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النور اهلل بسم ... 

عليک سالم"الزهرا فاطمه يا اُماه يا عليک اهلل صَلي " 

يُرَزقون رَبِهم عند احياء بَل اَمواتا، اهلل سَبيل في قُتلوا الذينَ واَلتَحسَبن  



عشق به شد زنده دلش آنکه نميميرد هرگز  

ما دوام عالم جديده بر است ثبت ... 

 نمي...شود مي تر تاب بي قلبم شوم مي تر نزديک رفتن زمان به هرچه است، نمانده رفتن به بيشتر ساعتي چند

 چه با و چگونه و کنم بيان را ام خوشحالي چگونه دانم نمي...کنم بيان را حالم و حس چگونه و بنويسم چه دانم

 مي قلم زبان با وصيت عنوان به را خطي چند وظيفه حسب به...بياورم جاي به را منان خداي شکر زباني

 ...نويسم

شد آن عامل چيزهايي چه دانم نمي... رساند عشق پر راه اين به مرا سرنوشت که شد چه نميدانم ... 

است داشته اثر آن در ديگر چيزهاي خيلي و همسرم انتخاب و پدرم حالل لقمه مادرم، حالل شير شک بدون ... 

 

 به شهادت با که هست و بوده اين اعتقادم هميشه و... ام گذرانده شهادت عشق به را روزم و شب عمريست

ميرسم بندگي ي درجه باالترين ... 

باشم موفق ام توانسته چقدر که دانم نمي اما برسانم مقام اين به را خودم که کردم تالش خيلي ... 

 بنده اين به و کنند قبول هم را پرگناه سياه رو اين دارم اميد بس و است اهلبيت و کرمخدا به فقط اميدم چشم

بنمايند رحمت سر از نظري پرخطا بدِ ي ... 

العالمين رب شد؛الحمداهلل چنين اين اگر که ... 

ندانيد خدا رحيمي و کريمي جز را آن علت شنيديد؛ را تقصير پا سرا حقير بنده اين شهادت خبر روزي اگر ... 

کند مي ياري مرا و بخشد مي هم مرا چون سياهي رو که اوست ... 

جانم زهرا عزيزم همسر  

 افتخار خود به و رسيدم بود شما با ازدواج از ام اصلي هدف که آرزويم به بدان شنيدي را شهادتم خبر روزي اگر

شد حضرتزينب فداي شوهرت که کن ... 



 زينب حضرت... بدان زينب حضرت محضر در را خودت آن هر و باش صبور کني، شيون مبادا کني، تابي بي مبادا

ديد مصيبت تو از بيش . 

عزيزم پدر  

 را زماني ديدي، را شهادتم خبر روزي اگر هستي، و بوده تو ام مردانگي و زندگي الگوى حال همه در و هميشه

شد حاضر اکبر علي اش گوشه جگر کنار در علي بن حسين که کن فرض خود مقابل در ... 

شود مي اما است سخت دانم مي پدرم، باش صبور پس... نيست اباعبداهلل داغ از بيشتر تو داغ ... 

عزيزم مادر  

نياورد ابرو به خم و کرد زينب و حسين فداي را خود جوان4 عليهاالسالم البنين ام . 

 را شهادتم خبر روزي اگر پس گرفت؛ سراغ حسين از باز دادند آن به را پسرانش شهادت خبر که زماني حتي

 با مبادا و اي کرده زينب حضرت و حسين فداي مرا که بزن فرياد افتخار با و صبورانه البنين ام همچون شنيدي،

کنيد شاد را دشمن دل خود تابي بي ... 

 

عزيزم برادر  

 شد حاضر علي ابن عباس بالين بر اباعبداهلل که بياور ياد به را ايي لحظه آن ديدي شهادت لباس در مرا روزي اگر

کرد خم را کمرش برادر داغ و ... 

بياوريد شک ايد کرده اسالم تقديم که ايي هديه به مبادا کني، ناسپاسي مبادا ... 

