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هو أحد الكتب الموجودة في مكتبة قمران المكتشفة في منتصف القرن الماضي.
يقول البعض من المشككين عن دون دراسة ورغبة في التضليل أن هناك اسفار ضائعة من
العهد القديم اكتشفت في قمران مثل سفر الحروب
فاوضح في هذا الملف ما هو سفر الحروب وهل هو كتاب قانوني ام ال ولكن في البداية احب
ان ابدا بماهية مخطوطات قمران ارجو الرجوع الي ملف
مخطوطات العهد القديم وترجماته القديمة
الذي شرحت فيه بشيء من التفصيل تاريخ مخطوطات قمران ولكن هنا اضع نبذة مختصرة
مخطوطات قمران ترجع للقرن االول ق م ودفنت تقريبا سنة  76ميالدية قبل خراب اورشليم
علي يد تيطوس الروماني سنة  67ميالدية

مخطوطات قمران ليست فقط مخطوطات للعهد القديم .الذي يظن هذا هو مخطئ ولكن
مخطوطات قمران هي بقايا مكتبة كاملة لالسينيين اليهود فهي تضم ما يزيد عن 077
مخطوطة ،بعضها من الكتاب المقدس وبعضها من كتب اليهود االخري مثل كتبهم التفسيرية
والتاريخية والشعرية وغيرها الكثير
كتبت بعض المخطوطات على ورق البردي ،وبعضها على جلد وبعضها على صفائح نحاس،
وحفظت بعض المخطوطات بشكل جيد ألنها خبئت في جرار فخارية في كهوف منطقة
صحراوية.
ومن بين مخطوطات البحر الميت ما هو نصوص طويلة ،وما هو جذاذة صغيرة ،يبلغ عددها
مجتمعة عشرات اآلف من القطع الصغيرة ،بحيث يبلغ مجموع نصوص مخطوطات البحر
الميت نحو  077نص ،ينسبها أكثر الدارسين للطائفة اإلسينية اليهودية ،وتقسم النصوص
إلى:
 %07من النصوص من الكتاب المقدس العبري ،قطع من كل األسفار.
 %52من النصوص هي من نصوص قراءة يهودية ليست من الكتاب المقدس سواء
تاريخية او قصصية او ادبية ،مثل سفر اخنوخ وشهادة الوي وصالة نبونيد ورؤى
عمرام وترجوم ايوب وميثاق جماعة االسينيين ومخطوطة المك وكتابات التسبيح
والشكر ووثيقة دمشق.
 %07من النصوص من التفاسير المتعلقة بالكتاب المقدس.
 %52من النصوص لم تترجم أو لم تعرف هويتها بعد.

وأغلب النصوص مكتوب بالعبرية ،والبعض منها باآلرامية والقليل باليونانية.
فلهذا ادعاء ان كل مخطوطات قمران هي العهد القديم خطأ فهي كما ذكرت مكتبة
فلو في مكتبتي الكتاب المقدس وايضا كتب تفسير وشرح وايضا تامالت وغيرها هل لو دفنت
مكتبتي واكتشفت فيما بعد سيقولوا ان هذه اسفار ضائعة من الكتاب المقدس؟ هذا في الحقيقة
استخفاف بالعقول .وهل ستاخذ كتب تفسير الكتاب المقدس والتامالت فيه والمقتطفات منه
والتاريخية وتدعي انها جزء من الكتاب المقدس وضاعت؟ بالطبع ال
او هل تتخيل ان كل مكتبتي ستكون الكتاب المقدس فقط؟ بالطبع ال سيكون فيها كتب كثيرة
ولكن على راسهم الكتاب المقدس كاهم الكتب التي فيها ولكنه ليس الوحيد.
وايضا لو كانت كل كتب مخطوطات مكتبة قمران ندعي انها اسفار ضائعة من الكتاب المقدس
اي انها كانت موجودة في زمن قمران التي تعود الي القرن االول ق م ودفنت تقريبا سنة 76
م فلماذا لم يترجم الشيوخ اليهود السبعين في القرن الثالث ق م اي قبل قمران بقرنين كل كتب
قمران في الترجمة السبعينية التي تعتبر الترجمة الرسمية للعهد القديم من العبري لليوناني لو
كانت كل كتب قمران اسفار قانونية؟
هذا ال يعقل.
ولو كانت قانونية لماذا لم يتكلم عنها يوسيفوس من القرن االول الميالدي ؟
ولماذا لم يقتبس منها اباء الكنيسة االوائل؟
فلهذا هي ال تمثل فقط الكتاب المقدس وال يمثل اي سفر فيها جزء ضائع من الكتاب المقدس

كتاب الحروب

ويجب ان نفرق بينه وبين سفر حروب الرب الذي تكلمت عنه سابقا في ملف
هل العدد الذي يتكلم كتاب حروب الرب مضاف ؟ العدد 51 :55
فسفر حروب الرب الذي يشير اليه سفر العدد هو غالبا كان يحتوي على عدد من أناشيد
االنتصار في الحروب ،كتبت للتغني بها في االحتفاالت بذكرى هذه االنتصارات التي جعلهم
الرب يحرزونها فهو "رجل الحرب" وواضح أيضاً أنه كان هناك كتاب آخر من نفس الط ارز هو
سفر "ياشر" أو "البار" الذي ورد ذكره في سفر يشوع (  ) 50 : 57وفي سفر صموئيل الثاني

(  .) 51 : 5وال يمكننا الجزم بالعالقة بين هذين السفرين ،أو هل كانا سف اًر واحداً ،وهل كتبت
فيهما األناشيد المذكورة في سفر الخروج (  5 : 52ـ  ،) 51وفي اإلصحاح الخامس من
سفر القضاة .كما ال يمكننا معرفة من كتب هذا السفر أو متى كتب .ولكنه البد أنه كتب في
زمن البطوالت اإلسرائيلية ،وعليه فهو يرجع إلى التاريخ المبكر إلسرائيل.

اما سفر الحروب الذي هو احد مخطوطات قمران فمختلف فهو ايضا يسمى نظام الحرب وهو
كتاب شعبي في جماعة قمران ،وقد ُوجدت منه أجزاء هامة في المغارة الرابعة ،وهي تنتمي إلى
ّ
ست مخطوطات .في هذه المخطوطات .نجد اختالفات لها معناها بالنسبة إلى اللفيفة التي
ُوجدت في المغارة األولى ،ونشرت سنة .5021
وهو كتاب يمثل  17سنة من الحروب بين الخير والشر وايضا بركات الرب لمن ينتصر على
الشر
وهو أســــــــلوب واحد ،ومع ذلك كم من األمور المتباينة .لهذا اختلف تحليل هذا الكتاب .فيمكننا
أن نالحظ أن خبر نهـايـة القتـال قـد انتهى في  .0 :0وبعـد ذلـك يعود النص في  57 :0إلى
المعدة لرؤســــــاء المالئكة
فبدخل ســــــالحاً جديداً هو أبراج الحرب األ ربعة
ّ
اســــــتعدادات للمعركةُ ،
األربعة .بعد ذلك ،نق أر ســلســلة من الخطب والصــلوات تعطي هذا القســم من "نظام الحرب" وجهاً
خطابياً ،ساعة سيطر على القسم األول الصور والفرائض .غير أن القسم الثاني ليس من لون
واحد :فخطبة رئيس الكهنة قبل القتال (ع  )55 -57ســـــــــتل ّخص من جديد في ع  ،52حيث
يبدأ قسم ثالث كما يقول بعض الباحثين.

في القســـم األول من حيث األســـلوب بعيد كل البعد عن الخطابة ،وحيث االســـتشـــهادات البيبلية
قليلة ،نكتشـــف الطابع األصـــيل لهذا الكتاب مع نظرة "وهمية" إلى حرب وقتال .منذ البداية يقال
يحدده
لنا أننا أمام حرب
اســـكاتولوجية ،هي مق ّدمة لزمن الخالص الذي ســـيظهر في وقت ّ
ّ

.

يتحدث عن الهجوم األخير ألمم األرض على أورشـــليم
اســـتلهم الكاتب وال شـــك موضـــوعاً نبوياً ّ
(زك  5 :52ي) ،فزاد عليه ،وجعل المبادرة تنطلق من معســـــكر المؤمنين الذين ســـــيطروا على
المنفيين .وهذا الهجوم
أورشليم ( .)51 :6فالهجوم لن يبدأ قبل هذا التج ّمع االسكاتولوجي لكل
ّ
ِّ
ويلزم مجمل الشعب (ال يجّند "درج الهيكل" سوى نصف الشعب) .ويكون
يدوم وقتاً ُحّدد مسبقاً ُ
هدفه تدمير أمم األرض التي يمّثلها أوالً أعداء اســــــــرائيل التقليديون أي االدوميون والموآبيون
والعمونيون الذين ينضم إليهمم بنوكتيم الذين جاؤوا في النهاية من وراء البحار.
غير أن المخالفين ،وهم الذين خانوا العهدَّ ،
ألن هذه الحرب هي في
فيهددون في الوقت عينهّ ،
الشر ،وفيها يشارك المالئكة والبشر في كل من المعسكرين.
النهاية حرب الخير على ّ
تنقســـــم الفرق على مثال إســـــرائيل في البرية (تث  )52 :5في ألف ومئة وخمســـــين وعشـــــرة.
ونالحظ ســـــــيطرة الكهنة والالويين على العوام .كما نالحظ صـــــــراخ الحرب (ت ر و ع ) (:1
 )57الذي كان يدفع المقاتلين إلى ســـــــاحة الوغى .أما دور "أمريكا كل الجماعة" ( )5 :2فهو
بتقنية الحرب
دور ثانو ّي بجانب دور رئيس الكهنة .واألســــــلحة والرايات والخطط ،كل هذا يتأ ّثر ّ
دون بعد دخول رومة إلى الشـــــــــرق مع بومبيوس الذي
النص ّ
يدل على أن ّ
عند الرومان .هذا ّ
احتل فلسطين سنة  70ق .م.
ّ
ـــماة "حرب أبناء النور ضــــد أبناء الظلمة" ،قد ُوجدت ســــنة  5016في المغارة
إن اللفيفة المسـ ّ
ووجدت أيضــــــاً جزءان في المغارة األولى قد يكونان بعض
األولى .وقد ُنشــــــرت ســــــنة ُ .5021

ووجدت في المغارة الرابعة ســـت نســـخ لنظام الحرب وهي في ما يقارب 577
المخطوط الكبيرُ .
جزء صغير.
أما هذه اللفيفة فمن جلد .طولها  5.07م .تتأّلف من خمس وريقات كاملة .أما الســــــــادســــــــة
ــــررت
فمق ّ
طعة نتفاً .نجد في هذا الر ّ
ق  50عموداً ،وفي كل عمود  56أو  51ســـــط اًر .وقد تضـ ّ
أســفل العواميد فصــعب على العلماء قراءتها .وهذا ما يظهر في الترجمات حيث تتوالى الفجوات
فتعطينا كلمات ال رابط بينها.
ردة فعل رمزية على ســـيطرة "ك ّتيم"
دون بعد دخول رومة بقليل إلى الشـــرق ،فجاء ّ
نظام الحرب ّ
على فلســطين بعد أن عرفت بعض االســتقالل ال سـ ّـيما مع الحشــمونيين الذين حكموا البالد في
القسم األول من القرن األول ق م.

