلیۀ کسانی که مرا می

  .ها براي من حاللیت بطلبیدو از آن دارم
  

  )گناوه 1336 - 1364(جهانگیر رشیدي  شهید 
کنم مرا ببخشند و اگر از این بندة حقیـر  از خواهران و برادران بزرگوار خواهش می

  .ناراحتی دارند، به بزرگواري خودشان مرا ببخشند
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  )جهرم 1336 - 1361(نوراهللا رضانژاد  شهید 
اي کـه بیـانگر   خواهم که بعد از من گریهالل کن، از تو میمرا ح! اي پدر ارجمندم

مبـادا در فقـدان   . سالم مرا بپذیر و حاللـم کـن  ! مادر مهربانم. ضعف شما باشد، نکنید
دعـا کـن کـه شـهادت     ! اي کنی؛ چون که من در جهت آرزویـم در حـرکتم  من گریه

  .نصیبم گردد
  

  )خمین 1338 - 1361(رضا رضایی علی شهید 
  .نمایمردم که به نحوي با من در ارتباط بودند، طلب عفو و بخشش میاز تمام م

  
  )خمینی شهر 1340 - 1360(محمد رضایی  شهید 

از شـما  ! اي اقوام عزیز و دوستان مهربـان کـه شـما چشـم امیـد اسـالم هسـتید       
   .ترین ناراحتی از من دیدید، مرا ببخشیدکنم که اگر کوچکخواهش می

  
  )مشهد 1347 - 1366(محمدجواد رضایی  شهید 

 ،انـد نامه را خواندید، از آن جمع بخواهید که اگر بدي از من دیدههرگاه که وصیت
  .مرا ببخشند و دعا کنند که ایزد منان مرا یکی از شهیدان خودش قرار بدهد

  
  )یزد 1338 - 1366(اهللا رضایی صدرآبادي حبیب شهید 

زحماتی که دربـارة مـن   ] ه خاطرب[خواهم که مرا حالل کنند و از پدر و مادرم می
  .اند، از من راضی باشندمتحمل شده
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  )مشهد 1345 - 1362(سیدامیر رضوي  شهید 
  .با تمام این چیزها از شما برادران التماس دعا و طلب مغفرت دارم

  
  )شهرکرد 1340 - 1362(محمود رضوي قهفرخی  شهید 

رسـانم و از شـما   م مـی طلبم و شـما را سـال  اي خانوادة گرامی از شما حاللیت می
از کلیـۀ  . کنمطلبم و امیدوارم که مرا ببخشید و از همۀ شما خداحافظی میپوزش می

خـود    . اند، مـرا حـالل کننـد   خواهم که هر اشتباهی از من دیدهدوستان و آشنایان می
خـواهم کـه مـرا ببخشـد و بعـد از شـما       اوالً از خدا مـی . دانم فرد گنهکاري هستممی

  .کنمخواهران ایمانی طلب بخشش می برادران و
  

  )اشکذر 1341 - 1363(آبادي محمد رعیت ابراهیمعلی شهید 
نامـه را    کنم و از کسی کـه ایـن وصـیت   با تمام دوستان و آشنایان خداحافظی می

خواهم که از دوستان و آشنایان و هـر کـس کـه از مـن رنجشـی دیـده       خواند، میمی
خشید پدر جان، درست است که بیست سال براي مـن  بخواهد که مرا حالل کند و بب

اي براي بزرگ شدن من زحمت زیـادي کشـیده  ! اید و تو اي مادر جانزحمت کشیده
  .اي بچینی این درخت قطع شد، مرا حالل کنو پیش از اینکه از این درخت میوه

  
  )فریمان 1344 - 1364(حسن رفویی فریمانی  شهید 

هایی که از طرف من ها و نارساییطر همۀ بديدر اول کالم از همۀ شما به خا
طلبم و تقاضاي عفو دارم؛ امیدوارم که مرا حالل کنیـد و  سر زده است، پوزش می
  .از سر تقصیراتم درگذرید
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  )بروجرد 1340 - 1365(علی رفیعی  شهید 
امیدوارم مرا ببخشـید  . سالم! پدر جان، مادر جان، همسر عزیزم و خواهران گرامی

ایـن مـدت   ! پدر جـان، مـادر جـان   . ید؛ زیرا خداوند بخشنده و مهربان استو عفو نمای
عمر خیلی باعث اذیت شما شدم و برایتان مزاحمت ایجاد کردم، اما از شما خواسـتارم  

  . چون جگرگوشۀ شما بودم، مرا عفو کنید تا خداوند هم مرا ببخشد
نبـودم، لـذا از تـو    خواهم اگر برایت شوهر مهربـانی  از تو معذرت می! همسر عزیزم

  .خواستارم از من راضی باشی
  

  )آبادان 1332 - 1361(پور شهید سیداکبر رفیعی 
خـواهم  انـد، مـی  جانب دیدهاز کلیۀ برادرانی که خداي نکرده ناراحتی از دست این

  .که به بزرگواري خودشان ببخشند
  

  )شهرکرد 1341 - 1365(اهللا رفیعی شهرکی حفیظ شهید 
هـا  خواهم که براي به ثمر رساندن مـن شـب  از شما معذرت می !اماي مادر گرامی

خواهم کـه دیگـر بعـد از    کردي و معذرت میخوابیدي و روزها از من مواظبت مینمی
هـا بـر کنـار    خـواهم از اینکـه شـب   هاي شما خیس خواهد بود و معذرت میاین گونه

خـواهم از  رت مـی خوابیدي که مرا بخوابانی تا من اذیـت نشـوم و معـذ   گهوارة من می
خـواهم از  شـود و معـذرت مـی   هایت جاري مـی افتی، اشکاینکه وقتی به یاد من می

از شـما هـم   ! ها را براي به ثمر رساندن من تحمل نمودي و پدر جانها و رنجاینکه غم
خواهم که براي بزرگ نمودن من روزها در هواي گرم تابستان و در هـواي  معذرت می

را تحمل نمودي تا براي من خوراك و پوشـاك و وسـایل الزم   ها سرد زمستان سختی
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کـردي و اي  ها را فرامـوش مـی  کردي، تمام رنجرا آماده سازي و وقتی به من نگاه می
خـواهم کـه وقتـی بسـترم را در کنـار خـود خـالی              از شما هـم معـذرت مـی   ! برادران

م مـی  شوید و خاطرات شیرین من در خاطر شمبینید، ناراحت میمی گـردد و  ا مجسـ
    بینیـد، غـم مـن در قلـب شـما اثـر       خواهم از اینکه وقتی دوسـتانم را مـی  معذرت می

    تـر  افتـد، چهـرة غمگـین شـما غمگـین     وقتی سخنان من به یاد شـما مـی  . گذاردمی
رسـد،  خواهم از اینکه وقتـی شـب تاریـک و ظلمـانی فـرا مـی      گردد و معذرت میمی

خواهم از اینکه وقتـی بـر سـر مـزارم     افتد و معذرت میما میهاي زمان به یاد شتلخی
. شـود انگیز شما جاري میبینید، اشک بر چشمان غمروید و وقتی که عکسم را میمی

  هـا  تـان تبـدیل بـه تلخـی    هاي زنـدگی خواهم از اینکه پس از من شیرینیمی معذرت
هـا بـاکی   شـید و از ایـن سـختی   با )سالم اهللا علیهـا (گردد، اما شما باید همانند زینبمی

  .اند، ببخشندکلیۀ کسانی که از من بدي دیده. نداشته باشید
  

  )فیروزآباد 1336 - 1364(حسین رنجکش  شهید 
و پـس از مـن مبـادا گریـه و     ] کنـد [خواهم که مرا حـالل  در پایان از همسرم می

از پـدر  . ایدزاري کند تا دشمن شاد بشود و مقاومت بکند و دو فرزندم را سرپرستی نم
خواهم که مرا حالل کنند و همچنـین خـواهران و بـرادرانم و عموهـایم و     و مادرم می

از کلیۀ خواهران و برادرانی که در طول زنـدگی خـداي   . پسرعموهایم مرا حالل نمایند
  .به خاطر رضاي خدا مرا حالل نمایند] خواهممی[اند، ناخواسته بدي از من دیده

  
  )بروجن 1339 - 1365(جنی جهانگیر روابرو شهید 

  .جانب حق دارند، طلب عفو و گذشت دارماز همۀ کسانی که به گردن این
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  )میبد 1345 - 1365(محمدرضا زارع مهرجردي  شهید 
از همه تقاضاي عفو و گذشت دارم و از پدر و مادرم و کلیـۀ آشـنایان و دوسـتان و    

  .افراد خانواده و فامیل تقاضاي حاللیت دارم
  

  )میبد 1339 - 1361(ر زارعی محمودآبادي ناص شهید 
خـاطر شـده   شاید در بعضی موارد شما را ناراحت کـرده باشـم و از مـن آزرده   ! پدر

باشی و از من جز زحمت و ناراحتی چیز دیگري ندیده باشی، امیدوارم که از ره لطـف  
ـ  ! همشیره شهربانو. و مرحمت مرا ببخشی ه سالم، امیدوارم سالم مرا بپـذیري و هرگون

  .اي، مرا ببخشیام و اگر از دستم ناراحتی دیدهزحمتی به شما داده
  

  )بغدادآباد 1345 - 1365(محمود زارعیان  شهید 
از کلیۀ کسانی که از من حقیر خطایی دیدند، عذرخواهی کـرده و طلـب بخشـش    

  .براي آمرزش گناهانم دعا کنید. نمایممی
  

  )ریزنی 1339 - 1367(سیدنعیم زاهدي  شهید 
  .دوارم که دوستان و یاران و همۀ افراد روستا مرا حالل کرده و مرا ببخشندامی
  

  )زرچین 1336 - 1363(یوسف زرجینی  شهید 
اي نبودم، امیـدوارم بـا رضـایت    من براي شما فرزند شایسته! اي پدر و مادر عزیزم
  .شما خداوند مرا ببخشد
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  )سمنان 1337 - 1366(سیدعلی زرگر  شهید 
خـواهم کـه   ها بـودم، مـی  ان عزیز که در مناطق کویري معلم آنآموزاز همۀ دانش

از کلیۀ برادران که از مـن رنجـی     . مرا ببخشند و با خواندن حمد خود مرا شاد گردانند
  .اند، طلب عفو و بخشش دارمدیده

  
  )اراك 1343 - 1365(احمد زکی  شهید 

کنند و از کلیۀ اقـوام و  خواهم که مرا حاللم از پدر و مادر و برادران و خواهرانم می
دوستان و آشنایان و رفقا و خویشان و هـر کسـی کـه بـه هـر طریقـی ایـن حقیـر را               

و از کلیـۀ دانشـجویان مرکـز تربیـت     . خواهم که حاللم کننـد شناسند، عاجزانه میمی
انـد، بـه بزرگـواري خـود     خواهم که اگر از این حقیر بـدي دیـده  معلم شهید باهنر می

  .را حالل کنندببخشند و م
  

  )مرند 1338 - 1361(ثانی سیدهادي زمانی شهید 
شناس براي تو نبـودم، امـا از تـو    که من فرزندي حق] است[درست ! مادر مهربانم

تقاضا دارم که مرا حالل کنید و از اشتباهات ما درگذرید که گذشت مـادر، گذشـت و   
  .آوردبخشش خدا را به همراه می
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  )جهرم 1343 - 1365() بوستانه(الدین محسن زین شهید 
در خاتمه از همۀ کسـانی کـه حقّـی بـر گـردن حقیـر دارنـد، تقاضـاي حاللیـت                

الحین و      1*باشد که همه . نمایممی الم علـی عبـاد اهللا الصـ خداي بزرگ باشیم، والسـ
  .الصابرین

  
  )فسا 1343 - 1365(سیدجالل ساداتی  شهید 

م کـه مـرا حـالل کنـی و از دعـاي خیـر خـود        خـواه از شما خواهر مهربانم می... 
خـواهم کـه مـرا    از تمام اقوام و خویشان و دوستان مـی . شاء اهللا فراموشم نگردانی، ان

در آخر از همۀ مردم و پدر و مادر و برادران و خواهران و کلیـۀ اقـوام و   . ... حالل کنند
  .موش نکنندو بنده را از دعاي خیر فرا. خواهم که مرا حالل کننددوستان می

  
  )ممسنی 1345 - 1365(فریبرز ساالري  شهید 

  .خواهم که مرا حالل کنند و دعایم کننددر آخر از دوستان می
  

  )تهران 1346 - 1366(علی ابراهیم سالک غالم شهید 
بوسـم و  ام را میدست بزرگ وکوچک فامیل و تمامی دوستان و آشنایان و خانواده

خواهم که مرا ببخشند، هرچند که اوسـت  زانه میکنم و عاجاز همه طلب حاللیت می
از کلیۀ اساتید و معلمان فنـی،  . الناس است و باید ادا شودآمرزندة مهربان، اما این حق

خـواهم شـاگردانی بهتـر از مـن بـه      درسی، دینی و قرآن خود سپاسگزاري کرده و می
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م کـه ورزش را  خـواه از دوستان ورزشکارم مـی . جامعه تحویل دهند و مرا حالل کنند
اهللا و مـرا  الـی  اي قرار دهند براي رسیدن به هدف قرب هدف قرار ندهند، بلکه وسیله

