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 سان لویس ، األرجنتین ، في 1 مارس 2019.
  2019 /32ِخطاب َدورّي رقم 

  
 

نُ « زدُة �َُآ ب  � ۞ كُكعُضئ َن  ل  »فت آفئ
 8حارُس الفادي، 

 
ِ�عید القد�س یوُسف، حامي َأثـَمـن ُ�نوِز ِهللا اآلب: الكلمة من هذا الّشهر، َسَنحتفل  19في الیوم القادم قر�ًبا، كما َتعلمون، 

ه فائقِة الَقداسة. هذا العید االحتفالّي قد َأدخَله البا�ا ِسْكـْسُتس الرا�ع في النتیجة الطَّقسّیة ِلكنیسة رو  د وُأمِّ ما، ابتداًء الُمتجسِّ
 . 1621سة الجامعة منُذ عام ، �ما تمَّ َدمُجُه في النتیجة الطقسّیة لكل الكنی1479من عام 

 
نا عن ُقرٍب ألسباٍب ُمتنوِّعة: َمثًال ألّن الفرَع الّنسا ئّي ِللرَّهبنة هذا العید االحتفالّي العر�ق في التَّـقلید َلَدى الكنیسة َجمعاء َ�مسُّ

ألجل األفضال التي ال َحصَر ؛ وأ�ًضا 1988من مارس  19قد تمَّ تأسیُسُه یوَم  –اَألخوات خادماِت الرّب وَعذراء ماتارا  –
اصرة لها التي قد َجَلـَبها لنا هذا القد�س الّطو�اوّي، والَمخاطر الكبیرة التي قد َأنقَذنا منها. إّنما أساًسا ألّن یوسف الذي من النّ 

د› شاركَ ‹قد  د الكلمة �ما لم ُ�شاِرك أحٌد غیُره، َعدا مر�م أمِّ الكلمة الُمتجسِّ  .1في سرِّ َتجسُّ
 

د وألجل رسالِة الِفداء الُمتِحدة �ه«لقد جعل القد�س یوُسف  ؛ و�ّن ِمثاَلُه َلَیُشدُّ �لَّ 2»ِمن حیاِتِه خدمًة وَتضحیًة ألجل سرِّ التَّجسُّ
لّذات . وِفعًال، فإّن َدعوَتنا َتسَتدعي َتقد�َم ا3»َنعیَش سرَّ الكلمة المتجّسد في خالص عمِقهِ «واِحٍد مّنا نحن الَمدعّو�ن ألْن 

خّي ألجل  ، وألجل َأداء الَوظیفة الَعذ�ة الُمتمثِّلة في حبِّ أمِّ 4خدمة �سوَع المسیح، الملِك األوحد الذي �ستحق أن ُ�خَدمالسَّ
 ، َتماًما �ما فعل القد�س یوُسف.5هللا، وفي إكراِمها، وِللّتمتُّع واأللم معها، وِللعمل والّصالة واالستراحة معها

 
م على أّنه  سة والُمدافع عنها«كذلك إّن هذا األَب القد�س ُ�كرَّ . وِلَكوِننا نحن رجاًال مثَله وأعضاء في عائلة 6»رأُس العائلة الُمقدَّ

لة الّرامیة لُرهبانّیة، فإّن الِمثاَل الَمرموق ِلَرجِل أمِّ هللا َیرتفع سامًیا أماَمنا، و�الّتالي فنحن �ذلك على عاتقنا الُمهّمة الّرفیعة ا ُمفضَّ

                                           
 . Redemptoris Custos ،(1» (الَوصّي على الفادي«القدیس یوحنّا بولُس الثاني،   1
 . 110)، ص 1966( 4، »تَعالیم): «1966-3-19» (كلمة«السادس،  القدیس بولُس ؛ العمل المذكور،8، »الَوصّي على الفادي«  2
سةالدلیل   3  . 337، حیاة الُمكرَّ
 . 35، دلیل الروحانیةراجع   4
 . 89، الدُّستورراجع   5
 . 28، »الَوصّي على الفادي«  6
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، َ�جُدر 7على الروِح الُممیِّز ِلعائلِتنا -ِ�ما فیها الخادمات والفرع الثالث الِعلماني –إلى أن َ�طَِّلَع جمیُع أعضاء عائلتنا الرُّهبانّیة 
 بنا ِ�شكٍل رئیسّي أن ُنحافظ ِ�أمانة شدیدة على ُتراث َرهبنِتنا.

 
وري  التي َ�حتلُّها ِمثاُل  –�عد َمكانة الَعذراء مر�م  –الحالي َ�ي ُأنـبِّه إلى الَمكانة الباِرز لذلك ُأر�د َتخصیص الِخطاِب الدَّ

د  ور الذي  –القد�س یوُسف فائُق الَكرامة ِ�النِّسبة ِلكلِّ ُعضٍو في عائلتنا الرُّهبانّیة، خاّصًة ِبَدوِره في خدمة سرِّ التَّجسُّ ذلك الدَّ
، وِ�الّتالي �ما في ِمثاِلِه الذي ال ُ�ضاهیِه ِمثاٌل �رأٍس -وفي انقیاِدِه الكامل ِللمشیئة اإللهّیة ظهر ِ�شكٍل خاّص في إ�ماِنِه 

 ِلُألسرة.
 
 
 غٍغغعغغفٍ القد�س یوُسف  .1
 

واسُم  َأرسَل هللا الَمالَك جبرائیل إلى مدینٍة في الجلیل اسُمها الناصرة، إلى عذراء َمخطو�ٍة ِلرجٍل من بیِت داود اسُمُه یوُسف،
 . 8الَعذراء مر�م

 
م لنا اإلنجیليُّ لوقا القد�َس یوُسف َ�َخطیٍب ِلمر�م، وِ�تلك الطر�قة َأدخَله هللا في سرِّ ُأمومة مر�م، و�ِ  الّتالي ِبتلك الكلمات ُ�قدِّ

د  .9في َمقاصِدِه الَخالصّیة ِ�التَّجسُّ
 

. لكّنه، 10والكلمة صار َ�شًرا وسكن بیننا ِلَكوِنِه �ار�ا لم ُیِرد أن َ�شَهَر . �ان ذلك سرَّ مر�م. لم َ�كن یوُسف َ�عَلم هذا الّسرَّ
ِ�َقوِل الَمالك له في الُحلم:  12»الِبشارة الخاّصة �ه«. وفي ذلك الحین َتلقَّى یوُسف َزوُجها 11أمَرها، فَعزم على أن ُ�طلَِّقها سر�ا

َن فیها هو ِمن الروح الُقدس ال َتَخف أن تأتَي ِ�امرأِتكَ   .13مر�م إلى بیِتَك، فإّن الذي ُ�وِّ
 

. في هذه الكلماِت القلیلة ُیوَجد �لُّ 14فلّما قام یوُسف من النَّوم، َفــَعــَل �ما أمره مالُك الربّ وُ�واصل مّتى الَبشیر ِ�َقوِلِه: 
هذا الرَّجل ذو القلِب النَّـبیل، الَموهوب ِبثـقٍة ». َفــَعــلَ « د�س یوُسف شيء. �لُّ قرار یوُسف في حیاِتِه، ومیزة قداسِتِه الّتـاّمة. الق

. إّن َ�ساطة اإلنجیل َتجعُلنا َنلَمح استعداد إرادة القد�س یوُسف ِلـِفـعـِل ما �ان هللا َ�طلُبُه، وِلَقبول ُخطِط هللا رغَم َفــَعــلَ ، 15كبیرة
ِفهِ  د  هكذا، قَعجِزِه عن َفهِمها َتماًما، إْذ هي سرٌّ عمیق. ِلدرجة أّن التَّعلیَم الرَّسمّي ِللكنیسة ُ�َصرِّح أّن القد�س یوُسف، ِبَتصرُّ

د َنَرى في القد�س یوُسف َرجَل أفعاٍل.16»استعداًدا في إرادِتِه ُ�ماِثُل استعداَد مر�م«َبـیَّـن   . ِمّما َ�جعُلنا دون َتردُّ

                                           
 . 175، الدُّستورراجع   7
 . 27-26 /1لو   8
 ).1998-3-19» (قداس ِلرساماٍت أُسقُـفـیّةِعظة في «القدیس یوحنّا بولُس الثاني،   9

 . 1/14یو   10
 . 1/19متى   11
 ).1980-3-19» (الُمقابَلة العاّمة«القدیس یوحنّا بولُس الثاني،   12
 . 1/20متى   13
 . 1/24متى   14
 ).1980-3-19» (الُمقابَلة العاّمة«القدیس یوحنّا بولُس الثاني، راجع   15
 . 3، »الَوصّي على الفادي«  16
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َ�ـحقیقة آتیة  َقـِبـلَ ِ�شكٍل أصیل، �ما َ�قول القد�س یوحّنا بوُلس الثاني. فإّن القد�س یوُسف  17»طاعة في اإل�مان«ما َفعله �ان 
ل یوسُف الذي من الّناصرة إلى حامٍل 18عند الِبشارةا قد َقِبَلته العذراء مر�م ممن هللا  ، وَفـَعـل فوًرا ما ُطِلَب منه. ِبهذا تَـحوَّ

