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ימים בזמן – ערכים בלוחות השנה 

יחידה זו הינה חלק מתוכנית לימודים, העוסקת בערכי התרבות והיצירה, היהודיים והערביים, 
של המסורות החיות בשכנות זו לזו במדינת ישראל – המסורת היהודית, המוסלמית, 
הנוצרית והדרוזית, כפי שהן משתקפות במועדי לוח השנה של כל אחת מהן. לוח השנה 
והימים המיוחדים המאפיינים אותו, מגלמים בתוכם ערכי יסוד וליבה, אשר התפתחו ועוצבו 
בתהליך מתמשך ששותפים לו דורות רבים. ערכים אלו ממשיכים לעצב שיח, להשפיע 
על תפיסות עולם ולכונן זהויות דתיות, קהילתיות ולאומיות. באמצעות הלימוד נחשפים 
הלומדים והלומדות לרעיונות המרכזיים של כל תרבות וכן עומדים על נקודות הקבלה 

וניגוד, שוני ודמיון. 

התכנית מציגה נושאים רוחביים המשותפים לימי המועד והחג בתרבויות השונות – ימי 
מנוחה וקדושה העוצרים את השגרה; זמני צום המדגישים את הרוח על פני החומר; מסורות 
עלייה לרגל המצביעות על המרחב המקודש, חגיגות אור המגרשות את החושך, מועדים 
העוסקים במערכת היחסים שבין האל לאדם ובוחנים את יכולת ההקרבה וההתמסרות, 
ואופני ציון שונים של ראשית הזמן. התרבויות השונות מקבילות זו לזו בבחירת הערכים 
המושמים על נס, אולם נבדלות באופנים השונים, בריטואלים ובדגשים הייחודיים בהם הן 

בוחרות לחגוג ולציין את הערכים המשותפים.

הלימוד מוצע במסגרת תכנית 'מן הבארות' של מכון הרטמן, המבקשת לבסס את הקשר 
בין יהודים וערבים בישראל ולשאוב במשותף מים חיים מן הבארות ההגותיות המגוונות, 
מתוך מחויבות וכבוד למורשת ולתרבות של כל קבוצה. התכנית מיועדת להילמד במפגשים 
משותפים של יהודים וערבים, ממערכות חינוך וקהילה שכנות, או בהתכנסות חד מגזרית 

המבקשת להעמיק בהיכרות עם התרבות האחרת, לקראת מפגש עתידי.  

 ניהול אקדמי, ניהול תוכן וליווי פדגוגי: ד"ר איימן אגבאריה, ד"ר רננה רביצקי פילזר, אתי יבין 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן

 תוכן יהודי: כתיבה: רעות רון, גילי רבל, ד"ר עירית עופר שטרק, יוחאי עדן 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן, ד"ר רננה רביצקי פילזר

 תוכן מוסלמי: כתיבה: פידא חוסיין חמוד, מונא פנדקא, אסראא ג'מאל זועבי

ליווי אקדמי: ד"ר איימן אגבריה

 תוכן נוצרי: כתיבה: נטלי חילו מונייר, מנאל זייתון

ליווי אקדמי: פרופ' סלים מונייר, ד"ר עזיז דעים

 תוכן דרוזי: כתיבה: אימאן סעב ספדי 

ליווי אקדמי: שייח פרופ' פאדל מנסור, שייח ג'מיל חטיב 

קריאה והערות: עפרה טלמון אגוזי, אמאני גז'אר, אושרית רז הפנר 

 עריכה לשונית עברית: דנה רייך 

 תרגום מערבית לעברית: דולי ברוך, ברוריה הורוביץ 

 תרגום מעברית לערבית ועריכה לשונית ערבית: אסראא ג'מאל זועבי 

AM עיצוב גרפי: סטודיו



لظلُّمة ا فِي  يمِشي  فال  يتَْبَعنِي  َمْن 
3

األيّام بمواعيدها – قيٌم في التّقويم الّسنوّي
هذه الوحدة التّعليميّة هي جزء من برامٍج يتمحور حول القيم الثّقافيّة واإلبداعيّة، اليهوديّة والعربيّة، للثّقافات 
الُمجاِورة في مدينة إسرائيل – الثّقافة اليهوديّة، اإلسالميّة، المسيحيّة والدُّرزيّة، كَما تتجلّى في مواعيد التّقويم 
ة الّتي تميّزه، تنطوي على قيٍم أساسيّة وجوهريّة تطّورت  الّسنوّي لكّل ثقافة. التّقويم الّسنوّي واأليَّام الخاصَّ
وتشّكلت من خالل سيرورٍة  مستمّرة على مّر أجياٍل وأجيال. فتستمّر هذه القيم بتشكيِل الحوار المتبادل، 
والتّأثير على وجهات النّظر وتحديد الهُويَّات الدينيّة، المجتمعيّة والقوميّة. من خالل هذه الّسيرورة التّعليميّة 
سينكشُف المتعلّمون والمتعلّمات على أفكار جوهريّة في ُكّل ثقافٍة، إلى جانب التّوقّف على نقاط القَبول 

والِخالف، االختالِف والتّشابه.

يعرض البرنامج مواضيع شاملة ومشتركة للمناسبات واألعياد في الثّقافات الُمختلفة – أيّام الُعطَل واأليّام 
الُمقّدسة الَّتي تُوقُف ُروتين الحياة؛ مواعيد الّصيام الّتي تشّدد على تفضيل الّروحانيّة على الماديّة؛ ثقافات 
الحّج الّتي تُشير إلى المكان المقّدس، احتفاالت النّور الّتي تطغى على الظاّلم، مواعيد تهتّم بعالقة اإلنسان 
وربّه وتختبر القدرة على التّضحية والتّناُزل، وطُرق متنّوعة لتحديد بداية الوقت. تتوازى الثّقافات المختلفة 
في اختيار القيم الخاّصة بأهّميتها، لكنّها تختلف بأشكالها المتنّوعة، بطقوس العبادة وبمميّزاتها الّتي اختارتها 

كحجر أساٍس الحتفاالتها وتحديد القيم المشتركة.   

تقّدم هذه الّدراسة تحت إطار برنامجِ "من اآلبار" التّابع لمعهد هرتمان، البرنامج الّذي يسعى لتعزيز العالقة 
بين اليهود والعرب في إسرائيل، وللنّهل بالّشراكِة من مياِه آبار األفكار القيّمة والمتنّوعة، بكّل مسؤوليّة 
واحترام لموروث ُكّل مجموعة وثقافتها. البرنامج مخّصص للتّعلّم ضمن لقاءاٍت مشتركة ليهوٍد وعرٍب، 
من األجهزة التّربويّة والجماهيريّة المتجاِورة، أو في لقاءاٍت أحاديّة الثّقافة تسعى للتّعّرف على الثّقافات 

األخرى، للِقاٍء ُمستقبلّي مرجّو.

إدارة أكاديميّة، إدارة المحتوى ومرافقة بيداغوغيّة: د. أيمن إغباريّة، د. رننا رفيتسكي فيلزر، إيتاي يفين
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان

 المحتوى اليهودّي: كتابة: رعوت رون، جيلي رفل، د. عيريت عوفر شطرك، يوحاي عيدن
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان، د. رننا رفيتسكي فيلزر

المحتوى اإلسالمّي: كتابة: فداء ُحسين حّمود، منى فندقة، إسراء جمال ُزعبي؛ مرافقة أكاديميّة: د. أيمن إغباريّة
المحتوى المسيحّي: كتابة: نتالي حلو منيّر، منال زيتون

مرافقة أكاديميّة: بروفيسور سليم منيّر، د. عزيز دعيم
المحتوى الّدرزّي: كتابة: إيمان صعب صفدي

مرافقة أكاديميّة: الّشيخ البروفيسور فاضل منصور، الّشيخ جميل خطيب 
قراءة ومالحظات: عفرا تلمان أجوزي، أماني جّزار، أوشريت رز هفنر

تدقيق لغوّي بالعبريّة: دانا رايخ 
التّرجمة من العربيّة للعبريّة: دولي بروخ، بروريا هوروفيتش؛ التّرجمة من العبريّة للعربيّة والتّدقيق 

AM اللّغوّي للعربيّة: إِسراء جمال ُزعبي؛؛ تصميم الجرافيك: أستوديو



لظلُّمةאיש ההולך אחרי לא יתהלך בחושך ا فِي  يمِشي  فال  يتَْبَعنِي  َمْن 
4

عيد الميالد 
مدخل

يمثّل عيد الميالد ميالَد يسوع. فكما جاء في العهد الجديد، ُولد يسوع ألّمه القّديسة مريم في بيت لحم، حيث 
تُقام اليوم كنيسة المهد.

يعتبر عيد الميالد أكثر األعياِد محبّة وشيوًعا في المجتمع المسيحّي، والّذي تحتفل به جميع التّيارات 
والطّوائف المسيحيّة. "قّداس منتصف اللّيل" هي الّصالة الُكبرى الّتي تقام ليلة العيد، إذ يلتقي المؤمنون 
ببعضهم البعض في الكنائس. وأشهرها تلك الّتي تقام في كنيسة المهد في بيت لحم. على مدار الّسنين، يُقرأ 
في القُّداس من الكتب المقّدسة وينشدون األناشيد والتّرانيم، الّتي تُبّث لكّل العالم وتحتّل مكانةً وأهّميّة ُكبرى. 
يُحتفل بالعيِد في 25 من ديسمبر في الكنائس الغربيّة، وفي الـ 7 من يناير في الكنائس الّشرقيّة. ينبع هذا 
االختالف في المواعيد من خالف التّيّارات حول الحساب الفلكّي الّدقيق لموعد والدة يسوع، وشمل هذا 

الخالف الكنائس فيما بعد. 

إّن والدة يسوع بحسب االعتقاد المسيحّي له أهّميّة بالغة لتاريخ البشريّة ومصيرها. فهناك شرٌّ كامٌن في 
الطبيعة البشريّة، مّما يجعل بني البشر محاطين بالمعاناة، الّتي ال يستطيعون التّغلّب عليها بأنفسهم، إنّما 
يحتاجون لنعمٍة إلهيّة. هذه النّعمة الّتي منحها هللا للنّاس تجلّت بإرسال ابنه الوحيد، يسوع، ليسري على 
األرض بصورة إنسان. قّدم يسوع لإلنسان نموذًجا وقدوةً للحياة األخالقيّة والطّاهرة، ففتح الطّريق للّسالكين 
ُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ  وراَءه للخالص من الّشر والخطأ. وكما جاء في العهد الجديد: "ألَنَّهُ هََكَذا أََحبَّ هللاَّ

اْلَوِحيَد لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ" )يوحنا 3: 16(.

