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  تقديم الكتاب

مما ال جدال فيه أن سفر دانيال من أهم أسفار األنبياء يف العهد القدمي، 
وقد فصد اهللا يف . وهو إىل جانب أمهيته النبوية سفر عسر الفهم على الكثريين

ر خمتوماً إىل وقت النهاية، وأعلن أنه عند اقتراب وقت حكمته أن يظل هذا السف
  .النهاية تزداد معرفتنا ملعانيه ونبدأ يف فهم نبواته

أما أنت يا دانيال فأخف الكالم واختم السفر إىل وقت "
  ).٤: ١٢دانيال" (كثريون يتصفحونه واملعرفة تزداد.النهاية

. إىل وقت النهايةفقال اذهب يا دانيال ألن الكلمات خمفية وخمتومة "
أما األشرار فيفعلون شراً وال يفهم أحد . كثريون يتطهرون ويبيضون وميحصون

  )١٠ -٩: ١٢دانيال" (األشرار ولكن الفامهون يفهمون

ولقد شبه دانيال يف نبواته اإلمرباطوريات القدمية، وآخر إمرباطورية 
وملا رأى ) ٧ -١: ٧دانيال (قادمة بأربعة حيوانات عظيمة صاعدة من البحر 

أما أنا دانيال فحزنت روحي يف وسط جسمي "هذه احليوانات يف حلمه يقول 
فاقتربت إىل واحد من الوقوف وطلبت منه احلقيقة يف . وأفزعتين رؤى رأسي
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هؤالء احليوانات العظيمة اليت هي . فأخربين وعرفين تفسري األمور. كل هذا
  ).١٧ -١٥: ٧دانيال " (أربعة ملوك يقومون على األرض

، ألن امللوك "احليوانات احلاكمة"من هنا أمسيت هذا الكتاب 
املذكورين يف النص رمز هلم باحليوانات إظهاراً لطبيعتهم الوحشية اليت حكموا 

هو تفسري لسفر دانيال، مل " احليوانات احلاكمة"وكتاب . ا سكان األرض
 هدفت أيضاً إىل أهدف فيه إىل تفسري النبوات اليت سجلها دانيال فقط بل
وسبب تركيزي . التطبيق العملي ملا جاء يف هذا السفر اجلليل على حياة املؤمنني

على الناحية العملية هو إحساسي حباجة املؤمنني إىل مناذج بشرية يتعلمون منها 
كيف يتصرفون التصرف السليم وهم يعيشون يف ظروف تتشابه من وجوه 

دانيال، وشدرخ، وميشخ، ...  هذا السفركثرية للظروف اليت عاش فيها أبطال
  .أرض السحر، والنجاسات، واألصنام.. وعبدنغو خالل حيام يف بابل

لقد تعرض سفر دانيال للنقد الشديد من املفكرين األحرار، وغريهم 
من النقاد، ولكن نقدهم مل يقف أمام صدق نبوات هذا السفر العظيم، وقد 

فمىت نظرمت "وات سفر دانيال بكلماتهختم الرب يسوع املسيح على وحي نب
ليفهم . رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال النيب قائمة يف املكان املقدس
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وكلمات ربنا املبارك هي الفيصل من جهة ) ٢١ -١٥: ٢٤مىت ... (القارىء
  .وحي كلمات سفر دانيال

وال بد لنا وحنن ندرس سفر دانيال أن نعرف العالقة العضوية بني 
 ونبوات سفر رؤيا يوحنا ونبوة جبل الزيتون، فبغري فهمنا لنبوات دانيال نبواته

يصعب علينا فهم الكثري من نبوات سفر رؤيا كما يعسر فهمنا لنبوة جبل 
  ).٢٤مىت (الزيتون 

لقد كتبت هذا الكتاب بضعف اجلسد، وأصلي أن يكون سبب بركة 
جوه كثرية كما سار للمؤمنني ليسريوا يف عامل اليوم الذي يشبه بابل من و

ولكي يدركوا أن سر احلياة . دانيال وشدرخ، وميشخ، وعبدنغو يف بابل القدمية
. املنتصرة اليت عاشها هؤالء مل تكن فيهم بل كانت يف القوة اليت منحها اهللا هلم

ولكي يدركوا يف نفس الوقت أن كل األحداث اليت ذكرا كلمات النبوة 
 يء ربنا املبارك يسوع املسيح، وإذ ميتلكهم الرجاء تتجمع اليوم ممهدةً الطريق

بقرب عودة املسيح يعيشون حياة القداسة والتقوى كما قال بطرس الرسول 
 بضجيج تولكن سيأيت كلص يف الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوا"

فبما أن هذه كلها . وتنحل العناصر حمترقة وحتترق األرض واملصنوعات اليت فيها
منتظرين وطالبني . أي أناس جيب أن تكونوا أنتم يف سرية مقدسة وتقوىتنحل 
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. سرعة جميء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبةً والعناصر حمترقةً تذوب
 ٢" (ولكننا حبسب وعده ننتظر مساوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها الرب

