الجواب عن شبهة :أن الداخلين إلى المسيحية كثير
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالـ على صبيع األنبياء وادلرسلني ،أما بعد:
اسا
وصلتين رسالة يف يوـ  62اكتوبر لعاـ  6102من امرأة عربية امسها روزانا ،قالت فيها :إف ىناؾ أنَ ً
كثيين كانوا مسلمني مث تركوا دينهم واعتنقوا ادلسيحية ،حبسب قوذلا!! قالت :فلو كاف دينهم األصلي
صحيحا دلا تركوه ،ىكذا قالت.
وقد أجبتها عن ىذه النقطة بالجواب التالي:
صباح اخلي أخت روزانا ،وشكرا على سؤالك الدقيق ،واجلواب عنو يكمن يف شبانية نقاط ،أرجو أهنا
ت ِػجيب عما يف خاطر حضرتك:
 .1إف ادلتحولني من اإلسالـ إىل ادلسيحية قليل جدا يف مقابل ادلتحولني من صبيع األدياف إىل
اإلسالـ ،واإلحصائيات الرمسية ادلكشوفة تؤكد ذلك ،منها:
https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_religion

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

 .2ليس ىناؾ إحصائية رمسية من جهة إعالمية معتمدة تدؿ على كثرة المتحولين من اإلسالم إلى
المسيحية ،بل ىو من كالـ القساوسة يف الكنائس ،ولو ذبرأ إنساف وطلب مقابلة بعض من
ربولوا من اإلسالـ إىل ادلسيحية ادلعاصرة ليتأكد من ذلك بنفسو لقطعوا لسانو ،مع أف القساوسة
– لو كانوا صادقني – لفعلوا ذلك كما تفعل ادلراكز اإلسالمية يف كل العامل ،واليت تقوـ بعمل
لقاءات ومقابالت مع ادلتحولني من أدياف متفرقة إىل دين اإلسالـ.
 .3مث الحظي حضرتك ىذه ادلالحظة اذلامة جدا  ،وىي :أف ىذا العدد احملدود من الناس ادلتحولني
من اإلسالـ إىل ادلسيحية ليسوا من فئة الناضجني يف العمر ويف التفكي ،بل ىم من فئة الشباب
أو األطفاؿ الذين تستغل الكنيسة فيهم أحد عوامل الضعف التالية؛ إما الجهل أو المرض أو
الفقر ،مث تَعرض عليهم العالج مقابل دخوذلم يف ادلسيحية.
أو تعرض عليهم ادلاؿ والسفر للخارج والعالقات اجلنسية الرخيصة مع البنات مقابل دخوذلم يف
ادلسيحية (مساكني البنات ،جعلتهم الكنيسة وسيلة استمتاع وترفيو).

أو تستغل الكنيسة جهل تلك الفئة بدين اإلسالـ – مثل الذين يعيشوف يف أدغاؿ أفريقيا –
الذي ليس لديهم معرفة كافية بدين اإلسالـ بسبب اجلهل وقلة التعليم ،وبسبب عدـ التحدث
باللغة العربية اليت ىي لغة القرآف ،فإذا جاء مندوبو الكنيسة ولقنوىم أف ادلسيح رب وأنو ابن
جدا؛ بل ال
الرب ،وأعطوىم ماال وعالجا مقابل اإلمياف بذلك فردبا تقبلوا منهم ذلك ،وىذا نادر ً
يكاد ي ػ ػذكر.
فاحلاصل أف القساوسة يسلكوف مع اجلهلة من األطفاؿ والشباب وسيلة اإلغراء إلدخالهم في
المسيحية وال يستعملون طريق اإلقناع العقلي والمناقشة العلمية ،لعِلمهم الػمسبق أف الدين
الذي يبشروف الناس بو بعيد كل البعد عن ادلنطق العقلي واإلقناع العلمي ،ولِػػعلمهم أنو دين
ضعيف ىش ،ال يقوى على ادلواجهة وادلناقشة العلنية.
ويف ادلقابل ذبدين أف الداخلني يف اإلسالـ إمنا دخلوا فيو طواعية ،ورغبة فيو ،لِػما وجدوا فيو من
احلق والصدؽ واليقني والصراحة والشفافية ،وأنو دين اهلل الذي ارتضاه لعباده إىل قياـ الساعة،
وألنو دين العقل الصحيح ،الذي ال يتناقض مع ادلعقوالت ،وأنو دين الرضبة وادلساواة والعدؿ
واإلنصاؼ جلميع طبقات اجملتمع يف أحناء الدنيا ،وألف من دخل فيو شعر بالسعادة بصدؽ وبدوف
تكلف ،خبالؼ من كاف مسيحيا ،فإنو ال جيد السعادة وانشراح الصدر ،وإف ادعاىا بعضهم،
فهي عارية عن احلقيقة ،وإمنا ىي رلرد تكلف ودعوى باطلة ،ومعدالت االنتحار يف اجملتمعات
ادلسيحية تشهد هبذا ،ويشهد ذلذا أيضا كل من زبلى عن ادلسيحية ودخل يف اإلسالـ وذاؽ طعم
اإلمياف الصحيح.
وكما قدمت حلضرتك فإف اخلدمات اإلنسانية مثل اإلغاثة والطب وادلساعدات ىي من أىم
الوسائل اليت يصلوف هبا إىل ادلسلمني ،فهم حيملوف اإلجنيل بيد والعالج باليد األخرى ،ويذىبوف
إىل بالد فيها كوارث إنسانية فيستغلوف فيهم أحد العوامل الثالثة (اجلوع وادلرض واجلهل) ،فتكوف
بالنسبة ذلم فرصة مناسبة لتقدمي اإلغراءات وادلساعدات واليت يستطيعوف من خالذلا اصطياد
ضعاؼ ادلسلمني إلدخاذلم يف دينهم.
 .4وبعد استغالؿ ىذه العوامل الثالثة يػَ ْػع ػ َػم ػػد القساوسة إىل العامل الرابع وىو :تحذير الناس عن
مجرد الجلوس مع المسلمين ،والهرب بهم إلى أوربا وأمريكا وعزلهم عن مجتمعاتهم ،
لعلمهم أف اإلنساف ادلثقف سينجذب فورا إىل دين اإلسالـ إذا ِ
كِب ونضج واكتشف احلقيقة،
ورأى بعينو الوساخة والدعارة اليت ميارسها رجاؿ الدين يف الكنائس ،وكذلك الرقص وشرب اخلمر
ومساع ادلوسيقى وابتزاز البنات ،ورأى أيضا اإلرىاب الكنائسي وغرؼ التعذيب ووسائل القتل

