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 والكثير من , يحتوي الكتاب المقدس على الكثير من القصص المثيرة لالنتباه

فهو يضم ب�ين ص�فحاته حي�اة الكثي�ر م�ن األنبي�اء العظم�اء . الشخصيات العظيمة

ذل��ك ه��و , قب بأن��ه الرج��ل المحب��وبل��ـُ ولك��ن واح��داً م��نهم فق��ط , وأبط��ال اإليم��ان

 .دانيال النبي

 س�نجد أن�ه ق�د وق�ف ف�ي مفت�رق الط�رق , لنب�يعندما ندرس شخصية داني�ال ا

 ....وكان عليه أن يختار بين طريقين ال ثالث لهما

إما أن يعيش في قصر نبوخذ نصر وينس�ى إله�ه وك�ل م�ا يتعل�ق ب�ه م�ن طق�وس 

                      . متمتع�����اً بك�����ل مل����ذات ال�����دنيا وبك�����ل أطاي����ب الطع�����ام والش�����راب, ووص����ايا

             . ال��ذي يس��لكه الغالبي��ة العظم��ى م��ن الن��اس ,لوه��ذا ه��و الطري��ق الواس��ع الس��ه

 . ر مصيرهال يملك تقري لو فعل ذلك فهو أسيروكان له كل العذر 

                             أو يتن�����ازل بإرادت�����ه ع�����ن ك�����ل ه�����ذا ويخت�����ار أال يت�����نجس بأطاي�����ب المل�����ك 

                               . لكي��ةوخم��ر مش��روبه وب��ذلك ق��د يع��رض حيات��ه للخط��ر بمعارض��ة األوام��ر الم

                          طري����ق الص����ليب ال����ذي يس����لكه قل����ة, وه����ذا ه����و الطري����ق الض����يق الك����رب

 .قليلة من البشر

 طري�ق الع�الم الواس�ع , تتلخص حياة البشر في االختيار ب�ين ه�ذين الط�ريقين

ين في مفترق الطرق ونجد أنفسنا مثل دانيال دائماً واقف. وطريق الصليب الضيق

                        وكثي����رون من����ا يعرج����ون. وعلين����ا أن نخت����ار الطري����ق ال����ذي سنس����لك في����ه

                      ال يمن���ع م���ن أن يك���ونيس���يرون ف���ي طري���ق هللا ولك���ن ه���ذا , ب���ين الط���ريقين

  ......ات الدنيالهم تمتع بشهو

 !ترى لو كنا مكان دانيال ماذا سنختار؟

 مـقـدمـة
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 ونع��رف أي الط��ريقين , هي��ا بن��ا ن��درس شخص��ية داني��ال الرج��ل المحب��وب

اختاره لنفسه؟ فنتعلم من اختي�اره وم�ن حيات�ه الت�ي قض�ى منه�ا س�بعين س�نة ف�ي 

) رئ��يس وزراء(وك�ان يش��غل مرك�زاً مرموق�اً ف��ي ال�بالط الملك�ي              باب�ل

ه حت�ى ل�و ك�ان ظ�ل أمين�اً إلله�, ورغم كل المش�غوليات والتح�ديات الت�ي واجهه�ا

ولك��ن هللا ال يت��رك أوالده األمن��اء ب��ل م��ن . ال��ثمن ه��و أن يُلق��ى ف��ي ج��ب األس��ود

 .أجلهم يرسل مالكه ليسد أفواه األسود فال تمسه بسوء

 

 ....سوف ندرس حياته على عدة مراحل* 

 من هو دانيال؟: المرحلة األولى. 

 دانيال في السبي: المرحلة الثانية. 

 الفتية الثالثة في األتون: المرحلة الثالثة. 

 حلم نبوخذ نصر يتحقق: المرحلة الرابعة. 

 نهاية مملكة بابل: المرحلة الخامسة. 

 دانيال في جب األسود: المرحلة السادسة. 

 رؤى دانيال وتفسيرها: المرحلة السابعة . 

 
 

 دانيال يصلي إللهه   

                                              

 اذكروني في صلواتكم                                                          
                                                                                         
 .أبونا داود
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  ًلك���ي نع���رف موق���ع داني���ال عب���ر ص���فحات الت���اريخ ال ب���د أن نتري���ث قل���يال

 .شخصيات الكتاب المقدسأشهر إيجاز شديد من خالل  ينستعرض التاريخ فل

 ق اإس�حو )تقريب�اً . م.ق ۲۰۰۰( إب�راهيم ثم ...والطوفان  نوحثم ...  آدم ...

ـِدوا هن�اك حت�ى الذي نزل إلى مص�ر وتبع�ه أخوت�ه واستـُعب� يعقوب ثم  يوسفو

إل�ى يش�وع ث�م أدخله�م  ،إلى س�يناء وأخرجهم )تقريباً . م.ق ۱٥۰۰(موسى جاء 

 .أرض الموعد

 ج�دعون ويفت�اح وشمش�ونبدأ عصر القضاة الذي يش�مل  وبعد موت يشوع 

حيث طالبه الش�عب أن يك�ون  له�م مل�ك  ،هو آخر القضاة صموئيل النبيويعتبر 

أول مل�ك عل�ى مملك�ة إس�رائيل تبع�ه  شاول بن قيس، وصار مثل سائر الشعوب

 .ابنه سليمانثم  )تقريباً . م.ق ۱۰۰۰( داود الملك

المملكة المتحدة
) سليمان– داود –شاول (

م. ق931 -1050

)إسرائيل(المملكة الشمالية 
 أسباط10عاصمتها السامرة وتضم 

.أول ملوكها يربعام بن نباط 
. وكلهم أشرار19عدد ملوكها 

 أسر وآخرهم4ينحدر ملوكها من 
.هو هوشع بن أيلة

دُمرت تماماً على يد
آشور بقيادة شلمناصر الملك

م.ق722 سنة 

)يهوذا(المملكة الجنوبية 
عاصمتها أورشليم وتضم سبطي 

.يهوذا وبنيامين
.أول ملوكها رحبعام بن سليمان

 ملكاً ينحدرون20عدد ملوكها 
كلهم من أسرة داود وكان بعضهم 

آخر ملوكها صدقيا بن يوشيا. أبرار

 سقطت على يد بابل
م.ق586بقيادة نبوخذ نصر سنة 

 عاما70ً واستمر السبي 
.ثم عادوا منه

 

 من هو دانيال؟
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Uمملك��ة يه��وذا:U    ف��ي الجن��وب وعاص��متها أورش��ليم
وتض��م س��بطي يه��وذا وبني��امين فق��ط وك��ان بع��ض 

 ملوكها أبراراً  وكلهم من نسل داود 

Uمملكة إس�رائيل:U     ف�ي الشمال،عاص�متها الس�امرة
ن ك�ل ملوكه�ا أش�راراً وك�انوا أسباط وك�ا ۱۰وتضم

 من عدة أسر تبادلت الحكم

 أنبياء الشمالملوك الشمال        .م.السنة قملوك الجنوب              أنبياء الجنوب
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 رحبعام ۹۳۱-۹۱٥   
 ابن سليمان

 
 
 

 أبيام  ۹۱۲-۹۱٤
 

 آسا  ۹۱۲-۸۷۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸۷۱-۸٤۸ UيهوشافاطU  
 كان أحد الملوك األبرار

 
 
 

 يهورام ۸٤۱ -۸٤۸

 أخزيا ۸٤۱
عثليا  ۸٤۰-۸۳٥  

۸۳٥-۷۹٦ Uيوآش 

 

 كان أحد الملوك األبرار

 
 
 
 
 

 أمصيا ۷٦۷-۷۹٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزيا۷۳۹ -۷٦۷

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوثام۷۳۹-۷۳٤

 

 آحاز ۷۲۸-۷۳٤

 

۷۲۸-٦۹۹Uحزقيا 

 

 كان أحد الملوك األبرار

 
 

 منسى م.ق٦٤۳-٦۹۹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمون٦٤۰-٦٤۲
٦٤۰-٦۰۹ Uايوشي 

 

 كان أحد الملوك األبرار

 

 يهوآحاز ٦۰۹  
  يهوياقيم ٥۹۷-٦۰۹  

 يهوياكين  ٥۹۷- ٥۹۸
  صدقيا ٥۸۷ -٥۹۷ 

 م سبي بابل.ق٥۸٦

 ۹۱۰ – ۹۳۱يربعام  ۹۳۱

 عبد سليمان 

 
 
 
 

 ۹۰۹-۹۱۰ناداب 
 ۸۸٦-۹۰۹بعشا 
 ۸۸٥-۸۸٦أيلة 

 ۸۸٥زمري 
 ۸۷٤-۸۸٥عمري 
 ۸٥۳-۸۷۳أخآب 

 
 
 

 ۸٥۲-۸٥۳أخزيا 
 ۸٤۱-۸٥۲يهورام 

 ۸۱۳-۸٤۱ياهو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۷۹۷-۸۱۳يهوآحاز 
 
 
 

 ۷۸۲-۷۹۷يهوآش 
 
 
 

 ۷٤۷-۷۸۲يربعام الثاني
 
 

 
 

 ۷٤۷زكريا 
 ۷٤۷شلوم 
 ۷٤۲-۷٤۷منحيم 
 ۷٤۰-۷٤۲فقحيا 
 ۷۳۱-۷٤۰فقح 

 ۷۲۲-۷۳۱هوشع 
 ۷۲۲سبي آشور  

على يد الملك 
 شلمنأسر ملك أشور
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  )لشمل دانيا(سبي بابل األول  ٦۰٥
 )شمل حزقيال(سبي بابل الثاني  ٥۹۷

 

 

 

 )خراب أورشليم(سبي بابل الثالث  ٥۸٦

٦۲٥ 
 

٦۰۰ 
 

٥۸٦ 
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  وخالل تلك الفترة، كان هللا ال يمل من إرسال أنبيائه لكلتا المملكتين ليشجعوا

 ...ولكن لألسف لم يستفد من دعوتهم سوى قلة قليلة. الشعب على التوبة

 )المملكة الشمالية(ئيل أنبياء إسرا 

 مذبح البعل وقتل أنبياءه وصعد حياً في مركبة نارية إلى السماء هدم :إيليا. 

 نبي النعمة الذي حمل اثنين من روح إيليا وصنع ضعف معجزاته :عأليش. 

 عاصمة دولة أشور التي سبتهم فيما بعد(دعا نينوى للتوبة  :يونان.( 

 ى ليعلن دينونة هللا على الخطاةنبي الويالت الذي أت: وسامع. 

 هللا يطلب شعبه الخائن ليعود إليه ويشبهه بالزوجة الخائنة: هوشع. 

 )المملكة الجنوبية(أنبياء يهوذا  

 ويدعوهم النبي للتوبة. شعب هللا صار مثل حقل يغزوه الجراد :يوئيل. 

 تحذير الشعب من الدينونة القادمة :ميخا. 

 لسيد المسيحالخالص با: أشعياء. 

 إعالن دينونة هللا على أشور وتعزية يهوذا بهذه الحقيقة :ناحـوم. 

 ال محاباة في التأديب وقرب مجيء سبي يهوذا :صفنيا. 

 يؤكد تحقيق السبي ويطلب باإلصالح القلبي للشعب :إرميا. 

 هللا ما يزال يمسك بزمام األمورو. مؤقت) الكلدانيين(سلطان المؤدب  :حبقـوق. 

 .واآلن نستعرض كيفية سقوط كل مملكة على حدة

 ):مملكة إسرائيل(سبي أشور للمملكة الشمالية  -۱

وق�د س�قطت مملك�ة إس�رائيل . ا نين�وىتقع أشور في شمال العراق وعاص�مته

قدم له هوشع ملك إسرائيل ف�روض ال�والء على يد شلمنأسر ملك أشور الذي 

فرع��ون مص��ر ، فص��عد   تكالً عل��يم�� هوالطاع��ة ، ولكن��ه ع��اد وتم��رد علي��

س��نوات انته��ت بت��دمير المدين��ة وإج��الء ث��الث  ص��ر الس��امرة ار وحأس��شلمن

 )٦-۳:  ۱۷مل  ۲(. م.ق ۷۲۲ السكان ، والقضاء علي مملكة إسرائيل 
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 ):مملكة يهوذا(سبي بابل للمملكة الجنوبية  -۲

بحر 
قزوين

الخليج العربي
إمبراطورية مادي

إمبراطورية بابل
أورشليم

بابل

البحر 
المتوسط

نهر دجلة

نهر الفرات

البحر 
األحمر

يل
الن

ر 
نه مسار رحلة السبي من 

أورشليم إلى بابل         
 كم1300تقريباً 

إمبراطورية فارس

 
. تقع بابل في جنوب العراق وقد قامت الدولة البابلية بعد ضعف الدولة اآلشورية

م .ق٥۸٦وق��د ت��م س��بي مملك��ة يه��وذا عل��ي ي��د الب��ابليين بقي��ادة نبوخذنص��ر ع��ام 

 .سنة ۷۰واستمروا في السبي لمدة 

 ر�                           س��نة ٤۳م��دة  وحكمه��ا باب��ل، مل��وك أعظ��م ك��ان  :الث��انى نبوخدنصَّ

�رزح�ف  ) .م.ق ٥٦۲ - ٦۰٥(   يف�عل�ى ث�الث مراح�ل فل�ى يه�وذا ع نبوخدنصَّ

، "صدقيا "  مكانه عمهوأسر الملك يهوياكين وأقام  أورشليم فتح. م.ق ٥۹۷ عام

ر ولم يترك ائن م�ن كما أمر بإحض�ار ره�. كين شعب األرض إال مسا نبوخدنصَّ

) ۱داني�ال(به الثالث�ة ، الذين كان منهم داني�ال وأص�حاالنسل الملكي ومن الشرفاء

��ر ك��ل آني��ة ال��ذهب الت��. زائن بي��ت ال��رب وخ��زائن بي��ت المل��كخ��كم��ا أخ��ذ   يوكسَّ

 اء و جبابرة البأس وجميع الص�نّاع، وسبى  الرؤسهيكل الرب يعملها سليمان ف

 .)۲٤مل ۲( 

         وميخ����ا) ۱۱: ۲٥إر(وإرمي����ا  ) ۷-٦: ۳۹أش(وق����د تنب����أ ك����ل م����ن أش����عياء  

وة أشعياء قبل وقوع السبي وجاءت  نب. بل لمملكة يهوذاعن سبي با) ۱۰: ٤مي(
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س��نة ولك��ن  ۷۰أم��ا إرمي��ا فق��د تنب��أ ب��أن م��دة الس��بي س��تكون , س��نة ۱۰۰بح��والي 

 . الشعب لم يصدقه

  ق��ام نب��ي ك��ذاب انتش��ر التم��رد ض��د باب��ل وورغ��م تح��ذيرات النب��ي إرمي��ا فق��د

مي�ا ك�ذب أق�وال إرفأعلن أن المسبيين سيعودون خالل س�نتين ولك�ن حننيا  يدعى

، ألن الرب قد أعل�ن أن يواصلوا حياتهم بهدوء في بابل، ونصح المسبيين بحننيا

واستمع صدقيا ملك يه�وذا لمش�ورة  ).۲۹إرميا ( له أن إقامتهم في بابل ستطول 

��رأرس��ل تم��رد عل��ى باب��ل فولكن��ه ع��اد فبعض الوق��ت ل��إرمي��ا الحكيم��ة   نبوخدنصَّ

             ، الواحدة تولى على مدن يهوذا الحصينةاس نثانية بعد أ أورشليم  ليحاصر جيشه

 .م.ق ٥۸٦ سقطت عام تىشهراً، ح ۳۰على مدى  يهوذاوصمدت  .تلو األخرى

 :دانيال النبي وسفره   

 سنة  ۷۰لمدة  اتهقد استمرت نبوكان دانيال من ضمن المسبيين إلى بابل وو

دي وفارس وتنبأ عن م وعاصر المملكة البابلية ومملكة ما.ق ٥۳٥-٦۰٥من 

 ۱٤ويتكون من أسفار األنبياء الكبار سفر دانيال آخر يـُعد و, نهاية األزمنة

ن األسفار آخر إصحاحين وجزء من اإلصحاح الثالث يعتبرون م(اً إصحاح

 ).تتمة دانيالويسمون  القانونية الثانية

 ويشمل قصة سبي دانيال  ):٦-۱إصحاح (تاريخي  ءجز علىالسفر  يحتوي

.                           خدمته في مملكة بابل واستمراره أميناً إللهه رغم كل الصعوبات التي واجههاو

 .  ويشمل رؤى دانيال الخاصة بنهاية األزمنة ):۱۲-۷إصحاح (جزء نبوي و

 ومن خالل دراسة هذا السفر يتبين لنا ما يلي: 

  عم�ل لحس�اب بني�ان مؤمني�ه ي هللا ضابط التاريخ كل�هيكشف لنا هذا السفر أن

يبع�ث الرج�اء لالمخلصين أينما وجدوا وأنه يتمجد في القلة القليلة ج�دا المخلص�ة 

 .في النفوس الجريحة
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 الق�ادرة وح�دها أن ترف�ع قل�ب الم�ؤمن إل�ى الحي�اة سفر الص�داقة اإللهي�ة نه إ

 .السماوية الفائقة حتى وإن عاش في أرض الغربة كمسبي

 التي يقدمها هللا لمختاري�ه ومحبوبي�ه، ه�ذه المعرف�ة  لهيةسفر المعرفة اإلنه إ

التي تنبع عن اإليمان الصادر من قلب متسع بالحب اإللهي، هذه المعرفة توه�ب 

 .خالل خبرة الضيق الشديد واحتمال اآلالم من أجل هللا وشعبه

 د تحدد ميالد السيالتي هامة الزمنية النبوات الو ىً رؤللاً قسمالسفر  يحمل هذا

 .خ صلبه وأيضا أحداث انقضاء الدهرالمسيح وتاري

فكما تحدث عن تأسيس مملكة السيد المسيح أوضح مقاوم�ة ع�دو الخي�ر  -

لها خاصة في األيام األخيرة بظهور ضد المس�يح، كم�ا تنب�أ ع�ن مج�يء 

السيد المسيح الثاني ومجد القديسين األبدي ودينون�ة األش�رار، ويض�يف 

 . علي يد تيطس الرومانيإليها البعض خراب الهيكل 

هذا بجانب النبوات الخاصة بتاريخ اليهود واإلمبراطوري�ات األرب�ع أي  -

واليوناني�ة والروماني�ة ف�ي ش�يء م�ن ) مادي وف�ارس(البابلية والفارسية 

ال�ذي وهب�ه هللا أن " نب�ي األزمن�ة األخي�رة"داني�ال  ع�يالتفصيل، لق�د دُ 

فحس�ب ب�ل يعب�ر إل�ى م�ا وراء ينطلق قلبه ال ليري أحداث العالم المقبل�ة 

 ".سر هللا لخائفيه"التاريخ ليتأمل األبدية، بهذا تحقق القول اإللهي 

  أخيرا فإن�ه موج�ه إل�ى ك�ل م�ؤمن م�ن الش�عب ليع�رف دوره الح�ي ف�ي حي�اة

1T1الكنيسةT كما في حياة البشرية كلها. 

 

http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html�
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 فمن ... وعنايته وإرشاده عبر قرون طويلة حظي شعب إسرائيل بمحبة هللا

يسعى إلتمام خطته بإعداد هذا الشعب إعداداً جيداً حتى يأتي كان هللا خاللهم 

تنشر  ويكونوا هم النواة والخميرة التي ،منهم المخلص الذي يسحق رأس الحية

ب لم يكن على مستوى المسئولية ولكن هذا الشع.. .بشرى الخالص للبشرية كلها

ل ئهللا أرسل لهم رسا طول أناةفزاغ بعيدا وانحرف عن  خطة القدير كثيراً، ول

بدأ يرسل المحبة والتوبة عبر األنبياء مراراً وتكراراً، فلما زادوا في عنادهم 

فكانوا يرتدعون قليالً ثم يعودون إلى طرقهم  .لهم رسائل التهديد بالتأديب

إلى أشور هو أكبر جرس ) إسرائيل(كان سبي مملكة الشمال العاصية و .الرديئة

بالمستقبل المخيف الذي ينتظرها على يد بابل ما لم ) يهوذا(إنذار إلى أختها 

تتـُب سريعاً، ولكنهم تخيلوا أن هللا يستحيل أن يسمح بهذا المصير لشعبه 

راً وهو دموع أنهاالمختار واستمروا في ِغـيـِّهم حتى أن إرميا النبي ذرف ال

حتى وقع المحظور  ولكن ذهبت جهوده سدى... يحذرهم عبر عشرات السنين

فكان السبي على ثالثة مراحل، أولها في السنة الثالثة من عهد الملك يهوياقيم 

     .دانيال.... تبدأ قصتنا مع الرجل المحبوب  حيث

 السبي األول* 
نَِة الثَّالِثَِة ِم�ْن ُمْل�ِك ۱ �ُر َملِ�ُك بَابِ�َل فِي السَّ يَُهويَ�اقِيَم َملِ�ِك يَُه�وَذا، َذَه�َب نَبُوَخْذنَاصَّ

بُّ بِيَِدِه يَُهويَاقِيَم َملَِك يَُهوَذا َم�َع بَْع�ِض آنِيَ�ِة ۲. إِلَى أُوُرَشلِيَم َوَحاَصَرَها َوَسلََّم الرَّ

ِه�ِه، َوأَْدَخ�َل اآلنِيَ�ةَ إِلَ�ى إِلَ�ى بَْي�ِت إِل )باب�ل(بَْيِت هللاِ، فََجاَء بَِه�ا إِلَ�ى أَْرِض ِش�ْنَعارَ 

َوأََم��َر اْلَملِ��ُك أَْش��فَنََز َرئِ��يَس ِخْص��يَانِِه بِ��أَْن يُْحِض��َر ِم��ْن بَنِ��ي ۳. ِخَزانَ��ِة بَْي��ِت إِلِه��هِ 

َرفَاِء،  فِْتيَانًا الَ َعْي�َب فِ�يِهْم، ِحَس�اَن اْلَمْنظَ�ِر، ٤إِْسَرائِيَل َوِمْن نَْسِل اْلُمْلِك َوِمَن الشُّ

 دانيال في السبي
 



 دانيال في السبي* 
 

  15  
 

ةٌ َعلَى َحاِذقِي َن فِي ُكلِّ ِحْكَمٍة َوَعاِرفِيَن َمْعِرفَةً َوَذِوي فَْهٍم بِاْلِعْلِم، َوالَِّذيَن فِيِهْم قُوَّ

َوَع��يََّن لَُه��ُم ٥. اْلُوقُ��وِف فِ��ي قَْص��ِر اْلَملِ��ِك، فَيَُعلُِّم��وُهْم ِكتَابَ��ةَ اْلَكْل��َدانِيِّيَن َولَِس��انَُهمْ 

ٍم بِيَْوِم��ِه ِم��ْن أَطَايِ��ِب اْلَملِ��ِك َوِم��ْن َخْم��ِر َمْش��ُروبِِه ُك��لَّ يَ��وْ  )طع��ام( اْلَملِ��ُك َوِظيفَ��ةً 

 )٥-۱: ۱دا. (لِتَْربِيَتِِهْم ثَالََث ِسنِيَن، َوِعْنَد نَِهايَتَِها يَقِفُوَن أََماَم اْلَملِكِ 

 ركانت مملكة يهوذا خاضعة لملك بابل ولم يكن  في ذلك الوقت ق�د  نبوخدنصَّ

 فلم�ا أعل�ن, ل ك�ان قائ�داً للجي�وش وك�ان يمل�ك م�ع أبي�هلك رس�مياً بع�د ب�تولى المُ 

راتخذ  يهوياقيم ملك يهوذا  تمرده على بابل قراره بمحاصرة أورشليم  نبوخدنصَّ

وس�بى بعض�اً فذهب بجيوشه الجرارة وحاص�ر أورش�ليم  .لقمع الثورة في مهدها

ق�ال لحزقي�ا تتميماً لنب�وة أش�عياء النب�ي عن�دما  .وأخذ أيضاً آنية الهيكلاليهود  من

ُهَوَذا تَأْتِي أَيَّ�اٌم يُْحَم�ُل فِيَه�ا ُك�لُّ َم�ا فِ�ي بَْيتِ�َك، ٦: اْسَمْع قَْوَل َربِّ اْلُجنُودِ « :الملك

بُّ . َوَما َخَزنَهُ آبَاُؤَك إِلَى هَذا اْليَ�ْوِم، إِلَ�ى بَابِ�لَ  َوِم�ْن ۷. الَ يُْت�َرُك َش�ْيٌء، يَقُ�وُل ال�رَّ

ِمْن�َك الَّ�ِذيَن تَلِ�ُدُهْم، يَأُْخ�ُذوَن، فَيَُكونُ�وَن ِخْص�يَانًا فِ�ي قَْص�ِر بَنِيَك الَِّذيَن يَْخُرُج�وَن 

   )۷-٦: ۳۹أش . (»َملِِك بَابِلَ 

  وال ش��ك أن دم��وع ه��ؤالء المس��بيين ق��د امتزج��ت بآه��اتهم وه��م يلق��ون نظ��رة

، وهم ذاهب�ون إل�ى غ�د مجه�ول على أورشليم الجميلة مدينة داوداألخيرة الوداع 

 ۱٤أرض الكلدانيين التي خرج منها إبراهيم جدهم األكبر منذ .... ية في بالد وثن

 .ولكنهم اآلن يعودون إليها مرغمين.... قرناً ليرث أرض الموعد 

  البعض ف�.... نع�م ! فمنهم من خاصم هللا ... وتضاربت ردود أفعال المسبيين

هللا يتخل�ى  إذا ك�ان"يخاصم هللا ألنه يسمح بمثل تل�ك التج�ارب، ويق�ول ف�ي قلب�ه 

ت رَ ـُ ت�ـَ وال�بعض اآلخ�ر ف!" عنا ويسمح بالضيقات فلماذا نتمسك ب�ه ونص�لي ل�ه؟

 .عالقته بال انتظارا لما تسفر عنه األحداث

إال ه�و ما أن ما حدث لهم  أدركتشملت دانيال ورفاقه فقد  يأما القلة النادرة الت 

ة الطويل�ة احت�ار ألبنائ�ه، وط�وال الرحل�تأديب األب المح�ب ال�ذي يرج�و الكثي�ر 
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ولكنه قرر أن يزداد تمسكاً بإلهه فهو الصخرة  !انيال كثيراً أي مستقبل ينتظره؟د

نعم قد تحطمت البيوت المبنية على .. .الوحيدة التي يمكن أن يبني عليها مستقبله 

إليه�ا، أورش�ليم الجميل�ة بهيكله�ا  ونالوطن، واألسرة الملكية التي ينتم... الرمال 

كلها تبخرت في لحظة ول�م يب�َق س�وى ص�خر ال�دهور ال�ذي يبق�ى  ...وقصورها 

  .    ثابتاً أمساً واليوم وإلى األبد

  أم�ر المل�ك فق�د ... وبعد وصولهم ألرض السبي لم تطل حيرة دانيال ورفاق�ه

ش�رفاء   -ش�كالً وموض�وعاً  - أفضل الفتيان المسبيينختار رئيس خصيانه بأن ي

وي��تم مهم ف��ي م��ا يش��به مدرس��ة داخلي��ة عس��كرية ليت��ولى تعل��يم��ن نس��ل المل��وك، 

، عل��ى أن ي��أكلوا م��ن مط��بخ القص��ر وكت��ابتهم) الب��ابليين(تعل��يمهم لغ��ة الكل��دانيين 

بع�د ث�الث ختبرهم الملك بنفس�ه يعلى أن .الملكي، وهو ما يعد تكريما فوق العادة

رالخبيث لغرض الوكان  .سنين من هذا اإلجراء أن يعيد برمجة عقول  نبوخدنصَّ

هؤالء الشباب ويطمس هويتهم األصلية وق�وميتهم في�دينوا ب�الوالء ل�ه وح�ده بع�د 

ويهم هتست نمن خالل حياة الترف التي ال بد أو. أن ينسوا كل ما يتعلق بماضيهم

خط�ة الش�يطان  وه�و م�ا يش�به.... .ثورة ض�ده أب�داً الفي التمرد أو  ا أبداً يفكرو لن

وطنهم ويلقي بهم في وسط ع�الم غري�ب  يريد أن ينتزعهم من وفه ،مع أوالد هللا

ويبه�ر أعي�نهم بمل�ذات  مختلف عما تعلم�وه م�ن آب�ائهم ال�روحيين،يتحدث بلسان 

  .جديدوأطايب العالم حتى ينسوا أصلهم ويذوبوا في وسط العالم ال
  ۲:  ۱ دا! ( سلم الرب بيده (  

 ... الفهمونظن أننا قد أخطأنا , يا لها من عبارة غريبة نندهش لها كثيراً 

رأحقاً يسلم هللا شعبه بيد   أيتخلى عن مقدسه ويترك ميراثه؟  ؟نبوخدنصَّ

علمنا أن هللا قد يرفع يده أحياناً ويترك ش�عبه للتأدي�ب يب خصيصاً لتِ ـُ إن هذا قد ك

ليس انتقاماً ولكنه عالم�ة ح�ب للنف�وس  علماً أن التأديب. ياهمامن أجل كثرة خط

 .في خالصها رجاءً  كالتي يرى هللا أن هنا
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 ط�ول  رغمف�, لنحذر من التهاون والتم�ادي ف�ي الش�ر متكل�ين عل�ى حماي�ة هللا

 عن��ا ويتركن��ا بي��د الش��يطان) حمايت��ه(يرف��ع ي��ده  ت��ه، إال أن��ه يض��طر أحيان��اً أنأنا

 .حتى نتوب ونرجع إليه بكل قلوبنا نشتهي خرنوب الخنازير

 دانيال وأصحابه* 
فََجَع��َل لَُه��ْم ۷. َدانِي��آُل َوَحنَْنيَ��ا َوِميَش��ائِيُل َوَعَزْريَ��ا: ُه��وَذاَوَك��اَن بَْي��نَُهْم ِم��ْن بَنِ��ي يَ ٦

���رَ «َرئِ���يُس اْلِخْص���يَاِن أَْس���َماًء، فََس���مَّى َدانِي���آَل  ، »َش���ْدَرخَ «، َوَحنَْنيَ���ا »بَْلطََشاصَّ

 )۷-٦: ۱دا( .»َعْبَدنَُغوَ «، َوَعَزْريَا »ِميَشخَ «َوِميَشائِيَل 

  رك��اد�� فتي��ة األمن��اء رغ��م مخطط��ه ل��وال وج��ود بع��ض ال ي��نجح ف��ي نبوخدنصَّ

حنني��ا , وأص�حابه الفتي��ة الثالث��ةوه�ؤالء ه��م داني��ال ) س��نة ۱۸-۱٤(ص�غر س��نهم 

وإمعان��اً ف��ي طم��س ه��ويتهم فق��د أعط��اهم رئ��يس الخص��يان . وميش��ائيل وعزري��ا

 .هم القديمة كانت كلها متعلقة بيهوهءال عالقة لها بإلههم ألن أسما أسماًء جديدة 

 ه�و الح�امي - البعل - أي اإلله بل( بلطشاصر أصبح     "هللا ديان"  الداني(  

  ).يقوي  -إله الشمس- رخ(  شدرخأصبح         "هللا حنان" وحننيا

 )الجمال آلهة – من مثل اإلله آخ(ميشخ  أصبح  "من مثل هللا" ميشائيلو

 . )لعلمإله ا – عبد اإلله نغو(  عبدنغو أصبح       "هللا يعين"وعزريا 

م�ع أن هللا ه�و ال�ديان إال ": هااألسماء بهذا الترتيب س�نجد انيوإذا تأملنا في مع

َّ أنه حن �رولك�ن الش�يطان مم�ثالً ف�ي  ".يع�ين أنمن مثله يس�تطيع , انـ  نبوخدنصَّ

           .دالالت وثني���ة ذاتأراد مح���و ه���ذه األس���ماء الت���ي تش���هد ل وإب���دالها بأس���ماء 

, نجح في إزالة اسم هللا من قل�وب وعق�ول داني�ال وأص�حابهولكن هذا التبديل لم ي

 . ال تغيرها التجارب واألزمات في داخلهم ةمحفورفمحبة هللا 

 البقية التقية* 
ُس بِأَطَايِ��ِب اْلَملِ��ِك َوالَ بَِخْم��ِر َمْش��ُروبِِه، ۸ ��ا َدانِي��آُل فََجَع��َل فِ��ي قَْلبِ��ِه أَنَّ��هُ الَ يَتَ��نَجَّ أَمَّ

سَ فَطَلََب ِمْن َرئِ  َوأَْعطَى هللاُ َدانِيآَل نِْعَمةً َوَرْحَمةً ِعْنَد ۹. يِس اْلِخْصيَاِن أَْن الَ يَتَنَجَّ
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إِنِّ�ي أََخ�اُف َس�يِِّدي اْلَملِ�َك «: فَقَ�اَل َرئِ�يُس اْلِخْص�يَاِن لِ�َدانِيآلَ ۱۰. َرئِيِس اْلِخْص�يَانِ 

ُجوَهُكْم أَْه�َزَل ِم�َن اْلفِْتيَ�اِن الَّ�ِذيَن ِم�ْن فَلَِماَذا يََرى وُ . الَِّذي َعيََّن طََعاَمُكْم َوَشَرابَُكمْ 

 )۱۰-۸: ۱دا( .»ِجيلُِكْم، فَتَُديِّنُوَن َرْأِسي لِْلَملِِك؟

   ف��ي مث��ل تل��ك األزم��ات الت��ي تعص��ف بحي��اة األف��راد والش��عوب تتب��اين ردود

، فمنهم من يرمي الماضي وراء ظهره ويبذل قصارى جه�ده ك�ي ين�دمج األفعال

الجدي�د، وم�نهم م�ن يض�ع هللا نص�ب عيني�ه في�زداد حرص�اً أال يق�دم في المجتم�ع 

  .على أي عمل قبل أن يتيقن أن هذا العمل يرضي هللا ويوافق مشيئته

 م��ن  اي��أكلو س��عدهم أنهم وأؤأس��ما تتغي��ر ق��د مس��بيينت الفتي��ان المئ��اك��ان و

... ف��ي االعت���راض  أي م��نهم أن يفك���ر دونم��ن خم��ره  اطع��ام المل��ك ويش���ربو

رنبوخف   .كل من يفكر في العصيانجبار طاغية يطيح برأس  دنصَّ

  ولكن الكتاب المقدس كان في منتهى الدقة إذ وضع كل هؤالء الفتيان في كفة

 "أم�ا داني��ال"فنج�د أن الك��الم ب�دأ بكلم��ة . وداني�ال وأص�حابه ف��ي الكف�ة األخ��رى

انيال كان قد ومن هنا بدأ االختالف فد, وكأن دانيال ال ينتمي إلى هؤالء األسرى

لألوث�ان يعتب�ر  الم�ذبوحألن ه�ذا الطع�ام , أصر في داخله أال يتنجس بأكل المل�ك

جمل وه�و م�ا ال كما أنه قد يحوي لحم خنزير أو . نجساً حسب الشريعة اليهودية

ب�ل ف�ي  -وم�ا أكثره�ا  -ولم يختلق دانيال لنفسه األعذار . ...تبيحه شريعة موسى

, راض��ه إل��ى رئ��يس الخص��يان المس��ئول ع��نهمق��رر أن يق��دم اعت وش��جاعةج��رأة 

 .منه أال يتنجس بهذه األطعمة اً لبافتوجه إليه بكل أدب ط

  ك��ان ن هللا ل��رئيس الخص��يان ك��ان ال��رفض إال أورغ��م أن رد الفع��ل المب��دئي

نعم�ة ف�ي عين�ي رئ�يس الخص�يان فل�م يزج�ره أو فأعطى داني�ال يعمل في الخفاء 

كب��ر م��ن ذل�ك بكثي��ر، فه��و ال يج��رؤ عل��ى بلط�ف أن األم��ر أ ش��رح ل��هينته�ره ب��ل 

إذا رأى الملك أن داني�ال وأص�حابه أه�زل يتهدده الموت  حكممخالفة الملك وإال ف
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وهكذا أدرك دانيال أن األمر الذي يطلبه ال يقع تح�ت س�لطان رئ�يس . من الباقين

 .فلم يستسلم......  كان جادا وأميناً في رغبته ولكن دانيال , الخصيان
  ۸:  ۱دا ... (فجعل في قلبه.....يال أما دان( 

 ما هذا الذي جعلته في قلبك أيها الفتى الغض؟

 أية محبة دفعتك لذلك؟ واالعتراض؟  فيالتفكير  علىكيف جرؤت 

 هل حبك إللهك فاق حبك لحياتك؟ أم أن ثقتك به فاقت الحدود؟ 

ض غريب�ة فأنت اآلن أسير ف�ي أر, لماذا لم تسلك كالباقين وتنسى إلهك وشرائعه

 ما تعلمته فيها؟ تنسىال تغمض عينيك عن أورشليم وأووسط آلهة غريبة؟ 

ال شك أن دانيال والفتية قد تعرضوا لسيل من تهكم زمالئهم عل�ى ض�يق أفقه�م و

  قس�وة ال�تهكمبوتمسكهم بتعاليم اعتبروه�ا بالي�ة وعف�ا عليه�ا ال�زمن، وم�ا أدراك�م 

جروح��اً غ��ائرة ف��ي تل��ك القل��وب وك��م تس��بب  ف��ي تل��ك المرحل��ة م��ن حي��اة الش��باب

ع�يش يل آالف األع�ذار هختلق لنفسمن يل كإن موقف دانيال يخجل ..... صغيرةال

بم��ا ال  هوقلب�� هنجس فك��ري��و هللا ةت��رك وص��ييو دعي أنه��ا الحري��ةي��بط وادون ض��

  .بمسميات براقة مثل االنفتاح والمدنية هنفس اً دعايليق بأوالد هللا خ

 في الكتاب المق�دس  "أما"ت التي تـُذكر فيها كلمة والحق أنه في معظم المرا

" أم��ا"ليق��ارن ب��ين األغلبي��ة الت��ي تس��بق  ج��ب عل��ى الق��ارئ الفط��ن أن يتري��ثي

ويراجع نفسه ليرى هل هو م�ع األغلبي�ة المخطئ�ة أم م�ع ...  واألقلية التي تعقبها

  : وها هي بعض األمثلة على سبيل المثال ال الحصر األقلية التي تتمسك بالحق،

 ومتى صليتَ ...  متَ صُ  ىنت فمتأ أماو.... أنا فأقول لكم  أماو ...سمعتم أنه قيل 

أنت يا إنسان هللا فاهرب م�ن ه�ذا و اتب�ع الب�ر أما و....  صدقة  ومتى صنعتَ ... 

ف�ي  أن�ت فاص�حُ  أم�او ....أنت فاثبت على م�ا تعلم�ت وأيقن�ت  أماو..... والتقوى 

  .أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح اأمو ....كل شيء احتمل المشقات 
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 ال تراجع وال استسالم* 
�قَاِة الَّ��ِذي َوالَّهُ َرئِ�يُس اْلِخْص�يَاِن َعلَ��ى َدانِي�آَل َوَحنَْنيَ��ا ۱۱ فَقَ�اَل َدانِي�آُل لِ��َرئِيِس السُّ

ْب َعبِي��َدَك َعَش��َرةَ أَيَّ��امٍ «۱۲: َوِميَش��ائِيَل َوَعَزْريَ��ا  )بق��ول( قَطَ��انِيَّ فَْليُْعطُونَ��ا الْ . َج��رِّ

َوْليَْنظُُروا إِلَى َمنَاِظِرنَا أََماَمَك َوإِلَى َمنَ�اِظِر اْلفِْتيَ�اِن الَّ�ِذيَن ۱۳. لِنَأُْكَل َوَماًء لِنَْشَربَ 

اْلَك�الََم  فََس�ِمَع لَُه�ْم ه�َذا۱٤. »ثُمَّ اْصنَْع بَِعبِيِدَك َكَما تََرى. يَأُْكلُوَن ِمْن أَطَايِِب اْلَملِكِ 

بَ  َوِعْن��َد نَِهايَ��ِة اْلَعَش��َرِة األَيَّ��اِم ظََه��َرْت َمنَ��اِظُرُهْم أَْحَس��َن ۱٥. ُهْم َعَش��َرةَ أَيَّ��امٍ َوَج��رَّ

�قَاِة ۱٦. َوأَْسَمَن لَْحًما ِمْن ُكلِّ اْلفِْتيَ�اِن اآلِكلِ�يَن ِم�ْن أَطَايِ�ِب اْلَملِ�كِ  فََك�اَن َرئِ�يُس السُّ

 )۱٦-۱۱: ۱دا( .َويُْعِطيِهْم قَطَانِيَّ يَْرفَُع أَطَايِبَُهْم َوَخْمَر َمْشُروبِِهْم 

  هك��ذا . الوس��ائل لتحقي��ق المس��تحيل ب��ل تختل��قاألع��ذار تتل��ـَمَّس إن المحب��ة ال

 م�ن ج�واب رئ�يس الخص�يان فلم يي�أس, كانت محبة دانيال إللهه ال تقبل الهزيمة

فلج�أ إل�ى رئ�يس الس�قاة ال�ذي ك�ان مس�ئوالً . دون ج�دوىبأنه قد حاول  يتعللم ول

فطل�ب من�ه أن يج�ربهم عش�رة , عامهم وكرر الطلب بصورة يس�هل قبوله�اعن ط

 .فقط ويشربون ماءً  )بقولوع من الن( قطانيالأيام فقط  يأكلون فيها 

  ذا االقت�راح ال�ذي يب�دو غي�ر واف�ق عل�ى ه�فوعمل هللا في قل�ب رئ�يس الس�قاة

 المل�كون مائ�دة يترك من حماس هؤالء الفتية الذين وتعجب رئيس السقاة منطقي

أن ص��حتهم ظن�ون واهم��ين وي... !!يش�ربوا م��اءً لالخم��ر لي�أكلوا بق��والً ويزه�دون 

ولكنه فك�ر أن�ه م�ن األفض�ل أن ي�ريهم خط�أهم بع�د ... خرينستبدو أحسن من اآل

خاص��ة ذل��ك الفت��ى ... فه��م فتي��ان مه��ذبون  ،أي��ام قليل��ة ويكس��ب ثق��تهم وتع��اونهم

 .فلم يستطع أن يرفض طلبه عذب، بكالمه اللبق ال دخل قلبه المدعو دانيال الذي

 فم��ن , ول��م يص��دق رئ��يس الس��قاة عيني��ه, أي��ام وح��دثت المعج��زة بع��د عش��رة

. م�ن أطاي�ب المل�ك واكل�أن م�مأفضل حاالً صاروا قد  بقوالً  من أكلوايصدق أن 

 ،االخ�تالف ظه�ارإنها معجزة بكل المق�اييس فعش�رة أي�ام ليس�ت بالم�دة الكافي�ة إل

 حباً في إلههم  ضحوا بلذة الجسدده الذين ـيـبـن أجل أمانة عم سمح بهذاولكن هللا 
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  .واحتراماً لشريعته

 أم��امهمم يس��تطع رئ��يس الس��قاة أن يعت��رض فك��ان يض��ع بع��د نج��اح التجرب��ة ل��و

 .بالقطاني هم يلفت األنظار ثم بعد ذلك يرفع هذا الطعام ويأتيئالللطعام الملكي ا
  هل أنت مختلف؟! 

