
نام شهید: منصور نصیرى
فرزند: غالم رضا

تاریخ تولد:1341/06/01
تاریخ شهادت :1361/07/15

محل شهادت:سومار
نام عملیات: مسلم بن عقیل

نشانى مزار:امامزاده محمد - کرج
ارگان اعزامى:بسیج

مسئولیت در جبهه:بى سیم چى

پیام شهید : همیشه به یاد خدا باشید و همیشه وضو داشته باشید. به خدا قسم به یاد خدا بودن چه 
لذتى چه عشقى و چه کیفى دارد در تمام لحظات به یاد خدا باشید.

شاهد حدیثى :قال امام على علیه السّالم: اَلذِّکرُ یونِسُ اللُّبَّ وَیُنیرُ القَلبَ وَیَستَنزِلُ الرَّحمَۀَ. 
(غررالحکم، ج2، ص66، ح1858)

امام على علیه السالم فرمودند:یاد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى کند و رحمت او را 
فرود مى آورد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید: قدرت اله گلبرى
فرزند : اسداله

تاریخ تولد  : 1343/11/05
تاریخ شهادت:1364/07/09

محل شهادت: عراق
نام عملیات: والفجر6

نشانى مزار : امامزاده محمد - کرج
ارگان اعزامى: ارتش

مسئولیت در جبهه: فرمانده

پیام شهید: از من به شما که متقى باشید و در راه خدا قدم بردارید و هیچگاه اجازه ندهید که دنیا 
شما را گول بزند که فریب زرق و برق دنیا، جبران ناپذیر است.

شاهد حدیثى: قال امام على علیه السّالم:مَن صَبَرَ عَلَى طاعَۀِ اهللاِ عَوَّضَهُ اهللاِ سُبحانَهُ خَیراً مِمّا صَبَرَ 
عَلَیهِ.(غررالحکم ح3485 ص184)

امام على علیه السّالم فرمودند:هر که بر طاعت خدا شکیبا باشد، خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر 
کرده به او مى دهد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

اطاعت خدا
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نام شهید:محّمدمحّمدخانى  
فرزند : اباصلت  

تاریخ تولّد :1347/01/01
تاریخ شهادت :1361/04/31 

محّل شهادت:شلمچه
نشانى مزار:گلزارشهدا ـ قزوین

ارگان اعزامى:بسیج
مسئولّیت درجبهه:رزمنده

پیام شهید: به خدا اگر قبل از کشته شدنم مى دانستم که هزار تکه ام خواهند کردو هر تکّه ام را در 
آتشى خواهند سوزاند و بعد خاکسترمرا به باد خواهند داد، بعد از من خانواده ام را به اسارت خواهند 

برد، ازصراط مستقیم که خدایم به آن هدایتم فرموده برنگشته ودر زُمره ى کافران در نمى آیم.

شاهد حدیثى: قال امام رضا علیه السالم:مَنِ اتَّقَى اهللاّ َ یُتَّقى وَ مَنْ اَطاعَ اهللاّ َ یُطاعُ. (کافى، ج 1، ص 
137، ح 3)

امام رضا علیه السالم فرمودند:هر کس حریم خدا را حفظ کند، حرمتش حفظ مى شود و هر کس 
خدا را اطاعت کند، اطاعت مى شود. 

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

اطاعت خدا
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نام شهید: غالمرضا مسلمى
فرزند: على جان

تاریخ تولد: 1347/01/12
تاریخ شهادت : 1365/02/13

محل شهادت: مهران
نشانى مزار:امامزاده طاهر

ارگان اعزامى: بسیج
مسئولیت در جبهه: رزمنده

پیام شهید : هدف من از آمدن به جبهه نه تشریفات ، نه خودنمایى و نه رسیدن به جاه و مقام بوده 
است نه از نظر دنیایى بوده. بلکه براى انجام فرمان خداوند و نایب برحقش امام خمینى بوده است.
شاهد حدیثى: قال امام رضا علیه السّالم:مَنِ اتَّقَى اهللاّ َ یُتَّقى وَ مَنْ اَطاعَ اهللاّ َ یُطاعُ. (کافى، ج 1، ص 

137، ح 3)
امام رضا علیه السّالم فرمودند:هر کس حریم خدا را حفظ کند، حرمتش حفظ مى شود و هر کس 

خدا را اطاعت کند، اطاعت مى شود. 

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

اطاعت خدا
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نام شهید : سیدسعید  اسفندیارى
 فرزند  :سید محمد

تاریخ تولد :  49/10/18          
تاریخ شهادت :  61/12/12

محل شهادت  : سلیمانیه           
نشانى مزار : بهشت زهرا (س) - تهران

ارگان اعزامى  : بسیج 
مسئولیت درجبهه : رزمنده

پیام شهید : اى پدر بزرگوارم! به جاى اینکه بگویى کمرم شکست قامت راست کن  و در کارت به خدا 
متوسل شو.

شاهد قرآنى : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اهللاََّ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسیلَۀَ وَ جاهِدُوا فی  سَبیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (مائده/35)
اى کسانى که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و به او [توسل و] تقرب جویید و در راهش جهاد کنید، باشد 

که رستگار شوید. 
شاهد حدیثى : بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اهللاَِّ (ص) یَقُولُ اهللاَُّ عَزَّوَجَلَّ : مَا مِنْ مَخْلُوقٍ یَعْتَصِمُ بِمَخْلُوقٍ دُونِی إِالَّ 
قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ وَ األَْرْضِ مِنْ دُونِهِ فَإِنْ سَأَلَنِی لَمْ أُعْطِهِ وَ إِنْ دَعَانِی لَمْ أُجِبْهُ وَ مَا مِنْ مَخْلُوقٍ یَعْتَصِمُ 

بِی دُونَ خَلْقِی إِالَّ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ األَْرْضَ بِرِزْقِهِ فَإِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ وَ إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنِ اسْتَغْفَرَنِی 
غَفَرْتُ لَهُ (صحیفۀ الرضا علیه السالم ، متن، ص41)   

امام رضا (ع) با اسناد نقل شده فرمود، پیامبر خدا فرموده است که خداى عزوجل مى فرماید : هر مخلوقى که 
به مخلوق دیگرى متوسل شود و مرا فراموش کند، اسباب و وسایل آسمانها و زمین را از او خواهم گرفت. 

اگر از من چیزى بخواهد به او نخواهم داد، اگر دعا کند اجابت نمى کنم. و حال آن که اگر مخلوقى در خانه 
من بیاید و به من توسل پیدا کند آسمان و زمین را ضامن روزى او مى گردانم، از من هر چه بخواهد مى دهم، 

و هر دعایى بکند اجابت مى نمایم، و اگر توبه کند قبول مى کنم.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

تــوسل و توکل به خدا 
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نام شهید:عبدالحسین داستان ایمچه
فرزند : حیدر

تاریخ تولد: 1347/01/01
تاریخ شهادت:1367/2/26
محل شهادت: ماووت عراق

نشانی مزار:امامزاده محمد - کرج
یگان اعزامى: بسیج

مسئولیت در جبهه:رزمنده 

پیام شهید:توکل بر خدا نمایید که خدا برایتان بس است.

