الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

المورمون :من هم؟
كشف قناعهم وتعاليمهم السامة

All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية
أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربية
للكرازة باإلنجيل .يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي ،كما يمكنك أن تنسخها ألجل
توزيعها مجانا ً لتعم الفائدة.

0

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

المورمون :قدِّيسو آخر األيِّام أم قدِّيسو آخر زمان؟
هذه بدعة أخرى من بدع الغرب ،وكأن بدع الشرق ال تكفينا! ففي كل مدة يطلع علينا رجل
(وأحيانا ً امرأة) يدّعي أنّه رأى مالكا ً أو نورا ً أو حلما ً أو رؤيا ،وأنه سمع أصواتا ً وأقواالً
سذّج والبسطاء .ومع الزمن تنتشر الضاللة وتصير
قيل له أن يس ّجلها ،فيصدقه بعض ال ُ
الخدعة وزعيمها نبياً .ولكي نحكم على هذه الهرطقات يجب أن نرجع دائما ً إلى الكتاب
المقدس .يقول إشعياء" :إلى الشريعة وإلى الشهادة .إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم
فجر" (إشعياء.)02 :8
وفي تثنية 1 -3 :31يقول موسى" :إذا قام في وسط نبي أو حالم حلما ً وأعطاك آية أو
أعجوبة ،ولو حدثت اآلية أو األعجوبة التي كلّمك عنها ،قائالً :لنذهب وراء آلهة أخرى لم
نعرفها ونعبدها ،فال تسمع لكالم ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم ألن الرب إلهكم يمتحنكم
كل قلوبكم ومن ّ
لكي يعلم هل تحبّون الربَّ إلهكم من ّ
كل أنفسكم".
وفي متى02 :31و  02قدّم المسيح لتالميذه مثالً فقال" :يشبه ملكوت السموات إنسانا ً زرع
عدوه وزرع زوانا ً في وسط الحنطة ومضى".
زرعا ً جيّدا ً في حقله .وفيما الناس نيام جاء ّ
وفي يوحنا 3 :32قال يسوع" :إن الذي ال يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من
موضع آخر فذاك سارق ولص".
بشرناكم نحن أو مالك من السماء بغير
وفي رسالة غالطية 8 :3يقول الرسول بولس" :إن ّ
كرر اللفظة عينها "أناثيما"
بشرناكم فليكن أناثيما" (مرفوضا ً ومحروما ً وملعوناً) .وقد ّ
ما ّ
في اآلية التي بعدها ألنه كان يعلم أن الشيطان نفسه هو وراء هذه البدع والضالالت .ولهذا
قال في 0كورنثوس" :32 :33وال عجب .ألن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه مالك
نور".
إليك اآلن لمحة عن تاريخ هذه األخدوعة التي هي المورمون:
مؤسس البدعة هو يوسف سمث ( )Joseph Smithمن بلدة شارون في والية فرمونت
في الواليات المتحدة األمريكية .وقد زعم أنه رأى رؤيا في سن الخامسة عشرة وأن مالكا ً
اسمه "موروني" ظهر له مرارا ً ما بين الثامنة عشر والثانية والعشرين .ويقول سمث (الذي
يطلقون عليه لقب "نبي") إنّه كان يقرأ ذات مرة رسالة يعقوب في العهد الجديد ،وعندما
وصل إلى اآلية القائلة" :إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله( "...يعقوب،)2 :3
رفع قلبه وصلّى سائالً الرب" :أية كنيسة هي على حق؟" فجاءه الجواب ،حسب زعمه،
"وال واحدة" .و ُخيّل إليه أن الله قال" :أريد منك أنت أن تبدأ الكنيسة الحقيقية" .وهكذا بدأت
زمان المليئة بالسخافة والخرافة.
كنيسة آخر
ٍ
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يعتقد المورمون أن المالك موروني (الذي اشت ُ ّق اسمهم من اسمه) كشف ليوسف سمث
بقعة دُفنت فيها ألواح ذهبية تحتوي على تاريخ أميركا القديم ،وأن هذه األلواح مكتوبة
ي ترجمها في مدة ثالثة أشهر
بالهيروغليفية المصرية المص ّححة ،وأن سمث الفالّح األم ّ
وهو لم يكن قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره.
ويدّعي المورمون أن المالك أعطى يوسف سمث حجريْن شفّافين (األوريم والتميم) .وهذا
الحجران كشفا له ترجمة األلواح في اللغة اإلنكليزية .وبينما كان يقرأ الترجمة بسرعة ،كان
يدون ما يسمع دون أن يرى شيئا ً ألن ستارا ً كثيفا ً كان يفصل بينه وبين سمث.
مساعده ّ
سس كنيسته المعروفة باسم
ولد يوسف سنة  3822وتربّى في بيت فقير .وفي سنة  3812أ ّ
"كنيسة يسوع المسيح لقدّيسي آخر األيام" .وفي عام 3813ادّعى أنه تلقّى أوامر من الله
بأن يهرب هو وأتباعه إلى والية ميسوري التي دعاها "أرض ص ْه َيون" .وهكذا بدأ يهرب
ُ
ي عليه القبض
من مكان إلى آخر والتّهم األخالقية وأعمال التزوير تالحقه كظلّه ،إلى أن ألق َ
ع السجن .وفي أثناء ذلك قام الجمهور عليه فهاجموا السجن وقتلوه
في والية إلينوي وأُود َ
هو وأخاه حيرام.
على أثر مقتل سمث انشق المورمون إلى شيَع وأحزاب ،أهمها حزب "اليوسفيين" (األقليّة)
بقيادة ابن يوسف سمث ،وحزب "البريغاميين" (األكثرية) بقيادة بريغام يونغ ( Bregham
 .)Youngوقد دار الخالف بينهما حول الخالفة وتعدّد الزوجات .ويُعتبر هذا األخير
الخليفة األول لمؤسس المورمون ،وهو أيضا ً من والية فرمونت .وكان كسابقه فالحا ً أ ّميا ً لم
تر المدرسة وجهه ،على حد قوله ،أكثر من أحد عشر يوماً .فلما مات سمث ،استدعي
َ
بريغام من إنكلترا لكي يتسلم زمام القيادة .ولما جاء اقتاد اآلالف من جماعته وسار بهم
غربا ً إلى أرض صارت تُعرف في ما بعد باسم والية يوطا.

