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ى املاء بادة بطرس للمسيح بعد معجزة عن ع وسألهتقدم شاب  ١أحمد ديدات ى احدى فيديوهات ر املسيح ع س

ن له وسجدوا جاءوا السفينة ي إذ أن الكتاب املقدس يذكر [والذين ) ٣٣: ١٤(م  ]هللا ابن انت بالحقيقة قائل

ية  ي اللغة ٕالانجل ي اللغة العربية،   worshiped himويجب التنويه هنا أن الكلمة  ي تحمل مع السجود والعبادة  و

ى  إال أن يتكلم فيما ال يعلم، وسنطرح النقاط ال -كعادته–فما كان من ديدات  ا ع ا ديدات مع الرد عل تكلم ف

ى  ي املرة التالية سنناقش البعض ٓالاخر لكي ال نطيل ع ي هذا الفيديو و جزأين، سنناقش ٓالان بعض أفكاره 

  اتكم، وما سنناقشه هو:حضر 

رام ليس إال، كما يقول الرجل لخطيبته  .١ ر وإح هذا النوع من السجود ليس سجود عبادة، بل هو سجود توق

ا جدًا. كاهللفليس هذا معناه أنه يعبدها  "أني أعبدك"  بل أنه فقط يح

 حقًا يسوع؟! يقول ديدات أننا ال نجد أين عبد التالميذ يسوع! لُرُسلهل عبد ا .٢

  

ي: ي نقاط مختصرة سريعة، و ى كالم الشيخ ديدات  رد ع   وس

ي" وليس عبادة هلل كما يقدمها ٕالانسان ه -١ ر مجتم ي بشارة القديس م مجرد "توق ل تع الكلمة اليونانية 

 هلل؟

ر أم العبادة املقدمة إلله حقيقي؟! -٢ ى مجرد التوق ر السياق؟ هل إ ى ماذا يش  السياق، إ

 حقًا يسوع املسيح؟عبد التالميذ هل  -٣

   

                                                            
1 https://www.youtube.com/watch?v=AKwGKbtbPLM 
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من يدرس العهد الجديد أنه ُكتب أصاًل بالُلغة اليونانية، فعندما نريد دراسته دراسة صحيحة دقيقة كما يعرف كل 

ا، فه لغة العهد ويكون ٔالا  ى الكلمة اليونانية لدراس مر متعلقًا بدراسة النصوص أو كلماته فمن الالزم الرجوع إ

رهما،  ية أو غ ا ٔالاصلية (اليونانية) الجديد ٔالاصلية، وليست العربية أو ٕالانجل فهل رأينا ديدات يعود للكلمة بلغ

بل  عن دراسة عن الكلمة بإندفاع شخ عاطفي ليس نابعاً  ليعرف معناها؟ الحقيقة أنه لم يرجع للكلمة، وتكلم

م ما قصده الشيخ ديدات،  عن تكذيب دون دليل، ونود أن نقول أننا نعرف أن هناك أنواع أخرى للسجود، وم

ن  مثل سجود العبادة وٕالاكرام، لكن اللفظة اليونانية ال إستخدمها القديس م تستخدم للسجود والعبادة املقدم

ي نصوص الكتاب املقدس، نقول هذا لكي ال لإل ي املعاجم اللغوية و له، ولهذا سنتعرض للفظة اليونانية نفسها 

يخرج علينا أحد وينقل إلينا ان فالنًا سجد لفالن، فهذا ليس بخاٍف علينا، ولكنه ال عالقة له بما نقصده ٓالان 

ي شرحها.   بموقف محدد وكلمة يونانية محددة سنشرع 

  نص اليوناني:يقول ال

33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ. 
  

ي كلمة  ى  προσεκύνησανوالكلمة اليونانية محل البحث  رجمة إ ي امل ى سجدوا  worshipedو ية وإ ي ٕالانجل

ا؟!   ي العربية، فماذا تقول معاجم اللغة اليونانية ع

 A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament: 
προσκυνέω worship; fall down and worship, kneel, bow low, fall at another’s 
feet2  
 
Greek-English Lexicon of the New Testament: 
προσκυνέωa: to express by attitude and possibly by position one’s allegiance to 
and regard for deity—‘to prostrate oneself in worship, to bow down and 
worship, to worship.’3  
 
Complete Expository Dictionary of Old & New Testament Words: 