ِد ابِن هللا، ِ�االشتراك مع مر�م العذراء، ِ�أن ُأوِ�َلت إلیه الُمِهّمة الّسامیة ِ�أن َ�كون َأًبـا َأرضی�  ة البِن ا ِ�النِّسبِلَود�عة سرِّ َتجسُّ
 . لذلك، فحامُل لقِب األِب ِللفادي هو ِللجمیع َنموَذًجا ِللحیاة ِ�اإل�مان وَنموَذًجا ِلإل�مان.19مر�م

 
د ِ�شكٍل خاّصٍ فر�ٍد، ِلَكوِنِه ُجِعل َزوًجا ِألمِّ هللا البِن  وأًبـا ِ�التَّبّني آَمن القد�س یوُسف إ�ماًنا ُمتَّـِقًدا ِ�كلمة هللا، فعاش سرَّ التَّجسُّ

ّر.  هللا. ِ�اإلضافة إلى أّنه قد َ�رَّس �اقي حیاِته ِلهذا السِّ
 

خصّي، بل َیـتَّـِكل  –بل وارًثا حقیقی�ا ِإل�مان إبراهیم  –َنجد فیه َرجًال  َیتطلَّع ِ�إ�ماٍن وَشجاعة إلى الُمستقبل، وال َیتَبع َمشروَعه الشَّ
أحداَث الّتار�خ حَسَب َمقاصِدِه الَخالصّیة الّسـّرّ�ة، واضًعا ِثقَته في هللا َوحَده، فُیتمِّم على الرَّحمة غیِر الَمحدودة التي ِلّلذي َ�قود 

 رسالَته حّتى الّنها�ة.
 

ى �ه القد�س یوُسف رسالَته  ُیبِرز ِ�األكثر إ�ماَنه الذي َتمثِّـل في وضع  –في َصمِت الحیاة الَیومّیة وِ�ساطِتها  –التَّمییُز الذي َأدَّ
َمها ِ�كلِّ قلِبِه وِ�كلِّ قّوِتِه. لذلك فاإلنجیل �ُ نفِسهِ  َعرُِّفه على  َدوًما في حالة اإلصغاء إلى الرّب، ساعًیا إلى َفهِم مشیئِتِه، لكي ُیتمِّ

 .20�ارٌّ أّنه رجٌل 
 
م �لَّ حیاتِ   ه القد�سة، َ�م َلنا أن َنتعلَّم من القد�س یوُسف، الذي ِ�اّتباِعِه ِ�إرادة ثابتة َمقاصَد هللا قدَّ ِه ُقر�اًنا ِلخدمة المسیح وأمِّ

 !21اإل�مان، إن لم َ�قتِرن ِ�األعمال، َمْیتٌ ِ�ما أّن الّرسول َ�قول: 
 

ِد الكلمة الَجلیل، ذلك الّسّر  أكثر «الذي هو هكذا فنحن، عندما َأبرزنا ُنذوَرنا في هذه العائلة الرُّهبانّیة، قد َ�رَّسنا حیاَتنا ِلسرِّ َتسُّ
. ِ�الّتالي، فِمّنا نحن �ذلك ُ�طَلب إ�ماٌن َصلٌب َجريٌء َرفیٌع 22»ن َخْلِق العالم والذي ال ُ�مكن أن َ�فوَقه أيُّ حدٍث آخرعظمًة م

، ِمـلُؤُه الرَّشاقة و  .23، ِبدون َمرارة وال ُخشونة�الَغْیرة الملتهبة ِلنشرهُ�طوليٌّ
 

ـُبـَل التي �ان قُ  بوُلُه ِلُمخطَّطاِت هللا سوف َ�حِمُلُه فیها. هكذا على سبیِل الِمثال، لم َ�كن أبًدا لم َ�كن القد�س یوُسف َ�عَلُم السُّ
فِل ِلَیقُتَله ه، ألّن هیروُدس �ان سوف َیبحث عن الطِّ فل وِ�أمِّ ؛ وال �ان َیتوقَّع 24َیتخیَّل أّنه سَیكون علیه الَهرب إلى ِمصر ِ�الطِّ

وجيِّ الَجهَد والُمعاناة التي �ان علیه أن ُ�كابِ  َدها �ي ُیوفَِّر َمعیشَة ُأسرِتِه؛ وال َتَخـّلیِه، ألجِل حبٍّ َبتوليٍّ ال َمثیَل له، عن الحبِّ الزَّ

                                           
 . 6-5 /10كور  2؛ 16/26؛ 1/5راجع روم  ؛ العمل المذكور،4، »الَوصّي على الفادي«راجع   17
 راجع المرجع السابق.  18
 . 3، »الَوصّي على الفادي«راجع   19
 . 1/19متى   20
 . 2/17یع   21
 . 3، الدُّستور  22
 . 76، دلیل الروحانیةراجع   23
 . 2/13راجع متى   24
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د في 25الّطبیعيّ  أن َ�ضع َفوًرا َتحت َتصرُّف «. على الرَّغم ِمن ذلك، فإّن القد�س یوُسف، َ�رجٍل ذي إ�ماٍن عظیم، لم َیتردَّ
رعّیة، وأمانَته الّزوجّیة، قاِبًال الحالة الخاّصة ِألُسرِتِه، ِ�كلِّ مسؤولّیاِتها وأَعباِئهاالَمقاصِد اإللهیة ُحرّ�َته   .26»وَدعوَته الَبشرّ�ة الشَّ

 
م اإلنسان ذاته ِ�التَّماِم وِ�ُحرِّ�َّة هلل«تلك هي ُمغامرُة اإل�مان.  اُألخَرى، . لذلك فاإل�مان َ�ختلف عن جمیِع النِّعِم 27»�اإل�مان ُ�قدِّ

 .28وَ�تمیَّز ِ�َكوِنِه الوسیلة الخاّصة ِ�الّذات ِلَتبر�ِرنا، إْذ أّن وجوَده في النَّفس یَؤّدي ِبنا إلى استعداد قلِبنا ِللمغاَمرة
 

ه ُهللا  والیوَم، ِبنفِس الّطر�قة التي استخدمها هللا یوًما ما مع القد�س یوُسف، ومع ُرسِلِه، وعلى َمرِّ الّتار�خ مع �لِّ نْفٍس، ُیوجِّ
علینا أن َنعیَش لكلٍّ مّنا الدَّعوة َعیَنها، �ما ِلَرهبنِتنا ِ�ُمجَمِلها، ِبواسطة َفِم الكتاِب الُمقدَّس، ما جاء َصداُه في قانوِننا الخاّص: 

ـق أعماًال عظیمة وَمشار�َع غیَر ُنحقِّ أن «. ونحن، إْذ َ�حّركنا هذا اإل�مان وَ�ـُحثُّـنا ِمثاُل القد�س یوُسَف الجلیل، علینا 29ِ�اإل�مان
واِر والَمخاِطر  .30»عاد�ة بها �ثیٌر ِمن المغاَمرة والدَّ

 
عندما طلب َ�عقوب و�وحّنا من المسیح َعطّیَة الُمكوث ِ�جانِبِه في الحیاة األبدّ�ة، َأجابهما: َأتستطیعان أن َتشر�ا الكأَس التي 

. هذا َ�عني أّن �سوع َذكََّرهما ِ�أّن علیِهما أن ُ�غاِمرا، وهو ما َأجا�ا علیه ِبَثباٍت: 31سَأقبُلها؟سأشر�ها، أو َتـقبال المعمودّ�ة التي 
 .32َنستطیع

 
هنا إًذا َتـكُمن اُألمثولة الكبیرة: ُجذور واجِبنا َ�مسیحّیین هي في هذا، أْي في اِإلقدام على مغاَمرات ألجل الحیاة األبدّ�ة، «

 ، �ما �ان َ�قول الّطو�اوّي جون ِهنري نیومان.33»نِّسبة ِللنَّجاحِبدون أيِّ َ�قیٍن ِ�ال
 
ِ�ما  –مع االرتكاز على �لمة المسیح  -فإّن واجَبنا َ�جد ُجذوَره في الُمخاَطرة  ]...[إْن �ان اإل�ماُن َجوهَر الحیاة المسیحّیة، «

