
 دراسـة في رسالة يعـقوب 

 أعدتها د. سـوسـن ثابت
 عاشرالالدرس ا

  
  

 

  رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"

 العاشـراالدرس 

 

ْوَو ِ بِهذَا قَْد َعَرْفنَا اْلَمَحبَّةَ: أَنَّ ذَاَك َوَضَع نَْفَسهُ ألَْجِلنَا، فَنَْحُن يَْنبَِغي لَنَا أَْن نََضَع نُفُوَسنَا ألَ  " ِِ  (١٦: ٣يوحنا ١" ) ْجِ  ا

الحيا  المسيحية الحقيقية ليست حضور اجتماعات، أو االشتراك في نشاطات والية من محبة المسيح المعلنة في 

(. أما إذا كانت حياتنا سطحية نهتم فقط بالمظاهر الوارجية فهناك ٧: ١٦صموئي  ١اِنجي ، فاهلل ينظر إلى القلب )

 تحذير صريح وواضح في كلمات يعقوب. 

. وكأنه (٢٦: ١)يعقوب "  ٌد فِيُكْم يَُظنُّ أَنَّهُ َدي ٌِن، َوُهَو لَْيَس يُْلِجُم ِلَسانَهُ، بَْ  يَْوَدُع قَْلبَهُ، فَِديَانَةُ هذَا بَاِطلَةٌ إِْن َكاَن أَحَ  "

ن هذا العدد . وإذا دققت النظر ستجد أنه ال يوجد أدا  ربط بي(٦: ٢" )غالطية اهلَلُ الَ يَأُْوذُ بَِوْجِه إِْنَسان  "يريد القو : 

 وما سبق، أي أنها إعالنات جديد  عن رفض التدين الشكلي والحيا  الوادعة. 

 

 معنى التدين الشكلي؟ 

أن يودع اِنسان نفسه  ووهذا معناه وجود هذا المرض الروحي فعالً، وه" إِْن َكاَن أََحٌد فِيُكمْ "أوالً يبدأ يعقوب عبارته قائالً: 

ُهْم ُصوَر ُ التَّْقَوى، َولِكنَُّهْم لَ "والية من القو  الروحية، وضحت فيمن وصفهم الرسو  بولس قائالً:  جوفاءبحيا   ـًامكتفي

تََها ِ ". أو ذلك الذي ينتفخ (٥: ٣تيموثاوس ٢" )ُمْنِكُروَن قُوَّ  . إذن: (١٨: ٢)كولوسي "بَاِطالً ِمْن قِبَِ  ِذْهنِِه اْلَجَسِدي 
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 ما هي عالمات الحيا  الحقيقية؟ 

 محاور:  ةبحسب هذه األعداد من الرسالة، الحيا  الحقيقية تعلن عن نفسها في ثالث

 . الكالم. ١

 . افتقاد اليتامى واألرام . ٢

 . حفظ اِنسان نفسه بال دنس )االنفصا (. ٣

 

 أوالً: الكالم 

وع اللسان وما يورج من الفم، اللسان عضو صغير الحظنا وسنالحظ في اِصحاح الثالث أمور كثير  توص موض

يكشف عن سالمة العضو األهم وهو القلب. )وتعبير القلب يشير للحيا  الداولية( فتعليم الرب يسوع عن االرتباط 

الَة  يَتََكلَُّم بَِها النَّاُس َسْوَف إِنَّ ُك َّ  .... فَإِنَّهُ ِمْن فَْضلَِة اْلقَْلب يَتََكلَُّم اْلفَمُ  "بين األمرين واضح جداً في كلماته:  َكِلَمة  بَطَّ

ينِ   أما معنى بطالة فهي عديمة القيمة وبال نفع. (، ٣٦ـ  ٣٤: ١٢" )متى  يُْعُطوَن َعْنَها ِحَسابًا َيْوَم الد ِ

 أَتََحفَُّظ ِلَسبِيِلي ِمنَ  قُْلتُ  "معناها يتحكم في أو يضبط، وألهمية هذه النقطة صلى داود قائالً:  يلجم؟ما مفهوم كلمة 

، َوَشفَتَْيَك َعِن التََّكلُِّم  "وأيضاً يوصي  ( ١: ٣9)مزمور  " اْلَوَطإِ بِِلَسانِي. أَْحفَُظ ِلفَِمي ِكَماَمةً  ُصْن ِلَسانََك َعِن الشَّر ِ

