
 عن شبهة: أن الداخلين إلى المسيحية كثير الجواب

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

  نَاًسامن امرأة عربية امسها روزانا، قالت فيها: إن هناك أ   6102اكتوبر لعام  62رسالة يف يوم  وصلتين
كان دينهم األصلي صحيحا ملا تركوه، هكذا   فلوكانوا مسلمني مث تركوا دينهم واعتنقوا املسيحية،   نكثي 

 قالت.

 أجبتها عن هذه النقطة بالجواب التالي: وقد
 أهناأرجو  نقاط، مثانية يفيكمن  عنهواجلواب  الدقيق،وشكرا على سؤالك  ،روزاناأخت اخلي  صباح

 عما يف خاطر حضرتك: تـ ِجيب

املتحولني من اإلسالم إىل املسيحية قليل جدا يف مقابل املتحولني من مجيع األديان إىل  إن .1
 تؤكد ذلك، منها: كشوفةاإلسالم، واإلحصائيات الرمسية امل

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_religion 

 أيضا الدخول إىل املوقع التايل: وبإمكانك
http://www.cbn.com/spirituallife/onlinediscipleship/understandingislam/why_are_westerners_c
onverting.aspx 

المتحولين من اإلسالم إلى  كثرةتدل على  دةهناك إحصائية رمسية من جهة إعالمية معتم ليس .2
مقابلة بعض من  وطلبولو جترأ إنسان  ،بل هو من كالم القساوسة يف الكنائس ،المسيحية

مع أن القساوسة  ،لقطعوا لسانه بنفسهذلك  مناملسيحية املعاصرة ليتأكد  إىلاإلسالم  منحتولوا 
ذلك كما تفعل املراكز اإلسالمية يف كل العامل، واليت تقوم بعمل  لفعلوا –لو كانوا صادقني  –

 متفرقة إىل دين اإلسالم. ديانلقاءات ومقابالت مع املتحولني من أ

من الناس املتحولني الحظي حضرتك هذه املالحظة اهلامة جدا، وهي: أن هذا العدد احملدود  مث .3
من اإلسالم إىل املسيحية ليسوا من فئة الناضجني يف العمر ويف التفكي، بل هم من فئة الشباب 

إما الجهل أو المرض أو  أو األطفال الذين تستغل الكنيسة فيهم أحد عوامل الضعف التالية؛
 عليهم العالج مقابل دخوهلم يف املسيحية. عرضتَ مث  ،الفقر

البنات مقابل دخوهلم يف  معالرخيصة  اجلنسية والعالقاتعليهم املال والسفر للخارج  تعرض أو
 الكنيسة وسيلة استمتاع وترفيه(. جعلتهم ،املسيحية )مساكني البنات

https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_religion
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 –مثل الذين يعيشون يف أدغال أفريقيا  –الكنيسة جهل تلك الفئة بدين اإلسالم  تستغل أو
اإلسالم بسبب اجلهل وقلة التعليم، وبسبب عدم التحدث ليس لديهم معرفة كافية بدين  الذي

باللغة العربية اليت هي لغة القرآن، فإذا جاء مندوبو الكنيسة ولقنوهم أن املسيح رب وأنه ابن 
نادر جًدا؛ بل ال  وهذا ،مقابل اإلميان بذلك فرمبا تقبلوا منهم ذلك اوعالج الرب، وأعطوهم ماال

 ذكر.ــــيكاد ي  

في  إلدخالهم اإلغراء ةالقساوسة يسلكون مع اجلهلة من األطفال والشباب وسيلأن  فاحلاصل
 ينأن الد   ـم سبقال لمهملعِ  ،يستعملون طريق اإلقناع العقلي والمناقشة العلمية والالمسيحية 

أنه دين  ـــعلمهمولِ  ،العلمي واإلقناع العقليبعيد كل البعد عن املنطق  بهالناس  ي بش رونالذي 
 واملناقشة العلنية. املواجهةال يقوى على  ،ضعيف هش

ما وجدوا فيه من ـإمنا دخلوا فيه طواعية، ورغبة فيه، لِ  جتدين أن الداخلني يف اإلسالم املقابل ويف
 لساعة،دين اهلل الذي ارتضاه لعباده إىل قيام ا هوالشفافية، وأن احلق والصدق واليقني والصراحة

 مع املعقوالت، وأنه دين الرمحة واملساواة والعدل يتناقضالذي ال  ح،وألنه دين العقل الصحي
واإلنصاف جلميع طبقات اجملتمع يف أحناء الدنيا، وألن من دخل فيه شعر بالسعادة بصدق وبدون 

بعضهم،  عاهاوانشراح الصدر، وإن اد   ةخبالف من كان مسيحيا، فإنه ال جيد السعاد ف،تكل
ومعدالت االنتحار يف اجملتمعات باطلة،  ودعوى وإمنا هي جمرد تكلف ة،هي عارية عن احلقيقف

