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شهر كيهك هو شهر مقدس ،تهتم به الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،بكونه شهر
التسبيح الذي يُع َّدنا لالحتفال بعيد امليالد املجيد ) ٢٩كيهك( ،له تسبحة خاصة
تعيشها الكنيسة بلحن كيهيك خاص ،ليشعر املؤمنون كأنهم يف السامء يشاركون
املالئكة تسبيحاتهم .
يطلق عىل هذه التسبحة سبعة وأربعة ،وهي جميلة روح ًيا ولح ًنا ومتأل القلوب
بهج ًة وفر ًحاُ .سميت كذلك ألنها تضم يف تسبحة آحاد كيهك السبع ثيؤطوكيات
)تطويب لوالدة اإلله( املختلفة لسبعة أيام األسبوع ،واألربعة هوسات
)التسابيح( اليومية مع قطعها الكيهكية ،وتقال كلها يف ليلة واحدة .واألصل هو
توزيعها عىل أيام األسبوع ،كام كان متب ًعا يف القديم ،وكام هو متبع اآلن يف
األديرة وبعض الكنائس .
السبعة :هي السبع "ثيؤطوكيات" ،وهي جمع لكلمة )ثيؤطوكية( ،وهي كلمة
مشتقة من كلمة ثيؤتوكوس اللقب الخاص بالعذراء مريم ،ويعني "والدة اإلله"،
لتأكيد أن املولود منها هو كلمة ﷲ املتجسد .كام تتكون من سبع إبصاليات
)تراتيل لربنا يسوع( ،مع مدائحها وطروحاتها .
األربعة :هي األربعة "هوسات" جمع كلمة "هوس" ،وهي كلمة قبطية معناها
"تسبيح" .يُقَال قبل الهوس إبصالية ثم يُقرأ بعده الطرح أو التفسري .يُال َحظ أن
نغمة اإلبصالية اآلدام يف شهر كيهك تكون عىل وزن مديح األنبا أنطونيوس "يف
كنيسة األبكار" ،أما نغمة اإلبصالية الواطس فعىل وزن "العليقة التي رآها
موىس .إبصاليات الهوس األول والثاين والرابع بنغمة آدام ،وإبصاليات الهوس
الثالث بنغمة واطس.
قوموا يا بني النور :
تبدأ التسبحة بلحن نُصليه يوم ًيا .وهو لحن "تني ثينو "،ومعناه" :قوموا يا بني النور
لنسبح رب القوات" .وهنا نجد الكنيسة تحثنا عىل السهر ،الذي هو تعبري عن
الوقوف يف نور السيد املسيح ،لنسبح رب القوات ،ألن بنوره نعاين النور .وهنا
ينطبق قول بولس الرسولَ " :ج ِمي ُع ُك ْم أَبْ َنا ُء نُو ٍر َوأَبْ َنا ُء نَ َهارٍ .ل َْس َنا ِم ْن لَ ْيل َوالَ ظُلْ َم ٍة.
فَالَ نَ َن ْم إِذًا كَالْ َبا ِق َني ،بَ ْل لِ َن ْس َه ْر َون َْصحو ..فَلْ َن ْصحو الَب ِِس َني ِد ْر َع ا ِإل َميانِ َوالْ َم َح َّب ِة،
َو ُخو َذ ًة ِه َي َر َجا ُء الْ َخال َِص" ) ١تس . ) ٨-٤ :٥
ويليه األربعة هوسات وهم :
الهوس األول :وهو عبارة عن تسبحة مويس النبي والشعب كله بعد عبور البحر األحمر
)خروج  .(١٥ترمز هذه التسبحة لتسبحة املفديني يف السامء ،إذ خلصهم ﷲ وعرب بهم
من العامل إىل السامء .وضعتها الكنيسة يف التسبحة اليومية بكونها "الهوس األول" ،لتؤكد
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ألوالدها رضورة التسبيح هلل وتقديم الشكر املستمر من أجل عمله الخاليص معنا ،إذ يهبنا غلبة يومية عىل إبليس وجنوده،
ليس بذراعنا البرشي ،وإمنا خالل عمل نعمته فينا .ويالحظ أن موىس والشعب مل ينطقوا بالتسبيح إالَّ بعد ما اعتمدوا
بعبورهم البحر األحمر ورأوا خالص ﷲ العجيب .هكذا باملعمودية إذ نُدفن مع مسيحنا املصلوب ونقوم معه يف جدة
الحياة ،ينفتح لساننا الداخيل لنس ِّبح للرب ونشكره .
