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  السجـود نَوعـانالسجـود نَوعـان
 

(Arabic - Two kinds of worship) 
 

  السجـود نَوعـانالسجـود نَوعـان: موضوعه حديثنَا اليوم.. أحباِئى
 

 :رينشْ والِعابع والررينشْ والِعثَن الثاِلديدأ العنقر ابعاح الرحاألص اوحنّإنجيل ي نوِم
 

  ثَلثَل ِم ِمبب طاِل طاِل اآلب اآلبننألأل  ....قِّقِّوح والحوح والح بالر بالر لآلِب لآلِبونونجدجدسس ي يونون الحقيقي الحقيقيونوناجداجد الس الس حين حين.... اآلن اآلنىىة وِهة وِهاعاعسس  ىى تأِت تأِتننولِكولِك "
هؤالء السهؤالء الساجديناجدينله اُهللاُهللا. . .. لهر ر وحوح....  والذينوالذيني ي سسججددونونله له فبالر فبالر وح والحقِّقِّوح والحينب أأ  ىىغِِغ ينبنني ي سسججد١."  واواد 

 

الوصايا مكتوبة  وكانت .. لتوصيلها إليهمموسى ته مستخدماً عبدهالشريعة لعباد لبنى اسرائيل طى اهللاأع 
  طلبطلباذا ياذا ي م مائيَلائيَلررسسإإا ا  ي يفاآلنفاآلن": وكانت أولى الوصايا المكتوبة بالسفر ..سجلها موسى بسفر التثنيةو على لوحين

   كلِّ كلِّنن وِم وِم قلبك قلبك كلِّ كلِّنن ِم ِملهكلهكإإ  بب الر الرددبب وتع وتعهه وتحب وتحبهِِهطرِقطرِق   كلِّ كلِّىى ِف ِفتسلكتسلك ِل ِللهكلهك إ إبب الر الرىى تتِق تتِقننأأال ال إإ  ككلهلهإإ  بب الر الرنكنكمِِم
   مكتوب مكتوبههنّنّألأل": ا يلى كم.. أيضاًإنجيل مرقسب إنجيل متى ونِمباألصحاح الرابع  الوصية وجاء ذكر تلك .."ككنفِسنفِس
للرللربإإ  بلهكلهكتس تس ججدإإوو  ديياهاهو و ححددههتع تع ببدِد..والعبادة غريزة ."داحب القوة  لص فهناك حاجة فى داخل اإلنسان للتعب

  ٢.تعبد ونَد لهجساً أن نَ لذا كان طبيعي..ظم فهو األعمد عنِموألن اهللا هو الذى خلقَ كّل شىء .. والسلطان األعظم
 

 له مم بداخل قلوبهم هنَ صودج هذا ال يمنع و..دهم إللٍهون تعبرأو قد ينِك.. ود اِهللاجاس وض النّعر بينِك 
 ومنهم من ..ن االختيار بإرادته الحرةس فِمن البشر من أح.. اإلنسان بإرادة حرة لالختيار فلقد خلق اهللا..ونعبديت

أساء..أر وِمن اِهللاقرؤها فى كتاِبع األمثلة التى نَو ..شُ ما قاله يلبِنوع ى إسإإوو": ائيَلرننس س اءأأ  ىى ِف ِفاءعينِِنعيكمأأ  كمننتعب تعب دوا وا د
الرالربب....فاختار نفِسنفِسوا ألوا أل فاختاركمكمالي الي ووممم م نن  تعتعببددونإإ  ....وننكان كانن   اآللهة الذين عاآللهة الذين عببددههممآباؤكم ىى الذين ِف الذين ِف آباؤكمع ع بر النّر النّبهإإ و و....ررهنكان كانن   

