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نقش معاد در امیدواری
*

حجتاالسالموالمسلمینعلی ادمی 


مقدمه

برخی موضوعات مانند ا بات وجود خدا ،بهاندازهای واضح و ملموس هستند که نیازی به ا بهات
ندارند و منکران آنها باید دلیلی برای انکارشان بیاورند .نقد امید و امیدواری در حیات انسان نیهز
از این دست مسائل است .از این رو داشتن آرزو نه تنهها مهذموم و ناپسهند نیسهت؛ بلکهه الزمهه
زندگی بشر است؛ چنانکه رسولخدا فرموده است« :اِلَ َم ُ َِرح َم ِِِلُ وم ِت َِوِلَلو ََِلِاِلَ َمل ُِِ َملاِ
ِ
اِوِ ََلِ َغ َْ َِِ َغ ِارِ َِش َجْاِ؛ 1داشتن آرزو ،رحمتی برای امت مهن اسهت و اگهر
َر َض َعتِِ َوال َدة َِول ََد َه َ
آرزو نبود ،هیچ مادری فرزندش را شیر نمیداد و هیچ باغبانی درختی نمیکاشت».
گممرنبممودیمیمملوامیممدثمممر  


کممینشمماندی اغبممان ممی شممجر 2
ک


نیز فرموده است« :اِلَ َم ُِِ َر ِفيقِِ ُملؤ ِنسِ؛ آرزو ،رفیهق و مهأنوس انسهان اسهت».

امیرالمؤمنین
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
مسیر به ما کمک کند ،بهره بگیریم .یکی از مهمترین و اساسیتهرین کمکهها در «معادبهاوری و
باور عمیق به رستاخیز» نهفته است و باید با تأمل و اندیشه در حقیقت معاد ،نقد آن در تقویهت
امید را پیدا کرده و به عنوان «یک عمسکن واقعهی و دائمهی و بهدون ضهرر» از آن کمهک بگیهریم.
نوشتار پیدرو قصد دارد معادباوری را از چهار زاویه که سبب تقویت امید و امیدواری میشود را
معرفی کند.
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* داندآموخته سطح  4حوزه علمیه قم.
 .1حسین بن محمد دیلمی؛ أعالم الدین؛ ص.295
 .2سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر چهارم ،بخد .20
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh20
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص .56
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الف .جاودانهگرایی

نخستین گام در بهرهگیری از معاد برای تقویت امید ،آن است که مرگ را فنا و نابودی ندانیم؛ بلکه
آن را پلی بدانیم که ما را دنیا به آخرت انتقال میدهد .قرآن حقیقت مرگ را اینچنهین بهه تصهویر
َ ُ َ َ
َ ُ َ
َ ُ ْ َ
ُْ َ ُ
َ ُ
َ
َ ُ
کشیده اسهت« :ن ْحن ق َّد ْرنا َب ْينك ُم ال َم ْوت َو ما ن ْحن ِب َم ْس ُبوقين َعلی أ ْن ن َبدل أ ْمثذالك ْم َو نن ِشذئك ْم
فی ما ال َت ْع َل ُم َ
ون؛ 1ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر مها پیشهی نمیگیهرد تها
گروهی را به جای گهروه دیگهری بیهاوریم و شهما را در جههانی کهه نمیدانیهد ،آفهریند تهازهای
َ
َ
بخشیم» .بنابراین هدف ما از میراندن شما ،انتقال از عالمی به عالمی دیگر است.
نقل شده است که امام هادی به عیادت یکی از یاراند رفت و مشاهده کرد که از ترس مهرگ،
بیتابی میکند .حضرت به او فرمود« :ای بنده خدا ،تو از مرگ میترسی ،به خاطر آنکه حقیقهت
مرگ را نمیشناسی .آیا هرگاه بدنت را چرک و کثافت فرا گیرد و از شدت کثافت و چرکهی کهه بهر
توست ،آزرده شوی و به بیماریهای پوستی مبتال شوی و بدانی که شستشو در گرمابه همه آنها را
بر طرف میکند ،به آنجا نمیروی تا خودت را از آن آلودگیهها پهاک کنهی یها اینکهه هدوسهت
داری به گرمابه نروی تا آن کثافتها بر بدنت باقی بماند » .آن شخ عهر کهرد« :آری ،ای
فرزند پیامبر خدا هدوست دارم خود را پاک گردانم » .حضرت فرمود:

ِنخِْم ِ
ِ
ِ
يصِ ُذنُو ِبل َ َِوِ َتن ِق َي ِتل َ ِِملِْ
ِعََي َ ِِمِْ َتم ِح ِِ
اِبق َ َ
فَذَ َاكِال َمو ُتِ ُه َوِ َذل َ ِال َح وم ُ
ام َِوِ ُه َو ُ َ َ
ِ
سيئ ِات ِ َف ِِّ َذاِ َأنتِوريت ِ
ىِو َِو َصلَ َتِ
َ ِّ َ َ
ِج َاوز َت ُهِ َف َقدِنَ َجو َتِمِْكُ ِّ ِ َغم َِوِ َهلم َِوِ َأذ َ
ِعََيه َِو َ
َ ََ َ َ
ٍ
ٍ
ح؛ پس مرگ نقد همان گرمابه را دارد و آن ،آخرین چیزی است که از
ِإلَىِكُ ِّ ُِس ُْور َِوِ َف َْ ِ
غربال کردن گناهانت و پاکیزه ساختن تو برایت مانده؛ پس چون به آن رسیدی و از آن گهذر
کردی ،از هر غصه و اندوه و آزاری رستهای و به همه خوشیها و شادکامیها رسیدهای.
آن مرد بر ا ر موعظه امام هادی
بست و جان داد.

آرام شد و با شادمانی و آسودگی ،چشم خهود را بهر دنیها
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یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به آرامد و افزاید امیدواری ،نگرش مثبت به مرگ و معهاد
است .باید به جای نگاه منفی به مرگ ،نگهرش مثبهت را جهایگزین کنهیم و ماننهد فرمهاید امهام
َ
َّ ُ َّ
هادی  ،آن را وسیله تطهیر ،و یا آن را قرار مالقات با خالق مهربان بدانیمَ « :و اتقوا الل َه َو ْاعل ُموا
َ َّ ُ ْ ُ ُ
ْ ْ
َ
الق ُ
نين؛ 3و از خهدا بپرهیزیهد و بدانیهد او را مالقهات خواهیهد کهرد و بهه
وه َو َبشر ال ُمذؤ ِم
أنكم م
ِ
 .1واقعه 60 :و .61
 .2محمد بن علی تدوق؛ معانی األخبار؛ ص.290
 .3بقره.223 :
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ع
مؤمنان ،بشارت بده» .مؤمنان ،مرگ را به عنوان «مقصد زندگی دنیوی و آغهاز زنهدگانی اخهروی»
میبینند و میوه امیدواری را نیز از این نگرش خود میچینند.
مرگاگرمرداستآیدپیاممن  


منازاوجانی مرم یرنمگو مو  


واکشد و درکنار ونگونگ 


اوزمندلقمیسمتاندرنمگرنمگ 
1



معادباوری ،یکی از بزرگترین دغدغهها و آرزوهای بشر یعنی حب بقا و پایدار بودن را تضمین و
او را از درد «پوچانگاری عالم خلقت» رها میکند .این کارکرد اعتقهاد بهه معهاد ،از دسهت ههیچ
عامل دیگری بر نمیآید و تنها از درخت «باورداشت قیامت» میروید« .پروفسور یونهگ» کهه از
اساتید معروف روانکاوی غرآ و شاگرد «فروید» بود ،در اینباره میگوید:
دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من مراجعه کردهاند ،افراد تحصیلکرده و موفقی هستند هو
مشکل روحیشان به خاطر نداشتن شغل مناسب یا پول نیست؛ بلکه دردی بزرگ ،یعنی پهوچی
و نامفهومی و بیمعنا بودن زندگی آنها را رن میدهد .مطلب آن اسهت کهه بهر ا هر تکنولهوژی و
جمههود تعههالیم و کوتهههنظری و تعصههب ،بشههر قههرن بیسههتم «المههذهب» اسههت و سرگشههته در
جستوجوی روح خود میباشد و تا مذهبی نیابد ،آساید ندارد و بیمهذهبی ،پهوچی و بیمعنها
2
بودن زندگی را در پی دارد.
ب .اعتدالبخشی

