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سنة   الثالثة  األلفّية  خدمات  لتقديم  1997تأسست  ومكّرسة  للربح  تهدف  ال  مسيحّية  مؤسسة  وهي  تعليمًا ، 
مجانًا. للعالم.  ننتج    كتابّيًا.  المقّدس،  الكتاب  إلى  يستند  للقادة  مسيحّي  لتدريٍب  المتزايدة  العالم  لحاجة  تلبيًة 

رئيسّية وهي  منهاجًا الهوتّيًا سهل االستخدام، مدعومًا بالتبرعات، وذو وسائط إعالمّية متعددة في خمس لغات 
)اإلنجليزّية، واإلسبانّية، والروسّية، والماندرين الصينّية، والعربّية(. ونوزَّع هذا المنهاج مجانًا لمن هم في أشد  
الحاجة إليه، في المقام األول على القادة المسيحيين الذين ال يستطيعون الحصول على الدراسة التقليدّية، أو  

كَتب كل الدروس وُتصمَّم وُتنتج في مؤسستنا، وتتشابه في األسلوب والنوعّية  ليس بمقدورهم تحّمل نفقاتها. تُ 
(. لقد برهنت هذه الطريقة الفريدة، والفّعالة من حيث تكلفتها،  History Channelلما تجده على قناة التاريخ ) 

متميز للفيديو في مجال  لتدريب القادة المسيحيين على فاعليتها في كل العالم. وقد ربحنا جائزة تيلي لإلنتاج ال
دولة. وُتنَتج مواد األلفّية الثالثة في شكل    ١٥٠التعليم واستخدام الرسوم المتحركة. ُيستخَدم منهاجنا اليوم في  

( ومطبوعات، وبث على اإلنترنت، وعن طريق محطات التلفزيون الفضائّية وكذلك  DVD)  سطوانات مدمجةا
 البث اإلذاعي )الراديو( والتلفزيونّي. 

 للمزيد من المعلومات عن خدمتنا وكيف يمكنك المشاركة نرجو زيارة موقعنا على اإلنترنت 
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 المقدمة 
 

ُمقرَّب   َصِديق  َأو  َأٍخ  َمْع  َنشْأت  َأنَّك  وَكبرُتم  َتَخيَّْل  َمًعا،  َوَتَتَعلَّمون  َمًعا،  َتْلَعبون  ُكْنُتم  ِإَليك. 
َأنَُّه   َأُخوك  َأْو  َصِديُقك  اّدَعى  َما،  َيْوم  ِفي  ُثمَّ  َحَياِتك.  ُمْعَظم  ِمْنك  َقِريًبا  ْخص  الشَّ َهذا  وكان  َمًعا. 

سيناريو خيالي. َفِفي سنين َحَياِته اأُلوَلى    "ُمْختاُر" هللا. ِبالنِّْسَبة لَيْعُقوب، َأْخو َيُسوع، َلْم َيُكْن َهذا مجرد
َكاَن َيُشك في كون َيُسوع ُهَو الُمخلِّص. ولكْن ِفي َوْقت الِحق ِمْن َحَياِته، َلْم ُيْصِبْح مجرد َتاِبع ِلَيُسوع،  

 ُه.  َقاِئد َكِنيَسة ُأوُرَشِليم، َوَكَتَب ِسْفًرا ِفي الَعْهد الَجِديد َيْحِمل اْسمَ  اَبْل َصاَر أيًض 
ْرُس األَ  لُ َهذا ُهَو الدَّ َمٌة ِإَلى ِرَساَلِة  " ، َوَقْد أَْعَطيَناُه الُعنَواَن  ِرَساَلةُ يَعُْقوبَ ِفي ِسْلَسَلِتنا عن    وَّ ُمقدِّ

ِمَن  َنَنا  ُتَمكِّ َأْن  َشْأِنها  من  التي  التمهيدّية  الَقَضاَيا  َمَن  َعَدٍد  ِإَلى  ْرِس  الدَّ َهذا  ِفي  َسَنَتَطرَُّق  َيْعُقوَب". 
 الوصول إلى َتْفِسيٍر َأِميٍن ِلَهذا الُجْزِء ِمَن الَعْهِد الَجِديِد.  

إِ  َمٌة  "ُمقدِّ َمْوُضوَع  الرسالة،  سُنَغّطي  َخْلفّيَة  في  َأوَّاًل  سَنبَحُث  َناِحَيَتيِن.  ِمْن  َيْعُقوَب"  ِرَساَلِة  َلى 
 رسالة َيْعُقوَب. الِة. َوْلَنْبَدْأ بَخلفّيةِ الرِّسَ  ًيا َسَندِرُس بنَيَة َومحَتَوى َوَثانِ 

   
 الخلفية 

 
بقدِر اإلمكان.   ْفِر  ِبِكَتاَبِة السِّ َأَحاَط  الّسياُق الَّذي  َأْن َنفهم  َينبغي   ، ِكَتابيٍّ ِسْفٍر  َأّي  ِدَراَسِة  ِفي 

َلَدْيِهْم   ُأَناٍس  قبِل  من  َحِقيِقيٍَّة  َتاِريِخيٍَّة  ظروٍف  ِفي  الُمْخَتِلَفِة  ِس  الُمقدَّ الِكَتاِب  َأْسفاُر  ُكِتَبْت  َدَواِفُع  َفَقْد 
ُتَساعِ َواهْ  َأْن  َشْأِنَها  ِمْن  ِبالَخْلِفيَِّة  الُمَتَعلَِّقَة  الَقَضاَيا  َهذِه  ِدَراسَة  ِفإنَّ  َوِلَذا،  َدٌة.  ُمَحدَّ َفْهِم  ِتَماَماٌت  ِفي  َدَنا 

َفِإنََّنا   َيْعُقوَب،  برسالِة  الُمْرَتِبَطِة  َواِفِع  َوالدَّ الظروِف  ِإَلى  َنْنُظُر  ِحيَن  َأْنُفِسَها.  تأّهًبا  اأَلْسَفاِر  َأْكَثَر  َنُكوُن 
َساَلُة ِحيَن ُكِتبْت أواًل. وبالتالي نستطيع َتْطبيِق َكِلَماِت ِرَساَلِة َيْعُقوبَ   ِبَفاِعِليٍَّة  َواْسِتْعَداًدا ِلَفْهِم َما َعَنْتُه الرِّ

 َأْكبَر َعلى حَياِتنا الَيوِم.  
الرسالِة. ُثمَّ َسَنْنُظُر ِإَلى الُقّراِء   َهِويَِّة كاتبٍ اًل في َمْوُضوِع ِرَساَلِة َيْعُقوَب، َسَنْبَحُث َأوَّ  َخْلِفّيةِ ِلَفْهِم 

َهِويَِّة كاتِب ِرَساَلِة   اأَلْصليِّيَن للِرَساَلِة. َوَأِخيًرا، َسَنْبَحُث ِفي مناسبِة كتابِة ِرساَلُة َيْعُقوَب. َوْلَنْبدْأ ِبَمْوُضوعِ 
 َيْعُقوَب. 
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 هوية الكاتب 
 

َنعْ  أنََّنا  أْسَفار  َمْع  أيًضا  ُتِشير  لكن  اْلُمَقدَّس،  باْلِكَتاب  أْوَحى  َمْن  ُهَو  اْلُقُدس  وح  الرُّ أنَّ  ِرف 
اْلِكَتاب اْلُمَقدَّس، ِمْثل ِرَساَلة َيْعُقوب، إَلى ُكّتاِبها من البشر. َوُكلََّما اْزَداَدْت َمْعِرَفتَنا ِبكُ  تَّاب  َعِديَدة ِفي 

اْلُمَقدَّس، ِص  اْلِكَتاب  َنْدُرس  أْسَفار  أْن  َيْنَبِغي  َكَتُبوه. ولذلك،  َما  َوَتْفِسير  ِلَفْهم  َواْسِتْعَداًدا  ُقْدَرة  أْكَثر  ْرَنا 
 َوَنْعِرف ُكل َما َنْسَتِطِيع َمْعِرَفَته َعْن ُهوّية َكاِتب ِرَساَلة َيْعُقوب. 

َمْوُضوَعْيِن: سنتناول  َيْعُقوَب  ِرَساَلِة  َكاِتِب  َهِويَِّة  حوَل  بحِثنا  الرَّأِي    في  َعَلى  َسَنَتَعرَُّف  أوَّاًل، 
التَّاِريَخ  على  سنتعّرف  َوَثاِنًيا،  َساَلَة.  الرِّ َكَتَب  َمْن  ُهَو  ليسوع،  األصغر  األخ  َيْعُقوَب،  بأن  يِّ  التَّْقِليدِّ

ْخِصيَّ ِلْلَكاِتِب. َوِلَنْبَدأ ِبالنََّظِر إَلى الرَّأِي التَّْقِليِديِّ ِبَشأِن َهِذِه اأْلُ   ُموِر. الشَّ
 

 الرأي التقليدي 
 

 ، ِبَهِذِه اْلِعَباَرِة اْلَبِسيَطِة: 1: 1َتْبَدُأ الِرَساَلُة، ِفي رسالة َيْعُقوَب 

 

اَلَم ِإَلى االْثَنْي َعَشَر ِسْبًطا الَِّذيَن   َيْعُقوُب، َعْبُد هللِا َوالرَّبِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح، ُيْهِدي السَّ
َتاِت. )يعقوب   ( 1: 1ِفي الشَّ

 

َساَلَة ُتِشيُر بوضوح إَلى رجٍل اسمه "َيْعُقوب" بصفتِه الكاتب. َوَلِكنَّ   َكَما َنَرى ُهَنا، َفإنَّ َهِذِه الرِّ
َيْحِملُ  اْلَجِديِد َخْمَسَة ِرَجاٍل  اْلَعْهُد  َيُذُكُر  الرَُّجُل.  َهَذا  َدِقيٍق ُهوّية  ِبَشْكٍل  اَل تحسم  التَِّحيََّة  ْسَم  َهِذِه  ااْلِ وَن 

ْثَنْي َعَشَر. َوَلِكنَّ اْثَنْيِن َفَقْط ِمْن َهؤاَلِء اْلَخْمَسةِ َيْعقُ  رجال َكاَن   وَب، ِبَمْن ِفيِهْم اْثَناِن ِمْن َتالِميِذ َيُسوَع ااْلِ
 من شأِنِهما أن َيمتِلَكا ُسْلَطٌة َكاِفَيٌة ِفي اْلَكِنيَسِة اأْلوَلى ِلِكَتاَبِة ِرَساَلٍة َكَهِذِه.  

ُل َهَذْيِن الرجلين ُهَو  : 12 َوأُخو ُيوَحنَّا. َوَلِكْن ِبَحَسِب ِسْفِر أَْعَماِل الرُُّسل " َيْعُقوُب اْبُن َزَبِدي" َأوَّ
اْلَعاِم  2 َحواِلي  ِل  اأْلوَّ أَْغِريَباَس  ِهيُروِدَس  عهِد  في  َهَذا  َيْعُقوُب  ِاْسُتْشِهَد  َسَنَرى  ِمياَلِديَّةَ   44،  َوَكَما   .

َبْعَد َمْوِت ِهيُروِدَس َهَذا. َوِلَذا،الِحًقا،   َيْعُقوُب ُكِتَبْت  َفإنَّه    َفإَن َثمََّة أْسَباًبا َوِجيَهًة ِلاْلْعِتَقاِد ِبأنَّ ِرَساَلَة 
  األصغر.   أُخْو َيُسوعَ الثَّاِني َفْهَو    َيْعُقوبمن المستبعد جدًا أْن َيُكوَن َيْعُقوُب ْبُن َزَبِدي ُهَو اْلَكاِتُب. أمَّا  

َكاَن   ُأوْرَشِليم.  ِفي  اأْلوَلى  اْلَكَنيَسَة  َقاَئُد  َكاَن  أنه  الَِّذي    َيْعُقوبُ كما  َوالرَُّجُل  ْثَنْيِن،  ااْلِ َبْيَن  اأْلَْبَرَز  َهَذا 



 ول: مقدمة إلى رسالة يعقوبالدرس األ        رسالة يعقوب

3 
 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثةللحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع 

َساَلَة.    َنَسَب إَلْيِه اْلالُهوِتيُّوَن َعْبَر اْلُقُروِن ِكَتاَبَة َهِذِه الرِّ
التأييد من  كبيٌر  قدٌر  َهِذِه  لرَّ لِ   َثمََّة  َكَتَب  َمْن  ُهَو  َيُسوَع  أَخا  َيْعُقوَب  إنَّ  اْلَقاِئِل  التَّْقِليِديِّ  أِي 

َساَلَة. َلِكْن ُهنَ   . َوَلِكْن ِلَنْبَدأ ِبالنََّظِر إَلى التأييد لَهَذا الرَّأَي.  بضعة ِاْعِتَراَضاتِ  ااَك أيًض الرِّ
 

اْلَكاِتُب ِفي    التأييد. يقدم  لم  المقام األول،  "َعْبُد هللِا   1:  1في  َقْوِلِه إنَُّه  ِمْن  َأْكَثَر  أي ألقاب 
َما َيْكِفَي ِمْن َوالرَّبِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح.". َفَقْد اْفَتَرَض ِبَبَساَطٍة أنَّ اْسَمُه َوْحَدُه َكاٍف ِلُيَعرَِّف َعْنُه، َوأنه َيْحِمُل 

ْلَطِة َتْحَتِوي رِ  ْلَطِة. َوِبَناًء َعَلى َهِذِه السُّ َساَلَتُه َعَلى َوِصيٍَّة َقِويٍَّة بعد األخرى. َوِبَهَذا، َفإنَّ هذه التحية  السُّ
َتَمتَّعَ  َما  ِبَسَبِب  َوَذِلَك  اْلَكاِتُب،  ُهَو  يسوع  أِخي  َيْعُقوَب  َكْوِن  َعَلى  َقِويًّا  َدِلياًل  ُم  تُقدِّ ِمْن  االْفِتَتاِحيََّة  ِبِه   

 وْرَشِليِم.  َمَكاَنٍة ِفي اْلَكِنيَسِة اأْلوَلى ِفي أُ 
 

في العصِر الرسولي للكنيسِة، َكاَن َمْوُضوُع َهِويََّة اْلَكاِتِب َباِلَغ اأْلََهمَّيَِّة. َفَمْن َلَدْيِه 
ُسْلَطٌة كي ُيَعلَِّم َوَيُقوَد َهِذِه اْلَجَماَعِة اْلَجِديَدِة ِمْن َأْتَباِع َيسوَع اْلَمِسيِح؟ َكاَنْت ُهَناَك 

َعِديَدٌة   الهامة  ِكَتاَباٌت  اْلَمَعاِييِر  َوأَحُد  بالسلطة،  عديدٌة  واّدعاءاٌت  آنذاك،  ُمَتَداَوَلٌة 
َيسوَع   ِخْدَمِة  َعَلى  َعَياٍن  َشاِهَد  اْلَكاِتُب  َيُكوَن  أْن  ُهَو  اْلَفْتَرِة  ِتْلَك  ِفي  نشأت  الَِّتي 

َمعَ  َوْقًتا  َقُضوا  إْذ  الرب،  خدمة  على  َعَياٍن  ُشُهوَد  َكاُنوا  فمن  َكاَنوا اْلَمِسيِح.  ه، 
َكاَن  َوَطْبًعا  اأْلوَلى.  اْلَكِنيَسِة  ِفي  التعليم  لهم سلطُة  تكوَن  أن  ُيعتبرون مستحقين 
َيْعُقوُب أُخو َيسوَع َشاِهَد َعَياٍن َعَلى ِخْدَمته، َواأْلَْكَثَر ِمْن َهَذا أنَُّه َكاَن َشاِهَد َعَياٍن  

َوقَ  َيسوَع،  َحَياِة  ُكلِّ  َعَلى  اْلَحِقيَقِة  الخاصة  ِفي  األهمّية  ِفي  كبيٌر  َدْوٌر  ِلَذِلَك  َكاَن  ْد 
 التي ُأوليت ِلَتْعِليِم َيْعُقوَب، ورسالته ِفي اْلَكِنيَسِة اأْلُوَلى.  

