
رجعت از دیدگاه قرآن 
عصمت فاطمه1 

چکیده
در دی���ن مبین اس���الم و در مذهب تش���یع »رجعت« به عن���وان یکی از پایه ه���ای اعتقادی 
که مفسران شیعه با تفسیر این  ح شده است. آیات متعددی در این زمینه وجود دارد  مطر
که مسئله رجعت  آیات مس���ئله رجعت را تبیین نموده اند. همچنین بهره گیری از روایاتی 
را بیان می کند توانسته این موضوع را روشن تر نماید.  بنابراین اختالفی در ضروری بودن 

آن نیست؛ زیرا انکار و تصرف در آن، انکار و تصرف بی دلیل در قرآن است. 
کلیدی: رجعت، قرآن، تفسیر گان  واژ

1. مقدمه
رجعت، یکی از اعتقادات ش���یعه اس���ت و پژوهشگران، همواره آن را باور داشته اند. بررسی و تحلیل 

پیرام���ون ای���ن اعتق���اد، می توان���د حقایق بس���یاری را پی���ش روی عالقه من���دان قرار ده���د. عالوه بر 

که در این زمینه در دس���ت اس���ت، آیات قرآن نیز دلیلی بر حتمی بودن تحقق این باور بوده  روایاتی 

کرده اس���ت. این نوشتار  گنجایش بحث های روزآمد و نو را مانند اصلی اساس���ی برای خود حفظ  و 

می کوش���د تا با بهره مندی از زالل معارف پیش���وایان معصوم و بزرگان دین، برای روشن ترکردن باور 

کوتاه به جلو بردارد. گامی هر چند  رجعت به وسیله آیات قرآن، 

2. مفاهیم

2-1. رجعت در لغت

رجعت، از ماده رجع، یرجع، رجوعًا بوده و معنای مصدری آن برگشتن است. رجعت، مصدر مره و 

کتاب های لغت، معانی متعددی برای رجعت ذکر شده است.  به معنای یک بار بازگشت است. در 

صاحب لسان العرب می نویسد: »الرجعة تدل علی العود الی الحیاة بعد الموت الظاهری« )الفریقی 

کستان. کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، از پا کارشناسی  1  .دانش پژوه 
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المصری، بی تا، 257/8(.

لت می کند بر عود یا برگش���تن به دنیا بعد از مرگ ظاهری. در مفردات راغب، الرجوع  رجعت دال

ب���ه معن���ی العود آمده اس���ت. رجع���ة و الرجعة، به معنی برگش���ت ب���ه دنیا پس از مرگ اس���ت )راغب 

اصفهانی، 1382، ص342(.

خداوند در قرآن می فرماید: »انه علی رجعة لقادر؛ خداوند متعال قادر است بر اینکه میت را بعد 

از موت برگرداند« )طارق: 8(؛ »...انا هلل و انا الیه راجعون؛... ما از آن خداوند هس���تیم و به سوی او 

کرد« )بق���ره: 156(. الرجعة، از ماده رجع یرجع و اص���ل آن، الرجع به معنی عوده یا  رج���وع خواهیم 

العود به معنی برگشتن و بازگشتن است.

2-2. رجعت در اصطالح 

معن���ای لغ���وی رجعت، وس���یع تر از معن���ای اصطالحی آن اس���ت؛ زیرا ن���زد امامیه، رجع���ت معنای 

خاص ت���ری دارد. در هم���ه موارد، بین معن���ای لغوی و اصطالحی، عموم و خصوص مطلق اس���ت. 

شیخ مفید در تعریف اصطالحی رجعت می گوید:

کانوا علیه���ا فیعز فریقا و یذل   اّن اهلل تعال���ی ی���رد قوما من االم���وات الی الدنیا فی صورهم 
فریق���ا و یدم���ل المحقین من المبطلین و المظلومین منهم م���ن الظالمین و ذلک عند قیام 

مهدی آل محمد. 

