
 به نام خدا

 حسن تمکين وشخاطرات : 

 برادر شهيد: 

ازخصوصيات اخالقي شهيد، عالقه خاص ايشان به علوم قرآني بود وعالقه شديدي به ائمه )عليهم السالم( 

 به خصوص حضرت عباس)عليه السالم( داشت وهروقت اسم اين بزرگواررا مي شنيد محزون مي شد. 

ح مي شوند، دوستانش اسرارمي کنند که به عقب ايشان يک روز قبل از عمليات ......... از ناحيه پا مجرو

برگردد ولي قبول نمي کند ودر خط  مقدم باقي مي ماند وفرداي آن روز بر اثراصابت ترکش به سينه اش به 

 شهادت مي رسد.

 برادر شهيد: 

آخرين مالقات من با شهيد زماني بود که ايشا ن مي خواست عازم قم شود .من هم مشغول تحصيل در 

تا ن بودم من با ايشان رفتم بيرون ايشان رو به من کردند وگفتند: اگر خدا  بخواهد من هم عازم دبيرس

عمليات هستم ،شايداين آخرين مالقات من با شما باشد ، به دلم الهام شده که دراين عمليات شهيد مي 

رفها يش متوجه شدم که شوم ، من گفتنم : ان شاء اهلل زنده مي مانيد وبه اسالم خدمت مي کنيد اما  از ح

 محمد صادق جهان سپاس  خواهد شد وبه چه مسيري مي روند. مي دانند چه 

 "که چگونه زندگي خود را مي چرخاني  "ايشان شهريه نمي گرفتند، يک روز به ايشان گفتم برادر شهيد : 

 گفت : با قناعت .

 ( : 2برادر شهيد)

م يک روز موقع نهار قبل ازاينکه مشغول خوردن نهاربشويم، در حوزه وليعصر )ع( تهران مهمان ايشان بودي

متوجه شدم که شهيد مقداري از غذارا داخل ظرفي ريخته وبا خودش برد. من تعجب کردم که ايشان اين 

غذا را کجا مي برد، او را تعقيب کردم واز پشت بام نگاه کردم ديدم  يک سگ مريض در گوشه اي افتاده 

 سگ گذاشت.است واوغذا را جلوي 

 «مرجان عشق»

د. روزي براي زيارت حضرت وش مريد سيد سبز پوشش بود. او عاشق هر چه خوبي بوشهيد تمکيني

امام رهسپار جماران گرديد. اما کارت مالقات به او نرسيد و از زيارت محروم ماند. غبار غم بر افق جانش 

 نشست مردم 

که مرجان عشق در آن دويده بود. پشت درب حسينيه نشست و گريه را چمش فروغ ديگري يافته بود 

 مرهم ؟؟؟ يافت.

اروميه(مد ظله العالي)حوزه علميه امام خامنه اي   