                                                            
2Barclay Moon Newman, A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. (Stuttgart, Germany: Deutsche 

Bibelgesellschaft; United Bible Societies, 1993), 154. 
3Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, 

electronic ed. of the 2nd edition. (New York: United Bible Societies, 1996), 1:539. 
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[4686] προσκυνέω proskyneō 60x or homage by kissing the hand; in NT to do 
reverence or homage by prostration, Mt 2:2, 8, 11; 20:20; Lk 4:7; 24:52; to pay 
divine homage, worship, adore, Mt 4:10; Jn 4:20, 21; Heb 1:6; to bow one’s self 
in adoration, Heb 11:21 [4352] See fall down before; worship.4  
 
The Lexham Analytical Lexicon to the Greek New Testament: 
προσκυνέω (proskyneō), worship; to prostrate. Cognate word: προσκυνητής5  

 
ى ا مجرد  ومن هذه املعاجم الخاصة باللغة اليونانية نعرف أن مع الكلمة ليس كما إد الشيخ ديدات عن جهل أ

ر عادي ال يوجد فيه أي عبادة أو مظهر من مظاهر ٔالالوهية، بل نجد أن معاجم اللغة تخالفه، كما رأينا، وتثبت  توق
ر كما يقول ديدات، وٓالان نريد أن  ن وليس مجرد إنحناء توق أن هذه الكلمة تستخدم للعبادة والسجود عند القدم

ن أم أنه كان يجهل هذا؟ فإن كان يدلس، فكيف يصدقه  نعرف، هل كان ديدات ى املستمع يعرف هذا ويدلس ع
ي  ذا الجهل الفج ويكون سببًا  ن؟ وإن كان جاهاًل فكيف يسمح لنفسه بأن يتلكم فيما ليس به علم  إخوتنا املسلم

ي ٔالاخطاء ٔالاخرى  رى ما  ى كٍل ل ا ديدات كعادته. إضالل مستمعيه ممن لن يراجعوا خلفه كالمه؟! ع   ال سقط ف
  

إن ٔالاهم من مع الكلمة املعجم هو كيفية إستخدام كتبة العهد الجديد لها، فعن طريق إستقصاء كيفية 
ي ماذا كانت تستخدم، ولهذا سنضع  ي عصرهم و إستخدامهم لها نعرف ماذا كانوا يقصدون وماذا كانت تع الكلمة 

ا. عدة إقتباسات ا ونعلق عل   لنصوص من العهد الجديد ونم الكلمة اليونانية 
  

Joh 4:20  سجدوا آباؤنا )προσεκύνησαν (ي الذي املوضع أورشليم ي إن تقولون  وأنتم الجبل هذا ي  يسجد أن ينب
  . »فيه

وه إلههم كما يقول الرجل لخطيبته "أني أعبدك" وهل كانوا  التعليق: ود يسجدون ويعبدون  هل كان السامريون وال

ر والعبادة كما يقول ديدات؟!   ينحنون له مجرد إنحناء للتوق
Rev 14:7   واسجدوا. دينونته ساعة جاءت قد ألنه مجدا، وأعطوه هللا خافوا: «عظيم بصوت قائال )προσεκύνησαν (

  . »املياه وينابيع والبحر  ؤالارض السماء لصانع
السجود لصانع السماء ؤالارض والبحر وينابيع املياه، فهل هذا السجود  ها هو النص يتكلم عن "هللا" ويقول أن التعليق:

ي كما يقول ديدات؟ أليس واضحًا لألعم  ر مجتم وهذه العبادة املقدمة لصانع السماء ؤالارض والبحر مجرد توق
ر أن هذه الكلمة اليونانية تستخدم للعبادة الحقة والسجود الحق هلل؟    فضال عن البص

Rev 5:14  ن: «تقول  ٔالاربعة الحيوانات وكانت ي) προσεκύνησαν( وسجدوا خروا والعشرون ٔالاربعة والشيوخ. »آم  لل
ى   .ٓالابدين أبد إ
ى أبد ٓالابدين سجود  التعليق: ي إ ي وليس للعبادة هل خر ٔالاربعة والعشرون شيخا وسجدوا لل ر املجتم ي للتوق شك

  الحقيقية املقدمة هلل الحقيقي كما يقول ديدات؟!

