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جيُل األربعة "ابن يوسف : هكذا أحّب يوسُف يسوَع الذي مسّته األ   .[1]"بقلب أبويٍّ

  

اللَذين سّلطا الضوء على شخصّيته، مّىت ولوقا، ال خيربان إّال القليل، ولكنه يكفي لتوضيح أّي نوع من األب  إن اإلجنيليَّني 
  .كان، واملهّمة اليت أوكلتها إليه العنايُة اإلهلية 

)،  19، 1را" (مىت )؛ "رجًال 27،  1؛ لو 18، 1)، خطّيَب مرمي (را. مىت 55،  13نعلم أنه كان ّجنارًا متواضًعا (را. مىت 
؛  20، 1) ومن خالل أربعة أحالم (را. مىت 39. 27.  22، 2مستعدا دائًما لتتميم مشيئة هللا اليت جتّلت يف شريعته (را. لو  

). بعد رحلة طويلة ومرهقة من الناصرة إىل بيت حلم، رأى ميالد املسيح يف ِمذَوٍد، ألنه "مل َيُكْن َهلُما  22.  19. 13،  2
وس (را. مىت 20 -8، 2). وشهد سجود الرعاة (لو 7، 2" (لو َموِضعٌ  )، الذين ميثّلون على التوايل 12 -1،  2) وا

  .شعب إسرائيل والشعوب الوثنية

ِه يسوع، ألَنَّه هَو الَّذي   كانت لديه الشجاعة ليتحّمل مسؤولّية أبّوة يسوع قانونيا، وأعطاه االسَم الذي كشفه له املالك: "مسَِّ
هم" (مىت خيَُ  ). وكما هو معروف، إن إعطاء اسم لشخص أو شيء عند الشعوب القدمية يعين 21،  1لُِّص َشعَبه ِمن َخطا

  .) 20 -19، 2امتالكه، كما فعل آدم يف سفر التكوين (را.  

، برفقة والدته، يف اهليكل، وأصغى بدهشة إىل  نبوءة مسعان عن بعد أربعني يوًما من والدة يسوع، قّدم يوسُف الطفَل للربِّ
). وعند  18  -13، 2). ولكي حيمي يسوَع من هريودس، َمَكث غريًبا يف مصر (را. مىت 35 -22،  2يسوع ومرمي (را. لو  

اليت قيل فيها، "ال يَقوُم ِمَن اجلَليِل َنِيبّ" و "أَِمَن  -عودته إىل وطنه، عاش خبفية يف قرية الناصرة الصغرية غري املعروفة يف اجلليل 
 أورشليم/القدس وعن رأسه، مسقط حلم، بيت عن بعيًدا - ) 46 ، 1 ؛52  ،7نَّاِصَرِة ُميِكُن أَن َخيرَُج َشيٌء صاِلح؟" (را. يو ال

  هو عنه حبث عمره، من عشر الثانية يف وكان أورشليم،/القدس إىل حّجهم  أثناء يسوع فقدوا وعندما. اهليكل وجود مكان
  .)50 - 41، 2يكل يناقش علماء الشريعة (را. لو  اهل يف ووجداه بتلّهف، ومرمي

لرسالة اليت  -بعد مرمي، والدة هللا-ما من قّديس  وات مثل يوسف خطّيبها. فقد تعّمق أساليف  حيتّل مكانة يف تعليم البا
ريخ اخلالص: وأعلنه جيل، لكي يربزوا دوره الرئيسّي يف  وي بيوس التاسع   َحتِملها املعلومات القليلة اليت تنقلها األ الطو

ُكرَّم بيوس الثاين عشر "شفيًعا للعّمال"[2"شفيًعا للكنيسة الكاثوليكية"[
]، والقّديس يوحّنا بولس الثاين "حارًسا  3]، وقّدمه امل

  .[5]"]. ويبتهل إليه الشعب بصفته "شفيع امليتة الصاحلة4للفادي"[

  



وي بيوس التاسع، يف لذلك، ومبناسبة الذكرى املاءة واخلمسني إلعالنه شف كانون    8يًعا للكنيسة الكاثوليكية من ِقَبِل الطو
)، لكي أشارككم  34، 12أن "يتكلَُّم اللِّسان ِمن فَيِض الَقْلِب" (را. مىت  -كما يقول يسوع-، أوّد 1870األّول/ديسمرب 

البشرية اليت يعرفها كّل واحد مّنا. لقد منت  بعض األفكار الشخصّية حول هذه الشخصّية االستثنائية، القريبة جدا من احلالة 
هذه الرغبة خالل أشهر اجلائحة هذه، واليت ميكننا أن نشهد فيها، يف خضّم األزمة اليت تضربنا، أن حياتنا "منسوجة ومسنودة 

لعادة-من ِقَبل أشخاص عادّيني  ّالت وال يف كبار مسارح أ -منسّيني  حدث العروض ال يظهرون يف عناوين الصحف أو ا
رخينا: األطّباء، واملمّرضني، واملمّرضات، والعاملني يف متاجر  ولكنهم، دون شّك، يكتبون اليوم اآلن األحداث احلامسة يف 
البقالة، وعّمال النظافة، ومقّدمي الرعاية، والعاملني يف جمال النقل، وقّوات فرض القانون، واملتطّوعني، والكهنة، والراهبات،  

لكثري من األشخاص الذين فهموا أنه ال أحد ينقذ نفسه بنفسه. [...] كم من األشخاص ميارسون الصرب وينشرون  والكثري ا
ء واألّمهات واألجداد واجلّدات، واملعّلمني  الرجاء كّل يوم، مع احلرص على عدم بّث الذعر إمنا املسؤولية املشرتكة. كم من اآل

