
 

 رجعت

 

 

1. 

 بازگشتِ مردگان 

 باشد. یم   عهیمسلم ش  د یاز عقا ی کیاز حوادث مهم در هنگام ظهور، موضوع رجعت است که  یکی

 ( ٩٢، ص ٥٣نداشته باشد.« )بحاراالنوار، ج  مانیکه به رجعت ما ا   یکس ستی: »از ما ن ند یفرمامی  صادق امام

از مومنان خالص    یعبارت است از بازگشت امامان معصوم و گروه  ، ینیبازگشت است و در فرهنگ د  معنای  به  لغت  در  رجعت

 استفاده شده است. زیمانند »کَرَة« و »اوبة« ن ییمفهوم رجعت، از واژه ها یبرا  ین ید اتی. در ادبایو کفار و منافقان به دن

 . میآنها بپرداز یبه بررس  امها،یاز پ یسر  نیدر ا می به موضوع رجعت اشاره شده است که قصد دار ی فراوان اتیو روا ات آی در

 

 

٢. 

 خاص  ی ها یژگ یبا و یجهان

خاصِ به خود،    یها  یژگیاست با و  یاست که جهان هنگام رجعت، جهان  نیا  د یآ  یبه دست م   ات،یو روا  اتیآنچه از مجموع آ

 . ستیحال، برزخ هم، ن نیو نه هماننِد جهان آخرت است؛ در ع استیجهان دن هِ یشب ق یکه نه به طور دق

  نییو پا یانیم یکشف و شهود دانسته و رجعت، در رتبه  یدرجه  نیرا در باالتر امتیق زان،یالم ریدر تفس طباطبایی عالمه

 ( 1٠٩ص  ٢ج   زانیالم رتفسیدو، ظهور حضرت حجت است. ) ن یتر از ا

در زمانِ ما   ی زندگ یخاصش، آن را از نحوه  یها یژگ یاتفاق خواهد افتاد اما و ی ماد یایدن نیاگرچه رجعت در هم نبنابرای

 ( 1٩1ص  ۴ج  ت یدرسنامه مهدومتفاوت خواهد کرد. ) 

 



 

 

٣.   

 و رجعت  عهیش 

  عی تش یره ی که منکرِ آن را از دا ییبرخوردار است؛ تا جا یی واال گاهیاز جا عه یاعتقادات ش  انیباور به رجعت، در م اتیدر روا

 دانسته اند. رون یب

 ( 1٠٨ص  1صدوق ج  خشی الخصال .« )امتیقائم، رجعت و ق ام یاهلل سه روز است: ق امی: »اند یفرمامی  باقر امام

اقرار کند، مؤمن است...   زی: »هر کس به هفت چند یفرمای را اعتقاد به رجعت دانسته و م مانیا ط ی از شرا یکی ز، نی صادق امام

 ( 1٣٢ص  ٢۴ج  عهیبه رجعت است.« )وسائل الش مانیاز آنها ا یکیکه 

 

 

۴. 

 ! ست؟یحق با ک

و   هودی ِدیرا برگرفته از عقا دهیعق نی از آنها ا یبه آن ندارند. برخ یدارد، اما اهل سنت، اعتقاد  یقرآن یشه یرجعت اگرچه ر

 دانسته اند.  تیعرب جاهل یمنشاء اعتقاد به رجعت را، پندارها یدانسته اند و گروه   ینصار

به رجعت در شماِر  ده یدر نگاه آنان عق ایگو دانند؛یمعتقد به رجعت نقل کرده اند، نامعتبر م انِیرا که راو ی اتروای سنت اهل

   رجعت ارائه نداده اند. ی در نف  یو نقل ی عقل ل یدل  چهی سنت اهل البته کفر و شرک قرار دارد. 

 ( 1٩٣، ص  ۴ج   ت،مهدوی درسنامه )

 

 

٥. 

 مبلّغ رجعت باش! 

 به موضوع رجعت اشاره شده است.  ز یما ن اراتِ یو ز  هیدر ادع  ات،یهمانند قرآن و روا

دارم،   مانیآمده است: »... من به بازگشت شما ا نگونهی)ع( آن را به ما آموخته اند، ا یکه امام هاد رهیجامعه کب ارتزی در

 شما آماده ام...«  ی اری ی ... و براکنمیم  قیرجعتتان را تصد 



صورت   ن یمردم باشند. در ا نیرجعت ب یکننده  قیتصد  د یبه بازگشتِ ائمه، با مانیعالوه بر ا ان یعیش  ارت،یز نای طبق

 کنند. ی اریائمه را در آن دوران   توانند ی جزء رجعت کنندگان خواهند بود و م ز یخودشان ن

 

 

6. 

 ! ینفر ارد یلیاشتراک چهار م

 : میخوریاز آن برم ییهابه نمونه  ،یکتب آسمان یاست و در همه  ی میابراه انیدر اد ات یاز ضرور یکیرجعت 

  اتیح یبرا یخواهند شد، گروه داریب اند،ده یآرم نیاز آنان که در خاک زم یاری»بس آمده است: «ینب  ال»دانی کتاب در

 ( ٢ ه ی، آ 1٢باب   ،ینب  الیکتاب دان ق،عتی عهد ) « یخجالت و حقارت جاودان ی برا ی و گروه  یجاودان

آنها در امان مانده، مربوط به بازگشت مردگان در   فِیکه از دست تحر اتیآ نیاند و ااعتقاد به معاد را از دست داده  انیهودی

 و رجعت است.  ایدن

بودند، برخاستند. و بعد از برخاستن   ده یکه آرم  نیمقدس   یاز بدنها  یار یقبرها گشاده شد و بس  »و  آمده است:  « »متی   کتاب  در

 ( ٥٣و   ٥٢  هی ، آ٢٧باب  ، یکتاب مت د،یاز قبور برآمده، به شهر مقدس رفتند.« )عهد جد  ، یو

 

 

٧. 

