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  (1) طوكيات القبطية السبعؤدراسة عن الثي

 

 الدكتور غريغوريوس رشيديلقس ا

 دكتوراه يف العلوم الالهوتيَّة
 اليونان ـجامعة أرسطو 

 باحث باملركز الثقايف القبطي

 

 

 (1)طوكيات السبعؤخل اىل الثيمد

العقيدي، و مؤلفوها وحمتواها طوكيات ومؤلفها أؤنتكلم عن الثي أن قبل

ن أ اًلثيؤطوكيات، جيب علينا أو طوكوس يف السبعةؤومكانة العذراء الثي

، وعن يف تسابيح الكنيسة القبطية طوكيات ومكانتهاؤنتكلم عن الثي

 حت  األوىلوتارخيه يف الكنيسة  « اإللهوالدة  » «  Θεοτόκος»املصطلح 

، كذلك م 131سنةفسس دننة أت يف اجملمع املسكوني الثالث املنعقد مبتثبَّ

 .اوالشعر القبطي عموًمالبناء الشعري للثيؤطوكيات  عن

 طوكياتؤ. مكانة الثي1

ع ليتورجية خاصة َطو ِقكيات السبع عبارة عن سبع متاجيد أالثيؤطو

له ثيؤطوكية من أنام األسبوع ، كل نوم اإللهوالدة بتمجيد السيدة العذراء 

ة يف كتاب األبصلمودنة، فهي طوكيات مكانة الصدارالثيؤ حتتلخاصة به. 

ت السنونة، أهم ما حيونه كتاب بصاليامتثل مع األربعة هوسات واإل

ل من خالل موقعها الليتورجي يف القبطية. فالثيؤطوكيات متثِّ األبصلمودنة

 ، موقع املركز بالنسبة للتسبحة اليومية، سواء تسبحةاألبصلمودنةكتاب 

س السنوي أو يف تسابيح شهر كيهك. العشية، سواء يف الطق وأ نصف الليل

يف كثري من املخطوطات  األبصلمودنة ُدعيإذا عرفنا أن كتاب  خصوًصا

                                                 
ئة هللا سلسلة دراسات عن الثيؤطوكيات القبطية، نبدأها في هذا المقال بالكالم عن مقدمة للثيؤطوكيات سوف نبدأ بمشي 1

 ثم بعد ذلك عن الكاتب ، ثم المحتوى ، ... إلخ.
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همية ة عل  أ، دالل(2)« كتاب الثيؤطوكيات » األوىلالقدمية وطبعاته 

 الثيؤطوكيات وموقعها املتميز يف ذلك الكتاب.

ليوم، هي ندننا اطوكيات كما هي بني أؤأقدم الوثائق اليت ذكرت الثي

البن كرب  « مصباح الظلمة وإنضاح اخلدمة »املوسوعة الكنسية الشهرية 

والدة ها تسابيح للسيدة العذراء أنشار هلا عل  . حيث أ)قسيس الكنيسة املعلقة(

 :قائاًل، اإلله

، وهي معروفة عند (يف ذلك اليوم)، اتم بعد ذلك تقال التاوضوكي] ث 

 ري.كل كنائس مصر والقاهرة والوجه البحالقبط املصرنني، نتداولونها يف 

، يف وال تستعمل يف بالدهم، إال نادًرافال نقولون بها،  وأما أهل الصعيدنن

 البعض من كنائس الصعيد االدن .

ء مشتملة عل  تأونل ورموز العذرا ح للسيدةئوهذه التاوضوكيات مدا 

ثة، واالستدالل بها بياء عل  األحوال السيدنة احلدنن، وتنزنل نبوات األالعتيقة

منها، إىل غري ذلك من  هي عذراء، وولود رب اجملد متجسًداعل  حبلها، و

 املعاني.

 عمل هلا اآلباء املعلمون تفاسري، تتضمن تبسيط الفاظها، وشرح معانيها.و

ذا طال، ولرغبتهم يف استنفاذه ع الليل، إَطوهي تستعمل عند الرهبان لِق 

 ل.بالرتتيل والتهليل واالبتها

شبه، لئال نعرتنهم اجلامعة للعلمانني فالتوسط بهم أ وأما يف الكنائس

 .من هذه االحوال ننتفعون شيء قهم العجز والكالل، والل، ونلحالامل

 «نقول [ أن ]ن نقدر َم»، أوله: واجودها اقدمها ومن حدها تفسري خمتصر

ere nim  na]jÄÖü´w ] (3).  