العنصر المركزّي في عيد الميالد هو مفهوم النّور. فمولد يسوع يوصف في المصادر المسيحيّة كظهور 
النّور العظيم، كما يوصف يسوع بنور العالم والمخلّص الّذي أحضر النّور لإلنسانيّة. كما هناك استخدامات 
أخرى شبيهة لعنصر النّور في ثقافات وديانات مختلفة، وفي أماكن عديدة من حضارات العالم تُحتفل بأيّام 

الّشتاء أعياد نوٍر ونار زاهية. فالنّور والنّار يشيران إلى الحياة، الخير والِحكمة.

نتعّرف في هذه الوحدة التّعليميّة على المصادر، التّقاليد والعادات المرتبطة بعيد الميالد، والّتي تشّكل 
تمظهراته ومحتواه الفكرّي. نفتتح بطرح متنّوع لوالدة يسوع من أناجيل العهد الجديد، وباألخّص تلك الّتي 
تشّدد على عنصر النّور. ثّم ننتقل بالقسم الثّاني إلى طرح مفاهيم فكريّة ومجازيّة من العهد الجديد، الّتي 
تعرض رمزيّة النّور، وأهّميّة تجلّيه علنًا وفكرة أّن يسوع هو نور العالم. ثّم ننتقل إلى عنصر النّور في 
تراتيل العيد والطّقوس العائليّة، وندرك كيف أّن إضاءة الّشموع وزينة الّضوء ترمز إلى انتصار الحياة 
واألمل على الظاّلم – الّذي يرمز إلى الموت. ونقرأ في الختاِم وعظة البابا بعيد الميالد عام 2015، الّذي 

يدعو المؤمنين للّرحمة والّسالم، لنيل نعمة هللا ونور الخالص.



لظلُّمة ا فِي  يمِشي  فال  يتَْبَعنِي  َمْن 
5

 חג המולד
מבוא

חג המולד הוא חג הולדת יֵשוע. על פי הברית החדשה, נולד ישוע למרים הקדושה בבית 
לחם, במקום בו ניצבת כיום כנסיית המולד. 

חג המולד הינו החג האהוב והנפוץ ביותר בעולם הנוצרי, והוא נחגג על ידי כל הזרמים 
והעדות הנוצריים. 'מיסת חצות' היא התפילה הגדולה המתקיימת בליל החג בחצות, ובה 
מתאספים המאמינים בכנסיות. מפורסמת במיוחד היא המיסה הנערכת בכנסיית המולד 
בבית לחם. זה שנים מיסה זו, שבה קוראים בכתבי הקודש ושרים מזמורי תפילה, משודרת 
לכל העולם וזוכה להתעניינות רבה. החג נחוג ב-25 בדצמבר בכנסיות המערביות וב-7 
לינואר בכנסיות המזרחיות. השוני במועדים החל ממחלוקת בין הזרמים לגבי החישוב 

האסטרונומי של מועד לידתו המדויק של ישוע, והמשיך לפילוג בין הכנסיות בשל כך. 

להופעתו של ישוע עֵלי אדמות יש, על פי האמונה הנוצרית, משמעות הנוגעת לתולדותיו 
של המין האנושי ולגורלו. במין האנושי טמון רוע, הגורם לכך שחייהם של בני האדם יהיו 
רצופי סבל. על רוע זה בני האדם אינם מסוגלים להתגבר בכוחות עצמם ולכן הם זקוקים 
לחסד אלוהי. האל העניק לבני האדם את החסד בכך ששלח את בנו יחידו, ישוע, להופיע 
על פני האדמה בדמות אדם. ישוע העניק לבני האדם דוגמה ומופת לחיים מוסריים וטהורים 
ובכך ָפַתח ֶפַתח להולכים בדרכו להיגאל מן הרוע ומן החטא. כדברי הברית החדשה: "כי 
אהבה רבה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לא יֹאבד 

כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולם" )הבשורה על פי יוחנן 3: 16(.

מוטיב מרכזי בחג המולד הוא מוטיב האור. הולדתו של ישוע מתוארת במקורות הנוצריים 
כהופעתו של אור גדול, וישוע עצמו מתואר כאורו של עולם וכגואל שיביא אור לאנושות. 
שימושים דומים במוטיב האור מצויים בתרבויות ובדתות שונות, ובמקומות רבים בעולם 
נחגגים בימי חורף אלה חגי אור ואש ססגוניים. האור והאש מסמלים את החיים, הטוב 

והחכמה. 

ביחידת לימוד זו נכיר את המקורות, המסורות והמנהגים הקשורים בחג המולד והמעצבים 
את אופיו ואת תכניו הערכיים. נפתח בתיאורים שונים של הולדת ישוע מתוך הבשורות 
בברית החדשה, במיוחד כאלה המדגישים את אלמנט האור. בשלב השני נעבור לתיאורים 
רעיוניים ומטפוריים בברית החדשה המציגים את סמליות האור, את חשיבות חשיפתו 
ברבים ואת ישוע כאורו של עולם. בהמשך נבחן את ביטוייו של האור במילות מזמורי החג 
ובמנהגים המשפחתיים וניווכח כיצד הדלקת הנרות וקישוטי האור האחרים מסמלים את 
התגברות החיים והתקווה על החושך המסמל את המוות. לבסוף, נקרא את נאום האפיפיור 
בחג המולד של 2015, הקורא למאמינים לחמלה ושלום, ומציע להם את חסד האל ואת 

אור הגאולה. 
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نور البشارة: قصص والدة يسوع – مصادر العيد  
تُروى قّصة والدة يسوع ُكّل عام في الوقت الّذي يحتفل فيه المسيحيّون – غربًا وشرقًا- بعيد الميالد. هناك 
العديد من المصادر الّتي تروي قصة والدة يسوع. ُكّل مصدر ُكتب لجمهور معيّن من النّاس، وشّدد على 

جوانب مختلفة في القّصة.

1

אור הבשורה: סיפורי הולדת ישוע – מקורות החג

סיפור הולדת ישוע מסופר בכל שנה במועד בו מציינים בעולם הנוצרי – הן המערבי והן 

המזרחי – את חג המולד. ישנם מגוון מקורות המספרים את סיפור הלידה. כל מקור נכתב 

לקהל אחר ומדגיש היבטים שונים בסיפור.
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היריון מרים הקדושה – הבשורה על פי מתי 1: 18–25

תיאור לידת ישוע בבשורה על פי מתי מדגיש את הנס ואת המעורבות האלוהית בלידה, 

וכן את הקשר בין שמו של ישוע לבין שליחותו.

ָּכְך ָהְיָתה ֻהֶּלֶדת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח: ִמְרָים ִאּמֹו ָהְיָתה ְמאֶֹרֶסת ְליֹוֵסף ּוְבֶטֶרם ִהְתַאֲחדּו ִנְמְצָאה ָהָרה 
ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש. יֹוֵסף ַּבֲעָלּה, ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ְוֹלא ָרָצה ְלַהִּציג אֹוָתּה ְלֶחְרָּפה, ֶהְחִליט ְלַׁשֵּלַח אֹוָתּה 
ַּבֵּסֶתר. ְּבעֹוד ֶׁשָהָיה ְמַהְרֵהר ָּבֶזה ִנְרָאה ֵאָליו ַמְלַאְך הֱאֹלִהים. ַּבֲחלֹום ְוָאַמר: "יֹוֵסף ֶּבן ָּדִוד, ַאל 
ַּתְחׁשֹׁש ָלַקַחת ֵאֶליָך ֶאת ִמְרָים ִאְׁשְּתָך, ִּכי ֲאֶׁשר הֹוָרה ָּבּה ֵמרּוַח ַהּקֶֹדׁש הּוא. ִהיא יֹוֶלֶדת ֵּבן ְוַאָּתה 
ִּתְקָרא ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע, ִּכי הּוא יֹוִׁשיַע ֶאת ַעּמֹו ֵמַחּטֹאֵתיֶהם. ָּכל ֶזה ֵאַרע ְלַמַען ִיְתַקֵּים ַמה ֶּׁשִּדֵּבר ֲאדָֹני 
ְּבִפי ַהָּנִביא: "ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל" )ישעיה ז, יד(. ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהִקיץ 
יֹוֵסף ִמְּׁשָנתֹו ְוָעָׂשה ְּכִפי ֶׁשִּצָּוהּו ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים. הּוא ָלַקח ֵאָליו ֶאת ִאְׁשּתֹו ִמְּבִלי ֶׁשָּיַדע אֹוָתּה 

ַעד ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֵּבן, ְוָקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע. 

حبل مريم بيسوع من الّروح القدس، متى 1: 18–25

هذا وصف لوالدة يسوع كما جاء في إنجيل متى، يشّدد على المعجزة اإللهيّة والعون اإللهّي في عمليّة 
الوالدة، وكذلك عالقة تسمية يسوع ورسالته.

هُ َمريَُم َمْخطوبَةً ليوسَف، فَتبيََّن قَْبَل أْن تَْسُكَن َمَعهُ أنَّها ُحْبلى ِمَن  هِذِه سيَرةُ ميالِد يَسوَع الَمسيِح: كانَت أُمُّ
ا. وبَينَما هَو  وِح القُُدِس. وكاَن يوسُف َرُجالً صالًِحا فَما أراَد أْن يْكِشَف أْمَرها، فَعَزَم على أْن يَتُرَكها ِسّرً الرُّ
. في الُحلُِم وقاَل لَه: ))يا يوسُف اَبَن داوَد، ال تَخْف أْن تأُخَذ َمْريَم  بِّ ُر في هذا األْمِر، ظَهََر لَه َمالُك الرَّ يُفَكِّ
وِح القُُدِس، وَستَلُِد اَبناً تُسّميِه يَسوَع، ألنَّهُ يَُخلُِّص شْعبَهُ ِمْن َخطاياهُْم((. َحَدَث  اَمرأةً لَك. فَهَي ُحْبلى ِمَن الرُّ
ا  : ))َستْحبَُل الَعْذراُء، فتَلُِد اَْبناً يُْدعى ))ِعّمانوئيَل((، أي هللاُ َمَعنا. فلمَّ بُّ بلِساِن النَّبيِّ هذا ُكلُّه لِيَتِمَّ ما قاَل الرَّ
. فَجاَء باَْمَرأتِِه إلى بَيتِه، ولِكنَّهُ ما َعَرفَها حتّى ولََدِت اَْبنَها  بِّ قاَم يوسُف ِمَن النَّوِم، َعِمَل بِما أَمَرهُ َمالُك الرَّ

فََسّماهُ يَسوَع. 