  ).١٣ -١٠: ٣بطرس

لحياة الطاهرة كما قال إن رجاء عودة املسيح هو الدافع األعظم ل
. أيها األحباء اآلن حنن أوالد اهللا ومل يظهر بعد ماذا سنكون"يوحنا الرسول 

وكل من عنده هذا . ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله ألننا سنراه كما هو
  ).٣ - ٢: ٣يوحنا ١" (الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر

 املسيح، مصلياً أن عند قدمي" احليوانات احلاكمة"إنين أضع كتاب 
يأخذه بني يديه، ويباركه، ويطعم به الكثريين كما أخذ اخلمسة أرغفة الشعري 

  .والسمكتني وأشبع ا اجلماهري

  .وإلهلنا املبارك الكرمي كل جمد وسجود ومحد

  ١٩٨٤ أغسطس ٢٧

  الدآتور القس لبيب ميخائيل
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  الفصل األول

  دانيال آاتب السفر

 من أسفار الكتاب املقدس أن نتعرف على حتتم علينا دراسة أي سفر
ومع أننا نذكر جيداً . شخصية كاتبه واخللفية التارخيية اليت أحاطت بكتابته

كل الكتاب هو موحى به من اهللا ونافع للتعليم "كلمات بولس الرسول القائلة 
لكي يكون إنسان اهللا كامالً متأهباً . والتوبيخ للتقومي والتأديب الذي يف الرب

وكلمات بطرس الرسول القائلة )١٧ -١٦: ٣تيموثاوس ٢" ( عمل صاحللكل
ألنه مل تأيت نبوة قط مبشيئة إنسان بل تكلم تكلم أناس اهللا القديسون مسوقني "

إال أننا نعرف أن األداة البشرية اليت ) ٢١: ١ بطرس٢" (من الروح القدس
  .ساقها الروح القدس لكتابة كلمات النبوة هلا مكانتها

هذا فال بد لنا أن نتعرف على شخصية دانيال النيب، وأن نعرف وعلى 
  .شيئاً عن اخللفية التارخيية لسفره

  الخلفية التاريخية لسفر دانيال

وسنبدأ أوالً باحلديث عن اخللفية التارخيية لسفر دانيال، وجند هذه 
كان يهو ياقيم ابن مخس "اخللفية يف سفر أخبار األيام الثانية يف الكلمات 
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عشرون سنة حني ملك إحدى عشر سنة يف أورشليم وعمل الشر يف عيين و
عليه صعد نبوخذ نصر ملك بابل وقيده بسالسل حناس ليذهب به . الرب إهله
وأتى نبوخذ نصر ببعض آنية بيت الرب إىل بابل وجعلها يف هيكله يف . إىل بابل
 اإلصحاح وهذه الكلمات تتفق متاماً مع بداية) ٧ -٥: ٣٦ أخبار ٢" (بابل

  .األول يف سفر دانيال

يف السنة الثالثة من ملك يهو ياقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصر "
وسلم الرب بيده يهو ياقيم ملك يهوذا مع . ملك بابل إىل أورشليم وحاصرها

بعض آنية بيت اهللا فجاء ا إىل أرض شنعار إىل بيت إهله وأدخل اآلنية إىل 
  ].٣٧ -٣٦: ٢٣ ملوك ٢اقرأ أيضاً [، )٢ -١: ١دانيال " (خزانة بيت إهله

يف "وقد استخدم دانيال األسلوب البابلي يف حساب التاريخ فقال 
وقد كان البابليون حيسبون السنة األوىل حلكم " السنة الثالثة من ملك يهو ياقيم

يف "امللك بعد سنة توليه العرش، بينما استخدم ارميا األسلوب العربي فقال 
وكان العربانيون حيسبون سنوات حكم ) ٢: ٤٦ارميا" (ليهو ياقيمالسنة الرابعة 

امللك من أول يوم يرتقي فيه العرش، وهكذا ينتفى وجود أي تناقص يف كلمة 
يف السنة الثالثة مللك يهو ياقيم باحلساب البابلي حاصر نبوخذ نصر . اهللا

بوعد أورشليم، وصار يهو ياقيم عبداً لنبوخذ نصر الذي تركه على العرش 
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وقد استمر يهو ياقيم خاضعاً لنبوخذ نصر ثالث )١: ٢٤ملوك ٢(الوالء له 
سنني مث عاد فتمرد عليه، األمر الذي دفع نبوخذ نصر إىل استخدام غزاة 
الشعوب اخلاضعة له لغزو يهوذا، وخالل هذا الغزو قبض على ياقيم وقيده 

مر مقيداً حىت انتهى بسالسل حناس ليذهب به إىل بابل، ويبدو أن يهو ياقيم است
  ).٦: ٢٤ملوك ٢(حكمه مبوته يف أورشليم 

خالل هذا الغزو البابلي األول أُخذ دانيال إىل بابل، وكان هذا حوايل 
  . قبل امليالد يف السنة الثالثة لنلك يهو ياقيم ملك يهوذا٦٠٥سنة 

