
در اردوي راهيان نور، ما به زيارت تربت پاک 
عاشقانۀ  وچ  و  هجرت  با  ه  مي رويم  غيورمرداني 
با  هم  و  ردند  مبارزه  درون  دشمن  با  هم  خويش، 

دشمنان بيروني جنگيدند.
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راهيان نور

نگذاريد پيشكسوتان جهاد و شهادت در پيچ و خم زندگی گم شوند.
امام خمينی (ره)

قرآن کريم سه مفهوم مقدس ايمان، هجرت و جهاد را در بسياری از آيات خود به صورت توأم 
آورده است. از منظر قرآن و معصومان (ع) انسان با ايمان، خود را وابسته به خدا می داند و از هر چيز 
ديگری وارسته است. او برای تحکيم و نجات ايمان خويش هجرت می کند و برای نجات و رستگاری 

و رهايی از چنگال اهريمن بی ايمانی جهاد می نمايد.

هجرت و جهاد
هجرت به دو گونه است: هجرت صغری و هجرت کبری

هجرت صغری (کوچک): انسان از محلی به محل ديگر برای انجام وظيفٔه دينی خويش کوچ 
می کند.

خوبی ها  سمت  به  و  می کند  دوری  گناه  و  پليدی  هرگونه  از  انسان  (بزرگ):  کبری  هجرت 
می رود.

جهاد نيز به دو گونه است: جهاد اصغر و جهاد اکبر
جهاد اصغر (کوچک تر): انسان با دشمن بيرونی (مثل صدام) می جنگد تا پيروز شود.

جهاد اکبر (بزرگ تر): انسان با دشمن درون نبرد می کند تا به تقوی و رستگاری نزديک شود. 
زيارت  زيرا ما به  برساند.  کبری  هجرت  صغری است که می تواند ما را به  هجرتی  نور  راهيان  اردوی 
تربت پاک غيور  مردانی می رويم که با هجرت و کوچ عاشقانٔه خويش، هم با دشمن درون مبارزه کردند 
و هم با دشمنان بيرونی جنگيدند و به مفاهيم مقدسی چون شرف، ايمان، جهاد، غيرت، پايداری و ايثار 

معنا بخشيدند.
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از کدام سو آمده ای؟ از شرق يا غرب؟ از شمال يا جنوب؟ از هرکجا 
آمده ای بدان که افق زمين و آسمان و همٔه وادی های جنون و شيفتگی و 

عشق همين جاست.
جايی که آسمان با همٔه جبروتش، خاک را بوسه می زند؛ چرا که اين 
صحرا در حرير سکوت، نه چندان دور، افتخار تحمل گام های رادمردانی 
بی قرار  روح  بلندای  از  را  عشق  جوشان  چشمه های  که  است  داشته  را 
خويش بر آن جاری و از زالل معرفت جان هايشان کام تشنٔه اين صحرا را 

سيراب ساخته اند.

اردوی راهيان نور چيست؟
در اردوهای راهيان نور؛ هر ساله کاروان هايی برای آشنا  شدن يا تجديد بيعت و ديدار با حماسٔه 

بزرگ دفاع مقدس راهی ديار نور در جنوب و غرب کشور می شوند.

تصوير ١ــ٤ــ اردوی راهيان نور، زمينه ای برای انتقال ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان امروز
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تبيين آثار حضور همٔه اقشار مردم در جبهه های حق عليه باطل و مشاهدٔه آثار و فداکاری های 
رزمندگان اسالم بخشی از برنامه های اردوی راهيان نور است.

اکنون اردوهای راهيان نور به يکی از منابع عظيم توليد معنويت، بازشناسی هويت اسالمی ايرانی 
نسل  بين  ارزشی  پيوند  اردوها  اين  است.  شده  تبديل  امروز  نسل  انقالبی  خود سازی  برای  فرصتی  و 

جوان دوران دفاع مقدس، با نسل جوان امروز را تحکيم می بخشد.
سال ها از زمان جنگ تحميلی صدام عليه ايران می گذرد. جنگی که فقط برای رزمندگان و مردم 
ساکن در مناطق جنگی نبود. آن جنگ در زندگی همٔه مردم ايران تأثير گذاشته بود. نبردی گسترده و 

همه جانبه که عزت و شرف ما در گرو آن بود.

جنايات صدام و مزدورانش در شهرها و روستاهای مناطق جنگی را بررسی کنيد.

دستاوردهای اردوی راهيان نور
حضور در اردوهای راهيان نور دستاوردهای زير را برای ما به ارمغان می آورد:

١ــ آشنا شدن با بندگان برگزيدۀ خدا

تصوير ٢ــ٤ــ حضور دانش آموزان در اردوی راهيان نور ــ يادمان شهدای هويزه
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٢ــ آشنا شدن با آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی
٣ــ آشنايی نسل جوان با بخشی از تاريخ انقالب اسالمی

٤ــ آشنايی با رشادت ها و دالوری های رزمندگان اسالم در مقابله با دشمن
٥  ــ دشمن شناسی و شناخت جنايات استکبار جهانی عليه ملت ايران

٦  ــ تقويت روحيۀ جهادی و رشد معنويت

شرکت در اردوی راهيان نور چگونه می تواند در تقويت روحئه جهادی و رشد معنويت ما تأثير 
داشته باشد؟

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

معرفی برخی از يادمان ها و اماکن مهم راهيان نور
الف) مناطق عملياتی جنوب (خوزستان)

جوانان  گرفت.  قرار  بعثی  ارتش  حملٔه  مورد  که  است  مناطقی  اولين  از  خرمشهر  خرمشهر: 
مقاوم سرزمين ما از جمله محمد  جهان آرا (فرمانده شهيد سپاه پاسداران خرمشهر) ٣٤ روز در مقابل 
ارتش مجهز دشمن ايستادگی کردند. صدام در طول ٥٧٨ روز اشغال اين شهر، آن را به عنوان الگوی 
پيروزی خود در جنگ مطرح می کرد، اما در عمليات بيت المقدس اين شهر آزاد شد و بار ديگر پرچم 
باره  اين  در  خمينی  امام  درآمد.  اهتزاز  به  خرمشهر  جامع  مسجد  گلدسته های  بر  کشورمان  مقدس 

فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد».
مسجد جامع، موزٔه جنگ و گلزار شهدای خرمشهر از اماکن بازديدی راهيان نور در اين شهر 

است.



