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  يوسف النجار
  القس سامى حنين

  

من المس������تحيل ونحن نتحدث عن العظماء الذين عاش������وا في الظل أن � 
نض����ع على قمة ھذه القائمة يوس����ف النجار. ذلك الرجل الذي نال بجدارة 
ش���ھادة ا�خ<ق النبيلة والش���ھامة والوفاء. الرجل الذي حمل أكبر وأعظم 

  .الرجل الشجاع اEمين البارزسر في التاريخ اBنساني كله. بل ھو 

  

ھ����ك����ذا وص����������ف 
البش�����يرين يوس�����ف 
النجار بأنه كان باراً 
له  ياً،  مام هللا أي تق أ
ع<ق��ة قوي��ة وامين��ة 
ب���اO ك���م���ا ي���ح���ي���ا 
باس���تقامة وأمانة في 
كل س����لوكه لكن ھذا 
الرجل لم ينل قس��طه 
م�����ن اEض�����������واء 
وا�ھتمام كما ينبغي 
أن ي���ك���ون وي���ق���ول 

ى مس������رح التاريخ المس������يحي، وفي القس الياس مقار عن يوس������ف (عل
الص�����فحة اEولى من اBنجيل، يظھر ھذا الرجل، وتتناثر أض�����واؤه على 
ص������فحات العھد الجديد كالنور الخاطف الذي � يلبث أن يختفي، وكأنما 
ھذا ھو حظه من الحياة، ونص�����يبه من الدنيا.. ولعل مش�����كلته الكبرى أنه 

ورھا نوره، وش����خص����يتھا ظھر إلى جانب العذراء العظيمة، التي حجب ن
ومع ذلك فإن المدقق  …ش��خص��يته، رغم أنھا انتس��بت إليه وعاش��ت معه

  )…في قصته يكتشف أنه أمام إنسان كان من أعظم الناس على اEرض
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   يوسف:
يام � تبقي على حال، ل ملكي نس����ل داود وس����ليمان ولكن اEھو من نس����

العيش، وليس  جعلت من ابن الملوك نجاراً يتعب ويش������قى لكي يجد لقمة
العمل عيباً. إنما نذكر عمله لتوض��يح كيف كان إنس��اناً فقيراً � يملك ش��يئاً 
وإنه في ھذا البيت الفقير تربى ص����احب الغنى والكرامة مالك الس����ماوات 

  واEرض.

  

ويبدو أن حرفة التجارة كانت حرفة أبيه أيض������اً Eن لناس كانوا يطلقون 
وب مما يدل على أن ھذه الحرفة عليه يوسف النجار وليس يوسف بن يعق

كانت حرفة أبيه وربما أجداده أيضاً. 
وب��الت��الي يع��د من الطبق��ة الفقيرة في 
قة المطحونة أيض�������اً  المجتمع والطب
فإن لم يتعب ويكد ويجتھد � يستطيع 
أن يوفي بالتزاماته اEس������رية. وھذا 
النوع من العم��ل يخلق ش������خص��������اً 
ص������بوراً قوي��اً يحتم��ل المش������ق��ات 

اة دون كل��ل أو مل��ل كم��ا أن والمع��ان��
اص����حاب اEعمال اليدوية يتس����مون 
بالمھارة والدقة وا�تقان في العمل. 
ھكذا كان يوس�����ف رج<ً باراً يعرف 
هللا ومثابراً ومجتھداً في حياته أميناً 

  في كل تعام<ته مستقيماً بين الناس وأمام هللا.

  

   يوسف وع�قته بالعذراء مريم:

لم تكن الخطوبة بمفھومھا الحالى، وإنما في كان يوس������ف خطيب لمريم و
اليھودية كانت الخطوبة بمثابة الزواج لكن دون الممارس�����ة الفعلية له إلى 
مام هللا والن�اس زوجة لكن � بة ھي أ فالمخطو به علن�اً   أن يتم ا�حتف�ال 
تنتقل إلى بيت زوجھا لتعيش معه إلى أن يتم ا�حتفال الرس������مي وبالتالي 
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الزواج س��واء بس��واء وكانت تعامل الفتاة عھد، تحكمه قواعد فأية مخالفة لل
الش������ريع�ة اليھودي�ة ب�دون أدنى رحم�ة أو التي تخون عھ�د الزوجي�ة في 
واBنس�������ان الذي يخاف هللا ينبغي أن يتمم تس�������اھل وھي الموت رجماً. 
الخيانة على خطيبته وإن لم يفعل ھذا يكون الش��ريعة دون تردد متى أثبت 