وّمية، كيف نواجه ونتخّطى األزمات من خالل تكييف عاداتنا ورفع نظر وحتفيز صالتنا.  يبّينوا ألطفالنا، عرب أعمال صغرية وي
]. يستطيع اجلميع أن جيد يف القّديس يوسف،  6كم من األشخاص يصّلون ويساعدون ويتوّسطون من أجل خري اجلميع"[

الشفيع، والعضد واملرشد يف أوقات الشّدة. الرجّل الذي ميّر دون أن يالحظه أحد، رجَل احلضور اليومي، املتحّفظ واخلفي، و 
ريخ   خفّيني ظاهر أو الذين هم يف "اخلّط الثاين"، لديهم دور أساسّي ال مثيل له يف 

َ
يذّكر القّديس يوسف أن األشخاص امل

  .اخلالص. لكّل منهم تعود كلمُة تقدير وامتنان
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لتايل "وضع نفسه يف خدمة التدبري اخلالصي   َتكُمن عظمُة القّديس يوسف يف حقيقةِ  أنّه كان خطّيَب مرمي وأ يسوع، و
  .[7]كمله"، كما يقول القّديس يوحّنا الذهّيب الفم

يالحظ القّديس بولس السادس أن أبّوته قد ظهرت بشكل ملموس "حني جعل حياته خدمًة وتضحيًة من أجل سّر التجّسد 
يتضّمنها، وحني استخدم السلطَة املشروعة اليت كان ميلكها على العائلة املقّدسة من أجل أن يقّدم هلا كّل ورسالة الفداء اليت 

ذاته وحياته وعمله، وحني حّول دعوته البشريّة حلّب عائلّي إىل تضحيٍة سامية لذاته ولقلبه ولكّل ما ميلك من قدرة على احلّب  
   .[8]"ووضعها يف خدمة املسيح الذي منا يف بيته

  



ً حمبوً على الدوام من ِقَبِل الشعب املسيحّي، والدليل على  ريخ اخلالص، كان أ إن القّديس يوسف، بفضل دوره هذا يف 
ت   ذلك هو أن هناك العديد من الكنائس املكّرسة له يف مجيع أحناء العامل، وأن العديد من املؤّسسات الرهبانية، واألخوّ

لهم روحانّيته وحتمل امسه، وأن أعماًال تقويّة مقّدسة خمتلفة قد ُخصَِّصت إلكرام شخصه لعّدة قرون. واجلماعات الكنسية تست
وكان يتعّبد له بشغف العديُد من القّديسني والقّديسات، ومنهم ترييزا األفيلّية اليت تـَبَـنّـْته حامًيا وشفيًعا، وغالًبا ما طلبت 

لت كّل النعم اليت طلبتها من لتعّبد لهشفاعته، و ا اخلاّصة هذه فأقنعت اآلخرين    .[9]ه. وقد شّجعتها خرب

جند يف كّل دليل للصالة بعَض االبتهاالت إىل القّديس يوسف. وتُرَفع له ابتهاالت خاّصة يوم األربعاء وال سيما طيلة شهر  
 ً خصَّص له تقليد

ُ
  .[10]آذار/مارس امل

لقّديس يوسف  اعة يف مصر عندما كان  ميكننا أن نلّخص ثقة الناس  يف عبارة "ِاْذَهبوا ِإىل يوسف" اليت تشري إىل زمن ا
). هذا النّص يتحّدث  55،  41الناس يطلبون اخلبز من فرعون فيجيب: "ِاْذَهبوا إىل يوسف؛ فما يـَُقْله َلُكم فَاصَنعوه" (تك 

عه إخوته حسًدا (را. تك  أصبح فيما بعد   -وفًقا للسرد الكتايب -) والذي 28  -11،  37عن يوسف ابن يعقوب، الذي 
  .) 44  -41،  41ئًبا مللك مصر (را. تك 

)،  20. 16،  1يشّكل القّديس يوسف املفصَل الذي جيمع بني العهد القدمي واجلديد، وذلك ألنه من نسل داود (را. مىت  
ن (را.  الذي كان على يسوع أن يبزغ من جذوره وفًقا للوعد الذي قطعه هللا لداود على لسان  )، وأيًضا  7صم  2النّيب 

  .بصفته خطّيب مرمي، عذراء الناصرة
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). وكما فعل الرّب مع 52، 2رأى يوسُف يسوَع ينمو يوًما بعد يوم "يف اِحلكَمِة والقاَمِة واحلُْظَوِة ِعنَد ِهللا والنَّاس" (لو 
ِذراعه [...] وُكان َله كَمن يَرَفُع الرَّضيَع ِإىل َوجنَـَتيه واَحنَىن عَليه   إسرائيل، هكذا صنع يوسُف مع يسوع: دّرجه وَمحَله على

). ورأى يسوُع يف يوسف رأفة اآلب: "كما يَرَأُف اَألُب بَبنيه يَرَأُف الرَّبُّ ِمبَن يـَتَّقونَه" (مز  4 – 3، 11وأَطَعمه (را. هو  
مع، أ3،  103 ]، صاحل  11ثناء صالة املزامري، أن إله إسرائيل هو إله رؤوف[). من املؤّكد أن يوسف قد مسع تكرارًا يف ا

  .)9،  145جتاه اجلميع "وَمراِمحَه على ُكلِّ أَْعماِله" (مز 

  



لرجاء "على َغِري َرجاء" (روم   ريخ اخلالص يتّم  ) من خالل ضعفنا. غالًبا ما نظّن أن هللا يعتمد فقط على ما 18،  4إن 
جح فينا، فيما أ لرغم منه. وهذا ما جعل القّديس بولس هو صاحل و ّن معظم تدابريه تتحّقق يف الواقع من خالل ضعفنا و

َِن يَ  كاَشفات، ُجِعَل يل َشوَكٌة يف َجَسدي: َرسوٌل لِلشَّيطاِن وُِكَل إِلَيه 
ُ
لِطَمين لَِئالَّ أََتكرب.  يقول: "َخماَفَة َأن أََتَكربََّ ِبُسُموِّ امل

