دراسـة في رسالة يعـقوب

رسالة يعقوب "الطريق إلى النضج الروحي"
الدرس األول
مقدمة عامة عن الرسالة

في رحلة جديدة من رحالتنا مع أسفار الكتاب المقدس ،نبدأ هذه المرة الدخول إلى المياه العميقة " ُه ْم َرأَ ْوا أَعْ َما َل
ُمْق "(مزمور  ،) 24: 107ولقد شجع الرب بطرس بعد ليلة فشل أن يبعد إلى العمق ،وهناك
الرَّ بِّ َو َع َجا ِئ َب ُه فِي ْالع ِ
وجد السمك الكثير (لوقا  ،)4 :٥ونجد أيضا ً الروح القدس يشجعنا أيضا ً أن نتقدم إلى الكمال (عبرانيين  ،)1 :٦وأن
نكون " ُم َتأ َ ِّ
ان " (كولوسي  ،)7 :2حتى لو كنا في وقت ضعف كلمة الرب
ِّين فِيهَِ ،وم َُو َّطد َ
ِين َو َم ْب ِني َ
صل َ
اإلي َم ِ
ِين فِي ِ
هي الطعام القوي (عبرانيين  )14 :٥الذي يغذي ويبني إنساننا الجديد .
من هو يعقوب كاتب الرسالة؟؟
كان اسم يعقوب شائعا ً في العهد القديم (تك ) 2٦: 2٥وفي تاريخ العهد الجديد العديد من األشخاص حملوا هذا االسم:
.1
.2
.٣
.4

يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا ،صياد السمكُ ،دعي أن يكون تلميذاً للرب ،ويسمى ابن الرعد ألن شخصيته
انفعالية حادة (متى 1٨ :4ـ  ،22مرقس  ،17 :٣ولوقا  ٥1 :٩ـ  ،)٥٦وهو أول التالميذ الذين استشهدوا
من أجل الرب على يد هيرودس سنة  44ميالدية (أعمال الرسل  1 :12ـ .)2
يعقوب ابن حلفى تلميذ آخر ليسوع (متى  ،٣ :10أعمال  )1٣ :1ال نعرف عنه سوى القليل (مرقس :2
 ،)14يقول بعض الدارسين أنه أخو الوي (متى العشار) الذي كان يلقب بابن حلفى أيضاً.
يعقوب أخو يهوذا (لوقا  ،1٦ :٦وأعمال )1٣ :1
يعقوب أخو الرب وفي األغلب هو من كتب الرسالة ،ولكنه بكل اتضاع لم يقدم نفسه كأخي الرب وال
هللا َوالرَّ بِّ َيس َ ْ
يح " (يعقوب ( )1 :1متى  ٥٥ :1٣ـ
نعرف عنه أكثر من هذاولكن " َيعْ قُوبُ َ ،ع ْب ُد ِ
ُوع المَسِ ِ
 ،٥٦مرقس  ،٣ :٦وغالطية .)1٩ :1و لم يوضع في قائمة الرسل (متى  ،٣ :10لوقا )1٦ :٦
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ماذا عن أخوة يسوع؟ البعض يرجح أنهم أبناء يوسف ،وأنهم لم يكونوا مؤمنين بيسوع في البداية (يوحنا ،)٥ :7