خوبم خواهران  

 راهي را اکبر علي حضرت حرم اهل که انداخت ايي لحظه آن ياد به مرا پدرم و مادرم و شما با وداع ي لحظه

 و کنيد اکبر علي فداي را خود ناله و اشک و غصه و غم شدم سفيد رو هم من اگر پس کردند؛ مي جنگ ميدان

بدانيد بيشتر اهلحرم دل داغ از را خود داغ مبادا ... 

جان علي عزيزم، پسر ... 



 کاري کن سعي... بدهي ادامه مرا راه کن سعي... نکردم نظاره را شدنت مرد و نديدم را کشيدنت قد اگر ببخشيد

شود ختم شهادت به آن سرانجام که کني ... 

عزيزم همسر مادر و پدر ... 

 شما خانواده در حضور با سرنوشتم که ام خوشحال و دانستم مي خودم واقعي مادر و پدر همچون را شما هميشه

خورد رقم ... 

 تازه هم حسين اکبر علي باشيد داشته ياد هميشه کنم، نمي سفارش ديگري چيز تحمل و صبر جز هم شما به

بود کربال داماد ... 

 اگر کردم، کسي سر پشت غيبتي اگر کردم، ضايع کسي از حقي اگر کنيد، حالل را سياه رو اين ميخوام همه از

کنيد حاللم زد؛ سر من از گناهي اگر رنجاندم، را دلي ... 

بود خواهم شفيعتان باشم؛ داشته اجازه که جايي تا شدم شهيد اگر . 

 

کلي وصيت چند اما : 

است امامزمان حق بر نائب اي خامنه امام که رسيدم يقين به من بدانيد و نشويد غافل فقيه واليت از . 

 کنيد، تقويت را خود حجاب روز به روز خواهم مي اهلل رسول امت زنان ي همه از و عزيزم خواهران ي همه از

 شود؛ توجه جلب باعث صورتتان بر لعابي و رنگ مبادا کند؛ جلب خود به را نامحرمي نظر شما از مويي تار مبادا

 بيت اين هميشه دهيد؛ قرار بيت اهل زنان و  زهرا حضرت را خود الگوي هميشه...بگذاريد کنار را چادر مبادا

بياوريد ياد به را شعر  

فرمودند پدرش به خطاب اهلل سالم رقيه حضرت که زماني آن : 

جان بابا نخوري را من حجاب ي غصه  

هنوز هست سرم به اما سوخته چادرم ... 

 طالب ابي ابن علي همواره نخوريد؛ را غربي مدهاي و فرهنگ فريب خواهم مي اهلل رسول امت مردان ي همه از

بگيريد درس شهداء از و دهيد قرار خود پيشواي و الگو را اميرالمومنين ... 



 خيلي روز آن که کنيد آماده اسرائيل خصوص به کفار با جنگ و الفدا لک روحي ظهورامامزمان براي را خودتان

است نزديک . 

شود مي ختم خير به شما ي همه عاقبت بدانيد شد چنين اين اگر که باشيد بنده خدا براي هميشه ... 

کنيد ادا برايم خواهم مي عاجزانه که دارم گردن به حقالناس مقداري ... 

بدهکارم پدري بزرگ مادر به تومان ميليون يک -  

بدهکارم ديگر هاي کار و فرهنگي محصوالت بابت ها همتي محسن برادر به بدهي مقداري -  

- 32 بدهکارم اميرآباد بنياد شهداي پايگاه به سربند مقداري اضافه به هزارتومان  

 خطا روي از گهگاهي ناکرده خدايي اگر که نيدک ادا برايم روزه و نماز ماه يک مقدار به بود مقدور برايتان اگر -

شود جبران دادم دست از ايي روزه يا و کردم قضا نمازي ... 

الفرج لوليک عجل اللهم  

 السَّابِقِينَ وَ عَنْهُ الْمُحَامِينَ وَ حَوَائِجِهِ قَضَاءِ فِي إِلَيْهِ الْمُسَارِعِينَ وَ عَنْهُ الذَّابِّينَ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِهِ مِنْ اجْعَلْنِي اللَّهُمَّ

  يَدَيْه بَيْنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ وَ إِرَادَتِهِ إِلَى

  

 آمين

1396/4/27 

حججي محسن  

 

 









 