                                                 
  pijwmعطى هذه الطبعة عنوان:م، حيث أ  1764سقف روفائيل طوخي، روما لى سبيل المثال طبعة األانظر ع 1

´nte niqeotokia nem kata tacis ́nte piabot xoiak « كتاب الثيؤطوكيات وترتيب شهر كيهك ». 
3 A. Wadi, Abū al-Barakāt Ibn Kabar, Mişbāh al-Żulmah (cap. 16: La preghiera del giorno e 

della notte), Studia Orientalia Christian (Offprint from SOC-Collectanea 35-36, 2002-2003), 

Cairo-Jerusalem 2003, P. 392. 
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 وناستيخول ر لنا كل ثيؤطوكية بأذا بل هو نذكوال نكتفي ابن كرب به

 .(1)وهي تطابق ما بني اندننا اليوم ل للسبع ثيؤطوكياتمنها كأنه نعطينا دالَّ

وحوهلا ندور البناء الليتورجي للتسبحة.  ،السنة ل عل  مداررتَُّت طوكيةؤثيال

نصف  ل كل ثيؤطوكية مرتني يف اليوم الواحد، مرة يف تسبحةرتَّا ُتونظرًن

، فالثيؤطوكية تلعب أهم دور يف ترتيب العشيةتسبحة  خرى يفواأل الليل

 ا يف نهانة الرتتيب الليتورجي بالنسبة لليوم.تي دائًمالصلوات، لذا تأ

اىل املكانة العقائدنة  األبصلمودنةتشري يف داخل كتاب  الثيؤطوكياتف

جية عل  كل جابة القبطية الليتور، فهي اإل« ثيؤطوكوس »املهمة للمصطلح 

السيد املسيح. من خالل  ننكرون االحتاد األقنومي بني طبيعيت من

يدة عن اجلدل العقلي قباط بطرنقة تقونة وبسيطة وبعحاول األ الثيؤطوكيات

 وجتسده. له اجملد املسيح  السيد ميانهم يف طبيعةالتعبري عن إ

ا من املصطلحات العقائدنة كثرًي الثيؤطوكياتلقد استخدم كاتبوا 

         ، « قنومياحتاد أ »، « أقنوم »، « جوهر »، « طبيعة » اهلامة مثل:

... إخل، دون الدخول يف تفاصيل الهوتية يف شرح هذه  « طبيعة واحدة »

املصطلحات. نعم لقد احتوى الكتاب عل  كثري من اقتباسات اآلباء والرموز 

يسة ميان الكنر من خالهلا عن رأي وإوالتشبيهات الت  تشرح التجسد وعبَّ

، لكن دون الدخول يف جدل عقائدي أو تسمية القبطية يف هذا املوضوع

تاب للعبادة والتسبيح هو ك األبصلمودنةو جممع باالسم، فكتاب شخص أ

 للالهوت النظامي. وليس كتاًبا

والدة     »دي حتتفظ باملصطلح العقائ أنرادت الكنيسة القبطية لقد أ

لواحدة من أهم  ذا أعطت هذا اللقب عنواًناوالدها، لا بني أا حًيدائًم « اإلله

 تسابيحها وحو عرنسها ا يفع الليتورجية اليت تشدو بها نومًيَطوأقدم الِق

                                                 
 يع في عمله السابق الذكر أعتمد على ثالثة مخطوطات لتحقيق ونشر ذلك الفصل،دمما هو جدير بالذكر أن األب و  4 

عربي من المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس، والثانية المخطوطة من  302ى المخطوطة األول: وهذه المخطوطات هي
عربي من المكتبة  432(، والثالثة المخطوطة vet. 23)قديم  684فهرس رقم )السويد( شرقي،  Upsala أوبساال

رد في يورد في مخطوطتي أوبساال والفاتيكان فقط ولم  لدالا الرسولية بالفاتيكان، ولإليضاح البدأن أسجل أن هذا ال
 . 604-602المخطوط الباريسي، راجع:  المرجع السابق 
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ع نبق  َطهذه الِق. لكي من خالل التسبيح اليومي بالثيؤطوكيات يالسماوي، أ