א أ
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حبل مريم بيسوع من الروح القدس، لوقا 2: 1–20

هذا وصف لوالدة يسوع كما جاء في إنجيل لوقا، يشّدد على الّسياق التّاريخّي للحدث ولظروف والدة 
يسوع كتحقيق النّبّوة لمريم ويوسف. كما يؤّكد على الّرسالة الهاّمة الّتي ُكلّف بها يسوع.

ُل َجَرى إِْذ َكاَن  فِي تِْلَك األَيَّاِم َصَدَر أَْمٌر ِمْن أُوُغْسطَُس قَْيَصَر بِأَْن يُْكتَتََب ُكلُّ اْلَمْسُكونَة. َوهََذا ااِلْكتِتَاُب األَوَّ
ِكيِرينِيُوُس َوالَِي ُسوِريَّةَ.  فََذهََب اْلَجِميُع لِيُْكتَتَبُوا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َمِدينَتِِه. فََصِعَد يُوُسُف أَْيضاً ِمَن اْلَجلِيِل ِمْن 
َمِدينَِة النَّاِصَرِة إِلَى اْليَهُوِديَِّة إِلَى َمِدينَِة َداُوَد الَّتِي تُْدَعى بَْيَت لَْحٍم لَِكْونِِه ِمْن بَْيِت َداُوَد َوَعِشيَرتِِه.  لِيُْكتَتََب 
طَْتهُ  ْت أَيَّاُمهَا لِتَلَِد. فََولََدِت اْبنَهَا اْلبِْكَر َوقَمَّ َمَع َمْريََم اْمَرأَتِِه اْلَمْخطُوبَِة َوِهَي ُحْبلَى. َوبَْينََما هَُما هُنَاَك تَمَّ
يَن يَْحُرُسوَن  َوأَْضَجَعْتهُ فِي اْلِمْذَوِد إِْذ لَْم يَُكْن لَهَُما َمْوِضٌع فِي اْلَمْنِزِل. َوَكاَن فِي تِْلَك اْلُكوَرِة ُرَعاةٌ ُمتَبَدِّ
بِّ أََضاَء َحْولَهُْم فََخافُوا َخْوفاً َعِظيماً.  بِّ َوقََف بِِهْم َوَمْجُد الرَّ ِحَراَساِت اللَّْيِل َعلَى َرِعيَّتِِهْم.  َوإَِذا َمالَُك الرَّ
ُرُكْم بِفََرٍح َعِظيٍم يَُكوُن لَِجِميِع الشَّْعِب: أَنَّهُ ُولَِد لَُكُم اْليَْوَم فِي َمِدينَِة  فَقَاَل لَهُُم اْلَمالَُك: »الَ تََخافُوا. فَهَا أَنَا أُبَشِّ
.  َوهَِذِه لَُكُم اْلَعالََمةُ: تَِجُدوَن ِطْفالً ُمقَمَّطاً ُمْضَجعاً فِي ِمْذَوٍد«.  َوظَهََر بَْغتَةً  بُّ َداُوَد ُمَخلٌِّص هَُو اْلَمِسيُح الرَّ
ِ فِي األََعالِي َوَعلَى األَْرِض السَّالَُم  َماِويِّ ُمَسبِِّحيَن هللاَ َوقَائِلِيَن :اْلَمْجُد ِلَّ َمَع اْلَمالَِك ُجْمهُوٌر ِمَن اْلُجْنِد السَّ
َعاةُ بَْعُضهُْم لِبَْعٍض: »لِنَْذهَِب اآلَن إِلَى  َماِء قَاَل الرُّ ا َمَضْت َعْنهُُم اْلَمالَئَِكةُ إِلَى السَّ ةُ.  َولَمَّ َوبِالنَّاِس اْلَمَسرَّ
«.  فََجاُءوا ُمْسِرِعيَن َوَوَجُدوا َمْريََم َويُوُسَف َوالطِّْفَل  بُّ بَْيِت لَْحٍم َونَْنظُْر هََذا األَْمَر اْلَواقَِع الَِّذي أَْعلََمنَا بِِه الرَّ
بُوا  . َوُكلُّ الَِّذيَن َسِمُعوا تََعجَّ بِيِّ ا َرأَْوهُ أَْخبَُروا بِاْلَكالَِم الَِّذي قِيَل لَهُْم َعْن هََذا الصَّ ُمْضَجعاً فِي اْلِمْذَوِد.  فَلَمَّ
َعاةُ َوهُْم  َرةً بِِه فِي قَْلبِهَا. ثُمَّ َرَجَع الرُّ ا َمْريَُم فََكانَْت تَْحفَظُ َجِميَع هََذا اْلَكالَِم ُمتَفَكِّ َعاِة. َوأَمَّ ا قِيَل لَهُْم ِمَن الرُّ ِممَّ

ُدوَن هللاَ َويَُسبُِّحونَهُ َعلَى ُكلِّ َما َسِمُعوهُ َوَرأَْوهُ َكَما قِيَل لَهُْم. يَُمجِّ

ב ب
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היריון מרים הקדושה – הבשורה על פי לוקס 2: 1–20

תיאור הולדת ישוע בבשורה על פי לוקס מדגיש את ההקשר ההיסטורי של האירוע ואת 

נסיבות הלידה כהגשמת הנבואה למרים וליוסף. כמו כן, התיאור מדגיש את השליחות 

החשובה שהוטלה על ישוע. 

ַּבָּיִמים ָהֵהם ָיָצא ַצו ֵמֵאת ַהֵּקיָסר אֹוגּוְסטֹוס ַלֲערְֹך ִרּׁשּום ּתֹוָׁשִבים ְּבָכל ָהֲאָרצֹות. ַהִּמְפָקד ַהֶּזה, 
ָהִראׁשֹון, ֶנֱעַרְך ִּבְהיֹות ִקיֶרְניֹוס ְנִציב סּוְרָיה. ַהּכֹל ָהְלכּו ְלִהְתַּפֵּקד, ִאיׁש ִאיׁש ְלִעירֹו. ְוַגם יֹוֵסף 
ֶׁשָהָיה ִמֵּבית ָּדִוד ּוִמִּמְׁשַּפְחּתֹו, ָעָלה ִמן ַהָּגִליל ֶאל ְיהּוָדה, ֵמָהִעיר ָנְצַרת ְלִעיר ָּדִוד ַהִּנְקֵראת ֵּבית 
ֶלֶחם, ְלִהְתַּפֵּקד ִעם ִמְרָים ֲארּוָסתֹו ְוִהיא ָהָרה. ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ָׁשם ָמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת, ְוִהיא ָיְלָדה ֶאת 
ְּבָנּה ַהְּבכֹור. ְלַאַחר ֶׁשִחְּתָלה אֹותֹו ִהְׁשִּכיָבה אֹותֹו ְּבֵאבּוס )=ִמתקן המשמש להאכלת בהמות(, ִּכי 
ֹלא ָהָיה ָלֶהם ָמקֹום ַּבָּמלֹון. ְּבאֹותֹו ֶחֶבל ֶאֶרץ ָהיּו רֹוִעים ֶׁשָּנֲהגּו ָלגּור ַּבָשֶֹדה ְוִלְׁשמֹר ַעל ֶעְדָרם 
ְּבַאְׁשמּורֹות ַהַּלְיָלה. ְלֶפַתע ִנַּצב ֲעֵליֶהם ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ּוְכבֹוד ה' ָנַגּה ְסִביָבם. ֵהם ִנְבֲהלּו ַעד 
ְמאֹד אּוָלם ַהַּמְלָאְך ָאַמר ָלֶהם: "ַאל ִּתְפֲחדּו ִּכי ִהְנִני ְמַבֵשֹר ָלֶכם ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ְלָכל 
ָהָעם. ַהּיֹום נֹוַלד ָלֶכם מֹוִׁשיַע ְּבִעיר ָּדִוד, הּוא ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון, ְוֶזה ָלֶכם ָהאֹות: ִּתְמְצאּו ִּתינֹוק 
ְמֻחָּתל ׁשֹוֵכב ְּבֵאבּוס". ִּפְתאֹום ָהיּו ְלַיד ַהַּמְלָאְך ֲהמֹון ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוֵהָּמה ְמַהְלִלים ֶאת ָהֱאֹלִהים 
ְואֹוְמִרים: "ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ַּבְּמרֹוִמים, ּוָבָאֶרץ ָׁשלֹום ַעל ְּבֵני ָאָדם ֲאֶׁשר אֹוָתם ָרָצה". ְלַאַחר ֶׁשָעלּו 
ַהַּמְלָאִכים ֵמֲעֵליֶהם ַהָּׁשַמְיָמה, ָאְמרּו ָהרֹוִעים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו: "ּבֹואּו ֵנֵלְך ַעד ֵּבית ֶלֶחם ְוִנְרֶאה ֶאת 
ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָקָרה, ַמה ֶּׁשֱאֹלִהים הֹוִדיַע ָלנּו". ֵהם ָהְלכּו ַמֵהר ּוָמְצאּו ֶאת ִמְרָים ְויֹוֵסף ְוֶאת 
ַהִּתינֹוק ַהּׁשֹוֵכב ָּבֵאבּוס. ַּכֲאֶׁשר ָראּו אֹותֹו ִהְׁשִמיעּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ָלֶהם ַעל אֹודֹות ַהֶּיֶלד ַהֶּזה. 
ָּכל ַהּׁשֹוְמִעים ָּתְמהּו ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשָאְמרּו ָלֶהם ָהרֹוִעים, ַאְך ִמְרָים ָׁשְמָרה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ְוָׁשְקָלה אֹוָתם ְּבִלָּבּה. ְלַאַחר ִמֵּכן ָחְזרּו ָהרֹוִעים ְּכֶׁשֵהם ְמַהְלִלים ּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָּכל 

ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְוָראּו ְּכִפי ֶּׁשֶּנֱאַמר ָלֶהם.
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הברית החדשה 

לכתבי הקודש הנוצריים שני חלקים. החלק הראשון מכונה: 'הברית הישנה' וכולל את 

ספרי התנ"ך )בסדר מעט שונה מסדר התנ"ך היהודי( ובכמה מהכנסיות נכללים בחלק 

זה גם כמה מהספרים החיצוניים. החלק השני של הכתבים הנוצריים מכונה: 'הברית 

החדשה' וכולל ארבעה ספרי בשורות, המתארים את חייו ואת פועלו של ישוע: מתי, 

מרקוס, לוקס ויוחנן; ספר מעשי השליחים, המתאר את פועלם של שנים עשר תלמידיו 

הקרובים של ישוע; 21 איגרות ששלח פאולוס אל הקהילות הנוצריות הראשונות; 

ולבסוף ספר חזון יוחנן, המתאר את אחרית הימים.