ن ن أأا ا ا لنَا لنَاشَاشَحح" : وقالوابع الشّابجأف. ."ببالرالر  ددبب فنع فنعىىيِتيِتا وبا وبنَنَأأا ا ممأأ و و....همهمرِضرِضأأ  ىىكنون ِفكنون ِفاا س سنتمنتمأأ   الذين الذينينينوريوريممآلهة األآلهة األ
  ىى والِذ والِذ....ةِِةوديوديبب الع العتِِتيي ب بنن ِم ِمررصصض ِمض ِمررأأ  ننا ِما ِمنَنَاءاءا وآبا وآبنَنَددععصصأأ  ىى الِذ الِذووا ها هلهنَلهنَإإ  بب الر الرننألأل.. .. ىىررخْخْأأة ة  آله آلهددببععنَنَ ِل ِلبب الر الرتركتركنن

عأأ  مَلمَلعممامأأ  امععيا ِتا ِتنَنَنِِنيلكلكاآلي اِتاِت اآلي  العالعظيمةِِةظيم....وح ِس ِسىى الطريق الِت الطريق الِت كلِّ كلِّىىا ِفا ِفظنَظنَفَفَ وح رنَنَرا فيهفقاَلفقاَل. . ..ااا فيهي شُشُ يوعلشّلشّ ِل ِلوععبِِبع : :فاآلنفاآلنانز انز عوا وا ع
 ٣."ععممسس نَ نَهِِهوِتوِتصص وِل وِلددببععا نَا نَنَنَلهلهإإ  ببالرالر::واوافقالفقال.. .. ائيَلائيَلررسسإإ  لِهلِهإإ  ببلى الرلى الرإإ  ميلوا قلوبكمميلوا قلوبكمأأ و وكمكمطِِطسس و وىى ِف ِفىىة الِتة الِتريبريبهة الغَهة الغَاآلِلاآلِل

 

بالعددين الثاِلثَ  ابعاح الرحاألص اوحنّإنجيل ي الذى جاء بانَديِث حستهلِّى م ذكره ِفِفاِل السص النّنوِم 
والِعشْرين ابعوالر نَ.. والِعشْرينتنِتسجالس أن نَج ودوانع :اِحوم دواآلخَطلوب رم رفوض..الس وأن نَاجدين وانع :

بهم اُهللاعضي طلب ..وبأخَع ضِمر نالس غَ اُهللااجدين يٍب طاِلر ..وبإنجيل متى األصحالابع يقوُلاح الس وعسي بر :
"ليليسكّل كّلس م م نىى ِل ِل يقوُل يقوُلن..ي ي ا را ربب..ي ي ا را ربب..ي ي دملكوتَ ملكوتَلُُلخُخُد الس الس موإإ   يفعُل يفعُلىىبل الِذبل الِذ  ....اِتاِتموررادىى ِف ِفىى الِذ الِذىىببأأ  ةَةَادالس الس ممواِتاِتو....  

كثيركثيرونونس س يقولونذِل ذِلىى ِف ِفىى ِل ِليقولون ككالي الي وممو..  ييا را ربب..ي ي ا را ربب..  أليأليسباِس باِسس مكمكتنب و و!.!.؟؟ااأنَأنَ تنب باسمِِمباسكخْخْأأ  كررجا شَا شَنَنَجيياطين؟؟اطين.!.!وباس مِِم وباسكك  
صااعنَعنَنَنَص  قواٍتاٍتقوكثير ذٍٍذفحينِئفحينِئ. . !!؟؟ةٍٍة كثيرأص أص ررححله له مىىنِّنِّإإ  ::ملم أأ   لمععرفكمقط قطرفكم !!..  اذهاذهببوا عىىنِّنِّوا ع....ي ٤" !!ثمثم اإل اإلىىلِِلاِعاِعا فَا فَ ي . 

