فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
زمستان  1399ـ شماره چهارم

درآمدی بر فعالیتهای فرهنگی امام هادی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر مصطفی آزادیان

*

مقدمه

ِ
ضرورت انجا فعالیتهاای فرهنگای بار احادی پوشایده نیسات.
امرو ه اهمیت و
رسیدن به این امر مهم ،نیا مند حرکتی جهادی و انل بی است .اص ح جامعه ،بادون
اص ح فرهنگ آن میسر نخواهد بودر یرا فرهنگ همانند روحی است کاه جامعاه را
به حرکت وا میدارد و به فعالیتهای آن جهت میبخشد .فرهنگ باه مجموعاهای ا
اعتلادات ،باورها و ار شهای اخ قی گفته میشود که ریشه در دین اس و مکتاب
تشیع دارد و مینهساا اعماال و رفتارهاای فاردی و جمعای میشاود .فعالیتهاای
فرهنگی ،همان ت شهایی است که بارای تبیاین ،تبلیا و تارویج فرهناگ اسا می
صورت میگیرد .بارای کامیاابی در رسایدن باه اهاداف فرهنگای ،شاناخت دیان و
راهنمایان صاد آن ،یعنی پیامبر اعظم و ائمه اطهار و روشهای فعالیتهاای
فرهنگی آنان ،امری شایسته و بایسته است .اگر یه دامنۀ فعالیتهای فرهنگای عصار
حاضر نسبت به آن عصر بسیار گستردهتر و متنو تر شده است ،اما مبنای هر حرکات
مهم فرهنگی باید ریشه در فرهنگ قرآن و سنت نبوی داشاته باشاد کاه ا بنیانهاای
اصیا آن ،فهم روشهای فرهنگی امامان است .این نوشتار فعالیتهاای فرهنگای
اما هادی را تبیین و بررسی میکند.
الف .اوضاع اجتماعی ـ سیاسی عصر امام هادی

عصر ندگی اما هادی  ،عصر اختنا و استبداد بودر بهگونهای که دولات عباسای
* دکترای ادیان و عرفان.

کویکترین حرکت نهضت علویان را بیرحمانه سارکوب و ناابود میکارد .متوکاا
عباسی نسبت به اما علی

و خاندانش ،کیناه و عاداوت عجیبای داشات و اماوال
1

ع قمندان آن حضرت را مصادره میکرد و آنها را به قتا میرسااند .شارایط بسایار
دشاوار سیاسای ا امنیتای عصار اماا هاادی

باهویژه در دورۀ حکومات متوکاا،

بهگونهای بود که آن حضرت حتی در برخی ا شرایط مانی و مکاانی نمیتوانسات
به راحتی به پرسشهای شیعیان پاسخ دهد .محمد بن شرف میگویاد« :هماراه اماا
هادی

فرمود :آیا تو پسر شرف نیستی؟ عرض کرد :

در مدینه راه میرفتم ،اما

آری .آنگاه خواستم ا حضرت پرسشی کنم ،اما

بر من پیشی گرفت و فرمود :ما

در حال گذر ا شاهراه هستیم و این محا برای طرح ساؤال مناساب نیسات» 2.اماا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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هادی

با وجود این شرایط سخت ،فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی خاود

را متوقف نکرد و وهایف الهی خاود را باه صاورت مخفیاناه و حسابشاده انجاا
میداد.
ب .شیوههای فعالیتهای فرهنگی امام هادی

فعالیتهای فرهنگی اما هادی

را میتوان در محورهای ذیا بیان کرد:

 .1تبیین جایگاه امامت اهلبیت

مهمترین حرکت فرهنگی اما هادی  ،تبیین مسأله امامت و تعمیا افکاار شایعیان
پیرامون مبحث اما شناسی اسات .یکای ا نیا هاای اصالی جامعاه اسا می باهویژه
شیعیان در دوران حکومت عباسی و بهخصوص متوکا ،شناخت خانادان پیاامبر
بود .اما هادی
و جایگاه اهابیت

