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  »مقدمه « 

  

  ) : ص(قال رسو ل اهللا    

 بلْمِ   اَقْرلُ الْعاَه و هادلُ الْجاَه وةبالن ةجرد ناسِ مالن  .     
  ) 10647كنز العمال حديث (   

   .نزديك ترين مردم به مقام نبوت ، اهل جهاد و دانش اند    
                                                                                                                                                                                                 

  » . شهادت ، هنر مردان خداست « 

هنرآن است كه بي هياهوي سياسي و خودنمايي هاي شيطاني ،بـراي خـدا بـه    «   

  » .رخيزد وخود را فداي هدف كند نه هوي،واين هنرمردان خداستجهاد ب

  ا	�م �����                                                                                 

  

سالم بر آنان كه سطور خونرنگ تاريخ را نگاشتند و نهال بارور اسـالم را طراوتـي        

را بـه پيـدايي    »جهـاد «واژه در تاريخ زنـدگي انسـان   تازه بخشيدند و شكوهمند ترين

آوردند و از تاريكستان مرده بي حركت زنـدگي ، بـه سـر چشـمه ي حيـات و نـور و       

  .پويندگي كوچ كردند 

    

سالم بر آنان كـه در مـدرس عشـق معرفـت آموختنـد و در مدرسـه تعهـد فقـه فـرا              

انديشه را به اصالت عمل پيونـد  گرفتند و قهرمان ميدان انديشه و عمل شدند و اصالت 

  . دادند 

سالم بر آنان كه در سنگالخهاي زندگي ، مردانه گام نهادند و سختي و دشـواري        

را به هيچ گرفتند ، از مرگ نهراسيدند و عاشقانه به سوي حق شتافتند و به جـاودانگي  

  . پيوستند 

اسالم و همدرد و  روحانيت متعهد كه در طول تاريخ پيوسته زبان گوياي     

همزبان مردم مسلمان و محروم بوده و در برابر ظالمـان و سـتمگران تـاوان    
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زيادي نيز داده در طول انقالب شكوهمند اسـالمي ، در همـه صـحنه هـاي     

فضيلت و جهاد و شهادت هم ، پيشتاز بوده است ، از اين رو تعـداد شـهداي   

اد شهداي اقشار ديگر بيشتر علما و روحانيون ، به نسبت جمعيت كشور ، از تعد

  .است

 400حوزه هاي علميه استان مازندران اين افتخار را داشته اند كـه بـا تقـديم حـدود         

  . شهيد به انقالب اسالمي،در سطح كشور در رتبه دوم قرار گيرند 

ــه ي          ــه و وصــيت نام ــه مختصــري از زندگينام ــايي ك            از آنج

                 نـدران در مجموعــه اي تحــت عنــوان  شـهداي روحــاني اســتان ماز 

گـارش در آمـده   با تفكيك هر شـهر بـه ن  » روحاني صحيفه شهداي«

زندگي گهر بار آن  وسـاداتي  يحييسيد نامه روحاني شهيد آثارووصيت وچون است 

تـا همگـان    چاپ گرديـد به طور مجزا   ازاين رو ،پرباربودبزرگوار

ي فضـيلت و تقـوا ،   أسي و پيروي از اين الگو و اسوه بتوانند با ت

به سعادت دنيوي و اخروي دست يابند ، از ايـن رو آنچـه در ايـن    

آن زندگي نامـه  از مختصري  ه مي گردد ، مجلد به محضرتان عرض

در آسـمان انقـالب    درخشـان  ه ايعزيز اسـت كـه همچـون سـتار    

  . دمي درخشد و نورافشاني مي كن اسالمي
       

اميد است اين كار كه مطلعي براي تجليل و گراميداشت شـهداي بزرگـوار    

توشه اي براي آخرت محسـوب       مي باشد ، مورد رضاي الهي قرار گيرد و 

  . شود 

  

يـاري رسـان بـوده     ه به هر نحوي در اين كار ، ك بر خود الزم مي دانم از تمام كساني

شته باشم و از اين كه خداوند تعالي ايـن توفيـق را بـه حقيـر     اند ، نهايت قدر داني را دا

   .عطا كرده ، سجده شكر به جاي مي آورم 



  4

       

  

خداوند متعال به همه ي اين عزيزان و بازمانـدگان شـهدا خصوصـاً ايـن شـهيد         

تــداوم بخشــي راه      واالمقــام پــاداش و اجــر عظــيم عنايــت فرمايــد و مــا را در

  .پيروز بدارد شهيدانمان موفق و 

  

  نو  نهال  انقالب  از  خونتان  شد آبياري 

  آفرين  بر   اين  فداكاري  و اين   جانثاري                                                  

  جانتان در  راه جمهوري  اسالمي  فدا  شد 

  ي  شما را خونبها  شد فجر استقالل و آزاد                                                  

  بر فدا كاري  و ايثار شما خالق گواه است 

  عاشقان كربال را آري اين آيين و راه است                                                 

  اي شهيدان به خون آغشته در راه حقيقت 

  )1(ان  چشم  شفاعت از شـما داريم ما شرمندگ                                              

                                                 

  .والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته                                     
   

  حسن كريمي سليمي

18/5/1384  

  )ع(علي النقي الهادي مقارن با شهادت حضرت امام 

  

  

  

  

  

  
  

  

  چاپ تبليغات جبهه و جنگ ) ع( اشعار از كتاب خونني نامه عاشقان حسني -١
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  سيد يحيي ساداتي

  مومن در اين عالم در زندان است و بعد از شهادت از زندان خارج 
  )ره(امام خميني                                   .مي شود

 

  

  

  

  سيد يحيي :    نام  

  باالدهيساداتي  :   نام خانوادگي  

   سيد محمد:    نام پدر  

  )سياه مرز(– شهرستان بهشهر : محل تولد  

  ) ماه رمضان شب قدر 19( هجري شمسي 13/8/1347: تاريخ تولد  

 نكا و حوزه علميه) ع(حوزه امام جعفر صادق :    محل تحصيل  

   ندزينو) السالمعليها (چهارده معصوم 

   لمعتين:    ميزان تحصيالت  

  بسيجي  :   عضويت  

   بار 4:    دفعات اعزام به جبهه  

   شلمچه:    محل شهادت  

  13/12/1365    :تاريخ شهادت  

   5/8/1374    :تاريخ دفن  

  باالده كياسرساريروستاي      :مزار شهيد  
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  سيد يحيي ساداتي

                                 .شهادتهاست كه به ملت ما وعده پيروزي مي دهداين 

  )ره(امام خميني 

  

  

  
  قسمتي از وصيت نامه روحاني شهيد سيد يحيي ساداتي 

  

اي مردم ، همواره در زندگي تقوا را پيشه كنيد 

تا هر قدمي كه بر مي داريد ، براي خدا باشد ، 

د و نـاظر اعمـال   چرا كه خدا در هر حال شاه

ماست و با تكيه به ايزد منان است كه مي توانيم 

مكر و حيله هاي دشمنان اسالم را خنثي كرده 

  .و با آنها مبارزه كنيم 

  

  بايد  از شهدا  سرمشق  بگيريم  و  الگوي                       

  خودمان   قراردهيم                  
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  سيد يحيي ساداتي

                           .آن نسيم دل آرا و آن جلوه شور انگيز) شهدا(گوارا باد بر آنان

  )ره(امام خميني 

  

  

  

  

  