َألحرى   وسأَلُت َهللا َثالثَ  ِ ، فقاَل يل: "َحسُبَك نِعَميت، فِإنَّ الُقدَرَة تَبُلُغ الَكماَل يف الضُّعف". فِإّينِ  َمرَّاٍت أَن يُبِعَده َعينِّ
سيح" ( 

َ
). وإذا كان هذا هو منظور تدبري اخلالص، فعلينا  9  -7، 12قور   2أَفَتِخُر راِضًيا ِحباالِت ُضْعفي لَِتِحلَّ يب ُقدَرُة امل

  .[12]م كيف نقبل ضعفنا برأفة عميقةأن نتعلّ 

ا ما هو هّش فينا. فإصبع   إن الشرّير جيعلنا ندين ضعفنا، بينما الروح يلقي الضوء عليه برأفة. والرأفة هي أفضل طريقة نلمس 
ام واألحكام اليت نستخدمها إزاء اآلخرين غالًبا ما تكون عالمة على عدم قدرتنا يف داخلنا على قبول ضعف ّ نا وهشاشتنا.  اال

). لذا فمن املهّم أن ننال رمحة هللا، ال سّيما يف سّر املصاحلة، وخنترب  10،  12وحدها الرأفة تنقذ من "عمل املّتهم" (را. رؤ 
ة  احلقيقة والرأفة. من املفارقات أن الشرّير يستطيع أيًضا أن يقول لنا احلقيقة، لكنه يفعل ذلك ليديننا. أّما حنن فنعلم أن احلقيق

يت من هللا ال تديننا، بل ترّحب بنا، وتعانقنا وتساند وتغفر لنا. فاحلقيقة َتَظهر لنا دائًما على غرار اآلب الرحيم يف  اليت 
َثل (را. لو  

َ
يت للقائنا، وتعيد لنا كرامتنا، وتنهضنا، وحتتفل بنا، والدافع هو أّن "ابِين هذا كاَن َميًتا  32  -11، 15امل  :(

  .) 24 ضاال فُوِجد" (آية  فعاش، وكانَ 

نه   ذه الطريقة أن ثقتنا  تشمل أيًضا اإلميان  رخيه ومشروعه من خالل قلق يوسف أيًضا. ويعّلمنا يوسف  متّر إرادُة هللا و
 عواصف  قادر على العمل حىت من خالل خماوفنا وضعفنا. ويعّلمنا أنه جيب أّال خناف من أن نسّلم "دفّة قاربنا"  يف خضمّ 

ً يف السيطرة على كّل شيء، لكن نظرة هللا هي دائًما أكرب من نظرتنا     .احلياة. إننا نرغب أحيا
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على غرار ما فعله هللا مع مرمي، عندما أظهر هلا تدبريه اخلالصّي، كذلك كشف عن تدبريه ليوسف من خالل األحالم، اليت 
ا مشيئتهكانت تُعَتَرب يف الكتاب    .[13]املقّدس، كما ولدى مجيع الشعوب القدمية، إحدى الوسائل اليت ُيظِهر هللا 

سَتعصي الفهم: فهو مل "يُرِْد َأن َيشَهَر أَْمَرها"[
ُ
،  1]، بل قّرر "أنُيطلَِّقها ِسرا" (مىت 14شعر يوسف حبزن شديد إزاء محل مرمي امل

مَرأَِتَك َمرَمي ِإىل بَيِتَك. فِإنَّ الَّذ19 ِ ِيتَ  َ ي ُكوَِّن فيها  ). فساعده املالك يف احللم األّول على حّل معضلة خطرية: "ال َختَْف أَن 
هم" (مىت  ِه يسوع، ألَنَّه هَو الَّذي ُخيَلُِّص َشعَبه ِمن َخطا ). وكانت  21  -20،  1هَو ِمَن الرُّوِح الُقُدس، وسَتِلُد ابناً فَسمِّ



" (مىت  ته عرب الطاعة، وأنقذ ). تغّلب على مأسا24، 1إجابته فوريّة: "ملَّا قاَم يُوُسُف ِمَن النَّوم، َفعَل َكما أَمَره َمالُك الرَّبِّ
  .مرمي

ْفَل وأُمَّه واهُرْب ِإىل ِمْصر وأَِقْم ُهناَك َحىتَّ أُْعلِ  َمك، َألنَّ طََلب هللا من يوسف يف حلمه الثاين أن يرتك أرضه: "ُقم َفُخِذ الطِّ
ت ). فلم يرتّدد يوسف يف االنصياع، دون أ13،  2هريوُدَس َسيَـْبَحُث عِن الطِّفِل لُِيهِلَكه" (مىت  ن يطرح أسئلة حول الصعو

  .) 15  -14، 2اليت قد يواجهها: "قاَم فَأَخَذ الطِّْفَل وأُمَّه لَيالً وَجلََأ ِإىل ِمصر. فأَقاَم ُهناَك ِإىل َوفاِة هريوُدس" (مىت 

رَسل اإل 
ُ
هلّي يف حلمه  ويف مصر انتظر يوسُف العالمَة املوعودة من املالك، بثقة وصرب، حىت يعود إىل وطنه. وما إن أمره امل

خذ الطفل وأّمه معه ويعود إىل أرض إسرائيل، بعد أن أبلغه مبوت الذين كانوا حياولون قتل الطفل، (را.   ن ينهض و الثالث 
  .)21، 2)، حىت أطاع جمّدًدا ودون ترّدد: "قاَم فَأخَذ الطِّْفَل وأُمَّه وَدَخَل أَرَض ِإسرائيل" (مىت 20 -19، 2مىت 

