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روحانية تسبحة شهر كيهكروحانية تسبحة شهر كيهك
"تسبحة سبعة وأربعة"



 شهر كيهك هو شهر مقدس، تهتم به الكنيسة القبطية ا�رثوذكسية، بكونه شهر

نا ل�حتفال بعيد اي�د اجيد (٢٩ كيهك)، له تسبحة خاصة  التسبيح الذي يُعد�

 تعيشها الكنيسة بلحن كيه� خاص، ليشعر اؤمنون كأنهم � الس�ء يشاركون

ا�ئكة تسبيحاتهم

 يطلق ع© هذه التسبحة سبعة وأربعة، وهي جميلة روحيًا ولحًنا و�� القلوب

 بهجًة وفرًحا. ُسميت كذلك �نها تضم � تسبحة آحاد كيهك السبع ثيؤطوكيات

هوسات وا�ربعة  ا�سبوع،  أيام  لسبعة  اختلفة  ا·له)  لوالدة   (تطويب 

 (التسابيح) اليومية مع قطعها الكيهكية، وتقال كلها � ليلة واحدة. وا�صل هو

ا¼ن � متبع  القديم، وك� هو  متبًعا �  كان  ا�سبوع، ك�  أيام   توزيعها ع© 

ا�ديرة وبعض الكنائس

 السبعة: هي السبع "ثيؤطوكيات"، وهي جمع لكلمة (ثيؤطوكية)، وهي كلمة

 مشتقة من كلمة ثيؤتوكوس اللقب الخاص بالعذراء مريم، ويعني "والدة ا·له،"

 لتأكيد أن اولود منها هو كلمة هللا اتجسد. ك� تتكون من سبع إبصاليات

(تراتيل لربنا يسوع)، مع مدائحها وطروحاتها

 ا�ربعة: هي ا�ربعة "هوسات" جمع كلمة "هوس"، وهي كلمة قبطية معناها

 "تسبيح". يَُقال قبل الهوس إبصالية ثم يُقرأ بعده الطرح أو التفسÅ. يُ�َحظ أن

 نغمة ا·بصالية ا¼دام � شهر كيهك تكون ع© وزن مديح ا�نبا أنطونيوس "�

رآها التي  "العليقة  وزن  فع©  الواطس  ا·بصالية  نغمة  أما  ا�بكار"،   كنيسة 

الهوس الهوس ا�ول والثاÈ والرابع بنغمة آدام، وإبصاليات  إبصاليات   .Êمو 

الثالث بنغمة واطس

قوموا يا بني النور

 تبدأ التسبحة بلحن نُصليه يوميًا. وهو لحن "تÌ ثينو،" ومعناه: "قوموا يا بني النور

عن  Åتعب هو  الذي  السهر،  ع©  تحثنا  الكنيسة  نجد  وهنا  القوات".  رب   لنسبح 

النور. وهنا نعاين  بنوره  القوات، �ن  لنسبح رب  اسيح،  السيد  نور   الوقوف � 

 ينطبق قول بولس الرسول: "َجِميُعُكْم أَبَْناُء نُوٍر َوأَبَْناُء نََهاٍر. لَْسَنا ِمْن لَيْل َوÑَ ظُلَْمٍة.

َوالَْمَحب�ِة، اِ·Óَاِن  ِدْرَع   ÌََِبِسÑ فَلَْنْصحو  َونَْصحو..  لَِنْسَهْر  بَْل   ،Ìَكَالْبَاِق إًِذا  نََنْم   فَ�َ 

َوُخوَذًة ِهَي رََجاُء الَْخ�َِص" (١ تس ٥: ٤-٨

ويليه ا�ربعة هوسات وهم

 الهوس ا�ول: وهو عبارة عن تسبحة موØ النبي والشعب كله بعد عبور البحر ا�حمر

 (خروج ١٥). ترمز هذه التسبحة لتسبحة افديÌ � الس�ء، إذ خلصهم هللا وعÙ بهم

من العاÞ إÝ الس�ء. وضعتها الكنيسة � التسبحة اليومية بكونها "الهوس ا�ول"، لتؤكد
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 �وÑدها âورة التسبيح á وتقديم الشكر استمر من أجل عمله الخ�à معنا، إذ يهبنا غلبة يومية ع© إبليس وجنوده،