  زندگي نامه روحاني شهيد سيد يحيي ساداتي
  

  بسم رب الشهداء و الصديقين 

  »اَشرف الْموت قَتلُ الشهاده«):  ص(قال رسول اهللا
  

  روزيش از خوان خدا مي باشد               شهيد  مهمان خدا مي باشد  

  شهيد با دشمن دين جنگيده             زگلستان  عشق  حق  گل  چيده 

  شهيد  مرتبه  شفاعت  دارد              شفاعت    روز    قيامت     دارد 

  شهيد ديده ي خدا بين  دارد              جا  به  جوار  قرب ياسين دارد

  دا جان  داده                جان  ز  براي  حفظ  قرآن داده شهيد در راه خ

  

در روز روحاني شهيد سيد يحيي ساداتي فرزند سـيد محمـد ،         

سـياه  ( شهرسـتان بهشـهر   هجري شمسي در   13/8/1347دوشنبه 

ــرز ــره      )م ــيادت به ــه از س ــد ك ــؤمن و متعب ــانواده اي م ــين خ   در ب

  .  بدنيا آمد،مي بردند 

شـب قـدر و   ( مـاه رمضـان    19از آنجايي كه تولدش مصادف با     

وخـانواده اش  بود) المؤمنين علي عليه السالم ضربت خوردن امير
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  يحيي ساداتيسيد 

                                .اين شهادتهاست كه به ملت ما وعده پيروزي مي دهد

  )ره(امام خميني 

  ين عليـه السـالم محسـوب    نيز كه از عاشقان و نوادگـان معصـوم  

 را برايش بـر مـي گزيدنـد   » علي«مي شدند ، قاعدتاً مي بايست نام 

  بــود، خــانواده نــام » ســيد علــي«لكــن بواســطه آن كــه نــام بــرادرش 

را براي او انتخاب كردند ، گويا به آنان الهام شـده بـود    »سيد يحيي«

كه همچون حضرت يحيي پيغمبر توسـط دشـمنان ديـن ، بـه شـهادت      

  . اهد رسيد خو

  

در گوش هاي اين نو رسيده ،اذان و اقامه خواندند تا ايـن نـداي       

ملكوتي ، تضمين حيات آتي او گردد و از خداوند متعال در خواست 

  . سعادت و خوشبختي براي او نمودند 

  

ــت و        ــوي وسرشــار از عطوف ــي در فضــاي معن كــودكي ســيد يحي

مهرباني ، در زير سايه ي پدر و مادري مهربان و زحمتكش و دلسوز 

  . و فداكار پسري شد 

  

  

  

  
  تبليغات جبهه و جنگ  –) ع(اشعار برگرفته از كتاب خونبن نامه عاشقان حسين  -)1(  

او از همان دوران كودكي به نماز و رفتن بـه مسـجد و يـاد گـرفتن         

قرآن و شركت در مجالس ديني بويژه ايام عـزاداري سـاالر شـهيدان    

  . در ماه هاي محرم و صفر عالقه داشت 
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  سيد يحيي ساداتي

  .ا به جان و دا قبول مي كندملت ما شهادت ر
  )ره(امام خميني     

  

  : پدرش ضمن بيان مطالب باال در اين مورد مي فرمايد     

به خاطر عالقه زيادش به مراسم دسته روي ، يك زنجير برايش     

خريده بودم تا در مراسم دسـته روي در روز تاسـوعا و عاشـورا    

  . استفاده كند 

شهيد بزرگوار دوران ابتدايي را در دبسـتان روسـتاي شـهيد آبـاد         

  . ت و  با موفقيت كامل پشت سر گذاشتبهشهر با سرع

  

او در همان زمان نيز كمك كار خانواده اش بود زيرا به سـختي هـا       

  . و رنج ها و مشكالت و بي بضاعتي والدينش پي برده بود

از اين رو سعي مي كرد آنان را به زحمت زياد نيندازد و كارهـايش را  

بسـتان بـه كـوره پـز     خودش انجام دهد و عالوه بر آن در تعطيالت تا

خانه ها مي رفت و آجرزني مي كرد تا به قول معروف ، پول تـوجيبي  

خود را به دست آورد و بدينوسيله كمي از بار سنگين خـانواده اش را  

  . بكاهد

همچنين در امر چوپاني به پدر بزرگش كه پدر شهيد اسـماعيل  

  . چهاردهي بود ، كمك مي كرد 

  

در اوايل دوران تحصيلي ابتدايي بود كه طليعـه ي انقـالب اسـالمي        

آغاز گرديد و او نيز مانند ميليونها ايراني،در راهپيمايي ها و تظـاهرات  

بر عليه طاغوت زمان شركت كرد و همدوش و همنـوا بـا مـردم محـل     

  . ندگي اش ،شعار مي داد ز
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  سيد يحيي ساداتي

  .تئوري واقعي اداره جامعه از گهواره تا گور است فقه
  )ره(امام خميني    

  

او اين دوران را از بهترين ايام زندگي خود مـي دانسـت ، از ايـن        

رو از آن زمان به بعد ، در هر فرصت بدست آمده ، بـراي كمـك بـه    

زيـرا خـوب     .  پيروزي انقالب اسالمي ، نهايت اسـتفاده را مـي كـرد   

مي كـه  مي دانست كه زندگي زير سايه پرچم و نظـام جمهـوري اسـال   

داعيه برقراري عدالت و نابودي ظلم و ستم را داشته و دارد ، غنيمتـي  

است كه براي بدست آوردن آن ، خـون هـاي پـاك زيـادي بـر زمـين       

  . ريخته شد 

  

پس از پايان دوران تحصـيلي   روحاني شهيد سيد يحيي ساداتي ،    

ابتدايي وارد مدرسه راهنمايي شد ويكسال درس خواند ولي در سـال  

وم راهنمايي ، احساس كرد كه دروس كالسيك نمي توانـد روح بلنـد   د

و آكنده از ايمانش را اقنـاع نمايـد ، از ايـن رو بـا شـور و عشـقي كـه        

نسبت به معارف ديني و الهي داشت ، تصميم گرفت تحصـيل خـود را   

لـذا بـا مشـورت خـانواده و دوسـتان و      در حوزه علميه ادامه دهد ، 

نكا ثبت نـام كـرد و از محضـر اسـتاداني      آشنايان در حوزه علميه

  . كسب فيض نمود » آقا شيخ رضا صادقي گلوردي« همچون 

  

او حدود دو سال در آن حوزه ، باجديت و كوشـش زايـد الوصـفي        

دروس مقدماتي حوزه را پشت سر گذاشـت ولـي شـدت يـافتن آتـش      

جنــگ در جبهــه حــق عليــه باطــل ، روح سراســر تعهــد و ايمــانش را   



  11

  سيد يحيي ساداتي

                                  .پيروزي را شمشير نمي آرود، پيروزي را خون مي آورد

  )ره(امام خميني 

  سيد يحيي ساداتي

  .مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگي سياه است
  )ره(امام خميني   

  واداشت كه براي دفاع از ايـن ديـن و كشـور بـه جبهـه جنـگ بـرود و        

  . بجنگديارو همراه رزمندگان باشد و در كنارشان 

  