و  آسمان  در  ديگر  دروازه ای  و  دارد  زمين  در  دروازه ای  خرمشهر 
تو در جست  و جوی دروازٔه آسمانی شهر هستی که به کربال باز شده است و 
جز مردترين مردان را به آن راه نداده اند! جنگ برپا شده بود تا از خرمشهر 

دروازه ای به کربال باز شود … .
سيد شهيدان اهل قلم سيد مرتضی آوينی

تصوير ٣ــ٤ــ شهيد سيد مرتضی آوينی

شلمچه: منطقه ای مرزی در غرب خرمشهر و نزديک ترين نقطٔه مرزی به شهر بصره در عراق 
است.شلمچه يکی از مهم ترين مناطق عملياتی در طول هشت سال دفاع مقدس است که عمليات های 
بيت المقدس، رمضان، کربالی ٤، ٥، ٨ و بيت المقدس ٧ در اين محور صورت گرفته است. عمليات 
کربالی ٥ از سخت ترين عمليات های دفاع مقدس است که طی آن مردان بزرگی چون شهيدان حسين 

خرازی، يداله کلهر، عباس دقايقی و ميثمی و … از اين منطقه آسمانی شدند.
در يادمان زيبای اين محور که توسط آستان قدس رضوی احداث شده ٨ شهيد گلگون کفن 

مدفون هستند.

نقطه ای  جا  اين  می دانم.  مقدس  سرزمين  يک  را  سرزمين  اين  من 
است که مالئکٔه الهی که شاهد فداکاری مخلصانٔه اين شهدای عزيز بودند، 
به اين جا تبرک می جويند. اين جا متعلق به هر کسی است که دلش برای 

اسالم و قرآن می تپد.
ماز سخنرانی مقام معظم رهبری در شلمچه ١٣٧٨/٧/٨

٣٢



اروند: يکی از بزرگ ترين رودخانه های جهان است که از به هم پيوستن دجله و فرات در عراق 
و اتصال رود کارون در خرمشهر به آن تشکيل می شود. يکی از بزرگ ترين آرزوهای صدام تسلط کامل 
بر اين آبراه مهم و حياتی بود. در طول دفاع مقدس عالوه بر جنگ هميشگی در اين منطقٔه حساس، 
عمليات والفجر ٨ در اين محور انجام شد که طی آن رزمندگان عزيز ما با عبور از اروند، در يک جنگ 
تمام عيار به منظور تنبيه متجاوزان وارد خاک عراق شدند و شهر فاو عراق را تصرف کردند. نام اروند 
با نام غواص های رزمندٔه ما عجين شده و مظلومانه ترين شهادت ها، شهادت غواص ها در آب های اروند 

بود؛ زيرا دفاع در آب بسيار سخت است.

تصوير ٤ــ٤ــ يادمان اروند در منطقۀ عملياتی والفجر ٨

در  را  غواص  گمنام  شهيد  چهار  فاو،  شهر  روبه روی   ٨ والفجر  عمليات  شهدای  يادبود  بنای 
خود جای داده است. 

طالئيه: اين منطقه در جنوب غربی دشت آزادگان و روبه روی جزاير مجنون قرار دارد. منطقٔه 
٣٣
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طالئیه از روزهای اول جنگ مورد تاخت و تاز متجاوزان بعثی عراق قرار گرفت. سه راه شهادت به 
دلیل فرود بیش از ٨٠٠ هزار گلولٔه توپ، خمپاره، بمب و تانک دشمن بر سر فرزندان ایران توسط 
رزمندگان نام گذاری شد. عملیات خیبر و بدر در این محور عملیاتی متجاوزان را با شکست سختی 
حمید  و  همت  محمد  ابراهیم  شهیدان  چون  بزرگی  مردان  شهادت  شاهد  منطقه  این  کرد.  مواجه 

باکری است.
هویزه: این شهر در شمال غربی خوزستان و جنوب غربی سوسنگرد قرار دارد. در زمان اشغال 
این شهر در اوایل جنگ )مهرماه 1359(، مقاومت دانش آموز شهیده سهام خیام، دختر نوجوان اهل 
برابر دشمن شد. در همان زمان  آنها در  باعث خروش مردم شهر و ایستادگی  بعثی ها  برابر  هویزه در 
عده ای از دانشجویان پیرو خط امام به فرماندهی شهید سید حسین علم الهدی در کنار مردم این شهر 

حماسٔه مقاومت را معنی بخشیدند.

تصویر ٥  ــ٤ــ شهید سید حسین علم الُهدی

اردیبهشت سال 13٦1 طی  بود، در هجدهم  به دست متجاوزان تخریب شده  هویزه که کامالً 
عملیات بیت المقدس آزاد شد.

سال  ماه  بهمن  از  است.  اندیمشک  شهر  غربی  شمال  چهارکیلومتری  در  پادگانی  دوکوهه: 
جـاویـد االثر  با  آن  فرمانـدهی  که  شد  محمد رسول اللّه   )٢٧ لشکر  )سپس  تیپ  اصلی  مقر   13٦٠
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راه اندازی  و  تشکيل  پادگان  همين  در  سيد الشهدا (ع)   ١٠ لشکر  همچنين  بود.  متوسليان  حاج احمد 
شد. از حسينئه معروف دوکوهه هنوز بوی عطر ياران امام حسين (ع) به مشام می رسد. صدای شهيد 
همت و مردانی آسمانی همچون متوسليان، شهبازی، چراغی، کريمی، دستواره، موحد دانش و بسياری 
چهار  حسينيه  طرفين  در  می خواند.  خويش  سوی  به  را  انسان  می زيسته اند،  پادگان  اين  در  که  ديگر 

شهيد گمنام آرميده اند که زيارتگاه زائران سرزمين نور می باشند.