ولكن تغير الحال بحسب (أعمال  1٣ :1ـ ،)14
أصبح قائداً للكنيسة في أورشليم وهو من خلفية يهودية تقليدية ،وعلى معرفة جيدة وعميقة بالعهد القديم ،إذ قد
استخدم أمثلة وتشبيهات وتعبيرات ستنتاولها تفصيليا ً في دراستنا.
تمتع بظهور منفرد من الرب بعد القيامة (1كورنثوس  .)7 :1٥ويذكر ضمنا ً أنه معلم (يعقوب  ،)1 :٣وكان محبا ً
للفقراء ويتعاطف معهم (يعقوب  ،)٥ :2ويحذر من سوء معاملتهم (.)4 :٥
تكلم عن أهمية الصالة والعالقة العميقة مع الكلمة (يعقوب 2٣ :1ـ 1٣ :٥ ،2٥ـ .)1٩
ُيحب الرب يسوع ويلقبه رب المجد (يعقوب  ،)1 :2وينتظر رجوعه ( ،)7 :٥استخدم أيضا ً تعبير رب الجنود (:٥
 )4وهذا التعبير لم يُـستخدم في العهد الجديد إال من خالل يعقوب بجانب اقتباس بولس لهذا التعبير مرة واحدة في
(رومية .)2٩ :٩
استخدم أمثلة توضيحية من العهد القديم (يعقوب  11 :٥ ،2٥ ،21 :2ـ )1٨ ،17
بسبب حكمته كما لو كان رفع اإل عاقة عن التبشير لليهود في أي مكان ،فكتب رسالة للكنيسة اليهودية خارج حدود
فلسطين
حل مشكلة األمم الراجعين للرب وذلك بقرارات مؤتمر أورشليم (أعمال )17 – 1٣ : 1٥
أخيراً بسبب حكمته وحساسيته الروحية ،أقر مع بطرس ويوحنا رسولية بولس (غالطية  ٦ :2ـ .)٩
لمن ُكتبت هذه الرسالة
ُكتبت باليونانية وال يوجد دليل على ترجمتها لآلرامية ،كتبت لالثنى عشر سبطا ً (يهود الشتات) أي الموجودين
خارج فلسطين ،وهناك رأي أنها لكل اليهود وليست للمؤمنين منهم فقط اعتماداً على األعداد (1 :4ـ  ،)10ولكنه
يكلم المؤمنين من اليهود ألنه يذكرهم بأهمية الوالدة الثانية ( ،)1٨ :1ويتحدث عن االسم الحسن الذي ُدعي علينا
( ،)7 :2ومجيء ربنا ( .)7 :٥ولو كان الكالم موجه ليهود غير مسيحيين لكان عليه أن يذكر أجزاء تقود للرجوع
للرب.
مكان الكتابة وزمانها
أورشليم ،وكتـبت حوالي سنة  4٦ميالدية ،قبل مؤتمر أورشليم ،وهي واحدة من أقدم الرسائل قبل رسالة رومية
وغالطية ،ويرى فيها أن المسيحيين كانوا يجتمعون في المجامع اليهودية (يعقوب .)2 :2
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التشابه مع إنجيل متى
إنجيل متى

