دراسـة في رسالة يعـقوب

رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"
الدرس التاسع عشـر
ق" (رومية )12:12
صا ِب ِرينَ ِفي ِ
" َ
الض ْي ِ
األعداد التالية تحمل رسالة تشجيع لألخوة المتألمين بسبب ظلم األغنياء وطمعهم ،وموقف هللا الذي يبدو صامتا ً تجاه
ت َخ َ
اي .لَ ْوالَ قَ ِلي ٌل لَزَ ِلقَ ْ
هذا الظلم ،ويذكرنا ذلك الحديث بما مر به آساف حين قال " :أ َ َّما أَنَا فَكَا َد ْ
ط َواتِي" .
ت ت َِز ُّل قَ َد َم َ
يسرا ،وتبدل تفكيره حين دخل مقادس العلي وتقابل مع
(مزمور  .)2 :٧٣حين رأى الشر يسود وحياة الظالمين أكثر ً
ض( ".مزمور  )25 :٧٣وهنا أيضا ً يوجه يعقوب
اء؟ َو َمعَكَ الَ أ ُ ِري ُد َ
هللا ،وحينئذ ترنم " َم ْن ِلي فِي ال َّ
س َم ِ
ش ْيئًا فِي األ َ ْر ِ
َ
َ
َ
ْ
س ُك ْم( ".لوقا " .)1٩ :21فَتَأنَّ ْوا أيُّ َها
صب ِْر ُك ُم اقتَنُوا أ ْنفُ َ
قارئيه إلى نفس روشتة العالج المضمونة ،وكأنه يقول" :بِ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ض الث ِمينَ ُمتَأ ِنيًا َعل ْي ِه َحتى يَنَا َل ال َمط َر ال ُمبَ ِك َر َوال ُمتَأ ِخ َر.
اإل ْخ َوة ُ إِلَى َم ِج ِ
يء َّ
بُ .ه َوذَا ْالفَالَ ُح يَ ْنت َِظ ُر ث َ َم َر األ َ ْر ِ
الر ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
ب" (.)٨ ،٧
فَتَأن ْوا أنت ْم َوث ِبتوا قلوبَك ْم ،أل َّن َم ِجي َء َّ
ب ق ِد اقت ََر َ
الر ِ
تنقسم األعداد من  ٧ـ  ١١إلى ثالثة موضوعات:
(سندرس الموضوع األول فقط في هذا الدرس)

صنَ ْعت ُ ْم َم ِشيئَةَ ِ
هللا تَنَالُونَ ْال َم ْو ِع َد " (عبرانيين  .)٣٦ :1٠تربط
 .1دعوة للصبر :ألَنَّ ُك ْم تَحْ ت َاجُونَ ِإ َلى ال َّ
صب ِْرَ ،حتَّى إِ َذا َ
الفاء في كلمة فَتَأَنَّ ْوا ما قبل بما يأتي بعده .فمن رفض األمور العالمية األرضية وطلب ما فوق حيث المسيح جالس
(كولوسي  . )2 ،1 :٣فهو يحثهم على الصبر أي التأني ويكرر الكلمة ثالث مرات في عددين .ماذا يقصد بذلك وما
قيمة التأني؟
التأني والصبر مرادفان لكلمة واحدة ،وهو حماية وضبط للنفس من القرارات المندفعة وخاصة في وقت الغضب،
يحثهم على التأني تجاه األمور الحادثة.