داشتن آرزو نهتنها ناپسند نیست؛ بلکه الزمه زندگی بشر است ،اما اگر از حد معقول تجاوز کهرد،
آ ار زیانباری به دنبال خواهد داشت و به همین جهت در روایهات از «طهول األمهل» نههی شهده
است .آرزوهای طوالنی ،یعنی خواستههایی که با واقعیت زندگی انسان همخهوانی نهدارد؛ ماننهد
داشتن هواپیمای شخصی برای یک کارگر یا کارمنهد ،یها رسهیدن بهه مقهام انبیهای الههی .آرزوی
دستیابی به خواستههای مادی یا معنویای که امکان رسیدن به آنها وجود ندارد ،منجر به ناکهامی
و افسردگی انسان میشود .ولی معادباوری ،ریشه اینگونه ناکامیهها را میسهوزاند و در واقهع ،از
بههروز چنههین آرزوههها و ناکامیهههایی پیشههگیری میکنههد .از ایههن رو یکههی از توتههیفهایی کههه
امیرمؤمنان از مرگ کردندَ « ،ق ِ
ات» اسهت؛ 3یعنهی یهاد مهرگ ،قطعکننهده آرزوههای
اط ُ ِاِلُمِ ِن َي ِِ
 .1سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ غزلیات ،غزل .1326
 .2ناتر مکارم شیرازی و همکاران؛ پیام قرآن؛ ج  ،5ص .329
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ خطبه .99
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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:
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ای کسی که سرگرم دنیایی و آرزوهای دراز تو را فریفته ،بدان که مرگ ناگههان فهرا میرسهد و قبهر
نگهدارنده اعمال توست.
یاد معاد و اعتقاد به رستاخیز ،روح حیوانی انسان را تعهدیل و هوسههای کهاذآ را مههار ،و روح
انسانی را تقویت میکند.
ج .افزایش آستانه تحمل

افزاید آستانه تحمل و بردباری در زندگی ،یکی دیگهر از زوایهای امیهدافزایی معادبهاوری اسهت.
زندگی در دنیا به شکلی محسهوس و غیرقابهل انکهار ،آمیختهه بها مشهکالت و گرفتاریهاسهت.
شخصی از امام تادق پرسید« :انسان چه زمانی راحتی را پیدا مهیکنهد » .حضهرت پاسه
دادِ « :عن َدِ َأ وو ِل َِيو ٍم َِي ِص ُيْ ِِف ِال َجنو ِِ؛ 2روزی که در بهشت قرار میگیرد»؛ یعنهی در دنیها بهه دنبهال
َ ْ َ
ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُّ ْ َ ْ ُ ُ
ذين َو
هيه اأنفذس و تلذِ اأع
راحتی مطلق نباش و در بهشت به آن خواهی رسهید« :فيها ما تشت ِ
َأ ْن ُت ْم فيها خال ُد َ
ون؛3و در آن [بهشت] آنچه دلها میخواهد و چشمها از آن لذت میبرد ،موجهود
ِ
است و شما همیشه در آن خواهید ماند».
جابر بن عبدالله انصاری میگوید:
روزی پیامبرخدا

بر فاطمه زهرا

وارد شد و دید که دختر عزیزش ،خود را بهه وسهیله

لباسی کهنه پوشهانده اسهت و مشهغول آسهیاآ کهردن گنهدم میباشهد و همزمهان ،فرزنهد
شیرخوارش را نیز در داماند شیر میدهد .حضرت از دیدن سختی زندگی دخترش گریهان
شد ،ولی خطاآ به ایشان فرمود :دخترم ،تلخیهای دنیا زودگذر است و لذتهای آخرت،
پایدار» .فاطمه زهرا

نیز اظهار داشت« :من خداوند را بر نعمتهاید شکر میگهویم و

در تمام حاالت ،حق او را پاس میدارم» .در همین لحظه بود کهه خداونهد متعهال ایهن آیهه
 .1حسین بن معینالدین میبدی؛ دیوان أمیرالم میین ؛ ص.312
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص.370
 .3زخرف.71 :
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شریفه قرآن را بر حضرت رسول

َ

َ

ََ

َ َ ُّ َ
ذک فت ْرضذی؛ 1و بهه
نازل کهردَ « :و ل َس ْوف ُي ْعطيک رب

زودی پروردگارت به تو چندان عطا کند تا راضی شوی».
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 .1مرگ عزیزان