والضابط شفتيه عاق ، أما هدوء اللسان )أي الذي له لجام ومنضبط(، شجر  حيا   (.١٣: ٣٤" )مزمور .بِاْلِغش ِ 

(، اهتما أن يصنعا ٣ـ  ٢: ٥ولع  أبرز مث  لنا للتدين الباط  هو حنانيا وسفيرا )أعما   (،٤: ١٥، ١9: ١٠)أمثا  

ي جمي ، ولكن مملوء عظام ولكن الداو  مملوء ماذا، مث  القبور المبيضة شكلها الوارجعمالً عظيماً أمام الناس 

 .حيا  التدين الباط  إنها( ... ٢٣: ٢٣)متى  وك  نجاسة أموات

 (. ١٣: ١شعياء ثم واالعتكاف )إهللا ال يطيق اإل الخالصة:

 

 الديانة الطاهر  النقية ثانيـًا: 

يَانَةُ الطَّاِهَر ُ النَِّقيَّةُ ِعْنَد هللاِ اآلِب ِهَي هِذِه: اْفتِقَاُد " ْنَساِن َنْفَسهُ باِلَ َدنَس  ِمَن اَلد ِ ِِ اْليَتَاَمى َواألََراِمِ  فِي ِضيقَتِِهْم، َوِحْفُظ ا

 (٢٧: ١)يعقوب  "اْلعَالَمِ 

هي الحيا  النابعة من القلب تهتم فيما يُـرضي الرب أوالً ألنه هو فاحص القلوب وك  شيء عريان أمامه وألن 

الج بعض األوطاء واألمراض الروحية المنتشر  بينهم لذلك هو يعلم أنهم الرسالة كانت مكتوبة لليهود المؤمنين، يع

أي  ؟(١١ الويين)سيفهمون قصده بتعبير الديانة الطاهر ، حيث أن تعبير "الطاهر " استودم كثيراً في الناموس 

 الغير ملوثة، أو مصبوغة بألوان موتلفة 
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أنه حين يتحدث عن الحيا  المقبولة أمام هللا يستودم في وصفه  والحظ أيضـًاطاهر  بمعنى ال فساد فيها، بال غش، 

هلل تعبير "اآلب" ولم يستودم أي لقب آور مث  كلي القدر .. ألن الروح القدس الساكن فينا يعطينا أن نثق في اقترابنا 

يَّةَ َمَحبَّة  أَْعَطانَا اآلُب اُْنُظُروا أَ "(. ١٤: ٨، ورومية ٧، ٦: ٤غالطية هلل كأوالد نحو أبيهم، إذ أوذنا روح التبني )

 اآلب صاحب القلب المملوء تحنن، ورحمة كثير . (. ١: ٣يوحنا ١)"! َحتَّى نُْدَعى أَْوالََد هللاِ 

د وتسديفع المحبة وغرض االعتناء الشديد فقط ولكن السؤا  عنهم بدا ليس هو عمالً اجتماعيـًا  ما مفهوم االفتقاد؟

 االحتياجات. 

 لماذا األرام  واأليتام تحديداً؟ 

بُو اْليَتَاَمى َوقَاِضي أ"هناك وصايا كثير  تؤكد أهمية هذه النوعية من الناس، ولماذا نذهب بعيداً وهللا نفسه يُسمى 

(، وصايا توص كيفية االهتمام ٢٢: ٢٢، وروج ١٨: ١٠، ففي العهد القديم )تثنية (٥: ٦٨" )مزمور األََراِم ِ 

: ٢9)أيوب  ".َواْليَتِيمَ  ...اْلِمْسِكيَن  ألَن ِي أَْنقَْذتُ "والتعام  معهم... أما عن أيوب حين تحدث عن بره الشوص يقو : 

هل تهتم أنت . (١٧، ١٦: ١شعياء إ" ) اْقُضوا ِلْليَتِيِم. َحاُموا َعِن األَْرَملَةِ .. اِْغتَِسلُوا. تَنَقَّْوا"شعياء يقو : ، وإ(١٢

 بتمكيين المحبة لهؤالء؟؟  أيضـًا

 

 االنفصا   ثالـثـًأ:

: ٢كورنثوس ١) "نَْحُن لَْم نَأُْوْذ ُروَح اْلعَالَمِ "ولكن (... ٣٠: ١٤العالم قد وضع في الشرير. رئيسه إبليس )يوحنا 