شاهد قرآنى:وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ الَ یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اهللاَِّ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اهللاََّ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ 
اهللاَُّ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا. (طالق / 3)

و از جایى که حسابش را نمى کند به او روزى مى رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى 
بس است خدا فرمانش را به انجام رساننده است به راستى خدا براى هر چیزى اندازه اى مقرر کرده 

است.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

توکل بر خدا
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نام شهید : محمد  فرهنگ چرمخوران سفلى
فرزند : یعقوب  

تاریخ تولد :12/15/ 1345   
تاریخ شهادت : 1362/1/23   

محل شهادت : فکه   
نام عملیات : والفجر یک  

نشانى مزار : امامزاده محمد - کرج
ارگان اعزامى: بسیج 

مسئولیت در جبهه : رزمنده

پیام شهید: به هیچ وجه خدا را فراموش نکنید و همیشه به یاد خدا باشید و به یارى خدا سعى کنید 
که همیشه و همه کارهایتان براى خدا باشد.

شاهد حدیثى: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله: قال اهللا عزّوجلّ: اذا ذَکَرنی عبدي فی نفسِه ِ
ذَکرتُهُ فی نفسی و اذا ذَکَر َنی فی مَالءٍ ذکرتُه ُفی مالءٍ خیر ٌمنهُ ... .(محجۀ البیضاء،ج 2،ص 267)

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمودند :خداوندعزوجل میفرمایند:  چون بنده ام مرا درنفس خویش 
یاد کند،من نیزاورا یاد میکنم و اگر در جمعی مرا یاد کند (وذکر مرا برزبان جاري کند)،من درجمعی 
بهترازآن او را یاد مینمایم وچون به اندازه یک وجب به سویم آید، من به صد وجب به اونزدیک مى 

شوم واگربه اندازه یک ذراع به من تقرب بجوید، من به اندازه وسعت گشودن هردودست به 
اونزدیک میشوم و هنگامیکه به سویم گام بردارد، من به سوي او میشتابم.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید:على غالمى توران پشتى 
فرزند : حسین 

تاریخ تولد:1347/03/13
تاریخ شهادت :1367/03/28

محل شهادت : ماووت
نشانى مزار:امامزاده محمد - کرج

ارگان اعزامى: بسیج
مسئولیت درجبهه:رزمنده

پیام شهید: یاد او همیشه تسکین دهنده ى قلب و آرامش بخش دل من بوده است.

شاهد قرآنى: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّکِینَۀَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَّعَ إِیمَانِهِمْ وَهللاَِِّ جُنُودُ 
السَّمَاوَاتِ وَاألَْرْضِ وَکَانَ اهللاَُّ عَلِیمًا حَکِیمًا . (الفتح/ 4)

اوست آن کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند و 
سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره داناى سنجیده کار است.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید : محمد جعفر یزدى
فرزند : غالمحسین

تاریخ تولد : 1345/05/20
تاریخ شهادت : 1366/04/16

محل شهادت : ماووت 
نشانى مزار: گلزار شهداءامام زاده ام

 کبرى وام صغرى ـ اشتهارد 
ارگان اعزامى : بسیج

مسئولیت در جبهه : رزمنده 

پیام شهید: به خدا پناهنده وتکیه کنید چون خدا بهترین حافظ ومهربانترین نگهبان است  هر کس 
که به  اوپناه برد  دژى استوار وقلعه اى محکم یافته است که از باد وباران وحوادث گزند نخواهد 

دید وپیوسته کامیاب خواهد بود.
شاهد حدیثى: قال امام على علیه السالم :مَن صَبَرَ عَلَى طاعَۀِ اهللاِ عَوَّضَهُ اهللاِ سُبحانَهُ خَیراً مِمّا صَبَرَ 

عَلَیهِ.(غررالحکم ح3485 ص184)
امام على علیه السالم فرمودند:هر که بر طاعت خدا شکیبا باشد، خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر 

کرده به او مى دهد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

توکل به خدا
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نام شهید : سید اسماعیل   برهانى
 فرزند  :  ریحان اله  

تاریخ تولد :  1332/04/02
تاریخ شهادت :  1361/4/13

محل شهادت : جفیر
 ارگان اعزامى :  ارتش

 مسئولیت درجبهه :  رزمنده

پیام شهید:  خداى بزرگ از قلب متقین آگاه و مشرف برضمیر پنهان و دل هاى همگان است.

شاهد قرآنى: أَال إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَال حینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما 
یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (هود/5)

آگاه باشید که آنان سینه ها (دلها) شان را مى پیچند و می فشارند [و مى کوشند] تا [راز خود را] از او 
نهفته دارند. آگاه باشید آن گاه که آنان جامه هایشان را بر سر مى کشند [خدا] آنچه را (در دلهاشان) 

نهفته و آنچه را (بزبانهاشان) آشکار مى دارند، مى داند، زیرا او به اسرار سینه ها (دلها که کسى بر آنها 
آگاه نیست) دانا است (پس چگونه اندیشه هاشان را از او پنهان مینمایند؟!) 

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

حضور خدا
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نام شهید :  محمد تقی   ابراهیمی کوکدرق
فرزند :  احمد

تاریخ تولد :   1344/01/01
تاریخ شهادت :  1361/02/10

محل شهادت :  شلمچه
نشانی مزار :  بهشت زهرا (س) - تهران

ارگان اعزامى :  بسیج
مسئولیت در جبهه :  رزمنده

پیام شهید :  سعى کنید همه ى کارهایتان براى خدا باشد و رضاى خدا را بدست آورید. شما یک لحظه به 
آخرت خود فکر کنید. آیا انسان براى همیشه زند ه مى ماند؟ جوابش مشخص است، نه! پس انسان مى میرد 

پس چه، بهترین راه رفتنى و بهترین راه مردن را که شهادت است انتخاب کند.

شاهد قرآنى : أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اهللاَِّ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اهللاَِّ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ (آل عمران/162)
آیا کسى که خشنودى خدا را پیروى کند (در عبادت و بندگى و درستکارى کوشا و از رحمت خدا بهره مند 
باشد) مانند کسى است که به خشم خدا بازگردد (معصیت و نافرمانى نموده از رحمت خدا بى بهره شود) و 

جاى او دوزخ باشد، و (دوزخ) و چه بد بازگشتگاهى است.

شاهد حدیثى : عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ (ع) قَال : بِسْمِ اهللاَِّ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ 
مَنْ طَلَبَ رِضَى اهللاَِّ بِسَخَطِ النَّاسِ کَفَاهُ اهللاَُّ أُمُورَ النَّاسِ وَ مَنْ طَلَبَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اهللاَِّ وَکَلَهُ اهللاَُّ إِلَى 

النَّاسِ وَ السَّالَمُ .(اإلختصاص، متن، ص225)  
حسین بن على (ع) : بِسْمِ اهللاَِّ الرَّحْمنِ  الرَّحِیمِ، اما بعد، هر که رضاى خدا جوید، در برابر خشم مردم، خدا 

آمرزش را کفایت کند. و هر که رضاى مردم جوید، در برابر خشم خدا، خدا او را به مردم واگذارد، والسالم.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا

11



نام شهید: حسین ابوطالبى
فرزند: محمد

تاریخ تولد:1342/01/05
تاریخ شهادت :1362/12/05
محل شهادت:طالئیه-  خیبر

نام عملیات: خیبر
نشانى مزار:بهشت زهرا(س) - تهران

ارگان اعزامى:سپاه
مسئولیت در جبهه:رزمنده

پیام شهید : راضى باش به رضاى خدا چرا که صالح به دست اوست.
شاهد حدیثى : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله :  مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اهللاّ ِ بِسَخَطِ النّاسِ رَضىَ اهللاّ
 ُ عَنْهُ وَ اَرْضى عَنْهُ النّاسَ وَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى النّاسِ بِسَخَطِ اهللاّ ِ سَخِطَ اهللاّ ُ عَلَیْهِ وَ اَسْخَطَ عَلَیْهِ النّاسَ. 