يف ذلك الوقت مل يؤخذ إىل بابل إال عدداً قليالً، وكان الذين أُخذوا 
البيتهم من الشبان من نسل امللك ومن الشرفاء كما نقرأ يف الكلمات يف غ

وأمر امللك أشفرت رئيس خصيانه بأن حيضر من بين إسرائيل ومن نسل امللك "
الشرفاء فتيان ال عيب فيهم حسان املنظر حاذقني يف كل حكمة وعارفني معرفة 

: ١دانيال " (وذوي فهو بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف يف قصر امللك
٤ -٣.(  

  .من هؤالء الشبان كان دانيال كاتب هذا السفر

  .وتعال معي اآلن لنتعرف على هذه الشخصية العظيمة
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  دانيال من نسل الملك حزقيا

كان دانيال كما كتبه السفر من نسل امللك، ويغلب أنه كان من نسل 
ء، وهناك نقرأ حزقيا امللك، وقد بنينا هذا االعتقاد على ما جاء يف سفر أشعيا

أن مرودخ بالدان بن بالدان ملك بابل أرسل رسائل وهدية إىل حزقيا امللك 
ألنه مسع أنه مرض وصح، وقد فرح حزقيا ملك بابل وأراهم كل ما وجد بيته 

من أين جاء هؤالء : وخزائنه، وحينئذ جاء أشعياء النيب إىل امللك حزقيا وقال له
ماذا رأوا يف بيتك؟ : وسأل أشعياء حزقيا. لجاؤا من باب: الرجال ؟ فقال حزقيا

  .ليس يف خزائين شيء مل أرهم إياه. فقال حزقيا رأوا كل ما يف بييت

هوذا تأيت أيام حيمل فيها . فقال أشعياء حلزقيا امسع قول رب اجلنود"
ال يترك شيء يقول . كل ما يف بيتك وما خزنه آباؤك إىل هذا اليوم إىل بابل

ذين خيرجون منك الذي تلدهم يأخذون فيكونون خصياناً ومن بنيك ال. الرب
  ).٧ -٥: ٢٩أشعياء " (يف قصر ملك بابل

  .من هذا يبدو واضحاً أن دانيال يف الغالب كان من نسل امللك حزقيا

  دانيال شاب غض حسن المنظر وحكيم
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من النص الوارد يف اإلصحاح األول من سفر دانيال ميكننا القول بأن 
 ال عيب فيه، وقد اتفق علماء الكتاب املقدس على أن عمره دانيال كان فىت

حني أخذ إىل بابل مل يزد عن سن اخلامسة عشرة، كان دانيال من الناحية 
اجلسمية حسن املنظر، وكان من الناحية العقلية حاذقاً قي كل حكمة، وعارفاً 

صية وبغري شك أنه كان إىل جانب هذا كله قوي الشخ. معرفة، وذا فهم بالعلم
قادراً على الوقوف يف قصر امللك نبوخذ نصر أعظم ملوك بابل على اإلطالق، 

ومع دانيال . بل ميكننا القول بأنه أعظم ملك ظهر على مسرح التاريخ العاملي
  ).٧ -٣: ١دانيال. (جند أصحابه حننيا وميشائيل وعزريا

  دانيال في فترة التعليم والتدريب

الء الشبان املمتازين إىل بابل أن كان غرض امللك نصر من إحضار هؤ
وكان البد هلؤالء الشبان أن ميروا يف فترة . يستخدمهم يف خدمة البالط امللكي

تدريب وتعليم ملدة ثالث سنني، وكان اهلدف أن يتعلموا كتابة الكلدانيني 
  .ولغتهم ليؤهلوا خلدمة صاحب اجلاللة

صحابه شباناً ويبدو أن رئيس اخلصيان أراد أن جيعل من دانيال وأ
فجعل هلم "خيلصون كل اإلخالص للبالط البابلي وينسون متاماً أصلهم العرباين 

رئيس اخلصيان أمساء فسمى دانيال بلطشاصر وحننيا شدرخ وميشائيل ميشخ 
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وهكذا غير رئيس اخلصيان أمساءهم العربية ). ٧: ١دانيال " (وعزريا عبدنغو
  . وأعطاهم أمساء وثنية

أمري بيل "ومعناه " بلطشاصر" "اهللا قاضي"، ومعىن امسه "دانيال"فسمى 
  "أو ليحفظ اإلله بيل حياته

ومعناه " شدرخ" "املعطى من اهللا"ومعىن امسه العربي " حننيا"ومسى 
  ".املستنري بإله الشمس"

" ميشخ"باسم " من مثل اهللا؟"ومعىن امسه العربي " ميشائيل"ومسى 
  ".من مثل فينوس؟"ومعناه 

ومعناه " عبدنغو"  "من يعنيه اهللا؟"ومعىن امسه العربي " ياعزر"ومسى 
  ".خادم اإلله نغونبو كاتب اآلهلة"