همانند اما سجاد

در قالب دعا و یارت ،به تبیین ملاا امامات

پرداخت .یند دعا و یارتنامه ا اما هادی

بر جای مانده

است که ا مشهورترین آنها ،یارت جامعه کبیره است .این یاارت کاه دارای ساند
صحیحی است ،ا نظر ب غت نیز در باالترین درجه قرار دارد .یارت جامعه کبیاره،
شیعیان را ا خطر افراط و تفریط حفظ کرده استر خطری که متوجه دو گروه شاد:
 .1علی بن محمد ابناثیرر الکاما فی التاریخر ج  ،7ص .55
 .2محمدباقر مجلسیر بحاراالنوارر ج  ،50ص .176

اها غلو و دشمنان و منکران ملا ائمه

 .اماا هاادی

ار شمند و بنیادینی را درباره اهابیت و امامان معصو

در ایان یاارت مطالاب
بیان میدارد کاه باه یناد

فرا آن اشاره میشود:

َ
 .1/1امامان بندگان مخلص خدا

اما هادی

در این یارت ،در ملا معرفی انوار پاک ائمه اطهار

و نحوه ارتبااط

وجودی آنان با حضرت ح میفرماید:

در محبّت خدا و مخلصان در توحید خدا و آشکارکنندگان امر و نهی خدا و بنادگان
گرامی خدا ،آنان که به گفتار بر خدا پیشی نمیگیرند و به دستورش عما میکنناد و
رحمت و برکات خدا بر آنان باد.

اما

در این فرا تأکید دارد که امامان ،بندگان مطیع خداوند هستند که در راساتای

مدار عبودیت حرکت ،و به دستورات الهی عما میکنند.
 .1/2تالش فداکارانه و صبورانه امامان در راه تبلیغ دین

ائمه اطهار
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در راه هدایت انسانها ،همه مشک ت را تحما نمودند و پذیرفتند که

ْ
ْ
ُ
در این راه حتی جان خود را تلدیم خدا کنند« :و َع ْهوت ْم ِإلهى س ِهب ِيل َِ ِبال ِحكم ِهة والم ْو ِعظ ِهة
كم ِفى م ْرضاتَ ،وَب ْر ُت ْم على مها أَهاب ْ
ْالحس ة ،وبذ ْل ُت ْم أ ْن ُفس ْ
كم ِفهى ج ْ ِب ِهَ... ،ر 2و مارد را باا
ِِ
ِ

حکمت و پند نیکو باه راه او دعاوت کردیاد و جاان خاود را در خشانودی او نثاار

نمودید و بر آننه در کنار او به شما در رسید ،صبر کردید» .مطااب ایان فارا  ،ائماه
اطهار

با روش حکمت و موعظه حسنه و بر اسا

صبر و بردباری به هادایتگری

ب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص .609
 .1محمد بن علی صدو ر کتا ٌ
 .2همان ،ص .216

علیهالسالم

تبلی و دعوت عمو مرد به سوی خداوند گا بر میدارند .آناان در ایان مسایر ،در

درآمدی بر فعالیتهای فرهنگی امام هادی

ْ َّ
ْ
َّ ُ
ضاة الل َِ ،وال ُم ْست ِق ِّر ين ِفهى أ ْم ِهر الل ِهَ ،و َّالته ِّامين
عاة ِإلى الل َِ ،واْل ََِل ِء على م ْر ِ
السَلم على الد ِ
ْ
ُْْ
ُْ ْ
ْ
ْ
َّ
بهاَ ِه ال ُمكهر ِمين
يهَ ،و ِع ِ
ِفى محب ِة الل َِ ،والمخ ِل ِصين ِفى ت ْو ِح ِيد الل َِ ،والمظ ِه ِر ين ِْلم ِر الل ِهَ ونه ِ
ْ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ال ِذين َل ْيس ِبقون َُ ِبالق ْو ِل و ُه ْم بأ ْم ِر ِه ْيعملون ور ْحمة الل َِ وبركات َُر 1سا بار دعوتکننادگان
به سوی خدا و راهنمایان بر خشنودی خدا و استلراریافتگان در امار خادا و کاام ن

ون ب َأ ْمر َنا َل ََّما َص َب ُروا َو َك ُانوا ب َآيات َنا ُيوق ُن َ
میپرداختندَ « :و َج َع ْل َنا م ْن ُه ْ َأئ ََّم ًة َي ْه ُد َ
ون».
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
یارت جامعاه کبیاره ،مملاو ا مطالاب ار شامند دربااره معاارف اسا می و ملاا
1

اهابیت

است که شایسته است به طور مستلا به آن پرداخته شود.