خـواهم کـه   آشنایان و خانوادة عزیز و مهربانم می در آخر از کلیۀ دوستان،. حالل کنند
خطاهایم را ببخشند و مرا حالل کرده و برایم دعا کنند تـا روحـم شـادمان و آسـوده     

از شـما  ...  .خواهم کـه مـرا حـالل کننـد    از کلیۀ خواهران و برادران عزیزم می. ... باشد
سالم بـه خـدمت   ...  .خواهم که مرا حالل کنید و ببخشید تا خدا هم از من بگذردمی

اي پـدر و مـادر   ...  .خانوادة عزیزم که موظفم دست کوچـک و بـزرگ شـما را ببوسـم    
از شـما حاللیـت   . خیلی مدیون شما هستمچه بگویم که زبانم قاصر است؛ زیرا ! عزیزم

طلبم به خاطر اینکه نتوانستم حق شما را ادا کنم و بـازویی باشـم بـراي گردانـدن     می
هـایی کـه   از شما به پاس زحماتی که برایم کشیدید و سـختی . هازندگی و تربیت بچه

  .کنممیتحمل نمودید، قدردانی 
  

  )کرج 1339 - 1365(جی خسرو ساوه شهید 
از . طلـبم ام، حاللیـت مـی  ها بدي کردهط از تمامی کسانی که نسبت به آنمن فق

دوستان و آشنایان و از بستگان، مادر، زن، خـواهر و بـرادرم کـه امیـدوارم ایـن بنـدة       
  . حقیر را ببخشند

  
  )قالیجوشقان 1338 - 1363(نوراهللا سبزواري  شهید 

  .وند گناهانم را ببخشایداز همه التماس دعا دارم و گناهکارم، دعا کنید که خدا
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  )دیلم 1331 - 1364(عبدالعزیز ستارپناهی  شهید 
خـواهم کـه مـرا    از خانواده، دوستان، همکاران و همۀ خواهران و برادران شهرم می

  .بخشیده و حالل کنند
  

  )شوشتر 1345 - 1367(نیا عبدالرحیم سجادي شهید 
  .ز تقصیرات من بگذریدشاء اهللا که مرا عفو کنید و اان ! مادر و پدر عزیز

  
  )شاهرود 1331 - 1365(الرضا سعدي موسی شهید 

هـا و همـۀ حضـار و شـنوندگان     در پایان از تمـامی دوسـتان و آشـنایان و فامیـل    
انـد و ادا نگردیـده، مـرا    طلبم و امیدوارم اگر حقی بـر گـردن مـن داشـته    حاللیت می

ه گردن کسی مانده، همـه را  دارم که اگر حقی از من بببخشند و همین حاال اعالم می
بخشیدم و از همه راضی هستم، باشد که خداوند نیز از سر تقصیرات این بنـدة حقیـر   

  .و گنهکار درگذرد
  

  )تهران 1343 - 1367(شهید سید محمدرضا سلطانی  
هــا       کــنم و از آناز تمــامی آشــنایان و خویشــان و همســایگان خــداحافظی مــی 

  .من دیدند، حالل کنند خواهم اگر خوبی و بدي ازمی
  

  )لنجان 1339 - 1365(عباس سلمانی  شهید 
شناسـند، طلـب   شناسـند یـا نمـی   شهر کسانی که این حقیر را مـی از اهالی زرین

  .حاللیت دارم
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  )ردشهرک 1341 - 1362(مهراب سلیمی شهرکی  شهید 
د امیدوارم که مرا حالل کنید و به بزرگی خودتان مرا ببخشـی ! اي پدر و مادر عزیز

و یـارانش  ) علیه السالم(گردم و در عزاي من براي مظلومی امام حسینو من دیگر برنمی
  .اند، به بزرگواري خودشان مرا ببخشندگریه کنید و کسانی که از من بدي دیده

  
  )آبادان 1331 - 1366(ناصر سیار  شهید 

 از بــرادرانم خواهشــمندم کــه در تربیــت فرزنــدانم در راه اســالم و علــم و دانــش
آمـوزان  از همـۀ اهـالی زاهـدان مخصوصـاً قـوم و خویشـان و دانـش       . کوشش نماینـد 

  .نمایمها عذرخواهی میخواهشمندم که بندة حقیر را ببخشند و از همۀ آن
  

  )شوشتر 1343 - 1365(مهدي سیفی  شهید 
از پدر و مادر و خواهران و برادران، محمد و همۀ دوستان و اقوام و آشنایانی که 

جانب دارند، عاجزانه تقاضـاي  اند و یا حقّی به گردن ایننب ناراحتی دیدهجااز این
  .عفو و بخشش دارم

  
  )محالت 1329 - 1365(اهللا سینجلی سیف شهید 

خواهم حاللم کنیـد و از خـدا بخواهیـد    از شما می. علیکم سالم! پدر و مادر عزیزم
ام عمل نکردم، اگـر     به وظیفهاگر در زندگی براي شما نبودم، اگر . که از گناهانم بگذرد

ام، شـما بـه   تان شدم و لیاقت خوب بودن در فرزندي را نداشتهگاه موجب ناراحتیگه
  .خوبی خودتان ببخشیدم
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  )جهرم 1334 - 1362(حسین شاپوریان غالم شهید 
خـواهم کـه مـرا    کـنم و مـی  در پایان از برادران عزیز و دوسـتان خـداحافظی مـی   

  .طلب مغفرت کنندببخشند و براي من 
  

  )تهران 1342 - 1365(فرهاد شاملو  شهید 
هـایی کـه بـه    من را به خـاطر بـدي  ] که[کنم خدمت پدر و مادر عزیزم عرض می

ام، ببخشـید و از اینکـه در دنیـا بـراي شـما کـاري نتوانسـتم انجـام دهـم،          شما کرده
ایـن را مطمـئن    امیدوارم مرا عفو کنید؛ زیرا ما باید راضی به رضاي خداونـد باشـیم و  

هـا      از تمـام اقـوام و فامیـل   . افتـد باشید که اگر خداوند نخواهد برگـی از درخـت نمـی   
  .خواهم که این حقیر را حالل کنندمی

  
  )شهرکرد 1335 - 1365(قلیان قهفرخی اکبر شاه شهید 

  .امید است که مرا حالل کنید! پدر، مادر، همسر، همشهریان و همکاران عزیز
  

  )دامغان 1343 - 1363(مرتضی ی شاهسیدتق شهید 
خواهم کـه بـرایم دعـا    طلبم و از شما میحد حاللیت میاز شما به خاطر قصور بی

کنم که برادر خـوبی بـراي شـما نبـودم و     از شما نیز طلب بخشش می! برادرانم. کنید
شما را خیلی اذیت کردم، به بزرگی خویش مرا عفـو و از درگـاه خداونـد بـرایم طلـب      

هـا نیـز حـق بزرگـی بـر گـردن مـن        از همۀ نزدیکان و فامیل کـه آن . ت نماییدمغفر
از تمـامی  . خواهم که مرا حالل کنند و از خداونـد بـرایم اسـتغفار نماینـد    داشتند، می

خواهم که برایم بـه درگـاه   شناسند، میبرادران و خواهران که به هر نحوي حقیر را می
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از تمـامی دوسـتان نـزدیکم کـه     . یراتم بگذردخداوند دعا کنند که خداوند از سر تقص
دانم که هیچ خیري براي شما نداشتم جـز اتـالف وقتتـان،    عمري را با هم بودیم و می

دیـد کـه   وب 1*یـک شـما بـراي مـن     و یک] از شما[ها گرفتم سمن در] که[هرچند 
خواهم که قصورم را ببخشید و هرگـاه  مجال آوردن نام شریف هر کدامتان نیست، می

به یادم افتادید، برایم دعا کنید و تنها سخنی که با شـما دارم اینکـه خـدا را همیشـه     
  .خواهید خدا از شما بگذردطور که میمدنظر داشته باشید و از یکدیگر بگذرید، همان

  
  )مشهد 1340 - 1365(محمدرضا شبانی  شهید 

ه از اي کـ اهللا درخواست عفو و بخشش دارم؛ چـون تنهـا مسـئله   از امت حزب 
بـه امـت   . الناس اسـت حق تواند از آن بگذرد،شود و خداوند نمیشهید قبول نمی

گویم و حاضرین به غایبین برسانند که هر کس حقی بر گـردن مـن   اهللا میحزب 
ام واقـع در انتهـاي خیابـان مهـر شـهید زینلـی و در       دارد، در زاهدان به خـانواده 

. و از من بگـذرد ] کند[خود را مطالبه  بیرجند به خانۀ پدریم مراجعه نماید و حقّ
ام مراجعه کنند و این امـر را انجـام   به همین صورت به خانواده] هم[بدهکارهایم 

همـۀ شـما بـر گـردن مـن حـق داشـتید؛ چـون از         ! اهللا بیرجندامت حزب . دهند
امکانات آن محیط استفاده نموده بودم، ولی در محیط دیگري به خدمت مشـغول  

هـا و از  خود که بر گردن من باقی است، بگذریـد و از همـۀ زمینـه    از حقوق. بودم
داران شهرستان نسـبت بـه داد و سـتدها مـرا     همه چیز بگذرید، به خصوص مغازه

هـا  بدنی با آناز کلیۀ اساتیدي که در رابطه با آموزش و پرورش و تربیت. ببخشند
. تراي من چشم پوشـند ام، خواهانم که از گناه غیبت و تهمت و افسر و کار داشته
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الخطاست و اگر در طول زندگی چه به بد و چه بـه خـوب از شـماها    آدمی ممکن
  .ام، خداوند مرا ببخشد و شما هم از گناه من درگذریدنام برده

  
  )شیراز 1338 - 1361(رضا شجاعی غالم شهید 

، طلـب بخشـش     ]انـد [از تمام دوستان عزیزم که از من ناراحتی و دلتنگی داشـته 
امیدوارم که مرا دعا کنند و به یاد خود زنده نگاه دارند و به یاد تمام شـهیدان  . کنممی

  .قرآن بخوانند
  

  )تبریز 1345 - 1362(مختار شریفی افشرد  شهید 
پـس  . میدان جنگ امتحانی بود که دادم و قبول شدم، یعنـی شـهید شـدم   ! مادر

  .شاء اهللا که شیرت را حاللم کنیشما به برادرانم و خواهرانم دلداري دهید، ان ! مادر
  

  )الر 1337 - 1361(طالب شکفته  شهید 
امیدوارم پدر و مادرم و برادرهایم و خواهرانم و تمامی دوسـتان و آشـنایان و اقـوام    

  . مرا ببخشند و مرا حالل کنند و دعاگو باشند
  

  )فریدن 1341 - 1362(مراد شکوهی سلطان شهید 
عفو و بخشش دارم و بـه قـرآن رجـوع کنیـد تـا      طلب  1از همۀ دوستان و آشنایان

  .پیروز باشید
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  )تهران 1336 - 1361(ابوالفضل شمالی  شهید 
کنم، خجلم در برابر خـدا و  شرم می. بندة گنهکار، ابوالفضل شمالی، سراپا تقصیرم

کـنم  کنم، خواهش مـی من بیچاره در مقابل افراد فامیلم از شما التماس می. خلق خدا
از تـو طلـب عفـو       ! کـنم، همسـرم  از همسرم شـروع مـی  . بوسمرا می و خاك پاي شما

هـا  ام به تو چه بديطلبیمن براي راحت شدن فکر و خیالم و به خاطر راحت. کنممی
هایی که روحی و جسـمی از مـن کشـیدي، همـه در نظـرم      که نکردم، همۀ آن عذاب

ه کـنم؟ تـو را قسـم    اگر مرا نبخشی چـ . کنمها احساس عجز میهست و در مقابل آن
! مادر عزیزم، عزیـز جـان  . به خون پاك شهدا مرا ببخش تا مستوجب عذاب خدا نشوم

به تو هم خیلـی بـدي کـردم و    ! توانم بکنم؟ عزیز جاناگر مرا نبخشی من چه کار می
  .دانیتو می
  

  )اراك 1339 - 1361(اهللا شمس  حبیب شهید 
د الیقی برایـت نبـودم و از زحمـاتی    دانم که فرزنمی! تو اي پدر گرامی و ارجمندم

چند سـال کـه از عمـرم گذشـت کشـیدي، تشـکر       ] در این[که برایم در این مدت و 
و شاید با این یک کلمه هم نشود تشکر نمود، ولی به هرحـال امیـد آن دارم   ] کنممی[

  .خواهمکه مرا ببخشی و اگر شما را اذیت و آزار نمودم، معذرت می
  

  )ساوه 1345 - 1365(د فرحسین شهابی شهید 
قاصـر بتـوانم دل شـما پـدر و     ] زبان[قلم و این ] با[امیدوارم که ! پدر و مادرم

مادرم را به دست آورم که احترام شما را به جا نیاوردم و دیگـر اینکـه نسـبت بـه     
مـن  ! شـدم، بـه هـر صـورت پـدر و مـادر عزیـز       ] خطـا [شما پدر و مادرم مرتکب 
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نامۀ کلی راضی کنم و تصـمیم گـرفتم بـراي اینکـه     نتوانستم دلم را با یک وصیت
در یـک  ] تـان [ـشما مرا حالل کامل کنید و از دست من دیگر دلخور نباشید، برای

