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ایمان به معاد و روز رستاخيز ، یکی از اصول دین اسالم ،                    
  .بلکه مورد پذیرش ادیان آسمانی و شرایع الهی است

دانشمندان علم کالم برای اثبات رستاخيز جهان ، دالیل                  
زیرا عقل و حکمت ،      .  عقلی و نقلی متعددی بيان داشته اند       

 و کيفر دادن به ستمگران ،       به لزوم پاداش دادن به نيکو کاران      
 .اذعان دارد

  
دالیل نقلی برای اثبات معاد نيز ، مانند آیات قرآن ، روایات                   

، بيش از   )  ع(و سخنان پيشوایان معصوم      )  ص(پيامبر گرامی 
آن است که بخواهيم همه آنها را در این نوشتار مختصر                     

بنا بر پژوهش های انجام شده در این زمينه ، حدود            .  بياوریم  
چهارصد آیه قرآن مجيد ، پيرامون این حادثه بزرگ  سخن می             

 . گوید
  

در اینجا به عنوان نمونه ، برخی از آیات شریفه قرآن کریم را                
 :در این خصوص ، یاد آور می شویم 

  
 چنين  79 و   78، آیه های    "  یس"خداوند سبحان در سوره     ..-1

 :می فرماید 
  
َمْن ُيْحِيي اْلِعَظاَم َوِهَي      َقُه َقالَ َوَضَرَب َلَنا َمَثًلا َوَنِسَي َخلْ      "

َخْلٍق  ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ                 .َرِميٌم
  ".  َعِليٌم

برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد ؛ او                :  یعنی  
چه کسی استخوان ها را زنده می کند در حالی که              :  گفت  

همان که اولين بار به آنها حيات بخشيد         :   بگو   .پوسيده اند؟   
دوباره آنها را زنده می گرداند ، و او به هر آفرینشی دانا                       

 .است
  
 : چنين می خوانيم 4 -1: ، آیات " القيامة"در سوره ..-2
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َوَلا   . َلا ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ      .  بسم اهللا الرحمن الرحيم         "
.َأَيْحَسُب اْلِإنَساُن َألَّن َنْجَمَع ِعَظاَمهُ      . ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمةِ  

 ".َبَلى َقاِدِريَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي َبَناَنُه  
  

قسم به روز قيامت ،     .  به نام خداوند بخشنده مهربان      :  یعنی  
المتگر ، آیا انسان گمان می کند ما              و سوگند به نفس م       

بلی ، ما بر فراهم       .  استخوانهای او را گردآوری نمی کنيم          
 .آوردن سر انگشتان او نيز  توانا هستيم

  
 : اینچنين می فرماید 12: ، آیه " األنعام"در سوره ..-3
 
ِه ِلّلِه َآَتَب َعَلى َنْفسِ   ُقل ِلَمن مَّا ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ُقل      "

 ".اْلِقَياَمِة َال َرْيَب ِفيِه الرَّْحَمَة َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإَلى َيْوِم
  

. آنچه در آسمان ها و زمين است برای کيست؟         :  بگو  :  یعنی  
خداوند ، رحمت را بر خود نوشته است ، یقينا شما را               :  بگو  

 .برای روز قيامت که شکی در آن نيست ، گرد هم خواهد آورد
  
 به این   16 و   15:  ؛ آیه های    "  المؤمنون"سوره  همچنين در   ..-4

 :حقيقت تصریح می فرماید 
 
  ".ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثوَن  . َلَميُِّتوَن ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك"
  

آنگاه شما پس از آن خواهيد مرد ، سپس شما در روز            :  یعنی  
 .قيامت ، بر انگيخته خواهيد شد

  
این آیات شریفه ، به روشنی بر تحقق معاد و رستاخيز در روز              
قيامت تاکيد می ورزد و بازگشت انسان ها را برای دریافت                

 .پاداش و یا کيفر اعمال و رفتار خویش ، به اثبات می رساند
 
 
  

******  
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