
  بسمه تعالی

  .وَلَا تَحْسَبَنََّ الََّذِينَ قُتِلُوا ِفی سَبِيلِ اللََّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبَِّهِمْ يُرْزَقُونَ

  .سپاس بيشمار مرغ انديشه را که ياری پر گشودن به قاب قريش نيست

 

 اين بزرگ معمار و بنيانگذار ، رهبری ،  اسالم به عشق از است پر قلبم که  من در حالی اين وصيتنامه را می نويسم

  حال.   باشد می( العالی ظله  مد) ای خامنه امام اهلل آيت حضرت رهبری معظم مقام و( ره) خمينی امام حضرت ، انقالب

  به داعش جنايتکار و   وه خبيث ، کثيف ، انسان کش، کودک کشگر  وحشيانه حمله  شروع از من ساله  چند انتظار که

  جهت( س) رقيه حضرت ، عبداهلل ابی گشای  مشگل ی ساله سه و( س) کبری زينب هاشم  بنی عقيله حرم  و سوريه

 خط   چند اين که ديدم خود  بر حال و است بوده  همين رسيده من به  که  خبری بهترين. رسيد پايان به سوريه به اعزام

  .به عنوان وصيت نامه بنويسم را

اول: اينکه مردم ، شايد آنهايی که مرا می شناختند بگويند که خودش جانباز و برادر دو شهيد و با همسر شهيد 

 و برود ماموريت اين به  که نبود الزم ديگر و  ماه در جبهه اداء کرده است 75ازدواج کرده بود و دين خود را با حضور 

.، شايد و بايد در جواب بگويم مگر امام حسين )ع( زن و بچه نداشت ؟. ما که خاک پای ديگر کشور در هم آن

  .حضرتش نمی شويم

  .دوم : اينکه مگر در قرآن نيامده . وَ قاتِلُوهُمْ حَتََّی ال تَکُونَ فِتْنَةٌ . و قتال کنيد تا رفع فتنه در جهان

اال همه اسالم در مقابل تمامی کفر قرار گرفته است . بايد در  سوم : اينکه يقين بدانيد تمام هدفشان ايران است . ح

همان مکان آنها را زمين گير کرد ، آنها در تمام اطراف حضور دارند و همانگونه که رهبر و بنيانگذار اين نظام فرمودند 

اند . با نفس گرم  راه قدس از نجف و کربال می گذرد . وای مردم نگذاريد که سيد علی مانند حضرت علی )ع( غريب بم

اين سالله حضرت زهرا)س( و شجاعت ايشان است که تا به حال گزندی به اين نظام وارد نشده است . ان شااهلل وحدت  

  .        وهمدلی را حفظ کنيد و پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کرده و ايشان را تنها نگذاريد

  :مادر عزيزم

شما نگفتم کجا می روم مرا ببخشيد ، زيرا می دانستم ديگر دوری من برای شما و اما وصيتم به مادر عزيزم . اگر به 

سخت است. اين که چند سالی که در کنار هم زندگی کرده ايم به آن صورت نتوانستم زحمات شما را جبران کنم .،  

ی من شده است . ان  شرمنده ام . اميدوارم مرا حالل کنيد. همين دعای شما بوده است که باعث خير و برکت در زندگ

شااهلل سايه ات باالی سر من و خانواده ام باشد همچنين از دعای خيرت بهرمند باشيم . همانطور که در شهادت  

  .                   برادرانم ماشااهلل و محمود صبور بوده ای ، اميدوارم که باز صابر باشی که اجر صابران با خداست

  :همسرم

من در مقابل ايثار شما حرفی برای گفتن ندارم . فقط می توانم بگويم در مقابل آزار و اذيت هايی  و اما تو ای همسرم .

