دراسـة في رسالة يعـقوب

رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"
الدرس السابع عشـر
س ٌن ِلي " (مزمور )28 :73
" أ َ َّما أَنَا فَاال ْق ِت َرابُ إِلَى هللاِ َح َ
يوجه يعقوب دعوة للمؤمنين ...ما هي؟ يريدهم أن يتجاوبوا مع صوت الرب لهم بالرجوع إليه ليكونوا في شركة
معه ،فاهلل ينتظر أن يسمع من كل واحد منا" :أَقُو ُم َوأ َ ْذهَبُ ِإلَى أَبِي " (لوقا  )١8 :١٥فمحبة العالم تجعل هناك
ار ْ
اصلَةً بَ ْينَ ُك ْم َوبَيْنَ ِإل ِه ُك ْم( "...إشعياء  ،2 :٥٩مزمور .)١8 :٦٦
ت فَ ِ
ص َ
فاصالً أو مسافة بين هللا والناس .." :آثَا ُم ُك ْم َ
ب ِإلَ ْي ُك ْم( "...يعقوب  .)8 :٤والسبيل لالقتراب هو دم يسوع ألننا نحن
لذا ينبههم قائالً " :اِ ْقت َِربُوا ِإلَى هللاِ فَيَ ْقت َِر َ
البعيدين قد صرنا قريبين بدم المسيح (أفسس  ،)١3 :2إن طلبناه يوجد لنا ( 2أخبار  ،)2 :١٥والرجاء األفضل به
نقترب إلى هللا ،فلنتقدم بقلب صادق في يقين اإليمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي
(عبرانيين " ،)22 :١٠ ،١٩ :7فَ ْلنَتَقَ َّد ْم بِثِقَ ٍة إِلَى َع ْر ِش النِ ْع َم ِة" (عبرانيين  ،)١٦ :٤نقترب إليه في اسم يسوع
باإليمان ،وبكل تأكيد سيسرع للقائنا بتحنن ويركض (لوقا  ،)2٠ :١٥مبارك الرجل الذي يقترب إلى عرش النعمة
َّس " (الويين
بثقة ،ومهابةَ " :وت َْطلُبُونَ ِني فَت َِجدُونَ ِني ِإ ْذ ت َْطلُبُونَ ِني ِب ُك ِل قَ ْل ِب ُك ْم " (إرميا  " )١3 :2٩فِي ْالقَ ِري ِبينَ ِم ِني أَت َقَد ُ
،)3 :١٠
طاةَُ ،و َ
"نَقُّوا أ َ ْي ِديَ ُك ْم أَيُّ َها ْال ُخ َ
الرأْيَي ِْن " (يعقوب .)8 :٤
ط ِه ُروا قُلُوبَ ُك ْم يَا ذَ ِوي َّ
وكأنه سيوجه حديثه لشخص آخر وألن الرسالة موجهة إلى اليهود المؤمنين فالتعبيرات التي استخدمها كانت تستخدم
عند اليهود لإلشارة للتطهر والنقاوة ،فغسل األيادي هو عملة النقاء والبراءة " .اِ ْغتَ ِسلُوا .تَنَقَّ ْوا .اع ِْزلُوا ش ََّر أَ ْفعَا ِل ُك ْم
ش ِر قَ ْلبَ ِك " (إرميا  " ،)١٤ :٤اَل َّ
ش ِر " (إشعياء  " ،)١٦ :١اِ ْغ ِس ِلي ِمنَ ال َّ
يُ .كفُّوا َع ْن فِ ْع ِل ال َّ
طاه ُِر ْاليَ َدي ِْن،
ِم ْن أَ َم ِام َع ْينَ َّ
ب " (مزمور  ،٤ :2٤حزقيال  ،)2٦-2٥ :3٦وفي العهد الجديد لم يعد األمر ممارسات طقسية لطهارة
ي ْالقَ ْل ِ
َوالنَّ ِق ُّ
الجسد ولكن يقولِ " :لنُ َ
ف هللاِ " (2كورنثوس ،)١ :7
سةَ ِفي خ َْو ِ
س ِد َو ُّ
الروحُِ ،مك َِملِينَ ْالقَ َدا َ
ط ِه ْر ذَ َوا ِتنَا ِم ْن ُك ِل َدن َِس ْال َج َ
لذا فيعقوب أيضا ً ينبه ضمير قارئيه مشيرا ً إلى مسئوليتهم الشخصية أن يحذروا التلوث بأعمال الظلمة التي تمأل
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العالم من حولنا ،أما التطهير الداخلي فيصيغه الروح القدس الساكن فينا (١يوحنا  ،)3 :3طهروا قلوبكم من محبة
العالم وكرسوا نفوسكم لطاعة هللا.