 مسيرها عك�س   أمافي اتجاه الريح  تبحر عندماشديدة لة بسهو تسير القوارب

وهك�ذا ج�رى الع�رف أن نس�اير . فهو أمر عسير جداً يحت�اج جه�داً وخب�رةالريح 

فله�ذا نح�ن ...  هولكنن�ا لس�نا من� نحي�ا ف�ي الع�الم نح�نو ......التيار حت�ى ال نتع�ب

خ��تالف ولك��ن الش��يطان يح��اول بك��ل قوت��ه أن ينس��ينا ه��ذا اال, بالطبيع��ة مختلف��ون

 .ويجعلن��ا نس��لك كبقي��ة أه��ل الع��الم مقنع��اً إيان��ا بأن��ه ال يج��ب أن نش��ذ ع��ن الجمي��ع

ولألسف لقد نجح بهذه الحيل�ة م�ع الكثي�رين ف�أقنعهم أن األغلبي�ة الب�د وأن تك�ون 

 فلماذا نسلك نحن ضد التيار؟؟, ذات رأي صائب

  ين ك��انوا ال��ذ ،ظ��ل هن��اك بقي��ة أمين��ة إللهه�ا مث��ل داني��ال ورفاق��هتوب�رغم ذل��ك

 ! هل نكون نحن من هؤالء األمناء؟ف... تضيء وسط ظالم السبي شموعاً 

س�بح تأن الس�مكة الحي�ة لنت�ذكر ف . ن�تهم بالش�ذوذئالنسلك كاألغلبي�ة ل�ستسلم وأم ن

 .أينما ساريحمله هو دائماً محمول في اتجاه التيار فالسمك الميت  أما, ضد التيار
  ثيراً للصحة ؟الطعام النباتي فعالً أفضل ك هل  

قد يختلف األطباء في اإلجابة عن هذا الس�ؤال، ولك�ن م�ا يعنين�ا هن�ا ه�و الجان�ب 

الروحي في الموضوع، وهو أن م�ن يطيع�ون هللا ويحرص�ون عل�ى رض�اه فه�و 

 .كفيل بالحفاظ عليهم بل وجعلهم أفضل صحياً من الباقين خالل أيام وجيزة

فنستش�هد بم�ا ح�دث م�ع داني�ال وم ولعلنا كمسيحيين نسمع هذا السؤال في كل ص

ورغ�م أن الح�افز لدي�ه  -يوم�اً  ٤۳يوماً وال  ٥٥ليست  -كاملة  عبر ثالث سنوات

 لم يكن الصوم بل االمتناع عما كان يعتبره نجاسة، إال أن�ه يتف�ق م�ع الص�وم ف�ي

   .  أن كليهما عمل محبة يقـَدَّم فيه الجسد ذبيحة على مذبح الحب اإللهي
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  هللا بعض األطعمة نجسة ثم عاد وسمح بها ؟  ماذا اعتبرل  

م�ن س�فر الالوي�ين ع�ن األطعم�ة الت��ي  ۱۱تفاص�يل كثي�رة يزخ�ر به�ا اإلص�حاح 

والتزم اليهود األتقي�اء ... تعتبرها الشريعة نجسة، من حيوانات وطيور وأسماك 

بهذه الش�ريعة بدق�ة، وك�ان بعض�هم يفض�ل الم�وت ش�هيداً ل�ئال يأك�ل لح�م خنزي�ر 

  )٦الثاني  كما نقرأ في سفرالمكابيين(صية هللا ويكسر و

ولكن ماذا كان الغرض من تلك الوصايا؟ وما النفع الذي يعود على من يطيعها؟ 

وإذا كانت هذه األطعمة ضارة بالص�حة فلم�اذا ع�اد هللا وس�مح به�ا ص�راحة م�ن 

 ).۱٦ -۱۱:  ۱۰أع(خالل رؤيا بطرس الرسول المذكورة في أعمال الرسل 

 دعونا نتأمل هذا التشبيه الذي نراه في م�دارس جيب عن هذا التساؤل ولكي ن

زي مع���ين ل��ه أل��وان ممي���زة ارت��داء تالمي��ذها ب المدرس���ة زملـُ ت��األطف��ال حي��ث 

ورغ�م أن س�ائر األل�وان ليس�ت ش�راً وال خروج�اً يحرصون عليه وعل�ى أناقت�ه، 

ملتزم�ون  تهممدرسسفراء عن  التالميذ أنهمعن األخالق، إال أن هذا الزي يذكر 

بك��ل قيمه��ا وتقالي��دها، وبع��د ح��ين ينض��ج الط��الب وينتقل��ون للحي��اة الجامعي���ة 

فيرتدون ما شاءوا من ألوان بعدما تعلموا أن الت�زامهم كأطف�ال ب�الزي المدرس�ي 

كان مرحلة مؤقتة أدت غرضها، ثم أص�بحت رس�التهم أن ينتش�روا وس�ط الع�الم 

        دون أن يفرض��وا عل��ى أنفس���هم  ليعلم��وا اآلخ��رين أخالقي��ات مدرس��تهم وقيمه��ا

يوضح لنا بعض�اً م�ن ولعل هذا التشبيه .. .االلتزام بالزي القديمأو على اآلخرين 

     .في العهد الجديد حكمة هللا بشأن وصايا الطهارة والنجاسة والتي أُْبِطلت

 المكافأة اإللهية* 
ا هُؤالَِء اْلفِْتيَاُن األَْربََعةُ فَأَْعطَاهُ ۱۷ ُم هللاُ َمْعِرفَةً َوَعْق�الً فِ�ي ُك�لِّ ِكتَابَ�ٍة َوِحْكَم�ٍة، أَمَّ

َؤى َواألَْحالَمِ  َوِعْنَد نَِهايَِة األَيَّاِم الَّتِي قَاَل اْلَملُِك أَْن ۱۸. َوَكاَن َدانِيآُل فَِهيًما بُِكلِّ الرُّ

��َر، يُ��ْدِخلُوُهْم بَْع��َدَها، أَتَ��ى بِِه��ْم َرئِ��يُس اْلِخْص��يَاِن إِلَ��ى أََم��اِم  َوَكلََّمُه��ُم ۱۹نَبُوَخْذنَاصَّ

فََوقَفُ�وا أََم�اَم . اْلَملُِك فَلَْم يُوَجْد بَْينَُهْم ُكلِِّهْم ِمْثُل َدانِيآَل َوَحنَْنيَا َوِميَشائِيَل َوَعَزْريَ�ا
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ةَ أَْضَعاٍف َوفِي ُكلِّ أَْمِر ِحْكَمِة فَْهٍم الَِّذي َسأَلَُهْم َعْنهُ اْلَملُِك َوَجَدُهْم َعَشرَ ۲۰. اْلَملِكِ 

�َحَرِة الَّ�ِذيَن فِ�ي ُك�لِّ َمْملََكتِ�هِ  �نَِة ۲۱. فَْوَق ُكلِّ اْلَمُجوِس َوالسَّ َوَك�اَن َدانِي�آُل إِلَ�ى السَّ

 )۲۱-۱۷: ۱دا( .األُولَى لُِكوَرَش اْلَملِكِ 

  ه��ؤالء األربع��ة ل��يس فق��ط ف��ي  رأى أمان��ةئه تطل��ع ال��رب ف��س��ماوم��ن علي��اء

بل أيضاً في إتقان كل ما يدرس�ونه م�ن   -عطالت رغم كل الم -حياتهم الروحية 

وهك�ذا ك�ان  .معرفة وعقالً في كل كتابة وحكمة القدير إذ أعطاهم همأكافف علوم 

 .تفوقهم نموذجاً لتضافر جهاد اإلنسان مع نعمة هللا وصوالً للنجاح الباهر

  أم��ام جمي��ع الط��الب ق��ف والمل��ك  هاح��ددت��ي ال��ثالث س��نوات الوم��ع انقض��اء

عش��رة ألن��ه وج��دهم ة داني��ال ورفاق��ه ف��انبهر م��ن حكم��. ليختب��رهم بنفس��ه المل��ك

فق�د طلب�وا م�ن رئ��يس , وهك�ذا ن�رى أمان�ة هللا نح�و عبي�ده .ف�وق الجمي�ع أض�عاف

 عش��رة أض��عافوف��ي المقاب��ل أعط��اهم هللا حكم��ة  عش��رة أي��امالس��قاة أن يج��ربهم 

إِنِّي أُْك��ِرُم فَ��"مب��ارك أن��ت وص��ادق ي�ا رب فأن��ت حق��اً القائ��ل  !!أكث�ر م��ن الجمي��ع

 .ووعدك ال يتغير ال بالزمان وال بالمكان )۳۰:۲صم ۱( "الَِّذيَن يُْكِرُمونَنِي

رحلم *   نبوخدنصَّ
�ُر أَْحالًَم�ا، فَاْنَزَعَج�ْت ۱ �َر، َحلَ�َم نَبُوَخْذنَصَّ �نَِة الثَّانِيَ�ِة ِم�ْن ُمْل�ِك نَبُوَخْذنَصَّ َوفِي السَّ

���َحَرةُ فَ���أَ ۲. ُروُح���هُ َوطَ���اَر َعْن���هُ نَْوُم���هُ  َمَر اْلَملِ���ُك بِ���أَْن يُْس���تَْدَعى اْلَمُج���وُس َوالسَّ

افُوَن َواْلَكْلَدانِيُّوَن لِيُْخبُِروا اْلَملَِك بِأَْحالَِمهِ  فَقَاَل ۳. فَأَتَْوا َوَوقَفُوا أََماَم اْلَملِكِ . َواْلَعرَّ

فََكلََّم اْلَكْلَدانِيُّوَن ٤. »ِة اْلُحْلمِ قَْد َحلَْمُت ُحْلًما َواْنَزَعَجْت ُروِحي لَِمْعِرفَ «: لَُهُم اْلَملِكُ 

أَْخبِ��ْر َعبِي��َدَك بِ��اْلُحْلِم فَنُبَ��يَِّن . ِع��ْش أَيَُّه��ا اْلَملِ��ُك إِلَ��ى األَبَ��دِ «: اْلَملِ��َك بِاألََراِميَّ��ةِ 

لَ�ْم تُْنبِئُ�ونِي  إِنْ : قَْد َخَرَج ِمنِّي اْلقَ�ْولُ «: فَأََجاَب اْلَملُِك َوقَاَل لِْلَكْلَدانِيِّينَ ٥. »تَْعبِيَرهُ 

َوإِْن بَيَّْن�تُُم اْلُحْل�َم ٦. بِاْلُحْلِم َوبِتَْعبِي�ِرِه، تَُص�يَُّروَن إِْربً�ا إِْربً�ا َوتُْجَع�ُل بُيُ�وتُُكْم َمْزبَلَ�ةً 

فَبَيِّنُ�وا لِ�ي . َوإِْكَراًما َعِظيًما )مكافآت( َوتَْعبِيَرهُ، تَنَالُوَن ِمْن قِبَلِي َهَدايَا َوَحالَِوينَ 

  )٦-۱: ۲دا(. »ْلَم َوتَْعبِيَرهُ اْلحُ 
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  ركان ملوك ذلك العصر الذين يعتقدون في السحرة والعرافين  مثل نبوخدنصَّ

وذات ليل�ة  .كانت لهم مكانة عظيمةفالمستقبل  وهولذلك امتألت مملكته بهم ليعرف

 وم�ا أن أش�رقت الش�مس حت��ى. الن�وم م�ن عيني��هر يَّ�وط هحل�م المل�ك حلم�اً أزعج��

  .ر أمر ملكي يستدعي فيه كل السحرة والعرافينأسرع بإصدا

 ترى ما هو هذا األم�ر ... انزعج السحرة والعرافون من هذا المرسوم الملكي

عل�ى  همنتظ�ريك�ان ال�ذي  للمث�ول أم�ام المل�ك فوراً  حدث؟  فأسرعواالجلل الذي 

فه�و ال يطل�ب تفس�ير ! ليطلب منهم ما لم يتوق�ع أي م�نهم س�ماعه أحر من الجمر

.. ف�إن نجح�وا يك�افئون !! بل يطلب م�نهم أن يعرف�وا الحل�م ث�م يفس�رونه....  حلم

 !وإال فهو لن يكتفي بإعدامهم بل سيمزقهم إرباً ويدمر بيوتهم

 اعتراض السحرة* 
اْلَملُِك أََجاَب ۸. »لِيُْخبِِر اْلَملُِك َعبِيَدهُ بِاْلُحْلِم فَنُبَيَِّن تَْعبِيَرهُ «: فَأََجابُوا ثَانِيَةً َوقَالُوا۷

إِنِّي أَْعلَ�ُم يَقِينً�ا أَنَُّك�ْم تَْكتَِس�بُوَن َوْقتً�ا، إِْذ َرأَْي�تُْم أَنَّ اْلقَ�ْوَل قَ�ْد َخ�َرَج ِمنِّ�ي «: َوقَالَ 
ألَنَُّك��ْم قَ��ِد اتَّفَْق��تُْم َعلَ��ى َك��الٍَم َك��ِذٍب . بِأَنَّ��هُ إِْن لَ��ْم تُْنبِئُ��ونِي بِ��اْلُحْلِم فَقََض��اُؤُكْم َواِح��دٌ ۹

َل اْلَوْقتُ  فَ�أَْخبُِرونِي بِ�اْلُحْلِم، فَ�أَْعلََم أَنَُّك�ْم . َوفَاِسٍد لِتَتََكلَُّموا بِِه قُدَّاِمي إِلَى أَْن يَتََحوَّ

لَْيَس َعلَ�ى األَْرِض «: أََجاَب اْلَكْلَدانِيُّوَن قُدَّاَم اْلَملِِك َوقَالُوا۱۰. »تُبَيِّنُوَن لِي تَْعبِيَرهُ 

لِذلَِك لَْيَس َملٌِك َعِظ�يٌم ُذو ُس�ْلطَاٍن َس�أََل أَْم�ًرا . ُع أَْن يُبَيَِّن أَْمَر اْلَملِكِ إِْنَساٌن يَْستَِطي

َواألَْم�ُر الَّ�ِذي يَْطلُبُ�هُ اْلَملِ�ُك َعِس�ٌر، ۱۱. ِمْثَل هَذا ِمْن َمُجوِسيٍّ أَْو َساِحٍر أَْو َكْلَدانِيٍّ 

 .»اآللَِه��ِة الَّ��ِذيَن لَْيَس��ْت ُس��ْكنَاُهْم َم��َع اْلبََش��رِ  َولَ��ْيَس آَخ��ُر يُبَيِّنُ��هُ قُ��دَّاَم اْلَملِ��ِك َغْي��رَ 

  )۱۱-۷: ۲دا(

 أم�ا م�ا .. جهوا بعض االمتحانات الصعبة من حين آلخ�ر ااعتاد الطلبة أن يو

ال يراودهم في أس�وأ الك�وابيس ه�و أن يطل�ب م�نهم المم�تحن أن يعرف�وا الس�ؤال 

ح لإلجاب�ة ل�يس ط�ويال والعقوب�ة والوق�ت المت�ا! الذي يريد إجابته ثم يجيبوا عن�ه

لمل��ك أن يخب��رهم ب��الحلم ا وعبث��اً طل��ب الس��حرة م��ن!! إع��داماً ليس��ت رس��وباً ب��ل 
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. بي��ذاكاأل ترع��وااتهمه��م أنه�م يكتس��بون وقت�اً ليخدة وبح��أج�ابهم ولكن��ه  هويفس�رل

            ه داعن��دة بطش��ه وش��يعلم��ون  ألنه��مانخلع��ت قل��وب الس��حرة فعلى رأي��ه وأص��ر

 .ستخدم عناده وكبرياءه ليتمجد في قديسيه، أي دانيال والفتيةولكن هللا ا

  ،واعترف السحرة بفشلهم أمام هذا الطلب ال�ذي ل�م يح�دث ق�بالً عب�ر الت�اريخ

ال يعرفه غير اآللهة الذين ليست س�كناهم  أن هذا أمر عسيرواعترفوا بألسنتهم 

  .!؟ةبآلهة لها قدرات خاصة ولكنها محتجب ونفهل يؤمن ...البشر مع

نع��م ف��نحن ... ن��ا وض��عوا أي��ديهم عل��ى أعظ��م م��ا يميز -دون أن ي��دروا  -وهك��ذا 

يول�د ف�ي م�ذود .. ، وإلهن�ا ال يس�كن ف�ي الس�ماء ب�ل م�ع البش�رشعب هللا وخاص�ته

ي�ا له�ا م�ن نعم�ة .. جاراً ويش�اركنا أفراحن�ا وأتراحن�اويعمل ن وينمو كطفل بسيط

ف��ي قلوبن��ا ويتح��د بن��ا اتح��اداً س��رياً ال ب��ل يس��كن .. إلهن��ا يس��كن وس��طنا .. تميزن��ا 

  .    وحقيقياً في سر اإلفخارستيا

 دانيال يطلب مهلة* 
فََخَرَج ۱۳. ألَْجِل ذلَِك َغِضَب اْلَملُِك َواْغتَاظَ ِجّدًا َوأََمَر بِإِبَاَدِة ُكلِّ ُحَكَماِء بَابِلَ ۱۲

ِحينَئٍِذ أََجاَب ۱٤. َل َوأَْصَحابَهُ لِيَْقتُلُوُهمْ فَطَلَبُوا َدانِيآ. األَْمُر، َوَكاَن اْلُحَكَماُء يُْقتَلُونَ 

َدانِيآُل بِِحْكَمٍة َوَعْقل ألَْريُوَخ َرئِيِس ُشَرِط اْلَملِِك الَِّذي َخَرَج لِيَْقتَُل ُحَكَماَء بَابَِل، 

ِحينَئٍِذ » لِِك؟لَِماَذا اْشتَدَّ األَْمُر ِمْن قِبَِل اْلمَ «۱٥: أََجاَب َوقَاَل ألَْريُوَخ قَائِِد اْلَملِكِ 

فََدَخَل َدانِيآُل َوطَلََب ِمَن اْلَملِِك أَْن يُْعِطيَهُ َوْقتًا ۱٦. أَْخبََر أَْريُوُخ َدانِيآَل بِاألَْمرِ 

ِحينَئٍِذ َمَضى َدانِيآُل إِلَى بَْيتِِه، َوأَْعلََم َحنَْنيَا َوِميَشائِيَل ۱۷. فَيُبَيُِّن لِْلَملِِك التَّْعبِيرَ 

َماَواِت ِمْن ِجَهِة هَذا۱۸أَْصَحابَهُ بِاألَْمِر، َوَعَزْريَا   لِيَْطلُبُوا اْلَمَراِحَم ِمْن قِبَِل إِلِه السَّ

، لَِكْي الَ يَْهلَِك َدانِيآُل َوأَْصَحابُهُ َمَع َسائِِر ُحَكَماِء بَابِلَ  رِّ  )۱۸-۱۲: ۲دا( .السِّ

  ًرئيس الشرطة  وكلف أريوخوأمر بتنفيذ قراره فوراً  اشتد غضب الملك جدا

ارتع��ب أري��وخ م��ن غض��ب المل��ك وثورت��ه و !.بتنفي��ذ حمل��ة إب��ادة حكم��اء باب��ل

أن يقت��ل  عس��يراً علي��ه  وك��ان, العارم��ة ول��م يج��رؤ عل��ى مناقش��ته أو اس��تعطافه
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ه إذا تراخ�ى فق�د ولكن�ه ف�ي نف�س الوق�ت يعل�م أن�, دون ذن�ب اقترف�وه حكماء باب�ل

وهك�ذا ذه�ب . ي�رحم وال يتف�اهم ال نفه�و يتعام�ل م�ع م�, حياته هو شخص�ياً  يدفع

 !ورفاقهدانيال اإلعدام التي شملت يعد قائمة لمرغماً أريوخ 

 طل�ب انيال ورفاقه فلما جاء الدور على د .. إعدام بعض الحكماء بدأبالفعل و

داني�ال نعم�ة خاص�ة هللا كان يعطي والعجيب أن .... ؟ أن يمهله قليالً أريوخ  من 

فوراً كما  يصر على تنفيذ الحكم ولمحتد عليه أريوخ ي لمف, هاريفي عيني كل من 

اس�تحالة نج�اح م�ن ك�ان واثق�اً  هولعل� .ب�ل أخ�ذ يتح�اور مع�ه, فعل م�ع م�ن س�بقوه

 . مسعاه ولكنه أراد أن يخلص ضميره

 بِّ َكَجَداِوِل ِميَاٍه، َحْيثَُما َشاَء يُِميلُهُ "ألن و ) ۱:۲۱أم( "قَْلُب اْلَملِِك فِي يَِد الرَّ

رحولت ثورة فقد ت  لعل�هيقاب�ل داني�ال و وغضبه إلى هدوء متعقل وه�و نبوخدنصَّ

واف�ق أن يعطي�ه المهل�ة الت�ي ف ،تذكر أنه  ك�ان م�ن ص�فوة الفتي�ان ال�ذين امتح�نهم

 ف�أعطىمن التغي�ر المف�اجئ ال�ذي أص�اب المل�ك  يتعجبكل هذا وأريوخ . طلبها

 ! ح بها لغيرهلم يسمالفتى مهلة 

 وب�الطبع ل�م . أنه س�يعرف الحل�م وتعبي�ره من ثقة دانيال ولنا أيضاً أن نتعجب

تلك الثقة هي الت�ي دفعت�ه من�ذ البداي�ة أن , في نفسه أو حكمته بل في إلهه ةثقتكن 

إلى طل�ب  أيضاً  دفعتهو ويطلب مهلة عشرة أيام، يعترض على األطعمة المقدمة

ق��ه الثالث��ة  رفاوه��ا ه��و يه��رع إل��ى  لمعرف��ة الحل��م ث��م لتفس��يره  المهل��ة م��ن المل��ك

هم إلى اجتماع صالة عاجل يطلبون فيه مراحم إله السماوات لينقذهم م�ن ودعيو

وجثا الفتيان األربعة يصلون بكل حرارة ويتضرعون إلى هللا الق�دير أن . الهالك

 .هالكيكشف لهم األمر وينجيهم من ال
  ؟قوة وفاعلية الصالة! 

 فك��م م��ن ض��يقات , القبطي��ة عب��ر ت��اريخ كنيس��تنا م��راراً  تك��رر ه��ذا الموق��في

لع�ل أح�دها ه�و م�ا  .وأهوال مرت بها الكنيسة وخرجت منها سالمة بقوة الص�الة
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 ده��ارون الرش��يل 2Tحي��ث كان��ت الخالف��ة 2Tأواخ��ر الق��رن الث��امن الم��يالدي 2Tح��دث ف��ي

 أرس�ل2Tو 2Tأمر به�دم الكن�ائسف� .أح�د ال�والة الظ�المينك�م مص�ر حالعباسي، وت�ولى 

إلى كنيس�ة حتى وصلوا وفعلوا ذلك مراراً خليفة ومعهم أوامر مشددة من ال قواداً 

 ك�اهن الكنيس�ة ص�الة ح�ارة  فص�لى، )ق�رب بنه�ا( مدينة أتريبالسيدة العذراء ب

 هأتيفق�ط وس�ي ثالث�ة أي�ام همهل�يم طل�ب م�ن األمي�ر أن متشفعاً بالعذراء، ث�بدموع 

 بغ�داد ف�يالخليفة  ألن ، فضحك األميرالكنائس هدم الكف عنب الخليفةمن بأمر 

واف�ق األمي�ر عل�ى مض�ض وه�و ورغ�م ذل�ك فق�د !!  ش�هرين  الرحلة تس�تغرقو

  !و باألحرى من جنونهأيتعجب من يقين هذا الرجل 

 2Tس��اطعإله��ي  عن��دما س��طع أمام��ه ن��ور نائم��ا ك��ان الخليف��ة هن��اك ف��ي بغ��دادو 

ب ي�، فاض�طرب ج�دا م�ن منظره�ا المهاإللهوالدة  رى العذراءليفاستيقظ مرتعدا 

ك��ل ه��ذه الش��رور وأم��رت به��دم  ب��هفعل��ت  ال��ذيأم يس��وع  م��ريم أن��ا: فقال��ت ل��ه

تج�ف 2Tش�قاء بس�ببك؟ وار ف�يالمس�يحيون  ، بينم�االب�ال ه�ادئ الكنائس، فكيف تنام

 ا بخط يدكـكتب حاال مرسوما: "فقالت2T ؟فوراً ينفذه لها لالخليفة وسألها ماذا تريد 

ائس واالعتداء الكن تخريب عن ليكفواأتريب اليوم،  إلىرسله إختمه بخاتمك واو

 كتب المرس�وما: فأجابته  ؟وكيف يصل اليوم: فقال لها الخليفة". على المسيحيين

ذا بط�ائر إو. وأطاعه�ا مرتعب�اً فارتع�د الخليف�ة  .اليوم هللا سيصل نعمة، وبواختمه

 . في أتريب ب الكاهنليسلمه إلى األ اً عير سريطيمن يده و خطف الخطابي

2T فأعط�اه ومع�ه جن�وده م�دججين بالس�الح والمع�اول وأتى األمير في اليوم الثال�ث 

 .فتحير ،الكاهن رسالة الخليفة، وتهكم األمير وأقسم أنها خدعة ولكنه تحقق منها

          لم��ع ه��ومنظ��ور، ب��ل  إنس��انه��ذا ل��يس عم��ل  إن: مبتهج��اً  أجاب��ه الك��اهنولك��ن 

الخليف��ة  ليقاب��لبغ��داد  إل��ى ع��اد األمي��رو ....س��ندنا ف��ي الض��يقاتت الت��يأم الن��ور 

بنى ـُ الخليف��ة ف��ي الح��ال أن ت�� واستفس��ر ك��ل منهم��ا م��ن اآلخ��ر عم��ا ح��دث، وأم��ر

 .المعجزة غنية عن أي تعليقو !وتكون أفخر من سائر المعابد لعذراءلكنيسة 
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 اخر أوفي بعد ذلك بحوالي مائتي عام  تكان ةشهرالمعجزة األخرى األكثر و

ع�ز ل�دين هللا الف�اطمي م�ن الباب�ا طل�ب الخليف�ة المالقرن العاشر الم�يالدي، حي�ث 

تحقيق�اً لك�الم اإلنجي�ل وإال فديانت�ه باطل�ة  األنبا أبرام بن زرعة نقل جب�ل المقط�م

وفعل البابا مثل دانيال وطلب مهلة ثالث�ة أي�ام  .....ومصيره الهالك مع كل شعبه

وأخب��ر ش��عبه بالمحن��ة وص��ام الجمي��ع ول��م يكف��وا ع��ن الص��الة حت��ى , م�ن الخليف��ة

س��يدة الع��ذراء للباب��ا وأخبرت��ه ع��ن الق��ديس س��معان الخ��راز ال��ذي س��تتم ظه��رت ال

  .المعجزة بواسطته وفعالً أنقذ هللا شعبه من اإلبادة وتمم المعجزة وانتقل المقطم

 صالة شكر عميقة* 
��رُّ فِ��ي ُرْؤيَ��ا اللَّْي��لِ ۱۹ ��َماَوا. ِحينَئِ��ٍذ لِ��َدانِيآَل ُكِش��َف السِّ . تِ فَبَ��اَرَك َدانِي��آُل إِل��هَ السَّ
لِ��يَُكِن اْس��ُم هللاِ ُمبَاَرًك��ا ِم��َن األََزِل َوإِلَ��ى األَبَ��ِد، ألَنَّ لَ��هُ «: أََج��اَب َدانِي��آُل َوقَ��الَ ۲۰

ُب ُملُوًكا. َوُهَو يَُغيُِّر األَْوقَاَت َواألَْزِمنَةَ ۲۱. اْلِحْكَمةَ َواْلَجبَُروتَ  . يَْعِزُل ُملُوًكا َويُنَصِّ

. ُه�َو يَْكِش�ُف اْلَعَم�ائَِق َواألَْس�َرارَ ۲۲. َويَُعلُِّم اْلَع�اِرفِيَن فَْهًم�ايُْعِطي اْلُحَكَماَء ِحْكَمةً، 

إِيَّاَك يَا إِل�هَ آبَ�ائِي أَْحَم�ُد، َوأَُس�بُِّح ۲۳. يَْعلَُم َما ُهَو فِي الظُّْلَمِة، َوِعْنَدهُ يَْسُكُن النُّورُ 

ةَ َوأَْعلََمنِ�ي اآل ِمْن�َك، ألَنَّ�َك أَْعلَْمتَنَ�ا أَْم�َر  َن َم�ا طَلَْبنَ�اهُ الَِّذي أَْعطَانِي اْلِحْكَمةَ َواْلقُوَّ

 )۲۳-۱۹: ۲دا( .»اْلَملِكِ 

  اً قدممستيقظ ليوكشف هللا السر لدانيال على أكمل وجه، أتت استجابة السماء 

وكان�ت ص�الة الش�كر بالنس�بة ل�ه أه��م . ص�الة ش�كر عميق�ة إلله�ه ال�ذي ل�م يخذل��ه

 .لملك إلخباره بالحلمب لاكثيراً ولها األولوية قبل الذه

 دانيال يطلب الدخول للملك* 
فَِمْن أَْجِل ذلَِك َدَخَل َدانِيآُل إِلَى أَْريُوَخ الَِّذي َعيَّنَهُ اْلَملُِك ِإلبَاَدِة ُحَكَماِء بَابَِل، ۲٤

فَأُبَيَِّن لِْلَملِِك أَْدِخْلنِي إِلَى قُدَّاِم اْلَملِِك . الَ تُبِْد ُحَكَماَء بَابِلَ «: َمَضى َوقَاَل لَهُ هَكَذا

            : ِحينَئٍِذ َدَخَل أَْريُوُخ بَِدانِيآَل إِلَى قُدَّاِم اْلَملِِك ُمْسِرًعا َوقَاَل لَهُ هَكَذا .»التَّْعبِيرَ 

ُف اْلَملَِك بِالتَّْعبِيرِ « أََجاَب ۲٦. »قَْد َوَجْدُت َرُجالً ِمْن بَنِي َسْبِي يَهُوَذا الَِّذي يَُعرِّ
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رُ اْلَملِ  فَنِي «: ُك َوقَاَل لَِدانِيآَل، الَِّذي اْسُمهُ بَْلطََشاصَّ َهْل تَْستَِطيُع أَْنَت َعلَى أَْن تَُعرِّ

رُّ الَِّذي «: أََجاَب َدانِيآُل قُدَّاَم اْلَملِِك َوقَالَ ۲۷» بِاْلُحْلِم الَِّذي َرأَْيُت، َوبِتَْعبِيِرِه؟ السِّ

ُموَن َعلَى أَْن طَلَبَهُ اْلَملُِك الَ تَْقِدُر اْلحُ  َكَماُء َوالَ السََّحَرةُ َوالَ اْلَمُجوُس َوالَ اْلُمنَجِّ

َف اْلَملَِك ۲۸. يُبَيِّنُوهُ لِْلَملِكِ  َماَواِت َكاِشُف األَْسَراِر، َوقَْد َعرَّ لِكْن يُوَجُد إِلهٌ فِي السَّ

َر َما يَُكوُن فِي األَيَّاِم األَِخيَرةِ  ُرْؤيَا َرْأِسَك َعلَى فَِراِشَك ُهَو ُحْلُمَك وَ . نَبُوَخْذنَصَّ

أَْنَت يَا أَيَُّها اْلَملُِك أَْفَكاُرَك َعلَى فَِراِشَك َصِعَدْت إِلَى َما يَُكوُن ِمْن بَْعِد هَذا، ۲۹: هَذا

فَُك بَِما يَُكونُ  رُّ لِِحْكَمةٍ ۳۰. َوَكاِشُف األَْسَراِر يَُعرِّ ا أَنَا فَلَْم يُْكَشْف لِي هَذا السِّ فِيَّ  أَمَّ

َف اْلَملُِك بِالتَّْعبِيِر، َولَِكْي تَْعلََم أَْفَكاَر قَْلبِكَ   .أَْكثََر ِمْن ُكلِّ األَْحيَاِء، َولِكْن لَِكْي يَُعرَّ

 )۳۰-۲٤: ۲دا(

 ذهب إلى أريوخ رئيس الشرط وبمنتهى الثقة , بعد أن قدم دانيال شكره إللهه

 أن ينقذ ...كان من أهم ما يعنيه ، وكأن هذاإعدام حكماء بابلعن  نهاهوالجرأة 

على وجه  وطلب مقابلة الملك ،المتعسف من الحكم الظالمزمالءه الحكماء 

 . السرعة

هل نسى دانيال نفسه؟ كيف يتجاسر ويلغي " :الً ئتسامنظر إليه أريوخ بدهشة و

 "ما فشل فيه جميع حكماء المملكة؟ نجح فيقد أمر الملك؟ وهل حقاً 

  يبشره أن معه رجالً من بني سبي يهوذا لاً أمام الملك مسرعأريوخ ودخل

كثيراً في صدق وجدية هذا تشكك  الملكرغم أن و.الحلم وتفسيرهسيخبر الملك ب

 أوالً  فرصةال بل انتهزليثبت صدقه إال أن دانيال لم يسرع لسرد الحلم الكالم 

ى سو سرارعرف كل األوجد من يألنه ال يلتبشير الملك الوثني باإلله الحقيقي 

 .إله دانيال... إله السماء 

 نفى دانيال أنه عرف هذا الحلم بقدرته أو بسبب  غير مصطنع وبتواضع

تقواه وتميزه عن الباقين وإنما نسب كل الفضل ل الذي أراد أن يعرف الملك 

 .بأحداث ستتم في المستقبل
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  هل تشهد إللهك 

قد تم ت هويته وكان, بةكان دانيال مسبياً في أرض غريبة ووسط ظروف صع

 أنوما أن الحت له فرصة  لكن دانيال لم ينسَ . حتى ينسى أصله وإلهه هاتغيير

يشهد إللهه حتى استغلها أحسن استغالل وبدأ يحدث الملك الوثني عن إله 

فرص  لكن الكثيرين ما زالوا يضيعونو.... .السموات وقدرته غير المحدودة

  فهل نتعلم منه؟ ... جالً أو تنصالً من المسئولية األخرى إما خ واحدة تلو لشهادةا

 دانيال يكشف الحلم* 
 

أَْنَت أَيَُّها اْلَملُِك ُكْنَت تَْنظُُر َوإَِذا «

هَذا التِّْمثَاُل اْلَعِظيُم . بِتِْمثَال َعِظيمٍ 

اْلبَِهيُّ ِجّدًا َوقََف قُبَالَتََك، َوَمْنظَُرهُ 

ِمْن َذَهٍب  َرْأُس هَذا التِّْمثَالِ ۳۲. َهائِلٌ 

ةٍ . َجيِّدٍ  . َصْدُرهُ َوِذَراَعاهُ ِمْن فِضَّ

َساقَاهُ ۳۳. بَْطنُهُ َوفَْخَذاهُ ِمْن نَُحاسٍ 

قََدَماهُ بَْعُضُهَما ِمْن َحِديٍد . ِمْن َحِديدٍ 

ُكْنَت تَْنظُُر ۳٤. َواْلبَْعُض ِمْن َخَزفٍ 

إِلَى أَْن قُِطَع َحَجٌر بَِغْيِر يََدْيِن، 

ثَاَل َعلَى قََدَمْيِه اللَّتَْيِن فََضَرَب التِّمْ 

  .ِمْن َحِديٍد َوَخَزٍف فََسَحقَُهَما

ةُ َوالذََّهُب َمًعا، َوَصاَرْت ۳٥ فَاْنَسَحَق ِحينَئٍِذ اْلَحِديُد َواْلَخَزُف َوالنَُّحاُس َواْلفِضَّ

ْيِف، فََحَملَْتَها يُح فَلَْم يُوَجْد لََها َمَكانٌ  َكُعَصافَِة اْلبَْيَدِر فِي الصَّ ا اْلَحَجُر الَِّذي . الرِّ أَمَّ

فَنُْخبُِر . هَذا ُهَو اْلُحْلمُ ۳٦. َضَرَب التِّْمثَاَل فََصاَر َجبَالً َكبِيًرا َوَمألَ األَْرَض ُكلََّها

 )۳٦-۳۱: ۲دا( .بِتَْعبِيِرِه قُدَّاَم اْلَملِكِ 
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  يبدأ من في رؤيته لتمثال عظيم قص دانيال على الملك حلمه الذي يتلخص

نفيسة غالية، فالرأس من الذهب الجيد، ولكنه كلما نزل إلى أسفل ناصر أعلى بع

تقل قيمة العنصر وجودته فالصدر والذراعين من الفضة والبطن والفخذين من 

وفجأة ظهر  النحاس أما الساقان فمن الحديد الذي يختلط بالخزف عند القدمين،

ضرب التمثال على قدميه فتحطم التمثال كله وصار الحجر ليعظيم قـُِطع حجر 

دأ ولم ينتظر دانيال تعليق الملك على كالمه بل ب. جبالً عظيماً مأل األرض كلها

 .الحلم تفسيرعلى الفور في 

 تفسير الحلم* 

َماَواِت أَْعطَاَك َمْملَ «۳۷ َكةً َواْقتَِداًرا أَْنَت أَيَُّها اْلَملُِك َملُِك ُملُوٍك، ألَنَّ إِلهَ السَّ

َماِء ۳۸. َوُسْلطَانًا َوفَْخًرا َوَحْيثَُما يَْسُكُن بَنُو اْلبََشِر َوُوُحوُش اْلبَرِّ َوطُيُوُر السَّ

ْأُس ِمْن َذَهبٍ . َدفََعَها لِيَِدَك َوَسلَّطََك َعلَْيَها َجِميِعَها َوبَْعَدَك تَقُوُم ۳۹. فَأَْنَت هَذا الرَّ

َغُر ِمْنَك َوَمْملََكةٌ ثَالِثَةٌ أُْخَرى ِمْن نَُحاٍس فَتَتََسلَّطُ َعلَى ُكلِّ َمْملََكةٌ أُْخَرى أَصْ 

َوتَُكوُن َمْملََكةٌ َرابَِعةٌ َصْلبَةٌ َكاْلَحِديِد، ألَنَّ اْلَحِديَد يَُدقُّ َويَْسَحُق ُكلَّ ٤۰. األَْرضِ 

ُر ُكلَّ . َشْيءٍ  ُر تَْسَحُق َوتَُكسِّ َوبَِما َرأَْيَت اْلقََدَمْيِن ٤۱. هُؤالَءِ  َوَكاْلَحِديِد الَِّذي يَُكسِّ

َواألََصابَِع بَْعُضَها ِمْن َخَزٍف َواْلبَْعُض ِمْن َحِديٍد، فَاْلَمْملََكةُ تَُكوُن ُمْنقَِسَمةً، 

ةُ اْلَحِديِد ِمْن َحْيُث إِنََّك َرأَْيَت اْلَحِديَد ُمْختَلِطًا بَِخَزِف الطِّينِ  . َويَُكوُن فِيَها قُوَّ
أََصابُِع اْلقََدَمْيِن بَْعُضَها ِمْن َحِديٍد َواْلبَْعُض ِمْن َخَزٍف، فَبَْعُض اْلَمْملََكِة يَُكوُن وَ ٤۲

َوبَِما َرأَْيَت اْلَحِديَد ُمْختَلِطًا بَِخَزِف الطِّيِن، فَإِنَّهُْم ٤۳. قَِويًّا َواْلبَْعُض قَِصًما

الََصُق هَذا بَِذاَك، َكَما أَنَّ اْلَحِديَد الَ يَْختَلِطُ يَْختَلِطُوَن بِنَْسِل النَّاِس، َولِكْن الَ يَتَ 

َماَواِت َمْملََكةً لَْن تَْنقَِرَض ٤٤. بِاْلَخَزفِ  َوفِي أَيَّاِم هُؤالَِء اْلُملُوِك، يُقِيُم إِلهُ السَّ

الِِك، َوِهَي تَْثبُُت أَبًَدا، َوَملُِكَها الَ يُْتَرُك لَِشْعٍب آَخَر، َوتَْسَحُق َوتُْفنِي ُكلَّ هِذِه اْلَممَ 

ألَنََّك َرأَْيَت أَنَّهُ قَْد قُِطَع َحَجٌر ِمْن َجبَل الَ بِيََدْيِن، فََسَحَق اْلَحِديَد ٤٥. األَبَدِ  إِلَى
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ةَ َوالذََّهبَ  َف اْلَملَِك َما َسيَأْتِي بَْعَد . َوالنَُّحاَس َواْلَخَزَف َواْلفِضَّ َهللاُ اْلَعِظيُم قَْد َعرَّ

 )٤٥-۳۷: ۲دا( .»ُحْلُم َحقٌّ َوتَْعبِيُرهُ يَقِينٌ اَلْ . هَذا

 وه�و يخ�تص , بدأ دانيال يفسر حل�م المل�ك وموض�وعه يتعل�ق بتت�ابع الممال�ك

 :بأربع ممالك وهي

م .ق٦۲٥ملك��ت باب��ل م��ن س��نة , ويمثله��ا رأس التمث��ال ال��ذهبي :مملك��ة باب��ل -۱

لممالك في حين تولى الحكم نبوبالصر أبو نبوخذ نصر وقد كانت بابل سيدة ا

زمن نبوخذ نصر فقد دفع هللا لي�ده ك�ل الممال�ك وس�لطه عليه�ا وأعط�اه مج�داً 

 .وكرامة لم تكن لملك قبله

ج�اء ك�ورش , ويمثله�ا ال�ذراعان والص�در م�ن الفض�ة :مملكة مادي وفارس -۲

م وانتص��ر عل��ى بيلشاص��رالبابلي  حفي��د  نبوخذنص��ر .ق٥۳۸الفارس��ى س��نة 

ولك�ن مملك�ة الف�رس ل�م . ن م�ن اليه�ودوفي زمن الفرس بدأت ع�ودة المس�بيي

 .تكن بقوة بابل

ظل��ت مملك��ة الف��رس قائم��ة قراب��ة ق��رنين، إل��ى أن هزمه��ا  :مملك��ة اليون��ان -۳

وف�ي ظ�رف , م ويمثله البطن والفخذان النحاس.ق۳۳۱اإلسكندر األكبر سنة 

ولكن�ه يم�وت س�ريعاً وت�وزع , سنوات قليل�ة يمل�ك اإلس�كندر عل�ى الع�الم كل�ه

 .قواده األربعةمملكته بين 

ويمثلها الس�اقان الحدي�د وأص�ابع الق�دمين بعض�ها م�ن حدي�د  :مملكة الرومان -٤

كانت مملكة الرومان قاس�ية كالحدي�د فق�د كس�رت وأطاح�ت بك�ل م�ا , وخزف

م وحكم��ت الع��الم وك��ان .ق۱٦۸قبله��ا وانتزع��ت الُمل��ك م��ن اليون��انيين ع��ام 

حطمون البالد أو يأخذون فهم ال ي, الرومان لهم سياسة خاصة في االستعمار

سبايا من الشعب بل كانوا  يتواجدون في كل البالد التي استعمروها إذ كانت 

لهم حامية رومانية في كل بلد ولكنهم ال يختلطون بسكان البالد كما ال يختلط 

 . الحديد والخزف
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= الصدر والذراعان الفضة  
م.ق331-539مملكة مادي وفارس

= البطن والفخذان النحاس 
.م. ق146 -331مملكة اليونان 

الساقان الحديد وأصابع القدمين حديد              
مملكة روما                          = مختلط بخزف 

 إلى ما بعد الميالد. م. ق146من  

.م. ق539 -606مملكة بابل  =  الرأس الذهب 

=              الحجر المقطوع بغير يدين 
السيد المسيح المولود بدون 
زرع بشر يسحق كل الممالك 

الكنيسة= ويقيم مملكة ال تزول 
 

رذ نبوخحلم   وتتابع الممالك نصَّ
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  ًوهو رمز للسيد ( بغير يدين  عطِ ـُ ظهر حجر قد ق في زمن الرومان وأخيرا

وضرب الحجر التمثال على قدميه ) المسيح ووالدته المعجزية بدون زرع بشر

) الكنيسة(وهذا الجبل هو مملكة المسيح , وصار الحجر جبالً عظيماً , فسحقه

التي ملكها ال يزول وال ينقرض وهذا ما أشار إليه المالك جبرائيل في بشارته 

ينَهُ يَُسوعَ « :قال لهاللسيدة العذراء عندما  . َوَها أَْنِت َستَْحبَلِيَن َوتَلِِديَن اْبنًا َوتَُسمِّ
بُّ اِإللهُ ُكْرِسيَّ َداُوَد أَبِيِه، ۳۲ هَذا يَُكوُن َعِظيًما، َواْبَن اْلَعلِيِّ يُْدَعى، َويُْعِطيِه الرَّ
 )۳۳-۳۱: ۱لو. (»ُمْلِكِه نَِهايَةٌ َويَْملُِك َعلَى بَْيِت يَْعقُوَب إِلَى األَبَِد، َوالَ يَُكوُن لِ ۳۳

أما الجبل الذي مأل كل األرض فيشير إلى انتشار الكرازة المسيحية في 

 .وهذه المملكة لن تفنى مع الزمن وأبواب الجحيم لن تقوى عليها .المسكونة كلها

  ُف الملك ما س�وف يح�دث ف�ي المس�تقبل وق�ال رِّ عَ أنهى دانيال كالمه بأن هللا ي

 .يقين أي أن كل ما ذكره سيتم في وقته فسيرهحق وتأن الحلم 

 الملك يعترف بإله دانيال* 
ُموا لَ�هُ تَْقِدَم�ةً ٤٦ ُر َعلَى َوْجِهِه َوَسَجَد لَِدانِيآَل، َوأََمَر بِأَْن يُقَدِّ ِحينَئٍِذ َخرَّ نَبُوَخْذنَصَّ

ا إِنَّ إِلَهُك�ْم إِل�هُ اآللَِه�ِة َوَربُّ َحقًّ�«: فَأََجاَب اْلَملُِك َدانِي�آَل َوقَ�الَ ٤۷. َوَرَوائَِح ُسُرورٍ 

�رِّ  ِحينَئِ�ٍذ َعظَّ�َم ٤۸. »اْلُملُوِك َوَكاِش�ُف األَْس�َراِر، إِِذ اْس�تَطَْعَت َعلَ�ى َكْش�ِف ه�َذا السِّ

                      اْلَملِ���ُك َدانِي���آَل َوأَْعطَ���اهُ َعطَايَ���ا َكثِي���َرةً، َوَس���لَّطَهُ َعلَ���ى ُك���لِّ ِوالَيَ���ِة بَابِ���َل َوَجَعلَ���هُ 

��َحنِ  فَطَلَ��َب َدانِي��آُل ِم��َن ٤۹. َعلَ��ى َجِمي��ِع ُحَكَم��اِء بَابِ��لَ  )رئ��يس وزراء( َرئِ��يَس الشِّ

�ا َدانِي�آُل فََك�اَن . َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدنَُغَو َعلَى أَْعَماِل ِوالَيَِة بَابِ�لَ  َولَّىاْلَملِِك، فَ  أَمَّ

  )٤۹ -٤٦: ۲دا( .فِي بَاِب اْلَملِكِ 

  األم�راء والمل��وك إال أن يجث�و أمام��ه يك��ن أم�ام اإلمبراط��ور الجب�ار ال��ذي ل�م

 . في مشهد أذهل كل من رآه .أمام دانياليحني ركبتيه ويسجد على وجهه 

يتواض�ع , الحكماء في ثورة غضبهباقي قتل ل يستعدالملك الذي كان فيا للعجب و

ولك��ن لألس��ف ... .مل��وكويس�جد ل��دانيال معترف��اً ب��أن إله��ه ه��و إل��ه اآلله��ة ورب ال
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ول�يس إله�ه  "إله دانيال"الشديد، فرغم هذا االعتراف الكامل إال أنه ظل يعتبره 

ص���انع  اإلل���هيعترف���ون بق���وة ... وهك���ذا ح���ال بع���ض الق���وم حت���ى الي���وم ! ه���و؟

تلك الخطوة التي ....  دون أن يتخذوا الخطوة التاليةالمعجزات وكاشف األسرار 

   .عاندة فأصبح أعظم الكارزيناتخذها شاول الطرسوسي دون م

 وف�ي غم�رة نجاح�ه ل�م , كافأ الملك دانيال وجعله في مرك�ز رئ�يس لل�وزراءو

داني��ال أص��دقاءه ال��ذين ص��لوا مع��ه ف��ي وق��ت الض��يق ب��ل طل��ب م��ن المل��ك  ي��نسَ 

 .فوالهم على أعمال والية بابل

 يوس�ف الص�ديق وإذا  لمش�هورهذا الحلم وتفس�يره ي�ذكرنا بص�احب األح�الم ا

 .بينه وبين دانيال اً كبير اً ققنا سنجد شبهد

 

 دانيال يوسف الصديق

وغي���ر  .ك���ان عب���داً ف���ي أرض مص���ر

 .فرعون اسمه إلى صفنات فعنيح

وغي��ر فرع��ون  .ك��ان أس��يراً ف��ي باب��ل

 .اسمه إلى بلطشاصر

 .خدم في قصر ملك بابل .خدم في بيت فوطيفار

ك��ان أمين��اً إلله��ه فل��م يخط��ئ م��ع ام��رأة 

 .سيده فوطيفار

ك���ان أمين���اً إلله���ه ف���رفض أن يت���نجس 

 .بأطايب الملك وخمر مشروبه

 .وقف أمام فرعون وفسر حلمه

 

وقف أمام نبوخ�ذ نص�ر وأعلم�ه بحلم�ه 

 .وتفسيره

 .أنقذ حكماء بابل من الموت .أنقذ العالم من الهالك بالجوع

 .جعله نبوخذ نصر رئيساً  للوزراء .جعله فرعون رئيساً للوزراء
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 هى الفصل السابق باعتراف الملك بعظمة إله دانيال وعدم وجود إله مثل�هنتا .