یکی از مشکالت سخت زندگی هر انسانی ،از دست دادن نزدیکاند است .انسهانی کهه معتقهد
به معاد نباشد ،در چنین شرایطی زندگی براید تیره و تار میشود تا جایی که ممکن است دسهت
به خودکشی نیز بزند ،اما مؤمن معادباور ،با اعتقاد به اینکه آن عزیهز از دسهت رفتهه در میهمهانی
خداوند به سر میبرد ،آرام میگیرد .همچنین وقتهی از پاداشههای الههی دربهاره تهبر بهر مهرگ
عزیزان خبردار میشود ،آرام میگیرد .امهام حسهین در روز عاشهورا ،از معادبهاوری حضهرت
زینب کبری برای آرام کردن ایشان استفاده کرد و بیتابی آن حضرت را اینگونه آرام کهرد« :يلاِ
ضِيموتو َِِوِكُ ِِ َش ِ ٍء ِ
ِ
ِ َ
ِهال ِِ ِإ وَل َِوج َه ُِه؛ 3خهواهرم ،بهدان
ِالس َم َاوات َِوِاِلَر ِ َ ُ ُ َ ُ
أخي ِ،اعَم ِإ و ِأه َ و
َ
که همه زمینیان میمیرند .آسمانیان نیز نمیمانند .هر چیزی جز وجه خهدا کهه آفریهدگار هسهتی
است ،از بین رفتنی است».
شهید انی در ابتدای زندگی ،همه فرزنداند در طفولیت از دنیا میرفتند و هر از گاهی بهه داغ
جدیدی مبتال میشد؛ از ایهن رو تصهمیم گرفهت بهرای آرامهد دل خهود و دیگرانهی کهه چنهین
مشکالتی برایشان پید میآید ،کتابی بنویسد و اجر و پاداشههایی را کهه خداونهد در قیامهت در
ّ
برابر بردباری نسبت به این مصیبت به انسان میدهد ،گردآوری نمایهد .کتهابد را ُمسفكن الفف اد
عید فقد األ ّ
حبة و األوالد هآرامددهنده قلهب در فقهدان عزیهزان و اوالد نهام نههاد و احادیهث و
داستانهای زیبایی را در آن نوشت .آخرین مطلب ارزشمندی که در آن کتاآ نقهل شهده اسهت،
نامه مفصلی است که امام تادق به عنوان تسلیت به عموزاده خهود جنهاآ عبداللهه محهض
نوشت .عبدالله محض ،نوه امام مجتبی است کهه همهراه فرزنهداند در مبهارزه بها حکومهت
عباسیان مشکالت زیادی از شهادت تا زندان را متحمل شهد .امهام تهادق در ایهن نامهه سهه
تفحهای 14 ،آیه قرآن و نیز روایات متعددی را برای آرامد آنها یادآور شد .امام در ایهن نامهه
نوشت:
ای عموزاده ،اگر از طرف دشمنان به تو و اهلبیتت مصیبت وارد شده است و به شهما ظلهم

 .1ضحی.5 :
 .2عبیدالله بن عبدالله حسکانی؛ شواهد التیزیل؛ ج  ،2ص .445
 .3جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثیر األحزان؛ ص.49
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روا داشتهاند ،بدان که تو تنها نیستی کهه محهزون و افسهردهدل شهدهای؛ بلکهه بهر مهن نیهز
ناراحتی و مصیبت جانسوز مانند تو وارد شده است ،ولی به آنچه که خداوند دسهتور داده و
بدین وسیله متقین را دلداری داده و به تبر و استقامت در برابر مصیبتها و مشکالت امهر
َ
ْ
نموده است ،مراجعه کردم؛ آنجا که خداوند به پیغمبرش میگو یدَ « :ف ْ
اص ِب ْر ِل ُحك ِم َربك َو ال
َ ُ ْ َ
ْ ُ
وت؛ 1ای پیغمبر ما ،تو بر انکار و آزارشان برای حکم خهدای خهود تهبر
تكن ك ِ
صاح ِب الح ِ
َّ
کن و مانند یونس مباش که از خشم در عذاآ امت تعجیل کرد» .همچنین فرمهودِ « :إنمذا
َّ ُ َ َ
َّ
َ
ون أ ْج َر ُه ْم ِبغ ْي ِر ِحساب؛ 2همانا خداونهد تهابران را بهه حهد کمهال و بهدون
ُي َوفی الص ِابر
حساآ پاداش خواههد داد» .اگهر ایهن چنهین نبهود هرگهز حضهرت زکریها و حضهرت
یحیی بر ا ر توطئه ناپاکان بنیاسرائیل کشته نمیشدند [و سر حضرت یحیهی بهرای
یکی از زنهای نابکار بنیاسرائیل به هدیه برده نمیشد] .اگر چنین نبود هرگز جهدت علهی
بن أبیطالب به خاطر قیام به امر خدا مظلومانه کشته نمیشد .همچنین عمو یت حسهین
پسر فاطمه مغلوآ نمیشد و به وضع دلخراشی مظلوموار کشته نمیشهد .اگهر نهه ایهن
بود ،هرگز در حدیث وارد نمیشد« :لَو ََِلِ َأ ِِيحز َِِالمؤ ِمِِْلَجعَ ِ ِ ِ ِ
لاب ِِملِْ
َ َ ُ ُ َ َ ُ
لتِِلَكَلافِْع َص َ
ح ِد ٍ
يدِ َف ََل َِيتَ َص ود ُ َِرأ ُس ُهِ َأ َبداِ؛ اگر مؤمن محزون نمیشد ،کاسه سر کهافران را از آههن قهرار
َ
میدادیم تا هرگز دردسر نبیند» .پس ای عمو و پسر عمو و عموزادهها و برادرانم ،بر شما باد
به تبر و رضا و تسلیم و به شما توتیه میکنم کهه امهر مشهکالت را بهه خداونهد عزوجهل
واگذار نمایید و از قضا و قدر او راضی و خرسند شو ید و تبر و بردبهاری پیشهه کنیهد و بهه
3
دستورهایی که به هنگام مصیبت و بال داده است ،تمسک جو یید و امر او را اطاعت کنید.

