
 نقش معاد در امیدواری 
*االسالموالمسلمینعلی ادمیحجت

 مقدمه
ای واضح و ملموس هستند که نیازی به ا بهات  اندازه برخی موضوعات مانند ا بات وجود خدا، به

د امید و امیدواری در حیات انسان نیهز ندارند و منکران آنها باید دلیلی برای انکارشان بیاورند. نق
تنهها مهذموم و ناپسهند نیسهت؛ بلکهه الزمهه از این دست مسائل است. از این رو داشتن آرزو نه 

ََمل ُِ»فرموده است:  خدا که رسول زندگی بشر است؛ چنان ََِلِاِل  تِ َِوِلَلو  ِِِلُمو َم   ََمُ َِرح  َملاِِِاِل 
ِ َِولََدَهاَِوَِِِرَضَعت  َِشَجْاِ َواِلَدة   ِ َِغاِر َِ َْ داشتن آرزو، رحمتی برای امت مهن اسهت و اگهر  1؛ََلَِغ

 «.کاشت چ باغبانی درختی نمییداد و ه ر نمییچ مادری فرزندش را شیآرزو نبود، ه
گممرنبممودیمیمملوامیممدثمممر



شممجر کممینشمماندی اغبممان ممی ک
2



ََم ُِ»نیز فرموده است:  امیرالمؤمنین َِِِرِفيقِ ِِاِل  نِس  «. ق و مهأنوس انسهان اسهتیهآرزو، رف 3؛ُملؤ 
خداوند موضوع حیاتی را به تورت غریزی در نههان همگهان قهرار داده اسهت، امها بها توجهه بهه 
تضعیف آن در طول زندگی، الزم است به فکر تقویت آن باشیم و از هر چیزی که بتوانهد در ایهن 

معادبهاوری و »هها در  تهرین کمک ترین و اساسی مسیر به ما کمک کند، بهره بگیریم. یکی از مهم
نهفته است و باید با تأمل و اندیشه در حقیقت معاد، نقد آن در تقویهت « باور عمیق به رستاخیز

ن واقعهی و دائمهی و بهدون ضهرر»امید را پیدا کرده و به عنوان  سک  از آن کمهک بگیهریم. « یک مع
شود را  تقویت امید و امیدواری میرو قصد دارد معادباوری را از چهار زاویه که سبب  نوشتار پید
 معرفی کند. 
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 گرایی  الف. جاودانه
گیری از معاد برای تقویت امید، آن است که مرگ را فنا و نابودی ندانیم؛ بلکه  نخستین گام در بهره

چنهین بهه تصهویر  دهد. قرآن حقیقت مرگ را این آن را پلی بدانیم که ما را دنیا به آخرت انتقال می
ْرنا َبْيَنُكُم اْلَمْوَت َو ما َنْحُن ِبَمْسُبوقيَن َعلی» کشیده اسهت: َل َأْمثذاَلُكْم َو ُنْنِشذَئُكْم   َنْحُن َقدَّ َأْن ُنَبد 

گیهرد تها  ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر مها پیشهی نمی 1؛ما ال َتْعَلُموَن   فی
ای  دانیهد، آفهریند تهازه جههانی کهه نمیگروهی را به جای گهروه دیگهری بیهاوریم و شهما را در 

 بنابراین هدف ما از میراندن شما، انتقال از عاَلمی به عاَلمی دیگر است.«. بخشیم
رد که از ترس مهرگ، کاراند رفت و مشاهده یی از یکادت یبه ع نقل شده است که امام هادی

قهت یه حقکسی، به خاطر آنتر ای بنده خدا، تو از مرگ می»ند. حضرت به او فرمود: ک تابی می بی
ه بهر کهی کهثافت و چرکرد و از شدت یثافت فرا گکو  کا هرگاه بدنت را چریشناسی. آ مرگ را نمی

ه شستشو در گرمابه همه آنها را کهای پوستی مبتال شوی و بدانی  مارییتوست، آزرده شوی و به ب
ه هدوسهت کهنیا ایهنهی  ک کاهها په روی تا خودت را از آن آلودگی ند، به آنجا نمیک بر طرف می

آری، ای »رد: کهآن شخ  عهر  «. ها بر بدنت باقی بماند  ثافتکداری  به گرمابه نروی تا آن 
 حضرت فرمود:«. گردانم  کامبر خدا هدوست دارم خود را پایفرزند پ