ر فهل تخلى  لعل�ه ب�ل, يتغي�رلألس�ف ل�م  ... عن كبريائه بعد ما ح�دث؟ نبوخدنصَّ

 ؟ ا ستضعف إمبراطورية بابل العظيمةيسأل نفسه لماذوالحلم في يفكر أخذ 

مبراطورية تتكون من شعوب ووجد أن السبب المحتمل للضعف هو أن هذه اإل

كثيرة لم تنصهر في بوتقة اللغة والتاريخ والدين وسائر العوامل التي تساعد 

فرض لغة لورغم انه كان يبذل جهده .... بقوميته تمسكهعلى وحدة الشعب و

إن اختالف األديان يظل الكلدانيين على جميع الشعوب الخاضعة لسلطانه إال 

هو توحيد األديان عن  األمثل ا فقد رأى أن الحللذ... عقبة ضخمة تعوق خطته 

 .ال يستطيع أي شعب آخر أن يقدمه ،طريق تقديم نموذج جديد مبهر لآللهة

واستوحى الفكرة من التمثال الذي رآه في الحلم، ولكن مع جعل التمثال كله من 

 ! هيجعل الجميع يسجدون لسومنافس  لهيكون  ال الذهب حتى

بدالً من أن يستمر في الشكر نسى ولك ما صنعه هللا معه ولألسف فقد تناسى الم

 .كأن شيئاً لم يكنوكبريائه خطاياه إلى  كل شيء ورجع

ويـُعتقـَد أن أحداث هذا الجزء تدور بعد سنوات طويلة من سبي دانيال والفتية 

ثم السبي الثالث . م.ق ٥۹۷ تبعه سبي آخر ليهوذا سنة. م.ق ٦۰٥الذي تم سنة 

وهكذا تبددت . م.ق ٥۸٦ذي تم فيه تدمير أورشليم وهيكلها تماماً واألخير وال

آمال اليهود المسبيين في عودة قريبة ألوطانهم، وأخذوا يتذكرون نبوات إرميا 

بُّ "النبي إِنِّي ِعْنَد تََماِم َسْبِعيَن َسنَةً لِبَابَِل، أَتََعهَُّدُكْم َوأُقِيُم لَُكْم : ألَنَّهُ هَكَذا قَاَل الرَّ

ُكمْ َكالَ  الَِح، بَِردِّ وهكذا عرفوا أن أغلبهم  )۱٤:۱۰إر(".هَذا اْلَمْوِضعِ إلى  ِمي الصَّ

لن يطول به العمر حتى يرى أورشليم ثانية وأنهم يجب أن يمضوا بقية أيامهم 

 . يتمم الرب وعده أنإلى  في السبي ويعيشوا باألمانة واالستقامة ويشهدوا إللههم

 في األتونة الفتية الثالث
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 التمثال الذهبي* 

ُر اْلَملُِك َصنََع تِْمثَاالً ِمْن َذَهٍب طُولُهُ ِستُّوَن ِذَراًعا نَبُوَخذْ  َوَعْرُضهُ  )متراً ۳۰(نَصَّ

ثُمَّ أَْرَسَل ۲. َونََصبَهُ فِي بُْقَعِة ُدوَرا فِي ِوالَيَِة بَابِلَ  )متر۳(ِستُّ أَْذُرٍع، 

َحَن َوا ُر اْلَملُِك لِيَْجَمَع اْلَمَراِزبَةَ َوالشِّ ْلُوالَةَ َواْلقَُضاةَ َواْلَخَزنَةَ َواْلفُقََهاَء نَبُوَخْذنَصَّ

ُر  َواْلُمْفتِيَن َوُكلَّ ُحكَّاِم اْلِوالَيَاِت، لِيَأْتُوا لِتَْدِشيِن التِّْمثَاِل الَِّذي نََصبَهُ نَبُوَخْذنَصَّ

َحنُ  ).حكام الواليات( ِحينَئٍِذ اْجتََمَع اْلَمَراِزبَةُ ۳. اْلَملِكُ   )ةرؤساء الشرط(َوالشِّ

َواْلفُقََهاُء َواْلُمْفتُوَن َوُكلُّ ُحكَّاِم  )أمناء المخازن( َواْلُوالَةُ َواْلقَُضاةُ َواْلَخَزنَةُ 

ُر اْلَملُِك، َوَوقَفُوا أََماَم التِّْمثَاِل  اْلِوالَيَاِت لِتَْدِشيِن التِّْمثَاِل الَِّذي نََصبَهُ نَبُوَخْذنَصَّ

رُ  ُعوُب َواألَُمُم «: َونَاَدى ُمنَاٍد بِِشدَّةٍ ٤ .الَِّذي نََصبَهُ نَبُوَخْذنَصَّ قَْد أُِمْرتُْم أَيَُّها الشُّ

بَاِب  )البوق( ِعْنَدَما تَْسَمُعوَن َصْوَت اْلقَْرنِ ٥َواألَْلِسنَةُ،  َوالنَّاِي َواْلُعوِد َوالرَّ

ْنِطيرِ  وا  َواْلِمْزَماِر َوُكلِّ أَْنَواِع اْلَعْزِف، )آلة الهارب الوترية( َوالسِّ أَْن تَِخرُّ

ُر اْلَملِكُ  َوَمْن الَ يَِخرُّ َويَْسُجُد، ٦. َوتَْسُجُدوا لِتِْمثَاِل الذََّهِب الَِّذي نََصبَهُ نَبُوَخْذنَصَّ

ألَْجِل ذلَِك َوْقتََما َسِمَع ُكلُّ ۷. »فَفِي تِْلَك السَّاَعِة يُْلقَى فِي َوَسِط أَتُّوِن نَاٍر ُمتَّقَِدةٍ 

ُعوِب َصْوَت  ْنِطيِر َوُكلِّ أَْنَواِع اْلَعْزِف، الشُّ بَاِب َوالسِّ اْلقَْرِن َوالنَّاِي َواْلُعوِد َوالرَّ

ُر  ُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة َوَسَجُدوا لِتِْمثَاِل الذََّهِب الَِّذي نََصبَهُ نَبُوَخْذنَصَّ َخرَّ ُكلُّ الشُّ

 )۷-۱: ۳دا( .اْلَملِكُ 

  ًمتراً أي ما  ۳۰ارتفاعه  لتمثال ضخم جداً اف، كان المشهد بالحق مهيبا

 .  !!وكله مصنوع من الذهب الالمع أدوار ۱۰يوازي عمارة مكونة من 

 !! حن نزن الذهب بالجرام وليس بالطنفن... وال نسأل كم تكلف هذا التمثال 

وال شك أن إعداد هذا التمثال قد استغرق زمنا طويالً وتواترت األنباء داخل 

           الدعاوي  وُوجـِّهََ◌ت ،ع أن يكونزمَ ن االحتفال الضخم المُ اإلمبراطورية ع

حشد من كبار رجال الدولة ممثلين عن جميع إلى  -أو باألحرى األوامر -

ر  الملك الشعوب التي يحكمها  عنمثابة إعالن ليكون سجودهم جميعاً بنبوخذنصَّ
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  .ائر األديان والعباداتوبداية العبادة الجديدة التي تلغي س ،الوالء والطاعة له

وال شك أن كل المدعوين قد عرفوا غرض الدعوة ولم يكن أمامهم مجال 

 .للرفض فرغبات الملك مقدسة وعصيانه جريمة عظمى

  وتم توجيه الدعوة للفتية الثالثة، وقد أصبحوا رجاالً تخطوا الثالثين من

 .سهمأنف أهل البالديحتلون مراكز مرموقة يحسدها عليهم  ،عمرهم

وال نستطيع أن نجزم لماذا لم توجه الدعوة لدانيال؟ هل كان في مهمة بعيدة عن 

ن لالملك أن دانيال هو الزعيم الروحي لليهود وأنه  قد أدرك ربما أم(العاصمة؟ 

   ).يسجد لغير إلهه، ولذا فضـَّل أن يبعده عن االحتفال حتى ال يفسده بعناده

وصلوا طويالً بد أن يكونوا قد اجتمعوا معاً ولكن حنانيا وعزريا وميشائيل ال 

 . وقرروا أن يلبوا دعوة الملك للحضور، ولكنهم لن يسجدوا أبداً لغير إلههم

ن يثيروا غضب الملك برفض فإن مر الموقف بسالم فقد حقنوا الدماء دون أ

وإن ألزمهم بالسجود فهي فرصتهم للشهادة للرب حتى ولو . الحضور

فقد شعروا بصوت هللا ... كروا طويال ماذا سيقولون للملك ولم يف. باالستشهاد

     " م المتكلمين بل روح هللاأنت لن تكونوا"...يهمس داخلهم 

 أكثر  عقل يبهرأن ب كفيالً  الذهبي على التمثالس أشعة الشمس اعكوكان ان

حتفال وانطلق اال بدأ كبار رجال الدولةمعظم  وفي حضور ،الرجال رزانة

ثبات يشرح للحاضرين واجبهم عندما ينطلق صوت العزف، فإ صوت جهوري

 .فريدال يالذهب وثنالأمام بالسجود فوراً ال يكون إال الوالء والخضوع للملك 

 اإلعدام، فإن أي خروج عنبب ـَ قيعاصي في الظروف العادية اعالوإذا كان 

الحرق ستكون عقوبته  - الخاصة الفريدةهذه االحتفالية  يهدد بإفساد - النص

حتى يكون عبرة لمن  أمام جميع الحاضرين )فرن(في أتون النار عالنية 

يتجاسر على إفساد خطة الملك التي وضعها لينقذ مملكته من المصير الذي 

  . ر دانيال للحلميعرفه من تفس
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    مدوياً ليخر الجميع ساجدين خانعين خاضعين ألوامر  عزفالوانطلق

ا الحشد الساجد ظلت هناك ثالثة يد، ولكن وسط هذالملك ومعترفين باإلله الجد

 األولفوالؤهم  .وس مرفوعة شامخة ألنها ال تأتمر بأوامر الملك األرضيرؤ

 وهيكلها، واحترقت المدينة المقدسة نعم لقد تركوا أورشليم منذ سنين، .ل هو

بُّ إِلُهَك الَّذِ «ولكنهم لم ينسوا أبداً أن أول الوصايا هي  ي أَْخَرَجَك ِمْن أَنَا الرَّ

 )۳-۲:۲۰خر( .»أََماِمي الَ يَُكْن لََك آلَِهةٌ أُْخَرى۳. أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْيِت اْلُعبُوِديَّةِ 

نعم لقد سجد آباؤهم للبعل واألوثان مراراً وتكراراً، وها هم اآلن يدفعون الثمن 

 . بالتأديب في السبي لذا فقد عزموا أال يكرروا أخطاء الماضي مهما حدث

    لش��ررم��ز ل ه��و ٦رق��م و. ومض��اعفاته ٦رق��م تك��رار ولع��ل الق��ارئ يالح��ظ             

. آالت للع�زف ٦واس�تخدموا  ٦۰أذرع وارتفاع�ه  ٦ع�رض التمث�ال ف، لنقصأو ا

 .   )۱۳رؤ ( ٦٦٦ز له بالعدد رمَ بل إن الوحش الذي يأتي في نهاية الزمان يُ 

 شكاية الحاقدين* 
أََجابُوا َوقَالُوا ۹ِحينَئٍِذ ِرَجاٌل َكْلَدانِيُّوَن َواْشتََكْوا َعلَى اْليَُهوِد،  ألَْجِل ذلَِك تَقَدَّمَ ۸

رَ  أَْنَت أَيَُّها اْلَملُِك قَْد أَْصَدْرَت ۱۰! األَبَدِ إلى  أَيَُّها اْلَملُِك، ِعشْ «: لِْلَملِِك نَبُوَخْذنَصَّ

ْنِطيِر أَْمًرا بِأَنَّ ُكلَّ إِْنَساٍن يَْسَمُع َصْوَت اْلقَرْ  بَاِب َوالسِّ ِن َوالنَّاِي َواْلُعوِد َوالرَّ

َوَمْن الَ يَِخرُّ ۱۱. َواْلِمْزَماِر َوُكلِّ أَْنَواِع اْلَعْزِف، يَِخرُّ َويَْسُجُد لِتِْمثَاِل الذََّهبِ 

ْلتَُهْم يُوَجُد ِرَجاٌل يَُهوٌد، ا۱۲. َويَْسُجُد فَإِنَّهُ يُْلقَى فِي َوَسِط أَتُّوِن نَاٍر ُمتَّقَِدةٍ  لَِّذيَن َوكَّ

َجاُل لَْم يَْجَعلُوا لََك . َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدنَُغوَ : َعلَى أَْعَماِل ِوالَيَِة بَابِلَ  هُؤالَِء الرِّ

  » يَْسُجُدونَ  آلَِهتَُك الَ يَْعبُُدوَن، َولِتِْمثَاِل الذََّهِب الَِّذي نََصْبَت الَ .أَيَُّها اْلَملُِك اْعتِبَاًرا

 )۱۲-۸: ۳دا(

 وا فهبُّ��الش��امخة لألبط��ال الثالث��ة غ��يظ الهام��ات المنحني��ة  وسوأث��ارت ال��رؤ

-وم��ا أكث��رهم  -وس��نحت الفرص��ة للحاق��دين عل��يهم  يس��تثيرون غض��ب المل��ك

للتخلص من هؤالء المسبيين الذين أتوا ليحتلوا أعلى المراكز ويحرموا أهل البلد 
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أنهم تعمدوا إهانته ول�م يجعل�وا ه وتذكير, سميم فكر الملكوهكذا أسرعوا بت. منها

إدع��اء الغي��رة عل��ى اإلل��ه المحب��وب ال��ذي س��جدوا ل��ه  إل��ىباإلض��افة  ل��ه اعتب��اراً،

عاالً فق��رر وب��الطبع ل��م يك��ن المل��ك ف��ي حاج��ة لم��ن يزي��د غض��به اش��ت .م��رغمين

الذين  غالباً والمثير للعجب والحسرة أن  هؤالء الواشين هم  ......محاكمتهم فوراً 

ولكن ... عجزوا عن تفسير حلم الملك  ال ورفاقه من حكم اإلعدام يومأنقذهم داني

 .غيرتهم جعلتهم ينتظرون أول فرصة ليطعنوهم طعنة الغدر

 غضب الملك* 
������ُر ۱۳ ِحينَئِ������ٍذ أََم������َر نَبُوَخْذنَصَّ

بَِغَضٍب َوَغ�ْيٍظ بِإِْحَض�اِر َش�ْدَرَخ 

 فَ������أَتَْوا. َوِميَش������َخ َوَعْب������َدنَُغوَ 

َج��� . اِل قُ���دَّاَم اْلَملِ���كِ بِه���ُؤالَِء الرِّ
����ُر َوقَ����اَل ۱٤ فَأََج����اَب نَبُوَخْذنَصَّ

ًدا يَا َشْدَرُخ َوِميَش�ُخ «: لَُهمْ  تََعمُّ

َوَعْبَدنَُغَو الَ تَْعبُ�ُدوَن آلَِهتِ�ي َوالَ 

تَْس��ُجُدوَن لِتِْمثَ��اِل ال��ذََّهِب الَّ��ِذي 

فَ������إِْن ُكْن������تُُم اآلَن ۱٥؟نََص������ْبتُ 

يَن ِعْن�����َدَما تَْس�����مَ  ُعوَن ُمْس�����تَِعدِّ

  ودِ ــــَصْوَت اْلقَْرِن َوالنَّاِي َواْلعُ 
��ْنِطيِر َواْلِمْزَم��اِر َوُك��لَّ أَْن��َواِع اْلَع��ْزفِ  بَ��اِب َوالسِّ وا َوتَْس��ُجُدوا إل��ى  َوالرَّ أَْن تَِخ��رُّ

�. لِلتِّْمثَاِل الَِّذي َعِمْلتُهُ  اَعِة تُْلقَ�ْوَن فِ�ي َوَس�ِط أَتُّ�وِن َوإِْن لَْم تَْس�ُجُدوا فَفِ�ي تِْل�َك السَّ

؟. النَّاِر اْلُمتَّقَِدةِ   )۱٥-۱۳: ۳دا( .»َوَمْن ُهَو اِإللهُ الَِّذي يُْنقُِذُكْم ِمْن يََديَّ

  ًولم يكن المل�ك يأب�ه  . فهو ال يحتمل أي إهانة لكبريائه ،استشاط الملك غضبا

 م هذه ــأعطاهه ـــة، ولكنــكثيراً لحرق هؤالء العصاة المارقين فوراً دون محاكم
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 د ـوجـوأنه ال ي ،دواـعوا وسجـذروا وتراجـأنهم اعت رف الجميعـالفرصة حتى يع

 . من يملك شجاعة الوقوف ضده رضعلى وجه األ

رنسى في غمرة الغرور والكبرياء و  :نفسه وتحدى هللا قائالً  نبوخدنصَّ

؟ِذي يُْنقِ���ُذُكْم ِم���ْن يَ���َوَم���ْن ُه���َو اِإلل���هُ الَّ���" ف���يض توي���ا له���ا م���ن كلم���ات   "َديَّ

 .وسيندم عليها بقية العمر ولكنه سيعرف اإلجابة في نفس اليوم..... بالعجرفة

 قبول التحدي* 

ُر، الَ يَْلَزُمنَا أَْن «: فَأََجاَب َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدنَُغَو َوقَالُوا لِلَملِكِ  يَا نَبُوَخْذنَصَّ

يَنَا ِمْن أَتُّوِن .نُِجيبََك َعْن هَذا األَْمرِ  ُهَوَذا يُوَجُد إِلُهنَا الَِّذي نَْعبُُدهُ يَْستَِطيُع أَْن يُنَجِّ

َوإِالَّ فَْلِ◌يَُكْن َمْعلُوًما لََك أَيَُّها . النَّاِر اْلُمتَّقَِدِة، َوأَْن يُْنقَِذنَا ِمْن يَِدَك أَيَُّها اْلَملِكُ 

-۱٦: ۳دا(  .» نَْسُجُد لِتِْمثَاِل الذََّهِب الَِّذي نََصْبتَهُ اْلَملُِك، أَنَّنَا الَ نَْعبُُد آلَِهتََك َوالَ 

۱۸( 

  لم يكن الرجال في موقف يحتمل مسك العصا من الوسط، فهم في مفترق

الحكمة البشرية، فإما أن يسجدوا للوثن  وأطرق ليس فيه مجال للمراوغة 

وإما أن . لسبيويغامروا بفقدان أبديتهم ويقدموا أسوأ قدوة لشعب اليهود في ا

 .يقفوا شامخين غير مشفقين على أجسادهم من لهيب األتون

  ولكن هؤالء الرجال كانوا قد تدربوا منذ حداثتهم على قمع الجسد وإخضاعه

سنوات مكتفين بالطعام  ثالثصاموا عن أطايب الملك لقيادة روح هللا ، حتى لو 

الطاعة الخالدة لذاك الذي هؤالء الرجال المسبيون عاشوا يرددون قصة . النباتي

ألمر هللا، وقصة من رفض بإباء طاعة امرأة  وضع ابنه على المذبح تنفيذاً 

 .ى في غياهب السجن عن أن يفقد طهارتهـَ لقفوطيفار مفضالً أن يُ 

ة على أجسادهم لبضعة لحظات، أتون النار قد يملك قوكان الرجال يعرفون أن 

ى الجسد ـَ لقهم األتون األبدي حيث يُ اجتيازهم لهذا األتون سيمنع عنولكن 

             ..... والنفس كالهما في جهنم ال لدقائق وال ساعات بل أبدية ال تنتهي
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ولكن الحافزاألقوى ولكن الخوف من ذلك المصير لم يكن هو حافزهم الوحيد، 

أمام شعبهم ، بل وجميع الشعوب ... رغبتهم في الشهادة لمن أحبهم وأحبوه  كان

      .  مر األجيال على

 قوة و يجيبون الملك بشموخ وهم ي منهمألواحدة  لم تهتز شعرةلذا و

ُر، الَ يَْلَزُمنَا أَْن نُِجيبََك َعْن هَذا األَْمرِ "مخاطبين إياه بدون ألقاب   ".يَا نَبُوَخْذنَصَّ

 !  لعل هذا األسلوب وحده كان كافياً إلعدامهمو

يَنَاإِ " وعندما نتأمل كلماتهم للملك  ندرك حقيقة هامة، "لُهنَا يَْستَِطيُع أَْن يُنَجِّ

يغير من  مولكن هذا ل! وهي أنهم لم يكونوا على يقين أن هللا سينجيهم من األتون

وإن سمح بموتهم فسوف يقبلون الموت  ،فإن نجاهم فليتمجد اسمهقرارهم، 

  .يسجدوا لهذا الوثن حاشا أنولكن  ..... روربس

  في األفراح فهو إلههم ! بالنجاة رغم أن هللا لم يعدهم ودالسجأبوا لقد

كما في خيرات في الهللا على كل حال  ونشكري, في السراء والضراء واألتراح 

ما , الحلو والمر, الخير والشر, علمني أن أقبل من يديك كل شيء دون تمييزربي " .الضيقات

      ."بي ال يمكن أن يكون إال خيراً وأن أشكرك على كل شيء ألن ما تصنعه , يفرح وما يحزن
 في وسط األتون* 
ُر َغْيظًا َوتََغيََّر َمْنظَُر َوْجِهِه َعلَى َشْدَرَخ َوِميَشَخ ۱۹ ِحينَئٍِذ اْمتَألَ نَبُوَخْذنَصَّ

ا َكاَن مُ  ْعتَاًدا َوَعْبَدنَُغَو، فَأََجاَب َوأََمَر بِأَْن يَْحُموا األَتُوَن َسْبَعةَ أَْضَعاٍف أَْكثََر ِممَّ

ِة فِي َجْيِشِه بِأَْن يُوثِقُوا َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدنَُغَو ۲۰. أَْن يُْحَمى َوأََمَر َجبَابَِرةَ اْلقُوَّ

َجاُل فِي َسَراِويلِِهْم ۲۱. َويُْلقُوُهْم فِي أَتُّوِن النَّاِر اْلُمتَّقَِدةِ  ثُمَّ أُوثَِق هُؤالَِء الرِّ

َوِمْن ۲۲. َوأَْقِمَصتِِهْم َوأَْرِديَتِِهْم َولِبَاِسِهْم َوأُْلقُوا فِي َوَسِط أَتُّوِن النَّاِر اْلُمتَّقَِدةِ 

َجاَل الَِّذيَن َحْيُث إِنَّ َكلَِمةَ اْلَملِِك َشِديَدةٌ َواألَتُوَن قَْد َحِمَي ِجّدًا، قَتََل لَِهيُب ا لنَّاِر الرِّ

َجاِل، َشْدَرُخ َوِميَشُخ ۲۳. َرفَُعوا َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدنَُغوَ  َوهُؤالَِء الثَّالَثَةُ الرِّ

 )۲۳-۱۹: ۳دا( .َوَعْبَدنَُغَو، َسقَطُوا ُموثَقِيَن فِي َوَسِط أَتُّوِن النَّاِر اْلُمتَّقَِدةِ 
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 رفض أوامره لم يستطع الملك المتكبر أن يقبل , 

 ؟ رتكبون هذا الجرمالذي ي مومن ه

 هؤالء الفتية من سبي يهوذا؟ هل هم 

 . العمياءالطاعة اآلخرون  حتى يتعلموبطش غضبه  إذاً سوف يريهم سلطانه

 . األتون سبعة أضعاف عن المعتاد في وقودزيادة كمية الومن فرط غيظه أمر ب

 .لفريسة التي سوف تلتهمهاظار اأنت وارتفعت ألسنة اللهب متراقصة في

 ق�وهم جي�داً ويل رج�اليوثق�وا ال كي الجنودجبابرة إلى  ثم أصدر الملك أوامره

ب�اب األت�ون ودفع�وا الرج�ال  ن�ودجلا ف�ي لحظ�ات قليل�ة ف�تحو. الني�رانفي وس�ط 

ولكنه لم يكن ص�راخ الرج�ال الم�وثقين .... صراخ بشع  ىالثالثة وفي الحال دو

نتيج��ة الح��رارة أمس��كت به��م الني��ران جالدي��ن ال��ذين ب��ل ص��راخ ال ،ف��ي األت��ون

ح�ال الوإذا ك�ان ه�ذا ه�و , ف�ي الح�ال عل�يهم الالفحة المنبعثة م�ن األت�ون فقض�ت

 في الداخل؟ اارج األتون فما بالكم بمخ

 الرابع الشبيه بابن اآللهة* 
ُر اْلَملُِك َوقَاَم ُمْسِرًعا فَأََجابَ ۲٤  : َوقَاَل لُِمِشيِريهِ  ِحينَئٍِذ تََحيََّر نَبُوَخْذنَصَّ

 » أَلَْم نُْلِق ثَالَثَةَ ِرَجال ُموثَقِيَن فِي َوَسِط النَّاِر؟«

 .»َصِحيٌح أَيَُّها اْلَملِكُ «: فَأََجابُوا َوقَالُوا لِْلَملِكِ 

�ْوَن فِ�ي َوَس�ِط النَّ�اِر وَ «: أََجاَب َوقَالَ  َم�ا َها أَنَا نَاِظٌر أَْربََعةَ ِرَج�ال َمْحلُ�ولِيَن يَتََمشَّ

ابِع َشبِيهٌ بِاْبِن اآللَِهةِ  رُ ۲٦. »بِِهْم َضَرٌر، َوَمْنظَُر الرَّ بَ�اِب إل�ى  ثُمَّ اْقتََرَب نَبُوَخْذنَصَّ

يَا َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدنَُغو، يَ�ا َعبِي�َد هللاِ «: أَتُّوِن النَّاِر اْلُمتَّقَِدِة َوأََجاَب، َفَ◌قَالَ 

، اْخُرُج��وا َوتََع��الَ  . فََخ��َرَج َش��ْدَرُخ َوِميَش��ُخ َوَعْب��َدنَُغو ِم��ْن َوَس��ِط النَّ��ارِ . »ْوااْلَعلِ��يِّ
َج��اَل ۲۷ ��َحُن َواْل��ُوالَةُ َوُمِش��يُرو اْلَملِ��ِك َوَرأَْوا ه��ُؤالَِء الرِّ فَاْجتََمَع��ِت اْلَمَراِزبَ��ةُ َوالشِّ

ةٌ َعلَ��ى أَْجَس��اِمِهْم، َوَش��ْعَرةٌ ِم��ْن رُ  ُؤوِس��ِهْم لَ��ْم تَْحتَ��ِرْق، الَّ��ِذيَن لَ��ْم تَُك��ْن لِلنَّ��اِر قُ��وَّ

 )۲۷ -۲٤: ۳دا( .َوَسَراِويلُُهْم لَْم تَتََغيَّْر، َوَرائَِحةُ النَّاِر لَْم تَأِْت َعلَْيِهمْ 
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 بع�����د عب�����ور ص�����دمةو 

الجالدي����ن ال����ذين  احت����راق

دفعوا حي�اتهم ثمن�ا لغطرس�ة 

الجم�����ع أن ظ�����ر أنت .المل�����ك

يس������مع ص������راخ الرج������ال 

ولكن ه�ذا ل�م يح�دث  ,الثالثة

ذوا يتمشون في وس�ط بل أخ

وجحظت عينا الملك  األتون

وان�����تفض وه�����و يستش�����ير 

 فقد وجد , الجمع المحيط به

 
أربعة رجال يتمشون وسط النيران ومنظر الرابع أشد بهاًء حت�ى ظ�ن المل�ك أن�ه 

 . قد يكون ابناً لآللهة

   ليص�ف ب�ه م�ا " اب�ن اآلله�ة"وال ندري لماذا اختار المل�ك ه�ذا اللف�ظ بال�ذات

 ه وهل هو روح هللا الذي كشف له سر هذا الشخص العجيب؟ يرا

خرج�وا س�المين مع�افين ف ، ليخرج�وا إلي�ه لرجالاقترب من باب األتون منادياً اف

  !فقط وثاقهمفلم يحترق سوى ! شعرة منهمالنار تحرق دون أن 

 ,بقى ألنه لهذا أتى وتجس�د...  وبقى واحد وهو ابن اإلله... الرجال الثالثةخرج 

 فل�م تع�د ني�ران... ويجعله�ا ت�ذكاراً للقي�ود المحترق�ةي يكت�وي ه�و بن�ار األت�ون ك

 .للرجال الثالثة عالمة موت بل رمزاً للحياة الجديدة التي نالوها األتون

 لوَّ َح� ي�ومألم يكن هذا هو بالضبط عمل اب�ن اإلل�ه عل�ى الص�ليب ... تأملوا معي 

دة لك�ل م�ن ي�ؤمن ب�ه فتنح�ل رباط�ات مفتاح الحياة الجديإلى  آلة اإلعدام المرعبة

ن خ�الل قص�ة ه�ؤالء الرج��ال أن لق�د أراد الق��دير م�خطاي�اه فيص�ير ح�راً طليق�اً، 

  .يفتح أعيننا عما هو مزمع أن يفعل قبل حدوثه بعدة قرون
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 نه�ا تحررن�اإ !حرقت قي�ودهم دون مالبس�هم التيالنيران  ونرى بركة التجربة في

إَِذا اْجتَْزَت فِي اْلِميَاِه فَأَنَا َمَعَك، َوفِي األَْنَه�اِر ۲" دون أن تؤذينا  من قيود الخطية

  )۲:٤۳أش( "إَِذا َمَشْيَت فِي النَّاِر فَالَ تُْلَذُع، َواللَِّهيُب الَ يُْحِرقُكَ . فَالَ تَْغُمُركَ 
   أتون التجارب!! 

 هللايس�مح لم�اذا : متس�ائلينالتجارب ونبدأ في الش�كوى  ما نتذمر ونتبرم فيعادة 

وأكب�ر دلي�ل  !أن هللا يمن�ع التج�ارب ع�ن أوالده؟ قال ومن.... بالتجارب ألوالده؟

 . على ذلك مئات القصص التي يمتلئ بها الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة

 كثيرة أشهرها التنقية والترقية إن التجارب قد تأتي ألسباب: 

 يلج�أف, تض�يع أب�ديتهمق�د و تقي�دهم يج�د هللا أن أوالده به�م خطي�ة أحياناً  :للتنقية 

هك�ذا , الفتي�ة ب�ل لق�د أح�رق وث�اقهم فاألتون ل�م ي�ؤذِ  .هم منهاالتجارب ليخلصإلى 

 .الخطية القاتلة للنفسيخلصهم من قيود يسمح هللا ألوالده بالتجارب ل

 درج�ة أعل�ى فيبع�ث ل��ه إل�ى  ترقيت�هب  شخص�اً س�عى هللا أن يك�افئ ق�د ي :للترقي�ة

علم�اً أن ... .شهادة أعل�ى إلى  يجتازه الطالب لينتقل الذي تشبه االمتحان ،تجربة

ق ف���ي قدرت���ه عل���ى اجتي���از هللا ال يرس���ل ه���ذا الن���وع م���ن التج���ارب إال لم���ن يث���

كم��ا فع��ل م��ع أبين��ا إب��راهيم  ي��وم طل��ب من��ه ذب��ح إس��حاق وم��ع الم��رأة  ,االمتح��ان

    . الكنعانية يوم قال لها ال يؤخذ خبز البنين ويطرح للكالب
   من هللا أن يحل كل مشاكلنا بمعجزاته؟ هل نطلب 

 .حدوثها طلب المعجزة من القدير والصالة بلجاجة من أجلنا يحق لبالطبع 

  .تظل هي االستثناء وليست القاعدة هانفإورغم كثرة المعجزات 

  ! كثيراً ما يُحبَط.... واإلنسان الذي يربط إيمانه بحدوث المعجزة

 !  والخصومة مع هللا أو حتى إنكاره  التذمر بلإلى  وقد يصل به األمر

 لذا فإننا يجب أن نثق أن من قدم ابنه الوحيد على عود الصليب ليس في حاجة
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          :ونتسلح بكلمات بولس الرسول.ثبات محبته بالمزيد من المعجزاتإإلى 

بِّ نَُموتُ " بِّ نَِعيُش، َوإِْن ُمْتنَا فَلِلرَّ بِّ فَإِْن . إِْن ِعْشنَا فَلِلرَّ ِعْشنَا َوإِْن ُمْتنَا فَلِلرَّ

وقياساً على ذلك نقول أيضاً إن كنا مرضى أم أصحاء، ) ۸: ۱٤رو" (.نَْحنُ 

 .  لك يا رب دوماً فنحن ... نصـَفين، مـُضطـَهدين أم مكرمينمظلومين أم مـُ 

  ى إال أننا يجب أن نذكر أن  ،هؤالء الرجال لحكمة يعلمها وإذا كان هللا قد نجَّ

ل الق��ديس بوليك��اربوس س��لموا أرواحه��م الط��اهرة وس��ط الني��ران مث��ق��د أ نيكثي��ر

                  .... ول���م يت���دخل هللا لينق���ذه بمعج���زة ال���ذي ك���ان ش���يخاً هَِرم���اً◌ً  أس���قف س���ميرنا

أخ�دم  عام�اً  ۸٦إن ل�ي " :ق�ائالً من النار وش�هد لل�رب لم يجزع هذا الشهيد الذي 

  !"؟اآلن  فكيف أخونه المسيح ولم يصنع بي سوءاً 

 .النار بشجاعة وأسلم روحه الطاهرة بيد مخلصه الصالحإلى  تقدم ثم

 ه�ي الفرص�ة الوحي�دة الت�ي ق�د تك�ون ومهما كان س�بب التجرب�ة وص�عوبتها ف

إال أنه�م ل�م  ,له�ؤالء الرج�ال  شرةفترة ععلى قدر طول ف .تجعلنا نتالقى مع هللا

واآلن لنفترض أنن�ا نس�أل ! ألتونيتالمسوا معه ويروه وجها لوجه إال هناك في ا

واإلجاب�ة قطع�اً " هل تودون لو لم تمروا بهذه التجرب�ة أص�الً؟: "هؤالء الرجال 

أن نلغي من عمرنا أعظم وأمجد لحظاته؟ فما العمر إال  يمكنكيف ... "معروفة 

    ".فيها ابن هللا في وسط األتون أعظمها اللحظة التي رأيناو... لحظة 

  الَ تََخ�ْف ألَنِّ�ي « :في وسط أتون التجارب فث�ق ف�ي إله�ك القائ�لهكذا إن كنت

إَِذا اْجتَْزَت فِي اْلِميَ�اِه فَأَنَ�ا َمَع�َك، َوفِ�ي األَْنَه�اِر ۲. لِي أنت .َدَعْوتَُك بِاْسِمكَ . فََدْيتُكَ 

بُّ ۳. كَ إَِذا َمَشْيَت فِي النَّ�اِر فَ�الَ تُْل�َذُع، َواللَِّهي�ُب الَ يُْحِرقُ�. فَالَ تَْغُمُركَ  ألَنِّ�ي أَنَ�ا ال�رَّ

وُس إِْسَرائِيَل، ُمَخلُِّصكَ    )۳-۱: ٤۳أش. (»إِلُهَك قُدُّ

 ولكنك ستكون أكثر التجربة عنك هللا أن يرفع تطلب من نأطبعاً حقك  منو ،

 ,لتأخ�ذ بركته�ا من�ه أن يعطي�ك ق�وة الحتماله�ا اً لب�ابش�كر ط من�ه هاتتقبل إذانضجاً 

 ."حمالً أخف بل كتفين أقوىلست أصلي طالباً ": وقل له
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ر*   يمجد إله الفتية نبوخدنصَّ

ُر َوقَالَ   :فَأََجاَب نَبُوَخْذنَصَّ

تَبَاَرَك إِلهُ َش�ْدَرَخ َوِميَش�َخ َوَعْب�َدنَُغَو، الَّ�ِذي أَْرَس�َل َمالََك�هُ َوأَْنقَ�َذ َعبِي�َدهُ الَّ�ِذيَن « 

ْسلَُموا أَْجَساَدُهْم لَِكْيالَ يَْعبُُدوا أَْو يَْسُجُدوا ِإللٍه اتََّكلُوا َعلَْيِه َوَغيَُّروا َكلَِمةَ اْلَملِِك َوأَ 

�وِء ۲۹. َغْيِر إِلِهِهمْ  �ٍة َولَِس�اٍن يَتََكلَُّم�وَن بِالسُّ فَِمنِّي قَْد َصَدَر أَْمٌر بِأَنَّ ُكلَّ َشْعٍب َوأُمَّ

ْربً�ا إِْربً�ا، َوتُْجَع�ُل بُيُ�وتُُهْم َعلَى إِلِه َشْدَرَخ َوِميَش�َخ َوَعْب�َدنَُغَو، فَ�إِنَُّهْم يَُص�يَُّروَن إِ 

َي هَكَذا  . »َمْزبَلَةً، إِْذ لَْيَس إِلهٌ آَخُر يَْستَِطيُع أَْن يُنَجِّ
 .اْلَملِ�ُك َش�ْدَرَخ َوِميَش�َخ َوَعْب�َدنَُغَو فِ�ي ِوالَيَ�ِة بَابِ�لَ  )أعطاهم ترقي�ة(ِحينَئٍِذ قَدََّم ۳۰

 )۳۰-۲۸: ۳دا(

 وص�ياحاً  ل�ذي ه�دد وتوع�د وم�أل ال�دنيا ص�راخاً المل�ك ا........ !! مرة أخرى 

؟"َقائالً  منذ دقائق  بإل�ه الفتي�ة اآلن يعت�رف " َمْن ُهَو اِإللهُ الَِّذي يُْنقُِذُكْم ِمْن يََديَّ

َحقًّ�ا إِنَّ إِلَهُك�ْم إِل�هُ «فسر دانيال له الحل�م وق�ال  األولى يوم مرة وكانت ال ,الثالثة

  )٤۷: ۲دا(. »َكاِشُف األَْسَرارِ وِك وَ اآللَِهِة َوَربُّ اْلُملُ 

أن أظه�ر هللا ل�ه قوت�ه لث�اني إل�ى  كبريائ�هس�ابق سى كالمه وع�اد لانتالملك  ولكن

بارك اإلله الذي أنق�ذ عبي�ده ال�ذين تح�دوا المل�ك وك�ادوا يموت�ون ف, مرة مع الفتية

 .حتى ال يعبدوا آلهة غريبة

  جي هكذاال يوجد إله آخر يستطيع أن ينواعترف الملك بأنه...  