اعتقاد به معاد و پاداشهایی که خداوند در عو مشکالت مؤمنان آمهاده نمهوده اسهت ،طاقهت
آدمی در رویارویی با مشکالت را افزاید میدهد و او را بر ادامه زندگیاش قادر میسازد.
 .2جهاد و شهادت

یکی دیگر از نمونههای سختی در زندگی مؤمنان ،میدان جبهه و جنگ است .مؤمنان معادباور بها
تکیه به این اتل اساسی ،روحیه خود را زنده نگه میدارند و این تصمیم بسیار سخت را بر خهود
هموار میکنند .این حس جهاد و مبارزه و شهادتطلبی در درون یک جامعه است کهه میتوانهد
آن را از گزند دشمنان محفو بدارد .کسانی که در مبارزه بها هواههای نفسهانی نهاموفق بهوده و در
 .1قلم.48 :
 .2زمر.10 :
ّ
 .3زینالدین بن علی شهید انی؛ مسكن الف اد؛ ص .116
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چنگال آرزوهای مادی گرفتار باشند ،تدها بهانهه بهرای نهرفتن بهه جبههه و جنهگ دارنهد؛ ولهی
معادباوران بها ضهمیری امیهدوار بهه وعهدههای الههی در دفهاع از دیهن و وطهن خهود ،سهر از پها
نمیشناسند .امیرمؤمنان هنگامی که خبر تهاجم سربازان معاو یه به شهر انبار و سسهتی مهردم
در رفتن به جهاد را دید ،طی خطبهای بهانهجوییهای پیدرپی آنان را یادآور شد و فرمود:
وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن میدهم ،میگو یید هوا گهرم اسهت؛ مهلهت ده تها
سوز گرما بگذرد و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ میدهم ،میگو یید ههوا خیلهی سهرد اسهت؛
بگذار سرما برود .همه این بهانهها برای فرار از سرما و گرما بود وقتی شما از گرما و سهرما فهرار
1
میکنید ،به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید.
در حاد ه کربال نیز آنچه توانست گروه اندک یاران حسینی را در برابر سپاه دهها برابری سهپاه یزیهد
سر زنده نگاه دارد ،معادباوری آنان بود؛ چنانکه حنظله پرسید« :آیا من به سوی آخهرت نشهتابم و
ِ
ِ
اِو َِملاِ
لْ ُّ
ِاللدن َي َ
َىِماِ ُه َوِ َخيِْلَ َ ِم َ
به برادرانم ملحق نشوم » .امام حسین فرمودَ « :بَ ُ
َىِرحِإل َ
َ
ٍ
ِف َيه َ ِ
َى؛ 2بشتاآ به عالمی بهتر از دنیا و آنچه در آن است و به سوی سلطنتی کهه
َلِيب َِ
اِوِإلَىِِ ُمَ ِِ َ
هرگز کهنه نمیشود».
همچنین وقتی امام یاران خود را در اوج جنهگ و سهختیهای جههاد مشهاهده نمهود ،از ایهن
روش استفاده کرد و بر آرامد آنان افزود:
پایداری کنید ای گرامیزادگان؛ مرگ چیزی نیست ،جز پلی که شهما را از سهختی و آسهیب

میگذراند و به بهشت عظیم و نعمتهای جاودان میرساند .کدامیک از شما دوست ندارد
که از زندانی به قصر منتقل گردد؛ در حالی که آن برای دشمنانتان ،همانند پلهی اسهت کهه
آنها را از کاخ به زندان و شکنجهگاه میرساند .پدرم از پیامبرخدا

برایم نقل کهرد :دنیها،

زندان مؤمن و بهشت ،کافر است و مرگ ،پل مؤمنان به بهشت ایشان ،و پل کافران بهه آتهد
سوزان دوزخ میباشد .نه این را به من دروغ گفتهاند و نه من دروغ میگو یم.