(غررالحکم،ح9076)
پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله فرمودند : هر کس رضاى خدا به خشم مردم جوید، خداوند از او 
خشنود شود و مردم را از او خشنود کند و هر کس رضاى مردم را به خشم خدا جوید، خداوند بر او 

خشم گیرد و مردم را از او خشمگین کند.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا

12



نام شهید: سعید امیدى
فرزند: عبداله

تاریخ تولد:1346/01/01
تاریخ شهادت :1362/08/12

محل شهادت:پنجوین
نام عملیات:والفجر4    

نشانى مزار:اشتهارد
ارگان اعزامى:بسیج

مسئولیت در جبهه:رزمنده

پیام شهید : این راه پر ارزش و پر محتوا به اهداف خود رسیده و موجب رضایت خدا گردد.
شاهد حدیثى : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله :  مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اهللاّ ِ بِسَخَطِ النّاسِ رَضىَ اهللاّ
 ُ عَنْهُ وَ اَرْضى عَنْهُ النّاسَ وَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى النّاسِ بِسَخَطِ اهللاّ ِ سَخِطَ اهللاّ ُ عَلَیْهِ وَ اَسْخَطَ عَلَیْهِ النّاسَ. 

(غررالحکم،ح9076)
پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله فرمودند : هر کس رضاى خدا به خشم مردم جوید، خداوند از او 
خشنود شود و مردم را از او خشنود کند و هر کس رضاى مردم را به خشم خدا جوید، خداوند بر او 

خشم گیرد و مردم را از او خشمگین کند.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا

13



نام شهید :  محمد بنى طرفی
فرزند : درچال

تاریخ تولد :  1333/9/24 
تاریخ شهادت :  1357/10/27

محل شهادت :  حسینیه اهواز - تظاهرات
نشانی مزار : کوت سید صالح

 گلزار شهداي امامزاده سید خضیر – اهواز

پیام شهید :  راضیم به رضاي خداوند و به استقبال مرگ می روم.
شاهد قرآنى :  یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۀُ * ارْجِعی  إِلى  رَبِّکِ راضِیَۀً مَرْضِیَّۀً (فجر/29 و 30)

اى نفس مطمئن (که تنها با یاد خدا آرامش مى یابى) * باز آى بسوى پروردگارت، در حالى که تو خشنود و 
خدا نیز از تو راضى است.

شاهد حدیثى: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ: إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ (ع) قَالَ: یَا رَبِّ رَضِیتُ بِمَا 
قَضَیْتَ تُمِیتُ الْکَبِیرَ وَ تُبْقِی الصَّغِیرَ فَقَالَ اهللاَُّ جَلَّ جَالَلُهُ یَا مُوسَى أَ مَا تَرْضَانِی لَهُمْ رَازِقاً وَ کَفِیالً قَالَ بَلَى یَا 
رَبِّ فَنِعْمَ الْوَکِیلُ أَنْتَ وَ نِعْمَ الْکَفِیلُ .(الجواهر السنیۀ فی األحادیث القدسیۀ (کلیات حدیث قدسى)، ص110) 

از ابو جعفر حضرت محمد بن على باقر (ع) که فرمود: موسى بن عمران (ع) گفت: که اى پروردگار من 
راضى و خوشنود شدم به آنچه قضاء کرده و حکم فرموده بزرك را می میرانى و خود را باقى می گذارى 

خداى جل جالله فرمود: که اى موسى آیا به من راضى نیستى که ایشان را روزى دهنده و کفیل و پاینده 
باشم موسى عرض کرد بلى اى پروردگار من راضیم پس تو خوب وکیل و نیکو کفیل هستى.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا
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نام شهید : مصطفی بوالی 
فرزند : محمد حسن

تاریخ تولد:1316/12/1
تاریخ شهادت:1360/7/8

محل شهادت: کهریزك
نشانی مزار: بهشت زهرا (س) _ تهران

ارگان اعزامی: مردمی
مسئولیت درجبهه:  رزمنده

پیام شهید:راضیم به رضاى خداوند و به استقبال مرگ میروم و از دنیا که خودتان هم بدیهایش را میدانید راحت میشوم.

شاهد قرآنى:... وَ الَّذینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ اهللاَُّ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري تَحْتَهَا األَْنْهارُ خالِدینَ فیها أَبَداً 
ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ (توبه/100)

و کسانى که با نیکوکارى از آنان [به کردارى که شایسته و پسندیده خدا و رسول است] پیروى کردند، خدا از آنها راضى و 
خوشنود [کردارشان را پذیرفته] است، و ایشان هم از (نعمتهایى که) خدا (در دنیا و آخرت به آنها داده است) راضى و خوشنود 
هستند،و براى آنان باغهایى آماده کرده که از زیر [درختان ] آن نهرها روان است. همیشه در آن جاودانه اند. این است همان 

کامیابى بزرگ.

شاهد حدیثى:قَالَ النَّبِیُّ (ص): إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَاءَتْ إِلَیْهِ مَالَئِکَۀُ الرَّحْمَنِ بِجَرِیدَةٍ بَیْضَاءَ فَیَقُولُونَ لِنَفْسِهِ اخْرُجِی 
راضِیَۀً مَرْضِیَّۀًإِلَى رَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ رَبٍّ غَیْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ کَالطِّیبِ مِنَ الْمِسْکِ حَتَّى یَتَنَاوَلَهَا بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ فَیَنْتَهِیَ بِهَا 
إِلَى بَابِ السَّمَاءِ فَیَقُولُ سُکَّانُهَا مَا أَطْیَبَ رَائِحَۀَ هَذِهِ النَّفْسِ وَ کُلَّمَا صَعِدُوا بِهَا مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ قَالَ أَهْلُهَا مِثْلَ ذَلِکَ حَتَّى 

یُؤْتَى بِهَا إِلَى الْجَنَّۀِ مَعَ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ فَتَسْتَرِیحُ مِنْ غَمِّ الدُّنْیَا. (إرشاد القلوب إلى الصواب،ج 1، ص62)
پیامبر(ص): به درستى که وقتى مرگ مؤمن مى رسد مالئکه رحمت الهى با جرائد سفید به سوى او مى آیند و به نفس مى
 گویند خارج شو برو در حالى که از خدا راضى هستى و خدا هم از تو راضى است به سوى آسایش دائمى و زندگى طیّب و 
طاهر و خدایى که بر تو غضبناك نیست پس خارج مى شود مانند بوى خوش که از مشک خارج مى گردد و آن را دست به 
دست مى کنند تا مى رسد به در آسمان، دربانان و ساکنان آن مى گویند چه نیکو است بوى این روح. و هر چه باال مى برند از 
آسمانى به آسمانى اهل آن مثل آن را مى گویند تا او را به سوى بهشت مى آورند با ارواح مؤمنین. پس از غمهاى دنیا راحت 

مى شود. 

