
 !شهبا اهام حسين )عليه السالم( که رفيق بشه آدم درستی هی گروه فرهنگی شهيد ابراهين هادی:

 
 

 .كزدهی ٍرسش جذة را آًْب ٍ ضذ هی رفیق ثَدًذ دیٌی هسبئل دًجبل ثِ ًِ ٍ داضتٌذ هذّجی ظبّز ًِ كِ ّبئیثچِ ثب كِ دیذمهی برّبث

 اس چیشی اصالً ٍ سدهی خالف كبرّبی اس حزف راحت خیلی حتی .ثَد ثذتز ثقیِ اس خیلی ثَد ضذُ رفیق اثزاّین ثب كِ ّبثچِ آى اس یكی

 راُ خَدت دًجبل كِ كیي ایٌْب اثزام آقب: »گفتن اثزاّین ثِ ثبر یك .دادًوی اّویت ّن چیش ّیچ ثِ رٍسُ، ًِ ٍ ًوبس ًِ .داًست ًوی دیي

 هي كٌبر اٍهذ ّن اٍى ّیئت، ثَدی آٍردُ خَدت ثب رٍ پسز ایي دیطت: »گفتن «؟ ضذُ چی چطَر،: »پزسیذ تعجت ثب «اًذاسی؟هی

 خیزُ پسز، ایي گفتهی یشیذ كبرّبی اس ٍ( السالم علیِ) حسیي اهبم هظلَهیت اس ٍ كزدهی صحجت داضت آقب حبج كِ ٍقتی .ًطست

!!«  دادهی یشیذ ثِ ًبجَر ّبیفحص هزتت ثكٌِ، گزیِ كِ ایي جبی ثِ ضذ خبهَش ّبچزاغ ّن ٍقتی .كزدهی گَش عصجبًیت ثب ٍ خیزُ

 ًكزدُ، گزیِ ٍ ًزفتِ ّیئت حبال تب پسز ایي ًذارُ، عیجی: »گفت ٍ خٌذُ سیز سد كزد، هی گَش ّبمحزف ثِ داضت تعجت ثب كِ اثزاّین

 .«كزدین ٌّز كٌین هذّجی رٍ ّبثچِ ایي ثتًَین اگز ّن هب ضِ،هی درستی آدم ثطِ رفیق كِ( السالم علیِ) حسیي اهبم ثب ثبش هطوئي

 یكی در ٍ ثعذ هبُ چٌذ .ضذ ٍرسضكبر خَة ّبیثچِ اس یكی ٍ گذاضت كٌبر را چیش ّوِ كِ رسیذ آًجبیی ثِ پسز ایي ثب اثزاّین دٍستیِ

 هذیَى هي ّستن، ضوب ّوِ هذیَى هي رفقب: »گفت ٍ كزد پخص ٍرسش اس ثعذ ٍ خزیذ ضیزیٌی جعجِ یك پسز ّوبى عیذ، رٍسّبی اس

 .كزدین هی ًگبّص تعجت ثب ّن دیگِ ّبیثچِ ٍ هي« ... ٍ ثَدم كجب االى ًجَد هعلَم ثَد ًكزدُ آضٌب ضوب ثب هٌَ خذا اگِ .ّستن اثزام آقب

 آهذم سزیع ّن ثعذ«  سدم حزف سزت پطت یكجبر ثبش راضی هي اس: »ٍگفتن سدم صذا رٍ پسز اٍى رفتنهی ثیزٍى در اس داضتن ٍقتی

 ّیئت ٍ هسجذ ثِ رٍ اًٍب ّن ثعذ ٍ كزد هی ٍرسش جذة رٍ ّبثچِ یكی یكی سیجب چقذر .كزدمهی دقت اثزاّین كبرّبی ثِ راُ تَی ثیزٍى

 .(السالم علیِ) حسیي اهبم داهي تَ اًذاختهی خَدش قَل ثِ ٍ كطًَذهی


