بسم ا ...الرحمن الرحیم

شهید سعید است و شهادت سعادت  .امام خمینی
به نام ا ...پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود و سالم بر ولی عصر (عج) ونائب برحقش
امام خمینی امید مستضعفان جهان و درود و سالم بر رزمندگان اسالم که همچون حسین در
جبهه های جنگ به شهادت می رسند و با خون پاک خود درخت پربار اسالم و انقالب را آبیاری
می کنند .
اینجانب سید مرتضی حجازی فرزند سید محمد دارنده شماره شناسنامه  8912صادره از لیوان شرقی وصیت نامه خود
را آغاز می کنم با حمد و سپاس از خدایی که در راه دینی تالش و کوشش می کنیم که احتیاج به خون دارد ،دینی که از
حضرت محمد (ص) و از امام حسین(ع) تا امام امت برای حفظ و نگهداری آن کوشیدند تا به اینجا رساندند و بنده بنا
به وظیفه شرعی عازم جبهه ها شدم تا بتوانم با خون خود قدمی برای اسالم عزیزو امت فداکار بردارم ،امیدوارم که خدا
گناهان زیادم را با ریخت ن خونم ببخشد و اما وصیتی با شما پدر و مادر عزیز ،پدر عزیز از شما تشکر می کنم که فرزند
خود را به راهی راهنمایی کردید که درسعادت هر دو جهان درآن است  .پدر و مادر عزیز می دانم برایم خیلی سختی
کشیدید تا به این سن رساندید و برای اسالم فدا شده است  .به شما سفارش می کنم که هروقت خواستید برایم گریه کنید
به یاد کربالی امام حسین (ع) و به یاد فرزندان آن امام باشید که با لب تشنه به شهادت رسیدند  ،خالصه اگر در این مدت
زندگیم شما را ناراحت کردم مرا ببخشید و از خدا برایم طلب مغفرت نمایید و شما برادران و خواهرانم  ،خیلی به شما
عالقه داشتم و سعی می کردم که رضایت شما را جلب کنم ولی اگر سهوا  ،خطایی از من سر زده مرا ببخشید.
پدر جان از مردم بخواهید که برای شب اول قبرم نماز وحشت بخوانند تا در آن تنگی و تاریکی قبر به فریاد من برسد .
در آخر از تمام فامیل ها و آشنایان و همسایگان می خواهم که این بنده گنهکار را ببخشند.
خانواده عزیز امکان دارد جنازه من به دست شما نرسد در آن صورت نباید نگران باشید چون دوست داشتم مثل بی بی
هر دو جهان فاطمه الزهرا(س) جنازه ام مفقود باشد ولی اگر جنازه ام به دست شما رسید در امامزاده حبیب ا ...نزد
شهدای لیوان قرار بدهید.
کمی هم نماز و روزه بدهکارم که برای من بدهید.
در ضمن اگر کسی از طرف من چیزی به شما داد در راه جبهه مصرف کنید.
ضمنا حدود  9111تومان به یکی از بچه های آموزشگاه (حسن غنمی) بدهکارم که به حسابش واریز کنید.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
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