
عقوبِرسالَةُ ي  
1 
 .يعقوب، عبد اِهللا والرب يسوع املَسيِح، يهدي السالم إىل اِلاثني عشر ِسبطًا الَّذين يف الشتاِت1

  جتارب وحمن
وأما الصرب 4. ئُ صرباعاِلمني أنَّ امِتحانَ إمياِنكُم ينِش3ِاحِسبوه كُلَّ فرٍح يا إخويت حينما تقَعونَ يف جتاِرب متنوعٍة، 2

وإنما إنْ كانَ أحدكُم تعِوزه ِحكمةٌ، 5. فليكُن له عملٌ تام، لكَي تكونوا تامني وكاِملني غَري ناِقصني يف شيٍء
عطَى لهيفس ،ريعخاٍء وال يبس عطي اجلميعاِهللا الَّذي ي طلُب ِمنطلُب بإمياٍن6. فليةَ، ألنَّ ولكن ليترتاٍب البم غَري 

هوتدفَع يحالر البحِر ختِبطُه ا ِمنوجم شِبهي 7. املُرتاببِعنِد الر يئًا ِمننالُ شي هذلك اإلنسانُ أن ظُنلٌ ذو 8. فال يجر
وأما الغين فباتضاِعِه، ألنه كزهِر العشِب 10ِه، وليفتِخِر األخ املُتِضع بارِتفاِع9. رأيِني هو متقَلِقلٌ يف مجيِع طُرِقِه

هكذا يذبلُ الغين أيضا يف . ألنَّ الشمس أشرقَت باحلَر، فيبسِت العشب، فسقَطَ زهره وفَين جمالُ منظَِرِه11. يزولُ
  .الَّذي وعد بِه الرب للَّذين يِحبونه" إكليلَ احلياِة"ه إذا تزكَّى ينالُ طوبى للرجِل الَّذي يحتِملُ التجِربةَ، ألن12. طُرِقِه
13برإذا ج دقُلْ أحِل اِهللا: "ال يِقب ِمن بري أُجا"إندأح برجروِر، وهو ال يٍب بالشرجم 14. ، ألنَّ اَهللا غَري ولكن

ثُم الشهوةُ إذا حِبلَت تِلد خطيةً، واخلَطيةُ إذا كملَت تنِتج 15. ذَب واخنَدع ِمن شهوِتِهكُلَّ واِحٍد يجرب إذا اجنَ
  .ال تِضلّوا يا إخويت األِحباَء16. موتا
. ذي ليس ِعنده تغيري وال ِظلُّ دوراٍنكُلُّ عطيٍة صاِلحٍة وكُلُّ موِهبٍة تامٍة هي ِمن فوق، ناِزلَةٌ ِمن ِعنِد أيب األنواِر، ال17َّ
  .شاَء فولَدنا بكَِلمِة احلَق لكَي نكونَ باكورةً ِمن خالئِقِه18

  االستماع والعمل
نَّ غَضب أل20الغضِب،  إذًا يا إخويت األِحباَء، ليكُن كُلُّ إنساٍن مسِرعا يف اِلاسِتماِع، مبِطئًا يف التكَلُِّم، مبِطئًا يف19

لذلك اطرحوا كُلَّ نجاسٍة وكثرةَ شر، فاقبلوا بوداعٍة الكَِلمةَ املَغروسةَ القاِدرةَ أنْ 21. اإلنساِن ال يصنع بر اِهللا
فوسكُمن لّصخ22. تفوسكُمن فقط خاِدعني ِة، ال ساِمعنيبالكَِلم 23. ولكن كونوا عاِملنيإنْ كانَ أح هألن د

فإنه نظَر ذاته ومضى، وللوقِت نسي ما 24ساِمعا للكَِلمِة وليس عاِمالً، فذاك يشِبه رجالً ناِظرا وجه ِخلقَِتِه يف ِمرآٍة، 
 بالكَِلمِة،  وثَبت، وصار ليس ساِمعا ناسيا بل عاِمالً- ناموِس احلُريِة -ولكن مِن اطَّلَع على الناموِس الكاِمِل 25. هو