ولقد كان القصد من إعطائهم هذه األمساء اجلديدة، هو إذابة 
شخصيات هؤالء الفتيان يف اتمع البابلي الوثين، وغسل أدمغتهم من كل آثار 

خلصيان فشل متاماً يف الوصول إلىل لكن رئيس ا. إميام باإلله احلقيقي احلي
غرضه فمع أنه غري أمسائهم إال أنه مل يستطيع أن يغري شخصيام، أو إميام 
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إن اإلميان احلقيقي ال يذوب .. بإهلهم احلي، أو ثقتهم التامة يف صدق كلمته
  .مهما كانت شدة النار حتت بوتقة اإلذابة

  دانيال وأزمة الطهارة الشخصية

نيال وأصحابه للتدريب والتعليم يف قصر امللك البابلي عندما جاء دا
عني هلم امللك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب امللك ومن مخر مشروبه "

  ).٥: ١دانيال " (لتربيتهم ثالث سنني وعند ايتها يقفون أمام امللك

كانت هذه أوىل األزمات اليت مرت بدانيال وأصحابه، وميكن أن 
, أزمة ضغوط البيئة االجتماعية، أ"أو "  الطهارة الشخصيةأزمة امتحان"نسميها 

  ".املدرسية، أو اجلامعية

ها حنن نرى دانيال الفىت الذي مل يتجاوز اخلامسة من عمره، صاحب 
الشخصية القوية، وقد أصبح مهاجراً رغم أنفه، أخذ بالقوة العسكرية من 

 احلي، إىل بابل بلد أورشليم حيث الترنيم، والتسبيح، وعبادة اإلله احلقيقي
وها هو يرى نفسه يف القصر امللكي البابلي . النجاسات واألصنام والسحر

أيا شاء قتل وأيا شاء استحيا وأيا شاء رفع "يعيش حتت سلطة ملك أوتوقراطى 
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ويرى أن هذا امللك قد عني له وألصحابه ) ١٩: ٥دانيال " (وأيا شاء وضع
  .مخر مشروبهالطعام الذي يأكله من أطايب امللك و

ويرى دانيال يف هذا الطعام امللكي الشهي جناسةً وشراً، ذلك ألن هذا 
الطعام امللكي كان يقدم أوال لآلهلة الوثنية، آهلة بابل، وكان األكل منه يعين 
  .الوالء هلذه اآلهلة، وهو أمر يتناقض متاماً مع تعليم كلمة اهللا اليت آمن ا دانيال

ال . رجك من أرض مصر من بيت العبوديةأنا الرب إهلك الذي أخ"
لقد أدرك دانيال احلقيقة ). ٣ -٢: ٢٠خروج " (يكن لك آهلة أخرى أمامي

ال تقدرون أن "اليت سجلها بعده بأجيال طويلة بولس الرسول يف كلماته 
ال تقدرون أن تشتركون يف مائدة الرب . تشربوا كأس الرب وكأس الشياطني

  ).٢١: ١٠نثوس كور١" (ويف مائدة الشياطني

فكيف يتصرف دانيال يف هذه األزمة؟ كيف يقدر أن جيتاز االمتحان 
  العسري؟

أما دانيال فجعل يف قلبه أنه ال يتنجس بأطايب امللك وال خبمر "
  ).٨: ١دانيال " (مشروبه
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إن احلياة الداخلية هي قوة احلياة العملية اخلارجية، فإذا مل يعزم القلب 
ودانيال عرف أن أطايب امللك ومخر . دأ يف احلياة الواقعيةال ميكن أن منارس املب

  .مشروبه جناسة، وقرر يف قلبه أن ال يتنجس ذه األطايب وهذه اخلمر

  دانيال مع األقلية األمينة

كان من أسباب قوة دانيال، ارتباطه مبجموعة صغرية من الشبان األمناء 
ى لنفسه بقية أمينة يف كل ويقيناً أن اهللا قد أبق. وهم شدرخ وميشخ وعبدنغو

وقد أبقيت يف إسرائيل سبعة آالف كل "وسط شرير، كما قال إليليا النيب 
وأنا أنصح ) ١٨: ١٩ ملوك١" (الركب اليت مل جتث للبعل وكل فم مل يقبله

كل مؤمن يريد أن يعيش احلياة الطاهرة وسط العامل الشرير أن يبحث عن هذه 
ا، و ذا ال حيس بأنه وحده يف جمتمع شريراألقلية األمينة ويرتبط.  