يِر حَ  بَذََ  نَْفَسهُ ألَْجِ  َوَطايَانَا، ِليُْنِقذَنَا ِمنَ "ألن يسوع ( ١٢ ر ِ ، (٤: ١)غالطية  "َسَب إَِراَد ِ هللاِ َوأَبِينَااْلعَالَِم اْلَحاِضِر الش ِ

 َمْن ُهَو الَِّذي يَْغِلُب اْلعَالََم، إاِلَّ " ، "ألَنَّ ُك َّ َمْن ُوِلَد ِمَن هللاِ يَْغِلُب اْلعَالََم. َوهِذِه ِهَي اْلغَلَبَةُ الَّتِي تَْغِلُب اْلعَالََم: إِيَمانُنَا"

 (٥، ٤: ٥يوحنا ١) الَِّذي يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع ُهَو اْبُن هللاِ؟

(، نهرب من الفساد الذي فيه. يكفي أن نحيا ٢: ١٢لكن علينا أن نكون منتبهين وال نشابه أو نقلد العالم )رومية 

، َولَْيَس َكالَِّذينَ "(، ال نتركه يحيا فينا. ١١: ٢بطرس ١كغرباء ونزالء ) ، بَْ  َكعَبِيِد  َكأَْحَرار  يَّةُ ِعْنَدُهْم ُستَْر ٌ ِللشَّر ِ اْلُحر ِ

َم اْلَمِعيَشِة، لَْيَس ِمَن اآلِب بَْ  " (،١٦: ٢بطرس ١) "هللاِ  ِمَن ألَنَّ ُك َّ َما فِي اْلعَالَِم: َشْهَو َ اْلَجَسِد، َوَشْهَو َ اْلعُيُوِن، َوتََعظُّ

في القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بال عيب في االبتهاج  .. وعلينا أن نثق(١٦: ٢يوحنا ١) "اْلعَالَمِ 

(.. نحفظ أنفسنا في محبة هللا القادر  أن تحفظنا واثقين أن "إله السالم نفسه يقدسنا بالتمام ولتحفظ أرواحنا ٢٤)يهوذا 

(، حينئذ نستطيع أن نقو  مع ٢٣: ٥تسالونيكي  ١وأنفسنا وأجسادنا كاملة بال لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح )

ا ِمْن ِجَهتِي، فََحاَشا ِلي أَْن أَْفتَِوَر إاِلَّ بَِصِليِب َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ، الَِّذي بِِه قَْد ُصِلَب الْ "بولس   ْلعَالَمعَالَُم ِلي َوأَنَا لِ َوأَمَّ

 (. ١٤: ٦)غالطية 
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 أسئلة للبحث وتكملة الدراسة الشوصية

  صموئي  آللياب وقا : "أمام الرب مسيحه" فأعطاه الرب درسا هاماً، ما هو في ضوء دراستك هذا نظر

 (.١٦صموئي  ١األسبوع )

   بحث عن ا (.٤٥: ٦رير .. التي تنجس اِنسان )لوقا قلوب الناس تورج األفكار الشمن ألنه من الداو
 سوع في هذه النقطة. شواهد أورى من التي درسناها هذا األسبوع تؤكد تعليم الرب ي

  ليست فقط "الديانة" التي وصفت بتعبير "الطاهر " هناك أشياء أورى في األعداد اآلتية تحم  نفس اللقب
 . ٨: ٢تيموثاوس ١، ٥: ١تيموثاوس ١، ٨: ٥ ى، مت١٧: ٣ما هي؟ يعقوب 

 " َيرِ  ْسُت أَْسأَُ  أَْن تَأُْوذَُهْم ِمَن اْلعَالَِم بَْ  أَْن تَْحفََظُهْم ِمنَ ل ر ِ . ماذا تؤكده هذه الصال . (١٥: ١٧" )يوحنا الش ِ

 وأي اآليات التي درسناها يمكن أن نضعهما معاً..

 عمة وإلى درس قادم. الرب يزيدك ك  ن

 

 salam_akeed@yahoo.com  يمكنك ارسا  أي مشاركات أو استفسـارات إلى البريد االلكتروني: 

يَانَةُ الطَّاِهَر ُ النَِّقيَّةُ ِعْنَد هللِا اآلِب ِهَي هِذِه: اْفتِقَاُد  اَلد ِ

 (٢٧: ١يعقوب )  اْليَتَاَمى َواألََراِمِ  فِي ِضيقَتِِهمْ 
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