                                                            
4William D. Mounce, Mounce's Complete Expository Dictionary of Old & New Testament Words (Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 2006), 1258. 
5Logos Bible Software, The Lexham Analytical Lexicon to the Greek New Testament (Logos Bible Software, 2011; 2011). 
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Rev 7:11  ن كانوا املالئكة وجميع ى العرش أمام وخروا ٔالاربعة، والحيوانات والشيوخ العرش حول  واقف  دواوسج وجوههم ع
)προσεκύνησαν (هلل.  
ى وجوههم، وهو ما  التعليق: م خروا أمام العرش ع ا أ رجمة عربيًا "سجدوا" إرتبط  نالحظ هنا أن الكلمة اليونانية امل

ى ٔالارض  ل إ ن أن هذا السجود ليس معناه أن ت ي للسامع ن مثالً كان ينفيه ديدات حيث كان يو  كسجود املسلم
ي النص الخاص بالقديس بطرس  ي نفسها املستخدمة  ى حد قول ديدات نفسه) ولكن هنا نرى الكلمة اليونانية  (ع
ى وجوههم أمام العرش وسجدوا هلل، فهل سجدوا أيضًا وعبدوا هللا  والسيد املسيح، وهنا نرى الشيوخ خروا ع

ى حد وصف  ى "خطيبته" ع ذا عاقل؟!كعبادة الرجل إ ي؟! هل يقول  ر مجتم رام توق   ديدات؟ أو هل كان مجرد إح
Rev 11:16  ى هللا أمام الجالسون  شيخا والعشرون ؤالاربعة ى خروا عروشهم ع ) προσεκύνησαν( وسجدوا وجوههم ع
  .هلل
ى وجوهم وسجدوا هلل، فحسب منطق ديدات أن كل هذا السجود كان ها  التعليق: نحن نرى مرة أخرى أن الشيوخ خروا ع

ر وليس للعبادة الحقة املقدمة هلل!   للتوق
Joh 12:20  ليسجدوا صعدوا الذين من يونانيون  أناس وكان )προσεκύνησαν (العيد ي.  

ي التعليق: ر املجتم وه ملجرد التوق ي العيد  ود يسجدوا (يعبدوا)  فل من ؟! ملاذا يستغوهنا يكون سؤالنا، هل كان ال

  يسمعونه؟
Mat 4:10  تسجد إلهك للرب: مكتوب ألنه! شيطان يا اذهب: «يسوع له قال حينئذ )προσεκύνησαν (وحده وإياه 
  .»تعبد

رام فقط كما  التعليق: ر وإح ى الشيطان هو أيضًا سجود توق وه والذي يحتج به املسيح ع هل هذا السجود الذي املقدم ل

ره تقديرًا له كما يريد ديدا أن يضللنا؟! أليست هذه الكلمة نفسها املستخدمة عندما سجد بطرس  تينح املرء لغ
  الرسول للمسيح؟! ملا

Joh 4:21  تسجدون  أورشليم ي وال  الجبل هذا ي ال  ساعة تأتي أنه صدقي امرأة يا: «يسوع لها قال )προσεκύνησαν (
  .لآلب

هل كان السامريون يسجدون لآلب ويعبدونه كما يقول الرجل لخطيبته "أني أعبدك" أو كما يقال "هذا عبد  التعليق:

  ن أن يدرس؟!دو ي هذا النص؟! ملاذا يتكلم ديدات للمال"، "هذا عبد للسلطة"؟ هل هذا هو نوع العبادة املذكور 
Rev 4:10   ى الجالس قدام شيخا والعشرون ٔالاربعة يخر ي) προσεκύνησαν( ويسجدون  العرش، ع ى لل  ٓالابدين، أبد إ

ن العرش أمام أكاليلهم ويطرحون    : قائل
Rev 4:11  »ا مستحق أنت ي ٔالاشياء، كل خلقت أنت ألنك والقدرة، والكرامة املجد تأخذ أن الرب أ  كائنة بإرادتك و

  .»وخلقت
ي بإرادته كائنة،  التعليق: ها هم الشيوخ يسجدون مرة أخرى للرب صاحب املجد والكرامة والقدرة خالق كل ٔالاشياء وال 

ر؟ أم سيكيل ديدات  نفهل كان سجودهم أيضًا سجود توق السجود للعبادة الحقيقية ولكن  إن هناول ويق بمكيال
ذه  ذا املستوى العلم فضال عن ٕالادراكي و ر دليل إال أنه يتبع هواه؟ كيف لشخص  ر بغ مع املسيح السجود للتوق

