
 

 

 وصیت نامه شهید مدافع حرم مهدی صابری 

 

ّاضن سیٌة وثزی )س( دست تِ للن  هصادف تا سالزٍس ٍالدت تاًَی دهطك، عمیلِ تٌی 13۳3اسفٌذ  ۵ضٌثِ  3هزٍس ا»

 تٌَیسن. "ًاهِ ٍصیت"هطمی تِ ًام  ضذم تا سیاُ

 خذایا!

تز ٍ سیثاتز اس اٍى چیشی ّستی وِ هي تا ایي سطح پائیي  خذای هي! خذای خَب ٍ هْزتاًن... خیلی خیلی لطٌگ

 وٌن. ضِ، فىز هی ٍ ضٌاخت وِ اصالً ًذاضتِ هحسَب هیهعزفت 

ی عثذ رٍ  ی عثذ ٍ هعثَدی اًٍجَری وِ تایذ ٍ ضایذ ٍظیفِ سال سي ًتًَستن تَ راتطِ 2۵رٍسیاّن. رٍسیاّن وِ تا 

 تِ ًحَ ضایستِ ٍ تایستِ اًجام تذم.

تز هحة اهیزالوؤهٌیي علی تي  ىز، فزاٍاىاست هوًٌَن؛ هوًٌَن وِ هي رٍ اًساى آفزیذی؛ اًساًی هثالً هسلواى ٍ الیك ض

 طالة علیِ ٍآلِ السالم... اتی

اش  ی سهاًی لزاردادی ٍ ّن تَفیمات ٍ افتخارات خیلی خیلی سیادی، ًوًَِ هوًٌَن وِ دٍراى حیاتن رٍ تَ ایي تاسُ

 السالم( عٌایت وزدی. اوثز )علیِ حة ضْشادُ علی

 "خذایا! هي رٍ تپذیز". الْی؛! أًت رب الجلیل ٍ أًا عثذن الذلیل..

خَاًیذ هي دیگز در  ًَضتِ را هی تز ّوگاى ٍاضح ٍ هثزّي است وِ ٍلتی ضوا هادر، پذر ٍ خَاّزاى عشیشم ایي دست

 تیي ضوا ًیستن.

 تز تذٍى استزس ٍ رٍدرتایستی تاّاتَى صحثت وٌن. تز ٍ خَدهاًی خَام ووی راحت هی

 اٍل اس ّوِ ضوا پذر هْزتًَن!



خَرم. ّویطِ ]ًاخَاًا[ اسم جلَتز تَدی. پذری رٍ در حمن توَم وزدی ٍ ًطَى دادی  تِ حالت غثطِ هی تاتا، اًصافاً

تَسیذم ٍ صَرتن رٍ  تز اس سهاًی وِ دستت رٍ هی تخص دًٍِ لذت تْتزیي تاتای دًیا ّستی. دٍستت دارم پذر. خذا هی

آٍردم...  ضذم اال ٍلتایی وِ دلت رٍ تِ درد هی ًویًْایت هتٌفز  تَسیذی تَ عوزم ًذاضتن؛ ٍ ّیچ هَلع اس خَدم تی هی

 هٌَ تثخص تاتا

 هاهاى، هاهاى، هاهاى...

وٌی!  دًٍِ. خیلی دٍستت دارم. تیطتز اس اٍى چیشی وِ فىز هی ّویي اآلًص چمذر دلن تزات تٌگ ضذُ! خذا هی

ضي ٍ اٍى حس ٍ  جا ًویلذرت رٍ ًذًٍستن. حیف. تَ دلن ّشار تا حزف ّست وِ تَ ایي چٌذ جولِ ٍ چٌذ ٍرق 

تزیي ولوِ عوزم؛ عطمن؛  تًَن تا للن تزات تَصیف وٌن. هاهاى؛ سیثاتزیي هَجَد عوزم؛ لطٌگ حالص رٍ ّن ًوی

 ًفسن؛ ّوِ ٍجَدم؛ دٍستت دارم

 ...ٍ اهّا

 رٍضِ گَش دادم! هاهاى ضوا لثاس هطىی تٌن وزدی ٍ تزدین هجلس عشاداری! هذیًَتن.

 دٌّن! هوًٌَتن... پذر ضوا لموِ حالل گذاضتی

رٍضِ لة تطٌِ! رٍضِ تذى ارتاً ارتا! رٍضِ ٍداع! رٍضِ گَدال! رٍضِ در! رٍضِ پْلَ! رٍضِ سز تزیذُ! ّویطِ ّن 

 ّا ّوِ تِ سزم تیاى! خذا وٌِ! یعٌی هیطِ؟ آرسٍ داضتن ایي رٍضِ

اوثز )ع( اصالً  عذ اس آلا علیاوثز )ع( تزام ًٌگِ! تي ٍ تذى سالن داضتي ت سال؛ تعذ اس آلا علی 30رسیذى تِ سي 

خَام! چمذر خَب هیطِ سز تَ تذًن ًذاضتِ تاضن  اوثز )ع( ًوی تًَن تصَر وٌن! فزق سالن رٍ تعذ اس آلا علی ًوی

ام تزاضَى آضٌا تاضِ ٍ تا دیذى  آیٌذ تاال سزم تي تىِ تىِ چمذر جالة ٍ رٍیایی ٍ سیثاست ٍلتی ارتاب هی

 اوثز )ع( یه ووی اس اٍى غن ٍ غصِ تذى ارتاً ارتا تسلی پیذا وٌذ!  علی ّای تَ تذى هي ٍ ضْشادُ ضثاّت

 خذایا ًگذار آرسٍ تِ دل تویزم.

 پذر ٍ هادرم ٍ خَاّزاى گلن، صثز وٌیذ. صثز صثز صثز.

 خَاّزای خَتن! حجاب حجاب حجاب.

 هاهاى دٍستت دارم



 تاتا دٍستت دارم

... 

 لیال تاال تگیزیي.تی  تاتا، هاهاى، سزتَى رٍ جلَی ارتاب ٍ تی

 اوثز )ع( ّشار تا هثل هي ًِ وِ ول دًیا فذای یه ًگاُ ارتاب تِ گل رٍی آلا علی

 السالم ضذیذ ّوتَى. تیت علیْن ایٌجَری تاسُ یه همذار ضثیِ اّل

 خَام. تزاتَى اس خذا اجز جشیل ٍ صثز جویل هی

 اوثز یا علی

 سالم هي رٍ تِ ّوِ آضٌا ٍ در ٍ ّوسایِ تزسًَیذ.
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