
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یتهران حسین نیحجت االسالم و المسلم :استاد  
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 السالم(اوصاف پیامبران)علیهم

 مقدمه

تعلیم آیات الهی، دریافت  وظیفه بر اساس اصل نبوت، خداوند، پیامبران را برای راهنمایی و هدایت بشر برانگیخته است. پیامبران 

و قانونی  مربی آسمانی و برنامه ها را بر عهده دارند. به دلیل نیاز انسان بهآن، اصالح و تربیت انسان ی زندگی و عرضهبرنامه

فات خاصی را، چون علم پیامبران است، داشتن ص ها، ضروری است. مسؤلیت خاصی که بر عهدهدر میان انسانالهی، وجود نبی 

ران دروغین، ضروری های پیامبران الهی، برای تشخیص پیامبران صادق از پیامبکند. آگاهی به ویژگیو عصمت، ایجاب می

 است.

  اوصاف پیامبران

های تیازات و ویژگیالسالم( اماین است که آیا الزم است پیامبران)علیهم ،مطرح استهای مهمی که در نبوت عامه پرسش 

 های خاص چیست؟خاصی داشته باشند؟ این ویژگی

دار این هتواند عهدر کسی نمیهشود که ، مشخص میالسالم()علیهمبا اندکی تأمل درباره جایگاه نبوت و رسالت انبیای الهی

اید قدرت دریافت وحی را بهرساند، بهای او را، به مردم میکه ارتباط مستقیم با خدا دارد و پیام مسئولیت سنگین شود؛ شخصی

 د.طور دقیق و کامل، داشته باشد تا نسبت به درستی و دور از تحریف بودن پیام او اطمینان حاصل شو

 عصمت 

رت و حکمت خداوند، داند که اقتضای علم، قدیکند، مگونه که عقل، ضرورت وحی را درک میبا توجه به حکمت الهی، همان

قینی عقل باشد و پیامبران)علیهموحی الهی نباید، مخالف با احکام ی .رساندن پیام به صورت کامل و دور از اشتباه به بندگان است

. در راستای تضمین ن نیستکنند، در غیر این صورت، هدایت بشر ممکالسالم( نیز، باید سخن را درست، کامل و بدون عیب بیان 

گو در برخی موارد، به صورت گو بودن پیامبر، کافی است؟ آیا ممکن نیست شخص راستهدایت بشر توسط پیامبران، آیا راست

 سهوی، اشتباه کند؟

و ابالغ  ( در مقام دریافت، حفظالسالمبرای رساندن پیام به صورت کامل و دور از اشتباه به بندگان، الزم است که پیامبران)علیهم

 شود.ییاد م« عصمت»وحی، از هر خطا و خیانت عمدی یا سهوی، مصون باشند که از این ویژگی به عنوان 

 . 1در آیات و روایات وجود داردنیز السالم(، عالوه بر دالیل عقلی، دالیل محکم نقلی برای اثبات عصمت پیامبران)علیهم

 تعریف عصمت 

السالم(، تنها عدم ارتکاب گناه نیست، چون ممکن است فردی عادی هم، ئمه اطهار)علیهممنظور از معصوم بودن پیامبران و ا

ترین شرایط، شخص را از ارتکاب گناه و خطا نفسانی نیرومندی است که در سخت مرتکب گناه نشود؛ بلکه منظور، وجود ملکه
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کند و بر اساس آن، محبوب قلوب مؤمنان ایجاد می ای محکم برای مهار تمایالت نفسانی شخص،دارد. این ویژگی، ارادهباز می

 شود. گردد که در این شرایط، سخن و رفتار او به عنوان معیار درستیِ اعمال پذیرفته میها میو مورد اطمینان و اعتماد آن

کنون نیز حرام باشد؛ ه و اها، حرام بودشریعت عصمت، ترک اعمالی است که در همه البته بیان این نکته ضروری است که الزمه

ریعت قبلی یا بعدها حرام شده السالم(، با انجام عملی که در شریعت خود او جایز بوده و در شاز این رو، عصمت پیامبران)علیهم

 است، منافاتی ندارد.