که در دنیا داش���تند به دنی���ا برمی گرداند،  گروهی از ام���وات را در همان صورتی  خداون���د 
گروه���ی را ذلیل و خوار می کند. اهل حق را بر اهل باطل چیره،  گروهی از آنان را عزیز و  پ���س 
مظلومین را بر س���تمکاران غلبه می دهد. ای���ن حادثه در زمان ظهور حضرت مهدی؟جع؟ 

اتفاق خواهد افتاد. )رضایی، 1331، ص50(

سید مرتضی رضوی؟هر؟ می فرماید: 

که از قبل از دنیا رفته اند را به  گروهی  خداوند متعال بعد از ظهور حضرت مهدی؟جع؟ 
این جهان باز می گرداند تا در ثواب و افتخارات یاری او و مش���اهده حکومت حق در سراس���ر 
گیرد.  گروهی از دشمنان سرسخت را باز می گرداند تا از آنها انتقام  کنند و نیز  جهان، شرکت 

)علی بن ابراهیم، 1388، 352/2(

ح���ر عاملی؟هر؟ می فرماید: »ان الرجعة هن���ا هی الحیاة بعد الموت قبل القیامة؛ رجعت، زندگی 

پس از مرگ و پیش از واقع شدن قیامت است«. )حر عاملی، 1362، ص61(

درب���اره امکان رجع���ت، از نظر عقل امتناعی نیس���ت، بلکه ب���ر وقوع آن اجماع وج���ود دارد. این 

کند. بزرگان، آیات بس���یاری را  که امکان وقوع رجعت از دیدگاه قرآن را بررس���ی  تحقیق بر آن اس���ت 
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کتاب االیقاظ من الهجعه، بالبرهان علی  کرده اند. برای مثال حر عاملی در  برای اثبات رجعت ذکر 

کتاب الشیعه والرجعه و عالمه مجلسی در بحاراالنوار، بیش  الرجعه، و مرحوم محمدرضا طبسی در 
کرده و برخی دیگر  گذش���ته ثابت  که تعدادی از آنها رجعت را در امت های  کرده اند  از 130 آیه را ذکر 

مربوط به قیامت است.

لت می کنند، سه دسته است: که بر رجعت دال روایاتی 

که قدرت الیزال خداوند را بر همه چیز ثابت می کنند  که صریح بر رجعت هستند و آیاتی  - آیاتی 

از جمله رجعت؛

لت می کنند؛ که توسط روایات بر رجعت دال - آیاتی 

گذشته را ثابت می کنند. که رجعت در امت های  - آیاتی 

آیات قرآن در مورد رجعت نیز سه دسته است:

که قدرت الیزال خداوند را بر همه چیز ثابت می کنند از جمله رجعت؛ - آیاتی 

گذش���ته می کنند مانند زنده ش���دن اصحاب  لت بر وقوع رجعت در امت ها و اقوام  که دال - آیاتی 

حضرت موسی؟ع؟؛

لت بر وقوع رجعت در امت آخرالزمان می کنند. که دال - آیاتی 

لت دارد که به طور صریح بر رجعت دال 3. آیات دال بر قدرت خداوند و آیه ای 

که برخی از آنها بیان می شود. لت بر قدرت خداوند بر همه اشیاء می کنند، بسیارند  که دال آیاتی 

کل ش���یء قدی���ر؛ ... همان���ا خداوند بر هم���ه چیز قدرت دارد« )بق���ره: 148؛ آل  »... ان اهلل عل���ی 

عم���ران: 165؛ نور: 45؛ عنکبوت: 20؛ فاطر: 1(. این آیه، ش���امل ق���درت خداوند بر احیا و زنده کردن 

مرده ها از مخلوقاتش در هر زمان، چه در دنیا و چه در آخرت می شود.

که مردگان را زنده  کسی قدرت ندارد  »ألیس ذلک بقادر علی أن یحیی الموتی؛ آیا چنین 
کند«. )قیامت: 40(

أ ول���م ی���روا أن اهلل الذی خل���ق الس���ماوات و األرض و لم یعی بخلقهن بق���ادر علی أیحیی 
کل شیء قدیر.  الموتی بلی إنه علی 

که آس���مان ها و زمین را آفریده و هیچ روی از آفرینش آنها فرو  که خدایی  آیا آنها ندیدند 
کند. آری او بر همه چیز قادر است. )احقاف: 33(  نماند، البته می تواند مردگان را زنده 

لت می  کنند؛ زیرا رجعت نی���ز مانند زنده کردن  ای���ن دو آی���ه به طور صریح، بر ام���کان رجعیت دال

که قدرت الهی، مساوی به تمام ممکنات است. مردگان است و در این شک نیست 

کل امة فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون.   و یوم نحشر من 
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که ما را تکذیب می کردند، محشور  که را  کسانی  گروهی از  که از هر امتی،  به یادآور روزی را 
می کنیم، سپس آنها متوقف می  شوند. )نمل: 83(

  در ادامه آیه آمده: 

کل أتوه  ع من فی السماوات و من فی األرض إال من شاء اهلل و  و یوم ینفخ فی الصور ففز
داخرین. 

