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اذا تعماذا تعضللةماِئِف المالطو نضللةرفُ عاِئِف المالطو ن؟؟رفُ ع  
 

(Arabic – What do you know about the cults?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  ؟؟رفُ عن الطواِئِف المضللةرفُ عن الطواِئِف المضللةماذا تعماذا تع         : وسؤال هذه الحلقة     

                Dr. Ron Rhodes         :سؤاليجيبنا على هذا ال
      The Complete Book of Bible Answers                                      :فى كتابه

 

 انتشَلقد ِف تْرى العصديِثر الحالمتِحاِت بالوالي ِةداألم اِئفُ ةريكيطودثتْ استحقاِئ عخَد وجهاِتوة اص 
نظر اجتماعية والهةوتينِْعهمص ِمن  .وقدانض إلى ِتم لكالج ماتَِاعأع ضواِقاء عين ٍد تأثير تَتحفريقود الج مة اع

ويوجههمبأس نٍَة اليبيعمستَ يهويهما به .وأصحِتاب لكالبد ع همج ماتٌاعيتبع اًستي فاشين نظاماًو. خُأى ضوع 
الجمفرٍد ِلِةاعيقود هم.يدينون له الِء بالوِة والطاعالع ماءي.د ونتفكير أو ِلٍةاقشَنَ م ممليِها يعلي ١.هم 

 

 Unificationفة  وطاِئChildren of Godفة  وطاِئ Hare Krishnaفة طاِئاِتاعم الجلك ِتنِم 
Church وأعاء ِتضلكالج ماِتاعي عتبرأنون فسهمي مسيحين.اِق والوأنّع هغَم يرم ينألنّسيحي همنِك يرونم بدأ أو 

 تْسى تأسالِت[The essential doctrines of historic orthodox Christianity] .سيحيِةئ الماِدب المنأكثر ِم
عليهِت.ة األولىا الكنيس لكالم اِدبئ المةسيحيالتاريخي ة المعروفة بقانون اإليمسيِحان المفة مثل طاِئ. ى Mormons 

 .ةسيحير المهو جن عِدع البة كّلعيد بوا بمفاهيمرجخَع  البدلك ِتابحوأصJehovah's Witnesses  فةثل طاِئوِم
 ونرنِك ي)٢( . اهللان ِمديٍدالن ج على إعولهمص حوندؤِكي) ١( .قاطع ِنبى أر ِفه نوجزٍداِح وٍطمى نَ علونسيريهم و
ستاِب الِكلطانالم قدِهِدس وتفر. وذِلكريِف بتحهمتشْ)٣( . له ويهم ا جبالكتاِباء الم قداآلِبن اِهللاس ع وع ن الرب 
يسبالِنالص اِهللاار خَ إنكَ)٤( .وع عةم.وباختص ار نتحثُدع ِم كلِّن قاِط الِنِه هِذنع األرب: 
 

 أوالًالًأو : :اإلعاإلعالنالال  النججديدِم ِمديد نِفى .... اهللا اهللان ماهِة نَرادِتِ ِفى العِف الطواِئلكلِةضِل المغَ ييرِفون ى مِئاِدباليِمهم وتعهم 
 على هنونَعِليثم  ِهصلوا علي حمه أنّونعديو . اهللان ِمديٍدالن ج إع تزييف إلىونحتاج يم هكذِلِل. ر حين آلخَنِم
أعِل الطائفِةاِءض لسر علىيِتلك  ِداِعالقوالج ةديد .بيل الِموعلى سثال ما حثَد مفِة طاِئعMormons  theريكا بأم .

فلقداستب عِتتْد ف الطاِئلكريكان ِم األِمة الزنوجنم اِكرز القيِةادوا بقانون ِة الدينيعأنّاد ِمرشَاٍد بإه اهللان  .ولما هاج 
المجتمعريِك األمعلى كَى ِتِةنيس فِة الطاِئلكاد ى عرئيسهأنّم هأخَالناً تلقى إع ِمر اِء بإلغَ اِهللان٢.!ابق القانون الس 

 

 Christianتدعىة اعم ج اتخَذَتْثالبيل الِمفعلى س ....هِِهقيِتقيِتااددصصس بِمس بِمقدقد الم الم الكتاِب الكتاِبدِِد تفر تفرارارإنكَإنكَ: : ثانياًثانياً 
Science  الِع" كتابلم والصِل"ِةح ِهؤلفِتم Mary Baker Eddyالم رجعاألعلى له م. مهوستِم يدونفة  فلس

ِتعقيدهم وطائفة . ِمنْهUnification Churchَذوا ِم اتخكتاِبن  "المِل" دأ اإللهىبِهِفؤِلم  Reverend Moon 
المرجعاألعلى له نِْمو .مهستِم يدونفلس ِتفة عقيدهم .وليسمهجعرم الكتاب الم قدأنّس ويقولون همم ونسيحي. 