  الثقافة أن يحكم بال دليل ملجرد أنه ال يريد أن يكون املسيح هو هللا؟! أين التجرد من الهوى؟
Joh 4:24  ي والحق فبالروح له يسجدون  والذين. روح هللا   .»يسجدوا أن ينب
  هل الذين يسجدون هلل هنا بالروح والحق سيسجدون له تكريمًا ليس فيه عبادة حقيقية هلل؟!التعليق: 
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ى  ره وأقامه ع ى قديمه، إن بل أن ٔالامر لم يقف عند هذا الحد، فبطرس عندما إستقبله كرنيليوس وسجد واقعًا ع

، والقديس بطرس الذي قال هذا لكنيليوس هو نفسه الذي )٢٦، ٢٥: ١٠(أعمال  الفور وقال له "أنا أيضا إنسان"

ره املسيح،  ي سفر السجد للمسيح ولم ين ي رؤياه بالروح ومنعه أن بل وح املالك  ر يوحنا الرسول  رؤيا قد إن

رية  ي عبادة توق يسجد، ثم يخرج علينا ديدات ليقول أن هذا السجود كان سجودا تشريفيًا وان هذه العبادة 

ى النصوص والكلمات دون دليل،  وليست عبادة إلله حقيقي! وكل هذا إنما هو ألجل عقيدته املسبقة ال يسقطها ع

ي علم وحيادية هذا الشخص؟!فهل  ، وهل مازلتم تثقون    هذا بحث علم

  

ا سجود بطرس للمسيح كسجود عبادة، سنجد أن هذا تم بعد معجزة املسيح  إذا تأملنا سياق النصوص ال ورد ف

ى املاء، ر ع ى املاء، فبعد أن دعا املسيح بطرس للس ره ع وبعد أن م بطرس ثم شك وسقط فالمه السيد  بس

ى السفينة املسيح أنه شك ى جاء التالميذ إليه وسجدوا، وعثم ، بعد أن كانت هائجة سكنت الريحف، دخل املسيح إ

ي العهد الجديد، إال أن سياق النصوص أيضا  ي الحجة اللغوية وحجة إستخدام الكلمة  الرغم من الذي قدمناه 

رع من نفسه، بل أن هذا الفعل السجودي وهذا هنا يؤكد ذات  رك فرصة لديدات كي يخ النتيجة، فالنص لم ي

ما إ رافًا باملسيح بأنه "إبن هللا"، وهذا يدل عن سبب سجودهم له وتقديم العبادة وليس كما اللفظ قد صاح ع

ى ما قيل. ى ديدات، ونستطيع أن نقرأ بعض مما قاله الدارسون هنا للتأكيد ع   إد

ي نيومان:   يقول بارك

Certainly in this verse, with the following affirmation by the disciples about Jesus, worshiped means more 
than just honored.6  

  
ر ا أواضح فإنه من الفحسب السياق  َّ بشارة القديس راء ن قُ أل  ]رف مجتمعمن مجرد عُ  أك بن ا" لقب ي يرون م

َّ  كان القديس وبال شك ،عالقة يسوع الفريدة باهلل "هللا  يكلمة ستخدام نفس الإو  يصالسياق ٔالا  ي يقصد هذا م
ر من أيمثل  ٢٧صحاح ٔالا   .لقوة فائقة ينه رد فعل طبيأك
  

  ويقول ر. ت. فرانس:

                                                            
6Barclay Moon Newman and Philip C. Stine, A Handbook on the Gospel of Matthew, Originally Published: A Translator's 

Handbook on the Gospel of Matthew, c1988., UBS helps for translators; UBS handbook series (New York: United Bible 
Societies, 1992), 472. 
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 For worship, see on 2:2; in this context it is clearly more than social convention. While Matthew’s readers 

would have seen in the phrase Son of God a statement of Jesus’ unique relationship with God (as no doubt 

Matthew intended them to), in the original context, as in the use of the same words in 27:54, it represents 

more the instinctive reaction to a display of supernatural power7  

راف التالميذ له "بالحقيقة هنا م راض من التالميذ  يءقار  أي" بن هللاإن أ ملا ذكر اع مؤمن لهذا الكالم سيفهم اع