 !!!ويصبح بيته مزبل�ة قتلهذا اإلله سي هينر أمر بأن من ياصدزاد على هذا بإو

 .....وأعطاهم مناصب رفيعة في والية بابل الرجال الثالثةالملك وكافأ 

روهكذا كان  �دوا طالم�ا واحداً من سلسلة طويلة م�ن الطغ�اة ال�ذين  نبوخدنصَّ تَوعَّ

ال يوجد إل�ه آخ�ر يس�تطيع أن فوا مرغمين أنه المؤمنين بأشنع العقوبات ثم اعتر

 . ينجي هكذا

 



 الفتية الثالثة في األتون* 
 

  48  
 

  عزريا ةصال* 

ر قراءاتها عن االنتق�ال م�ن بِّ ـَ عـُ التي ت) أبو غلمسيس(وتـُقرأ في ليلة سبت الفرح 

وآي�ات  .ألنهم كانوا في ِعداد األموات ولكنهم قاموا بق�وة إلهه�مالموت إلى الحياة 

  .ضمن األسفار القانونية الثانية سفر دانيالفي تتمة  فقط هذه التسبحة مذكورة 

ريا زَ عَ  قفَ وَ  .بَ ين الرَّ اركِ بَ بحين هللا ومُ سَّ مُ  هيبِ اللَ  سطِ ون في وَ شُّ تمَ فكانوا يَ  

 :وقال النارِ  سطِ ي وَ اه فِ فَ  حَ تَ كذا وفَ ى هَ لَّ وصَ 

 نك عادلٌ أل  .ورهُ الدُ إلى  دٌ جَّ مَ ك مُ واسمُ  ميدٌ نا وحَ بائِ آ لهُ إ ا الربُّ هَ يُ أ أنت كارَ بَ مُ  

  .حكامك حقأعمالك كلها صدق وطرقك استقامة وجميع أما صنعت و يعِ مِ في جَ 

بائنا المقدسة آحكام حق في جميع ما جلبت علينا وعلى مدينة أجريت أوقد 

ثمنا أذ قد خطئنا وإ اجل خطاياننك بالحق والحكم جلبت جميع ذلك ألورشليم ألأ

نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل  جرمنا في كل شيء و لمأمرتدين عنك و

نما إوصيتنا لكي يكون لنا خير فجميع ما جلبت علينا وجميع ما صنعت بنا أبما 

ثمة وكفرة ذوي بغضاء وملك أعداء أيدي أإلى  سلمتناأصنعته بحكم حق ف

واهنا فقد صرنا أن نفتح أفن ليس لنا رض واآلظالم شر من كل من على األ

جل اسمك وال االنقضاء ألإلى  لقانتين لك فال تخذلناخزيا وعارا لعبيدك وا

ق عبدك اسحإبراهيم خليلك وإجل تنقض عهدك وال تصرف رحمتك عنا أل

نك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي أالذين قلت لهم   سرائيل قديسكإو

ذالء أمة ونحن اليوم أيها الرب اقل عددا من كل ألقد جعلنا  على شاطئ البحر

و ليس لنا في هذا الزمان رئيس وال نبي وال قائد   جل خطايانارض ألاأل في كل

 مامك أوال محرقة وال ذبيحة وال تقدمة وال بخور وال موضع لتقريب البواكير 

وكمحرقات  رواحنا اقبلنا أو لنيل رحمتك ولكن النسحاق نفوسنا وتواضع 

مامك اليوم أتنا الكباش والثيران وربوات الحمالن السمان هكذا فلتكن ذبيح

ن بكل قلوبنا ونتقيك نا نتبعك اآلإ حتى ترضيك فانه ال خزي للمتوكلين عليك 
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نقذنا على أفتك وكثرة رحمتك وأفال تخزنا بل عاملنا بحسب ر ونبتغي وجهك

روا عبيدك أيها الرب وليخجل جميع الذين أعط المجد السمك أحسب عجائبك و

 أنت نكأهم ولتحطم قوتهم و ليعلموا المساوئ وليخزوا ساقطين عن كل اقتدار

 له وحدك المجيد في كل المسكونةالرب اإل

تون بالنفط والزفت والمشاقة لقوهم يوقدون األأو لم يزل خدام الملك الذين  

شر واحرق أنتو ربعين ذراعا أتون تسعا وفارتفع اللهيب فوق األ والزرجون

 ب عزريا فنزل مالك الربصحاأما أتون من الكلدانيين الذين صادفهم حول األ

تون ريحا ذات تون وجعل وسط األتون وطرد لهيب النار عن األداخل األإلى 

 ندى تهب فلم تمسهم النار البتة ولم تسؤهم ولم تزعجهم 

 ة الثالثة فتية تسبح* 

  والتسبيح وسط األلم هو  ....تنطلق هذه التسبحة الرائعة من عمق أتون النار

ف�إن م�ن يس�بح هللا ال يري�د من�ه ش�يئاً , نه يخلو من الطلبةأعلى درجات الصالة أل

وال�نص الكام�ل لتل�ك المقطوع�ة الفري�دة الت�ي تغن�ى به�ا , بل هو هائم  في محبت�ه

وهذا هو الهوس الثالث الذي ) ۹۰ -٥۱: ۳تتمة دانيال (  في نجده, الفتية الثالثة 

العاقل�ة  -ة ك�ل الخليق�ة تصليه الكنيسة في تسبحة كل ليلة وفيه يدعو الفتي�ة الثالث�

 .  أن تشترك معهم في تسبيح الرب ومباركة اسمه القدوس -وغير العاقلة 

 ن تك�ون آخ�ر ذك�رىأوم�ا أروع ... ولم يرد أي ذكر آخر للفتية الثالثة فيما بع�د 

 .لهم هي ذلك الموقف عظيم

ع�ن المحف�ل والحاض�ر بروح�ه معه�م، بجس�ده ولعل دانيال كان هو ذل�ك الغائ�ب 

شك أنه عندما عرف بما حدث تمن�ى ل�و ك�ان معه�م ليش�اركهم تل�ك الش�هادة، وال 

ولكنه�ا س�تأتي حتم�اً ول�و ف�ي ... ولكن هللا ما كان ليحرم دانيال من تلك الفرص�ة 

  . جب األسود بعد عشرات السنين
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  ش�هد ي ،قص�ة أغ�رب م�ن الخي�اليروي لنا اإلصحاح الرابع م�ن س�فر داني�ال

 ,ىنسَ ـُ ي�� درس��اً ال لقن��هعظم��ة إل��ه الس��موات ال��ذي  ع��ننفس��ه ب نبوخ��ذ نص��ر فيه��ا

يق��ص في��ه قص��ته عل��ى ك��ل ممال��ك األرض وفي��ه , أج��رأ مرس��وم ملك��ي فأص��در

 .لملكا رآهوتبدأ القصة بحلم غريب  .يحكي معامالت هللا العجيبة معه

 نبوخذنصر يروي قصته* 
ُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة السَّاِكنِيَن فِي األَْرِض ۱ َر اْلَملِِك إِلَى ُكلِّ الشُّ ِمْن نَبُوَخْذنَصَّ

، َحُسَن ۲. لِيَْكثُْر َسالَُمُكمْ : ُكلَِّها اَآليَاُت َواْلَعَجائُِب الَّتِي َصنََعَها َمِعي هللاُ اْلَعلِيُّ

َملَُكوتُهُ َملَُكوٌت ! آيَاتُهُ َما أَْعظََمَها، َوَعَجائِبُهُ َما أَْقَواَها۳. ْن أُْخبَِر بَِهاِعْنِدي أَ 

 )جيل فجيل( .أَبَِديٌّ َوُسْلطَانُهُ إِلَى َدْوٍر فََدْورٍ 
��ُر قَ��ْد ُكْن��ُت ُمْطَمئِنًّ��ا فِ��ي بَْيتِ��ي َونَاِض��ًرا فِ��ي قَْص��ِري٤ ا َرأَْي��ُت ُحْلًم��٥. أَنَ��ا نَبُوَخْذنَصَّ

َعنِ��ي، َواألَْفَك��اُر َعلَ��ى فَِراِش��ي َوُرَؤى َرْأِس��ي أَْفَزَعْتنِ��ي فََص��َدَر ِمنِّ��ي أَْم��ٌر ٦. فََروَّ

فُ��ونِي بِتَْعبِي��ِر اْلُحْل��مِ  ِحينَئِ��ٍذ َحَض��َر ۷. بِإِْحَض��اِر َجِمي��ِع ُحَكَم��اِء بَابِ��َل قُ��دَّاِمي لِيَُعرِّ

��َحَرةُ َواْلَكْل��َدانِيُّوَن َوالْ  ُم��وَن، َوقََصْص��ُت اْلُحْل��َم َعلَ��ْيِهْم، فَلَ��ْم اْلَمُج��وُس َوالسَّ ُمنَجِّ

فُونِي بِتَْعبِيِرهِ   )۷-۱: ٤دا( .يَُعرِّ

 األول�ى ف�ي حل�م التمث�ال ال�ذي , لقد سبق وتعامل هللا م�ع نبوخ�ذ نص�ر م�رتين

 ص�ة الفتي�ة واألت�ون عن�دما رأىقوالثاني�ة ف�ي  )۲دا(أخبره به داني�ال وفس�ره ل�ه 

إال أن�ه , وفي المرتين اعت�رف المل�ك بعظم�ة هللا وقدرت�ه) ۳اد(قدرة هللا العظيمة 

عمي�ق , طوي�ل األن�اة إلهن�اولك�ن , بمعامالت هللا معه ف�ي الم�رتين طويالً  لم يتأثر

 ...ه الملكآهنا نراه يتعامل مع الملك بنفسه عن طريق حلم رو, المحبة للخطاة

 ���م حك���ه يك���ان المل���ك ف���ي ذل���ك الوق���ت ق���د انته���ى م���ن فتوحات���ه الت���ي جعلت

مم�ا  ،تخض�ع ل�ه ش�عوب األرض معظ�مامبراطورية مترامي�ة األط�راف وكان�ت 
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ش��عور بالكبري��اء  فتحول��ت إل��ىالثق��ة  انحرف��ت ه��ذهاد ثق��ة ف��ي نفس��ه ودجعل��ه ي��ز

 ...والعظمة

ووس��ط ه��ذا االس��تقرار والتب��اهي ت��دخل هللا ليتعام��ل م��ع ه��ذا المل��ك وينق��ذه م��ن 

يِر، بَ�ْل بِ�أَْن يَْرج�َع إِنِّي ..  ألن الرب يقول عن نفسه كبريائه �رِّ الَ أَُس�رُّ بَِم�ْوِت الشِّ

يُر َعْن طَِريقِِه َويَْحيَا رِّ ِديئَةِ . الشِّ  )۱۱: ۳۳حز( .اِْرِجُعوا، اْرِجُعوا َعْن طُُرقُِكُم الرَّ

  أفك��اره وأفزعت��هم��ن عين��ي المل��ك  ن��وم الط��ار أب��دأت القص��ة بحل��م مف��زع، 

ل�م يمتح�نهم  بمعرف�ة الحل�م  هولكن� ،يس�تدعي الس�حرة والمنجم�ين كعادت�ه أسرعف

ل�م اختلفت التفاسير وفحلمه عليهم قص بل , يره كما حدث في المرة السابقةفسوت

  .أحس بخداعهم لهوبأي منها  الملكيقتنع 

 الحلم الغريبالملك يطلب من دانيال تفسير * 

ُر َكا ْسِم إِلِهي، َوالَِّذي فِيِه ُروُح أَِخيًرا َدَخَل قُدَّاِمي َدانِيآُل الَِّذي اْسُمهُ بَْلطََشاصَّ

وِسيَن، فَقََصْصُت اْلُحْلَم قُدَّاَمهُ   :اآللَِهِة اْلقُدُّ

���ُر، َكبِي���ُر اْلَمُج���وِس، ِم���ْن َحْي���ُث إِنِّ���ي أَْعلَ���ُم أَنَّ فِي���َك ُروَح اآللَِه���ِة « يَ���ا بَْلطََشاصَّ

، فَأَْخبِْرنِي بِ�رُ  وِسيَن، َوالَ يَْعُسُر َعلَْيَك ِسرٌّ . َؤى ُحْلِم�ي الَّ�ِذي َرأَْيتُ�هُ َوبِتَْعبِي�ِرهِ اْلقُدُّ

أَنِّ�ي ُكْن�ُت أََرى فَ�إَِذا بَِش�َجَرٍة فِ�ي َوَس�ِط األَْرِض : فَُرَؤى َرْأِسي َعلَى فَِراِش�ي ِه�يَ 

�َماِء َوَمْنظَُرَه�ا إِلَ�ى . َوطُولَُها َعِظيمٌ  َها إِلَى السَّ فََكبَُرِت الشََّجَرةُ َوقَِويَْت، فَبَلََغ ُعلُوُّ

أَْوَراقَُها َجِميلَ�ةٌ َوثََمُرَه�ا َكثِي�ٌر َوفِيَه�ا طََع�اٌم لِْلَجِمي�ِع، َوتَْحتََه�ا . أَْقَصى ُكلِّ األَْرضِ 

��َماِء، َوطَِع��َم ِمْنَه��ا ُك��لُّ  ، َوفِ��ي أَْغَص��انَِها َس��َكنَْت طُيُ��وُر السَّ اْس��تَظَلَّ َحيَ��َواُن اْلبَ��رِّ

وٍس نَ�َزَل ِم�َن ُكْنُت أََرى فِ�ي ُرَؤى َرْأِس�ي َعلَ�. اْلبََشرِ  ى فَِراِش�ي َوإَِذا بَِس�اِهٍر َوقُ�دُّ

ٍة َوقَ���اَل هَك���َذا ���َماِء، فََص���َرَخ بِِش���دَّ ���َجَرةَ، َواْقِض���بُوا أَْغَص���انََها، : السَّ اْقطَُع���وا الشَّ

يُ��وُر ِم��ْن َواْنثُ��ُروا أَْوَراقََه��ا، َواْب��ُذُروا ثََمَرَه��ا، لِيَْه��ُرَب اْلَحيَ��َواُن ِم��ْن تَْحتَِه��ا َوالطُّ 

َولِكِن اْتُرُكوا َساَق أَْصلَِها فِ�ي األَْرِض، َوبِقَْي�ٍد ِم�ْن َحِدي�ٍد َونَُح�اٍس فِ�ي  .ْغَصانَِهاأَ 

��َماِء،  َوْل��يَُكْن نَِص��يبُهُ َم��َع اْلَحيَ��َواِن فِ��ي ُعْش��ِب ُعْش��ِب اْلَحْق��ِل، َوْليَْبتَ��لَّ بِنَ��َدى السَّ
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، َوْلِ◌يُْع�طَ قَْل�َب َحيَ�َواٍن، َوْل�تَْمِض َعلَْي�ِه َس�ْبَعةُ لِيَتََغيَّْر قَْلبُهُ َعِن اِإلْنَسانِيَّةِ . اْلَحْقلِ 

وِسيَن، لَِكْى تَْعلََم األَْحيَاءُ  هَذا األَْمُر بِقََضاِء السَّاِهِريَن، َواْلُحْكمُ . أَْزِمنَةٍ   بَِكلَِمِة اْلقُدُّ

أَنَّ اْلَعلِ���يَّ ُمتََس���لِّطٌ فِ���ي َمْملََك���ِة 

ُء، النَّ���اِس، فَيُْعِطيَه���ا َم���ْن يََش���ا

���َب َعلَْيَه���ا أَْدنَ���ى النَّ���اسِ  . َويُنَصِّ
ه������َذا اْلُحْل������ُم َرأَْيتُ������هُ أَنَ�������ا ۱۸

��َر اْلَملِ��كَ  ��ا أَْن��َت يَ��ا . نَبُوَخْذنَصَّ أَمَّ

���ُر فَبَ���يِّْن تَْعبِي���َرهُ، ألَنَّ  بَْلطََشاصَّ

ُك���������لَّ ُحَكَم���������اِء َمْملََكتِ���������ي الَ 

فُ���������ونِي  يَْس���������تَِطيُعوَن أَْن يَُعرِّ

���. بِ���التَّْعبِيرِ  ا أَْن���َت فَتَْس���تَِطيُع، أَمَّ

ألَنَّ فِي�������������َك ُروَح اآللَِه�������������ِة 

وِسينَ    )۱۸ -۸: ٤دا( .»اْلقُدُّ
 ةً، ": ما أصدق قول الوحي على لسان أليهو  في سفر أيوب لِكنَّ هللاَ يَتََكلَُّم َمرَّ

ُس�قُوِط َس�بَاٍت َعلَ�ى فِي ُحْلٍم فِي ُرْؤيَ�ا اللَّْي�ِل، ِعْن�َد ۱٥. َوبِاْثنَتَْيِن الَ يُالَِحظُ اِإلْنَسانُ 

ِحينَئِ��ٍذ يَْكِش��ُف آَذاَن النَّ��اِس َويَْخ��تُِم َعلَ��ى ۱٦. النَّ��اِس، فِ��ي النَُّع��اِس َعلَ��ى اْلَمْض��َجعِ 

ُج��ِل، ۱۷تَ��أِْديبِِهْم،  َل اِإلْنَس��اَن َع��ْن َعَملِ��ِه، َويَْك��تَُم اْلِكْبِريَ��اَء َع��ِن الرَّ لِيَْمنَ��َع ۱۸لِيَُح��وِّ

َواِل بَِحْربَِة اْلَمْوتِ  نَْفَسهُ َعِن اْلُحْفَرةِ   )۱۸-۱٤: ۳۳أي" (.َوَحيَاتَهُ ِمَن الزَّ

 تعلم أن يث�ق استدعى الملك دانيال ألنه , عندما عجز الجميع عن تفسير الحلم

اس��تطاع أن يحم��ل روح اآلله��ة القدوس��ين ف داني��ال كاش��ف األس��رار ال��ذي  ف��ي

الث�الوث (اآلله�ة ل�م يك�ن يع�رف ه�ؤالء  ورغم أن�ه, يعرف حلمه السابق وتفسيره

وهكذا طلب م�ن داني�ال أن يفس�ر .... قدرة هذا اإلله ولكنه كان يثق في ,)القدوس

 ...له الحلم وبدأ يقص عليه حلمه

 كانت قصة الحلم تدور حول شجرة عظيمة بلغت إلى علو السماء في طولها, 
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أغصانها سكنت  ير وتحتها استظلت الحيوانات وبينأوراقها جميلة وثمرها وف 

 . الطيور ومن ثمارها أكل جميع بني البشر

  وفجأة نزل قدوس من السماء وأمر بقطع الشجرة وبعثرة أوراقها وطرد

ولكنه لم يأمر بقطعها من , الحيوانات من تحتها والطيور من بين أغصانها

 ...جذورها بل أمر بترك ساقها في األرض مع ربطه بقيود من حديد ونحاس

 يترك�وه  أمر الق�دوس أن ,ة غريبة من الشجرة إلى إنسانوانتقل الكالم بطريق

ويظ�ل هك�ذا ى قل�ب حي�وان ـَ يبتل بندى السماء ويتغير قلبه ويُعط�لبين الحيوانات 

لكي يعل�م الجمي�ع أن العل�ي متس�لط عل�ى ممال�ك الن�اس يعطيه�ا  ة أزمنةلمدة سبع

 ...وانتهى الملك من رواية الحلم وانتظر التفسير من دانيال. لمن يشاء

 تفسير الحلم* 

ُر َساَعةً َواِح�َدةً َوأَْفَزَعْت�هُ أَْفَك�اُرهُ  أََج�اَب . ِحينَئٍِذ تََحيََّر َدانِيآُل الَِّذي اْسُمهُ بَْلطََشاصَّ

�ُر، الَ يُْفِزُع�َك اْلُحْل�ُم َوالَ تَْعبِي�ُرهُ «: اْلَملُِك َوقَ�الَ  �ُر . »يَ�ا بَْلطََشاصَّ فَأََج�اَب بَْلطََشاصَّ

اَلشََّجَرةُ الَّتِي َرأَْيتََها، الَّتِ�ي . َسيِِّدي، اْلُحْلُم لُِمْبِغِضيَك َوتَْعبِيُرهُ ألََعاِديكَ يَا «: َوقَالَ 

�َماِء، َوَمْنظَُرَه�ا إِلَ�ى ُك�لِّ األَْرِض، َوأَْوَراقَُه�ا َه�ا إِلَ�ى السَّ  َكبَُرْت َوقَِويَ�ْت َوبَلَ�َغ ُعلُوُّ

، َوفِ��ي َجِميلَ��ةٌ َوثََمُرَه��ا َكثِي��ٌر َوفِيَه��ا طََع��ا ٌم لِْلَجِمي��ِع، َوتَْحتََه��ا َس��َكَن َحيَ��َواُن اْلبَ��رِّ

��َماِء، إِنََّم���ا ِه���َي أَْن���َت يَاأَيَُّه��ا اْلَملِ���ُك، الَّ���ِذي َكبُ���ْرَت  أَْغَص��انَِها َس���َكنَْت طُيُ���وُر السَّ

َماِء، َوُسْلطَانَُك إِلَ�ى أَ  ْيَت، َوَعظََمتَُك قَْد َزاَدْت َوبَلََغْت إِلَى السَّ . ْقَص�ى األَْرضِ َوتَقَوَّ

��َماِء َوقَ��الَ  وًس��ا نَ��َزَل ِم��َن السَّ ��َجَرةَ : َوَحْي��ُث َرأَى اْلَملِ��ُك َس��اِهًرا َوقُدُّ اْقطَُع��وا الشَّ

َوأَْهلُِكوَها، َولِكِن اْتُرُكوا َساَق أَْصلَِها فِي األَْرِض، َوبِقَْي�ٍد ِم�ْن َحِدي�ٍد َونَُح�اٍس فِ�ي 

، َحتَّى تَْمِضَي ُعْشِب اْلَحْقِل، َوْليَْبتَلَّ بِنَدَ  َماِء، َوْليَُكْن نَِصيبُهُ َمَع َحيََواِن اْلبَرِّ ى السَّ

فَه�َذا ُه�َو التَّْعبِي�ُر أَيَُّه�ا اْلَملِ�ُك، َوه�َذا ُه�َو قََض�اُء اْلَعلِ�يِّ الَّ�ِذي . َعلَْيِه َسْبَعةُ أَْزِمنَ�ةٍ 

يَْطُرُدونََك ِم�ْن بَ�ْيِن النَّ�اِس، َوتَُك�وُن ُس�ْكنَاَك َم�َع َحيَ�َواِن : يَأْتِي َعلَى َسيِِّدي اْلَملِكِ 

�َماِء، فَتَْمِض�ي َعلَْي�َك َس�ْبَعةُ  اْلبَرِّ َويُْطِعُمونََك اْلُعْشَب َكالثِّيَراِن، َويَبُلُّونََك بِنََدى السَّ

َوَحْي�ُث . لنَّ�اِس َويُْعِطيَه�ا َم�ْن يََش�اءُ أَْزِمنٍَة َحتَّى تَْعلََم أَنَّ اْلَعلِيَّ ُمتََسلِّطٌ فِي َمْملََكِة ا
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�َماَء  أََمُروا بِتَْرِك َساِق أُُصوِل الشََّجَرِة، فَإِنَّ َمْملََكتََك تَْثبُُت لََك ِعْن�َدَما تَْعلَ�ُم أَنَّ السَّ

ايَ�اَك بِ�اْلبِرِّ لِذلَِك أَيَُّها اْلَملُِك، فَْلتَُكْن َمُش�وَرتِي َمْقبُولَ�ةً لَ�َدْيَك، َوفَ�اِرْق َخطَ . ُسْلطَانٌ 

ْحَمِة لِْلَمَساِكيِن، لََعلَّهُ يُطَاُل اْطِمْئنَانُكَ   )۲۷ -۱۹ :٤دا( .»َوآثَاَمَك بِالرَّ

  أعده هللا للمل�كهول القضاء الذي  منفزع فكان التفسير واضحاً أمام دانيال ,

والحظ المل�ك ه�ذا التغيي�ر وطل�ب من�ه أن يخب�ره بالحقيق�ة كيفم�ا  .تهوتغيرت هيئ

ئ�ه يك�ون ه�ذا الحل�م ألعدا أن ف�ي لباق�ة تعاطف دانيال مع المل�ك وتمن�ى و, نتكا

 ...ثم بدأ بتفسير الحلم وليس له،

  أنه هو المقصود بهذه رة، وهي بالحقيقة المُ واضطر دانيال أن يخبر الملك

                في الغالب هي(أزمنة  ۷القضاء اإللهي سيأتي عليه لمدة وأن , الشجرة

ولكنه أوضح له رحمة هللا الذي سمح بترك أصل الشجرة ليعود ) تسنوا ۷

ملك الحقيقي هو الالعلي هللا نبوخذنصر إلى مملكته بعد أن يكون قد عرف أن 

 . الذي له السلطان وليس أي إنسان مهما عال شأنه

 بكل  نصحالقدم له ف, عالقة صداقة بالملكببط تركان يومن الواضح أن دانيال 

 .عنه وال ينفذ تهديده هللا يعفو فقدك خطاياه تر أدب، فإن

 بالتوب�ة  فه�ا ه�و يك�رز, الكرازة حت�ى لل�وثنيين علىدانيال  رى حرصوهنا ن

 .صر على تقديم النصيحة حتى لو كلفته حياتهيو ،دون أن يخشى بطشه للملك

 تنفيذ الحكم   شهراً قبل ۱۲مهلة * 
َر ا۲۸ ِعْنَد نَِهايَِة اْثنَْي َعَشَر َشْهًرا َكاَن ۲۹. ْلَملِكِ ُكلُّ هَذا َجاَء َعلَى نَبُوَخْذنَصَّ

أَلَْيَسْت هِذِه بَابَِل «: َوأََجاَب اْلَملُِك فَقَالَ ۳۰. يَتََمشَّى َعلَى قَْصِر َمْملََكِة بَابِلَ 

ِة اْقتَِداِري، َولَِجالَِل َمْجِدي؟ َواْلَكلَِمةُ بَْعُد ۳۱» اْلَعِظيَمةَ الَّتِي بَنَْيتَُها لِبَْيِت اْلُمْلِك بِقُوَّ

َماِء قَائِالً  ُر اْلَملِكُ «: بِفَِم اْلَملِِك، َوقََع َصْوٌت ِمَن السَّ إِنَّ : لََك يَقُولُوَن يَا نَبُوَخْذنَصَّ

َويَْطُرُدونََك ِمْن بَْيِن النَّاِس، َوتَُكوُن ُسْكنَاَك َمَع َحيََواِن ۳۲. اْلُمْلَك قَْد َزاَل َعْنكَ 

، َويُطْ  ِعُمونََك اْلُعْشَب َكالثِّيَراِن، فَتَْمِضي َعلَْيَك َسْبَعةُ أَْزِمنٍَة َحتَّى تَْعلََم أَنَّ اْلبَرِّ

 )۳۲-۲۸: ٤دا. (»َوأَنَّهُ يُْعِطيَها َمْن يََشاءُ  اْلَعلِيَّ ُمتََسلِّطٌ فِي َمْملََكِة النَّاسِ 
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  كان��ت مملك��ة باب��ل بالغ��ة

اء ووص�لت إل�ى القوة والث�ر

رة أرق����ى درج����ات الحض����ا

لمعم���ار ف���ي ذل���ك والف���ن وا

العص�����ر، وق�����د اش�����تهرت 

العاص�����مة بح������دائق باب������ل 

أجم���ل  وه���ي م���ن. المعلق���ة

  .عجائب الدنيا السبع القديمة
  وكان الملك قد تزوج من األميرة سميراميس التي كانت تقطن قبل زواجها

أن يبني لها قصراً فصمم . قصراً بين جبال خضراء تكسوها أجمل النباتـــات

سبعة ولذا جعل قصرها بين  كانت تعيش فيه،بحدائق وأزهار أجمل مما  محاطاً 

أفدنة، وكانت شرفاتها وأسطحها على ارتفاعات  ٤قصور ضخمة تبلغ مساحتها 

ت هذه األسطح كلها بنباتات وأزهار عَ رِ متراً وقد زُ  ۲۳متدرجة تصل إلى 

 .وأشجار من كل لون ونوع مما جعلها أعجوبة مبهرة لكل من يراها

 فهل يتكبر المخلوق على الخالق وهل تنسى  ،ولكن مهما صنع اإلنسان

ورغم تحذير هللا للملك حتى ال يمضي  الُجبـْلة أن جابلها وحده هو الجدير بالحمد

ع منكراً متناسياً صنيع في كبريائه، إال أنه وقف في شرفة قصره يتفاخر بما صن

, السماء كان قد تأجل لمدة عاموفي تلك اللحظة عينها أتاه صوت من  ,هللا معه

د من مملكته ويعيش كالحيوانات لسبع سنين وأخبره بمصيره المحتوم بأن يُطرَ 

 .على الممالك ويعطيها لمن يشاء حتى يعلم أن هللا هو المتسلط

 وحتى  ةتوبيعهم على الوتشجال يكف عن إنذار الخطاة  وإلهنا طويل األناة

  ذاإ

 . مهلة كافية إال بعد أن يعطيهمال ينفذه  فهوعليهم  ئهأمر بوقوع قضا
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            أخآب مرةً وبة حقيقة، واستغلها وقد استفاد أهل نينوى من هذه المهلة وقدموا ت

بعد إنذار هللا له تذلل أمام هللا البساً المسوح الذي  -ر ملوك إسرائيلأشَّ -

شكلية ولكنه علمه إن توبة أخآب وقتية و رغمل القضاء وأجَّ فاستجاب القدير 

عام وهنا أيضاً ترك هللا لنبوخذ نصر مهلة امتدت إلى ... كاملة فرصةالترك له 

وعاد  ،الفتور توبته أفسد رويداً رويداً  ربما بدأها الملك بتوبة جادة ولكن, كامل

  .فاستحق وقوع  القضاء عليه .إلى سابق كبريائه

 تنفيذ الحكم* 
َر، فَطُِرَد ِمْن بَْيِن النَّاِس، َوأََكَل فِي تِْلَك السَّاَعِة تَمَّ األَمْ ۳۳ ُر َعلَى نَبُوَخْذنَصَّ

َماِء َحتَّى طَاَل َشْعُرهُ ِمْثَل النُُّسوِر،  اْلُعْشَب َكالثِّيَراِن، َواْبتَلَّ ِجْسُمهُ بِنََدى السَّ

ُر، َرفَْعُت َعْينَيَّ إِلَى َوِعْنَد اْنتَِهاِء األَيَّاِم، أَنَا نَبُوَخْذنَ ۳٤. َوأَْظفَاُرهُ ِمْثَل الطُّيُورِ  صَّ

َماِء، فََرَجَع إِلَيَّ َعْقلِي، َوبَاَرْكُت اْلَعلِيَّ َوَسبَّْحُت َوَحَمْدُت اْلَحيَّ إِلَى األَبَِد،  السَّ

، َوَملَُكوتُهُ إِلَى َدْوٍر فََدْورٍ  َوُحِسبَْت َجِميُع ُسكَّاِن ۳٥. الَِّذي ُسْلطَانُهُ ُسْلطَاٌن أَبَِديٌّ

َماِء َوُسكَّاِن األَْرِض، َوالَ األَرْ  ِض َكالَ َشْيَء، َوُهَو يَْفَعُل َكَما يََشاُء فِي ُجْنِد السَّ

فِي ذلَِك اْلَوْقِت َرَجَع إِلَيَّ ۳٦. »َماَذا تَْفَعُل؟«: يُوَجُد َمْن يَْمنَُع يََدهُ أَْو يَقُوُل لَهُ 

َوبََهائِي، َوطَلَبَنِي ُمِشيِريَّ َوُعظََمائِي، َعْقلِي، َوَعاَد إِلَيَّ َجالَُل َمْملََكتِي َوَمْجِدي 

ُر، أَُسبُِّح ۳۷. َوتَثَبَّتُّ َعلَى َمْملََكتِي َواْزَداَدْت لِي َعظََمةٌ َكثِيَرةٌ  فَاآلَن، أَنَا نَبُوَخْذنَصَّ

َماِء، الَِّذي ُكلُّ أَْعَمالِِه َحقٌّ َوطُُرقِِه َعْدٌل، وَ  َمْن يَْسلُُك َوأَُعظُِّم َوأَْحَمُد َملَِك السَّ

   )۳۷-۳۳: ٤دا( .بِاْلِكْبِريَاِء فَهَُو قَاِدٌر َعلَى أَْن يُِذلَّهُ 

  ًه�ل بغت�ه م�ن عن�د ال�رب روح . ظل مرض نبوخذنصر لغزاً غامض�اً محي�را

أم أن��ه م��رض نفس��ي وعض��وي  يجع��ل ! ردئ فص��ار مث��ل مجن��ون الج��دريين؟

 ويأكل  راءـالع ان فينام فيوـــمعتقداً في نفسه أنه حي اً على وجههــالمريض هائم

 !! ويطيل شعره وأظافره , األعشاب ويزحف على أطرافه األربعة
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  ولكن هل كان هذا ه�و الجن�ون

األول في حي�اة المل�ك أم أن جن�ون 

العظم���ة ال���ذي أص���ابه ك���ان ه���و 

األخط��ر واألس��وأ ؟  وي��ا له��ا م��ن 

مفارق��ة أن المل��ك ال��ذي ك��ان يحك��م 

  دهورـدر ويتـكل تلك الشعوب ينح
م�رت علي�ه ظل الملك على حاله حتى و. حقر من الحيوانأالحال حتى يصبح به 

م�ا  متسلط على الممال�ك يفع�لال هللاح رفع عينيه إلى السماء وسبَّ ف ةالسبع زمنةاأل

رجع إلى الملك عقله فقط وهنا  ..؟أو يقول له ماذا تفعل هيشاء وال يوجد من يمنع

ن األول ث�م نط�ق بحكم�ة األجي�ال الت�ي ورجع إلى مملكت�ه ببه�اء ومج�د أعظ�م م�

  ...ال قادر على أن يذلهفأن السالك بالكبرياء وهي  مرضه الطويل،تعلمها بعد 
  السلوك بالكبرياء! 

 هألن�� إذا ك�ان التواض�ع ه��و ت�اج الفض��ائل، فالكبري�اء ب�ال ش��ك ه�و أحق��ر الرذائ�ل

طي�ة الت�ي أس�قطت والكبري�اء ه�و الخ. نسرق مج�د هللا وننس�به إل�ى أنفس�نا يجعلنا

 ".مثل هللا"إبليس، وهو أيضاً الخطيئة التي زرعها في قلب حواء حتى تصير

  لملكن�ا الس�ماوينحقق�ه ننسب ك�ل نج�اح ف ،نتعلم مما حدث لنبوخذنصرفللذا. 

 صنع هللا من معجزاتفهي ليست إال ذرة مما يفمهما صنعت أيدينا من إنجازات 

آخ��ر م��ا ذك��ره كتابن��ا المق��دس ع��ن ه��ذا وكان��ت ه��ذه الحادث��ة وه��ذه األق��وال ه��ي 

�َماِء، "االمبراطور العظيم  ُر، أَُسبُِّح َوأَُعظُِّم َوأَْحَمُد َملَِك السَّ فَاآلَن، أَنَا نَبُوَخْذنَصَّ

الَّ�ِذي ُك��لُّ أَْعَمالِ�ِه َح��قٌّ َوطُُرقِ�ِه َع��ْدٌل، َوَم��ْن يَْس�لُُك بِاْلِكْبِريَ��اِء فَُه�َو قَ��اِدٌر َعلَ��ى أَْن 

 ه ـــة هللا أن تجذبـــق الخالص ونجحت نعمــد طريــإشارة أنه وج لعلها .".يُِذلَّهُ 

 .التي توقع اإلنسان في المذلة والهالك...  الكبرياء... واعترف بالخطية الكبرى
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 الس��ابق ب��اعتراف علن��ي م��ن المل��ك نبوخذنص��ر بق��وة هللا  انته��ى اإلص��حاح

وعظمته بع�د أن اختبره�ا بنفس�ه أكث�ر م�ن م�رة وف�ي النهاي�ة أعطان�ا أبل�غ حكم�ة 

 ...عواقبه الوخيمة بعد ما اختبريحذرنا فيها من السلوك بالكبرياء 

 عتب��ار أم��ا ين االبع�� يأخذون��هقليل��ين  ف��إن ,التح��ذيرة م��ن يس��معون كث��ر ورغ��م

االس��تفادة م��ن ين فض��ارله��م آذان وال يس��معون، ب��ل يعان��دون فاألغلبي��ة العظم��ى 

م��ا ح��دث ف��ي ه��ذا ه��و  ذل��كو ...وكثي��راً م��ا ي��دفعون ال��ثمن باهظ��اً  خب��رات الغي��ر

   .نبوخذنصر حفيد بيلشاصر عهدثه في الذي تجري أحدا, اإلصحاح

وف�ي  .قع�ه ف�ي ي�د الق�ديرمن خبرات ج�ده مم�ا أوالحفيد  ستفدلم ي... ولكن لألسف

م��ادي وف��ارس عل��ى مملك��ة العظيم��ة واس��تولت  باب��ل إمبراطوري��ةعه��ده س��قطت 

وس��تبدأ ق��د انته��ت  نص��ر تمث��ال نبوخذلمرحل��ة ال��رأس ال��ذهبي  أن أي  .الحك��م

 .ن اللذين من الفضةيمرحلة الصدر والذراع

 نهايةوليمة ال* 
ُر اْلَملُِك َصنََع َولِيَمةً َعِظيمَ ۱ . ةً لُِعظََمائِِه األَْلِف، َوَشِرَب َخْمًرا قُدَّاَم األَْلفِ بَْيْلَشاصَّ
��ِة الَّتِ��ي ۲ ��ُر يَ��ُذوُق اْلَخْم��َر، أََم��َر بِإِْحَض��اِر آنِيَ��ِة ال��ذََّهِب َواْلفِضَّ َوإِْذ َك��اَن بَْيْلَشاصَّ

��ُر أَبُ��وهُ ِم��َن اْلَهْيَك��ِل الَّ��ِذي فِ��ي أُوُرَش��لِيَم، لِيَْش��رَ  َب بَِه��ا اْلَملِ��ُك أَْخَرَجَه��ا نَبُوَخْذنَصَّ

ِحينَئٍِذ أَْحَض�ُروا آنِيَ�ةَ ال�ذََّهِب الَّتِ�ي أُْخِرَج�ْت ِم�ْن ۳. َوُعظََماُؤهُ َوَزْوَجاتُهُ َوَسَراِريهِ 

َهْيَك��ِل بَْي��ِت هللاِ الَّ��ِذي فِ��ي أُوُرَش��لِيَم، َوَش��ِرَب بَِه��ا اْلَملِ��ُك َوُعظََم��اُؤهُ َوَزْوَجاتُ��هُ 

��ِة َوالنَُّح��اِس َك��انُوا يَْش��رَ ٤. َوَس��َراِريهِ  بُوَن اْلَخْم��َر َويَُس��بُِّحوَن آلَِه��ةَ ال��ذََّهِب َواْلفِضَّ

 )٤-۱: ٥دا( .َواْلَحِديِد َواْلَخَشِب َواْلَحَجرِ 

 فم�ن يق�رأ قص�ة المل�ك ال�ذي ...  ج�ده لم يكن بيلشاصر في حكمة نبوخذنص�ر

س�الم ف�ي حال�ة تع�يش عظم�اء المملك�ة يظ�ن أن ال�بالد ألف�اً م�ن  إلى وليمته يدعو
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ت�دهورت حض�ارياً وعس�كريا حت�ى طمع�ت ق�د ورخاء، ولكن الواق�ع أنه�ا كان�ت 

وأرس��لوا جيوش��هم ) إي��ران حالي��اً  –ف��ارس وم��ادي (فيه��ا المملك��ة المج��اورة له��ا 

وف��ي ظ��ل ه��ذا ... العاص��مة، وأص��بحوا عل��ى وش��ك اقتح��ام أس��وارها  لتحاص��ر

الخم���ر مس���تهتر ال يش���غله س���وى ص���نع والئ���م المل���ك الك���ان  الموق���ف الح���رج 

مثلم�ا ح�دث   ،ه وخيم�ةعواقب� جل�ب غض�ب هللا وتك�ونيما  الذي كثيراً والمجون 

ى تب�اهالملك�ة وش�تي ليزوجته طلب إحضار ف رـَ كسَ الذي  شأيام الملك أحشويرو

 )۱تيرأس(لك  عزلها من المُ هذه المهانة رفضت  فلما, مدعويه بجمالها أمام

          المعم�دان  يوحن�ا اح ض�حيتهار .أخ�رى انته�ت بمأس�اةماجنة هناك أيضاً وليمة و

م هي�رودس المل�ك البن�ة هيرودي�ا الت�ي رقص�ت سَ ـَ بسبب ق� -مواليد النساءعظم أ-

 . وهكذا عادة ما تنتهي مثل هذه الوالئم بمصائب كما سنرى. في يوم مولده
  من شرب الخمر تاب المقدسموقف الك!  

ي�د أن يحل�ل لنفس�ه ش�رب كل م�ن ير قول يحفظه" قليل من الخمر يصلح المعدة"

ضارباً عرض الحائط بعشرات اآليات الكتابية والمواقف الت�ي تفن�د ه�ذا  الخمور

ولكن من يريد أن يبيح لنفس�ه الخم�ر والمس�كر ال يب�الي كثي�راً بالحقيق�ة ... .الفكر

فه�و يحف�ظ أن الس�يد المس�يح ح�ول الم�اء خم�راً ف�ي ع�رس قان��ا .. وال ب�إرادة هللا 

..... الخم���ر ليحول���ه إل���ى دم���ه المق���دس ي���وم خم���يس العه���د الجلي���ل، واس���تخدم 

يق�رأ وي�درك أن أن  دون أن الخمر كمادة ليست محرمة في ح�د ذاته�ايعترض بو

 :ولكن بشروط ثالثة   كل األشياء تحل لي

 )۱۲: ٦كو۱( )مناسباً (أن يكون هذا األمر موافقاً  -۱

 )۱۲: ٦كو۱. (أال يتسلط عليَّ هذا األمر -۲

 )۲۳: ۱۰كو ۱) (للفائدةأي (للبنيان  أن يكون هذا األمر -۳

 ذكرحت�ى إذا ل�م يُ�... وهكذا فإن الشخص األمين يجد أن أموراً كثيرة ال تحل لن�ا 

وبالنس��بة للخم��ر بال��ذات فق��د أف��اض الكت��اب ... بش��أنها ن��ص ص��ريح ب��التحريم 
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ته الخم��ر كركم��ا ح��دث م��ع ن��وح الب��ار ال��ذي أس��... المق��دس ف��ي س��رد ويالته��ا 
ى َداِخَل ِخبَائِ�هِ َوَشِرَب ِمَن " أم�ا ل�وط فكان�ت  )۲۱: ۹ت�ك ( " اْلَخْمِر فََسِكَر َوتََعرَّ

 :ويعلمنا الحكيم قائال )۱۹تك(ته ابنتاه وزنتا معه سكرأعاقبته أشر إذ 
اٌج، َوَمْن يَتََرنَُّح بِِهَما فَلَْيَس بَِحِكيمٍ . اَْلَخْمُر ُمْستَْهِزئَةٌ ۱  )۱: ۲۰أم( .اْلُمْسِكُر َعجَّ

يبِي اْلَخْمِر، بَْيَن اْلُمْتلِفِيَن أَْجَساَدُهْم، الَ تَكُ  يَر َواْلُمْسِرَف ۲۱ْن بَْيَن ِشرِّ كِّ ألَنَّ السِّ

  )۲۱-۲۰: ۲۳أم (   .ْفتَقَِرانِ ي

لَِمِن اْلَوْيُل؟ لَِمِن الشَّقَاَوةُ؟ لَِمِن اْلُمَخاَصَماُت؟ لَِمِن اْلَكْرُب؟ لَِمِن اْلُجُروُح بِالَ 

لِلَِّذيَن يُْدِمنُوَن اْلَخْمَر، الَِّذيَن يَْدُخلُوَن فِي طَلَِب  اْزِمْهَراُر اْلَعْينَْيِن؟َسبٍَب؟ لَِمِن 

َراِب اْلَمْمُزوجِ  ْت ِحيَن تُْظِهُر ِحبَابََها فِي اْلَكأِْس . الشَّ الَ تَْنظُْر إِلَى اْلَخْمِر إَِذا اْحَمرَّ

  )۳۲-۲۹: ۲۳أم( .َحيَِّة َوتَْلَدُغ َكاألُْفُعوانِ فِي اآلِخِر تَْلَسُع َكالْ . َوَساَغْت ُمَرْقِرقَةً 

 ثم خطرت له فكرة ش�يطانية وسكروا في هذه الوليمة شرب الملك وحاشيته و

آني�ة الهيك�ل المقدس�ة ف�أمر بإحض�ار  .....اً س�افر ياً تعمد بها إهانة هللا وتحديه تح�د

اآلنية كان�ت  من أورشليم وهو يعلم تمام العلم إن تلكجده نبوخذنصر التي جلبها 

 . آخرغرض أي  ل فيستعمَ ـُ ت  يجوز أنمخصصة للعبادة في هيكل اليهود وال

االس��تهزاء بإل��ه اليه��ود فأخ��ذ يش��رب الخم��ر ه��و وحاش��يته ف��ي تل��ك  تعم��دولكن��ه 

 .لكي يتحدى هللاني وااأل
  تحدي هللا! 