 السالم(های شناخت پیامبران)علیهمراه

 :برای به دست آوردن درستی ادعای مدعیان نبوت سه راه مهم وجود دارد

 فرماید:صف می ـ معرفی پیامبر پیشین: خداوند در سوره1

مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیَّ » 

خدا به سوی شما هستم،  فرمود: ای بنی اسرائیل، من فرستاده( به قوم خود السالمعلیهبن مریم)؛ هنگامی که عیسی2«اسْمُهُ أَحْمَدُ

 دهم به آمدن پیامبری بعد از من، که نامش احمد است.در حالی که کتب آسمانی گذشته را، تصدیق کرده و شما را بشارت می

ق و مورد توجه مردم بودهوثاز گذشته تا حال: انبیای الهی پیش از رسالت خود، افرادی امین، سالم، م عملکرد مدعی نبوت،ـ 2

 ها و دعوتشان بود.گر حقانیت آناند و بعد از رسالت هم، در گفتار و کردارشان، نقصی وجود نداشت که این بیان

بیماران  ردن مردگان، معالجهـ ارائه معجزه: معجزه، کاری است که انجام آن از توانایی سایر افراد خارج است، مانند زنده ک3

داد. اط خود با پروردگار انجام میخدا و برای نشان دادن ارتب ا شدن عصای چوبی و... که مدعی نبوت، آن را با ارادهاژده العالج،

 د، متفاوت است.آیمعجزه با امور غیر عادی مانند جادو و کارهای مرتاضین که با تعلیم، تمرین و ریاضت به دست می

 (لیه وآلهاهلل ع یصلاثبات رسالت و نبوت پیامبر اسالم)

ان سه راه نیز نسبت به پیامبر ، همایشانو شناسایی  السالم()علیهمبر اساس معیارهای ارائه شده برای نبوت انبیای الهی

 اهلل علیه وآله( وجود دارد. یاسالم)صل

پیشین نیز به آسمانی  هایاهلل علیه وآله( در اخبار انبیای گذشته معرفی شده بود و در دیگر کتاب ی)صلمصطفی حضرت محمد

ی اثبات نبوت ایشان بود؛ به اهلل علیه وآله( نیز راه دیگری برا ینبوت ایشان اشاره شده است. گذشته و حال پیامبر اسالم)صل

تاریکی در آن دیده نمی ترین نقطهسال زندگی پر افتخار آن حضرت را از نزدیک دیده بودند و کوچک 40ای که مردم مکه گونه

 گفتند.می« محمد امین»کردار بود که به او گو و درستتقدر راسشد. آن

ِِ تاریخ آمده است وایات و نقلها در قرآن و راهلل علیه وآله( معجزات فراوانی داشتند که بسیاری از آن یچنین رسول اکرم)صلهم

 اهلل علیه وآله( است. یپیامبر)صل و قرآن کریم، ماندگارترین معجزه
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ابی همانند آن را کس توان آوردن کتنی است که با صراحت و قاطعیت تمام، اعالم داشته که هیچقرآن، تنها کتاب آسما

گی بین آیات و مشتمل کند. فصاحت و بالغت قرآن، هماهنله، معجزه بودن آن را تأیید میئطلبی(، که همین مسندارد)تحدی

وی کسی که درس نخوانده و سن سرگذشت پیشینیان و...، از بودن بر انواع معارف، علوم، احکام و قوانین فردی و اجتماعی، بیا

 هرگز چیزی ننوشته، نشان دیگری از معجزه بودن این کتاب آسمانی است.

ندگی سالم، حکیمانه و پاکیزه را، مند ساخت و به وسیله آن، راه زها را، از کتب آسمانی، به ویژه قرآن، بهرهخداوند متعال انسان

خبار غیبی و... بیشتر انیاز جدی بشر به وحی، در مسائلی چون آخرت، فرشتگان، سرگذشت اقوام گذشته، ها نشان داد. به آن

 آشکار می شود، چون این مسائل، توسط عقل قابل درک نیست؛ 

یُعَلِِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُوال مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِِّیکُمْ وَ»                     

 «.دانستید، به شما یاد دهدچه را نمیما پیامبری فرستادیم تا آن ؛3«تَعْلَمُونَ
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 تعلیمات تفاوت. است بوده یکدیگر متمم و مکمل اختالفات، اىپاره عین در پیامبران تعلیمات. است نداشته تأثیرى

