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 الدراسة كيفية استخدام هذا الدرس ودليل
مع فيديو الدرس المرتبط به. وإن لم تستطع الوصول إلى الفيديو،  هذا مصمم لُيستخدم جنًبا إلى جنب اسةدليل الدر 

باإلضافة إلى ذلك، فإن الغرض من فإن هذا الدليل يصلح أيًضا مع النسخة المسموعة أو المقروءة من الدرس. 
 استخدامها أيًضا للدراسة الفردّية إن لزم األمر.، ولكن يمكن داخل إطار تعليميّ ودليل الدراسة هو استخدامهم  الدرس

 

 الدرسمشاهدتك قبل  

o موصى بهااستكمل كل القراءات ال  —استعد. 

o في جزء المالتحظات الموجود في دليل الدراسة، تم تقسيم الدرس إلى   —حدد جدوًلا للمشاهدة
لومات، ربما ترغب أيًضا مقاطع تتناسب مع الفيديو. وألن دروس خدمة األلفّية الثالثة مكتظة بالمع

 في وضع جدول لفترات االستراتحة. وهذه االستراتحة ينبغي أن تكون عند األقسام الرئيسية.

 للدرسأثناء مشاهدتك  

o  في دليل الدراسة على الخطوط العريضة الجزء الخاص بالمالتحظات يحتوي  —دّون مالحظاتك
إيجاز الكثير من ات. وقد تم بالفعل عبر المعلوملتوجيهك األساسية للدرس، ومالتحظات مفتاتحية 

، لكن تأكد من أن تضيف عليها مالتحظاتك الخاصة. ينبغي أن تضيف أيًضا األفكار الرئيسية
 تساعدك على تذّكر األفكار الرئيسية، ووصفها، والدفاع عنها. إضافية داعمةتفاصيل 

o يك تعليقات و/أو أسئلة يمكن أن تظهر لد، أثناء مشاهدتك للفيديو  —سّجل التعليقات واألسئلة
تحتى يمكنك أن تشارك بها . استخدم الهوامش لتسجل تعليقاتك وأسئلتك بخصوص ما تتعلمه

 المجموعة بعد وقت المشاهدة.

o تشغيل قد تجد من المفيد أن توقف أو تعيد  — أوقف فيديو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منه
، أو مراجعة مفاهيم صعبة، أو ات إضافيةكي تتمكن من تدوين مالتحظ أجزاء معينةالفيديو عند 

 .مناقشة نقاط مثيرة لالهتمام

 الدرسمشاهدتك بعد  

o البد أن للدرس. الرئيسي على المحتوى مؤسسة أسئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. يجب اإلجابة على هذه األسئلة بصورة تجيب على هذه األسئلة في الموضع المتاح لهذا األمر

 وليس في مجموعة.فردّية 

o أسئلة التطبيق هي أسئلة تربط محتوى الدرس بالحياة   —أجب على أسئلة التطبيق وناقشها
المسيحية، والالهوت، والخدمة. أسئلة التطبيق مناسبة لتكون تكليفات مكتوبة أو كموضوعات 

 ت صفحة واتحدة.بالنسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفضل أال تتخطى اإلجابا .للمناقشة الجماعّية
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 المالحظات
 
I. المقدمة 
 

يدعو يعقوب قراءه للسعي وراء الحكمة التي من هللا تحتى يكون لهم فرح  غرض يعقوب:
 وسط التجارب.

 
 .18-13: 3و 18-2: 1أشار يعقوب إلى طريق الحكمة التي دعا قراءه أن يتبعوها في 

 
 الحكمة اليهودية: طريقي الحكمة التي يتم التمييز بينهم بشكل عام داخل تقليد

 .فهٍم لَمَقاِصِد هللاِ  - ة )مثل سفري أيوب والجامعة(الحكمة التأمليّ  
 
 .النُّْصِح َواإْلْرَشاِد ِفي ُشُؤوِن اْلَحياِة الَيْوِميَّةِ  تقدم - ة )مثل األمثال(الحكمة العمليّ  

 
 
 