که در آس���مان ها و زمین هس���تند، مگر آن  کس���انی  که در صور دمیده ش���ود، همه  روزی 
که خداوند بخواهد، به شدت می ترسند، یعنی از شدت ترس جان دهند، آنگاه زنده  کسی 

شده و همگان با ذلت نزد او حاضر می شوند. )نمل: 87(

گفته و یوم دوم را بر یوم اول  که خداوند متعال از دو روز سخن  با توجه به آیه، مشخص می شود 

کلمه روز، متفاوت  ک���ه دو  کنار هم، مش���خص می کند  کلمه روز در  کرده اس���ت. قراردادن دو  عطف 

گروه���ی خ���اص، و در روز دوم، از مرگ همه  هس���تند. عالوه ب���ر ای���ن، در روز اول، تنها از زنده ش���دن 

انسان ها یاد شده است.

از آیه اول به طور صریح استفاده می شود. حشر و زنده شدن، مخصوص عده ای است و جدای 

از حش���ر و زنده شدن عمومی روز قیامت اس���ت؛ زیرا در آن روز، همه انسان ها پس از نفخ صور زنده 

می ش���وند. استدالل به این آیه شریفه برای اثبات رجعت مورد توجه و تأیید امامان معصوم بوده؛ 

زی���را بر اس���اس روای���ات، ائمه؟مهع؟ ب���رای اثبات رجعت، ب���ه این آیه ش���ریفه اس���تدالل می کرده اند. 

)محسنی دایکندی، 1389، ص 47(

4. آیات تأویل شده به رجعت
گردانیم، دیگر زندگانی بر آنها  ک  »و حرام علی قریة أهلکناها أنهم ال یرجعون؛ اهل دیاری را هال

گشت«. )انبیا: 95( حرام است و هرگز باز نخواهند 

برای استدالل به این آیه، چند نکته قابل ذکر است:

گیر است. همه برای حسابرسی اعمالشان در  - در قیامت، بازگش���ت انسان به حیات مجدد فرا

قیامت زنده می شوند؛

- منظور از حرام در آیه، امتناع عقلی نیست، بلکه مراد از لفظ حرام، اخبار از آینده است، یعنی 

دوباره آنان را به دنیا باز نمی گردانیم؛

که این نفی بازگش���ت، مربوط به آخرت نیس���ت، بلکه خبر  - از مطالب مذکور دریافت می  ش���ود 

ک شدگان به دنیا چنین  ک ش���دگان در دنیاست. بنابراین، از نفی بازگشت هال از عدم بازگش���ت هال

ک ش���دگان را از بازگشت محروم  که خداوند برای بندگانش، بازگش���تی قرارداده و فقط هال برمی آید 
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ک نشده اند، با داشتن شرایط، به دنیا باز  که هال کسانی  که  کرده اس���ت، پس مفهوم آیه این است 

می گردند. )محسنی دایکندی، 1389، ص86(

4-1. تفسیر روایی آیه

در این مورد، روایتی از علی بن ابراهیم با سند صحیح در تفسیرش بیان می شود.

- آیه اول

کل قریة أهلک اهلل عزوجل  ع���ن محمد بن مس���لم عن أبی عبدهلل و أبی جعفر؟امهع؟ ق���اال: 
أهلها بالعذاب ال یرجعون فی الرجعة.

که آن دو بزرگوار فرمودند  محمدبن مسلم از امام صادق؟ع؟ و امام باقر؟ع؟ نقل می کند 
گشت. کرد، هنگام رجعت بر نخواهد  ک  که خداوند به وسیله عذاب هال هر شهر و آبادانی را 

علی بن ابراهیم می گوید:

فهذه اآلیة من أعظم الدالالت فی الرجعة، ألن أحدا من أهل الس���الم ال ینکر أن الناس 
کله���م یرجع���ون إل���ی القیامة من ل���م یهلک، فقول���ه: ال یرجعون عن���ی فی الرجع���ة، فأما إلی 

القیامة، فهم یرجعون حتی یدخلوا النار. 

