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این کتاب تقدیم می شود

به امئه معصومین )صلوات الله علیهم(

 امام خمینی )ره(وشهدای ایران اسالمی از صدراسالم تا شهدای مدافع حرم 

ـــش  ـــده وآرمان ـــخ و آین ـــه تاری ـــوز ب ـــت نکـــرده، هن ـــش راثب ـــه خاطرات ـــی ک ـــده تازمان ـــک رزمن ـــه ای :ی ـــام خامن ام

ـــگ را  ـــای جن ـــه ه ـــه، صحن ـــتند ك ـــدس هس ـــاع مق ـــان دف ـــل خوان ـــگ مقت ـــان جن ـــره نویس ـــت .خاط بدهکاراس

ـــق  ـــدی حقای ـــد شـــاید نســـلهای بع ـــن کار را انجـــام ندهن ـــن دســـته از نویســـندگان ای ـــر ای ـــد و نوشـــتند. اگ دیدن

رابـــاور نکننـــد و کارهـــای بـــزرگ در زمـــان خـــود خفـــه شـــوند،چرا کـــه ترســـها، امیدهـــا و فـــداکاری هـــا در 

تاریکـــی وگمنامـــی جبهـــه هـــا اتفـــاق افتـــاده کـــه جـــز خداهیـــچ کـــس ازآن خـــر ندارد.هیـــچ کـــس ایـــن 

ـــاد بزرگـــی  ـــد، مگراینکـــه جه ـــات هـــا داشـــتند را منـــی بین ـــگام عملی ـــدگان هن ـــی کـــه رزمن ـــق و بهجـــت های حقای

ـــت. ـــران اس ـــرای دیگ ـــرات ب ـــت خاط ـــد وآن ثب رخ ده



کتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب اول

خــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــواده

8 مـــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــه/

احـــــــــرتام بــــــه والدیــــــــــــن/11

هـمـســـــــــــــــــــــــــــــــرداری/34

ازدواج آســـــــــــــــــــــــــــــــان/59

عاشــــــقانه هـــای شـــــــــــــهداء/81

ورود  جهـــت  اســـت  اینرتاکتیـــو  نســـخه  ایـــن 

کنیـــد کلیـــک  نظـــر  مـــورد  صفحـــه  بـــه 
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چنــد وقتــی اســت کــه بــازار گفتگــو در موردســبک زندگــی بــاال گرفتــه و تنــور ســخن در ایــن زمینــه داغ اســت.

ایــن کــه مــا چــه شــیوه ای را در زندگــی خــود بــه کار ببندیــم تــا مســیر زندگــی مــان را بــه خوبــی ســپری کنیــم.

در پیــچ و خــم زندگی،چــه طــور عمــل کنیــم تــا بــه ســامتی بــه کوچــه بــاغ هــای رسســبز برســیم.چه رنگــی بــه 

وجودمــان بزنیــم تــا گــردو غبــار زندگــی آن را تیــره و تــار نکند.چــه آبــی در کــوزه دل مــان بریزیــم تــا کام تشــنه 

ــان  ــای وجودم ــا گل زیب ــم ت ــان بزنی ــای دل م ــا پ ــه رست ــر رهگــذران را ســیراب کنیم.چــه عطــری ب خــود و دیگ

همــواره معطــر و رس ســبز باشــد و شــامه هــر رهگــذری را بنوازد.چــه افقــی بــرای آینــده خــود، ترســیم کنیــم کــه 

رساب گونــه نباشــد و آن قــدر مطمــن باشــیم کــه دســت دیگــران را هــم بتوانیــم بگیریــم و بــا خــود بــه مقصــد 

برســانیم.در هیاهــوی زندگــی امــروزی، خیلــی هــا ماننــد کافــی رس در گــم، گــم شــده انــد و خیلــی هــا مقصــد را 

فرامــوش کــرده انــد.در دریــای زندگــی بســیاری از افــراد، آن قــدر امــواج گل آلــود و وحشــتناک هســت که متاشــای 

آن چیــزی جــز اضطــراب و پریشــانی نصیــب اطرافیــان شــان منــی کند.برخــی هــم آســان دل شــان، آن چنــان 
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آبــی و وســیع هســت کــه وقــار و آرامــش را بــه دیگــران هدیــه مــی دهنــد؛ حتــی بــا ســتاره هــای زیبــای اخــاق 

نیکــوی شــان، شــب هــای تاریــک بــدی هــای دیگــران را زیبــا مــی کننــد و جــز زیبایــی از خــود اثــری بــر جــای 

منــی گذارند.بهرتیــن ســبک زندگــی کــه گــم شــده خیلــی از ماهاســت و جــای خالــی آن در تــار و پــود زندگــی مــا 

بــه روشــنی پیداســت، راه و روشــی اســت کــه بــزرگان دینــی مــا، بــا بیانــات مختلفــی آن را مطــرح کــرده انــد و 

بســیاری از افــراد، آن را در زندگــی خــود بــه کار بســته انــد و آن را نهادینــه کــرده انــد و برخــی نیــز، بــا ریخــن 

خــون خــود بــه پــای ایــن راه و روش، رنــگ و بــوی زیباتــری بــه آن بخشــیده انــد.

وقتــی صفحــات تاریــخ را ورق مــی زنیــم تــا بهرتیــن ســبک هــای زندگــی را پیــدا کنیــم، بایــد صفحــات زیبــای 

کتــاب زندگــی شــهدا را بــا حساســیت خاصــی ورق بزنیــم چــرا کــه بــه جــرأت مــی تــوان زندگــی زیبــای شــهدا 

را بــه عنــوان بهرتیــن الگــوی ســبک زندگــی مهــدوی بررســی کنیــم، بــه همیــن خاطــر نبایــد بــه شــکل ســطحی 

ــت  ــا و وصی ــته ه ــطر ســطر خاطــرات و دســت نوش ــت در س ــد بادق ــه بای ــم بلک ــگاه کنی ــهدا ن ــی ش ــه زندگ ب

نامه هــای آنــان، توجــه مناییــم تــا بهرتیــن راه و روش و ســبک زندگــی اســامی را بــه دســت آوریــم و بــا ترویــج 

ــکوفا  ــروزی را ش ــای ام ــری ه ــا و باک ــن ه ــن الدی ــا، زی ــان آراه ــا، جه ــت ه ــا، هم ــران ه ــه، چم آن در جامع

کنیم.بــدون تردیــد، همــه ناهنجــاری جامعــه را مــی تــوان بــا الگوبــرداری از ســبک زندگــی شــهدا کــه برگرفتــه 

ــا  ــد؛ ب ــی کردن ــی و از روی اصــول، زندگ ــه خوب ــان ب ــه آن ــرد، چــرا ک ــن ب ــل اســامی اســت، از بی از ســبک اصی

عقیــده، نفسمی کشــیدند و آگاهانــه عمــل مــی کردنــد و بــا چشــمی بــاز، مســیر خوشــبختی را پیمودند.اگــر کتاب 
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خاطــرات شــهدا را آرام آرام ورق بزنــی و بــا تأمــل بخوانــی، مــی بینــی کــه رابطــه زیبــا بــا پــدر و مــادر و خانــواده، 

احــرتام بــه بزرگــرت، همــرداری، ازدواج آســان و...در زندگــی آنــان مــوج مــی زنــد کــه هــر کــدام از ایــن هــا نیــاز 

بــه تدبــر و تأمــل بــه ســزایی دارد.یکــی از زیباتریــن ســبک هایــی کــه در زندگــی شــهدا جریــان داشــت ایــن بــود 

کــه آنــان بــه شــدت از شــهرت و مطــرح کــردن خودشــان پرهیــز مــی کردنــد.آری شــهیدان چــون بهرتیــن ســبک 

زندگــی را انتخــاب کــرده بودنــد، وقتــی بــر زمیــن مــی افتادنــد، مائکــه هــا بــه احــرتام شــان بلنــد مــی شــدند.               

مــی خواهــی بیشــرت از ســبک زندگــی شــان بدانــی؟ 

کتــاب را نبند.بقیــه را خــودت ورق بــزن و بخــوان. باحــول وقــوه الهــی، بــا توســل بــه چهــارده خورشــید منــور و 

بــا اســتعانت از شــهدا از میــان هــزاران خاطره،دســت نوشــته و وصیــت نامــه شــهدا کــه از میــان صدهــا کتــاب، 

وبــاگ و ســایت جمــع آوری شــده اســت، بــه رســم چیــدن بهرتیــن گل هــای معطــر وتهیــه خــوش بوتریــن عطرها 

وباامیــد برآمــدن هــزاران آرزو بــا نــام مقــدس و مبــارک امــام زمان)عج(نوشــن کتــاب 365خاطــره،365روزرا رشوع 

مــی کنیــم، تــا انشــاءالله مــورد خشــنودی خانم“حــرت زهرا)س(”واقــع گــردد. 

@nasserkaveh44 :ــرام ــال تلگــــ کانـــــــ

@nasser4496   :ــاط مســتقیم تلگرامــــی ارتب

w w w . n a s e r k a v e h . c o m
کنیــــــــــــــــــــــد کلیـــــــــــــــک 

https://t.me/nasserkaveh44
https://t.me/Nasser4496
http://nasekaveh.com


احرتام به والدین



     این آقا پدر شما هستند
ــام  ــرای انج ــی ب ــئولین حکومت ــی از مس یک
کاری اومــده بــود پیــش امــام خمینــی )ره(. 
ــه  ــتم ب ــی خواس ــی م ــه وقت ــون میگ ایش
حضــور امــام خمینــی )ره( برســم، مــن جلــو 
رفتــم و پــدرم پشــت ســرم وارد اتــاق شــد. 
ــه امــام)ره( معرفــی  بعــد از ورود، پــدرم رو ب
کــردم. امــام خمینــی نگاهــی کردنــد و 

ــد: فرمودن
این آقا پدر شما هستند؟گفتم:بله 

ــر ازایشــان  فرمودنــد: پــس چــرا شــما جلوت
ــاق شــدی؟!!! ــادی و وارد ات راه افت
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ــل  ــادرش مث ــا م ــرد و ب ــش راعــوض مــی ک ــن لحن ــادرش مــی گفــت ...مامانی.پشــت تلف ــه م  ب
ــت، دو  ــی رف ــرکت، م ــد دم در ش ــی آم ــه م ــادرش ک ــا م ــت ه ــی وق ــی زد.گاه ــرف م ــا ح بچه ه
ــد  ــی کردن ــف م ــه هاتعری ــه بود.بچ ــر جلس ــی اگ ــت، حت ــی گش ــد وبرم ــادرش را می دی ــه م دقیق
زمــان دانشــجویی دکترهــم مــی خواســت بــرود بامــادرش مــی رفــت. بهــش مــی گفتیــم ...بچــه 

ننــه.

مامانی
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دم اذان صبــح آمــدم نمازبخونــم، دیــدم از دم در صــدا مــی آد. در رو بــاز كــردم، دیــدم اصغــر روی 
پلــه نشســته. بغلــش كــردم و دیــدم داره یــخ مــی زنــه. آوردمــش پــای بخــاری. گفتــم: ننــه، كجــا 
بــودی؟ چــرا در نزدی؟گفــت : نصــف شــب بــا آقاســید آمــدم. دیــدم شــما خــواب هســتید؛ در نــزدم 

کــه مزاحــم خــواب شــما شــوم. صبــر كــردم تــا وقــت نمــاز كــه بیــدار شــوید، در رو بــاز كنیــد... 