II. حكمة التأملّيةال 
 

 اًلحتياج .أ
 

ٍل َيَتَألَُّفوَن ِبَشْكٍل َأَساِسيٍّ ِمْن َمِسيِحيِّيَن ِمْن ُأُصو  يعقوب نَّ الُقرَّاَء اأَلْصِليِّيَن لرَِّساَلةِ إ
 .َعَلى ترك َأوْرَشِليَم ِفي َمْوَجاِت االْضَطَهاَداتِ  واُأْجِبر ، َيُهوِديَّة

 
 

تْحَباِط َواْلِحيَرِة الَِّتي َكاُنوا ِفيَهاكتب يعقوب ليساعدهم   (.2: 1) ِفي تَحاَلِة اإْلِ
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 تحدي التجارب .1
 

 يعطي يعقوب العديد من األسماء للتجارب:

 َو"اْمِتَحاٍن". ""غواية"محنة" وَ  - [πειρασμός] ِبيراْسمُوس 
 

 "يجيز في محنة"، و"يغوي"، َو"َيْمَتِحُن". - [πειράζω] ِبيرَاُزو 
 
 

َصْعَبًة، َوِإنَّ َهِذِه االختبارات َعرََّضْتُهْم  اختباراتَواَجُهوا فإن قراء رسالة يعقوب 
مْ ِبَهَدِف  َتَجار بَ ل    .اْمت َحان ه 

 

 :الظُُّروُف التي تشكل تحدًيا ِهيَ 

 َتَتَطلَُّب ااْلتْحِتَماَل. َصْعَبة   حنمِ  
ْنساَن ِلاِلْسِتَجاَبِة ِبُطُرقٍ  ،إغواءات   َخاِطَئْة َأْو َأِثيَمٍة. تغوي اإْلِ
 ِمَن هللِا. اْمِتَحاَنات   

 
 

 التجارب المتنوعة .2
 

اِب والنزاعات َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن اْلُفَقَراِء َواْلُمْؤِمِنيَن اأْلَْثِرَياِء ِفي خاطب يعقوب ااْلِضَطر 
 .اْلَكِنيَسِة اأْلُوَلى
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 :المؤمنين الفقراء  

: 2 الرسل كان َكِثيُروَن ِمْن ُمْؤِمِني اْلَكِنيَسِة اأْلُوَلى ِفي ُأوْرَشِليَم ُفَقَراَء )أعمال
6): 

o  َاْلُمَتِضِعين [ταπεινός]،  التي َتْعِني "ذوي اْلَمَكاَنِة ااْلْجِتَماِعيَِّة
 (.6: 4؛ 9: 1) الوضيعة"

 
o  ِاْلُفَقَراء [πτωχός] "(6، 5، 3، 2: 2) أي "الَمْحُروِميَن اْقِتَصاِديًّا 

 

o (27 :1) أليتام واألرامل 

 

o (2 :2) من كانوا َيْرَتُدوَن ِلَباًسا َوِسًخا 

 
o  ُ(15 :2) وِت اْلَيْوِميِّ الُعْرَياِنيَن َوالُمْعتاِزيَن ِلْلق 

 

َدِة اّلِتي ُتواِجُه اْلُفَقراءَ  َياِت الُمَحدَّ   :التََّحدِّ

o (9: 1) ُيحّقروا من ذواتهم 

 

o (9 :3) يلعنوا اآلخرين 
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o (14: 3) وا بمشاعر الَغْيَرة  الُمرَّة  والطموح األنانينّ يك 

 

o  َ(1: 4) ةِ التََّحزُِّب واْلُحُروُب َواْلُخُصوَمات َداِخَل اْلَكِنيس 

 
o (7: 5) َعَدِم التأني 

 
 :المؤمنون األثرياء 

َكاَن َلَدى الَبْعِض في الَكِنيَسِة اأْلُوَلى في ُأْوْرَشليم َما َيْكِفي َمْن ثروة ِلاْلْهِتَماِم 
 :(6-2ِباْلُفَقَراِء ِمْن المؤمنين )أعمال 

o المشار إليهم "باألغنياء( "πλούσιος )- " َا ِفي أي الطََّبَقِة اْلُعْلي
 (1: 5 ؛6: 2 ؛10: 1) اْلُمْجَتَمع