کس���ی از مس���لمانان انکار  این آیه، بهترین و بزرگ ترین دلیل بر اثبات رجعت اس���ت؛ زیرا 
ک شده اند و  که به عذاب الهی هال که در قیامت، همه انسان ها بر می گردند، چه آنان  ندارد 
که به مرگ طبیعی مرده اند. خداوند می  فرماید: »آنان برنمی گردند، یعنی در عصر  چه آنان 
و زمان رجعت ولی در قیامت برمی  گردند تا داخل جهنم ش���وند«. )علی بن ابراهیم،1388، 

)76/2

- آیه دوم

کت���اب و حکمة ثم جاءکم رس���ول مصدق  و إذ أخ���ذ اهلل میث���اق النبیین لم���ا آتیتکم من 
لم���ا معکم لتؤمنن به و لتنصرنه، ق���ال: أ أقررتم و أخذتم علی ذلکم إصری، قالوا: أقررنا، قال: 

فاشهدوا و أنا معکم من الشاهدین. 

کتاب و حکمت  که چون به ش���ما  گرفت  که خداوند از پیامبران پیمان  ک���ن آن گاه  و ی���اد 
کتاب  گواهی به راستی  که  کتاب، رسولی از جانب خداوند آمد  بخش���یدم، پس بر ش���ما اهل 
کنید. خداوند فرمود آیا اقرار داشته و  و ش���ریعت ش���ما می داد. به او ایمان آورده و او را یاری 
گواه باشید من هم  گفتند، اقرار داریم. خداوند فرمود  پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه 

گواهم. )آل عمران: 81( با شما 

گرفته، بعد از آمدن  ک���ه پیامبران؟مهع؟ بر آن میثاق  ای���ن آیه تصریح دارد بر اینکه نصرت و ایمان 

کار در زمان  که ب���ر انجام  ع مؤکد اس���ت  کرم؟ص؟ خواهد بود. »لتومنن به و لتنصرنه« مضار رس���ول ا

گذش���ته همگی زنده ش���وند و پیامبران  که پیامبر؟ص؟ و پیامبران  لت دارد، یعن���ی زمانی  آین���ده دال
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کرم؟ص؟ را یاری دهند. پیشین بر اساس پیمان الهی خود، نبی ا

فخ���ر راضی در تفس���یر خود از حض���رت علی؟ع؟ نقل می کن���د: »خداوند آدم و س���ایر انبیا؟مهع؟ را 

که هرگاه حضرت محمد؟ص؟ مبعوث ش���د، به او ایمان  گرفت  مبعوث نکرد، مگر آنکه عهد و پیمان 

کنن���د«. )فخر راض���ی، 1402، 123/8( در این آی���ه، ایمان به پیامبر اس���الم؟ص؟ و  بیاورن���د و یاری���ش 

گرفت. که در عالم رجعت صورت خواهد  نصرت او و یاری وحی او، بر اساس برخی روایات است 

- آیه سوم

»إنا لننصر رس���لنا و الذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم األش���هاد؛ قطعًا ما فرس���تادگان خود 

ک���رد« )غافر: 51(.  که ش���اهدان قیام کنند، یاری خواهیم  و اه���ل ایم���ان را در زندگی دنیا و آن روزی 

)محسنی دایکندی، 1389، ص92(

که هرگز تخلف پذیر نیس���ت. عب���ارت »فی الحیاة  کید فراوان بیان ش���ده  این بش���ارت اله���ی با تأ

الدنیا«، متعلق به ننصر است، یعنی این نصرت در دنیا محقق می شود. عالوه بر این، قضیه نصرت 

گر در طول تاریخ  کلیه بیان ش���ده اند نه به صورت موجبه جزئیه، یعنی ا و یاری، به صورت موجبه 

یک پیامبر و یک مؤمن یاری ش���ده باش���د هم صادق اس���ت. اضافه ش���دن جمع رسل به ضمیر نا، 

مفید عموم بوده و شامل همه انبیاء می شود، هر چند به صورت جمعی. طبرسی در تفسیر آیه 51 

سوره غافر می نویسد: 

ای ننصره���م بوجوه النصر فان النصر قد یکون بالحجة و یکون ایضا بالغلبة فی المحاربة 
لطاف و  و ذالک بحس���ب ما یقتضیه الحکمة و یعلمه سبحانه من المصلمة و یکون ایضا باال

ک العدو.  التایید و تقویة القلب و یکون باهال

گاهی به وس���یله برهان آنان  کمک می کنیم.  آنان را با انواع راه ها و صورت های مختلف 
ک���ه همه این  را ی���اری می کنی���م و زمان���ی نیز نصرت در میدان جنگ به واس���طه غلبه اس���ت 
گاهی  که خداوند سبحان به آن عالم است و  نصرت ها به مقتضی حکمت و مصلحت است 
گاهی هم  نیز نصرت الهی به وسیله الطاف و تأیید و نیرو بخشیدن به قلب انجام می شود و 