منبع : کتاب کوچه نقاش ها،برشی اززندگی شهید اصغر ارسنجانی فرمانده محبوب گردان میثم

ادب فرمانده گردان 
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ــد،  ــاور نكنی ــاید ب ــت. ش ــت داش ــی محب ــن خیل ــه م ــرد. ب ــیارمحبت می ك ــش بس ــه اطرافیان ب
امامی  آمــد مــن را می بوییــد و می بوســید؛ مثــل كســی كــه گلــی را بــو می كنــد، مــن را می بوییــد. 
می گفــت همــه ی افتخــار مــن ایــن اســت كــه مــادری فــداكار مثــل تــو دارم. بــه مــن می گفــت هــر 
ــه بچه هــای دیگــرت می گویــی؟ بگــذار  ــه مــن بگــو و چــرا ب چیــزی كــه الزم داری و می خواهــی ب
ایــن اجــر بــه مــن برســد. مــن ذره ای ناراحتــی از ایــن پســرم نــدارم. ماننــد یــك پســر هجــده ســاله، 

ــود.  ــدان ب ــیرین زبان و خن ش
راوی مادر شهید حسن تهرانی مقدم ، منبع:هفته نامه صبح 

من ذره ای ناراحتی از این پسرم ندارم
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اوایــل ازدواجمــون بــود. بــرا خریــد بــا ســید مجتبــی رفتیــم بازارچــه. بیــن راه بــا پــدر و مــادر آقــا 
ســید برخــورد کردیــم ســید مجتبــی بــه محــض اینکــه پــدر و مــادرش رو دیــد، در نهایــت تواضــع 
و فروتنــی خــم شــد؛ روی زمیــن زانــو زد و پاهــای والدینشــو بوســید. ایــن صحنــه بــرا مــن بســیار 
دیدنــی بــود. آقــا ســید بــا اون هیــکل تنومنــد و قامــت رشــید، در مقابــل والدینــش اینطــور فروتــن 

بــودو احتــرام آنهــا را تــا حــد باالیــی نگــه مــی داشــت...
خاطره ای از زندگی سردار شهید سید مجتبی هاشمی 
منبع: سالنامه یاران ناب 1393 به نقل از همسر شهید

صحنه دیدنی
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ــوی  ــده، ت ــاد ش ــی زی ــلوارم خیل ــی ش ــادر! پارگ ــت: م ــر گف ــه زی ــر ب ــادر. آرام و س ــار م ــت کن نشس
ــرام  ــه شــلوار ب ــاد بگیــن ی ــام فشــار نمی ــه باب مدرســه... لحظاتــی مکــث کــرد و ادامــه داد: اگــه ب
بخــره... پــدرش مــی گفــت: محمــد جــواد خیلــی محجــوب بــود، مواظــب بــود چیــزی نخواهــد 

ــون نباشــه...  ــه در توانم ک

خاطره ای از زندگی روحانی شهید دکتر محمد جواد باهنر
منبع: کتاب هنر آسمان، نوشته مجید توالیی

اگه به بابام فشار نمیاد
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ــد  ــدای بلن ــا ص ــا ب ــد رض ــه محم ــودم ک ــغول کار ب ــودم مش ــوای خ ــال وه ــرق ح ــپزخونه غ در آش
گفــت: مــادر! نــگاه کــردم و دیــدم دم درب ورودی ایســتاده اومــد تــوی آشــپزخونه و شــروع کــرد بــه 

چرخیــدن دور مــن و مــی گفــت: مــادر حاللــم کــن... مــادر حاللــم کــن. گفتــم:
آخه چیکار کردی که حاللت کنم؟ 

گفــت: وقتــی اومــدم صداتــون کــردم متوجــه نشــدید. بعــد بــا صــدای بلنــد صداتــون کــردم. حاللــم 
کنیــد اگــه صدایــم رو روی شــما بلنــد کــردم...

خاطره ای از زندگی سردار شهید محمد رضا عقیقی 
 منبع: کتاب همسفر تا بهشت 1، صفحه 94

مادر حاللم کن
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مــی گفــت: احتــرام بــه والدیــن دســتور خداســت.یه دســتش تــوی عملیــات قطــع شــده بــود. یــه 
روز کــه اومــدم خونــه دیــدم لبــاس کثیــف رو شســته. بهــش گفتــم: مــادر بــرات بمیــره! چطــور بــا 
یــک دســت اینهــا رو شســتی؟ گفــت: مــادر! اگــه دوتــا دســتم رو هــم نداشــتم بــاز وجدانــم راضــی 

نمــی شــد کــه مــن خونــه باشــم و شــما زحمــت شســتن لبــاس هــا رو بکشــی...

خاطره ای از زندگی شهید علی آقا ماهانی
منبع: کتاب نماز، والیت، والدین، صفحه 83

احترام به والدین
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ــه ی  ــواده اش خون ــره، خان ــه ن ــه جبه ــرای اینک ــک. ب ــجوی مکانی ــود و دانش ــه ب ــر خون ــک پس ت
بزرگشــون رو فروختنــد، پولــش رو ریختنــد بــه حســابش تــا بمونــه و کارخانــه بزنــه و مدیریــت کنــه.

بــار آخــری بــود کــه مــی رفــت جبهــه. تــوی وســایلش یــه چــک ســفید امضــاء گذاشــت و یــه نامــه 
ــرای اســتفاده از  ــا بعــد از مــن ب کــه نوشــته بود:برگشــتی در کار نیســت. ایــن چــک رو گذاشــتم ت

پولــی کــه ریختیــن تــوی حســابم بــه مشــکل برنخوریــد...

خاطره از زندگی شهید مسعود آخوندی
منبع: مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان

تک پسر
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مادرمــون فــوت شــده بــود و مــی خواســتیم بــراش خیــرات کنیــم. محمــد علــی گفــت: بــه جــای 
شــام و ناهــار و اینجــور خــرج هــا، بــا پولــش کتــاب بخریــم بــرا بچــه هــای روســتا....اینو گفــت و 

ســاکت شــد.انگار بغــض کــرد، بعــد ادامــه داد: اینطــوری مــادر راضــی تــره....

خاطره ای زندگی شهید دکتر محمد علی رهنمون
-منبع: یادگاران 16 کتاب رهنمون، صفحه 12

خیرات
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علیرضــا صبــح هــا حــدود یــک ســاعت قبــل از اینکــه مدرســه اش شــروع بشــه، از خونــه خــارج 
میشــد مــی رفــت لحــاف دوزی، یــک تشــک مــی دوخــت و بعــد مــی رفــت مدرســه.ازش پرســیدم: 
علیرضــا چــرا ایــن کار رو مــی کنــی؟ بهــم گفــت: مــی خــوام تــوی هزینــه هــای مدرســه ام کمــک 

خــرج پــدرم باشــم، و حداقــل پــول قلــم و دفتــرم رو خــودم تأمیــن کنــم.... 

راوی: یکی از بستگان شهید 
خاطره ای از زندگی مدافع حرم شهید علیرضا قلی پور

کمک خرج پدر
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ــوی بیمارســتان، نســخه  ــد ت ــی میوم ــم وقت ــد بیمارســتان بســتری شــده بود.اون ــدر ســید محم پ
ــا  ــد ت ــتش چن ــوی دس ــت ت ــی گش ــر م ــی ب ــت داروخونه.وقت ــی رف ــت و م ــی گرف ــاران رو م بیم
پالســتیک دارو بــود. اونهــا رو مــی بــرد و مــی گذاشــت کتــار تخــت مریــض ها.هرچــه هــم صــداش 
مــی زدنــد کــه بیــاد پــول داروهــا رو ازشــون بگیــره، قبــول نمــی کــرد....از نــگاه مریــض هامی شــد 
فهمیــد کــه چــه غبطــه ای مــی خــورن بــه پــدر و مــادر ســید محمــد، بــه خاطــر داشــتن چنیــن 

پســری...
خاطره ای از سردار شهید سید محمد علوی

منبع: ستارگان حرم کریمه29،کتاب شهید سید محمد علوی 

غبطه
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چنــد روز بــود کــه شــاد مــی دیدمــش. گفتــم شــاید هدیــه یــا چیــزی گیــرش اومــده کــه اینطــور 
خوشــحاله.وقتی علــت رو ازش پرســیدم، گفــت: تــو نمــی دونــی پــدرم بــه مــن چــی گفــت! حرفــی 
بهــم زد کــه انــگار دنیــا رو بهــم بخشــیده. بابــام گفــت: مــن از تــو راضــی ام. وقتــی پــدرم ازم راضــی 

اســت، مــی خــوای اینجــوری خوشــحال نباشــم؟!!!

خاطره ای از زندگی طلبه شهید محمد زمان ولی پور
منبع: کتاب مسافر ملکوت، صفحه7

پدرم
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ــا مــن  ــدی ایســتاد و ت ــام ق ــام تم ــوی پ ــرد. جل ــوم دراز نک ســید مهــدی هیچــگاه پاهــاش رو جل
ــه  ــی ک ــم وقت ــرد اون ــوم دراز ک ــه جــا پاهــاش رو جل نمی نشســتم، او هــم نمــی نشســت. فقــط ی
شــهید شــد. بهــش گفتــم: ســید تــو هیچوقــت پاهــات رو جلــو مــن دراز نمــی کــردی، حــاال چــی 
ــاز شــد و یــک قطــره  ــرا چنــد لحظــه ب ــه اذن خــدا ب شــده مــادر؟! یهــو دیــدم چشــمای پســرم ب
اشــک از چشــاش اومــد... شــاید مــی خواســته بگــه: مــادر! اگــه مجبــور نبــودم جلــو پاهــات تمــام 

ــتادم... ــد می ایس ق
خاطره ای از زندگی روحانی شهید سید مهدی اسالمی خواه

منبع: کتاب رموز موفقیت شهیدان،جلد 1،ص 25

مجبور شدم
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کنارســفره نشســته بودیــم. موضوعــی پیــش آمدکه مــن ناراحت شــدم.دیدم شــهید رضاپورخســروانی 
بلندشــد و بــه اتــاق دیگــر رفت.دنبالــش رفتم.بــه نمــاز ایســتاده بود.علــت ایــن نمــاز بــی موقــع را 

جویــا شــدم. گفــت:دو رکعــت نمــاز اســتغفار خوانــدم کــه چــرا حرفــی زدم کــه پــدرم رنجیــد. 

منبع : کتاب شمع صراط 

نماز استغفار
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بــر خــالف تصـــور خیلــی هــا ،محمــد قیــد امتحــان را زد و دنبــال مریضــی مــادرش را گرفــت تــا 
اینکــه مــادر بســتری شــد. یــک مــاه ونیــم بــه مــادر رســیدگی کــرد. رفتـــه بــود ویلچــــر گرفتــه 
بــود تــا مــادر را در حیــاط بیمارســتان بگــــرداند.بارها مــادر را بــر دوش گذاشــته و از پلــــه هــای 

ــی احتــــرام مــی گذاشــت. ــه مــادرش خیل ــود پایین!ب بیمارســتان آورده ب

برشی اززندگی شهیدمحمدگــــرامی
 منبع :همسفـر شقایق،صفــه ۲۶۴

قید امتحان را زد
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یــادم هســت روزی کــه مصطفــی آمــد دنبالــم ، قبــل از آن کــه ماشــین را روشــن کنــد دســت مــرا 
گرفــت و بوســید ، مــی بوســید و همــان طــور بــا گریــه از مــن تشــکر مــی کــرد. مــن گفتــم: بــرای 
چــه مصطفــی؟ گفــت: ایــن دســتی کــه ایــن همــه روزهــا بــه مــادرش خدمــت کــرده بــرای مــن 
مقــدس اســت و بایــد آن را بوســید. گفتــم: از مــن تشــکر مــی کنید؟خــب ، ایــن کــه مــن خدمــت 
ــه  ــه ب ــد. گفت:دســتی ک ــه تشــکر می کنی ــن هم ــه ای ــود، ک ــادر شــما نب ــود، م ــن ب ــادر م ــردم م ک
مــادرش خدمــت کنــد مقــدس اســت و کســی کــه بــه مــادرش خیــر نــدارد بــه هیــچ کــس خیــر 

نــدارد . مــن از شــما ممنونــم کــه بــا ایــن همــه محبــت وعشــق بــه مادرتــان خدمــت کردیــد.
برشی از زندگی شهید مصطفی چمران - به روایت  همسرش غاده

دست مرا گرفت و بوسید
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خیلــی دوســت داشــتنی بود.اگــر ذره ای از او دلخــور و ناراحــت مــی شــدم بــه هــر طریقــی دلــم رو 
بــه دســت مــی آورد، حتــی پشــت پاهامــو مــی بوســید، هــر روز صبــح وقتــی میخواســت بــره اداره 
میومــد و پــای منــو مــی بوســید.یکبار خواهــرش ایــن اتفــاق رو دیــد و بــه مــن اشــاره کــرد و گفــت 

دیــدی چــه کار کــرد مــادر؟
گفتم بله، کاِر هر روزش هست، من خودمو به خواب می زنم یک وقت خجالت نکشه.