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ام ، .تَ َعقُّ ُل
ب َكثِ ُ
ض ِ
ير ْالفَ ْه ِمَ ، ،وبَ ِطي ُء ْالغَ َ
ض ِ
المتأني هو اإلنسان الذي يتحلى بالصبر" ،بَ ِطي ُء ْالغَ َ
ب يُ َ
س ِكنُ ْال ِخ َ
ص َ
ضبَهُ"( ،أمثال .)11 :1٩ ،1٨ :15 ،2٩ :1٤
ان يُب ِْط ُ
ئ َغ َ
اإل ْن َ
ِ
س ِ
وجميعنا نحتاج أن نتحلى بالتأني والروح القدس يثمر فينا طول أناة (غالطية  .)22 :5وإحدى سمات المحبة
الحقيقية أنها تتأنى وترفق (1كورنثوس  .)٤ :1٣ويوصينا ايضا ً بولس أن نتأنى على الجميع (1تسالونيكي .)1٤ :5
ت"2( ،تيموثاوس  ،)2٤ :2وذلك ألن " ُ
الروحِ َخي ٌْر ِم ْن
ُورا َعلَى ْال َم َ
شقَّا ِ
طو ُل ُّ
صب ً
ألن عبد الرب ال بد أن يكون " َ
الروحِ( ".جامعة )٨ :٧
ت َ َكب ُِّر ُّ
ثم ما هو األمر الثاني الذي ذكره ليشجعهم على التأني
ب "  ...مجيء الرب حقيقة تمأل النفس بالرجاء ،هذا الرجاء يُطهر وأيضا ً يمأل النفس تعزية (1يوحنا
" َم ِجي َء َّ
الر ِ
ً
 2 :٣ـ  )٣فيعقوب يشجع قارئيه على الصبر والتأني ألن وصول الرب في مجيئه الثاني سيحدث حتما (1كورنثوس
 )2٣ :15كما أن عمل كل واحد منا سيمتحن كما بنار ،وفي الدينونة األخيرة ال بد أننا جميعا ً سنظهر أمام كرسي
المسيح (1كورنثوس 2 ،1٣ :٣كورنثوس  )1٠ :5وربما كان يقصد أن مجيء قضاء الرب على األمة اليهودية التي
رفضت وقتلت رئيس الحياة سيأتي وقد حدث بالفعل.
قوانين الزرع والحصاد
يستخدم صورة توضيحية شائعة في المجتمع اليهودي " ْالفَالَ ُح" والكلمة تحمل معنى من يحرث األرض ويعدها.
وألن الثمر الثمين يحتاج لعمل شاق ،انتظار وتوقع بصبر ،والثمر ال يأتي بسبب مهارة الفالح أو قوته ولكن للزرع
والحصاد قوانين تتحكم في عملية اإلثمار ،فمثالً حرث االرض كبداية للزراعة أمرا ً ال غنى عنه ،إلعداد األرض
قبل أن يغرس فيها البذار .المياه (المطر المبكر والمتأخر) ،والصبر (التأني) ،واإلضاءة (النور) ،وأمور أخرى
كثيرة.
هل هناك أي إشارة روحية لهذه القوانين؟؟ نعم فالحة هللا "زرعه" (١كورنثوس  ،)٩ :٣تحتاج إلى:
ْ
 .١الحرث" :احْ ُرثُوا أل َ ْنفُ ِس ُك ْم َح ْرثًا ،فَإِنَّهُ َو ْقتٌ ِل َ
ي َويُ َع ِل َم ُك ُم ْال ِب َّر( " .هوشع .)12 :1٠
ب َّ
الر ِ
طلَ ِ
ب َحتَّى َيأ ِت َ
 .٢المياه" :ا ُ ْ
ط َر ْال ُمبَ ِك َر َعلَى َح ِق ِهَ ،ويُ ْن ِز ُل َعلَ ْي ُك ْم َم َ
ط ِر ...ألَنَّهُ يُ ْع ِطي ُك ُم ْال َم َ
ان ْال َم َ
ب ْال َم َ
ط ًرا
طلُبُوا ِمنَ َّ
الر ِ
ط َر فِي أَ َو ِ
ُمبَ ِك ًرا َو ُمتَأ َ ِخ ًرا" (زكريا  ،1 :1٠يوئيل  .) 2٣ :2فالمطر المبكر يأتي في أكتوبر (لإلنبات وهو يرمز للتوبة وبداية
عمل هللا في النفس وتجاوبها مع عمل نعمته) والمطر المتأخر (في الربيع أي مارس وأبريل) وأهميته الكتمال
النضج (ويرمز لالمتالء بالروح القدس).
ض ْال َجيِ َدةِ ،ه َُو الَّذِينَ يَ ْس َمعُونَ ْال َك ِل َمةَ فَيَحْ فَ ُ
صب ِْر".