خواهی و خواهش کـنم کـه مـرا صددرصـد     نامۀ جدا از شما جداگانه حاللوصیت
خواهی من در مورد گناهانم نسبت بـه شـما مـورد    حالل کنید و امیدوارم معذرت

کنید، از تمامی آشـنایان بـرایم حاللیـت    ضمن اینکه مرا حالل می. باشد قبولتان
خواهی را بنماییـد و سـعی کنیـد کـه     بگیرید و از طرف من از آنان کمال معذرت

محسن و مجید و زهـرا و  : رضایتشان را جلب نمایید و اما شما برادران و خواهرانم
ر گردن شـما حـق بـرادري    یک شما که بدراین میان از یک! زهره و مریم کوچولو

خواهم و امیدوارم هر کدام شـما بـرادران و خـواهران    دارم، حاللیت صددرصد می
عزیزم مرا ببخشید که نسبت به شما حق بـرادري بـه جـا نیـاوردم و بـراي شـما       

  .برادري بد بودم، مرا حالل کنید و ببخشید
  

  )همدان 1337 - 1360(عباس شیرینی  شهید 
دانـم اگـر مـرا    و لیاقت ندارم که از شما قدردانی کنم و مـی توانم بیش از این نمی

حالل نکنی و از من راضی نباشی تمام اعمالم و رفتـارم و عبـادت ناقـابلم در پیشـگاه     
ام صـدایم را از صـدایت   دانم که در طـی زنـدگانی  هم می] را[الهی ارزش ندارد و این 

آورم، بسـی ناراحـت   به یاد می ها رات شدم که وقتی اینابیشتر کردم و باعث ناراحتی
بیـنم، ولـی   گویم اگر مرا نبخشد دیگر چه کنم؟ روحم را در عـذاب مـی  شوم و میمی

مهر و گذشت قـرار  ! که خداوند در قلب تو اي مادر] بینمو می[آیم گاهی به خودم می
کنی که امیدوارم هر چه کـردم و خـدا از   داده و تو با آن قلب پاکت بر من گذشت می

  .ناراضی بود، حاللم نماییآن 
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  )جهرم 1344 - 1365(رضا صابر جهرمی علی شهید 
ایـد، از  اگر خطایی از من دیـده ! شناسیدرفیقانم و اي کسانی که مرا به طریقی می

خواهم که مرا ببخشید و از صمیم قلب حالل کنید؛ زیرا که بشر به هـر حـال   شما می
  . زندخاطی است و خطا از او سر می

  
  )آبادان 1344 - 1365(بهروز صابري خرزوقی  شهید 

عجـل  (به امید فرج آقا امام زمـان . در آخر از تمام مردم مسلمان طلب حاللیت دارم
. قدر و سقاي مجـروحین، معلـولین و جانبـازان   ، امام و فقیه عالی)اهللا تعالی فرجه الشریف

  ].را دارم[طلب بخشش از خداوند 
  

  )شاهرود 1339 - 1364(اکبر صادقی علی شهید 
ها براي من حاللیـت بطلبیـد و دادن خیـرات را در مـورد     از عوض من از همسایه

  .جانب فراموش نکنیدرفتگان و مخصوصاً این
  

  )قم 1337 - 1364(عباس صالح کندري  شهید 
امیدوارم هرچه بدي به شما کردم، مـرا ببخشـید کـه    ! اما برادران عزیز و خوب من
شـاء اهللا  شتید، لذا امیدوارم حاال هم مرا عفو کنیـد و ان  من بد بودم و شما خیلی باگذ

  . از رهروان راه مقدس شهدا باشید
   مـن  ! خـواهران . هـاي شـما  من شرمندة شما هستم در برابـر محبـت  ! خواهر جان

نمایم که عـذر مـرا بپذیریـد و ببخشـید و     تفاوت بودم، لذا از شما طلب معذرت میبی
هـا را بیشـتر   خوب مواظبت کنید و با اخالق اسالمی آناز خدیجه و علی . حالل کنید
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خـواهم کـه   ها و دوسـتان و آشـنایان و همسـایگان مـی    من از کلیۀ فامیل. آشنا کنید
ام و رسـیدهاي آن  من حساب سالم را هم کرده. هاي مرا ببخشند و مرا عفو کنندبدي

منزل هسـت  ] در[ هایم را نوشتم وبدهکاري. در کیفم هست، لطف کنید و اقدام کنید
) اآلن یادم نیسـت (شما اقدامات الزم را به عمل آورید، . هاي من هم هستو طلبکاري
  .که بنویسم

  
  )سبزوار 1345 - 1365(آبادي محمدعلی صالح شهید 

دانـم فرزنـد خـوبی برایتـان نبـودم، ولـی امیـدوارم بـه         مـی ! اما پدر و مادر عزیزم
ایـن را  . دعاي خیر براي فرزند خود بنمایید بزرگواري خود از این حقیر راضی باشید و

هم بدانید که اگر به فیض شهادت نائل شدم و خداوند به من لطف نمـود، در قیامـت   
گویم که از من راضی باشند و بـرادرم  با شما خواهم بود و به برادرم و خواهرانم نیز می

دعاي خیـر بکنـد    براي این حقیر] است[) سالم اهللا علیها(در جوار حضرت معصومه] که[
  .خواهم من را حالل کنندو از همۀ اقوام و خویشان و اهل روستا می

  
  )تهران 1338 - 1362(مهران صالحی شفا  شهید 

ت مـی   ام انـدکی از      گـاه نتوانسـته  دانـم کـه هـیچ   کـنم و مـی  از شما طلب حاللیـ
  .دریغ شما را جبران کنمهاي بیمحبت
  

  )همدان 1336 - 1361(زاده محمد صباغعلی شهید 
ي نکـرده شـما را ناراحـت کـردم، مـرا ببخشـید؛ زیـرا            اگر خـدا ! پدر و مادر خوبم

  .خواهم با نارضایتی شما از دنیا برومنمی
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  )مالیر 1345 - 1365(محمدرضا صباغی  شهید 
بـه خـدا خجالـت    . اممرا ببخشید که اسباب زحمت شما شده! پدر و مادر مهربانم

به خدا من بـه آزار و اذیـت شـما    . شومینی و ناراحتی شما میکشم که باعث غمگمی
راضی نیستم که براي من ناراحت شوید، به هر حال مرا ببخشید کـه اسـباب زحمـت    

  .شما شدم
  

  )جهرم 1319 - 1361(عبدالرسول صحرائیان  شهید 
اگر مـن  . اید، افتخار کناز اینکه چنین فرزندي را تربیت و پرورش داده! مادر جان

سال با مـن بـوده و هسـت و     14از همسرم که به مدت . ... د شدم، مرا حالل کنشهی
سپاسـگزارم و امیـد اسـت مـرا حـالل       ،هاي فراوان تحمـل کـرده  ها و ناراحتیزحمت

. فرماید و نسبت به تربیت فرزندان در راه خداوند متعال و اسالم عزیـز دریـغ نفرمایـد   
م امـت و رزمنـدگان عزیـز و شـادي روح     در نماز شبت دعاي خیر براي اما!] همسرم[

. اگر من شهید شدم، برایم بیش از سـه روز مشـکی نپـوش   . شهدا را فراموش نفرمایید
اگـر مـن نتوانسـتم    . کنیـد اگر زیاد به خود رنج بدهید یا گریه کنی، روح مرا اذیت می

طور که اسالم فرموده راحتی و آسایش شما را فراهم کـنم، مـرا ببخشـید و حـالل     آن
  .کنید
  

  )کنگاور 1335 - 1360(صادق صفدري  شهید 
ام، به خاطر خدا مرا ببخش؛ چون اگر تـو مـرا نبخشـی    اگر گناهی در حق تو کرده

ام، ولـی از او       بخشد و به پدرم بگویید کـه مـن خـدمتی بـراي تـو نکـرده      خدا مرا نمی
  .پرستد، مرا ببخشدخواهم به خاطر هرکه میمی
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  )زنجان 1337 - 1361(وي الدین صفسیدصفی شهید 
خواهم که به حق شـهداي کـربال   جانب دارند، میاز کسانی که حقی بر گردن این

  .عفو نمایند) سالم اهللا علیها(و به حق زهراي اطهر
  

  )بروجن 1335 - 1359(قلی صفیان بلداجی نجف شهید 
م خواهم؛ زیرا من نتوانستم وظایفم را نسـبت بـه ایشـان انجـا    من از پدرم عذر می

  .امیدوارم که از سر تقصیرات من درگذري. دهم
  

  )شهرفرخ 1334 - 1361(حسن صمدزاده قهفرخی  شهید 
همسـر باوفـا و   . خواهم که حقشان را بر مـن حـالل کننـد   از پدر و مادر عزیزم می

بایست براي تو باشم نبودم، لکـن تقاضـا دارم کـه مـرا     طور که میگرچه آن! ارجمندم
  .حالل کنی

  
  )شهرکرد 1344 - 1365(رضا طادي بنی  شهید غالم 

بوسم و امیدوارم کـه بـه خـاطر زحمـاتی کـه      از دور دست شما را می! مادر عزیزم
آخـر بـا   . دانم چه بگویم و چـه بنویسـم  من نمی. اي، مرا ببخشیبراي فرزندت کشیده

 21توان با چنـد جملـۀ نـاقص زحمـات     شود گفت و چگونه میاین چند کلمه چه می
  .اجر شما را خواهد داد] که خداوند[شاء اهللا ا به تحریر درآورد؟ ان سال شما ر
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  )آشتیان 1338 - 1365(ابوالحسن طاهري آشتیانی  شهید 
کنم از گناهانم و امیدوارم که خداي تواب و رحـیم مـرا ببخشـاید و از    استغفار می

اگر از ایـن دار   دانم، امیدوارم پاکم گرداند وگناهانم درگذرد و من که خود را پاك نمی
  .بارم سبک باشدفانی چشم بربستم، کوله

  
  )زنجان 1338 - 1361(مهدي طهماسبی  شهید 

خـواهم  ها نمودم و از همۀ ملت ایران میمن در طول زندگی زودگذرم خیلی بدي
  .که مرا ببخشند و حاللم نمایند

  
  )خرمی 1340 - 1365(لطیف طیبی  شهید 

از کلیۀ برادران و خواهرانی که از مـن  . سپارمیهمۀ شما را به خدا م! خوب عزیزان
  .خواهم مرا مورد عفو قرار دهنداند، میحقیر تاکنون رنجیده

  
  )همدان 1349 - 1365(علی عابدي طاهر محرم شهید 

ایـد و زجـر   دل خـورده دانم که در بـزرگ کـردن مـن چقـدر خـون     می! مادر عزیز
ان که باید و شـاید وظیفـۀ فرزنـدي را ادا    چناگر نتوانستم آن! مادر مهربانم. ایدکشیده

ام دانم که شما را خیلی اذیت کـرده می! پدر بزرگوارم. کنم، مرا ببخشید و حاللم کنید
طوري که باید وظیفۀ فرزندي را بـراي شـما ادا   و غیر از من دیگر فرزندي ندارید و آن

  .امیدوارم که شما هم مرا ببخشید و حاللم کنید. کنم، نتوانستم
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  )استهبان 1342 - 1362(اصغر عاقل علی شهید 
بـودي      حـالل  باشـند، در خاتمه از تمام کسانی که به نحـوي بـا مـن مـرتبط مـی     

خواهم که در مقابل خواستۀ خداوند بـزرگ صـابر باشـند و بـه     ها میآنطلبم و از می
هللا و انّـا  انّـا  «تابی از خودشان نشان ندهند کـه  گونه بیرضاي خدا راضی باشند و هیچ

  .1»الیه راجعون
  

  )داراب 1339 - 1361(حسین عامري  شهید 
خـواهم  اند، میاز پدر و مادرم و همۀ کسانی که به نحوي با من آشنا بوده

  .حالل کنندکه مرا 
  

  )کربال 1341 - 1365(حسن عبادي  شهید 
از همۀ همکاران و دوستان عزیزم و اقوام و خویشـان و همسـایگان و بـه خصـوص     

خواهم که از خدا برایم طلب مغفرت کننـد و مـرا حـالل    ان و خواهران عزیزم میبرادر
فرزند خوبی برایتان نبودم، ولـی  ] چندهر[خواهم که کنند و از پدر و مادر مهربانم می

  .برایم از خدا طلب مغفرت کنید و مرا حالل کنید
  

  )سوریان 1339 - 1367(اهللا عباسی کرامت شهید 
ام، بـه بزرگـواري   که مرا به خاطر بارهایی که آنان را رنجانده خواهماز دوستانم می

  . خودشان ببخشند و در سنگر مدرسه کوشا باشند
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  )فریدن 1343 - 1362(شهید احمد عبدالهی  
جانـب و  امید است شما سروران گرامی و باتقوا از سـر تقصـیرات و خطاهـاي ایـن    

هـایی را کـه بـراي شـما     احتیهاي من گنهکار نسبت به خودتان درگذرید و نـار تندي
  .ایجاد نمودم، به بزرگی و لطف و کرمتان ببخشید

  
  )گناوه 1336 - 1364(اصغر عبدوئی علی شهید 

خـواهم کـه چنانچـه از    من در پایان از همۀ دوستان، برادران و آشنایان خـود مـی  
احترامـی یـا اذیـت و آزاري رسـیده، مـرا      تـرین بـی  طرف این حقیر بـه شـما کوچـک   