 یک ییاجرا تفاوت نوع از یا تر،دانى یهاكالس با ترعالى یهاكالس تعلیمات تفاوت نوع از یا یکدیگر، با السالم()علیهمانبیا

  1.است بوده گوناگون اوضاع و شرایط در اصل

 اسالم؛ آیین خاتم و جهانی

مردم به یک مکتب و  مهاهلل علیه وآله( یکی است و ه یالسالم( تا حضرت محمد)صلدر فرهنگ قرآن، دین خدا، از آدم)علیه 

 اند؛ دین دعوت شده

سطح تمایالت السالم( وجود داشت، به دلیل تفاوتی كه در میان دعوت پیامبران)علیهم ؛2«اِنَّ الدّینَ عِندَاهللِ ااِلسالم»                     

 های انسانی، متفاوت بود.ای از مسائل فرعی و عملی است كه به حسب شرایط زمان، محیط و ویژگیو پاره

برای نمونه، معارف اسالم در  اند؛السالم(، هماهنگ با تکامل بشر، تعلیمات خود را در سطح باالتری مطرح نمودهپیامبران)علیهم

های تر از آموزهگسترده وتر وعاتی مانند قضا و قدر، جبر و اختیار و معاد، بسیار عمیقشناسی و موضمورد خداشناسی، انسان

 پیامبران پیشین است.

اند. ین مدارج علمی را، پیمودهآموزانی هستند كه از كالس اول تا آخرالسالم(، مانند دانشپیامبران)علیهم ها در مدرسهانسان

را به كار نبرده « ادیان» ز كلمهقرآن كریم، هرگ ان الهی، تکامل دین واحد است. از این رو،بنابراین، تعبیر درست درباره پیامبر

 داند.احد میوكند و همه را، پیروان دینی یکدیگر معرفی می است، بلکه پیامبران الهی را مؤید و تصدیق كننده

 دادهمى رخ پیامبران سمقدّ كتب و تعلیمات در كه است هایىتبدیل و تحریف جدید، پیامبران ظهور و رسالت تجدید علل از یکى

 كننده احیا پیامبران غالباً. انددادهمى دست از مردم هدایت براى را خود صالحیت تعلیمات، و هاكتاب آن جهت همین به و است

 .اندبوده خود پیشینیان یافته تحریف تعلیمات كننده اصالح و شده فراموش سنن

 صاحب پیامبران اند،دهبو شریعت و كتاب صاحب پیغمبر یک تابع و نبوده قانون و شریعت و كتاب صاحب كه ىیانبیا از گذشته

 شرایط تکامل و تغییر علولِ م فقط پیامبران، پیاپى ظهور. اندكردهمى تأیید را پیشین پیامبر مقررات بیشتر نیز شریعت و قانون

 تعلیمات و كتب هاىتبدیل و تحریف و هانابودی معلول بیشتربلکه  نیست، نوین رهنمایى و نوین پیام به بشر نیازمندى و زندگى

 .است بوده آسمانى

 كه برسد تکامل از اىحلهمر به بشر یوقت یول. است بوده ناتوان دینى و علمى مواریث حفظ به نسبت پیش، سال هزار چند بشرِ

 نه) الزم شرط و گرددىم منتفى جدید، پیامبر ظهور و پیام تجدید عمده علت كند، نگهدارى نخوردهدست را، خود دینى مواریث

 .شودمى موجود دین، یک ماندن جاوید( كافى شرط

خاتمیت 

 

اصول فکرى و عملىای كه پیامبران به آن دعوت مىكردهاند یکى بوده و همه آنان، مردم را به یک شاهراه و به سوى یک هدف 

دعوت مىكردهاند. اختالف شرایع و قوانین جزیی و در جوهر و ماهیت این راه كه نامش در منطق قرآن »اسالم« میباشد، 



 باشد خود دینى و علمى مواریث نگهبان و حافظ بتواند كه حدى به است بشر اجتماعى بلوغ خاتمیت، اركان از یکى حقیقت، در

 . بپردازد آن تفسیر و تعلیم و تبلیغ و نشر به و

كدام در زمان خود، برای  باشد كه هرها مینبوت، ایمان به تمامی انبیای الهی و شرایع آن یکی از معارف مهم اسالم در عرصه