ذهان ا يف أا حاضًروبالعذراء الثيوطوكوس دائًم ،ميان بهمعن  املصطلح واإل

ولكن  ،خيص السيدة العذراء وإن كان عَطو العنوان للِقفهذا اللقب أ. املؤمنني

عقيدة و ياإلهل التجسدشرح معن  ندور حول  الثيؤطوكياتحمتوى 

السبع، وبهذا  الثيؤطوكياتمركز  ن هماْياملوضوع ناخلرنستولوجي، فهذْن

السيدة أن ده، تؤكِّ أنا اهلدف الذي ترند الكنيسة القبطية صبح واضًحأ

)الكنيسة لمة املتجسد، وهي نها ولدت اهلل الكطوكوس ألؤلعذراء هي الثيا

 ميان الكنيسة اجلامعة.بهذا تدافع عن إالقبطية( 

  . معنى املصطلح ثيؤطوكوس2

طوكية، هو من يؤ، وبالعربية ثqe`otoki`a)البحريي( املصطلح القبطي 

منها جاء التعبري ، و« اإللهوالدة  »مبعن    «  Θεοτόκος»الكلمة اليونانية 

العذراء  اإلله. فالثيؤطوكية هي قطعة لتمجيد والدة «  Θεοτόκον» اليوناني

ب اأو  يف أي كت األبصلمودنةالقدنسة مرنم سواء وردت هذه القطعة يف كتاب 

 خر.ليتورجي آ

بشكله هذا مل نرد يف العهد اجلدند   «  Θεοτόκος» املصطلح  أنصحيح 

 م أ »ت عيَُّدالسيدة العذراء قد  أند اجلدند جند وال مرة، ولكننا يف العه

العهد اجلدند ا ال نذكر وأحياًن (1:13)لوقا  « م الربأ »، (2:3)نوحنا  « نسوع

ا ما ارتبط ودائًم .(5)نذكر امسها أنمنا نتكلم عنها دون اسم العذراء مرنم وإ

الصيب  » ،(1:11 )مت « مهمرنم أ »ها احلبيب: اسم السيدة العذراء باسم ابن

، ألن الكتاب واهلل (الكلمة). فال فرق بني نسوع (6)(11، 13 :2 )مت « وأمه

متعددة وكلها تشري إىل نسوع املسيح كلمة اهلل  املقدس نستخدم ألقاًبا

 املتجسد.

                                                 
 .32-34: 21يوحنا  ؛ 42، 68، 62 ،22: 3قا لو  ؛ 6:6الطية ؛ غ 2:36متى انظر  5

 .8:21،30 ؛ 4:26 ؛ 3:4، لوقا  4:2متى  «ابن مريم»،  3:62متى  «مكأ»،  23:64متى  «مهأ» 6
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ت كان حمور مناقشا «  Θεοτόκος»املصطلح فمن املعروف تارخيًيا أن 

هذا املصطلح قد  أنوبالرغم من م.  131فسس سنة اجملمع املسكوني الثالث بأ

استخدامه  أنال خلامس من خالل اجملمع املسكوني، إت ف  القرن اتثبَّ

  .(7)قبل ذلك بكثري اًدبواسطة آباء وعلماء كنيسة اإلسكندرنة كان مؤكَّ

قد استخدمه يف تفسريه لرسالة رومية  (235†)فالعالمة اورجيانوس 

 وعند القدنس، (9)(236†) ند هيبوليتسع انًضا املصطلح أ، وجند هذ(1)(1:13)

 19الـ ، والبابا الكسندروس(13)(333†) 17الـ  سكندريالبابا اإل األولبطرس 

كذلك مل نكن هذا  .(12)(373ــ321†) ، والبابا أثناسيوس الرسولي(11)(321†)

عند آباء  انًضل أني، باألولفقط عند آباء مدرسة اإلسكندرنة  ااملصطلح معروًف

 يف كتابات امستخدًمفعل  سبيل املثال جند هذا املصطلح  خرى،كنائس األال

 من كاًل انًضأ هاستخدم كما .(13)(393†) القدنس غرنغورنوس النيزننزي

ورشليمي وباسيلوس الكبري وغرنغورنوس النيصي  كريلس األالقدنسني

 .(11)والالهوتي وبروكلوس بطرنرك القسطنطينية

                                                 
7 Straroweijski, “Le Titre Θεοτόκος Avant le Concile D’Ephese”, Studia Pattistica 12, 1989, 

pp. 236-242. 
8 T¾n ½dh memnhsteumšnhn guna‹ka kale‹: oÛtw kaˆ ™pˆ toà 'Iws»f kaˆ tÁj 

QeotÒkou ™lšcqh. PG 12, 813C.  ن اوريجانوس قدالمؤرخ الكنسي سقراط يعطي لنا شهادة أخري على أ 
المصطلح استخدم هذا , kaˆ Wrigšnhj dš ™n tù prètw tÒmw tîn e„j t»n prÒj Rwma…ouj 

toà ApostÒlou ™pistol»n, ™rmhneÚwn pîj qeotÒkoj lšgetai, platšwj ™x»tase. 

Sokrates, Historia Ecclesiastica-LIB 7, 32, PG 67, 812B.   
9 ™ntaàqa 'Iws¾f t¾n Mar…an mnhsteÚseai kaˆ m£rtuj ¢lhqinÒj tÁj QeotÒkou 

g…netai, Hipp. Ben. Jac. I (P.13.7), Lampe, S. 639.  خدم وليتس الروماني هو اول من استحسب ان هيب
عن السيدة العذراء هذا المصطلح  Hugo Rahner, Hippolyt von Rom als Zeuge für den Ausdruck  :انظر 

qeotÒkoj, in: "Zeitschrift für katholische Theotlogie 59", 1935, 73-81. 
10 ,… Ð KÚrioj ¹mîn, kaˆ QeÕj 'Ihsoàj Ð CristÕj .... kat¦ s£rka tecqeˆj ™k tÁj 

¡g…aj ™ndÒxou despo…nhj ¹mîn qeotÒkou kaˆ 'Aeiparqšnou, .... Fragmenta, PG 18, 

517B  
11 ,… Ð KÚrioj ¹mîn 'Ihsoàj CristÕj, sîma foršsaj ¢lhqîj ... ™k tÁj 

qeotÒkou Mar…aj.  Epistolae XII, PG 18, 568C.    
12  … Ð Gabri»l, kaˆ ™p… tÁj qeotÒkou Mar…aj...æmolÒghse. Oratio III Contra 

Arianos, PG 26, 349C. 
13  'E‡ tij oÙ QeotÒkon t¾n ¡g…an Mar…an Øpolamb£nei, cwr…j ™stˆ tÁj qeÒthtoj. 

