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اهدا
هر فردی که رهبری خود را به او بسپاری ،انسانیت تو و فطرت بزرگ الهی را که بر آن
هستی ،از بین میبرد .مگر «فرستادگان خداوند» چرا که آنان ماندن تو را به عنوان انسان
حقیقی ضمانت میکنند و اینکه نسیمی از نسیمهای بهشت باشی که هر چیزی با عبور تو از
کنار آن ،خوشبو میشوند.
تقدیم به شما...
ای فرستادگان پاک.
این حقیقتی را که در این بحث متواضعانه آمده است ،به شما تقدیم میکنم.
و ای آقایان عزیز! همه امیدم بر این است که با پذیرش آن ،از من بپذیرید.

مقدمه بحث:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آلمحمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما
کثیرا.
عنوان بحث:
«علت فرستادن فرستادگان» چیست؟
به این خاطر که فرستادگان -به سادگی -فرستادگان خداوند عزوجل میباشند .پروردگاری
که شناخت ما به او ،فقط به واسطه آنان انجام میشود .هر چند من انتخاب نمودم که به
خاطر کوتاهیام ،یکی از آنان نباشم و هر چند که کوتاهی نمودم و به خودم اجازه دادم که
این زیان بزرگ به من برسد که اصال قابل جبران نمیباشد .پس حداقل این بار ،به او این
فرصت را نمیدهم که مرا از دنبالهروی از روش «فرستادگان خداوند» محروم کند؛ مخصوصا
پس از شناخت هدف فرستادهشدن ایشان.
چرا پروردگار مهربان ،فرستادگانش را به سوی انسانها فرستاده است؟
الزم است که هر انسانی این پرسش را برای خودش مطرح کند .شاید هدف فرستادن آنان
به انجامرساندن «انسانیت» هر کدام از ماست و از بینبردن عذر ما در این مورد که این

مسئله را به دست نیاوردیم .در نتیجه هدف «انسانی» است و نه چیز دیگری! و چه بسا
هدف از برانگیختهشدن ایشان ،امتحان مردم به واسطة آنان و اطاعت از آنان میباشد!
و چه بسا هدف ،مسئله سوم یا چهارمیباشد ...و همچنین همانطور که میبینیم ،بنده
میگویم« :چه بسا» به این خاطر که مطالب بحث آینده اثبات این حقیقت را بر عهده گرفته
است ،ولی هدف از برانگیختهشدن ایشان هر چه باشد ،بدون هیچ شکی ،هدف بزرگی است.
بنابراین بحث در عینحال «دینی ،انسانی» است یا بگوییم :این بحث دینی است .ولی
انسانیت ما در محدوده آن ریشه گرفته است و از درون آن میجوشد؛ همانطور که از مطالعه
مطالب بحث روشن میشود.
هدف بحث:
هدف بحث در علت حقیقی فرستادن الهی خالصه میشود .وقتی ما در نهایت به این رسیدیم
که انسانیت ما درون این هدف نهایی واقع میشود ،در حقیقت در قبال بحثی هستیم که -هر
چند مقدار اندکی -در تشویق مردم برای دنبالهروی از روش فرستادگان و حرکتنمودن در
مسیر الهی آنان -برای به دستآوردن انسانیت از دسترفته آنان -نقش دارد .و هیچ مسیر
دیگری وجود ندارد که این مسئله را به انجام رساند؛ هر چند به این سمت و آن سمت بروند.
کلیّت بحث:
برای به دستآوردن این هدف ،این بحث  4محور اساسی را در بر دارد:

محور اول :در مورد بحث در مورد مسئلهای است که میتواند هدف از فرستادن باشد .در
این محور ،بیان اغلب مسائلی است که میتواند هدف فرستادن باشد و مسائلی که برخی از
متون دینی را در بر دارد و علمای مسلمان ،هدف فرستادن را از آن متوجه شدند .ولی
مشخصکردن آنان صحیح نمیباشد .و برای بیان این مسئله «و مخصوصا در مورد علمای
شیعه» بیان هدف آنان انجام شده است که در نهایت به «قاعده لطف» رسیدند که آنان آن را
ایجاد کردند و بسیاری از عقایدشان را بر آن بنا نهادند .و (همچنین) بر «زمان فترت (فاصله)»
و «خالینبودن زمین از حجت» و بههم ریختگی و محکمنبودن آنان در جمعکردن بین آن و
بین هدفی که از سوی آنان مشخص شده است ،دیده میشود.
به همین خاطر محور اول ،چند نکته را در بر دارد که عبارت است از:
 .1بحث قرآنی در مورد هدف فرستادن.
 .1بیان هدف فرستادن نزد علماء.
 .1قاعده لطف و هدف فرستادن نزد علمای شیعه.
 .4خالینبودن زمین از حجت.
 .5زمانهای فترت و هدف فرستادن خداوند.
محور دوم :پس از روشنکردن اشتباه علما در بیان هدف از فرستادن در محور اول و اینکه
با برخی از مسائل ثابت عقایدی دیگر مخالفت دارد ،محور دوم از فرستادن حقیقی و