رسـالة يعقوب

َطرُودِينَ ُ ...
طوبَى لِ ْلم ْ
ُ
طوبَى لَ ُك ْم إِ َذا َع َّيرُو ُك ْم َو َطرَ ُدو ُك ْم
(متى  10 :٥ـ .)12

اربَ ُم َت َنوِّ َعةٍ،
اِحْ سِ بُوهُ ُك َّل َفرَ ٍح يَا إ ِ ْخ َوتِي حِي َنمَا َت َق ُعونَ فِي َتجَ ِ
(يعقوب .)2 :1

كونوا أَن ُتم كامِلين ،كما أَنَّ أَبا ُك ُم السَّماويَّ كامِل( .متى :٥

لِ َكيْ َت ُكو ُنوا َتا ِّمينَ َو َكا ِملِينَ َغ ْيرَ َناقِصِ ينَ فِي َشيْ ٍء( .يقعوب
.)4 :1

ح َد
ْن ،ألَ َّن ُه إِمَّا أَنْ ُي ْبغِضَ ا ْل َوا ِ
الَ َي ْق ِد ُر أَحَ ٌد أَنْ ي َْخ ِد َم َس ِّي َدي ِ
َ
اآلخر (متى )24 :٦
َو ُيحِبَّ

الز َناةُ َو َّ
أَ ُّيهَا ُّ
َاوةٌ هللِ؟
الزوَ انِي ،أَمَا َتعْ َل ُمونَ أَنَّ مَحَ َّب َة ا ْلعَالَ ِم َعد َ
َ
َف َمنْ أَرَ ا َد أنْ َي ُكونَ ُمح ًِبا لِ ْلعَالَ ِمَ ،ف َق ْد صَارَ َع ُد ًوا هللِ (يعقوب
)4 :4
ْ
َ
ٌ
ُ
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
حكمَة ،فليَطلبْ مِنَ هللاِ الذِي يُعْ طِ ي
َوإِ َّنمَا إِنْ كانَ أحَ دك ْم تعْ ِوزهُ ِ
َ
َ
ا ْلجَ مِيعَ بِ َس َخا ٍء َوالَ ُي َع ِّيرَُ ،ف َسيُعْ طى له (يعقوب )٥ :1
َان َت ْشفِي ا ْلم َِريضَ َ ،والرَّ بُّ ُيقِي ُم ُه (يعقوب :٥
َو َ
صالَةُ اإلِيم ِ
)1٥
َو ْل َي ْف َتخ ِِر األَ ُ
خ ا ْل ُم َّتضِ ُع ِبارْ تِ َفا ِعهِ( ،يعقوب )٩ :1

.)4٨

ج ُدواِ .ا ْقرَ عُوا ُي ْف َتحْ لَ ُك ْم َ ...ف ُك ُّل مَا
اِسْ أَلُوا ُتعْ َط ْوا .ا ُ ْطلُبُوا َت ِ
ُتري ُدونَ أَنْ َي ْف َع َل ال َّناسُ ب ُك ُم ا ْف َعلُوا ه َك َذا أَ ْن ُت ْم أَ ْيضًا ب ِه ْم ،ألنََّ
ِ
ِ
ِ
ه َذا ه َُو ال َّنامُوسُ َواألَ ْن ِبيَا ُء( .متى )12 -7 :7
طوبى للمساكين بالروح ،ألن لهم ملكوت السموات (متى
)٣ :٥
ضبُ َعلَى أَخِي ِه بَاطِ الً
َوأَمَّا أَ َنا َفأَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنَّ ُك َّل َمنْ ي َْغ َ
جبَ ا ْل ُح ْك ِم (متى )22 :٥
َي ُكونُ مُسْ َت ْو ِ
َاواتَِ ،فإِ َّن ُه ْم
ِا ْفرَ حُوا َو َت َهلَّلُوا ،ألَنَّ أَجْ رَ ُك ْم عَظِ ي ٌم فِي ال َّسم َ
ه َك َذا َطرَ ُدوا األَ ْن ِبيَا َء الَّذِينَ َق ْبلَ ُك ْم(.متى )12 :٥
أَ ْيضًا َسمِعْ ُت ْم أَ َّن ُه قِي َل لِ ْلقُ َدمَا ِء:الَ َتحْ َن ْ
ف لِلرَّ بِّ
ثَ ،ب ْل أَ ْو ِ
ك (متى )٣٣ :٥
أَ ْقسَا َم َ
لَ ْيسَ ُك ُّل َمنْ َيقُو ُل لِي :يَا رَ بُّ  ،يَا رَ بُّ ! ي َْد ُخ ُل َملَ ُكوتَ
َاواتَِ .ب ِل الَّذِي َي ْف َع ُل إِرَ ا َد َة أَبِي ( ...متى )2٣ -21 :7
ال َّسم َ
طوبى للمساكين بالروح ،ألن لهم ملكوت السموات ُ
طوبَى
لِ ْلحَ َزا َنى ،ألَ َّن ُه ْم َي َتع ََّز ْونَ (متى )٣ :٥

