
 
ذا أمعّنا الّنظر يف اإليقونة، وجدنا يف وسطها بقعة مظلمة، كأين هبا وإ

ة  كربى، ىي مغارة بيت حلم، رمز اجلسد وادلاّدة والعامل فوىة ىوّ 
الغارق يف اخلطيئة، الّتائق إىل نور الفداء ليبّدد عنو الّظالم. أّما  جنم 

أغالل اجلحيم بيت حلم، فًنسل أشّعتو الّذىبّية لتنًن ذاك الذي حّطم 
وبّدد الظّلمة وقضى على ادلوت، عندما أفرغ ذاتو وُولد ألجلنا: إنّو 

ضَجع يف الطّفل اإلذليّ 
ُ
ادلذود، كناية عن  ادللفوف باألقماط، وادل

.األكفان اليت سُيدَفن هبا بعد موتو  

 إيقونة امليالد ومدلوهلا الالهوتي  
 

 : خلق جديدعيد امليالد البيزنطيي  

إيقونة ادليالد التقليديّة أفضل تعبًن عن النظرة أساسّية  
 ولعلي  للكنيسة الّشرقّية إىل سّر التجّسد اإلذلّي.  

 جز القديس غريغوريوس النزيانزّي تعليم الكنيسة  
 عيد ادليالد  بقولو الشهًن: البيزنطّية يف 

 يو
:تنطوي على عنصَرين رئيسيٌَّن اإليقونة فهذه    

أّّنا تؤكد احلدث الّتارخيّي الذي ال رلال للشّك فيو، من أن هللا األّول 
تدّخل يف التاريخ البشرّي بتجّسد ادلسيح. كما أن اإليقونة  تؤّكد 

بتفاصيلها أّن الكلمة ادلتجّسد ىو يف آن واحد إلو وإنسان. والثّاين 
 ىذا احلدث العجيب يف العامل، اذ إنّو جّدد خلق العامل يشًن إىل تأثًن

 وصاحل مجيع ما على األرض مع 

 " ليس ميالد السيد ادلسيح احتفاال باخللق، بل بإعادة اخللق. 
 " ميالد ادلسيح حدث تارخيّي. غًن أنّو ليس ىدًفا يف حّد ذاتو، 

 بل وسيلة لتجديد اخللق وتقديسو، أو ُقْل إلعادة اخللق من جديد. 
 جديد  فل، بل مبيالدٍ والواقع أننا يف عيد ادليالد ال حنتفل مبولد ط

 ّنائّي للبشريّة، بل للخليقة بأسرىا. كان العامل عبًدا للخطيئة  وحتّولٍ 
 تأّنس ادلسيح، افتدى  بسبب دتّرد االنسان، فافتداه ادلسيح. وإذْ 

 والدة اإلله
 (02: 1ما يف الّسماء )كولوّسي  

للرّب كما أّن إيقونة ادليالد جتمع ادلخلوقات كّلها لتعرب عن شكرىا 
 ادلتجّسد، كّل على طريقتو اخلاّصة:

 العامل برّمتو. 

يف  مرمي العذراء، الكاملة القداسة، اليت تقوم بدور مركزيّ 
ا تاريخ الفداء. حجمها أكرب من باقي األشخاص  املسيح حويل اخلليقة إّني

اإليقونة. إّنا "جتديد لكل مولود على األرض"،  حّواء  ادلرسومٌن يف
أّم البشريّة ادلخلوقة من جديد. وىي مسامَهة البشر اجلديدة،  

ألّنك ُولدَت على  "ماذا نقّدم لك أيّها ادلسيح 
 األرض إنسانًا ألجلنا؟

فإّن كّل خليقة من خالئقك تقّدم لك الشكر: 
ادلالئكة األناشيد، والسماء الكوكب، واجملوس 

اذلدايا،  والّرعاة العَجب، واألرض ادلغارة، والقفر 
 .”ادلذود. أّما حنن البشر فأمًّا بتوال

 
()من ِقَطع الغروب  

 

 تأّنس كلمة هللا مل يصبح رأًسا لبشريّة جديدة فحسب،  
 عندما بل سّيًدا خللق جديد. ودلّا اخّتذ جسًدا ضّم إىل ذاتو

عندما وافقت على ذلك السّر العجيب،  ف الكربى يف سّر التأّنس.
العرش احلّي دللك الكّل. وىي مل ختترب  إّناكانت دتّثل البشريّة مجعاء. 

ت بتواًل، ت الكلمة ولبثَ ألّنا ولدَ ، آالم الوالدة  كغًنىا من الّنساء
 وبذلك أّكَدت طبيعة ابنها اإلذلّية.