 

o  ِ(6: 2) كانوا يجّرون اآْلَخِريَن إَلى اْلَمَحاِكم 

 
o (13 :4) ُيَساِفُروَن ِلاْلِتَِّجاِر َوالربح 

 
o  ِْتِهم  (3-2: 5) َيْفَتِخُروَن ِبـِثَياِبِهْم َوَذَهِبِهْم َوِفضَّ

 
o   ٍ(5: 5) َيِعيُشوَن ِفي تَحاَلِة ترفٍه َوَتَنعُّم 
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 :ديات التي تواجه األغنياء كانتالتح

o (10 :1) االفتخار 

 
o  ِ(27: 1) أن "َيَتَدنَُّسوا ِمَن اْلَعاَلم 

 
o  ِ(7: 2) أن يجدفوا ِبَتْقِديِمِهْم َشَهاَدَة ُزوٍر ِفي اْلَمْحَكَمة 

 
o (16: 2) عدم فعل شيء للفقراء 

 
o (9: 3) لعن الناس 

 
o  ِ(14: 3) اْلَغْيَرِة اْلُمرَِّة َوالتََّحزُّب 

 
o  ْ(1: 4) ُحُروِب َواْلُخُصوَماتِ ال 

 
o (16-13: 4) العيش مستقلين عن هللا 

 
o ( 3: 5يكنزون ثرواتهم) 
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 راادال  .ب
 

ْبُر َفْلَيُكْن َلُه َعَمل  َتامٌّ، ِلَكْي َتُكوُنوا"  َعاِلِميَن َأنَّ اْمِتَحاَن ِإيَماِنُكْم ُيْنِشُئ َصْبًرا. َوَأمَّا الصَّ
يَن َوَكاِمِليَن َغيْ   (4-3: 1)يعقوب  ."َر َناِقِصيَن ِفي َشْيءٍ َتامِّ

 

 اًلمتحان .1
 ، بمعنى إثبات أصالة وصحة إيمانهم.[δοκίμιον] يستخدم يعقوب تعبير "امتحان"

 
 

مع شعبه عبر التاريخ، كان يستخدم المصاعب في الكثير من في تعامل هللا 
 (.2: 8في قلوبنا )مثال، تثنية وإلظهار ما األتحيان إلثبات 

 
 

 الصبر .2
 

ْمِتَحاَن  ْبرَ ُيْنِشُئ "َيْكُتُب َيْعُقوُب ِبأنَّ ااْلِ التحّمِل َتْحَت  ، والتي تعني[ὑπομονή] "الصَّ
يِقات.  ثقِل الضِّ

 
 

ْبِر اْلَمِسيِحيِّ من ِشقَّْينِ   :يتأّلف َتْعِليُم اْلَعْهُد اْلَجِديُد عن الصَّ
 

 القدس يمكننا أن نسلك فييمكن للمسيحيين أن يثابروا ألن الروح : ِنْعَمةِ ال ِهَبة 
 .(14-1: 6الطاعة األمينة )رومية 
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ُروَرِة أْن َيْثُبُتوا  :مطلب  َضُروِريٌّ   من آَمُنوا ِباْلَمِسيِح ِلْلَخالِص َيْنَبِغي ِبالضَّ
 .(23-22: 1)كولوسي  ويثابروا ِفي إيَماِنِهمْ 

 
 

 الكمال .3
 

 (.4: 1) المثابرةإن الكمال ينتج عن 
 
 
أنَُّه ُيْمِكُنَنا اْلُوُصوَل إَلى اْلَكَماِل  ال يعني "َعَدَم النَّْقِص ِفي َشيءٍ "ْو أ "اْلَكَمالَ "

 (.8: 1يوتحنا  1)قارن مع  اأْلْخالِقيِّ ِفي َهِذِه اْلَحَياةِ 
 
 

َلْن َتُكوَن تَحَياَتَنا ناقصة إن استمرينا في النمو في الطاعة هلل، عندما يعود المسيح، 
 .ؤهَِّلينَ ِلَشيٍء يجعلنا َغْير مُ 

 
 
 

 ُمَكاَفأة  ال .4
 

 (.12: 1) َعِظيَمة   ِذِه اْلَعَمِليَِّة َسَتُكوُن ُهَناَك ُمَكاَفأة  ِفي ِنَهاَيِة هَ يعقوب إلى أنه ُيِشيُر 
 
 