  .ببخشند
  

  )خمین 1342 - 1365(عبدي  اسداهللا شهید 
از کلیۀ دوستان و آشنایان، مدرسان و معلمان، فامیالن و همسایگان، برادران و 
خواهران خواهشمندم چنانچه لغزشی از بنده سر زده، ببخشند و عفو کننـد و در  

ام تبریـک گوینـد و در شـهادتم گریـه و زاري     شهادتم به جاي تسلیت به خانواده
! پـدر و مـادرم  . شـود فغان شما موجب شادي دشـمنان مـی  ] که[د، چه بسا نکنن

امیدوارم که سالم مرا بپذیرید و مرا حالل کنید و از من راضی باشید تا خدا نیز از 
  .من راضی باشد

  
  )ارومیه 1341 - 1361(اسماعیل عبدیلی انهر  شهید 

رزنـدت از  دانم چقدر در راه بـزرگ کـردن و پـرورش دادن ف   می! اي پدر جان
هـاي تـو در دوران تحصـیلم هـیچ     اوان کودکی زحمت کشیدي، خصوصاً زحمـت 
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طوري کـه  دانم که چقدر از من ناراضی هستید؛ زیرا آنرود و میوقت از یادم نمی
بـراي خـدمت بـه    . باید و شاید نتوانستم وظیفۀ خودم را نسبت به شـما ادا کـنم  

سرنوشـت و قضـا و تقـدیر الهـی      شماها آرزو داشتم، ولی در هر حال باید تسـلیم 
  .مرا براي رضاي خدا ببخشید. شد

  
  )دامغان 1341 - 1361(خسرو عربیان  شهید 

خـواهم کـه مـن هـم     ها را عامل باشید و از خدا میخواهم که این گفتهاز شما می
عامل به گفتارم باشم و از تمامی مردم که بـا مـن تمـاس داشـتند، طلـب حاللیـت و       

  .خواهمآمرزش می
  

  )ده البرز 1337 - 1362(سعید عزیزمحمدي  هیدش 
اگـر در طـول ایـن    . پس از سالم امیدوارم کـه مـرا ببخشـی   . سالم! پدر ارجمندم

. ... زندگی کوتاه از این حقیر بدي دیدي، امیدوارم که به بزرگی خودت مـرا ببخشـی   
اود هاي عزیزم جمشـید و د از کلیۀ دوستان و آشنایان و همسایگان مخصوصاً پسرخاله

هـا همگـی طلـب بخشـش     دایی و خالهعلی و احمد و دایی و زنو میثم و رضا و غالم
اي روحـم را  هرگاه مرا یاد نمودنـد بـا فاتحـه   . نمایم و امیدوارم که مرا حالل نمایندمی

امیـدوارم کـه ایـن بـرادر حقیـرت را      ! برادرانم، جواد آقـا بـرادر بـزرگم   . ... شاد نمایند
! بـرادرم مسـعود آقـا   . جانـب دیـدي، مـرا ببخشـی    ی از ایـن ببخشی و هرگونه جسارت

بـرادرم یحیـی   . امیدوارم اگر براي شما برادر خوبی نبودم، مرا ببخشی و حاللم نمـایی 
اگر توهینی از بنده دیدي، ببخشـی و ایـن تـو    ] که[امید است که این برادرت را ! جان

ـ   ر زمـین بمانـد و بـا    هستی که باید اسلحۀ مرا به دست گیري و نگذاري اسلحۀ مـن ب
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تو زحمت فراوان کشـیدي تـا مـرا بـزرگ     ! مادرم. ... دشمن دین و خدا جهاد نمایی
هاي فراوان کشـیدي تـا مـرا    خالصه رنج. ها نخوابیدي تا من بخوابمکردي و شب

. خواهم که نتوانستم خدمات شما را جبـران کـنم  بزرگ کردي و از تو معذرت می
اسالم به خون احتیاج داشت، امیدوارم کـه مـرا    دشمن بیش از این مهلت ندارد و

  .گویم واقعاً برایم زحمت کشیدي، مرا ببخشباز هم    می. حالل نمایی
  

  )اراك 1321 - 1365(اهللا عسگري حجت شهید 
اگر خواسـتید بـا فرزنـدانم    . امید است مرا حالل کنیدضمن عرض سالم، ! همسرم

خـدا را  . کنید و خودت نیـز درس بخـوان  زندگی کنید، از تربیت اسالمی آنان غفلت ن
  .فراموش نکن، قرآن را یاد بگیر و بخوان و بدان عمل کن

  
  )کنگاور 1336 - 1362(محمدمراد عسگري داربسري  شهید 

دهـم بنـده را   قسم می) سالم اهللا علیها(تو را به جان فاطمه زهرا! مخصوصاً مادر عزیز
  .بنده را عفو فرمایند] خواهممی[واده از ته قلب حالل فرمایید و همچنین ازکلیۀ خان

  
  )فیروزآباد 1337 - 1365(مهران عشقی  شهید 

مرا به بزرگواري خودتان ببخشید و اشتباهات مرا پاي مکتبم نگذارید و دعا کنیـد  
  .ان شاء اهللا که خداوند موفق و مؤیدتان بدارد. تا خداوند گناهان مرا ببخشد
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  )رابس 1342 - 1365(سیدداود علوي  شهید 
   فرزنـد گناهکــارت را بـه خــاطر زحمـات و مشــقتی کـه در طــول     ! مـادر مهربــان 

خواهم کـه  ضمناً از پدر عزیزم نیز می. اي، ببخش و حالل کناش متحمل شدهزندگی
دانم که الیق بخشش نیسـتم،  هرچند می. حقیر را مورد عفو و گذشت خود قرار دهند

ام کودکی از آن پدر بزرگـوار مشـاهده کـرده   مهر و عطوفتی که از اوان ] به خاطر[ولی 
ام و از تمـامی فامیـل و   از برادران و سـروران گرامـی  . به گذشت آن پدر عزیز امیدوارم

خواهم که اگر خطا و بدي از بنـدة حقیـر مشـاهده    وابستگان و دوستان و آشنایان می
  .طلبماند، بندة حقیر را مورد عفو خود قرار دهند و از همگی حاللیت میکرده
  

  )بغداد 1342 - 1367(شهید ناصر علوي فیلی  
از کلیۀ کسانی که بر من حق دارنـد، خصوصـاً دوسـتان گرامـی و عزیـزم و اقـوام       

از اینکـه بـه   . طلبم و امیدوارم کـه مـرا ببخشـید و حـالل کنیـد     ام حاللیت میگرامی
خـواهم و  یک شما را بنویسم و حاللیت بطلبم، معـذرت مـی   دالیلی نتوانستم نام یک

  .خداوند شما را توفیق خیر عطا کند. امیدوارم که عذر مرا بپذیرید
  

 )گناباد 1339 - 1364(پور اصغر علیعلی شهید 
توانم از زحمات شما پدر و مادرم تشکر کنم، ولی در هر من چگونه و با چه زبانی می

ه این توفیق کنم که مرا خوب تربیت نمودید کحال مرا حالل نمایید و از شما تشکر می
  .نصیبم شد
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  )اراك 1338 - 1362(محمدي حمیدرضا علی شهید 
امیدوارم که مرا حالل . کنمخواهی و تشکر میاز شما پدر و مادر عزیزم معذرت

نمایم و آرزوي کنید و همچنین از کلیۀ مردم خیرآباد و دوستانم طلب بخشش می
  .نمایمموفقیت براي آنان می

  
  )دامغان 1333 - 1362(حمدي ممحمدرضا علی شهید 

چنـدین بـار از مـن تقاضـاي     ] به خاطر اینکـه [از پدر و مادرم تقاضاي عفو دارم و 
  . خواهمازدواج کردید و من رد کردم، عذر می

  
  )تهران 1331 - 1360(علی غفاري مهابادي عباس شهید 

اي طلبم و از خـداي بـزرگ بـر   اللهی حاللیت میاز تمام فامیالن و دوستان حزب 
  .من طلب آمرزش نمایید

  
  )مرند 1336 - 1361(اسماعیل غفرانی  شهید 

سالم گرمم بر پدر و مادر عزیز و مهربـانم کـه بسـیار عزیـز و بـزرگ هسـتند و از       
کنم و امیدوارم که تمام خطاها و اشـتباهات  حضور مبارکشان طلب عفو و بخشش می

  .ش از بزرگان استام ببخشند؛ زیرا که بخشمرا که در حق آنان مرتکب شده
وقت مادربزرگ و پدربزرگ را از یاد نبرید و همیشه سعی کنید که بیشتر  هیچ

هـا برویـد و سـالم مـرا بـه خـدمت       ها باشید و پی در پی به دیـدار آن مواظب آن
کـه مـرا   ] خـواهم می[هایم از خاله. شریفشان برسانید و طلب عفو و بخشش کنید
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را عفو کنند و ببخشند و از خواهر و برادر مهربانم خواهم که ماز اقوام می. ببخشند
  .کنمطلب بخشش می

  
  )گناباد 1338 - 1362(نصراهللا غفرانی   شهید 

. ... کـنم سپارم و از شما طلب مغفرت مـی همۀ شما عزیزان را به خداوند متعال می
برادرانم حسین و محمد و همسر عزیزم و فرزندم رضا و خـواهرانم ربابـه و معصـومه و    

ها همگـی را سـالم   ها و عمهزهرا و منصوره و اکرم و سعید و مهدي و عموهایم و دایی
  .ها بگویید مرا دعا کنند و مرا حالل بنمایندبرسانید و به آن
که با هم زندگی کردیم از دسـت مـن نـاراحتی     اگر در مدت کوتاهی! صدیقه جان

  .که مرا حالل کنی دیدي و من نسبت به تو و فرزندم کوتاهی کردم، امیدوارم
  

  )تهران 1343 - 1365(شهید سعید غالمی سرحقّی  
مرا ببخشید که شماها را همیشـه اذیـت کـردم و محبتـی در حـق شـما عزیـزان        

  .نکردم
  

  )نجف 1330 - 1365(محمدحسین فاضلی  شهید 
تقاضایم از همه به خصوص از شاگردانم این است کـه جهـت آمـرزش گناهـانم از     

  .رحمت بنمایند و برایم قرآن و نماز بخوانند خداوند طلب مغفرت و
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  )مرند 1339 - 1362(وند محمودآباد یعقوب فتحی شهید 
خواسـتید مـن بـه    در فراق من ناراحت نباشید، مگـر شـما نمـی   ! شما اي دوستان
شما سعی کنید راه ایـن شـهیدان را بپیماییـد و نگذاریـد مـادرم      . سعادت ابدي برسم

مـرا  ! اي مـادرم . او را دلداري دهید و همۀ شما حاللم کنیـد . تنها بماند و ناراحت شود
. حالل کن و من در مقابل این خدمات شما در روز قیامت تو را شـفاعت خـواهم کـرد   

در غیـاب  ! اماز زن برادرانم بخواه که مرا حالل کنند و شما اي برادران و خواهر گرامی
. یـد مـادرم ناراحـت و تنهـا باشـد     من ناراحت نباشید و خدا را شکرگزار باشید و نگذار

  .همۀ شما حاللم کنید
  

  )شیراز 1336 - 1362(حسین فربود غالم شهید 
هـا را ببخشـد،   گویم براي اینکه گناهانم کمتر شـود و خـدا آن  به خواهرم می

خـواهم کـه   از بـرادران مـی  . حجاب را حفظ کند و دیگران را به آن توصـیه کنـد  
از . فرمان او که فرمان خداست، عمل نکنند] به[سربازان امام خمینی باشند و جز 

  .طلبمبودي میلتماس دعا دارم و حاللهمگی شما ا
  

  )کرمانشاه 1343 - 1365(بخش اصغر فرحعلی شهید 
مسجدي و مدرسـه و محـیط درس در قبـال الطافشـان     از همۀ رفقا و دوستان هم

طلـبم، خصوصـاً   هـا حاللیـت مـی   شرمنده و شاکرم و از همۀ خطاهایم نسـبت بـه آن  
  .انداز خطاي من گذشت کرده] انه[و صبور] انه[افرادي که از من خطا دیده و بزرگوار
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  )جهرم 1329 - 1360(محمود فرحی  شهید 
همگـی مـرا حـالل کنیـد؛     ! پدر و مادر و خواهران و برادران و همسرم و نوید مـن 

  .چون شاید خداي بزرگ شهادت را به من لطف کند
  

  )آباده 1334 - 1364(رخی اسماعیل ف شهید 
امیدوارم همۀ شما که بر من حق بزرگ دارید و من نتوانستم کـه وظیفـۀ خـود را    

خـواهم بـه خـاطر رضـاي خـدا         انجام دهم، مرا ببخشید و حاللم کنید و از مادرم مـی 
  .تابی نکند و مرا حالل کندبی

  
  )000 1320 - 1365(پرویز فروردین  شهید 

نمـایم، مخصوصـاً از پـدر و مـادرم کـه        ان طلـب عفـو مـی   از همۀ برادران و خواهر
  .خواهمها رنج و زحمت زیادي را متحمل شدند، بخشش میمدت
  

  )مشهد 1342 - 1365(محمدهادي فرهادي  شهید 
من که قادر نبـودم جبـران   . شما براي من زحمات زیادي کشیدید! پدر و مادر عزیزم

از شما طلـب  . ند به شما اجر زحماتتان را بدهدشاء اهللا که خداوزحمات شما را بکنم، ان 
  .حاللیت دارم