ورجاؿ االغتصاب دلن ت َسوؿ لو نفسو أف يوجو أسئلة زلرجة لرجاؿ الدين ،وأنا شخصيا أعرؼ
بنتًا امسها مايا تعيش يف قِبص ،وجهت سؤاالً زلرجا إلحدى الراىبات( :دلاذا اإلجنيل الذي كاف
بيد ادلسيح كاف إجنيال واحدا ،واآلف صار أربعة أناجيل؟)

فكاف عاقبتها الضرب حىت اإلغماء ،واالغتصاب من األماـ واخللف ،وبعد ثالث أياـ أرجعوىا
إىل بيتها يف سيارة الكنيسة وىي يف حالة يرثى ذلا.
نعم أخت روزانا ،يػَ ػػعمد القساوسة إىل عزؿ أتباعهم عن رلرد اجللوس مع ادلسلمني ،ألف ىذا
الشاب وىذه الشابة إذا كِبوا ونضجت عقوذلم وقرؤوا عن اإلسالـ فإهنم سيوف ما يتمتع بو دين
اإلسالـ من خصائص ومقومات تتمشى مع العقل والروح والضمي ،فيشعروف من داخلهم أف ىذا
ىو الدين احلقيقي من عند الرب (اهلل) سبحانو وتعاىل ،السيما إذا كانا جادين يف البحث عن
وبعيدين عن التعصب والتقليد األعمى لِػما عليو رلتمعو وآبائو وأجداده ،وصارا
الدين احلق َ
يدرساف دين اإلسالـ حبيادية واستقاللية تفكي.
أقوؿ :وقد حصلت يقظة فعال يف عقوؿ كثي من البنات ادلسيحيات الاليت اكتشفن أن ػ ػهػ ػن ِصػ ػ ػ ْر َف
وسيلة ترفيو يف الدين ادلسيحي ادلعاصر ،ويف كثي من احلاالت فإف ادلسيحيني يػ ػ ػؤج ػ ػروف
ادلسيحيات بالليلة ،سباما مثل السيارة ومثل الغرؼ الفندقية ،وكل ىذا باسم ادلسيح ،فلما رجع
لن مستحيل أف يكوف ىذا من تعاليم ادلسيح ،ألف ادلسيح
ىؤالء البنات ادلثقفات إىل عقوذلن ق َ
شريف ومؤدب ومعو تعاليم راقية من عند الرب (اهلل) ،وال ميكن أف تتضمن الرضا بالدعارة ،وأف
تكوف البنت وسيلة ترفيو ،كل يوـ يف حضن رجل ي ػ َفػػرغ فيها وساختو ،مث يرميها مثل كيس
النفايات ،أين األدب وأين الكرامة وحفظ الشرؼ ،وأين النور الذي يتكلم عنو القساوسة الذين
يصفوف أنفسهم بأهنم أبناء اهلل؟
 .5والقساوسة يلجئوف إىل الوسيلة الخامسة إلدخاؿ ضعاؼ ادلسلمني يف ادلسيحية ،أال وىي:
التخريب األخالقي الذي ال يوجد عند ادلسلمني ،حيث إف الكنيسة تدار فيها اخلمور وحفالت
الرقص ادلاجن للمراىقني وادلراىقات؛ من أجل استهواء الشباب وجلبهم إىل ادلسيحية ،فإهنم
بطبيعة سنهم تستهويهم العالقات ادلاجنة مع البنات ،وشرب اخلمر والرقص معهن ،فينشروف ىذا
الفساد بينهم فيتعلقوف بو تعلق الطفل بأمو ،ويتعلقوف بالدين الذي يقر ىذا وىو ادلسيحية.
 .6والقساوسة يلجئوف إىل الوسيلة السادسة إلدخاؿ ضعاؼ ادلسلمني يف ادلسيحية ،وىو تشويو
اإلسالم في عيونهم وتنفيرىم منو ،بنشر األكاذيب على النيب زلمد (صلى اهلل عليو وسلم)،
ووصف اإلسالـ باإلرىاب ،وغي ىذا من األكاذيب اليت تؤدي إىل احلقد والكره والنظر إىل

