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 ؟Xmasيف لكمة  Xماذا يعين احلرف 
 بقلم أر. يس. سربول

اكن االسم الُمعطى يل عند الوالدة هو  ..R.Cيف  Rمثل احلرف ( Christmas)يف لكمة كريسماس  Xرف احليُستخدم 
(، ىلع الرغم من أنه قبل أن يتم نقيل إىل املزنل من املستشىف داعين وادليَّ باحلروف Robert Charlesروبرت تشارلز )

 ، وال يبدوا أن أحد فُِزَع هلذا األمر..R.Cاألويلة، 

أن يعين العديد من األشياء. ىلع سبيل املثال، عندما نريد اإلشارة إىل كمية جمهولة، نستخدم  Xيمكن للحرف 
. يُعّبر بعض انلاس Xري إىل مستوى فاحش من األفالم، أي األفالم اإلباحية الُمصنفة . كما يمكن أن يُشXالرمز 

. وترى لك اعم الفتات وملصقات Xعن استيائهم من رؤية حذف اسم املسيح واستبداهل برمز الكمية املجهولة 
 .Xتقول: "ضع املسيح مرة أخرى يف لكمة كريسماس" كرد فعل الستبدال اسم املسيح باحلرف 

 (:Christmasيف لكمة كريسماس ) Xال يوجد 

يف حني أننا نرى ف(. Christmasتم وضعه يف لكمة كريسماس )اذلي هو  Xأواًل، جيب أن تدرك أنه ليس احلرف 
ل عليه هو احلرف األول من االسم ايلوناين للمسيح. إن اللكمة  Xاحلرف اإلجنلزيي  هناك، لكن يف الواقع ما يدر

 االسم الُمستخدم للمسيح يف العهد اجلديد باللغة ايلونانية. يتم نقل احلرف األول يف ( يهChristos) كريستوس
يف أجبدية اللغة اإلجنلزيية. وعّب تاريخ الكنيسة تم استخدام  X( إىل احلرف Christos) كريستوساللكمة ايلونانية 

 كرمز خمترص السم املسيح. Xاحلرف 

مع خط عّب املنتصف. فنحن  O ، وهو عبارة عن احلرفثيتاال نرى أشخاًصا حيتجون ىلع استخدام احلرف ايلوناين 
ة اليت ، أي اللكمة ايلونانيَّ ثيوسنستخدم هذا االختصار القصري للتعبري عن االسم "اهلل" ألنه أول حرف من لكمة 

 نرتمجها اهلل.

س:  Xاحلرف   هل تاريخ طويل وُمقدَّ

ة إلظهار أي عدم احرتام للمسيح. اكختصار السم املسيح يف ثقافتنا دون أدىن نيَّ  Xجاءت فكرة استخدام احلرف 
( ichthusة )فقد استخدمت الكنيسة رمز السمكة عّب اتلاريخ ألنه اختصار. تتكون لكمة سمكة يف اللغة ايلونانيَّ 

ص". ذلا أخذ املسيحيون األوائل أول ل  ة "يسوع املسيح، ابن اهلل، خُم لجملة ايلونانيَّ من استخدام احلروف األويلة ل
ة حرف من هذه اللكمات ووضعوها مًعا هلجاء اللكمة ايلونانية للسمكة. وهكذا أصبح رمز السمكة رمًزا للمسيحيَّ 
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ومن أصله لم يكن املقصود به كرمز السم املسيح،  Xيف لك العالم. فهناك تاريخ طويل ومقدس الستخدام احلرف 
 عدم احرتام.

 

ادلكتور أر. يس. سّبول هو مؤسس هيئة خدمات يلجونري، واكن أحد راعة كنيسة القديس أندرو يف مدينة سانفورد 
بوالية فلوريدا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكرث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .(The Holiness of God) اهلل"قداسة "

 

 .يلجونريموقع تم نرش هذه املقالة يف األصل يف 
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