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 شرح وتحلٌل وتفسٌر

 "طاي شوري" :للحن

 جورج كٌرلس: تألٌف

 

لحن طاي شوري هو لحن مبهج من ألحان الكنٌسة القبطٌة، الذي ٌقال فً القداس اإللهً 

 :هو لحن قبطً الكلمات، معناه

 جمرة الذهب النقً، الحاملة العنبر،مهذه ال"

 رون الكاهن،االتً فً ٌد ه

 "على المذبح ٌرفع بخورا  

 :وهً فً الكنٌسة لها معانً كثٌرةرة، بخمرة هً الشورٌا أو الموالمج

إشارة إلى الثالوث األقدس  ،فهً مركبة من ثالث سالسل من معدن واحد -1

 .ولها قبة مدورة من أعالها إشارة إلى السماء .ووحدانٌة الجوهر

 .ل إلى العالمزالذي ن Logosولها خطاف نازل ُمّدلى إشارة إلى األبن الكلمة  -2

إنما لتذكرنا بمن تعدوا على هارون فضربهم الرب لجاللجل المثبتة فٌها وا -3

 .فٌهم إال حٌنما وقف موسى مبخرا   بالوباء ولم تهدأ وطأة الموت

ولها بطن مجوف ٌوضع فٌه حجر النار والبخور إشارة إلى بطن العذراء الذي  -4

 .حل فٌه جمر نار الالهوت وعلٌه قبة تشٌر إلى السماء

 .لفحم الذي ٌُشٌر إلى الجسد ذو الطبٌعة األرضٌة الناسوتٌةوٌوضع فٌها ا -5

( النار)وعندما ٌشتعل هذا الفحم وٌتحد بالنار إنما ٌشٌر إلى إتحاد الالهوت 

 (.الفحم)بالناسوت 

وعندما ٌوضع علٌه البخور، تصعد رائحته الذكٌة إشارة إلى صلوات القدٌسٌن  -6

 :إذ ٌقول الكتابوإتمام الخالص للعالم وتطهٌره من الخطٌئة، 

 ،رة من ذهببخوجاء مالك آخر ووقف عند المذبح ومعه م"

 وأعطى بخورا  كثٌرا  لكً ٌقدمه مع صلوات القدٌسٌن

 (4-3: 8رؤ " )من ٌد المالك أمام هللا

- :ٌقدم البخور نقٌا  فاخرا  من أجود األنواع مثللذلك 
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 .صندروس ألنه ال ٌبخر به آللهة األصنام -

وإن قدم سابقا  لإلله أبولون إال أن المسٌحٌون أبطلوه بعد  ألنه: لبان جاوي  -

القضاء على الوثنٌة وقدموه إلله السموات واألرض بكل نٌة خالصة ووقار 

 .زائد

وبالرغم من أن العنبر أزكى  ،العود والجاوى من البخورات الزكٌة الطاهرةكذلك ٌعتبر

بعض حٌوانات مثل الحوت، لذلك  أو من( بري)منهما إال أنه مستخرج من ورق نبات وحشً 

 .ُحرم التبخٌر به فً هٌكل هللا

 .ع استخدام أي بخور من أصل حٌوانًفالطقس فً الكنٌسة ٌمن

واستخدام اللبان فً الشورٌة هو إشارة إلى اللبان الذي قدمه المجوس للمخلص فً بٌت 

 (.11:2مت. )لحم الٌهودٌة

 

 -:للحناالمناسبة التً ٌقال فٌها  

وهو ٌقال بعد قراءة تحلٌل الخدام فً أٌام " نشٌد العذراء"شوري ٌسمى بـ لحن طاي 

وهو ٌقف أمام الهٌكل بٌنما الكل كهنة  ةهنكبٌر الكالتحلٌل الذي ٌقوله وهو .اآلحاد وفً األعٌاد

مقادس الرب أٌا  كان شخصه أو رتبته دون  إذ ال ٌلٌق بأحد أن ٌدخل ،ساجدون وشمامسة وشعبا  

 .ٌاه حتى ٌمكنه أن ٌشترك فً خدمة اإلفخارستٌاأن ٌحل من خطا

 

 :أسلوب أداؤه 

وقد ٌنفرد  ةالترنم بلحن طاي شوري بمصاحبة الناقوس والمثلث من خورس الشمامسٌتم 

 .أحدهم بتردٌد أحد مقاطع اللحن

 