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا

15



نام شهید: مرتضى ترابى         
فرزند : حسین

تاریخ تولد:1342/3/1
تاریخ شهادت:1362/3/27

محل شهادت: سردشت
نشانى مزار:بهشت زهرا(س) - تهران

ارگان اعزامى:سپاه پاسداران
مسئولیت در جبهه:فرمانده

پیام شهید:خدایا! از تو خواستارم که اگر شهادت نصیبم کردى فقط بخاطر رضایت ذات مقدست 
باشد.

شاهد حدیثى:قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله: مَن سألَ اهللاَ الشَّهادَةَ بِصِدقِ بَلَّغَهُ اهللاُ مَنازلَ 
الشُّهَداء وَ إن ماتَ عَلَى فِراشِهِ.(بحاراالنوار ج67 ص 201)

پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله فرمودند:هر که صادقانه از خداشهادت مسألت کند خداوند او را به 
جایگاه شهیدان مى رساند حتى اگر در بستر خود بمیرد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا
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نام شهید : سیدابراهیم  حسینى
فرزند : سیداسمعیل 

تاریخ تولّد : 1340/4/10 
تاریخ شهادت : 1361/3/10 

محّل شهادت : جنوب کشور ـ فّکه
نشانى مزار : امامزاده عبداهللا ـ چندار

ارگان اعزام کننده : ارتش        
مسئولّیت درجبهه : رزمنده

پیام شهید : اکنون که در این راه قدم مى گذرام نه براى انتقام بلکه براى خدا و احیاء اسالم و 
قرآن، هر تیرى که بسوى دشمن نشانه گیرم بخاطر یگانه پروردگار و هر تیرى که بسویم آید براى 
رضاى خدا. من آگاهانه این راه را انتخاب نموده و راه حسین جدّ بزرگوارم را براى خویشتن انتخاب 

نمودم.

شاهد حدیثى : قال امام حسن مجتبى علیه السّالم : «أنَا الضّامِنُ لِمَن لَم یَهجُس فى قَلبِهِ إِالَّ الرِّضا 
أَن یَدعُوَ اهللاّ َ فَیُستَجابَ لَهُ. (کافى، ج2، ص62، ح11)

امام حسن مجتبى علیه السّالم فرمودند :  کسى که در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نکند، 
من ضمانت مى کنم که خداوند دعایش را مستجاب کند.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا
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نام شهید :  صمد حمیدى پور 
فرزند : حمید 

تاریخ تولد :  1337/12/19
تاریخ شهادت  :  1361/11/24

نام عملیات  :  والفجر مقدماتى
محل شهادت  :  فکه 

نشانى مزار :  امامزاده محمد - کرج
ارگان اعزامى :  سپاه ناحیه کرج

مسئولیت در جبهه  :  رزمنده

پیام شهید : استقرار توحید در جامعه وقتى محقق مى شود که بتوانیم تمام کارهاى خود را فقط 
براى رضاى خدا انجام دهیم که این از نظر من توحید است. یعنى بگو همانا نمازم و زندگی ام و 

مرگم براى خداوندیست که پروردگار جهانیان است.

شاهد قرآنى : قُلْ إِنَّنی  هَدانی  رَبِّی إِلى  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ دیناً قِیَماً مِلَّۀَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ 
الْمُشْرِکینَ * قُلْ إِنَّ صَالتی  وَ نُسُکی  وَ مَحْیايَ وَ مَماتی  هللاَِِّ رَبِّ الْعالَمینَ (انعام/161 و 162) 

بگو: «آرى! پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است : دینى پایدار، آیین ابراهیمِ حق گراى! و 
او از مشرکان نبود.» * بگو: «در حقیقت، نماز من و [سایر] عبادات من و زندگى و مرگ من، براى 

خدا، پروردگار جهانیان است.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا
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نام شهید : یوسف خورشیدى
فرزند : اسالم

تاریخ تولد : 1330/09/01   
تاریخ شهادت : 1379/04/01

نشانى مزار : امامزاده محمد - کرج
ارگان اعزامى : بسیج

مسئولیت در جبهه : مسئول پرسنلى

پیام شهید : فقط رضاى خدا را در نظر بگیرید و همیشه مشورت کنید چونکه زندگى مادى ارزش 
ندارد. از خود انفاق کنید.

شاهد حدیثى : قال امام حسین (ع) : مَن طَلَبَ رِضَى الناسِ بِسَخَطَ اهللاِ وَکَّلَهُ اهللاُ إلى الناسِ. 
(بحاراالنوار، ج78، ص126)

امام حسین (ع) فرمودند : کسى که براى جلب رضایت و خوشنودى مردم، موجب خشم و غضب 
خداوند شود، خداوند او را به مردم وا مى گذارد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضـاى خـدا
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نام شهید : احمد عباس زاده 
فرزند : ایوب  

تاریخ تولد : 1342/06/12
تاریخ شهادت :1365/12/12

محل شهادت : شلمچه 
نام عملیات : کربالى 5

نشانى مزار: روستاى احمد آباد کاشانى
نظرآباد

ارگان اعزامى : بسیج 
مسئولیت در جبهه : رزمنده

پیام شهید: باید بندگى خدا را بکنیم. همه باید همیشه و در هر لحظه زمان به یاد  خدا باشند.

شاهد حدیثى: قال امام على علیه السّالم:اُذکُرُوا اهللاّ  ذِکراخالِصاتَحیَوابِهِ أَفضَلَ الحَیاةِ وَتَسلُکوابِهِ 
طُرُقَ النَّجاةِ.

(بحاراألنوار، ج78، ص39، ح16)
امام على علیه السالم مى فرمایند:خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگى را داشته باشید و با آن 

راه نجات و رستگارى را به پیمایید.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید :  سیدمهدي  شریفی   
فرزند : سیدمحمد 

تاریخ تولد :  1348/10/14 
تاریخ شهادت :  1365/10/23

محل شهادت :  شلمچه
نشانى مزار :  امامزاده باقر – رباط کریم

ارگان اعزامى :  سپاه
مسئولیت درجبهه : کمک آرپى جى زن  

پیام شهید : سعی کنید همه ى کارهایتان در راه خدا باشد و کاري نکنید که مورد غضب خداوند 
قرار بگیرید.

شاهد حدیثى :  قال امام حسن مجتبى علیه السّالم : أنَا الضّامِنُ لِمَن لَم یَهجُس فى قَلبِهِ إِالَّ الرِّضا 
أَن یَدعُوَ اهللاّ  فَیُستَجابَ لَهُ. (کافى، ج2، ص62، ح11)

امام حسن مجتبى علیه السالم فرمودند : کسى که در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نکند، 
من ضمانت مى کنم که خداوند دعایش را مستجاب کند.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

خشنودى خدا
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نام شهید:  حسن  صفري زمانی 
فرزند:  ابوالقاسم

تاریخ تولد:  1335/06/03
تاریخ شهادت : 1359/12/29 

محل شهادت : سوسنگرد 
 نشانی مزار : امامزاده محمد - کرج 

ارگان اعزامى : بسیج
مسئولیت در جبهه : رزمنده 

پیام شهید : خدایا! آنچه که در راه تو و براى خشنودى تو باشد ارزش دارد.