 

 ِبذاِهع والم البدلك ِتاِبح أصركْ ِففَر انح لقد....وعوعسس ي يبب الر الرن اِهللان اِهللا واب واب اآلِب اآلِب اِهللا اِهللاةَةَورور ص صويهويهتشْتشْ  ::ثاًثاًثاِلثاِل 
لِةضِلالمع نلب اإليم سيِحان المى أعلنَق الِت الحقاِئويِه بتشْىها الكتابس بكلِّ المقدو ضوح وباطةس .بيل وعلى س
سيح  المدي الس أنعيندم. طلقُسيح الم الموتَ واله الثالوثَونرنِك ي الذينJehovah's Witnesses فة طاِئثال الِم
ولكنّإله أقلُّه ر ِمٍةتب اآلِبن  Jehovahّوأن هThe Angel Michael .وأن الر وحالقد سم جرد Power.ا  وأم
 تْادونَ Lucifer صخْشَ ِلىوِح الر األخُو هسيح الموعس ينإ نليى قاِئر أخٍْةعوا ببدرجفخَ Mormons  theفةطاِئ

                                                
           نجيلنجيللى اإللى اإلإإ  استمعاستمع ،         ٣: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ١
  ١٥: ٢٧  &  ٣٢: ٢٣ سفر إرميا ٢

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://www.harekrishna.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Children_of_God
http://www.unification.org/
http://www.irr.org/mit/default.html
http://www.watchtower.org/
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Cults/science.htm
http://www.rotten.com/library/bio/religion/mary-baker-eddy/
http://www.rotten.com/library/bio/religion/cult/sun-myung-moon/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah's_Witnesses
http://www.google.ca/url?sa=U&start=3&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer&e=9797
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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جمةاع Spiritists The Jesus of the  وه سيحالم وعسي أنمجردو وِحسيط رى لهاألولوي ة بيناألر احو. 
وادتْعج ماعة البينهائي Bahá'í Faith ِه وىج ماعنتِشة مة ِفركَوٍلى د ة ثير سيحالم وعسي نَأنِمبى ناء األنبي. 

 

 رإنكَإنكَ: : ابعاًابعاًرارباِل باِلالص اِهللاالص اِهللا خَ خَار نعمِةمِةنع....فة طاِئ إنMormons  Theنَ يادونوِب بوجو صان إلى ول اإلنس
 Jehovah’sفة وطاِئ.المول إلى الكَ للوصدهه جبذُل ياعِةى الجمو ِفض ع كّل أنن ِمد وال ب.طلقال الممالكَ

Witnessesي لزمكّلون ع ضنتِسو يفِت إلى طاِئبر  بنشْهموتوجلِتصيل مهم "برجالم رِةاقب". الًتنِقمِمجلِة بالم ن 
اِببِد أحألنّ.رازل إلى اآلخَنَ الم بِته لكرسيلِة الوبغَي سا وليهي ِهالص نفِس على خَصُلح.و يضمنوَلخُ دوس  الفرد

ىِضاألر .وتوجاتٌفَ ِصدتمي ِتز لكِفاِئ الطونوجز ى خَا ِفهسم : 
 

 ِدقاِئ ِلكَاِمالً وعاًض خُضعخْ ي ِفى ِتلك الطواِئِفوضإن العFascism[ [ ....ىىسِتسِتظام الفاِشظام الفاِشالِنالِن: : األولىاألولى 
الجمفالقاِئ. ةاعيتسلط ويتحكَد ِفم ى أعاِءضالج مةاع.كْى ِفاليب تلِغ بأسالفَر و ِدر هِةملكَتفِقدالتم ييز ليقَفربي نقِّ الح 
لاِطوالب .ويعتبروننَ القاِئد بىالج مو .ةاعفهؤِس المسا وكِل لهِهمته ىالع ليةا والنهائي .اِحوصبالبد ِةعريِك األمى 

األصل المعرموف باس :David Koresh ؤِسالمِلس جمِةاعthe Branch Davidian cult الِذ ى كانيقود  
 ذوِذ وشُِهذِتوعشَ ِلوانقاد .ِهاِعد بِخِةاعم الجلك ِتاءضى أعواستهWaco, Texas.  ِةدينَبم ِهاِتاع اجتمقر من ِمِهطائفِت
أ ِهرفاِتتصعضِماء نالجنس و .نيتبعوه ِفوِتحتى الم ى ماٍةأس ِشبأنْ.ةع علتْه ى الجمكِلِةاع ا حتى أطفاِلههم!. 