پس از اتمام مأموريت جنگـي بـه در خواسـت يكـي از اسـتادان          

گرامي حوزه به نام حاج شيخ نصر اهللا اسدي سواسري بـه حـوزه   

علـيهم السـالم واقـع در روسـتاي      تازه تأسيس چهارده معصـوم 

  . زينوند رفت و به ادامه تحصيل حوزوي خود پرداخت 

تعلـيم و آمـوزش ، از تزكيـه    شهيد بزرگوار سعي مي كرد در كنـار      

روح و تربيت نفس خود غافـل نشـود و خـود را متخلـق بـه اخـالق و       

آداب اسالمي كند تا جايي كه سجاياي اخالقي اش ، باعث محبوبيت او 

  . در بين خانواده و آشنايان و اهالي شهر شده بود 

  

هر كس با اولين برخوردي كه با او داشت ، صداقت و بـي آاليشـي       

ن اورا در مي يافـت  هيچگونـه غـل و غشـي در برخـوردش ديـده               بود

بيان و گفتار او با نيـت قلبـي اش يكسـان بـود و دوگـانگي و      .نمي شد

  . نفاق در آن وجود نداشت 

  

  حيـا ، امانتـداري و حفـظ اسـرار ،     تواضع و فروتني ، حجـب و     

سعه صدر ، صداقت و راستي ، صفا و صميميت ، صبر و استقامت 

صـرفه    و پشتكار دركارها ، نظم و انظباط ، ادب و وقـار ، قناعـت و  

از او . . . .  جويي ، روحيه تعاون و همكاري، عطوفت و مهربـاني و  
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  سيد يحيي ساداتي

                           .نشان افتخار بر بازوي ملت و جبين امتند)شهدا(اين فداكاران 

  )ره(امام خميني 

در برخـورد   طلبه اي دوست داشتني ساخته بود ، بطوري كه افراد

  . با او جذب اخالق و رفتارش مي شدند 

  

او عاشق و شيفته ي امام خمينـي بـود و ايـن كـه در زمـان حيـات           

ايشان بسر مي برد افتخار مي كرد ، از اين رو عالوه بـر آن كـه خـود    

مقلد و مطيع فرمان امام بود ديگران را نيز به اطاعت از فرامين ايشـان  

  . ترغيب و تشويق مي كرد ) مي دانست) عج(مان كه او را نايب امام ز(

      

عالقه شهيد بزرگوار به حضـور در جبهـه باعـث شـد در ايـام      

تعطيالت حوزه ، به جبهه ها برود و يار و ياور رزمندگان باشد و پس 

» جهاد علمي«از چند ماه ، مجدداً براي ادامه درس و تحصيل كه آن را 

  . مي دانست به حوزه ، باز مي گشت 

  

در شـهرها  ) ص(تا اين كه نواي كاروان سـپاهيان حضـرت محمـد        

. طنين انداز شد و اين در حالي بود كه او در حوزه تحصيل مـي كـرد   

از اين رو تصميم گرفت كه به جبهـه بـرود آن را بـر درسـش تـرجيح      

  . دهد 

  

وقتي كه اين مطلب را با خانواده اش در ميان گذاشت متوجه شد     

ده و مـادرش  ، پدرش براي رفتن به جبهه ثبت نام كـر  كه قبل از آن

اسـت تـا آمـدن پـدر از جبهـه و بهبـودي        ركسالت دارد و او مجبو

  . مادرش ، صبر كند 
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  سيد يحيي ساداتي

                                .فقه تئوري واقعي اداره جامعه تا گهواره تا گور است

  )ره(امام خميني 

مطـرح  ) عـج (پس از چند ماه وقتي كاروان سپاهيان حضرت مهدي     

شد ايشان ديگر طاقت ماندن در پشت جبهه را نداشت و در حوزه نيـز  

دوستانش كه متوجـه ايـن موضـوع    . ق كرده بود رفتار و كردارش فر

شدند به او سفارش كردند كه تحصيالت حوزويش را ادامه دهد و اين 

  :سنگر را حفظ كند ، ولي او در پاسخ مي گفت 

امروز بزرگترين درس ما، حضور در جبهه است و نبايد امام    

  . و رزمندگان را در چنين شرايطي تنها بگذاريم 

  

  ما اهل كوفه نيستيم امام تنها بماند 

  مگر امت بميـرد امام تنها بـماند                                            

  

زد خود فرا خواند و علت بي توجهي بـه درس را  استادش او را به ن    

  . از او جويا شد 

  : او در حالي كه اشك از چشمانش سرازير مي شد ، گفت    

مطـرح شـد ،   ) عج(از وقتي كه كاروان سپاهيان حضرت مهدي «     

توانم تحمـل داشـته    نمي دلم دارد براي جبهه ، پاره مي شود ، ديگر

  » . باشم 

پس از آن وقتي به منزل بازگشت ، پدرش از جبهه آمده و مـادرش      

نيز بهبود يافته بود ، لذا او با خوشـحالي از خـانواده تقاضـاي اجـازه     

  . براي رفتن به جبهه كرد و آنان و نيز با رفتنش موافقت كردند 

سپس براي خداحافظي از دوستان حوزوي اش بـه مدرسـه علميـه        

  . آنان خداحافظي كرد  زينوند رفت و از
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  سيد يحيي ساداتي

  .پيروزي شمشير نمي آورد پيروزي را خون مي آورد
  )ره(امام خميني        

  تا  زمزمه ي  عشق جهانگير شود   

  در  مدرسه  و معركه تفسير شود                                                   

  از مدرسه رفتي تو به سوي جبهه            

  در عشق روا نيست كه تأخير شود                                                 

   

هجـري   21/11/1365، در تـاريخ  وحاني شهيد سيد يحيي ساداتي ر

عازم جبهه شد و ) عج(شمسي همراه كاروان سپاهيان حضرت مهدي 

  . اين آخرين بار حضور در جبهه و نبرد با دشمن بود 

او كه در جستجوي حق و حقيقت و رسيدن به معرفـت الهـي جبهـه        

  شده بود و شوق پرواز به سوي معبود و معشوق خود داشت ، 

سر انجام پس از چندين بار حضور در ميادين مختلف رزم و جبهه 

) اعزام بـه جبهـه    روز از 22پس از (شمسي  13/12/1365در تاريخ 

كه عاشـقانه بـه سـوي آتـش      همچون پروانه اي شلمچهدر منطقه 

شمع كشيده مي شود بـه سـوي معشـوق خـود جـذب شـده و بـا        

  . شهادت به لقاي الهي نائل گرديد 

سال در منطقه نبرد باقي ماند تا اين كـه   9اما جسد مطهرش حدود     

دفن گرديـد   روستايباالده ازتوابع ساريكشف گروه تفحص در پس از

 .  

