
 "پایان پیامبری"کتاب 

 

اینکه در قرآن گفته شده محمد )ص( پدر هیچ یک از مردان شما نیست به چه معناست و نهی از   .1

  چیست؟

آیا شریعت انبیاء پیشین انعطافی برای انطباق با نیازهای زمان نداشت؟ اگر پاسخ منفی است پس  .2

سال  600تا پیامبر اکرم که حدود 7عیسیدر بازه زمانی اعتبار آن شریعت مثالً از زمان حضرت 

 بود چگونه آن شریعت الزم االجرا بود؟ و اگر مثبت است پس چرا دیگر قابل اجرا نیست؟

 اند و چرا بشر به وحی احتیاج دارد؟ آیا عقل او برای هدایت کافی نیست؟پیامبران برای چه آمده .3

 ضور نبی است؟آیا ختم نبوت به معنای ختم بساط نبوت شده است یا ختم ح .4

خاتم به چه معناست؟ و مقصود از "خاتم النبیین" چیست؟چه مساله ای از پیامبری ختم شده است؟  .5

-آیا می توان گفت آنچه ختم شده نبوت است و نه رسالت؟ در عصر خاتمیت، باب وحی مسدود می

ت شده است یا شود؟ آیا ختم نبوت به معنای ختم بساط نبوشود یا باب الهام بطور کلی، مسدود می

 ختم حضور نبی است؟

فاوت میان نبی و رسول از دیدگاه قرآن چه می باشد؟ کدامیک صاحب قانون و شریعت است نبی یا ت .6

 كرد؟ اثبات قرآنى، دلیل با را خاتمیّت توانمى رسول؟ چگونه

وجود قرآن بر روی چه مبنا و اساسی ختم نبوت را بیان کرده است؟ چرا بشر بعد از مرحله ای از  .7

  شود؟نیاز میای از پیامبری، بیپیامبر بی نیاز می شود؟ بشر در عصر خاتمیت در چه جنبه

آیا ختم نبوت به معنای کاهش استعداد های معنوی و تنزل بشریت در جنبه های روحانی و لزوم  .8

 محروم شدن بشر خاطی و قدرناشناس از نعمت ارسال ُرُسل است؟ 



مساله امامت و بطور خاص مهدویت  عقل در امور دینی است آنگاهاگر مقصود ختم نبوت کفایت  .9

چگونه قابل توجیه است؟ آیا ختم نبوت به معناى مسدود شدن راه استفاده از علوم الهى است؟ 

 چرا؟ 

را شرایع متعدد آمده است؟ و اگر ضرورت انطباق شریعت با مقتضیات زمان وجود دارد و بدین چ .10

انین الهی به اقتضای زمان تغییر می کند، پس چرا شرایع در یک جا ختم ترتیب الزم است شرایع و قو

 شد؟ 

اگر در دوره شریعت ختمیه احتیاجی به نبی نیست و این کار را فقها و حکما و علمای امت انجام  .11

 می دهند، پس چه احتیاجی به وجود امام است و از نظر منطق شیعه این مطلب چگونه توجیه می شود؟

توان موضوع امامت و خصوصا مبانی و ضرورت ختم نبوت و خاتمیت، چگونه میبا توجه به 

 در عصر غیبت را  تبیین و توجیه نمود؟« مهدویت»

فرق امام و پیامبر در چیست؟ هرکدام چه وظایف و مسئولیت هایی دارند؟ آیا امام ها به لحاظ رتبه  .12

  یک درجه از همه پیغمبران پایین تر هستند؟

 هم تبلیغی پیامبران خاتم، پیامبر از بعد چرا باشد؟می چه« (تبلیغی و تشریعی) بوتن ختم» فلسفه» .13

  کردند؟ پیدا خاتمه اسالم، تردیج و تبلیغ جهت

مسئله خاتمیت مستلزم تبیین  جاودانگی و ماندگاری دین اسالم است. سّر زنده بودن دین چیست؟  .14

روز قیامت زنده بماند چیست؟   چگونه ممکن است با سّر اینکه اسالم یک دین زنده است و می تواند تا 

لحاظ نمودن متغیرات و مقتضیات زمان خصوصا تسریع پیشرفت بشر در علوم مختلف در چند قرن اخیر، 

  امری مانند دین در تاریخ و زندگی بشر جاوید بماند؟



علما چگونه باشد؟ می چه( خاتمیت مساله فروع از یکی عنوان به) خاتم دین در «علما» نقش .15

جانشینان پیغمبران هستند؟ از نظر اسالم وظایف و صفات عالمانی که جانشین انبیا در دوران 

 خاتمیت می باشند چیست؟ ویژگی عالمانی که وظیفه حفظ شریعت را دارند چیست؟ 

سیستم قانونگذاری اسالم با چه شیوه و ابزاری، امکان انطباق ثابتات دین اسالم با متغیرات و  .16

 کند؟ضیات زمان و مکان را فراهم میمقت

اجتهاد از دیدگاه شیعه به چه معناست؟ ویژگی اجتهاد صحیح و مشروع در دوره ختمیه چیست؟  .17

 باشند؟هایی در زمینه اجتهاد مواجه میها و لغزشسایر مذاهب اسالمی با چه آسیب اهل تسنن و 

نین الهی، احکام و شرایع پی بردن به آیا نسخ در قوانین الهی وجود دارد؟ آیا علت نسخ در قوا .18

  نقص قانون قبلی ست؟ بر اساس چه مبنایی این نسخ انجام میگیرد؟

آیا مقصود از مقتضیات زمان همان پیشرفت تمدن است؟ در قرون چهارم و پنجم اسالمی که  .19

عت اوج تمدن اسالمی ست، تمدن بشر خیلی کامل تر از زمان ظهور خاتم االنبیا بود پس چرا شری