Epistolae 101, PG 37.177C.   
14 Gregorios von Nazianz (†390) 'E‡ tij oÙ QeotÒkon t¾n ¡g…an Mar…an 

Øpolamb£nei, cwr…j ™stˆ tÁj qeÒthtoj. Epistolae 101, PG 37.177C. Ex Origene, 

Selecta in Deuteron: oÛtw kaˆ ™pˆ toà 'Iws»f ka… tÁj QeotÒkou ™lšcqh. PG 

12,813C.,  
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 177وثائق جممع أفسس حوالي  فقط يف «  Θεοτόκος»لقد ورد مصطلح 

د القدنس كريلس الكبري مرة، سواء بصورة واضحة أو بصورة ضمنية، وُنع

 .(15)كثر من استخدم هذا املصطلح وشرحهأ 21البابا اإلسكندرى الـ 

آباء  لِقَب م منستخِدهذا املصطلح قد ُا أنوهذا نعين بصورة قاطعة  

و القدنس نكن جممع أفسس أبفرتة طونلة. فلم فسس الكنيسة قبل جممع أ

      اإللهالعذراء القدنسة مرنم بوالدة  بول من لقَّكريلس اإلسكندري هما أ

«Θεοτόκος  »من آباء الكنيسة قبل وبعد جممع  ، بل لقد استخدمه كثري

 . كما سبق وأشرت فسسأ

ة من مصر من القرن مهمعندنا شهادة  ،باإلضافة إىل كل هذه الشهادات

عن  م(131)فسس سنة قبل جممع أ 233بنحو  دي أييالامللرابع( و ا)الثالث أ

و قطعة ليتورجية حتمل ، فهناك صالة أ« طوكوسثيؤ »استخدام املصطلح 

 و نص هذه الصالة هو: ، « طوكوسثيؤ »هذا العنوان 

. ال تهملي صلواتنا عندما اإللهوالدة  حتت حراسة رمحتك نهرب، نا »

نتها الوحيدة الطاهرة، املباركة اخلطر، أن يف ضيق، لكن خلصينا من نكو

 .(16)« يف النساء

يف كنائس الشرق والغرب حت   ةمستخدم ه الطلبة مازالتهذ أننالحظ و

د هذا اللقب قبل ذلك يف ننا جنكذلك فإ .(17)و مبعناهاسواء بنصها أ اليوم

 األزلياالبن  أنميان الرسولي وكذلك يف تقليد الكنيسة القدنم قانون اإل

من العذراء مرنم، اليت جيب  ب، ُولد يف الزمان حسب اجلسدي من اآلالذ

 أناخلطأ  هنا نكون من .Θεοτόκος »(11) » اإللها والدة   حًقُتدَع أنلذلك 

 أنهو ، أ« طوكوسثيؤ »فسس هو الذي أوجد لقب جممع أ أنعي شخص ندَّ

                                                 
15 Mari Leena Peltomaa, The Image of the Virgin Mary in the Akathistos hymn (The 

Medieval Mediterranean 35). Leiden/Boston 2001, P. 104f 
16 Klauser, Gottesgebärerin, S. 1078..  
17 Klaus Gamber/Corista Schaffer, Maria-Ekklesia, Die Gottesmutter im theologischen 

Verständnis und in den Bildern der frühen Kirche. [Eikona 4/Beiheft zu den Studia 
Patristica et Liturgica; 19]. Regensburg 1987, p.18f. 
18 Alois Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Band 2/4: Die Kirche von 

Alexandrien mit Nubien und Äthiopien nach 451, Freiburg  1990, p. 689. 
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كوني الثالث اجملمع املس أننقول  أن نستطيع مناء بذلك، وإاب العذرول من لقَّأ

ا يف ا كان مستخدًمت لقًبقد ثبَّ بذا نكونو ،(19)ت هذا اللقبهو الذي ثبَّ

بل واألكثر  .« اإللهوالدة  » «  Θεοτόκος»لقب ال وهو الكنيسة اجلامعة أ

كلقب تكرنم للسيدة العذراء قد  «  Θεοτόκος»املصطلح  أنظن ُنمن ذلك، 

 .(23)امليالدي األولمن القرن  اإلسكندرنة يف العشر سنوات األخرية نشأ يف

بالنسبة للقدنس كريلس لقد كان استخدام هذا اللقب ذو أهمية خاصة و

ح قوال للقدنس كريلس اليت توضِّأمن أهم وسكندري يف مناقشته لنسطور. اإل

وهي  17لنا مدى حرصه عل  هذا اللقب للسيدة العذراء ما ورد يف رسالته 

 ىل نسطور وفيها نقول: لثة إالثا

 Ep. 17 (PG 77, 120C): E‡ tij oÙc Ðmologe‹ QeÕn eŒnai 

kat¦ ¢l»qeian tÕn Emmanou¾l kaˆ di toàto qeotÒkoj t¾n 

¡g…an parqšnon (gegšnnhke g¢r sarkikîj s£rka gegonÒta 

tÕn ™k qeoà lÕgon), ¢n£qema œstw (21). 