كتاب المورمون
يقول الرسول بولس في رسالة رومية  02 :3عن األمم الوثنية أنهم "استبدلوا حق الله
بالكذب" .وهذا بالضبط ما تفعله الضالالت باستمرار .إنها تستبدل بأمور الله أمورا ً من
صنع البشر ،أو تضيف إليها .قال واحد من البارزين عند المورمون" :باإلضافة إلى الكتاب
المقدس ،عندنا ثالثة كتب أخرى تحتوي أيضا ً إعالنات من الله" .والكتب الثالثة هي:
"كتاب المورمون" و "كتاب العقائد والعهود"و "كتاب اللؤلؤة الكثيرة الثمن" .الحظ قوله
"باإلضافة" .فقد أضافوا على الكتاب المقدس ...في حين أن الكتاب المقدس يمنع اإلضافة
والحذف .وقد نسوا أن الله الكامل ال يعطينا كتابا ً ناقصاً .يقول يوحنا في سفر الرؤيا:00
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38و " :31إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب.
وإن كان أحد يحذف ...يحذف الله نصيبه من سفر الحياة"...
وفي سفر التثنية 10 :30يقول الله لشعبه" :كل الكالم الذي أوصيتكم به احرصوا لتعملوه".
ثم يضيف قائالً" :ال تزد عليه وال تنقص منه".
ويقول سليمان الحكيم في سفر األمثال 2 :12و " :6كل كلمة من الله نقيّة ...ال تزد على
كلماته لئال يوبّخك فتك ّذب" .أي أن هناك نتيجتين سلبيتين للتالعب بكلمة الله :أوالً،
التعرض للتوبيخ؛ وثانياً ،فضح كذب المتالعبين .ومع هذا كله يظن المورمون أنهم أحكم
ّ
من سليمان الحكيم ويوحنا الرسول ،ال بل أحكم من الله نفسه .فتأ ّمل...
والمضحك المبكي هو القصة التي يحويها كتاب المورمون والتي ال يصدّقها إالّ البسطاء
الساذجون .فهي من نسج الخيال وانتحال (سرقة) لبعض األقوال والقصص ،فضالً عن أنها
ال تتفق مع الكتاب المقدس والتاريخ وعلم اآلثار.
ّ
تغطي القصة فترة ألف سنة من  622قبل الميالد إلى  222بعد الميالد .وتدور القصة حول
ي اسمه "الهي" (باإلنكليزية "ليهاب") هرب مع عائلته وبضعة أناس آخرين من
رجل تق ّ
أورشليم في أوائل عهد الملك صدقيّا سنة  622قبل الميالد .وبعد سلسلة من االختبارات
المرة أرشده الله لكي يسافر بحرا ً هو وجماعته إلى قارة أميركا الجنوبية وهناك انتشروا
ّ
وازدهروا مدة ألف سنة.
ويالحظ كل ذكي أن يوسف سمث أصاب بهذا أكثر من عصفورين بحجر واحد .ففي هذه
القصة تكلم عن نفسه واختباراته وما يصبو إليهّ .
فإن "الهي" هو سمث نفسه .واالختبارات
ال ُمرة التي دفعته للهرب هي نفور أهل واليته منه ،وعمليّة الهرب هي التي قام بها مع
ُ
حيث قتل .أ ّما االزدهار لمدة ألف سنة
جماعته إلى والية ميسوري ،ثم إلى والية إلينوي
فهو انتحال لفكرة الحكم األلفي -حكم السالم -التي وردت في الكتاب المقدس .وقد ظن
سمث أنه بهربه سيعيش بسالم مع أتباعه المخدوعين ،ولكن "ال سالم ،قال الرب،
لألشرار" (إشعياء .)00 :28وقد ارتكب الغلطة نفسها ج ْم جونز ( )Jim Jonesالذي
انتحر مع  122من أتباعه بعد هربه إلى غايانا .وأما استعماله لألسماء (الهي وصدقيا
وأورشليم) فهو للتمويه ليس إالّ.
ويقول العارفون بكتاب المورمون ّ
إن يوسف سمث سرق بعض أقوال من الكتاب المقدس
(سفر إشعياء ورسائل بولس) كما سرق الفكرة األساسية لكتابه من كتاب "النسخة
الموجودة" لسامون سبولدنغ .ولتغطية هذه السرقات لفّق سمث قصة ظهور المالك موروني
له وسواها من القصص الغريبة لكي يخدع الناس .وهكذا صار.
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عقائد المورمون
إن كان شهود يهوه يعتقدون بإلهين ،أحدهما كبير واآلخر صغيرّ ،
فإن قديسي آخر زمان
صف اآللهة .وإليك
يعتقدون باآللهة بالجملة .حتى هم أنفسهم سيصيرون ،حسب ظنهم ،من
ّ
اآلن نموذجا ً من أقوالهم ومعتقداتهم الغريبة والمتضاربة:
"-3في البدء دعا رئيس اآللهة إلى عقد جلسة لآللهة لوضع خطة لخلق العالم وتأهيله".
ق".
"-0كان الله في ما مضى مثلما نحن عليه اآلن وهو إنسان
ّ
متكور را ٍ
"-1لآلب جسد ملموس من لحم وعظم كجسد اإلنسان ،وكذلك االبن .أما الروح فال جسد
له"...
"-2ل ّما جاء أبونا آدم إلى جنة عدن جاء إليها بجسد سماوي واصطحب معه حواء ،إحدى
زوجاته السمويات ...فهو أبونا وإلهنا الوحيد الذي معه أمرنا" "اإلله آدم هو إله هذا
الكوكب".
-2ويزعم سمث أن المسيح قال" :أنا يسوع المسيح .أنا اآلب واالبن".