ُه هريوُدَس على الَيهوِديَّة، فخاَف َأن يَذَهَب إِليها. فُأوِحَي إِليه يف   ولكن خالل رحلة َع َأنَّ أَرِخالَُّوس خَلَف َأ العودة: "مسَِ
ِحَيِة اجلَليل. وجاَء َمدينًة يُقاُل هلا النَّاِصرة فَسكَن فيها، لِ  قيَل على  َيِتمَّ مااحلُلم [وهذه املرّة الرابعة اليت حيلم فيها]، فلَجَأ ِإىل 

ً" (مىت  ِصرّ   .)23  -22،  2ِلساِن األَنِبياء: ِإنَّه ُيدعى 

يشري اإلجنيلي لوقا من جهته أن يوسف قد واجه الرحلة الطويلة والصعبة من الناصرة إىل بيت حلم، وفًقا ألمر أصدره  
حصاء َمجيِع أَهِل الـَمعمور، ليكتتب يف مسقط رأسه. ويف ه لتحديد ُوِلد يسوع (را.  اإلمرباطور قيصر أغسطس  ذا الظرف 

  .)، وُدوَِّن امسه يف سجّل اإلمرباطورية، مثل بقّية األطفال7، 2لو 

حرص القّديس لوقا على إظهار أمانة والَدي يسوع لتعليمات الشريعة: طقوس ختان يسوع، وطهور مرمي بعد الوالدة، ونذر  
  .[15])24 - 21،  2كّل بكر  (را.  

كّل ظروف حياته، كيف يقول "لَيُكن"، على غرار مرمي يوم البشارة، ويسوع يف جتسماين. وعّلم   لقد عرف يوسف، يف
). وتعّلم 12، 20)، وفًقا ملشيئة اآلب (خر  51، 2يوسُف يسوَع، بصفته رّب العائلة، أن يكون خاضًعا لوالديه (را. لو 
  ،4آلب. وأصبحت هذه املشيئة طعامه اليومي (را. يو  يسوع، متتلمًذا على يد يوسف يف خفية الناصرة، أن يتّمم مشيئة ا

ع  أطا "و  ،]16[مشيئته ال اآلب  مشيئة يتّمم أن  جتسماين،  يف عاشها اليت حياته، حلظات  أصعب يف حىت وفّضل،). 34
"تـََعلََّم الطَّاَعَة، [...]  ). ولذا يستنتج كاتب الرسالة إىل العربانيني أن يسوع قد 8،  2حىت املوت [...] موت الصليب" (يف 

    .(8،  5) "مبا عاىن ِمَن اَألملَ 

  



نستنتج من كّل هذه األحداث أن هللا قد دعا يوسف "لكي خيدم بشكل مباشر شخص يسوع ورسالته من خالل ممارسة  
ذه الطريقة يف سّر الفداء العظيم يف ملء الزمان، وهو حًقا خادم اخلالص       .[17]"أبّوته: فيتعاون 
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قَِبَل يوسُف مرمي دون أن يضع شروطًا وقائية، فقد وضع ثقته بكالم املالك. "وجعله نبُل قلبه ُخيِضع للمحّبة ما تـََعلَّمه من  
الشريعة؛ واليوم يف هذا العامل الذي َيظهر فيه بوضوح العنُف النفسّي والكالمّي واجلسدّي على املرأة، َيظَهر يوسف بصورة  

ا. وحني ترّدد   رجل لرغم من عدم امتالكه جلميع املعلومات، اّختذ قرارًا حيمي مسعة مرمي وكرامتها وحيا موقور ورقيق، والذي 
  .[18]"حول الطريقة األفضل يف التصّرف، ساعده هللا يف خياره منريًا أحكامه

نا األّول هو خيبة األمل والتمّرد. أّما يوسف فيضع  غالًبا ما حتدث أمور يف حياتنا ال نفهم معناها. وغالًبا ما يكون رّد فعل 
رخيه   ال ملا حيدث. ومهما بدا احلدث غامًضا يف عينيه يقبله ويتحّمل مسؤوليته ويتصاحل مع  تفكريه جانًبا حىت يفسح ا

رخينا، فلن نتمّكن من القيام حىت خبطوة إضافية، ألننا سنظّل دائًما أ سرى تطّلعاتنا وخيبات  الشخصّي. إذا مل نتصاحل مع 
  .األمل الناجتة عنها

إن احلياة الروحّية اليت يقّدمها لنا يوسف ليست طريًقا تعّلمنا شرح األحداث، بل طريًقا لقبوهلا. فإننا ال نستطيع أن نتحّسس 
 دعته زوجته للتمّرد  قّصًة أكرب ومعًىن أعمق إّال انطالقًا من هذا القبول. وكأننا نسمع ترداد صدى كلمات أيّوب القويّة حني

  .)10، 2على كّل الشّر الذي حيدث له، فأجاب: "أَنَقَبُل اَخلَري ِمَن ِهللا وال نَقَبُل ِمنه الشَّّر؟" (أي  

إن يوسف ليس شخًصا مذعًنا سلبيا. بل له شخصّيٌة شجاعة وقويّة. فالقبول هو الطريقة اليت تتجّلى من خالهلا عطّيُة القّوة  
ال هلذا  اليت  تينا من الروح القدس يف حياتنا. وحده الرّب يستطيع أن مينحنا القّوة حىت نقبل احلياة كما هي، ونفسح ا

  .اجلانب املفاجئ من احلياة الذي يبدو متناقًضا وخميّـًبا لآلمال

رخيه اخلاّص حىت عندما  لكاملوجميء يسوع يف وسطنا هو عطّية من اآلب، حىت يتصاحل كّل مّنا مع    .ال يفهمه 

)، يبدو أنه يرّدد لنا أيًضا: "ال ختافوا!". من الضرورّي أن 20،  1كما قال هللا لقّديسنا: " يُوُسَف ابَن داود، ال َختَْف" (مىت 
لرجاء، ألمور مل خنَرتها إّال  ال، دون أّي استسالم دنيوّي وإمنا بثبات مليء  ا   نضع الغضب وخيبة األمل جانًبا ونفسح ا أ