شاهد قرآنى : وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اهللاَِّ وَ اهللاَُّ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ. (بقره/207)
و از مردم کسى است که براى کسب خشنودى  خدا، جان خود را مى فروشد و خداوند نسبت به 

بندگان مهربان است.

شاهد حدیثى : قال امام حسین (ع) : مَن طَلَبَ رِضَى اهللا بِسَخَطِ النّاس کَفاهُ اهللاُ اُمورَ النّاسّ. 
(مستدرك الوسایل ج12 ص209)

امام حسین (ع) فرمودند : هر که خشنودى خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم، خداوند او را 
از مردم بى نیاز مى کند.[ پس رضایت و خشنودى و سپاس الهى از همه چیز مهم تر و برتر است.]

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

َمرضـات الّلـه
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نام شهید: عبداله قنبرى
فرزند: ذبیح اله

تاریخ تولد:1341/04/15
تاریخ شهادت :1362/05/10

محل شهادت:کردستان 
نشانى مزار:امامزاده محمد

ارگان اعزامى:بسیج
مسئولیت در جبهه: رزمنده

پیام شهید : هرکارى که می کنید با نام خدا و براى رضاى خدا بکنید چون هر کارى که براى 
رضاى خدا انجام شود شکست ندارد و همیشه با پیروزى روبرو خواهد شد.

شاهد حدیثى : قال رسول اهللا صل اهللا علیه و آله : مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اهللاّ ِ بِسَخَطِ النّاسِ رَضىَ اهللاّ
 ُ عَنْهُ وَ اَرْضى عَنْهُ النّاسَ وَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى النّاسِ بِسَخَطِ اهللاّ ِ سَخِطَ اهللاّ ُ عَلَیْهِ وَ اَسْخَطَ عَلَیْهِ 

النّاسَ. (غررالحکم، ح 9076)

پیامبر اکرم صل اهللا علیه و آله فرمودند : هر کس رضاى خدا به خشم مردم جوید، خداوند از او 
خشنود شود و مردم را از او خشنود کند و هر کس رضاى مردم را به خشم خدا جوید، خداوند بر او 

خشم گیرد و مردم را از اوخشمگین کند.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضاى خدا
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نام شهید: محمدجوادگلسرخیان
فرزند: مهدي

تاریخ تولد:1340/02/27 
تاریخ شهادت:1366/11/01

محل شهادت: ماووت عراق 
نشانى مزار: خواجه ربیع _مشهد مقدس

ارگان اعزامى:سپاه
مسئولیت درجبهه: رزمنده

پیام شهید: به آن کارى که رضاى خدا در آن هست بشتاب، همه چیز ما از آن خداست.

شاهد حدیثى: پیامبر اکرم صل اهللا علیه و آله: مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اهللاّ ِ بِسَخَطِ النّاسِ رَضىَ اهللاّ ُ عَنْهُ وَ 
اَرْضى عَنْهُ النّاسَ وَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى النّاسِ بِسَخَطِ اهللاّ ِ سَخِطَ اهللاّ ُ عَلَیْهِ وَ اَسْخَطَ عَلَیْهِ النّاسَ. 

(غررالحکم، ح 9076)

رسول خدا صل اهللا علیه و اله فرمودند: هر کس رضاى خدا به خشم مردم جوید، خداوند از او 
خشنود شود و مردم را از او خشنود کند و هر کس رضاى مردم را به خشم خدا جوید، خداوند بر او 

خشم گیرد و مردم را از او خشمگین کند.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضاى خدا
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نام شهید: رهبر صادقى 
فرزند: اسداله

تاریخ تولد: 1348/06/01
تاریخ شهادت:02 /1365/11

محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: کربالى5

نشانى مزار: گلزار شهداى فشندك- طالقان
ارگان اعزامى: سپاه

مسئولیت در جبهه: آرپى جى

پیام شهید: همیشه در کارهایتان خدا را در نظر بگیرید و در مشکالت توکل بر خدا کنید که تمام 
مسائل إنشاءاهللا حل خواهد شد.

شاهد حدیثى: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله:أفضَلُ اإلیمانِ أن تَعلَمَ أنَّ اهللاََّ مَعَکَ حَیثُ ما 
کُنتَ.(کنزالعمّال- ح 66 ؛ میزان الحکمۀ ج 1 ص 436 ح 1443)

پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله فرمودند:برترین [مرتبه] ایمان آن است که بدانى هرکجا باشى خدا 
با تو است.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید:  رضا   مفتاحى
فرزند : عربعلى

تاریخ تولد :  1339/01/01
 تاریخ شهادت :  1361/01/11
محل شهادت  :  عین خوش

نشانى مزار : گلزارشهداى آردهه
ارگان اعزامى :  ارتش

مسئولیت در جبهه :  رزمنده

پیام شهید :  با یارى خدا به جبهه آمده ام نه براى انتقام و چیزهاى دیگر ... فقط و فقط براى احیاى 
دینم و تداوم انقالبم و امنیت میهنم و باالتر از همه اینها براى رضاى (اهللا) پاى در پوتین مى نهم و 

خدا را به یارى مى طلبم و از او مى خواهم که هدایتم کند.

شاهد قرآنى :  إِنَّ اهللاََّ اشْتَرى  مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّۀَ یُقاتِلُونَ فی  سَبیلِ اهللاَِّ 
فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ اإلِْنْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى  بِعَهْدِهِ مِنَ اهللاَِّ فَاسْتَبْشِرُوا 

بِبَیْعِکُمُ الَّذي بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ (توبه/111)
در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به [بهاى ] اینکه بهشت براى آنان باشد، خریده است 
همان کسانى که در راه خدا مى جنگند و مى کشند و کشته مى شوند. [این ] به عنوان وعده حقى در 
تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه کسى از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این 

معامله اى که با او کرده اید شادمان باشید، و این همان کامیابى بزرگ است.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

رضاى خدا
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نام شهید : عباسعلى  روزبان  
فرزند : رجب  

تاریخ تولد : 1340/02/03
تاریخ شهادت : 1365/01/16

محل شهادت: فاو
نام عملیات : والفجر 8

نشانى مزار: گلزار شهداى نجم آباد
 بهشت زینب 

ارگان اعزامى: سپاه 
مسئولیت در جبهه : رزمنده

پیام شهید: همیشه به یاد خدا باشید و امام را دعا کنید ... خداوند به همه ما ایمان قوى عنایت 
فرماید.

شاهد حدیثى: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله:مَنِ انْقَطَعَ اِلَى اهللاّ ِ کَفاهُ اهللاّ ُ کُلِّ مَؤُنَۀٍ وَ رَزَقَهُ مِنْ 
حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ وَ مَنِ انْقَطَعَ اِلَى الدُّنْیا و َکَلَهُ اهللاّ ُ اِلَیْها.(نهج الفصاحه، ص731)

پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله فرمودند:هر کس از غیر خدا ببرد، خداوند، هزینه زندگى او را تأمین 
مى  کند و از جایى که انتظار ندارد، روزى اش مى  دهد؛ اما هر کس چشم امیدش به دنیا باشد، 

خداوند، او را به دنیا وا مى  گذارد. 