كان السر األول وراء نصرة دانيال هو عزم القلب، وعزم القلب على *
احلياة الطاهرة يعطي للشباب الشجاعة األدبية والروحية ملواجهة النجاسات 

  .املنتشرة يف عامل اليوم

" وطلب من رئيس اخلصيان أن ال يتنجس"وهكذا تقدم دانيال 
  .)٨: ١دانيال(
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وكان السر الثاين وراء نصرته هو ارتباطه مبجموعة من الشبان األمناء *
  .مثله

وكان السر الثالث والفعال هو إميانه الكامل يف قدرة اهللا، فاإلميان هو *
  .العامل الفعال وراء كل نصرة يف احلياة

فقال دانيال لرئيس "وتقدم دانيال إىل رئيس السقاة بتواضع شديد 
جرب . ه رئيس اخلصيان على دانيال وحننيا وميشائيل وعزرياالسقاة الذي وال

ولينظروا إىل مناظرنا . عبيدك عشرة أيام فليعطونا القطاىن لنأكل وماء لنشرب
أمامك وإىل مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب امللك مث أصنع بعبيدك كما 

  ).١٣ -١١: ١دانيال " (ترى

" ذا الكالم وجرم عشرة أياممسع هلم ه" وذه الروح املتواضعة 
لكن وراء هذا القبول جند عمل اهللا يف قلب رئيس اخلصيان ). ١٤: ١دانيال (
وبغري هذه )٩: ١دانيال " (وأعطى اهللا دانيال نعمة ورمحة عند رئيس اخلصيان"

النعمة وهذه الرمحة ما كان ممكناً أن يسمع رئيس السقاة القتراح دانيال 
إن اهللا يسيطر بقوته ليس فقط على . كم املوتوأصحابه ويعرض نفسه حل

قلب امللك يف يد الرب "قلوب الرؤساء من الدرجة الثانية بل على قلوب امللوك 
  ).١: ٢١أمثال " (كجداول مياه حيثما شاء مييله
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عندما قُدم يسوع للمحاكمة أمام بيالطس الوايل الروماين قال له 
يوحنا :" (أصلبك وسلطاناً أن أطلقألست تعلم أن يل سلطاناً أن "بيالطس 

أجاب يسوع مل يكن لك على سلطان البتة لو مل تكن قد أعطيت ) "١٠: ١٩
  ).١١: ١٩يوحنا " (من فوق

فليت هذا الفكر ميتلكنا كمؤمنني لنعرف أن إهلنا هو سيد األرض 
  .كلها

أكل الشبان األربعة القطاىن، ويراد بالقطاىن عند علماء العرب مجيع 
اليت تطبخ كالعدس والفول واللوبيا واحلمص، واستخدم اهللا بقدرته احلبوب 

هذه احلبوب البسيطة بقوة سرت يف أجسادهم وجعلت مناظر هؤالء الشبان 
الذين قرروا االحتفاظ بطهارم أفضل من مناظر الشبان اآلكلني من أطايب 

  .امللك والشاربني من مخره

حسن وأمسن حلماً من كل وعند اية العشرة أيام ظهرت مناظرهم أ"
فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم ومخر . الفتيان اآلكلني من أطايب امللك

وهكذا أرانا اهللا أن لقمة ) ١٦ -١٥: ١دانيال" ( ويعطيهم قطاىنمومشرو
لقمة "يابسة نأكلها وحنن يف سالم معه خري من ذبائح كثرية نأكلها يف خصام 

  ).١: ١٧أمثال " (آلن ذبائح مع خصاميابسة ومعها سالمة خري من بيت م
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  دانيال الفهيم بالرؤى واألحالم

كان دانيال مع طلعته البهية، وطهارته العملية فهيماً بالرؤى واألحالم، 
أما هؤالء الفتيان األربعة فأعطاهم اهللا معرفة "وكان هذا الفهم عطية من اهللا 

دانيال " (رؤى واألحالموعقالً يف كل كتابة وحكمة وكان دانيال فهيماً بكل ال
١٧: ١.(  

وقد جنح دانيال وأصحابه يف االمتحان الذي أجراه هلم امللك نبوخذ 
وعند اية األيام اليت قال امللك "نصر، واحتلوا مكام الرفيع بني حكماء بابل 

وكلمهم امللك . أن يدخلوها بعدها أتى م رئيس اخلصيان إىل أمام نبوخذ نصر
. فوقفوا أمام امللك. هم مثل دانيال وحننيا وميشائيل وعزريافلم يوجد بينهم كل

ويف كل أمر حكمة فهم الذي سأهلم عنه امللك وجدهم عشرة أضعاف فوق 
  ).٢٠ -١٨: ١دانيال " (كل اوس والسحرة الذين يف مملكته

  دانيال الشاب المصلي

ك متيز دانيال يف كل حياته بأنه كان رجل الصالة، فعندما أعطاه املل
  :وقتاً ليخربه حبلمه وتعبريه نقرأ عنه الكلمات
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حينئذ مضى دانيال إىل بيته وأعلم حننيا وميشائيل وعزريا أصحابه "
 من جهة هذا السر لكي ال يهلك تليطلبوا املراحم من قبل إله السماوا. باألمر

  )١٧: ٢دانيال " (دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل

السلطاين للخروج من األزمات هو لقد عرف دانيال أن الطريق 
وهذا هو الطريق الذي سارت فيه حنة فأخذت بالصالة سؤال قلبها ". الصالة"

واخترب داود قوة الصالة ). ٢٠ -٩: ١ صموئيل ١"وأعطاها اهللا صموئيل 
  ).٣٠ صموئيل ١. (وانتصر على العمالقة