الالهوتية.
الفن األدبي لهذا الكتاب ،الوضع التاريخي ،المعطيات
يوجد به ثالثة أمورّ :
ّ
ّ

 -5الفن األدبي

عرف الكــاتــب في قراءتــه للعهــد القــديم أن ملكوت

ـل الكون كلــه ،وأن عـ ّـدة لعنــات
ســـــــــيحتـ ّ

ــمولية الخالص
يهتم باألقوال
ســـتصـــيب الشـــعوب
تدل على شـ ّ
ّ
ّ
النبوية التي ّ
الوثنية .غير أنه لم ّ
تخيل ،شـــــــــأنه شـــــــــأن اليهود في أيامه ،أن ملكوت
ّ
وتتحدث عن ارتداد الوثنين .لهذا ّ

هذا

عباد يهوه األمناء.
ّ
كل األمم ،وال ُتبقي إال على ّ
سيتدشن في حرب ال هوادة فيها ُتفني ّ
كل شيء بتفصيل ليكون للجماعة النجاح التام .فالممارسة الدقيقة
كان دقيقاً في تطّلعاته ّ
فهيأ ّ
لفرائض الشــريعة تســتجلب بركة

على هذا المســعى الكبير .كان رجل قانون والهوتياً قبل أن

اقعية
حربية ،فبنى "حربه" على حلم غريب يمتزج فيه وهم
حقيقي وو ّ
تقنيات ّ
يكون صــــــــــاحب ّ
ّ
بدائية .ثم
خاطئةّ :
اتيجية ّ
حدد بد ّقة زينة األســـــلحة ،والكتابات على األبواق ،ولكنه اكتفى بســـــتر ّ
إنه رأى أن تد ّخل

ويدمرهم دما اًر
القدير سـ ّ
ـــيتم بدون شــــك ،فينصــــر األبرار ويعاقب األشــــرار ّ

تاماً.
تحرك الجيو
كانت له "نظريات" حربية غامضـــــة أخذها من األخبار
ّ
البيبلية وبما ســـــمعه عن ّ
ليتورجية على واقع األبواق العديدة كما في
ــكرية بشـــكل مســـيرة
ظم
الرومانية ،فن ّ
ّ
العمليات العسـ ّ
ّ
ّ
احتالل أريحا على يد يشـــوع .وكان خطيباً وشـــاع اًر ،فاعتقد
بأهمية الخطب ،وأّلف مســـبقاً عدداً
ّ
همة المقاتلين.
منها ليشحذ ّ
محدد ،وجمع في فصول متعاقبة المسائل
وخالل عرض األفكار ،حصر الكاتب نفسه في مخ ّ
طط ّ
المتعّلقة باألبواق والرايات واألســــــلحة والخيل والخدم المعاونة واألبراج المهاجمة والكمائن .غير
ــكرية ،ليشـ ّــدد على
أن منطقة يختلف عن منطقنا .فهو يعود مرتين إلى تفاصـــيل
العمليات العسـ ّ
ّ
ما يعنيه صــوت األبواق (ع 1؛  ،)0 -5 :0أو على التحريضــات المناســبة (ع  .)56 -57ثم
ُجمعت خطبة
المتعددة في ســـلســـلتين تتابعان أوالً حســـب النظام التراتبي (ع  )51 -57وثانياً
ّ
حسب النظام الكرونولوجي (ع .)51 -52
ويتميز األســـلوب بتك اررات عديدة ،وعودة متواترة إلى نصـــوص التوراة .فالذاكرة تلعب عنده دو اًر
ّ
هي ئت ســـــــــابقاً .فهو ال يخاف الملل ،كما ال
ال تلعبه
المخي لة .لهذا فهو ّ
يقدم فكره في قوالب ّ
ّ
يخاف أن يجعل عبارات قديمة في إطار جديد .عرف الكتاب المقدس معرفة واســـــــــعة ،ولكنه ال
اإليردات
يستعمله إال ناد اًر ليسند براهينه .وعى سلطته فتكّلم باسمه الخاص دون أن يعود إلى ا
البيبلية في جملة فتتتابع في جمله وقد أخذها من أســــــفار الشــــــريعة
الواضــــــحة .أما التذكرات
ّ

تقدمه
فيدل على حرارة في اإللهام ،مع ايقاع ّ
واألنبياء والمزامير .نثره يبدو باهتاً .أما شـــــــــعره ّ
بحث عنها الكاتب من أجل الجرس الموسيقي.
ألف ّ
ظ َ
يقدم "تنظيماً" موضوعه حرب التحرير اآلتية ،وهي
لقد أراد الكاتب ،كما قال في عنوان مقاله أن ّ
حرب تفني أعداء

مجردة ،بل صـــــــــو اًر
واســـــــــرائيل .غير أن هذا التنظيم ليس فقط فرائض َّ

حقيقية تجعل منه "ليتورجيا
دينية
ّ
ملموســــة تجعل أمامنا مثاالً يجب تحقيقه .ولهذا المثال قيمة ّ
المقدسة".
الحرب
ّ
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ُقدمت في هذا المجال افتراضـــات عديدة .رأى بعضـــهم في جماعة "كتيم" (اســـم األعداء بشـــكل
المكابية .لهذا اعتبروا أن
عام) الســـــلوقيين .واكتشـــــفوا في نظح تلميحات مختلفة إلى الحروب
ّ
دون في منتصف القرن الثاني ق .م.
الكتاب ّ
حددوا
اتيجيتها .لهذا ّ
ورأى آخرون أن الكاتب عرف بشــكل دقيق ســالح الفيالق الرومانية وســتر ّ
زمن التأليف بعد احتالل بومبيوس الروماني ألورشليم سنة  70ق .م.
الحربية في نظح تعود إلى تأثير الغيورين على صـــــاحب
ورأت فئة ثالثة أن أســـــاس هذه الروح
ّ
دون في القســـــــم األول من القرن األ ول ب .م ،.ســـــــاعة كان
الكتاب .لهذا ،اعبروا أن الكتاب ّ
الرومانية .وقد اســــتلهمت هذه النظرة العهد
اليهودي والســــلطة
ـــده بين الشــــعب
التوّتر على أشـ ّ
ّ
ّ
القديم وما فيه من تطّلعات نجدها في ســـــــــفر التثنية ،وهي تدعو إلى إفناء الوثنيين .واعتبرت
توســين على خطى
فئة رابعة أن أهل قمران كانوا من الغيورين ،قرأت في نظح عمل أشــخاص م ّ
رئيسهم اليعازر بن يائير .بين سنة  57وسنة  67ب.م.

ما نالحظه هو ق ار بة وثي قة بين ونج ،وبين نظح ومد .هذا يعني أن نا أ مام كا تب واحد ل هذه
البر .ونج برينا
الكتيبات الثالثة .أما صــــاحب المدائح فيتكّلم عن نفســــه بســــمات ّ
ّ
تذكرنا بمعّلم ّ
البر الذي حاول
عمل من ّ
ظم الجماعة .في هذه الظروف يجب أن يكون نظح من تأليف معّلم ّ
وتخيله "قبل حدوثه".
ظم مسبقاً الصراع
أن ين ّ
المحرر الذي استشفه ّ
ّ
البر هو صــــاحب
فهناك أقّله حالة واحدة ( )02 -50 :7تورد المدائح نظح .فإذا قلنا إن معّلم ّ
نظح ،يجب أ ،يكون أيضــــــاً صــــــاحب مد .واذا أردنا أن نوّفق هذه المعطيات مع معطيات فحب
البر مع الكاهن الشـــرير ،نصـــل إلى فرضـ ّــية معقولة ترى الكاهن الشـــرير في
حول خالف معّلم ّ
مشرع جماعة قمران الذي كان في
اسكندر يناي الذي اضطهد حوالي سنة ( 577بداية عهده) ّ
البر ،حوالي
ذلك األيام شـــــــــيخاً جليالً .وفي هذه الحالة يكون تدوين نظح في نهاية حياة معّلم ّ
السنة  577ق .م.

 -0المعطيات الالهوتية

بما أن نظح هو قبل كل شـــــــــيء "تنظيم" ،فهو ال يقدم لنا عرضـــــــــاً الهوتياً .لذلك نكتفي بجمع
االرشادات التي وردت هنا وهناك.
ــــــيد الخلق ( ،)52 -55 :57بل هو الذي خلق بليعال مع
كل شـــــــيء .هو سـ ّ
هو أصـــــــل ّ
مالئكته األشرار ( .)55 :55ولقد اختار برحمته إسرائيل وفصله عن سائر الشعوب (.)0 :57
وقد ُد ِّّونت كلمته الشــــــخصــــــيه في التوراة (7 ،5 :57؛  .)55 ،7 -2 :55وعمله القدير هو
ظم مســـــيرة األحداث .أما الكفر الجوهري الذي اقترفه أبناء الظلمة فيقوم بعدم اكرام
الذي ين ّ

،

يوبخهم على جحود أو شــــــرك ،بل ألنهم ليســــــوا عباداً
باالســــــتناد إلى ما ليس بموجود .هو ال ّ

ويعدهم لفناء عادل .أما
أمناء إلله إســـــرائيل .من أجل هذا ،فهو يجعلهم وســـــط عمالء بليعال ّ
أبناء النور فهمهم الوحيد هو تأمين انتصـــــــــار إلههم على األرض ،وهم متأكدون من حمايته
البر والقداسة واألمانة والقدرة.
القديرة .أما صفاته فهي ّ
يحيط باهلل مالئكته الذين يشـ ّــكلون بالطه الســـماوي ويشـــاركونه في عمله في العالم (-5 :55
 .)2رئيســـــــهم هو ميخائيل ( )6 -7 :56يرافقه جبرائيل وســـــــريئيل ورفائيل (.)57 -52 :0
ويقوم بحرب على هؤالء المالئكة الذين من حزب النور ،بليعال وأرواحه الفاســـــــدة :هم أيضـــــــاً
مالئكة ،وقد خلقهم