  مخالفاً O.كاسراً للشريعة 

  

ھذه ھي الناحية الش������رعية في الع<قة لكن ھناك جوانب أخرى ربما لم 
يفص��ح عنھا الكتاب بص��ورة واض��حة لكنھا تظھر بص��ورة غير مباش��رة. 
وھي أن يوسف كان يحب مريم حباً كبيراً وكان يرى فيھا التقوى والوقار 

ھا لة التي ثمن فاض������ ھا كل مقومات المرأة ال نه اجتمعت في يفوق  ويرى أ
الsلئ بھ���ا يثق قل���ب زوجھ���ا ف< 

) ١٠:  ٣١ يحت��اج إلى غنيم��ة (أم
وكيف � وق��د اخت��ارھ��ا هللا لتكون 
اماً ليس������وع المس������يح وتحمل في 
بطنھا المس����يح الذي يجس����د الحب 
اBلھي للبش��ر، المس��يا الذي تتطلع 
الخليق��ة كلھ��ا إلي��ه ليمنحھ��ا الحي��اة. 
الخ<ص ال���ذي يعتق الع���الم من 

ا المرأة الوحي��دة من ال��دينون��ة. أنھ��
كل نس�����اء الدنيا التي رأى هللا أنھا 
اEنس�������ب واEفض�������ل في حكمته 
وعلم��ه Eن تكون ھي أم يس������وع 

ومما � شك فيه أن  -بحسب الجسد
  هللا يختارنا ليس بحسب استحقاقنا بل بحسب القصد والنعمة. 

  

ولكن ھذا � ينفي أن مريم كانت متميزة ومختلفة وتتص��ف بأجمل وأروع 
ال. ويعود ھذا إلى اختيارھا في المقام اEول وفي ردود أفعالھا على الخص

المھمة التي كلفھا هللا بھا في المقام الثاني. فكونھا تقبل ھذا الخبر وتخضع 
�ختيار هللا، وھي تعلم بكم المخاطر التي س�����تواجھھا فھذا ش�����يء ينم عن 
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التي فأول خطر يمكن أن تواجھه ھو فقدان خطيبھا  -ش������خص������ية متميزة
تحبه، ثم عدم تص����ديق الناس لھا، وبالتالي ربما ترجم باعتبارھا زانية أو 
على أقل تقدير تطرد من بيتھا وأھلھا، أو تختفي في مكان ما حتى تداري 
فعلتھا المش������ينة، وھناك الكثير من التبعيات الخطرة التي كانت تنتظرھا. 

للم<ك  لكنھا لم تعبأ بش�����يء ،س�����وى أن تخض�����ع للرب ومش�����يئته وتعلن
ناس ،أن الرب  قديرھا وفخرھا بين ال بل ش������كرھا وت رغبتھا وموافقتھا 
يختارھا لھذه المھمة التي تش����عر أنھا � تس����تحقھا، وأن أي خس����ارة تأتي 
شرف الذي تناله من اختيار  شيء بالمقارنة مع المجد وال ساوي  عليھا � ت

مة الرب.. ليكن لي كقولك) لو نا أ ھا (ھوذا أ تاة   ٣٨:  ١ الرب ل ھذه الف
كانت تملك جما�ً س�������احراً مختلطاً بروح وديعة وحكمة رزينة وتتزين 
بالتقوى والبر والعفة والطھارة تعرف معنى الخض������وع كما تملك روح 

  المغامرة والك<م عنھا كثير.

  

لكننا لس������نا بص�������دد الك<م عنھا بل الك<م عن ذلك الرجل الحكيم، الذي 
بعينھا فاختار مريم أن تكون  اس������تطاع ان يرى بوض������وح ھذه اEمور

زوجته وش������ريكة عمره. و�بد أن الرجل الذي يعرف أن يختار مثل ھذه 
المرأة ھو يحمل ص������فات متقاربة، ويملك من رجاحة العقل والفھم قدراً 

  عظيماً.