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید: حسین زارعین پشه آباد
فرزند: مهدى   

تاریخ تولد: 1336/11/12
تاریخ شهادت: 1365/11/03

محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: کربالى5

نشانى مزار: بى بى سکینه
ارگان اعزامى: بسیج

مسئولیت درجبهه: رزمنده

پیام شهید: خداوندا! اکنون به یاد تو به جبهه میروم نه به منظور انتقام بلکه به منظور احیاى دینم و 
تداوم انقالب و براى انجام تکلیف و آن تکلیفى که خودت براى مسلمانان معین فرمودى .

شاهد قرآنى: فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُواْ لِی وَالَ تَکْفُرُونِ.﴿بقره / 152﴾
پس مرا یاد کنید [تا] شما را یاد کنم و شکرانه ام را به جاى آرید و با من ناسپاسى نکنید.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید : سعید سحرخیز
فرزند: هاشم

تاریخ تولّد : 1343/03/06
تاریخ شهادت: 1361/11/19

محّل شهادت: فّکه
ارگا ن اعزامى: بسیج

مسئولّیت درجبهه:آرپى جى زن

پیام شهید: فقط براى اینکه یک مقدار هم که شده از بار سنگین مسئولیّتى که بر گردن دارم کم 
کنم این سخن را میگویم و آن اینست که خدا را فراموش نکنید.

شاهد حدیثى: قال امام على علیه السّالم:اَلذِّکرُ یونِسُ اللُّبَّ وَیُنیرُ القَلبَ وَیَستَنزِلُ الرَّحمَۀَ. 
(غررالحکم، ج2، ص66، ح1858)

امام على علیه السّالم فرمودند:یاد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى کند و رحمت او را 
فرود مى آورد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید :  اصغر  نجفی
فرزند :  محمدقلى

تاریخ تولد :  1336/7/4
تاریخ شهادت : 1360/2/3
محل شهادت :  بازى دراز 

نشانى مزار :  بهشت زهرا (س) - تهران
ارگان اعزامى : سپاه

مسئولیت در جبهه :  آرپى جى زن 

پیام شهید : همانا نماز من  و عبادت من و زندگانى من ومرگ من از آن خداوند عالمین است.

شاهد قرآنى : قُلْ إِنَّ صَالتی  وَ نُسُکی  وَ مَحْیايَ وَ مَماتی  هللاَِِّ رَبِّ الْعالَمینَ (انعام/162) 
بگو : «در حقیقت، نماز من و [سایر] عبادات من و زندگى و مرگ من، براى خدا، پروردگار جهانیان است.

شاهد حدیثى : [حدیث قدسى] وَ فِی أَخْبَارِ دَاوُدَ (ع) : یَا دَاوُدُ أَبْلِغْ أَهْلَ أَرْضِی أَنِّی حَبِیبُ مَنْ أَحَبَّنِی وَ جَلِیسُ مَنْ جَالَسَنِی وَ 
مُؤْنِسٌ لِمَنْ آنَسَ بِذِکْرِي وَ صَاحِبٌ لِمَنْ صَاحَبَنِی وَ مُخْتَارٌ لِمَنِ اخْتَارَنِی وَ مُطِیعٌ لِمَنْ أَطَاعَنِی مَا أَحَبَّنِی أَحَدٌ أَعْلَمُ ذَلِکَ یَقِیناً 
مِنْ قَلْبِهِ إِالَّ قَبِلْتُهُ لِنَفْسِی وَ أَحْیَیْتُهُ حَیَاةً الَ یَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِی مَنْ طَلَبَنِی بِالْحَقِّ وَجَدَنِی وَ مَنْ طَلَبَ غَیْرِي لَمْ یَجِدْنِی 
فَارْفُضُوا یَا أَهْلَ األَْرْضِ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ غُرُورِهَا وَ هَلُمُّوا إِلَى کَرَامَتِی وَ مُصَاحَبَتِی وَ مُجَالَسَتِی وَ مُؤَانَسَتِی وَ آنِسُوا بِی أُوَانِسْکُمْ 

وَ أُسَارِعْ إِلَى مَحَبَّتِکُمْ .( مسکن الفؤادعند فقد األحبۀ و األوالد، ص18)
در اخبار حضرت داود(ع) وارد شده است که خداوند متعال به او فرمود : اى داود من دوست کسى هستم که او نیز مرا دوست 
داشته باشد و همدم کسى مى باشم که او نیز همدم من باشد، و مونس کسى هستم که او نیز به ذکر من مأنوس باشد، و 
رفیق و مصاحب کسى مى باشم که او نیز رفیق من باشد و کسى را بر مى گزینم که او نیز مرا برگزیند، و مطیع کسى هستم 
که مرا اطاعت کند، و هر کس قلبا مرا دوست بدارد حیات و زندگانى اى به او مى دهم که به هیچ کس قبل از او ندادم، و 

کسى که حقیقتا در جستجوى من باشد مرا خواهد یافت، و کسى که در پى غیر من باشد هرگز مرا نخواهد یافت.
پس اى زمینیان! غرور و کبر را از خود دور سازید و به سوى کرامت و مصاحبت و مجالست و مؤانست من بشتابید و با من 

مأنوس شوید تا من نیز با شما مأنوس شوم و به سوى محبت و دوستى شما بشتابم.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

 رضاى خــدا
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نام شهید : حسین  احمدى
فرزند : محمدابراهیم

تاریخ تولد  :  1341/01/01
تاریخ شهادت  :  1360/03/03

محل شهادت  :  دارخونین
 نشانى مزار :  بى بى سکینه - کرج

ارگان اعزامى  :  بسیج
مسئولیت در جبهه  :   رزمنده

پیام شهید : آن کس که تو را شناخت  جان  را چه  کند    فرزند و عیال و خانمان را چه کند
                  دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی            دیوانه تو هر دو جهان را چه کند

شاهد قرآنى :  یا أَیُّهَا االنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلی رَبِّکَ کَدْحاً فَمُالقِیهِ  (انشقاق/6)
اى انسان، حقا که تو به سوى پروردگار خود به سختى [ دست کشیدن از مال و جان و عیال و 

فرزند ] در تالشى، و او را مالقات خواهى کرد.

شاهد حدیثى : عن النّبی (ص) : من أخلص هللا أربعین یوما فجر اهللا ینابیع الحکمۀ من قلبه علی 
لسانه  عده الداعی، ص 232.

از پیامبر (ص) فرمود : هر کس چهل روز براى خدا اخالص ورزد خداى تعالى چشمه هاى حکمت 
را از قلبش به زبانش سرازیر مى کند.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

لقـاء الّلـه
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نام شهید : مرتضى اینانلو
فرزند :  الماس

تاریخ تولد  :1340/12/19
تاریخ شهادت :1360/06/11

محل شهادت  : سر پل ذهاب
 نشانى مزار : امامزاده محمد - کرج

ارگان اعزامى : سپاه
مسئولیت در جبهه : رزمنده

پیام شهید : من هدفم رسیدن به لقاء اهللا است من براى خداوند و حاکم شدن اسالم عزیز عازم 
جبهه حق علیه باطل مى شوم. 