ـــــر ( .)55 :50إنهم المســــــؤولون عن المضــــــايقات التي
من أجل الشـ ّ

ثنائية الخير والشـ ّـر يجد حّله في
تصــيب بشــكل عابر أبناء النور ( .)7 -1 :50والص ـراع بين ّ
سري يقوم به
عمل ّ

الشر تعمل.
الذي يحّقق الخير ويخلق السالم وان ترك أرواح ّ

ــــــــم نفوس األبرار إلى المالئكة ،ومعاً يقاتلون من أجل أبناء النور (57 -50 :5؛ :55
وتنضـ ّ
6 -5؛  .)52 -50 :52ليس من حديث في نظح عن مصير األشرار الذين زالوا عن األرض،
ــــــــر (.)50 :5
يكونون الفئة الثانية بين الفئات الثالث المتحالفة من أجل الشـ ّ
ولكن يبدو أنهم ّ
وهكــذا تكون أفكــار الكــاتــب حول خلود النفوس والــدينونــة بعــد الموت ،األفكــار عينهــا التي
المسيحية فيما بعد.
ستكرسها
ّ
ّ
خلق

يحرض الضعفاء
اإلنسان ،ولكن يبدو أن اإلنسان ال ينعم ّ
بحرية واسعة مع أن الكاتب ّ

والجبناء على الشــجاعة ليتصـّـرفوا كالشــجعان (7 -2 :57؛  .)6 :2ويبدو أبناء الظلمة أناسـاً
أشـــــــــرار دون أن يتطّلع نظح إلى إمكانية ارتدادهم .وبما أن جميع الاليهود قد ُجعلوا في حزب
حتمية وقدر .غير أن الكاتب يذكر "متجاوزي
الشر ليس نتيجة خيار شخصي بل
ّ
الظلمة ،فهذا ّ
العهد" ( )5 :5وبالتالي يعتبر أن اليهودي يســــــتطيع أن يســــــقط وينتقل إلى المعســــــكر اآلخر،
معســكر الظلمة .أما أبناء النور فينعمون بكل مراحم

 ،وينشــدون مجده بألف نشــيد ونشــيد.

يســمح

لبعض الوقت بأن تضــايقهم قوى الشـّـر ،وهو بذلك يتو ّخى أن يســتطع تد ّخله العجيب

حدده.
في اليوم الذي ّ
االخالقية عند "أبناء العهد" ( )1 :56هؤالء؟ يهتمون باالحتفاظ من
ما الذي نعرفه عن الحياة
ّ
النجاســات بحســب الشــريعة (7 -5 :6؛ 57 -1 :0؛ ُ .)0 -5 :51ينعشــهم مثال ديني رفيع
ّ
وهم يعملون دوماً من أجل مجد

فيتم بشكل بسيط جداً :جميع أهل الظلمة
تعالى .أما الفداء ّ

ســـــيقتلهم أبناء النور الذين يقيمون ملك

ــــر والخطيئة .لم
النهائي في عالم تخّلص من الشـ ّ

كل هذا أخذه الكاتب من العهد القديم مع تحويل بعض
يذكر المســــيح ،اذن يبدو أن ال دور لهّ .
التقليدية .إالّ أننا نالحظ على مســتوى االســكاتولوجيا ضــيق أفق يحصــر الخالص في
المعطيات
ّ
الشمولية التي نادى بها األنبياء.
محددة وينسى
فئة ّ
ّ
ـــيحية وهذا الكتاب ،ألن
ماذا يقول المســــيحي الذي يق أر نظح؟ يجد بعض التشــــابهات بين المسـ ّ
النص البيبلي الواحد (55 :5؛ مت  .55 :51كالهما يعودان إلى دا :55
االثنين يســــــتعمالن ّ
 .)5وهناك الهوت المالئكة الذي نجد مثله عند القديس بولس ( 5كور 57 :5؛ أف 55 :7؛
ق نظح 57 -50 :5؛ .)7 :6
عمل المســـيحيون كما عملت جماعة قمران من أجل ملكوت

 .ظّنت أنها تســـتطيع أن تحّققه

يتوجه إلى الجميع ،ســـــواء كانوا
حين تفني جميع الوثنيين .أما المســـــيحيون فتطّلعوا إلى نداء ّ
طين انطلقا من التوراة،
يقدمه يسوع المسيح .نحن أمام خ ّ
يهوداً أم وثنيين ،إلى الخالص الذي ّ
ط قمران فــانغلق على جمــاعــة من
تقب ـل وحي العهــد الجــديــد ،أمــا خ ّ
ولكن الخط المســـــــــيحي ّ
الجماعات ترفض ســـائر الجماعات .هذه الجماعة دعت إلى بغض األعداء بغضـــاً ال هوادة فيه
(57 ،1 :5؛ 55 :0 :57؛ رج  .)57 -1 :5وصــــلت بنا إلى قول يرد في اإلنجيل :قيل لكم:
عدوك" .أما يسوع فقال" :أحبوا أعدائكم وصّلوا من أجل مضطهديكم" (مت
"أحبب قريبك وأبغض ّ

ــــيانية ،كما تفترق
 .)11 -10 :2على مســـــتوى المحبة والغفران تفترق المســـــيحية عن االسـ ّ
على مســـتوى شـــمولية تدعو الرســـل إلى أن يذهبوا إلى العالم كله ويحملوا البشـــارة إلى الخلق
أجمعين ويعدوا كل البشر إلى اإليمان من أجل الخالص.

نص كتاب نظام الحرب

 )5( 5للعاقل ،نظام الحرب .البداية.

أو حرب ألبناء النور
لقد بدأ تســـــــّلط أبناء النور على حزب أبناء الظلمة ،على جي

بليعال ،على زمرة أدوم وموآب

وضد زمرة كتيم ،على أشور وشعبهم الذين
وبني عمون ( )5وجمهور أبناء الشرق وفلسطية،
ّ
المنفيون في
جــاؤوا لمعونــة ّ
ـاء الوي وأبنــاء يهوذا بنيــامين و ّ
الكفـار الــذين تجــاوزوا العهــد .وأبنـ ُ
النفيون من
البرية يقاتلون ضـ ّـدهم )0( .ألن الحرب ســتعلن على زمرتهم حين يعود أبناء النور ّ
ّ
برية أورشليم.
ّبرية الشعوب ليعسكروا في ّ

الحرب األخيرة :اندحار نهائي ألبناء الظلمة
بعد هذه الحرب تصـــعد من هناك ( )1األمم ،وملك كتيم يدخل إلى مصـــر .وفي زمانه يخرج في
ضد ملوك الشمال .ويسعى في غضبه إلى تدمير وازالة قرن ( )2أعدائه.
غضب عظيم ليحارب ّ
زمن خالص لشـــــعب
هذا يكون َ

األبدي لكل
وســـــاعة ســـــيطرة لكل الذين من حزبه ،واالفناء
ّ

حزب بليعال .ويكون الرعب ( )7عظيماً وسط أبناء يافت ،وي سقط أ شور وال من يعينه ،وتزول
بقية ( )6لدى كل أبناء الظلمة.
سيطرة كتيم إلذالل الكفر .فال تيقى منه ّ

األبدي
تقدم النور وانتصاره
ّ
ّ
كل أقاصـــــــي المســـــــكونة وال يزالون يضـــــــيئون حتى تمام كل أزمنة
أبناء ّ
البر ّ
( )1حينئذ ُينير ُ
الظلمة .وفي زمن

 ،تضــــيء عظمته الســــامية كل أوقات ( )0األجيال .ســــعادة وبركة ،مجداً

وفرحاً ،وطول أيام لجميع أبناء النور.

اليوم العظيم
ويوم يسقط كتيم ،تكون معركة وذبحة قاسية أمام إله ( )57إسرائيل ،ألن ذاك يكون اليوم الذي
حدده منذ زمن بعيد لحرب إفناء أبناء الظلمة .في ذلك اليوم تقترب لمذبحة كبيرة جماع ُة اآللهة
ّ
وجماعة ( )55البشـــــــــر .فيتقاتل أبناء النور مع أبناء الظلمة من أجل قدرة

وســـــــــط جلبة

الشر .ويكون هذا زمن ( )55ضيق لكل الشعب
جمهور عظيم وصرخات اآللهة والبشر في يوم ّ
الذي افتداه

 .ففي جميع ضـــــيقاتهم ،لن يكون ضـــــيق مثل هذا منذ البداية حتى تمام الفداء

ينجيهم من الذبحة في ذاك القتال .في ثالث جوالت
النهائي .وفي يوم حربهم ضـ ّ
ـــــد كتيم (ّ )50
يرد جي
ويكون أبناء األقوى ليح ّ
طموا الكفر ،وفي ثالث جوالت أخرى ّ
()51

حصـــــــــة
بليعال ليدحروا ّ

ق المقــاتلين ُيـذيبون قلــب األعــداء (خوفـاً) .غير أن قــدرة
 .وفر ُ

يد
النور .وفي الجولة (أو:
الحصـــــة) الســـــابعةُ ،تخضـــــع ُ
ّ
ِّ
حصته.
مالئكة ملكه ولكل
أناس ّ

تثبـت قلــب أبنــاء
ّ

الكبيرة ( )52أبناء الظلمة لجميع

خدمة

 )5( 5رؤساء آباء الجماعة اثنان وخم سون .أما رؤساء الكهنة فيت سّلمون القيادة بعد رئيس
الكهنة ونائبه (أو :ثاني) .اثنا عشـــــــر رئيس كهنة يقومون بالخدمة ( )5دوماً أمام

 .ويقوم

بالخدمة أيض ـاً رؤســاء الفرق الســتة وعشــرون مع فرقهم (أي :الحري) .وبعدهم يقوم بالخدمة
رؤســـــاء الالويين ،ويكونون دوماً اثنى عشـــــر في الخدمة ،واحداً ( )0من كل قبيلة .ورؤســـــاء
فرقهم يكونون كل بدوره في الخدمة .ورؤســــاء القبائل (أو :األســــباط) ورؤســــاء آباء الجماعة
يكونون بعدهم في خدمة دائمة أمام أبواب المقدس (أو :المعبد) )1( .ورؤســــــــــاء فرقهم مع
رجالهم الخاضـــــعين ل حصـــــاء يكونون في وظيفتهم خالل أعيادهم ،خالل رأس الشـــــهر ،خالل
السسبوت ،ولجميع أيام السنة ،من خمسين سنة وما فوق.
ويهيئون
( )2األوّلون (أي :الكهنة والالويون) يكونون في الخدمة من أجل المحرقات والذبائحّ .
الطيب الشــــذا لينالوا رضــــى
البخور ّ

 .ويك ّفرون عن كل جماعته ،ويأكلون أمامه على الدوام

( )7من مائدته المجيدة .أما اآلخرون كلهم ،فيتســــــّلمون القيادة في زمن ســــــنة االعفاء ،وفي
ثالث وثالثين سنين الحرب األخرى.