 ق. د. مايكل واكر  —
 

َساَلة. َفكال  في المقاِم الثاني، تؤّيُد َشَهاَدُة اْلَكِنيَسِة اأْلُوَلى َهَذا الرَّأَي ِبَشَأِن َهِويََّة َكاِتِب َهِذِه   الرِّ
رِ  اأْلُوَلىمن  اْكِليِمْنُدس  اْلَعاِم  َساَلُة  ُكِتَبْت حوالي  الَِّتي  َوِكَتاُب  ِميالِديَّةَ   96،  ِلِهْرَماَس ،  الَِّذي  الرَّاِعي   ،

َيْقَتِبَساِن ِمْنَها.  ِميالِديَّة  140ُكِتَب َحَواِلي اْلَعاِم   َيْعُقوَب أْو  ُيِشيَراِن إَلى ِرَساَلِة    ا كما اقتبس أيًض ، إما 
"َتْفِسيَر الرَِّساَلِة  ، ِمْن ِرَساَلِة َيْعُقوَب َمرَّاٍت َعِديَدٍة ِفي ِكَتاِبِه  ِميالِديَّةَ   254، الَِّذي َماَت َعاَم  ُأوِريَجاُنوْس 

ٌة أِلَ إَلى أَْهِل ُروِمَيَة"  يٌَّة َخاصَّ اْلِكَتاِب الرَّاِبِع،  " نَُّه ِفي  . َوَقْد َكاَن اِلْسِتْخَداِم ُأوِريَجاُنوْس لرسالِة يعقوب أََهمِّ
َيْعُقوَب باعتباره   " َواْلَفْصِل الثَّاِمنِ  َتْفِسيِرِه أَشاَر إَلى َكاِتَب ِرَساَلِة  اْلَكِنيَسَة  أُخو الرَّبِ   ِمْن  . َكَما نعلُم َأنَّ 
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ْرِقيََّة، َوالِحًقا اْلَكِنيَسَة اْلَغْرِبيََّة، َقِبَلَتا َهِذِه الرَِّساَلةَ   ِباْعِتَباِرَها َصاِدَرًة َعْن َأِخي َيُسوَع.   الشَّ
بأنَّ َيْعُقوَب أَخا َيُسوَع ُهَو َكاِتُب الرَِّساَلَة، كانت    لرَّأِي التَّْقِليِديِّ َوِبالرَّْغِم ِمْن هذا التأييد الكبير لِ 

ْعِتراَضاتِ   . ُهَناَك َبْعَض ااْلِ
 

َبدِ   االعتراضات. النقديون  ُرون  الُمَفسِّ َبْعُض  اْقَتَرَح  َفَبَحَث  اْلَكاِتِب.  ِلَهِويَِّة  األقل  على  يَلْيِن 
َذِلكَ  إنَّ  َفَيُقوُلوَن  َيْعُقوَب.  ْسَم  ااْلِ َيْحِمُل  اأْلُوَلى  اْلَكِنيَسِة  ِفي  َمْعُروٍف  َغْيَر  َشْخٍص  َعْن  ِريَن    اْلُمَفسِّ

َوَلِكنَّ  َيْعُقوَب،  ُيْدَعى  َكاَن  الرَِّساَلَة  َكَتَب  الَِّذي  ْخُص  َوَقْد ظل الشَّ َيُسوَع.  أَخا  َوال  َزَبِدي  اْبَن  َيُكْن  َلْم  ُه 
َلِكنَّ َهِذِه النََّظِريَِّة  َمْجُهواًل أِلنَُّه َلْم ُيْذَكْر ِفي أيٍّ ِمْن اْلِكَتاَباِت اأْلُْخَرى لْلَكِنيَسِة النَّاِشَئِة ِفي ِتْلَك اْلَفْتَرِة. وَ 

ُم اْلَكاِتَب َنْفَسُه ِفي ِبَداَيِة الرَِّساَلِة ُتِشيُر  مستبَعدة. إْذ َكَما َسَبَق َفأَشْرَنا، إنَّ   َبَساَطَة الطَِّريَقُة الَِّتي ِبَها ُيَقدِّ
ا أال َيُكوَن ُهَناَك َشيٌء آخر ُكِتَب َعْنُه.    إَلى َأنَُّه َكاَن َمْعُروًفا ِجًدا. َوِلَذا ِمَن اْلَمْشُكوِك ِبِه ِجدًّ

َثاِنَيةٍ  َنَظِريٍَّة  ِبـالنَّْحِل    َوَثمََّة  ُيْقَصُد  َمْنُحوَلة.  َساَلَة  الرِّ َكْوُن  َوُهَو  النقديون  المفسرون  ُمَها  ُيَقدِّ
. اْنَتَشَرْت َهِذِه اْلُمَماَرَسَة َوَسَط الْ  َيُهوِد ِفي ممارسة اسناد َوَثاِئَق َمْكُتوَبٍة ِإَلى َشْخٍص َغْيُر َكاِتِبَها اْلَحِقيِقيِّ

أِلَسْ  ِل  اأْلَوَّ ِلسْفٍر  اْلَقْرِن  ُسْلَطٌة  أْو  ثقل  إضفاء  أْن  ُهَو  النَّْحِل  ُمَماَرَسَة  َأْسَباِب  أبرز  َوأَحُد  َعِديَدٍة.  َباٍب 
ُقوَب ُمعيٍَّن أْو ِرَساَلٍة ُمَعيََّنٍة. َوِفي َحاَلِة ِرَساَلِة َيْعُقوَب، َيُقوُل المفسرون النقديون إنَّ َشْخًصا َما َغْيَر َيعْ 

ِلَتْحظَ  اْسَمُه  رسالة  استغّل  نظير  نصوص  ِبَحَسِب  َوَلِكْن،  اْلَكِنيَسِة.  ِفي  َأْوَسَع  ِبُقُبوٍل  ِرَساَلَتُه    2ى 
ا.  2:  2َتَساُلوِنيِكي   ِباْعِتَباِرَها ِخَداًعا َوِغشًّ ِل  اْلِميالِديِّ اأْلَوَّ اْلَقْرِن  ، فقد َكاَن ُيزدرى بَهِذِه اْلُمَماَرَسَة ِفي 

ْعِتراِض: َوَلِكْن ِبَرْغِم َهَذا ال يزال   ُعَلَماُء النقد يقدمون َثالَث ُحَجٍج على األقل لصالح َهَذا ااْلِ
. َوَيُقوُلوَن إنَُّه من غير الوارد أْن َيْكُتَب أُخو  ِبَيُسوعَ اْلَكاِتِب    ِذْكر ِلَعالَقةِ  أوَّاًل، َيُقوُلوَن إنَُّه لم يرد

َساَلِة. َوَلِكنَّ    َيُسوَع إَلى اْلَكَناِئِس ُدوَن أْن يعلن عن هذه الَعالقة اْلَعاِئِليَِّة ِحيَن عّرف نفسه ِفي ِبَداَيِة الرِّ
ِبَيُسو  ّلُه  الَِّتي  ِم  الدَّ َراِبَطَة  البتة  َيْذُكْر  َوَلْم  َيُسوَع،  أَخا  أْيًضا  َكاَن  َيُهوَذا،  ِرَساَلَة  َكاَتَب  ِفي  َيُهوَذا،  َع 

 ْوَلُه ُهَو أنَّ ُحجة "النَّْحِل" هذه َضِعيَفٌة.  ِرَساَلِتِه. َوِلَذا، َفإنَّ َأْفَضَل َما ُيْمِكُن قَ 
َكاَن َعَلى دراية   اْلَكاِتَب  أنَّ  إَلى  ُتِشيُر  الرسالة  أِلنَّ  النَّْحَل  النقد  ُعَلَماَء  َبْعُض  َيْفَتِرُض  ثانيًا، 

َكا أنَّ  َصِحيٌح  ِفَلْسِطيَن.  ِمْن  َيُهوِديًّا  َيْعُقوُب  َكاَن  ِحيِن  ِفي  اْلُيوَناِنيَِّة،  أو  اْلِهيِليِنيَِّة،  ِرَساَلَة  بالثََّقاَفِة  ِتَب 
ِفي  يَ  َفَمَثاًل،  اْلُيوَناِنيَِّة.  ِبالثََّقاَفِة  الدراية  َبْعَض  َلَدْيِه  َكاَنت  َيْسَتْخِدُم    6:  3ْعُقوَب  َيْعُقوَب،  ِرَساَلِة  ِمْن 

فِ  ْسِتْخَداِم  ااْلِ شائعة  العبارة  هذه  َكاَنت  َوَقْد  اْلَحَياِة.  َمَساِر  كاِمَل  أْي  اْلَكْوِن"،  "َداِئَرَة  ِعَباَرَة  ي  اْلَكاِتُب 
اْلَيُهوِد ا ِمْن  َكِثيُروَن  َكاَن  َيْعُقوَب  ِكَتاَبِة ِرَساَلِة  َوَلِكْن ِفي َزَمِن  اليونانّية.  َياَنِة  َوالدِّ ْلُمَتَعلِِّميَن ِفي  اْلَفْلَسَفِة 

َياَنِة الهيلينّية.    ِفَلْسِطيِن َلَدْيِهْم َمْعِرَفٌة تتجاوز كونها َسْطِحيًَّة ِفي اْلَفْلَسَفِة َوالدِّ



 ول: مقدمة إلى رسالة يعقوبالدرس األ        رسالة يعقوب

5 
 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثةللحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع 

ِفي  وَ  َنِجَدُه  ِممَّا  تعقيًدا  أكثر  َيْعُقوَب  لِرَساَلِة  اْلُيوَناِنيَِّة  الُلَغَة  أنَّ  ِحيَن  ِفي  َهَذا،  إَلى  ِباإْلَضاَفِة 
َقِة،  ي اْلَحِقي َبْعِض اأْلَْجَزاِء اأْلُْخَرى ِفي اْلَعْهِد اْلَجِديِد، لكنها َلْيَسْت اأْلَْكَثَر َتْعِقيًدا ِفي اْلَعْهِد اْلَجِديِد. َوفِ 

َبِه ِفي ُأْسُلوِبَها بكتب مثل   َساَلَة َكِثيَرُة الشَّ ْثَنْي َعَشرْ " َهِذِه الرِّ َوِكَتاَباٍت َيُهوِديٍَّة ِهيِليِنيٍَّة    " َشَهاَداُت اْْلَباِء ااْلِ
 ُأْخَرى َتُعوُد إَلى ِتْلَك اْلَفْتَرِة.  

ِبَكوْ  اْلُمَتَعلَِّقَة  الثَّاِلَثَة  َة  اْلُحجَّ بِ َوَتَتَعلَُّق  َمْنُحوَلًة  الرَِّساَلَة  يعقوب  ِن  آراء  وبين  بينها  التناقضات 
َلِة َغالِطيََّة. يشير َهَذا الرَّأُي إلى أنَّ َبْعَض اأْلَْفَكاِر  الالهوتّية التي نجدها ِفي سفِر أعمال الرسل َوِرَسا

اْلَعْهِد   ِفي  السفرين  َهَذْيِن  ِفي  ِلَيْعُقوٍب  اْلَمْنُسوَبِة  اْلالُهوِتيَِّة  اْلراء  تطابق  ال  َيْعُقوَب  ِرَساَلِة  في  الواردة 
ُرون النقديون إَلى َمَقا ، َورسالة  25-17:  21،  أْعَماِل الرُُّسلِطَع ِمْثَل سفر  اْلَجِديِد. َفَمَثاًل، ُيِشيُر الُمَفسِّ

َمْوِقٍف 12  : 2َغالِطيَّة   َعْن  الرَّْسِميُّ  المتحدث  هو  َيْعُقوَب  أن  يبدو  اْليات  َهِذِه  في  إنَّه  َفَيُقوُلوَن   .
، َيْبُدو 12:  2، َوِفي  25:  1يهودي َمِسيِحيِّ ُمَحاِفِظ ِفيَما َيْخَتصُّ بالناموس. َوَلِكْن ِفي ِرَساَلِة َيْعُقوَب  

 .أنَّ اْلَكاِتُب َيتَِّخُذ َمْوِقَفًا متساهاًل نوعًا ما تجاه الناموس، إذ يصفه بأنه "َناُموِس اْلُحرِّيَِّة" 
ِعيِه ُعَلَماُء النقد. فبالنظرة الفاحصة إَلى اْليات   ْخِتالَفاِت َلْيَسْت ِباْلَحْجِم الَِّذْي َيدَّ َوَلِكنَّ َهِذِه ااْلِ

َمِسيِحّيًا  اْلمُ  َيُهوِدّيًا  َمْوِقَفًا  ُر  ُتَصوِّ ال  أنََّها  يظهر  َغالِطيََّة،  َوِرَساَلُة  الرسل  أعمال  سفر  ِفي  ِإَلْيَها  َشاَر 
ِفي   َيَتَواَفُق  َغالِطيََّة  َورسالة  الرُُّسِل  أْعَماِل  سفر  ِفي  الناموس  ِبَشأِن  َيْعُقوُب  َمْوِقُف  أن  كما  فًا.  ُمَتَطرِّ

 َماَمًا َمَع الُهوِت ِرَساَلِة َيْعُقوَب.  اْلَحِقيَقِة تَ 
على   َضِعيَفة،  الَكاِتب  ُهَو  َيُسوْع،  أِخو  َيْعُقوب،  َكْون  ِضد  َمة  اْلُمَقدَّ اْلُحَجج  َفإن  َنَرى،  وَكَما 

َولِ  إْقَناَعًا.  َوأْكَثر  أْقَوى  َفِهَي  الكاتب  ُهَو  َيْعُقوب  أنَّ  ُتَؤيِّد  الَِّتي  اْلُحَجج  أمَّا  تقدير.  السبب،  أفضل  َهَذا 
َساَلة الَِّتي َتْحِمل اْسمَ     ُه. ُيَؤكِّد ُمْعَظم اْلُعَلَماء اإلْنِجيِليِّوْن َعَلى أنَّ َيْعُقوب، أِخو َيُسوع، ُهَو َكاِتب الرِّ

. َوِلَننْ  َتِقْل اْلْن إَلى  لقد بحثنا في َمْوُضوِع َهِويََّة َكاِتِب ِرَساَلَة َيْعُقوَب ِبالنََّظِر إَلى الرَّأِي التَّْقِليِديِّ
ْخِصيِّ ِلَيْعُقوَب.    النََّظِر َعْن ُقْرٍب أْكَثَر إَلى التَّاِريِخ الشَّ

 
 التاريخ الشخصي 

 
إَلى َكْوِن َيْعُقوَب أَحَد أْبَناِء َمْرَيم، َوِبالتَّاِلي أَحَد إْخَوِة َيُسوَع َغيَر    55:  13ُيِشيُر إْنِجيُل َمتَّى  

رُ  َنةَ اأْلِشقَّاء. َوَقْد ُتَفسِّ    هذه القرابة اْلَعاِئِليَُّة التََّشاُبَهاِت اْلَكِثيَرَة َما َبْيَن ِرَساَلَة َيْعُقوَب َوَتَعاِليَم َيُسوُع اْلُمَدوَّ
ُح أنَّ َيْعُقوَب َوإْخَوَتُه اْْلَخِريَن َلْم َيُكوُنوا ِفي اْلِبدَ  َس ُيوضِّ  ُيْدِرُكوَن اَيةِ ِفي اأْلَناِجيِل. َوَلِكنَّ اْلِكَتاَب اْلُمَقدَّ

 : 5:  7َمْن َكاَن أُخاُهْم اأْلَْكَبَر ِفي اْلَحِقيَقِة. َفَيُقوُل إْنِجيُل ُيوَحنَّا 
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 (5: 7)يوحنا َلْم َيُكوُنوا ُيْؤِمُنوَن ِبِه.  اَأْيًض  ]إْخَوَة َيُسوَع[أِلَنَّ ِإْخَوَتُه 
 

َوِفي   َرّبًا.  َوَقِبَلُه  ِبَيُسوِع،  اْلَخالِصيَّ  اإْليَماَن  اْخَتَبَر  َيْعُقوَب،  َحَياِة  ِفي  َما  مرحلٍة  ِفي  َوَلِكْن 
يََّة  َساَلِة َغالطِ اْلَحِقيَقِة، اْرَتَقى َيْعُقوُب ِلَيَشَغَل َمَكاَنًا َباِرَزًا ِفي اْلَكِنيَسِة اأْلوَلى، َحتَّى إنَّ ُبوُلَس َدَعاُه ِفي رِ 

، أنَّ 7:  15ُكوُرْنُثوِس    1أَحَد "أْعِمَدِة" اْلَكِنيَسِة. َوِباإْلَضاَفِة إَلى َهَذا، َفإنََّنا َنْعِرُف ِبَحَسِب ِرَساَلِة    9:  2
 َيُسوَع َظَهَر ِلَيْعُقوَب َبْعَد ِقَياَمَتِه.  

اْلَجِديِد. َفمَ  اْلَعْهِد  ِفي  َجْيَدًا  ُمَوثََّقٌة  َيْعُقوَب  ُسْلَطُة  أعماِل إن  َمّراٍت ِفي سفِر  َثالَث  َيَظَهُر  َثاًل، 
الرسل   أْعَماِل  سفِر  ِفي  َوَنَراهُ  أوُرَشِليَم.  َكِنيَسِة  َقائَد  ِبِصَفِتِه  ِباْسِمْ َمْجَمِع    15الرسل  الرَّْسِمَي  المتحدث 

هِ  َواَياِت الشَّ يَرِة الَِّتي َتْحِكي  الرسل. وحتى غير المسيحيين أقروا بأهمّية يعقوب في الكنيسة. فإْحَدى الرِّ
َة َقْتِل َيْعُقوَب ِبُعْنٍف ِفي اْلَعاِم  الِت اْلُمَؤرِِّخ اْلَيُهوِديِّ ُيوِسيُفوَس.   62ِقصَّ  ِميالِديََّة َتأِتيَنا ِمْن ِسجِّ

مجلد   َيُقوُلُه  َما  إَلى  اْلَفْصُل  اْسَتِمْع  اْلِعْشُروَن،  الكتاب  اْلِقْسُم  9"اْلَعاِديَّاِت،  الَّذِ " 1،  َكَتَبُه  ،  ي 
 ُيوِسيُفوَس ِفي اْلَعاِم َثالَثٌة َوِتْسِعيَن ِميالِديََّة، َحْيُث َيِصُف الظُُّروَف الَِّتي أَحاَطْت ِبَمْوِت َيْعُقوٍب:  

 
ْنِهْدِريِم، َوأْحَضَر أَماَمُهْم أَخا َيُسوَع، الَِّذي َيْدُعوَنُه   َجَمَع ]أَناُنوُس[ ُقَضاَة َمْجَمِع السِّ

َيْعقُ  اْسُمُه  َوَكاَن  آَخِريَن  اْلَمِسيُح،  َوأْحَضَر  ي أيًضاوَب،  التََّعدِّ ُتْهَمَة  إَلْيِهم  َه  َوَوجَّ  ،
ْجِم ِريَعِة، َوَحَكَم َعَلْيِهْم ِبالرَّ  . َعَلى الشَّ

 
اأْل  أُخاهُ  َكاَن  َمْن  اأْلوَلى  َوَشَباِبِه  ُطُفوَلِتِه  ِسِني  ِفي  َيْعُقوُب  ُيْدِرْك  َلْم  اْلَحِقيَقِة.  ُرَبَما  ِفي  ْكَبُر 

التَّاِريِخيَّةِ  َواَياِت  َوالرِّ ِس  اْلُمَقدَّ اْلِكَتاِب  َوِمْن  ُيوِسيُفوَس،  ِرَواَيِة  ِمْن  َنَرى  أْن  َنْسَتِطيُع  أنَّ  َوَلِكنََّنا  اأْلُْخَرى   
  ُيوَساِبُيوُس اْلَمِسيُح. َوقد َكَتَب   َيْعُقوَب ِفي ِسِني رشده الِحَقًا َكاَن لديه وَوالء ال يلين َنحَو َيُسوَع ِباْعِتَباِرهِ 

مجلده   ،  " ِفي  اْلَكَنِسيِّ اْلَفَصِل  التَّاِريِخ  الثاني،  اْلَمِسيِحيَِّة    " 23اْلِكَتاِب  ِلْلَكِنيَسِة  َقِدِيٍم  ُمَؤرٍِّخ  ِمْن  ُمْقَتِبَسًا 
 اْسُمُه ِهيْجِسيُبوَس، َفَقاَل:  

 
 َصاَر ]َيْعُقوُب[ َشاِهَدًا َحِقيِقّيًا ِلْلَيُهوِد َواْلُيوَناِنيِّيِن َعَلى أنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح. 