برشی از زندگی شهید مدافع حرم امیر لطفی

پابوس مادر
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در خانــه مشــکلی برایــم پیــش آمــده بــود بــا ناراحتــی رفتــم ســرکار، حــاج احمــد بالفاصلــه گفــت: 
چــی شــده چــرا ناراحتــی؟ مــن هــم گفتــم بــا مــادرم حرفــم شــده. جزئیــات ماجــرا را توضیــح دادم. 
خیلــی از دســتم عصبانــی شــد و گفــت وســایلت را جمــع کــن و بــرو کســی کــه بــا مــادرش دعــوا 
ــه برکــت  ــول نیســت. بعــد هــم گفــت مــن هــر چــه دارم ب کــرده کار خیــرش در مســجد هــم قب
دعــای مــادرم اســت. واقعــا هــم همیــن طــور بــود خیلــی بــه مــادرش ارادت داشــت و بــا احتــرام 
خاصــی بــا او برخــورد مــی کــرد. مــی گفــت: بــرای جــذب در ســپاه در رونــد کار اداری ام بــه مشــکل 
برخــوردم و کال ناامیــد شــدم. اگــر مــادرم دعــا نمــی کــرد پاســدار نمــی شــدم. بــه مــن ســفارش کــرد 

اگــر مــی خواهــی در دنیــا و آخــرت عاقبــت بــه خیــر شــوی حتمــا بایــد دم مــادرت را ببینــی.
شهید مدافع حرم احمدعطایی - منبع: پروانه های شهر دمشق

وسایلت را جمع کن برو
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روح اهلل فــارق التحصیــل دبیرســتان مؤتلفــه بود.یــک بــار بــه یــک مناســبتی از روح اهلل خواســتند کــه 
بــرای بچــه هــا چنــد کالمــی صحبــت کند.تــک تــک جمالتــش را بــه خاطــر دارم. او مــی گفت:رفقــا 
یــک چیــز از مــن داشــته باشــید. بــا پــای مادرتــون دوســت باشــید.مدام پایــش را ببوســید ، بــه 
خصــوص کــف پــای مادرتــون رو...ایــن حــرف هــا رو وقتــی میگفــت کــه مــادرش را از دســت داده 
بود.وقتــی خبــر شــهادتت رو شــنیدم مــادرم اومــد تــو اتــاق تــا علــت گریــه هــام رو بپرســه همونجــا 
بــه حرفــت عمــل کــردم و بــه پاهــاش افتــادم و قــول مــی دهــم کــه بازهــم ایــن کار را انجــام بــدم. 
ــد.روح اهلل  ــه حرفــت عمــل میکن ــا ب ــو را بشــنود حتم ــن خاطــره ی ت ــن هســتم هرکســی ای مطمئ

جــان آغــوش گــرم مــادرت مبــارک. 
برشی اززندگی شهیدمدافع حرم روح اهلل قربانی - به نقل از: دوستان شهید

کف پای مادر
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بــرای دیــدن پــدر و مــادر میرفتم؛بیــن راه نیــت کــردم بــرای خشــنودی قلــب امــام زمان)عــج( دســت 
پــدر و مــادرم را ببوســم.تپش قلــب گرفتم،رســیدم و خــم شــدم و دســت مــادرم را بوسیدم.دســت 
ــم خــواب رویایــی  پــدر را هــم بوســیدم...چقدر گســتاخانه منتظــر پــاداش الهــی بودم.شــب در عال
دیدم...آنچــه در ذهنــم مانــد پیراهــن مشــکی نوکــری ام بــود کــه مــادرم در عالــم خــواب بــه مــن 

گفت:انشــااهلل شــهید شــدی ایــن پیراهــن را برایــم می آورند.مــن هــم گفتــم ان شــاءاهلل.

دست نوشته شهید محسن حججی 
در صفحه ۶ الی ۱۹ دی یادگار ۱۳۹۵

بوسیدن دست پدر و مادر



احتــرام به والدیــن در زندگــی رهبری
 

ــه ای  ــی خــود در هــر زمین ــر درزندگ ــده اگ بن
محاســبه  وقتــی  داشــته ام،  توفیقاتــی 
ایــن  می کنــم، بــه نظــرم می رســد کــه 
ــن  ــه م ــی ک ــک کار نیک ــد از ی ــات بای توفیق
ــه یکــی از والدینــم کــرده  ام، باشــد. مــن از  ب
ــم و  ــهد رفت ــه مش ــیدم و ب ــت کش ــم دس ق
خــدای متعــال توفیقــات زیــادی بــه مــا داد. 
بــه هــر حــال، بــه دنبــال کار و وظیفــه خــود 
رفتــم  اگــر بنــده در زندگــی توفیقــی داشــتم، 
ــان  ــی از هم ــه ناش ــت ک ــن اس ــادم ای اعتق
ــدر و  ــه پ ــه ب ــدر، بلک ــه پ ــه ب ــّری اســت ک ب
ــم  ــه را گفت ــن قضی ــام داده ام؛ ای ــادرم انج م
بــرای اینکــه شــما توجــه بکنیــد کــه مســئله 

ــت. ــم اس ــدا مه ــگاه خ ــدر در پیش چق



همرسداری



     فداکاری
 

امــام خمینــی)ره(و خانومشــون شــب رو 
امــام  دوســاعت  بودنــد.  کــرده  تقســیم 
ــا  ــه بچه ه ــش ب ــم حواس ــد و خان می خوابی
بــود. دوســاعت خانــوم مــی خوابیــد و امــام 
بچــه داری مــی کرد...روزهــا هم بعــد از درس 
یــک ســاعت رو مخصــوص  بــازی با بــه بچه 
ــر  ــوادگان دخت ــی از ن ــرارداده بود...یک ــا ق ه
حضــرت امــام )ره( از ایشــون پرســیدند: آقــا! 
مــا چــه کنیــم کــه شــوهرمان رفتارشــون بــا 
مــا مثــل رفتــار شــما بــا خانــم شــود؟حضرت 
ــد...  ــداکاری کنی امــام فرمودند:شــما هــم ف
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ــرادات مــن  ــا همیشــه باای ــم اشــکاالِت هــم را در آن بنویســیم، تقریب دفتــری کــه قرارگذاشــته بودی
ُپرمــی شــد.حمید مــی گفت:تــو بــه مــن بــی توجهی!چــرا اشــکاالت مــرا نمــی نویســی؟ 

گوشــه چشــمی نگاهــش کــردم و گفتــم تــو فقــط یــک اشــکال داری! دســت هایــت خیلــی بلنــد 
ــاه  ــش کوت ــتین های ــی دوزم، آس ــت م ــه برای ــر چ ــن ه ــت. م ــتاندارد اس ــر اس ــا غی ــت. تقریب اس
می آیــد. حمیــد مثــل همیشــه خندید.برایــم جالــب بــود و لــذت بخــش کــه او بــه ریزتریــن کارهــای 

مــن مثــل لبــاس پوشــیدن، غــذا خــوردن، کتــاب خوانــدن و... دقــت مــی کــرد.

برشی از زندگی شهید حمید باکری - منبع : کتاب نیمه پنهان ماه

دفتراشکاالت
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وقتــی مــی اومــد خونــه دیگــه نمــی ذاشــت مــن کار کنم.زهــرارو مــی ذاشــت روی پاهاش و بادســت 
بــه پســرمون غذامــی داد.مــی گفتم:یکــی از بچــه هــا رو بــده بــه مــن بــا مهربونــی می گفــت: نــه، 
ــا  ــه انــدازه کافــی زحمــت کشــیدی.مهمون هــم کــه می اومــد پذیرایــی ب شــما از صبــح تــا حــاال ب
خــودش بود.دوســتاش بــه شــوخی مــی گفتنــد: مهنــدس کــه نبایــد تــو خونــه کار کنه!می گفت:مــن 

کــه ازحضــرت علــی)ع( باالتــر نیســتم.مگه بــه حضــرت زهــرا )س( کمــک نمی کردنــد؟

برشی از زندگی شهید حسن آقاسی زاده 
فلش کارت مهروماه، موسسه مطاف عشق

مهندس خانه دار
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ــش.ازش  ــناخته بودم ــازه ش ــن ت ــود، م ــری ب ــت وزی ــر نخس ــران دفت ــای چم ــه آق ــا ک ــت ه آنوق
حســاب مــی بــردم. یــه روز رفتــم خونــه شــون. دیــدم پیــش بنــد بســته و داره ظــرف مــی شــوره.

بــا دختــرم رفتــه بودم.ایشــون بعدازاینکــه ظــرف هــا رو شســت ،اومــد و بــا دختــرم بــازی کــرد، بــا 
همــون پیــش بنــد..

خاطره ایی از زندگی شهید دکتر چمران 
منبع:مجموعه یادگاران،ج یک،ص 31

ظرف ها رو شست
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پــدر عالقــه ی شــدیدی بــه مــادرم داشــت.بعد از شــهادتش، از هم رزمانــش شــنیدیم کــه وابســتگی 
بیــش از حــدی بــه خانــواده اش داشــت و همیشــه دوســت داشــتند راز ایــن دلبســتگی را بداننــد.
ایــن عالقــه حتــی دربیــن همرزمانــش در ســوریه هــم پیچیــده بود.همیشــه بــه مــا ســفارش می کــرد 
کــه بــه مادرتــان احتــرام بگذاریــد و دســت و پــای مادرتــان را ببوسید.دوســتت دارم را خیلــی بــه 

مــادرم مــی گفــت.

برشی از زندگی شهید مدافع حرم شهید حسین رضایی

عشق خانواده
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پــدر و مــادر مهــدی، خواهــر و بــرادرش؛ همــه دورتــا دوِر ســفره نشســته بودیم؛رفتــم از آشــپزخانه 
چیــزی بیــاورم. وقتــی آمــدم، دیــدم همــه نصــف غذاشــون رو خــورده انــد، امــا مهــدی دســت بــه 
غــذاش نــزده تــا مــن بیایم.تــوی خونــه هــم بهــم کمــک می کــرد. ظــرف هــای شــام دو تــا بشــقاب 
ــن  ــور، م ــو بش ــا ت ــن، ی ــویی.مهدی  گفت:انتخاب ک ــرف ش ــر ِظ ــم س ــه قابلمه.رفت ــود و ی ــوان ب و لی
ــه  ــدر ظــرف هســت؟ گفت:هرچــی ک ــه  چق ــو آب بکش.گفتم:مگ ــا مــن می شــورم، ت آب بکشــم؛ ی

هســت، انتخــاب کــن.
خاطره ای از زندگی سردار شهید مهدی زین الدین 

منبع:  یادگاران10، صفحات 19 و 50

ظرف شستن
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ــراب  ــر خ ــاس بود؛اگ ــه غذاحس ــبت ب ــدرم نس ــم. پ ــت کنی ــذا درس ــت ماغ ــی گذاش ــادرم نم م
می شــد،ناراحت مــی شــد.تا قبــل ازعروســی برنــج درســت نکــرده بودم.شــب اولــی کــه 
ــی  ــی تون ــان دیدن.م ــچ مراســمی نگرفتیم.بچــه هامی خــوان بی ــه و گفت:ماهی تنهاشــدیم،آمد خان
شــام درســت کنی؟کتــه ام شــفته شــده بود.همــان راآورد،گذاشــت جلــوی دوســت هاش.گفت:خانــم 

ــه.  ــوب نبوده،وارفت ــه ای خ ــن دفع ــج ای ــط برن ــرف نداره،فق ــپزیش ح ــن آش م

راوی شهیدمهدی باکری
 منبع:کتاب باکری

کته
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ــی  ــد گفتند:مأموریت ــگ زدن ــه زن ــوت شــدند.یه مرتب ــون هــا هــم دع ــزی هــا شــد، مهم ــه ری برنام
پیــش اومــده وبایــد بیــای اهــواز. وقتــی بــه مــن گفــت، خیلــی نارحــت شــدم و کلــی گریــه کــردم. 
بهــش گفتم:مــا فــردا مهمــون داریــم، برنامــه ریــزی کردیم.وقتــی حــال مــن رو ایــن طــور دیــد بــه 
دوســتاش زنــگ زد و رفتنــش رو کنســل کرد.گفتــه بــود: بــی انصافیــه اگــه همســرم رو تنهــا بــزارم، 
ایــن همــه ســختی رو تحمــل کــرده حــاال یــه بــار از مــن خواســته بمونم.اگــه بیــام اهــواز بــا روح 

جــوان مــردی ســازگار نیســت. 
برشی از زندگی شهید سید علی حسینی 

جوان مرد



43

ــودم. ــزه ب ــن ری ــت و م ــتی داش ــکل درش ــی زد.هی ــم م ــّدره صدای ــا مخ ــه علی ــوی خان ــی اهلل ت ول
خیلــی متواضــع بــود تــا حــدی کــه کفــش هایــم را جلــوی پایــم جفــت مــی کرد.مــی شــنیدم کــه 
بــه طعنــه مــی گویند:آقاولــی اهلل کفشــای ایــن جوجــه روبرایــش جفــت مــی کنــه. آخــه، ظاهــرش 
خیلــی خشــن بــه نظــر مــی آمد.باورشــان نمــی شــد. بــاور نمــی کردنــد کــه چقــدر اصــرار داره بــه 

مــن کمــک کنــه.او بســیار حســاس بــود و روحیــه بســیار لطیفــی داشــت.