"-6كان يسوع المسيح مملوءا ً بمادة إلهية أو سائل إلهي ،اسمه الروح القدس".
"-7جنة عدن هي في والية ميسوري وليس ما بين النهرين".
"-8قايين هو أبو الزنوج".
ويؤمن المورمون أن الكون مأهول بالعديد من اآللهة الذين ينجبون أوالدا ً بالروح ،وهؤالء
األوالد بدورهم يكتسون باألجساد على مختلف الكواكب .ومن هنا نشأت فكرة تعدُّد
الزوجات عند أتباع سمث ،ألنّهم من طريق اإلنجاب يوفّرون أجسادا ً لألرواح الهائمة على
الكواكب.
الحظ كيف يلعب الجنس واالنفالت دوره في البدع والضالالت .والحظ أيضا ً أن المورمون
تفوقوا بوثنيتهم حتى على الوثنيين.
ّ
الرد على المورمون
الغرض من الرد هو التذكير والتنوير والتحذير" .ودُرهم وقاية خير من قنطار عالج".
مر معنا ،بأن الله اآلب له جسد ملموس من لحم وعظم كجسد
يقول المورمون ،كما ّ
اإلنسان ،وبأن الله كان في ما مضى مثلنا وارتقى سلّم التقدُّم حتى وصل إلى ما هو عليه
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اآلن .وللرد على هذه القوال يكفينا أن نورد هنا قول المسيح للمرأة السامرية وهو" :الله
روح ،والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا" (يوحنا ،)02 :2الحظ أن
تكف عن
المسيح قال" :الله روح" ،وليس "الله جسد" أو "الله له جسد" .ولكن الضالالت ال
ّ
تصغير الله وتكبير اإلنسان وتحقير الكتاب المقدس.
ويدّعي سمث أن المسيح قال" :أنا يسوع المسيح .أنا اآلب وأنا االبن" .هل تصدق يا قارئي
العزيز ّ
أن إنسانا ً عاقالً يمكن أن يصدر عنه كالم كهذا؟ فكيف يكون المسيح هو اآلب
واالبن معاً؟ ألم يقُل اآلب" :هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" (متى)37 :1؟ قال أحد
زعمائهم" :نحن نوافق على أن يسوع المسيح هو الله بمعنى أنه االبن الوحيد لآلب في
وأول من ُولد روحاً .ولذلك فهو أخونا البكر ،ألنّنا نحن أيضا ً ذريّة الله" .فالمسيح،
الجسد ّ
في نظرهم ،مخلوق كأي واحد منّا ،في حين أن الرسول يوحنا يقول في فاتحة إنجيله" :في
البدء كان الكلمة" .وإن كان المسيح كلمة الله فمعنى ذلك أنه أزلي وليس مخلوقاً .فالله لم
يكن في وقت من األوقات بال كلمة (أخرس) .ولكن شاء قديسو آخر زمان أن يؤمنوا بإله
أخرس كإله شهود يهوه .فما رأيك؟
وفي ما يتعلق بوالدة المسيح من عذراء ،يقول بريغام يونغ ،خليفة سمث" :لما حبلت مريم
العذراء بالطفل يسوع كان اآلب قد ولده (خلقه) على شبهه .فهو لم يولد من الروح القدس".
ثم يضيف" :ومن هو أبوه؟ إنه أول عضو في العائلة البشرية ...يسوع أخونا البكر ُولد في
الجسد من نفس الشخص الذي كان في جنة عدن (أي آدم) الذي هو أبونا في السماء".
وليس هذا فقط بل يقول المورمون أيضاً" :إن المخلّص لم يولد بعمل الروح القدس المباشر
بل بعالقة جنسية تمت بين اإلله آدم  ...ومريم".
هل هناك من حاجة للرد على هذا؟ ال أظن .يكفي أن أحيل القارئ على إنجيل متى3و 0
ّ
التحرضات واألضاليل.
المحك الوحيد لكشف
وإنجيل لوقا3و 0ن ألن كلمة الله وحدها هي
ّ
وماذا نقول عن اعتقاد قدّيسي آخر زمان بزواج المسيح؟ فقد ظنوا أن المسيح مثلهم ولذلك
قالوا إنه كان متزوجا ً بثالث نساء :مريم ومرثا (من بيت عنيا) ومريم المجدلية .وقد فاتهم
أن المسيح لم يكن له "أين يسند رأسه" .وقد فاتهم أيضا ً أن المسيح جاء لهدف واحد فقط
وهو "لكي يطلب ويخلّص ما قد هلك" (لوقا .)32 :31وقد ذهب بريغام يونغ إلى حد القول
ّ
المدعوين
بأن عرس قانا الجليل كان عرس المسيح نفسه ،مع العلم أن يسوع كان من بين
ّ
إلى العرس .يقول يوحنا في اإلصحاح الثاني من إنجيله" :ودعي يسوع أيضا ً وتالميذه إلى
العرس" (يوحنا.)0 :0
واآلن كلمة موجزة عن الروح القدس :يقول أحد الالهوتيين البارزين في كنيسة المورمون
أن الروح القدس هو مادة ،وسائل ،وشخصية في آن واحد .وهذا التعليم يخالف تعليم الكتاب
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المقدس على خط مستقيم .فالروح هو األقنوم الثالث األزلي الكلي القدرة والكلي الحضرة
والكلي العلم وهو واحد مع اآلب واالبن ومسا ٍو لهما في الجوهر.
ولو ُ
طلب مني أن أعبّر عن رأيي في معتقدات المورمون وأقوالهم لقلت "شوربة" .فهي
خليط غريب عجيب متضارب ال يُعرف ّأولُه من آخره .هذا مع العلم أن للشوربة (الحساء)
حسنات ،بخالف آراء المورمون.