به زحمت جارو را از دستش گرفتم. داشت محوطه را آب و جارو 
می کرد. کار هر روز صبحش بود. ناراحت شد و گفت: بذار خودم جارو 

کنم. اين جوری بدی های درونم هم جارو ميشن!
«يکی از همرزمان سردار شهيد حاج محمد ابراهيم همت»

تصوير ٦  ــ٤ــ شهيد همت فرمانده لشکر ٢٧ محمد رسول الّله (ص)

ب) مناطق عملياتی غرب
مهران: اين شهر از توابع استان ايالم در ١٠٠ کيلومتری جنوب غربی شهر ايالم است که با 
عراق هم مرز می باشد. قبل از آغاز رسمی جنگ، مهران به علت موقعيت خاص و ممتازش، بارها مورد 
طمع و تجاوز بعثی ها قرار گرفته بود. استقرار در ارتفاعات کله قندی در شمال مهران به دليل احاطٔه 
کامل بر منطقه اهميت فراوان داشت، لذا متجاوزان در طول دفاع مقدس، مهران را چهار بار به اشغال 
خود درآوردند که در هر بار با عمليات قهرمانانٔه رزمندگان جان برکف ما از چنگال آنان رهاسازی شد. 
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اين شهر مذهبی و مرزی ميعادگاه زائران امام حسين (ع) است.
گيالن غرب: اين شهرستان از توابع استان کرمانشاه (در جنوب استان) است و در روزهای 
اول جنگ تحميلی مثل بسياری از مناطق عملياتی مورد تاخت و تاز وحشيانٔه بعثی ها قرار گرفت اما 
مردم قهرمان آن به ارتفاعات شهر پناه بردند و با آب و غذای اندک و سالح های قديمی نه تنها مقاومت 
کردند، بلکه بعثی ها را فراری دادند و تا پايان جنگ حسرت اشغال گيالن غرب بر دل صداميان ماند. 
گيالن غرب؛ در طول جنگ ٨٤ بار بمباران هوايی شد که درنتيجٔه آن ١٤٧ شهيد و ٧١٦ مجروح تقديم 
انقالب کرد؛ اما مردم اين شهر علی رغم اين حمالت به زندگی عادی خود ادامه دادند و تسليم نشدند.

بانه: در استان کردستان، واقع در مرز غربی ايران و در فاصلٔه ٢٧٠ کيلومتری سنندج (مرکز 
استان) قرار دارد. اين شهر در دو دوره جنگ را تجربه کرده است: در اوايل پيروزی انقالب اسالمی 
به دست ضد انقالب افتاد و اوضاع نابسامانی داشت. در همان زمان شهيد صياد شيرازی نقش مؤثری 
مقدس  دفاع  طول  در  همچنين  داشت.  بيگانگان  به  وابسته  ضد انقالب  چنگال  از  بانه  آزاد سازی  در 
شهيدان فراوانی تقديم اسالم کرد. در ميان روزهای سخت بانه، ١٥ خرداد سال ١٣٦٣ روز ديگری 
است. در آن روز مردم برای راهپيمايی پانزدهم خرداد به خيابان ها آمده بودند که توسط هواپيماهای 

عراقی بمباران شدند.
تنگۀ چهارزبر مشهور به تنگۀ مرصاد: نام عمليات مرصاد و تنگٔه چهار زبر از سال ١٣٦٧ 
بعد از پذيرش قطعنامه ٥٩٨ و پايان جنگ بر سر زبان ها افتاد. منافقين وطن فروش که در عراق مستقر 
بودند، با حمايت کامل صدام و اربابانشان قصد داشتند تهران را در پنج روز فتح کنند. لذا از مرزهای 
غربی وارد کشور شدند و به علت اين که نيروهای نظامی ما پس از پذيرش قطعنامه منطقه را ترک کرده 
و  نکردند  کوتاهی  جنايتی  هيچ  از  راه  مسير  در  آنان  بيايند.  پيش  غرب  آباد  اسالم  تا  توانستند  بودند، 
عالوه بر کشتار مردم عادی و بی سالح، در بيمارستان اسالم آباد تمام نيروهای رزمندٔه مجروح و بستری 
را به شهادت رساندند. در اين تنگه سپاه اسالم با نقش آفرينی شهيد صياد شيرازی بر منافقين کوردل 
ديگر،  نفر   ١٠٠٠ از  بيش  زخمی کردن  و  آنان  از  نفر   ١٥٠٠ از  بيش  هالکت رساندن  به  با  و  تاختند 

بازمانده های خائن منافق را به سمت خاک عراق فراری دادند.
ناجوانمردانه عقده گشايی کردند و در لباس مأمور  منافقين سال ها بعد (سال ١٣٧٨) با تروری 
بود،  خدا  راه  در  شهادت  که  ديرينه اش  آرزوی  به  را  شيرازی  صياد  علی  سپهبد  امير  شهرداری 

رساندند.
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ديدم.  توجيه  برای  مهيا  و  آماده  را  همه  رفتم.  پايگاه  به   ٥ ساعت 
پس از توجيه خلبانان تأکيد کردم وضعيت خيلی اضطراری است چاره ای 
نداريم هلی کوپترهای کبری بايد آماده باشند. يک تيم آتش آماده شد ابتدا 
سمت  به  هماهنگی  و  دقيق  شناسايی  برای   ٢١٤ هلی کوپتر  يک  با  خودم 
مواضع حرکت کردم و به اين ترتيب اولين عمليات را عليه نيروهای مهاجم 

و منافق آغاز کرديم.
در  شد.  آغاز  يا  علی  رمز  با  مرصاد  عمليات  مرداد  پنجم  روز  صبح 
برای  زمانی  که  شد  برپا  صدام  ياران  برای  جهنمی  چنان  زبر  چهار  تنگٔه 
پشيمانی نمانده بود. جاده به زودی انباشته از ادوات سوخته شد. همزمان 
با عمليات هوانيروز، عالوه بر گروه های مردمی، تعدادی از لشکرهای سپاه 
نيز که از جنوب به غرب آمده بودند، وارد عمليات شدند. راه از هر سو به 
روی بازماندگان کاروان بسته شده بود و آنان به سختی می توانستند به عقب 

برگردند.١

١ــ کتاِب در کمين گل سرخ روايتی از زندگی شهيد صياد شيرازی. ص ٣٥٩

تصوير ٧ــ٤ــ شهيد علی صياد شيرازی



آداب و مراقبت های الزم در اردوی راهيان نور: به منظور بهره برداری مطلوب از اردوی 
راهيان نور، رعايت موارد زير توصيه می شود.