إنْ كانَ أحد فيكُم يظُن أنه دين، وهو ليس يلِجم لسانه، بل يخدع قَلبه، فديانةُ 26. فهذا يكونُ مغبوطًا يف عمِلِه
 يف ضيقَِتِهم، وِحفظُ اإلنساِن افِتقاد اليتامى واألراِمِل: اَلديانةُ الطّاِهرةُ النقيةُ ِعند اِهللا اآلِب هي هِذِه27. هذا باِطلَةٌ

  .نفسه بال دنٍس ِمن العالَِم
  
  
  
  



  حتذير من احملاباة
2 
فإنه إنْ دخلَ إىل مجمِعكُم رجلٌ خبواِتِم 2. يا إخويت، ال يكُن لكُم إميانُ ربنا يسوع املَسيِح، رب املَجِد، يف املُحاباِة1

ود ،هيٍب يف لباٍس ببِلباٍس وِسٍخ، ذَه ا فقريلَ أيض3خله موقُلت هيالب إىل الالَِّبِس اللّباس مظَرتهنا : "فن أنت اجِلس
فهل ال ترتابونَ يف أنفُِسكُم، وتصريونَ 4" اجِلس هنا حتت موِطئ قَدمي: "أِو" ِقف أنت هناك:"وقُلتم للفَقِري". حسنا

يراَء5ٍة؟ قُضاةَ أفكاٍر ِشريت األِحبعوا يا إخوثَةَ امللكوِت الَّذي : امسراُهللا فُقَراَء هذا العالَِم أغنياَء يف اإلمياِن، وو أما اختار
أما 7؟ أليس األغنياُء يتسلَّطونَ علَيكُم وهم يجرونكُم إىل املَحاِكِم. وأما أنتم فأهنتم الفَقري6وعد بِه الَّذين يِحبونه؟ 

تِحب : "فإنْ كنتم تكَملونَ الناموس املُلوكي حسب الِكتاِب8هم يجدفونَ على اِلاسِم احلَسِن الَّذي دعي بِه علَيكُم؟ 
فِسككن كلونَ". قريبا تفعنس9. فحعتاموِس كمالن ِمن خنيبةً، موطيلونَ خحابونَ، تفعم تولكن إنْ كنتيند .

، قالَ "ال تزِن: "ألنَّ الَّذي قال11َ. ألنَّ من حِفظَ كُلَّ الناموِس، وإنما عثَر يف واِحدٍة، فقد صار مجِرما يف الكُل10ّ
ن أنْ هكذا تكَلَّموا وهكذا افعلوا كعتيدي12. فإنْ مل تزِن ولكن قَتلت، فقد ِصرت متعديا الناموس". ال تقتلْ: "أيضا

  .ألنَّ احلُكم هو بال رمحٍة ملَن مل يعملْ رمحةً، والرمحةُ تفتِخر على احلُكِم13. تحاكَموا بناموِس احلُريِة
  اإلميان واألعمال

إنْ كانَ أخ 15صه؟ ما املَنفَعةُ يا إخويت إنْ قالَ أحد إنَّ له إميانا ولكن ليس له أعمالٌ، هل يقِدر اإلميانُ أنْ يخل14ّ
 ،يِن للقوِت اليوميعتازِني ومريانع 16وأُختكُمدعا: "فقالَ هلُما أحدِفئا واشبالٍم، استولكن مل "امضيا بس ،