شاهد قرآنى : مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اهللاَِّ فَإِنَّ أَجَلَ اهللاَِّ آلَتٍ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ (عنکبوت/5)
کسى که به دیدار (ثواب و پاداش) خدا امید دارد [بداند که ] اجل [او از سوى ] خدا آمدنى است، و 

اوست شنواى دانا.
إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ هللاَِِّ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ... (جمعه/6) 

اگر گمان می کنید که شما دوستان خدا هستید پس تمناى مرگ کنید.

شاهد حدیثى : عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللاَِّ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اهللاَُّ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اهللاَِّ أَحَبَّ اهللاَُّ لِقَاءَهُ وَ 
مَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اهللاَِّ أَبْغَضَ اهللاَُّ لِقَاءَهُ قَالَ نَعَمْ ... (معانی األخبار، ص236)

عبد الصمد بن بشیر از یکى از یاران خود نقل کرده که گفت : به امام  صادق (ع) عرضه داشتم : 
خدا توفیقت دهد، آیا چنین است که هر کس لقاى خداوند را دوست بدارد، خداوند [نیز] لقاى او را 

دوست مى دارد. و هر آن کس که لقاى الهى را ناپسند بدارد، خداوند [نیز] لقاى او را ناپسند مى دارد. 
فرمود : آرى.  

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

لقـاء الّلـه
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نام شهید:  محمد  حسن نژاد       
فرزند: مرتضى

تاریخ تولد: 1347/07/01 
تاریخ شهادت: 10/21/ 1365  

محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: کربالى5 

نشانى مزار: گلزار شهداى روستاى
رامجین ـ هشتگرد

ارگان اعزامى: بسیج 
مسئولیت درجبهه: رزمنده

پیام شهید: ما میرویم تا به رنج دیدگان جامعه هاى فردا بگوییم که زندگى در رفتن است و به لقاى 
حق رسیدن نه به هدفهاى دنیوى رسیدن.

شاهد قرآنى:الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّالَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ . (بقره / 46)
همان کسانى که مى دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و بسوى او باز خواهند گشت.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

لقـاء الّلـه
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نام شهید  :  رضا  بحریارى
فرزند :  احمد 

تاریخ تولد :  1334/11/12
تاریخ شهادت  :  1361/07/27

محل شهادت  :  سومار
نشانى مزار :  امامزاده محمد - کرج

ارگان اعزامى :  بسیج
 مسئولیت درجبهه :  فرمانده گردان

پیام شهید : من در حالى وصیت مى کنم که در مقابلم خدا را مى بینم.

شاهد قرآنى : وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى  رَبِّها ناظِرَةٌ (قیامت/22 و 23)
در آن روز چهره هایى شاداب اند  * و به سوى پروردگار خود مى نگرند. 

شاهد حدیثى :  قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع  فِی قَوْلِ اهللاَِّ عَزَّ وَ جَلَّ- وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى  رَبِّها 
ناظِرَةٌ قَالَ یَعْنِی مُشْرِقَۀٌ تَنْتَظِرُ ثَوَابَ رَبِّهَا. (األمالی( للصدوق)، متن، ص409)

امام رضا (ع) در تفسیر قول خداى عزوجل (قیامت/ 22 و 23) فرمود : یعنى چهره هاشان تابان 
است و منتظر ثواب پروردگار خود است.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

وجـه اهللا
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نام شهید:  علی  حیدري
فرزند:  حسن   

تاریخ تولد:   1337/06/12 
تاریخ شهادت:   1361/01/07

محل شهادت:  گیالن غرب
نشانی مزار:  بهشت زهرا (س) - تهران

ارگان اعزامى:  بسیج
مسؤلیت در جبهه :  رزمنده

پیام شهید :  غیر از اهللا و غیر از مکتب و غیر از انبیاء دوستى براى خود مگزینید زیرا همه ى 
دوستى ها برمى گردد و فنا مى شود.

شاهد قرآنى :  کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ * وَ یَبْقى  وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَاللِ وَ اإلِْکْرامِ (رحمان / 26 و 27)
همه مخلوقات روى زمین فانى هستند. * و تنها ذات مقدس پروردگار تو که با جالل و شکوه است 

باقیست. 
شاهد حدیثى : عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قُلْتُ فِی قَوْلِ اهللاَِّ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ شَیْ ءٍ هالِکٌ إِالَّ 

وَجْهَهُ قَالَ یَا فُالَنُ فَیَهْلِکُ کُلُّ شَیْ ءٍ وَ یَبْقَى وَجْهُ اهللاَِّ عَزَّوَجَلَّ وَ اهللاَُّ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ وَ لَکِنْ 
مَعْنَاهَا کُلُّ شَیْ ءٍ هَالِکٌ إِالَّ دِینَهُ وَ نَحْنُ الْوَجْهُ الَّذِي یُؤْتَى اهللاَُّ مِنْهُ.( المحاسن، ج 1، ص218)

أبو حمزه گوید :  از حضرت باقر (ع) سؤال کردم در باره تفسیر قول خداى عزوجل قصص / 88 
فرمود :  اى فالنى همه چیز به هالکت مى رسد مگر وجه و ذات مقدس خدا که جاودانه است. بعد 
فرمود :  خداوند بزرگتر است از اینکه بتوان او را تعریف کرد ویا وصف به وجه شود. ولى معنى آیه 

این است که هر چیزى فانى شدنى است جز دین خدا، و مائیم آن وجهى که از آن به سوى خدا 
آیند. 

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

وجـه اهللا
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نام شهید :  سید ابوالفضل  احمد نیري   
فرزند : سید احمد

تاریخ تولد :  1343/01/01
تاریخ شهادت :  1361/11/22

محل شهادت:  فکه
نام عملیات : والفجر مقدماتی

نشانی مزار : گلزار شهداى حاجی آباد - کرج
ارگان اعزامى :  سپاه

مسئولیت در جبهه :  رزمنده

پیام شهید : یک لحظه از خدا غافل نشوید و اگرهمیشه خدا را در نظر بگیرید، کارهایتان خود به 
خود پیش می رود و موفّق و پیروز می شوید.

شاهد قرآنى : ... وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اهللاَِّ وَ اذْکُرُوا اهللاََّ کَثیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (جمعه/10)
و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که شما رستگار گردید. 

شاهد حدیثى : عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسى  (ع)، قَالَ : کَانَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (ع) یُوصِی أَصْحَابَهُ وَ یَقُولُ: ... 
وَ اذْکُرُوا اهللاََّ ذِکْراً خَالِصاً، تَحْیَوْا بِهِ أَفْضَلَ الْحَیَاةِ وَ تَسْلُکُوا بِهِ طَرِیقَ النَّجَاةِ. (مرآة العقول فی شرح 

أخبار آل الرسول، ج 25، ص34)
امام کاظم (ع) مى فرماید : امیرالمؤمنین (ع) به یاران خود چنین سفارش مى فرمود : ... و با خلوص 

به یاد خدا باشید تا بهترین زندگى را داشته باشید. و از بهترین راهها به هدف برسید.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید: نظر  بابا         
فرزند : میرزاآقا 

تاریخ تولد:1340/04/20 
تاریخ شهادت: 1362/01/26

محل شهادت : فکه
ارگان اعزامى : بسیج ارتش جمهورى اسالمى 

نشانى مزار : امامزاده محمد - کرج
مسئولیت در جبهه: رزمنده(آرپى جى زن) 

پیام شهید: حقیقت اینست که انسان جز از راه یاد خدا و به جزازطریق برنامه انبیاء الهى نمى تواند 
خود را بیابد و موقعیت خود را در نظام هستى بشناسد.