3

مطالعه زندگی شهیدان عزیز هشت سال دفاع مقدس نیز گویای پیونهد معهاد و امیهد اسهت .چهه
بسیارند شهیدانی با سن و سال اندک که به برکت باورداشت معاد و رستاخیز ،نور امید از تصهاویر
و وتیتنامههایشان مشهود است .معادباوری ترس از شکست ،کشته شدن و سختیهای جههاد
را بر مؤمن هموار میکند.
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ خطبه.27
 .2علی بن موسی ابنطاووس؛ اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص.110
 .3محمد بن علی تدوق؛ معانی األخبار؛ ص.288
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د .شفاعت

چهارمین ا ر باورداشت معاد در افزاید امید« ،شفاعت در قیامت» اسهت .یکهی از نگرانیههای
مهم مؤمنان ،نگرانی از رفتارهای دنیوی آنان و گناهانی است کهه در دنیها مرتکهب شهدهاند .ایهن
نگرانی و ترس را که باید از ترسهای مقدس نامید ،از تعالیم دین بهوده و مقهداری از آن نیهز الزم
است و اولیای دین کوشیدند تا پیروانشان را در حالتی میهان تهرس و امیهد نگهه دارنهد .در برخهی
مواقع ،این ترس به مرحله شهدیدی میرسهد و ممکهن اسهت موجهب افسهردگی و یها تهوحد و
بیبندوباری شود .آنچه میتواند از این سقوط بزرگ پیشگیری کند ،اعتقاد به شفاعت شهافعان در
قیامت است.
شاید این پرسد مطرح شود که اعتقاد به شفاعت ،سهبب امیهد کهاذآ و در نتیجهه ،تکهرار گنهاه
نمیشود در پاس باید گفت اگر به معنای تحیح شفاعت و شرطهای آن توجه شهود ،نهه تنهها
عامل تکرار جرم نمیباشد؛ بلکه میتوان آن را از عوامل کاستن گناهان برشمرد؛ زیرا مؤمنان برای
بهرهمندی از شفاعت باید شرایط آن را فراهم کنند و از موانهع آن ماننهد ظلهم بهه همنوعهان دوری
نمایند .اعتقاد به شفاعت ،پنجرهای به سوی روشنایی و امید را به روی مؤمن به معاد میگشهاید و
او را به کنترل خود و حتی جبران گذشتهاش تشویق میکند.
ع
ِبشر بن شریح بصری میگوید:

به امام باقر عر کردم :کدام آیه در کتاآ خدا امیدوارکنندهتر است  .حضرت فرمهود:
«دیگران در اینباره چه میگو یند » .عر کردم :این آیه را تالوت میکننهد« :يذا عبذاد َ
ِ ِ
َّ َ َ ُ
َُْ
َْ َ
َّ
ين أ ْس َرفوا َعلی أنف ِس ِه ْم ال تقن ُطوا ِم ْن َر ْح َم ِ الل ِه؛ 1ای بندگان من که بهر خهو ید سهتم
ال ِِ
کردید ،از رحمت خدا ناامید نشو ید» .حضرت فرمود« :اما نظر ما اهلبیت ایهن نیسهت».
عر کردم :پس نظر شما چیست فرمود« :به نظر ما ،امیدبخدترین آیه قرآن این اسهت:
َ َ َ ْ َ ُْ َ
طيك َر ُّب َك َف َت ْر َ
ضی؛ 2و به زودی پروردگارت چیزی بهه تهو عطهای فرمایهد کهه
"و لسوف يع
خشنود شوی" .آن چیز ،شفاعت است .به خدا قسم شفاعت است ،به خهدا قسهم شهفاعت
3
است» .

 .1زمر.53 :
 .2ضحی.5 :
 .3فرات بن ابراهیم کوفی؛ تفسیر فرات الكوفی؛ ص.571
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