
  سؤال عن الحكمة في أن اهلل جعل دين اإلسالم خاتم األديان
 أولهاولم يكن هو 

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على مجيع األنبياء واملرسلني، أما بعد:

 :هذا نصهفقد وردين سؤال 

  ؟-أي بداية اخللق  – د الرب اإلسالم من البدايةملاذا مل يوج  

 السؤال من ثالثة وجوه:واجلواب عن هذا 

 األول:الوجه 

،  الشرائع حبسب الزمان واملكان وطبيعة الناسمن ن اهلل جعل لكل ناس ما يناسبهم بأ أن يُعلمينبغي 
رعة ومنهاجا لكل  كما قال اهلل تعاىل  وطريقة  فقد جعلنا لكل أمة شريعةأي: ، 1جعلنا منكم ش 
وذلك حكمًة منه  ،جعلها خمتلفةولو شاء اهلل جلعل شرائعكم واحدة، ولكنه تعاىل  ،واضحة يعملون هبا

من الشرائع والعبادات يف كيفيتها ومقادريها، ولكن  سبحانه وتعاىل، حيث جعل لكل أناٍس ما يناسبهم
 .اهلدف والعقيدة واحدة، وهي عبادة اهلل وحده، وترك عبادة ما سواه

 ، وهي اإلسالم.اخلامتية اليت تصلح جلميع الناس اإلسالمريعة شب الشرائعمث ختم اهلل 

وأمر قومه بعبادة اهلل وحده، وترك عبادة ، بشريعة تناسبهم قومه إىل)عليه السالم(  ااهلل النيب نوحبعث ف
 .فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النارما سواه، 

وأمر قومه بعبادة اهلل وحده، وترك عبادة ما ، تناسبهمبشريعة  قومه إىل)عليه السالم(  اهودً اهلل مث بعث 
 .، فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النارسواه

وأمر قومه بعبادة اهلل وحده، وترك ، بشريعة تناسبهم قومه إىل)عليه السالم(  اًـ صاحلاهلل النيب مث بعث 
 .، فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النارعبادة ما سواه

وأمر قومه بعبادة اهلل وحده، وترك ، بشريعة تناسبهم قومه إىل)عليه السالم( إبراهيم اهلل النيب مث بعث 
 .، فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النارعبادة ما سواه
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وهي التوراة، وأمر قومه ، بشريعة تناسبهم قومه بين إسرائيل إىل)عليه السالم( موسى اهلل النيب مث بعث 
 .فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النار دة اهلل وحده، وترك عبادة ما سواهبعبا

وهي التوراة واإلجنيل، ويف اإلجنيل قومه بين إسرائيل،  إىل)عليه السالم( عيسى اهلل النيب املسيح مث بعث 
 .فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النارحتليل بعض ما حرم اهلل يف التوراة، 

األبيض واألسود واجلن واإلنس، أرسله الناس كافة،  إىل)صلى اهلل عليه وسلم(  احممداهلل النيب ث مث بع
، وهي شريعة اإلسالم، وأمر الناس بعبادة اهلل وحده، وترك عبادة ما سواه، بشريعة تناسب الناس كافة

 .فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النار

 والذينأيها القارئ، أنا وأنت وقد أرسله اهلل للناس كافة، ، )صلى اهلل عليه وسلم( فالنيب احلايل هو حممد
نتبعه مجيعا أن علينا وغريهم، فيجب وبين إمساعيل بين إسرائيل و والصني واهلند وروسيا،  أمريكايف 

خرة من ومن يبتغ  غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآل، ألن اهلل قال وندخل يف دين اإلسالم
 .اخلاسرين

يتناقض  واليتضمن اإلميان جبميع األنبياء قبله، )صلى اهلل عليه وسلم( اإلميان مبحمد ومن املعلوم أن 
 معه.

 الوجه الثاني:
 حيث أن الفرتة اليتكثريين، مبشرين ومنذرين،   رسالرسل للناس أ هرب العاملني أنمن حسن تدبري 

عاشها الناس على األرض فرتة زمنية طويلة جدا، ال يكفيهم نيب واحد، فلهذا أرسل اهلل للبشر رسال  
، جاءهم بشريعة من عند اهلل تناسب زماهنم ومكاهنم كما تقدم  إىل قوم معيننيأرسله كثريين، كل رسول 

شريعة تناسب مجيع الناس إىل وحاهلم، مث ختم النبوات بالنيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(، وأرسل معه 
 هناية العامل، فتبني هبذا فضل دين اإلسالم، وفضل أمة حممد )صلى اهلل عليه وسلم(.