العهد الجديد:
الكتب المقّدسة المسيحيّة قسمان. القسم األّول يدعى "العهد القديم"، يشمل كتب التّوراة )بترتيب يختلف قلياًل 
عن التّوراة اليهوديّة(، وبقسم من الكنائس يشمل أيًضا قسًما من الكتب الخارجيّة. القسم الثّاني يدعى "العهد 
الجديد" ويشمل أربعة أناجيل، الّتي تصف حياة يسوع وأفعاله- متّى، مرقس، لوقا ويوحنا، وسفر أعمال 
الّرسل الّذي يصف أفعال االثني عشر تلميذ المقّربين ليسوع، 21 رسالة أرسلها بولص للجماعات المسيحيّة 

األولى، وكتاب رؤيا يوحنا الّذي يصف آخر األيّام.
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אוגוסטוס קיסר 

אוגוסטוס קיסר היה ראשון קיסרי רומא ומשל בה 57 שנים. אוגוסטוס, שפירוש שמו 

הוא 'הנשגב, המרהיב'', חי משנת 63 לפני הספירה ועד לשנת 14 לספירה, ובמהלך 

חייו שם קץ למלחמות האזרחים של תקופת הרפובליקה, הרחיב את גבולות רומא וכונן 

את ה"פקס רומנה", הסכם השלום הרומי שהחזיק כמאתיים שנה לאחריו. הוא היה 

בנו המאומץ של יוליוס קיסר ושם משפחתו המאומץ, קיסר, הפך לתואר הרשמי של 

שליטים רבים שבאו אחריו.

أغسطس قيصر
أغسطس قيصر هو أّول إمبراطور لروما على مدار 57 عاًما. أّما اسمه فيعني "الجليل والمهيب"، ولد 
عام 63 قبل الميالد حتّى عام 14 بعد الميالد. على مدار حياته وضع حّدًا للحروب األهليّة في الجمهوريّة، 
وّسع من رقعة روما وأنشأ "باكس رومانا" حقبة من الّسالم الّرومانّي الّذي استمّر مئتْي عام بعده. وكان 
ابن يوليوس قيصر المتبنّى، واسم عائلته قيصر، االسم الّذي صار مَع الوقت لقبًا رسميًّا للحّكام من بعده.
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?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

 1. صفوا مشاعر ُكّل من الّشخصيّات المختلفة  في القصص )مريم، يوسف، الّرعاة( عندما سمعوا الوحي

    والوعد اإللهّي.
2.إلى ماذا يرمز مكان والدة يسوع، وإلى ماذا ترمز ظروف والدته المميّزة؟

3.ما هي الّرسالة الُملقاة على يسوع، وما عالقة تسميته برسالته؟

 4.يصف إنجيل لوقا يسوع مستلقيًا عند والدته في اْلِمْذَوِد أي معلف البهائم بداًل من سرير في فندٍق. ما

    هي الّرسالة الهاّمة الّتي يتعلّمها تالميذ يسوع من هذا المشهد؟
 5. قارنوا بين الوصفْين لوالدة يسوع في كال اإلنجيلْين. ما هي أوجه الّشبه؟ وما هي الفروقات الجوهريّة؟

    كيف ممكن تفسير هذه الفروقات برأيكم؟
 6.إّن التّجلّي اإللهّي يوصف كظهور النّور: "نور الّرّب". تتّضح هالة النّور أيًضا في رسمة الفنّان

    الهولندّي فان هونثورست. لماذا برأيكم وصف التّجلّي بالنّور؟
7.هل تضّم ثقافتكم قّصة والدة نبّي فيها معجزة؟ ابحثوا عن نقاط مشتركة بينها وبين قّصة والدة يسوع.

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1.נסו לתאר את תחושותיהן של הדמויות השונות המתוארות בסיפורים )מרים, יוסף,
    הרועים(. כיצד הרגישו למשמע ההתגלות וההבטחה האלוהית?

2.מה מסמל מקום לידתו של ישוע ומה מסמלים תנאי לידתו הייחודיים?
3.מהי השליחות המוטלת על ישוע ומה הקשר בין שמו לבין שליחותו?

 4.הבשורה על פי לוקס מתארת את ישוע שוכב בֵאבוס של בהמות במקום במיטת מלון.
    איזה מסר חשוב לומדים מכך תלמידי ישוע? 

 5.השוו בין שני התיאורים של לידת ישוע ושל ההתגלות בשתי הבשורות. מהם קווי הדמיון?
    מהם ההבדלים המשמעותיים? כיצד ניתן להסביר את ההבדלים, לדעתכם.ן?

 6. תיאור ההתגלות האלוהית מתואר כהופעת אור: "כבוד ה' ָנַגּה סביבם". הילת האור ניכרת
    גם מהתמונה של הצייר ההולנדי ואן הונת'ורסט. מדוע לדעתכם.ן מתוארת ההתגלות כאור?

7.האם במסורת שלכם.ן ישנו סיפור לידה ניסי של נביא? חפשו קווי דמיון לסיפור הולדת ישוע. 
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"والدة يسوع": العمل الفنّي لجيرارد فان هونثورست، 1622
"לידת ישוע": ציור מעשה ידי חרארד ואן הונת'ורסט, 1622

ג ج
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والدة يسوع كتحقيق الوعد اإللهّي والنّبّوة من "العهد 
القديم" – إنجيل متى 2: 1–12

تصف المصادر المسيحيّة والدة يسوع كتحقيق للنّبّوة الّتي ُذكرت في "العهد القديم". في الفقرة التّالية، 
وصف للقاء هيرودس ملك الجليل ومجوس من المشرق العارفين بالنّجوم، حيث رأوا نجمةَ يسوع.

ا ُولَِد يَسوُع في بَيَت لَْحِم اليَهوِديَِّة، على َعْهِد الَملِِك ِهيروُدَس، جاَء إلى أُوُرشليَم َمجوٌس ِمَن الَمشِرِق  ولمَّ
وقالوا: ))أيَن هَو الَمولوُد، َملُِك اليَهوِد؟ َرأَْينا نَْجَمهُ في الَمْشِرِق، فَِجْئنا لِنَْسُجَد لَه((. وَسِمَع الَملُِك ِهيروُدُس، 
فاَْضطََرَب هَو وُكلُّ أُوُرشليَم. فَجَمَع ُكلَّ ُرؤساِء الَكهَنِة وُمَعلِّمي الشَّْعِب وسألَهُم: ))أيَن يولَُد الَمسيُح؟(( 
ْغرى في  : ))يا بَيَت لَْحُم، أرَض يَهوذا، ما أنِت الصُّ فأجابوا: ))في بَيَت لَْحِم اليَهوِديَِّة، ألنَّ هذا ما َكتََب النَبِـيُّ
ا وتَحقََّق ِمْنهُم َمتى  ُمُدِن يَهوذا ألنَّ ِمنِك يَْخُرُج َرئيٌس يَرعى َشْعبـي إِسرائيَل((. فََدعا هيروُدُس الَمجوَس ِسّرً
ظَهََر النَّْجُم، ثُمَّ أرَسلَهُم إلى بَيَت لَْحَم وقاَل لَهُم: ))اَْذهَبوا واَْبَحثوا جيًَّدا َعِن الطِّفِل. فإذا وَجْدتُموهُ، فأَْخبِروني 
ا َسِمعوا كالَم الَملِِك اَْنَصَرفوا. وبَينَما هُْم في الطَّريِق إذا النَّْجُم الّذي َرأَْوهُ  حتّى أذهََب أنا أيًضا وأْسُجَد لَه((. فلمَّ
ا،  ا َرأوا النَّْجَم فَِرحوا فََرًحا َعظيًما ِجّدً في الَمْشرِق، يَتَقَدَُّمهُْم حتّى بَلََغ المكاَن الّذي فيِه الِِّطفُل فَوقََف فَْوقَه. فلمَّ
ِه َمْريََم. فَرَكعوا وَسَجدوا لَه، ثُمَّ فَتَحوا أَْكياَسهُْم وأْهَدْوا إلَيِه َذهَبًا وبَخوًرا  وَدَخلوا البَيَت فَوَجدوا الطِّْفَل مَع أُمِّ
ا. وأْنَذَرهُُم هللاُ في الُحلُِم أْن ال يَرِجعوا إلى هيروُدَس، فأَخذوا طَريقًا آَخَر إلى باِلِدِهم. )متى 2: 1–12( وُمّرً

ד د

?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

1. أين ولد يسوع بحسب التّقاليد المسيحيّة ومتى؟

2. كيف عرف ُحكماء الّشرق مكان والدة يسوع، وكيف عرف ذلك رؤساء الكهنة ومعلّمو الّشعوب؟

3. ما هو مفهوم ضوء النّجمة فوق بيت معيّن؟ قارنوا بين ضوء النّجمة وتجلّي النّور في إنجيل لوقا.

 4. لماذا برأيكم تأّكد بشكل دقيق الملك هيرودس من مكان والدة ملك اليهود؟ ما الّذي خطّط له؟ ولماذا لم

     ينفّذ ذلك؟

לפני התיקון
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לידת ישוע כהתגשמות ההבטחה האלוהית והנבואות 
שב'ברית הישנה' – הבשורה על פי מתי 2: 1–12

המקורות הנוצרים מתארים את לידתו של ישוע כהתגשמות נבואות קדומות המופיעות 

ב'ברית הישנה'. בקטע הבא, מתואר מפגש בין הורדוס מושל הגליל לבין 'חכמים מן 

המזרח' הקוראים בכוכבים, אשר חזו בכוכבו של ישוע.

