
 وصیتناهم ی شهید حسین خرازی 
 

 ثسن رة الصذیقیي

  :خطبة ثِ فرهبًذّبى ٍ رزهٌذگبى اسالم

هب لطگر اهبم حسیٌین، حسیي ٍار ّن ثبیذ ثجٌگین، اگر ثخَاّین قجر  -

ٍ دعبیی جس ایي   ضص گَضِ اهبم حسیي )ع( را در آغَش ثگیرین كالهی

ٍ آل هحوذ ٍ هوبتی اللْن اجعل هحیبی هحیب هحوذ »ًجبیذ داضتِ ثبضین: 

  «.هوبت هحوذ ٍ آل هحوذ

  .ّب خَدهبى را دخیل ثذاًین ایي حجبة است ثرای هب، ایي ضبیذ اًكبر خذاست اگر در پیرٍزی -

كٌیذ احتیبج ًذارد ثِ هي ٍ دیگری گسارش كٌیذ. گسارش را ًگِ داریذ ثرای قیبهت. اگر كبر  اگر ثرای خذا جٌگ هی -

 ؟ ثرای خذاست گفتٌص ثرای چِ

  .ضًَذ. صجر پیطِ كٌیذ كِ دًیب فبًی است ٍ هب هعتقذ ثِ هعبد ّستین در هطكالت است كِ اًسبًْب آزهبیص هی -

آیذ از ًبفرهبًی خذاست ٍ ّوِ ریطِ در عذم رعبیت حالل ٍ حرام  كطین ٍ ّر چِ كِ ثر سرهبى هی ّر چِ كِ هی -

  .خذا دارد

  .ّب دارد یر ًبهطلَثی در پیرٍزیثاًگبری ٍ سستی در اعوبل عجبدی تأ سْل -

ّب ثٌب ثِ فرهبى رّجری، جٌگ را ثِ ّویي ضذت ٍ ثب هٌتْبی  ّوِ هب هكلفین ٍ ٍظیفِ دارین ثب ٍجَد ّوِ ًبرسبیی -

  .جٌگین ًِ ثِ قصذ پیرٍزی تٌْب قذرت اداهِ ثذّین زیرا هب ثٌب ثر احسبس ٍظیفِ ضرعی هی

  .ًَیسذ ت ًویًَیسذ، درس هطجَعبت هب جٌگ را درضت هی -

  .ضَد هسألِ هي تٌْب جٌگ است ٍ در ّوبى جب ّن هسألِ هي حل هی -

هبى ایي ثبضذ كِ خبطرُ ضْذا را در رٌّوبى زًذُ ًگِ دارین ٍ ضْذا را ثِ عٌَاى یك الگَ در ًظر  ّوَارُ سعی -

  .ذ ضذًذداضتِ ثبضین كِ ضْذا راّطبى راُ اًجیبست ٍ پبسذاراى ٍاقعی ّستٌذ كِ در ایي راُ ضْی

  .ّب ثبضن ٍ ثِ درد دل آًْب ثرسن آالیطی توبم، ّویطِ در هیبى ثسیجی هي عالقوٌذم كِ ثب ثی -

http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1386/09/208177136152667792469141151241925183.jpg


  :ٍصیتٌبهِ اٍل

خَاّن كِ آًْب هرا ثخطیذُ ٍ  خَاّن كِ پطتیجبى ٍالیت فقیِ ثبضٌذ، راُ ضْذای هب راُ حق است، اٍل هی از هردم هی ...

ضبى ثِ  دٌّذُ راُ آًْب ثبضن. آًْبیی كِ ثب ثَدًطبى ٍ زًذگی خَاّن كِ اداهِ هیضفبعت هرا در رٍز جسا كٌٌذ ٍ از خذا 

هب درس ایثبر دادًذ. ثب جْبدضبى درس هقبٍهت ٍ ثب رفتٌطبى درس عطق ثِ هب آهَختٌذ. از هسئَلیي عسیس ٍ هردم 

ًقالة دٍر ٍ هٌحرف كٌٌذ ٍ خَاّن كِ در هقبثل آى افرادی كِ ًتَاًستٌذ از طریق عقیذُ، هردم را از ا الْی هی حسة

اًذ در هقبثل آًْب ایستبدگی كٌیذ  حجبثی زدُ االى در كطَر دست ثِ هجبرزُ دیگری از طریق اضبعِ فسبد ٍ فحطب ٍ ثی

  .ٍ ثب جذیت ّر چِ توبهتر جلَ ایي فسبدّب را ثگیریذ

  : ٍصیت ًبهِ دٍم

ًكیر ٍ هٌكر در رٍز هحطر ٍ قیبهت، ثِ فریبدم ثرس. استغفراهلل، خذایب اهبى از تبریكی ٍ تٌگی ٍ فطبر قجر ٍ سَال 

داًن ٍ ثس. ٍ ثر تَ تَكل دارم. خذایب تب زهبى  خذایب دل ضكستِ ٍ هضطرم، صبحت پیرٍزی ٍ هَفقیت تَ را هی

عولیبت، فبصلِ زیبدی ًیست، خذایب ثِ قَل اهبم خویٌی ]رُ[ تَ فرهبًذُ كل قَا ّستی، خَدت رزهٌذگبى را پیرٍز 

خذایب! تَ خَد  .ر هذام كبفر را از سر هسلویي ثكي. خذایب! از هبل دًیب چیسی جس ثذّكبری ٍ گٌبُ ًذارمگرداى، ض

داًن در  هٌذم سبز ٍ از تَ طلت هغفرت ٍ عفَ دارم ... هی تَثِ هرا قجَل كي ٍ از فیض عظوبی ضْبدت ًصیت ٍ ثْرُ

دُ ثبضن، خالصِ ثراین رد هظبلن كٌیذ ٍ آهرزش رٍی كر اهر ثیت الوبل اهبًتذار خَثی ًجَدم ٍ هوكي است زیبدُ

  .ثخَاّیذ

 ٍ السالم 
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