ِحيصِِ ِتَم   ْ َِماِبَِقَ َِعََي َ ِِم ُْ اُمَِوِهَُوِنِخ ُتِهَُوَِذلَِ ِال َحمو َِِفَذاَكِال َمو   ْ ُذنُوِبلَ َِوِتَن ِقيَِتلَ ِِمل
َ َتِ َِوَِأذ ىَِوَِوَصل َِوَِهلم  َِغم  ِكُ ِّ  ْ َتِِم ِنََجو  تَُهَِفَقد  َتَِعََي ِهَِوَِجاَوز  َسيِّئَاتَِ َِفَِِّذاَِأن َتَِوَري 

حٍِ َْ وٍرَِوَِف ُْ ُِس ه از کزی است ین چی؛ پس مرگ نقد همان گرمابه را دارد و آن، آخرِإلَىِكُ ِّ
دی و از آن گهذر یت مانده؛ پس چون به آن رسیزه ساختن تو براکین گناهانت و پاردکغربال 

 ای.  دهیها رس  امیکها و شاد ای و به همه خوشی ردی، از هر غصه و اندوه و آزاری رستهک
ا یهآرام شد و با شادمانی و آسودگی، چشم خهود را بهر دن آن مرد بر ا ر موعظه امام هادی

 2بست و جان داد.
ترین راهکارهای دستیابی به آرامد و افزاید امیدواری، نگرش مثبت به مرگ و معهاد  ز مهمیکی ا

است. باید به جای نگاه منفی به مرگ، نگهرش مثبهت را جهایگزین کنهیم و ماننهد فرمهاید امهام 
َه َو »، آن را وسیله تطهیر، و یا آن را قرار مالقات با خالق مهربان بدانیم: هادی ُقوا اللَّ اْعَلُموا  َو اتَّ

ِر اْلُمذْؤِمنيَن  ُكْم ُمالُقوُه َو َبش  رد و بهه کهد یهد او را مالقهات خواهیهد و بدانیهزیو از خهدا بپره 3؛َأنَّ
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« مقصد زندگی دنیوی و آغهاز زنهدگانی اعخهروی»مؤمنان، مرگ را به عنوان «. مؤمنان، بشارت بده
 .چینند بینند و میوه امیدواری را نیز از این نگرش خود می می

مرگاگرمرداستآیدپیاممن


واکشد و درکنار ونگونگ


رنمگو مومنازاوجانی مرم ی


1اوزمندلقمیسمتاندرنمگرنمگ


بودن را تضمین و ها و آرزوهای بشر یعنی حب بقا و پایدار  ترین دغدغه معادباوری، یکی از بزرگ
ند. این کارکرد اعتقهاد بهه معهاد، از دسهت ههیچ ک رها می« انگاری عالم خلقت پوچ»او را از درد 

کهه از « پروفسور یونهگ»روید.  می« باورداشت قیامت»آید و تنها از درخت  عامل دیگری بر نمی
 گوید:  باره می بود، در این« فروید»اساتید معروف روانکاوی غرآ و شاگرد 

کرده و موفقی هستند هو  تحصیل اند، افراد دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من مراجعه کرده
شان به خاطر نداشتن شغل مناسب یا پول نیست؛ بلکه  دردی بزرگ، یعنی پهوچی  مشکل روحی

مطلب آن اسهت کهه بهر ا هر تکنولهوژی و  .دهد معنا بودن زندگی آنها را رن  می و نامفهومی و بی
رگشههته در اسههت و س« المههذهب»نظری و تعصههب، بشههر قههرن بیسههتم  جمههود تعههالیم و کوتههه

معنها  مهذهبی، پهوچی و بی باشد و تا مذهبی نیابد، آساید ندارد و بی جوی روح خود می و جست
 2بودن زندگی را در پی دارد.