ְּבֵעת ֶׁשּנֹוַלד ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ִּביֵמי הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶלְך, ָּבאּו ִלירּוָׁשַלִים ֲחָכִמים ִמן ַהִּמְזָרח. ָׁשֲאלּו: 
"ֵהיָכן ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר נֹוָלד? ִּכי ָרִאינּו ֶאת ּכֹוָכבֹו ַּבִּמְזָרח ּוָבאנּו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות לֹו". ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע זֹאת 
הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶלְך ִנְדַהם הּוא ְוָכל ְירּוָׁשַלִים ִעּמֹו. הּוא ִּכֵּנס ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ְוסֹוְפֵרי ָהָעם ְוָׁשַאל 
אֹוָתם ֵאיפֹה ִיָּוֵלד ַהָּמִׁשיַח. ָאְמרּו לֹו: "ְּבֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ִּכי ֵכן ִנְכַּתב ַעל ְיֵדי ַהָּנִביא: 'ְוַאָּתה ֵּבית ֶלֶחם 
ֶאֶרץ ְיהּוָדה, ֵאיְנָך ָצִעיר ְּבַאּלּוֵפי ְיהּוָדה, ִּכי ִמְּמָך ֵיֵצא מֹוֵׁשל ֲאֶׁשר ִיְרֶעה ֶאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל'". ָאז ָקָרא 
הֹוְרדֹוס ַּבֲחַׁשאי ְלַחְכֵמי ַהִּמְזָרח ּוֵבֵרר ֶאְצָלם ָמַתי הֹוִפיַע ַהּכֹוָכב. ַאֲחֵרי ֵכן ָׁשַלח אֹוָתם ְלֵבית ֶלֶחם 
ְּבָאְמרֹו: "ְלכּו ִחְקרּו ֵהיֵטב ַעל אֹודֹות ַהֶּיֶלד ְוַכֲאֶׁשר ִּתְמְצאּו אֹותֹו הֹוִדיעּו ִלי ְּכֵדי ֶׁשָאבֹוא ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה לֹו 
ַּגם ֲאִני". ֵהם ָׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶּמֶלְך ְוָהְלכּו ְוִהֵּנה ַהּכֹוָכב ֶׁשָראּו ַּבִּמְזָרח ִהְתַקֵּדם ִלְפֵניֶהם ַעד ֲאֶׁשר ָּבא 
ְוֶנֱעַמד ֵמַעל ַלָּמקֹום ֶׁשָהָיה ָׁשם ַהֶּיֶלד. ִּכְראֹוָתם ֶאת ַהּכֹוָכב ָׂשְמחּו ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַעד ְמאֹד. ֵהם ִנְכְנסּו 
ַלַּבִית ְוָראּו ֶאת ַהֶּיֶלד ִעם ִמְרָים ִאּמֹו. ָנְפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ְוִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ּוָפְתחּו ֶאת ְצרֹורֹוֵתיֶהם ְוִהִּגיׁשּו לֹו 
ַמָּתנֹות: ָזָהב ּוְלבֹוָנה ָומֹור. ְלַאַחר ֶׁשֻהְזֲהרּו ַּבֲחלֹום ֶׁשֹּלא ַלֲחזֹר ֶאל הֹוְרדֹוס ָיְצאּו ְלַאְרָצם ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת. 

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. היכן נולד ישוע לפי המסורת הנוצרית ומתי?
 2. כיצד ידעו חכמי המזרח מהו מקום הולדת ישוע וכיצד ידעו זאת ראשי הכוהנים וסופרי

     העם? 

 3. מהי משמעותו של כוכב המסמן באורו בית מסוים? השוו את תיאור הכוכב המאיר לתיאור
     ההתגלות כאור בבשורה על פי לוקס.

 4. מדוע לדעתכם.ן בירר הורדוס המלך את מקום הולדתו המדויק של 'מלך היהודים'? מה
     הוא תכנן לעשות? מדוע לא יצא הדבר אל הפועל?
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המלך הורדוס  

הוְֹרדוֹס היה מלך יהודה משנת 37 ועד שנת 4 לפני הספירה. מינויו היה בשליחות 

הרומאים, והוא עורר התנגדות רבה מצד קבוצות שונות בממלכת יהודה, בעיקר מצד 

הפרושים והנוצרים הראשונים. הורדוס, שכונה 'המלך הבנאי', נודע במפעלי הבנייה 

הגדולים והמפוארים שלו. בין השאר בנה מחדש, הרחיב ופיאר את בית המקדש, בנה 

עיר נמל גדולה בקיסריה, וכן ארמונות מקלט פרטיים במצדה ובהרודיון, שם אף נקבר. 

בברית החדשה הורדוס מתואר כשליט אכזר אשר הורה להרוג את כל הילדים בבית 

לחם, לאחר שנודע לו כי תינוק שנולד שם הוא משיח בן דוד. 

המידע על הורדוס לקוח בעיקר מספריו של ההיסטוריון היהודי, בן המאה הראשונה 

לספירה, יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלביוס(. 

الملك هيرودس
كان هيرودس ملك يهوذا منذ عام 37 حتّى عام 4 قبل الميالد. ُعيّن في فترة االمبراطوريّة الّرومانيّة، 
وتعّرض لمعارضة شديدة من مجموعات مختلفة في يهوذا، باألخّص من قبل الفريسيّين والمسيحيّين 
األوائل. هيرودس والّذي لقّب بـِ "الملك البنّاء"، اشتُهر بمشاريع البناء الُعظمى والفاخرة. كما قام بترميم معبد 
القدس الكبير وتوسيعه، كما بنى مدينة ساحليّة ُكبرى في قيساريا، إضافةً إلى المالجئ الخاّصة في مسعدة 
ر الملك هيرودس كحاكم طاغٍ أمر بقتل جميع أطفال  وهيروديون، وهُناك تّم دفنه. أّما في العهد الجديد فُصوِّ
بيت لحم، بعد أن عرف أّن الطّفل المولود هناك هو المسيح بن داوود. المعلومات حول هيرودس مأخوذة 

من كتب المؤّرخ اليهودّي، منذ القرن األّول ميالدّي، يوسف بن متتياهو )يوسيفوس فالفيوس(
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يسوع هو نور العالم  
االقتباسات التّالية مأخوذة من العهد الجديد، تطرح المفهوم الفكرّي والمجازّي للنّور باعتباره الخير والعطاء، 
والتّناقضات بين النّور والظّلمة ودور اإلنسان في إنارة من حوله. تمثّل شخصيّة يسوع حضور النّور في 

العالم وتأثير الّشخص في إنارة َما حوله.

2

ישוע כאור העולם 
הקטעים הבאים מתוך הברית החדשה עוסקים במשמעותו הרעיונית והמטפורית של האור 

כטוב וכשפע, בניגודים שבין האור והחושך ובתפקיד האדם להאיר לסביבתו. דמותו של ישוע 

מייצגת את הנכחת האור בעולם ואת השפעת האדם המואר על סביבתו.

האור האמיתי בא אל העולם: הבשורה על פי יוחנן 1: 1–5 

ְּבֵראִׁשית ָהָיה ַהָּדָבר, ְוַהָּדָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים ֵואֹלִהים ָהָיה ַהָּדָבר. הּוא ָהָיה ְּבֵראִׁשית ִעם 
ָהֱאֹלִהים ַהּכֹל ִנְהָיה ַעל ָיָדיו ּוִמַּבְלָעָדיו ֹלא ִנְהָיה ָּכל ֲאֶׁשר ִנְהָיה. ּבֹו ָהיּו ַחִּיים ְוַהַחִּיים ָהיּו ָהאֹור 
ִלְבֵני ָהָאָדם. ְוָהאֹור ֵמִאיר ַּבחֶֹׁשְך ְוַהחֶֹׁשְך ֹלא ִהִשֹיגֹו. ִאיׁש ָהָיה ָׁשלּוַח ֵמֵאת ֱאֹלִהים ּוְׁשמֹו יֹוָחָנן. 
הּוא ָּבא ְלֵעדּות, ְלָהִעיד ַעל ָהאֹור ְּכֵדי ֶׁשַעל ִּפיו ַיֲאִמינּו ַהּכֹל. הּוא ֹלא ָהָיה ָהאֹור; הּוא ָּבא ְלָהִעיד 

ַעל ָהאֹור. ָהאֹור ָהֲאִמִּתי, ַהֵּמִאיר ְלָכל ָאָדם, ָּבא ֶאל ָהעֹוָלם.

النّور الحقّيقّي قدم إلى العالم: إنجيل يوحنا 1: 1–5
.َ ِ َوَكاَن اْلَكلَِمةُ للاَّ في اْلبَْدِء َكاَن اْلَكلَِمةُ َواْلَكلَِمةُ َكاَن ِعْنَد للاَّ

  .ِ َهَذا َكاَن فِي اْلبَْدِء ِعْنَد للاَّ
ا َكاَن.   ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن َوبَِغْيِرِه لَْم يَُكْن َشْيٌء ِممَّ

فِيِه َكانَِت اْلَحيَاةُ َواْلَحيَاةُ َكانَْت نُوَر النَّاِس
 َوالنُّوُر يُِضيُء فِي الظُّْلَمِة َوالظُّْلَمةُ لَْم تُْدِرْكهُ.

א أ
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نور الجسد: إنجيل لوقا, 11: 33–36  
في إطار الوعظة في يهوذا، يشبّه يسوع العين والجسد بالّسراج والنير، ويوّضح أّن على النّور أن يتجلّى 

بالعلن ال خفيةً.
اِخلُوَن النُّوَر. لَْيَس أََحٌد يُوقُِد ِسَراًجا َويََضُعهُ فِي ِخْفيٍَة، َوالَ تَْحَت اْلِمْكيَاِل، بَْل َعلَى اْلَمنَاَرِة، لَِكْي يَْنظَُر الدَّ

يَرةً فََجَسُدَك يَُكوُن  ِسَراُج اْلَجَسِد هَُو اْلَعْيُن، فََمتَى َكانَْت َعْينَُك بَِسيطَةً فََجَسُدَك ُكلُّهُ يَُكوُن نَيًِّرا، َوَمتَى َكانَْت ِشرِّ
ُمْظلًِما.

اُْنظُْر إًِذا لِئاَلَّ يَُكوَن النُّوُر الَِّذي فِيَك ظُْلَمةً. فَإِْن َكاَن َجَسُدَك ُكلُّهُ نَيًِّرا لَْيَس فِيِه ُجْزٌء ُمْظلٌِم، يَُكوُن نَيًِّرا ُكلُّهُ، 
َراُج بِلََمَعانِِه. َكَما ِحينََما يُِضيُء لََك السِّ

אני אור העולם: הבשורה על פי יוחנן 8: 12 

ֵיׁשּוַע הֹוִסיף ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: "ֲאִני אֹור ָהעֹוָלם. ִאיׁש ַההֹוֵלְך ַאֲחַרי ֹלא ִיְתַהֵּלְך ַּבחֶֹׁשְך, ֶאָּלא 
אֹור ַהַחִּיים ִיְהֶיה לֹו״.