التعبئة
المدعوون إلى االجتماع وكل
فالناس المشــــهورين (أيُ :يدعون باســــمائهم إلى االجتماع) ()6
ّ
رؤساء آباء الجماعة يختاون مقاتلين لكل أراضي األمم من وسط كل قبائل إسرائيل .ويجّندون
( )1لهم رجال حرب لينخرطوا في الجي

حســــــب فرائض الحرب ،ســــــنة بعد ســــــنة .ولكن في

سنوات اإلعفاء ،ال يجّندون أحداً لينخرط في الجي  ،ألنها سبت ( )0راحة إلسرائيل.

طة عامة من أجل الحرب
خّ
على خمس وثالثين ســنوات الخدمةُ ،ت َّ
تهيئها معاً
هيأ الحرب خالل ســت ســنوات ،وكل الجماعة ّ
( .)57والحرب على مراحل (أو :في فرق) تمتد على الســـــنوات التســـــع والعشـــــرين الباقة .في
الســـنة األولى يقاتلون ارام نهارييم .في الثانية ،أيناء لود .في الثالثة )55( ،يقاتلون من تبّقى
من بني ارام ،وعوص وحول وتوجر ومسا الذين في عبر الفرات .في الرابعة والخامسة يقاتلون
بني ارفكشـــاد )50( .في الســـادســـة والســـابعة يقاتلون كل بني أشـــور وفارس والمشـــرق ح ّتى
الصـــــحراء الكبرى .في الثامنة يقاتلون بني ( )50عيالم .في التاســـــعة يقاتلون بني اســـــماعيل
وقطورة .في الســـنوات العشـــر التالية ،تصـــل الحرب إلى مراحل إلى كل بني حام ( )51بحســـب
عشائرهم ومساكنهم .وفي السنوات الع شر األخيرة ،ت صل الحرب على مراحل إلى كل بني يافت
في مساكنهم...)52( .

األبواق
( )57النظام المتعّلق باالبواق .إليك األبواق التي ينفخ فيها الكهنة في كل خدمتهم ...وأبواق

 )5( 0تشــكيالت القتال ،وأبواق نداء هذه التشــكيالت حين ُتفتح أبواب القتال ليخرج المقاتلون.
ــدو .وأبواق
واألبواق التي تنفخ للقتـــل ،وأبواق ( )5الكمين ،وأبواق المالحقـــة حين ُيقهر العـ ّ
التجمع حين يعود المقاتلون (أو :حين ينتهي الحرب).
ّ
"مدعوو
وعلى أبواق نداء الجماعة يكتبون:
ّ
"أمراء

" )0( .وعلى أبواق نداء الرؤســـــــــاء ،يكتبون:

يرددون النصوص يكتبون" :نظام (أو :وصية)
" .وعلى أبواق الذين ّ

" .وعلى أبواق

(يدعون بأســــمائهم فرداً فرداً) يكتبون" :رؤســــاء آباء الجماعة" .حين
الناس ( )1المشــــهورين ُ
يجتمع هؤالء في بيت الموعد يكتبون" :فرائض
( )2يكتبون" :سالم

المقدس" .وعلى أبواق المعســــكرات
للمجلس
ّ

قديسيه" .وعلى أبواق الرحيل يكتبون" :أعمال
في معسكرات ّ

البر ،والنحسار النعم عن الذين يبغضون
لتشتيت
العدو فيهرب كل مبغضي (ّ )7
ّ
وعلى أبواب تشـــكيالت القتال يكتبون" :تشـــكيلة فرق

الجبارة
ّ

".

لنقمة غضـــبه ضـ ّــد كل أبناء الظلمة".

ط األعــداء ،يكتبون:
( )6وعلى أبواق نــداء المقــاتلين ،حين ُتفتح أبواب الحرب للخروج إلى خ ّ
"ذكرانة انتقام في ( )1موعد

".

وعلى أبواق المقتولين يكتبون" :يد
أبواق الكمين يكتبون (" :)0أســـــــــرار
يكتبون" :ضرب

الجبارة في الحرب إلســــــقاط جميع مقتولي الكفر" .وعلى
ّ
لدمار الكفر" .وعلى أبواق المالحقة (مالحقة األعداء)

التجمع
كل أبناء الظلمة ،وال يهدأ غضبه حتى إفنائهم" ( .)57وعلى أبواق
ّ

ــــــــف يكتبون" :
حين يعودون من القتــال يقفون في الصـ ّ

يجمع" .وعلى أبواق طريق العودة

( )55من الحرب ضد األعداء ،والوصول إلى جماعة أورشليم يكتبون" :ابتهاجات

في عودة

سالمة" (...)55

الرايات
( )50نظام الرايات كل الجماعة من أجل نقلها .على الراية الكبيرة التي هي في رأس الشـــــــــعب
كله ،يكتبون" :شعب

" .واسم إسرائيل ( )51وهارون وأسماء قبائل إسرائيل بحسب أنسابهم.

وعلى رايات رؤســاء معســكرات القبائل الثالث ( )52يكتبون "في أسـرار
واســماء قبائله .وعلى راية القبيلة يكتبون" :راية

" اســم أمير المعســكر

" واســم أمير القبيلة وأســماء رؤســاء ()57

العشائر .وعلى رايات العشائر (أو :الربوات) يكتبون "...

" ،اسم رئيس البوة وأسماء رؤساء

آالفه .وعلى ( )56راية اآلالف يكتبون..." :

" ( )51وأســــــــماء رؤســــــــاء المئات وأســــــــماء

الخمسين .وعلى راية الخمسين يكتبون..." :

" واسم رئيس الخمسين ( )50وأسماء رؤساء

العشرات .وعلى راية العشرة يكتبون..." :

" واسم رئيس العشرة وأسماء الرجال التسعة الذين

يخضعون له...

" ،واســم أمير مراري وأســماء رؤســاء ألوفه.

 )5( 1وعلى راية مراري يكتبون "تقدمة (رفيعة)

وعلى راية االف يكتبون" :غضـــــــــب اله وغيظه على ( )5بليعال وعلى كل الذين من حزنه فال
يبقى منهم أحد" ،واســـــم رئيس األلف وأســـــماء رؤســـــاء المئات .وعلى راية المئة يكتبون" :من
عند ()0

اليد التي تحارب كل بشـــر شـــرير" واســـم رئيس المئة وأســـماء رؤســـاء الخمســـين.

وعلى راية الخمسين يكتبون" :زوال ( )1حضور الك ّفار بقدرة
رؤســـاء العشـــرات .وعلى راية العشـــرة يكتبون" :ترانيم ()2

" واسم رئيس الخمسين واسماء
على قيثارة بعشـــرة أوتار" ،واســـم

رئيس العشرة واسماء الرجال التسعة الذين يخضعون له.
حق)
( )7وحين يذهبون إلى القتال ،يكتبون على راياتهم" :أمانة (أوّ :
دينونة

ّ ،بر

 ،مجد

،

اتبية سلسلة أسمائهم )6( .وحين يقتربون للقتال يكتبون
 .وبعد هذه الكلمات ،كل تر ّ

على راياتهم" :يمن

 ،موعد

 ،رعب

 ،قتلى

" .وبعد ذلك كل الئحة األســـــــــمائهم)1( .

وحين يعودون من القتال ،يكتبون على راياتهم" :رفعة

 ،عظمة

 ،مجد

 ،تســـــــــبحة

"

مع كل الئحة أسمائهم.
( )0النظــام المتعّلق برايــات الجمــاعــة .حين يخرجون إلى القتــال ،يكتبون على الرايــة األولى:
"جماعة

" .وعلى الراية الثانية" :معســـــكرات

وعلى الرابعة" :عشــائر

" .وعلى الثالثة (" :)57قبائل (أســـــباط)

" .وعلى الخامســة" :فرق

"جمعية
" .وعلى الســادســة:
ّ

".

" .وعلى

مدعوو ()55
الســـــابعة" :
ّ

" .ويكتبون الئحة اســـــمائهم مع كل

" .وعلى الثامنة" :جيو

اتبيتهم.
تر ّ
وحين يقتربون للقتــال ،يكتبون على رايــاتهم (" :)55حرب
 ،حسابات

قوة
ّ ،

 ،جبروت

 ،إزالة األمم الباطلة بيد

 ،انتقــام

 ،دعوى

 ،مجــازاة

" .كما أنهم يكتبون كل الئحة

( )50أســـــــــمائهم على راياتهم .وحين يعودون من القتال ،يكتبون على راياتهم" :خالص
نصر

 ،عون

 ،سند

( ،)51فرح

 ،شكر

تهليل

 ،سالم

،

".

( )52النظام المتعّلق بالرايات .أما راية كل الجماعة فيكون طولها  51ذراعاً .وراية القبائل
الثالث يكون طولها  50ذراعاً )57( .وراية القبيلة  55ذراعا .وراية الربوة (أو العشـــــــيرة) 55
ذراعاً .وراية األلف عشر أذرع .وراية المئة تسع أذرع ( )56وراية الخمسين ثماني أذرع .وراية
العشرة سبع أذرع...

عصا القيادة
 )5( 2وعلى عصـــا أمير كل لجماعة ،يكتبون اســـمه واســـم إســـرائيل والوي وهارون ،وأســـماء
األسباط االثني عشر بحسب أنسابهم ( )5وأسماء الرؤساء االثني عشر لهذه األسباط.

تكوين الخطوط السبعة
( )0نظام يتعّلق بتكوين فرق القتال .حين يصبح جيشهم كامالً ،يمألون على الجبهة خطأ من
ط
ط .ويكون هناك ســـــبع تشـــــكيالت ( )1على الجبهة .ويرّتبون في كل خ ّ
ويقفل الخ ّ
ألف رجلُ ،
بحسب مركزهم ،الرجل وراء اآلخر.