  

ومن الجدير بالم<حظة أن يوس�����ف كان يحب مريم حباً كبيراً والدليل ھو 
ش��ھرھا أي (يفض��حھا) وفض��ل أن ينس��حب أنه لم يرد في بداية اEمر أن ي

في ھدوء حتى � يس�����بب لھا اEذى أو يعرض�����ھا للخطر وھذا بدافع حبه 
  الكبير لھا واحترامه وتقديره لشخصھا.

  

   يوسف والموقف العظيم:
� نس������تطيع أبداً أن نلوم رج<ً مثل يوس������ف في تفكيره وقرارھا بإنھاء 

بيئة شرقية ،ومن عادات ع<قته بخطيبته مريم. فيوسف رجل شرقي من 
الش������رق ن خيانة الزوجة أو الخطيبة ھو تعدي على رجولة الخطيب أو 
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الزوج ،وتلطيخاً لش���رفه ومس���اس���اً بكرامته ومكانته في المجتمع وأن ھذا 
التص���رف الغير أخ<قي ھو قتل الش���رف والفض���يلة والش���ريعة والعادات 

لنفس��ه حتى القتل ثأراً والتقاليد تبيح له حرية التص��رف في اEمر وا�نتقام 
لش����رفه ورجولته. وھذا ش����اب في بداية حياته. يعرف فجأة أن خطيبته أو 
امرأته التي لم يعرفھا كزوجة بعد أص��بحت تحمل طف<ً. فماذا يفعل؟ ومن 
منا لو كان في مكانته كان من الممكن أن يقبل ھذا اEمر بھدوء أو تروي 

ويتص����رف بعنف ودون أي  أو بحكمة؟ ربما معظمنا كان س����يثور ويندفع
تفكير. فمثل ھذا الفعل � يترك ل|نس������ان فرص������ة للتفكير أو التروي بل 
يقوده ل<ندفاع وا�نتقام. فما يمس اBنسان في شرفه وكرامته أمر � يمكن 
التھاون أو التسامح فيه بصفة خاصة في الشرق. خاصة أن المجتمع كله 

  اً في مثل ھذه المواقف.يلومه ويحتقره. إذا لم يتخذ موفقاً حازم

  

شرقياً غيوراً محباً لفتاته واثقاً بھا، ورغم ذلك  لكن يوسف رغم أنه رج<ً 
خ���ان��ت���ه م��ن 
وجھ��ة نظره. 
إ� أن����ه ل����م 
ي��ف��ع���ل ف��ع��<ً 
ي��ھ��ي��ن��ھ���ا أو 
يس������يء إليھا 
،وب�����ع�����د أن 
عرف الخبر 
ج��ل��س ي��ف��ك��ر 
ف�����ي ھ�����دوء 
وبحكمة كيف 
ي���تص���������رف 

عد ته ونحو نفس�������ه. وب نة نحو هللا وخطيب ما تفكير فكر في حل  بتقوى وأ
اھتدى إليه وھو أنه � يص������لح ا�س������تمرار في الع<قة مع امرأة عرفت 
ش����خص����اً آخر غيره. فمن منا كان يمكن أن يقتنع ويؤمن بأن ھناك ش����يئاً 
يس������مى بالحبل بالروح القدس إنه أمر لم يحدث في كل التاريخ، ش������يء 
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لم يزل في غريب � يصدق وخاصة أنه أمراً غاية في الحساسية. فاEمر 
فأي  عرف يوس������ف وكل جيله ومجتمعه مبھم وغير معروف ومرفوض

ھذا اEمر، بأن ھناك امرأة يمكن أن  ش������خص آخر غيره كان س������يرفض
ھا الظن الطبيعي، وھو  قدس، وس������يظن ب تص������بح حام<ً بفعل الروح ال
الخيانة مع رجل آخر، أو ربما غدر بھا أحد دون رض���اھا. لكن اEمر في 

طية ورذيلة ونحن ھنا نتحدث عن موقف يوس�����ف قبل أن النھاية خطأ وخ
يظھر له الم<ك ويش����رح له اEمر. نحن نتحدث عن موقفه قبل أن يعرف 

  أي شيء.

