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 چکیده 

به منظور بررسی عقیده دو فرقه مهم اسالمی یعنی شیعه و اهل سنت در مورد رجعت نوشته شده  این رساله

است.این بحث هر چند قدمتی چندین هزار ساله دارد، اما به دلیل حمله روزافزون دشمنان به عقاید اصیل 

متعدد به این عقاید و از جمله به مسأله رجعت بر آن شدیم تا دالیل شیعه و اهل سنت را شیعی و ورود شبهات 

بر ادعای خود در ردّ یا اثبات این امر بررسی کنیم.در این تحقیق که از روش های بنیادی، توصیفی و کتابخانه 

به استدالالت عقلی، آیات، ای استفاده شده، بعد از بیان کلیات، دالیل شیعه بر اثبات مسأله رجعت با توجه 

روایات، ادعیه و زیارات بیان گردید و ثابت کردیم که این مسأله هیچ منافاتی با مسلمات عقلی و شرعی ندارد 

و با بررسی دالیل اهل سنت به این نتیجه رسیدیم که در واقع، آن چه اهل سنت مورد نکوهش قرار داده و 

با اصل این اعتقاد ندارد و آنان نظر شیعه را با عقاید انحرافی غالت  مخالف عقل و شرع می دانند، هیچ ارتباطی

و مفوضه خلط کرده اند و به دلیل عدم وجود روایاتی که به جزئیات مسأله رجعت بپردازد؛ کیفیت رجعت 

چندان بر ما روشن نیست. در یک فصل نیز به بررسی اهداف رجعت پرداختیم، هر چند آن چه از ثواب و 

زمان رجعت عاید افراد می شود، آنان را از روز رستاخیز بی نیاز نمی کند.و از آن جا که روایاتی از عقاب در 

معصومین به ما رسیده که مؤمنان و کفار خالص را به عنوان رجعت کننده معرفی می کند ما هم فصلی را به بیان 

ب و پاسخ آن ها پرداختیم و ثابت این امر اختصاص دادیم و در پایان به اهم شبهات مطرح شده در این با

کردیم که هیچ یک از شبهات بر پایه عقل و استدالل بیان نگردیده و در واقع با نوعی مغالطه سعی در باطل 

 نشان دادن این امر کرده اند.
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