 ...تواند یخدا م

 . یو امکان وقوع ی : امکان ذاتشودی م میبه دو قسم تقس ز، یامکان هر چ

و چه در آخرت، در   ایاست؛ چرا که زنده کردن مردگان چه در دن ی امکان ذات یخود، دارا یکه رجعت، به خود ستین شکی

 در آن شک ندارد. ی خردمند  چیو ه دهی بار آفر نیاول یاست که آنها را برا  یتوان و قدرت خداوند 

  ، یخیاهد تاربراساس شو  زیقرآن و ن  اتیاز آ  یر یوقوع آن است. امکان وقوع رجعت، با بهره گ  ز،یچ   کیبر امکان    لیدل  نبهتری

  ی(، زنده شدن کشته بن٥6و  ٥٥ هآی بقره، سوره) یشدن هفتاد نفر از قوم حضرت موس  زنده قابل اثبات است. ی به سادگ

 یسی(، زنده شدن مردگان به دست حضرت ع٢۴٣  ه ی(، زنده شدن هزاران نفر )سوره بقره، آ٧٣و    ٧٢  ه ی )سوره بقره، آ  لیاسرائ

 قرآن است.  اتیامکان وقوع رجعت در آ ی؛ از نمونه ها(۴٩ ه ی)سوره ال عمران، آ

 

 



٨. 

 !ستین یااتفاق تازه 

  ریاست. داستان عُز نده یبر امکان وقوع آن در آ ی لیوقوع در گذشته، دل ن یرجعت در گذشته، بارها اتفاق افتاده است. و هم

  ی الَّذ  رِی عُزَ ی مقدسه هم به آن اشاره شده است: »اَلسَّالمُ عَل هیناح ارتیاز موارد رجعت در گذشته است که در ز  یک ی ،ینب

 تَتِهِ« ی اهللُ بَعَد مَ اهُیأَح

. با  کردی مخروبه عبور م یاز کنارِ شهر ر،یعز یکه روز  شودی اشاره م نگونهیا ،ینب ریسوره بقره، به داستان عُز ٢٥٩ هآی  در

 ی. هنگامراند یزنده خواهند شد. خدا او را به مدت صد سال م امتیجماعت، چگونه در ق ن یکه ا د یقبرها از خدا پرس  دنید

سالها سالم مانده، االغش مرده   نیکه همراه خود آورده بود در ا ییغذا کهیشد در حال وجهکه به فرمان خداوند زنده شد، مت

 برد.  یبه قدرت خداوند پ نیچن نیشده است. و او ا هی و کامالً تجز

 

 

٩. 

 در قرآن تضاد وجود دارد؟  ایآ

: »وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ  د یفرمای نمل م ی سوره  ٨٣ ه ی . خداوند در آمیرو  ی قران م ات یرجعت، به سراغ آ ی اثبات و بررس  یبرا

 جا مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا« أُمَّةٍ فَوْ

و این غیر از قیامت خواهد   کند یاز هر امت را پس از مرگ، دوباره زنده م  گروهی   خداوند   که  است  آمده  صراحت  به  آیه  این  در

 .شوند یدر قیامت همه مردم زنده م  رایبود، ز

فرمودند: »این آیه مربوط به زمان رجعت است    ه یآ  ن یا  ر یآورده است که، امام صادق در تفس  ر«ی در کتاب »التفس  قمی   مرحوم 

قبل از    یجهان  یحکومت ها.« )باشد ی ( م ۴٧  ه آی  کهف،   سوره و آیه مربوط به قیامت آیه »وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَدا« )

 ( ٢۴ص   امت،یق

 

 

1٠ . 

 شو! د یهم شه ر، یبم یع یهم به مرگ طب

 ( 1٥٨ هآی  عمران،  آل سوره: »وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ« )میخوریبر م ه یآ ن یرجعت به ا اتیآ ی در بررس 

آیه آورده اند که »اگر در راه خدا کشته شوید و یا بمیرید، به خدا بازخواهید گشت« امام باقر فرمود: »مقصود    ن ای   تفسیر  در

از کشته شدن در راه خدا، کشته شدن در راه والیت امیرالمؤمنین است. هر کس ایمان به این آیه داشته باشد، دو مردن  



باز خواهد مرد، و اگر بمیرد نیز زنده خواهد شد تا در راه خدا کشته شود.«  خواهد شد و    زندهدارد: اگر در راه من کشته شود،  

 ( ٢٧ص   امت،یقبل از ق  یجهان ی)حکومت ها

 

 

11 . 

 ی رسان یار ی یبرا  یفرصت

الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ«؛  : »إِنَّا لَنَنْصُرُ رُُسلَنَا وَالَِّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ میرس  ی سوره غافر م ٥1 ه ی رجعت به آ اتیآ یدر بررس 

 .نماییمی ما پیامبران و مؤمنین را در دنیا یارى خواهیم نمود و در قیامت نیز آنان را یارى م 

نقل نموده که امام فرمودند: »به خدا سوگند، مقصود از یارى کردن خدا در   نگونه یاز امام صادق ا »التفسیر« در  قمى مرحوم

بعد از آنان را،    ی بیشتر پیامبران خدا را، کسى یارى نکرد تا کشته شدند و نیز ائمه   دانىی ن رجعت است. مگر نماین دنیا، زما

 (۴٨ص  ٥٣ج  بحاراالنوار) !«ند؟کسى یارى نکرد تا کشته شد 

 

 

1٢ . 

 ن یزم یجنبنده

نمل است: »وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دابَّةً مِنَ االْءَرِْض   یسوره  ٨٢ ه یمهم در مبحث رجعت، آ اتیاز آ گرید یکی

 تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاَس کانُوا بِآیاتِنا ال یُوقِنُونَ« 

دانسته و سپس   نیرالمومنی را مخصوص ام ه یآ نیدر تفسیر خود نقل نموده که رسول اکرم، »دابّة األرض« در ا قمی مرحوم

  لهیو در دست تو وس   کند یخداوند تو را در بهترین صورت از قبر خارج م  رسد، یفرمودند: »یا على، هنگامى که آخرالزمان فرا م

قبل از   یجهان  حکومتهای) ایمان و کفر را نقش خواهى نمود.«  یانه مردم نش شانى( است که با آن به پییموس  ی )عصا یا

 ( ٢٥ص   امت،یق

 

 

1٣ . 