 بخشی ب. اعتدال
تنها ناپسند نیست؛ بلکه الزمه زندگی بشر است، اما اگر از حد معقول تجاوز کهرد،  داشتن آرزو نه

نههی شهده « طهول األمهل»و به همین جهت در روایهات از  آ ار زیانباری به دنبال خواهد داشت
هایی که با واقعیت زندگی انسان همخهوانی نهدارد؛ ماننهد  است. آرزوهای طوالنی، یعنی خواسته

داشتن هواپیمای شخصی برای یک کارگر یا کارمنهد، یها رسهیدن بهه مقهام انبیهای الههی. آرزوی 
مکان رسیدن به آنها وجود ندارد، منجر به ناکهامی ای که ا های مادی یا معنوی دستیابی به خواسته

سهوزاند و در واقهع، از  هها را می گونه ناکامی شود. ولی معادباوری، ریشه این و افسردگی انسان می
هایی کههه  کنههد. از ایههن رو یکههی از توتههیف هههایی پیشههگیری می بههروز چنههین آرزوههها و ناکامی

ُمِ »از مرگ کردند،  امیرمؤمنان کننهده آرزوههای  یعنهی یهاد مهرگ، قطع 3اسهت؛«  ِنيَاتَِِقاِطُ ِاِل 
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نامعقول است. در دیوان شعری که منسوآ به آن حضرت است، همین ا ر برای اعتقاد به مهرگ و 
 رستاخیز ذکر شده است: 

اْشمممَتَرْل ْنَیاهج مممدج َیممماَممممْن ک


 َمممملک
َ
اْ  مممولج  ج هج َقمممْدَغمممرَّ



يَ ْرَتمممم   وک
ْ
َیممممغ اْلَمممممْو ج



 َواْلَقْبمممرج اْلَعَمممملک
وقج مممْندج 1صج



رسهد و قبهر  ای کسی که سرگرم دنیایی و آرزوهای دراز تو را فریفته، بدان که مرگ ناگههان فهرا می
 نگهدارنده اعمال توست.

ههای کهاذآ را مههار، و روح  یاد معاد و اعتقاد به رستاخیز، روح حیوانی انسان را تعهدیل و هوس
 کند. انسانی را تقویت می

 آستانه تحملج. افزایش 
افزاید آستانه تحمل و بردباری در زندگی، یکی دیگهر از زوایهای امیهدافزایی معادبهاوری اسهت. 

هاسهت.  زندگی در دنیا به شکلی محسهوس و غیرقابهل انکهار، آمیختهه بها مشهکالت و گرفتاری
حضهرت پاسه  «. کنهد انسان چه زمانی راحتی را پیدا مهی»پرسید:  شخصی از امام تادق

ِِف ِال َجنو ِِ»داد:  ُْ ٍمِيَِصي ِلِيَو  ؛ یعنهی در دنیها بهه دنبهال «گیرد روزی که در بهشت قرار می 2؛ِعن َدَِأوو
ْعذُيُن َو »راحتی مطلق نباش و در بهشت به آن خواهی رسهید:  ُِّ اْأَ ْنُفذُس َو َتَلذ فيها ما َتْشَتهيِه اْأَ

برد، موجهود  ها از آن لذت می خواهد و چشم ها می و در آن ]بهشت[ آنچه دل3؛َأْنُتْم فيها خاِلُدوَن 
 «.د ماندیشه در آن خواهیاست و شما هم

ه انصاری می  گوید: جابر بن عبدالل 
وارد شد و دید که دختر عزیزش، خود را بهه وسهیله  بر فاطمه زهرا روزی پیامبرخدا 

باشهد و همزمهان، فرزنهد  لباسی کهنه پوشهانده اسهت و مشهغول آسهیاآ کهردن گنهدم می
حضرت از دیدن سختی زندگی دخترش گریهان  .دهد شیرخوارش را نیز در داماند شیر می

های آخرت،  های دنیا زودگذر است و لذت شد، ولی خطاآ به ایشان فرمود: دخترم، تلخی
گهویم و  هاید شکر می من خداوند را بر نعمت»نیز اظهار داشت:  فاطمه زهرا«. پایدار

در همین لحظه بود کهه خداونهد متعهال ایهن آیهه  .«دارم می در تمام حاالت، حق او را پاس
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ذَک َفَتْرضذی»نازل کهرد:  شریفه قرآن را بر حضرت رسول و بهه  1؛َو َلَسْوَف ُيْعطيَک َربُّ
  2«.زودی پروردگارت به تو چندان عطا کند تا راضی شوی

 مرگ عزیزان. 1

است. انسهانی کهه معتقهد  یکی از مشکالت سخت زندگی هر انسانی، از دست دادن نزدیکاند
شود تا جایی که ممکن است دسهت  به معاد نباشد، در چنین شرایطی زندگی براید تیره و تار می

