متن وصیت نامه شهید سید محمد محسن موسوی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
"

" (توبه )111

خدمت سرور و پدر بزرگوارم حضرت حجه االسالم و المسلمین حاج سید احمد موسوی دامه بركاته.
با سالم بر تو ای پدری رنجديده و زحمتكش و ای كسي كه در راه خدا و خلق از كوه تا كوير در تمامي جاها
كوشش كردی و با درود بر تو ای پدری كــه شبها بیدار ماندی و روزها درس چگونه زيستن را به من آموختي
ولي از درس چگونه مردن غافل شدی ولي چگونه مردن را از شهید نواب صفوی ياد گرفتم از الله هائي كه
از خون سرخشان میرويد و حركت مي كنم چونكه ياد گرفتم چگونه بمیرم .
حضرت علي (ع) مي فرمايد :
الموت في حیاتكم مقهورين و الحیات في موتكم قاهرين
پدرم مرا ببخش از اينكه از تو اجازه نگرفتم تو نبودی و آنها رفتند و اآلن نوبت ما هست كه برويم به میدان كارزار
و جهاد با كفار تا انشاءاهلل پیروز شويم .
وعداهلل الحق نصر من اهلل و فتح قريب

پدرم و از تـو مادرم خیلي قدرداني مي كنم نمي دانم بــا چه نوشته ای از شما تشكر كنم كه تا اينجا من را
رسانیده ايد ،ولي همین نويد را بـــه شما مي دهم كه بـه امید خدا مردی صالح و خدمتگزار بـــه اسالم و
مسلمین شوم و االن مي خواهم اثبات كنم و ايمانم را از مرحله حرف به عمل رسانم و به دستور اهلل كـه مي
فرمايد :
" يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون "1بدرستیكه بايد عمل كرد  .پدرم  ،مادرم اگــر سعادت داشته باشم
وكشته شدم در راه اهلل به اين چندوصیت من حتماً عمل كنید :
 -1بعد از من نگوئید " ناكام" و برای من گريه نكنید و لباس سیاه نپوشید چونكه روح مــن منتظر شادماني
شماست نه گريه و زاری  ،روح من منتظر است كه شما خوشحال باشید كـه يك پسری را در راه اسالم و قرآن و
خمیني عزيز داده ايد .چونكه من عاشق شهادت هستم .
 -2پدرم اگر مــن دراين مدت كوچكترين ناراحتي را برای شما آوردم مــرا ببخشید و به برادرانم و خواهرانم
توصیه مي كنم كه حتما" قرآن و نماز را فراموش نكنند كه خداوند شما را ياری كند .
 -3پدرم من جزء هیچ گروهي نیستم بـــه جز حزب اهلل همان راهي كه نواب صفوی رفت و االن فدائیان
اسالم ( وفاداران شهید نواب صفوی ) ادامه اش مي دهند من جزء اين دسته هستم و شعارم اين است :
ال اهلل اال اهلل

محمد رسول اهلل

علي ولي اهلل

 -4به تمام دوستانم سالم مي رسانم .
 -5پیام من همین است :
اهلل فرمانده ام بنده خدايم

محمد (ص) پیامبرم

قرآن ياورم

علي (ع) امامم حسین (ع) الگويم خمیني رهبرم
منتظری سرورم 2ايمان اسلحه ام شهادت افتخارم

ايران وطنم
جهاد روشم

پس ای مزدوران مثلث شوم ذلت و خواری كفر -شرك -نفاق بجنگ تا بجنگم .
(يا ايها الذين آمنو ان تنصر اهلل ينصركم و يثبت اقدامكم )
تاريخ  7ذی الحجه  1411-ق –  25مهرماه  1351ش
سید محمد محسن موسوی

***

باسمه تعالي
قسم نامه
بار الها  ،به حق تمام انبیائت از آدم گرفته تا آخرين پیامبرت محمد رسول اهلل(ص)  ،بــــه دخترش زهرا  ،به
علي آن ابر مرد تاريخ بشر و به قرآن آن كتاب مقدس  .آن معجزه ای كه باالتر از هر معجزه و بــــه حسینت و
حسنت و آن قهرمان زنان زينب و به حق تمام ائمه معصومین و تمام مردان خدا از علي گرفته تــــــا امام
مهدی(عج) و جانشین بر حقش نايب االمام خمیني و به تمام شهیدان راه حقت از ابوذر و بالل و ابـوالفضل
و حر گرفته تا غفاری و نوابها و واحدی ها و سعیدی ها و مطهری و عراقیها  ،مفتح ها و بخاری و هرندی و
امامي و به تمام پاسداران شهید شده در راه اسالم و قرآن سوگند و به حق امید مستضعفین امام زمان مـهدی
موعود(عج) سوگند كه اوالً امام مـا را  ،قلب مسلمانان را از گزند تمام دشمنان محفوظ بدار و به او طول عـمر
و سالمت عنايت فرما .بعداً  ...و در آخـر مـــن  ،ايـــن بنده روسیه خودت را در تمام كارهايش موفق بدار،
مخصوصاً در راه كسب علم و دانش كه فريضه ای است الهي بتوانم از اين راه خدمتي به اسالم كنم مـوفقم
بدار .الهي خدايا از تمام گناهانم بگذر كه بنده ذلیل و خوار تو هستم .باشد كه بنده ای مخلص درگهت شوم
به ياری خدای توانا
 21رمضان المبارك  1411مطابق با  21مرداد 13 51
سید محمد محسن موسوی