ر من ُم أمامه هو أسجودهم نوة املسيح الفريدة هلل و بب رن بأل  يرف مجتمجرد عُ ك راف إنه مق فائق  بشخص ييمانإع

   .القوة

ي العهد  وه  ودي يعرف أن هذا منسوب ل ودي، حيث أن ال ي الفكر ال وهذا الفعل الذي قام به املسيح له داللة 

ي (أيوب  ى واملا وحده السموات ) "الباسط٨: ٩القديم حيث جاء  ي ع ي املزمور (" البحر اعا : ٧٧وأيضًا ما جاء 

رة املياه ي وسبلك طريقك البحر  ي) "١٩ ي (حبقوق تعرف لم وآثارك الكث  كوم بخيلك البحر سلكت) "١٥: ٣" و

رة"، املياه ي ٔالاصل ولهذا  الكث ودًا  ودي لدية ثقافة كتابية أصيلة عن هذا الفعل، وكان التالميذ  لذا فالشخص ال

ى سكوت الريح للتو عندما دخل املسيح  ود، هذا إن أضفناه إ ودية املعروفة لدى ال م هذه الثقافة ال قد كانت لد

ى املا ى القارب، وقدرة املسيح أن يعطي لبطرس أن يم ع ي إ ي معناها و ى الكلمة اليونانية  ء، باإلضافة إ

ي العهد الجديد، نعرف أن التالميذ قد عبدوا الرب يسوع املسيح وسجدوا له سجود عبادة وليس سجود  إستخادمها 

رام فقط كما يحاول ديدات أن يخدع مسمتعيه. ر وإح   توق

رج ولهذا يقول كريج ر التالميذ إ بلومب ى جديدةأيسوع وصل لنقطة هم وفِ ن مشهد العاصفة وتوق ابن هللا " . يسوعع

وه نفسه "الفريد ى العهد القديم ل   .٨مارس الصالحيات املحفوظة 

لذا، فما قاله ديدات ال يصلح ككالم علمي وال كالم له بعض من ٔالاسانيد العقلية أو الكتابية أو الثقافية، لكن، 

ي هذا الكالم الذي خدع ب ن أم أنه "أسد الدعوة عن طريق الكذب"؟هل راجع أحد ديدات  ى مر السن   ه آالف ع

  

ي العهد الجديد دالئل حرفية واضح بادة الرب يسوع املسيح؟ أثناء  إذا وضعنا كل ما قلناه جانبًا، فهل نجد 

ن عبدوه أيضًا  ن فلو كان عبد يسوع لكان كل الحواري ر الحواري حديث ديدات قال ما معناه أن بطرس هو كب

رك لهذا السؤال إجابتان، بل أننا  ي العهد الجديد؟! إن العهد الجديد لم ي د نج -لةوفقا لألد–فهل نجد ذلك 
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يسوع قدموا له العبادة الرب فبعد قيامة  أن الجواب ٔالاوحد هو: نعم، لقد ترك العهد الجديد أدلة واضحة جداً 

ى ورجعوا ) لهπροσκυνήσαντες( فسجدوانجيل لوقا "إاية  ي أنقر فالواجبة هلل   "عظيم بفرح اورشليم ا

ر ٥٢: ٢٤(لوقا  )، فها هم سجدوا له بعد صعوده، فكيف يوقرونه بعد صوده إن كان سجودهم له مجرد توق

ى  كما يقول ديدات؟! ن الرسل بألوهية املسيح، بعض من ولنمر سريعًا ع ى فالنصوص الحرفية ال تثبت يق ع

ي يوحنا  ي حضن ٓالاب" بدال من "ٕالابن الوحيد  ، يقرأ النص النقدي " ٕالاله الوحيد الذي١٨: ١سبيل املثال،  هو 

ي حضن ٓالاب"، حيث جاء النص اليوناني النقدي  ى "ٕالاله الوحيد"، μονογενὴς θεὸςالذي هو  رجم إ ، وال ت

ا  ، فإن كان ٕالابن NA28و  NA27و UBS5و  UBS4أو "هللا ٕالابن الوحيد" أو "هللا املولود الوحيد" حيث قد إعتمد

ى أعمال الرسل ؟ما قال ديداتهو ٕالاله الوحيد وُذكر عنه أنه "هللا" صراحة، فكيف يقول  : ٢٠، هذا باإلضافة إ