 
َهِويَِّة اْلَكاِتِب، ِلَنْنَتِقَل َبْعِض اْلَقَضاَيا المحيطة بِ   بالنظر إلىبعد أن بحثنا َخْلِفيَِّة ِرَساَلِة َيْعُقوَب  

 اْْلَن إَلى دراسة َهِويَِّة اْلُقرَّاِء اأْلْصِليِّيَن ِلَهِذِه الرَِّساَلِة.  
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 القّراء األصليين
 

ْكِتَساب  في كثير من األحيان، يبذل علماء الالهوت قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد ِفي ُمَحاَوَلة ا
اء  أْكَبر َقْدٍر ِمْن اْلَمْعِرَفة حول َكاِتب سفر ُمَعيَّن ِمْن أسفار اْلِكَتاب اْلُمَقدَّس. َوَلِكن اْكِتَشاف ُهِويَّة اْلُقرَّ 

األسفار  ُكّتاب  أَحد  َيُقوُله  لَما  صحيحًا  تفسيرًا  أَرْدَنا  فإْن  ذلك.  عن  أَهِميَّة  َيِقل  اَل  أْمر  األْصِليِّين 
فَ  ِفي  المقدسة،  ُتَساِعْدَنا  التَّاِريخ،  ِمَن  اْلَفْتَرة  ِتْلَك  ِفي  ُيَواِجُهوَنُه  َكاُنوا  َوَما  األْصِليِّين،  اْلُقرَّاء  َمْعِرَفة  إن 

 ، َعرََّف َيْعُقوُب ُقّراءِه على النحو التالي:  1: 1َوَكَما َرأْيَنا َساِبَقًا، في رسالة يعقوب َتْحِقيق َذِلك. 
 

َتاِت. )يعقوب االْثَنْي   ( 1: 1َعَشَر ِسْبًطا الَِّذيَن ِفي الشَّ
 

إسرائيل. يعيشون خارج  كانوا  الذين  اليهود  إلى  إشارة  ذلك  أن  ُيَخاِطُب  1:  2َوِفي    ويبدوا   ،
 وُب ُقرَّاَءهُ ِباْعِتَباِرِهم: َيْعقُ 

 
 ( 1: 2ِإْخَوًة ِفي َربِّ الَمْجِد َيُسوَع الَمسيِح. )يعقوب 

 
اْلَعَددَ  ِبَشْكٍل َرِئيِسيٍّ  َهَذاِن  اِن َمعًا ُيِشيراِن إَلى أنَّ ُقّراَء ِرَساَلِة َيْعُقوَب اأْلَصِليِّيَن َكاُنوا َيَتألَُّفوَن 

 ِمْن َمِسيِحيِّيَن ِمْن أْصٍل َيُهوِديٍّ َيِعيُشوَن َخاَرَج ِفَلْسِطيَن.  
ُقّرا َيْعُقوُب  ُيَخاِطُب  الرسالة،  هذه  ِفي  َعِديَدِة  َمَواِضَع  َوَلِكًن،  ِفي  "إْخوٌة".  ِبِصَفِتِهم  بمحبٍة  َءُه 

النحو؟   ُقرَّاَءُه جيدًا كي يخاطبهم على هذا  أوُرَشِليَم، يعرف  َكاَن يعيش في  َيْعُقوُب، الَِّذي  َكْيَف كان 
الرُُّسِل   أْعَماِل  سفر  ِمْن  اْسِتْشَهادَ   4-1:  8َنْعِرُف  َتِبَعْت  الَِّتي  ْضِطَهاِد  ااْلِ َمْوَجِة  ِفي  اْسِتَفاُنوَس،  أنَُّه   

اِمَرِة. َوَلُربََّما َكاَن َيْعُقوُب، ِبِصفَ  ِتِه َقاِئَد َكِنيَسِة  َتَشتَّْت أْعَضاُء َكِنيَسِة أوُرَشِليَم ِفي ُكلِّ أْرِض اْلَيُهوِديَِّة َوالسَّ
ثْ  َنْي َعَشَر ِسْبَطًا". َوَلِكْن، َحتَّى َلْو  أوُرَشِليَم، َيْكُتُب إَلى َهؤالِء اأْلْعَضاِء المشتتين الَِّذيَن َيْنَتُموَن إَلى "ااْلِ

، فَيْبُدو أنَّ ُقرَّاَء ِرَساَلُة َيْعُقوَب كَ  َهًة إَلى َهؤالِء اْلُمؤِمِنيَن ِبَشْكٍل َخاّصٍ َساَلَة ُمَوجَّ اُنوا َيَتألَُّفوَن َلْم َتُكْن الرِّ
وَن ِفي ُظُروٍف شَ   ِبيَهٍة.  ِمْن َمِسيِحيَّيَن ِمْن أْصٍل َيُهوِديٍّ َيُمرُّ

ُسوَع. َوتدعم اْلُمْفَرَداُت الَِّتي َيْسَتْخِدُمَها َيْعُقوُب ِفْكَرَة أنَّ ُقرَّاَءُه اأْلْصِليِّيَن َكاُنوا َيُهوَدًا من أتباع يَ 
َيْعُقوُب اْلَكِلَمَة  2:  2َفَمَثاًل، ِفي   ِاْجِتَماَعاِت  سوناجوجيه  [συναγωγη]، ِاْخَتاَر  ِلَوْصِف  ، أو "مجمع" 

، َيْسَتْخِدُم َيْعُقوُب  4:  5  اِء ِرَساَلِتِه. َوَقْد َكاَنْت َهِذِه َطِريَقًة ِاْعِتَياِديًَّة ِلإْلَشاَرِة إَلى َتَجمَُّعاِت اْلَيُهوِد. َوَفيُقرَّ 
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اْلُيوَناِنيَّةِ  َوِفي  اْلُجُنوِد"،  "َربِّ  َتأتِ كوريوس ساباوث  [ Κυρίου Σαβαὼθ]  ِعَباَرَة  اْلِعَباَرُة  َوَهِذِه  ِمَن .  ي 
. ومصطلحات  يَْهوَهْ َصبَاؤوتْ   [ְצָבאֹות  ְיהָוה]  اسم شائع االستخدام ِفي اْلَعْهِد اْلَقِديِم إلله إسرائيل، أي

َساَلَة لهم ُجُذوٍر َيُهوِديٍَّة َقِويٍَّة.    كهذه تكون مفهومة أكثر إْن َكاَن ُمَتَلقِّي الرِّ
 

إن َمْعِرَفُة َخْلِفيََّة ُقرَّاِء ِرَساَلَة َيْعُقوَب اأْلْصِليِّيَن أْمٌر َباِلُغ اأْلهَِّميَِّة أِلنَُّه ُيَساِعُدَنا ِفي  
الَّذِ  اْلَمَساِر  فُقرَّاُء  َتْحِديِد  ِلُقرَّاِئِه.  َتْقِديُمَها  ُيَحاِوُل  الَِّتي  الرَِّساَلِة  َفْهِم  ِفي  َسَنْتَبُعُه  ي 

َيْعُقوَب، ِبِصَفِتِهم َجَماَعًة َيُهوِديًَّة، ُهْم مستلمو َتْقِليٍد ِديِنيٍّ َطويٍل عن َتْوَراُة ُموَسى  
ْنِبَياِء َواْلِكَتاَباِت. ويعتمد َيْعقُ  وُب َعَلى َهَذا التَّْقِليِد الغني ِفي َحِديِثِه َمَعُهْم  َوِرَساَلُة اأْل

أْن   َلُهْم  َيْنَبِغي  َكْيَف  َيْفَهُموا  أِلْن  ِبَحاَجٍة  فُهْم  ِبِحْكَمٍة.  َوالَعْيِش  اْْليَماِن  َحَياِة  َعْن 
 ُسوَع اْلَمِسيِح.  ُيَطبُِّقوا َهَذا التَّْقِليَد َوَهِذِه اْلِحْكَمَة ِفي َحَياِتِهْم ِفي َضْوِء ِقَياَمِة يَ 

 د. سَكت ِرد —
 

َيُكْن   َلْم  أنََّه  َنْقِصُد  ال   ، َيُهوِديٍّ أْصٍل  ِمْن  َمِسيِحيِّيَن  إَلى  ِرَساَلَتُه  َكَتَب  َيْعُقوَب  إنَّ  َنُقوُل  ِحيَن 
َه َيْعُقوُب ِرَساَلَتُه إَليْ  َها. َفِفي َوْقٍت ُمَبكٍِّر ِفي سفر ُهَناَك َمَسيَحيُّوَن ِمْن أْصٍل أَمِميٍّ ِفي اْلَكَناِئِس الَِّتي َوجَّ

الرُُّسِل   الرُُّسِل  8أْعَماِل  أْعَماِل  َنَرى ِفي سفر  َوَكَما  ِباْلَمِسيِح.  آَمَن  َحَبِشيٍّ  َنْقَرُأ َعْن  ُهَناَك  10،  َكاَن   ،
ُلوا إَلى اْلَيُهو  ِديَِّة َوَكاُنوا َيْحُضُروَن ِفي اْلَمَجاِمِع.  َكِثيُروَن ِمَن اأْلَُمِمّيِيَن الَِّذيَن َكاُنوا يخافون هللَا َوَقْد َتَحوَّ

اْلَكَنا  َهِذِه  ِفي  اأْلَُمِميِّيَن  اْلُمؤِمِنيَن  َبَعَض  اأْلقَِّل  َعَلى  َنِجَد  أْن  للدهشة  المثير  َلْيَس من  َفإنَُّه  ِئِس  َوِلَذا، 
وَن ِمْن اأْلَُمِم ُيْعَتَبُروَن "َنْسَل إْبَراِهيَم".  ، َكاَن اْلُمؤِمنُ 8:  9ا. َوَمَع َهَذا، َفإنَُّه ِبَحَسِب رسالة ُروِميََّة  أْيًض 

ِبن َيُهوِديٍّ  أيِّ  ِمْثَل  َعَشَر  ْثَني  ااْلِ إْسَراِئيِل  أْسَباِط  ِمْن  ُجْزءًا  ُيْعَتَبُروَن  َكاُنوا  مماثلة  بطريقة  سب  َوَهَكَذا، 
ِم.    الدَّ

َهِويَّةِ  َيْعُقوَب بالبحث في  َخْلِفيََّة ِرَساَلِة  تناولنا  َوَهَكَذا،  لقد  اأْلْصِليِّيَن.  َوُقرَّاِئَها  الرَِّساَلِة،  َكاِتِب   
َساَلِة.   وَن لدراسة ُمَناَسَبِة ِكَتاَبِة الرِّ  َفإنََّنا اْْلَن ُمْسَتِعدُّ

 
 المناسبة

 
َيْعُقوَب ِفي َخَطواٍت َثالٍث: أوَّاًل، سنتطرق لَمْوُضوَع الموقع   سنبحث في ُمَناَسَبَة ِكَتاَبِة ِرَساَلِة 

َسُنَفكِّ  َوَثاِلثًا،  َساَلِة.  الرِّ ِكَتاَبِة  َتاِريِخ  إَلى  َسَنْنُظُر  َوَثاِنَيًا،  َواْلُقرَّاِء.  اْلَكاِتِب  من  لكٍل  ِبَشأِن  الجغرافي  ُر 
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َساَلِة.  الغرض من ِرسَ   اَلِة َيْعُقوَب. َوِلَنْبَدأ ِبالنََّظِر إِلى الموقع الجغرافي لكٍل من اْلَكاِتِب َوُقرَّاِء الرِّ
 

 الموقع 
 

ال َيْصُعُب َتْحِديَد موقع الكاتب. َفاْلَعْهُد اْلَجِديُد َوآَباُء اْلَكِنيَسِة اأْلوَلى يقترحان أنَّ َيْعُقوَب َعاَش  
ِميالِديٍَّة. َوِلَذا، َفإنَُّه َلْيَس ِمْن    62ِم. َوَقْد َبِقَي ِفي أوُرَشِليَم إَلى َيْوِم ِاْسِتْشَهاِدِه ِفي اْلَعاِم  َوَخَدَم ِفي أوُرَشِلي

 َسَبٍب يدعو ِلاْلِْعِتَقاِد ِبأنَُّه َكَتَب ِرَساَلَتُه ِمْن أيِّ موقٍع آَخٍر. 
َساَلِة  َواِضٌح إلى حد َما.    اما أن موقع القراء األصليين أْيًض ك َفَكَما َذَكْرَنا للتو، كان ُمَتَلقِّو الرِّ

َويُ  اْسِتَفاُنوَس.  َمْقَتِل  َبْعَد  اِمَرِة  َوالسَّ اْلَيُهوِديَِّة  ِفي  َتَشتَُّتوا  َيُهوِديٍّ  أْصٍل  ِمْن  ُمؤِمِنيَن  األرجح  ْخِبُرَنا  على 
الرسل   أعمال  َتَشتَّ   19  :11ِسْفُر  الَِّذيَن  اْلُمؤِمِنيَن  َهؤالِء  و أنَّ  ِفيِنيِقيَِّة  إَلى  َحتَّى  ِاْرَتَحُلوا    أْنَطاِكيَّةِ ُتوا 

ِمِنيَن َكاُنوا  َوُقْبُرس َبْحَثًا َعْن َمَكاٍن آِمٍن َيِعيُشوَن ِفيِه. ال ُيْمِكُنَنا أْن َنْجِزَم ِبأنَّ َيْعُقوَب َكَتَب ِرَساَلَتُه ِلُمؤ 
ِبَناءً  َفإنَُّه  َهَذا،  َوَمْع  اأْلَماِكِن.  َهِذِه  ِسْبًطا    ِفي  "االْثَنْي َعَشَر  ِبَداَيِة ِرَساَلِتِه إلى  َيْعُقوَب ِفي  َتِحيَِّة  َعَلى 

َتاِت"، َثمََّة ِاْحِتَماٌل َقِويٌّ أنَّ ُقرَّاَء ِرَساَلِة َيْعُقوَب اأْلْصِليِّيَن َكاُنوا ِفي َهِذِه ال  مناطق.  الَِّذيَن ِفي الشَّ
 

َنْعَتِقُد ِفي اْلَحِقيَقِة أنَّ َهؤالَء َكاُنوا أْسَباطًا مشتتين ِفْعاًل، أْي ُمؤِمِني َكِنيَسَة أوُرَشِليَم  
إْثِر   َعَلى  الَِّذي وقع  ااْلِْضِطَهاِد  َوأْنَطاِكيََّة بسبب  َوُقْبَرَص  ِفيِنيِقيَِّة  َتَشتَُّتوا ِفي  الَِّذيَن 

ُمْمِكٌن َتَماَمًا، َوِفي اْلَحِقيَقِة أُظنُّ أنَّ ِمَن اْلُمْحَتَمِل ِجّدًا ِاْسِتْشَهاِد ِاْسِتَفاُنوس. ومن ال
أنَّ َيْعُقوَب َكاَن َيْكُتُب إَلى َهؤالِء ِبِصَفِتِهْم ِمْن َشْعِب َكِنيَسِتِه. َوَسَبُب ِاْعِتَقاِدي َهَذا  

َتْعِليٍم الُهوْ  َلنا أيَّ  ُم  ُيَقدِّ أنَُّه، ومما يثير دهشتنا، ال  اأْلقَِّل على نحو ُهَو  ، َعَلى  ِتيٍّ
ْنِجيِل. َثمََّة ُأُموٌر َقِليَلٌة ال يذكرها، َوإْذ   صريح. َفُهَو ال َيَتَكلَُّم بمفردات بنية ِبَشاَرِة اْْل
ُأَفكُِّر َكَراٍع ُهَنا، فأَرى أنَُّه ِفي اْلَغاِلِب َغطَّى ِتْلَك األمور ِفي َوْقٍت َساِبٍق ِفي ِخْدَمِتِه،  

َن ُيَكلُِّم ُقرَّاَءُه اْلَمْعُروِفيَن َلُه َجْيَدًا َكَما ُيَكلُِّم الرَّاِعي َكِنيَسَتُه. َوِمْن َشأِن َهَذا َوُهَو اْل 
أْن يكوَن له تأثيٌر كبيٌر َعَلى َفْهِمَنا ِلِرَساَلِة َيْعُقوَب، أن َنْنُظُر إَلى ُقرَّاِءِه المشتتين  

 َعاِلُج َقَضاَيا ِرَساَلِتُه على هذا النحو.  الَِّذين َكاَن َقْد َخَدَمُهْم وَنَراه يُ 
 د. مايكل ِكِنِسن  —
 

الموقع الجغرافي لْلَكاِتِب َواْلُقرَّاِء، الَِّذي ُيَشكُِّل الجانب اأْلوَل من ُمَناَسَبِة ِكَتاَبِة    بعد أن تناولنا 
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 ِة.  ِرَساَلِة َيْعُقوَب، لَنْنَتِقُل إَلى الّنَظِر إَلى َتاِريِخ كتابة الرََّسالَ 
 

 التاريخ 
 

َساَلَة. أوَّاًل، أْقدَ  َم َتاِريٍخ َمْمِكٍن  َيْسُهُل َتْقِريَر الََّتاِريَخْيِن اأْلْقَدَم َواأْلْحَدَث اْلُمْحَتَمَلْيِن ِلِكَتاَبِة َهِذِه الرِّ
َساَلَة ُهَو اْلَعاُم   فته َقاِئد اْلَكِنيَسَة اأْلوَلى  . َفَنْعِرُف أنَّ َيْعُقوَب َكَتَب ِرَساَلَتُه َهِذِه بصِميالِديَّةً   44ِلِكَتاَبِة الرِّ

إَلى أنَّ َيْعُقوَب َصاَر َقاِئَدًا َباِرزًا ِفي َكِنيَسِة أوُرشِليَم    17:  12َفي أوُرَشِليِم. َوُيِشيُر سفر أْعَماَل الرُُّسِل  
الرُُّسِل   أْعَماِل  سفر  َوِبَحَسِب  ْجِن.  السِّ ِمْن  ُبْطُرَس  إطالق سراح  َوْقِت  إ23-19:  12ِفي  تم  طالق  ، 
َل، في عام  َنِة الَِّتي َماَت ِفيَها ِهيُروُدُس أْغِريَباَس اأْلوَّ  ِميالِديََّة.  44سراح ُبْطُرَس ِفي السَّ

اْلَعاُم   ُهَو  َساَلَة  الرِّ َهِذِه  ِلِكَتاَبِة  ُمْمِكٍن  َتاِريٍخ  أْحَدُث  اْسِتْشَهاِد    62َثاِنيًا،  َسَنُة  َوِهَي  ِميالِديََّة، 
َفَكمَ  تقريبًا في  َيْعُقوٍب.  أَناُنوَس  اْلَكاِهِن  َيَدْي  َيْعُقوُب َعَلى  َماَت  ُيوِسيُفوَس،  َفإنَُّه ِبَحَسِب  ا َرأْيَنا َساِبقًا، 

َساَلِة.   ُدَنا ِبَشيٍء ِمَن النُّوِر ِبَشأِن َتاِريِخ ِكَتاَبِة الرِّ  ذلك الوقت. َوَهَذا ُيَزوِّ
إَشاَراتٍ  َعَلى  َنْفُسَها  الرَِّساَلُة  تحتوي  أن    ال  شأنها  من  التي  التَّاِريِخيَِّة  اأْلْحَداِث  إَلى  َدٍة  ُمَحدَّ

أنَّ َتاِريَخ  ُتَساِعُد ِفي َتْحِديِد َتاِريِخ ِكَتاَبِتَها بشكل أكثر تحديدًا. َوَلِكنَّ َثمََّة َسَبَباِن َعَلى اأْلقَِّل ِلاْلْعِتَقاِد بِ 
َساَلِة َكاَن ُمَبكِّرًا وليس ُمَتأخِّ   رًا.  ِكَتاَبِة الرِّ
، أو مجمع  سوناجوجيه [συναγωγη]اْسَتْخَدَم َيْعُقوُب اْلَكِلَمَة    2:  2أواًل، َكَما ُقْلَنا َساِبقًا، في  

 ِلَوْصِف ِاْجِتَماَعاِت ُقرَّاِئِه.  
اْلَمِسيِحيَِّة. َولِ  ِر اْلَحَرَكِة  ُيِشيُر إَلى َمْرَحَلٍة ُمَبكَِّرٍة ِفي َتَطوُّ َذا،  َيْبُدو أنَّ اْسِتْخَداَم كلمة "َمْجَمَع"، 

َساَلَتُه  ُربََّما َكَتَب َيْعُقوُب ِرَساَلَتُه َقْبَل إكراه اْلَمِسيِحّييَن َعَلى الخروج من اْلَمَجاِمِع. أْو َعَلى اأْلقَِّل َكَتَب رِ 
 ِفي َوْقٍت َكاَن اْلَمِسيِحّيوَن ِفيِه مازالوا َيْدُعوَن ِاْجِتَماَعاِتِهْم "َمْجَمعًا". 

