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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه طلبه شهید تازه تفحص شده عبداهلل پوالدوند

 ( 27سوره فجر آيه ) )أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي يا(

 (لي اهلل علیه و آله با درود و سالم براولین مخلوق خدا يعني محمد مصطفي )ص

 ) علیهم السالم ( آل عبا ائمه الطاهرين بر خامست و با درود و سالم بر خاندان عصمت و طهار

 (33سوره احزاب آيه  ) . ( يُطَهَِّرَکُم تَطهیرًاوَ  اَهلَ البَیتِالرَِّجسَ  لِیُذهِبَ عَنکُمُ يُريدُ اهللُ اِنََّما)  

 عزيزو با سالم به پیشگاه مقدس رهبرعظیم الشان انقالب اسالمي فرزند فاطمه سالم اهلل علیها خمیني 

پلي براي رسیدن به آن ، حمد وسپاس  قرار داد جهاد را،  حمد و سپاس خداوند حکیم را که قرار داد شهادت را 

 قرارداد ) علیهم السالم( از امت اسالم و محمد صلوات اهلل علیه و شیعه آل محمدرا که خداوند م

تمسك به عروه الوثقي که همانا  که راهي نیست براي سعادت اال ، اي شیعیان بدانید  ، یدناي امت اسالم بدا

 اهل بیت پیامبر هستند .

 ( خمیني است .الم اهلل علیهافرزند خلف زهرا )سکه امروز رسالت اهل بیت علیهم السالم بر دوش 

 خمیني نامي است که در رگ و پوست خون ما و در قلب ما جاي دارد .

عصر خمیني بسر مي بريد ، زنده هستید و زندگي شما درپرتو در  زار باشید که اي امت اسالمي خداي را شکرگ

و قیام فرزند زهرا   عنايتي بزرگ فرمايد ،  تا خداوند به شما، گزارباشید رعنايت خداوند به خمیني است . شک

 سالم اهلل علیها را نیز در عصر شما قرار دهد. که انشاهلل اينگونه است.

خود را پیشه  مخالفت با اسالم است در برابر مشکالت صبر،   خالفت با اين انقالب الهي کوچکترين مامروز 

 باشد که مورد لطف و رحمت خدا قرار گیريد. ،  کنید

 نه اينکه خود سر بار انقالب باشید. ، سعي کنید که با هر عملتان باري را از دوش انقالب برداريد

که اسالم و قرآن را سینه به سینه حفظ کرده است باشید و از روحانیت عزيز نهايت  رنجديدهپشتیبان روحانیت 

 استفاده را ببريد.
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 فراموش نکنید.،  پیروزي ماست  رمزمسائل معنوي و اخالقي اسالم را که همانا 

 که ملت ما را اينگونه کرده است.،  اهلل است  ء توسالت به اولیا

همیشه خون .  خون خود را هديه کنید همانگونه که عزيزانمان هديه کردند ،  اگر اسالم احتیاج به خون داشت

 شهیدان را در نظر بگیريد تا خالف نکنید . و همیشه معاد را مد نظر داشته باشید تا گناه نکنید .

 ت اهدا مي کنیم باشد که مورد قبول واقع شود.ديَّحما هم خون ناقابل خود را به پیشگاه ا

 ر مي کنم که ما را از اصحاب میمنه قرار داد.بار ديگر خدا را شک

فَأَصْحابُ  گیرند .) شهادت هدف نیست اما مقصدي است که مجاهدين براي رسیدن به آن از يکديگر سبقت مي

)سوره  ( أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ الْمَیْمَنَةِالْمَیْمَنَةِ ما أَصْحابُ 

 (11-10-9-8واقعه آيه 

در خاتمه به عنوان يك طلبه از طالب علوم ديني مي خواهم که همیشه بدانید که شما از سهم امام علیه السالم 

 .حرام و گناه انجام داده ايدفعل ،  اده مي کنید اگر درس نخوانید فاست

بلند پرواز باشید  .امروز روزي است که اسالم و جامعه اسالمي به شما نیاز دارد. سعي کنید حافظ اسالم باشید

 ره ها محفوظ مانده است.حجاسالم تاکنون در گوشه همین  تا به بلنديها صعود کنید.

 .دادند )امید است که سرفراز باشند به اهلل  فرزند خود را هديهباز در خاتمه و بعد از تشکر از پدر و مادر عزيزم که 

آگاه و دانش آموزان معلمان  و  ي دارد که دانش پژوهانع( از انجمن فرهنگي اسالمي قائم به انفاق که جدا س

 .نمايم مي نهايت تشکر و تقدير را ،  تربیت نمايداهل بیت عصمت و طهارت هستند   محبان واليتي که از  

 و مادر و خانواده ام و براي استادان و دوستان بسیار عزيزم طلب مغفرت مي نمايم. براي پدر

 راه و خط سرخ شهیدان في سبیل اهلل مستدام باد

 )ره (است . امام خمیني ( لیهم السالم)عکه همانا خط سرخ شهادت خط آل محمد و علي

 (6آيه  انشقاق)سوره (   فَمُلَاقِیهِ کَدْحًا رَبَِّكَيَا أَيَُّهَا الْإِنْسَانُ إِنََّكَ کَادِحٌ إِلَى )

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=56&AID=8
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=56&AID=8
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=56&AID=9
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=56&AID=10
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=56&AID=10
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=56&AID=10
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=56&AID=11
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 خصوصي

م را قضا کنید. زيرا مشکل است انسان بخود تلقین کند که نماز و روزه اش ياه  سعي کنید که نمازها و روزه-1

 بوده است. مخلصانه 

 دوست دارم که مراسم نماز و دفن و کفن و سخنراني را استاد عزيزم آقاي جاللي انجام دهد .-2

نم حاضر شود تا از سرور عزيزم آقاي معلم مي خواهم که حتي يکبار )اگر مزاحمت و اشکال ندارد ( بر بالی-3

 گردد.  انشااهللو اخروي  ت برزخيالموجب رفع مشک

 سعي کنید هر جا مادرم گفت مرا دفن کنید . )خود دوست دارم در کنار شهید يوسفي باشم (-4

 قرار دهید . ابراهیم عزيزمدر اختیار برادر   را  اموالم از کتاب و غیره .... -5

  از همگان التماس دعا دارم 

25/10/61  

 عبداهلل پوالدوند

 

 

 

 

 

 

 

 بسیج طالب حوزه علمیه ابوذر 

دارالشهداي تهران  -17منطقه   
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