  

  الثانيةةالثاني : : ِدِهمبتفر اءعاالد ِدِهمبتفر اءعاالدبمبمعرفِةرفِةعالح قِّقِّ الح.... فة طاِئإنMormons ي عتبرونأنفس همالج ماعة الوى  الِتةَحيد
  .اهللا"Jehovah رفِةعوا بمد انفر الذينحيدينالويعتبرون أنفسهمJehovah’s Witnesses  فة  وطاِئ.الص الخَنالتْ

 

 ال يشَاركهم فيها ا ِهللا العلي بالذاِتماطه ارتبويقِصدون بذِلك أن ....انان اإليم اإليمةِِة بيقيني بيقينيممهِِهدِِد بتفر بتفراءاءععاالداالد: : ثةثةالثاِلالثاِل 
دثالً. أحفةطاِئ فمMormons  theعِل يأنّنون همد غَون رِهيممِث يكَلون ة اِهللانيسالو ةَحيدفة وطاِئ. ض على األر

Jehovah’s Witnessesعِل يأنّنون هكَم جمِةاع "برجالم رِةاقب"ه مص اِهللاتُو نفَ المردض على األر . 
 

 الرالرابعةةابع : :المالميإلى االنِع إلى االنِعلُُلي ززاليةةالي.... ِتإن الطواِئلك لة تغَضِلف المالى أحِفاناًي ِفى تطراه.في حيطونأنفس هم 
بحواجزوأس ارو.وأح اناًيانِع ينتهى بهم زالهمع ن المجتمع وعدمالتع امل مغَع رِهيكالِت.ارثة بكَم ِفدثتْى ح ِةدينَى م 

Waco, Texasب أصاِبحبد ِةع  the Branch Davidian cultبدمار مؤسِةس  David Koreshكلِّ واألعاِءض.     
 

 مهاع أتبونرِذحيThe Watchtower Society   إن....طانطانيي الشَ الشَاِتاِتممجج به بهءِِءااضض األع األعديدديدتهته: : ةةسساِماِمالخَالخَ 
األعضاءالم ستجدِمين ناالتص ال بذويهموأقاربهم قاِئِد وأصِة . همجبحأنإبليس س ِدستخْيمذويهم   وأقاربهم

ِدقاِئهمثنْ ِلوأصى عزم األعاِءضالم ينستجد.نْ حتى ال يضمإلى ِتون لكالج مو.ةاع س إبليس يشَأنجعبذِلم ِله 
ماوالِتحاع إلقنَهم ينستجداِء المضبذِلاألع ك .أىبالع دن البقاِءول عبالج مف. ةاعاوَلإذا حاِح وِمد ذو نيهمأو  

أقاربهمقاِئ أصِد أوهمر دِهِد أحمإلى الص ابو،تر اءى القادة أمام األعاِءضالم ستجدينأنه مأنبي اء.قد تنب أوا بما سقَب 
وأنذروهمب ما سيحِمثُد نذويهم وأقاربهم قاِئِد وأصوبالتاِل. همشَى هذا يجعالع ضودي الجِلد أشَيكون دوالء له م. 

 

 قدسأُل يهْل: ٌلاِئ سخِل المصِذونِه ِلهالم اِدبِمِةئ العقيم نأع ِت اِءضلكِفاِئ الطولِةضِل المي ِله؟كون .نجيب 
بنعم. فميتناوُلن صاً قرغلفاً مبم ٍةادس ٍةامس الِقيى حتفه .ألنالني خِلة المتمنَة الص فُ وال توِقعُلِط وال تبوَل مفع 
المِةادالس ةام .إناناإلنس  الحكيمال يتب اناً عوالإنس م ِمَئاِدب ننْ صرشَع الب. الحكيم اناإلنس يستطيعأن ي ميزبي نا  م

وضعالقُخَ  اُهللاهر ِمشَ البشَن اِئرعوو صااي. ومِما هو نْ نعصر بِغشَ البِةوايإبليس  .يِسجُلس أ فرعمال الرل س
باألصحاح السشَابع عر.أهَل أن ِةدينَ مة ِع بيريندمِما سعوا كالمب ولسالر قبلوا الكِلقبلوا الكِل"ول سمفاِح فاِح..اطاطشَشَ نَ نَة بكلِّة بكلِّم صينصين  
الكتبكّل كّلالكتب ي ي واأل األهِِه هِذ هِذ هْل هْل..ممو ممورنا فليتنَ ."؟؟ذاذا هكَ هكَورفحالكتص بم ِشستردينوح اِهللا بروس القد.    

 

 .قٌ حو فهكالِم أجل كَن ِمكأشكر ..اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشتركليتك ..  عزيزى القارئ 
 جدمرال يكْ ِف كلِّنظ ِم أتحفَىة كَكمى ِحبى رِنبه. قِّميع الحى إلى جِندرِشى ي الِذ.قِّ الحوح رو فهكوِح أجل رنوِم
اسمك.  ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استِك.صقلتَ م نا مي عِدكخَارجاً: الّ على و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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