 ر؟ یکُفرِ فراگ ایفردِ کافر  

: »وَ حَرامٌ عَلى قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ ال یَرْجِعُونَ« حرام است اهل قریه اى که ما آنان  د یفرمایم اءیانب  یسوره  ٩٥ ه ی خداوند در آ

 نموده ایم، به دنیا بازگردند. را هالک 



 

. گردند ی را که خداوند عذاب کند، در زمان رجعت باز نم ی ا ه قری  هر  »مردم : فرمودند  که  شده نقل  صادق  امام و  باقر امام  از

مردم در روز قیامت    یکه همگ   ستین   نیمنکر ا  یمسلمان  چیباشد؛ چرا که ه  یاثبات رجعت م   یاین آیه از بزرگترین نشانه ها

  امت یآنها در ق  یعن ی  باشد،یمربوط به زمان رجعت م  رجِعُون« یَا نشده باشند. و عبارت »ال  یچه هالک شده باشند    گردند، یباز م

 (٥٠، ص ٢ج  ،یقم  رتفسی) تا وارد جهنم شوند.«  گردند یباز م

 

 

1۴ . 

 کنند یکه رجعت م یزنان

 . خوردیها به چشم منام زن  ز،یرجعت کنندگان ن ان یاشت. در م خواهند د یاژه ی و  گاهیدر عصر ظهور، زنان جا

همان   کنند؛ی مراقبت م مارانیکه مجروحان را مداوا و از ب کنند ی زن رجعت م زدهی: »همراه قائم، س ند یفرمامی  صادق امام

 ( ٥٧٥ص  ، ٣ج  الهداه، اثبات) .«کردند ی کار را م  نیا امبر یگونه که همراه پ

 هستند. یق یمومنان حق ان یزنان، از م ن یا ی. قطعا تمامخوردیبه چشم م  اسریمادر عمار   ه،ی نفر، نام سم 1٣  نیا ان می در

 

 

1٥ . 

 ی به همراه د یام

  ایباور به رجعت و بازگشت به دن کند؛ی م فای و نشاط جامعه ا ییایدر پو  ییهمان گونه که انتظار فرج، نقش برجسته و به سزا

 کند.  فایا  یحضرت مهد   یبه حضور در حکومت جهان  د یو ام  ینیدر نشاط د  یینقش مهم و به سزا  تواند ی م  زیدر عصر ظهور ن

کرده اند و آنگاه بدون درک ظهور   یسپر ی که همه عمر خود را در انتظار ظهور حضرت مهد  ی افراد دندی با انسان که  چرا

 خواهد شد. ی د یدچار ناام ز یانتظار ن گاهیدر جا ی شده و حت ی دچار سرخوردگ روند،ی م  ایاز دن

امام   نی و حضور در محضر آخر ای( امکان بازگشت به دنط یامر، که در هنگام ظهور )در صورت دارا بودن شرا ن ای دانستن اما

 خواهد داشت. ی اریمنتظران نقش بس ی دواریوجود دارد، در ام

 ( 1٩٥، ص  ۴ج   ت،مهدوی درسنامه )

 

 



16 . 

 ار ی یِاری

  فر ی از اجر و ک  ی خداوند اراده فرموده که بخش  یانسانها، عالم آخرت است؛ ول   فری پاداش و ک  یبرا  یاصل  گاهیکه جادرست است  

شوند   زیتا عز  گردند یدرباره رجعت، فرموده است: »مومنان برم  یتیکند. امام باقر در ضمن روا  یعمل ا، یدن نیانسان ها را در ا

 ( 6۴، ص ٥٣ ج  االنوار، بحارتا خداوند آنها را خوار کند.« ) گردند یبرم  ارانو چشمان آنان روشن گردد و تبهک

بزرگ   یاز علما یمرتض د یشده است. س  انیعصر ب  یحضرت ول یار یمومنان از سعادت  یاز رجعت، برخوردار گردی هدف

رفته اند،   ا یآن حضرت را که قبال از دن انیعیاز ش  ی گروه ،ی: »همانا خداوند هنگامِ ظهورِ حضرت مهد سد ینو یم  عهیش 

 ( 1٢٥، ص 1آن حضرت نائل شوند.« )رسائل، ج  یاریتا به ثواب   گرداند یبرم

 

 

1٧ . 

 !د؟ی بدون رجعت فهم شهیمگه م

امامت را، بدون رجعت  توان ی که نم ییبا آن، امامت را اثبات کرد، موضوع رجعت است؛ تا جا شودی که م  ییهااز روش  یکی

در برابر   عه یمخالفان ش  یِسر سخت رسد،ی که به نظر م  ییبا نام ائمه، دارد؛ تا جا یناگسستن یوند پی رجعت،  درک کرد.

 شده است. انی ائمه ب ی است که در رجعت برا ی لتیرجعت، فض یده یعق

حضور دارد، امام است. پس طبق   نی در زم امت،یق امِیکه قبل از ق یفرد  نیو آخر ماند ی نم یهرگز از حجت خدا خال  نزمی

 مند شوند.بهره  شان،یا یتا مردم از نور وجود  کنند ی امامان بعد از حضرت حجت، رجعت م یهمه  ،یسنت اله نیا

 

 

1٨ . 

 رجعت کننده  نیاول

از جمله در سخنان   ،ی فراوان اتیدر روا موضوع، نیاست. ا نیامام حس گردد،ی باز م  ایکه در دوران رجعت به دن یکس نیاول

  الجرائح و  الخرائج.« )شودیبر او شکافته م ن یهستم که زم یکس نی : »من اولند یفرمای م نیخود حضرت آمده است. امام حس

 ( ٨۴٨ص  ٢ج

خداست.  امام صادق    اء یرجعت، انتقام از دشمنانِ اول  یهااز فلسفه   یک یاست.    ی مشخص  یهابرنامه   ی دارا  ن،حسی  امام   رجعت

اوست. پس بدون کم   اران یو  ه یبن معاو د یزیاو، و  اران یو  ی بن عل نیحس گردد، ی باز م ا یکه به دن ی کس ن ی: »اولند یفرمای م

 ( ٢٨٢ص   ٢ج  یاش یع ر ی.« )تفسرساند ی و کاست آنها را به قتل م



در دوران   نیامام حس فیاز وظا یکی خواهد بود.  یگری[ او با امام دن یانجام امور ]مربوط به تدف رود،ی م ایاز دن یامام وقتی

 حضرت حجت خواهد بود.  ن یرجعت، غسل و تدف

 

 

1٩ . 