 واقعا ، ببخشيد مرا وارم اميد.   که بر اثر جوانی و جهالتم به شما روا داشتم شرمنده ام . از صبوری شما سپاسگزارم

ادت برادرم محمود صبور بوديد و دو فرزند عزيز برادرم شه در که همانطور اميدوارم.  است شما باالی ايمان از صبوری

  و صبور هم باز شااهلل  ان .  کنيد بزرگ را  ، ليال و حسين را بزرگ کرديد و در کنار من هم زندگی کرديد ، فرزندان من

يع کنی  ضا  را اجرت که نزن حرفی و  باش  مقام و صبور شما راه اين در گفتم ، اينکه از.  ممنونم من.  باشی مقاوم

اعتراضی نکردی و به من احترام گذاشتی و مرا دلگرمی دادی . اگر من لياقت شهادت را داشتم برای فرزندانم هم پدر  

وهم مادری کن ، کاری کن که دشمن شاد نشود . بکوری چشم کسانی که شکستن خانواده شهدا را می خواهند ، با  

  .دهيد شکستشان  صبر و ايثار،



  :فرزندانم

ا فرزندانم ياری کننده اين نظام باشيد . نشان دهيد که فرزند شهيد هستيد . همان گونه که خواهر و برادرتان اما شم

  .ليال و حسين نشان دادند . مادران را هم ياری کنيد . ان شااهلل

  :حالليت

  :اقوام ، خويشان و برادرانم و مردم خوب شهرستان

ت عزيز و مردم خوب شهرستان مقاوم و شهيد پرور آران و بيدگل به اين رهبر شما ای اقوام ، خويشان و برادرانم ، مل

  .و نظام وفادار باشيد . من از شما طلب حالليت می نمايم

از همه شما طلب حاليت می نمايم . از تمامی خانوادهای شهدا ، خصوصا انجمن پاسداران شاهد و بسيجيان عزيز ، 

 در و ايم داشته همکاری هم با  مناء امامزادگان ، همه عزيزانی که به نحویهمکاران باز نشسته سپاهی ، هيئت ا

 بزرگواری به اميدوارم.  طلبم  می حالليت و  شرمنده ، ام کرده کوتاهی ناکرده خدايی.  ام نموده وظيفه  انجام خدمتشان

  .ببخشند مرا خودشان

  :مداحان

رسالت بزرگی انجام می دهيد . اميدوارم که در تمام  مسئوليت سنگينی بر دوش شما همکاران مداح است ، شما 

مجالستان دعا به جان رهبری را فراموش نکنيد . نگذاريد شهدا به خاک سپرده شوند . بگذاريد هميشه در يادها 

  .بمانند . نه اينکه عکس شهدا را ببينيم و عکس آن عمل کنيم . ان شا اهلل

ای عشقم می خواندم ، هيچ چشم داشتی نداشتم . همين که هر حاجت و  من هميشه به شهدا عشق داشته ام و فقط بر

  شهدا از حاجتی هر ، دل صدق با اگر هم مردم شما.  کند می کفايت مرا دادند می من به  شهدا  داشتم  خواسته ای

                           خواهندداد  شما به بخواهيد

 1396/8/51والسالم

  .فرزند کوچک اسالم مصطفی زاهدی بيدگلی                                                                  

 بسمه تعالی

 

ر در جمع مدافعان حرام را برای مرتبه دوم به من عنايت فرمود که بتوانم  باز خدا را را شاکرم که بار ديگر توفيق حضو

  .برای دفاع از حريم اهل بيت در سوريه حضور پيدا کنم

  .       وصيتم همان وصيت قبلی است                                                                  

 1396/2/9جمعه                                         یمصطفی زاهدی بيدگل                                           

 یلبسمه تعا

خدا را شاکرم در ايام شهادت حضرت زهرا )س( توفيق زيارت حرم امام رضا)ع( را پيدا کردم . از آقا خواستم که برگه  

اهلل اين خواسته به اجابت رسيد . من ممنون اهل اعزام من را مادرش با دست شکسته امضاء و مهره آن را بزند . بحمد

بيت )ع( و مادر پهلو شکسته آنها حضرت زهراء )س( هستم . توفيق حضور در سوريه را برای مرتبه سوم به من دادند 

آماده اعزام باشم . خدايا شکرت . خانواده ام ، مردم عزيز و تمامی دوستان  1396/11/16. خبر دادند فردا دوشنبه  

  .م کنيدحالل

 1396/11/51يکشنبه                                                          .صطفی زاهدی بيدگلیم                      

 