 .ُكلُّ َتْجِرَبٍة ِهَي ِهَبة  ِمْن هللِا َتْهِدُف ِلَخْيِرهم اأْلَبِديِّ 
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 اليمان .ج
 

َفإنَّ  ؛الَِّتي َعاَدًة َما َتُكوُن مستترةو ِمْن َوَراِء التجارب، إن كنا نريد الحكمة لفهم مقاصد هللا 
 (.5: 1) َعَلْيَنا أْن َنْطُلَبَها ِمَن هللاِ 

 
 

َلَواُت لطلب اْلِحْكَمِة بإيمان. َوإالَّ َفإنََّنا َنُكوُن ُأَناًسا َذِوي َرأَيْينِ  َم الصَّ  (.8-6: 1) ُتَقدَّ
 
 

أن تكون ذوي رأيين هو بمثابة َتَمرُّد  تحقيقي  تجاه هللِا". "اأْلَماَنةُ الطلب "بإيمان" يعني 
 َعَلى هللِا.

 
 

 :ذوي الرأيين
 .(9-8: 4) ُخَطاة  ينبغي أْن يطهروا ُقُلوَبُهمْ هم  

 ينكرون صالح هللا تماما. 

 .وُموَن هللَا َعَلى إخفاقاتهمَيلُ  

ضوا لها، َوِلَذا َفال ُبدَّ أنَّ َكاَن َمْنِطُقُهْم ُهَو أنَّ هللَا قد أْرَسَل التجارب التي تعر  
 هللَا ِشرِّير  أِلنَُّه َكاَن يجربهم ِلْلُوُقوِع ِفي اْلَخِطيَِّة.

 
 
 .(14-13: 1ال يجرب أتحد ) ايًّ صر يعقوب أن هللا شخصأ
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ْمِتَحاَناِت هو الهللُا كما هو الحال في سفر أيوب، فإن  ُمْمِسك  ِبِزَماِم ُكلِّ اْلِمَحِن َوااْلِ
ْيَطاُن، وليس هللُا، ُهَو َمْن ِاْسَتْخَدَم محنة أيُّوب كي يغويه أن ، ولكن ءاتواإلغوا الشَّ
 .يخطئ

 
 

الَة ِبإيَماِن َطَلًبا ِلْلِحْكَمِة، وعدم كون اإْلْنَساُن ذي رأيين، يعني الَتأِكيد َعَلى  َفإنَّ الصَّ
 (.17: 1) َصالِح هللاِ 

 
 

اِلحَ هللا  ، َفإنَّ َقْصَدُه من وراء تجاربنا ، لذا" َوالمواهب "التَّامَِّة"ةِ ال ُيْعِطي ِسَوى العطايا "الصَّ
 دائمًا َصاِلح  وتام.

 
 

III.  ّةالحكمة العملي 
 

 اًلحتياج .أ
 

َد   (.18-13: 3الحكمة )تطبيِق َهِذِه ل الحاجة يعقوب علىَشدَّ
 
 

: 3) لحسنَفإنَُّهْم َسُيُروَن أعمالهم بالتصرف اإن كان ادعاء قراء يعقوب للحكمة تحقيقيًا، 
13.) 

 
 

 َفإنَّ اأْلْعَماَل َواْلَمَواِقَف السليمة أْمَراِن أَساِسيَّاِن ِلْلِحْكَمِة اْلَعَمِليَِّة.
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 الحكمة األرضية. 1
 

 ِبَدْعَوِتَها "تِحْكَمًة" " وبرروهارة وتحزب في قلوبهملهم غيرة مُ "ي اْلَكِنيَسِة َكاَنْت َكِثيِريَن فِ 
(3 :14-15.) 
 

 لكنائس:لأيام يعقوب أدى إلى ضرر الكبير ا َبْيَن اْلُفَقَراِء َواأْلْغِنَياِء ِفي النَِّزاِع مَ 
اْلُفَقَراَء َكاُنوا َيْشُعَروَن ِبأنَّ لهم العذر الكامل، َبْل َوأنهم تُحَكَماُء، ِفي غيرتهم  

 منِ اأْلْثِرَياِء.
 