  

  : ود شهيد در هنگام دفن فرممادر   
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  سيد يحيي ساداتي

  .شهادت براي ما فيض عظيمي است
  )ره(امام خميني    

و فــداي ســر آن حضــرت و ) ع(او را تقــديم بــه امــام حســين «     

از خداوند مي خواهم كه اين فرزنـدم را  . كردم ) عج(حضرت مهدي 

  » . از ما قبول كند 

  : و پدر محترمش با افتخار فرمود 

 –) ع(ما اين قرباني را در اه خدا و براي پسـر حضـرت فاطمـه    «     

  » . تقديم كرده ايم  –) ع(امام حسين 

يادش گرامي و راهش پر رهرو و روانش غريق رحمت جاودانه ي 

  .انوار خدايي باد 

  

  يا رب شهيدان در شهادت ها چه ديدند 

  ند و سوي تو هجرت گزيدند  كز ما بريد                                            

  پيرايه ي  وابستگي    از    تن    بريدند 

  آزاد   گرديدند   و   سويت   پر كشيدند                                             

  در   راه   اسالم    از    جان    گذشتند

  )1(را   با    خون   نوشتند پيمان خود                                                         

  
  

  خاطراتي از  زندگاني  روحاني شهيد سيد يحيي ساداتي

  )خواهر شهيد(

  

  كسب رضايت والدين براي رفتن به جبهه  - 1
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  سيد يحيي ساداتي

                                 .بحقيد همانطوري كه امام سيد الشهدا بحق بود) شهدا(شما 

  )ره(امام خميني 

براي پدر و مادر خود احترام خاصي قائل بـود و حركـت و كـاري        

  . انجام نمي داد كه موجب رنجش والدينش بشود 

مي خواستند به جبهه اعـزام  ) ص(زماني كه كاروان سپاهيان محمد    

شوند ، او خيلي دلش مي خواست همراه آنان به جبهـه بـرود ولـي از    

آنجايي كه پدرم همراه آن كاروان عازم جبهه بود و مادرم هم كسالت 

داشت به او گفتند كه بايد تا بازگشتن پدرت ، صبر كني ، او نيز بـراي  

  . والدينش صبر كرد  جلب رضايت
  چاپ تبليغات جبهه و جنگ  –) ع(اشعار برگرفته از كتاب خونين نامه عاشقان حسين  -)1(

آمـاده اعـزام   ) عج(هنگامي كه كاروان سپاهيان حضرت امام مهدي     

  . به جبهه بود ، او به والدينش ، موضوع جبهه رفتنش را مطرح كرد 

  من تازه از جبهه آمدم ، شـما بـراي چـه جبهـه     : ابتدا پدرش گفت     

  .. . مي روي؟

  

ايشــان ناراحــت شــد و بــه رختخــواب رفــت و از چشــمانش اشــك     

ير مي شد تا اين كه با اشاره مادر ، پدرش بـه طـرف او رفـت و    سراز

  : به او گفت 

بلند شو پسرم ، ما بايد دشمن را ذليل و خـوار بكنـيم و امـروز        

  . جبهه نياز به جواناني مثل شما دارد 

ايشان با شـنيدن ايـن حـرف از رختخـواب بلنـد شـد و پيشـاني و            

رفتـار ، رضـايت والـدينش را     صورت پدرش را بوسيد و با اين گونـه 

  . براي رفتن به جبهه و دفاع از اسالم كسب نمود 
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  سيد يحيي ساداتي

مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگي سياه است و ما امروز به انتظار 
  )ره(امام خميني                               .شهادت نشسته ايم

  اليق شهادت  - 2

او با برقراري ارتباط معنوي و روحاني ، مخاطبـان خـود را جـذب        

مي كرد و تحت تأثير قـرار مـي داد و بـه دوسـتان و آشـنايان و اهـل       

در آخرين خانواده ، عشق مي ورزيد و رفتارش چنان بود كه هر كس 

برخورد او را مي ديد، مي گفت كه اين پسر واقعـاً وفقـط و فقـط اليـق     

  . شهادت مي باشد

      

  متواضع و فروتن  - 3

با همه با تواضـع و فروتنـي رفتـار مـي كـرد ، بزرگتـر و كـوچكتر            

ــه        ــه هم ــرد و ب ــي ك ــالم م ــه س ــه هم ــرد و ب ــي ك ــي نم ــرايش فرق   ب

  . مي گذاشت 

با طالب حوزه نيز برخورد بسيار خاشعانه و خاضعانه داشـت      

بطوري كه برايشان ، برادري دوست داشتني بود و اگر يك روز در 

  . ي كردند كه به وجودش نياز دارند حوزه نبود ، احساس م

  

  خصايص اخالقي  - 4

عالوه بر تواضع و فروتني ، در امانت داري و حفظ اسرار ديگـران      

  بســيار كوشــا بــود و در تمــام كارهــا ، فقــط و فقــط خــدا را در نظــر  

هم در بيان و هم در عمـل ،  (مي گرفت و مي توانم بگويم در كارهايش 

  . ريا و خود نمايي وارد نشده بود  از ائبه ايش) هم در قلم و هم در قدم
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  سيد يحيي ساداتي

                                 .رادمرداني هستند كه در جستجوي حيات سرچشمه راه يافتند شهدا

  )ره(امام خميني 

پست و مقام ، مسئوليت داشتن يا نداشتن ، مكان خـاص بـودن يـا    

نبودن برايش مطرح نبود و از نظرش فرقي نداشت و آنچـه بـراي   

او مهم بود اين كه بتواند رضايت خداوند تبارك و تعـالي را كسـب   

  . نمايد 

به نظم و انضباط و وقت شناسي خيلـي اهميـت مـي داد و بيهـوده         

  . وقت و عمر عزيزش را تلف نمي كرد 

ــبر و         ــين در ص ــتكاري و همچن ــتگويي و درس ــداقت و راس در ص

عـالوه بـر اينهـا ، در برخـورد بـا      . ، زبانزد عام و خاص بود استقامت

افراد مختلف با خوشرويي و خوش زباني مواجه مي شد و با صـفا و  

صميميت خاص ، همه را شيفته ي اخالقش مي كـرد و در يـك كـالم ،    

   .جاذبه اش بيشتر از دافعه اش بود 

  

  مقيد به مسائل ديني و مذهبي  - 5

نماز اول وقت را بر همه چيز و كارها مقدم مي شمرد ، بطوري كـه      

هر جا صـداي اذان را مـي شـنيد بـه اقامـه نمـاز مشـغول مـي شـد و          

كارهايش را جوري تنظيم مـي كـرد تـا اول اذان و وقـت نمـاز بتوانـد       

جماعت برگزار كند ،  نمازش را بخواند آن هم سعي فراوان داشت تا به

ه گفته همرزمانش ، بعنوان امام جماعـت در سـنگر   حتي در جبهه هم ب

  . نماز مي خواند 

  . هميشه دائم الوضو بود     

بعد از نماز نيز به تعقيبات نماز مي پرداخت و مسـتحبات را بجـاي       

بويژه به نماز شب خيلي توجه داشت و به خـادم و سـرايدار    آورد
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  سيد يحيي ساداتي

  .را از دل و جان دوست دارم) يادگاران شهدا(شما 
  )ره(امام خميني       

شـب او را   حوزه سفارش كرده بود كه اگر خواب ماند بـراي نمـاز  

  . بيدار كند 

با قرآن انس خاصي داشت ، عالوه برآن كـه قبـل و بعـد از نمـاز ،         

قرآن مي خواند ، در شـب و قبـل از خوانـدن نمـاز شـب ، مقـداري از       

  . قرآن را تالوت مي كرد

  

شبها در هنگام قرائت قرآن ، از روشنايي المپ استفاده نمي كرد     

و از روشنايي فانوس قرآن مي خواند وقتي علت ايـن كـار را از او   

  : مي پرسيدند ، مي گفت 

  » .نمي خواهم مزاحم خواب ديگران شوم«    

  

نسبت به اجراي احكام شـرعي در جـزء جـزء زتـدگي اش ، بسـيار          

لقمه حالل مي خورد و از حرام پرهيز مي كرد ، . حساس و پايبند بود 

گر چه از مال دنيا بهره ي آن چناني نداشت ولي در حسـاب خمـس و   

به ديگران نيز توصيه مي كرد كه رعايت حـالل  . زكات خود دقيق بود 

اين بـاره خـاطرات زيـادي دوسـتان و آشـنايان او      و حرام كنند و در 

  .دارند 

  