يوم حني يرى الخطية تسقط بالصليب تحت قدميه ،وكام يقول القديس أثناسيوس
إنها تسبحة عذبة يرتنم بها املسيحي كل ٍ
الرسويل] :لنغني مع موىس ...ونسبح مرتلني ،إذ نرى الخطية التي فينا قد طُرحت يف البحر ،أما نحن فنعرب إىل الربية. ١

الهوس الثاين :هو مزمور  ١٣٥الرتجمة السبعينية ) (١٣٦اشكروا الرب ،وهو تسبحة الشكر
الذي تقدمه الكنيسة هلل من أجل محبته الذي أنقذنا ويقوينا .اعتادت الكنيسة األوىل الصالة
بهذا املزمور ،وال تزال تسبح به الكنيسة يف التسبحة اليومية .فقد جاء يف سرية البابا أثناسيوس
الرسويل إذ كان الشعب يقيض سهرة يف الصالة والتسبيح تحت قيادة البابا ،حارص الجند
ٍ
بصوت كالرعد ،مكررين
الكنيسة ،وقاموا بالهجوم عليها ،لكن الشعب كان يردد هذا املزمور
"ألن إىل األبد رحمته"  ٢٦مرة .بقي البابا عىل كرسيه حتى انرصف الشعب ،واختفى البابا
وسط الظالم ،ولجأ إىل أصدقائه دون أن يصيبه رضر ،يرى الدارسون للتلمود أن تكرار العبارة
٢
"ألن إىل األبد رحمته"  ٢٦مرة يف هذا املزمور يطابق الـ  ٢٦جيالً من الخليقة إىل استالم الرشيعة يف سيناء
تتجىل رحمة ﷲ يف اآليت :
ّ
أ .إنه اإلله الفريد العجيب ][٣-١
ب .خالق كل يش ٍء من أجل اإلنسان ][٩-٤
ج .املعتني مبؤمنيه ٍ
بيد شديد ٍة ] .[٢٤-١٠واهب النرصة عىل قوات الظلمة؛ وهو يف السامء مشغول بنا ونحن بعد عىل األرض
د .رعايته تحتضن األرض والسامء ] ،[٢٦-٢٥إذ هو محب لكل خليقته ،خاصة العاقلة

الهوس الثالث :وهو تسبحة الثالثة فتية القديسني وهي تتلخص بأن امللك أمر بإلقاء
الثالثة فتية يف أتون النار ورغم أن النار مل تنطفئ لكنها مل متسهم بأية أذية ،وردت يف تتمة
دانيال )الرتجمة السبعينية( .ترتنم الكنيسة بتسبحة الثالثة فتية القديسني يف سهرة سبعة
يوم .يرتفق ﷲ بخليقته عىل الدوام بالرغم من
وأربعة ويف سهرة سبت النور بل ويف كل ٍ
ويحل قيودها
وجودها يف أتون الضيق .إنها تسبح مخلصها أو يسوعها الذي يتجىل فيهاّ ،
كام فعل بهؤالء الفتية؛ وعوض هالكهم يتمجدون )راجع سرية هؤالء الفتية يف سفر دانيال(
تعلن لنا هذه التسبحة املعاين الروحية السامية وهي :
أن السالم الداخيل ال يُعني زوال التجارب واآلالم عنا .لكنه يعني وجود ﷲ معنا يف وسط نريان العامل .فمفهوم التجربة يف
املسيحية هي أنها ال تُحل بزوالها ،ولكن باجتياز الرب معنا يف 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 اإلنسان
شاخصا إىل السامء ،وال يبايل بالحجارة وال بالراجمني .
قامئًا عن ميني العظمة .فكان
ً
 ١رسائل القيامة
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نار العامل الزمة لتجربة الكنيسة) .الكنيسة كجامعة ونحن كأشخاص يف هذه الجامعة( ،ولكن ﷲ الرؤوف الحنون واقف
يف وسط هذا األتون )التجارب القاسية( ،فيحول النار إىل ندى بارد.
هذه التسبحة تجمع يف مشهد واحد وجودها يف الحارض الزمني املؤمل )األتون( ،ووجودها يف األبدية السعيدة )ابن ﷲ
روف الذي يف ِ
وسط ال َع ِ
رش يَرعا ُه ْم" )رؤ  .(١٧ :٧فهي يف نار العامل ويف نفس الوقت يف حرضة
املوجود يف اآلتون(" .ال َخ َ
ﷲ وتتمتع بعربون السعادة األبدية .
الهوس الرابع :وهو عبارة عن كلامت املزامري الثالثة ) (١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٨وكلها عن التسبيح ،والتسبيح هو عمل املالئكة وعمل
الكنيسة الدائم يف السامء ،وعمل قديسيه ،والخليقة الحيوانية والنباتية واملادية ،ويتمجد ﷲ يف صورة منقطعة النظري يف
قديسيه ،فنقول" :سبحوا ﷲ يف جميع قديسيه ".
تهتم البرشية بإقامة خوارس أو فرق لألغاين سواء يف العامل أو يف
املجتمعات الدينية .لكننا مل نسمع عن خورس يُدعى للتسبيح
كذاك الوارد يف املزمور  .١٤٨يضم هذا الخورس الخليقة العاقلة
وأيضا غري العاقلة ،بل والجامدة؛ يضم صفوفًا غري
التي تتقي ﷲً ،
محصاة .الكل يشعرون بالدين للخالق املعتني بهم ،والكل يعلنون عن إعجابهم وحبهم لهذا الخالق العجيب .
