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الثور والحمار في أيقونة الميالد
الخورية سميرة عوض ملكي

 في ايقونة الميالد،  يظهر الطفل يسوع المسيح وأمه في كهف محاط بصخور حادة يصعب السير عليها، وذلللك
 لتعكس صورة العالم القاسي الذي ُولد فيه يسوع. تذكر األناجيللل أن يوسللف ومللريم لم يتمكنللا من العثللور على
 غرفة في أي َنْزل عندما أتيا للمشاركة في اإلحصاء السكاني في بيت لحم، ولذلك ُوِضع يسوع في مللذود، وهللو
ع في حظللائر، بللل في الكهللوف  حوض إلطعام الحيوانات، كان شائعًا في ذلك الوقت، إذ لم تكن الحيوانات ُتجّملل

اإلسطبل في األيقونة. .ةنوقيألا يف "والشعاب في التالل، ولذا يظهر هذا  .ةنوقيألا يف "

 في السماء يظهر نجم ينِزل شعاعًا واحدًا نحللو الطفللل يسللوع. هللذا النجم يتبعلله المجللوس، حكمللاء فللارس من
رون بعيللدين، أي ال يزالللون في رحلتهم ولم يصلللوا بعللد. في  الشرق، وهم يحملون هللدايا للمسلليح. لكنهم يصللوَّ

السماء أيضًا حشد من المالئكة يبّشرون بميالد مخلص العالم. 
َرمين في مجتمعهم، هم أول من وصلللته  على اليمين، الرعاة الذين كان يهللود ذاك الزمللان يعتللبرونهم غللير ُمحتَلل
بشرى والدة يسوع. لكنهم يظهرون أيضًا خارج الكهف، أي إلى جانب قطعانهم ولم يصلوا إلى عند المسيح بعد.

 إلى جانب والدة اإلله، تظهر الشركة الوحيدة التي جمعها يسوع المسيح في الساعات القليلللة األولى من حياتلله
 األرضية. إنها ثور وحمار متواضعان. غياب الملتّفين حول يسوع ووجود الحيوانين إشارة إلى تواضللع التجسللد

اإللهي على األرض.
 في التفاصيل، أن وجود الثور والحمار في أيقونللة الميالد وهمللا يللوفران الللدفء ليسللوع بأنفاسللهما، يشللير إلى

إشعياء  ْوُر َيْعِرُف َقاِنَيُه َواْلِحَماُر ِمْعلََف َصاِحِبِه  َالثَّ .ةنوقيألا يف " ءايعشإ)تحقق إحدى نبوءات العهد القديم العديدة   .(. 3:1.ةنوقيألا يف "
 الحقيقة هي أنه ال يوجد حمار أو ثور في روايات ميالد المسيح في الكتاب المقللدس. مللع هللذا، إن أقللدم مثللال
 معروف أليقونات الميالد يحتوي فقط على المسيح المقمط في المذود يحيط بلله ثللور عنللد رأسلله وحمللار عنللد
 قدميه وهو في جدارية على ناووس في إيطاليا من القرن الرابع. ويظهر أن الحيواَنين، الثور والحمار، يقلللدمان

. بين حيوانين تظهر .ةنوقيألا يف "له العبادة بال انقطاع. يرى المفسرون أن هذه الصورة تتمم قول النبي حبقوق:  .ةنوقيألا يف "

 ما هي العالقة بين الثور والحمار؟ نقرأ أن في التقليد ُينَظر إلى الثور  على أنه إسرائيل، والحمار أنه األمم. يأتي
. إن الخلللط بين نجس ، والحمللار حيللوان  طللاهر .ةنوقيألا يف "هذا من تمييز مهم للغاية في العهللد القللديم: الثللور حيللوان  .ةنوقيألا يف " .ةنوقيألا يف "  .ةنوقيألا يف "
 الطاهر والنجس مرتبط بشدة باختالط اليهود باألمم. في الواقع، هناك قانون موسوي قد يحمل أحللد المفللاتيح:
 ال يجوز لك الحرث على الثور والحمار معًا. أي أنه محظور، وضع النير على الطللاهر وغللير الطللاهر، والجمللع بين
. في التفسير أن هذا ال يمكن أن يتم من دون خطيئة إال بالمسيح، الكلمة المتجّسد. حللتى الخارج .ةنوقيألا يف "الداخل و .ةنوقيألا يف " .ةنوقيألا يف "  .ةنوقيألا يف "
النللير مللع غللير المؤمللنين .ةنوقيألا يف "الرسول بولس يتبّنى هذا التقليد ويستخدم الصورة نفسها لتحذير المسيحيين من   .ةنوقيألا يف "

.14:6 كورنثوس 2في  ْثِم؟ xُة ِخْلَطٍة ِلْلِبرِّ َواال يَّ ُه ا} الَ َتكُوُنوا َتْحَت ِنيٍر َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن، ال}نَّ  ”. .”؟ِمْثِإلاَو ِّرِبْلِل ٍةَطْلِخ ُةَّيَأ ُهَّنَأل ،َنيِنِمْؤُمْلا ِرْيَغ َعَم ٍريِن َتْحَت اوُنوُكَت َال“
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 وهنا يبرز معنى آخر يتعلق بالتجّسد وعالقته بعالمية الكنيسة. الحمار هو حيوان للتحميل، قوة ُخلَقت للتحّمل.
 وعلى هذا األساس، يكون الحمار رمزًا للجسدانية نفسها. ليس مفاجئًا أن رمز النجاسللة ومللا هللو خارجللًا، يشللبه
 الوجللود الجسللداني السللاقط والشللهوانية. يظهللر هللذا بقللوة في تعليم التقليللد الهللدوئي عن العالقللة بين القلب
 والحواس. فالجزء الخارجي الجسدي، أي الحواس، مرتبط باألقمطة الجلدية، التي تحمي ولكنها أيضًا تحمل ما
 هو ثمين. لذلك من الطبيعي أن ينظر المفّسرون، كالقديس إيرينيوس، إلى قصص مثل قصة حمار بلعام الناطق

.24-22 ءايعشإ)العدد  الشعانين   .( ءايعشإ) .(، على أنها إشارات مسبقة للتجسد. أو من المهم أيضًا أن نرى المسيح يمتطي الحمار 
 إن هذه الصور، من العهد القديم والجديد، تشبه وضع الحمار مللع الثللور في أيقونللة الميالد، وهي صللورة رمزيللة
 عن ضم النقيضين، اتحاد الروحي والجسدي، الطاهر وغير الطاهر، الداخل والخارج، وفي النهاية غير المخلللوق

والمخلوق في شخص ربنا يسوع المسيح.
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