 .2جهاد علمی امام هادی

و تربیت شاگردان

مان امامت اما هادی  ،مان درگیری میان دو مکتب بزرگ ک می ،یعنی اشااعره
و معتزله بود .یالشهای میان این دو مکتب در عرصههای ک می ،تفسیری ،حادیث
و فله ،پیامدهای بسیاری به دنبال داشت« .اندیشههای سطحی و هااهرگرایی اشااعره،
سبب رکود علمی و عد با تولیاد مباحاث عللای و فلسافی در حو ههاای علمای
مسلمانان شد» 2.طرح مباحث جدید مانند جبر و تفویض ،امکان یا عد امکان رؤیت
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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خدا ،جسمیت خدا ،خل قرآن ،عدل الهی و جایگاه علا در دیان ،ا مباحاث ماورد
نزا میان اشاعره و معتزله بود 3.اما هادی

در برابر شبهات ،پرساشها و مباحاث

علمی مطرح شده ،ت شهای متعدد و متنو

یر را انجا میداد:

 .2/1تشکیل جلسات علمی و مناظره

اما هادی

بارای تبیاین اندیشاه صاحیح و نااب اسا می و نلاد و بررسای آرای

اندیشمندان و بهخصوص رهبران فکری اشاعره و معتزله ،مناهراتی را ترتیاب مایداد
و با استداللهای روشن و قاطع بط ن نظریه جبر و نظریه جسم داشتن خدا را اثبات
میکرد.

4

 .2/2تألیف اثر

اما هادی

در پاسخ به پرسشهای مرد اهوا دربااره جبار و تفاویض ،رساالهای

مفصا نوشت و با بیانی روشن و استداللی قاطع نظریه صاحیح «الجبار و التفاویض
 .1سجده« : 24 :و ا آنان امامان (و پیشوایانی) قرار دادیم که به فرمان ما (مرد را) هادایت میکردنادر
یون شکیبایی نمودند و به آیات ما یلین داشتند».

 .2حمید احمدیر تاریخ امامان شیعه

ر ص .234

 .3همان.
 .4مهدی پیشواییر سیره پیشوایانر ص .601

با امر بین االمرین» را اثبات کرد.

1

 .2/3تربیت شاگردان و تألیف کتاب توسط آنان

را میتوان عصار انلا ب فرهنگای شایعه ا نظار تاألیف کتااب

عصر اما هادی

دانست .در ایان ماان اصاحاب و شااگردان اماا

 429 ،کتااب نوشاتهاند .شایخ

طوسی تعداد شاگردان آن حضرت را در مینههای مختلف علو اس می 185 ،نفر
میداند 2.شاگردانی مانند احمد بن محمد خالد برقی که افزون بار کتااب المحاسان،
 119عنوان کتاب دارد یا محمد بن علی بن سعید که  17کتاب نوشته است و . ...

3

 .3بیان احکام الهی

برای تبیین احکا اسا می و اثباات برتاری مکتاب

درآمدی بر فعالیتهای فرهنگی امام هادی

در جواب نوشت« :به او تا یانه بزنید تاا بمیارد» ،ولای یحیای بان

علیهالسالم

یکی ا روشهای اما هادی

امامیه ،پاسخ به پرسشهای خلیفه و علمای دربار بود که به دو نمونه اشاره میشود:
اول :در مان متوکا ،مرد نصرانی در مه با ن مسلمانی مرتکب خطا شد .قرار شاد
بر او حد جاری سا ند و او را بکشند که مرد نصرانی مسلمان شد .یحیای بان اکاثم،

ُ
اَلسَلم ي ُجب ما قبل ُهَر ایمان شرک و گنااه او را
قاضیاللضات مانع قتا او شد و گفت« :

نابود ساخت ،پس حد و قتا بر او جاری نیست» .متوکا مسأله را به اماا هاادی
ارجا داد .اما

اکثم مانع شد و بلیه فلها نیز گفتناد ایان حکام ،ناه در قارآن اسات و ناه در سانت
پیامبر

 .اما

در نامه دیگری نوشت که این حکم ا

َ ْ َ
َل َّما َرأ ْوا َبأ َسنا» 4استفاده میشود .مطاب

ََ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ
كان ُه ْ
آیه «فل يک يكنفعه ِِيم

این آیه مجر و گناهکاری کاه پاس ا اثباات

جر و مشاهده مجا ات و کیفر اههار ایمان کند ،نفعی بارای تخفیاف کیفار عاذاب
ندارد .ایمان باید پیش ا آن باشد.