ذه الطريقة يقود إىل إدراك ذاك املغزى اخلفّي. فحياة كّل واحد مّنا تستطيع أن تبدأ من جديد  موجودة. وقبولنا للحياة 
بطريقة إعجازيّة، إذا وجد الشجاعة لنعيشها وفًقا ملا يقوله لنا اإلجنيل. وال يهّم ما إذا كان كّل شيء يبدو اآلن وكأنّه اّختذ  



وما إذا كانت بعض األشياء ال رجعة فيها. فإن هللا يستطيع أن جيعل الزهور تنبت بني الصخور. حىت وإن وّخبنا  منحى خاطًئا 
    .) 20، 3يو  1قلبنا، "فِإنَّ َهللا َأكَربُ ِمن قـَْلِبنا وهو ِبُكلِّ شَيٍء َعليم" ( 

ًدا. فالواقع، الذي ال ميكن تغيريه والذي هو معّقد، إن الواقعية املسيحّية ال تستبعد أّي شيء ممّا هو موجود، وها هي تعود جمدّ 
الَّذيَن  حيمل من خالل نوره وظالله معًىن للحياة. وهذا ما جيعل الرسول بولس يقول: "ِإنَّنا نَعَلُم أَنَّ َمجيَع األشياِء تَعَمُل ِخلَْريِ 

 etiam illud quod malum) لّشر). ويضيف القّديس أوغسطينوس: "حىت ما ُيسمى 28،  8حيُِبُّوَن هللا" (روم 
dicitur)"[19]. ويف هذا املنظور الشامل، يُعطي اإلمياُن معًىن لكّل حدث سعيد أو مؤسف.  

ه املسيح هو الذي نراه يف   ّ حاشا لنا أن نعتقد أن اإلميان يعين إجياد حلول مواسية سهلة. بل إن اإلميان الذي عّلمنا إ
نتباه" ما حيدث له، ويتحّمل مسؤولّيته شخصياالقّديس يوسف، الذي ال يبحث عن ط    .رق خمتصرة، ولكّنه يواجه "

  1إن قبول يوسف يدعو إىل قبول اآلخرين، دون استثناء، كما هم، وإعطاء األفضلّية للضعيف، ألن هللا خيتار الضعيف (را. 
ء[) ويوصي مب6، 68)، فهو "أَبو الَيتامى وُمنِصُف اَألرامل" (مز 27، 1قور  ]. يروق يل أن أختّيل أن يسوع قد  20حّبة الغر

  .)32 -11، 15استوحى من مواقف يوسف َمَثَل االبن الّضال أو األب الرحيم (را. لو  
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ال يف داخلنا حىت لألمور اليت مل   إذا كان قبول التاريخ الشخصّي هو أّول مرحلة من أّي عالج داخلي، أي أن نفسح ا
ها يف حياتنا، فمن الضرورّي أيًضا أن نضيف ميزة مهّمة أخرى: ميزة الشجاعة اخلّالقة. فهي َتظَهر بشكل خاّص عند  خنرت 

ت. ميكن للمرء يف الواقع، إزاء صعوبة ما، أن يتوّقف "ويغادر امللعب"، أو أن يبذل قصارى جهده.   مواجهة الصعو
ً ع ت حتديًدا هي اليت تكشف فينا أحيا   .ن إمكانّيات مل نكن لنعتقد حىت أنّنا منلكهافالصعو

جيل الطفولة"، ملاذا مل يتدّخل هللا بطريقة مباشرة وواضحة. لكن هللا يتدّخل من خالل  غالًبا ما نتساءل عندما نقرأ "أ
ريخ الفداء. إنه "املعجزة" احلقيق ت  ّية اليت خّلص األحداث واألشخاص. يوسف هو الرجل الذي من خالله اعتىن هللا ببدا

ا هذا الرجل الذي، عند وصوله إىل   ا هللاُ الطفَل وأمَّه. تدّخلت السماء من خالل اّتكاهلا على الشجاعة اخلّالقة اليت حتّلى 
  ً ً تستطيع فيه مرمي أن تلد، فقام برتتيب مذود وأعاد تنظيمه، حبيث أصبح، قدر اإلمكان، مكا بيت حلم، مل جيد مكا

). وإزاء خطر هريودس الوشيك، الذي يريد قتل الطفل، نّبه هللا يوسف  7 - 6، 2ن هللا اآليت إىل العامل. (را. لو مضيافًا الب
  .) 14  -13،  2جمّدًدا يف احللم، حىت حيمي الطفل، فنظّم اهلروب إىل مصر يف منتصف الليل (را. مىت 



ء وأصحاب إن االنطباع األّول الذي خنرج به عند القراءة السطحّية هلذه الر  ن العامل يرزح حتت رمحة األقو ت، هو دائًما  وا
السلطة، لكن "بشرى" اإلجنيل تكمن يف إظهار كيف أن هللا، على الرغم من غطرسة احلّكام وعنفهم، جيد دائًما طريقة إلمتام  

ً حتت رمحة سلطة قويّة، لكن اإلجنيل خيرب أن هللا ينجح دوًما يف إنقاذ ما هو   تدبريه اخلالصّي. قد تبدو حياتنا أيًضا أحيا
ا ّجنار الناصرة، الذي يعرف دائًما كيف حيّول املشكلة إىل فرصة،   مهّم، شرط أن نستخدم نفس الشجاعة اخلّالقة اليت حتّلى 

  .ويواجهها واضًعا ثقته يف العناية اإلهلّية

، فهذا ال يعين أنه ختّلى عّنا، بل أنه يثق بنا، ومبا نستطيع أن خنّطط له وخنرتع   إذا بدا لنا يف بعض األحيان أن هللا ال يساعد
  .وجند