  

إنھا كلمة حق �بد أن تحس���ب لھذا الرجل إنه رجل أمين. أمين للرب أو�ً 
Eنه بحس�����ب التفكير اBنس�����اني، � 
يريد أن يش������ترك مع مريم خطيبته 

ى الخطية. وفي نفس في التس����تر عل
الوقت أمين مع نفس��ه Eنه رغم حبه 
لخطيبته لكن � يس����تطيع أن يتخذھا 
له زوجة، Eن ھذه الخطية س������تظل 
عائقاً بينه وبينھا في ع<قتھما معاً، 
فحتى لو غفر أو س������امح بدافع حبه 
ھا، لكن ھذا اEمر لن يترك خياله  ل
وس������يظل ش������بحاً يھدد ع<قته بھا. 

طيبته مريم التي لم وكان أميناً مع خ
يح���اول أن يظلمھ���ا أو يتھمھ���ا أو 
يس������يء إليھا بش������يء، ولم يرد أن 
يفض������حھ���ا أو يعرض������ھ���ا ل�ذى 
والخطر وفض������ل أن ينس������حب من 
عھده معھا في ھدوء دون أن يحدث 

  أي شوشرة أو قلق أو ازعاج.
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إن��ه موقف متوازن وعق<ني مت��أني. وھ��ذا أمر ن��ادر ح��دوث��ه. فكثيراً م��ا 
عواطفنا إلى اتخاذ قرارات كثيرة باندفاع ودون تفكير فنقدم عليھا. تأخذنا 

لكن ھذا الرجل بنض����وج كامل وحكمة بالغة وھدوء وعق<نية، فكر كثيراً 
واستطاع أن يتخذ قراراً ،وكان قراره من جزئين اEول ھو أن � يشھرھا 
أو يتس��بب في جرحھا أو أذيتھا، والثاني أن ينس��حب في ھدوء وفي س��رية 
نه من وجھة نظري قرار حكيم �  ھا إ لة يتحرر من عھد الزواج مع كام

  ظلم فيه Eحد.

  

  يوسف وموقفه من البشارة:
مما ھو جدير بالم<حظة أن قرار يوس����ف لم يكن نھائياً Eن متى البش����ير 
يذكر لنا حيرة يوس������ف وتفكيره في اEمر حتى بعد أن اتخذ القرار بأن � 

يبدو أنه كان مشروع قرار �زال تحت التفكير يشھرھا وأن يخليھا سراً. ف
فلم يخرج لحيز التنفيذ بعد. وھذا يؤكد حكمة الرجل فرغم أنه بعد تفكير 
ھا في الس������ر دون أن  ھذا القرار أو ا�قتراح أن يطلق يل اھتدى إلى  طو
يحدث لھا أي قلق أو اض����طراب لكن مع ذلك لم يتس����رع في التنفيذ وكأنه 

ربما أكثر ص��واباً أو كأنه �زال يراجع نفس��ه في  يحاول أن يجد ح<ً آخر
امك���اني���ة قبول اEمر، أو 
معالجته بص������ورة أخرى 

  أكثر ھدوءاً.

  

وEن الرب رأى حيرت���ه 
وأم���ان��ت���ه ف��ي ال��ت��ف��ك��ي��ر 
ومحاولة التوصل Eفضل 
الحلول للمش��كلة، ورغبته 
في أن يكون أمين���اً للرب 
أو�ً، ثم لزوجته، ولنفسه. 
وEن ال����رب وج����د ف����ي 

أن��ه رج��ل ب��ار يوس������ف 
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حكيم، لم يتركه في حيرته وفي آ�مه النفس������ية. وھذا جانب ينبغي أن � 
ننس����اه. فكم كانت مرارة يوس����ف ومش����اعره واحباطاته، وكم كانت آ�مه 
النفس�����ية ش�����ديدة فقد اكتش�����ف في لحظة أن اBنس�����انة الوحيدة التي أحبھا 

وفي نفس وأعطاھا كل ثقته واس����مه، واختارھا دون س����واھا خائنة للعھد. 
الوقت يؤلمه أن يتخلى عنھا وينس������اھا وكل مش������اعره مرتبطة بھا ،فھو 
مجروح عاطفياً ومطعون في رجولته وفي موقف � يحسد عليه اجتماعياً. 
فماذا يقول الناس عنه؟ وماذا يظن الناس فيه بعد أن تبدأ معالم الحمل على 

 ،ذھن��ه خطيبت��ه؟، فمن وراء ھ��ذا الفع��ل؟ وأمور كثيرة ك��ان��ت ت��دور في
وأفكار عديدة كانت تراوده. وحتى ما اھتدى إليه من تفكير لم يكن يرى 
أنه أمثل الحلول. فكيف يتحلى عن حبيبته وكيف يتركھا تواجه ھذا اEمر 
بمفردھا. لكن في نفس الوقت كيف يس������تمر معھا بعد أن كس������رت العھد 

راء العفيفة بينھما، وأياً كانت ظالمة أو مظلومة ،ففي النھاية لم تعد العذ
  ،ولم تحافظ على العھد.