 صاحبِ بازگشت ها

  ک یاز  شی ب ن، یرالمومنی آمده است که رجعت ام ی فراوان اتیها خواهد بود. در روارجعت  یسرآمد همه ن،یرالمومنیرجعت ام

رجعتِ پس از رجعت و بازگشتِ پس از بازگشت هستم؛   ی : »من داراند یفرمای م  بارهن ی. خود حضرت در اافتد ی بار اتفاق م

 ( ٣٣ ص  الدرجات، بصائر  مختصر ها دارم.« ) ها و بازگشت من رجعت 

.  کنند یبار رجعت م  است که حضرت حداقل دو  نیآنچه معلوم است ا ی ول ست؛یمشخص ن ن،ی رالمومن یام هایرجعت  تعداد

:  ند یفرمای باره م  نیدر ا ن،یدهند. امام حس یاریتا امام زمان را  ابد،یی رجعت آن حضرت، در آغاز عصر ظهور تحقق م نیاول

 ( ٨۴٨، ص ٢الجرائح، ج  و  الخرائجقائمِ ما، همزمان خواهد بود.« ) ام یو ق نیرالمومنی »رجعت من با بازگشت ام

 خواهد بود.  نیامام حس تیو در زمان حاکم  یپس از حضرت مهد  ن، یرالمومنیام  گردی رجعت

 

 

٢٠ . 

 سی ابل ی نابود یِ خیتار  یلحظه 

باره   نی . امام سجاد در ابخشد ی م یبازگشت رسول خدا است که به عصر رجعت، شکوه خاص  ژه،یو یهااز رجعت  گرید یکی

 ( 1۴٧، ص  ٢ج   ،یالقم  ر ی.« )تفسگردند ی شما باز م ی و ائمه به سو  نیرالمومنیو ام امبرتان ی: »پند یفرمای م

روز در عصر رجعت  نیا ات،یمعلوم« فرصت داده است. طبق روا ی تا »روز س، یآمده است که خداوند به ابل مکری قرآن در

و او را به قتل   زند ی را گردن م سیو رسول خدا به کمک آن حضرت آمده و ابل  جنگد ی م س یبا ابل ن یرالمومنیاست؛ ام

 ( 11٧  - 11٥. )مختصر البصائر، ص بودخواهد  سیابل نیعمر ننگ  انیپا نی. و ارساند ی م

 

 

٢1 . 

 م دو عال  یبازگشتِ بانو



از امام صادق   د یگوی مفضل م ت،یارو نی. در اکند ی با موضوع رجعت را مطرح م یطوالن یتیدر بحاراالنوار روا یعالمه مجلس

  نیقدم روى زم  د یبای م ریو على ناگز  امبر پی واهلل  آرى، : فرمودند  حضرت و امام على با قائم خواهند بود؟  امبریپ ای: آدمیپرس 

که امت بعد    م یکنی م  تیجمع شده و به آن حضرت شکا  امبر یپ  یکه ما ائمه آن موقع جلو   نمیبی م  ا یبگذارند... اى مفضل! گو

  غمبریوقت پ  ن یبا سم و حبس کشتند. در ا  ا کردند؛... جمعى از ما ر  ب یامت، ما را تکذ   مییگوی از وى چه به روز ما آوردند، و م

و   د یآمی  زهرا  فاطمه  آنگاه  .د یبه جد شما رس  شتر یب د، ی: اى فرزندان من! هرچه به شما رس د یفرمای و م کند ی م  ه یسخت گر 

  االنوار،  بحار)  .کند ی م   تیو انصار و... شکا  نیمهاجر  ان یو رفتن به م  که در حق او و همسرش شده و غصب فدک   یی از ظلم ها

 ( 1٧، ص ٥٣ ج

 جزء رجعت کنندگان خواهند بود.  ز یحضرت فاطمه ن ت، یروا نای بنابر

 

 

٢٢ . 

 ...ند یآی همه م

که در حق   ییهاتا از ظلم ند یآیدر عصر رجعت باز خواهند گشت. آنها م زیائمه ن ریسا ن،یو امام حس  نیرالمومنیعالوه بر ام 

 .اند یآنها شده، انتقام گرفته شود و خداوند شکوه و عزت آنها را به دشمنان بنما

  انِ یهاد  م یقبول کن  د یپس با  ند، گردیکسب کمال برم   ی برا  یاعده  م ی: »اگر قبول کنسد ینوی در کتاب خود م  «ی الر  »بهشتی

 ( ٣٢ص  ، ةالرجع  بشارة) .«شودی متعلم بدون معلم نم رایبرگردند؛ ز  د یو دادن کمال، با  تیو هدا م یتعل  یبرا زیامت ن

ائمه اشاره شده است و اعتقاد به آن   ی به بازگشت همه  ن،یاربع ارتیو ز رهیجامعه کب ارت یما، از جمله ز اراتیو ز هادعی  در

 دانسته اند.   انیعیش  یهای ژگیرا از و 

 

 

٢٣ . 

 از آدم تا خاتم 

اهل ایمان، که در طول تاریخ    تا پیروزى دین خدا و به پایان رسیدن مظلومیت   کنند ی پیامبران در عصر ظهور، رجعت م  همه

همه فرستادگان معصوم خداوند، از آدم تا خاتم، که ادب و اخالق  استمرار داشته است را مشاهده کنند. کنار هم قرار گرفتنِ 

هاى جهادى آنها در روى  کرده است، و آنگاه حرکت  لیمردم زمان خود و آیندگان تبد   الگوىاز آنها را، به    کیالهى شان، هر  

 زمین، وصف ناپذیر است.

و امیرالمؤمنین را یارى   گردد ی تاد، مگر اینکه به دنیا باز م : »خداوند هیچ پیامبرى را از آدم تاکنون نفرس ند یفرمامی   باقر امام

 ( 1٠6، ص 1ج  ، یالقم رتفسی) .«دهد ی م



 

 

٢۴ . 