  
  )اهر 1348 - 1365(بهلول فرهادي عطالو  شهید 

کـنم کـه از بنـده ناراضـی نباشـند و گناهـان بنـده را        به تمام برادرانم وصیت می
ایـد و  هاي زیادي کشـیده در راه بنده زحمت] به خاطر اینکه! [ببخشند و پدر و مادرم
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ام، عـذر  هـاي زیـادي کـرده   و بنده آزار و اذیت] اید[این سن و سال رسانده بنده را به
شیرت را براي بنده حـالل کـن کـه دیگـر تـو را      ! بنده را ببخشید و مادرم. خواهممی

  .بینمنمی
  

  )خورموج 1340 - 1365(علی فقیه  شهید 
از ! دوســتان و آشــنایان. شــما هــم مــرا ببخشــید! بــرادران و خــواهران عزیــز

صحبت دیگرم با همۀ مربیـان  . هاي من درگذرید و مرا عفو کنیدهات و گناهاشتبا
آموزگاران محترم این است که به بزرگی و شرافت و عظمت خود مـن گناهکـار   و 

جانـب گذشـت نماییـد و اگـر احیانـاً در جـایی       را ببخشید و از رفتارهاي بد ایـن 
  .سوءتفاهمی صورت گرفته، مرا ببخشید

  
  )قم 1343 - 1364(ی مجتبی فقیه شهید 

هاي مـرا ببخشـید و ثانیـاً بـه     خواهم که بدياوالً از شما می! اما شما اي خواهرانم
)  سالم اهللا علیهـا (و زینب کبري) سالم اهللا علیها(گویم که سعی کنید از فاطمه زهراشما می

  .وجه به خودتان ناراحتی راه ندهید، خداحافظ درس بگیرید و از فراغ من به هیچ
  

  )شهرري 1332 - 1366(حسین فالح  شهید 
  .طلبماز همۀ دوستان و آشنایان باألخص پدر و مادرم حاللیت می
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  )گرمسار 1338 - 1361(مهدي فوالدي  شهید 
خـواهم کـه مـرا    از تـو مـی  ! اي همسـر عزیـزم  . مرا ببخش و حاللم کن! مادرجان

  .اگر اخالق خوبی در خانه نداشتم، حاللم کن. ببخشید
  

  )فردوس 1338 - 1365(مدابراهیم فیاضیان مح شهید 
هـا در رشـد و تربیـت مـن زحمـت      شـما سـال  ! پدر عزیز و مادر دلسوز و مهربانم

ها کشیدید و من نتوانستم این زحمات و خدمات بیکـران شـما   بیداريکشیدید و شب
ممکـن اسـت   . طور که باید و شـاید وظیفـۀ فرزنـدي را ادا نمـایم    را جبران نمایم و آن

  .خواهما را ناراحت و اذیت کرده باشم، به این خاطر از شما عفو و گذشت میشماه
  

  )فسا 1340 - 1365(عبدالرحیم فیروزي  شهید 
دارند، خصوصاً پدر و مادرم  اي بر من حقّیدر پایان از تمام کسانی که به گونه

  طلبم و از زحماتی کـه ایشـان در پـرورش و تربیـت مـن متحمـل       بودي میحالل
ها اجـر و مـزد   نمایم و امیدوارم خداوند متعال به آنند، تشکر و قدردانی میاشده

ها و مشقات والدین جز خالق متعال قدرت دیگري عطا فرماید، وگرنه براي فداکاري
  .توان جبران را ندارد

  
  )مرند 1335 - 1361(حسینی سیدعلی فیض شهید 

کـردن خـود را دارم و       از تمامی اهل خـانواده و فامیـل و دوسـتان انتظـار حـالل     
از تمام خویشـان،  . خواهم که مرا دعا کنند تا بلکه بیشتر مورد لطف خدا قرار گیرممی

  .نمایمدوستان، آشنایان درخواست حاللیت می
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  )مرند 1340 - 1365(حسینی میرحسن فیض شهید 
 ها، از اینکه من نتوانستم حـق پـدر و مـادري را   گذشته از این محبت! پدر و مادرم

  .طلبم و امیدوارم که مرا در دعا فراموش نکنیدادا کنم عذر خواسته و حاللیت می
  

  )داراب 1340 - 1361(باز قائدي علی شهید 
شما مرا حالل کنید که رضاي شما را هم نتوانسـتم  ! برادران. سالم به برادرانم

  .جلب کنم
  

  )سنقر 1336 - 1360(اهللا قاسمی حشمت شهید 
از او ] و[هر وقت به قبرستان رفتی، روي قبـر پـدرم بـرو     !مادر عزیزتر از جانم

  .بخواه مرا حالل کند
  

  )استهبان 1337 - 1361(عباس قاسمی  شهید 
در صورتی که شهید شدم و بعد از اینکه مرا دفن کردید و همـه برگشـتید، پـدرم    

. زدترسم، شاید خدا مرا بیـامر بر سر قبرم بماند و من را تسکین دهد که از گناهانم می
! گویم پدرم، مـادرم باز می. دوستان و آشنایان را سالم برسانید و برایم حاللیت بطلبید

  .مرا حالل کنید
  

  )خمین 1339 - 1360(زاهدي عبدالرضا قاضی شهید 
از طرف من از تمام فامیل و همسایگان حاللیت بطلبید، بگویید کـه مـا را حـالل    

که از طریـق سـپاه یـا بسـیج انتقـام ایـن       ثانیاً از من به فرزندم محمد نصیحت . کنند
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! شهیدان راه حق را بگیرد، ثالثاً پدر و مادر و خواهران مرا حالل کنند و بـرادران عزیـز  
خـواهرانم  . سـربازان را یـاري کنیـد   . توانید به یاري حسین زمان بشـتابید شما هم می

ادامـه داد، راه مـرا   که راه برادرش را ) سالم اهللا علیها(شما هم مانند زینب! نرگس و ملک
و اي همسـر   1ادامه دهید و به همه بگویید کـه بـه چـه خـاطر برادرتـان شـهید شـد       

اوالً مرا حالل کن و از پدر و مادرت خداحافظی کن و حاللیـت بطلـب و بگـو    ! گرانبها
  .که مرا حالل کنند

  
  )سمنان 1341 - 1365(علی قدرتی عباس شهید 

ام و از من کسی ناراحتی دارد، درخواسـت  دهجانب به کسی اسائۀ ادبی نمواگر این
  .نمایمعفو می

  
  )اهرم 1337 - 1367(حسن قدرتیان  شهید 

از همۀ اقوام و همکاران و دوستان و آشنایان از بوشهر، اهـرم، کنگـان، جـم و ریـز     
  .خواهم مرا حالل کنندمی

  
  )فیروزآباد 1343 - 1365(اهللا قربانی حشمت شهید 

انـد،  خواهم که هر بدي از من دیدهدوستان و بستگان می از کلیۀ قوم و خویشان و
شناسـند  مرا ببخشند و در صورتی که از این سفر بازنگشتم، از همۀ کسانی که مرا می

                                                             
راه مرا که به چه خاطر شهید شدن برادرتان را ) سالم اهللا علیها(شما هم مانند زینب: در اصل وصیت - 1

  بگویید
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! پـدر و مـادر گرامـی   . خواهم که من را ببخشـند اند عاجزانه میو از من ناراحتی دیده
  .ایده از من دیدههر بدي و ناراحتی ک] به خاطر[امیدوارم که مرا ببخشید 

  
  )قزوین 1338 - 1365(علی قربانی موینی رجب شهید 

ها ستم روا داشته و یا بـه طـرق مختلـف موجبـات آزار و     از کلیۀ کسانی که به آن
ام، پـوزش طلبیـده و   اذیت آنان را فراهم کرده و باعث هتک حرمـت و نـاراحتی شـده   

  .ها را با تمام شرمندگی خواهانمرضایت آن
  

  )فردوس 1330 - 1362(زاده فرسا راهیم قلیاب شهید 
. خـواهم پدر و مادرم و همسر و فرزندانم و از همۀ شما حاللیت مـی ] از[باز مجدداً 

هـا  سالم مرا به همۀ دوستان و قومان بـه خصـوص همسـایگان برسـانید و از همـۀ آن     
م از کـن رسانم و سفارش مـی خواهم و نیز به تمام مردم باغستان سالم میحاللیت می

دنیا محل گذر است و خـود  . تفرقه و غیبت پرهیز کنند و به فکر مرگ و قیامت باشند
را آماده کنند و هر یک از این بندة عاصی خداوند نگرانی دارد، به بزرگواري خـود مـرا   
ببخشد و حاللم نماید؛ چون سراسر زندگی بنده در آن سامان، آزار و اذیـت و دردسـر   

  .ستان بوده استبراي شما مردم شریف باغ
    
  )تهران 1345 - 1365(عباس قنبرزاده  شهید 

نامـه بـه   اند و این وصـیت از تمامی کسانی که با این گنهکار معترف آشنایی داشته
] از شـما [بـرادران و خـواهران عزیـزم    ]. طلـبم مـی [دستشان برسد یا نرسد، حاللیت 

!        پـدر و مـادرم  همچنـین  . خـواهم کـه مـرا ببخشـید    طلبم و از شـما مـی  معذرت می
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که بدون خداحافظی باز من به جبهه عازم شـدم و از شـما و تـک   ] بدانید[خواهم می
  .طلبمتک قوم و خویشان حاللیت می

  
  )بیرجند 1339 - 1362(احمدعلی قنبري  شهید 

نمایم و از شما خانوادة محتـرم  در هر حال از خداوند باري تعالی طلب مغفرت می
خـواهم کـه   به دوستانم بگویید که خیلی معذرت مـی . ل نماییدخواهم که مرا حالمی

  .بودي بخواهم و امیدوارم که مرا حالل کنیدنتوانستم از شما حالل
  

  )تهران 1341 - 1365(محسن قنبري  شهید 
کـنم کـه نتوانسـتم بـرادري     از برادرانم حسن آقا و یوسف آقا هم عـذرخواهی مـی  

سنگینی در برابر شما داشتم که فرصت نداشتم ها باشم؛ چرا که وظیفۀ خوب براي آن
! خـواهر عزیـزم  . بخشـید شاء اهللا خدا مرا ببخشد و شـما هـم مـرا مـی    ان . انجام دهم

خواهري مهربـان، دلسـوز، باایمـان و مطیـع     ] شما. [امیدوارم که شما هم مرا ببخشید
ا خیلـی  خداوند تبارك و تعالی هم از شما راضی خواهد بود، زحمات دختـرم ر . بودید

شـاء اهللا اجـر شـما بـا     مـرا ببخشـید، ان   . فرصـت قـدردانی نداشـتم   ] من[کشیدي و 
  .)علیه السالم(اباعبداهللا

  
  )فردوس 1334 - 1365(یوسف قویم  شهید 

انـد،  طلبم و اگر دینـی بـر مـن داشـته    قبالً از همۀ برادران و خواهران حاللیت می
  .انتظار عفو و بخشش دارم
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  )داراب 1339 - 1362(اسماعیل کاردان  شهید 
بـر  ] کـه [هـر کـدامتان   ! اي پدر و مادر و اي خواهر و برادر و اي مردم شریف

خواهم که همۀ شما گردن من حق دارید، شما را به خدا حاللم کنید و از خدا می
خـواهم کـه حاللـم کنیـد و از     اوالً از شما مـی ! اما پدر و مادرم. ... را سعادتمند نماید

قـراري نکنیـد و   و ثانیاً اگر شهید شدم، ناراحت نشوید و زاري و بـی هایم بگذرید بدي
بـرایم فـراوان زحمـت    ! بـرادرم غـالم  . صبر پیش گیرید که خدا صابران را دوست دارد

  .به من فراوان محبت کردي، حاللم کنید! کشیدي و علی جان
   

  )بروجن 1333 - 1361(شهید علی کارگر بلداجی  
هـا خـداحافظی کـنم و    مرا ببخشند که نتوانسـتم از آن به خواهران عزیزم بگویید 

    از شـما پـدر و مـادر و خـواهران و بـرادرانم      . شـاء اهللا مـا پیـروزیم   ناراحت نباشند، ان 
ایـن باشـد   [دهید، بـراي مـن   خواهم که براي من گریه نکنند و کاري که انجام میمی
  .دعا و نیایش نمایید تا آمرزیده شوم] که

  
  )کرمان 1342 - 1364(ا کاظمی محمدرض شهید 

دل و برادران و خواهران عزیزم و سایر اهـل خـانواده   از پدر و مادر دلسوز و شکسته
  .و بستگانم طلب عفو و بخشش دارم و از همگی التماس دعا دارم

  
  )شهرکرد 1330 - 1366(سیدجالل کاظمی قهفرخی  شهید 

ر حق مادي یا معنوي بـر شـما   بدانید من اگ! آییدبرادر و خواهري که به زیارت می
داشتم عفو کردم، تو نیز از آنچه بر من داري درگذر، حتّـی در منـزل نیـز بنویسـید از     
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هـا در ایـن   تـوانم یـادي از آن  خواهم که نمـی طلبم و از همه عذر میهمه حاللیت می
  .نامه بکنم

  
  )داراب 1344 - 1365(محمدحسن کاویان  شهید 

خواهم که مرا حالل کنید و از اقـوام و  و دوستان می در آخر از همگی شما برادران
  .خواهم که مرا حالل کنند و براي من گریه نکننددوستان و خانوادة خود می