امللك، متاماً ولقد جلأ دانيال إىل الصالة اجلماعية ملعرفة السر الذي طلبه 
كما جلأت الكنيسة األوىل إىل الصالة اجلماعية أو بتعبري أدق إىل الصالة املتحدة 

  ).١٧ -١: ١٢أعمال . (فأنقذ اهللا بطرس من يد امللك هريودس

أمل . وصالة املؤمنني املتحدين يف قلوم وغرضهم تقدر كثرياً يف فعلهم
فق اثنان منكم على األرض يف أي وأقول لكم أيضاً إن ات"يقل لنا ربنا املبارك 

) ١٩: ١٨مىت " (شيء يطلبانه فإنه يكون هلم من قبل أيب الذي يف السماوات
" رفعوا بنفس واحدة صوتاً إىل اهللا"لقد كان سر قوة املؤمنني األول أم 

ويف اإلصحاح التاسع من سفر دانيال نقرأ صالة دانيال ) ٢٤: ٤أعمال (
  .بالتفصيل يف مكااالطويلة اليت سنتحدث عنها 
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  دانيال الذي لم يحب حياته حتى الموت

اتقوا وعبدوا املخلوق دون "يصف بولس الرسول األشرار فيقول عنهم 
  ).٢٥: ١رومية " (اخلالق الذي هو مبارك إىل األبد آمني

فلما . أما دانيال فكان أميناً إلهله، ومل يعط والءه التام ألحد غريه
بأن كل من يطلب طلبة حىت ثالثني يوماً من " امللكي أصدر امللك داريوس أمره

  ).٧: ٦دانيال " (يطرح يف جب األسود.. إله أو إنسان إال منه

فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب "يسجل الوحي املقدس الكلمات 
إىل بيته وكواه مفتوحة يف عليته حنو أورشليم فجثا على ركبتيه ثالث مرات يف 

  ).١٠: ٦دانيال " (قدام إهله كما كان يفعل قبل ذلكاليوم وصلى ومحد 

والذي اعتاد أن يلجأ إىل اهللا . كانت الصالة عادة يومية يف حياة دانيال
  .يف وقت صفاء السماء سيجده قريباً منه عندما تتجمع السحب الداكنة

مل جيد دانيال سبباً لتغيري عادته يف الصالة واحلمد قدام إهله رغم صدور 
ينبغي أن يطاع اهللا أكثر من "ك، ذلك ألنه آمن باملبدأ الكتايب اجلليل أمر املل
  ).٢٩: ٥أعمال " (الناس
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إن على املؤمن أن يطيع السلطات احلاكمة يف كل القوانني املدنية، إال 
  .فطاعة اهللا فوق طاعة امللك. تلك اليت تتعارض مع تعاليم اهللا

ة يف الوالء إلهله إال ألنه لكن دانيال مل يصل إىل هذه الدرجة من األمان
  .مل حيب حياته حىت املوت

وهم غلبوه بدم اخلروف " يصف يوحنا الرسول الغالبني بكلماته 
  ).١١: ١٢رؤيا " (وبكلمة شهادم ومل حيبوا حيام حىت املوت

وبسبب أمانته إلهله طرح يف جب . ويقيناً أن دانيال كان من الغالبني
  .األسود

  المقدسدانيال رجل الكتاب 

الصالة ودراسة الكتاب املقدس بدقة وجدية عنصران هامان يف بناء 
الشخصية املسيحية القوية اليت تقاوم تيارات العامل الشرير، وتثبت أمام ضغوط 

ولقد كان دانيال رجل الكتاب املقدس متاماً كما كان رجل . احلياة واألزمات
راسة عابرة، بل دراسة واعية ومل تكن دراسة دانيال لألسفار املقدسة د. الصالة

  .فامهة، وكان اهتمام دانيال بالنبوات اليت أمهل دراستها الكثريون اهتماماً كبرياً
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  .وتعال معي لنرى مدى اهتمام دانيال بنبوات الكتاب املقدس

يف السنة األوىل لداريوس بن أحشويرش أنا دانيال فهمت من الكتب "
ب إىل ارميا النيب لكمالة سبعني سنة على عدد السنني اليت كانت عنها كلمة الر

  ).٢ -١: ٩دانيال " (خراب أورشليم

لقد درس دانيال كلمة النبوة بفهم وعرف مىت كملت السبعني سنة 
  .اليت تنبأ عنها ارميا، ووجه قلبه إىل اهللا

ويقيناً أن املؤمنني الغالبني هلم ذات االهتمام بكلمة النبوة، إن النبوات 
من الكتاب املقدس وإمهال دراسة النبوات يعين إمهالنا % ٦٠تشغل أكثر من 

  .من حمتويات الكتاب الكرمي، وهذا عار عظيم% ٦٠ألكثر من 

" هذا وإنكم عارفون الوقت"لقد كتب بولس للقديسني يف رومية قائالً 
وأما األزمنة "وكتب للقديسني يف تسالونيكى يقول ). ١١: ١٣رومية (

يها األخوة أن أكتب إليكم عنها ألنكم أنتم تعلمون واألوقات فال حاجة لكم أ
ألنه حينما يقولون سالم . بالتحقيق أن يوم الرب كلص يف الليل هكذا جييء

وأما أنتم أيها . وأمان حينئذ يفاجئهم هالل بغتةً كاملخاض للحبلى فال ينجون
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: ٥ تسالونيكى ١" (األخوة فلستم يف ظلمة حىت يدرككم ذلك اليوم كلص
٤ -١(.  