5

 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانیر تحفالعلولر ص.458 – 475
 .2محمد بن حسن طوسیر الرجالر ص .429 -409
 .3علیاکبر حسنیر تاریخ تحلیلی و سیاسی اس ر ج  ،2ص 261و .262
 .4غافر« :85 :اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ،ایمانشان برای آنها سودی نداشت».
 .5علیاکبر حسنیر تاریخ تحلیلی و سیاسی اس ر ص .265
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دوم :مانی متوکا بیمار شد و نذر کرد اگر شفا یابد ،تعداد کثیری دیناار در راه خادا
صدقه دهد .وقتی بهبود یافت ،ا فلها پرسید یند دیناار بایاد صادقه دهاد تاا کثیار
محسوب شود؟ فلها فتاوای مختلفی دادند .متوکا مسأله را ا اما هاادی
اما

پرساید.

پاسخ داد که باید  83دینار بپردا د .فلها ا این فتوا تعجب کردند و به متوکاا

خواستند که ا اما

بپرسد این فتوا را بر یه اساسای داده اسات؟ حضارت

َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ُ
َ َ
كوان َن َكي َ
يكر
پاسخ فرمود« :خداوند در قرآن میفرماید :لقد نصرك الله ِفكي م ِ
ِ

خاندان ما روایت کردهاند که جنگها و سریّههای ماان پیاامبر
2
است».

در

1

ر و هماه

 83 ،جناگ باوده

 .4نهادینهسازی باورها و ارزشهای دینی
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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اما هادی

با استفاده ا همه موقعیتها ،میکوشاید فرهناگ دینای را میاان مارد

ترویج و به استحکا و درونیسا ی آن بپردا د که به یند مورد آن اشاره میشود:
 .1/4مخالفت با هر گونه انحرافات فکری وعملی

اما هادی

در راستای کارهای فرهنگی خود ،با افکار و مکاتاب انحرافای باهویژه

اها غلو به مبار ه شدید پرداخت .اها غلو ،دارای افکار و اعتلاادات باطاا بودناد و
میکوشیدند دیگران را به انحراف بکشانند .آنها ا یک ساو ملاا اماا

را تاا حاد

الوهیت و حلول باال میبردند و ا سوی دیگر با ادعاای نباوت و نیابات ا اماا
سبب رواج خرافات ،بدعت ،اباحیگری و آ ادی شهوات و هاوا و هاو

،

میشادند.

برخی ا غالیاان ،فارایض را انکاار و محرماات را مبااح و حا ل میدانساتند .اماا
هادی
اما

در مخالفت با غالیان به دو شیوه مبار ه کرد :مبار ه منفای و مباار ه مثبات.
در مبار ه منفی ،غالیان را لعن کارد ،علایاد آناان را بادعت و باطاا شامرد،

خونشان را هدر و دستور مرگ آنان را صادر فرمود 3.در مبار ه مثبت نیاز باه تبیاین
دیدگاه درست درباره اهابیت و ملا امامان

پرداخت و باا ارائاه یاارت جامعاه

 .1توبه :25 :خداوند شما را در جاهای یادی یاری کرد».
 .2مهدی پیشواییر سیره پیشوایانر ص .600
 .3محمد بن حسن طوسیر اختیار معرفه الرجالر ص  519و .520

کبیره و نیز سخنان ار شمند دیگر ملا واقعی امامان

را تبیین نمود و خط بط نای

 .4/2تأسیس سازمان وکالت و عنایت ویژه به تحکیم فرهنگ دینی در میان شیعیان

نزد شما خدا را بر این عافیت و منت دیرینش سپا

میگویم ،و بار پیاامبر و آلاش

بهترین صلوات ،و کاملترین رحمت و رأفت او را میفرستم ،من ابوعلی بن راشاد را
 .1محمد بن علی صدو ر االمالیر ترجمه محمدباقر کمرهایر ص .305