١ــ آداب سفر و زيارت: قرائت دعا، خداحافظی و اذن از والدين و عزيزان، دادن صدقه، 
مطالعه دربارٔه مسير راه و شهرها و استان هايی که به آن سفر می کنيم. داشتن اخالق خوش در ايام سفر، 

رعايت بهداشت و نظافت و …
٢ــ نماز اول وقت: پيامبر (ص) فرمودند: اولين چيزی که برای بندٔه خدا محاسبه می شود، 

نماز است. 
٣ــ مرور و دقت در آثار، وصيت نامه ها و خاطرات شهيدان و رزمندگان اسالم

٤ــ حضور با وضو در مزار شهدا و قتلگاه آنان: که حتی برخی از زائران به مصداق آئه 
١٢ سورٔه طه که می فرمايد: «فاخلع نعليک انک بالواد المقدس طُوی١» کفش ها و جوراب  خويش را 

درمی آورند و پابرهنه طی طريق می کنند.
٥  ــ خاطره نگاری: خاطره نويسی و تصوير برداری از اين اماکن مقدس برای فراموش نشدن 

اين سفر مناسب خواهد بود.

١ــ هر دو کفش خود را درآور که اينک در وادی مقدس طوی هستی.

تصوير ٨  ــ٤ــ يک رزمندۀ بسيجی در حال نوشتن نامه

٣٨



(س)  فاطمه  خدا  پيامبر  آخرين  دختر  نام 
ردن  ه در لغت عرب به معناي بريدن، قطع  است 
ه  و جدا شدن آمده است. از پيامبر خدا نقل است 
فرمود: «او فاطمه ناميده شد، چون خود و شيعيان 

او از آتش دوزخ بريده اند».
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اسوه های صبر و مقاومت
و  صبر  و  باطل  برابر  در  آنها  حق طلبی  تاريخ،  طول  در  بزرگ  انسان های  خصلت های  از  يکی 

بردباری در مقابل مشکالت بوده است.
آنها با آگاهی کامل از راهی که انتخاب کرده بودند، دشواری ها و سختی ها را تحمل نمودند، ولی 

حاضر نشدند از اصول و آرمان های خود دست بردارند.
حضرت فاطمه (س) يکی از نمونه های شايستٔه يک انسان کامل است که در اين درس گوشه هايی 
بزرگوار به شما  برداری از چشمٔه زالل معرفت اين بانوی  ممتاز ايشان را برای بهره  از خصلت های 

دانش آموزان عزيز معرفی می کنيم.

پارۀ تن رسول گرامی اسالم

سنين  در  همگی  که  بود،  فرزند  چند  خديجه  حضرت  با  اسالم  گرامی  رسول  ازدواج  حاصل 
کودکی تا نوجوانی و جوانی از دنيا رفتند، و حضرت فاطمه (س) تنها فرزند رسول خدا (ص) بود که 

برای ايشان باقی ماند.

تصوير ١ــ٥  ــ  مسجد النبی (ص) در شهر مدينه
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برخی  در  دليل  همين  به  ندارد.  وجود  نظر  اتفاق  خدا  رسول  گرامی  دختر  تولد  زمان  دربارٔه 
روايات زمان تولد ايشان ٥ سال پيش از بعثت و در برخی روايات ديگر زمان تولد ايشان ٥ سال پس از 

بعثت ذکر شده است.
سال تولد آن حضرت را هرچه که بدانيم، مهم اين است که او دختر پيامبر اسالم، نمونٔه کامل زن 

تربيت شده در دامان اسالم و برخوردار از اخالق عالی و اسالمی است.
آنچه که ما بايد از زندگانی حضرت فاطمه (س) بياموزيم، تقوا و پرهيزگاری، صبر و بردباری، 
فضايل اخالقی، ايمان کامل به خدا و ديگر خصلت های عالی انسانی است که آن حضرت نمونٔه کامل 

همٔه اين موارد است.
زهرا، صديقه، طاهره، مرضيه، مبارکه و … از جمله لقب های ايشان است، که در ميان 

اين لقب ها، «زهرا» از شهرت بيشتری برخوردار است.
«زهرا» به معنای درخشنده و روشن  می باشد که از هر جهت برازندۀ اين بانوی بزرگوار 
است، زيرا او چهرۀ درخشان زن مسلمان، فروغ تابان معرفت و نمونۀ روشن خداپرستی و 

صبر و بردباری در راه خداست.
معنای بريدن، قطع کردن و جداشدن  فاطمه (س) است که در لغت عرب به  نام ايشان 
آمده است. از پيامبر خدا نقل است که فرمود: «او فاطمه ناميده شد، چون خود و شيعيان او 

از آتش دوزخ بريده اند».
حضرت فاطمه (س) از جانب پدر بزرگوارش «ُاّم ابيها» به معنای «مادر پدر» خطاب شد، زيرا 
پس از فوت حضرت خديجه، آن حضرت برای پدرش هم دختر بود و هم نقش مادر را انجام می داد. 
مورد  که  کسی  تنها  اما  بودند  فاطمه (س)  حضرت  با  ازدواج  به  عالقه مند  زيادی  افراد  آن که  وجود  با 
رضايت ايشان و پيامبر گرامی اسالم قرار گرفت، امام علی (ع) بود؛ زيرا بنا به فرمودٔه پيامبر خاتم(ص): 

«کسی جز علی (ع) شايستگی همسری فاطمه را نداشت».
زره حضرت علی (ع) که بنا بر برخی روايات، در آن روزگار حدود ٤٠٠ درهم ارزش داشت، 
به عنوان مهرئه حضرت فاطمه (س) تعيين شد. مراسم پيوند اين دو انسان بزرگ در کمال سادگی برگزار 

شد و پيامبر خدا در حق اين زوج دعا کردند که:
«خدايا اين پيوند را بر اين زن و شوهر مبارک گردان. خدايا فرزندان خوبی نصيب آنان فرما». 
زندگی حضرت زهرا در خانٔه همسر نمونه است، چون خود او نمونه است، چون همسر او، پدر او و 
فرزندان او نمونه اند. نمونٔه مسلمانانی آراسته به فضايل اخالقی، انسان هايی که از ميان مردم برمی خيزند 
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و با مردم زندگی می کنند. انسان هايی که درد مردم را می دانند، و می کوشند تا با رفتار و کردار خود 
ياور و درمان بخش آنها باشند.