ماذا عن ذوي الرأيين :هم من لهم قلب فقلب (مزمور  ،)2 :١2أي لهم نفسين ،وكيف ألحد أن يخدم سيدين (متى
 ،)2٤ :٦إذن يعقوب يطالبهم بحياة القداسة الداخلية ،والحياة الشاهدة الخارجية (قلوبكم ،وإيديكم).

دعوة للتوبة
ض ِح ُك ُك ْم إِلَى ن َْوحٍَ ،وفَ َر ُح ُك ْم إِلَى غ ٍَم" (يعقوب )٩ :٤
"ا ْكتَئِبُوا َونُو ُحوا َوا ْب ُكواِ .ليَت َ َح َّو ْل َ
أنها تأكيد للكالم السابق ،يدعوهم للتوبة العميقة وال يكتفوا بممارسات كصوم وتذلل ومسح ورماد ،فبدون توبة
ْ
ب"
صادقة حقيقية وعميقة ال نتوقع مراحم إلهية تغمرنا " :فَتُوبُوا َو ْ
ي أَ ْوقَاتُ ْالفَ َرجِ ِم ْن َوجْ ِه َّ
الر ِ
ار ِجعُواِ ..ل َك ْي ت َأ ِت َ
ي اس ِْمي َعلَ ْي ِه ْم2( "...أخبار األيام  ،)١٤ :7والحظ معي تعبير
ض َع َ
(أعمال  " ،)١٩ :3فَإِذَا ت ََوا َ
ش ْع ِبي الَّذِينَ ُد ِع َ
"ا ْكتَئِبُوا" ذكر هذا التعبير مرة واحدة ،ويشير الجتياز ظروف وضغوط صعبة ،وأيضا ً للشعور باليأس والحزن
والخزي بسبب الظروف الخارجية وبسبب الخطية.
أما النوح "نُو ُحوا" فهو إظهار الحزن العميق ،والعميق جداً ،والبكاء "ا ْب ُكوا"هو التعبير عن هذا الحزن الذي يمأل
القلب ،فعندما سمع عيسوا كالم أبيه صرخ صرخة (تكوين  ،)3٤ :27ودموع بطرس حين تبع الرب من بعيد،
مرا (مرقس  )72 :١٤وهنا نفهم دعوة يعقوب لهم باالنتقال لالتجاه المضاد،
وإلتقت عيناه بعيني الرب فبكى بكا ًء ً
فبدالً من محبتهم للعالم والمعبر عنها في سلوكهم ومظهرهم الخارجي يدعوهم إلى تغيير داخلي حقيقي .عوضـًا عن
ت ال َّ
ش ْو ِك
ص ْو ِ
مظاهر التقوى التي ال تحمل قوة بين جوانبها ليكون لهم جوهر وعمق الحياة والشركة مع هللا "ألَنَّهُ َك َ
ْ
ض ِحكُ ْال ُج َّها ِل " (جامعة  ،)٦ :7وطوبى للحزانى (في نظر العالم) ألنهم يتعزون" ،أل َ َّن ال ُح ْزنَ
تَحْ تَ ْال ِقد ِْر ه َكذَا َ
ص بِالَ نَ َدا َم ٍة" (2كورنثوس .)١٠ :7
ب َم ِشيئَ ِة هللاِ يُ ْن ِش ُ
ئ ت َْو َبةً ِل َخالَ ٍ
س ِ
الَّذِي بِ َح َ

اتضعوا قدام الرب فيرفعكم
هللا هو الوحيد المرتفع العلي ،يستحق ويليق به أن نرفعه ،ولكي ترتفع يتحتم أن تتضع أوالً وأعظم مثال لنا هو الرب