  آرزويش شهادت بود  - 6

عاشق شهادت في سبيل اهللا بـود ، هـر گـاه از شـهيد و شـهادت          

ان شاء اهللا ما هم اليـق شـهادت   «:   سخني به ميان مي آمد مي گفت 

  » باشيم 
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  سيد يحيي ساداتي

                              .راه خدا مهيا هستيم ما براي فداكاري حاضر و براي شهادت در

  )ره(امام خميني 

. به خانواده شهدا احترام ويژه اي مي گذاشت و به آنها سر مي زد     

آخرين باري كـه او بـرايم تلفنـي زد    :  يكي از مادران شهيدمي گفت 

ضمن خداحافظي گفت كه برايش دعا كنم تا به فيض شـهادت نائـل   

ر دفتـر خـاطراتش ، نمونـه هـايي از روياهـاي صـادقانه را       و د . شود

  . نوشته كه بيشتر آن خوابها ، خواب شهدا و دوستان شهيدش بود 

  

  شهدا را الگو خود قرار مي داد  - 7

  از رفتــار و كــردار بعضــي از شــهدا بــراي مــا مثالهــايي مــي زد و      

 بايد از آنان سرمشق بگيـريم و الگـوي خودمـان قـرار    : مي گفت كه

  : بعنوان مثال مي گفت. دهيم

شهيد سيد حسن نجفي كه فرمانده گردان بود وقتي زمـان خـوردن       

شام مي رسيد ، شام خود را بين رزمندگان تقسيم مي كرد و مي گفت 

اما سيد يحيي مي گفـت كـه خـود ديـدم ايشـان      .كه ميلي به غذا ندارم 

ن آورد و بلند شد و نـان خشـك را از درون پالسـتيك بيـرو     نيمه شب

  . خورد 

  

  در حد توان به جبهه كمك مي كرد  - 8

او عالوه بر آن كه چندين بار بعنوان رزمنده به جبهه رفته بود ، از     

مختصر شـهريه و  . نظر اقتصادي و تبليغي نيز به جبهه كمك مي كرد 

در آمدي كه داشت براي كمك به جبهه ها مي فرستاد و ديگران را نيز 

حد توان به جبهه كمك كـردن ، ترغيـب و تشـويق           به جبهه رفتن و در

  . مي كرد 
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  سيد يحيي ساداتي

  .خونهاي جوانان ما بر مسلسلها غلبه كرد
  )ره(امام خميني    

  خاطره اي از استاد حوزه 

  )االسالم نصر اهللا اسدي سواسري   حجت(

  

  طلبه اي نمونه -9

، طلبـه اي متعهـد و متعبـد و     طلبه شهيد سيد يحيي ساداتي باالدهي

مخلص بود كه به خاطر محاسن نيكويي كه در او سراغ داشتم پس از 

السـالم زينونـد ، از او    تأسيس حوزه علميـه چهـارده معصـوم علـيهم    

  .دعوت كردم كه براي تحصيل به اين حوزه تازه تأسيس بيايد 

او پس از پايان مأموريت جبهه ، به اين حوزه جهت ادامـه تحصـيل       

  . علوم ديني آمد و با جديت و كوشش ، دروس را فرا مي گرفت 

  

عالوه بر تحصيل ،كليه امور فرهنگي و مراسم هـايي كـه در حـوزه        

  بــه شايســتگي آنهــا را انجــام  برگــزار مــي شــد بعهــده ايشــان بــود او

  . مي داد 

  

وجود ايشان در اين حوزه ، نه تنها همه چيز من بود بلكـه همـه       

چيز حوزه بود، ايشان در تقوا ، تعهد ، اخـالق اسـالمي ، عبـادت و    

  . تهجد در اين حوزه بي نظير و نمونه بود 

  

اكثر جمعه ها حتي المقدور مقيد بود در مراسـم دشـمن شـكن نمـاز         

راهپيمايي حضـور   و همچنين در مراسم هاي شهدا و جمعه شركت كند 

  .  مي يافت
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  سيد يحيي ساداتي

            .اين شهيدان دين خود را به اسالم و ملت شريف ايران ادا نمودند

  )ره(امام خميني 

  او بــه حضــرت امــام خمينــي و انقــالب اســالمي و جبهــه و جهــاد      

عطيالت تابسـتان را در جبهـه هـاي    بي نهايت عشق مي ورزيد و ايام ت

  . حق عليه باطل مي گذراند 

  . او يك طلبه رزمنده و يك بسيجي مخلص و ايثار گر بود     

  

مطـرح  ) ص(ان سپاهيان حضـرت محمـد   وركايادم هست وقتي كه     

  شــده بــود و آنــان فــوج فــوج بــه جبهــه هــاي حــق عليــه باطــل روي  

مي آوردند و پدر محترم و بزرگوارش نيز همراه آن كاروان اعزام بـه  

  جبهه بود ، 

ايشان نيز قصد كرد كه همراه آن كاروان به جبهه اعزام شود ولي بـه  

خاطر آن كه مادرش كسالت داشـت ، مـادربزرگ ايشـان يعنـي مـادر      

شهيد بزرگوار اسـماعيل چهـاردهي بـه مـن فرمـود كـه بـا توجـه بـه          

ي مادر آقا سيد يحيي كه تازگي عمـل جراحـي كـرده و    وضعيت مزاج

بستري است و پدرش نيز عازم به جبهه است شما فعالً آقا سـيديحيي  

را قانع كنيد كه به جبهه نرود تا مادرش بهبودي يابد و نيـز پـدرش از   

  . جبهه باز گردد 

  

  . پس از آن كه با او صحبت كردم ، قانع شد و درسش را ادامه داد     

مدتي از اين واقعه گذشـت تـا ايـن كـه كـاروان سـپاهيان حضـرت            

من ديدم ايشان در حـوزه بـا حالـت گرفتـه و     . مطرح شد ) عج(مهدي 

ايش را خوب نمي فهمد و حواسش جـاي  ناراحت بنظر مي آيد ، درسه

  . ديگري است 
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  سيد يحيي ساداتي

                                  .خون شهيدان ما امتداد خون پاك شهيدان كربالست

  )ره(امام خميني 

  سيد يحيي ساداتي

                             .ق مي خوردندشهيدان زنده اند، پيش خدا زنده اند، آنها رز

  )ره(امام خميني 

او را به دفتر آوردم و خيلي دوستانه با او صحبت كردم كه مسـئله      

  . . . آمده ؟  بوجود برايت مشكلي چيست؟ چرا ناراحتي ؟ مگر گرفتاري و

   

خدا شاهد است ديدم يك مرتبه اشك از چشـمانش سـرازير شـد و        

بـا  ) انفجـار نـور  (م صورتش پخـش مـي شـد    در همان حال نور از تما

  :صداي بلند گريه كرد و فرمود 

مطـرح شـد ،   ) عج(از وقتي كه كاروان سپاهيان حضرت مهدي «     

دلم دارد براي جبهه ، پاره مي شود ، ديگر نمي توانم تحمل داشـته  

  » . باشم 

  