أن يتحدى هللا أو  يبيح له غبي هو اإلنسان الذي يظن أن مركزه أو سلطانه

إنه كعصافة البيدر التي تذريها  ؟فمن هو اإلنسان أمام إله األكوان, ر منهيسخ

َهْل يُْحَسُب هل نسى اإلنسان نفسه حتى يظن أنه يفهم أكثر من هللا ... الريح 

أَْو تَقُوُل . »لَْم يَْصنَْعنِي«: اْلَجابُِل َكالطِّيِن، َحتَّى يَقُوُل اْلَمْصنُوُع َعْن َصانِِعهِ 

  )۱٦: ۲۹أش (؟ »لَْم يَْفَهمْ «: َعْن َجابِلَِهااْلُجْبلَةُ 

ِدِه؟ َكأَنَّ اْلقَِضيبَ   َهْل تَْفتَِخُر اْلفَأُْس َعلَى اْلقَاِطِع بَِها، أَْو يَتََكبَُّر اْلِمْنَشاُر َعلَى ُمَردِّ
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ُك َرافَِعهُ    )۱٥: ۱۰أش( !َكأَنَّ اْلَعَصا تَْرفَُع َمْن لَْيَس ُهَو ُعوًدا! يَُحرِّ

  ملك إسرائيل الذي ظن أنه بسبب سلطانه كملك  يازيذكرنا بموقف أخوهذا

فنزلت نار السماء وأكلت فرقتين , يستطيع أن يرغم إيليا النبي على الحضور

الذي لبس حلته الملكية  ونتذكر أيضاً هيرودس) ۱مل۲(من جنوده مع قائديهما 

 ملك التأليه ولم يعطِ ل الـِ بـَ وق "صوت إله ال إنسان"أن هذا قائالً الشعب فتملقه 

 )۲۲: ۱۲أع. (للحال ضربه مالك الرب فصار يأكله الدود وماتف, مجداً ل

 وقد  .ل له نفسه أن يتحدى هللا أو يسخر منهوِّ سَ ـُ◌َ كل من تيحدث مع  ما وهذا

 ...انتهت حياة هذا الملك المتكبر في تلك الليلة بسبب فعلته النكراء كما سنرى

 اليد الكاتبة* 
 )مصباح( تِْلَك السَّاَعِة ظََهَرْت أََصابُع يَِد إِْنَساٍن، َوَكتَبَْت بِإَِزاِء النِّْبَراسِ فِي ٥

ِحينَئٍِذ تََغيََّرْت ٦. َعلَى ُمَكلَِّس َحائِِط قَْصِر اْلَملِِك، َواْلَملُِك يَْنظُُر طََرَف اْليَِد اْلَكاتِبَةِ 

َواْصطَكَّْت  )الفخذ يمفصل( َواْنَحلَّْت َخَرُز َحْقَوْيِه،َهْيئَةُ اْلَملِِك َوأَْفَزَعْتهُ أَْفَكاُرهُ، 

ِميَن، فَأََجاَب ۷. ُرْكبَتَاهُ  فََصَرَخ اْلَملُِك بِِشدٍَّة ِإلْدَخاِل السََّحَرِة َواْلَكْلَدانِيِّيَن َواْلُمنَجِّ

يُبَيُِّن لِي تَْفِسيَرَها فَإِنَّهُ أَيُّ َرُجل يَْقَرأُ هِذِه اْلِكتَابَةَ وَ «: اْلَملُِك َوقَاَل لُِحَكَماِء بَابِلَ 

 .»َذَهٍب فِي ُعنُقِِه، َويَتََسلَّطُ ثَالِثًا فِي اْلَمْملََكةِ يُلَبَُّس األُْرُجَواَن َوقِالََدةً ِمْن 

ثُمَّ َدَخَل ُكلُّ ُحَكَماِء 

اْلَملِِك، فَلَْم يَْستَِطيُعوا 

أَْن يَْقَرأُوا اْلِكتَابَةَ، َوالَ 

فُوا  اْلَملِكَ  أَْن يَُعرِّ

اْلَملُِك  فَفََزعَ  بِتَْفِسيِرَها

ُر ِجّدًا َوتََغيََّرْت  بَْيْلَشاصَّ

فِيِه َهْيئَتُهُ، َواْضطََرَب 

  )۹-٥: ٥دا( .ُعظََماُؤهُ 
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  واستنفذ الملك مراحم هللا بسخريته واستهزائه فأرسل هللا الرد في التو

 هو وكل الحاضريـــن   واللحظة مما جعل الملك يرتعب وترتعش ركبتاه فقد رأى

أصابع يد، وكانها يد إنسان ال جسم له وأخذت تكتب على الحائط بلغة غريبة لم 

يستطع أحد من السحرة تفسيرها مما زاد من رعب الملك وقد تغيرت هيئته 

 ....واضطرب جميع الحاضرين

 إن بيلشاصر الذي كان منذ لحظات يسخر من إله إسرائيل ف.. يا للعجبو

ال يقوى  ترتعش مفاصله وترتعد فرائصه و ,مراً في أواني هيكلهويشرب خ

ولم يشأ هللا أن يرسل  ...!يا لضعف اإلنسان, على الوقوف بسبب هذه اليد الكاتبة

يكفيه ! من أن يحظى بهذا الشرف ئكة وال مالكاً ليعاقبه فهو أصغررئيس مال

 .بل تكتب مصيره عالنية أمام الجميع ال تمسه بسوء ،أصابع مالك

تساقط من توالخمر  رعباً ولوال حماقة هذا الرجل لكنا أشفقنا عليه وهو يرتجف 

   .يهعل كتمال كأس غضب هللاألواني المقدسة التي كانت السبب في ا

  الذي أطال أناته طويالً مع جده نبوخذنصر مرة تلو األخرى ألنه رأى وهللا

في معرفة الحق لم يفعل نفس الشيء مع هذا المستهزئ الماجن فيه جدية ورغبة 

 . فجلب عليه قضاًء سريعاً 

  قترح اللجوء لدانيالالملكة ت* 

ا اْلَملَِكةُ فَلَِسبَِب َكالَِم اْلَملِِك َوُعظََمائِِه َدَخلَْت بَْيَت اْلَولِيَمِة، فَأََجابَِت اْلَملَِكةُ  أَمَّ

ْعَك أَْفَكاُرَك َوالَ تَتََغيَُّر َهْيئَتُكَ ! ، ِعْش إِلَى األَبَدِ أَيَُّها اْلَملِكُ «: َوقَالَتْ  يُوَجُد . الَ تُفَزِّ

وِسيَن، َوفِي أَيَّاِم أَبِيَك ُوِجَدْت فِيِه نَيَِّرةٌ  فِي َمْملََكتَِك َرُجٌل فِيِه ُروُح اآللَِهِة اْلقُدُّ

ُر أَبُوَك َجَعلَهُ َكبِيَر اْلَمُجوسِ َوفِْطنَةٌ َوِحْكَمةٌ َكِحْكَمِة اآللَِهِة، َواْلَملُِك  نَبُوَخْذنَصَّ

ِمينَ َوالسََّحَرِة َواْلَكْلَدانِيِّيَن َواْلمُ  ِمْن َحْيُث إِنَّ ُروًحا فَاِضلَةً .أَبُوَك اْلَملِكُ . نَجِّ

ي َدانِيآَل هَذا، َوَمْعِرفَةً َوفِْطنَةً َوتَْعبِيَر األَْحالَِم َوتَْبيِيَن أَْلَغاٍز َوَحلَّ ُعقٍَد ُوِجَدْت فِ 

رَ  اهُ اْلَملُِك بَْلطََشاصَّ   )۱۲-۱۰:٥دا(.»فَْليُْدَع اآلَن َدانِيآُل فَيُبَيَِّن التَّْفِسيرَ . الَِّذي َسمَّ
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  هذه الملكة هي أم بيلشاصر وابنة نبوخذنصر ولم تشترك في وليمة يُعتقـَد أن

ة إله السماء ولم تكن رأت معامالت هللا مع أبيها وعرفت قدرألنها , الماجنةابنها 

ا ولكن لما وص�ل إل�ى س�معها م�... م تحضر الوليمة فلراضية عن استهتار ابنها 

ش�خص  وه�و يتمث�ل ف�ي ...ومدى رعب ابنها دخلت مسرعة لتخبره بالحلحدث 

ابتعد عن الصورة  كان قد دانيال الذي هوفيه روح اآللهة القدوسين وواحد فقط  

 .المستهترمع هذا الملك  رفض التعامل هحكم بيلشاصر ألن تماماً أثناء

 دخول دانيال أمام الملك* 
أَأَْن�َت ُه�َو «: فَأََج�اَب اْلَملِ�ُك َوقَ�اَل لِ�َدانِيآلَ . ِحينَئٍِذ أُْدِخ�َل َدانِي�آُل إِلَ�ى قُ�دَّاِم اْلَملِ�كِ ۱۳

قَْد َسِمْعُت َعْن�َك ۱٤ا؟ َدانِيآُل ِمْن بَنِي َسْبِي يَُهوَذا، الَِّذي َجلَبَهُ أَبِي اْلَملُِك ِمْن يَُهوذَ 

َواآلَن أُْدِخ��َل ۱٥. أَنَّ فِي��َك ُروَح اآللَِه��ِة، َوأَنَّ فِي��َك نَيِّ��َرةً َوفِْطنَ��ةً َوِحْكَم��ةً فَاِض��لَةً 

فُ���ونِي بِتَْفِس���يِرَها، فَلَ���ْم  ���َحَرةُ لِيَْق���َرأُوا ه���ِذِه اْلِكتَابَ���ةَ َويَُعرِّ قُ���دَّاِمي اْلُحَكَم���اُء َوالسَّ

�َر ۱٦. ْن يُبَيِّنُوا تَْفِسيَر اْلَكالَمِ يَْستَِطيُعوا أَ  َوأَنَا قَْد َسِمْعُت َعْنَك أَنََّك تَْستَِطيُع أَْن تُفَسِّ

فَنِ��ي بِتَْفِس��يِرَها . تَْفِس��يًرا َوتَُح��لَّ ُعقَ��ًدا فَ��إِِن اْس��تَطَْعَت اآلَن أَْن تَْق��َرأَ اْلِكتَابَ��ةَ َوتَُعرِّ

          .»َذَه��ٍب فِ��ي ُعنُقِ��َك َوتَتََس��لَّطُ ثَالِثً��ا فِ��ي اْلَمْملََك��ةِ  فَتُلَ��بَُّس األُْرُج��واَن َوقِ��الََدةً ِم��نْ 

  )۱٦-۱۳: ٥دا(

  ،وبينم��ا تع��اني العاص��مة م��ن حص��ار ف��ي ه��ذا الموق��ف ال��ذي ال ي��ـُحسد علي��ه

فيـَُذك�ـِّره  ...بغطرس�ة يكل�م داني�ال نج�ده ,الحكم اإللهي بإعدام�هوقد صدر خطير 

 !عليه باألرجوان والذهب إذا فسر الكتابةأنه من بني السبي وأنه سينعم 

 دانيال يذكر الملك بقدرة هللا* 
. لِ�تَُكْن َعطَايَ�اَك لِنَْفِس�َك َوَه�ْب ِهبَاتِ�َك لَِغْي�ِري«: فَأََجاَب َدانِيآُل َوقَاَل قُدَّاَم اْلَملِكِ ۱۷

فُهُ بِالتَّْفِسيرِ  َت أَيَُّها اْلَملُِك، فَالُ اْلَعلِ�يُّ أَْعطَ�ى أَنْ ۱۸. لِكنِّي أَْقَرأُ اْلِكتَابَةَ لِْلَملِِك َوأَُعرِّ

َر َملَُكوتً�ا َوَعظََم�ةً َوَج�الَالً َوبََه�اءً  َولِْلَعظََم�ِة الَّتِ�ي أَْعطَ�اهُ إِيَّاَه�ا ۱۹. أَبَاَك نَبُوَخْذنَصَّ

ُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِس�نَةِ  يًّ�ا َش�اَء قَتَ�َل، َوأَيًّ�ا فَأَ . َكانَْت تَْرتَِعُد َوتَْفَزُع قُدَّاَمهُ َجِميُع الشُّ
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ا اْرتَفََع قَْلبُهُ َوقََس�ْت ُروُح�هُ ۲۰. َشاَء اْستَْحيَا، َوأَيًّا َشاَء َرفََع، َوأَيًّا َشاَء َوَضعَ  فَلَمَّ

َوطُ�ِرَد ِم�ْن بَ�ْيِن النَّ�اِس، ۲۱تََجبًُّرا، اْنَحطَّ َعْن ُكْرِسيِّ ُمْلِكِه، َونََزُعوا َعْن�هُ َجالَلَ�هُ، 

ى قَْلبُهُ بِاْلَحيََواِن، َوَكانَْت ُسْكنَاهُ َمَع اْلَحِمي�ِر اْلَوْحِش�يَِّة، فَ�أَْطَعُموهُ اْلُعْش�َب َوتََساوَ 

َماِء، َحتَّى َعلَِم أَنَّ هللاَ اْلَعلِيَّ ُسْلطَاٌن فِي َمْملََك�ِة  َكالثِّيَراِن، َواْبتَلَّ ِجْسُمهُ بِنََدى السَّ

ُر اْبنَهُ لَْم تََضْع قَْلبَ�َك، َم�َع ۲۲. ا َمْن يََشاءُ النَّاِس، َوأَنَّهُ يُقِيُم َعلَْيهَ  َوأَْنَت يَا بَْيْلَشاصَّ

َماِء، فَأَْحَضُروا قُدَّاَمَك آنِيَةَ بَْيتِِه، ۲۳أَنََّك َعَرْفَت ُكلَّ هَذا،  بَْل تََعظَّْمَت َعلَى َربِّ السَّ

�ِة بَِها َوأَْنَت َوُعظََماُؤَك َوَزْوَجاتَُك َوَسَراِريَك َشِرْبتُْم  اْلَخْم�َر، َوَس�بَّْحَت آلَِه�ةَ اْلفِضَّ

َوال��ذََّهِب َوالنَِّح��اِس َواْلَحِدي��ِد َواْلَخَش��ِب َواْلَحَج��ِر الَّتِ��ي الَ تُْبِص��ُر َوالَ تَْس��َمُع َوالَ 

ْدهُ . تَْعِرفُ  ا هللاُ الَِّذي بِيَِدِه نََسَمتَُك، َولَهُ ُكلُّ طُُرقَِك فَلَْم تَُمجِّ  )۲۳-۱۷: ٥دا( .أَمَّ

 تـُّ ض��عفه الس��نون ول��م تف��ل��م ت ،جريئ��اً ف��ي الح��ق م��ا عه��دناهك��ان داني��ال ك 

ب�أن فرفض بك�ل ح�زم ه�دايا المل�ك وجاوب�ه إجاب�ة قاس�ية , في عضده الشيخوخة

يفس�ر عن�دما ذه�ب لداني�ال وشتان ب�ين لط�ف ووداع�ة ...... يجعل عطاياه لنفسه 

س�تهتر لماحفي�ده  بين صرامته م�عو... ونصحه أن يترك خطاياه حلم نبوخذنصر

ال�ذي تكب�ر وكي�ف  لم يتعظ مم�ا ح�دث لج�ده ألنهالتوبيخ  الذي استحق بيلشاصر 

ورغ��م  .جعل��ه هللا كالحيوان��ات حت��ى اعت��رف ب��العلي متس��لطاً عل��ى ممال��ك الن��اس

والحماق��ة كبري��اء مزي��د م��ن الك��ل ه��ذا ل��م يتواض��ع ب��ل ك��رر الغل��ط ببمعرفت��ه 

فيه��ا خم��راً وس��جد وس��بح أص��نامه فاس��تهان باآلني��ة المقدس��ة وش��رب  والغطرس��ة

 ...مجداً إلله السماء الصماء ولم يعطِ 

 ....قد يحرمنا من التعلم من أخطاء الغير ... الغباء الروحيوالحقيقة أن 

 !! بل قد يحرمنا من االستفادة من أخطائنا الشخصية فنكررها مراراً وتكراراً  

 تفسير الكتابة* 
َوه�ِذِه ِه�َي اْلِكتَابَ�ةُ ۲٥. طَ�َرُف اْليَ�ِد، فَُكتِبَ�ْت ه�ِذِه اْلِكتَابَ�ةُ  ِحينَئٍِذ أُْرِس�َل ِم�ْن قِبَلِ�هِ ۲٤

 : َوهَذا تَْفِسيُر اْلَكالَمِ ۲٦. َمنَا َمنَا تَقَْيُل َوفَْرِسينُ : الَّتِي ُسطَِّرتْ 
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   . أَْحَصى هللاُ َملَُكوتََك َوأَْنَهاهُ    َمنَا،

 .َت نَاقًِصاُوِزْنَت بِاْلَمَواِزيِن فَُوِجدْ  تَقَْيُل، 

 )۲۸-۲٤: ٥دا ( .»قُِسَمْت َمْملََكتَُك َوأُْعِطيَْت لَِماِدي َوفَاِرسَ  فَْرِس،

 "يا له�ا م�ن كلم�ات رهيب�ة نرتج�ف خوف�اً " ُوِزْنَت بِاْلَمَواِزيِن فَُوِجْدَت نَاقًِصا

جر اق��د أعطان��ا هللا الكثي��ر م��ن المواه��ب والوزن��ات لنت��و..... أن نس��معها يوم��اً 

لكن�ه ف�ي النهاي�ة ... ه�ي فت�رة حياتن�ا عل�ى األرضو ...وترك لنا مهلة ونربح بها

�الُِح "  :سمع صوته نن ا أمإف ناسيطالبنا بتقديم حساب وكالت ا أَيَُّه�ا اْلَعْب�ُد الصَّ نِِعمَّ

اُْدُخ����ْل إِلَ����ى فَ����َرِح . ُكْن����َت أَِمينً����ا فِ����ي اْلقَلِي����ِل فَأُقِيُم����َك َعلَ����ى اْلَكثِي����رِ ! َواألَِم����ينُ 

اْطَرُح�وهُ إِلَ�ى ": الحك�م الرهي�بنسمع ف وزناتنانهمل  أو )۲۱: ۲٥مت"(.كَ َسيِّدِ 

 )۳۰: ۲٥مت(".الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة، ُهنَاَك يَُكوُن اْلبَُكاُء َوَصِريُر األَْسنَانِ 

 نهاية بابل* 
ُر أَْن يُْلبُِسوا َدانِيآَل األَْرُجواَن َوقِالََدةً ۲۹ ِم�ْن َذَه�ٍب فِ�ي ُعنُقِ�ِه،  ِحينَئٍِذ أََمَر بَْيْلَشاصَّ

ُر ۳۰. َويُنَاُدوا َعلَْيِه أَنَّهُ يَُكوُن ُمتََسلِّطًا ثَالِثًا فِي اْلَمْملََكةِ  فِي تِْلَك اللَّْيلَِة قُتَِل بَْيْلَشاصَّ

 .تِّيَن َس�نَةً فَأََخَذ اْلَمْملََكةَ َداِريُّوُس اْلَماِديُّ َوُهَو اْبُن اْثنَتَْيِن َوسِ ۳۱َملُِك اْلَكْلَدانِيِّيَن، 

 )۳۱-۲۹: ٥دا (

  أصر الملك أن يستكمل تمثيل الدور الذي يستهويه حت�ى آخ�ر لحظ�ات حيات�ه

ليثبت لنفسه ولحاش�يته أن�ه م�ا زال المل�ك ال�ذي  فقدم المكافأة التي وعد بها دانيال

ك�اللص ق�دم توب�ة ال�دقائق الباقي�ة م�ن عم�ره ليويا ليته كان استغل , يمنح ويعطي

ل أنها ت�دفن رأس�ها ف�ي الرم�ال وكان كالنعامة التي يقا ....كنه لم يفعل ول ,اليمين

 وهوقتل��ف��ي نف��س الليل��ة  اق��تحم الف��رس العاص��مةهك��ذا و .آتي��اً  اً ع��دوعن��دما تبص��ر 

 . داريوس الفارسي حكموسقطت مملكة بابل وتولى ال
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  وف�ارس  بابل العظيمة واستولت مملكة م�اديتحقق حلم نبوخذنصر وسقطت

ك��ان داني��ال ق��د اختف��ى أثن��اء فت��رة حك��م  وإذا... عل��ى الحك��م وب��دأت فت��رة جدي��دة

بيلشاصر الملك المس�تهتر إال أن�ه ظه�ر بوض�وح ف�ي فت�رة حك�م داري�وس المل�ك 

ولكن�ه ) عام�اً  ۸۰الي ح�و(وفي هذا الوقت كان  دانيال قد ش�اخ وتق�دم ف�ي األي�ام 

 .ظل كما هو أميناً إللهه في كل الظروف ومهما كانت التكلفة

 بداية حكم داريوس* 
َحُس��َن ِعْن��َد َداِريُّ��وَس أَْن يُ��َولَِّي َعلَ��ى اْلَمْملََك��ِة ِمئَ��ةً َوِعْش��ِريَن َمْرُزبَانً��ا يَُكونُ��وَن ۱

َي اْلَمَراِزبَ�ةُ  َوَعلَى هُؤالَِء ثَالَثَةَ ۲. َعلَى اْلَمْملََكِة ُكلَِّها ُوَزَراَء أََحُدُهْم َدانِي�آُل، لِتُ�َؤدِّ

فَفَ��اَق َدانِي��آُل ه��َذا َعلَ��ى اْل��ُوَزَراِء ۳. إِلَ��ْيِهِم اْلِحَس��اَب فَ��الَ تُِص��يَب اْلَملِ��َك َخَس��اَرةٌ 

َر اْلَملُِك فِي أَْن يَُولِّيَهُ َعلَى. َواْلَمَراِزبَِة، ألَنَّ فِيِه ُروًحا فَاِضلَةً   .اْلَمْملََك�ِة ُكلَِّه�ا َوفَكَّ

 )۳-۱: ٦دا(

  ًفقس�م مملكت�ه إل�ى  ,والتنظ�يم يتمت�ع بحس�ن اإلدارة, كان داريوس ملكاً حكيم�ا

وي�رأس ك�ل ه�ؤالء ثالث�ة ) أو محافظ�اً  راً ديم(على كل قسم مرزباناً  أقسام وولىَّ 

وكان المرازبة يؤدون حس�اب المملك�ة إل�ى ال�وزراء الثالث�ة . وزراء منهم دانيال

 .ورهم يقدمونه للملك حتى ال تحدث أي خسائرم بدوه

  ونرى حكمة الملك داريوس في اختياره لدانيال رغم كون�ه ش�يخاً متق�دماً ف�ي

األيام ولكن البد أن هذا الملك قد درس تاريخ مملكة بابل وع�رف من�ه أن داني�ال 

نص��ر ل��ذلك عين��ه داري��وس ف��ي أكب��ر الوظ��ائف أي��ام نبوخذ اً ك��ان منص��به عظيم��

ين�وي أن المل�ك  جع�لما م, ففاق الجميع ألن فيه روح هللا ت له دانيال كفاءتهوأثب

 .على المملكة كلها يجعله يتولى

 

 دانيال في جب األسود
 



 دانيال في جب األسود* 
 

  67  
 

 مرهم على دانيالآغيرة الوزراء وت* 
ثُمَّ إِنَّ اْلُوَزَراَء َواْلَمَراِزبَةَ َكانُوا يَْطلُبُوَن ِعلَّةً يَِجُدونََها َعلَى َدانِيآَل ِمْن ِجَهةِ ٤

َكِة، فَلَْم يَْقِدُروا أَْن يَِجُدوا ِعلَّةً َوالَ َذْنبًا، ألَنَّهُ َكاَن أَِمينًا َولَْم يُوَجْد فِيِه َخطَأٌ اْلَمْملَ 

َجالُ ٥. َوالَ َذْنبٌ  الَ نَِجُد َعلَى َدانِيآَل هَذا ِعلَّةً إِالَّ أَْن نَِجَدَها ِمْن «: فَقَاَل هُؤالَِء الرِّ

ينَئٍِذ اْجتََمَع هُؤالَِء اْلُوَزَراُء َواْلَمَراِزبَةُ ِعْنَد اْلَملِِك َوقَالُوا حِ ٦. »ِجَهِة َشِريَعِة إِلِههِ 

إِنَّ َجِميَع ُوَزَراِء اْلَمْملََكةِ ۷! أَيَُّها اْلَملُِك َداِريُوُس، ِعْش إِلَى األَبَدِ «: لَهُ هَكَذا

َحِن َواْلَمَراِزبَِة َواْلُمِشيِريَن َواْلُوالَِة قَْد تَشَ  اَوُروا َعلَى أَْن يََضُعوا أَْمًرا َملَِكيًّا َوالشِّ

ُدوا نَْهيًا، بِأَنَّ ُكلَّ َمْن يَْطلُُب ِطْلبَةً َحتَّى ثَالَثِيَن يَْوًما ِمْن إِلٍه أَْو إِْنَساٍن إِالَّ  َويَُشدِّ

ا اْلَملُِك، َوأَْمِض فَثَبِِّت اآلَن النَّْهَي أَيُّهَ ۸. ِمْنَك أَيَُّها اْلَملُِك، يُْطَرُح فِي ُجبِّ األُُسودِ 

ألَْجِل ذلَِك أَْمَضى ۹. »اْلِكتَابَةَ لَِكْي الَ تَتََغيََّر َكَشِريَعِة َماِدي َوفَاِرَس الَّتِي الَ تُْنَسخُ 

 )۹-٤: ٦دا( .اْلَملُِك َداِريُوُس اْلِكتَابَةَ َوالنَّْهيَ 

 كان دانيال ناجحاً ولكن نجاحه أثار سخط اآلخرين وجعل الغيرة تأكل 

َّ لـَ علقلوبهم وأصبحوا يترقبونه  لكن محاوالتهم باءت بالفشل  ؛هم يجدون له غلطةـ

وهكذا لم يجدوا فيه أي عيب سوى من جهة  .ألن دانيال كان أميناً جداً في عمله

 .شريعة إلهه فهم يعرفون إنه يهودي ال يعبد آلهتهم
   ملف األخطاء.  

اآلخرين لالنفراد بالس�لطة، وأح�د عادة ما يتصارع كل فرد من حاشية الملك مع 

األسلحة القوية ف�ي تل�ك المعرك�ة ه�ي إبع�اد المنافس�ين بتصي�ـُّد أخط�ائهم وإع�داد 

أما ملف دانيال فكان أب�يض، ...... ملف أسود لكل منهم الستعماله عند الضرورة

ل��م .... ب��ل ناص��ع البي��اض ل��م يس��تطع منافس��وه أن يج��دوا في��ه ش��راً وال ش��به ش��ر 

ب�ر إكل�يالً توه�ي التهم�ة الت�ي تع... إال م�ن جه�ة ش�ريعة إله�ه ... ل�ة يجدوا في�ه ع

فيس��مع ه��ذا الم��ديح يت��وج هامت��ه، وي��ا لي��ت ك��ل من��ا يحظ��ى به��ذا الش��رف العظ��يم 

 !" فالن ممتاز ولكنه لألسف مسيحي... " المغلف برداء المذمة  
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ولك�ن  .وما أكثر ما اكتظ�ت الس�جون بم�ؤمنين ال يعي�بهم س�وى ك�ونهم مس�يحيين

ل عليهم حسب أهواء الحكام والعاملون بالقانون يعرفون أن الجرائم  .التهم تـُفـَصَّ

   !من هذا النوع  تكون محبوكة أكثر من الجرائم الحقيقية" التفصيل"

 وأحكموا تدبير المؤامرة فذهبوا  وهكذا اختمر الشر في أذهان منافسي دانيال

ال ينقصه إال إمضاء الملك ليصبح  جاهزاً  وقد أعدوا مرسوماً إلى الملك يتملقونه 

فشريعة تلك المملكة ! قانوناً نافذاً ال يستطيع أحد أن يغيره وال حتى الملك نفسه

في داريوس  لجعكان مرسوم النفاق والتزلف يقضي بو. أن كالم الملوك ال يـَُرد

 - و إله آخر سواهأ -من أي شخص  يطلب الناس طلباتهمبحيث ال  مكان اآللهة

  !!ومن يخالف هذا يكون مصيره الهالك في جب األسودشهر لمدة 

 هوى في نفس الملك وغلبه كبرياؤه فسقط في الفخ  النفاق والتملق وصادف

مرسوم الملكي الذي يمكنهم من الحكم سلمهم الدون أن يدرك أنه المرسوم  ختمو

   .وأن نفاقهم ليس حباً له بل بغضاً لدانيال .باإلعدام دانيال على
  خطورة التملق! 

جيداً كيف يغ�زو حي�اة ض�حاياه م�ن يعرف إبليس و ،وتجاربها مهنة متاعبهالكل 

 . خالل الضرب بقوة على نقاط ضعفهم ليخترق حصونهم ويجذبهم للهالك

  أح��د أب��رز الس��قطات الت��ي يق��ع فيه��ا كثي��ر م��ن وتص��ديق النف��اق والتمل��ق ه��و

وحد الذي ل�م يك�ن قبل�ه، وأن فيصدق أي منهم أنه هو الزعيم األسلطة أصحاب ال

 ! الكون ال يسير بدونه وأنه ظل اإلله على األرض

. الشخص��ية ومعظ��م المتملق��ين من��افقون يخطب��ون ود القائ��د بحث��اً ع��ن مص��الحهم

لِتَْخَضْع "حسب وصية هللا  وقليل منهم يخلط بين اإلكرام الواجب لذوي السلطان

�الَِطيُن اْلَكائِنَ�ةُ ُكلُّ نَْفٍس لِلسَّالَِطيِن اْلفَائِقَ�ِة، ألَ  نَّ�هُ لَ�ْيَس ُس�ْلطَاٌن إِالَّ ِم�َن هللاِ، َوالسَّ

وب�ين الم�ديح المب�الغ في�ه ال�ذي يعط�ي إلبل�يس  )۱ :۱۳رو( "ِهَي ُمَرتَّبَةٌ ِمَن هللاِ 

   .فيؤذون من يحبونه بدالً من أن يفيدوه .روح الكبرياءبسالحاً يهاجم به الممدوح 
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 عالماً أنه في تل�ك اللحظ�ات ! أن يخاف مما يسمع أما من يسمع المديح فيجب

فيص�لي س�راً أن ... لتجربة قوي�ة ال يعين�ه فيه�ا إال نعم�ة االتض�اع  كون عرضةي

م�ع هي�رودس المل�ك ال�ذي ويت�ذكر م�ا ح�دث ... يحفظه هللا من تصديق ما يس�مع 

راق ل�ه الم�ديح ول�م يع�ط ف� ! ...إله ال صوت إنسان ه صوتصوت أنشعبه  تملقه

 )۲۳-۲۲: ۱۲أع( .مات يأكله حتى الدود ل فضربه مالك الرب وصار المجد

  ف�ي ف�خ التمل�ق عن�دما أقنع�وه أن�ه  –رغ�م حكمت�ه  –وقد سقط الملك داريوس

َّ ق�ووَ  .ليلبي طلباتهم لمدة شهر ،يستحق أن يكون مثل إله لشعبه بتس�رع  ع الق�رارـ

 . ندم بعد ذلك أشد الندموغفلة ثم 

 دانيال يصلي كعادته* 
ا َعلَِم َدانِيآُل بِإِْمَضاِء اْلِكتَابَِة َذَهَب إِلَى بَْيتِ�ِه، َوُك�واهُ ۱۰ َمْفتُوَح�ةٌ فِ�ي ) نافذت�ه(فَلَمَّ

اٍت فِ�ي اْليَ�ْوِم، َوَص�لَّى َوَحَم�َد  ُعلِّيَّتِِه نَْحَو أُوُرَشلِيَم، فََجثَ�ا َعلَ�ى ُرْكبَتَْي�ِه ثَ�الََث َم�رَّ

َجاُل فََوَجُدوا َدانِيآَل ۱۱. ُل قَْبَل ذلِكَ قُدَّاَم إِلِهِه َكَما َكاَن يَْفعَ  فَاْجتََمَع ِحينَئٍِذ هُؤالَِء الرِّ

ُع قُدَّاَم إِلِههِ  أَلَ�ْم «: فَتَقَدَُّموا َوتََكلَُّموا قُدَّاَم اْلَملِِك فِ�ي نَْه�ِي اْلَملِ�كِ ۱۲. يَْطلُُب َويَتََضرَّ

اٍن يَْطلُُب ِمْن إِلٍه أَْو إِْنَس�اٍن َحتَّ�ى ثَالَثِ�يَن يَْوًم�ا تُْمِض أَيَُّها اْلَملُِك نَْهيًا بِأَنَّ ُكلَّ إِْنسَ 

األَْمُر َص�ِحيٌح «: فَأََجاَب اْلَملُِك َوقَالَ » إِالَّ ِمْنَك أَيَُّها اْلَملُِك يُْطَرُح فِي ُجبِّ األُُسوِد؟

وا َوقَ��الُوا قُ��دَّاَم ِحينَئِ��ٍذ أََج��ابُ ۱۳ .)تتغي��ر( »َكَش��ِريَعِة َم��اِدي َوفَ��اِرَس الَّتِ��ي الَ تُْنَس��خُ 

لََك أَيَُّها اْلَملُِك اْعتِبَاًرا َوالَ إِنَّ َدانِيآَل الَِّذي ِمْن بَنِي َسْبِي يَُهوَذا لَْم يَْجَعْل «: اْلَملِكِ 

اٍت فِي اْليَْوِم يَْطلُُب ِطْلبَتَهُ   )۱۳-۱۰: ٦دا(. »لِلنَّْهِي الَِّذي أَْمَضْيتَهُ، بَْل ثَالََث َمرَّ

 ول��م يك��ن ص��عباً عل��ى داني��ال أن ي��درك أن ه��ذا .. س��وم العجي��ب وص��در المر

  - لرج�ل المحب�وبا -ولك�ن داني�ال  ل�هالقانون قد تم وضعه خصيصاً ليكون فخ�اً 

لم يكن يحتسب لشيء وال حياته ثمينة عنده، ولكنه حريص أن يتمم بف�رح س�عيه 

نين األرض�ية ك�ل الق�وا ذا ل�م تس�تطعول.... والخدمة المؤتمن عليها من قِبَل الرب

    .يوماً واحداً  ؤجل لقاء المحب بحبيبه شهراً والعطل أو تأن ت



 دانيال في جب األسود* 
 

  70  
 

  وقد يكون دانيال قد سمع نصحاً من المحب�ين والمحيط�ين أال يتح�دى الس�لطة

             وأن الص����الة ف����ي الخف����اء مقبول����ة م����ن هللا . وأن ينحن����ي للعاص����فة حت����ى تم����ر

. وأفي�د للخدم�ة م�ن استش�هاده لم�ؤمنينحياته هام جداً لتعض�يد ا وأن الحفاظ على

وأن أبس��ط االحتياط��ات ه��ي أن يغل��ق نواف��ذ بيت��ه حت��ى ال ي��راه المتربص��ون ب��ه  

ت  م�ن أذناً ص�اغية ليهم فرصة اإليقاع به، ولكن كل هذه النصائح لم تجد عويُفَوِّ

فقد كان يعرف جيداً أنه ينبغي أن يطاع هللا أكثر من الناس، وأن القوانين  .دانيال

 .ألرضية عندما تتعارض مع القوانين اإللهية فالمنافسة محسومة قبل أن تبدأا

  وع��ادت ال��ذكريات ب��دانيال قراب��ة نص��ف ق��رن م��ن الزم��ان ي��وم ح��ـُِرم م��ن

                     رغ�م أن رفاق�ه الثالث�ةالشهادة إلله�ه أم�ام أت�ون الن�ار ال�ذي أع�ده نبوخذنص�ر، و

كثيراً إذ تمتعوا بعشرة ابن هللا متجسداً معه�م ف�ي  إال أنه غار منهم.... لم يخذلوه 

فه��ل آن األوان للحص��ول عل��ى نف��س الفرص��ة وه��ل س��تنتهي التجرب��ة ... األت��ون

  .   ه كثيراً ندعدة أم باالستشهاد؟ لم يفرق األمر بالشها

 ��ع��اد داني��ال إل��ى بيت��ه ورأى العي��ون القات��ل  وم لتطبي��ق الق��راروف��ي أول ي

يط ب��المنزل، ولكن��ه مض��ى كعادت��ه وف��تح نواف��ذ بيت��ه المتلصص��ة المتربص��ة تح��

ورشليم حيث قلبه وكن�زه الحقيق�ي هن�اك وب�دأ ص�الته وس�جوده أناظراً في اتجاه 

ال�ذي " رمب�الجُ "وهو يعلم أن زمرة من الشهود سيذهبون في التو ليخبروا المل�ك 

  !   اقترفه وزيره وموضع ثقته
  ثمن الصالة! 