  

ووسط ھذه الحيرة وھذا التفكير الغارق ،يقول متى البشير (ولكن فيما ھو 
متفكر في ھذه اEمور إذا م<ك الرب قد ظھر له في حلم قائ<ً يا يوس�����ف 
ھا ھو من  به في لذي حبل  تك Eن ا خذ مريم امرأ تأ ابن داود � تخف أن 

  ٢٠:  ١ الروح القدس) مت

  

  وقف يوسف النبيل:م
رغم أن بش������ارة الم<ك حلت ليوس������ف لغز المش������كلة لكنھا لم تحل كل 
المش��كلة. فقد س��اعد الم<ك يوس��ف أن يفھم أبعاد اEمر، ويظھر له طھارة 
قد أخرجه من  ية، ف ية اEھم غا ته وھذا أمر في  قاء وبراءة مريم امرأ ون

جولته، وما إلى مشكلته النفسية واحساسه بالخيانة، وكسر العھد، وجرح ر
ذلك. وبالتالي كان التفكير فيما بعد ھل يتحمل المس������ئولية ويش������ترك مع 
لعذراء مريم في ھذه المھمة الص������عبة في مواجھة المجتمع ؟أم يظل على 
قال :�  ھا دون أن يش������ھرھا؟. فلن<حظ أن الم<ك  بأن يتخلى عن فه  موق

ريم امرأتك أو �بد تخف أن تأخذ مريم امرأتك ،لكنه لم يأمره قائ<ً (خذ م
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أن تأخذ مريم امرأتك) فصيغة الك<م تبين أن الم<ك ترك القرار ليوسف 
نت الش������كوك والظنون في طھارة مريم ھي التي  كا له، إن  نه يقول  كأ ف
تمنعك من اتخاذھا زوجة لك، فھي بريئة ولم ترتكب أي ذنب، وإن كنت 

ت بھا، ف< تخف تش��عر أنك تكس��ر الناموس وتخالف ش��ريعة هللا إذا ارتبط
Eنھا ھي بارة أمام هللا ،وأن الذي ھي حبلى به ھو من الروح القدس. وإن 
كان احس����اس����ك با�س����اءة إليك وإلى رجولتك ھو الس����بب، فھي لم تمس 
رجولتك في ش���يء. إذاً كل مخاوفك غير موجودة. لكن القرار ا�ن يرجع 

ھا هللا ند مة التي يس������ بل المھ يد المخاطرة ،وتق ھل تر يك  يك وھي   إل إل
الوقوف بجوار مريم امرأتك تحميھا وتس������ندھا حتى تتم أيامھا لتلد. إنھا 
بالفعل مھمة وعمل غير س�ھل ويحتاج تض�حية، ولكن ھذه التض�حية تكلل 

  بالمجد والشرف الذى يتمنى كل إنسان أن يناله.

  

لق��د قب��ل يوس������ف المھم��ة 
ويقول البش�����ير متى ( فلما 
اس����تيقظ يوس����ف من النوم 

أمره م<ك الرب، فعل كما 
وأخ��ذ امرأت��ه ولم يعرفھ��ا 
حتى ول���دت ابنھ���ا البكر. 

  ودعا اسمه يسوع )

  

بين لن���ا من النص أن  ت ي
يوس�����ف لم يتردد فى قبول 
ستيقظ من النوم، فعل كما أمره  المھمة التى دعاه الم<ك إليھا فبمجرد أن ا
الم<ك. فقد ص������رف الوقت فى التفكير قبل أن يش������رح له الم<ك اEمر، 

بل أن يستوعب الرسالة لكن بمجرد أن فھم وأدرك عمل هللا العظيم قبل وق
ال��دعوة بفرح وج��دي��ة واعتبر أن اختي��ار الرب ل��ه لھ��ذه المھم��ة ش������رف 

ومما �ش������ك فيه أن قبول مثل ھذه المھمة لم يكن  –وامتياز � يس������تحقه 
س�ھ<ً . فس�يتحمل مس�ؤولية عظيمة ،وربما يعانى بعض المخاطر ويواجه 

ش��ك<ت لكنه لم يعبأ بش��ىء إ� بأن يتمم مقاص��د هللا العظمى وأن بعض الم
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مش����يئة هللا تتم ويكون ش����ريكاً فى تحقيقھا مھما كلفه ھذا من تبعيات ربما 
  تجلب عليه مشك<ت.