العذراء هي والدة سبب هذا ف، وباهلل باحلقيقةن ال نعرتف أن عمانوئيل هو ] م

 .(22) ا [فليكن حمروًم( ، الذي جتسدالكلمة الذي من اهلل ا)ألنها ولدت جسدًن، اإلله

 هذا اللقب للقدنسة العذراء مرنم  أنا نًضوهنا جيدر بنا أن نقول أ

« Θεοτόκος »   (23)كتعبري نفرق بني املؤمنني واهلراطقة ذلكتثبت بعد قد. 

                                                 
19 Klaus Gamber/Corista Schaffer, Maria-Ekklesia, p. 18.   
20 Paul-Bernd, Maria Theotokos, pp. 22, 23; Peltomaa, The Image of the Virgin Mary, 104f. 

Klauser, Gottesgebärerin, pp. 1071-1103.   
    PG. 69, 1117B; 76, 277Bا عند القديس كيرلسيض  أانظر هذا المصطلح  11

باء دراسات اآلباء، نصوص اآل، مركز نطاكي، للقديس كيرلس االسكندري رسائل القديس كيرلس الى نسطور ويوحنا اال11 
 . 24، ص 2188، يوليو 32

  :واستخدام آباء الكنيسة له انظر على سبيل المثال للمزيد عن تاريخ اللقب 13 
 Alfred Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte I. Die Zeit der Alten Kirche (Gütersloher 
Verlagshaus Gerd Mohn: Gütersloh 1965. 51985/Evangelische Verlagsanstalt: Berlin 1973), 

pp. 325ff; Paul Imhof-Bernd Lorenz, Maria Theotokos bei Cyrill von Alexandrien, München 

1981, pp. 23, 24; Theotokos in: The Oxford Dictionary of Byzantium, Alexander P. kazdahn, 

Vol. 3. Nike-Zygo, New York [u.a.]: Oxford Univ. Press, 1991, p. 2070; A Patristic Greek 

Lexicon edited by G[eoffrey] W[illiam] H[ugo] Lampe (Oxford University Press, Oxford 

1961. 162001), P. 639-641; Jacob Muyser, Maria`s Heerlijkheid in Egypte, Een studie der 
koptische Maria-literatuur, Deel I, Leuven 1935, p. 30ff; Peltomaa, The Image of the Virgin 

Mary, p. 104f.; Klauser Theodor, Gottesgebärerin. In: RAC, Bd. XI, Stuttgart 1981, pp. 

1071-1103. 
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، اإللهمه والدة ت أعيَّلذا ُداملتجسد،  املسيح هو اهلل الكلمةفالسيد 

النها ولدت الكلمة املتجسد، م العذراء فالكنيسة يف الشرق والغرب تكرِّ

 .(21)اإللهذن والدة فه  إ

طوكوس من ؤميانها يف العذراء الثيرت عن إالكنيسة اجلامعة قد عبَّ

ع َطخرى مثل ِقرت عن ذلك يف مناسبات ليتورجية أخالل التسابيح، كما عبَّ

فسس بعد جممع أو .خل... إ ع عيد امليالد اجمليدَطجبية، وِقالسواعي يف األ

دعوها بهذا م نشط آباء الكنيسة باألكثر يف تأليف هذه التسابيح و131

أقوى مصطلح ليتورجي للتعبري عن  الثيؤطوكياتاالسم. منذ ذلك احلني بقيت 

 طوكوس. ؤميان الكنيسة يف العذراء الثيإ

طوكوس ؤميانها يف العذراء الثيرت عن إالقبطية فقد عبَّ ما الكنيسةأ 

ا يف السبع، ومؤخًر الثيؤطوكياتمن خالل هذه  اكثر وضوًحبوسيلة أشد وأ

ميان الكنيسة عبري عن إقوى تل أمتثِّ الثيؤطوكياتتسابيح شهر كيهك. ف

       ن كتاب ، وكذلك فإ« اإللهوالدة  »ها أنالقبطية يف العذراء مرنم عل  

هم الكتب الليتورجية القبطية اليت ل كتاب من أقدم وأميثِّ « األبصلمودنة »

وم العذراء هفمعل  د وتؤكِّ ةعقيدة اخلرنستولوجيالشرح ح وتتوضِّ

 لقابها.طوكوس مع شرح أؤالثي

 يف الثيؤطوكيات السبع: «  Θεοτόκος». مصطلح 3

 صلمودنةاألبفهو نأتي يف  «  Θεοτόκος»أما عن املصطلح اليوناني 

 القبطية يف ثالثة صور خمتلفة:

ظر عل  سبيل ، ان« اإللهوالدة  » «  Θεοτόκος» . يف صورته اليونانيةأ 

 والربع الثامن عشر من القطعة الثامنة األوىلمن القطعة  األولاملثال مرد اجلزء 

 حد؛ألمن ثيؤطوكية ا

                                                 
24 Paul-Bernd, Maria Theotokos, p. 9.  
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، «اإلله الدةو»ا وتعين حرفًي;ma\cnou`  . الصورة الثانية هي بالقبطية ب 

من القطعة  األولمن القطعة الرابعة والربع  األولانظر عل  سبيل املثال، الربع 

 ؛ثيؤطوكية نوم الثالثاءمن الثالثة 

، انظر عل  سبيل « م اهللأ » ;qmau  `m`vnou`الصورة الثالثة هي ج.  