فثمنها هو حياة دانيال ولكنه رغم , باهظة الثمن وقتكانت الصالة في ذلك ال لقد

في صالته  سليمان الملك طلبناحية أورشليم كما  متوجهاً وتضرع  ذلك لم يبالِ 

  :عند تدشين الهيكل 

َوإِِن اْنَكَسَر َشْعبَُك إِْسَرائِيُل أََماَم اْلَعُدوِّ لَِكْونِِهْم أَْخطَأُوا إِلَْيَك، ثُمَّ َرَجُعوا "

ُعوا أََماَمَك نَْحَو هَذا اْلبَْيِت، َواْعتَرَ  فَاْسَمْع أَْنَت ِمَن ۲٥فُوا بِاْسِمَك َوَصلَّْوا َوتََضرَّ
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َماِء َواْغفِْر َخِطيَّةَ َشْعبَِك إِْسَرائِيَل، َوأَْرِجْعُهْم إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْعطَْيتََها لَُهْم  السَّ

 .)۲٥-۲٤: ٦أخ۲" (.َوآلبَائِِهمْ 

 يبكتن�ا جميع�اً ال�ذي ل�م يبخ�ل بحيات�ه ثمن�ا للص�الة ش�يخ الوق�ور ذا الهموقف و

كم��ا  م��اً تما, الجس��دية أو الذهني��ة ثمن��اً للص��الةنح��ن ال��ذين نس��تكثر بع��ض المش��قة 

تبكتنا قصص الذين دفعوا حياتهم أو حريتهم ثمن�ا لتهري�ب الكت�ب المقدس�ة ل�دول 

م�ا بيوتن�ا تك�تظ شرق أوربا طوال فترة القمع الشيوعي خالل القرن العش�رين بين

 .بالكتب المقدسة والروحية التي يعلوها التراب من ندرة من يفتحها

 غضب الملك* 
ا َسِمَع اْلَملُِك هَذا اْلَك�الََم اْغتَ�اظَ َعلَ�ى نَْفِس�ِه ِج�ّدًا، َوَجَع�َل قَْلبَ�هُ َعلَ�ى َدانِي�آَل ۱٤ فَلَمَّ

يَهُ، َواْجتََهَد إِلَى ُغُروِب الشَّْمِس لِيُنْ  َجاُل إِلَ�ى اْلَملِ�ِك ۱٥. قَِذهُ لِيُنَجِّ فَاْجتََمَع أُولئَِك الرِّ

اْعلَْم أَيَُّه�ا اْلَملِ�ُك أَنَّ َش�ِريَعةَ َم�اِدي َوفَ�اِرَس ِه�َي أَنَّ ُك�لَّ نَْه�ٍي أَْو «: َوقَالُوا لِْلَملِكُ 

 )۱٥-۱٤: ٦دا( .»أَْمٍر يََضُعهُ اْلَملُِك الَ يَتََغيَّرُ 

 وأدرك أن�ه , بسبب انس�ياقه وراء تملقه�م ل�هيه اكتشف الملك الفخ الذي سقط ف

ن�ه ألواغت�اظ م�ن نفس�ه . ع بيده وثيقة إعدام ص�ديقه الحم�يم داني�الـَّ بجهالته قد وق

 .حتى يتخلصوا من دانيالالحاقدين أعطى الفرصة لألشرار 

  صمم الملك على إنقاذ دانيال وظل حتى غروب الشمس يبحث عن ثغ�رة ف�ي

المرس�وم نه أن ورـِّ ذك�كانت محبوكة جيداً وأخذ األش�رار يالتهمة ولكن , قوانينال

َّ الذي وق  .حسب دستور الدولة ال يمكن تغييرهعه ـ

 إلقاء دانيال في الجب* 

أََج�اَب اْلَملِ�ُك . ِحينَئٍِذ أََمَر اْلَملِ�ُك فَأَْحَض�ُروا َدانِي�آَل َوطََرُح�وهُ فِ�ي ُج�بِّ األُُس�ودِ ۱٦ 

ي�كَ إِنَّ إِ «: َوقَاَل لَِدانِيآلَ  َوأُتِ�َي بَِحَج�ٍر َوُوِض�َع ۱۷. »لَهَك الَِّذي تَْعبُُدهُ َدائًِم�ا ُه�َو يُنَجِّ

َعلَ��ى فَ��ِم اْلُج��بِّ َوَختََم��هُ اْلَملِ��ُك بَِخاتِِم��ِه َوَخ��اتِِم ُعظََمائِ��ِه، لِ��ئَالَّ يَتََغيَّ��َر اْلقَْص��ُد فِ��ي 

 )۱۷-۱٦: ٦دا( .َدانِيآلَ 
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  إم�ا أن يكس�ر الق�انون ف, رهم�ا ُم�أحالاحتار الملك المسكين فهو ب�ين خي�ارين

أو ينف��ذ الق��انون مض��حياً ب��أوفى , وفق��دان الع��رشالش��عب  ةث��ورنفس��ه ل ضع��رِّ ويُ 

المل�ك آس�فاً أن ينف�ذ الق�انون  خت�اروف�ي النهاي�ة ا. أصدقائه وه�و يعل�م أن�ه مظل�وم

 . رغم أنه ال يعرفه -رجاءه في قدرة إله دانيال  اً ضعاو

 ه دانيال من المستحيل أن يتركه يهل�ك ب�ل الب�د أن لقد قال الملك في قلبه إن إل

 .ينجيه وعلى هذا األمل أمر الملك بتنفيذ الحكم

داني�ال أي  بدِ ولم يُ . يعلمون أنه ظالم اً حكم واجنود إلى منزل دانيال لينفذالذهب و

 للق�اء الحبي�ب بس�اطة كأن�ه ذاه�ب ف�ي نزه�ةببل س�ار معه�م أو مقاومة اعتراض 

 ! الذي يرتعب منه أعتى الرجال األسود جبوليس إلى 

 . موقفهلم بنا نسبق الموكب لنتبين عن قرب حقيقة الواآلن 

  د ع�ن طري�ق سَّ ـُ األرض ت� ج�وفحفرة عميق�ة ف�ي  هناك تانكخارج المدينة

 .تمي�ز ع�رين األس�ود ةعطن�ا رائح�ة فوح منه�ت ,حجر ضخم يوضع على فوهتها

ألس�ود تح�تج ث�ورة العارم�ة الوق�ارص ج�وع الالعل�ن ع�ن يمزعج الر ئيزوكان ال

بدون طعام وأقس�موا أن يث�أروا م�ن أول  اً على قسوة البشر الذين تركوهم أسبوع

 .ع بين مخالبهم وأنيابهمإنسان يق

  وكان المل�ك بنفس�ه ف�ي رفق�ة الموك�ب المهي�ب واقت�رب م�ن داني�ال يعت�ذر ل�ه

 .أن إلهه سيتدخل بصورة ما اً كبير لكن لديه أمالً بكونه غير ُمَخيَّر في القرار، و

جن�ود وج�وه ال عل�ى بادي�اً وك�ان االض�طراب . الجبمن حراسه واقترب دانيال و

د الذين ألقوا الفتية في تحاكوا فيما بينهم عما سمعوه عن مصير الجنوربما الذين 

 .ومن قبلهم الجنود المئة الذين ذهبوا الصطحاب إيليا للملك أخزيا .األتون

 هللا ال�ذي يف�وق ك�ل عق�ل،ب�ل س�الم لالضطراب  أثر عليه يبدُ  لمف أما دانيالو 

ي�وم يحتف�ل ب  اً حت�ى يخال�ه المش�اهد عريس� .ومالمح وجهه تفيض بابتهاج عمي�ق

 ـراس ــوتـقـدم  الح, بإزاحـة الحجـر عن فـم الـجب وأمر  قائد  الحرس .عـُرسه
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 .صوت الزئير الذي كاد يصم األذان ن منيرتعدم 

  ٍيكش�ف ونف�ذ الن�ور إل�ى فتح�ة الج�ب الحج�ر لي الجنود دحرج وبمجهود مضن

تراج�ع الح�راس بس�رعة و.. عن أس�ود ث�ائرة تتواث�ب ف�ي اله�واء للفت�ك بالفريس�ة

دانيال ورجعوا إل�ى الخل�ف   وادفعفصرخ فيهم المنظر المرعب ولكن القائد  إزاء

 ... لينجوا بحياتهم من الهالك

  ًأن��ه يقت��رب م��ن أعظ��م لحظات��ه فه��و  وغن��ي ع��ن ال��ذكر أن داني��ال ك��ان واثق��ا            

إما أن يقابل الرب بالجسد في ج�ب األس�ود أو يقابل�ه ف�ي الس�ماء بع�د أن تخلص�ه 

الج�ب ولس�ان حال�ه يق�ول  إل�ى ل داني�الزن�وهكذا . األسود من أسر الجسد للروح

بِّ نَِع�يُش، َوإِْن ُمْتنَ�ا "مع بولس الرسول بِّ نَُم�وتُ ألَنَّنَا إِْن ِعْش�نَا فَلِل�رَّ فَ�إِْن . فَلِل�رَّ

بِّ نَْحنُ     )۸: ۱٤رو( ".ِعْشنَا َوإِْن ُمْتنَا فَلِلرَّ
  :وصوت الملك داريوس يشيعه المظلم جبال فيوسقط دانيال 

يكَ «   »إِنَّ إِلَهَك الَِّذي تَْعبُُدهُ َدائًِما ُهَو يُنَجِّ

 .....دانيال اة وال يخبرنا الوحي المقدس عن تفاصيل تلك الليلة الفريدة في حي

 يك�ون  فربمـــا

دانيال قد نزل إلى 

الج������ب  وزئي������ر 

الس�������باع يص�������م 

اآلذان  ول����م يك����د 

الظ�������الم يس�������ود 

بعدما س�دوا فوه�ة 

الج��ب حت��ى غم��ر 

 المكان نور إلـهي 
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وظه��ر م��الك ال��رب واقف��اً بنفس��ه يحم��ي داني��ال م��ن الوح��وش عجي��ب ومبه��ر 

وظل�ت . فم األسد الذي يتجاسر ويقترب من الرجل المحب�وبالمتربصة به ويسد 

األس��ود ط��وال اللي��ل تح��اول أن تخت��رق الحص��ار لتش��بع ص��رخات الج��وع الت��ي 

تؤلمها ولكنها قبيل الفجر أيقنت أن الصبر على الجوع أرحم م�ن مواجه�ة م�الك 

الرب الذي ال تجدي معه أنياب أو مخالب وأمض�ت ليلته�ا مغتاظ�ة تش�اهد قديس�اً 

 . أن يزعجه زئير وال ترهبه أسوددون لي يص

 يج��د نفس��ه ب��ين أني��اب يك��ون داني��ال ق��د ن��زل إل��ى الج��ب متوقع��اً أن  ربمـــ��ـاو

فتعج�ب داني�ال , وب�دأ ص�وت الزئي�ر يخف�ت ط�ال ولكن انتظاره، الجائعة األسود

من هذا التغيير وبالتدريج اعتادت عيناه الظلم�ة فأبص�ر األس�ود وق�د جلس�ت ف�ي 

حت��ى لتح��ل محله��ا وداع��ة الحم��الن،  ناري��ةالنظ��رات الاختف��ت انة وه��دوء واس��تك

تقدم منه في هدوء وأخ�ذ يمس�ح رأس�ه ف�ي س�اقيه  ،قام وتحرك تجاههاألسد الذي 

تحيت�ه مم�ا جع�ل داني�ال ي�رد , كأنه كل�ب ألي�ف ول�يس وحش�اً كاس�راً ويلعق قدميه 

قب�ل أن  تجمعت باقي الس�باع تت�ودد إل�ى داني�ال وفي لحظات, ويربت على رأسه

كم�ا غـَيَّ�ـر ... يقف للصالة شاكراً إلهه الذي أرسل مالكه وغـَيَّ�ـر طبيع�ة األس�ود

 .طبيعة النيران قبالً 

 فكالهما أسلمه أعداؤه للموت  يسوع ربقصة دانيال هنا تتنبأ بما سيحدث للو

ه واثق�ين م�ن م�وت دحرجوا الحجروختم�وو -أو قبر -ثم وضعوه في جب  حسداً 

بش��وكته ل��م الم��وت وداني��ال ألس��ود بقوته��ا ل��م تس��تطع أن ت��ؤذي لك��ن او .ع��دوهم

 . يستطع أن يمد يد الفساد لجسد اإلله المتجسد الذي قام قاهراً الموت
  جب العالم! 

ا مثل دانيال في جب العالم وق�د أحاط�ت بن�ا األس�ود الض�ارية نكثيراً ما نجد أنفس

للخي�ر لل�ذين مع�اً  عم�لألش�ياء تان كل أ ونيثقم الذين هقليلين لكن .. لكي تلتهمنا 

 .ما يبدو شراً تماماً كما يفرحون بما يرونه خيراً هللا  يد من ونقبلوي. يحبون هللا
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 نجاة دانيال* 

ِحينَئٍِذ َمَضى اْلَملُِك إِلَى قَْصِرِه َوبَاَت َصائًِما َولَْم يُْؤَت قُدَّاَمهُ بَِسَراِريِه َوطَاَر َعْن�هُ 

ا اْقتَ�َرَب . َملُِك بَاِكًرا ِعْنَد اْلفَْجِر َوَذَهَب ُمْسِرًعا إِلَى ُجبِّ األُُسودِ نَْوُمهُ ثُمَّ قَاَم الْ  فَلَمَّ

يَا َدانِيآُل َعْبَد «: أََجاَب اْلَملُِك َوقَاَل لَِدانِيآلَ . إِلَى اْلُجبِّ نَاَدى َدانِيآَل بَِصْوٍت أَِسيفٍ 

يَ�َك ِم�َن األُُس�وِد؟هللاِ اْلَحيِّ َهْل إِلُهَك الَّ�ِذي تَْعبُ�ُدهُ َدا فَ�تََكلََّم » ئًِم�ا قَ�ِدَر َعلَ�ى أَْن يُنَجِّ

يَا أَيَُّها اْلَملِ�ُك ِع�ْش إِلَ�ى األَبَ�ِد إِلِه�ي أَْرَس�َل َمالََك�هُ َوَس�دَّ أَْف�َواهَ «:َدانِيآُل َمَع اْلَملِكِ 

نِي، أَْيًضا أَيَُّها اْلَملُِك، لَْم أَْفَعْل  ألَنِّي ُوِجْدُت بَِريئًا قُدَّاَمهُ، َوقُدَّاَمكَ  األُُسوِد فَلَْم تَُضرَّ

فَأُْصِعَد َدانِيآُل ِمَن . َدانِيآُل ِمَن اْلُجبِّ   ِحينَئٍِذ فَِرَح اْلَملُِك بِِه َوأََمَر بِأَْن يُْصَعدَ » َذْنبًا

      )۲۳ -۱۸: ٦دا( .اْلُجبِّ َولَْم يُوَجْد فِيِه َضَرٌر ألَنَّهُ آَمَن بِإِلِههِ 

  نومه وظل ينتظر فيها طار  ليلة ليالءليمضي  حزيناً إلى قصرهمضى الملك

حت�ى ك�ان  فقيتسلل إلى األ وما أن بدأ ضوء الفجر.. برصالبزوغ الفجر بفروغ 

فت�ارة يتخي�ل , وقلبه يتأرجح بين األم�ل والي�أس هرول مسرعاً نحو الجبالملك ي

خ�رى يهزم�ه الي�أس وتارة أ, أن دانيال قد نجا بمعجزة من إلهه فيمتلئ قلبه فرحاً 

فيعتص�ر األل�م قلب�ه وتف�يض  ئاً من�ه ش�ي ل�م تب�قِ فويتخيل دانيال وقد مزقته األسود 

 .الدموع من مقلتيه وهكذا ظل الملك في حيرته إلى أن وصل إلى الجب

  وق���ف المل����ك

 ه��وأم��ام الج��ب و

م ص��دَ يخش��ى أن يُ 

.. ص����دمة عم����ره

اس���تجمع  وأخي���راً 

اعته ون���ادى ش���ج

 مرتج��فص��وت ب

  ظلدانيال وعلى 
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سمع ص�وت داني�ال  يهت�ف  حتىولم يطل به الوقت  .سمعه منتظراً إجابةيرهف 

 .أن هللا قد أرسل مالكه ونجاه من األسود به مرحباً ويخبره

  ًأحقاً نجا داني�ال م�ن ب�راثن األس�ود , لم يصدق الملك أذنيه وكاد يرقص فرحا

ج داني��ال وأم��ر ب��إخراوه��ا ه��و يجي��ب م��ن عم��ق الج��ب وأس��رع المل��ك  ؟الجائع��ة

 .سليماً معافى

 ج داني�ال م�ن الج�ب وخ�رو, المريماتيذكرنا ب اً ب الملك إلى الجب فجراذهو

نتص�ر عل�ى الم�وت ال�ذي االسيد المسيح  ةاميقل اً رمز كانالموت  نجاته منحياً و

 .وسحق الشيطان وقوات الظلمة

 نهاية األشرار* 
جَ ۲٤ اَل الَِّذيَن اْشتََكْوا َعلَى َدانِيآَل َوطََرُحوُهْم فِي فَأََمَر اْلَملُِك فَأَْحَضُروا أُولئَِك الرِّ

َولَْم يَِصلُوا إِلَى أَْسفَِل اْلُجبِّ َحتَّى بَطََشْت . ُجبِّ األُُسوِد ُهْم َوأَْوالََدُهْم َونَِساَءُهمْ 

 )۲٤: ٦دا( .بِِهِم األُُسوُد َوَسَحقَْت ُكلَّ ِعظَاِمِهمْ 

  ��ج��اء ال��دور عل��ى , ديقه الحبي��ب داني��الن المل��ك عل��ى س��المة ص��أبع��دما اطم

 .أعدائه ليشربوا من الكأس التي أعدوها للرجل المحبوب

  الص�طياده واس�تندوا إل�ى ش�ريعة ف�ارس الت�ي وإذا كان أعداؤه قد صاغوا قانوناً 

، وهكذا وج�د س�ائر ختم الملوكيفها هم اليوم يقعون تحت طائلة نفس ال تـُنَسخال 

 . الجب الذي ذهبوا إليه باألمس ليَتـَشَّفوا في غريمهم الوزراء أنفسهم مساقين إلى

للمت��آمرين  الت��ي تحمل��ت الج��وع ب��األمس كوفئ��ت الي��وم بوليم��ة دس��مة األس��ودو

 !إلى قاع الجب أي منهم صليقبل أن التهموها في الحال  وأسرهم،

 سيحقق أعظم انتصاراته  أنه الذي ظن بما حدث إلبليسيذكرنا هذا و          

 قد يهر علمِّ من سُ  لسلطانه على البشر وأن موتاً صليب الفوجد  الرب، صلبب

يَاَساِت َوالسَّالَِطيَن أَْشَهَرُهْم ِجَهاًرا، ظَافًِرا بِِهْم فِيهِ " َد الرِّ  )۱٥:۲كو( ".َجرَّ

 .نزل إلى الجحيم وفتح الباب لجميع الذين رقدوا على رجاء مجيئهقد وأنه 
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 لالملك داريوس يمجد إله دانيا* 
ُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة السَّاِكنِيَن فِي ثُمَّ ۲٥ َكتََب اْلَملُِك َداِريُّوُس إِلَى ُكلِّ الشُّ

ِمْن قِبَلِي َصَدَر أَْمٌر بِأَنَّهُ فِي ُكلِّ ُسْلطَاِن ۲٦. لِيَْكثُْر َسالَُمُكمْ «: األَْرِض ُكلَِّها

 )القائم( إِلِه َدانِيآَل، ألَنَّهُ ُهَو اِإللهُ اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ  َمْملََكتِي يَْرتَِعُدوَن َويََخافُوَن قُدَّامَ 

ي َويُْنقُِذ ۲۷. إِلَى األَبَِد، َوَملَُكوتُهُ لَْن يَُزوَل َوُسْلطَانُهُ إِلَى اْلُمْنتََهى               ُهَو يُنَجِّ

َماَواِت َوفِي األَْرضِ  ى َدانِيآَل ِمْن  .َويَْعَمُل اآليَاِت َواْلَعَجائَِب فِي السَّ هَُو الَِّذي نَجَّ

 )۲۷-۲٥: ٦دا(.»يَِد األُُسودِ 

 بش�هادة  م ـَ خت�السابقة نج�د ه�ذا اإلص�حاح أيض�ا يُ  كما حدث في اإلصحاحات

ع هذه اآليات مع�اً لنتأم�ل ثم�ر كر القارئ نضذَّ ـُ وحتى ن ... .رائعة عن هللا وأبنائه

 : يخية الستةفي نهاية كل إصحاح من اإلصحاحات التار األمانة

فِ��ي ُك��لِّ أَْم��ِر ِحْكَم��ِة فَْه��ٍم " :ي��ةتامتح��ان نبوخ��ذ ل��دانيال والف  :اإلص�حاح األول  +

��َحَرِة  الَّ�ِذي َس�أَلَُهْم َعْن��هُ اْلَملِ�ُك َوَج��َدُهْم َعَش�َرةَ أَْض��َعاٍف فَ�ْوَق ُك��لِّ اْلَمُج�وِس َوالسَّ

   )۲۰: ۱دا( "يَن فِي ُكلِّ َمْملََكتِهالَّذِ 

َوقَ��اَل اْلَملِ��ُك " :بع��د معرف��ة داني��ال لحل��م التمث��ال وتفس��يره :لث��اني اإلص��حاح ا+ 

َحقّاً إِنَّ إِلََهُك�ْم إِلَ�هُ اآللَِه�ِة َوَربُّ اْلُملُ�وِك َوَكاِش�ُف األَْس�َراِر إِِذ اْس�تَطَْعَت : [لَِدانِيآلَ 

رِّ    )٤۷:  ۲دا(]. َعلَى َكْشِف َهَذا السِّ

�رُ  :م�ن األت�ونبعد نجاة الفتية  :اإلصحاح الثالث +  تَبَ�اَرَك إِلَ�هُ : [فَقَ�اَل نَبُوَخْذنَصَّ

تََّكلُ��وا َعلَْي��ِه الَّ��ِذيَن اَمالََك��هُ َوأَْنقَ��َذ َعبِي��َدهُ  َش��ْدَرَخ َوِميَش��َخ َوَعْب��َدنَُغو الَّ��ِذي أَْرَس��لَ 

لَ��ٍه َغْي��ِر إلُدوا  يَْعبُ��ُدوا أَْو يَْس��جُ ْلَملِ��ِك َوأَْس��لَُموا أَْجَس��اَدُهْم لَِك��ْي الَ اَوَغيَّ��ُروا َكلَِم��ةَ 

  )۲۸:  ۳دا (].  إِلَِهِهمْ 

�ُر " :بعد شفاء نبوخذنصر من مرض�ه :اإلصحاح الرابع +  فَ�اآلَن أَنَ�ا نَبُوَخْذنَصَّ

َماِء اأَُسبُِّح َوأَُعظُِّم َوأَْحَمُد َملَِك  لَِّذي ُكلُّ أَْعَمالِِه َحقٌّ َوطُُرقِِه َعْدٌل َوَمْن يَْس�لُُك السَّ

  )۳۷ :٤دا ( "َو قَاِدٌر َعلَى أَْن يُِذلَّهُ اِء فَهُ بِـاْلِكْبِريَ 
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 حينَئٍِذ أََمَر " :تابة التي على الحائطـكـير دانيال للـبعد تفس :اإلصحاح الخامس+ 

ُر أَْن يُْلبُِسوا َدانِيآَل  ألَْرُجواَن َوقِالََدةً ِمْن َذَه�ٍب فِ�ي ُعنُقِ�ِه َويُنَ�اُدوا َعلَْي�ِه ابَْيْلَشاصَّ

   )۲۹: ٥دا ( ".ْلَمْملََكةِ اُكوُن ُمتََسلِّطاً ثَالِثاً فِي أَنَّهُ يَ 

شهادة الملك داريوس المدونة  بعد نجاة داني�ال م�ن ج�ب  :اإلصحاح السادس  +

ِمْن قِبَلِي َصَدَر أَْمٌر بِأَنَّ�هُ فِ�ي ُك�لِّ ُس�ْلطَاِن َمْملََكتِ�ي يَْرتَِع�ُدوَن َويََخ�افُوَن " .األسود

اَم إِل��ِه َدانِي�� إِلَ��ى األَبَ��ِد، َوَملَُكوتُ��هُ لَ��ْن يَ��ُزوَل   آَل، ألَنَّ��هُ ُه��َو اِإلل��هُ اْلَح��يُّ اْلقَيُّ��ومُ قُ��دَّ

 )۲٦: ٦دا ( ."َوُسْلطَانُهُ إِلَى اْلُمْنتََهى

  ل ينتقل من نجاح إلى نجاح حتى عصر كورشدانيا* 

  )۲۸: ٦دا(.اِرِسيِّ فَنََجَح َدانِيآُل هَذا فِي ُمْلِك َداِريُّوَس َوفِي ُمْلِك ُكوَرَش اْلفَ 

 عاص�ر داني�ال و, كان دانيال خير شاهد إللهه وسط اإلمبراطوريات المختلفة

داري��وس  م��ن باب��ل ث��م بيلشاص��رومل��وك وه��م نبوخ��ذ نص��ر ف��ي الس��بي أربع��ة 

وك�ان ... ب�دأ رج�وع اليه�ود م�ن الس�بيوفي عهد كورش  ....فارسمن كورش و

ك�ن يعتق�د الكثي�رون أن داني�ال قب�ل لو. دانيال ف�ي ذل�ك الوق�ت ق�د تق�دم ف�ي األي�ام

س�نة والت�ى  ۱٥۰قد أطلع الملك كورش عل�ى نب�وات أش�عياء المكتوب�ة من�ذ  موته

:  م�ن الس�بي ه�و ال�ذى س�يعيد اليه�ود ن�هأسم ووض�حت الذكرت الملك كورش با

مُ : اْلقَائُِل َعْن ُك�وَرشَ " تِي يُ�تَمِّ َس�تُْبنَى : َويَقُ�وُل َع�ْن أُوُرَش�لِيمَ . َراِع�يَّ فَُك�لَّ َمَس�رَّ

بُّ لَِمِس�يِحِه لُِك�وَرَش الَّ�ِذي أَْمَس�ْكُت بِيَِمينِ�ِه . »َستَُؤسَّسُ : َولِْلَهْيَكلِ  َهَكَذا يَقُوُل الرَّ

ألَْف�تََح أََماَم�هُ اْلِمْص�َراَعْيِن َواألَْب�َواُب الَ . ألَُدوَس أََماَمهُ أَُمم�اً َوأَْحقَ�اَء ُملُ�وٍك أَُح�لُّ 

��ُر ِمْص��َراَعِي النَُّح��اِس َوَمَغ��الِيَق . قُ��دَّاَمَك َواْلِهَض��اَب أَُمهِّ��دُ  أَنَ��ا أَِس��يرُ «: تُْغلَ��قُ  أَُكسِّ

بُّ . اْلَحِديِد أَْقِص�فُ  َوأُْعِطي�َك َذَخ�ائَِر الظُّْلَم�ِة َوُكنُ�وَز اْلَمَخ�ابِِئ لِتَْع�ِرَف أَنِّ�ي أَنَ�ا ال�رَّ

ي يَْعقُ��وَب َوإِْس��َرائِيَل ُمْختَ��اِري ألَْج��ِل َعْب��دِ  .الَّ��ِذي يَ��ْدُعوَك بِاْس��ِمَك إِلَ��هُ إِْس��َرائِيلَ 

بُّ َولَ�ْيَس آَخ�رُ  .لَْسَت تَْعِرفُنِي لَقَّْبتَُك َوأَْنتَ . َدَعْوتَُك بِاْسِمكَ  . الَ إِلَ�هَ ِس�َوايَ . أَنَا الرَّ

 )٥: ٤٥إلى أش  ۲۸: ٤٤أش( .نَطَّْقتَُك َوأَْنَت لَْم تَْعِرْفنِي
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  ُف�ي تل�ك المخطوط�ات  سمه مدوناً كورش قد اندهش وآمن لرؤية ا ند أـَ عتقوي

فآمن بها وأمر بعودة اليهود من سبيهم إلى أرض  ،القديمة التي كتبت قبل والدته

 . أجدادهم

و ق�د ك�ان الرج�وع  توجد قصة الرجوع من الس�بى ف�ى س�فرى ع�زرا ونحمي�ا  -

بقي�ادة  ث�م  )٦:۱عزرا (تحت قيادة زربابل  ثالث مراحل األولىمن السبى على 

 . على يد نحميا الثالثة  ثم ) ۱۰:۷عزرا (عزرا

م وتم�ت بقي�ادة زرباب�ل ويهوش�ع .ق٥۳۸كانت ف�ي ع�ام  :العودة األولى -۱

شخصاً وبدأوا في بناء الهيكل ولك�ن البن�اء  ٤۹٦۹۷وكان عدد العائدين 

 ).٦-۱عزرا (م .ق٥۱٦توقف لفترة ثم أكملوه عام 

ك��اهن م وتم��ت بقي��ادة ع��زرا ال.ق٤٥۸كان��ت ف��ي ع��ام  :الع��ودة الثاني��ة -۲

شخص�اً وب�دأ ع�زرا ف�ي ح�ل مش�كلة  ۱۷٥۸كان عدد العائدين . والكاتب

 )۱۰-۷عز . (الزيجات المختلطة وطالب الشعب بالتطهر من خطاياهم

م وتم�ت بقي�ادة نحمي�ا ولك�ن ع�دد .ق٤٤٤كانت ف�ي ع�ام  :العودة الثالثة -۳

. يوم�اً  ٥۲العائدين غير معروف وق�ام نحمي�ا ببن�اء أس�وار أورش�ليم ف�ي 

 )۱۳: ۱نح(

 نب�دأ ل من س�فر داني�ال  وبنهاية هذا اإلصحاح نكون قد أنهينا الجزء التاريخي

 .وحتى النهاية من اإلصحاح السابع) الرؤى(الجزء النبوي 
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 ف����ي ه����ذا الج����زء س����نأخذ فك����رة مبس����طة ع����ن رؤى داني����ال وتفس����يرها            .

والرؤيا في المفهوم المسيحي هي أسلوب يخاطب به هللا أنبياءه ورسله القديس�ين 

 ...ليكشف لهم حقائق روحية أو يشير إلى أمور وأحداث مستقبلية 

وص�والً إل�ى وال بدءاً من دانيال وحزقي� وتفسير الرؤى بصفة عامة أمر صعب،

وكثي��راً م��ا يج��د الق��ارئ آراًء متباين��ة لكب��ار القديس��ين . رؤي��ا يوحن��ا الاله��وتي

وأحيان��ا م��ا يتك��رر تحقي��ق الرؤي��ا أو النب��وءة أكث��ر م��ن م��رة عب��ر . والمفس��رين

ورة التاريخ مما يجعلنا نقف عند بعض م�ا تحق�ق منه�ا ونس�أل ه�ل س�يتحقق بص�

م�ا نستعرض�ه م�ن تفس�يرات ف�ي الفص�ول ل�ذا ف�إن أخرى في المس�تقبل أم ال ؟؟  

دون أن  ب�اءالقادمة من هذا الكتاب يمثل الرأي األرجح الذي اتفق عليه معظم اآل

 . خاطئة جميعها نعتبر أن اآلراء األخرى

 ممالك أربع إلى تشير حيوانات أربع ىاألول الرؤيا 

 ف لنا وهي تكش) ۲دا(شبيهة بحلم نبوخذ نصر عن التمثال  )۷دا( هذه الرؤيا

 ...تتابع الممالك األربعة كما رأينا سابقاً في تفسير دانيال لحلم نبوخذ نصر

  ف�ي الس�نة األول��ى لبيلشاص�ر المل��ك  تقريب��اً  م.ق٥٥۰ح�دثت ه�ذه الرؤي��ا ع�ام

ال���ذي ك���ان  مس���تهزئاً مس���تبيحاً ول���م يح���اول أن يبح���ث ع���ن الحقيق���ة مث���ل أبي���ه 

س هذه الفت�رة م�ن حيات�ه للخل�وة نبوخذنصر لذا فقد تفادى دانيال العمل معه وكر

 .لها بالكثير من الرؤى كما سنرىوالصوم والصالة وتمتع خال

إش��ارة إل��ى تت��ابع أرب��ع م��ن البح��ر ة حيوان��ات ـظه��رت أربع�� وف��ي ه��ذه الرؤي��ا 

الق��ديم األي��ام وج��اء اب��ن إنس��ان ليح��رر ش��عب هللا م��ن ال��ذل  ث��م ظه��ر ،ممال��ك

 .والعبودية

 رؤى دانيال وتفسيرها
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 الحيوان االول* 
�نَةِ ۱ �َر َملِ��ِك بَابِ�َل، َرأَى َدانِي�آُل ُحْلًم�ا َوُرَؤى َرْأِس�ِه َعلَ��ى  فِ�ي السَّ األُولَ�ى لِبَْيْلَشاصَّ

ُكْن�ُت أََرى «: أََجاَب َدانِي�آُل َوقَ�الَ ۲. ِحينَئٍِذ َكتََب اْلُحْلَم َوأَْخبََر بَِرْأِس اْلَكالَمِ . فَِراِشهِ 

َوَص�ِعَد ِم�َن ۳. َماِء َهَجَمْت َعلَى اْلبَْحِر اْلَكبِيرِ فِي ُرْؤيَاَي لَْيالً َوإَِذا بِأَْربَِع ِريَاِح السَّ 

ُل َكاألََسِد َولَهُ َجنَاَحا نَْسرٍ ٤. اْلبَْحِر أَْربََعةُ َحيََوانَاٍت َعِظيَمٍة، هَذا ُمَخالٌِف َذاكَ  . األَوَّ

لَ��ى ِرْجلَ��ْيِن َوُكْن��ُت أَْنظُ��ُر َحتَّ��ى اْنتَتَ��َف َجنَاَح��اهُ َواْنتََص��َب َع��ِن األَْرِض، َوأُوقِ��َف عَ 

 )٤-۱: ۷دا. (َكإِْنَساٍن، َوأُْعِطَي قَْلَب إِْنَسانٍ 

  األس��د ف��ي قوت��ه يرم��ز لمملك��ة باب��ل والجناح��ان يش��يران إل��ى س��رعة انتش��ار

 ...المملكة وقد استخدم البابليون األسد الُمجـَنـَّح شعاراً لمملكتهم

بوخذ نصر م�ن ب�ين نتف الجناحين يشير إلى فترة السبع سنوات التي طرد فيها ن

وق�د يش�ير أيض�اًَ◌ إل�ى ... الناس وع�اش كالحيوان�ات حت�ى ع�رف ق�وة هللا العل�ي

وأعِط�ي . تقلص المملكة والضعف الذي أصابها وقت حكـــــــم بيلشاصر خليفته

قلب إنسان بدل قلب األس�د أي أن جب�روت نبوخ�ذ نص�ر ق�د ب�دأ ي�زول واعت�رف 

وهذا الحي�وان األول يقاب�ل ال�رأس ال�ذهبي  .بال العلي متسلطاً على ممالك الناس

 .في حلم التمثال الذي رآه نبوخذنصر

 الحيوان الثانى* 
، فَ�اْرتَفََع َعلَ�ى َجْن�ٍب َواِح�ٍد َوفِ�ي فَِم�ِه ثَ�الَُث ٥ بِّ َوإَِذا بَِحيََواٍن آَخَر ثَاٍن َش�بِيٍه بِال�دُّ

 )٥: ۷دا( .لَْحًما َكثِيًرا قُْم ُكلْ : أَْضلٍُع بَْيَن أَْسنَانِِه، فَقَالُوا لَهُ هَكَذا

  الدب يشير إلى مملكة مادي وفارس وقد ارتف�ع عل�ى جن�ب واح�د ألن ف�ارس

وك�ان ال�دب ) مملكة الف�رس(تغلبت على مادي وصارت المملكتان مملكة واحدة 

وق��ام ليأك�ل لحم�اً كثي��راً إش�ارة إل��ى ... ف�ي فم�ه ثالث��ة أض�لع بقي�ة إح��دى فرائس�ه 

 . سعة وما حققته هذه المملكة من انتصاراتالفتوحات الفارسية الوا

 .وهذا الحيوان الثاني يقابل الصدر والذراعين من الفضة في حلم نبوخذ نصر
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 الثالحيوان الث* 
. َوبَْعَد هَذا ُكْنُت أََرى َوإَِذا بِآَخَر ِمْثِل النَِّمِر َولَهُ َعلَ�ى ظَْه�ِرِه أَْربََع�ةُ أَْجنَِح�ِة طَ�ائِرٍ ٦

 )٦: ۷دا( .َواِن أَْربََعةُ ُرُؤوٍس، َوأُْعِطَي ُسْلطَانًاَوَكاَن لِْلَحيَ 

 األرب�ع أجنح�ة تش�ير إل�ى , س�كندر المق�دوني مل�ك اليون�انالنمر يشير إل�ى اإل

فقد اكتسح العالم في وقت قصير بفضل ق�واده ال�ذين يُرم�ز  تهسرعة انتشار مملك

مَ .ق۳۲۳س��كندر ع��ام وبع��د وف��اة اإل .له��م باألربع��ة رؤوس ت مملكت��ه ب��ين م ق��ـُسِّ

م�نهم البطالم�ة ف�ي مص�ر والس�لوقيون ف�ي س�ورية , قواده وصارت أرب�ع ممال�ك

  .وهذا النمر يقابل البطن والفخذين النحاس في حلم نبوخذ نصر .وفلسطين

 الرابعالحيوان * 
ِديٍد ِج�ّدًا، بَْعَد هَذا ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوإَِذا بَِحيََواٍن َراب�ٍع َهائِ�ل َوقَ�ِويٍّ َوَش�۷

َوَك�اَن ُمَخالِفً�ا . أََك�َل َوَس�َحَق َوَداَس اْلبَ�اقَِي بِِرْجلَْي�هِ . َولَهُ أَْسنَاٌن ِم�ْن َحِدي�ٍد َكبِي�َرةٌ 

الً بِاْلقُُروِن، َوإَِذا بِقَْرٍن ۸. لُِكلِّ اْلَحيََوانَاِت الَِّذيَن قَْبلَهُ، َولَهُ َعَشَرةُ قُُرونٍ  ُكْنُت ُمتَأَمِّ

اِم�ِه، َوإَِذا بُِعيُ�وٍن  آَخَر َصِغيرٍ  طَلََع بَْينََها، َوقُلَِعْت ثَالَثَةٌ ِمَن اْلقُُروِن األُولَى ِم�ْن قُدَّ

 )۸-۷: ۷دا( .َكُعيُوِن اِإلْنَساِن فِي هَذا اْلقَْرِن، َوفٍَم ُمتََكلٍِّم بَِعظَائِمَ 

 هنا الحيوان الرابع يشير إلى مملكة السلوقيين في سوريا وفلسطين والعش�رة 

.                   س��لوقس األول -۱: وه��م كالت��الي(...  ق��رون يمثل��وا عش��رة مل��وك تت��ابعوا عل��ى المملك��ة

.      أنطيوخس الثال�ث -٦ .    سلوقس الثالث -٥  .سلوقس الثاني -٤ .   أنطيوخس الثاني -۳.   أنطيوخس األول -۲

 .) ديمتريوس -۱۰  .  بطليموس السادس -۹  .  هليودوروس -۸   .سلوقس الرابع -۷

  ال�ذي ) أبيف�انيوس(القرن الصغير هو الملك الحادي العشر أنطيوخس الراب�ع

. ل��ك م��نهموأخ��ذ المُ ) قل��ع ثالث��ة ق��رون( ۱۰, ۹, ۸ه��زم آخ��ر ث��الث مل��وك وه��م 

والعيون التي في الق�رن تش�ير إل�ى ش�دة ح�ذره م�ن أعدائ�ه والف�م الم�تكلم بعظ�ائم 

ض��طهاد ش��عب هللا تح��دي عب��ادة هللا وا يش��ير إل��ى كبريائ��ه ال��ذي وص��ل إل��ى ح��د

 .للغايةاضطهاداً عنيفاً 
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 القديم األيام*
لِبَاُس��هُ أَْب��يَُض َك��الثَّْلِج، . ُكْن��ُت أََرى أَنَّ��هُ ُوِض��َعْت ُع��ُروٌش، َوَجلَ��َس اْلقَ��ِديُم األَيَّ��امِ ۹

، َوَعْرُش�هُ لَِهي�ُب نَ�اٍر، َوبََكَراتُ� وِف النَّقِيِّ نَْه�ُر ۱۰. هُ نَ�اٌر ُمتَّقِ�َدةٌ َوَشْعُر َرْأِسِه َكالصُّ

. أُلُوُف أُلُوٍف تَْخِدُمهُ، َوَربََواُت َربََواٍت ُوقُوٌف قُدَّاَمهُ . نَاٍر َجَرى َوَخَرَج ِمْن قُدَّاِمهِ 

يُن، َوفُتَِحِت األَْسفَارُ   )۱۰-۹: ۷دا( .فََجلََس الدِّ

 وسجله في  هنا يرى دانيال منظر الدينونة، وهو مشابه لما رآه يوحنا الحبيب

لباس�ه ك�الثلج وش�عره , ويصفه دانيال بأنه قديم األيام رمزاً ألزليته... سفر الرؤيا

 .كالصوف النقي رمز الطهارة والنقاء والعدل

الجمي�ع . عرشه وبكرات�ه م�ن ن�ار ونه�ر ن�ار قدام�ه إش�ارة إل�ى الجب�روت اإلله�ي

 .خاضع أمامه وربوات قدامه استعداداً لفتح األسفار والدينونة
  يوم الدينونة:    

 رما أرهب هذا اليوم حين نـُستدعى للوق�وف أم�ام هللا ال�ديان وتـُفت�ـَح األس�فا ,

وكم من أمور اعتبرناها مهمة سنكتشف أنها !! ؟ترى ماذا يحتوي سفر كل واحد

ال تزن شيئاً في ميزان العدل اإلله�ي وك�م م�ن أم�ور كان�ت تافه�ة بنظرن�ا س�وف 

 ...عدالة هللا نعرف قيمتها ووزنها أمام

 .     منذ اآلن ........ فيا ليتنا نذكر ذلك اليوم ونستعد له

  هالك الحيوان الرابع* 
            .ُكْن��ُت أَْنظُ��ُر ِحينَئِ��ٍذ ِم��ْن أَْج��ِل َص��ْوِت اْلَكلَِم��اِت اْلَعِظيَم��ِة الَّتِ��ي تََكلَّ��َم بَِه��ا اْلقَ��ْرنُ ۱۱

��ا بَ��اقِي ۱۲. اُن َوَهلَ��َك ِجْس��ُمهُ َوُدفِ��َع لَِوقِي��ِد النَّ��ارِ ُكْن��ُت أََرى إِلَ��ى أَْن قُتِ��َل اْلَحيَ��وَ  أَمَّ

 .اْلَحيََوانَ�اِت فَنُ��ِزَع َع�ْنُهْم ُس��ْلطَانُُهْم، َولِك��ْن أُْعطُ�وا طُ��وَل َحيَ��اٍة إِلَ�ى َزَم��اٍن َوَوْق��تٍ 

 )۱۲-۱۱: ۷دا(

  تعج��ب داني��ال وح��زن ج��داً م��ن الفظ��ائع الت��ي س��يعملها أنطي��وخس أبيف��انيوس

وبينم�ا ك�ان يفك�ر كي�ف يت�رك هللا ه�ذا الش�رير , بشعب هللا) الحادي عشر القرن(



 رؤى دانيال وتفسيرها* 
 

  84  
 

وإح�راق ) الحي�وان الراب�ع(سمع األمر اإلله�ي بقت�ل ه�ذا الش�رير ! يعبث بشعبه؟

 .مع إستمرار الممالك المحيطة ولكن بشكل ضعيفجسده بالنار 

  مجيء ابن اإلنسان *
َماِء ِمْثُل اْب�ِن إِْنَس�اٍن أَتَ�ى َوَج�اَء ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوإَِذا مَ «۱۳ َع ُسُحِب السَّ

بُوهُ قُدَّاَمهُ  فَأُْعِطَي ُسْلطَانًا َوَمْجًدا َوَملَُكوتًا لِتَتََعبََّد لَهُ ُك�لُّ ۱٤. إِلَى اْلقَِديِم األَيَّاِم، فَقَرَّ

ُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَةِ  ا لَ�ْن يَ�ُزوَل، َوَملَُكوتُ�هُ َم�ا الَ ُس�ْلطَانُهُ ُس�ْلطَاٌن أَبَ�ِديٌّ َم�. الشُّ

 )۱٤-۱۳: ۷دا( .يَْنقَِرضُ 

  بعدما تحرر شعب هللا من طغيان أنطيوخس أبيفانيوس رأى دانيال ابن

إشارة إلى تجسد ابن هللا في ملء الزمان ولذلك  وهي) السيد المسيح( إنسان 

هود أنه هو الذي كان السيد المسيح يحلو له أن يدعو نفسه ابن اإلنسان ليذكر الي

 ...كتب عنه دانيال 

 كذبيحة على الصليب فداًء (فقربوه قدامه  إلى القديم األيام وجاء السيد المسيح

بعد أن قام بدوره وحقق الحرية للشعب ال من ) عن كل البشرية الساقطة

وقام السيد ... أنطيوخس أبيفانيوس بل ممن هو أقسى وأمَّر أي إبليس عدو الخير

دوره كشفيع كفاري ووقف أمام اآلب مقدماً دمه وفاًء عن كل خطايا المسيح ب

 .  البشر وأعطي سلطاناً ومجداً فملكوته ال يزول وال ينقرض

  حقيقة األمور * 

ا أَنَا َدانِيآَل فََحِزنَْت ُروِحي فِي َوَسِط ِجْسِمي َوأَْفَزَعْتنِي ُرَؤى َرْأِسي« . أَمَّ
فَأَْخبََرنِي . ِمَن اْلُوقُوِف َوطَلَْبُت ِمْنهُ اْلَحقِيقَةَ فِي ُكلِّ هَذافَاْقتََرْبُت إِلَى َواِحٍد ۱٦

فَنِي تَْفِسيَر األُُمورِ  هُؤالَِء اْلَحيََوانَاُت اْلَعِظيَمةُ الَّتِي ِهَي أَْربََعةٌ ِهَي أَْربََعةُ ۱۷: َوَعرَّ

يُسو اْلَعلِيِّ ۱۸. ُملُوٍك يَقُوُموَن َعلَى األَْرضِ  ا قِدِّ فَيَأُْخُذوَن اْلَمْملََكةَ َويَْمتَلُِكوَن أَمَّ

اْلَحقِيقَةَ ِمْن ِجَهةِ  )أردتُ ( ِحينَئٍِذ ُرْمتُ ۱۹. اْلَمْملََكةَ إِلَى األَبَِد َوإِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ 

ابِع الَِّذي َكاَن ُمَخالِفًا لُِكلَِّها، َوَهائِالً ِجّدًا َوأَْسنَانُهُ ِمْن َحِديدٍ  َوأَْظفَاُرهُ  اْلَحيََواِن الرَّ
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َوَعِن اْلقُُروِن اْلَعَشَرِة ۲۰ِمْن نَُحاٍس، َوقَْد أََكَل َوَسَحَق َوَداَس اْلبَاقَِي بِِرْجلَْيِه، 

َوهَذا اْلقَْرُن لَهُ . اآلَخِر الَِّذي َطلََع فََسقَطَْت قُدَّاَمهُ ثَالَثَةٌ  الَّتِي بَِرْأِسِه، َوَعنِ 

َوُكْنُت أَْنظُُر َوإَِذا هَذا اْلقَْرُن ۲۱. ئَِم َوَمْنظَُرهُ أََشدُّ ِمْن ُرفَقَائِهِ ُعيُوٌن َوفٌَم ُمتََكلٌِّم بَِعظَا

يِسيَن فََغلَبَُهْم،  يِسِي ۲۲يَُحاِرُب اْلقِدِّ يُن لِقِدِّ َحتَّى َجاَء اْلقَِديُم األَيَّاِم، َوأُْعِطَي الدِّ

يُسوَن  ، َوبَلََغ اْلَوْقُت، فَاْمتَلََك اْلقِدِّ  )۲۲ -۱٥: ۷دا ( .اْلَمْملََكةَ اْلَعلِيِّ

  لم يكن دانيال قد فهم معنى تلك الرم�وز الت�ي رآه�ا فأص�ابه الف�زع ولج�أ إل�ى

أحد المالئك�ة يطل�ب تفس�يراً وهن�ا ش�رح ل�ه الم�الك الرؤي�ا كم�ا س�بق وش�رحناها 

وأوضح له أن األربع حيوانات هم أرب�ع مل�وك والمل�ك الراب�ع ه�و أش�دهم بطش�اً 

 .هاية هُزم الشر وأعطي هللا السلطان لقديسيه فامتلكوا المملكةبشعب هللا وفي الن
اب�ُع فَتَُك�وُن َمْملََك�ةٌ َرابَِع�ةٌ َعلَ�ى األَْرِض ُمَخالِفَ�ةٌ : فَقَاَل هَك�َذا«۲۳ �ا اْلَحيَ�َواُن اْلرَّ أَمَّ

قُُروُن اْلَعَشَرةُ ِمْن َوالْ ۲٤. لَِسائِِر اْلَمَمالِِك، فَتَأُْكُل األَْرَض ُكلََّها َوتَُدوُسَها َوتَْسَحقَُها

ه��ِذِه اْلَمْملََك��ِة ِه��َي َعَش��َرةُ ُملُ��وٍك يَقُوُم��وَن، َويَقُ��وُم بَْع��َدُهْم آَخ��ُر، َوُه��َو ُمَخ��الٌِف 