 ...شودی م  فیهرچه مهم است، تحر

هاى رجعت که در نوع خود متنوع و  رجعت از جمله عناصر دینى است که از دست تحریف در امان نمانده است. تحریف 

 سازنده اسالمى داشته است.  یزیادى در تضعیف این عقیده پیچیده اند، تأثیر 

بردارى کنند؛ برخى آن را تأویل  اند، تا از غلوآمیز بودن آن بهرهیز جلوه داده غلوآم  امر   یک   را   رجعت  کنندگان،   تحریف   از   برخى

دیگر آن را نامعقول جلوه  چیزى به عنوان رجعت وجود نداشته باشد؛ برخى  کند،ی اند، تا با معناى دیگرى که پیدا مکرده 

 اند.کرده   لیها، آن را به یک عنصر ضد دینى تبد اى با ایجاد برخى تحریف شود و عده  تلقىاند تا یک امر مردود داده 

رجعت است؛ زیرا تا چیزى اهمیت نداشته باشد، مورد تحریف و   تاهمی دهنده  نشان  خود ها،تحریف این گستردگى  و  تنوع 

 . میپردازی م هاف یتحر  نیاز ا ی بعض ی بعد به بررس  یهاامی. در پگیردی بدل سازى قرار نم

 

 

٢٥ . 

 است یرجعت همان ظهورِ مهد 

که   عه، ی ش  یاز علما ی است. برخ  تیبرجعت، به بازگشتِ حکومت به اهل  لِ یصورت گرفته، تأو یهاف ینمونه از تحر ن یاول

و آن فرد، حضرت    افتد ی م  تیاز اهل ب  یکیاست که دولت دوباره به دست    نیتعداد آنها اندک است، معتقدند مراد از رجعت ا

 صاحب الزمان است.

  و  زیاد  اشکاالت دنیا،  به  خالص  مشرکان  و  منان مؤ از  جمعى  بازگشت جاى  به  زمان،  امام  به  حکومت بازگشت به  رجعت  تأویلِ 

 : کنیمی از آنها را بیان م برخی که دارد   توجهى قابل

 .دارند   داللت  دنیا به  مردگان بازگشت بر که   است رجعت روایات  تصریح برخالف  تأویل  این -

 اند.رجعت را به بازگشت مردگان به دنیا معنا کرده  لغت،  اهل -

  تفاوت از حاکى این و اند پذیرفته  را او حکومت و زمان  امام ظهور اما  ندارند، قبول را رجعت که اند کرده  تصریح سنت اهل -

 . است مهدى حضرت  به دولت رجوع  و  اموات رجعت

مذهب شیعه از بازگشت به   اتیرجعت، خالف ضرور لِ یاست. تأو ع یمذهب تش اتِ یاعتقاد به رجعت از ضرور ات، روای طبق -

 شیعه منافات داشته باشد، مردود است.  اتیدنیاست و هر تفسیرى که با ضرور

 ( ٧۴ ص   رجعت،  شکوهمند  عصر) 



 

 

٢6 . 

 بازگشتِ ارواح؟!  ایبازگشتِ مردگان 

رجعت، تفسیر آن به تناسخ است. مفهوم تناسخ بطور خالصه، به این معناست که جهان همواره در  هاى یکى دیگر از تحریف 

 تا بر اساس اعمال گذشته خود زندگى کند.   گردد،ی گردش است و روح هر انسانى پس از مرگ، دوباره به بدنِ دیگرى باز م

ح در بدنى غیر از بدن اول؛ و هیچ کدام از این دو  حلول رو یگری انکار معاد و د یکی: دارد وجود تناسخ در مهم ویژگى  دو

کوچکى از معاد است،   رکنِ اساسى تناسخ، در رجعت وجود ندارد؛ زیرا رجعت، نفى معاد را به همراه ندارد؛ بلکه خود نمونه 

است که به  رساند. همچنین رجعت، بازگشت دوباره روح به بدن پیشین به اثبات مى  راها که حیات پس از مرگ همه انسان

 . گوییمی آن »زنده شدن مردگان« م

رجعت در نظر کسى تناسخ باشد، قیامت و معاد جسمانى و زنده شدن مردگان به دست مسیح هم باید در نظر او تناسخ   اگر

 .باشد یباشد و اگر این دو از مصادیق تناسخ نیستند، پس رجعت هم که مانند این دو، زنده شدن مردگان است، تناسخ نم

 ( ٧٥  ص   رجعت، شکوهمند  عصر)

 

 

٢٧ . 

 ! د یگردی هرگز برنم

سوره مومنون است. خداوند  1٠٠و  ٩٩ اتیآ کنند،ی موضوع مطرح م نیرد ا یرجعت برا نیکه مخالف یاز مسائل یکی

  ستهی: پروردگارا! مرا برگردان تا در آنچه ترک کرده ام، عمل شاد یگوی از آنها فرارسد، م ی کیکه مرگ  ی: »هنگامد یفرمای م

 که مبعوث شوند.«  ی است؛ تا روز یبرزخ شانی و در جلو د یگوی است که او م ی کلمه ا ن یکنم. هرگز! ا یا

 است: زیشبهه چند چ نای جواب

مربوط به همه مردم باشد،    ه یآ  نکه یداللت ندارد و با فرض ا   گردد، ی کس برنم  چیه   نکه یبر ا  ه ی آ  ن یو ا  ستین  عمومی   رجعت   -

  یرجعت آنها را نف  هی مفهوم آ  نیبنابرا  کنند؛ی نم  ایبرگشتن به دن  ی از آنها آرزو   ک ی  چیه  را یز  شود؛ی نم  ن یقطعا شامل معصوم

 .کند ینم

ط  ( و رجعت مربوفتد ی ب  ر یکه مرگشان به تاخ  کنند ی عده آرزو م  نی ا  یعن ی)  کند ی م  ی بازگشت در همان لحظه مرگ را نف  ه آی -

 به بعد از مرگ است. 

 که برگردند و گذشته را جبران کنند، اما در رجعت، امکان توبه وجود ندارد.  کنند ی افراد تقاضا م نای -



 ( ٥٠٣(، ص  قاظاالی کتاب ترجمه )  رجعت) 

 

 

٢٨ . 

 ! یکنی امروز گناه کن؛ فردا توبه م

به   ان«ی در کتاب »التب ی طوس  خی. ش شودی به انجام گناه م قیاز مخالفان رجعت معتقدند که تفکرِ رجعت، باعث تشو ی گروه

  شود، یشدن به گناه م  دهیباعث کش رای ز ست؛ین زیجا ،ی: »رجعت با اعالم قبلکند ی مطرح م نگونهیامر را ا نیا ینقل از بلخ

 .«کند ی م  هی تک جعتکه شخص، به توبه هنگام ر ل یدل  نیبه ا

که همه مردم رجعت    ستیدارد، معتقد ن   مانیکه به رجعت ا  ی: »کسسد ینو  ی م  نگونه ی ا  ،یدر پاسخ بلخ  یطوس   خشی  ادامه   در

  یبرا نی به انجام گناه صورت گرفته باشد؛ بنابرا ق یتشو تیتا گناهکاران بتوانند در عالم رجعت توبه کنند و در نها کنند ی م

 است.«  یاز گناه کاف  یخوددار  یموضوع برا  نیو هم ند امکان هست که رجعت نک نیا یهر مکلف 

 ( ٢٥٥، ص 1ج    ان،التبی)

 

 

٢٩ . 