ن شریعت چون، با آمد اند. البته این ایمان به معنای ضرورت عمل بر طبق آن شرایع نیست،مردم آن دوره، حجت الهی بوده

 تمامی بندگان خدا، عمل به آخرین شریعت است. حقانیت آن، وظیفه جدید و اثبات

 پیامبران بر اساس نوع رسالت

ای از ها، مأمور نجات قوم و قبیلهاند؛ برخی از آنشود كه پیامران الهی سه دسته بودهدر بررسی قرآن و منابع تاریخی دریافته می

از پیامبران كه بیشتر در  از آن رسالتی بر دوش نداشتند. رسالت این گروهانحراف عقیدتی، اخالقی یا اجتماعی بودند و بیش 

شد و پیام حدود میمگونه بوده است كه به همان زمان خاص خود ( حضور داشتند، اینالسالمعلیهدوران پیش از حضرت نوح)

 جهانی نداشتند.

السالم( را موسی و عیسی)علیهمبرانی چون نوح، ابراهیم، گروه دیگر انبیای الهی، مأموریت تبلیغ، ترویج و استقرار شریعت پیام

شته و آن پیام را در دیگر دار بودند. آنان چراغ هدایتی را كه پیامبران صاحب شریعت روشن كرده بودند، فروزان نگه داعهده

اق، اسماعیل، یعقوب و گستراندند كه بیشتر پیامبران الهی چون هود، صالح، لوط، اسحهای جغرافیایی و زمانی، میمحدوده

 السالم(، جزو این گروه بودند.یوسف)علیهم

ریعت و سلسله قوانین و شتر داشتند و دارای كتاب آسمانی، در میان انبیای الهی، پیامبرانی حضور داشتند كه رسالتی بزرگ

یند. تعداد این پیامبران كم بود، به ایت نماها مأمور بودند تا قوانین الهی را، به مردم ابالغ و مردم را هددستورات عملی بودند. آن

پیامبران در قرآن  ه داستان همهها در قرآن آورده شده است. البته با توجه به نصّ قرآن، كای كه تنها اسامی پنج نفر از آنگونه

 دند.توان با یقین، ادعا كرد كه پیامبران صاحب شریعت منحصر به همین پنج نفر بوبیان نشده است؛ نمی

كه آیا تمام این صاحبان شرایع، شریعتشان، جهانی بوده هایی وجود دارد؛ از جمله ایناین گروه از انبیای الهی، اختالف نظر درباره

اهلل علیه وآله(، جهانی بوده و همگان،  یچه روشن و قطعی است، رسالت پیامبر اسالم)صلولی آن اند؟گونه بودهو یا بعضی این

 .3مخاطب او بودند

 اهلل علیه وآله( و رسالتی جهانی یپیامبر اسالم)صل

 ها برساند.الت خویش را به آناقوام و ملل، ارتباط برقرار كرده و رس منظور از رسالت جهانی این است كه پیامبر، باید با همه

 ؛4«وما ارسلناك اال رحمة للعالمین: »و... و آیه« یا بنی آدم»، «یا ایّها الناس» آیاتی كه همه مردم را مخاطب قرار داده است، مانند:

 جهانیان نفرستادیم. گر راه هدایت، برای همهای پیامبر، ما تو را جز به عنوان رحمت و بیان

بر اساس دالیل فراوان قرآنی و نقل سیره پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( از منابع معتبر، میتوان با اطمینان كامل ادعا كرد كه 

رسالت پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله(، رسالتی جهانی بود. 

از جمله قراین قرآنی در جهانی بودن رسالت پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( است. 



ت، ادر آیات و روای میدلیل دیگر برای جهانی بودن اسالم، عمومیت احکام اسالمی است؛ با نگاهی به احکام و قوانین اسال

یاسی، اقتصادی و سشود كه خطاب شارع مقدس اسالم، متوجه قوم خاصی نیست و تمامی قوانین اجتماعی، فردی، مشاهده می

 حتی اخالقیات اسالم، برای عموم  مردم است.