راوی:همسر سردار شهید ولی اهلل چراغچی
منبع:تبیان

علیا مخّدره
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ــرف  ــی پخت.ظ ــذا م ــپزخانه کار می کرد،غ ــن درآش ــای م ــه پ ــت پاب ــی گش ــه برم ــه خان ــی ب وقت
می شســت.حتی لبــاس هایــش را نمــی گذاشــت مــن بشــویم. مــی گفــت لبــاس هــای کثیــف مــن 
خیلــی ســنگین اســت؛ تونمــی توانــی چنــگ بزنی.بعضــی وقــت هــا فرصــت شســتن نداشــت. زود 
بــر مــی گشــت. باایــن حــال موقــع رفتــن مــرا مدیــون مــی کردکــه دســت بــه لبــاس هــا نزنــم.در 

کمتریــن فرصتــی کــه بــه دســت مــی آورد، مارامــی بــرد گــردش.

برشی از زندگی شهید رضا دستواره

لباس شستن
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خیلــی صبــور و مهربــان بود.هیــچ وقــت منتظــر نمــی مونــد کــه کســی کاری بــه او محــول کنــه، 
هــر گاه مــی دیــد کاری هســت خــودش انجــام مــی داد و منتظــر تشــکر از هیــچ کســی نبود.هیــچ 
کاری را بــد نمــی دانســت و برایــش فقــط لقمــه حــالل مهــم بود.عاشــق خانــه و خانــواده مخصوصــا 

فرزنــدش.

برشی از زندگی شهید مدافع حرم سید سجاد حسینی

مرد اخالق
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وقتــی بــه خانــه مــی آمــد، مــن دیگــر حــق نداشــتم كار كنم!بچــه راعــوض مــی كرد،شــیر برایــش 
ــت  ــی نشس ــن م ــای م ــه پ ــا ب ــرد، پ ــی ك ــع م ــت و جم ــی انداخ ــفره را م ــرد، س ــی ك ــت م درس
لباس هــا را مــی شســت، پهــن مــی كــرد، خشــك مــی كــرد و جمــع مــی كــرد! آن قــدر محبــت بــه 
ــی مــن  ــه، ول ــه او می گفتم:درســته كــه كــم می آیــی خان پــای زندگــی مــی ریخــت كــه همیشــه ب
تــا محبــت هــای تــو را جمــع كنــم، بــرای یــك مــاه دیگروقــت دارم!نگاهــم مــی كــرد و مــی گفــت: 

تــو بیــش تــر از ایــن هــا بــه گــردن مــن حــق داری!
برشی از زندگی شهیدحاج محمدابراهیم همت 

راوی همسرشهید

جبران محبت
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وقتــی از منطقــه جنگــی آمــد، مثــل همیشــه ســرش را پاییــن انداخــت و گفــت مــن شــرمنده تــو 
هســتم. مــن نمی توانــم همســر خوبــی بــرای تــو باشــم.می گفــت: جنــگ مــا بــا همــه خصوصیــات 
و مشــکالتش در جبهــه اســت و زندگــی بــا همــه ویژگــی هایــش در خانــه. وقتــی داوود بــه خانــه 

می آمــد، مــا نمــی فهمیدیــم کــه در صحنــه جنــگ بــوده و بــا شکســت یــا پیــروزی آمــده اســت.

راوی:همسر سردار شهیدداود عابدی

من شرمنده تو هستم
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یــک روِز جمعــه خدمــت آقــای بهشــتی رســیدیم و گفتیــم: یکــی از مقامــات سیاســی خارجــی بــه 
تهــران آمــده، از شــما تقاضــای مالقــات کــرده است.ایشــان نپذیرفــت وگفت:مــن ایــن مالقــات را 
نمی پذیــرم ،مگراینکــه امام)ره(بــه مــن تکلیــف بفرمایند،ولــی اگــر ایشــان ایــن تکلیــف را نمی کننــد، 
نمــی پذیــرم؛ چــون بــرای خــودم برنامــه دارم و امــروز کــه جمعــه اســت، متعلــق بــه خانــواده مــن 
اســت. در ایــن ســاعات بایــد بــه فرزندانــم دیکتــه بگویــم و در درس هــا بــه آنهــا کمــک کنــم و بــه 

کارهــای خانــه برســم؛ چــون روز جمعــه مــن، مخصــوص خانــواده اســت.

سیره شهید دکتر بهشتی، نشر شاهد، ص۷۰

امورات خانواده
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احتــرام زیــادی بــرای شــوهرش قائــل بود.حتــی بــرای رفتــن بــه مســجد هــم از او اجــازه می گرفــت.
اگــه کارش طــول مــی کشــیدو وقــت برگشــتن شــوهرش مــی شــد ســریع بلنــد مــی شــد و می گفت 
ــرد،  ــرار نمی ک ــی اص ــی گفت،دیگرکس ــه م ــن را ک ــاده کنم.ای ــی را آم ــذای حاج ــروم و غ ــد ب بای

ــردد. ــر نمــی گ ــه ازحرفــش ب می دانســتند ک

برشی اززندگی شهیده فاطمه نیک 
منبع:کتاب تعبیریک خواب ص 30

احترام
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ــه توافــق نرســیدیم.هر کــدام  ــا هــم ب ــار ســر مســئله ای ب معمــوال صــورت بشاشــی داشــت.یک ب
روی حــرف خودمــان ایســتاده بودیــم کــه او عصبانــی شــد، اخــم روی صورتــش افتــاده بــود و لحــن 
مختصــر تنــدی بــه خــود گرفــت، بعــد از خانــه زد بیرون...وقتــی برگشــت دوبــاره همــان طــور بــا 
ــد  ــت نبای ــی گف ــذرت مــی خواهم.م ــر مع ــروز ظه ــت ام ــت: باب ــم گف ــد آمد.به ــاز و لبخن ــه ب روحی

گذاشــت اختالفــات خانوادگــی بیــش از یــک روز ادامــه پیــدا کنــد...

برشی از زندگی سردار شهید اسماعیل دقایقی

دوری ازاختالفات خانوادگی
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زنــگ زده بــود كــه نمــی توانــد بیایــد دنبالم.بایــد منطقــه مــی ماند.خیلــی دلــم تنــگ شــده بــود.
آن قــدر اصــرار كــردم تــا قبــول كردخــودم بروم.مــن هــم بلیــت گرفتــم و بــا اتوبــوس رفتــم اســالم 
آباد.كــف آشــپزخانه تمیــز شــده بود.همــه ی میــوه هــای فصــل تــوی یخچــال بــود، تــوی ظرف هــای 
مالمیــن چیــده بودشــان.كباب هــم آمــاده بــود روی اجــاق ،بــاالی یخچــال یــك عكــس از خــودش 
ــه  ــتم كار كنم.بچ ــق نداش ــر ح ــن دیگ ــه م ــه، خان ــد خان ــی آم ــی م ــك نامه.وقت ــود، بای ــته ب گذاش
راعــوض مــی كرد.شــیر بــراش درســت مــی كــرد ســفره را مــی انداخــت و جمــع مــی كرد.پــا بــه پــای 

مــن مــی نشســت لباس هــا را مــی شســت ،پهــن مــی كرد،خشــك مــی كــرد وجمــع مــی كــرد.
راوی همسرشهید عباس کریمی

سردار خانه دار!
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بارهــا شــده بــود کــه به محــض اینکــه بــه خانــه می رســیدند،وضو مــی گرفــت و تاپاســی از شــب 
ــه  ــر هفت ــه ه ــم برنام ــم بگوی ــع می توان ــور قط ــد و به ط ــک می کردن ــادرم کم ــه م ــزل ب ــور من درام
ــی  ــادرم و حت ــه اجــازه نمــی داد م ــود؛ به طــوری  ک ــدرم در روزهــای جمعــه، نظافــت آشــپزخانه ب پ
مــا درایــن کار او را کمــک کنیــم. هرچــی از پشــت در آشپزخونـــه مــادرم خواهــش مــی کــرد فایـــده 
نداشــت.در رو بســته بــود و می گفت:چیـــزی نیســت االن تمـــوم میشـه.وقتـــی اومد بیـــرون دیدم 
آشپزخونـــه رو مرتــب کــرده. کــف آشپزخونـــه رو شستـــه، ظرف هــا رو چیــــده ســر جاشـــون، روی 
اجــاق گـــاز رو تمیـــز کرده و خالصه آشپزخونـــه شـــده مثــل یه دستـــه گل!بــرای روز زن،روزهای عید 

اگــر یــادش هــم نبود،اولیــن عیــدی کــه پیــش مــی آمد،هدیــه مــی خریــد.
برشی از زندگی شهید صیادشیرازی- کتاب:افالکیان زمین، ش 10،ص 15 و 16

همسرداری
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ــش  ــا پی ــوان و دو ت ــا لی ــارچ آب، دو ت ــه پ ــه بود.ی ــفره روانداخت ــم س ــه کار بش ــت ب ــدم دس تااوم
دســتی گذاشــته بــود ســر ســفره. نشســته بــود تــا بــا هــم غــذا رو شــروع کنیم.وقتــی غــذا تمــوم 
ــم  ــی من ــو ســفره رو جمــع کن ــا ت ــوم. ت ــه خان ــه شــکر، دســتت درد نکن شــد گفت:الهــی صــد مرتب
ظــرف هــا رو مــی شــورم.گفتم: خجالتــم نــده، شــما خســته ای، تــازه از منطقــه اومدی.تــا اســتراحت 
کنــی ظــرف هــا هــم تمــوم شــده.نگاهی بهــم انداخــت و گفــت: خــدا کســی رو خجالــت بــده کــه 

ــدم. ــغول کار ش ــن ومش ــم پایی ــرم رو انداخت ــم س ــوخجالت بده.من می خوادخانمش

شهید حسن شوکت پور
فلش کارت مهروماه،موسسه مطاف عشق

خجالت
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مشــغول کار شــده بــودم و حواســم بــه حامــد نبود.یــه بــاره از روی صندلــی افتــاد و ســرش شکســت.
ســریع بردمــش بیمارســتان و ســرش رو پانســمان کردم.منتظــر بــودم یوســف بیــاد و بــا ناراحتــی بگه 
چــرا ســهل انــگاری کردی؟چــرا حواســت نبود؟وقتــی اومــد مثــل همیشــه ســراغ حامــد روگرفــت.

گفتم:خوابیــده. بعــد شــروع کــردم آروم آروم جریــان رو بــراش توضیــح دادن.فقــط گــوش داد. آروم 
آروم چشــم هــاش خیــس شــد و لبــش رو گاز گرفــت. بعــد گفــت تقصیــر منــه کــه ایــن قــدر تــو رو 
باحامــد تنهــا مــی ذارم.منــو ببخش.مــن کــه اصــالً تصــوِر همچیــن برخــوردی رو نداشــتم.از خجالــت 

خیــِس عــرق شــدم.
برشی از زندگی شهید یوسف کالهدوز

سهل انگاری 
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ــه بعدازعروســی مــان  ــی ک ــوہ ســنگ!اولین غذای ــردم مــی خــورد حتــی قل هرچــی درســت مــی ک
درســت کــردم اســتانبولی بــود.از مــادرم تلفنــی پرســیدم ولــی شــده بــود ســوپ...آبش زیــاد شــدہ 
بــود... منوچهــر مــی خــورد و بــه بــه و چــه چــه مــی کــرد. روز دوم گوشــت قلقلــی درســت کــردم...

شــدہ بــود عیــن قلــوہ ســنگ.تا مــن ســفرہ را آمــادہ کنــم منوچهــر چیــدہ بودشــان روی میــز و بــا 
آنهــا تیلــه بــازی مــی کــرد قــاہ قــاہ مــی خندیــد و مــی گفت:چشــمم کــور دنــدم نــرم تــا خانمــی 

یــاد بگیــرن هــر چــه درســت کنــن مــی خوریــم حتــی قلــوہ ســنگ.