 دارد؟  تیهودیدر   شهیاعتقاد به رجعت ر ایآ

رجعت از   شهی: »اند سد ینوی م نیاست. احمد ام ت یهودیبه  ،یعیبخش ش  د یام ده یعق نیا ریرجعت، تفس یهاف یاز تحر یکی

 شد.« داریپد  ع یدر تش  تیهودیگرفته شده است و با اعتقاد به رجعت،  تیهودی

 :شوند ی م م یمعارف به دو بخش تقس ن یهستند که ا ی از معارف اله یمجموعه ا  یآسمان انیگفت، اد  د یبا نهیزم  نای در

 معاد، واجب بودن عبادت خداوند و... د،توحی  مانند :  مشترک معارف  -

عبادت در   یبرا  سایوجود دارد؛ مانند روزه ماه رمضان در اسالم، رفتن به کل انیاز اد  ی کی: که فقط در اختصاصی معارف  -

 . تیهودیروز شنبه در  ی لیو تعط تیحیمس

به   انی هودیاست و اعتقاد  یمیابراه انیگفته شد، اعتقاد به رجعت، از معارف مشترک تمام اد ی قبل  ی امهاپی در که  همانطور

به زنده بودن حضرت   انیعیاست؛ همانگونه که اعتقاد ش  ی هودیمعارف  ان، یعیاعتقاد ش  شهیکه ر ست یمعنا ن ن یرجعت به ا

به رجعت مورد نظر    هود یاست که    نیمهم ا   ارینکته بس  ن،ای  بر  عالوه  .ستین  عیتشبه    تیحیمس  د یورود عقا  یبه معنا   ،یسیع

 باشد. عیبه رجعت در تش ده یاعتقاد ندارد که بخواهد منشاء عق عهیش 

 ( ٧٨  ص   رجعت، شکوهمند  عصر)



 

 

٣٠ . 

 رجعت معتبر است؟ ثیاحاد ایآ

معتبر   یرجعت نه در کتاب ها ثیمعتقدند که احاد ی است که عده ا نیاز شبهات مطرح شده در بحث رجعت، ا گر ید یکی

 باشد. ن یقیاست که موجب قطع و  ی ثبت شده و نه در حد 

  یاز بزرگان، درباره رجعت کتاب یکی : »سد ینوی م نگونه یشبهه، ا ن یدرباره علت ا قاظ، یدر مقدمه کتاب اال ی حر عامل خشی

  ریغ ایمعتبر است  یرا از کجا آورده؛ از کتاب ها نهایا ستیدر آن ثبت کرده است. معلوم ن یبی و غر ب ینوشته و مطالب عج

 .« دهیکه کار به انکار اصل رجعت کش ییشده تا جا انیعیش  ز ا یبعض د ی موضوع باعث ترد  نیمعتبر. ا

رجعت   ث یمعتبر، از احاد  ثیاست که کتب حد   ی شبهه در حال  نی : »اد یگوی شبهه م   نیدر ادامه در پاسخ به ا  یحر عامل  خشی

گذشته    ی از حد تواتر معنو  ثیاحاد  نی ا  جهیباشد و در نت  یرجعت خال  ثیوجود دارد که از احاد  ی ثیپُر است و کمتر کتاب حد 

 است.«  نیقی اند، موجب قطع و  م یمنصف که در برابر حق تسل ی انسان ها ی و برا

 

 

٣1 . 

 کنندگان رجعت ای های زامب

کنندگان در  رجعت  چهره  ب یتخر ان،یهودیاز اقداماتِ  ی کی.« شودی م ف یتحر گفته شد: »آنچه مهم است،  ی قبل ی امهایدر پ

 : »...فَاَخْرِجْنی مِنْ قَبْری مُؤْتَزِراً کَفَنی...« میخوانی م  نگونهیعهد ا یاز دعا یاست. در بخش  نمایس  له یمردم، به وس  نیب

با عنوان بدل رجعت کنندگان    های زامب  تیبه محور  ییهالم یف  د یبه تول  عه،یبخش ش تفکر نجات   نی با توجه به شناخت ا  وودهالی

  آمدند،ی م رون یو سپس مردگان از درون قبرها ب خواند ی جکسون« در قبرستان آواز م کلیکه در آن، »ما ی شیپرداخت؛ نما

 مضمون بود. نیبا ا لمیف  نیاول

  وود،یهال  ی نمایاما در س  گردند؛ ی باز م  ایامامشان به دن ی اری ی هستند که برا ی رجعت کنندگان مومنانِ واقع عه، یش  د عقای در

 دیدر امان ماندن از شرِ آنها، با یو برا رسانند ی م بیزنده آس  یزشت و آزاردهنده هستند که به انسانها یموجودات های زامب

 .د یشیاند  یاچاره

 

 

٣٢ . 



 وود یرجعت در هال

به موضوع رجعت    وود،یهال  یآخرالزمان  یهالم یاست. در ف  یآخرالزمان  یهالم یجهان، ف  ینمایس   یژانرها   نیتر  نندهیاز پُر ب  یکی

 پرداخته شده است. یاژه ی به صورت و

 :شودمى  داده  نمایش بازگشت،  نوع سه ها،حلقه  ارباب  فیلم در  مثال،  عنوان  به

  معتقد   آن  به  حسین  امام   رجعت  به   نسبت  شیعه  که  سبکى   به  زمین،  زیرِ   در   مخوف   مکانى   از   »سایرون«،  لشکر  بازگشت  یکى   -

 .است

بازگشت، معادل   نیرسد که اآید و چنین به نظر مى بازگشت »گاندولف« است؛ که از آسمان مى  فیلم، بعدى بازگشت -

 رجعت حضرت مسیح باشد.