***
يادداشت
بنام قرآن آن معجزه ای كه از طرف اهلل به دست رسولي بزرگ و امین خلق داد و معجزه ای كه هر دقیقه آن،
هر آيه آن بعد از  1411سال هنوز معجزه است .براستي چه معجزه ای از اين باالتر قرآن .بار الهي خدايا بــه
من راهي را نشان بده كه اگر نتوانستم ادامه اش دهم راهي ديگر را به من نشان بده خدايا راهي كه بتوانم به
عنوان يك مسلمان در آن راه حركت محمد (ص) و ابراهیم را بپويم و انتهايش حركت علـــي و حسین (ع)
باشد .
خدايا من را به آن آرزويي برسان كه دارم يعني شهادت در راه خدا كه برای رضای تو باشد  .آن آرزو را نـزديك
كــن تا بتوانم قطره ای از اين خون سرخ را در گــرداب قطره خونهای شهدا بريزد و مخلوط گردد و انگهي
سیلي گردد و كاخ يزيد سفتان را بر اندازد و درخت پر نهال اسالم را كه با خون شهیداني چــون حسین (ع)
آبیاری شده دوباره آبیاريش كنیم  ،امید من ،آرزوی من فقط شهادت است و جهاد با دشمنان توست بــه امید
خدا اگر سعادت داشته باشم شهادت را برای خودم افتخار و زندگي نويني برای خود مي بینم .

سید محسن موسوی
تاريخ  17شهريور 1351

***
بسم اهلل القاسم الجبارين
شهادت نامه
آموزگار بزرگ شهادت اكنون برخاسته است  ،تا به همه آنها كه جهاد را تنها در توانستن میفهمند و بـه همه آنها
كه پیروزی بر خصم را تنها در غلبه  ،بیاموزد كه شهادت نه يك باختن كه يك انتخاب است ،انتخابي كه در آن
مجاهد ،با قرباني شدن خويش در آستانه معبد آزادی و در آب عشق پیروز مي شود و حسین و ارث آدم ،كه به
بني آدم زيستن داد  ،وارث پیامبران بزرگ كه به انسان چگونه بايد زيست را آموختند  ،اكنون آمده است تــا در
اين روزگار به فرزندان آدم چگونه بايد مرد را بیاموزد ؟ حسین آموخت كه مرگ سیاه سرنوشت شوم مردم زبوني
است كه به هر ننگي تن مي دهند تا زنده بمانند چه كساني كه گستاخي آنرا ندارند كــه شهادت را انتخاب
كنند  ،مرگ آنان را انتخاب خواهد كرد .
شهادت دعوتي است به همه عصرها و به همه نسلها كه اگر مي تواني بمیران  ،واگر نمي تواني بمیـــر  .و
ای حسین تو فقط تنها نبودی ما هم بوديم ولي ما از تو درس آزادی و آزادگي را از تو و خانواده ات و خون را
از حسین و پیام را از زينب آموختیم كه بر ضد كاخ شاه جالد برخاسته ايم و با خون خود شهادت مي دهیم كه
يا مرگ يا حكومت اسالمي بر رهبری امام خمیني .آنها كه رفتند كاری حسیني كردند و آنها كـه ماندند بايد
كاری زينبي كنند وگرنه يزيدی هستند .
"و ال تحسبن الذين قتلوا في سبیل اهلل امواتا" بل احیا" عند ربهم يرزقون "
مپنداريد كه شهداء راه دين مرده اند آنها زندگان جاويدند و نزد خدا روزی مي خورند .
واهلل ال يهتدی القوم الظالمین
خدا هرگز ستمكاران را ياری نمي كند
نام من  ،سید محمد محسن موسوی  -فرزند حاج سید احمد موسوی  -متولد سال  1341شهرستان قم -
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.2اين نامه قبل از عزل ايشان از قائم مقامي رهبری نوشته شده است.