يكشف لنا هذا املزمور التزام الكل بتمجيد ﷲ ،كل كائن حسب إمكانياته وقدراته ومواهبه .فالسامئيون والطغامت املسائية
يشهدون له بحياتهم الساموية املقدسة املتهللة .والشمس تشهد هلل ببهاء أشعتها ،كام بحرارتها لخدمة النباتات والحيوانات
واإلنسان الخ .والقمر بنوره البهي يخدمنا بالليل ،والكواكب بجامل منظرها تشهد لعمل ﷲ الفنان األعظم .هذا من الظاهر ،أما
ما خفي فهو أعظم .إذ يتذوق املرتل عذوبة التسبيح ،يدعو كل الخليقة الساموية واألرضية للتسبيح:
أ .الساموات ] [٦-١يبدأ باملالئكة ،فاألجسام الساموية ،ثم السحاب .
ب .األرض ] [١٠-٧سواء أعامق البحار واملحيطات أو أعايل الجبال أو الرياح واألشجار املثمرة .
ج .البرشية ُخلق البرش عىل صورة ﷲ – الرجال والنساء – لذا يلزمهم أن يسبحوا هلل أكرث من الكل !
إذ نتمتع بالخالص؛ ندرك باألكرث محبة ﷲ الفائقة لنا ،فنسبحه باألكرث .
يف املزمور  ،١٤٩إذ يرى املرتل كلمة ﷲ قاد ًما للخالص ،يدعو كنيسة العهد الجديد لتسبح بأغنية جديدة ،حيث يتناغم العقل
مع القلب وتصري جامعة خائفي الرب طغمة متهللة ومسبحة ،تعزف بآالت موسيقية ليست من الخارج ،وإمنا يتحول اإلنسان
نفسه إىل قيثارة روحية يعزف عليها روح ﷲ القدوس .
أ .نسبحه يف بيت الرب ] .[٤-١فالتسبيح يريض الرب ،ويعطي لشعبه جامالً ]٤؛ مز .[١ :١٤٧
ب .يلزمنا أن نسبحه يف البيت ] .[٥حتى ونحن نيام ،وعند االستيقاظ ،وأثناء املرض .
ج .نسبحه يف ميدان الحرب الروحية ] .[٩-٦كلمة ﷲ سيْفنا )أف ١٧ :٦؛ عب  .(١٢-٤والتسبيح هو سالح عجيب للنرصة عىل العدو .
املزمور  ١٥٠هو دعوة لتسبيح الرب .استخدمت كلمة "تسبيح" هنا  ١٣مرة .
أ .أين نسبح ﷲ؟ عىل املستوى املحيل واملسكوين ،يف الهيكل ويف الساموات ] ،[١أينام ُوجدنا .
ب .ملاذا نسبحه؟ من أجل أعامله معنا ،وألجل شخصه .كلام تعرفنا عليه نستعذب تسبيحه .
ج .كيف نسبحه؟ بالصوت )الفم( كام باآلالت املوسيقية التي تشري إىل أعضائنا ،بل وإىل كل كياننا الجسدي والروحي .
د .من الذين يسبحونه؟ كل كائن يتنسم نسمة ] ،[٦كل املخلوقات ) .(٩-٧ :١٤٨وبالتايل يلزمنا نحن البرش أن نسبحه .

ال َنف َْس هو أضعف يشء فينا ،لكننا نستطيع أن نكرسه ألعظم عمل نقدمه ،وهو التسبيح هلل.
فرس الق ّديس إكليمنضس السكندري املزمور  ١٥٠الذي تسبحه الكنيسة أثناء التناول من األرسار املقدسة بطريقة رمزية جميلة،
ّ
فيها ق ّدم الكنيسة املقامة بعريسها القائم من األموات ،كأداة موسيق ّية ح ّية ،يعزف عليها الروح القدس ل ُيخرج تسبحة حب
عذبة .يقول :يف الخدمة اإلله ّية يرتنم الروح
س ّبحوه بصوت البوق ،ألن بصوت البوق يقيم األموات
س ّبحوه باملزمار ،فإن اللسان هو مزمار الرب
س ّبحوه بالقيثارة ،هنا يقصد الفم الذي يح ّركه الروح كالوتر
س ّبحوه بطبو ٍل ورقص: ،
مش ًريا إىل الكنيسة التي تتأ ّمل القيامة من األموات ،خالل وقع الرضب عىل الجلود إشارة إىل األموات
س ّبحوه باألوتار واألرغن ،يدعو جسدنا أرغ ًنا ،وأعصابه األوتار التي يرضب عليها الروح ،فتعطي أصوات برشيّة منسجمة
س ّبحوه بصنو ٍج حسنة الصوت يدعو اللسان صن ًجا ،إذ يعطي الصوت خالل الشفتني
٣
لذلك يرصخ إىل البرشيّة قائالً" :كل نسمة فلتسبح اسم الرب" ،ألنه يعتني بكل مخلوق يتنفّس .حقًا إن اإلنسان هو آلة السالم
اﻟﻘﻤص ﺘﺎدرس ﯿﻌﻘوب ﻤﻠطﻲ
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