به روایت همسرشهید منوچهر مدق

قلوہ سنگ
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امیــن روزهــا وقتــی از ادارہ بــه مــن زنــگ مــی زد و می پرســید چــه مــی کنی؟اگــر می گفتــم کاری 
ــا هــم انجــام می دهیــم. ــار، وقتــی آمــدم ب را دارم انجــام می دهــم می گفــت: نمی خواهد!بگــذار کن

ــد تکــه ظــرف کوچــک اســت. می گفــت: خــب همــان را  ــالً  فقــط چن ــزی نیســت، مث می گفتم:چی
بگــذار وقتــی آمــدم بــا هــم می شــوریم، مــادرم همیشــه بهــش می  گفــت: باایــن بســاطی کــه شــما 
ــم! مگــر  ــه حــاج خان ــل می شــود!امین جــواب می داد:ن ــد همســر شــما حســابی تنب پیــش می روی
زهــرا کلفــت مــن اســت؟زهرا رئیــس مــن اســت.به خانــه کــه می آمــد دســتهایش را بــه عالمــت 

ــس ــت و می گفت:ســالم رئی ــار ســرش می گرف ــی کن ــرام نظام احت

روایت همسرشهید امین کریمی 

همسرمن کلفت نیست
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ــوز  ــی کنی؟هن ــت م ــرغ درس ــار م ــت: خانوم!ناه ــم گف ــرده بود.به ــد ک ــا خری ــد از مدته ــف بع یوس
آشــپزی بلــد نبودم.امــا دل رو زدم بــه دریــا و گفتم:چشــم...مرغ رو خــوب شســتم و انداختــم تــوِی 
روغن.ســرخ و ســیاه شــده بــود کــه آوردمــش ســِر سفره.یوســف مشــغول خــوردن شــد. مــرغ رو بــه 
ــده نمی شــد. ــود و کن ــود و باهــاش کلنجــار مــی رفت.مــرغ مثــِل ســنگ شــده ب دنــدون گرفتــه ب
ــا یوســف  ــت کشــیدم. ام ــی خجال ــد آب  پــزش می کردم.کل ــردن بای ــل از ســرخ ک ــدم قب ــازه فهمی ت

ــوم! ــرت خان ــدای س ــد و می گفت:ف می خندی

مجموعه طالیه داران جبهه حق 7 کتاب شهید یوسف سجودی 

مرغ سفت



نه مرد ساالری 
و نه زن ساالری

 
كــه  نیســت  هــم  طــور  ایــن 
ــم بایــد از  بگوییــم همــه جــا خان
آقــا تبعیــت كنــد؛ نخیــر. چنیــن 
چیــزی نــه در اســالم داریــم و 
نــه در شــرع.الّرجاُل َقّوامــوَن 
علــی الّنســاِءمعنایش ایــن 
نیســت كــه زن بایســتی در 
همــه ی امــور تابــع شــوهر باشــد.

نه!یــا مثــل برخــی از ایــن اروپــا 
ندیده هــای بدتــر از اروپــا و مقّلــد اروپــا، 
بگوییــم كــه زن بایســتی همــه كاره باشــد 
و مــرد بایــد تابــع باشــد.نه ایــن هــم غلــط 
ــق  ــا رفی ــریك و دو ت ــا ش ــت.باالخره دو ت اس
ــك  ــد، ی ــاه بیای ــرد كوت ــا م ــك ج ــتید. ی هس
ــاه بیاید.یكــی ایــن جــا از ســلیقه و  جــا زن كوت
خواســت خــود بگــذرد، دیگــری در جــای دیگــر، 

ــد. ــی كنی ــر زندگ ــا یكدیگ ــد ب ــا بتوانی ت

خطبه ی عقد مورخه ی 1377/1/19



ازدواج آسان



عروسی ساده
ــود،  کســی رو نپســندیده ب
مگــر دخترآقــای ثقفــی کــه 
او هــم رضایــت نمــی    داد.
ــد  ــاد چن ــای زی ــا صحبت ه ب
بــار خــواب دیــدن باالخــره 
اهلل  روح  باآقــا  شــد  راضــی 
ازدواج کنــه، عقــد را در حــرم 
ــنی)ع(  ــم حس ــرت عبدالعظی حض
ــم  ــان ه ــارک رمض ــاه مب خواندند.م
ــان  ــاده گرفتند.هم ــی س ــک عروس ی
اول بــه خانومشــون گفتند:هــر کاری 
ــن. ــاه نک ــط گن ــن فق ــی بک می خواه

صحیفه امام، ج 1
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مهریــه ی مــا یــک جلــد کالم اهلل مجیــد بــود و یــک ســکه طــال، ســکه را کــه بعــد از عقــد بخشــیدم، 
امــا آن یــک جلــد قــرآن را محمــد بعــد از ازدواج خریــد و در صفحــه اولــش ایــن طــور نوشــت:امیدم 
بــه ایــن اســت کــه ایــن کتــاب اســاس حرکــت مشــترک مــا باشــد، نــه چیــز دیگــر، کــه همــه چیــز 
فناپذیــر اســت جــز ایــن کتاب.حــاال هرچنــد وقــت یــک بــار کــه خســتگی بــر مــن غلبــه می کنــد، 

ــرد... ــم و آرام می گی ــا را می خوان ــته ه ــن نوش ای

خاطره ای از سردار شهید سید محمد علی جهان آرا 
منبع: کتاب بانوی ماه 5، ص 14

مهریه یک جلد قرآن
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ســالن عروســی مــا ســلف ســرویس دانشــگاه بود.وقتــی کــه ازدواج کردیــم بــه خوابــگاه دانشــجویی 
ــی  ــر صالح ــت.آقای دکت ــوب اس ــگاه خ ــرم؟ گفتم:نه؛خواب ــه بگی ــی خان ــر گفت:می خواه رفتیم.دکت
اســتاد مــا بود.ایشــان بــا خانم شــان، آقــای دکتــر غفرانــی هــم بــا خانم شــان، مهمــان مــا بودنــد.
یــک ســفره کوچــک انداختیــم.دو تــا پتــو و دو تــا پشــتی داشــتیم.با افتخــار از ایــن دو اســتاد بزرگوار 
پذیرایــی کردیم.بعــد هــم دوتایــی نشســتیم راجــع بــه مســائل هســته ای صحبــت کردیم.کامپیوتــر 
را روی میــز کوچکــی کــه قدیــم هــا زیــر چــرخ خیاطــی می گذاشــتند، گذاشــته بودیــم. پســر دکتــر 
ــی هــم  ــود اگــر می آیــی، یــک صندل ــه ب ــه او گفت ــر ب ــد. دکت ــه مــا بیای ــه خان ــود ب ــرار ب عباســی ق

بــرای خــودت بیــاور. 
راوی همسر شهید دانشمند دکتر مجید شهریاری

عروسی درسلف سرویس
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روزی کــه امام)ره(علیرضــا موحــد دانــش، فرمانــده تیــپ ســید الشــهدا و همســرش را عقــد کــرد، 
علــی بــا دســت چپــش دســت امــام )ره( را گرفــت وبوســید.وقتی از حضــور امــام)ره( بیــرون آمدنــد، 
همســرش پرســید، چــرا بــا دســت راســت دســت امــام)ره( را نگرفتی؟گفت:ترســیدم امــام)ره( متوجه 
دســت مصنوعــی ام شــود و غصــه دار شــود.علی اصــرار داشــت مراســم عروســی را در مســجد و بــا 
تعــارف مقــداری خرمــا برگــزار کنند.نظــرش ایــن بــود کــه خبــر مراســم را باپخــش اعالمیــه بــه گــوش 
دوســتان و آشــنایان برســاند؛ امــا خانــواده علــی زیــر بــار نرفت.اگرچــه مراســم عروســی در نهایــت 
ســادگی، تنهــا بــا ســخنرانی، فرمانــده ســپاه تهــران و فرســتادن صلــوات در مســجد برگــزار شــد، امــا 

خانــواده توانســت شــیرینی را جایگزیــن خرمــا کنــد.
راوی همسر شهید علیرضا موحد دانش

عروسی علیرضا موحد
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زمــان نامــزدی, مــن دانــش آمــوز بــودم, جمــال هــم دانشــجو بــود. اولیــن هدیــه ای کــه بــه مــن 
ــاب  ــن کت ــدوارم ای ــته  بود:امی ــه اول آن نوش ــه در صفح ــود ک ــجادیه ب ــه س ــد صحیف ــک جل داد ی
موجــب ارتقــای فکــری و فرهنــگ اســالمی شــما باشــد!زندگی مشــترک مــا هــم کــه شــروع شــد, 
ــاق کوچــک  ــا در همــان یکــی دوات ــاه م ــگاه دانشــجویی شــدیم وبیشــتر زندگــی کوت ســاکن خواب

خوابــگاه بــود.

برشی از زندگی شهید مهندس جمال ظل انوار

ساکن خوابگاه
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خریدمــان، از یــک دســت آینه شــمعدان و حلقــه ازدواج فراتــر نرفت!برای مراســم، پیشــنهاد کردم غذا 
طبــق رســم معمــول تـــهیه شــود کــه بــه شــدت مخالفــت کرد!گفت:چــه کســی را گــول می زنیم؟اگــر 
قــرار اســت مجلــس مــان را ایــن طــور بگیریــم، پــس چــرا خریدمــان را آنقــدر ســاده گرفتیم؟!تــو 
از مــن نخــواه کــه بــر خــالف خواســت خــدا عمــل کنم.بــا اینکــه بــرای مراســم، اســتاندار،جمعی از 
متمولیــن کرمــان آمــده بودند،همــان شــام ســاده ای کــه تهیــه شــده بــود را داد!حمیــد می گفــت: 

شــجاعت فقــط توجنگیــدن و ایــن چیزهــا نیســت؛ شــجاعت یعنــی همیــن  کــه بتوانــی کار درســتی 
را کــه خــالِف رســم و رســوِم بــه غلــط جــا افتــاده اســت، انجــام بدهــی. 

برشی از زندگی شهید حمید ایران منش - منبع: دو نیمه سیب، موسسه مطاف عشق

شجاعت
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ــه  ــی تهی ــض و طویل ــام بگذارد.فهرســت عری ــادرم می خواســت ســنگ تم ــه م ــد جهیزی ــع خری موق
کــرده بــود و هــر روز چنــد قلمــی بــه آن اضافــه می کرد.امــروز تخــت و ســرویس خــواب، فــردا مبــل 
و میــز ناهــار خــوری و... هــر چــه کــردم نتونســتم منصرفــش کنم.دســت بــه دامــان علــی شــدم. 
آمــد و خطبــه ای خوانــد غــرا! بــه زمیــن اشــاره کــرد و گفت:مادرجــان مگــه قــرار نیســت یــک روزی 
ــی  ــر چــی کار داری عل ــه اون زی ــی ب ــده!اول زندگ ــم ب ــش را گزید:خــدا مرگ ــادرم لب ــم اون زیر؟م بری
ــد روی خــاک  ــر در می آریم.بذاری ــداره مادرجان!آخــرش ســر از اون زی ــد:اول و آخــر ن ــی خندی آقا؟عل
باشــیم.بذارید باهــاش انــس بگیریــم، بذاریــد همیــن یکــی دو وجــب فاصلــه را هــم کــم کنیم.مــادرم 

خلــع ســالح شــد.خیلی چیزهــا را از لیســت خریــد حــذف کردیم.نــه مبــل و نــه تخــت و نــه... 
راوی: همسر شهید مهندس علی نیلچیان

ازدواج آسان
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ــرای ایشــان وســایل  ــم راآوردند)پدرومادرایشــان زحمــت کشــیده ب ــه عــروس خان ــه جهیزی روزی ک
ــد  ــول نکردن ــرده بودند.ایشــان قب ــه ک ــز تهی ــان نی ــرای ایشــان مبلم ــد( ب ــرده بودن ــه ک ــوازم تهی ول
وحتــی گفتــه بودند:اگــر بیاوریــد مــن بــر می گردانــم بعــد خانــواده عــروس از مــا خواســته بودندکــه 
ایشــان را راضــی کنیــم. چــون آنهــا زحمــت کشــیده، پولــی داده بودنــد و مبلمــان گرفتــه بودنــد.