الخالص
إن اختبار الخالص أتباع بدعة سمث ليس مقصورا ً على اإليمان بالمسيح كما تعلّم كلمة
الله ،بل هو بممارسة المعمودية ،والطاعة لتعليم كنيسة المورمون ،واألعمال الصالحة،
"وحفظ وصايا الله التي تزيل آثار الخطية" حسبما يقول بريغام يونغ .وقد فات حضرته أن
الكتاب المقدس يقول" :بدون سفك دم ال تحصل مغفرة" (عبرانيين ،)00 :1وأن التبرير هو
بالنعمة من جانب الله وباإليمان من جانب اإلنسان (أفسس ،32 -8 :0رومية02 :1و .)02
أضف إلى هذا أن المورمون يؤمنون بخالص اإلنسان بعد الموت ،ولهذا يمارسون
"وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك
المعمودية ألجل األموات .أما كلمة الله فتقولُ :
الدينونة" (عبرانيين .)07 :1فليست هناك إذا ً فرصة ثانية للخالص بعد الموت.

الشيطان
يقول المورمون ّ
سد،
إن لوسيفورس (الشيطان) كان أخا ً في الروح ليسوع المسيح قبل التج ُّ
جراء حسده وغيرته من المسيح .وقد غار لوسيفورس من يسوع
ولكنه سقط من السماء من ّ
وعاداه ألن اآللهة ،حسب زعمهم ،عيّنت المسيح فاديا ً للجنس البشري العتيد أن يسقط في
العصيان بسبب خطية آدم.
ويدّعي قديسو آخر زمان أن الشيطان قال لله" :ها أنذا أرسلني .فأنا أكون لك ابنا ً وأفتدي
الجنس البشري بحيث ال تهلك نفس واحدة ...فليتك تمنحني هذا الشرف".