  
  )اصفهان 1341 - 1361(مسعود کرباسیان ورنامخواستی  شهید 

. از آن چشمان گریان تقاضا دارم که مرا حالل کرده و برایم از خدا طلب عفو نماینـد 
مرا ببخشید، مرا حالل کرده و برایم از خدا طلب عفو نماییـد؛ زیـرا در پسـتی و    باشد که 

فراموش نکنیـد  . امشک غیبت و یا تهمتی زدههاي شیاطین بیبلندي و در امواج وسوسه
  .مرا و حالل کنید

  
  )شهرري 1334 - 1361(آبادي رضا کریمی حارثغالم شهید 

قصـور و کوتـاهی در مـن    ] اگر[شند و خواهم که مرا ببخاز پدر و مادر همسرم می
  .بوده، از خدا بخواهید که مرا ببخشد

  
  )فارس 1342 - 1364(مراد کریمی  شهید 

خواهم که اگر بدي از بنـدة  از قوم و خویشان و سایر برادران و خواهران گرامی می
در پایـان  . اند، براي رضاي خداوند هم که شده مـرا عفـو کننـد و ببخشـند    حقیر دیده

و طـول عمـر بـراي امـام امـت و      ) عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (ظهور امام زمان آرزوي
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ــولین و آزادي اُ   ــفاي معل ــدگان اســالم و ش ــروزي رزمن ــراي  پی ــبر ب ســرا و آرزوي ص
  .]ام را دارم[خانواده
  

  )تهران 1345 - 1365(قلی کریمی دورهانی حسین شهید 
دانـم چگونـه و   که نمیبه گردن دارم ] دیگران[قدر حق چقدر گناه دارم و آن

خواهم که مرا ببخشد و از همۀ دوسـتان و  از کی حاللیت بطلبم و تنها از خدا می
  .طلبمآشنایان حاللیت می

  
 )بروجن 1342 - 1361(فرود کریمیان  شهید 

  .نمایماز پدر و مادر و برادرانم و کلیۀ اقوام و دوستانم طلب حاللیت و بخشش می
  

  )اصفهان 1338 - 1362(مهدي کشاورز  شهید 
امیدوارم که از من راضی و خشـنود باشـید و مـرا    ! مادر عزیزم، برادران و خواهرانم

جسم ضـعیف خـود در راه اسـالم و امـام     ] با[امیدوارم بتوانید از تقدیر من و . ببخشید
  .عزیزمان رضایت خدا را فراهم کنید

  
  )فراشبند 1340 - 1366(احمد کشاورز  شهید 

هـا را  اي و خیلـی سـختی  دانم که تو خیلی برایم زحمت کشیدهمی! مادر عزیزم... 
از دوسـتان  . اید، ببخشـید خواهم اگر بدي از فرزندت دیدهاز شما می. ايمتحمل شده

انـد، بـه خـاطر خـدا     خواهم که اگر بدي از بندة حقیر دیـده و اقوام و خویشان نیز می
  .ببخشند
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  )شوشتر 1344 - 1365(مال علی کالهحسن شهید 
خواهم کـه مـرا ببخشـند و اگـر از مـن      ام میز تمام دوستان و آشنایان و خانوادها

  .اند، مرا حالل نمایندبدي دیده
  

  )اقلید 1341 - 1365(محمدباقر کوثري  شهید 
امیـدوارم کـه اگـر    . پدر و مـادرم، سـالم بـر پـدرم و بـرادر و خـواهرانم      ] بر[سالم 

  .طلبمبخشید و من از شما حاللیت میناراحتی از دست من داشتید، به بزرگی خود ب
  

  )بوشهر 1342 - 1367(ابوالقاسم کهن  شهید 
خواهم که مـرا ببخشـید و حاللـم کنیـد؛ چـون      من از شما عاجزانه و خالصانه می

اي . هـاي زیـادي از شـما دیـدم    نسبت به شما خیلی بد بودم و بـرعکس مـن خـوبی   
دت عمـر خـود شـما را همیشـه     از اینکـه در مـ  ! امهمسر، برادران و خـواهران گرامـی  

اگـر  . خواهم که مرا ببخشـید و حاللـم کنیـد   کردم، عاجزانه و خالصانه میناراحت می
ام از من راضی نشوید، خدا هم از مـن راضـی نخواهـد شـد و مـرا      شما خانوادة گرامی

  .نخواهد بخشید
  

  )ایذه 1347 - 1364(عبدالمجید کیانی شاهوندي  شهید 
خواهم که ها و دوستان و آشنایان میو مادر و فامیلبراي آخرین بار از پدر 

  .حالل کنندمرا 
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  )بهشهر 1337 - 1361(محمود گرجی  شهید 
خـواهم از  ها حاللیت بگیـرم، از شـما مـی   اگر نتوانستم از برادران بسیجی و فامیل

  .گناهانم درگذرید و مرا بیامرزید
  

  )زنجان 1339 - 1360(منفرد جواد گلشنی شهید 
بخشد، از مؤمنین و پیروان خط امـام  الناس را که خدا هیچ وقت آن را نمیاما حق

غیبت، بهتـان، سـوءظن و   (اعم از مادي و معنوي  متقاضی هستم و امیدوارم هر حقی،
بر گردن من دارند، به خـاطر خـدا بـر مـن ببخشـند کـه بخشـش از صـفات         ) توهین

مغفرت از خدا براي من، حقّـی   مؤمنین است و اگر کسانی بر من حقّی ندارند، با طلب
  .بر گردن من بگذارند و از ناحیۀ خدا مأجور شوند

  
  )فریدن 1349 - 1365(علی گودرزي  شهید 

اي و مـن نتوانسـتم      هایی کـه بـراي مـن کشـیده    آن زحمت] به خاطر! [اي مادرم
  .ها را جبران کنم، مرا حالل کنیدآن

  
  )ممسنی 1339 - 1362(حیدر گودرزي  شهید 

! پـدر ارجمنـدم  . ... سالم مرا بپذیرید و حاللم کنیـد ! عزیز و خواهران مهربانم مادر
  .مرا حالل کن
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  )کنگاور 1333 - 1362(اهللا گودینی آیت شهید 
ایـن  ] در[کنم و امیدوارم که مرا حالل کنند و من به پدر و مادرم سالم عرض می

. درم را ادا کـنم مدتی که زندگی کردم، نتوانستم حق یک سـاعت زحمـات پـدر و مـا    
خـواهم کـه مـرا حـالل     امیدوارم که مرا ببخشند و همچنین از برادرم و خواهرانم مـی 

کنند و در ضمن از همسر مهربـانم کـه زحمـت بسـیاري بـراي مـن کشـیده، کمـال         
قدردانی را دارم و امیدوارم که او هـم مـرا حـالل کنـد و سـخن دیگـرم بـا فرزنـدانم              

ا دربارة شما به جا نیاوردم و از شـما تقاضـا دارم کـه مـرا     باشد که من حق پدري رمی
  .حالل کنید

  
  )سوسنگرد 1333 - 1361(عباس گیمدیل  شهید 

جانب حقیر بشود، مدیون برادران و بستگان خـود  چنانچه شهادت شامل حال این
کـه از مـن   خواهم که مـرا ببخشـند و مـا را حـالل کننـد، چنـان      ها میهستم و از آن

  .دلخوري داشته باشندناراحتی یا 
  

  )اردستان 1342 - 1365(مختار مالکی مهابادي  شهید 
نمایم، باألخص پدر و مـادر  در پایان از همۀ شما طلب عفو و بخشش و مغفرت می

  .و اجري عظیم عنایت فرماید ١یلشاء اهللا خداوند به شما صبري جمعزیزم که ان 
  

                                                             
  لجلی: در اصل وصیت -1
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  )ریزنی 1340 - 1364(محمدرضا مبین  شهید 
خواهم کـه مـرا حـالل کننـد و     ها در رابطه بودم میمامی کسانی که با آناز ت

اند، به خصـوص قـوم و خویشـان مـرا     اگر خداي نکرده ناراحتی از این حقیر دیده
دانـم چگونـه از شـما    نمـی ! حالل کنند و شما اي پدر و مادر زحمتکش و عزیـزم 

کـنم و بـه    بودي بطلبم؛ چون هیچ وقت نشد کـه بـا شـما خـوش رفتـاري     حالل
تو را به خدا از من راضی شوید و مرا ببخشید و از خداوند بخواهید . حرفتان باشم

  .که این هدیۀ ناقابل که امانت خودش بوده را از شما قبول کند
  

  )تهران 1339 - 1362(مراد مجید محبی شهید 
به نام کسی که مرگ و میر تمام موجودات دسـت اوسـت، پـس بـه خـود آیـیم و       

ت توشه برگیریم که در هر کجا که باشیم، در هر زمانی و در هـر مکـانی، در   براي آخر
هر مقامی و هر انـدازه ثـروت داشـته باشـیم و هـر انـدازه قـدرت، در آخـر مـرگ بـه           

کـل نفـس ذائقـه    «: فرمایـد آید و مرگ در انتظار ماست که خداونـد مـی  سراغمان می
ـ » هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشـید «؛ 1»الموت ام بـا خـود   ی کـه اندوختـه  و ثروت
انـد و  کنم کـه مـرا تربیـت کـرده    من از پدر و مادرم تشکرمی. ... توانم به گور ببرمنمی

  .امیدوارم که مرا ببخشند
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  )کنگاور 1341 - 1365(احد محسنی  شهید 
خواهم که مرا حـالل کنیـد؛ زیـرا ممکـن اسـت      می! برادران عزیز، دوستان گرامی

شم، زیرا بشر معصـوم نیسـت و همچنـین تقاضـا دارم از     پشت سر شما غیبت کرده با
  .کلیۀ عزیزان که از خداوند متعال براي ما طلب مغفرت کنند

  
  )فارسان 1348 - 1364(رحم محمدي شهید علی 
  .خواهی بکنیدببخشیدم و از طرف من از کلیۀ آشنایان و دوستان معذرت! پدرم

  
  )خمین 1337 - 1361(محمد محمدي  شهید 
مثل خواهرم باش و مانند کوه بایست و احسـان و مهـدي را   . مرا حالل کن !مادرم
  .راه را خوب تشخیص دهید. مرا ببخشید! برادران و خواهران. آماده کن

  
  )دلیجان 1338 - 1363(عباس محمدي  شهید 

 )سـالم اهللا علیهـا  (یگانه خواهر مهربانم، اي خواهري که از کـودکی بـه ماننـد زینـب    
دانم که شـما را بسـیار   می! مادرم را به عهده گرفتیمسئولیت خانۀ بیقهرمان بودي و 

 )سـالم اهللا علیهـا  (امیدوارم که مرا ببخشی و بعد از مرگم هم به مانند زینب. اذیت کردم
خـواهم  طلبم و میدر پایان هم از همۀ همشهریان حاللیت می. شاء اهللارفتار کنی، ان 

خواهم که از سر تقصـیرات  ران حاللیت بطلبم و میاز کلیۀ دوستان و آشنایان و همکا
  .من بگذرند
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  )بوشهر 1329 - 1360(عبدالرضا محمدي باغمالئی  شهید 
از قول حقیر از همۀ برادران و خواهرانی که حقّی بر گردنم دارند، بخواهید تـا  

اگر مسلمانی . داندهایم را پدر میبدهی به هیچ کس ندارم و طلبکاري. مرا ببخشند
  .ادعایی کرد با دلیل، بپردازید

  
  )شهرکرد 1343 - 1363(شبانی سیدابوالفضل محمدي شیخ شهید 

طلبم و تمنا دارم که خطاهـاي مـرا نادیـده    از تمام دوستان و آشنایان حاللیت می
جانب طاقت سؤال و جـواب را در جـوار اهللا در   بگیرند و این حقیر را ببخشند؛ زیرا این

شما زحمات زیـادي در طـول عمـرم بـراي مـن      ! ر و مادر مهربانمپد. روز قیامت ندارم
تـک شـما در    طلبم؛ زیرا کـه تـک  از شما و برادران و خواهرانم حاللیت می. ایدکشیده

  .این چند سال براي من زحمت کشیدید و تمام زحمات من بر دوش شما بود
  

  )قم 1343 - 1367(امیرمحمد محمودزاده  شهید 
آمـوزان و دوسـتان و همکـاران و همـه و همـه      از دانـش . بمطلاز همه حاللیت می

طلبم و اگر حقی بر من دارند، به بزرگواري خود عفو نماینـد و اگـر باعـث    حاللیت می
  . رنجش شدم، مرا ببخشند

  
  )شهربابک 1338 - 1362(مجید محمودي  شهید 

  .کنماز هر کسی به هر عنوان که از من ناراحت شده، طلب عفو می
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  )استهبان 1341 - 1362(مدحسین محمودي مح شهید 
شناسند و در جبهـه بـا مـن بودنـد،     از تمام افراد خانواده و تمام افرادي که مرا می

  . کنمطلبم و طلب مغفرت میبودي میحالل
  

  )دماوند 1339 - 1361(علی محمودي جان شهید 
اونـد  پس از عرض سالم، سالمتی شـما را از درگـاه خد  . خدمت پدر و مادرم سالم