هایی نامههمگانی، دعوت اهلل علیه وآله( است كه از آغاز بعثت و شروع دعوت یرسول اكرم)صل قرینه سوم در این عرصه، سیره

به بزرگان و فرمانروایان زمان خود، مانند كسرای فارس، قیصر روم، عظیم قبط، پادشاه حبشه، ملک یمامه، فرمانروایان مصر، 

 فرستادند. 5های مسیحی و بزرگان یهودرؤسای قبایل عرب، شیوخ و اسقف

یمان به حقانیت اسالم و اتوان بین ی اسالم، وجود ندارد و نمیشمولنی كه ذكر شد، تردیدی بر جهانیبا توجه به ادله و قرا

ن و شریعت اسالم عمل ضرورت عمل بر طبق این شریعت الهی، تفکیک قائل شد. بر هر انسان با ایمانی واجب است كه به آیی

الزمان وعده داده و حتی كند؛ چون نه تنها هیچ پیامبری، ادعای دین خاتم را نداشته است، بلکه همگی به آمدن پیامبر آخر

ه دین و شریعت جدیدی كه ب، هر كه پیرو شریعتی غیر از اسالم است، باید نسبت بنابرایناند. برای او ذكر كرده نیزمی یعال

 ثبات نمایداادعای رسالت الهی دارد، تحقیق كند و حقانیت یا عدم حقانیت آن را با دلیل و برهان، برای خود 

 اسالم؛ دینی جاودانه

شود؛ كه یا و آخرت دیده مزندگی، برای سعادت در دنی بخش اسالم، جامعیت این برنامهبا تأمل در آیات قرآن و تعالیم حیات

 معارف جامع است. رسیدن بشر، به حدی از تکامل، برای ارائه دهندهنشان

ها فظ كتاب آسمانی برای آناهلل علیه وآله( به علت عدم رشد و بلوغ فکری افراد، امکان ح یاكرم)صلپیش از دوران بعثت رسول

اهلل  یان پیامبر اسالم)صلرفت. در زمهای آسمانی پیشین یا دچار تحریف و یا به كلی از بین میوجود نداشت، از این رو كتاب

توانست میراث عظیم یكه م ،حدی از بلوغ فکری رسیده بودعلیه وآله(، بشریت، دوران كودكی خود را پشت سر گذاشته و به 

 الهی را حفظ كند.

ز این رو الزم بود كه مرحله به اكلی، مسیر درست زندگی خود را پیدا كند،  توانستند با داشتن نقشهها نمیپیش از اسالم، انسان

ه خط و مشی اساسی خود را دریابد، كانسان به این توانایی  اهلل علیه وآله(، یبعثت پیامبر اعظم)صل مرحله تربیت شود، اما در دوره

 رسیده بود.

 باشد.یها همگی، راز جاودانه شدن و خاتمیت اسالم و پیامبر ماین .خود را بیابند وظیفه

همچنین، انسانها به جایی رسیده بودند كه با راهنمایی اوصیای الهی توانایی ترویج، تبلیغ و اقامه دین را داشتند و در پرتو اجتهاد، 

میتوانستند كلیات وحی را با معیارهای مشخص و معین تعالیم اسالمی، تفسیر و توجیه كنند و در شرایط مختلف مکانی و زمانی، 



چهلم  كند؛ از جمله آیهاهلل علیه وآله( نیز آیات و روایاتی وجود دارد كه بر این مسئله تأكید می یخاتمیت پیامبر اسالم)صل درباره

چنین روایاتی از خود رسول كند. هم، معرفی می«النبیینخاتم»اهلل علیه وآله( را،  یاحزاب است كه صراحتاً، پیامبر اسالم)صل سوره

و دین اسالم آخرین دین و شریعت  ،اند پیامبری بعد از من نخواهد آمداهلل علیه وآله( وجود دارد كه بارها بیان داشته یاكرم)صل

 الهی است.