 -:المقام الموسٌقً  

 .لحن طاي شوري تم صٌاغته من مقام السٌكاه

 

 

 -:الشرح والتأمل 
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العلٌقة التيً رههيا موسيى النبيً فيً البرٌية، عنيدما جياء إليى  مثال ذهب هًالمجمرة ال هذه

جبل هللا حورٌب وظهر له مالك الرب بلهٌب نار من وسط ُعلٌقة، فنظر وإذا العلٌقة تتوقد بالنار 

لماذا لم تحترق العلٌقة . فقال موسى أمٌل اآلن ألنظر هذا المنظر العظٌم. والعلٌقة لم تكن تحترق

لرب أنه مال لٌنظر ناداه هللا من وسط العلٌقة وقال موسى موسى فقيال هأنيذا، فقيال ال فلما رأى ا

.. ع الذي أنيت واقيُف علٌيه أرض مقدسيةاخلع حذاءك من رجلٌك ألن الموض... تقترب إلى ههنا

فقال الرب إنً قد رأٌت مذلة شعبً اليذي فيً ... فغطى موسى وجه ألنه خاف أن ٌنظر إلى هللا 

 (8:2:3خروج ).اخهم فنزلت ألنقذهممصر وسمعت صر

ما اختلطت النار بعلٌقة حورٌيب التجسد اإللهً سهال  وممكنا  فكوبالعلٌقة هذه أصبح مفهوم 

ولم تحترق، هكذا مكث المسٌح فً بطن العذراء ولم تحترق العذراء والمجمرة فً ٌد الكاهن هً 

 .لالهوت بالناسوت دون أن تحترقمثال بطن العذراء فهً تحوي النار المتحدة بالفحم كإتحاد ا

تراءى فالذي حمل المجمرة، ورفع ٌده نحو الشعب وباركهم ذاك الكاهن فهو ( هارون)أما 

وخرجيت نيارا  مين عنيد اليرب وأُحرقيت عليى الميذبح المحرقية والشيحم . مجد الرب لكيل الشيعب

 (24:9الوٌٌن) .فرأى جمٌع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم

واألمير لٌفعيل  إال اليذي أُعطيى ليه السيلطان أن ٌحميل المجميرة وٌبخير بهيا لٌس أحدا  ٌقيدر

فٌهميا نيار ووضيعا علٌهيا كل منهما مجمرته وجعيال " ناداب وأبٌهو"فعندما أخذ إبنا هارون  .ذلك

خرجيت نيار مين عنيد اليرب وأكلتهميا فماتيا ، الرب نارا  غرٌبة لم ٌأمرهميا بهيا بخورا  وقربا أمام

 .أمام الرب

ٌُعٌييق تنفٌيذ العقوبية التيً أوليم ٌسي سييتنها هللا علٌيه، ٌيوم تجاسير ودخييل تطع ُعزٌيا المليك أن 

هٌكييل الييرب ممسييكا  مبخييرة أو مجمييرة كعييادة الكهنيية وهنيياذاك ضييرب بييالبرص وُعييزل فييً بٌييت 

 .الُبرص

ولم ٌستطع قورح وداثان وأبٌرام وبيرفقتهم مئتيان وخمسيون شخصيا  الصيمود أميام عقوبية 

فاهييا وابتلعييتهم ألنهيم داسييوا الوصييٌة وحمليوا المجييامر وهييم ليم ٌكونييوا ميين  هللا إذ فتحيت األرض

 . حملة الدرجات الكهنوتٌة

  

ٌطوف الكاهن حيول الميذبح بيالمبخرة ثيالث ( هذه المجمرة)أثناء أداء الشعب للحن طاي شوري 

إليى  ثم ٌنزل من الهٌكل لٌطوف حول الشعب بالبخور من الٌسيار ،مرات تمجٌدا  للثالوث األقدس
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ولإلشارة إلى إرسال الرب رسيله إليى العيالم لتبشيٌر النياس ودعيوتهم إليى  ،الٌمٌن لٌبارك الشعب

إلى الٌمٌن فهو إشارة إليى أنيه نقلنيا مين الظلمية إليى نيوره أما الطواف من الٌسار  ،اإلٌمان باسمه

هيم كميا وعندما ٌغمر البخور الشعب فإن هيذا ٌشيٌر إليى نعمية اليروح القيدس وهيً تظلل ،العجٌب