  من ثيؤطوكية اجلمعة.األوىلمن القطعة  األولاملثال الربع 

ح خرى قد وردت يف الثيؤطوكيات توضِّهناك ألقاب أ أن نذكر أنالبد  

أم  »qmau `nIhc Pxc منها:  ،العالقة بني السيد املسيح والسيدة العذراء

 qmau ،« أم عمانوئيل »qmau  `nEmmanouhl  ،« نسوع املسيح
`mpidecpota « و « أم السيد  qmau  `nUioc Qeoc « ا. علًم« أم ابن اهلل 

 سم مفرد مؤنث. م يف القبطية كاستخَدُت qe`otoki`aبأن كلمة 

  الثيؤطوكياتموضوع . 4

ميانهم جتاه ل الثيؤطوكيات السبع التعبري عن إقباط من خاللقد حاول األ

، أي ما ُعرف فيما بعد اإللهاملتجسد من العذراء والدة  اإللهموضوع طبيعة 

تقواهم . وقد كتبوها كذلك للتعبري عن « اخلرنستولوجي علم »اسم ب

الفطري، وعن مكانة العذراء الثيؤطوكوس عندهم. فلقد استخدم كاتبوا 

الثيؤطوكيات رموز ونبوات العهد القدنم وطابقوها عل  شخصية السيدة 

 العذراء الفرندة.

 شرح جتسد السيد املسيح هما: ،ني حمددننففالثيؤطوكيات هلا هد

، (25)ت السبعالثيؤطوكيانصوص حمور ب وْلُص اهمو للبشرنة، وخالصه

 αειπαρθενοςالدائمة البتولية اإللهوالدة السيدة العذراء هي  أنوتأكيد 

:parqenoc `nchou nibenَّواقع ه للعذراء مرنم، هو يف . فكل متجيد موج

جملد، فتمجيد العذراء نعين ه لشخص ابنها احلبيب السيد املسيح له امر موجَّاأل

 ي.اإلهلتجسد لاسر ساس، متجيد يف األ

                                                 
25 Anton Baumstark, Die christlichen Literaturen des Orients, I: Einleitung. Das christlich 

aramäische und das koptische Schrifttum, Das christlich-arabische und das äthiopische 

Schrifttum, I und II, Leipzig 1911, p. 128f. 
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تظهره كل  ذا فاملوضوع املهم واألساسي بالنسبة للثيؤطوكيات واليتل

ثيؤطوكية مبنته  الوضوح هو موضوع جتسد ربنا نسوع املسيح وظهوره بيننا 

ملاذا  :مثل ،سئلة اخلاصة بالتجسدؤطوكيات جتيب عل  األيف اجلسد. الثي

و جدل أعقائدي  لكن دون الدخول يف شرحي؟ اإلهلمت التجسد وكيف 

هوتي، فهي تعرض التجسد بروح التقوى القبطية املعروفة وبساطتها، وحت  ال

  ομοουσιος مساويحات الالهوتية مثل: عندما تستخدم املصطل

omoouciocطبيعة ، vucic φύσις  ، شخصprocopon  πρόσωπον 

لكل مصطلح،  االهوتًي اال تعطينا شرًح υ̉πόστασις \upoctacic وأقنوم

 .(26)مكانه الصحيح دون الدخول يف حتدندات الهوتيةبل تستخدمه يف 

 املارنولوجياملوضوع اآلخر الذي تعرض له الثيؤطوكيات بوضوح شدند هو 

اخلاص بالكنيسة  )وهو العلم اخلاص بالدراسات اليت ختص السيدة العذراء(

 يةعن املارنولوجي وكيف ار أنًضفالثيؤطوكيات القبطية هي خري معبِّ القبطية،

العذراء  م السيدةفالكنيسة القبطية تكرِّ باخلرنستولوجي. اطهاارتبط

لقداستها وطهارتها، فهي قد فاقت مجيع القدنسني واملالئكة ورؤساء 

 . اإللهوالدة نها بياء ولكنها تكرمها باألكثر ألناملالئكة واأل

كما قلت ــ ا ا جدلًيا الهوتًيتأخذ منهًج الثيؤطوكيات يف هذا املوضوع ال

ا. فهي تستخدم نصوص وتشبيهات ورموز ا كتابًيولكنها تأخذ منهًجــ سابقا 

من العهد القدنم وتطابق بينها وبني السيدة العذراء وبني سر التجسد، وهي يف 

 وكما األوىلكما استخدمته الكنيسة  تفهم العهد القدنم وتستخدمههذا 

 فهمه آباء الكنيسة االوائل.  