سالح المقاتلين
مجان) من نحاس ،مصـــقولة ( )2كمرآة الوجه .ويحيط بالترس
ويمس كون كلهم تروســـاً (أو:
ّ
حرف ب شكل ت شبيكات ،وتكون الزخرفة عمل فّنان ،ذهباً وف ضة ونحا ساً م ص ّفى ( )7مع حجارة
متعددة األلوان ،وكل هذا صــــنع عامل ماهر .ويكون طول الترس ذراعين ونصــــف ذراع،
كريمة ّ
وعرضه ذرعاً ونصف ذراع.
ويحملون في أيديهم رمحاً ( )6وســـــيفاً .ويكون طول الرمح ســـــبع أذرع .أما القبضـــــة والرأس
فيكونان نصــــف ذراع .ويكون على القبضــــة ثالث حلقات محفورة على شــــاكلة ( )1الحرف في
بجهتي
تشبكات من ذهب وفضة ونحاس مص ّفى على مثال الزخرفة البارعة .أما الزخرفة فتحيط
َ
ّ
الحلقة ( )0وتكون حولها الحجارة الثمينة بألوانها المتع ّددة ،وتكون صــــنع عامل ماهر .وتكون
لماع
القبضـــــــة محفورة بين الحلقات بشـــــــكل ( )57عمود وبمهارة .تكون القبضـــــــة من حديد ّ
ومصــــقول ،وتكون صــــنع عامل ماهر .وتكون ســــنبلة من ذهب نقي وســــط المقبض مســــنونة
ّ
( )55الرأس.
أما الحســـــــــام فيكون من حديد مختار منّقى في البوتقة ،ويلمع كالمرآة ،ويكون صـــــــــنع عامل
ماهر .وصـــــورتا ســـــنبلة ( )55من ذهب خالص ُت َّلبســـــان على جانبيه ،وتكون اثالم ت ّتجه من
الجهتين إلى الرأس .يكون طول الحسام ذراعاً ( )50ونصف ذراع وعرضه أربع أصابع .ويكون
غمده أربع أبهام .ويكون هناك أربع ســعف حتى الغمد .والغمد من جهة ( )51إلى أخرى يكون
متعددة األلوان ،بذهب
له خمس ســعف .وتكون قبضــة الحســام قرناً نقياً ،عمل فّنان مع زخرفة ّ
وفضة وحجارة كريمة...)52( .
ّ

تحرك المقاتلين
ّ

يكونون ســــــبعة خطوط ،خطاً بعد آخر ( )56وتكون مســــــافة
( )57وحين ي ّتخذون مواقعهمّ ...
ليحركوا وجودهم وأيديهم
ط وخ ّ
بين خ ّ
ط طولها ثالثون ذراعاً .وهناك يقف رجال ( )51نظامّ ...
باتجاه...

 )5( 7ســــــــبع مرات ،ثم يعودون إلى مواقعهم .وبعدهم تخرج ثالث فرق من المقاتلين ويقفون
بين الصــــــــفوف .فالفرقة األولى تطلق نحو ( )5األعداء ســــــــبع رماح حرب .وعلى رأس الرمح
يكتبون" :برق الرمح لقدرة
بدينونة

" .وعلى رأس الثاني يكتبون" :لهيب السيف الذي يأكل قتلى اال ثم

مرات ويعودون إلى أماكنهم .بعدهم تخرج فرقتان من
" )1( .كل هؤالء يطلقون سبع ّ

المقاتلين وتقفان بين الصفين .أما الفرقة األولى ( )2فتمسك رمحاً ورساً .والثانية تمسك ترساً
فيســــقطون القتلى بدينونة
وحســــاماًُ .

العدو ( )7بقدرة
ط
ويلوون خ ّ
ّ

ليجازو األمم الباطلة

قوته...)6( .
شرها .فيكون الملك إلله إسرائيل وبواسطة ّ
قديسي شعبه ُيعمل ّ
على ّ

الفرسان
ط ،تقف تشــكيالتهم
( )1وســبع تشــكيالت من الفرســان ي ّتخذون مواقعهم .عن يمين وشــمال الخ ّ
في هذه الجهة وتلك )0( 677 :فارس من جهة ،و  677فارس من الجهة األخرى ،ويخرج
ــــــــف من ألف رجل .وهكذا ( )57ي ّتخذ الفرســـــــــان مواقعهم على كل أطراف
 577فارس مع صـ ّ
مطية لضـ ّــباط الصـــفوف ( :)55خمســـون
المعســـكر .ويكونون كلهم  1777فارس مع ّ 5177
للصف الواحد ،والفرسان ومطايا الضباط يكونون  277 :7777لكل قبيلة.
كل المطايا التي تخرج ( )55إلى القتال تكون جياداً ذكو اًر ،ســـــريعة الخطو ،نحيفة الفم ،طويلة
ومهيأة لتســـــــمع الصـــــــرخات ،وتكون
ومدربة على القتال ()50
ّ
النفس ،موافقة لقاعدة عمرهاّ ،

مدربين
كلها ذا ّ
توجه واحد ،والذين يمتطون هذه الجياد ،يكونون أناســـــــــاً قديرين على القتالّ ،
لركون الخيل ( )51ويكون عمرهم من ثالثين إلى خمس وأربعين ســـنة .أما الفرســـان الضـ ّــباط
فيكون غمرهم من أربعين إلى خمســــــين ســــــنة .فهم ( )52ومطاياهم يرتدون دروعاً وخوذاً وما
مدورة ورمحاً طوله ثماني أذرع ...)57( ...وقوساً
يستر الساق .ويمسكون في أيديهم تروساً ّ
ـتعدينُ ... )56( ...ليســقطوا (األعداء) ويســفكوا دم االثمة
وســهاماً وحربة .ويكونون كلهم مسـ ّ
الذين سيقتلونهم .هؤالء هم...

أعمار مختلف فئات المحاربين

وقواد المعسكرات من خمسين إلى
 )5( 6و ّ
الضباط يكون عمرهم من أربعين إلى خمسين سنةّ .
يجردون جثث القتلى
ستين سنة .والوكالء ( )5أيضاً من أربعين إلى خمسين سنة .وكل الذين ّ
ويهيئون المؤن ،يكونون
ويمارســـون الســـلب والنهب
ويطهرون األرض ويحفظون األمتعة (ّ )0
ّ
كلهم من  52إلى  07سنة.

طهارة المعسكر وصفات المقاتلين
وال يدخل ولد قاصر وال مرأة إلى معسكراتهم ،حين يخرجون ( )1من أورشليم ليذهبوا إلى القتال
وحتى عودتهم .وكل أعرج وأعمى ومخّلع ،وكل من يحمل في جسمه عاهة دائمة .وكل مصاب
متطوعين
بنجاســـــــــة ( )2في جســـــــــده ،كل هؤالء ال يذهبون معهم إلى الحرب .ويكونون كلهم
ّ
للحرب ،ويكونون كلهم كاملي العقل والجسم ومستعدين ليوم االنتقام .وأي ( )7إنسان ال يكون
في حالة الطهارة بســـبب الســـيالن في يوم القتال ،ال ينزل معهم ،ألن مالئكة القداســـة يرافقون

جيوشــهم .وتكون مســافة ( )6تقارب  5777ذراع بين كل معســكرهم وموضــع الخالء ،فال ُيرى
مشين أو قبيح في جوار كل معسكرهم...)1( .

دور الكهنة والالويين خالل القتال
طأ تجاه اآلخر ،يخرج من الباب الوســط إلى ما
( )0وحيت يرّتبون صــفوف القتال تجاه
العدو خ ّ
ّ
بين الخطوط الســـــــــبعة ( )57الكهن ُة الذين من بني هارون ،وهم يرتدون لباســـــــــاً من الكتان
ويتحزمون بحزام من ك ّتان ،من كتان
األبيض الناعم :قميص من الكتان وســـــــــروال من الك ّتان.
ّ
فنـان ،ويلبســـــــــون على
الزوردي ( )55ارجواني وقرمزّي مع زخرفــة متعـ ّـددة األلوان ،صـــــــــنع ّ
قبعة بشـــكل تاج .ذلك يكون لباســـهم في الحرب .أما في المقدس ( )55فال ُيدخلونه
رؤوســـهم ّ
(أي :اللباس).
ليقوي أيديهم في الحرب .والســــتة اآلخرون
يســــر الكاهن األول على رأس جميع رجال الصـ ّ
ـــف ّ
يحملون في يدهم ( )50أبواق النداء ،أبواق الذكرانة ،أبواق الصـــــــــياح ،أبواق اللحاق ،أبواق
التجمع.
ّ
الويين يحملون في يدهم سبعة
وحين يخرج الكهنة ( )51ما بين الصفوف ،يخرج معهم سبعة ّ
قرون كب  ،ويســــــــبق ثالث ُة مأخوذين من بين الالويين ( )52الكهن َة والالويين .يهتف الكهنة
في أبواق النداء والذكرانة ،ويفتحون أبواب الحرب على خمســين ترســاً )57( .فيخرج خمســون
الالويين الوكالء ،وفرقــة ( )56كــل
األول ،ويقفون بين خطوط القتــال ،وراء
ّ
مقــاتالً من البــاب ّ
ـــــف تخرج بحســــــب كل هذا النظام .ينفخ الكهنة في أبواق النداء ،فتخرج فرقة من المقاتلين
صـ ّ
طين .فينفخ لهم الكهنة باألبواق بصــــــوت مســــــتطيل ليّلوهم
من األبواب ( )51ويقفون بين الخ ّ
على تشكيالت القتال...

وتنفخ األبواق خالل قتال أصـحاب المقاليع إلى أن ينتهوا من قذف (الحجارة) سـبع ()5
ُ ) 5( 1
ـــف ليقيموا في
مرات .بعد ذلك ينفخ الكهنة لهم في أبواق العودة فيأتون إلى جانب أول ( )0صـ ّ
مكانهم.
ثم ينفخ الكهنة في أبواق النداء ( )1فتخرج ثالث فرق من المقاتلين من األبواب ويقفون بين
الخطوط .ويكون بجانبهم الفرســـان ( )2عن اليمين واليســـار .ينفخ الكهنة في األبواق بصـــوت
مســـتطيل فيدّلون على تشـــكيلة القتال ( )7فينطلق الرؤســـاء نحو تشـــكيلهم ،كل في موضـــعه.
وممتد ليدّلوهم على
يكونون ثالث تشـــــكيالت ( )6ينفخ الكهنة لهم نفخة بصـــــوت هادت
ّ
وحين ّ
يمدون يدهم مع ســــالح الحرب .وينفخ الكهنة في
ط
وقع الخطى حتى يقتربوا ( )1من خ ّ
العدوّ .
ّ
طع طوال القتال .أما الالويون وكل شـــــعب الصـــــور
ســـــتة أبواق ( )0القتلى بصـــــوت ق
حاد ومتق ّ
العدو (هلعاً) ،ومع صــــوت الهتاف
فينفخون ( )57بصــــوت واحد هتاف حرب كبير ليذيبوا قلب
ّ
ُيخرجون ( )55رماح الحرب ُليســـقطوا القتلى .وعندما يصـــمت صـــوت الصـــور )55( ،يواصـــل
ط ()50
الكهنـة نفخهم في األبواق بصـــــــــوت ق
حـاد ومتقطع طوال القتـال إلى أن يطلقوا على خ ّ
العدو ســـبع مرات .بعد ذلك ،ينفخ الكهنة لهم في أبواق العودة ( )51بصـــوت هادت ومســـتطيل
ّ
ومتواصل .وبحسب هذا النظام ينفخ الكهنة للفرق الثالث.
وحين ( )52تطلق الفرقة األولى الرماح ،فالكهنة والالويون وكل فرقة الصور يهتفون
بالضجة
ّ
هتافاً عظيماً ( )57خالل القتال إلى أن يطلقوا ســــــــبع مرات .بعدها ينفخ الكهنة لهم ( )56في
أبواق العودة ،فيأتون إلى جانب الصــــفوف األولى ويقفون في أماكنهم ( )51وينفخ الكهنة في
أبواق النــداء ،فتخرج فرقــة من المقــاتلين من األبواب وتقف ( )50بين الخطوط إلى أن تقترب
العدو .فينفخ الكهنة في األبواق...
ط
من خ ّ
ّ