فليتك تتبع مثال دانيال، ومثال القديسني األوليني فتهتم بدراسة 
  .النبوات

  دانيال الصديق الوفي

جترد دانيال عن األنانية واملصلحة الشخصية يف صداقته، وقد ارتبط 
وملا كشف له . وجلأ إليهم ليصلوا معه. قلبياً بأصحابه حننيا وميشائيل وعزريا

حينئذ عظم امللك دانيال وأعطاه عطايا "ريه اهللا حلم نبوخذ نصر امللك وتعب
كثرية وسلطة على كل والية بابل وجعله رئيس الشحن على مجيع حكماء 

  ).٤٨: ٢دانيال " (بابل

وهنا يظهر إخالص دانيال ألصحابه، ووفائه الكامل هلؤالء األصحاب 
" فطلب دانيال من امللك فوىل شدرخ وميشخ وعبدنغو على أعمال والية بابل"
  ).٤٩: ٢انيال د(

  ).٢٤: ١٨أمثال (ويا هلا من صورة رائعة للصداقة الوفية 
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  .وليتنا نكون أصدقاء أوفياء من هذا الطراز

  دانيال األمين في خدمته المدنية

كان من بني الصفات اليت امتاز ا دانيال األمانة التامة يف خدمته 
لده، لكنه عاش أميناً يف فرغم أنه أخذ بالرغم منه من ب. املدنية يف القصر امللكي

خدمته لكل امللوك الذين ملكوا خالل مدة حياته، وكانت أمانته من الوضوح 
  .حىت شهد ا أعداؤه، والفضل ما شهدت به األعداء

مث إن الوزراء واملرازبة كانوا يطلبون علة جيدوا على دانيال من جهة "
ن أميناً ومل جيد فيه خطأ وال اململكة فلم يقدروا أن جيدوا علة وال ذنباً ألنه كا

  ).٤: ٦دانيال " (ذنب

وبسبب علمه وحكمته وأمانته شغل دانيال أعظم املراكز يف 
عظّم امللك دانيال وأعطاه "ففي خالل حكم نبوخذ نصر . اإلمرباطورية البابلية

عطايا كثرية وسلطه على كل والية بابل وجعله رئيس الشحن على مجيع 
  ).٤٨: ٢دانيال " (حكماء بابل
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ويف خالل حكم بيلشاصر أصبح دانيال الشخص الثالث يف اململكة 
حينئذ أمر بيلشاصر أن يلبسوا دانيال األرجوان وقالدة من الذهب يف عنقه "

  ).٢٩: ٥دانيال " (وينادوا عليه أنع يكون متسلطاً ثالثاً يف اململكة

 الكبار ويف خالل حكم داريوس املادى كان دانيال أحد الثالثة الوزراء
حسن عند داريوس أن يويل على اململكة مئة "املسؤلني عن مالية الدولة 

يكونون ) ٣:٣دانيال ] (املرزبان كان مبقام أعلى من الوايل[وعشرين مرزباناً 
وعلى هؤالء ثالثة وزراء أحدهم دانيال لتؤدى املرازبة إليهم . على اململكة كلها

نيال هذا على الوزراء واملرازبة ألن ففاق دا. احلساب فال تصيب امللك خسارة
  ).٣ -١: ٦دانيال " (فيه روحاً فاضلة وفكر امللك بأن يوليه على اململكة كلها

  دانيال الرجل المحبوب

اثنان يف العهد القدمي أعطاهم اهللا ألقاباً عظمى، األول إبراهيم الذي 
الرجل "اه اهللا والثاين دانيال الذي أمس) ٨: ٤١اشعيا " (إبراهيم خليلي"قال عنه 
  ).١١: ١٠دانيال " (احملبوب

لقد عاش دانيال قريباً جداً من قلب الرب الذي أحبه، وتذكر حياته 
إن "البارة يف سفر حزقيال، إذ يضعه الرب يف صف نوح وأيوب فيقول 
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وأرسلت عليها اجلوع .. أخطأت إىل أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها
 وكان فيها هؤالء الرجال الثالثة نوح ودانيال .وقطعت منها اإلنسان واحليوان

: ١٤حزقيال " (وأيوب فإم إمنا خيلصون أنفسهم بربهم يقول السيد الرب
٢٠ -١٤ - ١٣.(  

هذا هو دانيال النيب كاتب هذا السفر النبوي اجلليل، الذي شهد 
ليتنا نتمثل بإميانه، .. حزقيال عن بره، وشهد الرب يسوع عن صدق نبوته