 .كانت السحابة تظلل بنً اسرائٌل فً البرٌة

ثم ٌعود الكاهن إليى الهٌكيل وهيو ٌتليو سير اإلعتيراف واليذي فٌيه ٌطليب مين هللا قبيول اعترافيات 

 .شعبه وغفران خطاٌاهم

 

 :أقسام اللحن الرئٌسٌة

 "مقدمة قصٌرة: "االفتتاحٌة *

ال شك أن لحن طاي شيوري فيً بداٌتيه الرصيٌنة وفيً مقدمتيه القصيٌرة التيً تحميل ثالثية  

ٌُشٌر إلى الست أٌادي بخور التً ٌضعها الكاهن ثالثة  6موازٌر بها  نبضات موسٌقٌة قوٌة، إنما 

منها إشارة للثالوث األقدس والثالثة األخرى إشارة إلى ذبٌحية هابٌيل وبخيور نيوح البيار وذبٌحية 

 .اسحق

والبيد بعيد وضيع هيذا البخيور تبيدأ الرائحية الذكٌية فيً الصيعود، ليذا فإنيه عنيد هخير نبضية  

 ،لصيعود البخيور معنيى روحيًٌعطيً ( امتداد موسيٌقً)موسٌقٌة فً الست نبضات توجد كرونا 

لٌبدأ الكاهن  ،ستالم المجمرة من ٌد الشماس ُمقدمهاأ للوقت الذى ٌنقضى فى زمنىمعنى وٌعطً 

ل المذبح ومن هنا ٌبدأ اإلٌقاع المنتظم لٌرسيم حركية الكياهن، وٌبيدأ هنيا النياقوس فً الطواف حو

ضيرباته اإلٌقاعٌيية المبهجية معلنيا  أن البخييور اليذي هيو صييلوات القدٌسيٌن ٌمي  الكنٌسيية  والمثليث

 .لٌتحد أعضاء الكنٌسة المجاهدة بتلك المنتصرة

 

 :الجزء األول من اللحن* 

مبهج ٌتكون من ثالثة جمل موسٌقٌة بأٌقاع نشٌط ألول من اللحن الجزء اوبعد المقدمة ٌبدأ  

ٌناظرهيا دورة للكياهن والشيماس مردهيا ووكيأن كيل جملية ( تيذٌٌل قصيٌر)لكل منها ميرد قصيٌر 

فٌها ٌؤكد أن هذه المجميرة اليذهب النقيً الحاملية العنبير هيً العيذراء التيً حمليت جمير . بالهٌكل

أ الشعب ٌسترجع هذه العلٌقة التً رهها موسى النبيً وهيً الالهوت فً أحشائها ولم تحترق وٌبد
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وهيا المجميرة اليذهب تعٌيده إليى  ،متقدة بالنار وال تحترق فٌشعر بان العلٌقة قربت مفهوم التجسد

 .فٌحمل بخورها أفكاره إلى السماء مع صلوات القدٌسٌن ،الذهن

 أٌتها المجمرة الذهب... إٌه ٌا عذراء 

 انا  هللا دخلك فخرج منك انس

 سٌد الكل دخلك فخرج منك عبدا   

 الراعً دخلك فخرج منك حمال   

 الكلمة دخلك فصار صامتا  داخلك

 الغنى دخلك فخرج منك فقٌرا ،

 العالً دخلك فخرج منك متضعا ، 

 الضٌاء دخلك فأخفى نفسه

  

 بقوة منه استطاعت مرٌم أن تحمله فً حضنها هذا الذي ٌحمل كل األشٌاء،

 هو هٌأه فٌها،أرضعته لبنا  

 وأعطته طعاما  هو صنعه،  

 كإله أعطى مرٌم لبنا  ثم عاد فرضعه منها كإبن انسان،  

 ٌداها كأنتا تعرٌانه إذ أخلى نفسه،  

 ذراعها احتضنته من حٌث كونه قد صار صغٌرا ،

لكنه أخفى قٌاسها تحيت الثيوب، فقيد كانيت . قوته عظٌمة من ٌقدر أن ٌحدها

 .ذ أخلى نفسه من ثوب المجدأمه تغزل له وتلبسه إ

من هدم الرجل الذي لم ٌكن له أن ٌلد خرجت أمنا حواء، فكم بالحري ٌلزمنا أن نصدق أن  

 .ابنة حواء تلد طفال  بغٌر رجل

 .األرض البكر حملت هدم األول الذي كان رأسا  على األرض  

 .والٌوم حملت العذراء البكر هدم الثانً الذي هو رأس كل السموات  

 عصا هارون أفرخت والعود الٌابس أثمر   

 .فقد انكشف الٌوم سر هذا ألن البتول حملت طفال  
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وكلما رفع الكاهن المبخرة إلى أعلى وهو ٌطوف حول المذبح كلما أكيد مفهيوم التجسيد فيً ذهين 