اإلسالـ بنظارة سوداء ،ويف مقابل ذلك يغطوف عن أعينهم ما تفعل الدوؿ ادلسيحية بادلسلمني
من إرىاب وقتل ،ومن أقرب األمثلة ما فعلتو أمريكا بالعراؽ وأفغانستاف وفلسطني.
 .7أخت روزانا ،إذا كانت ادلسيحية تشهد دخوؿ شباب وأطفاؿ إليهاِ ،من انتشر فيهم الفقر وادلرض
واجلهل ،فإف اإلسالـ يشهد عكس ذلك ،أال وىو دخوؿ قساوسة وخوريني وكبار وأغنياء
ومفكرين وعلماء وأطباء ،وىذا رابط دلوقع علمي يتكلم عن اكتشافات حديثة قد جاء ذكرىا يف
القرآف قبل  01قرنا دلا نزؿ القرآف:
http://www.elnaggarzr.com/Home.html
 .8وما يدلك أخت روزانا على أف أولئك الذين كانوا مسلمني مث دخلوا ادلسيحية وتركوا اإلسالـ أهنم
مل يفعلوا ذلك عن قناعة كاملة ىو أنك لو صبعيت عشرة منهم وسألتيهم سؤاال صغيا وىو:
ىل أنتم مقتنعوف بتعاليم ادلسيحية ،مثل عقيدة التثليث اليت تقوؿ (شخص  +شخص +
شخص) = شخص.
واسأليهم أيضا سؤاال ثانيا :من ادلعلوـ أف ادلسيح كاف معو إجنيل واحد ،بينما ادلوجود اآلف أربعة
سفر فبماذا تفسروف ذلك؟
أناجيل وثالثة وعشرين ٌ
سيتبني لك من اإلجابات على ىذا السؤاؿ ادلهم أف ربوذلم مل يكن عن اقتناع ،وإمنا كاف عن
تقليد أو زبويف أو إغراء دباؿ أو عالج.
ومن اللطائف أين سألت أحد اخلوريني وامسو أندرو ىذا السؤاؿ:
المنتمين للمسيحية ىل كان منهم ىذا التصرف بعد اقتناع علمي وأدراك عقلي لما تصرفوه
أم حدث لهم ىذا تحت وطأة اإلغراءات المادية والجنسية والسفر الذي تشجع عليو دائما
الكنائس وتدعمو ؟
وىل الذين تحولوا كانوا أصال من شريحة الناضجين في تفكيرىم وثقافتهم في ديانتهم
اإلسالمية أو من شريحة الشباب والصغار وقليلي الخبرة في الحياة والطامحين بحياة
شهوانية أفضل في نظرىم؟
فكان جواب الخوري أندرو كالتالي:
من أنت عرفني بحالك؟؟؟
وكيف تسمح لنفسك لتسألني ىكذا أسئلة؟

ما بتعرف بأن لسانك ممكن يقص بسببها ويرمى للقطط والكالب لتأكلو
ومن اللطائف أيضا أف ىذا اخلوري دخل اإلسالـ الحقا ،واحلمد هلل ،بعدما اقتنع بدين اإلسالـ،
واآلف ىو سافر إىل بلغاريا وارتاح من وجع الرأس وىيمنة اخلرافة.
خاتمة
أخت روزانا ،وفقك اهلل للحق ،ورغم شراسة ىذه احلمالت التنصيية (التبشيية) ،إال أف اإلسالـ
يسي بقوة دفع ذاتية ،وطاقة التشغيل األساسية ىي القرآن الكريم ،ومبادئ اإلسالـ العظيمة

اليت ىي من عند الرب وليس من عند البشر ،ال القساوسة وال غيىم ،فإف استطاع القساوسة يف
اليوـ ربويل عشرة من ادلسلمني إىل ادلسيحية فإف ألفاً على األقل يدخلوف إىل اإلسالـ غداً.
والذي يؤكد ىذا آخر الدراسات اليت تشي إىل أف فرنسا ستتحوؿ إىل دولة إسالمية حبلوؿ عاـ
 ، 6101وذلك بناء على اإلحصائيات احلالية دلعدالت التحوؿ إىل اإلسالـ.
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