  

  يوسف والمسئولية العظمى:
لقد قبل يوس��ف ھذه المس��ئولية، ومن يتتبع اEحداث، يجد أنه كان أميناً فى 

فلم يقربھ��ا حتى ول�دت، ولم يع��املھ��ا مع��امل��ة الزوج ع<قت��ه مع زوجت��ه، 
لزوجته أو يفكر فى معاش������رتھا ،واكتفى بأن يكون الزوج الص������ديق وقد 
كان أميناً فى اھتمامه بمريم ولم يتخل عنھا، كما كان مزمع أن يفعل فى 
كامرأة  ھا  فة التى اجتازت ھا المختل كل ظروف ھا فى  ية، ولم يتخل عن بدا ال

  حامل.

  

ثير معھا حتى ولدت ابنھا البكر يس��وع المس��يح فى الجس��د ومن وعانى الك
يتتبع اEحداث يجد أنه عانى الكثير وتنقل بھا  عندما ص��در أمر أغس��طس 
قيص������ر بأن يكتتب كل المس������كونة، فذھب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى 
ية، وقد عانى  يت لحم فى اليھود فذھب يوس������ف مع مريم إلى ب ته.  مدين

لرحلة خاص����ة أنه بس����بب الزحام، لم يكن س����ھ<ً أن يجد الكثير من ھذه ا
مكان ھو وزوجته وEنه كان فقيراً فلم يكن س���ھ<ً عليه أن يجد مكاناً فخماً 
يب اBلھى لكى تتمم النبوات ھو أن يولد  ما الترت يه.لكن رب ليكون نزي<ً ف

  يسوع فى مذود فى مكان حقير مثل ھذا.

   

ناة يوس��ف و� تض��حياته و� تكلفته القض��ية اEس��اس��ية ھنا ليس��ت فى معا
التى تكلفھا و� ما اجتازه من معاناة ،مع أن ھذا كله لم يكن بس�����يطاً. لكنه 
رغم ظروفه ورغم محدودية دخله ومكانته ورغم المجتمع الغريب الذى 
وجد فيه. إ� أن القضية اEساسية التى أشعر أن يوسف كان رج<ً عظيماً 

ھامش��ى فى القص��ة. والدليل أنه قبل أن  ھو قبوله أن يكون مجرد ش��خص
 ،وعلى حملھا طة على العذراء مريم،يولد يسوع كانت اEضواء كلھا مسل

وعلى تميزھ��ا واختي��ارھ��ا وقبولھ��ا لھ��ذا ا�ختي��ار، وعلى موقفھ��ا العظيم 
. وھذا بالطبع ش������ىء ض������رورى والنبيل، وعلى خض������وعھا Bرادة هللا
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لھا تتس���لط عليھا وتنس���ى دور ولكن ھذا اEمر جعل اEض���واء ك ،وحقيقى
الرجل الذى بدونه كانت مريم ستوضع فى موقف � تحسد عليه وستصير 
منبوذة من المجتمع ال��ذى ينظر إليھ��ا على أنھ��ا خ��ائن��ة لعھ��د الزوجي��ة، 
ومتعدية على الناموس، وأن لم ترجم فس����تظل منبوذة من المجتمع، وعار 

  على أھلھا.

  

Bلھى الذى كان فى اس������تطاعة هللا معالجة ھذا بالطبع بعيداً عن التدخل ا
اEمر بأفض�������ل ص������ورة، لكننا نتحدث من الزاوية الطبيعية حتى نظھر 
ش��������ھ���ام���ة 
وب����ط����ول����ة 
لذى  مل ا الع
ه ق������ام ب������

يوسف، فھو 
لم يكن عم<ً 

. بل بس�����يطاً 
وت��دخ��ل فى 
ح���ل الكثير 
م���������������������ن 
المش�����ك<ت 
التى كانت ستنشأ من جراء ھذا الحمل الغريب. ومن كان سيقبل أن يؤمن 

قص���ة الحمل بالروح القدس من هللا. إذا رغم أن دور يوس���ف كان عظيماً ب
  جداً إ� أنه لم يظھر ولم ينل أى اھتمام ولم تتسلط عليه اEضواء بالمرة.