 پاسخ به یک پرسش

مگر ارسال رسل، لطف الهی نیست؟ چرا این لطف، قطع شد و راهنمای جدیدی برای هدایت و رهبری  ممکن است برخی بگویند:

، به دین و شریعت جدید بیای است كه بشر رادر جواب باید گفت كه اوالً: جامعیت تعالیم اسالم به اندازه مردم فرستاده نشد؟

ها جلوگیری نموده است. ثانیاً: خداوند متعال در طول بستنیاز كرده است و با ارائه راهکارهای مناسب، از گرفتاری انسان در بن

ها و یا های خویش را به شکل پیامبران یا اوصیا و حواریون آنها و حجتگاه زمین را خالی از راهنما نگذاشته و نشانهتاریخ هیچ

ها، جهت هدایت و راهنمایی گسیل داشته است و قرار داده است كه همگی های صالح)مانند اصحاب كهف(، میان انسانانسان

های ناپاك ز حیوانی انسانیداند در صورت عدم وجود الگو و راهنما، غراای از مراتب عصمت را دارا بودند؛ چراكه میها مراتبهآن

 كشانند.به سوی هالكت می ران، بشریت راو شهوت

كه این شریعت باید تا آخرالزمان برای بشریت به صورت به دلیل جامع بودن دین خاتم و عدم ظهور شریعت جدید و به دلیل این

كامل حفظ شود و قوانین جامع و كلی آن درست و به روز تبیین و تفسیر گردد، لذا وجود جانشینان معصومی برای پیامبر خاتم 

هایش، دوازده وصی برای پیامبر خاتم قرار نمایاند، كه خداوند متعال طبق قاعده لطف به جهت تکمیل نعمتتر جلوه میضروری

داده است كه همگی دارای باالترین مرتبه عصمت هستند.    

 



چکیده 

 فرستادند. نقاط مختلف جهانفرمانروایان 

صورت كامل حفظ شود و قوانین جامع و كلی آن درست و به روز تبیین و تفسیر گردد، لذا وجود جانشینان معصومی برای پیامبر 

 .نمایاندتر جلوه میخاتم ضروری

 - در فرهنگ قرآن، همه مردم به یک مکتب و دین دعوت شدهاند؛ تفاوتهای میان دعوت پیامبران)علیهمالسالم(، به خاطر 

شرایط گوناگون زمانی، محیطی و ویژگیهای انسانی بود. 

 - سه چیز بر درستی ادعای مدعیان نبوت داللت دارد: معرفی توسط پیامبر پیشین، عملکرد مدعی نبوت از گذشته تا حال و ارائه معجزه از 

سوی آنها. 

 - پیامبران)علیهمالسالم( در مقام دریافت، حفظ و ابالغ وحی، از هر خطا و خیانت عمدی یا سهوی، مصون هستند، که از این 

ویژگی به عنوان »عصمت« یاد میشود. ویژگی عصمت، با دالیل عقلی و دالیل محکم نقلی، اثبات میشود. 

 - نبوت و رسالت مسئولیت سنگینی بر دوش پیامبران الهی قرار میدهد و چون آنها ارتباط مستقیم با خدا دارند، باید قدرت 

دریافت وحی را به طور دقیق و کامل داشته باشند تا از درست بودن پیام آنها اطمینان حاصل شود.

- از جمله علل ظهور پیامبران جدید، تحریفهایى است كه در كتب مقدس پیامبران گذشته رخ مىداده است. 

 - در حقیقت، یکى از اركان خاتمیت، بلوغ اجتماعى بشر است، به حدى كه مىتواند حافظ و نگهبان مواریث علمى و دینى خود 

باشد. 

 - برخی قراین جهانی بودن رسالت پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله(، عبارتند از: آیاتی كه همه مردم را مخاطب قرار داده است، 

مانند: »یا ایّها الناس«، عمومیت احکام اسالمی و سیره رسول اكرم)صلی اهلل علیه وآله( كه  دعوتنامههایی به بزرگان و

 - از جمله رموز خاتمیت اسالم و پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( آن است كه انسانها به جایی رسیده بودند كه با راهنمایی اوصیای الهی 

توانایی ترویج، تبلیغ و اقامه دین را داشتند و در پرتو اجتهاد، میتوانستند كلیات وحی را با معیارهای مشخص و معین تعالیم اسالمی،

تفسیر و توجیه كنند و در شرایط مختلف مکانی و زمانی، وظیفه خود را بیابند. 

- درباره خاتمیت پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( نیز آیات و روایاتی وجود دارد كه بر این مسئله تأكید میكند. 

- به دلیل جامع بودن دین خاتم و عدم ظهور شریعت جدید و به دلیل اینكه این شریعت باید تا آخرالزمان برای بشریت به 