  عزيزم ، همانطوري كه خـودت مـي دانـي مـن هـم بـه جبهـه        : گفتم     

مندم و طلبه هايي كه مي توانند به جبهه بروند ، آنها را تشـويق   عالقه

مي كنم ، بنابراين از طرف بنده و حوزه ، هيچ مانعي نـدارد ، از همـين   

  . امروز مي تواني بروي ولي االن پدرت هنوز در جبهه است و نيامده 

  

  : او با يك جمله منطقي پاسخ داد     

پدرم در جبهه هست براي خودش محسوب مي شود ولي وظيفـه  « 

  من چيست؟ آيا وظيفه من را انجام مي دهـد و از مـن رفـع وظيفـه     

  » مي شود ؟ 

بالفاصله او را در آغوش گرفته و پيشاني نـورانيش را بوسـيدم و       

انديشه منطقي اسالمي را تحسين كردم و همين گفتار ايشـان را از آن  

موقـع تــا كنـون در مراســم بـزرگ شــهدا و مجـالس متعــدد ، بعنــوان     
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  سيد يحيي ساداتي

  .رهبران اين نهضت هستيد) خانواده هاي شهدا(شما 
  )ره(امام خميني   

ــه اســالم و انقــالب اســالمي و    ــاالترين منطــق تعهــد ب بزرگتــرين و ب

  . رح كردم حاكميت واليت فقيه مط

  

پـدرم از جبهـه    :ايشان با خوشحالي رفت و روز بعد آمـد و گفـت       

بازگشته و من هم در كاروان ثبت نام كردم و حاال براي خداحافظي 

از همه دوستان حوزوي ام آمدم تا چند روزي كه قبـل از اعـزام در   

ظاهراً در جبهه قـبالً نتوانسـت روزه   (منزل هستم روزه هاي قضا 

   .را به جاي آورم  )بگيرد 

  

با يكايك دوستانش خداحافظي كرد و حالليت طلبيد ، موقع رفتن به     

من قول داد كه در صورت رسيدن به فيض شهادت ، از حقير شـفاعت  

  . كند 

  

از آن زمان كه به جبهه رفت تا كنون من در حوزه احساس تنهـايي      

  . . . مي كنم زيرا او همه چيز حوزه بود

        از خــداي بــزرگ و منــان مــي خــواهم بــه حــق همــه مخلصــان

ا ، بـه مـا اخـالص    در گاهش از شـهدا و مفقـودين و جانبـازان و اسـر    

عطا فرمايد و به مت به آرمان هاي پاك و مقدسشان بيشتر در راه خد

  . خانواده هاي معظم اين عزيزان صبر و اجر جميل مرحمت فرمايد 
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  سيد يحيي ساداتي

                              .آن نسيم دل آرا و آن جلوگيري شور انگيز) شهدا(گوارا باد بر آنان

  )ره(امام خميني 

  گزيده اي از نوشته هاي يكي از دوستان شهيد 

  

چه سعادتمندانه مي ميرند و مي رزمند مجاهدان حق پـويي كـه         

آنان كه بـذر عشـق ، خلـوص ،    . به دنيا چونان مزرعة عقبي مي نگرند 

  راسـتي ، تقـوا ، ايمـان ، جهـاد و سـعادت      . نيت پاك ، ايثار ، صـدافت  

  مــي كننــد و رضــوان خــدا را در آغــوش  مــي پاشــند ، بهشــت را درو

  . مي گيرند 

به او كه قلب پـاكش ،  . حيات نوينش مبارك باد » يحيي سيد«بر     

نهـالي كـه از   . كشتگاه ارزش هايي بود كه نهال شهادت را رويانـد  

  . خون الهام بخشش تغذيه كرد 

    

شكوفه هاي معطر اين درخت تناور ، همواره عطر عشـق را در بهـار     

را ) عـج (ابدي زندگي جاويدش مي پراكنـد و منتظـران مهـدي موعـود     

  . آمادگي و شوق ديدار مي بخشد 

اين شهيدان زنده با قلم ايمان صحنه ها را مي نگارند كه پروردگـار      

مهربان و رحيم شان به پاس اين همه ايثار جزايشان مي دهـد ، و چـه   

  . جزايي رفيع تر از شهادت و چه منزلي رفيع تر از منزلت شهيد 

  

وقتي زندگاني روحاني شهيد سيد يحيي ساداتي مي نگريم ،گويا    

پر ارجي را در مي يابيم كه زمينـه سـاز شـهادت ايـن      واقعيت هاي

  . چنين پرشكوه شده است 
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  سيد يحيي ساداتي

  .اين شهادتهاست كه به ملت ما وعده پيروزي مي دهد
  )ره(امام خميني     

، اگر چه مي دانيم كـه قلـم زدن در    سيد يحيي جان ، برادر عزيزم    

مورد حيات و زندگي پر ثمر و نيكويت ، روح بلندت را مي آزارد ، چرا 

كه هرگز خوشت نمي آمد كه از خوبيهايت سخن به ميان آيد ولـي مـا   

نيز براي ارج نهادن به اين حيـات غـرور آفرينـت ، چـاره اي جـز ايـن       

  . نداشتيم 

  . باشد تا با تشريح آن ، درس حيات  و شهادت را بياموزيم     

  

براي همـه افـرادي كـه درشـعاع     » سيد يحيي«شهادت پر افتخار     

داشتند ،   او را مي شناختند و با او سر و كار داشتند و وجود او قرار

  . قعه اي جانگداز و رنجي طاقت فرسا بوده و هست وا

او با درك فلسفه زيستن از معلمان و مناديان مكتب درس آمـوختن      

از آنان به مقامات واالي معنوي دسـت يافـت و بسـان هـزاران شـهيد      

ديگر در كربالي ايران اسالمي خاطرات شهداي صدر اسـالم را زنـده   

  . كرده بود و تاريخ را ديگر بار تجسم عيني ببخشيد 

  

دوست داشتني بـراي همرزمـانش    دوست و برادر» سيد يحيي«    

ايشان . بسيار دوست مي داشتند  انبود و به همين جهت او را ديگر

وقتي كه به منزل تشريف مي آوردند ، نسبت بـه همـه فروتنـي و    

  . تواضع نشان مي دادند 

  او در راه هدفش ، سماجت به خـرج مـي داد و وقتـي كـه چيـزي را          

ي رسيدن به آن معني مـي كـرد ،   مي خواست و زماني كه هدفي را برا

ديگر آرام نداشت و تا آخر كار مي كرد و خطرات را با جان مي خريد 
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  سيد يحيي ساداتي

  .ملت ما شهادت را به جان و دل قبول مي كند
  )ره(امام خميني    

و لذا براي رسيدن به بزرگترين آرزويش كه شهادت بـود ، سـر از پـا    

  . نمي شناخت تا اين كه به شهادت رسيد 

     

وقتي پاي تحليل و جريانات و خطوط مختلف پيش مي آمـد بـا شـور     

. ك عميق ، از خط امام امت خميني كبيـر سـخن مـي گفـت     خاص و در

آنچنان امام خميني در وجودش عجين شده بود كه گويـا سـالياني بـا    

  . امام زندگي كرده بود 

  

دعـاي كميـل ، دعـاي    آن شهيد بزرگوار در مراسم هـاي قـرآن ،       

      سـخنراني هـا شـركت    ا و مجـالس شـهدا و  رتوسل ، زيارت عاشـو 

مي كرد ، حتي در مراسم يكي از شهداي روسـتاي زاغمـرز بهشـهر    

  . سخنراني نمود 

  ايشــان هميشــه در نمــاز جمعــه شــركت مــي كــرد و در ايــن بــاره      

  : مي گفت 

كنـد چـرا كـه    وظيفه هر مسلماني است كـه در نمـاز جمعـه شـركت     « 

   ». شركت هر نفر در نماز جمعه خاري به چشم ضد انقالبيون است 

  