ت يف املرتلة لكي تثبِّ الثيؤطوكياتالكنيسة القبطية  لقد استخدم آباء

طوكس، جتاه العذراء الثيؤذهان املؤمنني عقيدتها يف طبيعة املسيح وكذلك أ

س هو تسبيح ومتجيد طوكويد وتأكيد ودفاع عن العذراء الثيؤفكل متج

يف الوصول اىل البسطاء من  نعلم أثر الكالم املرتلي.  ووحن اإلهللسر التجسد 

  .شعب وتقرنب املفاهيم هلمال

                                                 
 ا عن الخريستولوجي في الثيؤطوكيات السبع.سوف يأتي الكالم الحق   16 
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  الثيؤطوكيات. شكل 5

ر الشعر القبطي يف معظمه شعر دنين، اطاره احلياة الكنسية وسيَّ

عياد عند املؤمنني يف أا يف تقونة احلماس الدنين ا مهًمالقدنسني ونلعب دوًر

 القدنسني.

اختالف  ا تاليفد، لذا ميكن دائًمل وُننَشمنا ُنرتَّ  وإالشعر القبطي ال ُنلَقو

خونات املختلفة يف الربع الواحد إذا اختلفت أعداد املقاطع نقاع بني االستياإل

نقاع القطعة نضبط إ أنخرى، ففي النهانة نستطيع املرتل املنبورة من شطرة أل

 وجيعلها متماثلة. 

تكون كتابية من الكتاب ما ا دائًمفهي عناصر الشعر القبطي أما 

ا ما خيص ت الكتاب املقدس، خصوًص، فقصص وحوادث وشخصيابعهدنه

د بكثرة وهو نعترب ِرل وهذا َنرتَّصاغ يف قالب شعري و ُت، ُتحياة السيد املسيح

 .  (27)ر القدنسني والشهداءخر هو سيَّعناصر الشعر القبطي، والعنصر اآل همأ

 أنننا جند فإنقاع ثابت. عر القبطي ليس له حبر وإمنا له إالشكذلك  

نوجد به  العاشر ال وأوارد يف املخطوطات من القرن التاسع الالقبطي الشعر 

 متأخًرا نوًعا ما، عرف طرنقه إىل القافيةالشعر القبطي فا. قافية وليس موزوًن

يف ذلك بنظام القوايف يف الشعر  امليالدي تقرنًبا متأثًراالقرن الرابع عشر  ذمن

ع َطيهك وِقت شهر كبصالياإ معظميف بوضوح وهذا ما نالحظه  ،العربي

 .(21)ربصالنيمدحية آالرومي واملعقب و

ما  ، هذه املقاطع عادًةورةيف كل ربع نوجد عدد حمدد من املقاطع املنبو 

 ا ما تكون ثالثة.تكون مخسة ونادًر ما ربعة، وقلياًلتكون أ

حتتوي عل   ياإلهلستثناء القداس طية باالتسابيح والصلوات القبإذن، 

بصاليات رنة، مثل الثيؤطوكيات، اإلع الشعَطالِقالكثري من 

                                                 
27 Kuhn, Poetry“. In Coptic Encyclopedia, Vol. 7, New York 1991, p. 1985f; Baumstark, Die 

christlichen Literaturen, Bd. I, pp. 126- 129. 
28 Adolf Grohmann, Äthiopische Marienhymnen übersetzt und erläutert, herausgegeben: 

(Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Akademie der 

Wissenschaften 33,4;) Leipzig 1919, p. 46. 
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ا ، خصوًصاملدائح والرتاتيل احلدنثة العهدىل جانب ، هذا إوالذوكصولوجيات

 تسابيح شهر كيهك. 

ع َطشأنها شأن معظم الِقف ،ع شعرنة ليتورجيةَطكِق الثيؤطوكياتأما عن 

بة وليست مرت اشعرًن وغري موزونة الليتورجية القبطية القدمية، فهي غري مقفاه

، بل وزنها نعتمد اجبدنة مثل بعض اإلبصاليات األحدث عهًدعل  احلروف األ

 . (29)ةع الليتورجية القدميَطعل  املقاطع املنبورة وهذه خاصية موجودة يف كل الِق

بع عبارة رباع وكل ُرع إىل أَطع ، والِقَطىل ِقجندها مقسمة إالثيؤطوكية و

)انظر مخسة شطرات،  تكونما ا ونادًر ،شطرات ن أربعة استيخونات، أيع

قطعة السادسة، الربع الوعل  سبيل املثال ثيؤطوكية السبت القطعة الرابعة، الربع الثاني 