 

طلوب  الموِدجللسس أمثلة قد الكتاب الم ذكر وهْل.ن؟ النوعيني بز نمي أنعرفُ نَكيفَ: وقد نتساءل 
 ِدية الس إجابونتأمُل.. اوحنّ إنجيل ينابع ِماح الرح إلى األصود على السؤال األول نعِةاب لإلج.رفوض؟ر المواآلخَ

المِةاِمسيح على السريحين س لة قاِئألته :"آباؤنَاؤنَآبا سا سججدىىوا ِفوا ِفدهذا الج أأبل وبل و هذا الجنتمإإ تقولون  تقولون نتمنأأ  ىى ِف ِفنورورشليمشليمالم الم وىىع الِذع الِذضِِضو  
ينبأأ  ىىغِِغينبنني ي سسججدفيِه فيِهد "..فأج ابا هالسيدالم ِه بقوِلسيح :"ييا اما امرنّنّإإ  ىىأة صدقيِنأة صدقيِنرهىى تأِت تأِتهس س اعىىة ال ِفة ال ِفاعهذا الج ىىبل وال ِفبل وال ِف هذا الج  

  .رفوضاً موالً أوقب مان إذا كَوِدجع السود نَدِّحطاً ير شَس ليالِة الص أن مكانعلما نَنَ هنِم. "ون لآلِبون لآلِبددجج تس تسشليمشليمورورأأ
                                                

   نجيلنجيللى اإللى اإلإإ  استمعاستمع                            ،          ٢٤ - ٢٣ :٤إنجيل يوحنا  ١
       ٨: ٤  مرقسإنجيل    ،  ١٠ :٤إنجيل متى ،         ١٢: ١٠ سفر التثنية    ،                     ١٧: ١ إنجيل يوحنا ٢
  ٢٤ -١٥: ٢٤ سفر يشوع ٣
  ٢٣ – ٢١ :٧إنجيل متى  ٤
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 لقد  شَرالب عضووأنِظاِعقو دة ِلملعبِل..ِةاد درأنِّةج اهأص بتْحطقوساً تم ارسبالج وخَ.. ِدسرتْجع ن 
منَعاهالناس وتمسكوا بالقشُ..ا الحقيقى وانخدع بعض ور وأهملوا الجولذا جاء ره الم دسيح السيِفلي األمور ى ضع

نصاابهمفقد الحقّ الص ِلريح ِةاِملسولِكولِك":  عن العبادة الحقيقية بقوله لهارينىى تأِت تأِتنس س اعىىة وِهة وِهاعاآلن اآلن ....حين حين الس الس اجداجدونون  
الحقيقيالحقيقيونوني ي سسجدجدونلآلِب لآلِبون بالر بالر وح والحألأل  قِّقِّوح والحنناآلب طاِل طاِل اآلب بثَلثَل ِم ِمبهؤالء الس هؤالء الس اجديناجدينله اُهللا اُهللا له ر ر وحوالوال  ....وحذينذيني ي سسججددونونله له   

فبالرفبالروح والحقِّقِّوح والحينب أأ  ىىغِِغ ينبنني ي سسججدالعبادإ .."واواد ن ةَ الحقيقية تكونبالرقِّوح والح.. ومنخرج دوِد عن تلك الح 
للعبادِةوعِةوضالم والس وِدجيكون س جودهر مغَفوضاً وعبادته يرولٍة مقبم هما ادعى أصحابض والطقوساِئ الفر . 

 

  اُهللاباِطخَ ياءيفر أشع فباألصحاح األول من ِس..ا إذا كنّا ال نطيع وصاياهسجودنو يتقبل عبادتنا اهللا ال نإ 
وا وا ودودتعتع  الال. . ؟؟ىىوروروا دوا د تدوس تدوسننأأيديكم يديكم  أ أنن هذا ِم هذا ِم طلب طلبننمم": الًاه قاِئاي لوصٍة طاعون دة له عبادونمهؤالء الذين يقدِّ