علیهالسالم

شرایط امنیتی ا سیاسی دوران اما هادی  ،موجب شد ایشان برای برقراری ارتبااط
با شیعیان همانند پدر بزرگوارشان اما جواد  ،به سا مان وکالت و تعیین کارگزاران
ادامه دهد .هدف ا تأسیس سا مان وکالات ،افازون بار جماعآوری اماوال و حفاظ
وحدت میان شیعیان ،رسیدگی به امور فرهنگی ،علیدتی و اخ قی شیعیان بود .بارای
مثال هنگامی که اما هادی وکیا خود را باه شایعیان بغاداد ،مادائن و اطاراف آن
معرفی کرد ،نامهای همراه او برای پیروان خود فرساتاد و آناان را باه حفاظ فرهناگ
اس می و مواهبت ا علاید دینای و پایبنادی باه ار شهاای اخ قای توصایه کارد.
به درستی میدانست که تنها راه حفظ شیعیان ا خطار افکاار انحرافای و یاا
اما
التلاطی و یا خطر پیوستن به گروههای مخالف ،پاسداری و صیانت ا فرهناگ قاویم
دینی است .اما در این نامه مینویسد:

درآمدی بر فعالیتهای فرهنگی امام هادی

بر مدعیان دروغین کشید.
در مباحث فرهنگی ،شناخت حد و مر های دقی دینی و تشخیص انحرافها بسایار
مهم و حائز اهمیت استر ا این رو باید حسابشده و با دقت علاید و افکار خود را
مورد ار یابی قرار داد تا گرفتار افراد و تشکاهای تللبی نشد .برای ایان منظاور بایاد
ارتباط خوب و قوی با علمای راستین و مراجع عظا تللید و روحانیت معز برقارار
کرد و درباره اعتلادات و اصول اساسی و سبک ندگی مؤمنانه به آنان مراجعه نماودر
ینانکه عبدالعظیم حسنی به خدمت حضرت هادی رسید و دین و اعتلاداتش
در مینه اصول و فرو دین را بر حضرت عرضه داشت تاا ا صاحت آنهاا اطمیناان
حاصا کند .اما هادی در تأیید اعتلادات و دین او فرمود« :ای ابااللاسم! باه خادا
سوگند این است دین خدا که آن را برای بندگانش پسندیده است ،بار هماین علیاده
1
ثابت باش که خداوند تو را به همین طری در ندگی دنیا و آخرت پایدار بدارد».
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به جای حسین بن عبدربه ،و وک ی پیشینم نصب کرد  ،ابن راشد نزد من منزلت او
را دارد ،او را بر همه آننه وک ی پیشینم مأمور بودند گماشتم ،تا حا مارا دریافات
کند ،من او را برای شما پسندید  ،و بر دیگران ملدمش داشتم ،یرا شایساتگی آن را
دارد .رحمت خدا بر شما باد! در پرداخت حلو [ ،و ارجا امور] به او و باه مان رو
آورید ... ،به اطاعت خدا شتاب گیرید ،و اماوال خاود را حا ل کنیاد ،و خونتاان را
حفظ کنید« ،و در راه نیکی و تلوا به هم یاری رسانید»« ،و تلوای الهای پیشاه کنیاد،
باشد که مشمول رحمت او شوید»« ،و همگی به ریسمان خدا یناگ نیاد» ،و «جاز
به آیین اس
است ،م
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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ا دنیا نروید» .اطاعت ا او اطاعت ا من ،و معصیت او معصایت مان
راه خدا باشید تا پاداشتان دهد ،و ا فضا خود بر شما بیفزاید ،که خادا

گشایشگر ،کریم ،بخشنده ،و بر بندگان خود مهربان است ،ما و شما در پناه خدا.