فرق يف البناء الشعري بني  انًضهناك أ .س الثيؤطوكية(اخلامس من نف

ما  اطول من اآلدام ودائًمأ اات اآلدام والواطس، فالواطس دائًميالثيؤطوك

ع. َطمبرد ثابت نتكرر يف كل الِق الثيؤطوكياتع َطن ِقتنتهي كل قطعة م

ثم شرحه يف الربع الثاني  األولالربع رباع علي طرنقة رمز يف ا تأتي األحياًنأ

 .« أم عمانوئيل » (33) من ثيؤطوكية االحداألوىلع َطكما يف الستة ِق

ا وبالتالي ال حبور يف الشعر القبطي عموًم ننتكلم ع أنال نستطيع إذن، 

كما قلنا  الثيؤطوكياتو وزن يف حبور أو قافية أ ننتكلم ع أننستطيع 

 القطعة الثامنة يف ، وذلكالسبع الثيؤطوكياتهناك استثناء يف ولكن . اسابًق

، فينتهي هلم وزن وقافيةفإن  13إىل 2رباع من ألحد. امن ثيؤطوكية األ

، لرابع نهانة واحدةاتيخون الثالث ونهانة واحدة واالس والثاني األولخون ياالست

 أن. وهكذا نرى « xere ne maria »مع وجود مرد ثابت يف بدانة الربع 

القدنم من الشعر القبطي غري املوزون وغري  األولىل النوع تنتمي إ الثيؤطوكيات

                                                 
29Junker, Hermann, Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts I. Einleitung, II. Text und 

Übersetzung. Berlin 1908-11. Nachdruck Hildesheim/New York 1977, pp. 29,30, 71, 73; 
Grohmann, Äthiopische Marienhymnen, pp. 36, 37; Baumstark, Die christlichen Literaturen, 

128f  
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رباع حبور الشعر املتأخرة واحلدنثة وإمنا نعتمد عل  األ نتبع قف  والذي الامل

 .(31)املنبورة

 موديةاألبصلترتيل 

آدام  األوىل، ن طوال العامْيتن ثابتنغمتْي دة هلاعايف الالثيؤطوكيات السبع 

، واألنام من األربعاء مالثاء نغمتها آدااالثنني والثو حدوالثانية واطس. فأنام األ

يف  األولول كلمة من الربع من أ )آدم( مإىل السبت هلا نغمة واطس. اآلدا

من  )عليقة( والواطس « áadam éeti efoi nemka\n\ht  » ثيؤطوكية االثنني

 العادة يفو .« pibatoc  etamwuchc  » ول كلمة من ثيؤطوكية اخلميسأ

ما اللبش الربع يف الواطس أطول من اآلدام. أ ندام ألنغمة الواطس أطول من اآل

 .(32)واطس وأم سواء كانت آدافله نغمة خمتلفة عن الثيؤطوكية 

ا يف نه دائًم، قبلي وحبري وجند أنصفْيل يف رتَُّت الثيؤطوكياتو

كمصطلح  رباع القبليةيف بدانات األ)ق( د احلرف بصلمودنات املطبوعة نوجاأل

عالمة.  ا األرباع البحرنة فال نوجد أمامها أيمليتورجي حيدد بداناتها، أ

واخلورس  )يف حالة وجوده(األسقف  بألاو بني ن أما بني خورسْيوتكون املرابعة إ

 دنرة.األبعض  كما يف

ابهها لدى الثيؤطوكيات بشكلها احلالي ال نوجد ما نش أنقول أ أنبق  

نعم نوجد عند كل  حيث البناء واالستخدام الليتورجي،خرى من الكنائس األ

م ملدح السيدة العذراء، ستخَدع ليتورجية ُتَطالكنائس الرسولية القدمية، ِق

                                                 
  للمزيد من الدراسة عن الشعر القبطي، انظر 31

Junker, Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts I. Einleitung, II. Text und Übersetzung. 

Berlin 1908-11. Nachdruck Hildesheim/New York 1977; Adolf Grohmann, Äthiopische 

Marienhymnen, übersetzt und erläutert, herausgegeben (Abhandlungen der philologisch-
historischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 33,4;) Leipzig 1919; 

Kuhn, Poetry, Coptic Encyclopedia, Vol. 7, New York 1991; Anton Baumstark, Die 
christlichen Literaturen. Maria Cramer, koptische Liturgien, Eine Auswahl, Sophia Bd. 11, 

Trier 1973; Graf Georg, Geschichte der christlichen arabischen Literatur I-V (Studi e Testi) 

Roma 1944-1953/ebd. 1964-1966. Graz 1959-60. Roma 1975-1977. Bd. IV, pp. 124ff. 
 لشرح كل المصطلحات الخاصة بكتاب األبصلمودية انظر 31

Magdi Rashidi Beshai Awad, Untersuchungen zur koptischen Psalmodie, Christlogische 

und Liturgische Aspekte. In: Tamcke, Martin (Hg.). Studien zur Orientalischen 
Kirchengeschichte, 41. Münster u.a. 2007.  
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سة الغربية من حيث دورها القبطية تشبه يف الكني الثيؤطوكيات فمثاًل

تسابيح للسيدة  انًضنوجد أو. Parvum Officium B. V. Mariae (33) الوظيفي

لكنها من حيث البناء و ،رمنيةواأل الكنيسة اليونانية والسرنانيةالعذراء يف 

 القبطية. الثيؤطوكيات السبعمع الشعري واالستخدام الليتورجي ال تتطابق 

 )ُنتبع(

 

                                                 
33 O´Leary, The Coptic Theotokia, p. IV. 
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