لِ��يَن، َويُ��ِذلُّ ثَالَثَ��ةَ ُملُ��وكٍ  ، ۲٥. األَوَّ يِس��ي اْلَعلِ��يِّ َويَ��تََكلَُّم بَِك��الٍَم ِض��دَّ اْلَعلِ��يِّ َويُْبلِ��ي قِدِّ

��نَّةَ، َويَُس��لَُّموَن لِيَ��ِدِه إِلَ��ى َزَم��اٍن َوأَْزِمنَ��ٍة َونِْص��ِف َويَظُ��نُّ أَنَّ�� هُ يَُغيِّ��ُر األَْوقَ��اَت َوالسُّ

ينُ ۲٦. َزَمانٍ  َويَْنِزُعوَن َعْنهُ ُسْلطَانَهُ لِيَْفنَْوا َويَبِي�ُدوا  )القاضي العادل( فَيَْجلُِس الدِّ

�ْلطَانُ ۲۷. إِلَى اْلُمْنتََهى �َماِء تُْعطَ�ى  َواْلَمْملََك�ةُ َوالسُّ َوَعظََم�ةُ اْلَمْملََك�ِة تَْح�َت ُك�لِّ السَّ

يِس��ي اْلَعلِ��يِّ  ��الَِطيِن إِيَّ��اهُ يَْعبُ��ُدوَن . لَِش��ْعِب قِدِّ ، َوَجِمي��ُع السَّ َملَُكوتُ��هُ َملَُك��وٌت أَبَ��ِديٌّ

��ا أَنَ��ا َدانِي��آَل، فَأَْفَك��اِري أَفْ . إِلَ��ى ُهنَ��ا نَِهايَ��ةُ األَْم��رِ ۲۸. َويُِطيُع��ونَ  َزَعْتنِ��ي َكثِي��ًرا، أَمَّ

 )۲۸-۲۳: ۷دا( .»َوتََغيََّرْت َعلَيَّ َهْيئَتِي، َوَحفِْظُت األَْمَر فِي قَْلبِي

  أن مملك�ة الس�لوقيين س�تتكون (أكمل المالك شرح الرؤيا ل�دنيال موض�حاً ل�ه

ملوك  ۳ملوك كما أوضحنا سابقاً ويأتي الملك الحادي عشر ويهزم آخر  ۱۰من 

ويظن أنه له سلطاناً مطلق�اً عل�ى ش�عب هللا حت�ى أن�ه أراد أن  وينتزع الملك منهم

يمحو عبادتهم ويغير أوقاتها فقد منع اليهود من أداء طقوسهم لمدة ثالث س�نوات 
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وه�ي الم�دة م�ن توق�ف الذبيح�ة بع�د أن ) زم�ان وأزمن�ة ونص�ف زم�ان(ونصف 

  )  ٥۲: ٤مكا ۱(دنس أنطيوخس المذبح وحتى تم تطهيره على يد المكابيين 

 فيأتي الديان ويهل�ك الطاغي�ة ويك�ون ملكوت�ه أب�دياً وك�ل , البد للشر من نهاية

األمم تتعب�د ل�ه وهك�ذا انته�ت الرؤي�ا األول�ى ولك�ن داني�ال أفزعت�ه أفك�اره وحف�ظ 

 ... األمر في قلبه متفكراً به 
  نهاية الشرير:    

... يتفج�ربالش�ر  ويصير منبعاً ... وينسى هللا ويتكبر... قد يطغى الشرير ويتجبر

قد يصبر هللا على األشرار معطياً إياهم فرصة للتوب�ة , ولكن البد للشر من نهاية

 .ولكن متى استنفذوا فرصهم فإن الدينونة آتية بال شك

  قد رأينا في حياة موسى النبي كيف صبر هللا على فرعون وأطال أناته خالل

قلب��ه واس��تحق العق��اب عش�ر ض��ربات لعل��ه يت��وب ولك�ن فرع��ون القاس��ي ل��م يل�ن 

ولك�ن دوام .. وج�ال  اإللهي وهذا ما حدث مع أنطي�وخس أبيف�انيوس ال�ذي ص�ال

 ...صدر األمر اإللهي بهالكه ودفعه لوقيد النارف ؛الحال من المحال

دعونا ال نيأس من الظل�م والش�ر ولنث�ق أن�ه الب�د للش�ر م�ن نهاي�ة ف�ال يتمه�ل إذاً 

 ...سب عملهولكنه ال ينسى بل يجازي كل واحد ح
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 ملخص الرؤيا األولى

الحيوان األول
بابل= أسد 

الحيوان الثاني
مادي وفارس= دب 

الحيوان الثالث
اليونان= نمر 

الحيوان الرابع
مملكة السلوقيين

 قرون10له 
 ملوك 10هم 

 أنطيوخس األول-2 سلوقس األول   -1
 سلوقس الثاني-4 أنطيوخس الثاني -3
 أنطيوخس الثالث-6 سلوقس الثالث  -5

 سلوقس الرابع-7

أنطيوخس أبيفانيوس
القرن الحادي عشر=

اضطهد شعب هللا 
دنس الهيكل 

وأبطل المحرقة
ظهر القديم األيام

وجاء ابن انسان من 
السماء ليخلص 

شعبه

 بطليموس السادس-9 هيلودورس -8
.  ديمتريوس-10

.قاومهم أنطيوخس ونزع الملك منهم
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 )واليونان فارس( والتيس الكبش: ةالثاني الرؤيا 

َر اْلَملِِك ظََهَرْت لِ�ي أَنَ�ا َدانِي�آَل ُرْؤيَ�ا بَْع�َد الَّتِ�ي  نَِة الثَّالِثَِة ِمْن ُمْلِك بَْيْلَشاصَّ فِي السَّ

ْؤيَ�ا  َوَك�اَن فِ�ي ُرْؤيَ�اَي َوأَن�ا فِ�ي ُشوَش�اَن ظََهَرْت لِ�ي فِ�ي االْبتِ�َداِء فََرأَْي�ُت فِ�ي الرُّ

 )۲:۱-۸دا(اْلقَْصِر الَِّذي فِي ِوالَيَِة ِعيالََم َوَرأَْيُت فِي الُرؤيَا َوأَنَا ِعْنَد نَْهِر أُوالََي 

  وكأنم�ا كان�ت تك�راراً للرؤي�ا الس�ابقة ) ۷دا(هذه الرؤيا شبيهة بالرؤيا السابقة

 ...لتأكيد القرارات اإللهية

 م في السنة الثالثة لبيلشاصر الملك قبل س�قوط .ق٥٤۸ت هذه الرؤيا عام حدث

ي�نطح بقرني�ه ث�م تبع�ه ت�يس عظ�يم ه�زم  اً قوي اً كبش بابل بعشر سنوات حيث رأى

 .لم يفهم دانيال الرؤيا فأرسل هللا إليه المالك جبرائيل ليشرحها له. الكبش وداسه

 الكبش ذو القرنين* 
أَْي��ُت َوإَِذا بَِك��ْبٍش َواقِ��ٍف ِعْن��َد النَّْه��ِر َولَ��هُ قَْرنَ��اِن َوالقَْرنَ��اِن فََرفَْع��ُت َعْينَ��يَّ َورَ ۳

َرأَْي�ُت اْلَك�ْبَش يَ�ْنطَُح ٤. َعالِيَاِن، َواْلَواِحُد أَْعلَى ِم�َن اآلَخ�ِر، َواألَْعلَ�ى طَ�الٌِع أَِخي�ًرا

 الَ ُمْنقٌِذ ِمْن يَِدِه، َوفََعَل َكَمْرَضاتِهِ َواٌن قُدَّاَمهُ وَ ــَغْربًا َوِشَماالً َوَجنُوبًا فَلَْم يَقِْف َحيَ 

 )٤-۳: ۸دا. (َوَعظُمَ   )كما يريد(
  الكبش له قرنان يمثالن مادي وفارس وأحدهما أعل�ى م�ن اآلخ�ر ألن ف�ارس

ي�نطح غرب�اً وش�ماالً وجنوب�اً ألن أم�الك ... ل�كتغلبت على م�ادي واس�تقر له�ا المُ 

ل الجه�ات إال الش�رق، فل�م يتج�ه مل�وك اإلمبراطورية الفارس�ية ق�د امت�دت ف�ي ك�

 ...فارس شرقاً نحو الهند والصين

 التيس القادم من المغرب* 
الً إَِذا بِتَْيٍس ِمَن اْلَمْعِز َجاَء ِمَن اْلَمْغِرِب َعلَى َوْجِه ُك�لِّ األَْرِض ٥ َوبَْينََما ُكْنُت ُمتَأَمِّ

َوَج�اَء إِلَ�ى اْلَك�ْبِش َص�اِحِب ٦. ٌر بَْيَن َعْينَْي�هِ َولَْم يََمسَّ األَْرَض، َولِلتَّْيِس قَْرٌن ُمْعتَبَ 

تِهِ  ِة قُوَّ َوَرأَْيتُهُ قَْد َوَص�َل ۷. اْلقَْرنَْيِن الَِّذي َرأَْيتُهُ َواقِفًا ِعْنَد النَّْهِر َوَرَكَض إِلَْيِه بِِشدَّ

ْرنَْيِه، فَلَْم تَُكْن لِْلَكْبِش إِلَى َجانِِب اْلَكْبِش، فَاْستََشاطَ َعلَْيِه َوَضَرَب اْلَكْبَش َوَكَسَر قَ 
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ةٌ َعلَى اْلُوقُوِف أََماَمهُ، َوطََرَحهُ َعلَ�ى األَْرِض َوَداَس�هُ، َولَ�ْم يَُك�ْن لِْلَك�ْبِش ُمْنقِ�ٌذ  قُوَّ

  )۸-٥: ۸دا. (فتََعظََّم تَْيُس الَمْعِز ِجّدًا۸. ِمْن يَِدهِ 

 ذا هو اإلسكندر األكبر له قرن معتبر وه, التيس يمثل اإلمبراطورية اليونانية

ول�م يم�س األرض إش�ارة إل�ى س�رعته  –م�ن مقدوني�ة  –الذي جاء م�ن المغ�رب 

فق��د ج��اء وض��رب ... المذهل��ة ف��ي اكتس��اح الع��الم فكأن��ه يطي��ر وال يم��س األرض

الكبش وكس�ر قرني�ه وداس�ه إش�ارة إل�ى س�حقه لمملك�ة الف�رس وتعظ�م اإلس�كندر 

 . امهاألكبر جداً ولم يقَو أحد على الوقوف أم

  م ولك�ن داني�ال .ق۳۳۳ومن التاريخ ندرك أن اإلسكندر األكبر قد ظهر س�نة

 . سنة ۲۰۰قد سبق ورآه بعين النبوة قبل مجيئه بأكثر من 

 القرن الصغير* 

ا اْعتَزَّ اْنَكَسَر اْلقَْرُن اْلَعِظ�يُم، َوطَلَ�َع ِعَوًض�ا َعْن�هُ أَْربََع�ةُ قُ�ُروٍن ُمْعتَبَ�َرٍة نَْح�َو  َولَمَّ

��َماِء األَْربَ��عِ رِ  َوِم��ْن َواِح��ٍد ِمْنَه��ا َخ��َرَج قَ��ْرٌن َص��ِغيٌر، َوَعظُ��َم ِج��ّدًا نَْح��َو ۹. يَ��اِح السَّ

ْرِق َونَْحَو فَْخِر األََراِضي  )۹-۸: ۸دا. (اْلَجنُوِب َونَْحَو الشَّ

وهك�ذا انكس�ر . عام�ـاً  ۳۳ولم يِعش اإلس�كندر ط�ويالً فق�د م�ات شــابــ�ـاً وعم�ره 

ال�ذين اقتس�موا ) وه�م ق�واده األربع�ة(ظهر بعده أربعــــ�ـة ق�رون القرن العظيم و

س�لوقس ال�ذي  إمبراطوريته فيما بينهم وهكذا كانت فلسطين وسوريا من نص�يب

الق�رن  -نهم الطاغي�ة أنطي�وخس أبيف�انيوس ال�ذين ج�اء م� أسس مملكة الس�لوقيين

...  الحقاً كما سنرى ) فلسطين(الذي تعظم جـــداً وأذل فخر األراضي  -الصغير  

 فظائع القرن الصغير* 
َماَواِت، َوطََرَح بَْعًضا ِمَن اْلُجْنِد َوالنُُّجوِم إِلَ�ى األَْرِض ۱۰ َوتََعظََّم َحتَّى إِلَى ُجْنِد السَّ

َوَحتَّى إِلَى َرئِيِس اْلُجْنِد تََعظََّم، َوبِِه أُْبِطلَ�ِت اْلُمْحَرقَ�ةُ الدَّائَِم�ةُ، َوُه�ِدَم ۱۱. َوَداَسُهمْ 

َوُجِع��َل ُجْن��ٌد َعلَ��ى اْلُمْحَرقَ��ِة الدَّائَِم��ِة بِاْلَمْعِص��يَِة، فَطَ��َرَح اْلَح��قَّ ۱۲. َمْس��َكُن َمْقِدِس��هِ 

 )۱۲-۱۰: ۸دا. (َعلَى األَْرِض َوفََعَل َونََجحَ 
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 جن�د الس�ماوات(فتط�اول عل�ى كهن�ة هللا  إلى درجة بش�عة، أنطيوخس  تكبر (

م��ن مباش��رة خدمت��ه ) يس الجن��درئ��(هن��ة رئ��يس الك ومن��عإبط��ال دي��انتهم  مح��اوالً 

بإقام��ة هيك��ل  ال��رب هيك��لومن��ع الخت��ان وتق��ديس الس��بت ومن��ع األعي��اد ودن��س 

ارس وم� !!......ألصنامه البد أن يمر عليه الداخلون ليسجدوا أمام أصنامه أوالً 

  - الص�باحية والمس�ائية - وأبط�ل المحرق�ة الدائم�ة .الغرباء الرذيلة داخ�ل الهيك�ل

إمعان�اً ف�ي ت�دنيس و ...حت�ى مج�يء ه�ذا الش�ريروتأس�يس الهيك�ل  ذت منالتي بدأ

وح��رق األس��فار . وداس الش��ريعة بقدمي��ه .الهيك��ل ق��دم خنزي��راً عل��ى م��ذبح هللا

وهك�ذا س�مح هللا ل�ه  .وقتل عشرات اآلالف وباع األطفال والنس�اء عبي�داً  المقدسة

للدجال الذي سيأتي وهذا الرجل رمز , أن يذل اليهود مدة من الزمان ففعل ونجح

ويضل الكثيرين ويتركه هللا يفعل م�ا يش�اء فت�رة م�ن الزم�ان ث�م يبي�ده بنفخ�ة م�ن 

 .فمه

 فََمتَ�ى نَظَ�ْرتُْم «۱٥: وهذا هو ما قصده السيد المسيح برجسة الخراب حين قال

لِ�يَْفَهِم اِن اْلُمقَ�دَِّس الَّتِي قَاَل َعْنَها َدانِيآُل النَّبِيُّ قَائَِمةً فِي اْلَمَك�» ِرْجَسةَ اْلَخَرابِ «

�ْطِح ۱۷فَِحينَئٍِذ لِيَْهُرب الَِّذيَن فِي اْليَُهوِديَِّة إِلَى اْلِجبَاِل، ۱٦ اْلقَاِرئُ  َوالَّ�ِذي َعلَ�ى السَّ

 َوالَّ�ِذي فِ�ي اْلَحْق�ِل فَ�الَ يَْرج�ْع إِلَ�ى َوَرائِ�ِه لِيَأُْخ�ذَ ۱۸فَالَ يَْنِزْل لِيَأُْخَذ ِمْن بَْيتِِه َشْيئًا، 

إذا ت��نجس ش��خص نق��ول عن��ه أن��ه نج��س أم��ا إذا  )۱۷-۱٥: ۲٤م��ت(» . ثِيَابَ��هُ 

رجس��ة الخ��راب ه��ي ت��دنيس فالمقص��ود بوهك��ذا  .ت��نجس مك��ان فن��دعوه رجس��اً 

وتك�رر . .م.ق ۱۷۰ خراب�ه عل�ى ي�د أنطيخ�وسبوضع األوثان داخل�ه ث�م  الهيكل

ب الهيك�ل وت�دنس  مرة أخرى تحقيق هذه النبوة ي�د ت�يطس عل�ى  ثاني�ةعندما ُخ�رِّ

 . م ۷۰القائد الروماني سنة 
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 متى يتطهر القدس* 
وًسا َواِحًدا يَتََكلَّمُ ۱۳ وٌس َواِحٌد لِفُالٍَن اْلُمتََكلِّمِ . فََسِمْعُت قُدُّ  إِلَى َمتَى«: فَقَاَل قُــــــــدُّ

ْؤيَ��ا ِم��ْن ِجَه��ِة اْلُمْحَرقَ��ِة الدَّائَِم��ِة َوَمْعِص��يَِة اْلَخ��َراِب، لِبَ��ْذلِ  اْلقُ��ْدِس َواْلُجْن��ِد  الرُّ

أُ اْلقُْدسُ «: فَقَاَل لِي۱٤» َمُدوَسْيِن؟ . »إِلَى أَْلفَْيِن َوثَالَِث ِمئَِة َصبَاٍح َوَمَساٍء، فَيَتَبَرَّ

 )۱٤-۱۳: ۸دا(

  ًمتى ينتهي هذا الخ�راب : بين اثنين من المالئكة يتساءالن سمع دانيال حوارا

يوم بعدها يتطهر الهيكل  ۲۳۰۰اإلجابة وكانت .... نته؟الذي لحق بهيكل هللا وكه

يوماً وهي تس�اوي فت�رة االض�طهاد  ۲۰شهور و۳سنوات و٦وهذه المدة تساوي 

م .ق۱۷۱التي تعرض لها الشعب اليهودي خالل حكم أنطيوخس أبيف�انيوس م�ن 

 . م وبموته عادت العبادة اليهودية إلى طهارتها.ق۱٦٥حتى موته عام 

 رؤيامالكه لتفسير ال يرسلهللا * 
ْؤيَ��ا َوطَلَْب��ُت اْلَمْعنَ��ى، إَِذا بِِش��ْبِه إِْنَس��اٍن َواقِ��ٍف ۱٥ ��ا َرأَْي��ُت أَنَ��ا َدانِي��آَل الرُّ َوَك��اَن لَمَّ

يَ�ا ِجْبَرائِي�ُل، فَهِّ�ْم «: َوَسِمْعُت َصْوَت إِْنَس�اٍن بَ�ْيَن أُوالََي، فَنَ�اَدى َوقَ�الَ ۱٦. قُبَالَتِي

ْؤيَ�ا ُج�َل الرُّ �ا َج�اَء ِخْف�ُت َوَخ�َرْرُت َعلَ�ى فََج�اَء ۱۷. »هَذا الرَّ إِلَ�ى َحْي�ُث َوقَْف�ُت، َولَمَّ

ْؤيَا لَِوْقِت اْلُمْنتََهى. اْفَهْم يَا اْبَن آَدمَ «: فَقَاَل لِي. َوْجِهي َوإِْذ َكاَن يَتََكلَُّم ۱۸. »إِنَّ الرُّ

. ي َعلَ��ى َمقَ��اِميَمِع��ي ُكْن��ُت ُمَس��بًَّخا َعلَ��ى َوْجِه��ي إِلَ��ى األَْرِض، فَلََمَس��نِي َوأَْوقَفَنِ��
���َخطِ «: َوقَ���الَ ۱۹ فُ���َك َم���ا يَُك���وُن فِ���ي آِخ���ِر السُّ .             ألَنَّ لِِميَع���اِد االْنتَِه���اءَ . هأَنَ���َذا أَُعرِّ

 )۱۹-۱٥: ۸دا(

   فطل��ب التفس��ير فأرس��ل ل��ه هللا  .. رأى داني��ال الرؤي��ا وتحي��ر منه��ا ول��م يفه��م

المسيح يناديه فارتعد داني�ال المالك جبرائيل في شكل إنسان وسمع صوت السيد 

تماماً كما حدث ليوحنا الحبيب عندما شاهد . من بهاء المنظر وسجد إلى األرض

عندئ�ذ لمس�ه الم�الك وأوقف�ه عل�ى قدمي�ه وب�دأ ... السيد المسيح  ف�ي س�فر الرؤي�ا 

 .يفسر له الرؤيا مخبراً إياه أنها تتعلق بنهاية األيام
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 يكون المقصود به نهايتين... نهايةوعندما يتطرق الحديث إلى ذكر ال : 

م بت�دمير أورش�ليم ۷۰وقد تحقق�ت س�نة . نهاية قريبة وهي نهاية أمة إسرائيل -۱

 . والهيكل على يد تيطس القائد الروماني

 .نهاية بعيدة والمقصود بها نهاية العالم ومجيء السيد المسيح الثاني للدينونة -۲

 فك رموز الرؤيا* 
ا اْلَكْبشُ ۲۰ َوالتَّْيُس اْلَعافِي ۲۱. الَِّذي َرأَْيتَهُ َذا اْلقَْرنَْيِن فَُهَو ُملُوُك َماِدي َوفَاِرسَ  أَمَّ

لُ  َوإِِذ اْنَكَس��َر ۲۲. َملِ�ُك اْليُونَ�اِن، َواْلقَ��ْرُن اْلَعِظ�يُم الَّ��ِذي بَ�ْيَن َعْينَْي�ِه ُه��َو اْلَملِ�ُك األَوَّ

تِ�هِ َوقَاَم أَْربََعةٌ ِعَوًضا َعْنهُ، فََستَقُوُم  �ِة، َولِك�ْن لَ�ْيَس فِ�ي قُوَّ . أَْربَُع َمَمالَِك ِمَن األُمَّ
. َوفِي آِخِر َمْملََكتِِهْم ِعْنَد تََماِم اْلَمَعاِصي يَقُوُم َملِ�ٌك َج�افِي اْلَوْج�ِه َوفَ�اِهُم اْلِحيَ�لِ ۲۳

 )۲۳-۲۰: ۸دا(

 س بدأ المالك يفسر الرؤيا لدانيال موضحاً أن الكبش يمثل مملكة مادي وف�ار

وأول ملوكه�ا ه�و اإلس�كندر األكب�ر وبع��د ) الت�يس الع�افي(تتبعه�ا مملك�ة اليون�ان 

انقس�مت المملك�ة ب�ين ق�واده األربع�ة المش�ار إل�يهم بأربع�ة ق�رون ) انكس�ر(موته 

 .ولكنهم ليسوا في مثل قوة اإلسكندر األكبر

  يظه�ر ق�رن ) أي كم�ال خطي�تهم ووج�وب ت�أديبهم(وعند تمام معصية اليهود

وس�مح  ,وقد أت�ى) أنطيوخس أبيفانيوس= حيلملك جافي الوجه وفاهم ال(صغير 

 .هللا بتركه ليؤدب شعبه حتى يتوبوا

 نهاية الطاغية* 
تِ�هِ ۲٤ تُهُ، َولِك�ْن لَ�ْيَس بِقُوَّ يُْهلِ�ُك َعَجبً�ا َويَ�ْنَجُح َويَْفَع�ُل َويُبِي�ُد اْلُعظََم�اَء . َوتَْعظُُم قُوَّ

يِس��ينَ  .             َحَذاقَتِ��ِه يَ��ْنَجُح أَْيًض��ا اْلَمْك��ُر فِ��ي يَ��ِدِه، َويَ��تََعظَُّم بِقَْلبِ��هِ َوبِ ۲٥. َوَش��ْعَب اْلقِدِّ

َؤَس�اِء، َوبِ�الَ يَ�ٍد يَْنَكِس�رُ  . َوفِي االْطِمْئنَ�اِن يُْهلِ�ُك َكثِي�ِريَن، َويَقُ�وُم َعلَ�ى َرئِ�يِس الرُّ

 )۲٥-۲٤: ۸دا(
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  يبة الت�ي عاش�ها اليه�ودالكثي�ر ع�ن تل�ك  األي�ام العص�ويروى سفر المك�ابيين 

  م حتى.ق ۱۷۱ا ــتحت حكم الطاغية أنطيوخس أبيفانيوس الذي ملك على سوري

م فحطم��وا م��ذابح .ق ۱٦۰ -۱٦۷ث��ورة م��ن س��نة ب الك��اهن متتي��ا ب��ن س��معان ق��ام

اب�ن  يه�وذا المك�ابي  مق�اأثناء سفر الطاغي�ة ، واألوثان واختتن كل األوالد الغلف

حرر أورش�ليم م�ن انتصر على جنود أنطيوخس و يجيش قوبقيادة  متتيا الكاهن

ي�وخس وه�و ف�ى طولم�ا س�مع انالذين ن�افقوا الطاغي�ة  اليهود الفساد وخلصها من

ك�ل م�ن األوث�ان فارس بم�ا ح�دث م�ن اس�تعادة أورش�ليم وتطهيره�ا وتطهي�ر الهي

ف�ى غض�ب الع�ودة إل�ى أورش�ليم لالنتق�ام م�ن بن�ى إس�رائيل وهزيمة جيش�ه، قرر

أصيب فجأة  ولكن أثناء عودته مقبرة جماعية، إلى أورشليم  أصر على تحويلو

خفى فى أحشائه ال دواء له وبمغص أليم فى جوف�ه، وم�ات وه�و ي�ائس،  بمرض

وأعل��ن ف��ى كلمات��ه األخي��رة أن مرض��ه وموت��ه ك��ان نتيج��ة لش��ره ض��د عب��ادة إل��ه 

 ويق�وم عل�ى رئ�يس الرؤس�اء"وهكذا تحققت نبؤه دانيال النبى بكل دقة . إسرائيل

 .ألن الرب أباده بنفخة فمه ..."وبال يد ينكسر

 �ىوبعد ذلك صعد يهوذا المك�ابي إل�ى أورش�ليم لتطهي�ر الهيك�ل وترميم�ه وبن 

وقدموا ذبيحة جديدة وأق�اموا . مذبحاً جديداً للمحرقة بدال من الذي دنسه الوثنيون

الس��يد  ي عي��د التجدي��د وق��د احتف��ل ب��همِّ وُس��. م.ق ۱٦٥عي��داً لم��دة س��بعة أي��ام س��نة 

 )۲۲:۱۰يو( .المسيح في الهيكل

 الرؤيا إلى أيام كثيرة* 

بَاِح الَّتِي قِيلَْت ِهَي َحقٌّ  ْؤيَا ألَنََّها إِلَى أَيَّاٍم . فَُرْؤيَا اْلَمَساِء َوالصَّ ا أَْنَت فَاْكتُِم الرُّ أَمَّ

َوبَاَشْرُت أَْعَماَل اْلَملِِك،  َوأَنَا َدانِيآَل َضُعْفُت َونََحْلُت أَيَّاًما، ثُمَّ قُْمتُ ۲۷. »َكثِيَرةٍ 

ْؤيَا َوالَ فَاِهمَ   )۲۷-۲٦ :۸دا. (َوُكْنُت ُمتََحيًِّرا ِمَن الرُّ

 كان دانيال متحيراً من الرؤيا ألنها تمتد إلى الفصل األخير من رواية الحياة ,

ولم يك�ن فاهم�اً عم�ق المقاص�د اإللهي�ة الت�ي يس�مح فيه�ا هللا أحيان�اً بنص�رة الش�ر 
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 ب من��ه وق��ام ليباش��ر أعمال��ه ف��ي الممك��ة ا كم��ا ط��ـُلِ ـــ��ـولكن��ه ك��تم الرؤي ,هوطغيان��

   ...وهو في منتهى الضعف والحيرة

 

 ملخص الرؤيا الثانية

الكبش ذو القرنين
مملكة مادي وفارس

التيس العافي ذو القرن
المعتبر هو اإلسكندر األكبر

انكسر القرن إلى 
 قرون4

. كاساندر حكم اليونان-1

أنطيوخس الرابع أبيفانيوس
القرن الصغير 

)من نسل السلوقيين(

اضطهد شعب هللا 
دنس الهيكل 

وأبطل المحرقة 
 يوم2300لمدة 

براءة القدس وتطهيره

. ليسيماخوس حكم تركيا-2

. بطليموس حكم مصر وليبيا-3

. سلوقس حكم سوريا وفلسطين-4
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 )أسبوعاً  السبعون( الثالثة والرؤيا دانيال صالة 

 مدة السبي *
نَِة األُولَى لَِداِريُوَس ْبِن أَْحَشِويُروَش ِمْن نَْسِل ا۱ ْلَماِديِّيَن الَِّذي ُملِّ�َك َعلَ�ى فِي السَّ

نَِة األُولَى ِمْن ُمْلِكِه، أَنَا َدانِيآَل فَِهْمُت ِمَن اْلُكتُِب َع�َدَد ۲َمْملََكِة اْلَكْلَدانِيِّيَن،  فِي السَّ

، لَِكَمالَ�ِة َس�ْبِعيَن  بِّ إِلَى إِْرِميَ�ا النَّبِ�يِّ نِيَن الَّتِي َكانَْت َعْنَها َكلَِمةُ الرَّ َس�نَةً َعلَ�ى السِّ

َعاِت، ۳. َخَراِب أُوُرَش�لِيمَ  �الَِة َوالتََّض�رُّ �يِِّد طَالِبً�ا بِالصَّ ْه�ُت َوْجِه�ي إِلَ�ى هللاِ السَّ فََوجَّ

َمادِ  ْوِم َواْلَمْسِح َوالرَّ  )۳-۱: ۹دا( .بِالصَّ

  اآلن ولكننا ،صالةالصوم والانيال رجل على دمنذ بداية السفرتعرفنا 

   .من خالل صالته التي قدمها متذلالً  قديسالقلب هذا  أعماقكتشف سن

ألَنَّهُ هَكَذا قَاَل " :عاماً  سبعون أن مدة السبي فعرف نبوة إرميادانيال درس  

بُّ  ُكْم  إِنِّي ِعْنَد تََماِم َسْبِعيَن َسنَةً لِبَابِلَ  :الرَّ الَِح بَِردِّ أَتََعهَُّدُكْم َوأُقِيُم لَُكْم َكالَِمي الصَّ

بُّ . ْلَمْوِضعِ إِلَى هَذا ا ، ألَنِّي َعَرْفُت األَْفَكاَر الَّتِي أَنَا ُمْفتَِكٌر بَِها َعْنُكْم، يَقُوُل الرَّ

فَتَْدُعونَنِي َوتَْذَهبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَيَّ . ألُْعِطيَُكْم آِخَرةً َوَرَجاءً  أَْفَكاَر َسالٍَم الَ َشرّ 

بُّ َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَ  ْسَمُع لَُكمْ فَأَ  نِي إِْذ تَْطلُبُونَنِي بُِكلِّ قَْلبُِكْم فَأُوَجُد لَُكْم يَقُوُل الرَّ

َوأَُردُّ َسْبيَُكْم َوأَْجَمُعُكْم ِمْن ُكلِّ األَُمِم َوِمْن ُكلِّ اْلَمَواِضِع الَّتِي طََرْدتُُكْم إِلَْيَها، يَقُوُل 

ُكْم إِلَى اْلَمْوضِ  بُّ َوأَُردُّ  )۱٤-۱۰: ۲۹إر( ."ُكْم ِمْنهُ ِع الَِّذي َسبَْيتُ الرَّ

  صالة دانيال * 

بِّ إِلِه�ي َواْعتََرْف�ُت َوقُْل�تُ  بُّ اِإلل�هُ اْلَعِظ�يُم اْلَمُه�وُب، «: َوَصلَّْيُت إِلَى ال�رَّ أَيَُّه�ا ال�رَّ

ْحَمِة لُِمِحبِّيِه َوَحافِِظي َوَصايَاهُ  ، ـ�ـَ أَْخطَأْنَا َوأَثِْمنَا َوَعِمْلن٥. َحافِظَ اْلَعْهِد َوالرَّ �رَّ ا الشَّ

ْدنَا َوِح�ْدنَا َع�ْن َوَص�ايَاَك َوَع�ْن أَْحَكاِم�كَ  َوَم�ا َس�ِمْعنَا ِم�ْن َعبِي�ِدَك األَْنبِيَ�اِء ٦. َوتََمرَّ

لَ�َك يَ�ا َس�يُِّد ۷.الَِّذيَن بِاْسِمَك َكلَُّموا ُملُوَكنَا َوُرَؤَس�اَءنَا َوآبَاَءنَ�ا َوُك�لَّ َش�ْعِب األَْرضِ 

��ا لَنَ��ا فَِخ�� ، أَمَّ ْزُي اْلُوُج��وِه، َكَم��ا ُه�َو اْليَ��ْوَم لِِرَج��اِل يَُه��وَذا َولُِس��كَّاِن أُوُرَش��لِيَم، اْلبِ�رُّ

َولُِكلِّ إِْسَرائِيَل اْلقَِريبِيَن َواْلبَِعيِديَن فِي ُكلِّ األََراِضي الَّتِي طََرْدتَُهْم إِلَْيَها، ِمْن أَْجِل 
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، لَنَ��ا ِخ��ْزُي اْلُوُج��وِه، لُِملُوِكنَ��ا، لُِرَؤَس��ائِنَا يَ��ا َس��يِّدُ ۸. ِخيَ��انَتِِهِم الَّتِ��ي َخ��انُوَك إِيَّاَه��ا

ْدنَ�ا َعلَْي�هِ ۹. َوآلبَائِنَا ألَنَّنَا أَْخطَأْنَا إِلَْيكَ  بِّ إِلِهنَ�ا اْلَم�َراِحُم َواْلَمْغفِ�َرةُ، ألَنَّنَ�ا تََمرَّ . لِل�رَّ
بِّ إِلِهنَا لِنَْس�لَُك فِ�ي َش�َرائِِعِه ا۱۰ لَّتِ�ي َجَعلََه�ا أََماَمنَ�ا َع�ْن يَ�ِد َوَما َسِمْعنَا َصْوَت الرَّ

َوُكلُّ إِْس�َرائِيَل قَ�ْد تََع�دَّى َعلَ�ى َش�ِريَعتَِك، َوَح�اُدوا لِ�ئَالَّ يَْس�َمُعوا ۱۱. َعبِيِدِه األَْنبِيَاءِ 

نَا َصْوتََك، فََسَكْبَت َعلَْينَا اللَّْعنَةَ َواْلَحْلَف اْلَمْكتُوَب فِي َشِريَعِة ُموَسى َعْبِد هللاِ، ألَنَّ 

َوقَْد أَقَاَم َكلَِماتِِه الَّتِي تََكلََّم بَِه�ا َعلَْينَ�ا َوَعلَ�ى قَُض�اتِنَا الَّ�ِذيَن قََض�ْوا ۱۲. أَْخطَأْنَا إِلَْيهِ 

َماَواِت ُكلَِّه�ا َكَم�ا أُْج�ِرَي َعلَ�ى  ا َعِظيًما، َما لَْم يُْجَر تَْحَت السَّ لَنَا، لِيَْجلَِب َعلَْينَا َشّرً

 )۱۲-٤: ۹دا( .أُوُرَشلِيمَ 

  يحوي الكتاب المقدس بين دفتيه كنزاً ثمين�اً م�ن ص�لوات رج�ال هللا القديس�ين

م�ا س�يحدث ألورش�ليم  –من خالل الرؤى  –لما اكتشف دانيال ... وأنات قلوبهم 

وجل�س عل�ى الرم�اد ص�ائماً ) م�ن الخ�يش مالبس خشنة(حزن جداً ولبس الِمسح 

 ...ل هذه الصالة الرائعةومتذلالً إلى هللا ليغفر لشعبه من خال
  أهمية االعتراف:    

 ورغ�م ك�ون داني�ال , تبدأ التوبة عن�دما يش�عر اإلنس�ان بخطاي�اه ويعت�رف به�ا

مثاالً لألمانة إال أن�ه وق�ف يص�لي معترف�اً ع�ن ش�عبه بخطاي�اهم واثق�اً أنه�م جس�د 

ن�رى وهن�ا . تماًم كما يصلي الكاهن عن نفسه وع�ن الش�عب ليغف�ر هللا له�م, واحد

تواضع دانيال الذي لم يعتب�ر نفس�ه أفض�ل ح�االً م�ن الش�عب، ب�ل اعت�رف بلس�ان 

وهك��ذا نج��د  -م�ع أن��ه ل��م يك��ن ك��ذلك  -الجماع�ة كأن��ه مش��ارك معه��م ف��ي الخطي��ة 

  ...الراعي األمين يشعر أن خطية كل فرد في القطيع هي خطيته الشخصية 

 ن��ه س��يبدأ ص���الته إذا تأملن��ا ظ��روف داني��ال ف��ي الس��بي ف���ال ب��د أن نتوق��ع أ

وه�ا ه�و يتباط�أ  ,ويعاتب هللا الذي سمح به�ذا ال�ذل بالشكوى من الظروف السيئة

إنقاذهم ولكننا نج�د العك�س، فق�د ب�دأ داني�ال ص�الته بتس�بيح هللا وذك�ر ص�فاته  في

العظيم��ة ث��م ب��دأ ب��ذكر خطاي��ا الش��عب وكي��ف أهمل��وا ك��الم األنبي��اء ال��ذي ح��ذرهم 
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ولك�نهم لألس�ف أغلق�وا آذانه�م ع�ن ك�ل . طاي�اهمكثيراً من السبي كعقوب�ة عل�ى خ

 .تحذير إلى أن وقع المحظور ووجدوا أنفسهم مسبيين في بابل

 ق�د اعت�رف أن هللا ب�ار، وخالل ذلك لم يوجه دانيال أي ل�وم ل، ب�ل ب�العكس ل

َّ نتيج��ة حتمي��ة لخطاي��اهم، فق��د تم��ردوا عل��ى هللا فحل�� وأن الس��بي ت عل��يهم اللعن��ة ـ

طوب�اك أيه�ا الرج�ل المحب�وب ك�م نحت�اج أن ن�تعلم من�ك ... ريعةالمكتوبة في الش�

 !ونكف عن لوم هللا في الضيقات مبررين ذواتنا كأننا بال خطية

  دانيال يذكر هللا بوعوده *

ْع إِلَى َوْجِه  ، َولَْم نَتََضرَّ َكَما ُكتَِب فِي َشِريَعِة ُموَسى، قَْد َجاَء َعلَْينَا ُكلُّ هَذا الشَّرِّ

بِّ  بُّ َعلَى الشَّرِّ َوَجلَبَهُ . إِلِهنَا لِنَْرجَع ِمْن آثَاِمنَا َونَْفِطَن بَِحقِّكَ  الرَّ فََسِهَر الرَّ

بَّ إِلَهنَا بَارٌّ فِي ُكلِّ أَْعَمالِِه الَّتِي َعِملََها إِْذ لَْم نَْسَمْع َصْوتَهُ  َواآلَن . َعلَْينَا، ألَنَّ الرَّ

يُِّد إِلُهنَا، الَّ  ِذي أَْخَرْجَت َشْعبََك ِمْن أَْرِض ِمْصَر بِيٍَد قَِويٍَّة، َوَجَعْلَت لِنَْفِسَك أَيَُّها السَّ

ا يَا َسيُِّد، َحَسَب ُكلِّ َرْحَمتَِك . اْسًما َكَما ُهَو هَذا اْليَْوَم، قَْد أَْخطَأْنَا، َعِمْلنَا َشّرً

ْدِسَك، إِْذ لَِخَطايَانَا َوآلثَاِم اْصِرْف َسَخطََك َوَغَضبََك َعْن َمِدينَتَِك أُوُرَشلِيَم َجبَِل قُ 

فَاْسَمِع اآلَن يَا . آبَائِنَا َصاَرْت أُوُرَشلِيُم َوَشْعبَُك َعاًرا ِعْنَد َجِميعِ الَِّذيَن َحْولَنَا

َعاتِِه، َوأَِضْئ بَِوْجِهَك َعلَى َمْقِدِسَك اْلَخِرِب ِمْن أَْجِل  إِلَهنَا َصالَةَ َعْبِدَك َوتََضرُّ

يِّدِ  اِْفتَْح َعْينَْيَك َواْنظُْر ِخَربَنَا َواْلَمِدينَةَ الَّتِي ُدِعَي . أَِمْل أُُذنََك يَا إِلِهي َواْسَمعْ . السَّ

َعاتِنَا أََماَم َوْجِهَك، بَْل ألَْجِل َمَراِحِمَك  نَا نَْطَرُح تََضرُّ اْسُمَك َعلَْيَها، ألَنَّهُ الَ ألَْجِل بِرِّ

ْر ِمْن أَْجِل . يَا َسيُِّد أَْصِغ َواْصنَعْ . يَا َسيُِّد اْغفِرْ . َمعْ يَا َسيُِّد اسْ . اْلَعِظيَمةِ  الَ تَُؤخِّ

 )۱۹-۱۳: ۹دا( .»نَْفِسَك يَا إِلِهي، ألَنَّ اْسَمَك ُدِعَي َعلَى َمِدينَتَِك َوَعلَى َشْعبِكَ 

  اعترف دانيال بأنهم لم يتوبوا ولم يتضرعوا ل طلباً للرحمة، بل تمادوا في

ولكنه يسأل هللا أن يتغاضى عن أزمنة . م لذلك استحقوا غضب هللاخطاياه

ه بمراحمه الكثيرة فهو إله رحوم ال يغضب إلى األبد  وبدأ دانيال... الجهل ويذكرِّ

 .يُذكـِّره بشعبه الذي أخرجه من أرض مصر بعجائب كثيرة ليحمل اسمه 



 رؤى دانيال وتفسيرها* 
 

  98  
 

 اب أورشليم تضرع دانيال إلى هللا أن يميل أذنه لصالته وينظر إلى خر

ويشفق على شعبه ال ألجل استحقاقهم بل ألجل مراحمه الكثيرة ألن هذا هو 

مدينة الملك (وتلك هي أورشليم مدينته ) شعب هللا(شعبه الذي ُدعي باسمه 

وهكذا أخذ دانيال يستعطف هللا ليرد غضبه عن هذا الشعب ويرجعهم ) العظيم

 . من السبي إلى أرضهم مرة أخرى

  ) أسبوعاً  ۷۰(ة الثالرؤيا الث *

َوبَْينََم��ا أَنَ��ا أَتََكلَّ��ُم َوأَُص��لِّي َوأَْعتَ��ِرُف بَِخِطيَّتِ��ي َوَخِطيَّ��ِة َش��ْعبِي إِْس��َرائِيَل، َوأَْط��َرُح 

بِّ إِ  ِعي أََم��اَم ال��رَّ ��الَِة، إَِذا لِه��ي َع��ْن َجبَ��ِل قُ��ْدِس إِلِهي،تََض��رُّ َوأَنَ��ا ُم��تََكلٌِّم بَْع��ُد بِالصَّ

ُج��ِل ِجبْ  ْؤيَ��ا فِ��ي االْبتِ��َداِء ُمطَ��اًرابِالرَّ  َواِغفً��ا )ط��ائراً ( َرائِي��َل الَّ��ِذي َرأَْيتُ��هُ فِ��ي الرُّ

يَ��ا «: َوفَهََّمنِ��ي َوتََكلَّ��َم َمِع��ي َوقَ��الَ . لََمَس��نِي ِعْن��َد َوْق��ِت تَْقِدَم��ِة اْلَمَس��اءِ  )مس��رعاً (

َعاتَِك َخ�َرَج األَْم�ُر، َوأَنَ�ا فِي اْبتِدَ . َدانِيآُل، إِنِّي َخَرْجُت اآلَن ألَُعلَِّمَك اْلفَْهمَ  اِء تََض�رُّ

ْؤيَا. ِجْئُت ألُْخبَِرَك ألَنََّك أَْنَت َمْحبُوبٌ  ِل اْلَكالََم َواْفَهِم الرُّ  )۲۳-۲۰: ۹دا(.فَتَأَمَّ