والالويون وكل شعب الصور يهتفون هتاف الحرب ،ومع خروج هذا الصوت

ــجة الهتاف،
 )5( 0يبدأون باســـقاط يدهم على القتلى .وحين تصـــمت الفرقة كلها وتتوّقف ضـ ّ
ينفخ الكهنــة في أبواق ( )5القتلى خالل الحرب ح ّتى ينغلــب العــدو .وحين يــديرون ظهورهم،
ينفخ الكهنة خالل القتال ( ،)0وحين يندحرون أمامهم ،يهتف الكهنة في أبواق النداء ،فيخرج
األمامية ويشـــكلون ســـت فرق مع الفرقة (الســـابعة)
المقاتلون إليهم من وســـط ( )1الصـــفوف
ّ
التي هاجمت .ويكونون كلهم ســـــــــبعة خطوط و  )2( 51777مقاتل ،يزاد عليهم  7777من
الفرسان.
وكل هؤالء يالحقون
يدمروه في رب
ّ
العدو لكي ّ

حتى اإلفناء ( )7النهائي .وينفخ لهم الكهنة

العدو كله ليالحقوه كّله ،والفرســـــــان ( )6يعودون إلى
ــــــد
في أبواق المالحقة .وينقســـــــمون ضـ ّ
ّ
العدو تدمي اًر تاماً.
مواضع القتال حتى تدمير
ّ
يتنجســــــــوا
وحين يســــــــقط القتلى ،ينفخ الكهنة من بعيد وال يأتون ( )1إلى وســــــــط القتلى لئالّ ّ
قديسون ،فال يدّنسوا زيت مسحة كهنوتهم في دم ( )0األمم الباطلة.
بدمائهم النجسة .هم ّ

األبراج
يهيأ موقع ...الرامي بالحجارة واألبراج ()55
( )57نظام يتعّلق بتبديل تشــــــــكيلة الفرق للقتالّ .
ط ليدوسا
يتقدم الجناحان على طرفي الخ ّ
واألقواس واألبراج .ثم تخرج األقسام على مهل ،ساعة ّ
العدو.
()55
ّ
الصف.
ويكون طول تروس األبراج ثالث أذرع ،ورماحها ثماني أذرع .واألبراج ( )50تخرج من
ّ
تكون جبهة البرج ،وكلهم يحيطون بالبرج في ثال ثة اتجاهات الجبهة ()51
مئة ترس ومئةّ ،

ويكون عددهم  077ترس .ويكون للبرج بابان :واحد عن اليمين وآخر عن اليســـــــــار .وعلى
جميع تروس األبراج ( )52يكتبون :ميخائيل على األول ،جبرائيل على الثاني ،ســـــــــريئيل على
الثالث ،رفائيل على الرابع )57( .يكون ميخائيل وجبرائيل عن اليمين ،وســـــــــريئيل ورفائيل عن
الشمال.

الكمين
( )56نظام يتعّلق بالكمائن .ويكون لألبراج األربعة ...ويضـــــــــعون كميناً ...وتحريض رئيس
الكهنة قبل القتال
 ...أنت يا

نقدس
قد فرضت علينا بأن ّ

 )5( 57معســـــكرنا وأن نحفظ نفوســـــنا من كل مشـــــين وقبيح ،واخبرتنا أنك في وســـــطنا الالله
العظيم والمهيب .لكي تســــــلب كل ( )5اعدائنا أمامنا .لقد عّلمنا في الماضــــــي من أجل أجيالنا
قائالً :حين تقتربون للقتال ،يقف الكاهن ويكّلم الشـــــــعب ( )0قائالً :اســـــــمع يا اســـــــرائيل .أنتم
تقتربون اليوم لتقاتلوا اعداءكم .فال تخافوا .وال يضـــــــــعف قلبكم )1( .ال تخشـــــــــوا وال ترتعدوا
أمامهم ،ألن إلهكم يسير معكم ليقاتل عنكم أعداءكم ،لكي يخّلصكم .ويقول الوكالء ( )2لجميع
السخية في قدرة
يقووا قلوبهم
ّ
ّ
المستعدين للقتال بأن ّ

 .أما القلوب الوجلة فلتعد ( )7أو لتتق َّو

ويرددون ما قيل بواســـــــطة موســـــــى قائلين" :حين تأتي
ــــــداءّ .
حين ت ّتحد مع كل المقاتلين األشـ ّ
فتذكرون أمام إلهكم ()1
الحرب ( )6في أرضــكم ضـ ّـد ُمضــايق يضــايقكم ،تنفخون في األبواقُ ،
وتخّلصون من يد أعدائكم.

تم أعماالً كأعمالك العظيمة ()0
فمن مثلك يا إلله إســـــــــرائيل ،في الســـــــــماء وعلى األرضُ ،لي ّ
القوية؟ ومن هو مثل شــعب إس ـرائيل الذي اخترته لك من بين جميع شــعوب األرض
وكجبروتك
ّ
الحق والعقالء واألقوياء والســـــــامعين للصـــــــوت المجيد
قديســـــــي العهد وتالميذ
( )57شـــــــعب ّ
ّ
والناظرين ( )55إلى مالئكة القداسة والفاتحين آذانهم والسامعين ألعماق أسرار
أنت يا

قد خلقت وســــــمع الســــــماء ،جي

.

القديســــــين
النيرات ( )55وســــــند الرياح وموطن ّ
ّ

الخزانات المجيدة للمياه والســـحاب .أنت خلقت األرض ونواميس ال َفصـــل ( )50بين الصـــحراء
و ّ
وخزانات األنهار
الطي بة ،وكل غاللها مع ثمارها وبذورها .أنت صـــــــــنعت دائرة البحار ّ
واألرض ّ
انية المجّنحة ،شـــــكل اإلنســـــان واألجيال التي خرجت من
وفتحة الغمار ( ،)51المخلوقات الحيو ّ
زرعه ،بلبلة األلســـن وتشـــ ّتت الشـــعوب ومســـكن العشـــائر ( )52واقتســـام األراضـــي ،أنت الذي
مقدســــــة ودوران الســــــنين وأزمنة ( )57األبد...
حددت ...أزمنة ّ
ّ

 ...هذا ما عرفناه بفضــــــل

عقلك ...العّليقة الملتهبة...

الجبار
وبقوة يدك بســــــطت جثثهم وال من يدفنها .جليات الج ّتيّ ،
 )5( 55أما أنت فلك الحربّ .
القو ّي )5( ،ســـجنته في يد داود عبدك الذي اســـتند إلى اســـمك العظيم ،ال إلى الســـيف والرمح،
مرات
ــــطيين م ار اًر باســـــمك ّ
أذل الفلسـ ّ
القدوس .وكذلك بيد ملوكنا خّلصـــــتنا ّ
ألن لك الحرب ( )0و ّ
الشر ،وال بحسب أفعالنا الخاطئة.
ومرات ( )1بسبب مراحمك ،ال بحسب أعمالنا التي صنعنا ّ
ّ
قوتنا وعظمة أيدينا هي التي صــــنعت أعماالً
لك الحرب ومنك الجبروت ( )2وليس لنا .ليســــت ّ
وعزة قدرتك العظيمة كما اخبرتنا ( )7في القديم قائالً" :ســــــار
قوتك ّ
قديرة .بل هي ُصــــــنعت في ّ
طم صــدغي موآب وقلب جميع بني شــيت ()6
كوكب من يعقوب ،قام صــولجان من إس ـرائيل .ح ّ
عدو أرض احتالل ويع مل إســـــــــرائ يل
ملك من يعقوب وأخلك ال ناجحين من ال مدي نة .ويكون ال ّ

األعمال القديرة .فبيد مســـــــــحائك ( )1الذين يرون ق ارراتك ،أخبرتنا بأزمنة حروب يديك حيث
تتمجد في أعدائنا حيث ُتســــــــقط زمر بليعال ،ســــــــبع ( )0أمم الباطل في يد المســــــــاكين الذين
ّ
بعزتك وملء قدرتك العجيبة .والقلب الذي ذاب (هلعاً) قد فتحت له الرجاء .عاملتهم
افتديتهم ّ
قواد مركباته في بحر القصـــب .والمنســـحق الروح تشـــعله كمشـــعل في
مثل فرعون ( )57ومثل ّ
الق ّ  ،فليتهم الكفر وال يعود قبل أن (ُ )55يفني االثمة.
وفي القديم أخبرت بالوقت الذي فيه تنشر جبروت يدك ضد ك ّتيم قائالً" :ليسقط أشور بسيف ال
يكون سيف إنسان .وسيف ( )55ال يكون سيف بشر بأكمله" )50( .ففي يد المساكين تسلم
رد مجازاة ( )51الك ّفار
أعداء كل البلدان .وفي يد المنحنين في التراب تح ّ
ط جبابرة الشـــــــعوب لت ّ
لتبرر دينونة حّقك وســـط بني البشـــر ،لتصـــنع لك اســـماً أبدياً في الشـــعب
على رأســـهم األثيمّ ،
وتتقدس في عين ســائر األمم فيعرفوك
لتتمجد
جبار ورجل حرب،
ّ
ّ
( )52الذي افتديته ،لتبيد كل ّ
( ...)57لتمارس حكمك على جوج وكل جماعته ( ،)56ألنك تقاتلهم من أعلى سمائك.