 
 .أنانيتهمم تُحَكَماُء، ِفي َكَما َشَعَر اأْلْثِرَياُء ِبأنَّ لهم العذر أيًضا، َبْل َوأنه 

 
 
"أرضي، غير روتحي، وشيطاني"، يؤدي  َهَذا النَّْوُع ِمَن اْلِحْكَمةِ  كانَيْعُقوَب بالنسبة ل

 .  (16-14: 3إلى "تشويش وكل ممارسة شيطانية" )
 
 

هذا الدمار في الكنيسة قاد يعقوب لإلصرار على أن قراءه يحتاجون للحكمة 
  العملية.

 
 

 الحكمة السماوية. 2
 

 (.17: 3الحكمة من السماء هي الحكمة التي تأتي من هللا )
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 الحكمة السماوية:
 ُمَساِلَمة   

 ُمَتَرفَِّقة   

 ُمْذِعَنة   

 تْحَمًة َوَأْثَماًرا َصاِلَحةً َمْمُلوَّة  رَ  

ْيِب    َعِديَمُة الرَّ

َياءِ وعديمة    الرِّ

 
 ُع ِمْن َتْكِريٍس عديم الرياء ِلْلَمِسيِح.جميع َهِذِه اأْلْعَماِل َواْلَمَواِقِف َتْنبُ 

 
 

إْن َكاُنوا ِممَّْن َيْصَنُعوَن  َيَناُلوَن ُمَكاَفأًة َعِظيَمةً أنَّ اْلُفَقَراَء َواأْلْغِنَياَء ِفي اْلَكِنيَسِة سَ 
المَ   (.9: 5، متى 18: 3 )يعقوب السَّ

 

 
 

 راادال  .ب
 
 ناموس هللا. معيار 1

 
 نِّْعَمِة، ِبواسطة اإْليَماِن، وليس ِباأْلْعَماِل.نعلم أن اْلَخالَص هو ِبال
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ُنَطبُِّق ناموس هللِا كما َعلََّمَنا اْلَمِسيُح َوالرُُّسُل َواأْلْنِبَياُء أْن ُنَطبَِّقه ِفي َعْصِر اْلَعْهِد 
 اْلَجِديِد.

 
 

دَ  ْسِتْخَداَم الثَّاِلَث للناموس" يعقوب َشدَّ َتْعِبيٍر َعْن الناموس كَ أي اتباع - َعَلى "ااْلِ
 ِاْمِتَناِنَنا هلِل ألجل مراتحمه الَِّتي أْبَداَها َلَنا ِفي اْلَمِسيِح.

 
 

 :بأنه وصف يعقوب لناموس هللا
i. ناموس الحرية 

َرةِ  َرَنا ِمْن اْلُعُبوِديَِّة ِلْلَخِطيَِّة َوَتأِثيَراِتَها اْلُمَدمِّ : 2 ؛25: 1)يعقوب  إنَّ النَّاْموَس ُيَحرِّ
  (.32: 8يوتحنا  ؛12

 
 

يستخدم ُروح هللِا النَّاُموِس ِبَطِريَقٍة إْيَجاِبيٍَّة ِباْعِتَباِرِه ُمْرِشَدَنا الرسمي للحصول 
 على اْلِحْكَمِة اْلَعَمِليَِّة.

 
 

ii.  ّالنَّاُموس  اْلُمُلوك ي 

 َتُه.هو َمْرُسوَمُه اْلَمَلِكّي ِلَشْعِبِه ِبِصَفِتِهْم ُمَواِطِني َمْمَلكَ  هللاَ َكاَن َناُموُس 
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َبَلُه أْو َفُهَو َلْيَس َشْيًئا ُيْمِكُنَنا أْن َنقْ  ،َناُموِس هللِا ِباْسِتْخَفافٍ  ال ُيْمِكُن التََّعاُمُل َمعَ 
 (.10-8: 2) نرفضه َكَما َنْرَغب

 
 
 

من َيْسَعوَن فَناُموُس هللُا ُهَو ِمْعَياَر اْلِحْكَمِة اْلَعَمِليَِّة، َوُهَو َيأِتي ِباْلُحِريَِّة ِلُكلِّ 
 ُمْخِلِصين إَلى إَطاَعِة جميع أتْحَكاِمِه اْلَمَلِكيَِّة.