اما هادی

1

در این نامه کوتاه ،ضمن معرفی وکیا خود ،به امور اعتلادی و اخ قای

شیعیان اهتما ور ید و درصدد بود که با عنایت به قرآن کریم ،مباحاث مهمای را باه
مرد یادآوری کند تا در پناه قرآن حیات فردی و جمعی خویش را به سوی ساعادت
رهنمون سا ند .بندهای مهم نامه اما
الف .تأکید بر حرکت در مسیر الهی :اما
تنها در مسیری حرکت کنند که اماا

بدین قرار است:
درباره امور اعتلادی تأکید دارناد شایعیان
آن را باه آنهاا نشاان داده اسات و باه خادا

اطمینان و اتکا داشته و به رحمت واسعه او امیدوار باشاندر یارا خداوناد بخشانده،
کریم ،سخاوتمند و رحیم است و ا فضا خاود وضاع بنادگانش را بهباود خواهاد
بخشید.

َ ََ َ ُ َ
كاونوا َعلكى
با اشاره به آیاه «و تع

ب .یاری رساندن به یکدیگر در راه نیکوکاری :اما
ْ ِّ َ َّ ْ
التق َوى» 2یادآور میشود که شیعیان مطاب فرهنگ قرآنی ،باید در امور اجتمااعی
ال ِبر و
ا سیاسی و انجا کارهای نیک اخ قی و دینی تعاون داشته باشند و همدالنه درصدد
رفع مشک ت فرهنگی ،اخ قی و مادی یکدیگر برآیناد .کمکرساانی باه بارادران و
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خواهران مؤمن و هموطن ،ا کارهای نیکی است که مورد سافارش دیان و بزرگاان
ماست و انصافاً مرد نجیب ایران اس می در اینگونه موارد به یباایی میدرخشاندر
مانند یاری رساندن به لزله دگان کرمانشاه ،سایا لرساتان و خو ساتان و اخیاراً در
بیماری کرونا.
َ َّ ُ
َّ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ 1
بر اسا آیه «و اتقوا الله لعلك ترحمون» تأکید
ج .تقوا مایه جلب رحمت الهی :اما
دارد که انسان باید در مناسبات و روابط فردی و جمعی ،تلوای الهی را مد نظر داشته
باشد .تلوا ،معیاار ار شهاای اخ قای و دینای اسات و شااما حو ههاای فاردی،
اجتماعی و سیاسی میشود.
ً
َّ
َ
بر اسا آیه شریفه « َو ْاعت ِص ُموا ِب َح ْب ِل الل ِه َج ِميعكا
د .حفظ وحدت و یکپارچگی :اما
َ ُ
َو َال َتف َّرقوا» 2بر وحدت شیعیان تأکید دارند و برای حفظ وحدت میان شیعیان ،اطاعت
ا وکیا خود را همنون اطاعت ا خود و نافرمانی ا او را همنون نافرمانی ا خاود
میداند.
این در بزرگی برای همه شیعیان در طاول تااریخ اسات کاه در حفاظ وحادت و
اطاعت ا نائبان امامان معصو  ،منسجم و مستحکم باشند .امرو به برکت انل ب
اس می ،یکی ا شاگردان مکتب اهابیت  ،حضرت آیت ه ّال خامنهای مدهلاهالعالی
هدایت و رهبری امت اس می را بر عهده داردر ا این رو بر هماه مسالمانان واجاب
است که ا اوامر ایشان اطاعت کنند و با همبستگی و وحدت به ساوی فاتح اهاداف
عالی و تمدن نوین اس می گا بردارند.
َ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ َ 3
َّ
باا اشااره باه آیاه « َو ال ت ُمكوتن ِِال َو أنكت ْ ُم ْس ِكلمون»
هـ .توجه به عاقبتبخیری :اما
شیعیان را به کوشش برای رسیدن به حسن عاقبت توجه میدهد .ع مه طباطباایی
در ذیا این آیه شریفه تأکید دارد که انسان در ندگی دنیوی خود باید همواره ما
ندگی کند تا مرگش نیز در حال اس واقع
با اس باشد و مطاب برنامههای اس
شود 4.در واقع اگر یه مان و مکان مردن به دست ما نیست ،ولای میتاوانیم میناه
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ح ِ
سن عاقبت خود را ا طری علیده و عماا درسات ،دعاا و دورى ا گنااه فاراهم
کنیم.
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