وال حّتى  َنمِلك ألجل ما ال َنمِلك؛ والقیام ِبذلك �طر�قة نبیلة َسخّیة، ِبدون َقسوة وال ِخّفة، ومع ذلك دوَن َمعرفٍة دقیقة ِلما َنعمُلُه،
غیَر ُموِقنین ِمن ُمكافأتنا، وال َمَدى التَّضحیة التي سوف ُتطَلب مّنا؛ إّنما َمّیالین  ما َنتخلَّى عنه، وال أ�ًضا ما سوف َنرَ�ُحه؛

ن ِمن َتتمیم ما َنذَ  هوإلیه  رناه في جمیِع النَّواحي، راجین فیه، واثقین ِمنه ِ�النِّسبة ِلَتحقیق َوعِدِه، وواِضعین ِثقتَـنا فیه حّتى َنتمكَّ
م هكذا في جمیعِ   .34»النَّواحي ِبدوِن َهمٍّ أو َقلٍق ِ�ُخصوص المستقَبل نحن؛ َفَنـتقدَّ

 

                                           
 . 1267)، ص 1969( 4، »تَعالیم): «1969-3-19» (كلمة«السادس،  القدیس بولُس ؛ العمل المذكور،26، »على الفاديالَوصّي «راجع   25
 راجع المرجع السابق.  26
 . DV ،(5-، ك لDei Verbum( »كلمة هللا«في الَوحي اإللھي  الڤاتیكاني الثانيدستور عقائدي من الَمجمع  ؛ العمل المذكور،73، دلیل الروحانیة  27
 .]ُمترَجم من اإلنجلیزیة[). The Ventures of Faith» (أعمال اإلیمان البارعة -20الِعظة «راجع الطوباوي جون ِھنري نیومان،   28
 . 76، دلیل الروحانیة  29
 . 216، دلیل الروحانیة  30
 . 10/38مر   31
 . 10/39مر   32
 .]ُمترَجم من اإلنجلیزیة[). The Ventures of Faith» (اإلیمان البارعةأعمال  -20الِعظة «الطوباوي جون ِھنري نیومان،   33
 المرجع السابق.  34
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الُمغاَمرة على في الوقت الحالي، وِ�َقصٍد من ِعنا�ِة هلل الرَّحومة، ُتوَجد َرهبنُتنا في َحقبٍة َتتولَّى فیها َمشار�َع �بیرةَتتطلَّب مّنا هذه 
َتضحیًة غیَر �سیطة  –�ما َسـتـتـفهَّمون َحضراتُـكم  –ا َ�ستدعي أساِس اإل�مان، ألجل مجِد هللا األعظم وِلَخالِص النُّفوس؛ ِممّ 

 ِمن ِقـَبـِل الجمیع وروًحا ملیًئا ِ�اإل�مان.
 

، �ما فعلت العذراء فائقُة القداسة، 35»أن َنعمل ِ�انقیاٍد وسرعة على تنفیذ ما �طلبه الروح القدس«لذلك َ�جُدر بنا نحن ِ�الّذات: 
َنعمل دائًما ضدَّ الخوف من التَّضحیة، وعلى التقد�م التَّام ِلَذواتنا، وضدَّ «؛ والعفیف القد�س یوُسفوأ�ًضا �ما فعل َزوُجها 

. لهذا فإّن قانوَننا الخاّص ُینبِّهنا ِ�كلِّ وضوح إلى عدم الُوقوع في َتجر�ة التَّصرُّف ِ�َموقِف 36»تجر�ة استعادة ما أعطیناه
ر، تلك الُمغامرة الُمقدَّسة ألجل المسیح الذي ُ�عیُق �ثیًرا، أو» الموظَّفین« وام على 37ُیؤخِّ . على الَعكس، ِلـَنـُكـِن الیوَم وعلى الدَّ

رجاَل العمل، الذین لدینا نظرة واسعة وقلٌب ذو تصمیٍم، قلٌب �ر�ٌم، و�سبب ُنبل نفوِسنا َنبتسم ِ�فرح «ِمثاِل القد�س یوُسف 
نا على ُمُثـٍل ُعـلیا �بیرةُادخل إلى العمقلنا: ِلمعرفتنا أنَّ �سوَع نفَسه هو الذي �قول   .38»! وأّنه هو الذي َ�ُحـضُّ

 
م ُفـْلـتُـن شین، »إّن اإل�مان« ، وِلذا فإّنه َینمو �الُمماَرسة. الَوضُع -أْي عادة  –هو َنزعة «، �حسب قول رئیس األساقفة الُمكرَّ

َشهادًة، و�ن تمَّ ذلك ونحن َمترو�ون  –�ما فعل ر�ُّنا على الّصلیب  –م عندها الِمثالي هو أن َنبُلغ درجًة في هذه الُمماَرسة، ُنقدِّ 
لب  .39»وَنحتضر ِمن الصَّ

 
د  ـِلـی�ـا أو �اهًنا أو راهًبا َأًخا  –في ُمماَرسة اإل�مان هذه، على الّراهب الُمرَسل في َرهبنة الكلمة الُمتجسِّ أن  -َمهما �ان راهًبا َتأمُّ

ُكِن الوظیفة َ�كون دائًما على استعداد ِلَتـتمیم مشیئِة هللا، َمهما �ان الَمكان الذي َتشاُء الِعنا�ة اإللهیة أن َتحِمَلُه إلیه، وأی�ـا َتـ
ن مكاِنِه وَحْمُلُه التي َیَرى صالُح هللا أن ُیوِ�َلها إلیه أو َ�سحَبها منه. �ما علیه أن َ�كون دائًما على استعداد أن َیتمَّ َتغییُرُه مِ 

فَل وأمَّه واهُرب إلى مثَل القد�س یوُسف إلى حیُث ُیوَجد َعـَوٌز، وِ�دون إنذاٍر ُمسَبـق، إلى َبلٍد غیِر معروف:  قْم فُخِذ الطِّ
؛ 40فاة هیروُدسفأخذ الّطفَل وأمَّه ولجأ إلى ِمصر، فأقام هناَك إلى و  ]القد�س یوُسف[ِمصر، وَأِقم هناَك حّتى أُْعِلَمَك... فقام 

 .41»تحت التَّـصرُّف ألجل خدمة الكنیسة الجامعة«ألّن ما َ�عنینا نحن هو أن َنـكون 
 

ؤساء  –إحدى النِّعم الكبیرة التي َتـلقَّیناها خالَل َتكو�ِننا هي أّننا قد ُلـقِّــنَّـا أن َنكون على استعداٍد دائم ِللذَّهاب  حسَب طَلب الرُّ
. في الواقع، هناك َتعز�ة �بیرة في ُمالحظة استمرار تلك االستعدادات في 42العاَلم حیُث یوَجُد احتیاجإلى أيِّ مكان في  –

لى آَخر، الغاِلبّیة الُعظَمى ِمن ُرهباِننا، وِ�َشكٍل رائع، ِبدون أن َیهتّموا إن �انوا سوف َیؤثِّر فیهم إرساُلهم إلى مكاٍن ُمعیَّن أو إ
. ِمن الُمفید دائًما أن ُنفكِّر في هذا، وأن ُنغّذي ذلك االستعداد 43َد َمكاِنِهم الّتالي بین َیَدِي رئیِسِهمتاِر�ین ِ�كّل ُحرّ�ة َتحدی

                                           
 ال یَتردَّد في إبراز ذلك على أنّھ ُعنصٌر أساسيٌّ في َموھبة َرھبنتِنا، ال تَفاُوض حولھ. 2007. ِمّما جعل االجتماَع العاّم ِلعام  30، الدُّستور؛ راجع 16، دلیل الروحانیة  35
 المرجع السابق.  36
 . 108، دلیل الروحانیةراجع    37
 . 216، دلیل الروحانیةراجع    38
م رئیُس األساقفة فُـلـتُـْن شین،   39  .]ُمترَجم من اإلنجلیزیة[.  4، فصل »الفَضائُل السَّبعة«الُمكرَّ
 . 15-13 /12متى   40
 . 271، الدُّستور  41
 . 183، الدُّستورراجع   42
 . 185، الدُّستورراجع   43
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 داخَل النَّفس ِلُسرعة االستجا�ة ِللّرسالة، ُخصوًصا ِلَمن قد َ�عتقدون ِ�أّنهم ال ِغًنى عنهم في الّرسالة التي هم فیها، أو ِلَمن
َدتهم«قد  نون » َعوَّ على َنمٍط في الحیاة َ�صُعب علیِهم أن َیتخلَّوا عنه، وقد َتـَبـنَّوا ُموِقًفـا َ�صیر ِ�ِه َصعًبا على رؤساِئِهم أن  السِّ

أّن حیاتَـنا، الُمكرَّسة هلل والُملتِزمة  –منذ ِسنیَن التَّواُجد في اإلكلیر�كّیة  –َ�عِرضوا علیِهم أماكن جدیدة ِللّرسالة. �ثیًرا ما َسِمعنا 
على استعداد دائم لكل «، ِمّما َ�عني أن َتبَقى ُنفوُسنا ›شیك هلل ُنـَوقِّـُعه له على َبیاض‹قّوة النُّذور ِ�مغاَمرة الّرسالة، هي ِمثـُل �ِ 

استعداٍد  أن َنترك جانًبا �لَّ روٍح َنسعى �ه إلى َمصَلحٍة خاّصة َشخصّیة، فَنَظـلُّ على«. �التالي، َفِمن المناسب 44»ما یرتُِّبه هللا
خاء 45»ِلُمواجهة أ�َّة َتضحیة أو إزعاٍج ِلراحِتنا، ألجل خیِر الرَّهبنة ، ولخیِر الكنیسة، عاِلمین أّن هللا ال َیَدع َأحًدا َ�غِلُبُه في السَّ

 أبًدا.
 