6

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

السماء والجحيم
يوجد عند المورمون أربع طبقات :الملكوت السماوي المع ّد لألبرار األمناء في حفظ وصايا
الرب ،الذين تط ّهروا من كل خطاياهم .والملكوت األرضي المع ّد للذين عاشوا حياة الطهارة
ولكنهم لم يقبلوا رسالة اإلنجيل أو لم يكونوا جبابرة في اإليمان .والملكوت السفلي هو للذين
لم يعيشوا حياة الطهارة على األرض ،ولذلك يقاسون عقابا ً وقتيا ً على خطاياهم قبل دخولهم
لهذا الملكوت .أما الملكوت الرابع فهو لكل الذين يستحيل افتداؤهم والمدعوين أبناء الهالك.
إنه الظلمة الخارجية التي يُطرحون فيها.
كلمة أخيرة
صحيح أ ّن المورمون يُطلقون على أنفسهم اسم "كنيسة يسوع المسيح لقدّيسي آخر األيام"
ولكنهم ليسوا مسيحيين وال كنيسة وال قدّيسين على اإلطالق .إنّهم وثنيّون بكل ما في الكلمة
من معنى .فمن جهة ينكرون الثالوث وتعليم الكتاب المقدس عن الله واإلنسان والسماء
والخطية والخالص ،ومن جهة أخرى يؤمنون بتعدد اآللهة وبأن الله (آدم) هو إله كوكب
األرض ،وأنه كان مثلنا في كل شيء ولكنه ارتقى إلى مستوى األلوهية ،األمر الذي يمكن
أن يحققه أي إنسان .فهذه ليست عقائد مسيحية بل هرطقة وبدعة وضاللة أو كما قلنا من
قبل إنها "شوربة" من العقائد النابعة من الخيال ومن الشيطان نفسه القادر أن "يغيّر شكله
إلى شبه مالك نور" (0كورنثوس.)32 :33
يقول الرسول بولس في رسالته األولى إلى تيموثاوس 3 :2و " :0ولكن الروح يقول
صريحا ً أنه في األزمنة األخيرة يرت ّد قوم عن اإليمان تابعين أرواحا ً مضلّة وتعاليم
شياطين ،في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم ."...وفي رسالته الثانية إلى تيموثاوس
2 :1و  8يقول الرسول نفسه" :لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها .فأعرض عن
هؤالء ...أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة اإليمان مرفوضون".
ليس لي نصيحة أقدّمها لك يا قارئي العزيز أفضل من نصيحة رسول المسيح أال وهي
"فأعرض عن هؤالء" أي تجنّبهم كلياً .ال تص ّد ْقهم وال تُصادق ْهم ،ألن "المعاشرات الردية
تفسد األخالق الجيدة" (3كورنثوس .)11 :32من جهة أخرى أنصحك أن تثق بالكتاب
المقدس وتعاليمه ألنه كلمة الله .من ثم أنصحك أن تتوب عن خطاياك وتطرح نفسك كليا ً
وأبيض
على نعمة الرب ورحمته صارخاً" :الله ّم ارحمني أنا الخاطئ" "ط ّهرني ...فأطهر
ّ
أكثر من الثلج" -إكراما ً للمسيح الفادي .أمين".
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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