   ع�رف أن م�دة الس�بي س�بعون ف) ۱٤-۱۰: ۲۹إر(درس دانيال نب�وات إرمي�ا

السنة األولى =  م.ق٥۳۸: م.ق٦۰٦من (عاماً  ٦۸ حوالي ضى منها اآلنمعاماً 

وهكذا أدرك أن الوقت قريب فب�دأ يتض�رع حت�ى ي�رحم ) لحكم داريوس الفارسي

رس�ل إلي�ه الم�الك ه وانس�حاقه فأـورأى هللا تذلل�. إل�ى أورش�ليم عيدهمهللا شعبه وي

بل على خ�الص ك�ل البش�رية م�ن خ�الل  - ال على شعبه فقط - جبرائيل ليطمئنه

أن��ه بع��د س��بعين أس��بوعاً س��تبطل التقدم��ة الله��ا الت��ي ع��رف م��ن خه��ذه الرؤي��ا 

 ).السيد المسيح(قوته بمجيء المرموز إليه ) الذبيحة(والذبيحة، إذ يفقد الرمز 
  ؟   :الرجل المحبوب 

 هذه الكلمة الفريدة لم يوصف بها أحد غير دانيال ولكن هل هللا يحب دانيال فقط؟

 ذراء ــــفقد دعيت الع. اً معين اً لقب ولكن لكل منهم. كال بالطبع فهو يحب كل أوالده

 إلخ ...ولـُقـِّب يوحنا المعمدان بأعظم مواليد النساء ،مريم الممتلئة نعمة
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 رف��ض ف�ي فج��ر ش��بابه كان�ت ك��ل ص��فات داني�ال تؤهل��ه ألن يص��ير محبوب��اً ف

...  هللانص��ر يعت��رف بعظم��ة ب��ل جع��ل نبوخ��ذ  هالت��نجس بأطاي��ب المل��ك وخم��ر

إلهالكه في جب األسود لم يهتم ب�ل ص�لى وس�جد كعادت�ه  مؤامرة  وعندما حاكوا

اعت�رف  وبنجات�ه م�ن مخال�ب األس�ود وأنيابه�ا... أورش�ليم  تجاهمفتوحة  نافذتهو

 .            أن إله دانيال هو اإلله الحقيقي بل أمر بعبادته أيضاً  داريوس

 رع صالته كان يتض� فيحتى و ،وهكذا استمر دانيال طول حياته يشهد إللهه

ول��م ) رغ��م أن��ه أح��د القالئ��ل ال��ذين ل��م ي��ذكر له��م أي خط��أ(وينس��ب لنفس��ه الخط��أ 

وبعد كل ذل�ك كي�ف ال يك�ون ... ينسب ل جهالة بل ظل يستعطفه ليغفر إثم شعبه

يش�رح ل�ه الرؤي�ا أن لم�الك جبرائي�ل ا هللاأم�ر  تهص�الاي�ة من�ذ بدفولهذا  !محبوباً 

  "انيال ما أنا فاعله؟كيف أخفي عن عبدي المحبوب د"يقول   هوكأن

 ترى ما هو اللقب الذي سوف يدعونا به هللا؟ وهل نكون مميزين مثل دانيال؟  

  السبعون أسبوعا *
َسْبُعوَن أُْسبُوًعا قُِضيَْت َعلَى َشْعبَِك َوَعلَى َمِدينَتَِك اْلُمقَدََّس�ِة لِتَْكِمي�ِل اْلَمْعِص�يَِة ۲٤

ِة، َوتَْتِميِم اْلَخطَايَ�ا، َولَِكفَّ�ارَ  ْؤيَ�ا َوالنُّبُ�وَّ ، َولَِخ�ْتِم الرُّ ِة اِإلْث�ِم، َولِيُ�ْؤتَى بِ�اْلبِرِّ األَبَ�ِديِّ

وِسينَ  وِس اْلقُدُّ فَاْعلَْم َواْفَهْم أَنَّهُ ِمْن ُخُروِج األَْمِر لِتَْجِديِد أُوُرَشلِيَم ۲٥. َولَِمْسِح قُدُّ

ئِيِس َسْبَعةُ أََسابِ  يَع َواْثنَاِن َوِستُّوَن أُْسبُوًعا، يَُعوُد َويُْبنَى َوبِنَائَِها إِلَى اْلَمِسيِح الرَّ

َوبَْع�َد اْثنَ�ْيِن َوِس�تِّيَن أُْس�بُوًعا يُْقطَ�ُع اْلَمِس�يُح ۲٦. ُسوٌق َوَخلِيٌج فِي ِضيِق األَْزِمنَ�ةِ 

، َوَش�ْعُب َرئِ�يٍس )أي ال يموت ألجل نفسه بل ألجل البش�رية الس�اقطة( َولَْيَس لَهُ 

ٍ◌، )طوف�ان( ، َواْنتَِه�اُؤهُ بَِغَم�اَرة)ت�يطس الروم�اني( ِدينَةَ َواْلقُ�ْدسَ آٍت يُْخِرُب اْلمَ 

َويُثَبِّ�ُت َعْه�ًدا َم�َع َكثِي�ِريَن فِ�ي أُْس�بُوٍع ۲۷. َوإِلَى النَِّهايَِة َحْرٌب َوِخ�َرٌب قُِض�َي بَِه�ا

بِيَح��ةَ َواِح��ٍد، َوفِ��ي َوَس��ِط األُ  ى َجنَ��اِح األَْرَج��اِس َوالتَّْقِدَم��ةَ، َوَعلَ�� ْس��بُوِع يُبَطِّ��ُل الذَّ

بِ  ٌب َحتَّى يَتِمَّ َويَُصبَّ اْلَمْقِضيُّ َعلَى اْلُمَخرِّ  )۲۷-۲٤: ۹دا( .»ُمَخرَّ
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 فأعط�اه أكث�ر الس�بي  م�نيطل�ب خ�الص ش�عبه  فرح القدير بعبده دانيال الذي

أعط�اه موع�د خ�الص البش�رية كله�ا م�ن س�بي إبل�يس , كثيراً مما يطلب أو يفتكر

 .يبه، وليس فقط خالص الشعب من سبي بابلسيح وصلمبتجسد ال

 .عاماً  ٤۹۰= ۷۰ ۷بمعنى , اً أيام توليس أعوام يالسبعون أسبوعاً ه -

م .ق٤٥۷س�نة  تبدأ السبعون أسبوعاً من خروج األمر بتجديد أورش�ليم وبنائه�ا -

 ).۷:۷را عز(على يد الملك أرتحشستا في زمن نحميا 

 الي قسام كالتإلى ثالثة أ قسمتنن أسبوعاً والسبع:   

سنة وه�ي الم�دة الت�ي اس�تغرقها  ٤۹=   ۷ ۷أى  أسابيع ۷ :القسم األول -۱

وت�م البن�اء .) م.ق٤۰۸:  ٤٥۷م�ن ( نحميا ومن معه في تجديد أورش�ليم والهيك�ل

فك���ان اليه���ود يبن���ون بي���د  ةوالمقاوم��� ف���ي ض���يق األزمن���ة أي تح���ت االض���طهاد

 . )٤نح(وباألخرى يمسكون السالح 

: م .ق ٤۰۸م��ن ( س��نة ٤۳٤=   ۷ ٦۲أى  أس��بوعاً  ٦۲ :الث��انيالقس��م  -۲

 هللا ل�م يرس�ل أنبي�اءً  نت�ي ع�اش فيه�ا اليه�ود حي�اة ض�يق ألوهي الم�دة ال .)م ۲٦

إلي�ه فكان الن�اس ي�أتون  أتى يوحنا المعمدان السابق وبدأ يدعو الناس للتوبة حتى

بع��د جف��اف  )خل��يج(ويعم��دهم ف��ي نه��ر األردن  )س��وق بن��ىيُ ( ط��وابير للتوب��ةف��ي 

  ).بعد ضيق األزمنة( قرون ٤روحي دام 

 ۳۰وعم�رة  الذي بدأ في�ه الس�يد المس�يح خدمت�ه عامهو ال .م۲٦ أن عام ويُظن 

وهك�ذا نج�د أن   )س�نوات ع�ن حقيقت�ه ٤ي�نقص أن التاريخ الم�يالدي  يُظن( عاماً 

ث م وبدأ خدمته التي اس�تمرت ث�ال۲٦السيد المسيح كان ابن ثالثين سنة في عام 

 .سنوات ونصف

 : وينقسم إلى قسمين ,سنوات ۷=  األسبوع األخير :القسم الثالث -۳

  ج��اء وه��ي م��دة خدم��ة الس��يد المس��يح ال��ذي. س��نة  ۳٫٥ =األول نص��ف ال -أ     

 ومات حيث ُصلِب, )ذنب باليموت = ع ـَ قطيُ (دي البشرية ويموت بال خطية ـليف
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  .عجولدم تيوس وبوليس  دم السيد المسيحبكفارة عن البشرية  

  ...وهناك تفسيران بشأنه: من األسبوع األخير  النصف الثاني -ب     

هي من وقت ص�عود الس�يد المس�يح حت�ى   أن تكون هذه الفترة: التفسير األول -

أي ح��ين ب��دأ اليه��ود ف��ي اض��طهاد كنيس��ة المس��يح  .م ۳۳ استش��هاد اس��طفانوس

ال��ذي خ��رب أورش��ليم  انيوب��ذلك اس��تحقوا م��ا ح��دث له��م عل��ى ي��د ت��يطس الروم��

 )۳۸:۲۳مت( "َوَذا بَْيتُُكْم يُْتَرُك لَُكْم َخَرابًاهُ "السيد المسيح تتميماً لقول  والهيكل 

ش���هراً    ٤۲ويرم���ز له���ا بم���دة بع���د  ل���م ت���أتِ  أن ه���ذه الفت���رة :التفس���ير الث���اني -

أليام األخيرة حين يقبل اليه�ود ض�د المس�يح وب�ذلك إشارة إلى ا) ۱۰-۱: ۱۳رؤ(

 . وقد يصح كال الرأيين .النهائي كما تم بيد تيطس من قبل خرابهميتم 
 

 )السبعون أسبوعاً (ملخص الرؤيا الثالثة 
 

 أسابيع7
 سنة49

457
408م.ق
م.ق

 سنة 434=  أسبوعاً 62
فترة الضيق التي لم يرسل فيها هللا أنبياء

26
م

األسبوع األخير
30

م

أرتحشستا يأمر بتجديد أورشليم

صلب السيد المسيح وإبطال المحرقة

إعادة بناء الهيكل

3.53.5
33

م

بدء خدمة المعمدان ثم المسيح

س ،
استشهاد استفانو

  أو مجي المسيح الدجال في نهاية األيام 
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 مجده بهاء في يسوع الرب يرى دانيال : ةاألخيرو الرابعة الرؤيا  

 بع�د ه�ا آالرؤي�ا األخي�رة ف�ي حي�اة داني�ال وق�د ر واآلن نأتي إلى الح�ديث ع�ن

وه�ذه الرؤي�ا تب�دأ باألح�داث ف�ي زم�ن  .ليه�ود م�ن الس�بيع�ودة ابداية سنتين من 

وتمت��د ه��ذه الرؤي��ا عل��ى م��دى آخ��ر ث��الث . داني��ال وتس��تمر حت��ى نهاي��ة األي��ام

 )۱۲ص -۱۰ص. (إصحاحات من السفر

 .ظهور السيد المسيح لدانيال وحوار المالك جبرائيل معه: ۱۰ص -

 ).البطالمة(وب وملك الجن) السلوقيين(ملك الشمال  بينروب ح نبوة: ۱۱ص -

 .نبوات عن الضيقة العظيمة ونهاية األزمنة: ۱۲ص -
َي بِاْس��ِم ۱ ��نَِة الثَّالِثَ��ِة لُِك��وَرَش َملِ��ِك فَ��اِرَس ُكِش��َف أَْم��ٌر لِ��َدانِيآَل الَّ��ِذي ُس��مِّ فِ��ي السَّ

���رَ  ْؤيَ���اَواألَْم���ُر َح���قٌّ َواْلِجَه���اُد َعِظ���يٌم، َوفَِه���َم األَْم���َر َولَ���هُ َمْعِرفَ���ةُ . بَْلطََشاصَّ              .الرُّ

 )۱: ۱۰دا(

  استمر دانيال في خدمة البالط الفارسي حتى الس�نة األول�ى م�ن حك�م ك�ورش

  .ثم اعتزل بعد ذلك الحياة السياسية

عودة إلى أورشليم ولكن دانيال لم يعد معهم وكأن الاليهود قد بدأ بعض من وكان 

وبعد هذه الرؤي�ا اس�تراح داني�ال . فيهاهللا أبقاه في بابل ليتابع حالة اليهود الباقين 

 )۱۳: ۱۲دا(من أتعاب هذا العالم 

يعلن دانيال أن كالم الرؤيا حقيق�ي وأنه�ا ستتض�من الكثي�ر م�ن التع�ب لش�عب هللا 

 .وهذا يتطلب منهم جهاداً عظيماً 

  صوم دانيال وتضرعه *
لَْم آُك�ْل طََعاًم�ا َش�ِهيًّا َولَ�ْم ۳أََسابِيِع أَيَّاٍم فِي تِْلَك األَيَّاِم أَنَا َدانِيآَل ُكْنُت نَائًِحا ثَالَثَةَ ۲

���ْت ثَالَثَ���ةُ أََس���ابِيِع أَيَّ���امٍ  ِه���ْن َحتَّ���ى تَمَّ              .يَ���ْدُخْل فِ���ي فَِم���ي لَْح���ٌم َوالَ َخْم���ٌر، َولَ���ْم أَدَّ

  )۳-۲: ۱۰دا(
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  ًق�د ج�اوز حي�ث ك�ان  (ش�يخوخته رغ�م  لمدة ثالث�ة أس�ابيع كان دانيال صائما

وكان ينوح حزن�اً عل�ى تق�اعس اليه�ود ال�ذين رفض�وا الع�ودة إل�ى  )مانين عاماً الث

 . أورشليم ألن أحوالهم المادية كانت قد استقرت في بابل

يرفض�ون ولكنهم ح فيه لليهود بالعودة سمَ ولم يصدق دانيال أن يأتي اليوم الذي يُ 

طع��ام ول��ذلك ن��اح وتض��رع وص��ام ممتنع��اً ع��ن ك��ل لح��م وخم��ر و ... !ب��إرادتهم

 )الصوم النباتي. (انفي أصوام تماماً كما نفعل اآلن . شهي

  لدانيال  رب المجد يظهر *
ِل، إِْذ ُكْن��ُت َعلَ��ى َجانِ��ِب النَّْه��ِر ٤ ��ْهِر األَوَّ اب��ِع َواْلِعْش��ِريَن ِم��َن الشَّ َوفِ��ي اْليَ��ْوِم الرَّ

بِ��ٍس َكتَّانً��ا، َوَحْق��َواهُ ُمتَنَطِّقَ��اِن َرفَْع��ُت َونَظَ��ْرُت فَ��إَِذا بَِرُج��ل الَ ٥اْلَعِظ��يِم ُه��َو ِدْجلَ��ةُ، 

بَْرَج�ِد، َوَوْجُه�هُ َكَمْنظَ�ِر اْلبَ�ْرِق، َوَعْينَ�اهُ َكِمْص�بَاَحْي ٦بَِذَهِب أُوفَاَز،  َوِجْس�ُمهُ َكالزَّ

 .نَاٍر، َوِذَراَعاهُ َوِرْجالَهُ َكَعْيِن النَُّحاِس اْلَمْصقُوِل، َوَصْوُت َكالَِمِه َكَصْوِت ُجْمُهورٍ 

 )٦-٤: ۱۰دا(

  كان دانيال في خلوته الروحية على نهر دجلة حين رأى ه�ذا المنظ�ر العظ�يم

كان��ت ه��ذه ه��ي إح��دى ... ال��ذي ش��ابه م��ا رأه يوحن��ا الحبي��ب ف��ي جزي��رة بطم��س

ظهورات السيد المسيح قبل تجسده وكان يلبس الكت�ان ألن�ه رئ�يس كهن�ة وحق�واه 

فك�ان  اأم�ا ف�ي س�فر الرؤي�) جس�ديس�تعد للت(متنطقان إشارة إل�ى اس�تعداده للعم�ل 

 . متمنطقاً عند صدره بمنطقة القضاء استعداداً للدينونة

 الزبرجد حجر كريم أخضر اللون إشارة إلى الحياة المتجددة . 

 .ه يوحن�ا كالش�مسآئ بينم�ا ررأى دانيال وجهه كالبرق يومض للحظات ثم ينطف

فكل منهما رأى حس�ب  ..... درق بين العهد القديم ونعمة العهد الجدياوهذا هو الف

       .عين��اه كالن���ار تخترق��ان أس���تار الظ��الم وال يخف���ى علي��ه ش���يء. طاق��ة احتمال���ه

وص��وته ق��وي كص��وت جمه��ور مرع��ب  ,لدينون��ةااس رم��ز ي��داه ورج��اله كالنح��

 . لألشرار
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 المسيح في رؤيا دانيال السيد  

 )٦-٥: ۱۰دا(

 السيد المسيح في رؤيا يوحنا

 )۱٦-۱۳: ۱رؤ(

 .س كتاناً بيل -

 .حقواه متمنطقان بذهب أوفاز -

 .جسمه كالزبرجد -

 .وجهه كمنظر البرق -

 .عيناه كمصباحي نار -

 .رجاله كنحاس مصقول -

 .كصوت جمهور هصوت -

 .متسربل بثوب إلى رجليه -

 .عند ثدييه بمنطقة من ذهب متمنطق -

 يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد -

 .في قوتها ءوجهه كالشمس وهي تضي -

 .عيناه كلهيب نار -

 .توناألفي  ىرجاله شبه نحاس نقي محم -

 .صوته كصوت مياه كثيرة -
 

   دانيال يرى الرؤيا وحده *
َجاُل ۷ ْؤيَا َوْحِدي، َوالرِّ فََرأَْيُت أَنَا َدانِيآُل الرُّ

ْؤيَا، لِكْن َوقََع  الَِّذيَن َكانُوا َمِعي لَْم يََرْوا الرُّ

. ْرتَِع��اٌد َعِظ��يٌم، فََهَربُ��وا لِيَْختَبِئُ��واَعلَ��ْيِهِم ا
ْؤيَ��ا ۸ فَبَقِي��ُت أَنَ��ا َوْح��ِدي، َوَرأَْي��ُت ه��ِذِه الرُّ

ةٌ، َونََض��اَرتِي . اْلَعِظيَم��ةَ  َولَ��ْم تَْب��َق فِ��يَّ قُ��وَّ

ةً  لَ��ْت فِ��يَّ إِلَ��ى فََس��اٍد، َولَ��ْم أَْض��بِْط قُ��وَّ . تََحوَّ
���ا َس���مِ . َوَس���ِمْعُت َص���ْوَت َكالَِم���هِ ۹ ْعُت َولَمَّ

َص��ْوَت َكالَِم��ِه ُكْن��ُت ُمَس��بًَّخا َعلَ��ى َوْجِه��ي، 

  )۹-۷: ۱۰دا( .َوَوْجِهي إِلَى األَْرضِ 
  ف��ي بع��د ط��ول ه��ذه الم��دة ف��ي الس��بي ك��ان داني��ال ل��ه تالمي��ذ وأتب��اع يرافقون��ه

أص�ابتهم رع�دة م�ن رهب�ة الموق�ف وحده فرؤيا كان يرى الصلواته ولكن دانيال 

ت�اركين معلمه�م وح�ده ال�ذي ل�م يحتم�ل ه�و اآلخ�ر عظم�ة  هربوا ليختبئوا بعيداً و

  .)كمن ينام نوماً عميقاً (سقط مسبخاً , وبهاء رب المجد فلما سمع صوته
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  المالك جبرائيل يقيمه ويقويه  *
: لِيَوقَاَل ۱۱. َوإَِذا بِيٍَد لََمَسْتنِي َوأَقَاَمْتنِي ُمْرتَِجفًا َعلَى ُرْكبَتَيَّ َوَعلَى َكفَّْي يََديَّ ۱۰

ُجُل اْلَمْحبُوُب اْفَهِم اْلَكالََم الَِّذي أَُكلُِّمَك بِِه، َوقُْم َعلَى َمقَاِمَك « يَا َدانِيآُل، أَيَُّها الرَّ

ا تََكلََّم َمِعي بِهَذا اْلَكالَِم قُْمُت ُمْرتَِعًدا. »ألَنِّي اآلَن أُْرِسْلُت إِلَْيكَ  : فَقَاَل لِي۱۲. َولَمَّ

ِل الَِّذي فِيِه َجَعْلَت قَْلبََك لِْلفَْهِم َوِإلْذالَِل الَ تََخْف يَا َدانِ « يآُل، ألَنَّهُ ِمَن اْليَْوِم األَوَّ

َوَرئِيُس َمْملََكِة فَاِرَس ۱۳. نَْفِسَك قُدَّاَم إِلِهَك، ُسِمَع َكالَُمَك، َوأَنَا أَتَْيُت ألَْجِل َكالَِمكَ 

لِيَن َوقََف ُمقَابِلِي َواِحًدا َوِعْشِريَن يَْوًما،  َؤَساِء األَوَّ َوُهَوَذا ِميَخائِيُل َواِحٌد ِمَن الرُّ

َوِجْئُت ألُْفِهَمَك َما يُِصيُب ۱٤. َجاَء ِإلَعانَتِي، َوأَنَا أُْبقِيُت هُنَاَك ِعْنَد ُملُوِك فَاِرسَ 

ْؤيَا إِلَى أَيَّاٍم بَْعدُ   )۱٤-۱۰: ۱۰دا( .»َشْعبََك فِي األَيَّاِم األَِخيَرِة، ألَنَّ الرُّ

 فأرس�ل ل��ه ال�رب الم��الك , س�قط داني��ال عل�ى وجه��ه م�ن رهب��ة الس�يد المس��يح

وأقامه المالك وأخ�ذ يكلم�ه بلط�ف م�ذكراً إي�اه ... ليقويه ويعيد له هدوءهجبرائيل 

 .يصيب اليهود في آخر األيامسبمحبة هللا له وأنه قد أتى خصيصاً ليفهمه ما 

 ��ذ الي��وم األول وأرس��ل الم��الك وهن�ا ن��رى أن هللا ق��د اس��تجاب طلب��ة داني�ال من

يش�ير إل�ى  وهوليلبي طلبه ولكن المالك قد القى مقاومة من رئيس مملكة فارس 

الشيطان الذي يعمل لمقاومة خطط هللا لخالص شعبه وظل المالك يقاوم خطط�ه 

 . الشريرة وأتى المالك ميخائيل لمساندته

  المالك جبرائيل وحديثه مع دانيال   *
ا تَكَ ۱٥ َوهَُوَذا ۱٦. لََّم َمِعي بِِمْثِل هَذا اْلَكالَِم َجَعْلُت َوْجِهي إِلَى األَْرِض َوَصَمتُّ فَلَمَّ

، فَفَتَْحُت فَِمي َوتََكلَّْمُت َوقُْلُت لِْلَواقِِف أََماِمي يَا «: َكِشْبِه بَنِي آَدَم لََمَس َشفَتَيَّ

ْؤيَا اْنقَلَبَْت َعلَيَّ أَْوَجاِعي فَمَ  ةً َسيِِّدي، بِالرُّ فََكْيَف يَْستَِطيُع َعْبُد ۱۷. ا َضبَْطُت قُوَّ

َوأَنَا  )السيد المسيح( أَْن يَتََكلََّم َمَع َسيِِّدي هَذا )المالك جبرائيل( َسيِِّدي هَذا

ةٌ َولَْم تَْبَق فِيَّ نََسَمةٌ؟ فََعاَد َولََمَسنِي َكَمْنظَِر إِْنَساٍن ۱۸. »فََحاالً، لَْم تَْثبُْت فِيَّ قُوَّ

انِي، َوقَ  ُجُل اْلَمْحبُوبُ «: َوقَالَ ۱۹وَّ ا . »تَقَوَّ . تََشدَّدْ . َسالٌَم لَكَ . الَ تََخْف أَيَُّها الرَّ َولَمَّ
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ْيُت َوقُْلتُ  ْيتَنِي«: َكلََّمنِي تَقَوَّ َهْل َعَرْفَت لَِماَذا «: فَقَالَ ۲۰. »لِيَتََكلَّْم َسيِِّدي ألَنََّك قَوَّ

فَإَِذا َخَرْجُت ُهَوَذا َرئِيُس . ُع َوأَُحاِرُب َرئِيَس فَاِرسَ ِجْئُت إِلَْيَك؟ فَاآلَن أَْرج

َوالَ أََحٌد يَتََمسَُّك َمِعي . َولِكنِّي أُْخبُِرَك بِاْلَمْرُسوِم فِي ِكتَاِب اْلَحقِّ ۲۱. اْليُونَاِن يَأْتِي

 )۲۱-۱٥: ۱۰دا( .َعلَى هُؤالَِء إِالَّ ِميَخائِيُل َرئِيُسُكمْ 

 دانيال خبروأ, يتحدثلتيه فلمس المالك شف, ت في ذهولصمبالدانيال  الذ 

المالك أن يتحدث مع  جسركيف ي متحيراً  لاءوتس .مدى ارتعادهعن المالك 

أنه  ثم أخبره يلمسه ويقويه لينزع خوفهجبرائيل وعاد المالك ! السيد المسيح ؟

تابع ثم أخذ يخبره عن تليعينه  المالك ميخائيليترك و يكمل حربه مع الشيطانس

 .األمم كما رأينا سابقاً 
  لماذا تنجح خطط الشيطان إلى حين؟:!    

 اً بل يستخدمه أحيان, تأديب ضد أوالده إذا عصوا قد يستخدم هللا الشيطان كعصا 

ليصيبوا الجبابرة مثل بولس بشوكة في الجسد لئال يرتفع من  –بسماح منه  –

 ).۱۲كو۲(فرط االعالنات 

  تطهير ألوالده من بعض الخطايا والشوائب مثل أيوبويستخدمه هللا كنار .

فالنار تحرق العصافة وتترك , وأيضاً ليغربل الحنطة من التبن والعصافة

 .الحنطة نقية بال شوائب

  وهكذا قد تأتي علينا التجارب واآلالم فنتذمر ونشكو ونبدأ نشك في محبة هللا

بزمام األمور ولن يدعنا نصاب أنه يمسك  –لجهلنا  –وعنايته بنا ونحن ال نعلم 

 . بسوء وإنما يرجو خيرنا وفائدتنا

  لقد سبق هللا وأخبر دانيال بتتابع الممالك أكثر م�ن م�رة بداي�ة م�ن حل�م تمث�ال

 )۸و۷دا (الت��ي يرم��ز فيه��ا للممال��ك بحيوان��ات  إل��ى ال��رؤى )۲دا( نبوخ��ذ نص��ر

فك�رة مبس�طة وأخيراً يتكرر هذا في اإلص�حاح الح�ادي عش�ر ال�ذي س�وف نأخ�ذ 

 ي وتفاصيله فهو يركز على الحروب التي قامت ـعنه ولن ندخل في النص الكتاب
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 .بين البطالمة والسلوقيين كل منهما يريد السيطرة على فلسطين

  عرفن��ا أن مملك��ة اليون��ان س��تعقب مملك��ة الف��رس ث��م يم��وت اإلس��كندر األكب��ر

ن يخ���رج أنطي���وخس وم���ن الس���لوقييتارك���اً مملكت���ه لتقس���م ب���ين ق���واده األربع���ة 

 .أبيفانيوس المشار إليه بالقرن الصغير الذي سبق وتحدثنا عنه كثيراً 

وقد تتكرر هذه األح�داث بص�ورة أو ب�أخرى ق�رب نهاي�ة األي�ام وتنته�ي بظه�ور 

شخصية دموية تضطهد شعب هللا وهو ضد المسيح ال�ذي ك�ان أنطي�وخس يش�ير 

 .إليه في الرؤى السابقة

 �ومملك�ة س�وريا , ة للبطالم�ة تس�مى مملك�ة الجن�وبكانت مملك�ة مص�ر التابع

يم��ثالن أق��وى  وكان��ا, وفلس��طين التابع��ة للس��لوقيين كان��ت تس��مى مملك��ة الش��مال

مملكتين من ممالك اإلسكندر األربعة وكانا يتنازعان على سيادة فلسطين ول�ذلك 

قامت ح�روب طاحن�ة ب�ين مل�وك الش�مال والجن�وب حت�ى ج�اء الروم�ان وقض�وا 

   .ين معاً على المملكت

 ملخص الرؤيا األخيرة

مملكة اليونان سحقت الفرسمملكة مادي وفارس
بقيادة اإلسكندر األكبر

انقسمت المملكة
 أقسام4إلى 

. كاساندر حكم اليونان-1

. ليسيماخوس حكم تركيا-2

ملك الجنوب.  بطليموس حكم مصر وليبيا-3

ملك الشمال.  سلوقس حكم سوريا وفلسطين-4

حرب ضارية بين ملكي الشمال والجنوب انتهت بمجيء الرومان 
وإبادة المملكتين والسيطرة على العالم كله
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  هو خاتمة الس�فر كم�ا ) ۱۲دا(ها نحن اآلن نقترب من النهاية فهذا اإلصحاح

يتض��من نهاي��ة النب��وة األخي��رة ل��دانيال وأح��داث نهاي��ة الع��الم والقيام��ة والدينون��ة 

 ...ويذكر لنا نهاية حياة دانيال النبي

  الضيقة العظيمة   *
ئِيُس اْلَعِظ�يُم اْلقَ�ائُِم لِبَنِ�ي َش�ْعبَِك، َويَُك�وُن  َوفِي ذلَِك اْلَوْق�تِ «۱ يَقُ�وُم ِميَخائِي�ُل ال�رَّ

��ةٌ إِلَ��ى ذلِ��َك اْلَوْق��تِ  ��ى . َزَم��اُن ِض��يق لَ��ْم يَُك��ْن ُمْن��ُذ َكانَ��ْت أُمَّ َوفِ��ي ذلِ��َك اْلَوْق��ِت يُنَجَّ

ْفرِ   )۱: ۱۲دا( .َشْعبَُك، ُكلُّ َمْن يُوَجُد َمْكتُوبًا فِي السِّ

  ر المالك جبرائيل دانيال عن زمان الضيق العظ�يم أي نهاي�ة األي�ام وم�ا يخب

ولكن�ه يطمئن�ه يرفضون اتباع الدجال يصاحبها من اضطهادات ألوالد هللا الذين 

كل��ف بالعناي��ة ببن��ي البش��ر أن هللا ل��ن يت��ركهم ب��ل يرس��ل له��م الم��الك ميخائي��ل المُ 

َمْن يَْغلُِب فَذلَِك َسيَْلبَُس " .وسوف ينجو كل من وجد اسمه مكتوباً في سفر الحياة

 )٥: ۳رؤ( ".ثِيَابًا بِيًضا، َولَْن أَْمُحَو اْسَمهُ ِمْن ِسْفِر اْلَحيَاةِ 

  القيامة العامة و الدينونة   *
اقِ���ِديَن فِ���ي تُ���َراِب األَْرِض يَْس���تَْيقِظُوَن، ه���ُؤالَِء إِلَ���ى اْلَحيَ���اِة ۲ َوَكثِي���ُروَن ِم���َن الرَّ

َواْلفَ��اِهُموَن يَِض��يئُوَن َكِض��يَاِء ۳. ُؤالَِء إِلَ��ى اْلَع��اِر لِ��الْزِدَراِء األَبَ��ِديِّ األَبَِديَّ��ِة، َوه��

ُهورِ  وا َكثِيِريَن إِلَى اْلبِرِّ َكاْلَكَواِك�ِب إِلَ�ى أَبَ�ِد ال�دُّ �ا أَْن�َت يَ�ا « ٤ .اْلَجلَِد، َوالَِّذيَن َردُّ أَمَّ

���ْفَر  َكثِي���ُروَن يَتََص���فَُّحونَهُ . إِلَ���ى َوْق���ِت النَِّهايَ���ةِ َدانِي��آُل فَ���أَْخِف اْلَك���الََم َواْخ���تِِم السِّ

 )٤-۲: ۱۲دا(  .»َواْلَمْعِرفَةُ تَْزَدادُ 

 ون��رى , بع��د زم��ان الض��يقة العظيم��ة يم��وت ال��دجال وت��أتي القيام��ة والدينون��ة

م�وات راق�دين ويش�به الم�وت دانيال هنا يستخدم لغ�ة العه�د الجدي�د فه�و ي�دعو األ

ف يس�تيقظون من�ه كم�ا فع��ل الس�يد المس�يح عن�دما ق��ال الجس�دي ب�النوم ال�ذي س��و

 ."لعازر حبيبنا قد نام ولكني أذهب ألوقظه: " لتالميذه
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 نص�يب (إم�ا الحي�اة األبدي�ة ف : لقد ذكر لنا دانيال النب�ي نه�ايتين ال ثال�ث لهم�ا

ث�م رأى داني�ال بع�ين ). نص�يب األش�رار( حتقار األبدي وإما العار واال) األبرار

وع�رف  .فهؤالء أش�خاص يض�يئون ف�ي به�اء, ازل كثيرة في بيت اآلبالنبوة من

وأولئ�ك . أنهم الفاهمون لكلمة هللا أي من يدرس�ون ك�الم هللا ويحفظون�ه وينفذون�ه

دين كان��ت خ��دمتهم تتمث��ل ف��ي رد البعي��, جماع��ة م��ن الخ��دام يني��رون كالكواك��ب

َخاِطئًا َع�ْن َض�الَِل طَِريقِ�ِه، ْليَْعلَْم أَنَّ َمْن َردَّ ف◌َ  .وجذبهم إلى حضن السيد المسيح

 )۲۰: ٥يع( .يَُخلُِّص نَْفًسا ِمَن اْلَمْوِت، َويَْستُُر َكْثَرةً ِمَن اْلَخطَايَا

 س�فر غ�امض( وفي النهاية طُل�ب م�ن داني�ال أن يخف�ي الك�الم ويخ�تم الس�فر( 

وإن ك���ل م���ن  ).اً ك���ان وق���ت النهاي���ة الي���زال بعي���د( إل���ى أن ي���أتي وق���ت النهاي���ة

سوف يزداد معرفة بعالمات نهاية األيام وبعد أن تتم النبوات س�نتيقن  سيتصفحه

 هن�ا ق�د أم�ر هللا ب�الختم عل�ى .أن هللا قد سبق وأخبرنا بكل ش�يء بدق�ة من�ذ البداي�ة

ِة ه�َذا : بيب فقد قيل لهالنبوة بعكس ما حدث مع يوحنا الح الَ تَْختِْم َعلَى أَْقَواِل نُبُوَّ

 )۱۰: ۲۲رؤ( .ْقَت قَِريبٌ اْلِكتَاِب، ألَنَّ اْلوَ 

  الكلمات المخفية   *
فَنَظَْرُت أَنَا َدانِيآَل َوإَِذا بِاْثنَْيِن آَخَرْيِن قَْد َوقَفَا َواِحٌد ِمْن ُهنَا َعلَى َشاِطِئ النَّْه�ِر، ٥

ُجِل الالَّبِِس اْلَكتَّ�اِن الَّ�ذِ ٦. َوآَخُر ِمْن ُهنَاَك َعلَى َشاِطِئ النَّْهرِ  ي ِم�ْن فَ�ْوِق َوقَاَل لِلرَّ

ُج�َل الالَّبِ�َس اْلَكتَّ�اِن الَّ�ِذي ۷» إِلَى َمتَى اْنتَِهاُء اْلَعَجائِِب؟«: ِميَاِه النَّْهرِ  فََسِمْعُت الرَّ

�َماَواِت َوَحلَ�َف بِ�اْلَحيِّ إِلَ�ى  ِمْن فَْوِق ِميَاِه النَّْهِر، إِْذ َرفَ�َع يُْمنَ�اهُ َويُْس�َراهُ نَْح�َو السَّ

�ْعِب اْلُمقَ�دَِّس . إِلَى َزَماٍن َوَزَمانَْيِن َونِْصفٍ  إِنَّهُ « : األَبَدِ  فَ�إَِذا تَ�مَّ تَْفِري�ُق أَْي�ِدي الشَّ

» يَا َس�يِِّدي، َم�ا ِه�َي آِخ�ُر ه�ِذِه؟«: فَقُْلتُ . َوأَنَا َسِمْعُت َوَما فَِهْمتُ ۸. »تَتِمُّ ُكلُّ هِذهِ 
 .يَّ��ةٌ َوَمْختُوَم��ةٌ إِلَ��ى َوْق��ِت النَِّهايَ��ةِ اْذَه��ْب يَ��ا َدانِي��آُل ألَنَّ اْلَكلَِم��اِت َمْخفِ «: فَقَ��الَ ۹

  )۹-٥: ۱۲دا(
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  بمالك�ين ق�د ظه�را ل�ه ووقف�ا عل�ى ج�انبي  اإذفانتهى حديث المالك مع دانيال

الس�يد (وكان الرجل الالبس الكتان  ذلك النهر المتدفق السريع الجريان نهر دجلة

يه�دأ الذي ي�أمر البح�ر أن  ، ألنه هو ذلكسكاً بزمامهمواقفاً فوق النهر م) المسيح

 . )٤۹:٦مر( لعاصفمشى على البحر ايكما   )٤۱:٤مر(فيطيعه 

ث�م س�أل أح��د المالئك�ة الس�يد المس��يح ع�ن ميع��اد نهاي�ة ك�ل ه��ذه العجائ�ب وكأنم��ا 

م�ان وزم�انين ونص�ف وكانت اإلجابة هي ز. يشفق على البشر من زمن الضيق

األسبوع األخير من نبوة  ي منالنصف الثانقد تكون هذه المدة هي ) ۳٫٥(زمان 

 .السبعين أسبوعاً 

  وكانت العالمة هي تفريق أي�دي الش�عب المق�دس أي إبط�ال المحرق�ة الدائم�ة

 ).بالمعنى البعيد(أو سيطرة الدجال على شعب هللا ) بالمعنى القريب(لليهود 

ه ف��أعلن تعب�� ولك��ن داني��ال المس��كين ك��ان ق��د تع��ب م��ن كث��رة األلغ��از والعالم��ات

فطمأن�ه الس�يد . يفهم ش�يئاً  يعد أخبر محدثه بأنه لمالً ما آخر هذا الغموض وئامتس

المسيح وأمره بالذهاب ألن الكالم سيظل غامضاً إلى وقت النهاية وعندئذ سوف 

 .هاقيتحق تم يتضح كالم النبوات متى

  تأثير الضيقة   *
ُص��وَن، أَ ۱۰ اَكثِي��ُروَن يَتَطَهَّ��ُروَن َويُبَيَُّض��وَن َويَُمحَّ ��ا األَْش��َراُر فَيَْفَعلُ��وَن َش��ّرً َوالَ . مَّ

َوِمْن َوْقِت إَِزالَِة اْلُمْحَرقَِة الدَّائَِمِة ۱۱. يَْفَهُم أََحُد األَْشَراِر، لِكِن اْلفَاِهُموَن يَْفَهُمونَ 

ِب أَْلٌف َوِمئَتَاِن َوتِْسُعوَن يَْوًما ُر َويَْبلُ�ُغ طُوبَى لَِم�ْن يَْنتَِظ�۱۲. َوإِقَاَمِة ِرْجِس اْلُمَخرَّ

 )۱۲ -۱۰: ۱۲دا( .إِلَى األَْلِف َوالثَّالَِث ِمئٍَة َواْلَخْمَسِة َوالثَّالَثِيَن يَْوًما

 تختلف طبيعة البشر من إنسان آلخر فهم إلى حد كبير يشبهون المعادن .

فالذهب مثالً إذا , حدث مع المعادن المختلفةيقات عليهم يذكرنا بما يوتأثير الض

يخرج نقياً من شوائبه وتزداد قيمته ولكننا لو فعلنا ) التجربة( وضع في النار

هكذا البشر هناك من يتطهر من ... المثل بالصفيح سوف يحترق ويزداد فساده
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نار التجربة ألنه يفهم أن هللا صانع كل شيء لخيره وهناك من يتذمر ويزداد في 

ما جاء في سفر وهذا يذكرنا ب .شره ألنه ال يدرك أي شيء عن معامالت هللا

ْس بَْعدُ . َمْن يَْظلِْم فَْليَْظلِْم بَْعدُ "الرؤيا  َوَمْن هَُو بَارٌّ . َوَمْن ُهَو نَِجٌس فَْليَتَنَجَّ

ْر بَْعدُ   )۱۱: ۲۲رؤ( ."َوَمْن ُهَو ُمقَدٌَّس فَْليَتَقَدَّْس بَْعدُ . فَْليَتَبَرَّ

 ل ومعان�اة م�دة خ�راب الهيك�(  ۱۲۹۰= ت�م ذك�ر زم�ن الض�يقة العظيم�ة  وقد

و تش��ير أيض��اً إل��ى م��دة ) اليه��ود ف��ي زم��ن أنطي��وخس وذل��ك ف��ي المعن��ى القري��ب

وط�وبى لم�ن يحتم�ل تل�ك .... االضطهاد الذي سوف يعانيه أوالد هللا م�ن ال�دجال

أي بع�د إنته�اء  ۱۳۳٥= الث�اني األيام الصعبة ويصبر حتى مجيء السيد المسيح

 )والبدء في تجديد الهيكل تشير إلى موت أنطيوخس( .اً يوم ٤٥ـ الضيقة ب

  نياحة دانيال النبي   *

ا أَْنَت فَاْذَهْب إِلَى النَِّهايَِة فتَْستَِريَح، وتَقُوَم لِقُرأ◌َ                 .َعتَِك فِي نَِهايَِة األَيَّامِ مَّ

 )۱۳: ۱۲دا(

 فيذهب ليستريح بعد , ويأتي الوقت الذي يسلك فيه دانيال طريق البشرية كلها

حي��اة ص��وم , هادة إلله��هويل��ة حافل��ة بالتع��ب ل�م يك��ف فيه��ا لحظ��ة ع�ن الش��حي�اة ط

 ... ة بالبركات لكنها ال تخلو من الضيقاتوصلوات مملوء

  الت��ي س��تكون ف��ي الحي��اة ) الدينون��ة(وبع��د الراح��ة يق��وم م��رة أخ��رى لقرعت��ه

األبدية في حض�ن الس�يد المس�يح ال�ذي كثي�راً م�ا رأه ف�ي الق�ديم ف�ي ص�ور باهت�ة 

فما أسعده ف�ي ذل�ك الوق�ت . بهاء مجدهالعهد القديم سوف يبصره اآلن في  تناسب

ويسمع ما لم تسمع به أذن ويدرك م�ا ل�م يخط�ر عل�ى قل�ب  حين يبصر ما لم تره

. م.ق٥۳٤ع�ام  ق�د تن�يح داني�ال النب�يويعتق�د أن  .ما أعده هللا للذين يحبون�ه, بشر

            .م��ن ك��ل ع��ام )أبري��لأول ( برمه��ات ۲۳وتعي��د ل��ه كنيس��تنا القبطي��ة ف��ي ي��وم 

 .رف كيف نسلك في حياتنا الروحيةه الروحية لنعـه وبصيرتــليعطنا هللا استنارت

 بركة صلواته وطلباته فلتكن مع جميعنا آمين . 
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 .ـاة آدمــتأمالت في حيـــ -۳

 .اة يوســفتأمالت في حيــ -٤

 .ـونـتأمالت في حياة جدعــ -٥

 .ــاتأمالت في سفر نحميـــ -٦

 .لكـحيــــاة داود النبي والم -۷

 .ـاريــيعقوب في يــد الفخ -۸

 .ـةــحياة إيليا والخدمة الناريـ -۹

 .مــــــا إبراهيـــــأبونـ -۱۰

 .موسى العظيم في األنبيــاء -۱۱

 .النبي ـعـــاة أليشـــحيـ -۱۲

 .دانيــــال الرجل المحبــوب -۱۳
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