 عنكم  عنكم ىى عين عينسترسترأأيديكم يديكم أأ  طونطونتبستبس   فحين فحين....افَافَ واالعتكَ واالعتكَثمثم اإل اإلطيقُطيقُأأ  تُتُ لس لس....ىىة ِلة ِلهه هو مكر هو مكرورورخُخُالبالب. .  باطلِة باطلِةةٍٍةممتقِدتقِدتأتون بتأتون ب
  ..ررعل الشّعل الشّ ِف ِفنن كفوا ع كفوا عىىام عينام عينممأأ  نن ِم ِمكمكمفعاِلفعاِلأأ  ررا اعزلوا شَا اعزلوا شَاغتسلوا تنقواغتسلوا تنقو. . ماًماًيديكم مآلنة ديديكم مآلنة دأأ. . ععممسسأأالة ال الة ال ن كثرتم الصن كثرتم الصإإوو

تعلمالخَالخَ  وا فعَلوا فعَلتعلميرري....  ""هلمهلم  نتحنتحاجاججيقوُل يقوُلج الر الر بإإ. . بنرِمرِمطاياكم كالِقطاياكم كالِق خَ خَتْتْ كانَ كانَنز تبز تبييضإإ. .  كالثلج كالثلجضننتْنتْ كاَ كاَنح ح ممرراءاء  كالدوِدوِدكالدىى  
تصيرتصيركالص وِفوِف كالص"

١ ..ليتنا نفحصنا ونلبنفوس ى دا ونكفُّ لنَ اِهللاوةَعع عل الشِّف نونَ رالخَعَل ِفتعلم ري. 
 

لقوم واثقين   للسجود المطلوب واآلخر المرفوضورد ذكره بإنجيل لوقا  المسيح مثالضرب السيدلقد  
وهو رجل يحفظ .. كان األول فريسياو صليا الهيكل ليصِعدا إلىن  عن إثنيرين اآلخَون ويحتقربرارأنهم أنفسهم أب

لنتأمل ما قاله ذلك  .. المطلوبة ولكن لألسف كانت صالته خالية من عالمات العبادةعلمها لآلخرينالشريعة وي
  ىىن ِفن ِفرتيرتيمم  ومومصصأأ  .... الناس الخاطفين الظالمين الزناة الناس الخاطفين الظالمين الزناةىىمثل باقمثل باق   لستُ لستُىىنّنّأأشكرك شكرك أأنا نا أأللهم للهم اا": الفريسى فى صالته

ثم  ..هللابه الصالة وهو تقديم الشكر هل ت صالته بخير ما تسالفريسى لقد استهل .."قتنيِهقتنيِهأأا ا  م م كّل كّلررشِّشِّععأأ و و....سبوعسبوعاألاأل
 ما يقتنيه زكاة  كّلن ِمم عشراً مرتين فى األسبوع ويقد يصوم..لم أو زاناعلى ذلك أنّه ليس بسارق أو ظ أضاف

  ٢.اجدين له مثل هؤالء السٍب طاِل غيرباء ألن اَهللالقد ضاعت صالته ه. .هللا
 

 ى الذى الثاِنكان ِعدإلىص اله جابى يكل لي صلىضِمر باِئرستعل.للم ميجد  له الح قّأنللتقد امم إلى األم.. 
لقد .. "اطئاطئا الخَا الخَنَنَأأ  ىىنِِنممحح ار ارمم الله الله::الًالًقاِئقاِئ  رِهرِهدد على ص على صععقرقر  بْلبْل  ....اِءاِءمم الس السووحح نَ نَهِِهرفع عينيرفع عيني أن ي أن ياءاء ال يشَ ال يشَفوقفَ ِمن بعيٍدفوقفَ ِمن بعيٍد

القداس اهللا كلى ِةعرف أنال يتب ررأم امهإنسان م هملغَا ببر ا خُنفجميع هاهللا ورحمته وغفرانهطاة أثمة ي عوزنا بر.. 
يسى والعشّإن الفرار كليكانتا همان باِهللانَؤِم صالتهما هللا فهما م..الفر قَ ولكن: األولاألول أن ججاءاءي ي قدم كشفَ حساٍب م كشفَ حساٍب قد