با نابودکردن دشمن صورت می گیرد. )طبرسی، 1412، 525/8(

که این وعده الهی، در آینده محقق می شود و مستلزم زنده شدن و رجعت آنان است  گفت  باید 

تا با شمش���یر انتقام الهی، بر فرق س���متگران فرود آید. )محسنی دایکندی، 1389،  ص94( روایاتی 

که یکی برای نمونه ذکر می  شود. در کامل الزیارات نقل شده:  در تفسیر این آیه وجود دارد 

عن ابی بصیر عن ابی جعفر؟ع؟ قال: هذه اآلیه: إنا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحیاة 
الدنیا و یوم یقوم األش���هاد. قال الحس���ین بن علی؟ع؟ منهم و لم ینصر بعد ثم قال و اهلل لقد 

قتل قتلة الحسین؟ع؟ و لم یطلب بدمه بعد. )ابن قولویه، بی تا، 134/2(
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کرده و فرمود: »حس���ین بن علی؟ع؟ از آنهاس���ت، ولی  ام���ام باقر؟ع؟ »انا لننصر رس���لنا« را قرائت 

کشندگان حسین؟ع؟ طلب نشده است«. هنوز یار نشده، پس فرمود به خدا سوگند، 

گذشته 5. آیات دال بر وقوع رجعت در پیامبران و امت های 
گیری و اثبات مس���ائل  که اساس���ی ترین و موثق ترین منبع و س���ند مس���لمانان برای فرا قرآن مجید 
گذشته با بدن عنصری و مادی  که در  مهم دینی و اعتقادی اس���ت، در چند س���وره، از رجعت هایی 

که بعضی از آیات بررسی می شود. گفته  گرفته اند، سخن  صورت 

5-1. عزیر پیامبر؟ص؟

کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها قال أنی یحیی هذه اهلل بعد موتها فأماته  أو 
کم لبثت قال لبثت یوما أو بعض یوم قال بل لبثت مائة عام فانظر  اهلل مائة عام ثم بعثه قال 
إلی طعامک و ش���رابک لم یتس���نه و انظر إلی حمارک و لنجعلک آیة للناس و انظر إلی العظام 

کل شیء قدیر.  کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال أعلم أن اهلل علی علی 

کنار ی���ک آبادی عبور می کند و در حالی ک���ه دیوارهای آن به روی  که از  کس���ی  یا همانند 
س���قف ها فرو ریخته بود، چگونه خداوند این را پس از مرگ زنده می کند؟! و در این هنگام 
گفت  کردی؟  گفت چقدر درنگ  کرد و به او  خداوند او را یکصد س���ال می راند، س���پس زنده 
کن به غذا و  کردی!. ن���گاه  ی���ک روز یا بخش���ی از یک روز. فرمود نه بلکه یکصد س���ال درنگ 
که  کن  گذش���ت س���ال ها هیچ گونه تغییر نیافته، ولی االغ خود را نگاه  که با  نوش���یدنی خود 
چگونه از هم متالشی شده!. این زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان خاطر توست 
و هم برای اینکه تو را نش���انه ای برای قوم قرار دهیم. بر اس���تخوان های مرکب س���واری نگاه 
گوش���ت بر آن می پوشانیم. هنگامی  که چگونه آنها را برداش���ته به هم پیوند می دهیم و  کن 

کاری تواناست.)بقره: 259( گفت، می دانم خداوند بر هر  که بر او آشکار شد، 

که در اثنای سفر خود درحالی که  این آیه شریفه، به سرگذشت پیامبری به نام عزیر اشاره می کند 

گذشت در حالی  کنار یک آبادی  کی همراه داشت، از  بر مرکبی سوار بود و مقداری آشامیدنی و خورا

کی دیوارهای آن به روی س���قف  ها فروریخته و ویران ش���ده بود و اجس���اد و  که به ش���کل وحش���تنا

که این منظره  کنده بود. هنگامی  کنان آن، به این س���و و آن س���و پرا اس���تخوان های پوس���یده س���ا

گفت چگونه خداوند این مردگان را زنده می کند؟ وحشت زا را دید، 

کرد و از او سؤال پرسید چقدر  گرفت و یکصد سال بعد او را زنده  در این هنگام خداوند جان او را 