يرد لم  َهَذا،  إَلى  ل  ِباإْلَضاَفِة  ذكر  َيْعُقوَب  ِرَساَلِة  َنَرى  ِفي  الَِّتي  واألمم،  اليهود  بين  لنزاعات 
 كبيرًا.   ِكَتاَباِت ُبْطُرَس َوُبوُلَس تولي َلَها اْهِتَماماً 

نشأت صراعات   َكِبيَرٍة،  ِبأْعَداٍد  باْلَمِسيِح  اإْليَماِن  إَلى  اأْلَُمُم  أَتى  ِحيَن  اأْلوَلى،  اْلَكِنيَسِة  َفِفي 
وُب  حول ما إذا كان َعَلى اْلُمؤِمِنيَن اْلُجُدِد أْن َيِعيُشوا ِبَحَسِب العادات اْلَيُهوِديَِّة أم ال. َوُربََّما ِاْخَتاَر َيْعقُ 

يًَّة ِفي  َساَطٍة أالَّ يتناول َهِذِه النزاعات. َوَلِكنَّ اأْلْمَر اأْلْكَثَر ِاْحِتَمااًل ُهَو أنََّها َلْم َتُكْن بعد َقِضيًَّة أَساسِ ِببَ 
 اْلَكَناِئِس اْلَحِديَثِة الَِّتي خاطبها َيْعُقوُب.  

َساَلِة ِمْن حيث ك ل من الموقع الجغرافي َوَتاِريِخ اْلِكَتاَبِة،  َبْعَد أْن َنَظْرَنا إَلى َمَناَسَبِة كتابة الرِّ
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َساَلِة.   ِلَنْنُظْر اْْلَن إَلى غرض َيْعُقوَب ِمْن َوَراِء ِكَتاَبِتِه َهِذِه الرِّ
 

 الغرض
 

َيْعُقوَب   إَلى رسالة  النََّظُر  ِهَي  الغرض الرَِّئيِسيِّ ليعقوب  ِلَتْلِخيِص  ًا  ِجدَّ اْلُمِفيَدِة  إْحَدى الطُُّرِق 
َهَها إَلى ُقرَّاِئِه:  2-4: 1  . إذ يقول ِفي َكِلَماِتِه االفتتاحية الَِّتي َوجَّ

 
اْمِتَحاَن   َأنَّ  َعاِلِميَن  ُمَتَنوَِّعٍة،  َتَجاِرَب  َتَقُعوَن ِفي  ِحيَنَما  ِإْخَوِتي  َيا  َفَرٍح  ِاْحِسُبوُه ُكلَّ 

ْبُر   َوَأمَّا الصَّ ُيْنِشُئ َصْبًرا.  َوَكاِمِليَن  ِإيَماِنُكْم  يَن  َتامِّ َتُكوُنوا  ِلَكْي  َتامٌّ،  َلُه َعَمٌل  َفْلَيُكْن 
 ( 4-2: 1َغْيَر َناِقِصيَن ِفي َشْيٍء. )يعقوب 

 
ُيواِجُهوَن   َيْعُقوَب  ِرَساَلَة  ُقرَّاُء  َكاَن  اْلَمْقَطُع،  َهَذا  ُيِشيُر  ُمَتَنوَِّعةٍ َوَكَما  َيْعُقوَب  َتَجاِرَب  َوَلِكنَّ   .

لهم   َيُكوَن  أْن  ِإَلى  َفَرحٌ َدَعاُهْم  التََّجاِرِب    كل  َهِذِه  إن  يقول  كما  َتَجاِرِبِهم.  َصْبراً ِفي  ومن  تنشئ   .
َسَيِصي ِرَساَلَة  َيْصِبُروَن  ِلَفْهِم  اْلَحِقيِقيَّ  اْلُمْفَتاَح  َوَلِكّن  َشْيٍء.  ِفي  َناِقِصيَن  َغْيَر  َوَكاِمِليَن  يَن  َتامِّ ُروَن 

 ، ُيْكِمُل َيْعُقوُب ِفْكَرَتُه بهذه الكلمات:  5َفِفي اْلَعَدِد ي اْلَعَدِد التَّاِلي بالتحديد. َيْعُقوَب َيِرُد فِ 
 

ُدُكْم ُتْعِوزُُه ِحْكَمٌة، َفْلَيْطُلْب ِمَن هللِا الَِّذي ُيْعِطي اْلَجِميَع ِبَسَخاٍء َواَل َوِإنََّما ِإْن َكاَن َأحَ 
 ( 5: 1ُيَعيُِّر، َفَسُيْعَطى َلُه. )يعقوب  

 
ِرِس، َوَلِكْن ُنِشيُر اْْلَن  ِبَمِزيٍد ِمَن التَّْفِصيِل ِفي َوْقٍت الِحٍق ِمْن َهَذا الدَّ سنناقش َهِذِه اأْلْعَداَد 

ُاْطُلْب ِمَن هللِا ِحْكَمًة،    إَلى أنَّ َهَذا اْلَمْقَطَع ُيِريَنا لب الرَِّساَلِة َكاِمَلًة. َفاِلْخِتَباِر كل َفَرٍح َوَسِط التََّجاُرِب،
َص غرض ِرَساَلِة َيْعُقوَب الرَِّئيِسيَّ َوَسُيْعَطى َلكَ  ْعِتَباِر، ُيْمِكُنَنا أْن ُنَلخِّ   كَما َيِلي:  . آِخِذيَن هذا بَعْيِن ااْلِ

 
 َفي َتَجاِرِبِهم.  لهم اْلَفَرحَدَعا َيْعُقوُب ُقرَّاَءُه أن َيْطُلُبوا اْلِحْكَمَة ِمَن هللِا ليكون 

 
في   َيْعُقوَب  ُقرَّاُء  يعد  لم  َساِبقًا،  ُقْلَنا  َفَكَما  الرَِّساَلَة.  َهِذِه  َيْعُقوَب  ُقرَّاُء  َيْسَمَع  أْن  يلزم  َكاَن 

َوَكا السهل ِفِلْسِطيَن.  لم يكن من  أنه  َشكَّ  ال  أْوَطاِنِهم.  َعْن  َبِعيدًا  اأْلَُمِم"  َوَسَط  "ُمَشتَِّتيَن  َيِعيُشوَن  ُنوا 
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ِلْلَمِسيِح،   َوالِئِهم  َعْن  ِللتََّخلِّي  َبْعَضُهْم  َقاَد  َهَذا  أنَّ  َوَيْبُدو  تجاربهم.  وسط  في  الفرح  يجدوا  أن  عليهم 
َيْعُقوبَ ليذهبوا وراء َما َدَعاُه َيْعُقوُب "  َتُقوُلُه ِرَساَلُة  ِاْسَتِمْع إَلى َما  اْلَعاَلِم".  َحْيُث َيْسَتْخِدُم    4:  4  َمَحبََّة 

 َيْعُقوُب َكِلَماٍت َقاِسَيٍة:  
 

َيُكوَن   َأْن  َأَراَد  َفَمْن  َعَداَوٌةِ هلِل؟  اْلَعاَلِم  َمَحبََّة  َأنَّ  َتْعَلُموَن  َأَما  َواِني،  َوالزَّ الزَُّناُة  َأيَُّها 
 ( 4: 4ُمِحبًّا ِلْلَعاَلِم، َفَقْد َصاَر َعُدوًِّا هلِل. )يعقوب 

 
َيْعُقوُب َمْن ُيّحُب  ِاْنَحَرُفوا َعْن اإْليَماِن. فحّذَر  َيْعُقوَب َكاُنوا َقْد  َواِضٌح أنَّ َبْعَض ُقرَّاِء ِرَساَلِة 

 ". اْلَعاَلَم بأنَُّه َيِصيُر "عدًوا للِ 
ٍر  َوِلَذا ال َعَجَب أنَّ َيْعقُ  وَب َماَرَس ُسْلَطاَنُه َكأَحِد َقاَدِة اْلَكِنيَسِة. أَمَر َيْعُقوُب ُقرَّاَءُه ِبَشْكٍل ُمَتَكرِّ

أو وصية  أْمٍر  ِفْعَل  َخْمِسيَن  ِمْن  أْكَثَر  اْسَتْخَدَم  َوَقْد  ِباإْليَماِن.  اِدِق  باعتراف صَّ يليق  كما  َيْحُيوا  ِبأْن 
َساَلِة َذاِت اْلمِ  َئِة َوَثَماِنَيِة عدٍد. َواستخدم َكِثيرًا ِصَيغًا نحوّية ُأْخَرى َتْعَمُل َعمِل ِفْعِل اأْلْمِر مباشرة ِفي الرِّ

 ِضْمَن ِسَياَقاِتَها.  
َمُه َيْعُقوُب للمشكالِت الَِّتي َكاَن ُقرَّاؤُه ُيَواِجُهوَنَها َلْم َيُكْن مُ  َجرََّد أن َوَلِكنَّ اْلَحلَّ الرَِّئيِسيَّ الَِّذي َقدَّ

اْلَقِضيََّة ُهَو أنَُّهْم َكاُنوا ِبَحاَجٍة أِلْن يطلب إَلّيِه، َكاَن ُلبُّ  َفِبالنِّْسَبِة  ِبَعَمِل َهَذا أْو َذاَك.  اْلِحْكَمَة  يأمرهم  وا 
َتَجاِرَبُهْم اْلَكِثيَرَة. ِاْسَتِمْع  ِمَن هللِا. َكاَنْت اْلِحْكَمُة اْْلِتَيَة ِمَن هللِا ِهَي اْلُمْفَتاَح ِلَنَواِل اْلَفَرِح َبْيَنَما َيْحَتِمُلوَن  

ِهيَرِة ِمْن   الَِّتي ِفيَها َيُقوُل َيْعُقوُب ِلُقرَّاِئِه:   10-8: 4ِإَلى َهِذِه اْلَكِلَماِت الشَّ
 

اَم الرَّبِّ َفَيْرَفَعُكْم.  ( 10-8: 4)يعقوب  ِاْقَتِرُبوا ِإَلى هللِا َفَيْقَتِرَب ِإَلْيُكْم ... اتَِّضُعوا ُقدَّ
 

َيْعُقوُب المؤمنين إلى أن   لكي يرفَعُهم هللا. كما عّلم ُهَنا أنَّ االّتضاع أَماَم هللِا   يّتضعواوّجَه 
الَّ  اْلِحْكَمَة  َفإنَّ  إِلى هللِا في ُخُضوٍع مّتضٍع،  اْلَمِسيِح  أْتَباُع  َيْقَتِرُب  فِحيَن  اْلِحْكَمِة.  الطَّرِيُق إَلى  ِتي  ُهَو 

 َنَها تجلُب لهم اْلَفَرَح، َحّتى ِفي أثناِء مثابرتُهم في التََّجاِرِب. َيَناُلو 
َيْعُقوبَ  َمِة ِرَساَلِة  ِلُمَقدِّ َخْلِفَيِة ِرَساَلِة َيْعُقوَب. َوِلَذا، َفإنََّنا اْْلَن إلى هنا في دراستنا  َنَظْرَنا إَلى   ،

 على استعداد لدراسة ُبْنَيِة ومحتوى الرَِّساَلِة.  
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 البنية والمحتوى 
 

ِباْعِتَباِرَها   اْلِحْكَمة  َمْوُضوع  على  كبير  بشكل  تركز  َيْعُقوب  ِرَساَلة  أن  إلى  َقِليل  َقَبل  أشرنا 
ِفي فهم َما    االطَِّريق إليَجاد اْلَفَرح ِفي أْوَقات التََّجاِرب. َوَلِكن َهَذا التركيز َعَلى اْلِحْكَمة ُيَساِعْدَنا أيًض 

ُرين َعْن ِرَساَلة َيْعُقوب ِباْعِتَباِرَها سفر  هو أكثر من مجرد ه دف الرسالة. فقد تحّدث العديد من الُمَفسِّ
غير  الطابع  ذات  َساَلة  الرِّ َوُمْحَتَوى  ُبْنَية  َفْهم  ِفي  اْلَمْنُظُور  َهَذا  َوَيَساِعْدَنا  اْلَجِديد.  اْلَعْهد  ِفي    اْلِحْكَمة 

   المألوف.
َيْعُقوُب ِرَساَلتَ  اْلَقِديِم.  ِحيَن َكَتَب  اْلَعْهِد  اْلِحْكَمِة ينبع من  َتاِريٌخ َطِويٌل ِمْن أَدِب  ُه، َكاَن هناك 

أسفار   على  اْلَقِديِم  اْلَعْهِد  ِفي  اْلِحْكَمَة  ِكَتاَباِت  سفر  أيُّوبَ َتْشتَمُل  إَلى  ِباإْلَضاَفِة  اأْلْمَثاِل،    َواْلَجاِمَعِة، 
. َويتضح أن َيْعُقوَب َمِديٌن لهذا النوع  اَل اْلِحْكَمِة النََّبِويَّةِ ِة َوأْقوَ والبعض مما يطَلق عليه َمَزاِميَر اْلِحْكمَ 

ِفي   َفَمثاًل،  ة.  ِعدَّ َنَواٍح  ِمْن  اْلَقِديِم  اْلَعْهِد  أدب  ُهَو   11:  5من  الَِّذي  أيُُّوَب،  ِمَثاَل  َيْعُقوُب  َيْسَتْخِدُم 
َيْعُقوبُ  َتَطرََّق  َكَما  َوالثََّباِت.  االحتمال  َعَلى  التَّْشِجيِع  أْجِل  ِمْن  أيُّوَب،  سفر  ِفي  ِئيِسيَُّة  الرَّ ْخِصيَُّة    الشَّ

اْلَفْقِر، َواْلُمَحاَباِة. َوَهِذِه اْلَمَواِضيُع َلَها َما ُيَواِزيَها ِفي  ِلَمَواِضيَع ِمْثِل اْلَكالِم، َوُمَعاَمَلِة اأْلَراِمِل َواْلَيَتاَمى، وَ 
 محتوى سفر اأْلْمَثاِل.  

 
إنَّ أَحَد اأْلُُمُوِر الَِّتي َنَراَها َكَخْيٍط مشترك ِفي ُكلِّ رَِّساَلِة يعقوب ُهَو اْلَكِلَمُة "ِحْكَمٌة".  

بشدة   اْلِحْكَمِة  يقدر  الَّ   -وهو  ِمْن اْلِحْكَمُة  الَِّتي  اْلِحْكَمِة  ُمَقاِبِل  في  َفْوٍق  ِمْن  ِتي 
أْسَفٍل. َوهذا يجعلنا ُنَفكُِّر ِبأنَّ ُهَناَك َتأِثيرًا َعِظيَمًا لِكَتاَباِت اْلِحْكَمِة التي جاءت قبله  

َواْسِتْخَداِمِه    على َحَياِتِه. وَنَرى َهَذا اأْلْمَر ِبُوُضوٍح َتامٍّ ِفي ِاْقِتَباِسِه ِمْن ِسْفِر اأْلْمَثالِ 
َلُه، َوَكَذِلَك ِفي الطَِّريَقِة الَِّتي َيَتَذّكر ِبَها َكِلَماِت ربَِّنا َيُسوَع، الَِّذي َكِثيَرًا َما َتَكلََّم فِي  
َوِكَتاَبِة   اْلِحْكَمِة  ِفْكِر  ِفي  ٌر  َتَطوُّ َحَصَل  َفَقْد  َهَذا،  إَلى  َوِباْْلَضاَفِة  اْلِحْكَمِة.  ِسياِق 

، إلى نوٍع أدبٍي من كتابات الحكمة ينتمي إلى َفْتَرِة َما َبْيَن اْلَعْهَدْيِن. َوأْعَتِقُد  اْلِحْكَمةِ 
أنََّنا َنَرى من خالل أدب الحكمة في ِرَساَلِة َيْعُقوِب الَبْعَض من الموضوعات نفسها.  