אור הגוף: הבשורה על פי לוקס, 11: 33–36  
במסגרת דברי ההטפה ביהודה, ממשיל ישוע את העין והגוף לנר ומנורה, ומסביר כי על 

האור להתגלות ברבים, לא להיסתר.

ֵאי  נֹוָרה ְלַמַען ִיְראּו בָּ י ְיִשֵׂמהּו ַעל ַהמְּ ֶתר אֹו ַתַחת ָהֵאיָפה )קערה( כִּ סֵּ ֵאין ַמְדִליק ֵנר ָלׂשֹּום בַּ
ל ּגּוְפָך ֵיאֹור ּוִבְהיֹוָתּה ָרָעה  ם כָּ י ִתְהֶיה ְתִמיָמה גַּ ִית ֶאת אֹורֹו. ֵנר ַהּגּוף הּוא ָהָעִין ָלֵכן ֵעיְנָך כִּ ַהבַּ
ּלֹו אֹור ְוֵאין ּבֹו  ה ִאם ּגּוְפָך כֻּ ָך. ְוִהנֵּ ִקְרבֶּ ר בְּ ְך ָהאֹור ֲאֶשׁ ן ֶיְחַשׁ ֶמר ָלְך פֶּ ן ִהשָּׁ ם ּגּוֶפָך. ַעל כֵּ ְך גַּ ְוָחַשׁ

ְבַרק ָנְגהֹו. ר בִּ ִאּלּו ָיִאיר ְלָך ַהנֵּ ּלֹו כְּ ְך ָאז ֵיאֹור כֻּ ַבר חֶשׁ ל דְּ כָּ

أَنَا ُهَو نُوُر اْلَعالَِم: إنجيل يوحنا 8: 12
ثُمَّ َكلََّمُهْم يَُسوُع أَْيضاً قَائاِلً: »أَنَا ُهَو نُوُر اْلَعالَِم. َمْن يَْتبَْعنِي فالَ يَْمِشي فِي الظُّْلَمِة بَْل يَُكوُن لَهُ نُوُر اْلَحيَاِة«.

ב ب

ג ب
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?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

1. ما هو معنى أن يكون يسوع "النّور الحقيقّي" أو "نور العالم"؟ ماذا يتطلّب هذا مّمن حوله؟

 2. هل سبق ونلتم شرف اللّقاء بشخٍص "ُمنير" أو "ُمنار"؟ أخبروا أصدقاءكم عن هذه الّشخصيّة، وما

    الّذي جعلها تتّصف بهذا؟
 3. لماذا برأيكم يجري التشديد على إنارة السراج عالنيَة – في مكان مكشوف ال في الخفية؟ ما الذي يمكن

     أن يدفع اإلنسان في إنارة سراج في الخفية؟
 4. قارنوا بين إنارة الّسراج عالنيّة وإنارة شموع الحانوكا في التّقليد اليهودّي ووضعهم على النّوافذ أو في

     الخارج. هل عملْيتا اإلنارة في العلن تنبع من ذات الّسبب؟
 5. لويس برانديز، قاضي المحكمة العليا األمريكيّة، في حديثه عن الكشف العلنّي: "هناك من يدعو للكشف

     العلنّي كدواٍء لألمراض االجتماعيّة والّصناعيّة. نور الّشمس هو أفضل تطهيٍر، ونور الّسراج هو
     الّشرطّي األنجع". ما رأيك بهذا القول؟ ما عالقة أقواله باآليات الّسابقة؟

 6. في لوقا 11، تُشبَّه العين البشريّة بسراج الجسد. ما القصد من هذا المثل؟ لماذا اختيرت العين البشريّة

    على وجه التحديد لتمثيل التعبير الظاهر للسراج الداخلّي فينا؟          

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מהי משמעות היות ישוע 'האור האמיתי' או 'אור העולם'? מה דורש הדבר מסביבתו?
 2. האם זכיתם.ן אתם.ן לראות אדם 'מואר' או 'מאיר'? ספרו לחבריכם על הדמות שאתם.ן

     חושבים.ות עליה. מה גרם לה להיות כזו בעיניכם.ן? 

 3. מדוע המשל מדגיש את חשיבות הדלקת הנר בפומבי – במקום גלוי ולא בסתר? מה
     יכול לגרום לאדם לרצות להדליק נר בסתר? 

 4. השוו את הדלקת המנורה בפומבי להדלקת נרות חנוכה במסורת היהודית והצגתם בחלון
     או בחוץ. האם שתי ההדלקות הפומביות מוָּנעוֹת מאותה המוטיבציה? 

 5. לואי ברנדייס, שופט בית המשפט העליון האמריקני טען בזכות החשיפה הציבורית: "יש
      המשבחים את החשיפה הציבורית כתרופה למחלות חברתיות ותעשייתיות. אור השמש

      הוא חומר החיטוי הטוב ביותר ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר". מה דעתכם.ן על

     טענה זו של ברנדייס? מה הקשר בין דבריו לבין הפסוקים המצוטטים למעלה? 

 6. בלוקס 11, העין האנושית נמשלת לֵנר הגוף. מה כוונת משל זה? מדוע דווקא העין
נבחרה לייצג את הביטוי הנגלה של הנר הפנימי שבנו?     
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عيد الميالد كعيد النّور- ترانيم عيد الميالد  
في عيد الميالد، النتصار النّور على الظاّلم أهّميّة مركزيّة. إشعال الّشموع وزينة الّضوء تشيران إلى 
انتصار النّور الّذي يرمز إلى الحياة، على الظاّلم الّذي يرمز إلى الموت. وما يعّزز هذه الفكرة تراتيل العيد 
وزينته بصريًّا وموسيقيًّا في إطارْي العائلة والمجتمع. تُنشد التّرانيم في فترة العيد بالمدارس، بالكنائس 

وبالمناسبات العائليّة، وتعبّر عن قيم العيد. 
سنرّكز على ترنيمتْين رئيسيتْين.

3

חג המולד כחג האור: מזמורי חג המולד 
בחג המולד יש להתגברות האור על החושך משמעות מרכזית. הדלקת הנרות וקישוטי האור 

האחרים מעידים על ניצחונו של האור, המסמל את החיים והתקווה, על החושך, המסמל את 

המוות. מזמורי החג וקישוטיו מנכיחים רעיון זה באופן ויזואלי ומוזיקלי במסגרת המשפחה 

והקהילה. המזמורים מוּשרים בתקופת החג בבתי ספר, בכנסיות ובאירועים משפחתיים, והם 

מבטאים את ערכי החג. נתמקד בשני מזמורים מרכזיים.
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الكنيسة  ترنيمة "ضّو شموع وضّو شموع"- ترتيل 
القبطيّة األرثوذوكسيّة 

ضوَّ شموع وضو شموع             الليلة رح يولد يسوع 

طفل زغيَّر بمغارة                     أحلى وأصفى من الينبوع
 

لما عليي خيرك هّل                    الشوك بقلبي تحّول فّل 
ا الكل                  وصوتك بالدنيي مسموع  نورك ربي ضوَّ

 
أحلى وأنعم غنية                       عم رّددها يومية 

زرعت بقلبي الحنية                   ومن عيني نشفت دموع 

نظم: ميالد ساسين
تلحين: األب نقوال مالك

اعداد األب اثناسيوس بركات

א أ

מזמור 'הדליקו נרות ועוד נרות' –
מזמור של הכנסייה האורתודוקסית הקופטית  

הלילה ייוולד ישוע  הדליקו נרות ועוד נרות 
יפה וזך ממי המעיין תינוק קטן במערה  

כשהתבשרתי בבואך          הקוצים בליבי התחלפו בציפורִנים
קולך מושמע בעולם אורָך האלוהי האיר הכול 

אותו אני משנן יומיום אתה השיר ֶהַעֵרב והעדין 
ומעיניי יבשת את הדמעות. נטעת בליבי חמלה  

https://www.youtube.com/watch?v=HZ1ixvk4UpM
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?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

 1. ابحثوا في القصيدة عن مفاهيم سبق وقرأناها في مصادر أخرى حتّى اآلن- في وصف والدة يسوع،

     في وصف يسوع كنور العالم، وبتشبيه سراج الجسد بالعين. 
2. "الّشوك بقلبي تحّول فّل"- ما هو الّسبب برأيكم الّذي نقل الّشوك من شيٍء إلى نقيضه؟

 3. ارسموا في مخيّلتكم لوحةَ عائلة تُنشد المزامير في ليلة عيد الميالد. أّي جّو احتفالّي قّدم هذا المزمار

     للبيت؟
 4. فّكروا باحتفاِل إنارة الّشموع الّذي قّدمته لنا القصيدة، وتذّكروا زيارات الكنائس الّتي تُنار فيها الّشموع-

     ما هي إسهامات إنارة الّشموع الفعليّة في تجسيد قيم العيد؟

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. חפשו בשיר מוטיבים שנתקלנו בהם במקורות עד כה – בתיאורי הולדת ישוע, בתיאורי
     ישוע כאור העולם ובמשל הממשיל את נר הגוף לעין.

 2. 'הקוצים בליבי התחלפו בציפורנים' – מה גרם לדעתכם.ן לקוצים שבלב האדם לעבור
     מהפך שכזה ולהפוך לפרחים?

 3. דמיינו משפחה השרה את המזמור בליל חג המולד. איזו אווירת חג משרה מזמור זה
     בבית?

 4. חשבו על טקס הדלקת הנרות הרבים המתואר בשיר והיזכרו בביקורים בכנסיות שבהן
     דולקים נרות רבים – במה תורמת הדלקת הנרות הממשית להנכחת ערכי החג?
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ب. ترنيمة ليلة الميالد
أّدت هذه التّرنيمة الُمغنّية اللّبنانيّة المشهورة ماجدة الّرومي، برفقة الجوقة في الكنيسة على شرف 
حلول العيد. ال تخّصص هذه التّرنيمة الحديث بشكل مباشر عن النّور، إنّما هي محاولة لوصف مشارب 
النّور المتعّددة الكامنة في عادات العيد وقيمه. بعض سطور التّرنيمة هي صيغة غنائيّة للمضامين الّتي 

عرضناها في المصادر الّسابقة.