يسوع ،الوديع المتواضع ،الذي أخلى ذاته آخذًا صورة عبد( ...فيلبي  ،)٩ ،8 :2هو الذي يقيم المسكين من التراب
ويرفع البائس من المزبلة (مزمور  ١ ،٦ :١٤7 ،7 :١١3بطرس  .)٦ :٥االتضاع عكس اختيار المتكآت األولى
(لو  ،)١٠ :١٤وقد علم الرب يسوع تالميذه درسـًا هامـ ًا في االتضاع حين حدثت بينهم مشاجرة فيمن يظن أنه يكون
أكبر (لوقا  ،)2٦ :22ولهذا ال تستكبر بل خف ،ألن الرب عال ويرى المتواضع أما المتكبر فيعرفه من بعيد
اضعًا َم َع إِل ِهكَ " (ميخا :٦
صا ِل ٌحَ ...وتَ ْسلُكَ ُمت ََو ِ
اإل ْن َ
سانُ َما ه َُو َ
(رومية  ،2٠ :١١مزمور " .)٦ :١38قَ ْد أَ ْخبَ َركَ أَيُّ َها ِ
.)8
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وس" (يعقوب )١١ :٤
"الَ يَذُ َّم بَ ْع ُ
وس َويَ ِدينُ النَّا ُم َ
اإل ْخ َوةُ .الَّذِي يَذُ ُّم أَخَاهُ َويَ ِدينُ أَخَاهُ يَذُ ُّم النَّا ُم َ
ض ُك ْم بَ ْعضًا أَيُّ َها ِ
ما هي المذمة؟؟ هي نشر معلومات تحتوي على أخطاء اآلخرين ،دائما ً في غيابهم.
أن تتكلم بخبث ،كلما تحط من قدر شخص أمام اآلخرين أو محاولة جذب االنتباه لنقط ضعف في اآلخرين في
غيابهم ،هو أن تقلل من صورة حسنة لشخص ما ،هي نفس الكلمة المذكورة في (١بطرس َ " ،)١2 :2ما َي ْفت َُرونَ
َعلَ ْي ُك ْم " (١بطرس  ،)١2 :2هذه الخطية تكشف نقص المحبة تجاه اآلخر .وإذا كررها الشخص كثيرا ً تصير عادة
تمتلك اإلنسان ثم تقيده .وألن الناموس يحث ويحرض على المحبة لآلخرين "ت ُ ِحبُّ قَ ِريبَكَ َكنَ ْفسِكَ " (غالطية :٥
ص َويُ ْهلِكَ  .فَ َم ْن أ َ ْنتَ يَا َم ْن تَ ِدينُ
 ،١٤ورومية  ،8 :١3ولوقا َ " )١8 :١٩و ِ
اض ُع النَّا ُم ِ
اح ٌد ه َُو َو ِ
وسْ ،القَاد ُِر أ َ ْن يُخ َِل َ
َغي َْركَ ؟" (يعقوب  )١2 :٤يُسمى الناموس ناموس الحرية أو الناموس الملكي ،هللا هو واضع القوانين التي تنسجم
معاً ،هللا قادر على كل شيء فمن أنت يا من تدين عبد غيرك (رومية .)٤ :١٤
احذر أن تدين غيرك في قلبك أو بكلماتك فكلمات الرب ال تقضوا على أحد فال يقضى عليكم (لوقا )37 :٦
اح َدةً َونَتَّ ِج ُر
سنَةً َو ِ
" َهلُ َّم اآلنَ أَيُّ َها ْالقَائِلُونَ  :نَ ْذهَبُ ْاليَ ْو َم أ َ ْو َغدًا إِلَى ه ِذ ِه ْال َمدِينَ ِة أ َ ْو تِ ْلكَ َ ،و ُهنَاكَ نَ ْ