أنَّ اْلَكِثيَر َمْن اْلَمَواِضيِع َتُعوُد َوَبْيَن اْلِحيِن َواْلَخِر، َنَرى اْلُبْنَيَة َنْفَسَها. َوَلِكنَِّني أظُُّن  
. َوِلَذا، َفإنَِّني أْعَتِقُد أنَّ أْكَبَر َمْصَدَرْيِن  ااأْلْمَثاِل َوإِلى َيُسوع أْيًض  ِفي أْصِلَها إَلى سفر

َيةَ  َوأَهمِّ النوع األدبي،  َوَلِكنَّ ذلك  اأْلْمَثاِل.  َيُسوَع وسفر  ُهَما َكالُم  َيْعُقوَب    أثََّرا َعَلى 
  ا أْيًض ِحْكَمِة اأْلْمَثاِل، ِخالَل َيُهوِديَِّة اْلَهْيَكِل الثَّاِني وَزَمِن َيُسوَع، َكاَن َباِلُغ اأْلَهمَّيَِّة  
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 في ِرَساَلِة َيْعُقوَب.  
 د. ديڤيد تشاپمان  —
 

أيًض  َيْعُقوَب  ِرَساَلَة  تعكس  ِمْثَل    ا َكَما  ِس،  اْلُمَقدَّ اْلِكَتاِب  َخاِرَج  اْلُمؤثَِّرِة  اْلِحْكَمِة  ُكُتِب  ُمْحَتَوى 
ِببساطة باسم ِسيَراَخ، َوَكَذِلَك ِحْكَمَة ُسَلْيَماَن. َوَقْد َكَاَن َهَذاِن اْلِكَتاَباِن   ا، َوالَِّذي ُيْعَرُف أْيًض ِحْكمَةُ ِسيرَاخَ 

َزَمنِ  ِفي  َجيَِّدًا  ِجَهٍة    َمْعُرْوَفْيِن  ِمْن  َيْعُقوَب  ِرَساَلَة  َبْيَن  اْلُمْدِهَشِة  التََّواِزَياِت  ِمَن  اْلَكِثيُر  َوَثمََّة  َيْعُقوَب، 
 َحْيُث َيُقوُل:   26: 1، في ااًل َعَلى َهَذا ِمْن ِسيَراخَ َوَبْيَنُهَما ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى. َوَنَسُوُق َمثَ 

 
 َصاَيا، فَيَهُبها الرَّبُّ َلَك."  "إْن رغبت في اْلِحْكَمَة، َفاْحَفْظ اْلوَ 

 
 :  5: 1َوُتْخِبُرَنا ِرَساَلُة َيْعُقوَب 

 
َوِإنََّما ِإْن َكاَن َأَحُدُكْم ُتْعِوزُُه ِحْكَمٌة، َفْلَيْطُلْب ِمَن هللِا الَِّذي ُيْعِطي اْلَجِميَع ِبَسَخاٍء َواَل 

 ( 5: 1ُيَعيُِّر، َفَسُيْعَطى َلُه. )يعقوب  
 

ِن ِفي اأْلَناِجيِل   ْكِمة، َفإنَّ اْلَكِثيَر ِمْن َتْعِليِم َيُسوع َوِباإْلَضاَفِة إَلى َهِذِه اأْلْنَواِع َمْنْ أَدِب اْلحِ  اْلُمَدوَّ
َيْعقُ  ِرَساَلِة  َبْيَن  التََّشاُبَهاِت  بعض  ُروَن  اْلُمَفسِّ الحَظ  َوَقْد  إْسَراِئيِل.  ِفي  اْلِحْكَمِة  َتْعِليِم  يميز  ما  وَب  هو 

 ، َحْيُث َقاَل َيُسوُع:  10: 5َوَتْعِليِم َيُسوَع. ُاْنُظْر َمَثاًل إَلى إْنِجيِل َمّتى 
 

َماَواِت. )متى  ، أَلنَّ َلُهْم َمَلُكوَت السَّ  ( 10: 5ُطوَبى ِلْلَمْطُروِديَن ِمْن َأْجِل اْلِبرِّ
 

 ، َحْيُث يقول َيْعُقوُب:  12: 1َقاِرْن َهِذِه اْلَكِلَماُت ِبَما َيِرُد ِفي رسالة َيْعُقوَب 
 

الَِّذي َوَعَد  التَّْجِرَبَة، أَلنَُّه ِإَذا َتَزكَّى َيَناُل »ِإْكِليَل اْلَحَياِة«  ُجِل الَِّذي َيْحَتِمُل  ُطوَبى ِللرَّ
 ( 12: 1ِبِه الرَّبُّ ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَنُه. )يعقوب 

 
َتأْثِيٌر  ِبَقِليٍل،  َذِلَك  َوَقْبَل  اْلِميالِديِّ  األول  القرن  في   ، اْلَيُهوِديِّ اْلِحْكَمِة  أِلَدِب  َكاَن 
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ًة ِمْن حيث اْلِبيَئَة الثََّقاِفيََّة َواأْلَدِبيََّة الَِّتي َكاَن َيْكُتُب بها.  َعِظيٌم َعَلى َيْعُقوَب، َخاصَّ
َعَشَراٍت   توجد  اْلَحِقيَقِة،  وِكَتاَباِت  َوِفي  َيْعُقوَب  ِرَساَلُة  بين  والتوازيات  التلميحات 

ِمْن  َمَرَتْيِن  يعقوب  اْقَتَبَس  َفَقْد   . اْلَيُهوِديِّ األدب  ِمَن  َوَغْيِرِها  األدبية  اْلَقِديِم  اْلَعْهِد 
َساَلَة َعَلى اْلَكِثيرِ    ِسْفِر اأْلْمَثاِل، على األقل مرة وعلى األرجح مرتين. َكَما تحتوي الرَّ

ِمَن التلميحات لما َيِرُد باألخص ِفي ِحْكَمِة َيُشوَع ْبِن ِسيَراَخ، َوُهَو ِكَتاٌب َيُعوُد إَلى 
من   َيْعٌقوَب  ِرَساَلُة  ِبِه  ُد  َتَتَفرَّ أْمَرًا  َثمََّة  َوَلِكنَّ  اْلَجِديِد.  اْلَعْهِد  َزَمِن  َقَبَل  َقْرٍن  َحَواِلي 

َيْرُبطُ  أنَُّه  َوُهَو  اْلِحْكَمِة،  َيْعُقوُب    حيث  َكاَن  َوُربََّما  َيُسوَع.  َبَتْعِليِم  َوِثيقًا  َرْبطًا  اْلِحْكَمَة 
ِمْن  َيَظَهُر  َكَما  اْلَجِديِد،  اْلَعْهِد  ِفي  ِباْلَحَياِة  َناِبَضًة  إيَضاِحيًَّة  ُصَورًا  َم  َقدَّ َمْن  أْفَضَل 

َواْلمُ  َصِغيَرٌة،  َدفٌَّة  هَها  ُتَوجِّ الَِّتي  ُفَن  للسُّ ِبَصْبٍر،  َتْصِويرِِه  َيْنَتِظُروَن  الَِّذيَن  زَاِرِعيَن 
الصور   ِمَن  اْلَكِثيِر  َعَلى  الرَِّساَلَة  َوَتْحَتِوي  َعَمِلِهم.  أِلْجِل  ُيَساِفُروَن  الَِّذيَن  اَر  َوالتُّجَّ

ُمْحَتَوى ِرسَ  َوَلِكنَّ  اْلِحْكَمِة.  أَدِب  َتأِثيِر  َناِتَجٌة َعْن  َماِت  َهِذِه السِّ اَلِة  اْليضاحية. ُكلُّ 
ُم ِبَها َيُسوُع اْلَمَلُكوَت َوالطَِّريَقَة الَِّتي ِبَها ُيَغيُِّر   َيْعُقوَب يعكس حًقا الطَِّريَقِة الَِّتي ُيَقدِّ

 وجود اْلَمَلُكوِت َحَياِتَك. 
 د. دان َمكارتني  —
 

الرِّسَ  ُبْنَيَة  َفإنَّ  اْلِحْكَمِة،  ِبأَدِب  اْلَوِثيَقِة  َيْعُقوَب  ِصَلِة  أْن َوِبَسَبِب  ُيْمِكُن  َعمَّا  َتَماَمًا  ُمْخَتِلَفٌة  اَلِة 
َبسِ  َليَس  َتْنِظيَمَها  ِبأنَّ  ُتْخِبُرَنا  ِبأْن  َكِفيَلٌة  َساَلِة  الرِّ َهِذِه  إَلى  فقط  َنْظَرٌة سريعة  فَحتَّى  َوِفي  َنَتَوقََّعُه.  يَطًا. 

َسالَ  الرِّ َتْبُدو  َقْد  العصرية،  َنَظِرَنا  ِوْجَهِة  ِمْن  ِرَساَلُة  اْلَحِقيَقِة،  تتناول  إذ  اإلطالق.  ُمَنظََّمٍة على  َغْيَر  ُة 
َفَقْط   َقِليَلًة  أَعَداَدًا  ُص  ُتَخصِّ َما  َوَكِثيرًا  الهامة.  الموضوعات  ِمَن  َعَدَدًا  اأْلْمَثاِل،  ِسْفِر  نظير  َيْعُقوَب، 

ْنِتَقاِل إَلى آَخٍر. َوِفي َبْعِض اأْلْحَياِن،  َساَلُة إَلى أَحِد موضوعاتها الِحَقًا،    ِلَمْوُضوٍع َواِحٍد َقْبَل ااْلِ َتُعوُد الرِّ
ِريَن ِاْسَتْنَتُجوا أنَّ ِرَساَلَة َيْعُقوُب ِبال ُبْنَيٍة. َحْيثُ   ِاْقَتَرُحوا  َوَلِكنَّ َلْيَس بشكٍل متسٍق. َحتَّى أنَّ َبْعَض اْلُمَفسِّ

.  أنََّها ُمَجرَُّد َمْجُموَعٍة ِمْن أْقَواِل اْلِحْكَمِة ُدوَن تَ   ْرِتيٍب أْو َتَسْلُسٍل ِفْكِريٍّ َحِقيِقيٍّ
متصلة   غير  أْعَداٍد  من  َفْوَضِوّيًا  مزيًجا  َلْيَسْت  َساَلُة  َفالرِّ ُهَنا.  َحِذِريَن  َنُكوَن  أْن  َيْنَبِغي  َوَلِكْن 

َيْعُقوُب أَدَب اْلِحْكَمِة  ببعضها، تم جمعها َمَعًا ُدوَن أيِّ َتْرِتيٍب َعَلى اإْلْطالِق. َفِفي ِحيَن ُتَشاِبُه ِرَساَلُة  
َواْلُمْحتَ  ْكِل  الشَّ أْيًض ِفي  َتْخَتِلُف  َفإنََّها  ِكَتاَباِت    اَوى،  ِخالِف  َفَعَلى  ٍة.  ِعدَّ ِبُطُرٍق  اأْلَدِبيِّ  النَّْوِع  َذِلَك  َعْن 

السِّ  َبْعَض  تعكُس  َفإنََّها  َوِلَذا،  ُمَعيََّنٍة.  ِلَكَناِئَس  ُكِتَبْت  ِرَساَلٌة  َيْعُقوُب هي  ِرَساَلُة  اأُلْخَرى،  َماِت  الِحْكَمة 
 يِد اأْلُْخَرى.  التَّْنِظيِميَِّة لِرَساِئِل اْلَعْهِد اْلَجدِ 
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ِريَن َحْوَل َتْنِظيِم أْو ُبْنَيِة ِرَساَلِة َيْعُقوَب. َوَلِكْن أِلغْ  تَِّفاِق َبْيَن اْلُمَفسِّ َراِضَنا ِفي  َثمََّة اْلَقِليُل ِمَن ااْلِ
 َهَذا الدَّْرِس، قمنا بتقسيم الرسالة إَلى َسَبَعِة أقسام:  

 .1: 1، ِفي رسالة َيْعُقوَب َيْعُقوبِ  َتْبَدُأ الرَِّساَلُة ِبَتِحّيةِ  •
الرسالة،   • يَها  ُتَغطِّ الَِّتي  الّرِئيِسيَِّة  الموضوعات  إَلى  َمًة  ُمَقدِّ ُل  اأْلوَّ الرَِّئيِسيُّ  اْلِقْسُم  ُيَمثُِّل 

 .  18-2: 1، ونجده في رسالة َيْعُقوَب اْلِحْكَمُة َواْلَفَرحُ َوُيْمِكْن أْن نضع له اْلُعْنَواِن 
لرَِّئيِسيُّ الثَّاِني َعْن ِاْهِتَماِم َيْعُقوِب ِبَمْوُضوِع اْلِحْكَمِة َوالطَّاَعِة، ونجده في  يعبُر اْلِقْسُم ا •

 . 26: 2-19: 1رسالة َيْعُقوَب 
، ونجده   • الِم ِفي اْلُمْجَتَمِع اْلَمِسيِحيِّ يتناوُل اْلِقْسُم الرَِّئيِسيُّ الثَّاِلُث َمْوُضوَع اْلِحْكَمِة َوالسَّ

 .  12: 4-1: 3ُقوَب في رسالة َيعْ 
ُيَركُِّز اْلِقْسُم الرَِّئيِسيُّ الرَّاِبُع َعَلى َمْوُضوِع اْلِحْكَمِة َواْلُمْسَتْقَبِل، ونجده في رسالة َيْعُقوَب   •

4 :13-5 :12  . 
ٌص   • الِة،  اْلِحْكَمِة َوالِلَما ُيْمِكُن أْن َنِصَفُه بِ اْلِقْسُم الرَِّئيِسيُّ اْلَخاِمُس، َواأْلَخِيُر، ُمَخصَّ صَّ

 .  18-13: 5ونجده في رسالة َيْعُقوَب 
ِئيِسيَِّة َيِرُد تحريض ِخَتاِميٌّ ِفي   •  .  20-19: 5َبْعَد َهِذِه اأْلْقَساِم اْلَخْمَسِة الرَّ

ْعُقوَب  َوِلُنْلِق اْلن َنْظَرًة َعْن كثٍب إَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْن َهِذِه اأْلْقَساِم، َبْدءًا ِمْن التَِّحيَِّة، ِفي رسالة يَ 
1 :1 . 

 
 ( 1: 1) تحيةال

 
 :  1: 1ِاْسَتِمْع َثاِنَيًة إَلى َتِحيَِّة َيْعُقوَب اْلَقِصيرِة ِفي 

 
اَلَم ِإَلى االْثَنْي َعَشَر ِسْبًطا الَِّذيَن   َيْعُقوُب، َعْبُد هللِا َوالرَّبِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح، ُيْهِدي السَّ

َتاِت. )يعقوب   ( 1: 1ِفي الشَّ
 

َنْفَسهُ  َيْعُقوُب  ِبَها َوَصَف  الَِّتي  الطَِّريَقُة  َتُفوَتَنا  أالَّ  "   َيْنَبِغي  َنْفَسُه  َدَعا  َفَقْد  َوالرَّبِّ  ُهَنا.  هللِا  َعْبَد 
اْلَمِسيحِ  ِبِصَفِتهِ ".  َيُسوَع  أْو حتى  اْلَكِنيَسِة،  َنْفُسُه ِبِصَفِتِه َقاِئَد  َم  ُيَقدِّ أْن  ِلَيْعُقوَب  ُيْمِكُن  َيُسوَع.    َكاَن  أَخا 

َد َعَلى َحِقيَقِة أنَُّه َعْبُد هللِا َواْلَمِسيِح. ُيْمِكُن ِلَهِذِه اإْلَشاَرُة اْلُمْزدَ  َوَجُة أْن َتُكوَن َتْعِبيَر  َوَلِكنَُّه ِاْخَتاَر أْن ُيَشدِّ
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ْخِصيَّ َعْن االّتضاع، َوُهَو َمْوُضوٌع َيَتَطرَُّق إَلْيِه الِحقًا ِفي  الرَِّساَلِة. َوَلِكنَُّه ُهَنا يضرب مثااًل َيْعُقوَب الشَّ
 لَذِلَك االّتضاع ِباإْلَشاَرِة ِبُوُضوٍح إَلى َكْوِنِه َعْبدًا أِلِخيِه، أي ليسوع. 

ُل اْلِذي يدور َحْوَل َما َدَعوْ   .  َناُه اْلِحْكَمَة َواْلَفَرحَ َوبَعَد التَِّحيَِّة، َيأِتي اْلِقْسُم الرَِّئيِسيُّ اأْلوَّ
 

 ( 18-2: 1) كمة والفرححال
 

اْلَبْحِر   َعاِلِم  أنحاء  ِفي  َوَتَشتَُّتوا  ُأوُرَشِليِم،  ِمْن  ُطِرُدوا  َمِسيِحيِّيَن  إَلى  َهِذِه  ِرَساَلَتُه  َيْعُقوُب  َكَتَب 
ُيَواِجُهوَن تجارَب متنوعة، الَِّتي بال َشكٍّ سّببت َلُهْم   ِط. َكاَن َهؤالِء  َبَدأْت  اْلُمَتَوسِّ َفَقْد  اإْلْحَباِط. َوِلَهَذا، 

إَلى رسالة َثاِنَيًة  ِاْسَتِمْع  اْلَفَرِح.  إَلى  ْعَوِة  ِبالدَّ اْلِحْكَمِة  يَِّة  أَهمِّ اأْلوَلى َعْن  َيْعُقوَب   2:  1َيْعُقوَب    َكِلَماُت 
  َقاَل َيْعُقوُب ِلُقرَّاِئِه: َحْيثُ 

 
 ( 2: 1َما َتَقُعوَن ِفي َتَجاِرَب ُمَتَنوَِّعٍة. )يعقوب ِاْحِسُبوُه ُكلَّ َفَرٍح َيا ِإْخَوِتي ِحينَ 

 
"َتَجارِ  ُيَواِجُهوَن  َكاُنوا  أَناَسًا  ُيَخاِطُب  أنَُّه  ًة  َخاصَّ َلَنا،  ِبالنِّْسَبِة  َغِريَبًا  اْلَمْقَطُع  َهَذا  َيْبُدو  َب  َقْد 

ِلُقرَّاِئِه أِلْن َيْحسِ  َيْعُقوَب  ِاْعِتَياِديٍّ َكَما َقْد  وا التََّجاِرَب "ُكلَّ َفَرحٍ بُ ُمَتَنوَِّعٍة". َوَلِكنَّ َدْعَوَة  َلْيَسْت أْمرًا َغْيَر   "
 َنْعَتِقْد.  