ألعألعمال صاِلاِلمال صحة ارتكنحة ارتكنإلي إلي هااهواعتم دعلي اه.. أمأما الثانى فجا الثانى فجاءاءبي بي ديفارغ فارغنندي تين ِمن ِمتينكلِّ كلِّن ص د المسيح فإذا ب..الحالح صالسي 
يعلنالنتيج ة التى لمتكن م الكِلِهة بهِذتوقع اقوُلاقوُل: اتملكم إإ"  :: لكمنهذا هذان   ))العالعشّارهِِهلى بيِتلى بيِتإإ  زَلزَل نَ نَ))شّارم م ببرراًراًرد د ونونذاك ذاك "  
ى ى عِنعِنويوي((  ععرتِفرتِف ي يههنفسنفس  ععضض ي ينن وم وم..))ةِِةريعريعم الشّم الشّلِِلعع م مالفريسىالفريسى((  ععيتِضيتِض  ههفسفسنَنَ  رفعرفع ي ينن م م كّل كّلننألأل" ....))ةِِةريعريعم الشّم الشّعِلعِل م مىىالفريِسالفريِس((

العالعشّارالِذ الِذشّار ى جى جاءاء  ماًاًععتِضتِضم  ماًاًررسِِسنكَنكَم(( ".  طاِلاَهللاإن مثَلب هؤالء الس اجدينله   ))شّارعِنى العوي ابى الضاِئبج٣.))ر 
 

 على خالص أعمال حسنة قادر ال تظن أنّك ب..اٍبسوفى كّل ِح ويإن المسيح جاء ليدفع الدين.. أخى 
عوزهم عوزهم أأخطأوا وخطأوا وأأالجميع الجميع   إذإذ  ..قٌقٌه ال فره ال فرنّنّألأل"": :  قال الكتاب قال الكتاب لقد لقد....آِتآِت السي السيننذهبذهب ي ياِتاِتسنَسنَإن الحإن الح: : خدعوك فقالواخدعوك فقالوا ..نفسك

  نن ِم ِمهِِهظهار برظهار برمه اهللا كفارة بااليمان بدمه إلمه اهللا كفارة بااليمان بدمه إلقدقد  ىىالذالذ  .... بيسوع المسيح بيسوع المسيحىى بالفداء الذ بالفداء الذ.... بنعمته بنعمته متبررين مجاناّ متبررين مجاناّ..مجد اهللامجد اهللا
""مهال اهللامهال اهللاإإبب  الخطايا السالفةالخطايا السالفة  جل الصفح عنجل الصفح عنأأ

 لتعيشَ سيمنحك غفرانا ويهبك قوة.. أخى معترفا بخطاياك تعال إليه. ٤
 : تصلى معىكىأدعوك أخى ..  ستتمتع بفرح وسالم يفوق كّل عقل..منتصراً على إبليس والخطية والعالم الشرير

 .."نا الخاطئنا الخاطئأأ  ىىاللهم ارحمناللهم ارحمن" .. ولكن فى استحقاق الدم أصلى..قىاستحقاآتى إليك معترفا بعدم .. اوىمالسأبانا 
 . ارجاً خَهرجخْ إلى ال أمن يقبْل :يا من قلتَ..  متكال على وعدك الصادق..فع صالتى واثقاً ِمن استجابتكأر
 

 : فىك ذِلالة أو غيرها ستجدس الرلك ِتاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
 ١٨ - ١٢: ١  سفر إشعياء النبى١
   ١٢ -٩: ١٨ إنجيل لوقا ٢
  ١٤ -١٣: ١٨إنجيل لوقا  ٣
   ٢٦ – ٢٤: ٣لة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية رسا ٤

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

