
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهدا  افطمیصیت انمه اهی و         

 : هید حممدرضا شبانیش

، اگر می خواهند که سر پل صراط ،  پیام من به خواهران این است که
زینب )س( در کنار مادرش زهرای مرضیه)س( راه را بر آنان نگیرند ، دست 

رزم دارند  به دست هم داده و فرزندان و شوهران و برادران و عزیزانی را که توان
 ، به سوی جبهه گسیل دارند ، که ما قصد قدس داریم نه تنها کربال.

 

 :سید علی سادات تبار بیشه هیدش

جلوی بی حجابی و بدلباسی را بگیرید که این 
کار نقشه ی استعمار است که می خواهد 

جوانان حزب اهلل را به دامن فساد بکشاند و آن ها 
 المی دور سازند.را از جبهه و جنگ و اخالق اس

 

 : هید عبدالرضا زیباییش

خواهرم ! مواظب اعمالتان 
باشید که در آن روز بدن 
کبود شده و تازیانه خورده ی 
حضرت زهرا )س( از مشا 

 بازخواست نکنند.

 

 :هید مهدی ابراهیمیش

مهانند  ! با حجاب باش.خواهرم 
زهرا )س( الگویی برای  فاطمه

 جامعه ی اسالمی باش.

 

 :عسکری امحدی هید ش

آنانی که با وضع افتضاح در 
خیابان ها منایش می دهند 
بدانند که روزی آن بدن های 
ضعیف زیر خاک خواهند شد و 
 طعمه ی موریانه ها می گردد
و روز قیامت خجل و شرمسار در 
پیش خدا حساب می شوند و آن 
جاست که پشیمانی دیگر 

 سودی خنواهد خبشید.

 

 : هید حسن حسن زادهش

مبادا لباس نازک بپوشید و 
گرمی هوا را هبانه کنید. 
 به فکر آتش جهنم باشید.

 :علی خبتیاری هیدش

خواهرم باور کن سخن 
از چادر و روسری سخن از 

سخن از سرپوش نیست. 
زجنیر نیست. خواهرم 
باور کن سخن از عفت 

 است.

 : شهید رضا اندقانی

خواهرم! تو خیلی 
بزرگرت از آنی که من 
بتوامن در وصف تو چیزی 
بنویسم چون خودت می 
دان که باید فرد 
مفیدی برای جامعه 
باشی و مردم را فاطمه وار 

 ارشاد کنی.

 

 : هید حممدحسن قلی زادهش

زن است که می تواند در پیمودن راه خدا ، خود را به 
( برساند. و می تواند برعکس حضرت زهرا )س

ا کرده ، خود را مانند زن امام یعنی پشت به خد
 حسن)ع( کند که به قعر جهنم فرستاده شد.

 