 
 
 

 . األولوّيات في ناموس هللا2
 

 (:40-34: 22)متى  تحّدد َيُسوُع أعظم وصيتين
 الوصية العظمى -( 5: 6محبة هللا )تثنية  

 
 
؛ 14: 5"الناموس الملكي" )غالطية  –( 18: 19محبة القريب )الويين  

 .(10-8: 2يعقوب 
 
 

أْوَلِويًَّة عظمى ِلَمَحبَِّتَنا َبْعِضَنا ِلَبْعٍض، كوصية في المرتبة الثانية  ُيْعِطي َناُموُس هللاِ 
 (.27: 1) مباشرًة َبْعَد َوِصيَِّة َمَحَبَة هللِا من ُكلِّ قلوبنا
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 محبة القريب تنطبق على الفقير والغني على تحد سواء:
 كأَدَواٍت ِلْلَبَرَكةِ  )كالمنا( ِاْسِتْخَداَم أْلِسَنَتَنا 
ْسِتَماِع، ُمْبِطًئا ِفي التَّكَ  المرء أْن َيُكونَ    لُِّم، ُمْبِطًئا ِفي اْلَغَضِب""ُمْسِرًعا ِفي ااْلِ

(1 :19) 
 (11، 3-1: 4) الحروب، واْلُخُصوَماُت، َوالذمتجنب  
 (9: 5) ال يئنُّ َبْعُضُكْم َعَلى َبْعضٍ  
 (16: 5) َبْعٍض ِبالزَّاّلِت ويصلوا بعضهم ألجل بعضَيْعَتِرُفوا َبْعُضُهْم لِ  

 
 
يكّرسوا أْنُفَسُهْم ِلَناُموِس أن  ى المؤمنينالِحْكَمًة التي من فوق، فعل ُيْظِهُروا أنَّ َلَدْيِهمْ ل

 ِلَمَحبَِّتِهْم َبْعِضِهْم نحو بعٍض. ويدركون األولوية التي ،هللاِ 
 
 

 اليمان .ج

 اليمان واألعمال. 1
 

 (.14: 2ص )ن الذي ال يصحبه أعمال ال يمكن أن يخلّ اإليما
 
 

لإلشارة  اْلَعْهِد اْلَجِديدِ عبر  (πίστις ،πιστεύω)َكِلَمُة "اإْليَماْن" أو "يؤمن" تظهر 
 :إلى مفاهيم عديدة

 ُمَجرَِّد الموافقة اْلَعْقِليَّةِ  
 اْلُمَصاَدَقِة اْلُمؤقََّتةِ  
تَِّكاِل َعَلى اْلَمِسيِح ، اْلَقْلِبيَُّة لمدى اْلَحَياةِ  الثَِّقةُ  - "اإْليَماِن اْلَخالِصيِّ "  َوااْلِ

 .ِبِصَفِتِه الَطِريَق لْلَخالصِ 
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 (19: 2) ُقرَّاَءُه إلى فحص َنْوِع اإْليَماِن الَِّذي َكاَن َلَدْيِهمْ  يعقوب َدَعا
 
 
 

 (26: 2) الِصيًّا.َفمجرد اْلُمَصاَدَقُة العقلية ِمْن ُدوِن الطَّاَعِة َلْيَسْت إيَماًنا خَ 
 
 
 

 اليمان والتبرير. 2
 

ُر، أو َيِصيُر َبارًّا أَماَم هللِا، َمَحلَّ َجَدٍل في َزَمن َيْعُقوب.  َكاَنْت َمْسأَلُة هوية َمْن َيَتَبرَّ
 
 
 

ُر اإِلْنَساُن، الَ  يجيب يعقوب: "  (.24: 2" )ِباإِليَماِن َوتْحَدهُ  ِباأَلْعَماِل َيَتَبرَّ
 
 
 

ُيناقض ما علمه بولس عن التبرير في  24-21: 2يح يعقوب في يبدو أن تصر 
 .16: 2غالطية 

 
 
 

َر" δικαιόω] ِديَْكايُوواستخدم َيْعُقوُب َوُبولُس اللفظ َنْفَسُه في الحقيقة،  [، أو "يَتَبرَّ
 :َطِريَقَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْينِ بِ 