ــه ای  ــن از شــما جهیزی ــه اوالًم ــم ک ــه مــن گفت ــد ن ــد و می گفتن ــد و برگرداندن ــول نکردن ایشــان قب
ــی  ــن کاف ــرای م ــی را ب ــه زندگ ــوازم اولی ــل ل ــید، حداق ــت بکش ــتید زحم ــر خواس ــم و اگ نمی خواه

اســت و خودتــان را بــه زحمــت نیندازیــد.
 برشی اززندگی شهیدحسن آقاسی زاده  شعرباف  - منبع:کنگره سرداران و شهدای استانهای خراسان

مبلمان
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بــه در خواســت خــودم مهریــه ام شــد یــک دوره تفســیر المیــزان بــه جــای آینــه شــمعدان، تفســیر 
المیــزان را دور تــا دور ســفره عقــد چیدیم!برکتــی کــه ایــن تفســیر بــه زندگــی مــان مــی داد، می ارزید 
بــه هــزاران شــگونی کــه آینــه وشــمعدان می خواســت داشــته باشــد.برای مراســم هــم برنــج اعــال 
ــدار وگرســنه  ــه آدم ن ــن هم ــه ای ــح اهلل نگذاشــت درســت کنیم!می گفت:حــاال ک ــی فت ــم، ول خریدی
داریــم، چگونــه شــب عروســیم چنیــن غــذای گــران قیمتــی بدهــم؟! برنــج هــا را بســته بنــدی کردیــم 
ــه  ــن هدی ــح اهلل می گفت:ای ــج هــا را می دادیم.فت ــی برن ــم. وقت ــد دادی ــواده هــای نیازمن ــه خان و ب

امــام خمینی)ره(اســت.
خاطره ای از زندگی خبرنگار شهید فتح اهلل ژیان پناه 

منبع:کتاب خدا بود و دیگر هیچ نبود، ص 40

تفسیر المیزان
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ــه  ــر خون ــم س ــاه بری ــدون گن ــت ب ــت داش ــم. دوس ــزار کنی ــی برگ ــن عروس ــت جش ــت نداش دوس
زندگیمون.دالیــل خــودش راهــم داشــت کــه از نظــر مــن دالیــل بــدی نبــود هرچنــد رضایــت محمــد 
هــم برایــم شــرط بود.آنقــدر ذوق شــروع زندگــی را داشــتیم کــه بــه ســرعت وســایل مــان را چیدیــم 
ــه  ــفرمان ب ــم و س ــی کردی ــم، ولخرج ــن نگرفتی ــدیم.چون جش ــاده ش ــفر آم ــرای س ــی زود ب و خیل
مشــهد هوایــی بــود.آن  هــم دوهفته!حســابی ریخــت  و پــاش کــرده و عروســی مــون بــدون گنــاه 

انجــام شــد.
روای همسر شهید مدافع حرم محمد کامران 

عروسی بدون گناه
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بــرا عروســیمون هــر کــدوم از اقــوام هدیــه ای آورد.امــا تــوی هدیــه هــا یــه بســته ی زیبــا چشــم 
رو خیــره می کرد.بــازش کــه کردنــد یــک دوره نــوار کاســت درس اخــالق آیــت اهلل مشــکینی بــود، 
هدیــه ای از طــرف دامــاد بــه عــروس خانم...امــان اهلل ایــن جملــه از شــهید مظلــوم آیــت اهلل بهشــتی 
رو بــا خــط زیبــا نوشــته و زیــر میــز کارش گذاشــته بود:مــادر راه اعتقاداتــی کــه داریــم، اهــل ســازش 

و تســلیم نیســتیم...

خاطره ای از زندگی شهید امان اهلل غالم حسین پور 
راوی: خانم شفیعی، همسر شهید

یک دوره نوار
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ــرای اهــل بیــت )ع(  ــرا عروســی اش کارت دعــوت بنویســه، ب ــی مــی خواســت ب آقامصطفــی وقت
ــام  ــرای ام ــه کارت ب ــام رضــا)ع(، مشــهد. ی ــرای ام ــه کارت دعــوت نوشــت ب هــم کارت فرســتاد. ی
ــت و  ــرت زهرا)س(نوش ــردن حض ــوت ک ــت دع ــه نی ــم ب ــه کارت ه ــجد جمکران.ی ــج(، مس زمان)ع
انداخــت تــوی ضریــح حضــرت معصومــه)س(... قبــل از عروســی حضــرت زهــرا)س( اومدنــد بــه 
خوابــش و فرمودند:چــرا دعــوت شــمارو رد کنیم؟چــرا بــه عروســی شــما نیایم؟کــی بهتــر از شــما؟ببین 

همــه اومدیم.شــما عزیــز مــا هســتی...
 خاطره ای زندگی روحانی شهید مصطفی ردانی پور 

منبع: یادگاران8 کتاب ردانی پور، ص 84

عروسی
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پســرخاله ام بــود، یــک روز آمــد خانـــه مــان، بــا یــک برگـــه پــر از نوشــته، پشــت و رو!نشســـت کنار 
مــادرم :خالــه میشـــه چنــد دقیقــه مــا رو تنهــا بذاریــد، میخــوام شرایطـــم رو بخونــم، ببینــم طاهــره 
حاضـــره بــا مـــن ازدواج مــی کنـــه یــا نه؟مــادرم کـــه رفــت، رو بــه رویــم نشســت، شــرایطش را 
یکــی یکــی گفت،مــن هــم چــون از صمیــِم قلــب دوستـــش داشتم!قبـــول کردم...گفتم:دوســت دارم 
مهریــه ام فقــط یــک جلــد کالم اهلل مجیــد باشــه! گفــت: یــک جلــد قــرآن؛و یــک دوره کتــب شــهید 

مطهــری. 
برشی از زندگی شهیدیونس زنگی آبادی

یک دور کتب شهید مطهری
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کــت و شــلوار دامــادی اش را خیلــی دوســت داشــت.تمیز و نــو در کمــد نگــه داشــته بود.به بچه هــای 
ــرای ایــن کــه اســراف نشــود، هــر کــدام از شــما خواســتید دامــاد شــوید،از کــت  ســپاه می گفت:ب
وشــلوار مــن اســتفاده کنید.ایــن لبــاس ارثیــه ی مــن بــرای شماســت.کت و شــلوار دامــادی محمــد 
حســن، وقــف بچه هــای ســپاه شــده بــود و دســت بــه دســت می چرخید.هــر کــدام از دوســتانش 
کــه می خواســتند دامــاد شــوند، بــرای مراســم دامادی شــان، همــان کــت و شــلوار را می پوشــیدند.

جالبتــر آنکه،هــر کســی هــم آن کــت و شــلوار را می پوشــید؛ بــه شــهادت می رســید!

به روایت:فاطمه فخار همسر شهید محمدحسن فایده

کت و شلوارشهادت
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ــّر  هفــده ســالش کــه شــدازدواج کرد؛بادخترخالــه اش.عروســی شــان خانــه پدرزنــش بــود؛ تــوی ب
ــد پنــج شــش نفــر. مــن حلقــه نمی خــوام... ــد، شــده بودن بیابان.همــه را کــه دعــوت کــرده بودن

ــودم  موقــع خریــد حلقــه، گفت:مــن حلقــه نمــی خوام.چیــزی نگفتم.مــن هــم پیــش تــر گفتــه ب
کــه آئینــه و شــمعدان نمی خواهم.مشــهد کــه رفتیــم، برایــش بــه جــای حلقــه، یــک انگشــتر عقیــق 
ــتر  ــم آوردند.انگش ــایلش را برای ــر، وس ــهادت ناص ــد از ش ــای حلقه.بع ــه ج ــه ب ــم باش ــدم. گفت خری

عقیقــش هنــوز خونــی بــود.
برشی از زندگی شهید محمد بروجردی 

منبع:کتاب یادگاران، ج 12 کتاب شهید بروجردی، ص 6

ازدواج
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ــا رعایــت  زندگــی مشــترك ما،رنــگ ســادگی و معنویــت داشــت. مراســم اولیــه، بــدون تكلــف و ب
مســایل اســالمی  برگــزار شــد و مــدت كوتاهــی پــس از پایــان مراســم عقــد، حســن بــه اهــواز رفــت. 
مــن نیــز، در پایــان امتحانــات بــه او پیوســتم و زندگــی خــود را در 2اتــاق كوچــك اجــاره ای، آغــاز 
ــرش و  ــك ف ــا ی ــر ب ــاق دیگ ــت و ات ــاص یاف ــخصی اختص ــایل ش ــه وس ــا، ب ــی از اتاق ه كردیم.یك
ــراغ  ــك چ ــا ی ــپزخانه ای ب ــوان آش ــه عن ــز ب ــاق نی ــمتی از ات ــن شد.قس ــاده، تزیی ــی س ــد صندل چن
ــه  ــان، روزگار را در مضیق ــت.آن زم ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــات، م ــداری ادویه ج ــزی و مق خوراك پ
شــدید مالــی، ســپری می كردیــم و مشــكالت زیــادی داشــتیم تــا جایــی كــه گاهــی اوقــات، بــرای 

ــم. ــرض می كردی ــی را ق ــی، مبلغ ــای زندگ ــن هزینه ه تأمی
برشی اززندگی شهید حسن آبشناسان - منبع: کتاب خاکی ها

بدون تكلف
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روزی کــه بــرای خواســتگاری آمدنــد، ابتــدا ایشــان از عقایــد، روحیــات و فعالیت هایــی کــه داشــت 
صحبــت کرد.مقــداری هــم در رابطــه بــا آینــده کاریــش و از اینکــه امــکان دارد جــذب ســپاه شــود 
مطالبــی عنــوان کرد.بعــد ازایشــان مــن شــروع بــه صحبــت کــردم و گفتم:معیــار مــن بــرای ازدواج 
ایمــان، تقــوا و اخــالق اســت، مادیــات بــرای مــن زیــاد مهــم نیســت.گفتم:من حتــی حاضــرم بــا 
شــما در یــک کلبــه خرابــه زندگــی کنــم امــا در زندگــی مــان عشــق بــه خــدا و محبــت اهــل بیــت 
ــه اول  ــما در جلس ــرف ش ــک ح ــن از ی ــه می گفت:م ــد همیش ــد از عق ــان بع ــوش نشود.ایش فرام

ــا عشــق بــه خــدا و اهــل بیــت زندگی مــان را شــروع کنیــم. خیلــی خوشــم آمد.ایــن کــه ب

برشی از زندگی شهید محمد منتظرقائم- راوی همسر شهید

روز خواستگاری 
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گفتند:اســم مــن حســن باقــری نیســت.من غــالم حســین افشــردی هســتم. بــه خاطرایــن کــه از 
ــی  ــن صداقت ــند.این اولی ــری می شناس ــن باق ــام حس ــه ن ــرا ب ــتم م ــگ هس ــی جن ــروی اطالعات نی
بــود کــه ازایشــان دیــدم و روی مــن خیلــی اثــر گذاشــت.من هــم ازعالقــه ام بــه کار درســتاد جنــگ 
گفتم.گفتــم درایــن شــرایط وتــا زمانــی کــه جنــگ هســت بایــد کارکنم.اعتقــاد زیــادی هــم بــه ایــن 
نــدارم کــه حضــورزن فقــط درخانــه خالصــه شود.پاســخ ایشــان چــه بود؟بــه مــن گفت:شــما حتــی 
نبایــد خودتــان را محــدود بــه ایــن جنــگ بکنید.انقــالب موقعیتــی پیــش آورده اســت کــه زن بایــد 
جایــگاه خــودش را پیــدا کند.بایــد بــه کارهــای بــزرگ تــری فکــر کنید.احســاس مــن ایــن بــود کــه 

ــاد می گفــت. ــن حــرف هــا را از روی اعتق ایشــان ای
 راوی:همسر شهیدحسن باقری

خواستگاری
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بــرای خریدعروســی رفتیــم بازار،خانــواده هــرکاری کردنــد یوســف حلقــه برنداشــت و گفت:طــال بــرای 
مــرد حرامــه و مــن نمــی خواهــم از همیــن حــاال زندگــی ام بــر پایــه حــرام باشه...یوســف هــر وقــت 
ــت  ــیاه، می گف ــتیک س ــک پالس ــوی ی ــت ت ــد، می گذاش ــزل می خری ــه من ــی واس ــا خوراک ــوه ی می

ممکــن اســت کســی ببینــد وهــوس کنــد، ولــی تــوان خریــدن نداشــته باشــه...