يكي از ويژگي هاي ايشان ، تشـخيص شخصـيت و ارزش هـاي        

افراد بود به اين معني كه خيلي سريع ، افراد خوب و بد و انقالبـي  

  . را تشخيص مي داد 

ت و موفـق  آن شهيد بزرگوار در تعطيالت تابستان به جبهه مي رفـ     

  . يار و ياور رزمندگان باشد  چهار بار در هواي گرم خوزستانشد 
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  سيد يحيي ساداتي

  خونهاي جوانان ما بر مسلسلها غلبه كرد
  )ره(امام خميني    

همــراه كــاروان ســپاهيان  21/11/1365آخــرين بــار در تــاريخ     

روز بعد از رشـادت   22عازم جبهه شد و حدود ) عج(حضرت مهدي 

اسفند ماه سـال   13ها وشجاعت هايي كه از خود نشان داد در شب 

، همانند پروانه اي كه عاشقانه بـه سـوي    در خط مقدم جبهه 1365

 آتش شمع كشيده مي شود بـه معشـوق خـود مـي رسـد و پـا در       

  . حجله ي آذين بسته بهشت نهاد

  

تا ايـن  سال در كربالي جبهه باقي ماند  9اما جسد مطهرش حدود     

كه پس از تفحص به شهر و روستايش باز گردانـده شـد و در تـاريخ    

  . در تشييع جنازه اي با شكوه به خاك سپرده شد  8/5/1374

  : مادرش در اولين برخورد با تابوت شهيد فرمود 

و فداي سرش و حضرت امـام مهـدي   ) ع(او را تقديم به امام حسين    

  . ن فرزند را از ما قبول كند كردم و از خدا مي خواهم كه اي) عج(

  

  : پدرش نيز با افتخار فرمود   

 - )ع(ما اين قرباني را در راه خدا و بـراي پسـرش حضـرت فاطمـه         

داده ايم و بدينسـان او را بـه صـاحب اصـلي آن بـا       –) ع(امام حسين 

  . رضاي كامل تقديم كرديم 

  آن   بي   نيازند شهيدان  مـحرم دانـاي رازنــد         مقيم  خلوت   

ز  سودايي كه بامعبود كـردند       به  دنيا  و  به عقبي سـرافرازند  

   شهيـدان  شاهـدان    انقـالبند        شهيدان    شعله هاي     آفتابند
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  سيد يحيي ساداتي

افتخار مي كنم در ميان مسلمانان يك همچون جوانهاي رشيد و متعهد 
  )ره(امام خميني                    .هست

  كاتب حسين است       شهيدان   برگهاي   اين    كتابند  را كتاب عشق

  ن جسم عالم را چو جانند شهيدان عاشقــاني جــاودانند       شهيدا

    )1(جهان عشـق دارد كهــكشانـي       شهيدان   اختر  اين كهكشانند
  

     
  اثر محمد علي مرداني  –اشعار برگرفته ار كتاب فروغ ايمان  -)1(  

  

  

  سيديحيي ساداتي نامه روحاني شهيد وصيت                 

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

و قاتلُوهم حتي ال تكُونَ فتنه ويكُونَ الّدين كُلُّه للّه فَان انتهوا فَانَّ اَهللا . . . 
   صريلُونَ بمع39سوره انفال آيه (                                           بِما ي  (  

اي مؤمنان با كافران جهاد كنيد كه در زمين فتنه و فسـادي ديگـر   . . . 

نماند و آئين همه دين خدا گردد و چناچه دست از كفر كشيدند خدا به 

  . اعمالشان بصير و آگاهست 

  

و ) ص(محمـد مصـطفي    بر پيامبران و خاتم انبيـاء  با سالم و درود    

بر سـرور آزادگـان و معلـم شـهادت      سالم و درودائمه معصومين و 

  . كه درس شهادت را به ما آموخت) ع(حسين بن علي 
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  سيد يحيي ساداتي

  .گريه كردن بر شهيد زنده نگه داشتن نهضت است
  )ره(امام خميني   

) عـج (بر مهدي موعود منجي عـالم بشـريت    و با سالم و درود

  .فرياد درس امت اسالمي 

ر انقـالب اسـالمي ايـران    فراوان به رهبر كبي و با سالم و درود

اسـت و بـا   ) ص(حضرت امام خميني كه شخصي از تبار پيامبر اكرم 

انفاس قدسيه خود امت مظلوم و شهيد پرور را بر عليه كفر و ستم بـه  

به علماء اعالم و شهدا از صـدر اسـالم    با سالم و درودقيام خواند و 

و جنوب تا كربالي حسين و از كربالي حسين تا كربالي خونين غرب 

و رزمنـدگان جـان بـر كـف اسـالم و       و سالم به انصار حسينايران 

به خانواده هاي معظم شهدا كه براستي نور چشم ملـت   سالم و درود

  . ما هستند 

بـر اسـاس وظيفـه الهـي     ) باالدهي(اينجانب سيد يحيي ساداتي     

وصيت نامه ام را هر چند نارسا باشد به ملـل مستضـعفين جهـان    

  .بيان مي نمايم 

  

  . . . بنام اهللا پاسدار حرمت خون شهيدان . . . 

  ))) وال تقُولُوا لمن يقْتلُ يف سبيلِ اِهللا اَموات بلْ اَحياٌء ولكن ال تشعرونَ ((( 
  ) 154سوره بقره آيه (

به كسانيكه در راه خدا شهيد مي شوند مرده مپنداريد آنها نمرده اند « 

  » . بلكه زنده اند ولي شما اين واقعيت را درك نمي كنيد 

كه بدنهاي ما براي مردن آفريده شد پس چه بهتر كه  حال آن

  )) . ع(امام حسين ((اين مردن ، مرگ در راه خدا باشد 
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افتخار مي كنم در ميان مسلمانان يك همچون جوانهاي رشيد و متعهد 
  )ره(امام خميني                    .هست

تقـوي و   -1زي و حاكميـت اسـالم اسـت    اي مردم سه عامـل پيـرو     

ي بـين مــردم و دوري از  وحـدت كلمــه و همبسـتگ   -2پرهيزگـاري  

  . پيروي از واليت فقيه و مطيع فرمان او  -3عيت تفرقه و دو

  

و ما در درازترين و طوالني ترين شب يلداي ستم بـوديم و شـفقي       

سـرخي  «بود كه ما بسوي شفق عاشقانه دويديم و بايد ثابت كنـيم كـه  

  » . باالتر از سياهي است 

آري بعد از هزار و چهارصد سال تحمل و رنج و ستم فرزند 

خميني عزيز به پا خواست اي مردم در امام  رسول اهللا امام بزرگوار

دقيق شويد و مطيع اوامر او باشيد اگر قدر او را ندانيم بـه عـذاب   

      .ار اين نعمت الهي باشيمزدچار مي شويم آري ما بايد شكر گ الهي

درنـگ بايـد بـراي     اي مؤمنان روز امتحان الهي فرا رسيده بـي 

شتر و اتحادتان پشـتوانه اي  جهاد برخيزيم و يكسره با تالش و كار بي

) ع(محكــم بــراي انقــالب خونبــار اســالميمان باشــيم وارثــان حســين 

همواره در تاريخها مي جوشد و مي خروشد تا تاريخ ها را بجوشانند 

تا كربالي ديگر براي هميشه تكرار شود تاريخ جهاد را شيعه با ايمان 

سـت بايـد   و خون خود ورق مي زند جهادي كه يكي از فروعات ديـن ا 

گوش به فرمان واليت امر باشيم و خود را آماده براي جهاد و مبارزه 

  : مي فرمايد) ع(با استكبار جهاني بكنيم كه حضرت علي 

  