 )5( 55فجمهور القديسين قد صعد إلى السماء ،وجيو

المالئكة في مقام قداستك ،ليمدحوا

المقدس ( )5قد جعلتهم لك على األرض .وكتاب أســماء كل جيشــهم
اســمك .ومختارو الشــعب
ّ
هو معك في موطن قداســــتك ،وعدد الغالبين هو مقام مجدكِّ )0( .
ون َعم بركاتك هي لهم ،وعهد
ســالمك قد حفرته لهم بقلم الحياة ،لكي يملك بنو النور في كل أزمنة الدهور ( 10ولكي يعاقب
قديسيك ومالئكتك لكي
مختاروك خصوصهم ،وهم مصفوفون بحسب آالفهم وربواتهم في اتحاد ّ
تكون لهم الغلبــة ( )2في الحرب بــاتحــاد مع أولئــك الــذين ســـــــــيقومون من األرض حين ُتتلى
أحكامك ومع مختاري السماء المنتصرين (...)7

( )6أنت االله المهيب في مجدك
قديســـــــــيك هي في وســـــــــطنا لتحمل عوناً
الملكي ،وجماعة ّ
ّ
قدوس،
ـــيد (ادوناي) ّ
حاســــماً .في وســــطنا ،احتقار للملوك وازدراء ( )1وهزء بالجبارة ،ألن السـ ّ
وملك المجد معنا يرافقه القديســـــــون .وقوى جي
القتال في جماعتنا .وجي

الجبار في
المالئكة وســـــــط المجّندين )0( .و ّ

أرواحه مع خطانا .فرســاننا كالغيم وكضــباب الندى يكســون األرض

( )57وكالمطر المدرار يسقطون طوعاً كل محاصيلها.
الجبار ،و ِّ
اسب سبيك يا رجل المجد ،وانهب ( )55النهب يا رجل القدرة ،ضع يدك على
قم أيها ّ
طم األمم التي تضـــــــايقك ،وســـــــيفك ( )55فليأكل لحم
رقبة أعدائك ورجلك على ظهر القتلى .ح ّ
االثمة .إمأل أرضـــــــــك مجداً وميراثك بركة .لتكن القطعان في مراعيك والذهب والحجارة ()50
الكريمة في قصورك.
الترنيم يا أورشـــــليم .ابتهجي يا كل مدن يهوذا وافتحي
افرحي جداً يا صـــــهيون واظهري وســـــط ر
ليخدمك الملوك .وليســـــــــجد أمامك جميع
( )51أبوابك على الدوام ُلتدخلي إليك غنى األمم:
ر
وتزي ّن بزينة المجد
جالّديك وليلحســـوا تراب ( )52قدميك .يا بنات شـــعبي ،اهتفوا هتاف الترانيم ّ
أبدية.
وتسّلطن على ممالك الشعوب )57( .هكذا يكون الملك هلل ،وإلسرائيل مملكة ّ

بركات ولعنات تقال خالل الحرب

ظمون معه،
 50يقف رئيس الكهنة ( )5واخوته الكهنة والالويون وجميع الشـــــــــيوخ الذين ين ّ
الحقة ويلعنون ( )5هناك بليعال وكل أرواح
فيباركون من أماكنهم إله إســـــــــرائيل وكل أعماله ّ
حزبه .يبدأون بالكالم فيقولون:

الحقة .ومباركون ( )0جميع ا لذين يخدمونه
مبارك إله إســـــــــرائيل في كل مخ ّ
ط طه وأعماله ّ
ططه الغذائي ومســبوب بســبب خدمته
بصــدق ،ويعرفونه بأمانة )1( .وملعون بليعال بســبب مخ ّ
ـــــرير ،ومســــــبوبون بســــــبب خدمتهم
اآلثمة .ملعون كل أرواح حزبه بســــــبب مخ ّ
ططهم ( )2الشـ ّ
النجسة والدنسة ،ألنهم حزب الظلمة .أما حزب

االبدي.
فهو للنور ()7
ّ

األبدي .وقد عقدت عهداً مع آبائنا
( )6وأنت يا إله أبائنا ،نبارك اسمك إلى األبد .ونحن شعبك
ّ
األبدية .وفي كل شــــــهاداتك المجيدةُ ،وجدت ذكرانة نعمتك في
وأقمته مع نســــــلهم ( )1لألزمنة
ّ
الحقـة وأحكــام مـ ثرك
البقيـة البــاقيــة من عهــدك )0( .ولكي يخبروا بــأعمــالــك ّ
وســـــــــطنــا لعون ّ
أبدي .وفي قســــمة النور أنزلتنا ( )57إلى حّقك .ومالك
العجيبة .أنت يا إله آبائنا ،لك شــــعب ّ
الحق
البر ،وكل أرواح
ّ
النور أو كلته في الماضــــــي ليعيننا .وفي قســــــمته يكون جميع مالئكته ّ
وتقترف الذنوب .وكل أرواح ( )55قســـــــــمته هم مالئكة هالك.
هي في مملكته .وأنت (ُ )55
يســيرون في فرائض الظلمة ،ونحو الظلمة تميل بهم رغبتهم في حركة واحدة .ونحن في قســمة
الجبارة ،ونفرح بخالص ونهتف فرحاً بسبب عونك وسالمك.
الحق ،نبتهج بسبب يدك (ّ )50
ّ
الجبارة .وأي مالك أو
القوة يا إله إســـــرائيل .أجل مع ( )51المســـــاكين تقوم يدك ّ
من مثلك في ّ
ـــد الظلمة ()52
حددت لك يوم الحرب العظيم ضـ ّ
أي أمير هو كعون تد ّخلك العجيب .منذ القديم ّ
ط الظلمة وترفع النور )57( ...لكي ُتفني كل
الحق
لكي تخّلص النور في
وتدمر اآلثمين .لتح ّ
ّ
ّ
أبناء الظلمة وتعطى الفرح لكل قسمة أبناء النور...

 )5( 51مثل نار غضبه على أصنام مصر.

نشيد شكر بعد القتال

( )5وبعــد أن يبتعــدوا عن القتلى ليــدخلوا إلى المعســـــــــكر ،يرّنمون كلهم تهليــل العودة .وفي
الصباح يغسلون ثيابهم وينظفونها
كونوا خطاً قبل أن
( )0من دم جثث األثمة .ثم يعودون إلى الموضـــــــــع الذي كانوا فيه ،حيث ّ
تســــــقط القتلى من األعداء .وهناك ( )1يباركون كلهم إله إســــــرائيل ويرفعون اســــــمه في اتحاد
الفرح .ويبدأون الكالم قائلين:
مبارك إله إس ـرائيل الذي يحفظ نعمة عهده وشــهادات ( )2الخالص للشــعب الذي خّلص .ودعا
المتزعزعين إلى خالص عجيب ،ســـــــــاعة أزال جماعة جماعة األمم حتى الفناء ،فلم يبق أحد.
الجبارة.
البر ( )7القلب الوجل وفتح أفواه الخرس لتهتف هتاف الفرح بســـــبب أعماله ّ
ورفع في ّ
قوة الصـــــــــمود ( ،)6والكتف المنحنية
وعّلم األيدي الضـــــــــعيفة القتال .وأعطى الركب المتراخية ّ
صالبة المتنين .وبمتواضعي الروحُ ...يعاقب قساة القلوب ،وبالسائرين في الكمال تزول جميع
بقية شــــــــعبك ،نمدح اســــــــمك يا إله
األمم الكافرة ( )1فال يبقى أحد من جبابرتهم واقفاً .ونحن ّ
بقية شعبك.
النعم ،أنت الذي حفظت العهد آلبائنا ،وخالل ( )0جميع أجيالنا أنزلت نعمتك على ّ
المدمرة قد
فخالل ملك بليعال ووســـــــط اســـــــرار عداوته ،لم يطردونا ( )57من عهدك .فأرواحه
ّ
دحرتها بعيداً عنا .وحين كان رجال مملكته يسـتسـلمون إلى الكفر ،حفظت النفس التي افتديت.
َ
بقوتك الســـــــــاقطين .أما الرجال الطوال القامات فتزيلهم ...ولم يكن من مخّلص
وأقيمت (ّ )55
المكرمين ( )55رددت باحتقار ،وكل كيانهم
لجميع جبابرتهم وال ملجأ للرجال الســــريعين .وعلى
ّ
المقدس ،فبســـبب أعمالك الحّقة نمدح اســـمك ( )50وبســـبب م ثرك
الباطل ...أما نحن شـــعبك
ّ
األبدية ،حين يأتي النهار والليل
ـــهادات
حددتها الشـ
ننشــــد عظمتك خالل األوقات واألزمنة التي ّ
ُ
ّ
( )51وحين يمضي المساء والصباح .عظيم ملكك المجيد ،وعجيبة أسرارك في أعالي السماء

طم اآللهة )57( .ارتفع ،ارتفع يا إله اآللهة وكن معظماً في
لترفع إليك من التراب ( )52وتح ّ
سحاب السماء يا ملك الملوك )56( ...فيتش ّتت جميع أبناء الظلمة ويضيء نور عظمتك...

اعالن الحرب

ضد جميع األمم ،وقد ُوضع حزب اله في
 )5( 52ألنه زمن ضيق إلسرائيل ،ووقت ُحّدد للحرب ّ
أمة كافرة.
الفداء
النهائيّ )5( ،
وتقرر دمار كل ّ
ّ

المخيم قبل الحرب
تحريض رئيس الكهنة في
ّ
ــــــــكر ك مل فرقة المقاتلين تجاه ملك كتيم وتجاه كل جي
وتعسـ ُ
الفناء بسيف

( )0بليعال المجتمع لديه ليوم

.

الالويون وجميع رجـــال النظـــام معـــه .ويق أر على
( )1ويقف رئيس الكهنـــة واخوتـــه الكهنـــة و ّ
مســـــامعهم ( )2صـــــالة زمن الحرب وكل كتاب نظام هذا الزمن ،وكل كلمات مدائح شـــــكرهم .ثم
عين لســـــــاعة االنتقام
يكون هناك (َّ )7
كل الخطوط بحســـــــب كلمات هذا النظام .والكاهن الذي ّ
ّ
ويشجع قلوب المقاتلين .ويبدأ كالمه قائالً:
يتقدم
بقرار ( )6جميع اخوتهّ ،
ّ
تقووا ،تشــجعوا ،كونوا رجاالً مقتدرين ( .)1ال تخافوا ،ال تجزعوا ،وال يضــيف قلبكم .ال ترتجفوا،
ّ
ال ترتــاعوا أمــامهم ،ال ( )0ترتــدوا إلى الوراء وال تتراجعوا أمــامهم ،ألنهم جمــاعــة كفر وجميع
أعمــالهم هي في الظلمــة ( )57والى الظلمــة تميــل رغبتهم ،جعلوا في الكــذب كــل ملجــأهم.
جبروتهم كالدخان الذي يضــــــــمحل .وكل مجموعتهم ( )55الكثيرة تكون كالق ّ الذي يزول في
البر القفر ،فال تجد له أث اًر .وكل جوهر كيانهم يذبل سريعاً ( )55مثل الزهر في الرياح الشرقية.
ّ

أمــا انتم فــاجمعوا قواكم لحرب

 .فــاليوم موعــد الحرب ( )50من قبــل

على كــل مجموعــة

ـــد كل أرواح
بليعال ،وغضــــب على كل بشــــر .فإله إســــرائيل يرفع يده القديرة العجيبة ( )51ضـ ّ
القديســـــين ( )52تجتمع ليوم
ــــدون أحقاءهم للحرب .وتشـــــكيالت ّ
الكفر .زكل جبابرة اآللهة يشـ ّ
...

