
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 طريقــة التلقيـح حول حقيقـة
 سيدنــا املسيــح  

األستاذ  عبقرية   أدهشتين  و   لقد  عزوز  بن  تصفحت مصطفى  ملا  الدين  على  غريته  أهبرتين 
  اللتني يريد هبما و   1992جويلية    27شعب الغراء يوم  رسالتيه الكرميتني اللتني نشرهتما صحيفة ال

الناس كافة على لسان    ودعوته إىلأن يتمم رساالت هللا السماوية "  بغريمها من الرسائل اآلتيةو 
و  على  أنبيائه  األستاذ حرصا  قاله  ما  على  أعلق  أن  األليق  من  ورأيت   . عباده"  من  الصاحلني  

 عقيدتنا احلنيفية مبا يلي : 
يشرح لنا معىن إمتامه للرساالت السماوية. أال لألستاذ أن يعرب عما يف ضمريه و   بغي( ين 1    

إىل الناس كافة  هو سيدان حممد رسول هللا  الثقلني و   تعاىل إىله و يدرى أن الذي بعثه هللا سبحانـ
األنبياء  عليه وسلم ال سائر  قال  صلى هللا  نيبء كما  فكل  معني.    ؟  لقوم  معني  زمن  بعثه هللا يف 

وسلم هو الذي    فهناك خلط ينبغي تصحيحه. أال يدري أستاذان أن سيدان حممدا صلى هللا عليه
و  عامة  بشريعة  السالفـجاء  الشرائع  نسخت كل  و شاملة  النبيئني  خامت  فهو  ؟؟  خامتة ة  شريعته 

و  االشرائع  والسالم أبعجوبة  الصالة  عليه  لقد جاء  هلا  أال جامعة  املعجزات  ومعجزة  ألعاجيب 
أسرارو  فيه  هللا  مجع  الذي  العظيم  القرآن  و   هي  على  الكتب  هللا  أنزهلا  اليت  املقدسة  الصحف 

 السالم.أنبيائه ورسله عليهم الصالة و 

حمال يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم هذا  يقتضى وجود نقص يف التبليغ، و   إن اإلمتام
بعثت ألمتم  »  :يقول هو بنفسه عن مهمته الشريفة  للعاملني الذي  ابألحرى يف حق من بعثه رمحةو 

األخالق  إىل«مكارم  اخلامت  الرسول  ينتقل  أن  يعقل  الدين؟؟    . كيف  يكمل  وملا  األعلى  الرفيق 
تعاىلو  بقوله  نصنع  و   : ماذا  دينكم  لكم  أكملت  اليوم  لكم  ﴿  ورضيت  نعميت  عليكم  أمتمت 

يدرى أستاذان أن هذا اإلقرار اإلهلي يتضمن توحيد املصدر ؟ أال  (8)سورة املائدة/﴾اإلسالم دينا  
منه تتلقى  و   الذي  حياهتا  منهج  األمة  يوم  هذه  إىل  ومصاحلها  ارتباطتها  وشرائع  جمتمعها  نظام 



ة والتعبدية والتشريعية. فال تعديل  القيامة، كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته االعتقاديـ
  تعديل شيء فيه كإنكاره كله، ألنه إنكار . و انتهى أمرهل هذا الدين ومت و ، فقد اكتم ال تغيري فيها و 

إايان  هللا أستاذان و   .. جنى  هو الكفر الذي ال جدال فيه  هذا اإلنكارملا قرره هللا من متامه وكماله. و 
 من هذه العاقبة أمني.

ا  و فهذه  دين خالد،  أنه  فيه وال جدال  مبا ال ريب  أيضا  تقرر  وأن هذه  آلية  شريعة خالدة، 
للمسلمني دينا هي الصورة األخرية.. أهنا شريعة ذلك الزمان وشريعة كل  الصورة اليت رضيها هللا  

رسالة األخرية للبشر قد اكتملت  منا هي الإال لكل عصر دين..  زمان، وليس لكل زمان شريعة و 
رضيها هللا للناس دينا فمن شاء أن يبدل أو يغري أو يطور كما يزعم فليبتغ غري اإلسالم  ت، و مت  و 

و دينا   منه    من﴿  يقبل  فلـن  دينا  االسالم  غري  اخلاسرينو   يبتغ  من  اآلخرة  يف  )آل  ﴾هو 
 ، أو ال يدري ؟؟ ستاذ ؟؟ ولعله عن حسن النيةمتام يعين األإ(. فأي 84/ عمران

 إن كنت تدري فاملصيبة أعظم   بة  *فإن كنت ال تدري فتلك مصي

 الشيخ الطاهر بدوي 
 