َل َدعوَته الَبشرّ�ة إلى الحبِّ «قام القد�س یوُسف ِبـ  الَمنِزلّي ِلَتصیر َتـقِدمًة ُقر�انّیًة َعطّیة �املة، ِلذاِتِه وحیاِتِه وعمِلِه، حین حوَّ
م ِلخدمِة الَمِسّیا الذي �ان َینمو في بیِتهِ   .46»فائقًة ِللّطبیعة، ِلذاِتِه وِلَقلِبِه وِلكلِّ طاقـِتِه، ِ�الُحبِّ الُمقدَّ

 
 –النَّفس، الّناِتج عن تقد�م أنفِسنا ذبیحًة العیَد المتواصل داخَل «ِاقتداًء ِ�الحارس الباّر على الفادي، على �لٍّ مّنا أن َ�عیَش 

ِه فائقِة القداسة التي هي ُأمُّنا �ذلك. 47»، عن حبٍّ –في واقع �لِّ یوٍم  د وِألُمِّ  ِللكلمة الُمتجسِّ
 

د.  ففي عائلِتنا و�ما �ان مع القد�س یوُسف، َلَدینا نحن أ�ًضا میزًة رائعة في أّننا قد ُدعینا ِلَننتمي إلى عائلة الكلمة الُمتجسِّ
سة  –الرُّهبانّیة  وألجل القضّیة َرفیعِة الكرامة، قضّیة ُملِكِه. ألجله ، ه هو، و�ه هو، �لُّ شيٍء ِألجل-�ما �ان في العائلة الُمقدَّ

والَفضائل، والِمیزات والكهنوت، الكلُّ �جب أن َ�ختـِلط في االسم الجمیل  الَوزنات«هو علینا أن َنعمل وأن َنعیش وأن َنموت. 
د د حّتى ُنعطیه �لَّ لنا و�لَّ ما نحن علیه، 48»الذي هو خدمة الكلمة الُمتجسِّ . وِمثَل القد�س یوُسف، نحن ُرهباٌن ِللكلمة الُمتجسِّ

سة، وِ�طر�قٍة أكملأْي إّن الغا�ة األّولّیة ِلَدعوِتنا هي ِ�التَّحدید تحقیُق � وَ�أعضاٍء ِلعائلِتِه ِبذاِتها،  ؛49لِّ ما هو ألجل خدمِتِه المقدَّ
، والّتمتُّع ِ�ُألفٍة ال ُتوَصف معه. ِ�حیُث ُ�مكن أن ُ�قال عن �لٍّ 51ِعالقٍة َحـمیمٍة معه، والَعیُش في 50الحصوُل على أسلوِ�هِ 

د وألجل رسالِة الِفداء الُمتَِّحدة من «مّنا ما �ان ُ�قال عن حارس الفادي، أْي أّنه صنع  حیاِتِه خدمًة وَتضحیًة ألجل سرِّ التَّجسُّ
 .52»�ه
 

ُ�ضّحي ِ�سروٍر �العواطف الجسدّ�ة من خالل تسلیِم ذاِتِه لیسوع المسیح، «أْي ال  –إّن الراهب الذي ال َ�ضِبط عاطفّیَته 
ه نحوه  ِ�طر�قة أنانّیة، وُ�ِحّب أن َ�ستحِوذ على مر�ز  ، بل َ�سعى إلى أن ُ�َحبَّ من اآلَخر�ن- 53»�ّل مشاعر الحبّ  هوفیوجِّ

االهتمام، و�دل أن َ�خِدم َیبحث عن راحِتِه وعن خدمة اآلَخر�ن له؛ وَ�تملَّك اآلَخر�ن �احًثا ال فقط عن العاطفة ِ�َشكٍل غیر 

                                           
 . 74، الدُّستور  44
 ).1927-9-15، میالنو، (8، خطاب دَورّي رقم »فضائل َرسولّیة«پـاولو مانّا، الطوباوّي   45
 . 110)، ص 1966( 4، »تَعالیم): «1966-3-19» (كلمة«السادس،  القدیس بولُس ؛ العمل المذكور،8، »الَوصّي على الفادي«راجع   46
سة لرھبنة خادمات الرب وعذراء الدلیل   47  . 742، ماتاراحیاة الُمكرَّ
ھبانیةالتّمارین الرو‹، 5، سلسلة »األعمال الكاملة«پـیـیر جولیان إیمار، راجع القدیس   48  ›.حیة الُمقاَمة ِلُرھبان جمعیّة القربان األقدس الرُّ
 . 6، الدُّستورراجع   49
 . 216، الدُّستورراجع   50
 . 257و  254، الدُّستورراجع   51
 . 110)، ص 1966( 4، »تَعالیم): «1966-3-19» (كلمة«السادس،  القدیس بولُس ؛ العمل المذكور،8، »الَوصّي على الفادي«  52
سةالدلیل   53  . 136، حیاة الُمكرَّ
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فإّنه ُ�حابي الُوجوه فُیحیط َنفَسه ِ�َمن  – َیز�د َفداحًة حین َیتعلَّق ِبُرؤساء واألمرُ  –َسوّي، بل ِلَسعِیِه إلى أن ُ�سیطر ِ�ُغرور 
َیتحمَّل ُ�جاِملونه رغَم عدم َ�وِنِهم لیسوا ِفعًال األكثَر أَهلّیًة وال األفضل، بل هم فقط َمن َیتملَّقونه وال ُ�عارضونه أبًدا؛ وهو ال 

...؛ فإّنه لیس راهًبا، ِ�ما أّنه ُ�ظِهر َعملی�ا أَن �سوع المسیح ال َ�كفیه،  -تحقُُّه حّتى إن �ان َ�س –أ�سَط احتقاٍر أو تأدیٍب 
ُم  ، و�ْن �ان ُیتمِّ التي › الماّدّ�ة‹جمیَع الواجبات  –رغَم أن هذا َلَیكون ُمسَتغَرً�ا  -وِ�الّتالي ال ُ�مكن الَقول ِ�أّنه راهٌب حقیقيٌّ

، وحیاُتُه َفشًال، و�لُّ شيٍء سیكون َصعًبا وغیَر ُمحتَمٍل ِ�النِّسبة له. إّنه 54›ُأكذو�ًة حـّیة‹�هذا َلَیكون ِللحیاة الرُّهبانّیة. إّن راهًبا 
 .55لن َ�متلَك الَفرَح الذي ال ُیوَصف الذي َلَدى َمن َ�ختبرون في ُنفوِسِهم الحبَّ ِللمسیح، الحبَّ الذي َ�شَمل فرَح الّصلیب

 
أن َنعمل ِبدافع من الَمحّبة، ِبدون أن َنضطرب من ُصعو�ات الّطر�ق، �حیث  -یوُسف البارّ على ِمثال  –ما َ�عنینا هو 

در والقـّوة حّتى َنشَرع في أعماٍل �بیرة ِخدمًة هلل، والُمثاَبرة فیها حّتى تحقیِقها النِّهائّي، و�ْن  عاَنینا من َتسطع فینا َرحا�ُة الصَّ
التَّملُّق أو التهدید َفـَنظلَّ فوق َتـقلُّباِت الَحّظ والفشل، ُمحاِفظین على استعدادنا أمام  َرخاوة الكثیر�ن، دون أن َتخور ُقوانا

 .56من أجل خیر الرَّهبنة والكنیسة لخدمة �سوع المسیح –إذا �انت هناك ضرورة لذلك  –الستقبال الموت 
 
 
سة والُمدافع عنها .2  القد�س یوُسف: رأُس العائلة الُمقدَّ
 

ًیا إّ�اه: لقد أشار   .57»رأُس البیت ورأُس العائلة«حبیُبنا القد�س یوحنا بوُلس الثَّاني في مناسباٍت عدیدة إلى القد�س یوُسف ُمَسمِّ
 