اْلُيوَناِنيَّ   التعبير  ِمْن  َفَرٍح"  "ُكلَّ  عبارة  َخارَانْ [  πᾶσαν χαρὰν]تأتي  ُيْمِكْن  بَاَساْن  الذي   ،
نَّْوُع ِمَن التَّْشِجيِع َمَع ُكُتِب أدب اْلِحْكَمِة اأْلُْخَرى الَِّتي َكاَنْت  َتْرَجَمُته إَلى "َفَرٍح َكاِمٍل تاٍم". َيَتَناَسُب َهَذا ال

أْن   َعَلى  المتألمين  ُع  ُتَشجِّ اْلِحْكَمِة  ِكَتاَباُت  َكاَنْت  اأْلْحَياِن،  ِمَن  َكِثيٍر  َفِفي  َيْعُقوَب.  َزَمِن  ِفي  موجوَدًة 
َمثَ  َفَيسوُع،  ِبيَن.  ُمَطوَّ أْنُفَسُهْم  َمّتىِ َيْعَتِبروا  إنجيل  ِفي  التَّْطِويَباَت  َخَتَم  "اْلَفَرِح    12:  5  اًل،  إَلى  ْعَوِة  ِبالدَّ

ْضِطَهاِد.    َوالتََّهلُِّل" ِفي َوْجِه ااْلِ
ْبَر ِفي التََّجاِرِب ُيَمكُِّن اْلُمؤِمُن ِمْن بأنَّ    4-3:  1َوَكَما ذكرنا َساِبقًا، َفإنَّ َيْعُقوَب ُيَعلُِّم ِفي   الصَّ

يَق، َفإنَُّهْم َيْنُموَن ِلَيِصلوا إَلى ملء أْن يصير  تاًما وكاماًل. َوِبَكِلَماٍت ُأْخَرى، ِحيَن َيْحَتِمُل َشْعُب هللِا الضِّ
أ اْلُمؤِمِنيَن إْخالَصًا،  أْكَثِر  َحّتى على  َيُكوُن َصْعبًا،  َما  َكِثيرًا  اْلَحِقيَقِة،  ِفي  َوَلِكْن  َلُهْم.  هللُا  َقَصَد  ْن  ما 

َيْطُلُبوا    يرى َكْيفَ  اْلَعَدِد التَّاِلي مباشرة ِلُقرَّاِئِه أْن  َيْعُقوُب ِفي  َيُقوُل  ِلَهَذا  ُيْمِكُن حدوث َهَذا َوَسَط اأْلَلِم. 
 تُقوُل:    5: 1اْلِحْكَمَة ِمَن هللِا. َتْذُكُروَن أنَّ رسالة َيْعُقوَب 
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َفْلَيطْ  ِحْكَمٌة،  ُتْعِوزُُه  َأَحُدُكْم  َكاَن  ِإْن  ِبَسَخاٍء.  َوِإنََّما  اْلَجِميَع  ُيْعِطي  الَِّذي  هللِا  ِمَن  ُلْب 
 ( 5: 1)يعقوب 

 
َبِصيَرًة.   هللِا  ِمَن  َيْطُلُبوا  أْن  َيْنَبِغي  التََّجاِرِب  يقاسون  َبْيَنَما  َيْخَتِبُروا كل فرح  أْن  ُيِريُدوَن  َالَِّذيَن 

َوإْن َطَلْبَنا    َلُهْم.  َفإنَُّهْم َيْحَتاُجوَن ِلْلِحْكَمِة ِلُمَساَعَدِتِهْم ِفي َفْهِم َكْيَف ُيْمِكُن ِلَتَجاِرِبِهْم أْن َتُقوَد إَلى اأْلْفَضلِ 
اْلِحْكَمِة ِمَن هللِا، َفإنَُّه سُيعطى َلَنا. كما َقاَل َيْعُقوُب الِحَقًا، ِفي   إنَّ هللَا ُيْعِطي    17:  1َهَذا النَّْوُع ِمَن 

 ِبَهَذا التَّأِكيِد:   18: 1َعَطاَيا َصاِلَحًة وهبات تامة ِلَشْعِبِه. َوَيْخِتُم َيْعُقوُب َهَذا اْلِقْسَم ِفي 
 

 ( 18: 1َشاَء ]هللا[ َفَوَلَدَنا ِبَكِلَمِة اْلَحقِّ ِلَكْي َنُكوَن َباُكوَرًة ِمْن َخاَلِئِقِه. )يعقوب 
 

َمُة  ِحيَن َنَناُل اْلِحْكَمَة ِلَفْهِم َكْيَف َيْعَمُل هللُا ِمْن ِخالِل التََّجاِرِب، َنْسَتِطيُع أْن َنُكوَن َفِرِحيَن. اْلِحكْ 
.  ُتَقوِّي ِثَقَتَنا ِبأ  نَّ هللَا َعيََّن َلَنا َبَرَكَة اْلَخالِص اأْلَبِديِّ

 اَعِة. َبْعَد َحِديَث َيْعُقوُب َعْن اْلِحْكَمِة َواْلَفَرِح، َيْنَتِقُل إَلى اْلَحِديِث َعْن اْلَعالَقِة َبْيَن اْلِحْكَمِة َوالطَّ 
 

 (26: 2-19: 1) والطاعةالحكمة 
 

ُيَناِقُش َيْعُقوُب ِفي َهَذا اْلِقْسِم َمْوُضوَع اْلِحْكَمِة َوالطَّاَعِة ِفي َثالِث َخَطَواٍت َأَساِسيٍَّة. َفَيْبَدُأ ِفي  
ْسِتَماِع أْو التكّلم.  19-27: 1 يَِّة اْلَعَمِل، َبَداًل ِمْن ااْلْكِتَفاِء ِبااْلِ  بالحديث َعْن أَهمِّ
 

 ( 27-19: 1) العمل
 

 : 22: 1ي َنْقَرأُ فِ 
 

 ( 22: 1َولِكْن ُكوُنوا َعاِمِليَن ِباْلَكِلَمِة، اَل َساِمِعيَن َفَقْط َخاِدِعيَن ُنُفوَسُكْم. )يعقوب 
 

ليس َسَماُع اِلَكِلَمِة ببساطة أْمرًا َجيِّدًا ِبَما فيه الكفاية. َفَكِلَمُة اْلِحْكَمِة اْْلِتَيِة َمْن هللِا َيْنَبِغي أْن  
 َتُقوَد أيًضا إَلى الطَّاَعِة اأْلِميَنِة. خالف ذلك، نحن َنْخَدُع أْنُفَسَنا.  
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أنَّهُ  ُتْدِرُك  َيْعُقوَب،  ِرَساَلَة  َتْقَرُأ  تطبيق   ِحيَن  إلى  اْلَحاَجِة  َعَلى  اْلَحِقيَقِة  ِفي  يرّكز 

ِلَماَذا   الرَِّساَلِة.  ُكلِّ  ِفي  ِجّدًا  َباِرٌز  َمْوُضوٌع  َهَذا  ِبَها.  ُنؤِمُن  إنََّنا  َنُقوُل  الَِّتي  اأْلُموَر 
ع ِفي  يحيا  َيْعُقوُب  أن  ُهَو  َل  اأْلوَّ اْلَجَواَب  أنَّ  َوَيْبُدو  هَذا؟  َعَلى  َيْعُقوُب  الم  يرّكز 

اْلَكالُم   َعاَلٌم يسهل فيه  ِفِيِه هو  َنْحَيا  الَِّذي  َواْلَعاَلُم  َحِقيِقيِّين.  أناسًا  َوَيْخِدُم  واقعي، 
دون تكلفة، وَيْسُهُل فيه أْن َنُقوَل إنََّنا ُنؤِمُن ِباهلِل، واأْلْصَعب ُهَو أْن نظهر ما ُنؤِمُن 

َتَحِدّياً  َمثََّل  وَهَذا  العملي.  التصرف  ِفي  ِلَيْعُقوبٍ   ِبِه  أْيًض ال  َوِلَيُسوَع  َبْل  َفَقْط،  .  ا 
َفاْلَكالُم َلْيَس نفسه كما اَلَعَمَل. َوَيُسوُع َوَيْعُقوُب َيْعِرفان َهَذا. َوَقْد َسَعَيا أِلْن يخاطبا  

 َبَشرًا لديهم مشكالت َحِقيِقيٌَّة. 
 د. جيمي إيچان  —
 

التَّْنفِ  َمْوِضَع  إيَماَنِهْم  َيَضُعوا  أْن  َتَوقََّع  َفَقْد  هللِا.  َكِلَمِة  َسَماَع  ُقرَّاُؤُه  يتجاوز  أْن  َيْعُقوُب  يِذ  َتَوقََّع 
يَِّة ِبالنِّْسَبِة ِلَيْعُقوَب، ِبَحْيُث، َمْع أنَُّه َناَقَشُه ِبشَ  ْكٍل َرِئيِسيٍّ ِفي  العملي. َوَقْد َكاَن َهَذا اْلَمْوُضوُع َباِلَغ اأْلَهمِّ

َفَمَثاًل، ِفي  2و  1األصحاحين   َساَلِة.  َواْْلَخِر ِفي كل الرِّ اْلِحيِن  َبْيَن  إَلْيِه  ثانية  13:  3، َعاَد  يَظَهُر   ،
 منظور َيْعُقوَب اأْلَساِسيَّ ِبَشأِن اْلَعالَقِة َبْيَن اْلِحْكَمِة َوالطَّاَعِة، َحْيُث َيُقوُل:  

 
َوعَ  َحِكيٌم  ُهَو  اْلِحْكَمِة. َمْن  َوَداَعِة  ِفي  اْلَحَسِن  ِف  ِبالتََّصرُّ َأْعَماَلُه  َفْلُيِر  َبْيَنُكْم،  اِلٌم 

 ( 13: 3)يعقوب 
 

َلْيَسا َقِضيًَّة َعْقلِ  اْلِحْكَمَة والعلم بَمقاِصِد هللِا ِفي التََّجاِرِب َواأْلَلِم  اْلَعَدُد، َفإنَّ  ُيِشيُر َهَذا  يًَّة  َكَما 
ِهْم َهَذا اْلَفْهُم َوَهِذا العلم َسُيْظِهُروَنُهَما ِبالتََّصرُِّف اْلَحَسِن، أْي ِبأْعَماٍل ِفي الَوَداَعِة التي  َبْحَتًه. فمن َلَديْ 

 تأتي من اْلِحْكَمِة، الَِّتي َيْمَنُحَها هللَا.  
ِفي   َيْعُقوُب  َخَتَم  َفَقْد  ِللْ   27:  1َوِلَذا،  ِباْلَحاَجِة  اْلُمَتَعلَِّق  اْلِقْسَم  للتَّْقَوى  َهَذا  بتلخيصه  َعَمِل، 

َياَنِة اْلَحِقيِقيَِّة ِباْلَكِلَماِت التَّاِلَيِة:    اْلَحِقيِقيَِّة أْو الدِّ
 

َياَنُة الطَّاِهَرُة النَِّقيَُّة ِعْنَد هللِا الِب ِهَي هِذِه: اْفِتَقاُد اْلَيَتاَمى َواأَلَراِمِل ِفي ِضيَقِتِهْم،  َالدِّ
ْنَساِن نَ   (27: 1ْفَسُه ِباَل َدَنٍس ِمَن اْلَعاَلِم. )يعقوب َوِحْفُظ اِْل
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َياَنِة   الدِّ َعْن  شديدة  بصراحة  َيْعُقوُب  النَِّقيََّة"    -َيَتَكلَُّم  "الطَّاِهَرَة  َيْدُعوَها    -الَِّتي 

ْنَساِن نَ  ْفَسُه ِباَل َدَنٍس  َفَيِصُفَها ِبأنََّها "اْفِتَقاُد اْلَيَتاَمى َواأَلَراِمِل ِفي ِضيَقِتِهْم، َوِحْفُظ اِْل
ِمَن اْلَعاَلِم". َوِفي مجتمعنا هذا، الذي يَتِسُم ِباْلَماِديَِّة ِفي َنَواٍح َكِثيَرٍة، َهَذاِن َوْجَهان  
ِباْلُفَقَراِء   ااْلِْهِتَماِم  َعَدُم  ِهَي  باْلَعاَلِم  نتدنس  ِبَها  الَِّتي  الطُُّرِق  َفإْحَدى  َواِحَدِة.  لُعْمَلِة 

َحْولَ  أسبابه  الَِّذيَن  إَلى  النََّظِر  ُدوَن  ِفيِهْم،  َشيٍء  إَلى  َفْقِرِهْم  ننسب  أن  أْو  َنا، 
النظامية، أْو إَلى أْنُفِسَنا َنْحُن الَِّذيَن َنْمِلُك اْْلْمَكاِنيَّاِت، فَنَرى أنََّنا َنُفوُق اْلَخِريَن أو 

ا. َمْع أنَّ اْلَحِقيَقَة ِهَي أنَُّه ِفي َكِثيٍر ِمَن  أن َلَدْيَنا َبَرَكَة هللِا، َبْيَنَما اْلُفَقَراُء ال َيْمِلُكوَنهَ 
َعاَناُه   َما  ُيَعاُنوا  َلْم  الَِّذيَن  ِمْن  أصالة  وأكثر  أْقَوى  اْلُفَقَراُء  إيَماَن  أنَّ  َتِجُد  اأْلْحَياِن 

 اْلُفَقَراَء. 
 ق. د. ِثرمان وايامز  —
 

َتَوسَّ  اْلَعَمِل،  إَلى  التمهيدية  ْعَوِة  الدَّ َهِذِه  اْلِحْكَمِة  َبْعَد  َبْيَن  الصلة  َعْن  اْلَحِديَث  في  َيْعُقوُب  َع 
 . 13-1: 2َوالطَّاَعِة ِبالتَّْرِكيِز َعَلى ُمْشِكَلِة اْلُمَحاَباِة، ِفي 

 
 ( 13-1: 2)  المحاباة

 
َهَذا   َوِفي  اْلُفَقَراَء.  َوَيَتَجاَهلوَن  اأْلْغِنَياِء،  ُيَحاُبوَن  َكاُنوا  َيْعُقوَب  ِرَساَلَة  ُقرَّاَء  َبْعَض  أنَّ  َواِضٌح 

ِحيِح إَلى َما َدعَ  ْنِتباِه اّلالِئِق َوالصَّ النَّاُموَس  اُه " اْلِقْسُم، ُيَعاِلُج َيْعُقوُب َهِذِه اْلُمْشِكَلَة ِبَدْعَوِتِهْم أن يولوا ااْلِ
". َفَيُقوُل َيْعُقوُب ِفي   :  8: 2اْلُمُلوِكيَّ

 
َفَحَسًنا   َكَنْفِسَك.  َقِريَبَك  ُتِحبُّ  اْلِكَتاِب:  َحَسَب  اْلُمُلوِكيَّ  النَّاُموَس  ُلوَن  ُتَكمِّ ُكْنُتْم  َفِإْن 

 ( 8: 2َتْفَعُلوَن. )يعقوب 
 

ساس إْخَفاًقا ِفي ِحْفِظ َوِصيَِّة "ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك".  يعد إْهَماُل اْلُفَقَراِء ِلِحَساِب اأْلْغِنَياِء في األ 
 .  َوَقْد َعلََّم َيْعُقوُب أنَّ َعَلْيِهْم أْن َيَتَجنَُّبوا َخِطيََّة اْلُمَحاَباِة ِمْن ِخالِل ِحْفِظ النَّاُموِس اْلُمُلوِكيِّ 

 
َوَعالقَ  اأْلْغِنَياِء  َعْن  َيْعُقوُب  َتْعِليِم  ِفي  ِلَتْعِليِم  َنَرى  َحِقيِقّيًا  اْنِعَكاَسًا  ِباْلُفَقَراِء  ِتِهْم 
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اِدِس َعْشَر ِمْن إنجيل ُلوَقا. َوِفي األصحاح الثَّاِني ِمْن   اْلُمَخلِِّص ِفي األصحاح السَّ
ُيِحبُّونَ  الَِّذيَن  اْلُفَقَراَء،  اْخَتاَر  هللَا  أنَّ  تعلمون  أاَل  َيْعُقوُب:  َيُقوُل  َيْعُقوِب،  ُه،  ِرَساَلِة 

ِلَيُكوُنوا َوَرَثَة َمَلُكوِتِه. كان اأْلْغِنَياُء يعاَملون بمحاباة ِحيَن َيأُتوَن إَلى ااْلِْجِتَماَعاِت 
َمَكاِني.  َتْجِلَس  أْن  "ُيْمِكُنَك  لهم:  ُيَقاُل  َحْيُث  َخاّصًا،  ِاْحِتَرامًا  َفُيْعَطْوَن  اْلَمِسيِحيَِّة، 

ُفوَن هكذا ُيْمِكُنَك أْن َتْجِلَس ِفي أْفَضِل مُ  ْقَعٍد ِفي اْلَكِنيَسِة". َوُيَنبُِّه َيْعُقوُب من َيَتَصرَّ
إَلى َحِقيَقِة أنَّ اْلُفَقَراَء َلُهْم َمَكاَنٌة َكاِمَلٌة ِفي َمَلُكوِت هللِا، َوَلُهْم ُحُقوُق ِميَراٍث َكاِمَلٌة، 

بِ  َيْحُظوا  َوأن  واالحترام،  اْلكرام  لكم  ُيظَهر  أْن  َيْنَبِغي  اْلَكاَوِلَذا  َوَسَط  اْلُعْضِويَِّة  ِمَلِة 
 . اَشِعِب هللِا أْيًض 

 د. چريچ پيري  —
 

أْن  َكَما َرأْيَنا، ترّكز ِرَساَلَة َيْعُقوَب ِبإيَجاِبيَّة َعَلى َناُموِس هللِا. َفَيَرى َيْعُقوُب أنَّ النَّاُموَس ُيَعلُِّمنا 
اِء، وَنَتَجنََّب اْلُمَحاَباَة، َوُكلَّ َما َشاَبَهَها. َوَلِكْن ُيْمِكُن إساءة  نهتم بَبْعُضَنا الَبْعٍض، َوأْن ُنْشِفَق َعَلى اْلُفَقرَ 

إَلى  استخدام َهِذِه النَّْظَرِة اإْليَجاِبيةِّ إْن َلْم َنُكْن َحِذِريَن. َفَكِثيَرًا َما ُيِشيُر اْلَمِسيِحّيوَن في العصر الحديث  
َنا. َوَنْحُن ُمِحقُّوَن  كيفية ِاْسِتْخَداِم َناُموِس هللِا، باطاًل،   َكَوِسيَلٍة ِلُمَحاَوَلِة تبرير أنفسنا أَماَم هللِا ِبأْعَماِل ِبرِّ

َيْعُقوُب َعَلى وجه آخر   ترّكز ِرَساَلُة  اْلُمَقاِبِل  َوَلِكْن، في  َناُموِس هللِا هكذا.  ِاْسِتْخَداِم  إَساَءِة  ِفي َرْفِض 
َر ِبالنَّاُموِس، لكنَّ َناُموَس هللُا ُهَو َمْصَدُر  ِللنَّاُموِس. َفَقْد َعلََّم َيْعُقوُب أنَّ  ُه ِفي ِحيَن ال أحد ُيْمِكَنُه أْن َيَتَبرَّ

  اْلِحْكَمِة لنا. َوَعَلْيَنا أْن َنْحَيا في طاعة له. بالطبع َنْحُن ال ُنِطيُع النَّاُموَس َكَما َلْو ُكّنا َما َنَزاُل َنِعيُش 
. َفَعَلْيَنا َداِئَمًا أْن ُنَطبَِّق َناُموَس هللِا ِفي َضْوِء اْلَمِسيِح َوَتَعاِليِم اْلَعْهِد اْلَجِديِد. َوَلِكنَّ ِفي َزَمِن اْلَعْهِد اْلَقِديمِ 