رعوا كنيسة ٢٨ ا "ل "، فمع أن هللا روح، وليس جسد، وهو بالطبع ليس له دم بدمهال إقتناها  هللا، وال قيل ف

، ومع ذلك قال عنه النص صراحة جسدهبحسب  ٕالابن هللال أن املقصود هو بحسب طبيعته الالهوتية الروحية، إ

، وحسب أدق وأقدم وأفضل NA28و  UBS5 ، فحسب النص النقدي لـ٥وذا "، ليس هذا فحسب، بل أيضًا هللا"

 بدال " يؤمنوا لم الذين ايضا اهلك مصر ارض من الشعب خّلص بعدما يسوع انالشواهد النصية فإن النص يقرأ "

هو إسم لإلله  يسوع"، فمع أن يؤمنوا لم الذين ايضا اهلك مصر  ارض من الشعب خّلص بعدما الرب انمن "

ن، فيتم إستخدام لقب " ن الطبيعت ل حسب " الذي يدإبن هللاملتجسد، إال أنه، بسبب ٕالاتحاد الفائق الوصف ب

ي ٕالاشارة لألمور الناسوتية، ولقب "إبن ى الالهوت  ي  الظاهر ع ى الناسوت،  ٕالانسان" الذي يدل حسب الظاهر ع

ي النص هو زمن العهد القديم، أي املقصود  ٕالاشارة لألمور الالهوتية، وهنا أيضًا، يقول النص "يسوع" واملقصود 

وه، وبسبب ٕالاتحاد الفائق قال النص "يسوع" ولم يقل "ٕالابن" ليؤكد  وه، أي أن يسوع هو  هو إله العهد القديم، 

ي العهد الجديد، ففي رسالة كورنثوس  ي نصوص أخرى  ن، وأيضًا ذات الفكرة نجدها  ى إتحاد الطبيعت ، ٤: ١٠ع

م. روحيا واحدا شرابا شربوا وجميعهم ٤" ٩، ٥ م روحية صخرة من يشربون  كانوا ال  يحاملس كانت والصخرة تابع
رهم لكن ٥ م هللا يسرّ  لم باك م اناس ايضا جرب كما املسيح نجرب وال  ٩...  القفر  ي طرحوا ال م م  "الحّيات فاهلك

ر ٥، ٢: ١٧؛ الخروج ٥: ٢١(راجع: العدد  ، وهذا املسيح)، فالنص يقول صراحة بأن الصخرة كانت ١٨: ٧٨؛ املزام

م هللالنص يتكلم عن قصة خروج ب إسرائيل من أرض مصر، ويقول أيضًا، أن " م، وأ ، سيحاملجربوا " لم يسر 

مويقول أننا ال نجرب املسيح كما  وه)؟ وكيف جرب أيضًا أناس م ، فكيف كان املسيح هو إله العهد القديم (

ي العهد القديم؟ وكيف يقول العهد الجديد عليه أنه " ا "؟ كل هذه ٔالاسئلة جهللاجربوا املسيح هؤالء الذين كانوا  وا

ن ن، فالوصف جاء لإلله املتجسد بحسب الهوته أنه هو  سهل وبسيط، فعن طريق ٕالاتحاد الفائق ب ات ذالطبيعت
ي العهد القديم ن الالهوت الذي كان  راني ى الع ي الرسالة إ  حاسبايقول النص عن موس الن " ٢٦: ١١، وأيضًا 

ى ينظر  كان ألنه مصر  خزائن من أعظم غ املسيح عار   ر املسيح"، والسؤال هنا، كيف يحسب موس عااملجازاة ا

ى وجود الهوت املسيح قبل موس وقبل كل ما  ، مع ان موس قبل املسيح بحسب الجسد؟ هذا بالطبع يدل ع غ

ء، فهذا كله يوضح أن العهد الجديد  يعلن بنصوص صريحة أن الذي كتبه ُرسل املسيح، كان، ألن به "كان" كل 

و  ء.املسيح هو    ه، الرب، هللا، وكائن قبل كل 
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م الليتورجية؟ولكن  ي عبادا ى املسيح    كيف كان ينظر املسيحيون إ

ى رسالة فيلي ى الارض ومن تحت ، "نقرا  ي السماء ومن ع : ٢يل ٔالارض (فلكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن 