گروه اگرچه در ظاهر جوانند، امّا عمرى طوالنى دارند و براى دومین    نای  است؛  »فرودو«  اطرافیان  بازگشت  هم  سوم  بازگشت -

 اند، تا به فرودو کمک کنند.بار، زنده شده 

 

 

٣٣ . 

 حکومتِ وارثان 

رجعت، یک واقعه حکیمانه و هدفمند است که هدف آن هماهنگ با عقل و ایمان و در راستاى تحققِ اراده پروردگارِ عالم و  

 : میپردازی اهداف رجعت م  ی به بررس  امهایپ یسر  نیدامه اخواست مؤمنان است. در ا

 : زمین بر مؤمنان  حاکمیت وعده  تحقق 

هدف رجعت، تحقق وعده خداوند به اهل ایمان است که آنها را حاکم جهان گرداند و اسالم را به دست آنان بر   مهمترین

اند وعده حاکمیت بر جهان را داده است و این امر  ته پهنه زمین به اجرا درآورد. خداوند به آنان که به ایمان خالص دست یاف

 .شودی ممهم، بدون بازگشت آنها به دنیا عملى ن

لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  : »وَعََد اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ  کند یم   ادی  یوعده اله  نیاز ا  نگونهیسوره نور، ا   ٥٥  ه یآ  در  خداوند 

لَهُمْ وَلَیُبَِدّلَنَّهُم مِنْ بَعِْد خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُُدونَنِى لَا   ى فِى الْأَرْضِ کَما اْستَخْلَفَ الَّذینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَِّذى ارْتَضَ

أُولَئِکَ هُمُ الْفاِسقُونَ«؛ خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام  یُشْرِکُونَ بِى َشیْاً وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ ف

طور قطع حاکم روى زمین قرار دهد، همان گونه که به پیشینیان آنها حاکمیت داد و   ه اند وعده داده است که آنان را بداده 

اى که تنها  به گونه  سازد،ی کرد و ترس آنها را به امنیت مبدل مدینى را که براى آنها پسندیده است پابرجا و مستقر خواهد 

 مرا بپرستند و چیزى را شریک من قرار ندهند و کسانى که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند.

 ( ٧٧و  ٧6(، ص  قاظاالی کتاب ترجمه) رجعت)



 

 

٣۴ . 

 طعمِ تلخِ عذاب 

اند، عذاب جعتِ کسانى که به شرک و کفر خالص دست یافته مورد از اهداف رجعت، عذاب کفار است؛ هدف از ر ن یدوم

هاى بسیار پلید، جز براى عذاب الهى به دنیا باز  . انسان گیرند ی آنهاست که مورد انتقام، ذلت و اجراى حدود الهى قرار م

عمِ تلخِ عذاب الهى، به  تا ط گردند ی آنها بر م ن یبنابرا ست؛یآخرت ممکن ن در اى است که نوع عذاب آنها به گونه  گردند؛ ینم

دنیا که در آن به تکذیب آیات حق پرداختند و حدود خداوند را زیر پا گذاشتند، بچشند و با   نی ویژه ذلت و خوارى را در هم

در زمان حیاتشان به آن دست یافتند، از   ههاى نفسانى دنیا ک همراه با ذلت، دنیا را ترک کنند؛ تا خاطره خوِش لذت یمرگ

 میان برود. 

 کند،ی و در روزى که قائم قیام م گردند ی اند، باز مها که مرده اى از انسان: »همانا عدهند یفرمای باره م نای در  کاظم  امام

. کسى که عذاب شده است، عذاب کننده خود را، کسى که مورد خشم قرار گرفته  دهند ی دشمنان خود را مورد قصاص قرار م

  شوند،یو دشمنان آنها بازگردانده م  کند ی کسى که کشته شده است، قاتل خود را قصاص م است، به خشم آورنده خود را و 

 ( ٢٨  ص الدرجات، بصائر مختصر) تا مؤمنان انتقام خون خود را بگیرند.«

 

 

٣٥ . 

 به اوجِ خودت برس 

تند به کمالِ لیاقت  خود به خاطر موانعى نتوانس ی از اهدافِ رجعت، کسب کمال است. کسانى که در دورانِ زندگ گر ید یکی

از   یکیموضوع  نیبه کمال برسند و ا شانیا لیاز فضا ی ریگمعصوم و با بهره  ی تا در کنارِ ول گردند ی خود دست یابند، باز م

 رجعت است. یهاجلوه  نیباتریز

که بازگشت مجدد این دو گروه )خوبانِ خوب و بدانِ بد(   رسد ی : »چنین به نظر مسد ینوی نمونه م ر یاهلل مکارم در تفس تآی

به زندگى دنیا، به منظور تکمیل حلقه تکاملى گروه اول و چشیدن کیفر دنیوى گروه دوم است. به تعبیر دیگر گروهى از  

است، حکمت  در زندگى خود روبرو شده اند و تکامل آنها ناتمام مانده یموانع بامؤمنان خالص که در مسیر تکامل معنوى 

که سیر تکاملى خود را از طریق بازگشت مجدد به این جهان ادامه دهند، شاهد و ناظر حکومت جهانى  کند ی الهى ایجاب م

ترین افتخارات از بزرگ   کومتىحق و عدالت باشند و در بناى این حکومت شرکت جویند؛ چرا که شرکت در تشکیل چنین ح

 ( ٥6٠، ص1٥نمونه، ج   ر تفسی) است.«

 



 

٣6 . 

 ن یریکامِ ش 

به ثواب کارهاى عصر رجعت و شادمانى بازگشت کنندگان از حاکمیت حق و   دنیبرخى از محققین، هدف از رجعت را رس 

: »بدان آنچه را شیعه به آن اعتقاد دارد این است که خداوند متعال به  نویسد ی اند. سید مرتضى مشکست باطل معرفى کرده 

تا به پاداش یارى و کمک به   گرداند ی اند، به دنیا باز ماز ظهور او مرده  پیشهنگام ظهور امام زمان، گروهى از شیعیان را که 

ان انتقام گیرد. پس آنان از مشاهده آشکار  تا از آن گرداند،ی او و مشاهده دولتش برسند و نیز گروهى از دشمنانش را باز م

 ( 1٢٥، ص 1ج  ، یالمرتض فالشری رسائل) .«برند ی شدن حق و بلندى سخن )پیروزى آیین( پیروان آن لذت م

  ی روزیخواهند رسید و از مشاهده پ  دهند،می   انجام  رجعت  عصر  در  که  خود  ارزنده  اعمال  ثواب  به  کنندگان   رجعت  شک  بدون

از رجعت مومنان، تحقق وعده خداوند در   یقبل گفته شد، هدف اصل یامهایاما همانطور که در پ برند؛یحق بر باطل لذت م

 حاکمیت اهل ایمان بر زمین است، که جهانى سازى کامل اسالم را به همراه دارد. 