خاطره ای از زندگی شهید یوسف گلکار 
راوی: همسر شهید

خرید عروسی
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بــرای عروســی هیــچ هدیــه ای نگرفتیم.فکــر کردیــم کــه چــرا بایــد بعضــی از وســائل تجملــی وارد 
ــا  ــط صــوت، چندت ــه ضب ــه کمــد، ی زندگــی مــون بشــه؟تمام وســایل زندگــی مــون دوتاموکــت، ی
کتــاب ویــک اجــاق گاز دوشــعله کوچــک بود.باهمدیگــه قــرار گذاشــتیم فقــط لــوازم ضــروری مــون 

رو بخریــم، نــه بیشــتر...

خاطره ای از زندگی سردار شهید مهدی باکری
منبع:کتاب شام عروسی، ص51

فقط لوازم ضروری



از مراسم عروسی 
آغاز کنید

امــور  همــه ی  در 
ســادگی  زندگی تــان 

کنیــد.  رعایــت  را 
اولــش هــم از همیــن 

از  اســت،  ازدواج  مراســم 
اینجــا شــروع می شــود. اگــر 
ــدم  ــد ق ــزار کردی ــاده برگ س
می شــود  هــم  بعــدی اش 
ــد  ــه رفتی ــما ک ــاده و اال ش س
مثــل  کذایــِی  مجلــس  آن 
اشــراف های  و  اعیــان 
ــد،  ــت کردی ــوت را درس طاغ
نمی توانیــد  دیگــر  بعــد 
برویــد تــوی خانــه ی کوچکــی 
ــری  ــایل مختص ــا وس ــال ب مث
زندگــی کنیــد. ایــن جــور 
چــون  دیگــر.  نمی شــود 
دســت  از  و  شــده  خــراب 
رفتــه اســت. از اول، زندگــی را 
پایــه اش را براســاس ســادگی 
بگذاریــد  ساده زیســتی  و 
ــر  ــان، ب ــر خودت ــی ب ــا زندگ ت
کســانتان و بــر مــردم جامعــه 

ان شــاهلل آســان شــود.
خطبه عقد 74/06/13



عاشقانه های شهدا



نامه عاشقانه ی امام خمینی به همسرش
بــروم،  قربانــت  الهــی  شــوم،  تصدقــت 
ــی از  ــه جدائ ــالی ب ــه مبت ــدت ک ــن م درای
ــدم،  ــم گردی ــوت قلب ــز و ق ــم عزی آن نورچش
ــت در  ــورت زیبای ــتم و ص ــما هس ــر ش متذک

ــت. ــوش اس ــم منق ــه قلب آین
عزیــزم امیــدوارم خداونــد شــما را به ســالمت 
و خوشــی در پنــاه خــودش حفــظ کند.حــال 
ــی  ــذرد ول ــد می گ ــدتی باش ــر ش ــا ه ــن ب م
ــد  ــش آی ــه پی ــون هرچ ــداهلل تاکن ــه حم ب
ــروت  ــای بی ــوده و االن در شــهر زیب خــوش ب
هســتم.حقیقتا جــای شــما خالــی اســت.فقط 
ــره  ــی منظ ــا خیل ــهر ودری ــای ش ــرای تماش ب
خــوش دارد.صــد حیــف کــه محبــوب عزیــزم 
همراهــم نیســت کــه ایــن منظــره عالــی بــه 

ــر و عــزت مســتدام دل بچســبد...ایام عم

تصدقت روح اهلل - صحیفه امام،ج 1،ص:2 
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شــب آخــر بــه همســرم گفتــم :نمی دونــم زمــان عملیــات چــه شــبی اســت؛ امــا بشــین تــا بــرات حنا 
ــرد  ــم نمی ب ــا بســتم.تا صبــح خواب ببنــدم، روی مبــل نشســت و موهــا، محاســن و پاهایــش را حن
و بــه همســرم کــه خوابیــده بــود ، نــگاه می کردم.صبــح صبحانــه آمــاده کــردم و وقــت رفتــن ســه 
بــار در کوچــه بــه پشــت ســرش نــگاه کــرد، چهــره خندانــش را هیــچ  وقــت فرامــوش نمی کنــم...

روش نمیشــد پیــش دوســتاش بگــه دوســت دارم گفــت مــن بهــت میگــم یادت باشــه توهــم یــادت 
بیوفتــه کــه دوســت دارم موقــع اعــزام از پلــه هاپاییــن می رفــت و هــی می گفت:یــادت باشــه.

راوی همسر شهیدمدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی

یادت باشه
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جعبــه شــیرینی رو گرفتــم جلــوش   ، یکــی برداشــت و گفت:مــی تونــم یکــی دیگــه بردارم    ؟گفتم:البتــه 
ــر  ــگی اش بود ،ه ــورد.کار همیش ــدام را نخ ــی هیچ ک ــت، ول ــه؟ برداش ــه حرفی ــن چ ــون، ای ــید ج س
ــورد. ــا نمی خ ــت ام ــد، برمی داش ــش می کردن ــکالت تعارف ــا ش ــیرینی ی ــمزه، ش ــذای خوش ــا غ ج
ــه آدم  ــام بدین.اینک ــن کار رو انج ــم ای ــما ه ــام می خورم.ش ــوم و بچه ه ــا خان ــرم ب می گفت:می ب
شــیرینی های زندگــی اش رو بــا زن و بچــه اش تقســیم کنــه، خیلــی تــوی زندگــی اش تاثیــر مــی ذاره...

خاطره ای از هنرمند شهید سید مرتضی آوینی
منبع:کتاب دانشجویی شهید آوینی،صفحه 21

شهید آوینی
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ــون  ــی بین م ــه جروبحث ــه.گاهی ک ــم میش ــام ک ــواز گناه ــه ت ــردن ب ــک ک ــت باکم ــه می گف همیش
ــه میــزد بیــرون  ــه و عصبانیتــش بخوابه...بعــدش از خون ــا حرفاشــو بزن می شد.ســکوت می کــردم ت
ــد و  ــیرینی می خری ــل ش ــی مح ــیرینی فروش ــه از ش ــا اینک ــتاد ی ــقونه می فرس ــام عاش ــم پی و واس
یــه شــاخه گل هــم می گذاشــت روش و مــی آورد برام...خیلــی اهــل شــوخی بود.گاهــی وقــت هــا 
ــته!  ــه ت نشس ــت بکش.عم ــن کارا چیه!خجال ــید.مادرش می گفت:ای ــو می بوس ــه ش من ــو عم جل
می گفــت مگــه چیــه مــادر من؟بایــد همــه بفهمــن مــن زنمــو دوســت دارم.همــه ی اون چــه کــه تــو 
زندگیــم اهمیــت پیــدا مــی کرد،وابســته بــه رضایــت و خوشــحالی مهــدی بــود؛ یعنــی واســه مــن 

ــود. ــا ب ــا اون تعریــف می شــد.مهدی مثــل یــه دری همــه چیــز ب
راوی همسر شهیدمدافع حرم مهدی قاضی خانی

کمک کردن
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ــه  ــن ب ــدم م ــردم و خوابی ــن ک ــه رو روش ــم پنک ــرم بود.رفت ــی گ ــوا خیل ــود و ه ــتون ب ــه تابس ادام
گرمــا خیلــی حساســم.خواب بــودم و احســاس کــردم هــوا خیلــی گــرم شــده و متوجــه شــدم بــرق 
رفتــه بعــداز چنــد ثانیــه احســاس خیلــی خنکــی کــردم و بــه زور چشــمم رو بــاز کــردم تــا مطمئــن 
بشــم بــرق اومــده یــا نه...دیــدم کمیــل بــاالی ســرم یــه ملحفــه رو گرفتــه ومثــل پنکــه بــاالی ســرم 
می چرخونــه تــا خنــک بشــم...بعد چنــد دقیقــه پاشــدم گفتــم کمیــل تــو هنــوز داری می چرخونــی؟ 
ــه گرمــا حساســی،می ترســیدم از  ــو چــون ب ــرق رفــت و ت ــودی و ب خســته شــدی! گفت:خــواب ب

گرمــای زیــاد ازخــواب بیــدار بشــی.
برشی از زندگی شهـید مدافع حرم کمیل صفـری تبـار

مراقبت
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ــما  ــدم، ش ــه می آم ــه جبه ــده ب ــه بن ــع ك ــی.آن موق ــالل كن ــرا ح ــم م ــی خواه ــزم! م ــرم، عزی همس
ــه جبهــه  ــود كــه ب مریــض بــودی و بنــده نتوانســتم پیــش شــما بمانم؛یعنــی وظیفــه ی شــرعی ب
بیایم.خالصــه امیــدوارم خداونــد بــزرگ بــه شــما شــفا عنایــت فرمایــد و مــرا ببخشــید كــه نتوانســتم 

بــرای شــما همســر خوبــی باشــم.

قسمتی از وصیت نامه شهید، رشید اسدی لک لر

شما مریض بودی
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ــار نشــد کــه دســت خالــی برگرده.همیشــه  ــا دوســتاش می رفــت کوهنــوردی. یــک ب جمعــه هــا ب
بــرام گل هــای وحشــی زیبــا بــا بوتــه هــای طالیــی می آورد.معلــوم بــود کــه از میــون صدهــا شــاخه 
و بوتــه بــه زحمــت چیــده شــدند.بعد از شــهادتش رفتــم اتــاق فرماندهــی تــا وســایلش رو ببینــم و 
جمــع کنم.دیــدم گوشــه اتاقــش یــه بوتــه خــار طالیــی گذاشــته کــه تــازه بود.جریانــش رو پرســیدم، 

گفــت: از ارتفاعــات لــوالن عــراق آورده بود.شــک نداشــتم کــه بــرای مــن آورده بــود.

خاطره ای از شهید حسن آبشناسان 
منبع:کتاب نیمه پنهان ماه، جلد12،ص30

گل های عاشقی
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فاطمــه جــان، عزیــزم دوســتت دارم،دعــا می کنــم امتحاناتــت را بــه خوبــی پشــت ســر بگــذاری و 
حالــت هــر روز از دیــروز بهتــر باشــد؛من هــم بــه یــادت خواهــم بود.امیــدوارم فاصلــه جســم هایمان، 
قلــب هــای مــان را بــه هــم نزدیــک تــر ســازد تــا بتوانیــم ظرفیــت عاشــق شــدن را پیــدا کنیــم، 
شــنیدی می گویند:زنــده بــودن، فاصلــه گهــواره تــا گــور اســت و زندگــی کــردن، فاصلــه زمیــن تــا 
آســمان ...امیــدوارم هــر روز آســمانی تر شــوی؛ تــو هــم مــرا دعــا کــن، خداونــد قلب هــای مــان را 

بــه رنــگ خــود درآورد و پــاک مــان کنــد.
آخرین دست نوشته شهید مدافع حرم، عباس دانشگر خطاب به همسرش

 منبع: سایت تبیان

عزیزم دوستت دارم
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یــه روز دیــدم در می زننــد، رفتــم پشــت در، دو نفــر بودند.یکــی شــون گفــت: منــزل صیــاد شــیرازی 
همیــن جاســت؟دلم هــری ریخــت. گفت:جنــاب ســرهنگ براتــون پیغــام فرســتاده و بعــد یــه پاکتی 
ــرام  ــر شــهادتش رو ب ــردم خب ــوز فکــر می ک ــاز کردم.هن ــاط و پاکــت رو ب ــوی حی ــم داد.اومــدم ت به
آوردنــد. دیــدم تــوی پاکــت یــه نامــه تــوش گذاشــته بــا یــه انگشــترو داخــل آن نوشــته بود:بــرای 
تشــکر از زحمــت هــای تو.همیشــه دعــات می کنــم.از خوشــحالی اشــک تــوی چشــمام جمــع شــد.