رت نيدا فهو "يسوع" كله صبح موضوع العبادة قد أف،  )١٠ ى يعطن ليسوع يعطى الاكرام الذى أن مع أيقول ال

ن يسوع هو موضوع أالعبارة تجعل بوضوح هذه ن أويكمل ويقول ، سمإيحمل الاسم املكرم فوق كل  ألنه هلل وحده

وه ، ٩العبادة املباشر ن ما ورد عن  رالد املوضوع باستفاضة باملقارنة ب  هوهذالعهد القديم  يوبعدما ناقش ج

ى  توجهالعبادة ن أ قصَد  ن الكاتب هناأن تفهم أ ضروري من الالعبارة وجد انه  كونه الرب وليس من خالل يسوع بإ

ى ، ولم تكن وحدها الكنيسة ٔالا ١٠يسوع هلل وه ي الو  ن كتابات العهد، للمسيح بل أقدمت العبادة الالئقة ل

ن  أن أظهرت لناالجديد  ن " ي أنقر ، فيعبدون املسيحأيضًا السمائي راني ى الع م  يضاوارسالة بولس الرسول إ

ى العالم يقول ولتسجد له كل مالئكة هللا ن ادخل البكر ا راني ، أن الدعوة موجهه يقول وليم الن، حيث  )٦: ١"(ع

ي– نلعبادة هللا ولكن كاتب  -ي السياق ٔالاص راني فعة بسبب رِ  ، وأنهمجده يا نبوة تخص الابن م النص أهِ فَ  الع

مرت املالئكة بعبادتهبن ٕالا 
ُ
نكاتب أن فهنا بال شك  ١١الفائقة أ راني يضا معبود من مالئكة هللا أن ٕالابن أ انم لقدَّ  الع

ي أهارولدنفسه، وهذا عينه ما قاله هلل  املوجهةبنفس العبادة  نن كاتب ،  راني ن كل من م كتابيخذ نص قد أ الع

ر  الدعوة  هبإطالق هذ ستولوجياً ير خ دعوة لعبادة هللا من قبل املالئكة وفسرها اللذان كانا يشكالنالتثنية واملزام

ا لعبادة املسيح ال   ١٢كانت لعبادة هللا ا

ى كان الرب يسوع بالنسبة لهم هو موضوع العبادة بكونه الرب، وأن التالميذ  ذا نكون قد أثبتنا ان الكنيسة ٔالاو و

وه) وأن كتابات العهد الجدي مت يسوع كمعبود من ِقبل سجدوا للمسيح بنفس ٕالاكرام املوجة إلله إسرائيل ( د قدَّ

ن بنفس العبادة املقدمة هلل.   السمائي

ديدات ولكن التاريخ نفسه أحمد كاذيب كشفت أكتابات العهد الجديد والليتورجيات املسجلة له  وحدها تليسو 

ن ٔالا ن مو أل جَّ َس قد  ر ا فيقول بليحقيقي،  لهإعبادة املسيح ك توائل كانضوع العبادة بالنسبة للمسيح  لصغ

Pliny the Younger:  :م (أي نإ كانوا حيث  ظهور النور يوم محدد قبل  ي أن يجتمعوا كان لهم عادة )املسيح

   ١٣.لهكما إلبالتبادل ترانيم للمسيح  يرنمون 
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ن  يتأت الالعملية هذ الشهادة التاريخية و   اتتدحض أكاذيب أحمد ديد يانثاوائل القرن ال يلنا عن عادة املسيح

ن ٔالا بَ من قِ  ة املسيح كإله حقيقيبشأن عباد ذكر أن أو حقيقة تأتي لنا من  ماسهابر  ي جار ح أن  .وائلل املسيح

ن ٔالاوائل كانوا يعبدون املسيح كإله (الهوت). ر أن املسيحي   ١٤خالل الحقائق ال ذكرها بلي الصغ

  

 

 

ويف نهاية مقالنا الثاين، نسأل األحبة املسلمني، أين شيخكم من العلم؟ أين شيخكم من 

الصدق؟ والسؤال األهم، ملاذا يفعل كل هذا املنهجية والتجرد؟ وأين شيخكم من 

هل من يرتبك هذه  ويخدعكم؟ وكيف تصدقونه وتثقون يف علمه ويف نزاهته؟!

 الجهاالت املركبة يكون "أسد الدعوة"؟ وهل تكون الدعوة عن جهل وبالكذب؟!
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