ِاْمِتَناِنِهْم لِل، أِلنَُّه إْعالٌن عن حِ  ُيِطيُعوَن النَّاُموَس َتْعِبيرًا َعْن  ْكَمِة  من آمنوا باْلَمِسيِح لَنَواِل َخالِصِهْم، 
ُد َيْعُقوُب َصَدى َكِلَماتِ هللاِ   ، حيث نقرأ:  7: 19 مزمورال  . َوِبَهَذا اْلَمْعَنى، ُيَردِّ

 
َحِكيًما.  اْلَجاِهَل  ُتَصيُِّر  َصاِدَقٌة  الرَّبِّ  َشَهاَداُت  النَّْفَس.  َيُردُّ  َكاِمٌل  الرَّبِّ  َناُموُس 

 (7: 19)مزمور 
 

ِبإَطاَعِة   اْلُمَحاَباِة  وُمَقاَوَمِة  اْلِحْكَمِة  َكِلَمِة  َمَع  َتَجاُوَبًا  اْلعَمِل  يَِّة  أَهمِّ َيْعُقوُب  استعرض  أْن  َبْعَد 
، يتناول الَعالَقِة بين اإْليَماِن والطَّاَعِة ِفي   .  26-14: 2َناُموِس هللِا اُلُمُلوِكيِّ
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 ( 26-14: 2اْليمان )
 

ؤاَل:   14: 2ُيِثيُر َيْعُقوُب ِفي   َهَذا السُّ
 

َيْقِدُر   َهْل  َأْعَماٌل،  َلُه  َلْيَس  َولِكْن  ِإيَماًنا  َلُه  ِإنَّ  َأَحٌد  َقاَل  ِإْن  ِإْخَوِتي  َيا  اْلَمْنَفَعُة  َما 
 ( 14: 2اِْليَماُن َأْن ُيَخلَِّصُه؟ )يعقوب 

 
َيٍة. َوَقْد قام بذلك ِبُطِرٍق َعِديَدٍة. إذ أشار أوَّاًل إَلى أنَُّه   ؤاُل ِبـ"ال" ُمَدوِّ ُيِجيُب َيْعُقوُب َعْن َهَذا السُّ
إيَماَن   أنَّ  إَلى  أَشاَر  ُثمَّ  نفًعا.  يجديه  ال  ذلك  َوَلِكنَّ  هللِا،  َعْن  َصِحيَحٍة  ِبأْشَياٍء  ُيؤْمُن  ْيَطاَن  الشَّ َحّتى 

َوَهَكَذا،    إْبَراِهيمَ  اِلَحِة.  الصَّ ِبأْعَماِلَها  إيَماَنَها  على  َراَحاُب  برهنت  َكْيَف  َوَوَصَف  الطَّاَعِة.  إَلى  َقاَدُه 
ْسِتْنَتاِج الشهير:   26: 2يستخلص َيْعُقوُب ِفي   َهَذا ااْلِ

 
ِبُدو َأْيًضا  اِْليَماُن  هَكَذا  َميٌِّت،  ُروٍح  ِبُدوَن  اْلَجَسَد  َأنَّ  َكَما  ٌت. أَلنَُّه  َميِّ َأْعَمال  ِن 

 ( 26: 2)يعقوب 
 

َيَظَهُر   الَِّذي ال  َفاإْليَماُن  َكاِفيًا.  ِحيَحِة  الصَّ ِبالُمْعَتَقَداِت  اإْلْنَساِن  ليس إيَماَن  َيْعُقوب،  فِبَحَسِب 
 ِفي الطَّاَعِة َميٌِّت. إنَُّه َلْيَس إيَمانًا َخالِصّيًا َحِقيِقّيًا.  

قُ  َيْعُقوُب  َحّث  أْن  َبْيَن  َوَبْعدَّ  اْلَعالَقِة  َعَلى  ِاْهِتَماَمُه  رَّكُِّز  الََّطاَعِة،  َحَياَة  َيْحَيوا  أْن  َعَلى  رَّاَءُه 
الِم َوْسَط أْتَباِع اْلَمِسيِح.    اْلِحْكَمِة َوالسَّ

 
 ( 12: 4-1: 3الحكمة والسالم )

 
 :  1: 4ِاْسَتِمْع إَلى ُسؤاِل َيْعُقوَب ِفي 

 
 (1: 4اْلُحُروُب َواْلُخُصوَماُت َبْيَنُكْم؟ )يعقوب  ِمْن َأْيَن 

 
ؤاَل ِمْن  َمْع أنَّ َهَذا اْلَعَدَد َيأِتي في منتصف َهَذا اْلِقْسِم، لكن َهَذا اْلِقْسَم بأكمله يتناول َهَذا السُّ
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 َنَواٍح ُمْخَتِلَفٍة.  
الِم َوَسَط اْلُمؤِمنِ  يَن.  ُيِشيُر َيْعُقوُب ِفي َهَذا اْلِقْسُم إَلى َثالِث َقَضاَيا َرِئيَسيٍَّة َتْرَتِبُط ِباْلِحْكَمِة َوالسَّ

ُد َيْعُقوُب ِفي   َعَلى اللَِّساِن، أْو كيفية ِاْسِتْخَداِمَنا ِلَكِلَماِتَنا.   12-1: 3أوَّاًل، ُيَشدِّ
 

 ( 12-1: 3لسان )ال
 

 ، ُيَشبُِّه َيْعُقوُب الِلَساَن ِبَدفَِّة َسِفيَنٍة، َحْيُث َيُقوُل: 5-4: 3 ِفي
 

ُفُن َأْيًضا، َوِهَي َعِظيَمٌة ِبهَذا اْلِمْقَداِر، َوَتُسوُقَها ِرَياٌح َعاِصَفٌة، ُتِديُرَها َدفٌَّة   ُهَوَذا السُّ
ُهَو   َأْيًضا،  اللَِّساُن  هَكَذا   ... ا.  ِجدًّ )يعقوب  َصِغيَرٌة  ًما.  ُمَتَعظِّ َوَيْفَتِخُر  َصِغيٌر  ُعْضٌو 

3 :4-5 ) 
 

 ، ُيْكِمُل َحِديَثُه َفَيُقوُل ِلُقرَّاِئِه:  6ُثمَّ ِفي اْلَعَدِد 
 

ْثِم. هَكَذا ُجِعَل ِفي َأْعَضاِئَنا اللَِّساُن، الَِّذي ُيَدنُِّس اْلِجْسَم ُكلَُّه،   َفاللَِّساُن ... َعاَلُم اِْل
 ( 6: 3َوُيْضِرُم َداِئَرَة اْلَكْوِن، َوُيْضَرُم ِمْن َجَهنََّم. )يعقوب 

 
َبِه ِبَما َنِجَدهُ ِفي سفر اأْلْمَثاِل.   رِّ َشِديُد الشَّ كان َتْحِذيُر َيْعُقوُب ِمْن ُقْدَرِة الِلَساِن َعَلى َعَمِل الشَّ

َساِن، أْو اْلَكالِم، َمرَّاٍت َعِديَدًة. َنِجُد َهَذا ِفي مواضع  يتناول اأْلْخَطاَر المرتبطة ِباللِّ   اأْيًض فسفر اأْلْمَثاُل  
األْمَثال   ِمْثَل سفر  ٍة  َيْعُقوُب  4:  15، وَ 12:  11، وَ 31:  10ِعدَّ َكِثيَرٍة. تشير رسالة  ُأْخَرى  َوأْعَداٍد   ،

المش أْنَواِع  َشتَّى  إَلى  يؤدي  أْن  ِلْلَكالِم  ُيْمِكُن  أنَُّه  إَلى  اأْلْمَثاُل  َوِلَتَجنُِّب  َوسفر  هللِا.  َشْعَب  َوَسَط  كالت 
 النَِّزاَعاِت َواْلَعْيِش ِفي َسالٍم، َعَلْيَنا أْن َنْضُبَط أْلِسَنِتَنا.  

 
َفْضَلِة   "ِمْن  َيُسوُع:  َقاَلُه  َما  َنَتَذكََّر  رسالته،  في  َكالِمَنا  َعْن  يعقوب  يتحّدث  ِحيَن 

ُقوُب في َكِلَماِت َيُسوَع َهِذِه، ويقدم َبْعَض اْلرشادات اْلَقْلب َيَتَكلَُّم اْلَفُم". وإْذ يتأمل َيعْ 
اْلَمسِيِح    -ِلْلَكِنيَسِة   ِبَها ِفي ُضوِء َمِجيِء  َنْحَيا  أْن  َلنا  َيْنَبِغي  الَِّتي  الطَِّريَقِة  ِبَشأِن 

اْلُمْسَتْقَبِليَِّة   َعْوَدِتِه  َيْعُقوبُ   -َواْنِتَظاِر  يمدنا  الَِّتي  الطُُّرِق  إْحَدى  ِلَفْحِص   فإن  بها 



 ول: مقدمة إلى رسالة يعقوبالدرس األ        رسالة يعقوب

24 
 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثةللحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع 

ْنَساِن،  اْْل كلمات  َيْعُقوُب  يعتبر  ُأْخَرى،  َوِبَكِلَماٍت  كلماتنا.  َعَلى  ِبالتَّْرِكيِز  ِهَي  ُقُلوِبَنا 
اْلَكَياِن   ِلَكاِمِل  ِمْقَياسًا  ِباْعِتَبارِِه  الكلمات،  عن  كاختزال  ِباللَِّساِن،  إَلْيِها  ُيِشيُر  التي 

ُنَنا اْلَقْوَل إنَّ اللسان يعكس َدَرَجُة َحَراَرِة اْلَقْلَب. َوَهَكَذا، َكَما  اأْلْخالِقيِّ ِلْْلْنَساِن. َوُيْمكِ 
ْنَساِن أْن   َقاَل َيُسوُع: "ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلب َيَتَكلَُّم اْلَفُم". حين َيُقوُل َيْعُقوُب إن َعَلى اْْل

اْلَفِم ِمَن  َيْخُرَج  َيْنَبِغي أالَّ  َوِبأنَُّه  ِلَساَنُه،  َيْقِصُد َيْلِجَم  إنََّما  َوَلْعَنٌة، فهو  َبَرَكٌة  اْلَواِحِد   
أْن  َبْل  َرأَيْيِن،  َنُكوَن َذِوي  َفَعَلْيَنا أالَّ  ِباْلَكاِمِل.  ُمَكرَّسًا هلِل  َقْلُبَنا  َيُكوَن  أْن  َيْنَبِغي  أنَُّه 

إْخَوَتَنا   كلماتنا  ستبارك  وبَهَذا،  اْلَمِسيِح.  ِبَتْعِليِم  باْليمان  َك  أْن  َنَتَمسَّ َبَدَل  َوأَخَواِتَنا 
 تْلَعَنُهم.  

 د. براندن كرو  —
 
بِ اأْل  اْلُمتَِّصُل  الثَّاِني  ِفيْمُر  َهَذا  َنِجُد  اْلِحْكَمِة.  َنْوَعين من  يتضمن  الِم  َوالسَّ -13:  3اْلِحْكَمِة 

18 . 
 

 ( 18-13: 3من الحكمة ) اننوع
 

 ، َنْقَرُأ َهِذِه اْلَكِلَماِت:  17-14: 3ِفي رسالة َيْعُقوَب 
 

َولِكْن ِإْن َكاَن َلُكْم َغْيَرٌة ُمرٌَّة َوَتَحزٌُّب ِفي ُقُلوِبُكْم ... َلْيَسْت هِذِه "اْلِحْكَمُة" َناِزَلًة ِمْن  
ُق َفِهَي َأوَّاًل َفْوُق، َبْل ِهَي َأْرِضيٌَّة َنْفَساِنيٌَّة َشْيَطاِنيٌَّة. ... َوَأمَّا اْلِحْكَمُة الَِّتي ِمْن َفوْ 

ْيِب  الرَّ َعِديَمُة  َصاِلَحًة،  َوَأْثَماًرا  َرْحَمًة  َمْمُلوٌَّة  ُمْذِعَنٌة،  ُمَتَرفَِّقٌة،  ُمَساِلَمٌة،  ُثمَّ  َطاِهَرٌة، 
َياِء. )يعقوب   ( 17-14: 3َوالرِّ

 
،  األرضّيةفكما نرى هنا، لكي يشرح يعقوب العالقة بين الحكمة والسالم، مّيز بين الحكمة  

، والحكمة التي من فوق. فالحكمة األرضية تؤدي إلى َغْيَرٍة ُمرٍَّة َوَتَحزٍُّب. ولكن الحكمة  الشيطانّيةبل  
 التي من هللا تجلب السالم إلى المجتمع المسيحي. 

ك   َنَتَمسَّ ِحيَن  أنَّْه  َوأْوَضح  بينهم.  َواْلُخُصوَمات  النزاعات  عن  يتخلوا  أْن  ُقرَّاَءه  َيْعُقوب  َدَعا 
َغَباِتَنا األَناِنيَّة، ال يمكن أن َيُكون هناك َسالم ِفي َوَسْطَنا. كما َعلَّْم أنَّ اْلِحْكَمة األْرِضيَّة ال َتُقود إال ِبرَ 

. ِمْن هللا  إَلى "التَّْشِويِش َوُكلِّ َأْمٍر َرِديٍء". َوِلَذلك، أْوَصى َيْعُقوب ُقرَّاَءُه ِبأْن َيْعَتِمُدوا َعَلى اْلِحْكَمة اْلِتَية
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الم.   ِباْلَكِلَماِت:   18: 3َوُيَعبُِّر َيْعُقوُب َعْن َهِذِه اْلَحِقيِقِة ِفي َوِحيَن نفعل َهَذا، َنِجُد السَّ
 

اَلَم. )يعقوب  اَلِم ِمَن الَِّذيَن َيْفَعُلوَن السَّ  ( 18: 3َوَثَمُر اْلِبرِّ ُيْزَرُع ِفي السَّ
 

اْلِقْسمُ  َهَذا  في  الثَّاِلَثُة  ِفي  اْلَقِضيَُّة  َعالَقِتِهَما  1-12:  4،  ِفي  الِم  َوالسَّ اْلِحْكَمِة  في  تبحث   ،
اِخِليِّ الَِّذي َيْخَتِبَرهُ أْتَباُع الَمِسيَح.   ِبالصراع الدَّ

 
 ( 12-1: 4الصراع الداخلي )

 
القناعة.   اْلَخاِطَئِة، وعدم  َوالََّدَواِفِع  اأْلَناِنيَِّة،  الشهوات  إَلى  اْلُمؤِمِنيَن  َبْيَن  النَِّزاَع  َيْعُقوُب  ينسب 
اْلُمْجَتَمِع   ِفي  جسيٍم  ِبَضَرٍر  َتَسبََّبْت  ُقرَّاِئِه  لدى  الشريرة  الشهوات  َفإنَّ  َيْعُقوَب،  َنَظِر  ِوْجَهِة  َوِمْن 

. َفقَ  ْد َكاُنوا َتْحَت َسْيَطَرِة َرَغَباِتِهم، َوِلَذا َكاُنوا يتصارعون، َوَيْشَتُهوَن، َبْل َوَكاُنوا ُيْفُنوَن َبْعَضُهْم  اْلَمِسيِحيِّ
الِم. َفَقاَل يعقوب   -7:  4ِفي  َبْعَضًا. َوِلَذا أْخَبَرُهْم َيْعُقوُب ِبَحْزٍم ِبَما َعَلْيِهْم َعَمَلُه ِمْن أْجِل أْن َيأُتوا ِبالسَّ

10  : 
 

َفَيْرَفَعُكْم.  الرَّبِّ  اَم  ُقدَّ اتَِّضُعوا   ... ِإَلْيُكْم.  َفَيْقَتِرَب  هللِا  ِإَلى  ِاْقَتِرُبوا   ... َفاْخَضُعواِ هلِل. 
 ( 10-7: 4)يعقوب 

 
َواْلُخُصوَماِت   اْلُحُروَب  ُيْنِهي  أن  شأنه  من  الَِّذي  اْلَوِحيُد  اأْلْمُر  ُهَو  لِل  المّتضع  اْلُخُضوُع 

الَم بعضهم مع بعٍض.  َوَيْمَنحَ   ُهْم السَّ
 َوِلَنْنُظْر اْْلَن إَلى اْلَعالَقِة َبْيَن اْلِحْكَمِة َواْلُمْسَتْقَبِل.  

 
 ( 12: 5-13: 4) حكمة والمستقبلال

 
ُل  :  4ِفي ُيْمِكُن َتْقِسيُم َحِديِث َيْعُقوَب َعْن اْلِحْكَمِة َواْلُمْسَتْقَبِل إَلى َثالَثِة أْجَزاَء. ُيْوَجُد اْلُجْزُء اأْلوَّ

 ، َوُهَو َيَتَعلَُّق بمن َيْضعون اْلُخَطِط ِبَشأِن اْلُمْسَتْقَبِل، َوَكأنَّ هللا َلْيَس هو المتحّكم.  13-17
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 ( 17-13: 4وضع الخطط )
 

اُنوا  ُتِشيُر َهِذِه اأْلْعَداُد إَلى أنَّ َكِثيِريَن ِمْن ُقرَّاِء َيْعُقوَب َكاُنوا ُيَحاِوُلوَن تقرير ُمْسَتْقَبَلُهْم. َفَقْد كَ 
َن إَلْيَها. َوَرّدًا  ُيرَّكُِّزوَن َعَلى تكديس الثَّْرَوِة، وَيَتَفاَخُروَن ِبَشأِن َما َسَيْعَمُلوَنُه َوِبَشأِن اأْلَماِكِن الَِّتي َسَيْذَهُبو 
ُيخْ  َما  َيْعِرُفوا  أْن  َلُهْم  َلْيَس  وأنَُّه  َكاْلُبَخاِر،  َزاِئَلٌة  َحَياَتُهْم  ِبأنَّ  َيْعٌقوُب  ُيَذكُِّرُهْم  َهَذا،  ُمْسَتْقَبُلُهْم.  َعَلى  ِفيِه 

 ، َحْيُث َيُقوُل َيْعُقوُب َلُهْم:  16-15: 4ِاْسَتِمْع إَلى 
 

« َتُقوُلوا:  َأْن  َفِإنَُّكْم  ِعَوَض  الَن  َوَأمَّا  َذاَك«.  َأْو  هَذا  َنْفَعُل  َوِعْشَنا  الرَّبُّ  َشاَء  ِإْن 
 ( 16-15: 4َتْفَتِخُروَن ِفي َتَعظُِّمُكْم. ُكلُّ اْفِتَخاٍر ِمْثُل هَذا َرِديٌء. )يعقوب 

 
 هللُا وحده يتحكم في اْلُمْسَتْقَبِل، واْلُحَكَماِء وحدهم ُيْدِرُكوَن َهَذا. 