َ
َان الَ َيصْ َن ُع بِرَّ هللا (يعقوب )20 :1
ألنَّ َغضَبَ اإلِ ْنس ِ
ُخ ُذوا يَا إِ ْخ َوتِي ِم َثاالً الحْ تِمَا ِل ا ْل َم َش َّقا ِ
ت َواألَ َناةِ :األَ ْن ِبيَا َء الَّذِينَ
َت َكلَّمُوا ِباسْ ِم الرَّبِّ ( .يعقوب )10 :٥
ضَ ،والَ ِب َقس ٍَم َ
آخرَ َ .ب ْل لِ َت ُكنْ
الَ َتحْ لِفُوا ،الَ ِبال َّسمَا ِءَ ،والَ ِباألَرْ ِ
َن َع ْم ُك ْم َن َع ْم (يعقوب )12 :٥
مَا ا ْل َم ْن َف َع ُة يَا إِ ْخ َوتِي إِنْ َقا َل أَحَ ٌد إِنَّ لَ ُه إِيمَا ًنا َولكِنْ لَ ْيسَ لَ ُه
صهُ؟ ( ....يعقوب -14 :2
أَعْ مَالٌَ ،ه ْل َي ْق ِد ُر اإلِي َمانُ أَنْ ي َُخلِّ َ
)1٦
ا َّتضِ عُوا قُدَّا َم ال َّربِّ َف َيرْ َف َع ُك ْم( .يعقوب )10 :4

سمات عامة في كتابة الرسالة
جمل بسيطة ،ومباشرة وقصيرة ،تتشابه مع سفر األعمال في التعبيرات اآلتية
التعبير
تعبير أحباء

الشاهد في رسالة يعقوب
" يا إخوتي األحباء" (يعقوب 1٩ ،1٦ :1و :2
)٥

الشاهد في سفر أعمال الرسل
"ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس"
(أعمال )2٥ :1٥

تعبير الراجعين

َن ا ْلحَ ِّق َفرَ َّدهُ
أَ ُّيهَا اإلِ ْخ َوةُ ،إِنْ َ
ض َّل أَحَ ٌد َب ْي َن ُك ْم ع ِ
ضالَ ِل َط ِريقِهِ،
أَحَ ٌدَ ،ف ْل َيعْ لَ ْم أَنَّ َمنْ رَ َّد َخاطِ ًئا َعنْ َ

جعِينَ إِلَى
لِذلِ َ
ك أَ َنا أَرَ ى أَنْ الَ ُي َث َّق َل َعلَى الرَّ ا ِ
هللاِ مِنَ األُم َِم( ،أعمال )1٩ : 1٥
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ي َُخلِّصُ َن ْفسًا مِنَ ا ْلم َْوتَِ ،و َيسْ ُت ُر َك ْثرَ ًة مِنَ
( يعقوب )20 -1٩ :٥
"ا ْفتِ َقا ُد ا ْل َي َتامَى َواألَرَ ام ِِل فِي ضِ ي َقت ِِه ْم" (يعقوب :1
)27
”ا ْل َقادِرَ َة أَنْ ُت َخلِّصَ ُنفُو َس ُك ْم( ".يعقوب )21 :1
ا ْل َخ َ
طايَا.

تعبير افتقاد
التعبير العبري نفوسكم

" َك ْيفَ ا ْف َت َق َد هللا ُ أَوَّ الً األ ُ َم َم" (أعمال :1٥
)14
"أَ ْز َعجُو ُك ْم ِبأ َ ْق َوالُ ،م َقلِّ ِبينَ أَ ْنفُ َس ُك ْم" (أعمال
)24 :1٥
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التركيز على أن اإليمان الحقيقي البد أن يثمر أعمال محبة وصالح ..
َ
ون أعْ َمال َمي ٌ
ُوح َمي ٌ
ِّت( ".يعقوب : 2
اآلية المفتاحية  ":ألَ َّن ُه َك َما أَنَّ ْال َج َس َد ِب ُد َ
اإلي َمانُ أَيْضً ا ِب ُد ِ
ِّت ،ه َك َذا ِ
ون ر ٍ
)2٦
كتبت الرسالة لمعالجة مشاكل كثيرة انتشرت بين المؤمنيين في حياتهم الشخصية.
كلمات متكررة في الرسالة اإليمان ..األعمال ..الصبر ..الصالح

يمكنك ارسال أي مشاركات أو استفسـارات إلى البريد االلكترونيsalam_akeed@yahoo.com :
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