وذاق طعم  كل من ختلى عن املسيحية ودخل يف اإلسالم  هلذا أيضاويشهد املسيحية تشهد هبذا، 
 .اإلميان الصحيح

اإلنسانية مثل اإلغاثة والطب واملساعدات هي من أهم  اخلدماتقدمت حلضرتك فإن  وكما
 ويذهبونالوسائل اليت يصلون هبا إىل املسلمني، فهم حيملون اإلجنيل بيد والعالج باليد األخرى، 

فيستغلون فيهم أحد العوامل الثالثة )اجلوع واملرض واجلهل(، فتكون  إنسانيةإىل بالد فيها كوارث 
تقدمي اإلغراءات واملساعدات واليت يستطيعون من خالهلا اصطياد مناسبة ل فرصةبالنسبة هلم 

 إلدخاهلم يف دينهم. املسلمني ضعاف

الناس عن  تحذيروهو:  الرابع العامل إىلالقساوسة  يَــْعـــَمـــداستغالل هذه العوامل الثالثة  وبعد .4
 ،عن مجتمعاتهم  وعزلهم وأمريكاوالهرب بهم إلى أوربا  ،مجرد الجلوس مع المسلمين

كِب ونضج واكتشف احلقيقة،   إذاأن اإلنسان املثقف سينجذب فورا إىل دين اإلسالم  لعلمهم
ارسها رجال الدين يف الكنائس، وكذلك الرقص وشرب اخلمر  ورأى بعينه الوساخة والدعارة اليت مي 

 لب ووسائل القتومساع املوسيقى وابتزاز البنات، ورأى أيضا اإلرهاب الكنائسي وغرف التعذي



 أعرف اشخصي   وأناورجال االغتصاب ملن ت َسو ل له نفسه أن يوجه أسئلة حمرجة لرجال الدين، 
الراهبات: )ملاذا اإلجنيل الذي كان  إلحدىحمرجا  سؤاالً  هتامسها مايا تعيش يف قِبص، وج بنًتا

 بيد املسيح كان إجنيال واحدا، واآلن صار أربعة أناجيل؟(
حىت اإلغماء، واالغتصاب من األمام واخللف، وبعد ثالث أيام أرجعوها  الضربا عاقبته فكان

 الكنيسة وهي يف حالة يرثى هلا. ةإىل بيتها يف سيار 

املسلمني، ألن هذا  عىل عزل أتباعهم عن جمرد اجللوس مأخت روزانا، يَــــعمد  القساوسة إ نعم
 دينوا عن اإلسالم فإهنم سيون ما يتمتع به ؤ شابة إذا كِبوا ونضجت عقوهلم وقر الشاب وهذه ال

أن هذا  ممن داخله فيشعرون ،اإلسالم من خصائص ومقومات تتمشى مع العقل والروح والضمي
يف البحث عن  ينجاد   االسيما إذا كان ،هو الدين احلقيقي من عند الرب )اهلل( سبحانه وتعاىل

 اوصار  ،ما عليه جمتمعه وآبائه وأجدادهـلِ عن التعصب والتقليد األعمى  ينالدين احلق وبعيدَ 
 دين اإلسالم حبيادية واستقاللية تفكي. انيدرس

 نَ رْ ـــــصِ  ن  ـــه  ــــأن  اكتشفن  الاليت املسيحياتيقظة فعال يف عقول كثي من البنات  حصلت: وقد أقول
ــــي  ويف كثي من احلاالت فإن املسيحيني  ،وسيلة ترفيه يف الدين املسيحي املعاصر  رونــــؤج  ـ

فلما رجع  ،وكل هذا باسم املسيح ،متاما مثل السيارة ومثل الغرف الفندقية ،املسيحيات بالليلة
ألن املسيح  ،هذا من تعاليم املسيح يكون أنمستحيل  ق لنَ املثقفات إىل عقوهلن  البنات هؤالء

وال ميكن أن تتضمن الرضا بالدعارة، وأن  ،)اهلل( الرب عند من راقيةشريف ومؤدب ومعه تعاليم 
يرميها مثل كيس  مث ،فيها وساخته ي ــَفــر غ رجلكل يوم يف حضن   ،تكون البنت وسيلة ترفيه

 الذينعنه القساوسة  يتكلم الذيالنور  وأين ،الشرف حفظو  الكرامة وأيناألدب  أين ،النفايات
 ؟بناء اهللأ أهنمأنفسهم ب نيصفو 

إلدخال ضعاف املسلمني يف املسيحية، أال وهي:  امسةالخ الوسيلةيلجئون إىل  والقساوسة .5
إن الكنيسة تدار فيها اخلمور وحفالت  حيثال يوجد عند املسلمني،  الذياألخالقي  التخريب

