
 بسمه تعالی 

 زندگینامه شهید محسن حججی؛ شهید مدافع حرم 

، الَتْنف( از نیروهای ایرانی مدافع حرم بود که در  ۱۳۹۶مرداد    ۱۸  – آباد  خورشیدی، نجف   ۱۳۷۱  ٔ  محسن ُحججی )زاده 

  نیروهای   توسط   – عراق   و   سوریه   بین   مرزی   ٔ  منطقه –   الَتْنف   ٔ  نطقه خورشیدی و در عملیاتی مُستشاری در م   ۱۳۹۶مردادماه  

  های رسانه   از   نقل   به   نیوز،   اسپوتنیک   خبرگزاری   ابتدا .  رسید   قتل به   داعش   دست به   روز   دو   از   پس   و   درآمد   اسارت   به   داعش 

 .کرد   اعالم   را   وی   اسارت   خبر   داعش،   به   وابسته 

 !را بریدزندگینامه شهید محسن حججی ، شهیدی که داعش سرش 

بود که در مرداد ماه  مدافع حرم مرداد ( از نیروهای ایرانی ۱۸ –آباد خورشیدی، نجف  ۱۳۷۱ ٔ  زاده) محسن حُججی 

توسط نیروهای  –عراق و سوریه بین مرزی ٔ  منطقه– التَنْف ٔ  منطقه خورشیدی و در عملیاتی مُستشاری در ۱۳۹۶

قتل رسید. ابتدا خبرگزاری اسپوتنیک نیوز، به نقل از دست داعش به داعش به اسارت درآمد و پس از دو روز به 

های وابسته به داعش، خبر اسارت وی را اعالم کرد.داعش چندی پس از انتشار فیلمی که ادّعای به اسارت  رسانه 

نجف اشرف است  ۸اند. وی دهمین عضو از لشکر زرهی را کشته  درآوردن محسن حُججی را داشت، اعالم کرد که وی

که طی جنگ در خاک سوریه کشته شد. وی پیش از اسارت از ناحیه پهلو زخمی شده بود و طی دو روز اسارت توسط  

نیروهای داعش در مناطق تحت کنترل آنها چرخانده شده بود.در جریان تحویل پیکر محسن حججی به نیروهای  

 .هایشان به شرق سوریه منتقل شدندتن از نیروهای داعش به همراه خانواده  ۳۵۰لبنان، اهلل حزب

ام حاج  فرمانده"و  "ایامامم سیدعلی خامنه "وصیت نامه اندوهناک شهید محسن حججی: تصویرم را ببرید پیشکش  

 "قاسم

بود. این روزها  ۸۷آموخته مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه در رشته تکنولوژی کنترل ورودی سال ایشان دانش

همه در شبکه های اجتماعی حرف از شهید محسن حججی می زنند جوان نجف آبادی که به سوریه پا گذاشت برا 

افی بود که شهید حججی محبوب قلبها  دفاع از حرم حضرت زینب اما اسیر داعش شد و فقط یک عکس با صالبت ک 

ساله   ۲۵شود ، عکسی که نشان می داد وی باکی از داعشی ها و شهید شدن ندارد. شهید محسن حججی جوان 

مدافع حرم که در نبرد با کوردالن داعشی به شهادت رسید، از فعاالن فرهنگی نجف آباد بود. او یکی از جوانان  

س تکلیف و وظیفه در دفاع از حرم اهل بیت )ع( به عراق رفت. محسن حججی از بسیجی بود که تنها به خاطر احسا

های تکفیری در سوریه به  روز اسارت، به دست تروریست ۲جهادگران و اعضاء فعال موسسه شهید کاظمی پس از 

اردوهای  شهادت رسید. شهید محسن حججی به عنوان جهادگر فرهنگی در ترویج و تبلیغ کتاب بسیار فعال بود و در

زد. همچنین شهید  سازندگی جهادی عالوه بر فعالیت عمرانی، در حوزه فرهنگی نیز دست به اقدامات جهادی می

پرداخت و از زمره پیشگامان معرفی کتاب در نماز جمعه بود. شهید محسن حججی در مدارس به تبلیغ کتاب می

https://www.najafabad125.ir/fa/news/4973/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%AC%DB%8C-%D8%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF


ساله ای بود که در دومین   ۲۵پرداخت. محسن، جوان آباد استان اصفهان به معرفی و تبلیغ کتاب میحججی در نجف

ای به نام تنفت به شهادت رسید. سن شهید  اعزام خود به سوریه در مرز عراق با این کشور به دست داعش در منطقه

محسن حججی هم مانند استقامتش در مقابل بددالن و بدذاتان داعشی نشانگر ارادت و توکل و نزدیکی او با قیالم  

بود. شهید محسن حججی جوان رعنای نجف آبادی چند سال پیش ازدواج کرده بود و حاصل ازدواج شهید   عاشورا

 .محسن حججی و همسرش فرزندی تقریبا دو ساله است که از این شهید به یادگار ماند

با انتشار خبر شهادت مظلومانه شهید مدافع حرم، شهید محسن حججی ، جهادگر جوان اصفهانی، از روز گذشته   

ساله در حالی که   ۲۵موجی در فضای مجازی به راه افتاد، نگاه پرصالبت و نافذ شهید محسن حججی ، این جوان 

را شوکه کرد. تصویری که داعش از این  بدست یک داعشی حرام سیرت اسیر شده، در هیبتی حسین وار، هر بیننده 

اسارت منتشر کرد تا قدرت خود را به رخ جهانیان بکشد، غافل از اینکه بار دیگر ” ما رایت اال جمیال” ی زینب به  

یادها آمد. عجیب بود، عاشورا برای همگان زنده شد و این بار داعش زمان یکبار دیگر سر از بدن حقیقت جدا کرد تا 

کند، حال آنکه حقیقت هیچگاه خاموش شدنی نیست. هزاران کاربر از شهید واال مقام شهید محسن آن را محو 

حججی نوشتند، صدها نفر عزت و صالبت او را ستودند و همگان در برابر غیرت او سر خم کردند. حاال تصویری در 

شهید حججی(، کودکی که تنها   فضای مجازی منتشر شده که گفته می شود تصویر کودک نوپای او است. علی )فرزند

یادگار و ثمره ازدواج این شهید بزرگوار است. کودکی که اگر چه باید سالهای آینده را بدون حضور مادی پدر طی کند  

اما، او را چه نیاز به این حضور. او از چنین سرشت پاکی بوجود آمده و صالبت حسین گونه پدر میراثی است که  

 .هی های زمان هدایتگر او خواهد بودهمچون چراغی روشن در سیا

  

  

 

  

 