ليلة الميالد يُمحَى البُغُض ليلة الميالد تزهُر األرُض
ليلة الميالد تُبطُل الحرُب ليلة الميالد يَنبُِت الُحُب

عندما نسقي َعطشاَن كأَس ماء نكوُن في الميالد
عندما نكسي ُعرياَن ثوَب ُحب نكوُن في الميالد

عندمت نُكفكف الدموَع في العيون نكوُن في الميالد
عندما نَفِرُش القلوَب بالرجاء نكوُن في الميالد

عندما أُقَبِل رفيقي دوَن ِغش أكوُن في الميالد
عندما تموُت فًي روُح االنتِقام أكوُن في الميالد

عندما يَُرِمُد في قلبَي الجفاء أكوُن في الميالد
ِعندما تذوُب نفسي في كيان هللا أكوُن في الميالد

ב ب

https://www.youtube.com/watch?v=4ZEQd0A3rDo

?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

1. تصف القصيدة قيًما مختلفةً تتكّون منها روح عيد الميالد. ابنوا قائمة بهذه القيم.

 2.               قّسموا القائمة الّتي كتبتموها إلى قسمْين- قيم تتعلّق بعالقة اإلنسان وصديقه، وقيم تتعلّق بعالقة باإلنسان

     ونفسه.
3. اختاروا قيمةً تربطكم بها عالقة قويّة. شاركوا أصدقاءكم/صديقاتكم بموقٍف كان عليكم تحقيق هذه القيمة.

4. "عندما يَُرِمُد في قلبَي الجفاء"- ما نعني بـِ " جفاء بالقلب"؟ كيف يمكن أن نتغلّب عليه؟

5. ألِّفوا بيتًا إضافيًّا للقصيدةتكملون بها نفس المضامين، تعبّر به عن تجاربكم/ن وأفكاركم/ن.
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מזמור ערב חג המולד 
מזמור זה אינו עוסק ישירות באור, אולם הוא מיטיב לתאר את נקודות האור הרבות 

השזורות במנהגי החג וערכיו. חלק משורות המזמור הן ניסוח לירי לתכנים שעסקנו בהם 

במקורות הקודמים. המזמור מבוצע על ידי הזמרת הלבנונית הידועה מאג'דה אלרומי, 

בליווי מקהלה בכנסייה בקונצרט לכבוד החג.

ערב חג המולד השנאה נמחקת, ערב חג המולד הארץ פורחת, 

ערב חג המולד המלחמה נקברת, ערב חג המולד האהבה נובטת

כשאנו משקים צמא כוס מים – אנו בחג המולד

כשאנו מלבישים עירום מלבוש אהבה – אנו בחג המולד

כשאנו מנגבים את הדמעות בעיניים – אנו בחג המולד

כשאנו פורשים לבבות בחמלה – אנו בחג המולד

כשאני מנשק את חברי בלי לרמות – אני בחג המולד,

כשרוח הנקמה בי מתה – אני בחג המולד

כשמתגבר אני על היובש בליבי – אני בחג המולד

כאשר נשמתי נמסה בנוכחות האלוהים – אני בחג המולד.

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1.  המזמור מתאר ערכים שונים הבונים את רוח חג המולד. ערכו רשימה של ערכים אלה.  
 2.  חלקו את הרשימה שערכתם.ן לשני חלקים – ערכים העוסקים ביחסים שבין אדם לחברו

      וערכים העוסקים ביחסים שבין אדם לעצמו. 

 3.  בחרו ערך שאתם.ן חשים.ות הזדהות עמו. שתפו את החברים.ות בסיטואציה כלשהי
      שבה נדרשתם.ן ליישם ערך זה. 

 4.  "כשמתגבר אני על היובש בליבי" – מה פירוש הדימוי 'יובש בלב'? כיצד ניתן להתגבר
      עליו?

5.  ַחּבְרו בית נוסף למזמור שימשיך את רוחו ויבטא את חוויותיכם.ן ומחשבותיכם.ן. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZEQd0A3rDo
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 أنوار العيد:
عيد الميالد وعاداته- التّقليد، المجتمع والعائلة  

يجمع عيد الميالد بين المناسبات العاّمة الكبيرة والمناسبات المجتمعيّة الّتي تقام في الكنائس المحليّة 
واالحتفاالت العائليّة المصّغرة. منذ منتصف القرن الـ 19 يُحتفل بعيد الميالد كعيٍد علمانّي- شعبّي، يرافقه 
تراتيل وأغاني العيد، زينة البيت وتبادل الهدايا. توّسعت وانتشرت هذه العادات في جميع العالم المسيحّي.

4

אורות החג:
חג המולד ומנהגיו – מסורת, קהילה ומשפחה  
חג המולד משלב בין אירועים ציבוריים גדולים, אירועים קהילתיים המצוינים בכנסייה 

המקומית ואירועים משפחתיים מצומצמים. מאז אמצע המאה ה-19 נחגג חג המולד גם 

כחג חילוני-עממי, המלווה במנהגים שונים, ובהם שירת מזמורים ושירי חג, קישוט הבית 

והענקת מתנות. מנהגים אלה התפשטו בכל העולם הנוצרי.
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الكنيسة الّشموع والّصلوات في  إنارة 
تبدأ فترة عيد الميالد قبل شهٍر )أي قبل 4 أيّام أحد( من عيد الميالد، تخّصص هذه األيّام للمؤمنين للّصالة 
والّصيام. بكّل يوم أحد يُشعل المؤمنوَن في الكنائس شعلةً وتحمل معنى صالٍة معيّنة تخدم قيمة مختلفة 
مثل: شعلة للحّب، شعلة للّسالم، شعل للّصحة. تُنشد التّراتيل بكّل لغات العالم وبكّل بقاع العالم المختلفة لكن 

بألحاٍن متشابهة.
ماريا كاري في جوقة عيد الميالد:

تمثيل قّصة والدة يسوع
إحدى العادات الّشائعة في عيد الميالد هي تمثيل قّصة والدة يسوع كما وصف في العهد الجديد، وبناء 
المغارة الّتي ولد فيها ووضع شخصيّات القّصة: الّرعاة، الحكماء، المالئكة، يوسف، مريم ويسوع. بناء 

المغارة تكريًما للعيِد هو عمل عائلّي وجماهيرّي، حيث توضع في البيوت والكنائس العديدة.

א أ

הדלקת נרות ותפילות בכנסייה  
תקופת המולד מתחילה כחודש )ארבעה ימי ראשון( לפני חג המולד עצמו ומוקדשת על ידי 

המאמינים לתפילה ולצום. בכל אחד מימי הראשון האלה מדליקים המאמינים נר בכנסיות 

ונושאים תפילה לכבוד ערכים שונים, כגון: נר לאהבה, נר לשלום, נר לבריאות. השירים 

המהללים את האל ומושרים בימי ראשון מתבצעים בשפות שונות במקומות שונים בעולם 

אך שומרים על לחנים דומים. 

מאריה קארי בקונצרט חג מולד: 

המחזת סיפור הולדת ישוע  
אחד המנהגים הנפוצים בחג המולד הוא המחזת סיפור לידתו של ישוע כפי שתואר בברית 

החדשה, בניית המערה בה נולד והצבת הדמויות מן הסיפור: הרועים, החכמים, המלאכים, 

יוסף, מרים וישוע, באבוס. בניית המערה לכבוד החג היא עיסוק משפחתי וקהילתי והיא 

מוצבת בבתים, בבתי ספר ובכנסיות רבות. 

 https://www.youtube.com/watch?v=k0kNy_CbBho

 https://www.youtube.com/watch?v=k0kNy_CbBho

ב ب
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ג ج

ד د

الميالد إنارة شجرة 
من المعتاد أن توضع شجرة في البيوت وفي المباني العاّمة، عليها أوراق شجٍر خشنة ترمز للحياة ولألمل. 
تُزيّن الّشجرة بالكواكب، الّشموع الّصغيرة، الحلويات وقصاصات الورق الفنيّة المختلفة. وفي أسفل الشجرة 
توضع الهدايا المغلّفة، وتُفتح في ليلة العيد. وبعد رؤية النّجم األّول في السماء في ليلة عيد الميالد، يتّم إشعال 
الّشموع في جميع البيوت، وترى األضواء من النّوافذ. إضافة إلى البيوت، تُضاء الّشوارع بإضاءة احتفاليّة.

عائليّة وجبة 
وجبة عائليّة خاّصة وتبادل هدايا رمزيّة ألفراد العائلة. الوجبة التّقليديّة في هذا العيد هي الّرز واللّحم 
والّصنوبر والجاج الموّزع على وجه الّرز )حشوة دجاج(، أّما الحلويات فكعك من الطّحين محشّو بالتّمور 

)كعك العيد( وكعك الّسميد المحشّو بالجوز والقرفة )معمول(.

הדלקת עץ האשוח  
נהוג להציב בבתים ובמבני ציבור עץ אשוח – עץ שעליו ירוקים גם בחורף, והוא מסמל 

חיים ותקווה. את העץ מקשטים בכוכבים, בנורות קטנות מנצנצות, בממתקים ובמגזרות 

נייר בסגנונות אמנותיים שונים. מתחת לעץ מניחים מתנות ארוזות, הנפתחות בליל החג. 

לאחר שנדלק בשמים כוכב ראשון של ליל חג המולד, מדליקים החוגגים נורות ונרות 

בכל הבתים, והתאורה נשקפת מן החלונות. גם הרחובות הראשיים, שבין הבתים, מוארים 

בתאורה חגיגית.

ארוחה משפחתית   
בחג המולד נהוג לקיים ארוחת חג משפחתית מיוחדת ולחלק מתנות קטנות לבני המשפחה. 

המאכל המסורתי המקובל ביותר הוא אורז עם בשר וצנוברים וחתיכות עוף מפוזרות מעליו 

)חשווה דג'אג'( ולקינוח עוגיות קמח ממולאות בתמרים )כעך אל עיד( ועוגיות סולת 

ממולאות באגוזים וקינמון )מעמולים(.
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ה هـ

سانتا كلوز )بابا نويل( والهدايا
في ليلة عيد الميالد تزور البيوت شخصيّة أسطوريّة تّم تصويرها على أنّه رجل مبتهج وسمين ذو ذقن 
أبيض، )أو شخصيّات موازية في ثقافات مختلفة( يقّدم الهدايا لألطفال. تقديم الهدايا فكرة موجودة في كّل 
مكان يتّم االحتفال فيه بالعيد. سانتا كلوز هو شخصيّة فولكلوريّة على اسم القّديس نيكوال من القرن الّرابع 
في آسيا الّصغرى الّذي ُعرف بطيب قلبه وتصّدقه ومنحه الهدايا بالخفاء. لذلك ففكرة تقديم الهدايا ليست 

مجّرد لعبة أطفال، إنّما تعطي قيمة ومكانة ُعليا وجوهريّة للّصدقة وللعطاء.