ص ِر ُ
ف َ
َون َْر َب ُح"(يعقوب )١3 :٤
مرة أخرى تأتي أمامنا صورة لمحبة العالم ،يبدو أن كثيرين من الذين أرسل لهم يعقوب كانوا في حياة عالمية
متساهلة في جوانب كثيرة وهنا يبدو واضحـًا ثقتهم في أنفسهم ،دون االعتماد على الرب .يتحدثون وكأنهم يمتلكون
ف" معناها أن يسافر لمنطقة يقيم فيها ،ونرى أن
الوقت ويريدون أن يقضوا أيامهم كما يحلو لهم أما كلمة "نَ ْ
ص ِر ُ
يعقوب ال يدين العمل نفسه ،ولكن اتجاه القلب الذي ينشغل باألمور األرضية ويصنع كنزاً حيث يفسد السوس
والصدأ (متى .)١٩ :7
َارَ ،ي ْ
ض َم ِح ُّل" (يعقوب .)١٤ :٤
ظ َه ُر قَ ِليالً ث ُ َّم َي ْ
ِي َح َيات ُ ُك ْم؟ ِإنَّ َها بُخ ٌ
"أ َ ْنت ُ ُم الَّذِينَ الَ تَ ْع ِرفُونَ أ َ ْم َر ْالغَدِ! ألَنَّهُ َما ه َ
تنبيه أن ليس لهم معرفة دقيقة خاصة بالغد "الَ ت َ ْفت َِخ ْر ِب ْال َغ ِد أل َ َّنكَ الَ ت َ ْعلَ ُم َماذَا َي ِل ُدهُ َي ْو ٌم " (أمثال  .)١ :27الحظ معي
أنه ال يضع نفسه مع هذه الفئة إذ يؤكد على القيمة الغالية لهذه الحياة ،نعم حياة اإلنسان مثل دخان يظهر قليالً ثم
ب يَ ِب ْستُ " (مزمور  ،)١١ :١٠2فاإلنسان مثل العشب
يتالشى تمامـًا مثل الظل "أَي ِ
َّامي ك َِظل َمائِلَ ،وأَنَا ِمثْ ُل ْالعُ ْش ِ
أيامه ،كزهر الحقل كذلك يزهر ألنها ربما تعبر عليه فال يكون وال يعرفه موضعه بعد (مزمور ،)١٦ ،١٥ :١٠3
ِي ِري ٌح " (أيوب .)٩ :7
وإما أيوب فيقولَ " :حيَاتِي ِإنَّ َما ه َ
خالصة القول :حياة اإلنسان قصيرة مهما طالت السنين هي شيء مؤقت وغير مضمون.

للدراسة الشخصية:
في الشواهد التالية تحذير من أمر يكلمنا عنه في هذا الدرس ،فما هو .ما هي التحذيرات (أفسس  ،3١ :٤تيطس :3
١ ،2بطرس .)١ :2
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اإل ْخ َوة ُ" استخدم يعقوب هذا التعبير مرارا ً كثيرة ليذكرنا اننا أهل وعائلة بيت هللا من الشواهد اآلتية تأكيد لنفس
"أ َيُّ َها ِ
المعنى (متى  ،٤٠ :2٥ ،8 :23ولوقا  ،2١ :8رومية  ،2٩ :8عبرانيين .)١١ :2

اب ِإلَى
أَ َّما أَنَا فَاال ْق ِت َر ُ
ِ
س ٌن ِلي
هللا َح َ
مز 28 :37
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