در میهمهانی  به خودکشی نیز بزند، اما مؤمن معادباور، با اعتقاد به اینکه آن عزیهز از دسهت رفتهه
الههی دربهاره تهبر بهر مهرگ ههای  گیرد. همچنین وقتهی از پاداش برد، آرام می خداوند به سر می
در روز عاشهورا، از معادبهاوری حضهرت  گیرد. امهام حسهین شود، آرام می عزیزان خبردار می

يلاِ»گونه آرام کهرد:  تابی آن حضرت را این برای آرام کردن ایشان استفاده کرد و بی زینب کبری
ِضِيَُموتُو َِ َر  َماَواِتَِوِاِل  َِأه َ ِالسو َههٍُِِِءِهالِ ِ َِش ِ َِِوِكُ ُِِِأخيَ ،ِاعَم ِِإ و َِوج  خهواهرم، بهدان  3؛ِإَلو

مانند. هر چیزی جز وجه خهدا کهه آفریهدگار هسهتی  آسمانیان نیز نمی .میرند که همه زمینیان می
 «.  است، از بین رفتنی است

رفتند و هر از گاهی بهه داغ  در ابتدای زندگی، همه فرزنداند در طفولیت از دنیا می شهید  انی
شد؛ از ایهن رو تصهمیم گرفهت بهرای آرامهد دل خهود و دیگرانهی کهه چنهین  یدی مبتال میجد

ههایی را کهه خداونهد در قیامهت در  آید، کتابی بنویسد و اجر و پاداش مشکالتی برایشان پید می
ُمسفّكن الفف اد دهد، گردآوری نمایهد. کتهابد را  برابر بردباری نسبت به این مصیبت به انسان می

دهنده قلهب در فقهدان عزیهزان و اوالد  نهام نههاد و احادیهث و  هآرامد حّبة و األوالدعید فقد األ
های زیبایی را در آن نوشت. آخرین مطلب ارزشمندی که در آن کتاآ نقهل شهده اسهت،  داستان

خهود جنهاآ عبداللهه محهض  به عنوان تسلیت به عموزاده نامه مفصلی است که امام تادق
است کهه همهراه فرزنهداند در مبهارزه بها حکومهت  ه امام مجتبینوشت. عبدالله محض، نو

در ایهن نامهه سهه  شهد. امهام تهادقعباسیان مشکالت زیادی از شهادت تا زندان را متحمل 
در ایهن نامهه  آیه قرآن و نیز روایات متعددی را برای آرامد آنها یادآور شد. امام 14ای،  تفحه
 نوشت:

بت وارد شده است و به شهما ظلهم یتت مصیب ان به تو و اهلای عموزاده، اگر از طرف دشمن
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ز یهه بهر مهن نکهای؛ بل دل شهده ه محهزون و افسهردهکهستی یه تو تنها نکاند، بدان  روا داشته
ه خداوند دسهتور داده و کبت جانسوز مانند تو وارد شده است، ولی به آنچه یناراحتی و مص

الت امهر کها و مش بتیاستقامت در برابر مص ن را دلداری داده و به تبر ویله متقین وسیبد
َك َو ال »د: یگو غمبرش مییه خداوند به پکنموده است، مراجعه کردم؛ آنجا  َفاْصِبْر ِلُحْكِم َرب 

م خهدای خهود تهبر کار و آزارشان برای حکغمبر ما، تو بر انیای پ 1؛َتُكْن َكصاِحِب اْلُحوِت 
مذا ».  همچنین فرمهود:  «ردکل یامت تعج ه از خشم در عذاآکونس مباش ین و مانند ک ِإنَّ

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحساب   ی الصَّ مهال و بهدون کهمانا خداونهد تهابران را بهه حهد  2؛ ُيَوفَّ
و حضهرت  ایهرکن نبهود هرگهز حضهرت زین چنهیهاگهر ا«. حساآ پاداش خواههد داد

بهرای  ییهحیسر حضرت  شدند ]و شته نمیکل یاسرائ ان بنیکبر ا ر توطئه ناپا ییحی
ن نبود هرگز جهدت علهی یشد[. اگر چن ه برده نمییل به هدیاسرائ ار بنیکهای ناب ی از زنیک