 :الشعب وكأنه ٌقول لهم

جمر الذي بداخلها ولم أترون هذه مجمرة الذهب إنها على مثال العذراء ، وكما أنها حملت هذا ال

 .تحترق كالعلٌقة، فأنه هكذا حملت العذراء المسٌح فً داخلها ولم تحترق

 

 :من اللحن الثانًالجزء *

أو هو هارون وما هً عالقته بالعذراء ، فمن من اللحن بكلمة هارون الجزء الثانًثم ٌبدأ 

 المجمرة؟

  -: ٌقول الكتاب

وأصنع ثٌابا  ( "1:28خر " )لٌكهن لً... قرب إلٌك هارون هخاك "قال الرب لموسى 

وتقدم هارون وتأخذ دهن المسحة وتسكبه ( "2:28خر " )والبهاء مقدسة لهارون أخٌك للمجد

وأقدس ( " 9-4: 29خر" )فٌكون لهم كهنوت فرٌضة أبدٌة.... على رأسه وتمسحه وتقدمه بنٌه

 (.44:29خر" )خٌمة االجتماع والمذبح وهرون وبنوه أقدسهم لكً ٌكهنوا لً

 .ٌكون كهنوته فرٌضة أبدٌة( رئٌس كهنة( )أول كاهن)ُمسح لكً ٌكون كاهنا  ... فهارون

هذا الذي أصعد )وهارون قدم ذبٌحة دموٌة ترمز إلى ذبٌحة الصلٌب التً قدمها المسٌح 

ذاته ذبٌحة مقبولة على الصلٌب عن خالص جنسنا فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على 

 (الجلجثة

استخدم الرب موسى وهارون فً هذه الفترة لٌهٌئ ذهن شعب بنً اسرائٌل إلى فكرة  لقد

فكانت العلٌقة لموسى فً البرٌة وكانت المجمرة فً ٌد هارون ٌرفع بخورا  . مٌالده من العذراء

 .على المذبح وبها الجمر

الرب  لذلك ٌبدأ الجزء الثانً من اللحن ٌحكً قصة هارون الكاهن األول الذي ُمسح من

 .لٌقدم بخورا  على المذبح بهذه المجمرة الذهب النقً الحاملة العنبر

وكأنها تمضً عبر  crescendoوتأتً نغمة السٌكاه المطولة فً أداء تصعٌدي بالتدرج 

 flashالزمن السحٌق لتستدعً صورة هارون الكاهن وهو ٌحمل هذه المجمرة الذهب وكأنه 

back فس المرد القصٌر الذي ٌكون قد تم تردٌده أربعة مرات حتى ثم تنتهً الجملة الثانٌة بن

 .اآلن منذ بداٌة اللحن
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 :من اللحن الثالثالجزء *

وهو "( بً اوٌب"الكاهن )وٌبدأ الجزء الثالث من اللحن ٌشرح بالموسٌقى دور هارون 

ٌة فً فتكون أعلى درجة صوت" ٌرفع"أي ( إفطالً)ٌرفع البخور لذا تأتً ذروة اللحن عند كلمة 

 (.ٌرفع)اللحن وهً نغمة سً بٌمول لتتوائم مع النطق بكلمة إفطالً 

أي البخور ( استوى نوفً)فً كلمة ( إطناب نغمً)ٌعقب هذا تنغٌما  بأسلوب المٌلسما 

فٌكون هذا التطوٌل النغمً معبرا  عن رائحة البخور الزكٌة وهً تنتشر فً كل مكان لتم ه 

 .اه على المذبحقداسة وبرا  وطهرا  مقدما  إٌ

الكاهن  ...ٌامن حملت فً بطنك هذا الجمر الملتهب المسٌح إلهنا... ٌه أٌتها العذراءإ

مل كل الخلٌقة على راحته المقدسة، أذكرٌنا كلما ٌرفع الكاهن بخورا  الذي ٌح... األعظم إله الكل

 .على المذبح

 

+++++ 

 