لُ لكن يقو18. هكذا اإلميانُ أيضا، إنْ مل يكُن له أعمالٌ، ميت يف ذاِتِه17تعطوهما حاجاِت اجلَسِد، فما املَنفَعةُ؟ 
أنت تؤِمن أنَّ اَهللا 19". أِرين إميانك بدوِن أعماِلك، وأنا أُريك بأعمايل إمياين. أنت لك إميانٌ، وأنا يل أعمالٌ: "قائلٌ
لُ. واِحدا تفعنسونَ. حِعرقشيؤِمنونَ وي ياطنيها اإلنسانُ الباِطلُ أنَّ اإلميان20َ! والشأي أنْ تعلَم ريدبدوِن ولكن هل ت 

فترى أنَّ اإلميانَ عِملَ مع 22ألَم يتبرر إبراهيم أبونا باألعماِل، إذ قَدم إسحاق ابنه على املَذبِح؟ 21أعماٍل ميت؟ 
. يلَ اِهللا، ودعي خل"فآمن إبراهيم باِهللا فحِسب له برا:"ومتَّ الِكتاب القائل23ُأعماِلِه، وباألعماِل أُكِملَ اإلميانُ، 

24هاإلنسانُ، ال باإلمياِن وحد ررباألعماِل يتب هنَ إذًا أنوباألعماِل، 25. تر تررا، أما تبةُ أيضانيالز كذلك راحاب
يضا بدوِن ألنه كما أنَّ اجلَسد بدونَ روٍح ميت، هكذا اإلميانُ أ26إذ قَِبلَِت الرسلَ وأخرجتهم يف طَريٍق آخر؟ 

تيأعماٍل م.  
  
  

  ضبط اللسان
3 
1ةً أعظَمينونذُ دنا نأخأن يت، عاِلمنييا إخو كثريين لّمنيعنا2! ال تكونوا ممجيع عثُرٍة ننا يف أشياَء كثريإنْ كانَ . ألن

كُلَّ اجلَس لِجمأنْ ي لٌ كاِملٌ، قاِدرجر يف الكَالِم فذاك عثُرال ي داِد أيأحيف أفواِهها 3. ض ماللُّج عضهوذا اخلَيلُ، ن
ها كُلَّهِجسم ديرنا، فنطاِوعت ها 4. لكَيديرعاِصفَةٌ، ت ذا اِملقداِر، وتسوقُها رياح ٌةا، وهي عظيمأيض فُنهوذا الس



هوذا نار قَليلَةٌ، . هو عضو صغري ويفتِخر متعظّماهكذا اللّسانُ أيضا، 5. دفَّةٌ صغريةٌ ِجدا إىل حيثُما شاَء قَصد املُديِر
هكذا جِعلَ يف أعضائنا اللّسانُ، الَّذي يدنس اِجلسم كُلَّه، ويضِرم دائرةَ . عالَم اإلِمث! فاللّسانُ نار6أي وقوٍد تحِرق؟ 

منهج ِمن مضرحوِش7. الكَوِن، ويألنَّ كُلَّ طَبٍع للوريشذَلَّلُ، وقد تذَلَّلَ للطَّبِع الباِت يافاِت والبحريحوالطُّيوِر والز  .
8ذَلّـلَـهاِس أنْ يالن ِمن دأح ا اللّسانُ، فال يستطيعا. وأمميتا ممس ملوطُ، مضبال ي ر9. هو ش ،اَهللا اآلب باِركبِه ن

ال يصلُح يا إخويت أنْ تكونَ ! ِمن الفَِم الواِحِد خترج بركَةٌ ولَعنة10ٌ. تكَونوا على ِشبِه اِهللاوبِه نلعن الناس الَّذين قد 
هل تقِدر يا إخويت تينةٌ أنْ تصنع 12ألَعلَّ ينبوعا ينِبع ِمن نفِس عٍني واِحدٍة العذب واملُر؟ 11! هِذِه اُألمور هكذا
ا، أو كرميتونازذبا وعماًء ماِلح عصني نبوعا؟ وال كذلك يةٌ تين!  