کمی بیش���تر در آنجا درن���گ نکرده، جواب داد یک روز  که خیال می کرد  در ای���ن بیابان بوده ای؟ او 

کنون به غذا و آشامیدنی خود نظری  که یکصد س���ال در اینجا بوده ای. ا کمتر. به او خطاب ش���د  یا 
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بیفکن و ببین چگونه در طول این مدت به فرمان خداوند تغییری در آن پیدا نش���ده اس���ت، ولی 

کن و ببین از هم متالش���ی و  گذش���ته، نگاهی به مرکب خود  در اینکه بدانی یکصد س���ال از مرگ تو 

گشته و مرگ، آن را از هم متفرق ساخته است، پس  کنده شده و مشمول قوانین عادی طبیعت  پرا

که چگونه  کرده ایم. او با دیدن منظره  کرده و زنده  کنده آن را جمع آوری  کن چگونه اجزای پرا نگاه 

کرد و حیات خ���ود را بازیافت،  گوش���ت و پوس���ت پی���دا  اجزای آن جا به جا ش���د و به هم پیوس���ت و 

کنون آرامش خاطر یافتم و مسئله  که خداوند متعال بر هر چیزی تواناست، یعنی ا گفت: »می دانم 

گرفت«. )مکارم شیرازی، 1353، 295/2( رستاخیز مردگان در نظر من شکل به خود 

این داستان، به شکل دیگری از امام علی؟ع؟ نقل شده است.

ج ش���د، پنجاه س���ال داشت و زن او باردار بود. حق  که عزیر از خانواده خود خار هنگامی 
تعالی او را می میراند و س���پس زنده می کند. وقتی به خانه خود بازگش���ت، پس���ری صدساله 
که خود عزیر همچنان پنجاه س���اله بود. پس پسر او، بزرگ تر از خود او بود.  داش���ت در حالی 

)بحار االنوار،1362، 72/53(

استاد جواد آملی در این باره می نویسد:

در تفس���یر این آیه، از روایات بس���یاری اس���تفاده می شود. نام این ش���خص، عزیر یا ارمیا 
که بیت المقدس نام  از پیامبران بنی اس���رائیل بوده اس���ت. بخت النصر، بر مردم آن سامان 
گذراند. ارمیا چون این  کنانش را از دم تیغ  کرده و سا داش���ت، پیروز ش���د، همه جا را تخریب 
کرد؟  گفت چگونه خداوند آن را زنده خواهد  ج ش���د و  ویرانی و قتل عام را دید، از ش���هر خار

کرد. )جوادی آملی، 1380، 123/4( حق تعالی او را صد س���ال می راند و س���پس زنده 

5-2. فرزندان حضرت ایوب؟ع؟

و أیوب إذنادی ربه أنی مس���نی الضر و أنت أرحم الراحمین، فاس���تجبنا له فکش���فنا ما به 
من ضر و آتیناه أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکری للعابدین.

گفت بد حالی و مش���کالت بر من  که پروردگارش را خواند و  و ای���وب را ب���ه یاد آور هنگامی 
که  کردیم و ناراحتی هایی را  روی آورده و تو مهربان ترین مهربانانی، ما دعوی او را مستجاب 
داش���ت، برطرف س���اختیم و خاندانش را به او بازگرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا 

رحمتی از سوی ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشد. )انبیاء: 84-83(

در تفسیر نمونه ذیل آیه مذکور آمده است:

که ایوب؟ع؟ از عهده تمامی امتحانات در مقام شکیبایی و شکرگذاری برآمده  هنگامی 
گش���ود و حل مش���کالت خود را با تعبیری بسیار مؤدبانه و خالی  بود، زبان به مناجات و دعا 
گشوده شد. مشکالت به  از هر ش���کایت از خدا خواست. در این هنگام درهای رحمت الهی 
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گشت و نعمت های الهی افزون تر از آنچه بود به او روی آورد. فرزمندان او را  س���رعت برطرف 
کرد و عالوه بر آن، فرزندان دیگری نیز به او داد. زنده 

کلینی؟هر؟ در ذیل این آیه، روایتی را از ابوبصیر نقل می کند: مرحوم 

عن أبی بصیر عن ابی عبداهلل فی قول اهلل عزوجل و آتیناه أهله و مثلهم معهم قلت ولده 
کانوا ماتوا قبل ذال���ک بآجالهم مثل  کی���ف اوت���ی مثلهم معهم ق���ال أحیا له من ولده الذی���ن 

الذین هلکوا یومئذ. 