 ليس بذراعنا البäي، وإãا خ�ل عمل نعمته فينا. وي�حظ أن موÊ والشعب Þ ينطقوا بالتسبيح إ�Ñ بعد ما اعتمدوا

 بعبورهم البحر ا�حمر ورأوا خ�ص هللا العجيب. هكذا باعمودية إذ نُدفن مع مسيحنا اصلوب ونقوم معه � جدة

الحياة، ينفتح لساننا الداخæ لنسبåح للرب ونشكره

 إنها تسبحة عذبة يéنم بها اسيحي كل يوٍم حÌ يرى الخطية تسقط بالصليب تحت قدميه، وك� يقول القديس أثناسيوس
الرسوê: [لنغني مع موÊ... ونسبح مرتلÌ، إذ نرى الخطية التي فينا قد طُرحت � البحر، أما نحن فنعÙ إÝ الÙية١

 الهوس الثاÈ: هو مزمور ١٣٥ الéجمة السبعينية (١٣٦) اشكروا الرب، وهو تسبحة الشكر

 الذي تقدمه الكنيسة á من أجل محبته الذي أنقذنا ويقوينا. اعتادت الكنيسة ا�وÝ الص�ة

 بهذا ازمور، وÑ تزال تسبح به الكنيسة � التسبحة اليومية. فقد جاء � سÅة البابا أثناسيوس

الجند  íالبابا، حا قيادة  والتسبيح تحت  الص�ة  الشعب يقî سهرة �  كان  إذ   êالرسو 

 الكنيسة، وقاموا بالهجوم عليها، لكن الشعب كان يردد هذا ازمور بصوٍت كالرعد، مكررين

 "�ن إÝ ا�بد رحمته" ٢٦ مرة. بقي البابا ع© كرسيه حتى انðف الشعب، واختفى البابا

 وسط الظ�م، ولجأ إÝ أصدقائه دون أن يصيبه âر، يرى الدارسون للتلمود أن تكرار العبارة
 "�ن إÝ ا�بد رحمته" ٢٦ مرة � هذا ازمور يطابق الـ ٢٦ جي�ً من الخليقة إÝ است�م الäيعة � سيناء٢

ó¼تتجّ© رحمة هللا � ا

أ. إنه ا·له الفريد العجيب [١-٣

ب. خالق كل õٍء من أجل ا·نسان [٤-٩

ج. اعتني ùؤمنيه بيٍد شديدٍة [١٠-٢٤]. واهب النðة ع© قوات الظلمة؛ وهو � الس�ء مشغول بنا ونحن بعد ع© ا�رض

العاقلة إذ هو محب لكل خليقته، خاصة  د. رعايته تحتضن ا�رض والس�ء [٢٥-٢٦]، 

بإلقاء أمر  الك  بأن  تتلخص  وهي   Ìالقديس فتية  الث�ثة  تسبحة  وهو  الثالث:   الهوس 

 الث�ثة فتية � أتون النار ورغم أن النار Þ تنطفئ لكنها Þ �سهم بأية أذية، وردت � تتمة

 دانيال (الéجمة السبعينية). تéنم الكنيسة بتسبحة الث�ثة فتية القديسÌ � سهرة سبعة

 وأربعة و� سهرة سبت النور بل و� كل يوٍم. يéفق هللا بخليقته ع© الدوام بالرغم من

 وجودها � أتون الضيق. إنها تسبح مخلصها أو يسوعها الذي يتج© فيها، ويحّل قيودها

ك� فعل بهؤÑء الفتية؛ وعوض ه�كهم يتمجدون (راجع سÅة هؤÑء الفتية � سفر دانيال

تعلن لنا هذه التسبحة اعاÈ الروحية السامية وهي

 أن الس�م الداخÑ æ يُعني زوال التجارب وا¼Ñم عنا. لكنه يعني وجود هللا معنا � وسط نÅان العاÞ. فمفهوم التجربة �

اسيحية هي أنها Ñ تُحل بزوالها، ولكن باجتياز الرب معنا � هذه التجربة، وبحمله الصليب معنا، أي الوجود الدائم معنا

 فالشهيد اسطفانوس كان يُرجم بالحجارة وعظامه تتفتت، ولحم جسمه يتهرأ من الحجارة. لكنه كان يرى ابن ا·نسان

Ìبالراجم Ñبالحجارة و êيبا Ñالس�ء، و Ýالعظمة. فكان شاخًصا إ ÌÓ ًا عنýقا

:

2 Rabbai Avrohom Chaim Feueur,Tehillim,Psalms - A New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic,
Midrashic and Mesorrah Publications Ltd., 1985, p.1607.
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 نار العاÑ Þزمة لتجربة الكنيسة. (الكنيسة كج�عة ونحن كأشخاص � هذه الج�عة)، ولكن هللا الرؤوف الحنون واقف 

� وسط هذا ا�تون (التجارب القاسية)، فيحول النار إÝ ندى بارد

 هذه التسبحة تجمع � مشهد واحد وجودها � الحاâ الزمني اؤÞ (ا�تون)، ووجودها � ا�بدية السعيدة (ابن هللا 

 اوجود � ا¼تون). "الَخروَف الذي � وسِط الَعرِش يَرعاُهْم" (رؤ ٧: ١٧). فهي � نار العاÞ و� نفس الوقت � ح~ة

هللا وتتمتع بعربون السعادة ا�بدية

 الهوس الرابع: وهو عبارة عن كل�ت ازامÅ الث�ثة (١٤٨، ١٤٩، ١٥٠) وكلها عن التسبيح، والتسبيح هو عمل ا�ئكة وعمل

�  Åالنظ منقطعة  صورة   � هللا  ويتمجد  واادية،  والنباتية  الحيوانية  والخليقة  قديسيه،  وعمل  الس�ء،   � الدائم   الكنيسة 

قديسيه، فنقول: "سبحوا هللا � جميع قديسيه

العاÞ أو �  تهتم البäية بإقامة خوارس أو فرق ل�غاÈ سواء � 

للتسبيح يُدعى  خورس  عن  نسمع   Þ لكننا  الدينية.   اجتمعات 

العاقلة الخليقة  الخورس  يضم هذا   .١٤٨ ازمور  الوارد �   كذاك 

Åالعاقلة، بل والجامدة؛ يضم صفوفًا غ Åالتي تتقي هللا، وأيًضا غ 

محصاة. الكل يشعرون بالدين للخالق اعتني بهم، والكل يعلنون عن إعجابهم وحبهم لهذا الخالق العجيب

 يكشف لنا هذا ازمور التزام الكل بتمجيد هللا، كل كائن حسب إمكانياته وقدراته ومواهبه. فالس�ئيون والطغ�ت اسائية

النباتات والحيوانات  يشهدون له بحياتهم الس�وية اقدسة اتهللة. والشمس تشهد á ببهاء أشعتها، ك� بحرارتها لخدمة 

 وا·نسان الخ. والقمر بنوره البهي يخدمنا بالليل، والكواكب بج�ل منظرها تشهد لعمل هللا الفنان ا�عظم. هذا من الظاهر، أما

 ما خفي فهو أعظم. إذ يتذوق ارتل عذوبة التسبيح، يدعو كل الخليقة الس�وية وا�رضية للتسبيح