حاصل ازدواج حضرت فاطمه (س) با امام علی (ع) چهار فرزند است که در دامان پاک آن دو 
بزرگوار پرورش يافتند: امام حسن (ع)، امام حسين (ع)، حضرت زينب کبری (س) و حضرت زينب 

صغری (ام کلثوم).
هرچند آخرين پيامبر خدا فرزند پسری نداشت، اما خواست پروردگار اين بود که يازده امام شيعيان 
از نسل پاک امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) هدايتگر مردم باشند. نسل پاکی که با ظهور تنها بازماندٔه 

آن يعنی حضرت حجت ابن الحسن (عج)، جهان از عدالت، صلح و دوستی بهره مند خواهد شد. 
زندگی مشترک زن و مرد اگر در مسير بندگی خدا باشد، عبادت محسوب می شود، اما حضرت 
از  اطاعت  در  بود،  نمونه  همسری  (ع)  علی  امام  با  مشترک  زندگی  در  که  آن  عالوه  بر  (س)  فاطمه 

پروردگار نيز يکی از بندگان نمونه و صالح پروردگار بود.
هنگامی که از کارهای خانه فارغ می شد، به نماز و دعا در پيشگاه خداوند می پرداخت. از امام 
حسن (ع) نقل شده است که فرمود: «مادرم شب های جمعه تا بامداد در محراب عبادت می ايستاد و چون 

دست به دعا برمی داشت، مردان و زنان با ايمان را دعا می کرد، اما درباره خود چيزی نمی گفت».
پيامبر خدا در بازگشت از حجة الوداع مردم را جمع کرد و به آنها فرمود: «من دو چيز گران بها 
را نزد شما می گذارم، اگر اين دو را از دست ندهيد، هيچ گاه گمراه نخواهيد شد. اين دو چيز کتاب خدا 

و اهل بيت من است».
با وجود آن که رسول گرامی اسالم بارها تأکيد فرموده بود که راه هدايت در پيروی از قرآن کريم 
و اهل بيت مکرم اوست، اما پس از رحلت پيامبر خاتم آنچه نبايد بشود، اتفاق افتاد، و حق مسلّم امام 

علی (ع) برای امامت و خالفت مسلمين ناديده گرفته شد، و به پارٔه تن پيامبر خدا بی حرمتی شد.
رحلت پدر، مظلوم شدن همسر، بی حرمتی به آن حضرت و باالتر از همه دگرگونی هايی که در 
سّنت مسلمانان پديد آمد، روح و جسم دختر رسول خدا را سخت آزرده ساخت؛ به نحوی که او را در 

بستر بيماری انداخت.
او در دوران حيات پر برکتش نمونۀ کامل يک زن مسلمان در عفاف، پاکدامنی، حفظ 

حجاب و پوشش، رعايت حيا و نجابت و عامل به تمام ارزش های دين اسالم بود.
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سرانجام بنابر روايتی ٧٥ روز١ و بنابر روايت ديگری ٩٥ روز٢ پس از رحلت آخرين پيامبر خدا، 
حضرت فاطمه (س) به شهادت رسيد و دنيای اسالم از وجود با برکت زنی که از جانب پدرش سيدة  

نساء العالمين (سرور زنان دو جهان) لقب گرفته بود، محروم شد.
دختر پيامبر خدا وصيت کرد که او را شبانه غسل دهند و در تاريکی شب به خاک بسپارند. به 
همين دليل محل دفن پيکر پاک ايشان برای ما مشخص نيست، اما به احتمال زياد آن حضرت در يکی 

از دو مکان قبرستان بقيع يا مسجد الّنبی به خاک سپرده شده اند.

در دوران معاصر نيز زنان و دختران فراوانی هستند که شايستگی آن را دارند که به عنوان الگو 
به جوانان ايران زمين معرفی شوند.

زنانی که در دوران رژيم شاه به صف مبارزان پيوستند و زندان و شکنجه و … را تحمل کردند، 
اما حاضر نشدند از مسيری که انتخاب کرده بودند، دست بردارند.

زنان و دخترانی که در دوران دفاع مقدس و پس از آن شهادت و جانبازی فرزند، برادر و همسر 
اين  ميان  در  بماند.  عّزت  با  و  سربلند  همچنان  اسالمی  ايران  تا  نمودند  تحمل  بردباری  و  صبر  با  خود 

١ــ ١٣ جمادی االول سال يازده هجری قمری
٢ــ ٣ جمادی الثانی سال يازده هجری قمری

قبرستان بقيع در کنار مسجدالنبی (ص)
تصوير ٢ــ٥  ــ محل خاک سپاری چهار امام معصوم و تعدادی از بزرگان اسالم
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زنان نمونه به نام هایی همچون مرضیه حدیدچی )دباغ(، سیده زهرا حسینی، شهیده مریم فرهانیان، شهیده 
نسرین افضل، آمنه وهاب زاده، مادران، خواهران، دختران و همسران شهدا و جانبازان می توان اشاره 
کرد. آنها را با اطمینان می توان پیروان حضرت فاطمه )س( معرفی کرد که با نمونه قراردادن آن بانوی 

بزرگوار، راهی را انتخاب کردند که رضایت خداوند را به دنبال داشته باشد.

دربارٔه یکی از زنان نمونٔه صبر و مقاومت تحقیق کنید و آن را در کالس معرفی 
کنید.

در ادامٔه این درس به معرفی دو نفر از مردان اسؤه صبر و مقاومت میهنمان در دوران معاصر 
آینده سازان  برای  آنها الگو و نمونه  این امید که زندگی، خصوصیات اخالقی و رفتار  به  می پردازیم؛ 

سرزمین ما باشد.

مردی که با خدا دوست بود

مصطفی چمران در سال 1311 در خیابان پانزده خرداد تهران )محلٔه سرپولک( دیده به جهان 

ـ  ٥ تصویر ٣ـ
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گشود. او فرزند حسن چمران ساوجی بود که از روستای چمران ساوه به تهران مهاجرت کرده بود. 
دوران  و  تهران)  بازار  منطقٔه  قديمی  محالت  از  پامنار  انتصاريه (نزديک  مدرسٔه  در  را  ابتدايی  دوران 
دبيرستان را در مدارس دارالفنون و البرز که از بهترين مدارس ايران در آن زمان بود، گذراند. او در 
درس  در  سالگی  پانزده  از  مصطفی  شد.  فارغ التحصيل  البرز  دبيرستان  از  ممتاز  رتبٔه  با   ١٣٣٢ سال 