ِلي لبر ُكّل من َلَدْيِهمْ التبرير:  -بولس  إيَمان  َخالِصيٌّ ِباْلَمِسيِح  اإْلْعالِن اأْلوَّ
 ِمْن ِخالِل اتحتساب ِبرَّ اْلَمِسيِح لهم.
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َيَتَعلَُّق ِباإْلْنَساِن الَِّذي أْعَلَن إيَماَنُه ِبالرب َيُسوِع، َوَهَذا التبرير:  - يعقوب 
وِح اْلُقُدِس ِفي تَحَياِة َهَذا اإْلْنَسانُ   .اإْليَماُن "يتبرهن" أْو "يتبرأ" ِبَعَمِل الرُّ

 
 
 

ِعِيِه بالنسبة ليعقوب،  فلن يتبرأوا  ،قراءه فيما يختص بإيمانهمَفِبَغّضِ النََّظِر َعمَّا َيدَّ
 .(17-15: 2بدون أعمال المحبة الصالحة والعملية ) كأبرار في أعين هللا

 
 
 

IV. الخاتمة 
 

 
    



20 
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 أسئلة المراجعة
 

التجارب واإلغراءات واالمتحانات ة؟ اذكر اء يعقوب في تحاجة إلى الحكمة التأمليّ لماذا كان قرّ  .1
 التي كان كل من األغنياء والفقراء يواجهونها في أيام يعقوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا  اائه أن يتقبلوه. اشرح، مستخدمً ، يصف يعقوب الفهم الذي أراد لقرّ 4-3: 1في يعقوب  .2
 .المقطع، كيف أن اختبار اإليمان يقود إلى الكمال
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 ؟لب الحكمة من هللا أن يتطلب اإليمانكيف يمكن لط .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة" مع "الحكمة يعقوب بمقابلة "الحكمة األرضيّ  ة، قامشرح الحاجة للحكمة العمليّ  من أجل .4
 هما.ة". صف كال نوعي الحكمة ونتائجالسماويّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسئلة المراجعة              

 رسالة يعقوب
 طريقان للحكمة: لثانيالدرس ا

 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثة 2017 ©

22 

موس هللا. اشرح كيف أن ة لرسالة يعقوب على طاعة ناالجزء الكبير من اإلرشادات العمليّ يركز  .5
وكيف أنه يأتي بالحرية لكل من يطلب طاعة كل أتحكامه  ،ةناموس هللا هو معيار الحكمة العمليّ 

 ة بإخالص.الملكيّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف تعاليم يعقوب المختصة ِص واألعمال إلى بعض الجدال.  اإليمانالخاصة بيعقوب  ةنظر أدت  .6
 التبرير؟تحول عقوب لم ُيناقض تعاليم بولس نعرف أن يلنا أن كيف و  ،باإليمان واألعمال
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 أسئلة التطبيق
 

؟ الك شخصيًّ  أكبر اتحديً ُيعد ين؟ أيهم اء يعقوب األصليّ هل تواجه أي من اإلغراءات التي واجهها قرّ  .1
 في منطقة خدمتك؟من هم وأيهم أكثر ما يتحدى 

كان  وقتٍ  جزت في. هل التجارب لإيمان الناس من خال ، في الكثير من األتحيان،هللايمتحن  .2
 لك هذا الوقت؟في تحياتك؟ كيف شكّ  متحانٍ ابمثابة 

وقت  اجتزتكانت الظروف؟ كيف  ذاهل كان هناك وقت شككت فيه في صالح هللا وتحكمته؟ ما .3
 اليأس هذا؟

 يدين هللا بسبب فشله؟ يجّربنا لكي نخطئ. كيف تجاوب شخًصايدين يعقوب فكرة أن هللا  .4
شعب هللا. هل اختبرت كنيستك أو خدمتك االنقسام على اإلطالق؟ ل انقساًماة األرضيّ الحكمة تصنع  .5

 ، والتي أتت بالشفاء للموقف؟كانت هنالكما الطرق التي وجدتها، إن 
يقول يعقوب بكل ثقة أن الناموس يعطي الحرية. كيف يمكن لاللتزام بإتباع ناموس هللا أن يوفر  .6

 الحرية؟
محبة هللا أم محبة القريب  - تين ليسوع تميل للتركيز عليها بأكثر قوة لديكيتين العظمأي من الوصيّ  .7