يف أحاديث النيب القرآن و من جاء ذكرهم يف منهم  ،ثالمثائة ومخسة عشروالرسل جمٌّ غفري، عددهم 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم آدُم ونوح و وعددهم سبعة وعشرون، حممد )صلى اهلل عليه وسلم(، 

وإمساعيل وداود وسليمان وأيوب وإلياس ويونس واليسع ولوط وإدريُس وهوٌد وشعيٌب وصاحلٌ وذو الك فل  
ضر ويوسف وموسى وهارون  ، عليهم مجيعا أفضل الصالة وحممدوعيسى يوشــــــــــع و وزكريا وحيىي والـخ 

 والسالم.



النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(، الكرمي وال يف أحاديث مل يأت  ذكرهم يف القرآن  الرسل منمن و 
نـُْهم﴿، قال اهلل تعاىل ولكننا نؤمن هبم على سبيل اإلمجال من َقَصْصَنا  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل من قـَْبل َك م 
نـُْهم من ملْم نـَْقُصْص َعَلْيك﴾   .2َعَلْيَك َوم 

يف ، ثالمثائة ومخسة عشروأهنم  الرسل اإلمجايل، بعدد   النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(وقد أخرب 
 أيب أمامة رضي اهلل عنه أن رجاًل قال: يا رسول اهلل ، أنيبٌّ كان آدم؟  حديث

 قال: نعم ، معلمٌم مكلمم.
 قال: كم بينه وبني نوح؟ 

 قال: عشرة قرون.
 قال: كم كان بني نوح وإبراهيم؟

 قال: عشرة قرون.
 اهلل ، كم كانت الرسل؟قالوا: يا رسول 

 3قال: ثالمثائة ومخس عشرة ، جـمًّا غفريا.

 الوجه الثالث: 
ويف قصصهم فوائد كثرية أن اهلل سبحانه وتعاىل مجع يف كتابه )القرآن( أخبار من مضى من األنبياء، 

 فتبني هبذا فائدة إرسال اهلل هلذا اجلم الغفري من األنبياء.لنا، وعربة 

 اهلل اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل. انتهى اجلواب، وفق
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 سؤال آخر:

وهبذا يدركه  ، ذ بدء اخللق كأول الكتب السماويةمن القرآنملاذا مل يوجد الرب كتاب سؤال: 
 ؟دــــحم وَ ــــلبشرية كلها على كتاب مُ منذ بدء اخللق وتكون ا كل البشر

 
 واجلواب من وجهني:

 
كتاب ورسول، وجعل لكل ناس    أرسل اهلل لكل ناسٍ : أن البشرية ليسوا سواء، فلهذا األول

، ، فأرسل إىل بين إسرائيل النيب موسى ومعه التوراةزماهنم ومكاهنم وحاهلمكتاب يناسب 
، وأرسل إىل مجيع الناس حممد إلجنيلوأرسل املسيح عيسى ومعه ا، وأرسل داود ومعه الزبور

 ومعه القرآن.
ومن بعدها إىل  ،ملاذا نرسل أبنائنا الصغار إىل احلضانة: وجٌه منطقي وهو الثاني الوجه

 قريبامث إىل املتوسط ومن بعد ذلك إىل الثانوية مث اجلامعة، حيث يقضي ال الب  االبتدائي
  ؟من ربع قرن يف الدراسة والتعلم

 ملاذا ال خنتصر تلك املراحل مبرحلة واحدة هي املرحلة اجلامعية؟
إن هذا مستحيل، فلن يست يع ال الب استيعاب املرحلة اجلامعية  :اجلواب على ذلك إن

وهلذا  ،ب مع عمر وإدراك واستيعاب ال البدون املرور باملراحل السابقة هلا، واليت تتناس
أرسل اهلل سبحانه وتعاىل رسله إىل أقوامهم برسائل حملية تتناسب مع املستوى الذهين 

قوام، ولو أنزل اهلل سبحانه وتعاىل القرآن منذ البداية ملا است اعت واحلضاري ألولئك األ
 البشرية استيعابه. 

على لسان السيد املسيح عيسى  13و12الفقرات  16وقد جاء يف إجنيل يوحنا إصحاح 
تست يعون أن  ألقول لكم، ولكن ال أيضاكثرية   أموراابن مرمي عليه السالم أنه قال: )إن يل 

نه ال يتكلم من وأما مىت جاء ذاك، روح احلق، فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألحتتملوا اآلن. 
  مع يتكلم به وخيربكم بأمور آتية(.سي نفسه، بل كل ما

 
 وفقك اهلل لكل خري.
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