نظًرا للكرامة الُمزَدَوجة التي یتمتَُّع بها القّد�س یوُسف ِلكوِنه  –عاًما، هناك تعلیٌم واضٌح من الكنیسة َیتمثَّل في أنَّه  130فمنذ 
یترتَُّب على ذلك اإللزاُم الذي َتفِرُضه الطبیعة على رأِس اُألسرة، �حیث إّن «مر�َم واألَب األرضّي للكلمة الُمتجّسد، خطیَب 

رعّي والطَّبیعّي ِللعائلة المقّدسة، ورأَسها والُمدافع عنها. وهو قد َأَتمَّ �الكامل  –في زمنه  –القد�س یوُسف  قد �ان الحارَس الشَّ
فل  َطوال حیاِتهِ  �لِّها، تلك الَمهاّم والمسؤولّیات. فقد َ�رَّس ذاَته، �محبٍة �بیرة وِ�عنا�ٍة یومیة، ألجل حما�ِة امرأِتِه وحما�ِة الطِّ

فل اإللهّي؛ وَحَصل �صفٍة َدورّ�ة، بواسطة عمله، على الغذاء والَملَبس ِلِكَلْیِهما؛ واع ُمجنًِّبا إ�َّاه الموَت حین �ان تني �الطِّ
دً  ند ِللعذراء ولیسوع. ُمهدَّ حبة والعوَن والسَّ فر وفي مرارِة المنفى، الصُّ ا من غیرة َملٍك، َوَوجد له مأًوى؛ لقد �ان دوًما، خالَل السَّ

 .58»لذلك، فإنَّ المنزل اإللهّي الذي �ان القد�س یوُسف ُیدیُرُه، �سلطٍة أبو�َّة، �ان �حتوي في داخله على الكنیسة الولیدة ِلَتوِّها
 

، 59رئیَس العائلة –بال رجعة  –أجل ذلك، فإنَّ تلك الكرامة الخاّصة للغا�ة التي نالها القد�س یوُسف، قد جعلت منه من 
 وَوضعت على �اِهِله مسؤولیاٍت جسیمة، �كلِّ ما ُ�صاحبها من عمٍل وُمتطلِّبات.

                                           
-S.Th. ،2-، في خ ل»أو َكِذبًا ِلَكونِِھ غیَر كامٍل، بل ألنّھ قد تَخلَّى عن رغبتِِھ في الكمالإّن َمن یَعتنق حالةَ الكمال ال یَرتكب ِریاًء «كتب القدیس توما األكویني بِشكٍل خاّص:   54

 . 2، ضدّ 5، 184، 2
سة لرھبنة خادمات الرب وعذراء ماتاراالدلیل راجع   55  . 273، حیاة الُمكرَّ
 . 113، الدُّستورراجع   56
 ).1981-3-19» (تِـرني بِإیطالیاِعظة ِلمؤِمني «القدیس یوحنّا بولُس الثاني،   57
 . pluries Quamquam) (15-8-1889 ،(3» (رغم أنّنا مرات عدیدة«البابا لیون الثالث عشر، الرسالة العامة   58
 ›.مقدمة القدیس یوسف‹، »كتاب القداس الروماني«راجع   59
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حین تشاء أن تجعله في مقاٍم رفیٍع، فإّنها َتمنح فإنَّ النعمة اإللهّیة، عندما تختار إنساًنا ما لوظیفٍة خاّصة أو «ومع ذلك، 
ِتِه. وهذا ما تحقَّق على أكمل وجه في القد�س یوُسف، أبي  خص المختار �لَّ المواهب الالزمة، لكي �قوم �ُمهمَّ هذا الشَّ

 .60»سیدنا �سوع المسیح �التَّبنِّي، والعروِس الحقیقّي ِلملكِة الَكون وسّیدِة المالئكة
 

ه �الفعل هي نوعیة األرض التي وجَدْتها النعمة في َنْفِس القد�س یوُسف، وهي قد أثَمرت ثماًرا وفیرة من لقد �انت هذ
سة فوق ما �ان لها من جماٍل.  الفضائل التي أضافت جماًال للحیاة العائلیة للعائلة المقدَّ

 
، واستطاع أن 61رجًال �حسب قلِبهِ  –�ما وجد في داود  –في یوُسف َوَجد الرَّبُّ «لذلك �قول القد�س ِبرنار �أسلوٍب جمیل: 

، فقد �شف له روائع لم 62األسراَر األكثر ُعمًقا في حكمِتهِ َ�عَهد إلیه، �كلِّ اطمئناٍن، �أعظم سرٍّ من أسرار قلِبه. و�شف له 
ما اشتهى ملوٌك وأنبیاء �ثیرون أن َیَرْوه ولم َیَروا، وأن َ�سَمَع ما هذا العالم؛ وأخیًرا سمح له أن یرى �عرفها أيٌّ من ُأمراء 

یر �ه، وَضمَُّه 63اشتهى �ثیرون أن �سمعوه ولم �سمعوا ؛ وال فقط رؤ�َته وسماَعه، بل َحْمَلُه بین ذراعیه، و�مساَكُه من َیِدِه والسَّ
 .64»اَمُه وحمایَتهإلى قلِبِه، ومعانقَتُه، و�طع

 
لقد عرف القد�س یوُسف َقسوَة العمل، وَتعاَمل �محبٍَّة رائعة مع األشخاِص األكثر عذو�ٍة الذین �مكن ألحد أن یتعامل معهم؛ 
 وهو قد حمل، �سخاٍء �بیٍر، على عاتقه، ِثَقَل مسؤولیة األسرة والبیت؛ واعتَنى ِبَذو�ِه ودافع عنهم ِ�ِحرٍص َأبويٍّ و�َیَقظة؛
وعرف َمخاطر تهدیداِت الُمقتِدر�ن، والَحیرة واالرتیاب، والتَّعب وُمالَ�سات اَألسفار، ولكّنه عرف �یف َ�ظلُّ في جمیِعها 
الرَّجَل الفاضل. إنَّنا نرى فیه ُسطوَع ممارسة تلك الفضائل الُمتناِقضة ظاهر��ا، التي یتحدَّث عنها قانوُننا الخاّص حین �قول: 

بر، الطَّهارة والعاطفة الكبیرة، ُسموُّ النَّفس والتواضع، العدالة والحبّ « ، الَحزم والُعذو�ة، القّوة والَوداعة، الَغضب المقدَّس والصَّ
جاعة، الفرح والتَّو�ة، ... إلخ  .65»الِفطنة والشَّ

 
َتعلَّم �سوع فضائَل التَّقوى الخاّصة من الِمثال القوّي واألَبوي للقد�س یوُسف، «في عالقِتِه مع �سوع، ُ�مكننا أن نقول إنَّه 

لطة الموضوعة في  ار الناصرة �یف أنَّ السُّ اق. لقد رأى في نجَّ �الرُّجولة، واألمانة للكلمة الُمعطاة، والتَّكاُمل والعمَل الشَّ
عالُمنا ِلِمثال رجاٍل خدمِة الحّب هي ذاُت خصو�ٍة أكبر �صفٍة ال نهائیة من الُقدرة التي َتسَعى إلى التَّسلُّط. �م �حتاج 

ِتهم الُمعتدلة!  .66»كالقد�س یوسف، وإلرشادهم وِلقوَّ
 

منّیة،  بنفس الطَّر�قة، ِلَكوِنِه َرُجَل عذراء الناصرة، فقد �ان َسنَدها، ورفیَق حیاِتها وشاهًدا على َبتولیَِّتها. ِاعتَنى �احتیاجاتها الزَّ
فا التي �ان َ�سمح بها، في �عض المناسبات، أسلوُب الحیاة في › التََّرف‹هیة وو�محبٍة رائعة َدبَّر �ذلك �عَض مظاهِر الرَّ

                                           
 . 30-27و  16، »7أعمال «؛ »ألجل الّرسالة الموَكـلةهللا یُعطي النِّعمة  -2الِعظة «القدیس بِرنَـردینو ِمن ِسـیــینا،   60
 . 13/14صم  1  61
 . 8) / 50(51مز   62
 . 10/24لو   63
 . 16، »العظة الثانیة«القدیس بِرنار،   64
 . 61، دلیل الروحانیة  65
 ).2009-5-14، (»ِعظة عند جبل الُجـرف في الناصرة«البابا بِـنِـِدكتُـس السادس عشر،   66
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لطة  مان، وُ�تیحها َوضُعه االجتماعّي. ولكننا �جب أن َنذُ�ر أ�ًضا أّن القد�س یوسف قد ماَرس على العذراء األمِّ السُّ ذلك الزَّ
قیقة لزوٍج حر�ٍص على راحة وسعادة امرأِته. لذلك، فإ ّن القد�س یوُسف هو أ�ًضا النَّموَذج الكامل لنا ِلممارسة الود�عة الرَّ