قعد الذين أنزلوه من السقف لكي يضعوه أمام يسوع (را. لو 
ُ
ا نفس الشجاعة اخلّالقة اليت أظهرها أصدقاء امل   -17،  5إ

ن يسوع 26 دوا َسبيًال  ). فالصعوبة مل توّقف جرأة هؤالء األصدقاء وعنادهم. كانوا على يقني  يستطيع شفاء املريض، "َمل جيَِ
 أَماَم َيسوع. فَلمَّا رَأى  ِإىل الدُّخوِل ِلَكَثرِة الّزِحام، فَصِعدوا ِبه ِإىل السَّْطِح ودلَّْوُه ِبَسريرِه ِمن َبِني الِقْرميد، ِإىل َوْسِط الـَمجِلسِ 

ت  ك”" (آ م قال: “ َرُجل، ُغِفَرت َلَك َخطا َ ). ورأى يسوع اإلميان اخلّالق الذي حاول به هؤالء الرجال  20  -19ِإميا
  .إحضار صديقهم املريض أمامه

كلوا،   لتأكيد كان عليهم أن  ال يعطي اإلجنيل معلومات عن الوقت الذي أقامت فيه مرمي ويوسف والطفل يف مصر. لكنهم 
نعّوض عن صمت اإلجنيل يف هذا الصدد. فكان على العائلة  وجيدوا منزًال، وعمًال. ال يتطّلب األمر الكثري من اخليال حىت 

املقّدسة أن تواجه مشاكل ملموسة مثل بقّية العائالت، ومثل العديد من إخوتنا املهاجرين الذين ما يزالون اليوم أيًضا خياطرون  
ذا املعىن، أعتقد أن القّديس يوسف هو حقا شفيع خاّص لكلّ  م بسبب احملن واجلوع.  الذين يضطّرون إىل مغادرة  حبيا

  .أرضهم بسبب احلروب والكراهية واالضطهاد والبؤس 

خذ الطفل وأّمه معه ويفعل ما أمره به هللا (را. مىت  اية كّل رواية كان يوسف بطلها، يشري اإلجنيل إىل أنه يقوم و ،  1يف 
  .[21]نا). إن يسوع ومرمي أّمه يف الواقع، مها أمثن كنز يف إميان21.  14، 2؛ 24

ع يف التدبري اخلالصّي، ال ميكننا أن نفصل االبن عن أّمه، عن اليت "تقدََّمت يف ُغربة اإلميان ُحمافظًة بكلِّ أمانٍة على االّحتاد م
  .[22]"ابنها حىت الصليب

مسؤولّيتنا ورعايتنا   جيب أن نسأل أنفسنا دائًما ما إذا كّنا حنمي بكّل قّوتنا يسوع ومرمي، املوَكلني، بشكل يفوق الفهم، إىل
ومحايتنا. فقد أتى ابن هللا القدير إىل العامل بصورة ضعيفة للغاية. صار حيتاج إىل يوسف حىت حيرسه وحيميه ويرعاه ويربّيه.  



ا، بل   وضع هللا ثقته يف هذا الرجل، كما فعلت مرمي أيًضا، اليت وجدت يف يوسف الشخص الذي ال يريد فقط إنقاذ حيا
ذا املعىن، ال يسع القّديس يوسف إّال أن يكون حارًسا للكنيسة، ألن  سوف يسهر عل  ا أيًضا وحاجات الطفل.  ى حاجا

]. وفيما يستمّر يوسف يف  23الكنيسة هي امتداد جلسد املسيح يف التاريخ، ويف الوقت عينه ُتظَلُِّل أمومُة الكنيسة أمومَة مرمي[
  .ه، وحنن أيًضا، فيما حنّب الكنيسة، نستمّر يف حّب الطفل وأّمه محاية الكنيسة، إنه يواصل محاية الطفل وأمّ 

غار، فلي قد َصَنعُتموه" (مىت  ،  25هذا الطفل هو الذي سيقول: "ُكلَّما َصنعُتم َشيئاً ِمن ذلك ِلواِحٍد ِمن ِإخويت هُؤالِء الصِّ
ّل غريب، وكّل سجني، وكّل مريض هو ). وهكذا فإن كّل حمتاج، وكّل فقري، وكّل شخص يعاين، وكّل شخص حيتضر، وك40

"الطفل" الذي ما يزال يوسف حيرسه. ولذا نبتهل إىل القّديس يوسف بصفته حامًيا للبائسني، واحملتاجني، واملنفّيني،  
واحملزونني، والفقراء، واحملتضرين. وهلذا السبب أيًضا ال ميكن للكنيسة إّال أن حتّب األخريين أّوًال، ألن يسوع أعطاهم  

ألفضلّية، ومتاهى معهم شخصيا. علينا أن نتعّلم من يوسف نفس الرعاية واملسؤولّية: أن حنّب الطفل وأّمه؛ أن حنّب األسرار  ا
  .املقّدسة واحملّبة. أن حنّب الكنيسة والفقراء. كّل من هذه احلقائق هي الطفل وأّمه 
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لعمل تشّكل أحد اجلوان م الرسالة العاّمة االجتماعية  إن عالقة القّديس يوسف  ّ ب اليت متّيزه، وقد ُسلِّط الضوُء عليها منذ أ
مانة لكي   .(Rerum novarum) األوىل للبا ليون الثالث عشر، الشوق للتجديد كان القّديس يوسف ّجنارًا يعمل 

كل اخلب    .ز من عرق جبيننا يؤّمن معيشة عائلته. وقد تعّلم يسوُع منه قيمة وكرامة وفرح ما يعين أن 