  

وما أن ولد يس��وع، وإذ باEض��واء كلھا تذھب إليه لعظمته،  فھو ص��احب 
ا خفت العظمة الحقيقى وبالتالى كان �بد أن يأخذ كل اEض������واء، ومن ھن

  الضوء تماماً وتحول عن يوسف.

  

ومع ذلك فقد قبل يوس������ف ھذه المكانة بتواض������ع وأمانة، ولم يحاول أن 
يظھر يوماً أو يتمس����ح بالمس����يح يوماً، ولم يحاول أن يظھر فض����له عليه 
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ته، ولكنه كان  ته وا�ھتمام به رغم محدودية معيش������ يوماً، بل قبل تربي
س��عيداً بذلك وعلم يس��وع حرفته، وس��اعد فى تربيته مع مريم امرأته. و� 

له أى ذكر بعد ذلك إ� فى الحادثة الوحيدة التى حدثت، عندما بلغ  تجد
يس����وع عمر الثانية عش����ر، وكان يحاج فى المجتمع ،ولم يعثر عليه أبواه 
،وقالت له مريم أمه أنا وأبيك كنا نطلبانك . وبعد ھذه الحادثة لم يذكر شئ 
م عن يوسف. وحتى عندما جاء أخوات يسوع يطلبونه لم يكن يوسف معھ

  ولم يذكر عنه شئ . فقد قالوا له أمك وأخوتك يطلبانك.

  

من ھذا كله يتضح أن يوسف النجار الرجل البسيط الفقير. كان رج<ً نبي<ً 
إذ أنه نس���ى نفس���ه  ،ق عظيم فى أخ<قه ومبادئه وش���خص���هورفيع اEخ<

وتحمل المعاناة وقبل المس������ؤولية دون كلل أو ملل، ولم يتنحى عن دوره 
  ة. وقام بدور بطولى رفيع المستوى يتسم بالنبل والشھامة.لحظة واحد

  

ووقف وقف���ة رج���ل قوى 
أمام مجتمعه وأمام فقره، 
وض�����م امرأته إليه، وظل 
أمين��اً فى ع<قت��ه بھ��ا ولم 
يح���اول أن يلف���ت النظر 
إليه عندما تس���لط الض���وء 
كل���ه على مريم أو�ً، ثم 
على المس������يح فيم��ا بع��د 
واكتفى ب���أن يكون مجرد 

تخدمھا هللا لمھمة أداة اس�����
  معينة.

  

وقَبِل أن يكون فى الظل ولم يحاول أبداً أن يتمرد على الوض��ع أو يتمس��ح 
فى الش������ھرة أو ينال أى ش������عاع من النور. واكتفى بدوره خلف اEحداث 

  واEضواء، وأن يعيش فى الظل طيلة حياته.
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ھتمام وعلنا �حظنا أن قليلين جداً ھم الذين يعطون ليوس���ف أى مكانة أو ا
أو يسلطون عليه الضوء، فقد نسى قديماً ونسى منا حتى يومنا ھذا، ولكن 
شاء هللا أن يكون ھذا الكتاب رمزاً وتقديراً وابرازاً ولو بسيطاً لدور رجل 
عظيم ع��اش فى الظ��ل، وق��ام ب��دوره على أكم��ل وج��ه وھو فى الظ��ل 

تحق منا واستخدمه الرب فى اتمام مقاصده. وھو فى الظل. ولعله اليوم يس
قدير واحترام وعرفان لكل ما قام به من دور عظيم لرجل أعظم  كلمة ت
فى أعظم مھمة فى التاريخ. وكما ذكرت س������ابقاً أن من ينس������اه الناس أو 
التاريخ � يمكن أن ينساه هللا، وسيظل على صفحات الكلمة المقدسة وفى 

ظيم يوسف ذاكرة الوحى المقدس محفوراً، ليذكرنا كل يوم بھذا الرجل الع
 فى الظل ، فشكراً وتقديراً له.الذى قبل أن يعيش 