 

 

٣٧ . 

 نکنه من نباشم! 

  یاز ما، با بررس  ی لیخ د ی. شاگردند یبرم  ایقبل گفته شد، در رجعت، خوبانِ خوب و بدانِ بد به دن یهاام یهمانطور که در پ

  دیو از بازگشت در عصر رجعت ناام می ستیدو گروه ن ن یاز ا چکدامی که جزء ه میبرس  جهینت نی به ا ، یعملکرد خود در زندگ

 .میشو

عهد   یدعا یاز فرازها  یکیعهد است. در  ی که سفارش شده هر صبح توسط منتظران خوانده شود، دعا ییاز دعاها یکی

هُمَّ اِنْ حالَ بَیْنی وَبَیْنَهُ الْمَوْتُ الَّذی جَعَلْتَهُ عَلی عِبادِکَ حَتْماً مَقْضِیّاً، فَاَخْرِجْنی مِنْ قَمیخوانی م بْری...« و از خدا : »اَللَـّ

 . میرجعت کنندگان باش   یه در زمر میخواهی م

 نی: »از حضرت صادق منقول است که هر که چهل صبح اسد ینوی دعا م نیا یالجنان در ابتدا حیدر مفات یعباس قم خشی

آورد که در خدمت آن   رون یخدا او را از قبر ب رد، یاز ظهور آن حضرت بم ش یقائمِ ما باشد و اگر پ اورانِ یعهد را بخواند، از 

 حضرت باشد.«

بعد   امیدارد که در پ   یطیبازگشت شرا نیالبته ا م؛ یباش  دواریبه رجعت ام میتوانی ما م دعا و سخنِ امام صادق، همه  نای بنابر

 . میپردازی آن م ی به بررس 

 

 



٣٨ . 

 ...بندمیعهد م

  ی. دعامی کنی عهد، بازگشت خود در عصر رجعت را از خدا طلب م ی قبل گفته شد، ما هر روز در دعا ام یهمانطور که در پ

را به او   یاری نیشتریب اتی در زندگ د یبا ،ی امام زمانت برگرد یاری یبرا یخواهی که اگر م کند ی م  فیتوص ییبایعهد به ز

 .یرسانده باش 

  مانیلباِس رزم تو باشد )مُؤْتَزِراً کَفَنی(، سالحِ علم و ا د یکَفنَت با ی حت یعنی دهد؛ی عهد، به ما دستورِ »آماده باش« م  دعای

)مُجَرِّداً قَناتی( و در همه جا و همه    یو استفاده از سالحت باش   یراندازیت  ی)شاهِراً َسیْفی(، آماده   ی ریو قدرت را در دست بگ 

او   یِ اریصورت با ظهورِ حضرت به  نی بادی(؛ در ا)مُلَبِّیاً دَعْوَةَ الّداعی فِی الْحاضِرِ وَالْ یدعوت امامت باش  یحال پاسخگو

 ...یاگر در قبر باش  یحت ؛یشتابی م

 کمکشان حساب کند. ی که امام زمان بتواند رو  گردند ی برم کسانی  رجعت،  دورانِ  در پس

 

 

٣٩ . 

 باش! ع یمط

  نیا یِو وقوع ی اثبات امکانِ ذات یبرا ییاستداللها م؛ی موضوعِ رجعت، از جوانب مختلف پرداخت یقبل، به بررس  ی امهایدر پ

 . میو شبهات مطرح شده درباره رجعت را پاسخ داد  می کرد  یرجعت را بررس   اتِیو آ  می. به قرآن رجوع کردمیکرد  انیمبحث ب

کالم و   دبخش،یام یده یعق نیباورِ ا یبرا  ان،یعیما ش  لِیدل نیمهمتر د یرجعت بود اما شا یِاثبات علم برای شد، گفته آنچه

 موضوع باشد. ن یبر ا ت یاهل ب د یتاک

نظرِ آل محمد است؛ چه آنان    ز، ی: نظرِ من در هر چد یکامل داشته باشد، بگو  مانِ ی: »هر که دوست دارد اند یفرمامی   صادق   امام

  ،ین یکل  عقوب یمحمد بن    ، الکافی)  اند، چه آنها که آگاه شدم و چه آنها که خبر ندارم.«گفته   انیرا ع  اند و چه آنان را نهان کرده 

 ( ٣٩1، ص  1ج 

 

 

۴٠ . 

 ...د یبدان شتریب

ما بر    یرجعت، سع  یهاام یپ  یکرد؛ اما در سر  یمهم مانند رجعت را بررس   ی مبحث  یایتمام زوا  ام، یپ  ۴٠در    توانی هر چند نم

   .می باز کن ی گرام نیشما مخاطب  یموضوع را برا  ن یاز ا ییبود تا در حد توان، بخش ها نیا



از   یکی . د یمطالعه داشته باش  نه یزم ن یدر ا ستیبای م  د،یبدان شتری عصر شکوهمند رجعت ب ی درباره د مندیعالقه  هم  شما اگر

است که واحد    ی حر عامل  خیش   ف یتأل  «، ة الرّجع  ی بالبرهان عل  ة من الهجع  قاظی ها در موضوع رجعت، کتاب »االکتاب   نیمهمتر

جوانب مختلف    ی باب، به بررس   1٢کتاب در    سندهی»رجعت« به چاپ رسانده است. نو  نام پژوهش موسسه موعود عصر، آن را با  

 ت.رجعت و اثبات آن پرداخته اس 

و   هیآ ستی از ششصد و ب شیکند؛ چون ب تیاست آنچه نقل شد، کفا د ی: »امسد ینوی کتاب خود م انیدر پا یحر عامل خشی

 مدرک داشته باشد.«  نیاز ا شیب ن، یفروع د  ایاز اصول  یامسئله  چیآوردم و گمان ندارم ه  ثیحد 