گفت درباره آیه »کس���ان ایوب را با مثلشان به وی دادیم« از حضرت صادق؟ع؟  ابوبصیر 
که  که از قبل مرده بودند، با آنان  پرسیدم چگونه مثلشان را به او داد؟ فرمود: »آن پسرانش 

کرد«. )کلینی، 1379، 252/8( در واقعه امتحان مردند، همه را زنده 

مرح���وم طبرس���ی؟هر؟ در تفس���یر مجمع البیان ذی���ل آیه »...و آتین���اه أهله و مثله���م معهم...« 

کرده و می فرماید:  روایتی را از ابن عباس و ابن مسعود نقل 

ع���ن اب���ن عباس و ابن مس���عود ان اهلل رد علی أیوب أهله الذین هلک���وا بأعیانهم و أعطاء 
کذلک رد اهلل علیه أمواله و مواشیه بأجمعها، و أعطاه مثلها معها.  مثلهم معهم و 

کرد و  که مرده بودند به وی برگرداند و مثل آنان هم به وی عطا  کس���ان ایوب را  خداوند 
کرد. این روایت را حسن بصری وقتاده  همچنین اموال و چارپایانش را نیز دو برابر به او عطا 

کرده است. )حر عاملی، 1362، ص136( از امام صادق؟ع؟ نیز نقل 

که از دنیا رفته بودند و سپس خداوند  فرزندان حضرت ایوب؟ع؟ هفت پسر و هفت دختر بودند 

کرد. آنها را زنده 

5-3. موسی؟ع؟ و هفتاد نفر

و اخت���ار موس���ی قوم���ه س���بعین رج���ال لمیقاتنا فلم���ا اخذته���م الرجفه قال رب لو ش���ئت 
اهلکتهم من قبل و ایای أتهلکنا بما فعل الس���فهاء منا إن هی اال فتنتک تضل بها من تشاء 

و تهدی من تشاء أنت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. 

که  موس���ی؟ع؟ از ق���وم خود هفت���اد تن از م���ردان را برای میع���ادگاه ما برگزی���د و هنگامی 
گر می خواستی، می توانستی آنها  گفت پروردگارا ا ک ش���دند،  گرفت و هال زمین لرزه آنها را فرا 
کنی. آیا ما را به آنچه سفیرانمان انجام داده اند، یعنی مجازات،  ک  و مرا پیش از این نیز هال
کس را بخواهی به وسیله آن  که هر  ک می کنی؟ این، جز آزمایش تو چیز دیگری نیس���ت  هال
کس را بخواهی هدایت می کنی. تو ولی مایی، ما را بیامرز و بر ما رحم  گمراه می س���ازی و هر 

کن و تو بهترین آمرزندگانی. )اعراف: 155(

ذیل این آیه شریفه، روایتی از امام رضا؟ع؟ نقل شده است:

کلم���ه اهلل عز و ج���ل. رجع إلی قوم���ه فاخبرهم أن   کلی���م اهلل موس���ی بن عم���ران علما  إن 
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کان القوم س���بع مائه  کالمه س���معت و  کلمه. فقالو لن نؤمن لک حتی نس���تمع  اهلل عز و جل 
ألف رجل فاختار منهم س���بعین ألفاثم اختار منهم س���بعه آالف ثم اختار منهم سبع مائه ثم 
ج بهم إلی طور سیناء. فکلمه اهلل تعالی ذکره و  اختار منهم س���بعین رجال لمیقات ربهم فخر
کالمه. فقالو لن نومن لک حتی نری الله���د جهره. بعث اهلل عز و جل علیهم صاعقه  س���معوا 
فاخذته���م بظلمهم فماتوا فقال موس���ی یا رب م���ا أقول لبنی إس���رائیل إذا رجعت إذا رجعت 