خاطره ای از شهید علی صیاد شیرازی
منبع:کتاب خدا می خواست زنده بمانی،ص8

برای تشکر
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همســر ســردار شــهید حســن باقــری مــی گویــد وقتــی ایــن مــرد بــزرگ از جبهــه بــه خانــه می آمــد 
آن قــدر کار کــرده بــود کــه شــده بــود یــک پوســت و اســتخوان و حتــی روزهــا گرســنگی کشــیده 
بــود، جــاده هــا و بیابانهــا را بــرای شناســایی پشــت ســر گذاشــته بــود، امــا در خانــه اثــری از ایــن 
ــودم  ــن نب ــه م ــد روزی ک ــن چن ــت در ای ــن می گف ــه م ــت و ب ــروز نمی داد.می نشس ــتگی ب خس
چــه کار کــرده ای، چــه کتابــی خوانــده ای و همــان حرف هایــی کــه یــک زن در نهایــت بــه دنبالــش 

ــردم. ــًا احســاس خوشــبختی می  ک هســت. مــن واقع

همسر سردار شهید حسن باقری-منبع:تبیان

خستگی اش را بروز نمی داد
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مــادرم موقــع خواســتگاری بــرای مصطفــی شــرط گذاشــته بــود کــه ایــن دختــر صبــح کــه از خــواب 
بلنــد می شــه بایــد یــه لیــوان شــیر وقهــوه جلــوش بــذاری و...خالصــه زندگــی باایــن دختــر بــرات 
ســخته. امــا خــدا می دونــه مصطفــی تــا وقتــی کــه شــهید شــد، بــا اینکــه خــودش قهــوه نمی خــورد 
امــا همیشــه بــرای مــن قهــوه درســت می کــرد. می گفتم:واســه چــی ایــن کارو می کنی؟راضــی بــه 
زحمتــت نیســتم. می گفت:مــن بــه مــادرت قــول دادم کــه ایــن کارهــا رو انجــام بدم.همیــن عشــق 

و محبــت هــاش بــود کــه بــه زندگــی مــون رنــگ خدایــی داده بــود.

خاطره ای از شهید مصطفی چمران
کتاب افالکیان،ج4،ص7

قهوه
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نامــزدی مــا چهــار مــاه دوست داشــتنی بــود! تمــاس می گرفتــم و بــا حالــت دلتنگــی  می پرســیدم،آخر 
ــدادر  ــه ص ــون ب ــه بعد،آیف ــود!چند ثانی ــه می ش ــم چ ــد ببین ــت: بای ــران می آیی؟می گف ــه ته هفت
ــرای  ــتم ب ــر می خواس ــار دیگ ــک  ب ــت ی ــادم هس ــتاده بود!ی ــت در ایس ــین آقا پش ــد و حس می آم
ــول بخواهم.مشــغول  ــدر و مــادرم پ ــول نداشــتم.خجالت می کشــیدم از پ ــرون بروم.پ ــه بی ــد ب خری
ورق زدن کتابــم بــودم کــه دیــدم30 هزارتومــن پــول الی آن اســت!از پــدر و مــادرم ســوال کــردم کــه 
ــد  ــد نه!مامــان گفــت احتمــاالً کار حســین  آقاســت!.بعد از خری ــم گذاشــته اند؟ گفتن ــا پــول برای آنه
ــول  ــن پ ــن؟ م ــم! م ــت: نمی دون ــت. می گف ــره می رف ــیدم، طف ــم واز او پرس ــاس گرفت ــه تم هرچ

بگــذارم؟
برشی اززندگی شهید مدافع حرم محمدحسین حمزه-راوی همسرشهید

غافلگیری
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فاطمــه، ُنــه ســاله شــده بــود و برایــش جشــن تکلیــف گرفتیم.حــاج رضــا خیلــی بــه ایــن چیزهــا 
اهمیــت می داد.بــرای فاطمــه یــک انگشــتر خرید.چنــد مــاه بعــد، مــاه مبــارک رمضــان بــود و فاطمــه 
همــه روزه هایــش را گرفــت.آن وقــت یــک جفــت النگــو بهــش هدیــه داد.تولــد بچــه هــا همیشــه 
یــادش بــود و بــرای شــان هدیــه مــی خریــد. تولــد حضــرت زهــرا)س( هــم مــی گفت:امــروز روز 
ــرای  ــد.روز تولدحضــرت محّمد)ص(هــم ب ــه می خری ــرای هــر دوشــان هدی ــه و زهراســت.و ب فاطم

ــد. ــه می خری ــواد هدی محّمدج
برشی از زندگی شهید حاج رضاکریمی

 منبع:کتاب هزار از بیست، ص۶۰

عشق به فرزندان
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پســر عزیــزم ســالم،دعا می کنــم تــا شــهید راه اســالم و والیــت باشــید.اگرچه امــروز پــدرت کنــارت 
نیســت ولــی بــدان بســیار دوســتت دارم و بــرای نجــات جــان کودک هایــی مثــل تــو رفتــه تــا دل 
ــودم مــن  ــود و نب ــو شــاد شــوی.تو تمــام ب ــا شــادی آن هــا ت مــادر و پدرشــان خشــنود شــود و ب
هســتی و دل کنــدن از تــو برایــم ســخت اســت.ولی بــه روی خــود نمــی آوردم کــه دیگــران ناراحــت 

ــپارم... ــو می س ــه ت ــوند.مادرت را ب نش

راوی فرزند شهید مدافع حرم علی آقاعبداللهی

امیرحسین گلم، پسر بابا!!
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داریــوش یــک شــب شــیراز بــود، امــا یــک مرتبــه غافل گیرمــان کــرد. زنــگ خانــه را زد.دویــدم دم 
در.گفتم:مگــه تــو شــیراز نبــودی؟

گفت:دلــم خیلــی بــرای آرمیتــا تنــگ شــده بــود نتونســتم طاقــت بیارم.ایــن همــه راه آمــده بــود تــا 
تهــران، شــب را پیــش آرمیتــا مانــد و صبــح دوبــاره رفــت شــیراز!

برشی از زندگی شهیددکترداریوش رضایی نژاد
راوی همسرشهید

دلتنگ کودک
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شــب عروســی هنــگام برگشــتن از آتلیــه علــی آقــا بــه مــن گفتنــد. اگــر موافــق باشــید قبــل از رفتــن 
ــره  ــاز دونف ــک نم ــم ی ــا هــم بخوانی ــان را ب ــان ونمازم ــه خودم ــم خان ــا اول بروی ــان ه ــش مهم پی
ــه  ــد ک ــگ مــی زدن ــه ایشــان زن ــه مرتــب خانوادهامــون ب ــود ک ــی ب ــن هــم درحال عاشــقانه...و ای
ــا باشما...ایشــان  ــول فقــط جــواب آنه ــم قب ــد. مــن هــم گفت چــرا نمــی آئیــد مهمــان هــا منتظرن
هــم گفتنــد مشــکلی نیســت موبایلــم را بــرای یــک ســاعت مــی گــذارم روی بــی صــدا تامتوجــه 
نشــویم.بعد بــا هــم بــه خانــه پــر از مهــر و محبــت مــان رفتیــم و بعــد از نمــاز بــه پیشــنهاد ایشــان 
یــک زیــارت عاشــورای دلچســب دونفــره خواندیم.بنــای زندگــی مــان را بــا معنویــت بنــا کردیــم وبــه 

عقیــده مــن ایــن بهتریــن زیــارت عاشــورایی بــود کــه تــا حــاال خوانــده بــودم.
برشی از زندگی مدافعان حرم شهیدعلی شاهسنایی

جرعه ای از معرفت شهدا
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ــی؟  ــا چ ــم؟ گفتم:ب ــم بروی ــی باه ــت میای ــن گف ــد.به م ــاده می ش ــش آم ــج آزمای ــر نتای بعدازظه
ــاس  ــی روم.  تم ــودم م ــن خ ــور برویم؟گفت:بله.م ــا موت ــوز نامحرمیم!چطورب گفت:موتور!گفتم:ماهن
ــم  ــه ه ــون ب ــج آزمایش م ــا نتای ــون کردم.ام ــه اذیت ت ــوام ک ــی خ ــذر م ــن ع ــت و گفت:م گرف
ــا  ــردا ی آن روز ب ــوید. ف ــبخت ش ــااهلل خوش ــدارد.ان ش ــکالی ن ــیطنتش را فهمیدم.گفتم:اش نخورد!ش
یــک جعبــه شــیرینی بــه خانــه مــا آمــد و گفت:فکــر کنــم مبــارک اســت،برای عصــر نوبــت محضــر 
گرفتــم! گفتم:حــاال چــرا بــا ایــن همــه عجله؟آنقــدر ســرعت کار بــاال بــود کــه حتــى وقــت عقد،تنهــا 

ــد!  خواهــرش هــم نتوانســت بیای
روای همسر شهید محمد کامران 

فکر کنم مبارک است
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قبــل از عقــد بــه مــن گفــت دعایــی دارم کــه وقــت عقــد آن را برایــم بخواه.خواهــر آقاصالــح جلــو آمد 
ــم  ــن را داداش فرســتاد.روی دســتمال برای ــه مــن داد و گفت:ای و یــک دســتمال کاغــذی تاشــده ب
ــرآن در دســت داشــتم،از  ــه ق ــن مــن شــهید شــوم...یادم هســت ک ــا ک دعایــش را نوشــته بود:دع
ــود،اما  ــم ش ــهادت خت ــه ش ــش ب ــد و عاقبت ــح بده ــه صال ــهادت را ب ــدا ش ــردم خ ــا ک ــه دل دع ت

ــق شــود. ــن ســرعت محق ــه ای ــی ب ــن خواســته قلب ــردم ای تصورنمی ک

خاطره ای از زندگی شهید مدافع حرم شهیدعبدالصالح زارع  
منبع: مستند مالزمان حرم به نقل از همسر شهید

دعاکن من شهید شوم
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یــک بــار بــرای دیــدن دختــرم بــه اصفهــان رفتــه بودم.بعــد از چنــد روز کــه بــه تهــران 
آمدم،نزدیک هــای ســحر بــه خانــه رســیدم.وقتی وارد خانــه شــدم،بچه هــا همــه خــواب بودند،ولــی 
آقــا بیــدار بود.چــای و میــوه و شــیرینی آمــاده بــود و منتظــر بودند.بعــد از احــوال پرســی بــا تأثــر بــه 
مــن گفتنــد: می ترســم یــک وقــت نباشــم، شــما از ســفر بیاییــد و کســی نباشــد کــه بــه اســتقبال 
تــان بیاید.بیشــتر صبــح هــا چــای درســت مــی کردنــد.در تمــام طــول زندگــی بــه یــاد نــدارم کــه 

بــه مــن گفتــه باشــند یــک لیــوان آب بــه ایشــان بدهــم.

خاطره ای از زندگی روحانی شهید استاد شهید مطهری-راوی همسر شهید 
منبع:کتاب نگاهی به زندگی و مبارزات استاد مطهری،ص23

می ترسم یک وقت نباشم
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ــک  ــه ای ی ــاس هفت ــت عب ــی گف ــهید م ــت.فرمانده ی ش ــتگار داش ــک خواس ــه ای ی ــاس هفت عب
خواســتگار داشــت.گویی همــه خواهــان بودنــد کــه بــا عبــاس فامیــل شوند،همیشــه بــه او می گفتند 
اگــر مــی خواهــی ازدواج کنــی مــا گزینــه مناســب داریــم. در ایــام اربعیــن بــا خانــواده ی شــیرازی 
آشــنا شــدند و خانــواده حــرف هــا زدن و عبــاس زمانــی کــه بــا ایــن خانــم صحبــت کــرده بــود بــه 
وی از تصمیمــش گفتــه بــود در صورتــی کــه ســالم از ایــن ماموریــت بازگشــتم بــرای رســمی شــدن 
ایــن ارتبــاط قــدم جلــو خواهــم گذاشــت.اما گویــی خداونــد بــرای عبــاس جــور دیگــری رقــم زده 

بــود و بــرای خــودش کنــار گذاشــته بــود...

خاطره ای از زندگی شهید مدافع حرم شهید عباس آسمیه

خواستگار



سازش و هم زیستی
از هــر چیــزی کــه محیــط خانــواده را 
متشــنج ودچــار افســردگی و هیجــان هــای 
ــم زن  ــاب کنید.ه ــد، اجتن ــورد نمای ــی م ب
وهــم مــرد بنــا را برســازش و هــم زیســتی 
ــرده  ــدای نک ــی خ ــک وقت ــر ی بگذارند...اگ
ــه الی  ــد الب ــی پیــش آمــد، بای یــک کدورت
محبــت ذوبــش کنیــد واز بیــن ببریــد، 
ــد  ــزرگ کنن ــد یــک حــرف کوچکــی را ب نبای
ــد  ــا نبای ــن ه ــد، ای ــش بدهن ــب ِک و مرت

ــد. باش
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