أ. الس�وات [١-٦] يبدأ با�ئكة، فا�جسام الس�وية، ثم السحاب 

ب. ا�رض [٧-١٠] سواء أع�ق البحار واحيطات أو أعاê الجبال أو الرياح وا�شجار اثمرة 

ج. البäية ُخلق البä ع© صورة هللا – الرجال والنساء – لذا يلزمهم أن يسبحوا á أك_ من الكل 

إذ نتمتع بالخ�ص؛ ندرك با�ك_ محبة هللا الفائقة لنا، فنسبحه با�ك_

 � ازمور ١٤٩، إذ يرى ارتل كلمة هللا قادًما للخ�ص، يدعو كنيسة العهد الجديد لتسبح بأغنية جديدة، حيث يتناغم العقل

 مع القلب وتصÅ ج�عة خائفي الرب طغمة متهللة ومسبحة، تعزف بآÑت موسيقية ليست من الخارج، وإãا يتحول ا·نسان

نفسه إÝ قيثارة روحية يعزف عليها روح هللا القدوس

أ. نسبحه � بيت الرب [١-٤]. فالتسبيح ير? الرب، ويعطي لشعبه ج�Ñً [٤؛ مز ١٤٧: ١

ب. يلزمنا أن نسبحه � البيت [٥]. حتى ونحن نيام، وعند اÑستيقاظ، وأثناء ارض  

ج. نسبحه � ميدان الحرب الروحية [٦-٩]. كلمة هللا سيْفنا (أف ٦: ١٧؛ عب ٤-١٢). والتسبيح هو س�ح عجيب للنðة ع© العدو

ازمور ١٥٠ هو دعوة لتسبيح الرب. استخدمت كلمة "تسبيح" هنا ١٣ مرة

أ. أين نسبح هللا؟ ع© استوى احæ واسكوÈ، � الهيكل و� الس�وات [١]، أين� ُوجدنا 

ب. اذا نسبحه؟ من أجل أع�له معنا، و�جل شخصه. كل� تعرفنا عليه نستعذب تسبيحه 

ج. كيف نسبحه؟ بالصوت (الفم) ك� با¼Ñت اوسيقية التي تشÅ إÝ أعضائنا، بل وإÝ كل كياننا الجسدي والروحي 

د. من الذين يسبحونه؟ كل كائن يتنسم نسمة [٦]، كل اخلوقات (١٤٨: ٧-٩). وبالتاê يلزمنا نحن البä أن نسبحه 
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á ء فينا، لكننا نستطيع أن نكرسه �عظم عمل نقدمه، وهو التسبيحõ الَنَفْس هو أضعف

 فّ; القّديس إكليمنضس السكندري ازمور ١٥٠ الذي تسبحه الكنيسة أثناء التناول من ا�>ار اقدسة بطريقة رمزية جميلة،

 فيها قّدم الكنيسة اقامة بعريسها القائم من ا�موات، كأداة موسيقيّة حيّة، يعزف عليها الروح القدس ليُخرج تسبحة حب

عذبة. يقول: � الخدمة ا·لهيّة يéنم الروح

سبّحوه بصوت البوق، �ن بصوت البوق يقيم ا�موات

سبّحوه بازمار، فإن اللسان هو مزمار الرب

سبّحوه بالقيثارة، هنا يقصد الفم الذي يحرّكه الروح كالوتر

سبّحوه بطبوٍل ورقص، مشÅًا إÝ الكنيسة التي تتأّمل القيامة من ا�موات، خ�ل وقع ال~ب ع© الجلود إشارة إÝ ا�موات

سبّحوه با�وتار وا�رغن، يدعو جسدنا أرغًنا، وأعصابه ا�وتار التي ي~ب عليها الروح، فتعطي أصوات بäيّة منسجمة

Ìسبّحوه بصنوٍج حسنة الصوت يدعو اللسان صنًجا، إذ يعطي الصوت خ�ل الشفت
 لذلك يðخ إÝ البäيّة قائ�ً: "كل نسمة فلتسبح اسم الرب"، �نه يعتني بكل مخلوق يتنّفس. حًقا إن ا·نسان هو آلة الس�م٣
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