تفسير قرآن مرحوم آيت اللّه طالقانی و درس فلسفه ومنطق شهيد مطهری شرکت می کرد.
چمران در سال ١٣٣٦ با رتبٔه ممتاز از دانشکدٔه فنی دانشگاه تهران در رشتٔه مهندسی الکترونيک 
فارغ التحصيل شد. و در سال ١٣٣٧ با استفاده از بورس تحصيلی دانشجويان ممتاز به آمريکا اعزام 
دانشجويان  اسالمی  انجمن  بار  اولين  برای  دوستانش  از  تعدادی  همکاری  با  آمريکا  در  چمران  شد. 
آمريکا را پايه گذاری کرد، که به دليل اين فعاليت ها بورس تحصيلی شاگرد ممتازی وی از سوی رژيم 
شاه قطع شد. مصطفی چمران تحصيالت خود را در رشتٔه مهندسی برق در دانشگاه تگزاس ادامه داد 

و سپس با درجٔه دکتری در رشتٔه فيزيک پالسما از دانشگاه معتبر برکلی آمريکا فارغ التحصيل شد.
دانشگاه تگزاس آمريکا برای جلب نظر چمران حاضر بود او را به عنوان استاد استخدام کند، اما 

دکتر چمران اين پيشنهاد را قبول نکرد و در مؤسسٔه پژوهشی معتبر آمريکا به نام ِبل مشغول به کار شد.
با وجود آن که در آنجا حقوق بااليی دريافت می کرد و می توانست مرفه ترين زندگی را داشته 

باشد، اما هميشه در فکر خدمت به اسالم و مردم کشورش بود.
در سال ١٣٤٦ چمران به همراه تعدادی از دوستان مؤمن و هم فکرش به مصر رفت و در دوران 
بهترين  به عنوان  و  ديد  آموزش  را  چريکی  جنگ های  دوره های  سال  دو  عبدالناصر  جمال  حکومت 

شاگرد اين دوره شناخته شد.
در  اقامت  سال  يک  از  پس  و  رفت  آمريکا  به  ابتدا  چمران  مصر،  در  عبد الناصر  مرگ  از  پس 

آمريکا به لبنان رفت و به کمک امام موسی صدر رهبر شيعيان لبنان شتافت. 
او در ابتدا سرپرستی فرزندان شيعٔه لبنان را که پدرانشان به دست رژيم اشغالگر قدس شهيد شده 
بودند، بر عهده گرفت، و همراه با امام موسی صدر برای آنها مدرسه ای تأسيس کرد، و خودش مديريت 

آن را بر عهده گرفت.
دکتر مصطفی چمران دربارٔه علت سفرش به لبنان چنين می گويد:

«من در آمريکا زندگی خوشی داشتم و از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی از همٔه آنها گذشتم 
و به جنوب لبنان رفتم تا در ميان محرومان زندگی کنم. می خواستم که اگر نمی توانم به اين مظلومان کمکی 

بکنم، الاقل در ميانشان باشم، مثل آنها زندگی کنم و درد و غم آنان را در قلب خود بپذيرم».



٤٦

چمران نقاش توانايی بود. يکی از نقاشی های چمران شمع کوچکی بود که در زمينه ای کامالً 
چمران  بود.  کرده  ايجاد  کوچکی  روشنايی  سياه،  زمينٔه  آن  در  کوچک  شمع  اين  داشت.  قرار  سياه 
همين  با  ولی  ببرم،  بين  از  را  تاريکی  نتوانم  است  ممکن  «من  بود:  نوشته  نقاشی  اين  زير  در 
روشنايی کوچک فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می دهم، و کسی که به دنبال نور 

است، اين نور هرچقدر کوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بود».١
دکتر چمران در لبنان با «غاده» دختر مسلمان شيعٔه لبنانی که زندگی مرفهی داشت، آشنا می شود و 
آن دختر با چمران ازدواج می کند و حاضر می شود در کنار محرومان جنوب لبنان با او زندگی کند. شرح 

داستان شورانگيز اين ازدواج در کتاب «چمران به روايات همسر شهيد» به زيبايی بيان شده است.

و  تکامل  راه  در  مرا  که  داماد  از  تعهد  و  بود  کريم  قرآن  «مهريه ام 
چنين  عروس  که  بود  صور  در  عقد  اولين  کند.  هدايت  اسالم  اهل  بيت 
برای  نداشت.  مهريه اش  در  وجهی  هيچ  واقع  در  يعنی  داشت،  مهريه ای 

فاميلم، برای مردم عجيب بود اينها٢».

اسالمی  اعتقادات  و  اصول  براساس  را  َاَمل  سازمان  صدر  موسی  امام  همراه  به  چمران  دکتر 
پايه گذاری کرد، تا پرچم اسالم در برابر اشغالگران لبنان برافراشته گردد.

تمام  و  بازگشت،  ايران  به  وطن  از  دوری  سال   ٢١ از  پس  چمران  اسالمی،  انقالب  پيروزی  با 
تجربيات علمی و انقالبی خود را در خدمت انقالب اسالمی قرار داد.

او آرام و بی صدا ولی فعاالنه و خستگی ناپذير به سازندگی پرداخت و همٔه تالش خود را صرف 
تربيت اولين گروه های پاسداران انقالب کرد.

در ابتدای پيروزی انقالب و در زمانی که گروه های ضد انقالب با کمک بيگانگان قصد ضربه زدن 
به کشور را داشتند، با فرمان امام خمينی (ره) و در شرايطی که تمامی شهر پاوه به جز مقر نيروهای ارتش 
و سپاه پاسداران از کنترل نيروهای مدافع انقالب خارج شده بود، در وضعيتی بسيار سخت با بالگرد 

ـ  ١٥ ١ــ کتاب «چمران به روايت همسر شهيد» صفحٔه ١٦ـ
٢ــ کتاب «چمران به روايت همسر شهيد» صفحٔه ٢٥



٤٧

خود را به پاوه رسانيد و با کمک تعدادی از نيروهای رزمندٔه ارتش و سپاه پاسداران، شهر پاوه را آزاد 
کرد و کردستان عزيز را از خطر حتمی نجات داد.

