متن وصیت نامه شهید باقر هاشمی
انا هلل و انا الیه راجعون " ما از سوي خدا آمده ایم و به سوي او رجوع خواهیم كرد "

السالم علیك یا ابا عبداهلل سالم بر حسین (ع) كه براستی تو براي دین خدا قیام كردي و در برابر ظلم و كــفر
ایستادي و شهید شدي  .بنام خدایی كه انسان را از لخته خون آفرید .بنام او كــه از اویم و همه چیزم از اوست
زندگیم در جهت اوست  ،زندگیم به خاطر اوست  ،معشوقم اوست  ،معبودم اوست  ،مقصودم اوست  ،مـــرادم
اوست و امیدم اوست و با درود بر محمد (ص) كه دین اسالم را رواج داد و بـا درود بر علی (ع) آن شیر مرد دالور
كه در راه اسالم شمشیر زد و شهید شد  .سالم بر منجی انسانها حضرت مهدي (عج) كه با ظهورش دنیا را پـر از
عدل و برابري خواهد كرد و سالم بر این رهبر علیم و قائد خمینی بت شكن كه ملت ایران را از تاریكی ها به
روشنائی ها آورد  .سالم بر این رهبري كه روزها همچون شیر می خروشد و شبها چون جد بزرگوارش امـام
سجاد (ع) به دعا و نیایش خداوند مشغول است و سالم بر شهیدان گلگون كفن انقالب اسالمی بـه خصوص
شهیدان جنگ تحمیلی .
من باقر هاشمی فرزند میرزا به شماره شناسنامه  21صادره از آباده طشك آگاهانه و با چشمی باز و دستی پـر ،
قلبی از ایمان به خداي تبارك و تعالی بر علیه دشمنان خدا و اسالم می روم  ،حال كــــه خداي بزرگ در
رحمت را به روي ما گشوده و بار دیگر این سعادت ما را یاري كرد كه در این جهاد بزرگ شركت كنم .

سخنی چند با خواهران و برادران عزیز دارم  .از مردم و این امت حزب اهلل این تقاضا را دارم كــه صحنه ها را
خالی نگذارند و وحدت خود را حفظ كنید  ،جبهه ها را خالی نگذارید و به جبهه ها كمك كنید و همیشه و
در همه حال امام را دعا كنید و از این اسطوره زمان و اسوه تقوي كـه با آمدنش كاخهاي ظلم و ستم را از بین
برد پیروي كنید و در فرموده هایش تفكر كنید و از شما امت حزب اهلل می خواهم كـــــه نماز جمعه بروید و
این سنگر استوار و محكم را به خوبی مواظبت كنید .در جلسه هاي مذهبی شركت كنید و همیشه قــــرآن
بخوانید.
وصیتی به پدر و مادرم دارم این است كه  :پدر و مادر عزیز شمائید كه بعد از اهلل وجودم را زنده كردید مـــن در
مقابل زحمات بیكران شما كاري نكردم  ،اگــــر بدي از دست من حقیر دیده اید مرا ببخشید و از خدا طلب
مغفرت و عفو براي گناهان گذشته من كنید  .پدر و مادر اگر خداي بزرگ این سعادت را نصیب من كرد به این
فوز عظیم رسیدم براي مــــــن گریه نكنید  .از كلیه اقوام و خویشان  ،پدر و مادرم  ،خواهران و برادرانم می
خواهم براي من سیاه نپوشند  .باري پدر و مادر گریه را برخود حرام بدانید زیرا شهید گریه ندارد .