סנטה קלאוס )פאפא נוויל( והמתנות  
בערב חג המולד מבקרת בבתים דמות אגדית המתוארת כאדם עליז ושמן בעל זקן לבן )או 

דמויות מקבילות בתרבויות שונות( המעניקה מתנות לילדים. הענקת מתנות היא אלמנט 

המצוי בכל מקום שבו מצוין החג. סנטה קלאוס הוא דמות פולקלוריסטית, הקרויה על שם 

הבישוף ניקולס הקדוש מן המאה הרביעית באסיה הקטנה, שהיה ידוע בטוב ליבו ובכך 

שהיה מרבה במתן צדקה ומתנות בסתר. רעיון המתנות הקשור בחג אינו אפוא משחק ילדים 

בלבד, אלא הענקת ערך ומקום משמעותי לצדקה ונתינה לזולת.

?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

 1. ما هو الهدف من وراء عادات العيد الّتي ذكرناها سابقًا؟ ما هي األفكار والقيم الّتي تسعى أن توصلها

هذه العادات للُمحتفلين؟     
2. كيف تعبّر عادات عيد الميالد عن مفهوم النّور؟

3. أّي العادات يسعدكم إدخالها في ثقافتكم؟

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. מה מטרתם של מנהגי החג השונים שתוארו? אילו רעיונות וערכים מועברים לחוגגים
     באמצעות מנהגים אלה? 

2. כיצד בא לידי ביטוי מוטיב האור במנהגי חג המולד?
3. איזה מהמנהגים הייתם.ן שמחים.ות לאמץ גם לתרבות שלכם.ן? 
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االهتمام باآلخرين: حقوق اإلنسان والحّد من العنف- 
 وعظة البابا في شرفة كاتدرائية القديس بطرس

في عيد الميالد من ُكّل عاٍم، يُلقي البابا رئيس الكنسية الكاثوليكيّة وعظةً هاّمة للمؤمنين، موّضًحا لهم 
العقيدة والقيم، ويحثّهم على الخير والبّر للّسنة المقبلة. تقام الوعظة عادةً في شرفة القديس بطرس في 
الفاتيكان. حيث يتجّمع آالف الكاثوليكيّين المؤمنين في ساحة القصر لسماع الوعظة، بينما آالف أخرى 
من جميع أنحاء العالم تستمع إليها من خالل التّلفاز، الّراديو والحاسوب. أمامكم بعض االقتباسات من 
وعظة البابا فرنسيس بعيد الميالد عام 2015. ال يستخدم البابا تعبير النّور بشكل مباشر، لكنّه يتطّرق 

لمفاهيم وقيم ترتبط بالنّور الّتي عرضناها في هذه الوحدة.

فقط نعمة هللا قادرة على تحرير اإلنسانيّة من ضيق الّشّر وأشكاله، الّتي تغدو أحيانًا قاسية وقاهرة، وتزرع 
األنانيّة بيننا... نعمة هللا القادرة على تبّدل القلوب ومنح اإلنسانيّة دروب الخالص من طرٍق ال قدرة ألحدهم 

الخروج منها.

... إلى اآلن يحرم بعض الّرجال والنّساء من كرامتهم كإنسان، كيسوع الطّفل، يعانون من البرد، الفقر وعدم 
القبول... نرجو أن يستشعر المستضعفون القرابة الحاضرة بيننا اليوم، باألخّص األطفال، النّساء الاّلتي 

تعاني العنف وضحايا االتّجار بالبشر وبالّسموم.

في مجتمٍع عادة ما تبّث فيه االستهالكيّة والتّمتّع، الغنى والبذخ سمومها؛ علينا أن نتعامل بكامل العقالنيّة، 
بالّشكل البسيط، المتوازن، المتعاقب، الّذي من خالله يمكن أن ندرك ونطبّق ما هو ضرورّي... أمام ثقافة 

الاّلمباالة الّتي تغدو في معظم األحيان قاسية، علينا أن نحيا حياةً ملؤها التّعاطف، الّشفقة والّرحمة.
يدعو البابا في وعظته إلى الّسالم بين اإلسرائيليّين والفلسطينيّين: 

... في المكان الّذي ولد فيه الّسالم، ال مكان للُكره والحرب فيه... مع ذلك، في المكان الّذي ولد فيه ابن هللا 
لهذا العالم، النّزاع والعنف مستمّران، ويبقى الّسالم منحةً نرجو بلوغها.

5

)https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/1.2806907, 25.12.2015
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ראיית הזולת: זכויות אדם ומניעת אלימות – 
נאום האפיפיור במרפסת כיכר פטרוס הקדוש  

בכל שנה בחג המולד נוהג האפיפיור, ראש הכנסייה הקתולית, לנאום נאום חשוב שבו הוא 

מטיף למאמינים, פורש בפניהם את משנתו הערכית ומעודד אותם להיות אנשים טובים 

יותר ונוצרים טובים יותר בשנה החדשה. הנאום מתקיים ברוב עם בכיכר פטרוס הקדוש 

שבוותיקן. אלפי מאמינים קתולים נאספים ומצטופפים בכיכר הגדולה לשמוע את הנאום 

באזניהם ועוד אלפים רבים מאזינים לו ברחבי העולם הנוצרי הקתולי בטלוויזיה, ברדיו 

ובמחשב. לפניכם.ן קטעים מנאומו של האפיפיור פרנציסקוס בחג המולד בשנת 2015. 

האפיפיור אינו משתמש בדימוי האור באופן מפורש, אולם מתייחס לרעיונות ולערכים 

שנקשרו לאור במהלך היחידה.

רק חסדו של האל יכול לשחרר את האנושות מהצורות הרבות של הרוע, שלעתים הופך 

למפלצתי ממש, שהאנוכיות זורעת בינינו... חסד האל יכול להמיר לבבות ולהציע לאנושות 

נתיב יציאה ממצבים שהאדם אינו יכול לפתור.

... גם היום כבוד האדם נשלל ממספר גדול של גברים ונשים, שכמו ישוע הילד, סובלים 

מקור, עוני ודחייה... מי ייתן והקירבה השוררת בינינו היום תורגש על ידי הפגיעים ביותר, 

במיוחד ילדים-חיילים, נשים הסובלות מאלימות וקורבנות הסחר בבני אדם והסחר בסמים.

... בחברה שפעמים כה רבות מורעלת על ידי צרכנות והדוניזם, עושר ופזרנות, עלינו 

לנהוג בצורה פיכחת, כלומר פשוטה, מאוזנת, עקבית, היכולה לראות ולעשות את הדברים 

החיוניים... מול תרבות של אדישות שלעתים רבות הופכת לאכזרית, עלינו לחיות חיים 

המלאים באמפתיה, חמלה ורחמים.

האפיפיור קרא בדרשתו גם לשלום בין הישראלים והפלסטינים:

... במקום בו שלום נולד, אין עוד מקום לשנאה ולמלחמה... אולם בדיוק במקום שבו בנו 

של האל בא לעולם, המתיחות והאלימות נמשכות, והשלום נותר מתנה שיש לשאוף אליה 

ולבנות אותה.

)https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/1.2806907, 25.12.2015

)ערוך מתוך: 
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?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

1. ما هي القيم الّتي اختار البابا التّحّدث عنها؟ برأيكم/ّن ما هو الّسبب من وراء هذا االختيار؟

2. هل تتوقّعون من رجل دين التّطّرق إلى قضايا تخّص بني البشر، أم قضايا تخّص اإلنسان وربّه؟

 3. ألقى البابا خطابه في عام 2015. أّي القضايا الّتي طرحها تخّص األحداث الّتي تزامنت في هذا العام

      )ابحثوا في محّرك البحث ]اإلنترنت[ عن أحداث حصلت في عام 2015(، وأّي القضايا تخّص البشر
     في ُكّل زمان ومكان؟

 4. اختاروا أهّم قيمة قّدمها البابا في كلمته. اكتبوا وعظةً قصيرةً حول هذه القيمة وأهّميّتها. اشرحوا بكلماتكم

     أهّميّة هذه القيمة لإلنسانيّة، وقّدموا طرقًا عمليّة يمكن من خاللها تذويت هذه القيمة. استعينوا بتعابير،
     أفكار وتوّجهات تتعلّق بثقافتكم/ّن. )من وجهة نظر أخالقيّة، دينيّة أو علمانيّة(. وحّددوا يوًما، عيًدا أو

    مناسبةً في الّسنة يمكنكم إلقاء هذه الوعظة فيها.

? 

שאלות לדיון ולמחשבה
 1. באילו סוגיות ערכיות בחר האפיפיור לעסוק בדרשה? מדוע לדעתכם.ן בחר לעסוק דווקא

     בסוגיות אלה?

 2. האם אתם.ן מצפים.ות ממנהיג דתי לעסוק בסוגיות שבין בני אדם או דווקא בסוגיות
     שבין אדם לאלוהים?

 3. נאום האפיפיור נישא בשנת 2015. אילו מהסוגיות שהוא עוסק בהן קשורות באירועים
     שקרו באותה שנה )חפשו במרשתת ]אינטרנט[ מה קרה באותה שנה( ואילו מתוכן

     רלוונטיות לכל אדם בכל זמן ובכל מקום?

 4. בחרו ערך אחד מתוך דברי האפיפיור שבעיניכם.ן הוא חשוב במיוחד. כתבו נאום קצר
      העוסק בערך זה ובמשמעותו. בדבריכם.ן הסבירו מדוע ערך זה חשוב לחברה האנושית

      ומהן דרכי הפעולה האפשריות לחיזוקו והטמעתו. השתמשו במושגים, רעיונות ותפיסות

      מתוך התרבות והמסורת שלכם.ן. )בראייה מסורתית, דתית או חילונית(. ציינו באיזה יום,

     חג או אירוע בשנה מתאים לנאום נאום זה.



لظلُّمةאיש ההולך אחרי לא יתהלך בחושך ا فِي  يمِشي  فال  يتَْبَعنِي  َمْن 
32

قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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