پس از بازگشت از کردستان، با فرمان امام خمينی (ره) به عنوان وزير دفاع منصوب شد.
با شروع جنگ تحميلی صدام عليه کشورمان، چمران گروهی از جوانان داوطلب را جمع کرد و 
ستاد جنگ های نامنظم را تشکيل داد و با همين رزمندگان برای دفاع از ميهن به جنوب کشور رفت. 
چمران با استفاده از تجربيات علمی و انقالبی خود، به منظور جلوگيری از سقوط شهر اهواز، احداث 
کانالی به طول ٢٠ کيلومتر و عرض ١٠٠ متر را طراحی کرد و با استفاده از پمپ های آب از رود کارون 
کانال را پر آب و سپس آب کانال را به سمت تانک های دشمن روانه کرد؛ به طوری که نيروهای دشمن 

مجبور شدند تا چند کيلومتر عقب نشينی کنند.
طراحی و احداث اين کانال باعث حفظ اين شهر از دست دشمنان متجاوز شد.

ارتش صدام پس از آن که نتوانست اهواز را به تصرف درآورد، به سمت سوسنگرد حرکت کرد 
و پس از سه شبانه روز محاصرٔه شهر، تعدادی از نيروهای ارتش صدام به داخل شهر راه يافتند.

سوسنگرد  سمت  به  رزمندگان  ساير  و  ارتش  داوطلب  نيروهای  از  تعدادی  با  ديگر  بار  چمران 
شتافت و در نبردی حماسی سوسنگرد عزيز را از محاصره و اشغال متجاوزان نجات داد.

در نبرد آزاد سازی شهر سوسنگرد، چمران به محاصرٔه دشمن متجاوز درآمد اما او يک تنه با 
استفاده از ايمان و شجاعت و تجربيات ارزندٔه خود در برابر آنها مقاومت کرد. وی با جابه جايی های 

متعدد از نقاط مختلف به سمت آنها شليک می کرد تا دشمن متوجه تنها بودن او نشود.
يک  به  زخمی  پای  همان  با  و  شد  زخمی  شدت  به  چپ  پای  ناحيه  از  جانانه،  مبارزٔه  اين  در 
که  ديگری  رزمندٔه  کمک  با  چمران  آن  از  پس  گرفت.  غنيمت  به  را  آن  و  کرده  حمله  دشمن  کاميون 
بيمارستان  به  را  خود  و  آمد  بيرون  محاصره  حلقٔه  از  دشمن  کاميون  با  بود،  رسانيده  آنجا  به  را  خود 
تهران  به  مداوا  برای  و  کند  ترک  را  اهواز  نشد  حاضر  شدن  زخمی  وجود  با  چمران  رساند.  اهواز 
بروم  اگر  «من  می گويد:  می پرسد،  را  تهران  به  نيامدنش  دليل  که  همسرش  به  پاسخ  در  او  بيايد. 
و  باشم  اين جا  الاقل  بجنگم،  خط  در  نمی توانم  اگر  می شود.  ضعيف  بچه ها  روحيۀ  تهران 

در سختی هايشان شريک باشم».١
از  تعدادی  کمک  با  و  کرد  طراحی  را  دهالويه  منطقٔه  آزاد سازی  کوتاهی  مدت  از  پس  چمران 

رزمندگان موفق به شکست دشمن در اين منطقه شد.

١ــ کتاب «چمران به روايت همسر شهيد» صفحٔه ٤٢
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در سحرگاه روز ٣١ خرداد سال ١٣٦٠ ايرج رستمی فرماندٔه منطقٔه دهالويه که يکی از دوستان 
و همرزمان چمران بود، به شهادت رسيد.

دکتر چمران با وجود غم و اندوه از دست  دادن آن شهيد صبح همان روز همرزم ديگرش به نام 
مقدم پور را انتخاب کرد و با خود به دهالويه برد تا او را به رزمندگان معرفی کند.

چمران با تک تک رزمندگان ديده بوسی کرد و با ذکر ايمان و شجاعت شهيد رستمی گفت: 
«خدا رستمی را دوست داشت و برد، اگر ما را هم دوست داشته باشد می بَـَرد».

شهيد چمران برای آشنا کردن مقدم پور با منطقه او را به باالی خاکريز می بَـَرد تا وضعيت منطقه 
را برايش تشريح کند.

منفجر  آنها  اطراف  در  دشمن  خمپارٔه  چند  مقدم پور،  برای  چمران  شهيد  توضيحات  حين  در 
می شود و خمپارٔه ديگری در کنار چمران و مقدم پور اصابت می کند و در اثر انفجار آن خمپاره مقدم پور 
بالفاصله شهيد می شود و چمران به سختی مجروح می شود. او را سريع در آمبوالنس می گذارند اما 

در بين راه … .
در  جبل عامل  کوه های  بلند  قله های  و  شده  ويران  بيروت  قلب  از  که  مبارزی  مسلمان  سرانجام 

ـ  ٥ــ شهيد چمران يکی از بندگان برگزيدۀ خدا تصوير ٤ـ
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مرزهای فلسطين اشغال شده از خود قهرمانی های بسيار به يادگار گذاشته بود، و برای دفاع از ميهنش در 
آزادسازی فراموش نشدنی پاوه، در جلوگيری از سقوط اهواز، در شکستن محاصره سوسنگرد و در … 
قدرت ايمان، ارادهٔ آهنين، شجاعت، فداکاری و توانمندی فرماندهی خود را بر همگان ثابت کرده بود، در 

روز ٣١ خرداد سال ١٣٦٠ به شهادت رسيد و روح بزرگش در جوار شهدای کربال آرام گرفت.
امام خمينی (ره) پس از شهادت اين مرد بزرگ در پيامی می فرمايد:

«او در حيات، با نور معرفت و پيوستگی با خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان 
خود را نثار کرد. او با سرافرازی زيست، و با سرافرازی شهيد شد و به حق رسيد».