 كالهما بأكثر أمانة؟ب االهتمامكأنفسنا؟ كيف يمكنك 
اْفِتَقاُد اْلَيَتاَمى َواأَلَراِمِل ِفي ِضيَقِتِهْم، َوتِحْفُظ اإِلْنَساِن َنْفَسُه ِباَل ة هي "قال يعقوب أن الديانة الحقيقيّ  .8

 ق كلمات يعقوب؟(. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك؟ كيف يمكننا أن نطبّ 27: 1" )اْلَعاَلمِ  َدَنٍس ِمنَ 
انا في هذه الرسالة. التي تتحدّ  المواضيعواألعمال هو من أكثر  إن مناقشة يعقوب لموضوع اإليمان .9

 بحسب رأيك، إلى أي مدى يهتم هللا بأعمالنا؟
بولس؟ اشرح ية الطاعة بسبب عقيدة التبرير عند همهل ُتغوى على اإلطالق في التقليل من أ  .10

 اجابتك.
، وكال إيمانك وأعمالك تحياتكعلى امتحان رها لتساعدك ات التي يمكنك أن تطوّ ما االستراتيجيّ  .11

؟ ما هي بعض الطرق التي يمكنك أن تشارك بها اآلخرين الذين تتلمذهم بخصوص هذه بأمانة
 ات؟االستراتيجيّ 

 هذا الدرس؟تعّلمته في  أهم شيءما  .12
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 قائمة المصطلحات العسرة

يَكاُيُوو  )منقولة تحرفًيا إلى العربية( ةيوناني : كلمةد 
ُر" أْو "ُيْبرُِّئ".  الَِّذي َيْعِني "ُيْعِلُن َبارًّا" أْو "ُيَبرِّ

 

تحكمة" غير روتحية أو : “الحكمة األرضية
شيطانية، يصفها الحسد والطموتحات األنانية التي 

تنظيم وكل نوع من أنواع تؤدي إلى عدم ال
 (.16-14: 3الممارسة الشريرة )انظر يعقوب 

 

: تحكمة من هللا تحمل الثمر الحكمة السماوية
الجيد وتعزز محبة السالم، والخضوع لآلخرين 

 (.17: 3والرتحمة )انظر يعقوب 
 

: اإلعالن األولي بالبر عندما ُيبرأ المؤمن التبرير
ح )بحسب من ذنب الخطية وُيسند له بر المسي

بولس(. إثبات أن هذا الشخص على تحق أو بريء 
 )بحسب يعقوب(.

 

)منقول تحرفًيا إلى  مصطلح يوناني: ب يراْسُموس
 "محنة" َو"غواية" َو"اْمِتَحاٍن".يمكن ترجمته العربية( 

 

مصطلح يوناني )منقول تحرفًيا إلى : ب يْست يس
 يعني "اإليمان"، "األمانة"، "اإلتحسان" العربية(

 

: النصيحة واإلرشاد للحياة كمة العمليةالح 
 اليومية.

 

َمَقاِصِد هللِا  فهمٍ : البصيرة في الحكمة التأملية
 .اْلَكاِمَنِة َوَراَء التََّجاِرِب والضيقات

 

: تعبير في رسالة يعقوب يشير الناموس الملكي
. َمْرُسوَمُه اْلَمَلِكيِّ إلى فكرة أن ناموس هللا كان هو 

ُتِحبُّ َقِريَبَك  : "18: 19ويين يرتبط أيًضا بالال
 ".َكَنْفِسكَ 

 

: الموافقة على تحق اإلنجيل وثقة اليمان الخالصي
في المسيح بقلب كامل، طول العمر أنه يخلصنا 

 من خطايانا.
 

َماع : إقرار إيمان قديم من العهد القديم موجود الشّ 
 .4: 6في التثنية 

 
يَّا ى مصطلح يوناني )منقول تحرفًيا إل: ُصوف 

 يعني "الحكمة". العربية(
 

مصطلح يوناني )منقول تحرفًيا إلى : ُسوُفوس
 يعني "تحكيم" أو "ماهر". العربية(

 
استخدام الناموس  :اًلستخدام الثالث للناموس

كمرشد أو كقاعدة إلظهار كيفية عيش تحياة 
. ُيسمى أخالقية بشكل أكبر للمسيحيين األمناء

 أيًضا "االستخدام المعياري".