  نوعان من احلكمة
ولكن إنْ كانَ لكُم غَريةٌ مرةٌ 14. من هو حكيم وعاِلم بينكُم، فليِر أعماله بالتصرِف احلَسِن يف وداعِة اِحلكمِة13

لَيست هِذِه اِحلكمةُ ناِزلَةً ِمن فوق، بل هي أرضيةٌ نفسانيةٌ 15. ى احلَقوحتَزب يف قُلوبكُم، فال تفتِخروا وتكِذبوا عل
وأما اِحلكمةُ الَّيت ِمن فوق فهي أوالً 17. ألنه حيثُ الغريةُ والتحزب، هناك التشويش وكُلُّ أمٍر رديٍء16. شيطانيةٌ

وثَمر الِبر يزرع يف السالِم 18. قَةٌ، مذِعنةٌ، مملوةٌ رمحةً وأمثارا صاِلحةً، عدميةُ الريِب والرياِءطاِهرةٌ، ثُم مساِلمةٌ، مترفّ
الملونَ السفعي الَّذين ِمن.  

  
  
  

  اخضعوا هللا
4 
تشتهونَ ولَستم 2اِربِة يف أعضائكُم؟ ِمن لَذّاِتكُم املُح: ِمن أين احلُروب واخلُصومات بينكُم؟ ألَيست ِمن هنا1

. تخاِصمونَ وتحاِربونَ ولَستم متتِلكونَ، ألنكُم ال تطلُبونَ. تقتلونَ وحتِسدونَ ولَستم تقِدرونَ أنْ تنالوا. متتِلكونَ
3نِفقوا يف لَذّاِتكُمت ا لكَيديتطلُبونَ ر كُمذونَ، ألنتأخ متطلُبونَ ولَست.  
أم 5. أيها الزناةُ والزواين، أما تعلَمونَ أنَّ محبةَ العالَِم عداوةٌ ِهللا؟ فمن أراد أنْ يكونَ مِحبا للعالَِم، فقد صار عدوا ِهللا4

: لذلك يقولُ. مةً أعظَمولكنه يعطي ِنع6الروح الَّذي حلَّ فينا يشتاق إىل احلَسِد؟ : تظُنونَ أنَّ الِكتاب يقولُ باِطالً
ِاقتِربوا إىل 8. قاِوموا إبليس فيهرب ِمنكُم. فاخضعوا ِهللا7". يقاِوم اُهللا املُستكِبرين، وأما املُتواِضعونَ فيعطيِهم ِنعمةً"

إلَيكُم ِربقتاِهللا في .يا ذَوي الر كُمروا قُلوبها اخلُطاةُ، وطَهأي كُمقّوا أيديِنينئبوا ونوحوا وابكوا9. أيلْ . اكتوحتلي
إىل غَم كُمحوٍح، وفَرإىل ن ِحكُكُم10. ضكُمرفَعفي بالر امِضعوا قُدات.  

 كُنت تدين وإنْ. الناموس ويدين الناموس الَّذي يذُم أخاه ويدين أخاه يذُم. ال يذُم بعضكُم بعضا أيها اإلخوة11ُ
ا لهانياموِس، بل دعاِمالً بالن فلَست ،اموس12. النهِلكوي لّصخأنْ ي اموِس، القاِدرالن هو واِضع يا . واِحد أنت نفم

  من تدين غَريك؟



  ال تفتخروا بالغد
". ِة أو ِتلك، وهناك نصِرف سنةً واِحدةً ونتِجر ونربحنذهب اليوم أو غَدا إىل هِذِه املدين: "هلُم اآلنَ أيها القائلون13َ
: ِعوض أنْ تقولوا15. ألنه ما هي حياتكُم؟ إنها بخار، يظهر قَليالً ثُم يضمِحلُّ! أنتم الَّذين ال تعِرفونَ أمر الغِد14

"لُ هذا أو ذاكفعوِعشنا ن بوأ16". إنْ شاَء الرظُِّمكُمِخرونَ يف تعتفت كُما اآلنَ فإنديٌء. مكُلُّ افِتخاٍر ِمثلُ هذا ر .
17ةٌ لهطيلُ، فذلك خعما وال ينسلَ حعمأنْ ي عِرفي نفم.  