ت حمرجة، حىت يف البلدان   ً مستو ، قد عاد ليمّثل مسألة اجتماعية ملّحة، فقد بلغت البطالة أحيا يبدو أن العمل، يف عصر
لتايل أن نفهم، بوعي متجّدد، معىن العمل الذي يعطي بعض  اليت شهدت بعض الرفاهية لعقود من الزمن. من الضرورّي 

  .ّل قّديُسنا شفيًعا مثاليا لهالكرامة والذي يشك

تنا الشخصّية وحسناتنا، إذ   إن العمل يصبح مشاركة يف عمل اخلالص ذاته، وفرصة الستعجال جميء امللكوت وتنمية إمكا
تمع والشركة الكنسية؛ ويصبُح العمُل فرصًة لنحّقق ليس فقط ذواتنا، إمنا أيًضا وقبل كّل شيء النواَة   نضعه يف خدمة ا

ت والتوتّرات والصدمات وحىت  األ صلّية للمجتمع اليت هي األسرة. فاألسرة اليت ينقص فيها العمل تكون أكثر عرضة للصعو
َُيئِّس. كيف ميكننا أن نتحّدث عن كرامة اإلنسان دون أن نبذل جهد لكي نضمن للجميع 

امليل إىل االحنالل اليائس وامل
  ولكّل فرد إمكانّيَة العيش الكرمي؟



  

الشخص الذي يعمل، مهما كانت مهّمته، يتعاون مع هللا نفسه، ويشارك بعض الشيء خبلق العامل من حولنا. قد متّثل   إن
، اليت هي أزمة اقتصاديّة واجتماعّية وثقافّية وروحّية، نداًء للجميع من أجل إعادة اكتشاف قيمة العمل وأمهّيته   أزمُة عصر

دف خلق "حالة طبيعية" ج ديدة، ال ُيستثىن فيها أحد. يذّكر عمل القّديس يوسف أن هللا نفسه الذي صار  وضرورته، 
بشرًا مل حيتقر العمل. وفقدان العمل الذي يطال العديد من اإلخوة واألخوات، والذي زاد يف اآلونة األخرية بسبب جائحة  

تنا. إننا نتضرّ  ، جيب أن يكون مبثابة دعوة حىت نراجع أولوّ ع إىل القّديس يوسف العامل حىت جند طرقًا تلزمنا فريوس الكورو
  !لقول: ال شاّب وال شعب وال أسرة، بال عمل

  

  ظّل اآلب السماوي    .7

ن دوبراشينسكي حياَة القّديس يوسف بشكل رواية يف كتابه "ظّل اآلب"[ ]. وقد استخدم صورة  24روى الكاتب البولندي 
لنسبة ليسوع: حيرسه وحيميه، وال ينفصل عنه الظّل املوحية لكي يصّور يوسف،  الذي هو ظّل اآلب السماوي على األرض 

ر 
َ
ُء َوَلَده يف كلِّ  أبًدا ليتبع خطاه. هذا ما ذّكر موسى به إسرائيل: "كما رأَيَت يف الربِّيَّة َكيَف أن الرَّبَّ ِإهلََك َمحََلَك كما َحيِمُل امل

  .[25]وسف األبّوة طوال حياته). هكذا مارس ي31، 1الطَّريِق" (تث 

ّرد أنّه ُوِلَد له ابٌن، بل ألنّه يعتين به مبسؤولّية. وكّل   ً ء. وال يصبح املرء أ ء، بل يصبحون آ ء ال يولدون آ مرّة  إّن اآل
  .يتحّمل شخص ما مسؤولّية حياة شخص آخر، فإنّه بطريقة ما ميارس األبّوة جتاهه

ء. فما يزال التوبيخ الذي  واألبناء يف جمتمع زمننا  احلاضر، غالًبا ما يبدون أيتاَم األب. والكنيسُة اليوم هي أيًضا حباجة إىل آ
منا هذه: "َقد َيكوُن َلكم أُلوُف احلُرَّاِس يف املسيح، ولِكن لَيَس َلكم ِعدَّ  ّ ُة  وّجهه القّديس بولس إىل أهل قورنتس ينطبق على أ

ء" ( لِبشارة، يف املسيِح    )؛ جيب على15، 4قور  1آ ِ كّل كاهن أو أسقف أن يضيف مثل الرسول: "َأ الَّذي َوَلدَُكم 
م َمرًَّة ُأْخرى حىتَّ ُيصوََّر فيهِم امل  ،  4) "!سيحَيسوع" (نفس املرجع). ويقول ألهل غالطية: " َبِينَّ، أَنُتُم الَّذيَن أََمتَخَُّض ِ

19).    

ً يعين أن يق ود االبن يف جتربة احلياة، أي يف الواقع. وهذا ال يعين َكبحه أو َسجنه أو امِتالكه بل َجعله قادرًا  أن يكون املرء أ
على االختيار، واحلرّية، واالنطالق. وهلذا السبب رّمبا قد أضاف التقليد إىل صفِة األب اليت ُمِنَحت ليسوف صفَة "العفيف".  

ّرف يعّرب عن عدم االمتالك. العّفة هي التحّرر من التمّلك يف مجيع جماالت وهذا ليس جمّرد مؤّشر عاطفي، إمنا ُمَلّخص تص



احلياة. وحده احلّب العفيف هو احلّب احلقيقي. ألن احلّب الذي يريد امتالك اآلخر يصبح دوًما خطريًا يف النهاية، ويسجن 
ة، وتركه حرا حىت يف ارتكاب األخطاء ويف الوقوف اآلخر وخينقه، وجيعله غري سعيًدا. أّما هللا فقد أحّب اإلنساَن مبحّبة عفيف

ضّده. إن منطق احلّب هو دائًما منطق حرّية، وقد عرف يوسف كيف حيّب بطريقة حّرة تفوق املألوف. مل يضع نفسه يف 
  .احملور أبًدا. بل عرف كيف حيّول اهتمامه عن ذاته، فوضع مرمي ويسوع يف حمور حياته 