صا ِلحٍَ ،ويُثْ ِم ُرونَ بِال َّ
ظو َن َها فِي قَ ْل ٍ
 .٣الصبرَ " :والَّذِي فِي األ َ ْر ِ
ب َجيِ ٍد َ
(لوقا ) 15 :٨
ئ ِإ َليْكَ " (مزمور .)11 :11٩
 .٤األرض الجيدة :من يسمع كلمة هللا ويحفظها " َخ َبأْتُ َكالَ َمكَ فِي قَ ْل ِبي ِل َك ْيالَ أ ُ ْخ ِط َ
س ُك ْم " (يعقوب .)21 :1
ص نُفُو َ
 .5البذار :هي كلمة هللا "فَا ْقبَلُوا بِ َو َدا َع ٍة ْال َك ِل َمةَ ْال َم ْغ ُرو َ
سةَ ْالقَاد َِرة َ أ َ ْن تُخ َِل َ
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س ْالبِ ِر( "...مالخي .)2 :٤
 .٦الضوء :الشمس " َولَ ُك ْم أَيُّ َها ْال ُمتَّقُونَ اس ِْمي ت ُ ْش ِر ُق َ
ش ْم ُ
الخالصة إذن :الثمر الثمين يحتاج أن نستمر في التوقع واالنتظار لعمل هللا في حياتنا ،فهناك فترة زمنية ما بين
الزرع والحصاد تختلف من شخص آلخر ،كما تختلف أنواع وتوقيتات الثمار المختلفة ولكن ما يجب أن نكون واثقين
اج”.
ص ُد فِي َو ْقتِ ِه ِإ ْن ُكنَّا الَ نَ ِك ُّل"( .غالطية .)٩ :٦و "الَّذِينَ َي ْز َرعُونَ ِبال ُّد ُموعِ َيحْ ُ
سنَحْ ُ
منه ،أننا " َ
صدُونَ ِباال ْب ِت َه ِ
(مزمور  ،)5 :12٦وسنحصد من نفس نوع الزرع (2كورنثوس  )٦ :٩فإذا رجعنا إلى يعقوب فهو يشجع قارئيه أن
يحتملوا ضيقهم بال تذمر وجروحهم بال رغبة في االنتقام حتى لو لم تظهر تدخالت الرب السريعة في ظروفهم
الرؤْ يَا بَ ْع ُد ِإلَى ْال ِميعَادَِ ،وفِي النِ َهايَ ِة تَتَ َكلَّ ُم َوالَ ت َ ْكذِبُ " .
فعليهم أن ينتظروا رؤية مجيئه في الوقت المعين ألن " ُّ
(حبقوق .)٣ :2
ْ
ئ (عبرانيين  .)٣٧ :1٠والرب وحده هو الذي يقوي ويثبت ويمكن بالنعمة
سيَأتِي اآلتِي َوالَ يُب ِْط ُ
و"بَ ْع َد قَ ِليل ِجدًّا َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
س ِة،
(1بطرس  )1٠ :5وبكل تأكيد هو قادر أن يمألنا بالصبر ألنه "إله الصبر وهو "يُثبِتَ قلوبَك ْم بِال ل ْو ٍم فِي الق َدا َ
ع ْال َم ِسيحِ َم َع َج ِميعِ قِدِي ِسي ِه .المسيح مع جميع قديسيه" (1تسالونيكي ،)1٣ :٣
يء َربِنَا يَ ُ
ام هللاِ أَبِينَا فِي َم ِج ِ
سو َ
أ َ َم َ
ويثبتنا في كل عمل صالح (2تسالونيكي .)1٧ ،1٦ :2
ان َو ُمك َِم ِله"ِ (عبرانيين  ،)2 :12ونهتم بما فوق ال بما هو على األرض
لنثبت إذا أنظارنا على يسوع " َرئِ ِ
يس ِ
اإلي َم ِ
ً
(كولوسي  ،)2 :٣فاقتراب مجيء الرب يدفعنا نحن أيضا أن نصحى للصلوات (1بطرس  .)٧ :٤ونسهر (مرقس
يرة ُ" (1يوحنا .)1٨ :2
" ،)٣5 ،٣٣ :1٣أَنَّ َها السَّا َ
عةُ األ َ ِخ َ

" ُه َو َذا ْالفَالَ ُح يَ ْنت َ ِظ ُر ثَ َم َر
ض الث َّ ِمينَ " (يع )٧ :5
األ َ ْر ِ
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