  
  
  

  حتذير لألغنياء الظاملني
5 
ذَهبكُم 3. ِغناكُم قد َرأ، وثيابكُم قد أكَلها العث2ُّ .هلُم اآلنَ أيها األغنياُء، ابكوا مولِولني على شقاوِتكُم القاِدمِة1

هوذا 4. قد كنزتم يف األياِم األخريِة! وِفضتكُم قد صِدئا، وصدأُهما يكونُ شهادةً علَيكُم، ويأكُلُ لُحومكُم كناٍر
املَبخوسةُ ِمنكُم ،قولكُمدوا حصح لَِة الَّذينةُ الفَعاجلُنوِدأُجر بر يلَ إىل أُذنخقد د اديناحلَص وصياح ،خقد 5.  تصر

  !ال يقاِومكُم. قَتلتموه. حكَمتم على البار6. ترفَّهتم على األرِض، وتنعمتم وربيتم قُلوبكُم، كما يف يوِم الذَّبِح
  الصرب يف الضيقات

هوذا الفَّالح ينتِظر ثَمر األرِض الثَّمني، متأنيا علَيِه حتى ينالَ املَطَر املُبكّر . ِء الربفتأنوا أيها اإلخوةُ إىل مجي7
ر8. واملُتأخبرقد اقت بجيَء الرألنَّ م ،كُمتوا قُلوبم وثَبا أنتوةُ لئالَّ 9. فتأنها اإلخوعٍض أيعلى ب كُمعضب ئنال ي
األنبياَء الَّذين تكَلَّموا : خذوا يا إخويت ِمثاالً الحِتماِل املَشقّاِت واألناِة10. هوذا الديانُ واِقف قُدام الباِب. واتدان

ب11. باسِم الراِبرينالص بطَون حنها ن .بةَ الرعاِقب مورأيت وبِرب أيبص مقد ِمسعت .الر كثري بِة ألنَّ الرمح
ؤوفور.  

12رٍم آخماِء، وال باألرِض، وال بقَسيت، ال حتِلفوا، ال بالسيٍء يا إخوولكن قَبلَ كُلّ ش . والكُم ،معن مكُمعن كُنبل لت
 .ال، لئالَّ تقَعوا حتت دينونٍة

  صالة اإلميان
أمريض أحد بينكُم؟ فليدع شيوخ الكَنيسِة فيصلّوا 14. ليرتلْأمسرور أحد؟ ف. أعلى أحٍد بينكُم مشقّات؟ فليصل13ّ

،بيٍت باسِم الربز نوهدهعلَيِه وي  
 
15له غفَرةً تطيلَ خوإنْ كانَ قد فع ،هقيمي بوالر ،الةُ اإلمياِن تشفي املَريضعٍض 16. وصلب كُمعضِرفوا بِاعت

الِت، وصّابالزشفَوت عٍض، لكَيألجِل ب كُمعضا يف ِفعِلها. لّوا بكثري ِدرتقت ةُ البار17. طَِلب ا حتتا إنسانكانَ إيلي



ثُم صلَّى أيضا، فأعطَِت 18. اآلالِم ِمثلَنا، وصلَّى صالةً أنْ ال تمِطر، فلم تمِطر على األرِض ثَالثَ ِسنني وِستةَ أشهٍر
  . مطَرا، وأخرجِت األرض ثَمرهاالسماُء

19 ،دأح هدفر عن احلَق كُمينب دلَّ أحةُ، إنْ ضها اإلخو20أي لّصخالِل طريِقِه، يخاِطئًا عن ض در نأنَّ م علَمفلي
  .نفسا ِمن املوِت، ويستر كثرةً ِمن اخلطايا