مشخصکردن آن با دقت بحث میکند .و برای روشنشدن بیشتر ،ضروری است که یکی از
بزرگترین شبهات ملحدین پاسخ داده شود که فرستادن ،پدیدهای منطقهای و گروهی است
و در مورد عدالت پروردگار است که اتباع فرستادگان به آن معتقد هستند .و همچنین ضروری
است که فهم صحیح متون دینی بیان شود که علمای مسلمان پنداشتند که اشاره به هدف از
فرستادن دارد؛ به عالوه موافقت ایجادکردن بین هدف از فرستادن که پذیرفته شده است و
بین زمانهای فترتها.
هنگام پاسخدادن این مسائل سهگانه ،قطعا هدف از فرستادن حقیقی کامال روشن میشود.
بنابراین محور دوم از بحث ،نکات ذیل را در بر دارد:
 .1مشخصکردن هدف حقیقی فرستادن.
 .1آیا فرستادن فرستادگان ،پدیدهای خاورمیانهای است؟
 .1فهم اشتباه علمای دین در مورد متون دینی که با هدف فرستادن ارتباط دارد.
 .4هدف حقیقی فرستادن و زمانهای فترتها.
 .5ختم نبّوت و فرستادن الهی.
به خاطر اهمیت موضوع اخیر «ختم نبّوت و فرستادن» کامال توضیح داده شده است و معنای
ختم ،نزد علما بیان شده است و اینکه چگونه دالیل ختم نبوت را که پنداشتند ،به ختم
فرستادن سرایت دادند .حتی این مسئله نزد ایشان از جمله مسائلی شمرده میشود که در

مورد سرایت آن سخن میگویند .و همه این مسائل ،مورد بحث قرار گرفته است و دالیل
دینی بیان شده است که خالف فهم علما را در ختم نبّوت و فرستادن بیان مینماید .و در
آخر ،بیان معنای صحیح ختم نبّوت و فرستادن که علمای مسلمان از آن آگاهی نداشتند .و
به همین خاطر ،واقعا مناسب بود که این مسئله ،یک محور جداگانه شود و محور سوم از
محورهای بحث شود.
اما مباحث مطرح شده در آن ،عبارتند از:
الف -معنای ختم و دالیل آن نزد علماء.
ب -بیان دالیل و متونی که در مقابل فهم علماست.
ج -راز ختم نبّوت و فرستادن به نظر علما و مورد بحث قرار دادن آن.
د -اشکاالتی که بر ختم نبّوت و فرستادن گرفته میشود.
ه -معنای صحیح ختم.
محور چهارم :پس از شناختمان نسبت به هدف حقیقی فرستادن ،قصد داریم که این بار در
اعماق آن غور کنیم .و مسئله خطرناکی است که کشف کنیم که انسانیت ما ،درون این هدف
الهی پنهان است و عذر ما در بهدست نیاوردن آن ،از بین رفته است .و اگر به آموزههای
پیامبران اجازه اجرا شدن داده شود ،آن ساخت انسان حقیقی را بر عهده دارد .به همین خاطر

انسانهای مکلف ،از آغاز و در نهایت بین دو فرستاده محصور هستند؛ به عالوه هزاران
فرستادۀ الهی که در طول مسیر انسانی بین آنان قرار دارد.
برای رسیدن به نتیجه اشاره شده ،الزم است که در این محور به مباحث ذیل اشاره کنیم:
 .1انسان محور عالم آفرینش است.
 .1فرستادگان خداوند و بازگشت انسانیت از دسترفته.
 .1بشریت بین دو فرستاده.
 .4گوشهای از توصیههای انسانی فرستادگان.
با پایان این مباحث «علت فرستادن فرستادگان» به پایان میرسد و فقط اشاره به دو مسئله
میماند که بحث با آنها به اتمام میرسد که عبارتند از:
الف -منابع آنکه دوست داشتم که در حد امکان نزد مسلمانان اصلی باشد و گاهی اوقات با
برخی از منابع معاصر آمیخته است.
ب -فهرست آنکه در بردارنده بحث اصلی و فرعی است.
و نباید این مسئله را از دست بدهم که از معلم الهی –سید احمدالحسن (ع) -تشکر کنم که
در این بحثی که در موردش سخن گفتم ،به راستی و در حقیقت مدیون او هستم .اگر او نبود،
نمیتوانستم بنویسم و پایانی که در این بحثم به آن رسیدم را نتیجهگیری کنم؛ بحثی که
خشنودی خداوند سبحان را در آن خواستارم.

از خداوند سبحان خواستارم که با پذیرش به من بخشش نماید و آن را با مهربانی و بخشش
خودش به عنوان پردهبرداشتن از حقانیت روش فرستادگان الهی بنگارد .همچنین در ساختن
جامعة انسانی که فرستادگان الهی -درود خداوند بر همگی آنان -با شکیبایی و قربانی با
همه چیز آن را بنا نهادند؛ قربانیهایی که به همه بشریت الزم است که در قبال آن و برای
احترام و بزرگداشت و برای بزرگ بودن بخشش آن ،سر فرود آورد.
والحمدهلل رب العالمین.
عالء سالم
آغاز ربیع االول1416/ه مصادف با1014/11/14 :م