بیشتر مقصـودم  . خواهم مرا حالل کنیداز شما می! پدر و مادر عزیزم. متعال خواستارم
روم تـا راه کـربال   می! مادر. شیرت را حاللم کن که من عزم سفر دارم! تو هستی، مادر

مرا حالل کنیـد؛ چـون   ! مرا حالل کن و خواهران و برادران! را باز کنم و تو اي همسرم
  .و آنجا مرگ وجود دارد روممن به جبهه می

  
  )عجب شیر 1342 - 1362(نقدعلی محمودي دانالو  شهید 

چنان که بایـد خـدمتی در حـق    من شما را اذیت نمودم و آن! برادرانم و خواهرانم
ام، اما امیدوارم راه مرا ادامه داده و اسـالم را یـاري دهیـد و از خـدا کمـک      شما نکرده

لـم نمـوده و از تمـام سـروران و دوسـتان و      خـواهم کـه حال  بجویید و در خاتمـه مـی  
  .ها براي بنده آمرزش و حاللیت بخواهیدآشنایان و فامیل

  
  )کازرون 1333 - 1365(اهللا محمودیان هدایت شهید 

بـودم نبـودم،   شاید در طول زندگی آن برادري که بایـد مـی  . حاللم کنید! برادرانم
از تمـام عزیزانـی کـه    . ... اسـت مخصوصاً برادر بزرگم که همیشه در حقّم پدري کرده 

کنم سـر قبـر   شناسند، از تمام کسانی که حقّی بر گردن من دارند خواهش میمرا می
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از . خـواهم کـه گناهـانم را ببخشـد    از خدا می. من اگر آمدند برایم طلب مغفرت کنند
کسانی که من غیبتشان کردم، از کسانی که من ندانسـته و نفهمیـده پشـت سرشـان     

از تمام عزیزان و دوستانی کـه مـن شـاید    . ... خواهم که مرا حالل کنندحرف زدم می
هـا صـحبت     هـا یـا بـا آن   ام، در جلسـه ها صحبت کـرده ها با آنکم و بیش سر کالس

ام کـه مایـۀ   تـرین حرفـی زده  کنم که اگر خداي ناخواسته کوچکام خواهش میکرده
  .ام، مرا حالل کنندرنجششان شده

  
  )شیراز 1340 - 1361(حسن مدد  شهید 

 هـایی کـه بـر مـن حقـی دارنـد،      در خاتمه از همۀ افراد، دوسـت و خویشـان و آن  
  . حاللم کنید، التماس دعا. طلبمبودي میحالل
  

  )خرمشهر 1337 - 1367(بهروز مرادي قهدریجانی  شهید 
  . اي به بزرگی خودت ببخشیدیده] بدي[چه از من امیدوارم که هر! مادر عزیزم

  
  )تهران 1338 - 1362(یدرضا مزینی حم شهید 

طوري که خدا با فضـل خـود بـا مـن     امیدوارم همان! اهللابرادران و خواهران حزب 
دعـا کنیـد شـهیدي باشـم     . باشد که روسفید شـوم . رفتار کرد، شما هم مرا عفو کنید

همچنـین اگـر ظلـم و خطـا و     . )السـالم  معلـیه (مثل هفتاد و دو تن یاران امـام حسـین  
  .ز من سر زده، مرا عفو کنیداشتباهی ا
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  )شوشتر 1332 - 1361(زاده ابراهیم مشهدي شهید 
شـاء اهللا در   ام، انهـا کـرده  از همۀ برادران التماس دعـا دارم و اگـر غیبتـی از آن   

  .بخشندهمین لحظه مرا می
  

  )تهران 1341 - 1365(بنا سعید مصطفی شهید 
طلـبم و  مـی ] حاللیـت [و دوستان  جانب از پدر و مادر و برادر و همۀ خویشاناین

بار دیگر از پدر و مـادرم  . امیدوارم خطاهاي من را به بزرگی و خوبی خودشان ببخشند
. کـنم فرسایشان در تربیت و پرورش من تشکر و قـدردانی مـی  به خاطر زحمات طاقت

  .امیدوارم با شهدا محشور شوید
  

  )فسا 1340 - 1365(نژاد محمدرضا مصلّی شهید 
پاسـدار  . زنـد اي کـه سـعادت در آن مـوج مـی    دانم در راهی قرار گرفتهمی !برادرم
هر چنـد بـه خـاطر    . هاي واال در جمهوري اسالمی استراستی نگهبان ارزشاسالم به

هـا و فشـارها صـبور و بردبـار     دفاع از آرمان انقالب جانباز شدي، ولی در دردها و رنـج 
اگر نسبت به شما کوتـاهی  . برابر گرداندباش تا خداي مهربان اجر کارهایت را چندین 

در پایـان از بـرادر و خـواهرانم و تمـامی دوسـتان و آشـنایانم،       . ... کردم، مـرا بـبخش  
دارم و بــاألخص همســر عزیــز و مهربــانم حاللیــت      خصوصــاً مــادر زجرکشــیده و غــم

  .طلبممی
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  )همدان 1337 - 1363(حسین مظاهري  شهید 
ام را نسـبت بـه   ام که نتوانستم وظیفـه گویم که شرمندهچه ب! شما اي پدر و مادرم

شـما مـرا بـا تمـام فشـارها و      . شما انجام دهم، امیدوارم که من عاجز را حالل نماییـد 
ایـد و  هـا کشـیده  نخـوابی روز زحمت کشیدید و شباید و شبانهها بزرگ نمودهسختی

  .من نتوانستم تالفی کنم، مرا ببخشید
  

  )اصفهان 1338 - 1361(حسن معتمدي  شهید 
من نتوانستم براي شما فرزندي خوب باشم، نتوانستم به شـما عزیـزان خـدمت    ... 

ام، از درگـاه خداونـد پـاك و شـما عزیـزان      من از این گناه بزرگی که انجـام داده . کنم
  .خواهم و امیدوارم که گناه مرا ببخشیدمعذرت می

  
  )آبادان 1331 - 1362(مسعود معتمدي دهکردي  شهید 

ها ادا کنم، طلب بخشـش دارم  ز برادرانم که نتوانستم حق برادري را در مقابل آنا
کـه نتوانسـتم حـداقل راهنمـاي کـوچکی      ) از لحـاظ سـنی  (تـرم  و از برادران کوچک

  .ها نیز مرا ببخشندخواهم و امیدوارم که آنبرایشان باشم، بیشتر عذر می
  

  )اناصفه 1340 - 1361(جواد معتمدي محمدآبادي  شهید 
اگر مـن بـراي شـما فرزنـد خـوبی نبـودم و نتوانسـتم        ! اي پدر و اي مادر مهربانم

زحمات شما را جبران کنم، مرا ببخشید و حاللم کنید و هیچ ناراحتی نداشته باشـید  
العملتـان در برابـر   که فرزندتان را فداي اسالم کردید، بلکه افتخـار کنیـد و بـا عکـس    

. ... خبـر بزنیـد  گویـان و منافقـان از خـدا بـی    هشهادت من مشت محکمی بر دهان یاو
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اگر برادر خوبی برایتان نبـودم و اگـر نـاراحتی از مـن داریـد، مـرا       ! برادران و خواهرانم
ببخشید و حاللم کنید و شکر خداي را به جا آورید که به برادرتان توفیـق شـهادت را   

  .داد، اگرچه او الیق شهادت نبود
  

  )سنقر 1339 - 1363(عبدالعلی معصومی  شهید 
در مقابل زحماتـت  . ام، مرا ببخش و حاللم کناگر برایت فرزند خوبی نبوده! مادرم
خواهم که مانند مـادر  از تو می. ها را جبران کنماي از آنام که نتوانستم گوشهشرمنده

ام پــس       وهـب وقتـی سـرم را برایــت آوردنـد، بگـویی چیــزي را کـه در راه خـدا داده       
خیلی حق به گـردنم داریـد، امیـدوارم کـه     ! و شما اي پدر عزیز و ارجمندم. گیرمنمی

باشـد کـه خداونـد مـرا     . حاللم کنی و در درگاه خداوند بـرایم طلـب مغفـرت نمـایی    
  .ببخشد و بیامرزد

  
  )تبریز 1344 - 1365(مهرداد معلّم  شهید 

هایی به شما بکـنم، ولـی خـب بایـد     ترم که چنین نصیحتمن خیلی کوچک! پدر
دانـم  مـی ! مـادرم . سپارمخانواده را اول به خدا و سپس به شما می. ببخشی پدر عزیزم

کنم مرا حـالل  شما را اذیت کردم، ولی خواهش می. همیشه باعث ناراحتی شما بودم 
  .قدر امام و انقالب را بدانید! خانوادة عزیزم. کنید و برایم دعا کنید
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  )مجهر 1339 - 1367(محمدمهدي مقرّب  شهید 
خواهم که مرا حالل کـرده و بـرایم   از کلیۀ دوستان و آشنایان عاجزانه می
شاء اهللا به همه صـبر و  خداوند ان . طلب مغفرت از درگاه ایزد متعال فرمایند

  .عنایت بفرمایداجر عظیم 
  

  )اصفهان 1339 - 1361(احمدي محمدتقی ملک شهید 
دوارم اگـر از ایـن بنـدة حقیـر     طلـبم و امیـ  از تمام دوستان و آشنایان حاللیت می

  .اند، مرا ببخشندرنجیده و مورد اذیت واقع شده
  

  )تهران 1344 - 1364(قصابی ملک) مهدي(خسرو  شهید 
انـد، بـه دیـدة    کسانی که در طول مدت با هم بودن بـدي و قصـوري از مـا دیـده    

  .اغماض بدان بنگرند و قلم عفو بر جرایممان بکشند
  

  )شهرکرد 1347 - 1365(یددشتی رضا منتظري سفد علیشهی 
طلبم و از کلیۀ مردم گهرو و کسانی کـه  از خواهر و برادرانم نیز حاللیت می... 
شـاء اهللا  انـد، ان  طلبم و اگر بدي از من دیدهام، حاللیت میها ارتباط داشتهبا آن

  .حالل کنند
  

  )سراب 1332 - 1365(بیوك منیري سرابی  شهید 
  هـاي فـراوان متحمـل    ه تربیـت مـن زحمـات و نـاراحتی    در را! پدر و مادر گرامـی 

     از شـما  . ام جبـران کـنم  هـاي شـما را نتوانسـته   اي از همـۀ محبـت  اید و من ذرهشده
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کـنم، از  از برادران و خواهران طلب عفو مـی . خواهم که به بزرگواري خود عفو کنیدمی
  .خواهم که همواره خدا را به یاد داشته باشندمی هاآن

  
  )اردستان 1321 - 1362(رضا موحد  هیدش 

از همـدیگر درگذریـد و   . گذرد و براي آخرت کار کنیددنیا می! برادران و خواهران
با مهر و محبت زندگی کنید و مرا حالل کنید که همۀ شما را آزردم، خصوصاً خـواهر  

فامیـل،  از تمام اقوام و . ... تر که بسیار در حق من زحمت کشید، مرا حالل کنیدبزرگ
هایی که با لطف خودشان به دیدار من آمدند و مـن نتوانسـتم خدمتشـان    خصوصاً آن

مرا ببخشند و حـالل کننـد و از   ] خواهم کهرا به جا آورم، می[رحم برسم که حق صلۀ
  .دیگران هم برایم حاللیت طلب کنند

  
  )اراك 1333 - 1361(شهید سیدمصطفی موسوي  

ایـد و  حدي بـرایم کشـیده  دانم زحمات بیمی. لم کنیدحال! اما پدر و مادر مهربانم
ا مـن شرمسـارم    آن دین پدر و مادري را به جاي آورده نتوانسـتم فرزنـد   ] کـه [اید، امـ

  .هایم، حاللم کنیدها و همشیرهببخشید اخوي. الیقی برایتان باشم
  

  )میانه 1348 - 1366(حسین موالیی  شهید 
  .یز، امیدوارم مرا ببخشید و حاللم کنیدسالم بر تو اي مادر گرامی و پدر عز
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  )میانه 1342 - 1362(جمشید میرزایی  شهید 
اما بعد از خانواده، از بقیۀ اهل فامیل و دوستان و آشنایان و همۀ کسـانی کـه مـرا    

ام را بخشـیده و مـرا   هـا کـرده  هایی کـه مـن در قبـال آن   خواهم بديشناسند، میمی
  .حالل کنند

  
  )زنجان 1322 - 1365(حسن ناودل  شهید 

نهایـت  مـن از اینکـه شـما را از رفـتن بـه جبهـه مطلـع نسـاختم بـی         ! برادر جان
 فانه از محسن و سعید و افخـم و منیـر  متأس. شاء اهللا که خواهید بخشیدشرمسارم، ان 

از تـوران خـانم و   . عفو نمایید] را[یک خداحافظی نکردم، امیدوارم که گناه حقیر هیچ
لیت بطلبید مخصوصاً از دادا و معصومه خـانم کـه خیلـی ناراحتشـان     شان حالخانواده

  .کرده بودم، حاللیت بطلبید
  

  )شهرخمینی 1338 - 1361(منصور نجارپور  شهید 
خـواهم کـه اگـر از مـن     انـد، مـی  برادران و دوستانی که با من در رابطه بـوده ] از[

  .خدا حالل کنند اند مرا به خاطر رضاياند که دیدهاشتباهی یا خطایی دیده
  

  )استهبان 1342 - 1362(محمد نجیب  شهید 
خـواهم کـه اگـر خالفـی از مـن      در پایان از تمام دوستان، قومان و همشهریان می