لذات، بل يف منطق هبة الذات. وال نالحظ يف هذا الرجل أبًدا أّي إحباط، بل  ال تكمُن سعادُة يوسف يف  منطق التضحية 
ء، ويرفض   ثقة وحسب. أّما صمته الدائم فال يشري إىل االستياء بل إىل عمل ثقٍة ملموس على الدوام. إن العامل حيتاج إىل آ

م؛ العامل يرفض الذين خيلطون بني السلطة واالستبداد، بني اخلدمة  املتسّلطني، أي الذين يريدون استمالك اآلخر ليمألوا فراغه
واخلنوع، بني املواجهة والقمع، بني احملّبة والتشجيع على االّتكالّية، بني القّوة والدمار. كّل دعوة حقيقية تولد من عطّية 

هنوت واحلياة املكّرسة. عندما ال تبلغ الذات، اليت هي نضوج للتضحية البسيطة. ويُطَلب هذا النوع من النضج أيًضا يف الك
الدعوُة، سواء كانت إىل الزواج أو العزوبّية أو البتولّية، نضَج هبة الذات، وتتوّقف فقط عند منطق التضحية، فبدًال من أن 

  .تكون عالمة على مجال احلّب وفرحه، قد تعّرب عن التعاسة واحلزن واإلحباط

يت بسرّه إن األبّوة اليت ال تقع يف جتربة " عيش" حياة األبناء بدًال عنهم، تفتح دائًما جماالت غري مسبوقة. فإّن كّل ابن 
اخلاص الفريد وال ميكن أن يظهر إّال مبساعدة أب حيرتم حّريته، مبساعدة أب يدرك أنه يكمل عمله الرتبوي، وأنّه يعيش األبّوة  

ن ابنه أصبح مستقال ويسري وحيًدا يف دروب احلياة، وعندما  بشكل كامل فقط عندما يصبح "عدمي الفائدة"، وعندما يرى أ
يضع نفسه يف موضع يوسف، الذي لطاملا عرف أن ذلك االبن ليس ابنه، إمنا ُعِهَد به إليه كي يرعاه. هذا هو ما اقرتحه  

ً واح ً َلكم يف اَألرض، َألنَّ َلكم َأ ،  23ًدا هو اآلُب السَّماوّي" (مىت يسوع بشكل أساسّي عندما قال: "ال َتْدعوا َأحًدا َأ
9(.   

ا ليست استمالًكا، بل "عالمة" تشري إىل أبّوة أمسى. مبعىن ما، حنن مجيًعا   كّل مرّة منارس فيها األبّوة، جيب أن نتذّكر دائًما أ
طََر على األَبراِر دائًما يف مقام يوسف: إننا ظّل اآلب السماوي األوحد، الذي "يُطِلُع َمشَْسه على اَألشراِر واَألخ

َ
يار، ويُنزُِل امل

  .)؛ وظّل يتبع االبن45،  5والُفجَّار" (مىت 

ْفَل وأُمَّه" (مىت    .) 13،  2قال هللا للقّديس يوسف: "ُقم َفُخِذ الطِّ

  .الغرض من هذه الرسالة الرسولّية هو تنمية حّبنا هلذا القّديس العظيم، حىت نطلب شفاعته ونتشّبه بفضائله واندفاعه

  



ملعجزات ومنح الِنَعم وحسب، بل التشّفع لنا أمام هللا، كما فعل   يف الواقع، إن مهّمة القّديسني احملّددة ليست القيام 
،  2يو   1)، هو "َشفيٌع لَنا" ِعنَد اآلب (5، 2طيم   1]، وكما يفعل يسوع "الَوسيَط األوحد" (را. 27] وموسى[26إبراهيم[

  .) 34،  8؛ را. روم 25،  7ا لَِيشَفَع [لنا]" (عب )، "ألَنَّه َحيٌّ دائًما أََبدً 1

م هي الدليل امللموس إلمكانّية عيش  28إن القّديسني يساعدون املؤمنني "ليّتبعوا درب القداسة ويبلغوا كماهلم"[ ]. وحيا
  .اإلجنيل

ل جيب االقتداء به. وقد حّذر القّديس  )، وهم بدورهم مثا29،  11قال يسوع: "تـََتلَمذوا يل فِإّينِ َوديٌع ُمتواِضُع الَقْلب" (مىت 
  .]. وهذا ما يقوله القّديس يوسف من خالل صمته البليغ29)[16، 4قور   1بولس صراحًة: "َأُحثُّكم ِإًذا َأن َتقَتدوا يب!" ( 

ال أمام مثال العديد من القّديسني والعديد من القّديسات، سأل القّديس أوغسطينوس نفسه: "هذا الذي صنعه هؤالء الرج
وتلك النساء، أال تستطيع أن تفعله أنت؟" وهكذا بـََلغ االرتداد النهائّي قائًال: "لقد أحببتك متأّخرًا، أيها اجلمال القدمي للغاية  

  .[30]"!واحلديث للغاية

  .مل يبَق لنا سوى التماس نِعَمة الِنَعم من القّديس يوسف: نعمة ارتداد

  :نرفع إليه هذه الصالة

  .وخطّيَب العذراء مرمي عليَك  حامي املخّلص،السالم 

  .ومعَك صاَر يسوُع رجًال  وبَك وضَعت مرمي ثقتها؛  لقد ائتمنك هللا على ابنه؛ 

ً لنا حنن أيًضا، وي يوسف، كْن أ   .وأرِشد يف درب احلياة أيّها الطو

نا من كّل شّر. آمني الَتِمْس لنا النعمَة والرمحَة والشجاعَة،   .وامحِْ

  

، الثامنة من  2020كانون األوّل/ديسمرب، عيد احلبل بال دنس، من سنة    8روما، قرب كاتدرائية القّديس يوحنا الالترياين، 
 حربيّيت.