ن یت حسهیشد. همچنین عمو شته نمیکام به امر خدا مظلومانه یبه خاطر ق بن أبیطالب
ن یهشهد. اگهر نهه ا شته نمیکوار  شد و به وضع دلخراشی مظلوم مغلوآ نمی پسر فاطمه

ََِلَِأ ِ »شد:  ث وارد نمیی، هرگز در حدبود َز َِِِلَو  ُِِِْيَح  ِم َ لُتِِِال ُمؤ  ِِِلََجَع  ْ ِِمل ِِعَصلابَ   ِْ َ كَلاِف ِل
ُسُهَِأبَداِ  ُ َِرأ  افران را از آههن قهرار کهاسه سر کشد،  اگر مؤمن محزون نمی ؛َحِديٍدِفَََلِيَتََصدو

ها و برادرانم، بر شما باد  عموزادهپس ای عمو و پسر عمو و «. ندیم تا هرگز دردسر نبیداد می
الت را بهه خداونهد عزوجهل که امهر مشهکهنم ک ه مییم و به شما توتیبه تبر و رضا و تسل

د و بهه یهنکشهه ید و تبر و بردبهاری پید و از قضا و قدر او راضی و خرسند شوییواگذار نما
 3د.ینکا اطاعت د و امر او رییجو کبت و بال داده است، تمسیه به هنگام مصکی یدستورها

هایی که خداوند در عو  مشکالت مؤمنان آمهاده نمهوده اسهت، طاقهت  اعتقاد به معاد و پاداش
 سازد.  اش قادر می دهد و او را بر ادامه زندگی آدمی در رویارویی با مشکالت را افزاید می

 . جهاد و شهادت 2

نگ است. مؤمنان معادباور بها های سختی در زندگی مؤمنان، میدان جبهه و ج یکی دیگر از نمونه
دارند و این تصمیم بسیار سخت را بر خهود  تکیه به این اتل اساسی، روحیه خود را زنده نگه می

توانهد  است کهه می طلبی در درون یک جامعه  کنند. این حس جهاد و مبارزه و شهادت هموار می
ای نفسهانی نهاموفق بهوده و در آن را از گزند دشمنان محفو  بدارد. کسانی که در مبارزه بها هواهه
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چنگال آرزوهای مادی گرفتار باشند، تدها بهانهه بهرای نهرفتن بهه جبههه و جنهگ دارنهد؛ ولهی 
های الههی در دفهاع از دیهن و وطهن خهود، سهر از پها  معادباوران بها ضهمیری امیهدوار بهه وعهده

بار و سسهتی مهردم ه به شهر انیکه خبر تهاجم سربازان معاو هنگامی  شناسند. امیرمؤمنان نمی
 پی آنان را یادآور شد و فرمود: در های پی جویی ای بهانه در رفتن به جهاد را دید، طی خطبه

د هوا گهرم اسهت؛ مهلهت ده تها ییگو دهم، می ت به سوی دشمن میکوقتی در تابستان فرمان حر
رد اسهت؛ لهی سهید ههوا خییگو دهم، می ه در زمستان فرمان جنگ میکسوز گرما بگذرد و آنگاه 
ها برای فرار از سرما و گرما بود  وقتی شما از گرما و سهرما فهرار  ن بهانهیبگذار سرما برود. همه ا

 1د.یزانیشتر گریر بیه از شمشکد، به خدا سوگند ینک می
ها برابری سهپاه یزیهد  در حاد ه کربال نیز آنچه توانست گروه اندک یاران حسینی را در برابر سپاه ده

آیا من به سوی آخهرت نشهتابم و »که حنظله پرسید:  ه دارد، معادباوری آنان بود؛ چنانسر زنده نگا
ن يَاَِوَِملاِ»فرمود:  امام حسین «. به برادرانم ملحق نشوم  ِاللدُّ َْ ِلََ ِِمل  ْ ِِإلَىَِماِهَُوَِخي  بَََىُِرح 

َ  ٍِِِِفيَهاَِوِِإلَى ىَُِِِم چه در آن است و به سوی سلطنتی کهه بشتاآ به عاَلمی بهتر از دنیا و آن 2 ؛َلِيَبَ 
 «.شودهرگز کهنه نمی

های جههاد مشهاهده نمهود، از ایهن  یاران خود را در اوج جنهگ و سهختی همچنین وقتی امام
 روش استفاده کرد و بر آرامد آنان افزود:

ب یه شهما را از سهختی و آسهکست، جز پلی یزی نیزادگان؛ مرگ چ د ای گرامیینکداری یپا
از شما دوست ندارد  یک دامکرساند.  های جاودان می م و نعمتیو به بهشت عظگذراند  می

ه کهتان، همانند پلهی اسهت  ه آن برای دشمنانکه از زندانی به قصر منتقل گردد؛ در حالی ک
ا، یهرد: دنکهم نقل یبرا امبرخدایرساند. پدرم از پ گاه می نجهکاخ به زندان و شکآنها را از 

افران بهه آتهد کشان، و پل یافر است و مرگ، پل مؤمنان به بهشت اکزندان مؤمن و بهشت، 
 3م.یگو  اند و نه من دروغ می ن را به من دروغ گفتهیباشد. نه ا سوزان دوزخ می

مطالعه زندگی شهیدان عزیز هشت سال دفاع مقدس نیز گویای پیونهد معهاد و امیهد اسهت. چهه 
باورداشت معاد و رستاخیز، نور امید از تصهاویر بسیارند شهیدانی با سن و سال اندک که به برکت 

های جههاد  شدن و سختیهایشان مشهود است. معادباوری ترس از شکست، کشته  نامه و وتیت
 کند.را بر مؤمن هموار می
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 د. شفاعت 

ههای  اسهت. یکهی از نگرانی« شفاعت در قیامت»چهارمین ا ر باورداشت معاد در افزاید امید، 
اند. ایهن  نی از رفتارهای دنیوی آنان و گناهانی است کهه در دنیها مرتکهب شهدهمهم مؤمنان، نگرا

های مقدس نامید، از تعالیم دین بهوده و مقهداری از آن نیهز الزم  نگرانی و ترس را که باید از ترس
است و اولیای دین کوشیدند تا پیروانشان را در حالتی میهان تهرس و امیهد نگهه دارنهد. در برخهی 

رسهد و ممکهن اسهت موجهب افسهردگی و یها تهوحد و  ترس به مرحله شهدیدی میمواقع، این 
تواند از این سقوط بزرگ پیشگیری کند، اعتقاد به شفاعت شهافعان در  بندوباری شود. آنچه می بی

 قیامت است. 
شاید این پرسد مطرح شود که اعتقاد به شفاعت، سهبب امیهد کهاذآ و در نتیجهه، تکهرار گنهاه 

های آن توجه شهود، نهه تنهها    باید گفت اگر به معنای تحیح شفاعت و شرطشود  در پاس نمی
توان آن را از عوامل کاستن گناهان برشمرد؛ زیرا مؤمنان برای  باشد؛ بلکه می عامل تکرار جرم نمی

مندی از شفاعت باید شرایط آن را فراهم کنند و از موانهع آن ماننهد ظلهم بهه همنوعهان دوری  بهره
گشهاید و  ای به سوی روشنایی و امید را به روی مؤمن به معاد می اد به شفاعت، پنجرهنمایند. اعتق

 کند. اش تشویق می او را به کنترل خود و حتی جبران گذشته
ر  گوید: ح بصری مییِبشر بن شع

تر است . حضرت فرمهود:  نندهکدواریتاآ خدا امکه در یدام آکردم: کعر   به امام باقر
يذا ِعبذاِدَ  »کننهد:  ه را تالوت مییردم: این آکعر  «. ند یگو ره چه میبا نیدیگران در ا»

يَن َأْسَرُفوا َعلی ِِ
هِ   الَّ د سهتم یه بهر خهوکای بندگان من   1؛َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِ  اللَّ
«. سهتین نیهت ایب اما نظر ما اهل»حضرت فرمود: «. دید نشوید، از رحمت خدا ناامیردک

ترین آیه قرآن این اسهت:  به نظر ما، امیدبخد»ست  فرمود: یردم: پس نظر شما چکعر  
َك َفَتْرضَی " ه کهد یهزی بهه تهو عطهای فرمایو به زودی پروردگارت چ 2؛َو َلَسْوَف ُيْعطيَك َربُّ

ز، شفاعت است. به خدا قسم شفاعت است، به خهدا قسهم شهفاعت یخشنود شوی". آن چ
 .3«است
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