إنک ذهبت بهم فقتلتهم النک لم تکن صادقا. فاحیاهم اهلل و بعثهم معه.  إلیهم و قالو

گفت، به س���وی قومش بازگشت و به  که خداوند با حضرت موس���ی؟ع؟ س���خن  هنگامی 
گفتند ما تا خود، سخن خدا را نشنویم  گفته است، آنان  که خداوند با او سخن  آنها خبر داد 
هرگ���ز به ت���و ایمان نخواهیم آورد. موس���ی؟ع؟ از آن جمعیت هفتصد ه���زار نفری هفتاد هزار 
کوه  کرده با خود به  نف���ر و از آنان هفتصد نفر و از آنان هفت���اد نفر برای وعده گاه خدا انتخاب 
گفتند ما تا خدا را آش���کارا نبینیم، هرگز ایمان نیاوریم.  کالم خدا را ش���نیدند،  طور برد. چون 
گرف���ت و همه مردند.  ک���ه آنان را  کردند، خداوند صاعقه ای فرس���تاد  که  در اث���ر این ظلم���ی 
گویند تو چون در دعوی پیامبری راست گو  گر بنی اسرائیل  کرد پروردگارا! ا موسی؟ع؟ عرض 
کرد و همراه  گویم؟ پس خداوند آنها را زنده  کشتی، من چه جواب  نبودی، اینان را بردی و 

وی فرستاد. 

ک ش���دگان، بار دیگر زندگی را از سر  که سرانجام هال از مجموع آیات و روایات اس���تفاده می ش���ود 

گرفتند و به اتفاق موس���ی؟ع؟ به سوی بنی اس���راییل بازگشتند و آنچه را دیده بودند برای آنها بازگو 

کردند و به تبلیغ و ارشاد آن مردم بی خبر پرداختند.

کشته بنی اسرائیل  .4-5

کذلک  کنتم تکتمون. فقلنا اضربوه ببضها  ج ما  و إذ قلتم نفس���ا فادارأتم فیها و اهلل مخ���ر
یحی اهلل الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون.

که فردی را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید  و به یاد آور هنگامی 
گاو را به مقتول  گفتم قسمتی از  و خداوند آنچه را مخفی می داشتید، آشکار می کند، سپس 
کند. خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و آیات خود  بزنید تا زنده شود و قاتل را معرفی 

کنید. )بقره: 73 و 72( را به شما نشان می دهد، شاید اندیشه 

5-5. زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی؟ع؟

که یکی از معجزه های بزرگ حضرت عیسی؟ع؟ زنده کردن  در آیات متعدد به این نکته اشاره شده 

کرده اند.  کتاب هایشان در تفسیر برخی از آیات مطالبی ذکر  که اهل سنت و شیعه در  مردگان بوده 

کهیئه  و رس���وال الی بنی إس���رائیل أنی قد جئتکم بآیه من ربکم أنی أخلق لکم من الطین 
کمه و اال برص و أح���ی الموتی بإذن اهلل و  الطی���ر فانف���خ فیه فیکون طیرا ب���اذن اهلل و أبری األ
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کنتم مؤمنین.  کلون و ما تدخرون فی بیوتکم إن فی ذلک الیه لکم إن  انبئکم بما تأ

که من به سوی شما آمدم،  که برای بنی اس���راییل فرستاده ش���ده، با این پیام  و رس���ولی 
گل برایتان چیزی به شکل پرنده می سازم،  که از  با معجزه از ناحیه پروردگار و آن این است 
س���پس در آن می دم���م، پ���س ب���ه اذن خدا پرنده ای می ش���ود. زن���ده می کنم و ب���ه  آنچه در 
کرده اید خبر می دهم. در این معجزات آیات و نشانه هایی  خانه هایتان می خورید و ذخیره 

گر مؤمن باشید. )آل عمران: 49( است برای شما ا

5. نتیجه گیری
که رجعت، امری ممکن  که در ضمن آیه وارد ش���ده این نتیجه به دس���ت می آید  از آیه ها و احادیثی 

کتاب آس���مانی بپذیرد و با این همه آیات  کسی، قرآن را به عنوان یک  اس���ت. چگونه ممکن اس���ت 

کتاب هایش���ان در مورد زنده ش���دن مردگان به دس���ت حضرت  که مفس���رین در  روش���ن و احادیثی 

کنند؟ مگر رجعت جز زنده ش���دن بعد از مرگ  عیس���ی؟ع؟ و موس���ی؟ع؟ و ... آورده اند، آن را ان���کار 

که خداوند، جمعیت فراوان���ی را پس از آنکه مدتی از  ل���ت دارد  اس���ت؟، پ���س آیات فراوان بر این دال

که زمان درازی را در این جهان زندگی  گرداند. به طوری  کرد و به دنیا باز  مرگشان می گذشت، زنده 

که اختالفی در ضروری بودن آن  کردند و این همان حقیقت رجعت اس���ت و واقع هم ش���ده اس���ت 

نیست؛ زیرا انکار و تصرف در آن، انکار و تصرف بی دلیل در قرآن است. 
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