ل لغا�اتها الرُّ  لطة تماًما �ما َ�طلبها القانوُن الخاّص: َموضوعًة دائًما في ِخدمة اُألخّوة، وفي خدمة ِبناِئها، وللتََّوصُّ وحیة السُّ
َي �سوع، �ما َسمَّاه المال: 68؛ إنَّها ُسلطٌة روحّیة67والرَّسولّیة لطة األبوّ�ة  – 69ك من ِقَبلُسمِّ ؛ �ما أنَّها –وهو َدوٌر �عود للسُّ

: 72؛ وهي ُسلطة َتعرف �یف تأخذ القرارات وَتضمن تنفیَذها71ال َتَخف أن تأخَذ إلى بیتك مر�َم امرأَتك: 70ُسلطة خاِلقة للَوحدة
فَل وُأمَّه وَلجَأ إلى ِمصر  . 73فأخذ الطِّ

 
ُد  التَّفكیر في أّن القد�س یوُسف �كون قد َرَغب في االنفصال عن ُأسرِتِه أمام التهدیدات أو �صیر من المستحیل إًذا ُمجرَّ

المخاطر أو الفقر أو ُمعاَكسِة الظروف، أو ُمتطلِّباِت العمل الشاّق الالزم لكي َ�عوَلُهما و�عتني بهما. على النقیض تماًما، 
عادَة ِلَمن َأوَ�َل هللا ِبِهما إلیه.لقد عاش القد�س یوُسف �الفعل ُمكرًِّسا ذاَته لكي یُ   َوفِّر، �عنا�ة ُمِحبَّة و�أمانٍة ُ�طولّیة، السَّ

 
وِج العفیف لمر�َم العذراء، وحارِس الكلمة المتجّسد  –لذلك فإّن الّصورة الُممیَّزة للقد�س یوُسف  مازالت  –الرَّجِل الباّر، والزَّ
َنموَذًجا رفیًعا للفضیلة الرُّجولیة واألَبو�ة في الحیاة العائلیة.  –إْذ نحن رجاٌل مثَله  –تمّثل �النسبة لنا نحن الُمرَسلین الرُّهبان 

تتكامل بواسطة الكهنة والّرهبان المكّرسین من خالل إعالن الّنذور «�الفعل، نحن أ�ًضا أعضاٌء في عائلة ُرهبانّیة ثمینة 
ح القانوُن الخاّص قائًال: 74»اهباتالّدائمة �الّرغم من عدم ارتسامهم �هنًة، و�واسطة الرّ  �جب أن تكوَن العالقة بین «. وُ�وضِّ

بواسطة سرِّ ُتجاه اآلخر�ن. [حیث إنَّه]  أَبو�َّة هذه المجموعات عالقًة أخوّ�ة، وفي حالة الكهنة �جب أن تكوَن عالقُتهم
، �كون الرأس�ممثِّـلین للمسیح [...]. [و�التالي،]  والّراعيوالرأس  الكاهن والمعلم المسیحالكهنوت �صیرون شر�اء في سّر 

 .75»علیهم القیام بدوٍر ُثالثّي لُحكم وتعلیم وتقد�س شعِب للااّ 
 

ُنشكِّل «و�ذلك الرَّاهبات الخادمات، َوفًقا لموقع �لِّ واحدٍة وُرتبِتها، حیث إنَّنا  –إّن �لَّ عضٍو من أعضاء العائلة الرُّهبانیة 
�جب أن ُ�مارس هذه العنا�ة الُمِحبَّة ألجل الخیِر الحقیقّي الدائم لكلِّ  – 76»لها نفس الغا�ة الخاصةمعهنَّ عائلًة واحدة 

ضاء َرهبنَتـْینا، وأن َ�سعى في �لِّ شيٍء إلى َتحفیز التَّماُسك، و�لى ُنموِّ األعضاء، وَتعز�ِز مصالِحهم، خصوًصا ُعضٍو من أع
من خالل الِحفاظ على ُتراِث الرَّهبنة وِ�ُبلوغ هدِفها. إّن هذا االهتمام، الذي َیزداد على حساب تضحیاٍت شخصّیة، ُمستَحبٌّ 

ون ِلنصیَر الرَّأَس لدى الجمیع و�جب أالَّ َ�غی ب ُمطَلًقا عن �هنِتنا �كلِّ ما ُ�میُِّزُه من خصائص، ألنَّنا ِ�سبب وظیفتنا َمدعوُّ
 .77»أقاَمه ُهللا للعنا�ة ِ�أسرِتهِ «والرُّعاة. فِبَصواٍب ُ�طبَُّق على الكهنة ما �قوُله تعلیُم الكنیسة الرَّسميُّ عن القد�س یوُسف: 

                                           
 . 30، حیاة األخویّةالدلیل   67
 . 31، حیاة األخویّةالدلیل   68
 . 2/21لو   69
 . 32، حیاة األخویّةالدلیل   70
 . 1/10متى   71
 . 33، حیاة األخویّةالدلیل   72
 . 15-14 /2متى   73
سةالدلیل   74  . 297، حیاة الُمكرَّ
سةالدلیل راجع   75  . 298-297، حیاة الُمكرَّ
سةحیاة الدلیل   76  . 302، الُمكرَّ
 . 8، »الَوصّي على الفادي«  77

 



 
 
 

pg. 10 

ن عائلًة،  إنَّ علینا أن ُندرك َدوًما العائلة االرُّهبانّیة ِللكلمة أنَّ المسیح قد َدعانا، �لَّ واحٍد ِمنَّا �طر�قٍة َفرِد�َّة، ولكن لكي ُنكوِّ
. فَرهبنُتنا، �جانب اَألخوات خادمات الرب وعذراء ماتارا، و�جانب العدید من أعضاء الفرِع الثالث المنتِشر�ن في المتجسد

ن  جمیًعا مًعا في الكنیسة عائلًة روحّیة ُممیَّزة، بنفس الروحانّیة ولها نفس الرسالة، �یما �ساعد �عُضنا العالم أجمع، ُنكوِّ
عوة الشخصّیة . هكذا َفكَّر ُهللا فینا، وهذه هي َهِو�َُّتنا. �التالي فإّن اتِّباَعنا للمسیح �جب أن ُ�عاَش في 78�عًضا في َتتمیم الدَّ

 لجسد الواحد.؛ وهذا �عني بروح ا79ُأُخوَّةٍ 
  

أن َنتصرَّف دائًما �أسرة وأن ُنظِهر أنفسنا دائًما أن نكون ُجزًءا من عائلة ُرهبانّیة، فهذا یتطلَّب، إلى جانب األشیاء األخرى، 
 .كأسرة

 
نًة الَعْیَش �أسرٍة، فإّن:  عوة هو «هذا ببساطٍة، ألنَّ دعوَتنا �ُرهباٍن للكلمة المتجسد تأتي ُمتضمِّ ِللرَّهبنة الخاّصة ُحبَّ الدَّ

عوة الذَّاتیَّة هو حبُّ یتبُع أسلوَب الشخص الَّ  عور ِ�أنَّ الجماعة هي عائلُتُه الحقیقیَّة. الحبُّ ِ�حسب الدَّ خص، واالشُّ ذي ِ�الشَّ
یطرة على أحد وال �حاول –في �ل عالقة �شر�َّة  –یرغب  أن  في أن �صیَر عالمًة واضحًة ِلحبِّ هللا، غیر راغٍب في السَّ

. وهذا الذي ُ�قال عن الحیاة في �لِّ جماعٍة من جماعاتنا 80»�متلك أحًدا، بل �حبُّ اآلَخر و�ر�د له الخیر بنفس طیبة هللا
حیح.  َ�متدُّ �ذلك إلى العالقة مع األخوات الخادمات ومع الفرِع الثالث، �لٌّ �حسب موقِعِه وَقْدِرِه الصَّ

 
ف �عائلة رهبانلذلك فإنَّ  لیس ِسوى أن َ�عمل �لُّ ُعضٍو من أعضائها، دائًما و�أمانة، َوفًقا للنعمة الخاّصة بَرهبنِتنا،  ّیةالتَّصرُّ

َفتلك النعمة هي جزٌء أساسّي من الموهبة، �طر�قة َتجعل �لَّ َمن َیَروَننا َیتعرَّفون علینا من خالل هذا األسلوب الُممیَّز 
التَّصرُّف �عائلٍة یتطلَّب �ذلك َوحدًة في المعاییر، وهو ما َ�ستوجب َحتًما تواُصًال جّیًدا؛ . إنَّ هذا �الكلمة المتجسدوالخاّص 

التَّواُصل �خِلق عادًة عالقاٍت وثیقَة أكثر َفأكثر، . «81فهذا التواصل �ساعد على أن �شعر الجمیع ُمشاِر�ین في المسؤولیة
د أكثر واالشتراك في �لِّ ما یتعلَّق � روح العائلةو�غذَّي  ، وَ�ز�د اإلحساس ِ�الَوعي ُتجاه المشاكل العاّمة و�وحِّ الرَّهبنة َ�ُكلٍّ