  .اند، مرا ببخشند و مرا حالل کننددیده
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  )سمنان 1338 - 1360(اصغر نصرآبادي  شهید 
و شما افتخار کنید کـه  خواهم از من رضایت داشته باشید از تو مادرم و برادرم می
  .روسفید هستید) سالم اهللا علیهما(در پیش فاطمه زهرا و زینب

  
  )شهرکرد 1344 - 1364(همایون نصیري هرچگانی  شهید 

هـا،  تهمـت (الناس خواهم از آن لحاظ که حقاز همۀ دوستان و آشنایان و اقوام می
کننـد و ببخشـند    از جانب خدا بخشیدنی نیست، خودشان باید حـالل ) هااحترامیبی

هـا را  آزردگـی ها و دلها و درگاه الهی نباشم، پس غیبتکه فرداي قیامت شرمندة آن
از همۀ دوسـتان و آشـنایان و خویشـاوندان دور و نزدیـک و اهـالی      . ... بر من ببخشید

خواهم که چنانچه حقّی بـر گـردن بنـدة حقیـر     محترم روستاي هرچگان عاجزانه می
کـنم کـه شـما زحمـات زیـادي      عرض می! پدر و مادرم. ل کنیددارید، ببخشید و حال

براي ما کشیدید و در حقیقت ثمرة عمر شما بودم، خوشـحال باشـید کـه ثمـرة عمـر      
اگر چنانچه در اداي حق شما قصوري نمودم، مـرا ببخشـید   . خود را تقدیم خدا کردید

  .و حالل کنید
  

  )کبودرآهنگ 1344 - 1364(اصغر نقدي  شهید 
مرا ببخشید و حق پدري و مـادري را بـر مـن حـالل کنیـد و از      ! ر عزیزپدر و ماد

  .تمام دوستان و آشنایان برایم حاللیت بطلبید
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  )فارس 1336 - 1366(محمدمهدي نقی  شهید 
ت حـزب     در پایان از همۀ اقوام و خویشان، بستگان، همسایگان، دوسـتان و از امـ

انـد،  ی و بدي که از من دیده یا شنیدههر خوب] که[خواهم اهللا و همیشه در صحنه می
به بزرگی خود ببخشند و از خداوند متعال برایم طلـب مغفـرت و آمـرزش کننـد و از     

  .خداوند برایم حاللیت بطلبند
  

  )ریزنی 1342 - 1365(رضا نگهداري غالم شهید 
اوالً از پدر بزرگوار و مادر مهربان و فداکار که هستی خویش را بـراي بنـده صـرف    

امیـد اسـت فرزنـد ناقابـل خـود را      . اند، عاجزانـه تقاضـاي عفـو و بخشـش دارم    دهنمو
اي براي شما نبـودم و نتوانسـتم و نخـواهم    بنده فرزند شایسته. ببخشند و حالل کنند

توانست دین خود را نسبت به شما ادا نمایم، لذا خواهشمندم مرا ببخشید و از صـمیم  
  . قلب حالل کنید

  
  )تویسرکان 1345 - 1365(محمود نورعلی  شهید 

امیـدوارم مـرا کـه در زنـدگی جـز رنـج و زحمـت بـراي شـما          ! پدر و مادر عزیزم
اگر در زنـدگی  ! پدر. ام، ببخشید و از صمیم قلب مرا حالل کنیدفراهم نکرده] چیزي[

  .ام، مرا حالل کنهیچ براي تو نکرده
  

  )دزفول 1346 - 1364(رضا نوروزي غالم شهید 
کنـیم کـه بـه خـاطر مـن زحمـات بسـیاري        از شما تشکر مـی ! مپدر و مادر عزیز

ام، مرا بـه بزرگـی   ام و شما راناراحت کردهاگر در خانه با شما بدرفتاري کرده. کشیدید
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اگر در خانه از من بـدي  ! علی و تو خواهرمبرادرانم، محمدرضا و غالم.خودتان ببخشید
  . اید، مرا ببخشیدیا ناراحتی دیده

  
  )ایذه 1345 - 1365(نوروزي  حیدرقلی شهید 

ها کشیدي و بـراي  مرا ببخش و حاللم کن؛ چون تو براي من زحمت! پدر مهربانم
دانـم کـه از   گونه کاري براي تو انجام ندادم و میها کشیدي و من هیچنخوابیمن شب

بـه  ] مـرا [ها کشیدي تا دانم که برایم چه رنجمی! باري پدر جان. دستم ناراضی هستی
رساندي و منتظر بودي تا نتایج این همه زحمات که براي من انجـام دادي را ادا  اینجا 

امیـدوارم کـه مـرا بـه بزرگـی خـودت ببخشـی و        . نمایم، اما این محصول حاصل نشد
من در نزد تو یک امانتی بودم که خداوند به تـو داده بـود، چـه    ! پدر جان. حاللم کنی

و باید افتخار کنی که فرزندت چنـین راهـی را   بهتر که این امانت را در راه خدا دادي 
  .انتخاب کرد و به شهادت رسید

  
  )همدان 1343 - 1365(تقی نوري  شهید 

ام کـه دیگـر   قدر شما را اذیت کردهاید، آنقدر برایم زحمت کشیدهآن! اي عزیزانم
نـد  از ایـن فرز ) سـالم اهللا علیهـا  (به خـاطر زهـرا  ! شما مادر عزیز. زبان عذرخواستن ندارم

از خدا بخواهید که او را در قهـر و غضـب خـود    . گذر و حاللش کنعاصی و گنهکار در
  .نسوزاند
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  )شهرکرد 1342 - 1364( کیشهراسداهللا نیازي شهید 
اگر یک موقعی دنبال حرف شما نرفتم، اگر مـوقعی  . مرا ببخش! ... اهللابرادرم ذبیح 

. توانید در قبـر راحـت گذاریـد   یاین شما هستید که مرا م. اي، مرا ببخشیدبدي دیده
مـرا بـبخش اگـر بـرادر از مـن      . تر کنیـد توانید روحم را نورانیاین شما هستید که می

. آور شـهید هسـتید  شما یک پیام. مرا ببخش شما یک سرباز خدا هستید. بدي دیدي
  . خداحافظ. مرا ببخشید. شما خیلی مسئولیت دارید

مـرا ببخشـید، مـن خیلـی     ! هاي زماناي زینب اهللا برادرم و شما خواهرانم، حفیظ
خـواهم کـه مـرا    رسـانم و مـی  به شما خواهرانم سالم مـی . غریب هستم؛ مرا ببخشید

مـاه بـیگم، صـدیقه، نسـرین، احتـرام،      . ببخشید و از خدا موفقیت شـما را خواسـتارم  
  .خداحافظ. رسانم، مرا ببخشیدسالمتان می

  
  )جهرم 1343 - 1364(سرشت محمدجواد نیک شهید 

کنم و طلـب  حضور محترم خانوادة گرامی خود یک به یک سالم عرض می
  .طلبمبودي میحالل
  

  )سمنان 1336 - 1364(اکبر نیکو علی شهید 
هـایی کـه در   تـرم، بـه خصـوص آن   تر و بزرگبرادران و دوستان و برادران کوچک

ایـد، از شـما     یـده اگر از بنـدة حقیـر بـدي د   ! کردیمکنار من بودند و در ورزش کار می
  .خواهم که مرا ببخشید و حاللم کنیدمی
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  )تهران 1338 - 1361(پور جواد وادي شهید 
اول از اینکـه بـراي شـما فرزنـد خـوبی نبـودم،           : ام ایـن اسـت  پیامم براي خانواده

خواهم از اینکه آن چنـان کـه شایسـته اسـت نیکـی در حقّتـان       بخشید و عذر میمی
  .عی را انجام ندادمنکردم و وظیفۀ شر

  
  )مراغه 1341 - 1364(ظهراب وظیفه چوپانکره  شهید 

ام حـقّ فرزنـدي شـما    دانی هرگز بنده نتوانستهدانم که میمی! تو اي مادر مهربانم
چون رضایت مادر خیلی مهم اسـت و مـادر حتّـی روح فرزنـد          ! مادرم. را به جاي آورم

  .باشد، گناهان مرا ببخشمی
  

  )ابهر 1342 - 1362(هادیلو حبیب  شهید 
اي بـراي شـما   خواهم که مرا ببخشی؛ زیرا من فرزند شایسـته از شما می! پدر جان

نبودم و از اینکه بعضی مواقع از دستورات شما سـرباز زدم و یـا حقّـی از شـما ضـایع      
. امید دارم که حاللم کنی تا خـدا هـم از مـن راضـی باشـد     . خواهمکردم، معذرت می

ات ایـن بـود کـه فرزنـد     مرا با هزار امید و آرزو بزرگ کردي و دلخوشـی  تو! مادر جان
از اینکـه شـما   ! مادر جـان . خوبی برایت باشم، ولیکن من فرزند خوبی براي شما نبودم

گاه ناراحت کردم، مرا ببخش و حاللم کـن؛ زیـرا اگـر شـما از مـن راضـی       را گاه و بی
  .نباشید، خدا هم از من راضی نخواهد بود
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 )اردستان 1341 - 1361(طبایی سیدمحسن هانی یدشه 
ام و تقاضاي عفـو و بخشـش   من از شما شرمنده: چند سخنی با پدر و مادر عزیزم

نمایم؛ چون که نتوانستم در طول زندگی خـود کمتـرین کـاري در جهـت جبـران      می
انـد،  خواهم اگر خطایی از من دیدهاز دوستان و آشنایان می... زحمات شما انجام دهم 

  .توانند در ادامۀ راهم کوشا باشندمرا ببخشند و تا می
  

  )سمنان 1337 - 1365(رضا همتی  شهید 
آموزان بسیار عزیزم که مـدتی را بـا هـم    سخنی با همکاران بسیار گرانقدر و دانش

اند، مـا را ببخشـند و حاللـم    اینکه اگر رنجش و ناراحتی از ما دیده: در کنار هم بودیم
و مادر و خواهر و برادران و همسر و فرزندان و همسایگان و همچنـین افـراد   از ت. کنند

بـه خـاطر قصـور در    )! نواب صفوي(اهللا و برادران عضو بسیج  فامیل و دیگر امت حزب
  .کنمکارها طلب عفو و حاللیت می

  
  )کرمان 1336 - 1361(مصطفی هندوزاده  شهید 

  .نتوانستم برادر خوبی برایشان باشماز خواهر و برادران نیز طلب بخشش دارم که 
  

  )ریزنی 1340 - 1361(حسین یاراحمدي علی شهید 
تـوانم بگـویم مـدیون    به جرأت مـی ! اي پدر و اي مادر و اي برادر و اي خواهر

. شما هستم که فکر نکنم بتوانم اگر صد سال هم در این دنیا باشـم جبـران کـنم   
اهللا راه اهللا و رهبـري روح   و حزب بهتر این تشخیص دادم که با همکاري جند اهللا

و امـام  ) علیـه السـالم  (مسدود کربال و نجف را بگشاییم و شما که عاشـق نـام علـی   
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هـا را زیـارت   ریزیـد، از نزدیـک آن  هستید و برایشان اشک می )علیه السالم(حسین
کنید و هنگامی که زیارت کردید، از خدا بخواهید تا لطفش شامل حال مـا شـود   

  . مرا ببخشیدکه شما 
  

  )بروجن 1340 - 1364(اصغر یاري بروجنی علی شهید 
از جانب ما از دوستان و آشنایان حاللیت بطلبید که این بندة فقیر حقیر دسـتش  

از . آوردم، حاللـم کـن  ام و کمتر صلۀ رحـم بـه جـا مـی    برادر خوبی نبوده. خالی است
ان، از همـه طلـب حاللیـت    هاي برادر و خواهرم و از دوستان و خویشـان و آشـنای  بچه
  .نمایممی

  
  )سمنان 1343 - 1365(حسین یحیایی  شهید 

همـۀ عزیـزانم و بسـتگانم و خویشـاوندان و     . کنماز همۀ عزیزان طلب حاللیت می
همســایگان و آشــنایان و دوســتان همــه و همــه از شــما طلــب بخشــش و حاللیــت        

کـنم کـه   نیز طلـب بخشـش مـی    آموزماز دوستان معلّم و از دوستان دانش. نمایممی
انـد، بـر مـن فقیـر و     امیدوارم تندي و بدي و خشونت و کُالً هر فعل بـد را کـه دیـده   

  .شاء اهللا به همۀ شما پاداش خیر عنایت فرماید بدبخت ببخشند که خدا ان
  

  )اقلید 1342 - 1365(نوازاهللا یعقوبی  شهید 
ام، مـرا  م کوتـاهی داشـته  اخواهم اگـر در انجـام رسـالت معلّمـی    من ازخداوند می

ام چنانچه افتخـار شـهادت را داشـتم،    ببخشد و امیدوارم که اگر خودم خدمتی نکرده
  . خونم خدمتی به جامعه و اسالم بکند
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  )فارسان 1337 - 1361(مسیب یوسفی وردنجانی  شهید 
از اینکه نتوانستم هنگام رفتن بـه جبهـه بـه حضـورتان برسـم و      ! پدر و مادر عزیز

  .خواهم و امیدوارم به بزرگواري خودتان حاللم کنیدبطلبم عذر می حاللیت