مردی كه با يك دست از نردبان آسمان باال رفت

حسين خرازی در سال ١٣٣٦ در اصفهان ديده 
به جهان گشود. او در طی دوران تحصيل از آموختن 
دوران  در  و  نبود،  غافل  مذهبی  ارزش های  و  اصول 
نوجوانی به مطالعٔه کتاب های اسالمی و انقالبی عالقه مند 

شد، و به تدريج با امور سياسی نيز آشنايی پيدا کرد.
طبيعی  ديپلم  گرفتن  به  موفق   ١٣٥٥ سال  در  او 
سال  در  رفت.  سربازی  خدمت  به  سال  همان  در  شد و 
١٣٥٧ با فرمان امام خمينی از خدمت سربازی فرار کرد 

و به مردم انقالبی پيوست.
با پيروزی انقالب اسالمی تمام توان خود را در 
درگيری های  اوج  در  و  گذاشت  انقالب  به  خدمت  راه 
به  اسالمی  انقالب  طرفداران  با  ضد انقالب  نيروهای 
از  که  ضربت  گردان  فرمانده  به عنوان  و  رفت  کردستان 

قوی ترين گردان های آن زمان محسوب می شد، وارد عمل شد و در مبارزه با دشمنان مردم و پاکسازی 
شهرهای ديوان  دره، سقز، بانه، مريوان و سردشت نقش بسيار مؤثری داشت، و با تدبير نظامی و ايمان 

و شجاعت خود، تلفات زيادی به ضد انقالبيون وارد کرد.
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ـ  ٥ــ شهيد خرازی در حال نماز و نيايش ه تصوير ٥  ـ

با پروردگار



٥٠

با شروع جنگ تحميلی صدام عليه کشورمان، خرازی به جنوب کشور رفت و به سمت اولين 
فرمانده خط دفاعی که در مقابل ارتش متجاوز صدام در جادٔه اهواز ــ آبادان ايجاد شده بود، منصوب 
شد. شهيد خرازی در عمليات شکستن محاصرٔه آبادان، فرماندهی جبهٔه دارخوين را برعهده داشت و 
دو پلی را که نيروهای دشمن بر روی کارون نصب کرده بودند و از اين طريق آبادان را محاصره نموده 

بودند، به تصرف درآورد. 
حسين خرازی همراه با نيروهای تحت فرمانش، در آزادسازی شهر بُستان بهترين تدبير نظامی 
را دور زدن و محاصره کردن دشمن تشخيص داد، و با انجام اين کار شکست سختی بر آنها تحميل 

کرد.
در عمليات فتح المبين که يکی از بزرگ ترين عمليات های دوران دفاع مقدس است، اگر شجاعت 
و تدبير فرماندهی شهيد خرازی نبود، اين عمليات با مشکل مواجه می شد، اما فرمانده شجاع و با ايمان 
را  آمده  به وجود  مشکل  دشمن،  زدن  دور  با  فرمانش  تحت  رزمندگان  همراه  به  حسين (ع)  امام  لشکر 

برطرف کرد و اين عمليات با موفقيت کامل انجام شد. 
حسين خرازی در عمليات بيت المقدس که منجر به آزادی خرمشهر شد، با عنوان فرمانده لشکر 
بسيار زيادی در  رسيد، و نقش  خرمشهر  امام حسين (ع) جزء اولين نفراتی بود که به جادٔه اهواز ــ 

آزادسازی خرمشهر داشت. 

ـ  ٥ــ شهيد حاج حسين خرازی تصوير ٦  ـ



٥١

در عمليات خيبر که در زمستان سال ١٣٦٢ انجام شد، با وجود بمباران شيميايی منطقه توسط 
به  را  او  و  کرد  اصابت  زمين  به  او  کنار  در  خمپاره ای  اين که  تا  نشد،  عقب نشينی  به  حاضر  دشمن، 
گوشه ای پرتاب کرد. در اثر اين انفجار حسين خرازی به شدت مجروح و دست راست او قطع شد، اما 
پس از درمان اوليه و بهبود نسبی نزد رزمندگان بازگشت و هرگز حاضر نشد صحنٔه مبارزه با دشمن و 

دفاع از کشورش را ترک کند. 
در عمليات والفجر ٨ لشکر امام حسين (ع) که تحت فرماندهی حسين خرازی بود، لشکر گارد 
ارتش صدام را که جزء توانمندترين و مجهزترين نيروهای دشمن بود، شکست داد و پيروزی بزرگی را 

در اين منطقه نصيب سپاه اسالم نمود. 
حسين خرازی با وجود آن که يک دستش را در راه دفاع از اسالم و کشورش از دست داده 
بود، همچنان به هدايت و فرماندهی لشکر امام حسين (ع) ادامه داد و در عمليات کربالی ٥ با عبور از 

موانع بسيار سخت متجاوزان، شکست سنگين ديگری بر دشمن تحميل کرد. 
شهيد حسين خرازی عالوه بر داشتن تدابير نظامی در سطح عالی، شجاعت کم نظيری داشت، و 
با وجود تمام سختی ها و مشکالت در طول سال های جنگ و جهاد، هرگز از خود ضعفی نشان نداد. 

خرازی هميشه با وضو بود و هيچ وقت نماز شب او ترک نمی شد. 
اسفند  هشتم  روز  در  اصفهان  استان  (ع)  حسين  امام  لشکر  فرمانده  خرازی  حسين  سرانجام 
١٣٦٥ در عمليات کربالی پنج در منطقٔه عملياتی شلمچه با يک دست از نردبان آسمان باال رفت و به 

شهدای کربال پيوست. 

امام  غيبت  عصر  «در  خرازی:  شهيد  وصيت نامۀ  از  فرازی 
زمان (عج) از مردم می خواهم که پشتيبان واليت فقيه باشند.» 

هم  دو  هر  و  بودند  خورده  ترکش  دو  هر  راننده اش  و  حاج حسين 
و  می زد  فواره  خون  همين طور  بودند.  شده  مجروح  سينه  و  گلو  راه  از 

سر و سينه شان را سرخ می کرد. 



٥٢

با سرعت به سمت حاجی رفتيم تا به او کمک کنيم، اما حاجی اجازه 
نداد و تندتند با سر و دست اشاره می کرد به راننده اش و می گفت: اول اون! 
لب های  راننده.  سراغ  رفتند  و  شدند  بلند  بچه ها  از  تا  دو  يکی  اون!  اول 
حاجی می جنبيد: اون زن و بچه داره، امانته دست من … بی هوش شد و 

بعد از آن من ديگر نديدمش. حسين پرواز کرد».
«يکی از همرزمان شهيد خرازی»

رهبر معظم انقالب دربارٔه شهيد خرازی می فرمايند: 
«او (شهيد خرازی) سردار رشيد اسالم و پرچم دار جهاد و شهادت بود، که با ذخيره ای از ايمان 
و تقوی و جهاد و تالش شبانه روزی برای خدا و نبرد بی امان با دشمنان اسالم، در آسمان شهادت پرواز 

کرد و بر آستان رحمت الهی فرود آمد و به لقاء اللّه پيوست».