 .82»فأكثر األشخاص المكرَّسین فیما بینهم وذلك حول الرِّسالة الُمشَتَركة
 

ِر�ة في الموهبة َعیِنها.  ي إلى خدمة سخّیة ال تبحث عن المصلحة في الرسالة، وُملَهَمة من الشَّ َ�ظهر هذا، كلُّ ذلك یؤدِّ
راع َمًعا ألجل االلتزام اإلرسالي، وإلعطاء اَألولوّ�ة ألعمال العائلة الرُّهبانّیة، ومعرفة  إلى جانب أشیاء أخرى، من خالل الصِّ
ل إلى القیام �أعمال ذات ِنطاٍق أوسع، وِ�ظهار  َن الرَّهبنة من التَّوصُّ التَّضحیة من المكان الخاّص ِ�كلِّ فرد ألجل أن تتمكَّ

 أكثراالستعداد للُقرب والمساعدة، والتأهُّب الدائم لتقد�م َیِد الَعون، ... إلخ. �كلمٍة واحدة، یتمثل �لُّ ذلك في معیشة ما هو 
 .83فوَقهامن حماقة الصلیب وأكثر ممَّا هو 

                                           
 . 92، الدُّستورراجع   78
 . 25، حیاة األخویّةالدلیل راجع   79
سولیّة ؛ العمل المذكور، 45، حیاة األخویّةالدلیل  راجع  80 سة ولجمعیّات الحیاة الرَّ  حیاةال«،›] CIVCSVA -م ح م ح م ج ح ر[المجمع الَحبرّي ِلمؤسَّسات الحیاة الُمكرَّ

سولیّة ؛ العمل المذكور، 45، حیاة األخویّةالدلیل  راجع . 37» حب المسیح الواحدِلنَجتمع في  -األَخویّة في الجماعة سة ولجمعیّات الحیاة الرَّ المجمع الَحبرّي ِلمؤسَّسات الحیاة الُمكرَّ
 . 37» حب المسیح الواحدِلنَجتمع في  -األَخویّة في الجماعة حیاةال«،›] CIVCSVA -م ح م ح م ج ح ر[

سةالدلیل   81 سةال«بولس الثاني، حنا راجع رسالة البابا القدیس یو العمل المذكور، ؛388، حیاة الُمكرَّ  . 45)، 1996-3-25» (حیاة الُمكرَّ
 . 57، حیاة األخویّةالدلیل   82
سةالدلیل راجع   83  . 398، حیاة الُمكرَّ
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خاّصة حین نأخذ في إن �ان �لُّ ما سبق ِذ�ُره ینبغي أن �كون َمساَر سلوِ�نا العادي، فذلك َ�صیر أكثر أَهّمّیة �صفة 
، ِ�ِإعطاء األولوّ�ة لألعمال مشروٍع ُمشَتَركاالعتبار الوقَت الحاسم الذي تمرُّ �ه عائلُتنا الرُّهبانّیة. الُمِهّم هو العمل في 

ز�ن تلك األعمال �طاقٍة هائلة وَسخاٍء رفیٍع، ُمجتِهدین معً  ا ألجل الخاّصة �اُألسرة، وِلألعمال الرسولیة الخاّصة بنا، ُمعزِّ
األعمال الرسولیة التي تتعلَّق �ثیًرا �التبشیر. َتشهُد الخبرة، وَ�ظهر �ذلك �قوة في العدید من الَمهامِّ الرسولیة، ِ�أّن العمل 

 ُ�عطي قوة عظیمة لعاِئلتنا الرُّهبانیة، وَ�منحها –الفرع النسائي والفرع الرِّجالّي والفرع الثالث  –الجماعّي لجمیع األعضاء مًعا 
د و�قوِّي حیاَة عائلِتنا �لِّ  ها فاعلیة قاطعة، من الجائز أنها لم تكن ِلـتـتمتَّع بها �طر�قٍة أخرى؛ �ما أنَّه إلى جانب أنَّه ُ�عضِّ

ُدنا �قوٍة أكثر فأكثر.  ورسالتها بدرجٍة �بیرة، فهو ُ�مثِّل �ذلك َمجَرى بر�اٍت ُیوحِّ
 

ة والمیزة الُكبرى الُمتمثِّلَتین في إشراك اَألخوات الخادمات و�شراك أعضاِء الفرع لقد ارتَضى هللا أن َ�منَحنا الّنعمة العظیم
إّن الثالث في الرَّهبنة، وذلك بواسطة روا�ط ینبغي أّال َتـنفصم إْن أردنا أن َنظلَّ أوفیاَء لموهبة رهبنِتنا وِلُتراثها. �الّتالي، ف

 افتخارنا بها �قداسٍة، علینا أن ُنعطي شهادًة أمام العالم على َمن نحن.، و�ُنظِهر أنفسنا �عائلة ُرهبانیةواجَبنا هو أن 
كان من الُممكن أن ُیرسَلنا هللا إلى الرسالة، هكذا بدون شيٍء آخر، �ما فعل مع العدید من الرَّهبنات الرِّجالّیة. ولكنه ألجل 

، قد أعطانا، في الَفرعین الثاني والثالث، أعمدًة ثمینة لكي �ساعدانا إظهاٍر أعظَم ِلُسُموِّه، وَوفًقا ِلَصالِحِه التي ال ُ�سَبر َغوُرهُ 
امیة.  ألجل قداستنا، وفي ُمهّمة الّتبشیر السَّ

 
لذلك علینا نحن الكهنة أن نحاول أن تتواجد األخوات حیث نتواجد نحن، وأن نحرص على االعتناء ِبهنَّ �االحترام والتقدیر 

لفعل، ینبغي لنا أن نعرَف �یف نجعلُهنَّ ُمشاِر�اٍت لنا في الرسالة، حیث إّن األخوات َلسَن الواِجَبین. وحیث یتواَجْدَن �ا
ـلَن ُجزًءا ال َیتجزَّأ من عائلتنا.  َمجموعة إضافیة في الرعّیة، أو في أعمالنا، إنَّما هنَّ ُ�مثِّ

 
وهو ما ُ�َعدُّ شیًئا عظیًما  –اسبات �بیرة ُمشتَركة حفالت أو من› تنظیم‹في الواقع، أن َنظهر دائًما �عائلة ال یتمثَّل فقط في 

، بل �األحرى ینبغي لنا أن َنظهر مًعا حین نقوم �الَمهاّم اإلرسالّیة، عالمین �یف َنصیر عوًنا –�الفعل وال �جب أن َنفِقَدُه 
ور الذي �عود على �لِّ فرٍد �عُضنا لبعض في العمل الیومّي للرسالة، فَنـتصرَّف ِبَدعٍم متباَدل عند اقتسام الُمِهمَّ  ات َوفًقا للدَّ

بل في هذه العائلة الثَّمینة، َفـَنُغضَّ النَّظر، �محبٍة، عن الَمساوئ والحدود التي لدینا جمیًعا، وُمظِهر�ن الَمیل إلى الُمبادرة ق
ؤوفة، ُمبتِهجین �أفراح اآلَخر�ن وانجازاِتهم املین بثقٍة �بیرة، عارفین �یف نجعل ، وع84الجمیع في إظهار اللُّطف والعنا�ة الرَّ

خدماتنا تتناَغم، �طر�قة مسؤولة، لصالح قضیة التبشیر، ومداِفعین �عُضنا عن �عض �ما لو ُ�نَّا جبهَة قتاٍل واحدة، ناِكر�ن 
ین �أنفسنا ألجل الخیر الُمشَتَرك وألجل َرخاء الكنیسة وَرخاء الرَّهبنة.  ذواِتنا وُمضحِّ

 
عّنا �لُّ ما له ِصلة �األنانیة، واالنفرادّ�ة، وروِح المعارضة وعدِم الثقة، وروِح التحفُّظ وعدِم المشار�ة وعدِم فلیكن أ�عَد شيٍء 
د ›تدبُّر األمر �مفردنا‹، والمنافسة غیُر الناضجة، و85التَّـناُزل لآلخر�ن ، والنَّقد الذي ُ�صیب �الیأس، إْذ أّن �لَّ ذلك ُیهدِّ

 لة الذي �جب أن َ�سود فیما بیننا.بدرجة خطیرة روَح العائ

                                           
 . 42، حیاة األخویّةالدلیل  راجع  84
 . 252، دلیل الروحانیةراجع   85
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أْي على مصالح الجمیع  –من المناسب �النسبة لنا �األحرى أن ُنِحبَّ عائلتنا الرُّهبانّیة �حناٍن، وأن َنسهر على مصالحها 
لبناء في ، و�عطاء األسرة َمكاَن األولوّ�ة الذي ینبغي أن ُ�عَطى لها، والعمل �اجتهاد تحت نفس الرَّا�ة، ومعرفة �یفیة ا–