همانا جهاد برترين اعمال بعد از اسالم و ايمان كه قوام و سـتون      

  . دين مي باشد و اجر عظيم همواره با عزت و سر بلندي دارد 
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افتخار مي كنم در ميان مسلمانان يك همچون جوانهاي رشيد و متعهد 
  )ره(امام خميني                    .هست

  تـا هـر قـدمي كـه     اي مردم همواره در زندگي تقوي را پيشه كنيـد      

بر مي داريد براي خدا باشد چرا كه خدا در همه حـال شـاهد  نـاظر    

  ايـزد منـان اسـت كـه مـي تـوانيم مكـر و        و بـا تكيـه بـه     اعمال ماست

  .حيله هاي دشمنان اسالم را خنثي كرده و با آنها مبارزه كنيم

از علمـاي اســالم ك در خــط   بـرادران و خــواهران حــزب اهللا  

واليت فقيه گام بر مـي دارنـد پيـروي كنيـد و قدرشـان را بدانيـد اگـر        

خداي نكرده خود را از روحانيت جدا بدانيد طبعاً اسـالم از دسـت مـا    

  .خارج مي شود

و شما اي روحانيون عزيز هـيچ موقـع خودتـان را از امـت      

و به جهاد دعـوت  حزب اهللا جدا ندانيد و آنها براي وحدت به اسالم 

  .كنيد

ــز باشــيد شــما      ــام عزي ــان ام ــواي مســلح گــوش بفرم و اي ق

سربازان امام زمان هسـتيد و در مراسـم هـاي نمـاز جمعـه و دعـاي       

كميل و ديگر مراسم ها شركت كنيد و مشـت محكمـي بـه دهـان يـاوه      

گويان شرق و غرب و منافقين داخلي و خارجي بزنيـد و امـام را تنهـا    

  .نگذاريد

مـن در طـول عمـرم خـدمتي بـه       اي پدر و مادر عزيزم و شما 

شما نكردم و خيلي شرمنده هستم و از شما پـدر و مـادر عزيـز طلـب     

عفو و بخشش مـي نمـايم و از خداونـد بـزرگ خواهـانم كـه بـه شـما         

عزيزان صبر بزرگ عنايت فرمايد اما چه كـنم كفـار بـه اسـالم عزيـز      

عي در ايـن راه مقـدس   هجوم آورده و من بر اساس وظيفه الهي و شر

تا بتوانم به نـداي هـل مـن ناصـراً ينصـرني      و پر بار قدم نهادم و 
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افتخار مي كنم در ميان مسلمانان يك همچون جوانهاي رشيد و متعهد 
  )ره(امام خميني                    .هست

حسين زمان خود امام امت لبيك گـويم و ديـن خـود را نسـبت بـه      

  .اسالم عزيز ادا  بكنم

و همچنين از شما مي خواهم بعد از شهادتم غمگـين نباشـيد و    

در عزايم گريه نكنيد كه چون شب داماديم اسـت وشـما آرزو داشـتيد    

كه يك روزي بنده را داماد كنيد ولي افتخار مي كنم كـه حسـين عزيـز    

را بزانـو گرفـت و   اين غريب آغشته به خون كربال دامادم كرد و سرم 

از خداي بزرگ بخواهيد كه اين قرباني كوچـك را در راهـش را مـورد    

  .قبول خودش قرار بدهد

و هميشه از خانواده هـاي معظـم شـهداء ، مفقـودين ، اسـراء ،       

معلولين ، و امت حزب اهللا و شهيد پرور دلجـويي كنيـد و امـام را دعـا     

اشــيد و هميشــه در كنيــد و امــام ورزمنــدگان اســالم را يــارو يــاور ب

  .مراسم هاي سياسي عبادي و مذهبي شركت كنيد 

زينب باشد صبر تو چـون  حضرت  هاي ادرم گريه تو چو زمزمه م

صبر فاطمه زهرا باشد پدرم و مادرم اگر مي خواهيـد بـرايم گريـه    

و مظلومـان   )ع(كنيد ، گريه تان را براي غريبي ابا عبداهللا الحسـين 

  .كربال بكنيد 

  

  )ع(من مي روم كـه شـهادت را در آغوشـم بغـل كـنم كـه علـي         پدرم

  . ترين مرگ در نزد من شهادت است  گرامي:مي فرمايد  

   

ان را از مواليمان حسين بي علي ما درس شهادتم برادران عزيزم،   

آموختيم اميدوارم كه شما هم از مواليمان درس عبرت بگيريـد  ) ع(
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                           .من شهادت در راه حق و اهداف الهي را افتخار جاوداني مي دانم

  )ره(امام خميني 

و ادامه دهنده خط سرخ حسيني باشيد و سالح بر زمين افتـاده ام  

را برگيريد و به نداي امام عزيزمان لبيك بگوئيد و گـوش بفرمـان   

  .ولي فقيه باشيد و با منافقين سر سازش نداشته باشيد

  

مي خواهم كه حضرت زينب را الگو خودتـان   و از خواهرانم 

  .قرار دهيد و صبر را تحمل كنيد

  

موقعي كه مرا با لباس خـونينم آوردنـد در روز عـزايم كـه      

بخدا قسم براي عروسي مي باشد شيريني دامادي را بدست گرفتـه  

  .و از امت حزب اهللا پذيرائي كنيد

و حجابتان را حفظ كنيد كه تيري است بر قلب دشمنان اسـالم   

تـن نكنيـد و هميشـه خوشـحال     ه در عزايم گريه نكنيد لبـاس سـياه بـ   

  .باشيد كه برادري را در راه و اهداف مقدس اسالم فدا نموديد

  .و نمازهايتان را در اول وقت بخوانيد 

،اين جهان ديگر برايم تنگ شـده  و اي خداي بزرگ و بي همتا  

و همچون زندان است شما خودتـان عنـايتي فرمائيـد و مـرا در مـزار      

  .شهداي شهيد آباد دفنم نمائيد و باز هم نظر پدر محترم است
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  .اهللاشهيد نظر مي كند به وجه 
  )ره(امام خميني    

و نمــازم را حجــه االســالم والمســلمين حــاج آقــا ســيد صــابر  

م جمعه محترم اين سـيد بزرگـوار مظلـوم همسـنگر شـهيد      جباري اما

  .مظلوم هاشمي نژاد بخواند و سخنراني ايراد نمايد

  .و سالمم را به امام عزيز فرزند پاك پيامبر برسانيد

  

  

  

  اهللا و بركاتهة والسالم عليكم و رمح
  خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار     

  از عمر ما بكاه و بر عمر رهبر افزاي                                               

  

  

  جبهه جنوب داخل آب هور العظيم درخط مقدم جبهه 

  21/6/65فرزند كوچك شما سيد يحيي ساداتي باالدهي 


	OLE_LINK3
	OLE_LINK4