فإهنم  ،املسيحيةإىل  وجلبهم الشباب الرقص املاجن للمراهقني واملراهقات؛ من أجل استهواء
هذا  فينشرونتستهويهم العالقات املاجنة مع البنات، وشرب اخلمر والرقص معهن،  بطبيعة سنهم

 لقون به تعلق الطفل بأمه، ويتعلقون بالدين الذي يقر هذا وهو املسيحية.الفساد بينهم فيتع

تشويه  وهو ،إلدخال ضعاف املسلمني يف املسيحية السادسة الوسيلةيلجئون إىل  والقساوسة .6
األكاذيب على النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(،  بنشر ،منه وتنفيرهمعيونهم  فياإلسالم 

ووصف اإلسالم باإلرهاب، وغي هذا من األكاذيب اليت تؤدي إىل احلقد والكره والنظر إىل 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%22
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ذلك ي غطون عن أعينهم ما تفعل الدول املسيحية باملسلمني  لويف مقاب ،اإلسالم بنظارة سوداء
 أمريكا بالعراق وأفغانستان وفلسطني.من إرهاب وقتل، ومن أقرب األمثلة ما فعلته 

انتشر فيهم الفقر واملرض  نتشهد دخول شباب وأطفال إليها، ِم   املسيحيةروزانا، إذا كانت أخت  .7
وسة وخوريني وكبار وأغنياء واجلهل، فإن اإلسالم يشهد عكس ذلك، أال وهو دخول قسا

رابط ملوقع علمي يتكلم عن اكتشافات حديثة قد جاء ذكرها يف  وهذان وعلماء وأطباء، يومفكر 
 قرنا ملا نزل القرآن: 01القرآن قبل 

http://www.elnaggarzr.com/Home.html 

على أن أولئك الذين كانوا مسلمني مث دخلوا املسيحية وتركوا اإلسالم أهنم  روزاناأخت يدلك  وما .8
 وهو: اصغي  سؤاال وسألتيهم منهممجعيت عشرة  لو كأن هو مل يفعلوا ذلك عن قناعة كاملة

التثليث اليت تقول )شخص + شخص +  عقيدة مثل ،بتعاليم املسيحية ونمقتنع أنتم هل
 شخص( = شخص.

اآلن أربعة  املوجودبينما  ،واحد إجنيل معه كان املسيحاملعلوم أن  من: ثانيا أيضا سؤاال واسأليهم
 تفسرون ذلك؟ فبماذا سفر  أناجيل وثالثة وعشرين 

اقتناع، وإمنا كان عن  عناملهم أن حتوهلم مل يكن  السؤاللك من اإلجابات على هذا  سيتبني
 تقليد أو ختويف أو إغراء مبال أو عالج.

 أين سألت أحد اخلوريني وامسه أندرو هذا السؤال: اللطائف ومن

للمسيحية هل كان منهم هذا التصرف بعد اقتناع علمي وأدراك عقلي لما تصرفوه  المنتمين
والجنسية والسفر الذي تشجع عليه دائما  ةأم حدث لهم هذا تحت وطأة اإلغراءات المادي

 وتدعمه ؟ الكنائس
الذين تحولوا كانوا أصال من شريحة الناضجين في تفكيرهم وثقافتهم في ديانتهم  وهل

الخبرة في الحياة والطامحين بحياة  وقليلياإلسالمية أو من شريحة الشباب والصغار 
 ؟نظرهم في أفضل شهوانية

 أندرو كالتالي: الخوري جوابفكان  

  بحالك؟؟؟عرفني  أنت من
  أسئلة؟هكذا  لتسألنيتسمح لنفسك  وكيف
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 بتعرف بأن لسانك ممكن يقص بسببها ويرمى للقطط والكالب لتأكله ما
اللطائف أيضا أن هذا اخلوري دخل اإلسالم الحقا، واحلمد هلل، بعدما اقتنع بدين اإلسالم،  ومن

 واآلن هو سافر إىل بلغاريا وارتاح من وجع الرأس وهيمنة اخلرافة.

 خاتمة

إال أن اإلسالم  ،شراسة هذه احلمالت التنصيية )التبشيية( ورغماهلل للحق،  روزانا، وفقك أخت
ومبادئ اإلسالم العظيمة  ،الكريم القرآن يسي بقوة دفع ذاتية، وطاقة التشغيل األساسية هي

اليت هي من عند الرب وليس من عند البشر، ال القساوسة وال غيهم، فإن استطاع القساوسة يف 
 األقل يدخلون إىل اإلسالم غداً. علىألفاً  فإناملسيحية  إىلمن املسلمني  عشرة حتويل اليوم

إىل دولة إسالمية حبلول عام  ستتحولفرنسا  أنإىل اليت تشي الدراسات  آخريؤكد هذا  والذي
 ، وذلك بناء على اإلحصائيات احلالية ملعدالت التحول إىل اإلسالم. 6101

 كتبه

 ماجد بن سليمان

ajed.alrassi@gmail.comm 

 00966505906761هاتف: 
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