وح الذي َقْد ُسلِّ  م لنا الَوحدة، تماًما �ما ُ�علِّمنا مثال یوُسف الباّر. إنَّ التَّصرُّف �طر�قة مختلفة عن ذلك لن �كون ُمناقًضا للرُّ
قائًال:  فقط، بل سیصیر �ذلك سبًبا في �ثیٍر من العراقیل وسُیقلِّل من قّوة رسالتنا في الكنیسة. هكذا ُینبُِّهنا القانوُن الخاّص 

 . 86»الجماعة نفسهاالعائلة الرُّهبانیة في االعتبار، �القدر الكافي، لیس في مصلحة الكنیسة الخاصة وال  عدُم أخذ موهبة«
 

قد ال �كون لدینا شيٌء ُنعطیه إلخوتنا، ولكن �مكننا دائًما أن َنمنحهم �كلِّ «لقد ذ�ر الطو�اوّي �اولو مانَّا ذلك بواقعیة �بیرة: 
تفاؤَلنا، وتقدیَرنا، وتشجیَعنا الَحنون [...]. فالغالبیة الُعظمى لما ُیزعجنا تأتي من عدم الكمال داخل عالقاتنا مع اإلخوة؛ َوفرٍة 

فإْن ُ�نَّا �لُّنا، على النقیض من ذلك، ُمنتِعشین من روح المحّبة العمیق ومن روح الّطیبة، فإنَّ الحیاة مًعا ستصیر سعادًة، 
ل إلى الُمثل العلیا المقّدسة ِلرهبنتناو�ذلك سیصیُر الع  .87»مل ُمّتِحدین ألجل التوصُّ

 
ِمثَلما َ�حدث داخَل الجماعة الواحدة وفي «لقد َصرَّح اآل�اُء المشتر�ین في االجتماع العاّم األخیر، بتدقیٍق ُمماِثل، قائلین: 

، بروٍح ُأَسِريٍّ معهنَّ  التَّعاون مع الخادمات ومن  الَوحدةلكنیسة من الناتجة للعائلة الرُّهبانّیة ول كثرَة الَخیراتنفس الرَّهبنة، فإّن 
َتستلزم ِمنَّا أن نكون واعین على أن إبلیس سیحاول، �كل الوسائل، الهجوَم على تلك الخیرات، مرَّاٍت ومرات. لذلك علینا أن 

وِح الصالح، ولك وحّي ألجل الحفاظ على الرُّ �لَّ ما َ�جرُح العدالة أو  –�ضمیٍر َ�ِقٍظ  –ي نتجنَّب نتَّخذ ِ�ِجد�ٍة الّصراَع الرُّ
ل المحّبة، و�لَّ ما ُ�مكنه أن ُیَولِّد االرتیاَب والصعو�ات، و�لَّ ما ُ�مكنه أن �ضع استعدادات َسلبیَّة ُمسَبقة؛ ِلَنعرَف �یف نجع

ُذ أشكاًال من الرحمة والمغفرة  .88»المحبة َتسود، فهي أحیاًنا �ثیرة َتتخِّ
 

د أنَّنا خالَل قیاِمنا �العمل الرَّسولي �عائلٍة ُرهبانّیة من  سُنقابل �طبیعة الحال  –ِ�كوننا رجاًال ونساًء محدودین  –المؤ�َّ
صعو�اٍت وخالفات. ولكن علینا، في مواجهة ذلك، أن َنتحلَّى �كثیٍر من الصبر والمحّبة والتَّسامي، وأن نجتهَد دائًما لتطبیق 

، َضْع ُحب�ا وَسَتجني ُحب�ا«القد�س یوحنا الصلیب:  النصیحة الحكیمة من  .89»حیث ال یوجد الحبُّ
 

ماء، أراد هللا أن إّن عائلَتنا الرُّهبانّیة َلهي �نزٌ َدُعوني أقول ذلك ِ�سالسة و�صراحة:  ! وهي عطیة عظیمة للغا�ة من السَّ
العالم أجمع هذا الَفیَض الهائل الذي نتنعَّم �ه: أْي موهبَتنا ُ�غني بها الكنیسة. �جب علینا أن نجعَله ُیثِمر فنتقاسم هكذا مع 

 الرائعة. علینا أن ُندرَك أّن العالَم �حتاج إلى َشهادتنا �عائلة ُرهبانّیة.
 

ة، �أهمیة الّدور الذي تلعُبُه عائلتنا الرُّهبانّیة في رسالة الكنیسة. علینا نحن أن نكون  َر الَخبَ «ینبغي لنا أن َنشعر، ِ�شدَّ
ار ل إالَّ َ�حسب روِح التَّطو�بات» السَّ . �م من الخیرات ستنُتج عن 90الذي ُ�عِلن �أعلى صوته أنَّ العالم ال �مكنه أن َیتحوَّ

                                           
 . 87، حیاة األخویّةالدلیل   86
 ).1927-9-15، میالنو، (8، خطاب دَورّي رقم »فضائل َرسولّیة«پـاولو مانّا، الطوباوّي   87
 . 88حوظات ِمن االجتماع العاّم السابع، َمل  88
 ).1591-7-6حافیات، (ال، إلى األّم ماریا دیال إِنـَكـرنَـسـیُـن، من َرھبنة الَكرَملیّات ›كتاب الرسائل‹، »األعمال الكاملة«حنا الّصلیب، یوالقدیس   89
 . Lumen Gentium ،(13» (نوُر األمم« ؛ العمل المذكور،1، الدُّستورراجع   90
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عوات! �م من النُّفوس سوف تشعر �النداء بواسطة شهادة  ي ِلألسرةذلك! �م من الدَّ الذي �حتاُج  الحّب الحقیقّي الُمضحِّ
ة!العالُم المعاصر إلیه   ِ�شدَّ

 
 – إنَّ الخیَر الذي على الَمَحّك َلُهو �بیر لدرجة أنَّ بؤَسنا الَبشرّي، أو شعوَرنا �أنَّنا لم َنتجاوب �القدر الذي ُ�ّنا نرغب فیه

یه وُنث–كما �حدث في �عض األحیان  ابر ، ینبغي أالَّ �جعَلنا َنتخلَّى أبًدا عن قصِدنا ِ�أن ُنحافظ على روِح العائلة وأن ُننمِّ
 فیه. حیث إّن هللا قد أقامنا نحن أ�ًضا، مثل القد�س یوُسف، للعنا�ة �ُأسرته.

 
 

*     *     *     *     * 
 

َنجُد  إنَّنا، إذ َنتجذَّر في الكلمة المتجّسد، مثل العائلة المقّدسة نفِسها، وعالمین أّن هللا قد �اَركنا ِبواسطة الموهبة الرائعة التي
عمِلنا الّرسولّي ووسیلَة تقد�سنا على الوجه األكمل، علینا إًذا أن نسیر في العالم ُ�لِّه مثل القد�س یوُسف: في فیها طر�قَة 

 خدمة هللا الذي صار َ�شًرا.
 

نو�ة الـ  كرى السَّ  ذاك الذي أراد اآلب السماوي  –یوُسف الذي من الناصرة «لتأسیس رهبنِتنا، ِلَنطلب �حرارة من  35�اقتراب الذِّ
ابق، في ِحراسِة الفادي.  – 91»أن �جعله رجَل ِثقِتِه على األرض أن َ�حُرَس عائلَتنا الرُّهبانّیة، مثلما �ان �جتهد، في الزمن السَّ

ِلنطلْب منه أن �حافظ علیها دوًما بدون أن ُ�َمسَّ أيُّ ُعنصٍر من َعناصرها األساسیة، وأن ُیبارَ�ها �اّتحاٍد �امٍل ثابت وغیر 
 ، فیما بین جمیع أعضائها وأن ُ�ضاعفها في �لِّ مكاٍن.ُمتزعِزع

 
�س، الذي َظلَّ أمیًنا ِلـنداِء هللا حتى النها�ة، وَ�منْح جمیَع أعضائنا  ْل رجُل مر�َم العذراء القدِّ الحالّیین والمستقَبـلین  –َفْلیتَفضَّ

سة، فُنظِهَر مثَله أنَّنا  – د ابِن هللانحیا نعمَة المثاَبرة في دعوِتنا المقدَّ  ، في جمیع ظروف حیاتنا.�اإل�مان بتجسُّ
 

 َفْلَنتعلَّْم مع القد�س یوُسف أن َنصیر لمر�َم أكثر فأكثر، �ي َنصیر أكثَر فأكثر ِلیسوع.
 

 ُأرسل إلیكم عناًقا حار�ا،
 

  
 األب ُجستاڤو نیـیتو

د  َرهبَنُة الكلمة المتجسِّ
 الرئیُس العامّ 
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