ضد جميع األمم،
 )5( 57إلى أن يزول كل
المكرسين لبليعال .ألن إله إسرائيل قد دعا السيف ّ
ّ
قديسي شعبه (...)5
وهو يبسط قوته بواسطة ّ

الهجوم األول
يطبقونه في ذلك اليوم حين ي ّتخذون مواقعهم تجاه معســــكر ك ّتيم .بعد ذلك،
( )0كل هذا النظام ّ
فتفتح أبواب القتال .ويخرج المشـــــــــاة ويتخذون مواقعهم
ينفخ الكهنة لهم بأبواق ( )1الذكرانةُ ،
صــفوفاً بين الخطوط .وينفخ الكهنة لهم ( )2في بوق التشــكيلة ،فينتشــر الرؤســاء على صــوت
األبواق ،إلى أن يقف كــل واحــد في مك ـانــه .حينئــذ ينفخ الكهنــة لهم ( )7مرة ثــانيــة من أجــل
ط ك ّتيم على مسافة إطالق السهام ،يرفع كل واحد يده مع أسلحة
الهجوم .وحين يقفون قرب خ ّ
الالويون
( )6الحرب .ينفخ الكهنة الســتة في أبواق القتلى بصــوت ق
حاد ومتقطع طوال الحرب ،و ّ
وكل شــعب ( )1الصــور ينفخون نفخة الحرب بصــوت عظيم .واذ يرتفع صــوتهم يبدأون ينزلون
ــجة الصـــراخ ،فينفخ الكهنة في
أيديهم على قتلى ك ّتيم .وكل ( )0الشـــعب يصـــمت ،وتتوّقف ضـ ّ
ضد كتيم...)57( .
أبواق القتلى ما دامت الحرب ّ

خروج الفرقة الثانية وتحريض رئيس الكهنة

يشـــــــــد بليعال حقويه ليأتي إلى معونة أبناء الظلمة ،فيبدأ القتلى من المشـــــــــاة
( )55وحين
ّ
بال سقوط بح سب أ سرار

الذي يمتحن بهم كل الذين ِّّ
عينوا للقتال ( ،)55حينئذ يهتف الكهنة

ط آخر ليحارب محّلهم .وي ّتخذ هؤالء مواقعهم بين الخطوط ( )50ســـاعة
بأبواق النداء ليخرج خ ّ
ينفخ الكهنة للذين هاجموا وقاتلوا ،لكي يتراجعوا.
ـــجع ( )51قلوبهم في انتقام
حينئذ ّ
يتقدم رئيس الكهنة ،ويقف أمام الصـ ّ
ـــف ويشـ ّ

ويدهم في

حربه ( )52ويبدأ كالمه فيقول:
مبارك إله إســـرائيل الذي يمتحن قلب مختاريه في االتون ...ســـمعتم في الماضـــي ( )57أســـرار
...

ـــن ســــالح
ويؤمن لهم الســــالمة وســــط الحريق ...أولئك الممتحنون في البوتقة .ويسـ ّ
ّ )5( 56
تذكروا الحكم على ناداب وأبيهو،
حربهم فال تضـعف حتى االفناء األبدي لجميع أمم ( )5الكفرّ .
تقدس
ابني هارون ،اللذين بهما ّ

على عيون كل شـــــــــعبه .أما اليعازر ( )0وايتامار فارتبط

معهما بعهد ألجيال األجيال.
( )1وأنتم فاجمعوا قواكم وال تخافوا منهم .فرغباتهم تسير إلى الفناء ،وسندهم في ما ليس اآلن
وال يكون .ف له ( )2إســـرائيل كل ما هو اآلن وما يكون و ...في كل أحداث الدهور .هذا اليوم
ليذل ويحني أمير ســـــلطان ( )7الكفر .والى قســـــمته التي افتداها فهو يرســـــل عوناً
هو موعده ّ
بقوة المالك العظيم وخادمه ميخائيل بفضــــل النور األبدي ( )6ليضــــيء عهد إســــرائيل
حاســــماً ّ
فرحاً .فالســـــــعادة والبركة لقســـــــمة

الذي يرفع فوق اآللهة خادمه ميخائيل ،وســـــــلطان ()1

الحق يبتهجون في المعرفة
البر يفرح في األعالي ،وكل أبناء
ّ
كل البشـــر .و ّ
إســـرائيل يكون على ّ

األبدية .وأنتم يا أبناء عهده ( )0فاجمعوا قواكم في اتون
ّ

إلى أن يرســـــــــل يده حين تنتهي

محنته .فأسراره تعني حياتكم.

العدو واللحاق به
الهجوم الثاني :اندحار
ّ
ط الحرب .وينتشـــــر الرؤســـــاء على
( )57وبعد هذه الكلمات ينفخ الكهنة لهم لتشـــــكيل فرق خ ّ
صـــــــــوت األبواق ( )55إلى أن يقف كل واحد في موضـــــــــعه .وينفخ الكهنة مرة ثانية من أجل
الهجوم .وحين ( )55يدرك المشــــاة خط كتيم على مســــافة إطالق الســــهام ،يرفع كل واحد يده
على ســــالح حربه .وينفخ الكهنة في أبواق ( )50القتلى بصــــوت مرصــــوص ،فتهتف كل فرقة
ويمد المقاتلون يدهم على جي
الصور هتاف الحربّ .

( )51كتيم .واذ يرتفع ضجيج الهتاف،

يبدأون بإســـــقاط يدهم على قتلى كتيم .وتوقف الفرقة ضـــــجيج الهتاف ،والكهنة ( )52ينفخون
في أبواق القتلى.

 ...)5( 51حين ترتفع يد

العظيمة على بليعال وعلى كل حزب ســــلطانه ليضــــرب الضــــرب

ـجة جمهور كبير وهتاف القديســين .حين يالحقون أشــور ويســقط بنو
الحاســمة ( )5وســط ضـ ّ
باق ...ترتفع يد
ويقطع كتيم إرباً فال ( )0يبقى م نه ق
يا فث وال يقومونُ .

على كل جمهور

بليعال.
في ذلك الوقت ينفخ الكهنة ( )1في ســـــــــتة أبواق الذكرانية ،فتجتمع إليهم كل خطوط القتال
ليدروهم تدمي اًر كامالً.
ّ
ويتوزعون ضد كل خطوط كتيم (ّ )2

صالة المساء ليطول النهار لمالحقة األعداء

الالويون الذين ()7
وحين تقترب الشــــمس من الغروب ،في ذلك اليوم ،فرئيس الكهنة والكهنة و ّ
يكونون معه ورؤساء البيوت ورجال النظام ،يقفون ويباركون هناك إله إسرائيل .ويبدأون الكالم
فيقولون:
ظمت مختاريك تعظيماً عجيباً وحفظت لنا في الماضــــي
مبارك اســــمك يا إله اآللهة ألنك ( )6ع ّ
البر
ومرات ( )1بســبب نعمتك ورحمتك لنا .وأنت يا إله ّ
مرات ّ
عهدك وفتحت لنا أبواب الخالص ّ
حدث مثل هذا ،أل،ك أنت
قد صنعت لمجد اسمك ( ...)57( ...)0وفي الماضي لم يحصل أبداً ٌ
عرفت ماذا ســــــــيحصــــــــل في زماننا .واليوم قد ظهر ( )55لنا ...معنا في الفداء النهائي لتزيل
العدو بحيث ال يعود لها من وجود .ويدك القديرة ( ...)55كل أعدائنا بضــــربة قاضــــية.
ســــلطة
ّ
واآلن ،من الضــــرورّي اليوم لنا أن نالحق كثرتهم ألنك أنت ( ...)50ســــّلمت قلوب الجبابرة بال
القوة وفي يدك الحرب .ال ( )51إله مثلك ...واألزمنة ترتبط بمشيئتك...
مقاومة .لك ّ

 )5( 50احتقار وهزء للجبابرة ألن الهنا العظيم قدوس ،وملك المجد هو معنا ،وجي

أرواحه

يرافق خطانا .وفرساننا كالسحب ( )5وكضباب الندى الذي يغمر األرض ،وكالمطر المدرار الذي
يروي كل محاصيلها ب اًر.
الجبار ،و ِّ
اسب سبيك ( )0أيها المجيد ،واسلب سلبك يا رجالً قدي اًر .ضع يدك على عنق
قم أيها ّ
أعدائك ورجلك على ظهر القتلى .أضـــرب ( )1األمم التي تضـــايقك وليأكل ســـيفك لحمهم .إمأل
أرضــــــــــك مجــداً وميراثــك بركــة .كثرة القطعــان في مراعيــك ( )2والــذهــب والحجــارة الكريمــة في
قصورك.
افرحي جيداً يا صـــــــــهيون ،وابتهجي يا كل مدن يهوذا وافتحي ( )7أبوابك على الدوام ُلتدخلي
ِّ
ِّ
قدميك .يا
ليخدمك ملوكها وليســـــــجد أمامك كل جالّديك وليلحســـــــوا تراب ()6
إليك غنى األمم.

وتزي ّن بزينة المجد وتســّلطن على ممالك ( )1الشــعوب .هكذا
بنات شــعبي ،اهتفوا هتاف الفرح ّ
أبدية.
يكون الملك هلل ،والس ارئيل مملكة ّ

نشيد الشكر في الصباح التالي
( )0بعد ذلك يجتمعون في المعســكر في تلك الليلة ليرتاحوا حتى الصــباح .وفي الصــباح يأتون
ط القتال ( )57حيث ســـــــقط جبابرة كتيم وجمهور أشـــــــور وجي
إلى موضـــــــع خ ّ
( ...)55حيث سقطوا بسيف

كل األمم...

.

ويقترب رئيس الكهنة إلى هناك مع اخوته الكهنة والالويين ( ...)55وكل رؤســــــــــاء الخطوط
ورجالهم المجّندين يقفون في موضـــعهم ( )50حيث كانوا مصـــفوفين قبل أن يســـقط قتلى كتيم
ويهّللون إلله إسرائيل.

والمجد هلل دائما