َمْوُضوعِ ِفي   إَلى  ِاْنِتَباَهُه  َيْعُقوُب  ُه  ُيَوجِّ اْلِقْسِم،  َهَذا  ِمْن  الثَّاِني  من    اْلُجْزِء  َواْلُمْسَتْقَبِل  اْلِحْكَمِة 
. 6-1: 5وجهة مختلفة قلياًل. َفِفي   ، َحذََّر ِمْن كنز الثَّْرَوِة بسبب َيْوِم اْلَقَضاِء اْلُمْسَتْقَبِليِّ

 
 ( 6-1: 5َكنز الثروة )

 
ٍر َتكَ  ُمَتَكرِّ ِبَشْكٍل  وأَداَن  َكِثيَرٍة.  َمَقاِطَع  ِفي  اْلُفَقَراِء  ُمَعاَمَلِة  َطِريَقِة  َعْن  بإسهاب  َيْعُقوُب  لََّم 

َيْعُقوُب اأْلْغِنَياَء الذين َجَمُعوا   ُر  ُيَحذِّ اأْلْغِنياَء ألجل اْسِتْغالِل من لهم أموااًل أقل. َوِفي َهِذِه اأْلْعَداِد، 
 3:  5ِفي  َعَلى ِحَساِب اْلُفَقَراِء، َوُيْخِبُرُهْم أنَُّهْم َسُيَعاُنوَن َقِريَبًا َجرَّاَء َعَمِلِهْم َهَذا. َفُيَعبُِّر َعْن َهَذا  َثْرَوَتُهْم  
 َقاِئاًل:  

 
ُتُكْم َقْد َصِدَئا، َوَصَدُأُهَما َيُكوُن َشَهاَدًة َعَلْيُكْم، َوَيْأُكُل   ُلُحوَمُكْم َكَناٍر! َقْد  َذَهُبُكْم َوِفضَّ

 ( 3: 5َكَنْزُتْم ِفي اأَليَّاِم اأَلِخيَرِة. )يعقوب 
 

 َوَكَما ُيِشيُر َهَذا اْلَمْقَطُع، َفإنَّ تكديس الثََّرَوِة َعَلى ِحَساِب اْْلَخِريَن سيجلب َدْيُنوَنٍة َقاِسَيٍة.  
 

اِسيٍّ أْمٌر من شأنه أن يصدم َكِثيِريَن ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذيَن    َما َيُقوُلُه َيْعُقوُب ِبَشْكٍل أسَّ
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َبْيَن   اْلَعالَقِة  َعْن  إْسَراِئيِل  ِفي  َكِثيِريَن  َلَدى  َكاَن  الَِّذي  اْلَفْهَم  يناقض  َفُهَو  َسِمُعوُه. 
ُبوُن، َبْيَنَما  ُر اأْلْغِنَياَء  اأْلْغِنياِء َواْلُفَقَراِء، َفَيْعَتِبُر أنَّ اْلُفَقَراَء ُهْم اْلُمَباَرُكوَن اْلُمَطوَّ ُيَحذِّ

ْيُنوَنِة ُهَو أنَّ َهؤالِء   الدَّ ِتَلَك  َوأَساُس  ْيُنوَنِة.  الدَّ ُحُلوَل  َوَيَتَوقَُّعوا  للتوبة  بأن يستعدوا 
َكاُنوا يكنزون، إذ أنه إن َباَرَكَك هللُا ِبَثْرَوٍة َفإنَّ إَراَدَتُه ِهَي أْن ُتَشاِرَك َهِذِه الثَّْرَوُة َمَع  

ِلَبَرَكِتِه، َوَلِكنَُّهْم َكاُنوا يكنزون أِلْجِل أْنُفِسِهْم. َكاُنوا َيْسِلُبوَن    َقِريِبَك، َوأْن َتْسَتْخِدَمَها 
الفعلة وال يدفعون ُأُجوَرَهْم. الثَّْرَوُة َعِطيٌَّة ِمَن هللِا َيْنَبِغي أْن ُتْسَتْخَدَم ِبالطَِّريَقِة الَِّتي 

أِلْجِل   َوَلْيَس  هللُا،  "أْحِبْب  ُيِريُدَها  اْلَمْبَدُأ  َيُكوَن  أْن  َوَيْنَبِغي  َقِريِبَك.  أِلْجِل  َبْل  َنْفِسَك، 
ُه ُكلَّ أْعَماَلَك.    َقِريَبَك َكَنْفِسَك" ُهَو اْلَمْبَدَأ الَِّذي ُيَوجِّ

 ق. ديڤيد لِوس  —
 

ِفي   َيِرُد  َوالَِّذي  َواْلُمْسَتْقَبِل،  اْلِحَكَمِة  َعْن  َيْعُقوب  َحِديِث  ِمْن  الثَّاِلِث  اْلُجْزِء  ،  12-7:  5ِفي 
ُل إَلى اْلَحِديِث َعْن التأني في انتظار اْسِتْعالِن ِخطَِّة هللِا ِلْلُمْسَتْقَبِل.    َيَتَحوَّ

 
 ( 12-7: 5التأني في االنتظار )

 
َيْعُقوُب قَ  اْلِحْكَمِة. كما َكاَن  َنَواِل  ْعِتَماِد َعَلى هللِا ِفي  ِاْنَتَقَد من َوَضُعوا ُخَططًا ِمْن ُدوِن ااْلِ ْد 

َوَلِكْن بَ  هللِا.  َدْيُنوَنِة  ِبأنَُّهْم سيقاسون  اْلُفَقَراِء  بأن كنزوا وأساءوا معاملة  ِحْكَمَة هللِا  َتَجاَهُلوا  ْعَد  َحذََّر من 
َع َيْعُقوبُ     الَِّذيَن َيَتألَُّموَن عَلى َأْن يتأّنوا في انتظاِر أْن يأتي هللاُ بالتَّاِريَخ إَلى اكتماله النهائي. َذِلَك، َشجَّ

 : 8-7: 5ِاْسَتِمْع إَلى استخدام َيْعُقوَب للتشبيه في 
 

. ُهَوَذا اْلَفالَُّح   ًيا َفَتَأنَّْوا َأيَُّها اِْلْخَوُة ِإَلى َمِجيِء الرَّبِّ َيْنَتِظُر َثَمَر اأَلْرِض الثَِّميَن، ُمَتَأنِّ
َر. َفَتَأنَّْوا َأْنُتْم َوَثبُِّتوا ُقُلوَبُكْم، أَلنَّ َمِجيءَ   الرَّبِّ  َعَلْيِه َحتَّى َيَناَل اْلَمَطَر اْلُمَبكَِّر َواْلُمَتَأخِّ

 ( 8-7: 5َقِد اْقَتَرَب. )يعقوب 
 

، َفإنَّ َكِلمَ  اَت َيْعُقوَب ِفي َهَذا اْلِقْسُم َكاَنْت أْكَثَر ِمْن مجرد توبيخ ِلْْلْغِنَياِء، إْذ  َكَما أَشْرَنا ِللتوِّ
ْيُنوَنُة آٍت.   اَهَدَفْت أيًض  َر تْوِبيُخ َيْعُقوَب اْلَقِويُّ ُقرَّاَءهُ َبأنَّ َيْوَم الدَّ   إلى َتْشِجيِع اْلُفَقَراِء والمقهورين. َوقد ذكَّ

وا ِفي سبيل  وِفي َذِلَك اْلَيْوِم، َسُيكَ  َع اأْلَُمَناَء َعَلى أْن َيْسَتِمرُّ اَفأُ من ِاْعَتَمُدوا َعَلى هللِا بأَماَنٍة. وبهذا َشجَّ
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اْلِحْكَمِة التقوّية، َوأْن يسلكوا بحسب اعتراف إيَماَنُهْم، مطيعين هللَا ِفيُ ُضوِء اْلَخاِتَمِة اْلَعِظيَمِة الَِّتي ِبَها  
 ِلْلُمْسَتْقَبِل.   َسَتْكَتِمُل ُخطَُّة هللاُ 

َوِباْلُمْسَتْقَبِل،   الِم،  َوِبالسَّ َوِبالطَّاَعِة،  ِباْلَفَرِح،  اْلِحْكَمِة  ِصَلَة  ِلُقرَّاِئِه  َيْعُقوُب  َشَرَح  أْن  ُتْخَتَتُم  َبْعَد 
الِة.    ِرَساَلُة َيْعُقوَب ِبَتْطِبيٍق َعَمِليٍّ موَجز َيَتَمثَُّل ِفي اْلِحْكَمِة َوالصَّ

 
 ( 18-13: 5الحكمة والصالة )

 
اأْلْغِنَياُء كَ  َوَكاَن  أْوَطاِنِهْم،  عن  تشتتوا  َفَقْد  َعِديَدًة.  َقَضاَيا  ُيَواِجُهوَن  َيْعُقوَب  ِرَساَلِة  ُقرَّاُء  اَن 

   َسْيَطَرةِ َيْظِلُموَن اْلُفَقَراَء. َوَكاُنوا َيَتَخاَصُموَن ويفني َبْعَضُهْم َبْعضًا. َوَيْبُدو أنَّ َكِثيِريَن ِمْنُهْم َكاُنوا َتْحتَ 
َوِلَذِلَك،   ِاْعِتَراِف إيَماَنِهْم.  أْن يسلكوا بحسب  َيِجُدوَن ُصُعوَبًة ِفي  َكاُنوا  اأْلَناِنيَِّة. كما  شهواتهم ولّذاتهم 

 هذه  اِجُهونَ ُيَعلُِّمُهْم َيْعُقوُب ِفي اْلِقْسِم اأْلِخيِر ِمْن ِرَساَلِتِه ما َعَلْيِهْم َعَمَلُه ِفي الكنيسة اْلَمِسيِحيَِّة ِحيَن ُيوَ 
َفِفي  الِة.  الصَّ ُيَواِظُبوا َعَلى  ِبأْن  ُهَنا  ِبَداَيِة ِرَساَلِتِه، يوصيهم  ِفي  َيْعُقوُب  َما َعلََّمُه  َراَعاِت. ونظير    الصِّ
المشقات أْو المسرات، أَو ِفي ُمَواَجَهِة اْلَمَرِض، حتى ذلك اْلَمَرَض النَّاِتَج َعْن َخِطيٍَّة الفرد، من لديهم  

 :  14-13:  5. ِاْسَتِمْع إَلى َما َيُقوُلُه َيْعُقوُب ِلُقرَّاِئِه ِفي حكمة سيصّلون 
 

. َأَمْسُروٌر َأَحٌد؟ َفْلُيَرتِّْل. َأَمِريٌض َأَحٌد َبْيَنُكْم؟ َفْلَيْدعُ  اٌت؟ َفْلُيَصلِّ   َأَعَلى َأَحٍد َبْيَنُكْم َمَشقَّ
 ( 14-13: 5ُشُيوَخ اْلَكِنيَسِة َفُيَصلُّوا َعَلْيِه. )يعقوب 

 
الظروف.   كل  في  اْلِحْكَمَة  منه  َطاِلِبيَن  هللِا  إَلى  ُقرَّاؤُه  يقترب  أْن  َتَوقََّع  َيْعُقوَب  أنَّ  َواِضٌح 

 ، َحْيُث َيُقوُل َيْعُقوُب: 16ويتضَح َسَبُب َهَذا ِبَما َيْكِفي ِفي اْلَعَدِد 
 

 ( 16: 5َطِلَبُة اْلَبارِّ َتْقَتِدُر َكِثيًرا ِفي ِفْعِلَها. )يعقوب 
 

الِة ِفي التََّجاِرِب، ختم ِرَساَلَتُه   َبْعَد أْن أنهى َيْعُقوُب جسم ِرَساَلِتِه، ِبَدْعَوة ُقرَّاَءُه إَلى التأني َوالصَّ
 .  نصيحةٍ بِ 

 
 



 ول: مقدمة إلى رسالة يعقوبالدرس األ        رسالة يعقوب

29 
 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثةللحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع 

 (20-19: 5نصيحة ختامية )
 

وا من َضلُّوا  20-19:  5َفِفي   ، َحثَّ َيْعُقوُب ُقرَّاَءهُ َعَلى أْن َيْهَتمَّوا َبْعُضُهْم ِبَبْعٍض، َوِبأْن َيُردُّ
لتزام َولديهم اْمِتَياٌز ِبأْن  ا ِضْمَن جماعة اإْليَماِن، عليهم  َعْن اْلَحّق. َوُهَو ُيَذكُِّرُهْم ِبأْنهم، َكإْخَوٍة َوأَخَواٍت،  

وا النَّاَس إَلى اإْل   يَماِن الَِّذي ُيَخلُِّص حقًا. َيُردُّ
 

 خاتمة ال
 

اْلَكاِتِب   َهِويََّة  درسنا  َحْيُث  الرسالة،  َخْلِفيَِّة  إَلى  َنَظْرَنا  َيْعُقوِب،  ِرَساَلِة  إَلى  َمِة  اْلُمَقدِّ َهِذِه  ِفي 
أيًض  بحثنا  َكَما  َساَلِة.  الرِّ كتابة  َوُمَناَسَبَة  اأْلْصِلييَِّن  َوُمْحَتوَ   ا َواْلُقرَّاِء  ُبْنَيَة  أنَّ هذه    ى في  َوَرأْيَنا  الرَِّساَلِة، 

ُيَواِجُهوَن َحاَلَة من اإْلْحَباِط،   ِلُمؤِمِنيَن  اْلَجِديِد، تم توجيهه  الرسالة هي بمثابة سفر الِحْكَمٍة ِفي اْلَعْهِد 
الِة.  من جّراء َتَجاِرِبِهْم، متناواًل موضوع الحكمة من خالل اْلَفَرِح َوالطَّاَعِة وَ  الِم واْلُمْسَتْقَبِل َوالصَّ  السَّ

ِلَيُكون  اْلِحْكَمة  َيْطُلُبوا ِمَن هللا  اْلِميالِدي أْن  اْلَقْرن األول  َعت رسالة َيْعُقوب المؤمنين في  َشجَّ
وف ُقرَّاء  َلَدْيِهْم َفَرح وهم يحتملون الَتَجاِرب. وبالتأكيد نحيا أنا وأنت ِفي ُظُروف ُمْخَتِلَفة َتَماَمًا َعْن ُظرُ 

َنْحُن أْيًض  ُنَواِجه  َهَذا  َوَمْع  األْصِلييَّن.  َيْعُقوب  َوَنْحَتاج أْيًض ِرَساَلة  ِلِحْكَمة ِمَن هللا   اا تجارب متنوعة، 
ُتَساِعْدَنا ِفي التعامل مع هذه التََّجاِرب. َومثل ُقرَّاء ِرَساَلة َيْعُقوب األْصِلييِّن، َنْحَتاج لكِل فرح َتأِتي ِبه  

َمُة هللا. وَمْع أنََّنا َتَطرَّْقَنا ِباْخِتَصار ِفي َهَذا الدَّْرس لَما تقدُمه هذه الرسالة، َيْنَبِغي أْن َيُكون ُهَناَك  ِحكْ 
َتْعِليم   َطبَّْقَنا  َوُكلََّما  َعْصر.  ُكلِّ  ِفي  اْلَحِكيَمة  ِلْلَحَياة  مساًرا  َيْعُقوب  ِرَساَلة  َتْرُسم  ُهَنا:  َواِضٌح  َهِذِه  أْمٌر 

َساَلة ِفي َحَياْتَنا، ِاْزَداد َما نحصل عليه ِمْن َبَرَكات كل فرح َيْمَنْحُه هللا ِلَشعْبِه، َمْهَما َكاَنْت التََّجاِرب ا   لرِّ
ُعوَبات الَِّتي َقْد ُنَواِجْهَها.   َوالصُّ

 
 
 
 
 
 
 



 ول: مقدمة إلى رسالة يعقوبالدرس األ        رسالة يعقوب

30 
 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثةللحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 _____________________________________________________________ 
هو كبير رعاة كنيسة المسيح المشيخية في أتالنتا، بوالية جورجيا األمريكية. خدم د.    د. پول جاردنر

لندن، وكرئيس شمامسة في كنيسة   بكلّية أوك هيل لالهوت في  جاردنر سابًقا كأستاذ للعهد الجديد 
(. وهو مؤلف عدٍد من الكتب والتفاسير وتشمل، الرؤيا: آالم  2005-2003إنجلترا بمقاطعة إكستر )

الذين   المسيحيون  ويهوذا:  بطرس  ورسالتي  المسيح؛  في  والفرح  التشجيع  أفسس:  المسيح؛  وحماية 
 يعيشون في عصر اإلضطهاد.

_____________________________________________________________ 
 

 هو أستاذ مساعد للعهد الجديد بكلية وستمنستر لالهوت. د. براندون كرو 

هو أستاذ الدراسات الكتابّية بكلّية ترينتي للخدمة )عمل سابًقا استاًذا للدراسات الكتابّية   د. بيتر واكر
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 وكنائب مدير مشارك في ويكليف هوول، جامعة أوكسفورد. 

هو الراعي الشريك في كنيسة المسيح الملك المشيخية والمحاضر بكلّية وستمنستر  توماس كين. د

 . لالهوت

 لراعي الشريك لكنيسة شركة النعمة والسالم في سانت لويس. هو اق. د. ثرمان وليامز 

هو نائب الرئيس للمشروعات االستراتيجية بخدمات األلفّية الثالثة )عمل سابًقا كأستاذ   د. جريج بيري،

 مشارك للعهد الجديد ومديًرا لمبادرة خدمة المدينة بكلّية كوفننت لالهوت(. 

 ري بكلية كونكورديا لالهوت. هو أستاذ الالهوت التفسي د. جفري جيبز

هو نائب رئيس المشروعات األكاديمية االستراتيجية وأستاذ الالهوت بكلّية كوفننت   دان دورياني. د

 . لالهوت

 . لالهوت بكلّية رديمر  العهد الجديد سابق لتفسير هو أستاذ دان مكارتني. د

 . لالهوتفننت و هو أستاذ شريك للعهد الجديد بكلية ك ديفيد تشابمان. د

 .كونكورديا لالهوت  التفسيري بكلّية  مساعد لالهوت هو أستاذديفيد لويس . ق

 . للعهد القديم المصلحة بالعاصمة واشنطون، وأستاذ مساعد  كلّية الالهوت هو مدير سكت ِرد. د

 أستاذ التفسير الكتابي في كلّية داالس لالهوت. ، هوالري واترز. د

 سة كرك أوف ذا ِهلز، سانت لويس. يكن بيك هو الراعي الشر  د. مايكل كننسن

 هو أستاذ الالهوت المقيم بكنيسة هايالند بارك المشيخية بداالس، تكساس.  د. مايكل واكر
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