 عوض نشد؟

آیا تحوالت اجتماعى بعد از ظهور پیامبر اسالم)ص( اقتضاى شریعت جدیدى ندارد؟ نیاز جامعه   .20

  شود؟به مقرراتى براى پدیده هاى نوظهور، چگونه در عصر خاتمیت برطرف مى

عذاب در قبال کفران  الزمان یک آخر مردم برای پیامبر، فقدان و «خاتمیت» وقوع آیا  .21

معصوم  امام حضور عدم و «غیبت» عصر و باشدمحسوب می رابطه با انبیای قبلی نعمت مردم در

عصر در قبال ناسپاسی در قبال امام معصوم حاضر در  این مردم برای مضاعف عذاب نیز یک

  شود؟می قلمداد عرصه اجتماع

اب آیا وقوع خاتمیت و فقدان پیامبر برای مردم آخر الزمان، یک عذاب و عصر غیبت، یک عذ .22

 مضاعف نیست؟



 

 تمامی آیا است؟ دین متغیرات و ثابتات همه به تسری قابل دین، در مختلف قرائتهای وجود آیا .23

  چیست؟ دین از صحیح قرائت شناخت، راه میشود؟ مختلف هایقرائت مشمول دین هایجنبه

ارتباط خاتمیت و مهدویت و تکامل اجتماعی از دیدگاه اسالم را تبیین نمایید. دیدگاه برخی از  .24

مکاتب مبنی بر اینکه سیر تکاملی بشر رو به افول و تنزل است و وقوع خاتمیت و ختم ارسال انبیا 

ستگی و نیز وقوع غیبت و فقدان حضور امام معصوم، خود دلیل محکمی مبنی بر عدم قابلیت و شای

بشر در آخرالزمان برای درک حضور رهبر و راهنمای شایسته است را بر مبنای دیدگاه تشیع 

 نسبت به قطعی بودن تکامل اجتماعی بشر در طول تاریخ تبیین نمایید. 

ترین دالیل ماندگاری و جاودانگی دین اسالم، پاسخ گویی به نیازهای حقیقی بشر در یکی از مهم .25

ترین نیاز بشر باشد، چگونه دین خاتم توانسته است مهممی« آزادی»نیاز به عصر خاتمیت از جمله 

را « پایان پیامبری»با کتاب « آزادی انسان»را تامین نماید؟ ربط و نسبت کتاب « آزادی»به مقوله 

 تبیین نمایید. 

توان در عصر خاتمیت با توجه به تغییرات روزافزون در مقتضیات زمان، سیره چگونه می .26

 ترین منابع شناخت دین خاتم محسوب نمود؟ اری و رفتاری معصومین را به عنوان یکی از مهمگفت

قرآن به عنوان یکی از منابع مورد تفقه و اجتهاد در دوران خاتمیت چه تفاوتی با سایر کتب  .27

 پذیر است؟آسمانی دارد؟ آیا کشف همه معارف و حقایق قرآن برای انسان امکان

در مباحث سیره شناسی وجود اصول و منطق عملی ثابت در سیره با توجه به اینکه  .28

های زندگی بشر را ایجاب معصومین، امکان و لزوم الگوبرداری از ایشان در تمامی ابعاد و جنبه

در استفاده از سیره معصومین در عصر خاتمیت را تبیین نمایید. ربط « عقالنیت»نماید، جایگاه می



را « پایان پیامبری»با کتاب « سیره شناسی»و سایر کتب « بویسیره ن»و نسبت مباحث کتاب 

 تبیین نمایید. 

تواند بشر در عصر خاتمیت، می« تعلیم و تربیت»چگونه دین اسالم ار طریق ایفای رسالت  .29

تربیت و »با کتاب « پایان پیامبری» دار جهانشمولی و جاوادنگی باشد؟ ربط و نسبت کتابداعیه

 ن نمایید.را تبیی« رشد اسالمی

 وی نیازیبی و استقالل نتیجه در  و بشریت عقالنیت و رشدیافتگی و بلوغ از نشان خاتمیت آیا .30

 و بشر عقالنیت کمال معنای به نبوت، ختم آیا است؟ سعادت به نیل برای معنویت و الهی ادیان به

 .کنید تبیین را «خاتمیت»در عصر « عقالنیت» مورد در شیعه باشد؟دیدگاهمی دین به بشر نیازیبی

 را تبیین نمایید.« عقل و علم»با کتاب « پایان پیامبری» ربط و نسبت کتاب

-گرایی و قومیتدرصدد مواجهه با رویکردهای ملی« جهانشمولی»چگونه دین خاتم با داعیه  .31

را در ورود اسالم و « گراییملی»باشد؟ بطور نمونه، مواجهه دین خاتم با مقوله ها میگرایی ملت

اسالم »و کتاب  « پیامبری پایان»تداوم حضور آن در کشور ایران تبیین نمایید. ربط و نسبت کتاب 

 را تبیین نمایید.« گراییو ملی

های هایی از جمله وقوع انواع تحریفات در مفاهیم و آموزههر دین و مکتبی با انحراف و لغزش .32

و « جاودانگی»ه به داعیۀ خود مواجه است. ضرورت احیاگری در دین اسالم را با توج

احیای » کتاب و «پایان پیامبری» کتاب میان نسبت و که دارد تبیین نمایید. ربط« جهانشمولی»

 .نمایید تبیین را «تفکر دینی

 اجتهاد موضوعات ناپذیریپایان و اجتهاد خاص، قانونگذاری وضع خاتمیت، ارکان از برخی .33

 . نمایید تبیین را «توسعه و اسالم» کتاب و «پیامبریپایان »کتاب  میان نسبت و ربط است،

  



 

 