شاهد حدیثى: قال امام على علیه السّالم :اَلذِّکرُ یونِسُ اللُّبَّ وَیُنیرُ القَلبَ وَیَستَنزِلُ 
الرَّحمَۀَ.(غررالحکم، ج2، ص66، ح1858)

امام على علیه السّالم  فرمودند:یاد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى کند و رحمت او 
را فرود مى آورد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید: یداله بهزادپور
فرزند: قدرت اله          

تاریخ تولد:1345/06/26
تاریخ شهادت: 1365/12/22    

محل شهادت: شلمچه 
نام عملیات: کربالى5

نشانى مزار : بهشت زهرا(س) ـ تهران
ارگان اعزامى: بسیج

مسئولیت درجبهه: آرپى جى زن

پیام شهید: لحظه اى از عبادت خدا و نماز و دعا غافل نباشند زیرا ما هر چه داریم از این دعاها و 
نمازها و توسالت به ائمه و امامان (ع) مى باشد.

شاهد قرآنى: الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اهللاَِّ أَال بِذِکْرِ اهللاَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.   (رعد /28)
همان کسانى که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مى گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دلها 

آرامش مى یابد.

شاهد حدیثى: قال امام على علیه السّالم: اَلذِّکرُ یونِسُ اللُّبَّ وَیُنیرُ القَلبَ وَیَستَنزِلُ الرَّحمَۀَ. (غررالحکم، 
ج2، ص66، ح1858)

امام على علیه السّالم فرمودند:یاد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى کند و رحمت او را 
فرود مى آورد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید:فرهاد جهانى
فرزند : حجت اله

تاریخ تولد:1337/8/30
تاریخ شهادت:1362/7/29

محل شهادت:مریوان
نام عملیات:والفجر 4

نشانى مزار: امامزاده محمد ـ کرج
ارگان اعزامى:سپاه پاسداران
مسئولیت در جبهه: رزمنده

پیام شهید: وصیت بنده به شما این است که همواره خدا را به یاد داشته باشید و از یاد خدا غافل 
نشوید.

شاهد قرآنى: الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اهللاِّ أَالَ بِذِکْرِ اهللاِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. (رعد/28)
همان کسانى که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مى گیرد آگاه باش که با یاد خدا دلها 

آرامش مى یابد.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید: ولى چگینى
فرزند: اروج على 

تاریخ تولد: 1343/6/1
تاریخ شهادت: 1362/12/2 

نام عملیات : خیبر
محل شهادت : سقز

نشانى مزار : امامزاده محمد
ارگان اعزامى: بسیج کرج

مسئولیت در جبهه : رزمنده

پیام شهید:خانواده ى عزیزم و همسنگرانم! همیشه به یاد خدا باشید و خدا را از یاد نبرید که با یاد 
خدا و ایمان به اهللا است که ما مى توانیم خود را بسازیم و با دشمنان اسالم و دین مبارزه کنیم.

شاهد حدیثى:قال امام على (ع) : اذْکُرُوا اهللاََّ ذِکْراً خَالِصاً تَحْیَوْا بِهِ أَفْضَلَ الْحَیَاةِ وَ تَسْلُکُوا بِهِ طُرُقَ 
النَّجَاةِ.(بحاراألنوار، ج78، ص39، ح16)

امام على (ع) فرمودند:خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگى را داشته باشید و با آن راه نجات و 
رستگارى را به پیمایید. 

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید: محمدرضا  حاجى مالحیدر
فرزند : على اصغر

تاریخ تولد  :1343/12/16
تاریخ شهادت  :1364/06/05

محل شهادت : سردشت 
نشانى مزار: بهشت زهرا (س) - تهران

ارگان اعزامى: ارتش
مسئولیت در جبهه: رزمنده

پیام شهید: هرگز خدا را فراموش نکنید و بر آیین او از رفتار و گفتار و کردار تا هر عملى که او مى 
پسندد سعى و کوشش کنید.

شاهد حدیثى: قال امام على علیه السّالم: اُذکُرُوا اهللاّ  ذِکرا خالِص اتَحیَوا بِهِ أَفضَلَ الحَیاةِ وَ تَسلُ 
کوابِهِ طُرُقَ النَّجاةِ.(بحاراألنوار، ج78، ص39، ح16)

امام على علیه السّالم مى فرمایند: خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگى را داشته باشید و با آن 
راه نجات و رستگارى را به پیمایید.

پیام شاخص شهید بزرگوار بر اساس متن وصیت نامه و مطابقت با آیات و روایات

یــاد خــدا
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نام شهید: ابراهیم  خیارجی
فرزند: محمدعلی

تاریخ تولد:1343/06/09 
تاریخ شهادت: 1364/12/25

نام عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو

نشانی مزار: امامزاده محّمد - کرج
ارگان اعزامى : سپاه

مسئولیت در جبهه: رزمنده

پیام شهید: بار خدایا! ما را یک لحظه به خود وامگذار که خود بهتر مى دانى که به خود واگذاشته 
شدن چه بالى مصیبت بارى است که انسان را در یک لحظه و حتى کمتر از آن به هالکت خواهد 

رساند.

شاهد حدیثى: قال امام صادق علیه السّالم: اَلمُفَوِّضُ أَمرَهُ إلَى اهللاّ  فى راحَۀِ األَبَدِ وَالعَیشِ الدّائِمِ 
الرَّغَدِ وَالمُفَوِّضُ حَقّا هُوَ العالى عَن کُلِّ هَمِّهِ دُونَ اهللاّ  تَعالى. (مصباح الشریعۀ، ج1، ص175، ح83)

امام صادق علیه السّالم فرمودند:کسى که کارهاى خود را به خدا بسپارد همواره از آسایش و خیر و 
برکت در زندگى برخوردار است و واگذارنده ى حقیقى کارها به خدا، کسى است که تمام همتش 

تنها بسوى خدا باشد. 
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نام شهید: ابوالفضل رمضانى
فرزند: عبداله

تاریخ تولد:1343/02/02
تاریخ شهادت:1365/04/17

محل شهادت: مهران
نام عملیات : کربالى یک

نشانى مزار: امامزاده طاهر - کرج
ارگان اعزامى: بسیج

مسئولیت درجبهه: رزمنده

پیام شهید:از یاد خدا غافل نشوید. به یاد خدا دلها آرامش می گیرد.

شاهد قرآنى:الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اهللاِّ أَالَ بِذِکْرِ اهللاِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. (رعد/28)
همان کسانى که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مى گیرد آگاه باش که با یاد خدا دلها 

آرامش مى یابد.
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