حىت عاملُ احليوان يشغل دوًرا مركزيًّا يف اإليقونة، ممثَّال بالّثور واحلمار. 
ال يشًن  مع أّن النّص اإلجنيليّ فالكنيسة ُتضفي أمهّية خاّصة عليهما، 

وجودمها. إّّنما يظهران دوًما يف  وسط إيقونة ادليالد، كرمز إىل  إىل

.كّلها اليت أعاد ادلخّلص خلقها بتأّنسو الطبيعة  

 وىكذا حتّول الكون حتّوالً جذريّا . لُيشركها يف ألوىتو ا اخلليقة كّله
 بيسوع ادلسيح. يف شخصو تقّدس العامل كّلو، حجارًة وترابًا، نباتًا 
 وحيوانًا. أرضنا نالت بو اخلالص، بل استعادت كياّنا إْذ ُخِلقت 
 من جديد. ولئن صّح القول اّن ادلسيح افتدى البشريّة وهبا افتدى 
 ة العامل بأسره، فإنو جيوز القول أيًضا إّن ادلسيح ال يزال يفتدي البشري

وهبا يفتدي العامل كّلو. الفداء حصل يف الواقع وبّشر ببدء خلق ال يزال 
مستمرًّا حىّت ىذه الّساعة. وبتعبًن آخر، لقد أصبح يف مقدور العامل أن 

ينهض من عثرتو بقّوة الّروح القُدس الذي يعمل يف ادلسيحّيٌن. ونظًرا 
اآلن حّي وعامر  حملبة هللا اليت جتّلت يف يسوع ادلسيح فإّن العامل ىو

باحلياة والّنور. كانت اخلليقة قد سقطت بسقوط االنسان يف اخلطيئة. 
 وىي ما زالت تئّن متحّسرة  وتتوق إىل الفداء واخلالص.

 



 
 

:عيد امليالد البيزنطيي   
 خلق جديد

 
 
 

 
 
 

 
 

ةربويمكتب الخدمات الت  
ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    
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 حقوق الطبع محفوظة لكتابة األيقونات
دوقة روسيا الكبرى  -دير القديسة إيليزابات   

http://www.conventofsaintelizabeth.org/ 
 
 

 
 
 

الفائق اجلوىر.واألرض تقّرب "اليوم العذراء تلد   
ن ال يسعو مكان. ادلالئكة مع الّرعاة 

َ
ادلغارة دل

واجملوس مع الكوكب يسًنون. ألنّو من   ميّجدون.
أجلنا ُولد طفل جديد وىو اإللو الكائن قبل 

 الّدىور." 
(لعيد ادليالد )النشيد اخلتاميّ   

 ارتياب يوسف  
 القّديس يوسف يف عزلة واكتئاب، بعيًدا عن باقي     

 يبدو األشخاص الذين يظهرون يف الوسط.
 فل. وىو جالس للطّ  فاستبعاده يرمز إىل أنّو ليس األب احلقيقيّ     

 يف طرف الظلمة  ،وغارق يف حبر من الشّك والقلق واالضطراب
 يف صّحة  يصارع الشكّ ادلنبعثة من ادلغارة. إنو يف حالة تنازع باطيّن، 

 تشاركو فيو البشريّة  وىذا الشكّ   ادلعجزة اليت تتّم على مرأى منو.
 ألّن التجّسد يف نظرىا أمٌر ال يُعَقل. لذا نرى يوسف ينظر   مجعاء،

 إىل ادلشهد ادلقّدس من فوق كتفو. وكم من إيقونة  ترسم الشيطان 
 ب كثًنين غًنه على كماجرّ   –هبيئة راٍع يقف أمام يوسف رلّربًا لو 

 ليحملهم على الشّك يف صّحة ادليالد البتويّل. –مّر األيّام 
  ،بيد أّن شّك يوسف يوازيو إميان اجملوس القادمٌن على ظهور اخليل

ليقّدموا للطّفل اإلذلي ىداياىم، بل ذواهتم أيًضا  ،بإرشاد من الّنجم
 باعتبارىم باكورة األمم اليت ستؤمن بادلسيح.

 الئكة فيمثّلون ادل أ األعلى، العامل الّسماوي، إذ يقومون بدور أّما ادل
 عبادة ادلخّلص ودتجيده. ثانًيا: إعالن ُبشرى الفرح  مزدوج. أّوال:

 العظيم للّرعاة الغائبٌن.
 وكثًنًا ما تنطوي إيقونة ادليالد على مشهد مؤثّر  أوردتو األناجيل 

 فل وفًقا للعادة ادلألوفة بٌن ٌن بتغسيل الطّ ادلنحولة. وىو قيام قابلتَ 
الّناس، وىذا يؤّكد صّحة تأّنس السّيد ادلسيح. وما إيقونة ادليالد سوى 

  جتسيم دلا ورد يف نشيد الكنيسة:
 

بتكرمي   -حنن ادلؤمنٌن الشرقّيٌن  -عندما نقوم 
 ىذه اإليقونة، فإنّنا نعلن على ادل أ احلدث

وإعادة خلق العجيب دليالد "الفائق اجلوىر" 
الكون اليت بدأت مبيالد ىذا الطّفل "اإللو الكائن 

 قبل الّدىور."
 ادلسيح ولد فمّجدوه!

 دلّا شاىد يسوُع االنساَن ادلخلوق على 
 صورة هللا و مثالو، ساقطًا بسبب ادلعصية، 
، دون حىن السماوات واحندر إىل األرض. واخّتذ

 لُيعيد خلق آدمحّول، مسكًنا يف حشا بتويّل أن يت
ي صالّساقط، الّصارخ إليو: اجملد لظهورك يا خملّ 

 )من قطع الّلييت(      وإذلي.
ة الُفضلى. سقط االنسان من مثوى احلياة اإلذليّ 

مع كونو خملوًقا على صورة هللا، فقد أصبح و 
بادلعصية خاضًعا خضوًعا تامًّا للفساد واالحنالل.  

 فتمّجد.كمتو أعاد خلقو حبلكّن اخلالق 

 .)األنشودة األوىل من سَحر ادليالد(
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