ياته، ووفائه ألصدقائه، ودراسته الدقيقة للكتاب املقدس ونبواته، وطهارة ح
وأن نكون مهتمني حبياة الصالة مثلما إهتم ا .. وأمانته يف خدمته املدنية

  .دانيال، وأن نفهم نبوات الكلمة املقدسة كما فهم

انظروا إىل اية سريم . اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة اهللا" 
  ).٧: ١٣عربانيني " (ميامفتمثلوا بإ
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  الفصل الثاني

  التمثال العظيم

غطى حديثنا يف الفصل األول حمتويات اإلصحاح األول من سفر 
  .دانيال

وها حنن قد وصلنا إىل اإلصحاح الثاين، وهو يف اعتقادي من أعظم 
إصحاحات الكتاب املقدس أن جاز هذا التعبري، ذلك ألن اهللا سجل يف هذا 

وة اخلاصة بكل تاريخ أزمنة األمم ويدهشنا هذا اإلجياز ويف ذات اإلصحاح النب
ومن ذا يستطيع أن يوجز تاريخ أربع إمرباطوريات . الوقت هذه الدقة املتناهية

  .يف سطور قليلة سوى اهللا؟ هذا هو اإلعجاز الذي ما بعده إعجاز

  ترآيب سفر دانيال

أن نقول كلمة عن وقبل أن نبدأ تفسري هذا اإلصحاح نرى لزاماً علينا 
تركيب سفر دانيال، وقد رأى بعض املفسرين تقسيم السفر حبسب اللغات 

فمن . األصلية اليت كتب ا، ومن الطبيعي أن هذا ال ينطبق على الترمجة العربية
 كتب هذا القسم باللغة العربية، ومن ٣: ٢بداية السفر حىت اإلصحاح

سم باللغة اآلرامية وهي لغة  كتب هذا الق٢٨: ٧ إىل اإلصحاح٤: ٢اإلصحاح



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٨

ومن ). ٤: ٢دانيال(قريبة من اللغة العربية عم استخدامها يف بابل يف أيام دانيال 
  . إىل اية السفر كتب هذا القسم باللغة العربية١: ٨اإلصحاح

             وينقسم سفر دانيال إىل قسمني رئيسيني

  )٦ - ١اإلصحاحات  (القسم التارخيي

 )١٢ -٧إلصحاحات ا( القسم النبوي

أما القسم التارخيي فقد جاء يف اإلصحاحات الستة األوىل اليت نضع هلا 
  :العناوين التالية

  ١الشبان األطهار      إصحاح 

 ٢كاشف األسرار      إصحاح 

 ٣النجاة من النار       إصحاح 

 ٤إذالل اجلبار          إصحاح 

 ٥عاقبة االستهتار      إصحاح 
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  ٦ ر      إصحاحمؤامرة األشرا

  أما القسم النبوي إلصحاحاته العناوين التالية

  ٧ القرن الصغري         إصحاح -١

  ٨ امللك الشرير         إصحاح -٢

  ٩ صالة البار            إصحاح -٣

  ١٠ رؤيا القدير           إصحاح -٤

  ١١ وحش من البحر      إصحاح -٥

  ١٢ اختم السفر           إصحاح -٦

  .فسري حمتويات هذا اإلصحاح العظيمآلن إىل توا

يف السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر أحالماً فانزعجت روحه وطار "
  )١: ٢دانيال " (ه النومنع
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 دانت له الدنيا، حباه اهللا السلطة املطلقة على مملكته، هنا جند إمرباطوراً
 من سالم العقل والثروة الطائلة اليت حيقق ا آماله، ولكننا نراه حمروماً

  ".فانزعجت روحه وطار عنه النوم"

كيف ميكن أن يرتعج امللك نبوخذ نصر الذي قال عنه دانيال 
اهللا العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتاً وعظمة وجالالً  ..."لبيلشاصر ابنه 

وللعظمة اليت أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه مجيع الشعوب . واء
" فأيا شاء قتل وأيا شاء استحيا وأيا شاء رفع وأيا شاء وضع. واألمم واأللسنة

  ).١٩ -١٨: ٥دانيال (

كيف ميكن هلذا امللك األوتوقراطي أن يصاب باألرق وحيرم لذة النوم 
إن الغىن، واجلالل امللكي، والسلطة املطلقة لإلنسان سالم : العميق؟ اجلواب

  .العقل وال به سالم القلب

  الرؤى واألحالم

وال بد لنا هنا أن نقول كلمة عن األحالم .. نبوخذ نصر حلماً حلم 
احللم هو رؤيا يراها اإلنسان وهو نائم، أما الرؤيا فهي مناظر يراها . والرؤى

وقد ذكر بطرس الرسول يف عظيه يوم اخلمسني الرؤى . اإلنسان وهو مستيقظ
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ألخرية أنا يقول اهللا ويكون يف األيام ا"... واألحالم يف آية واحدة فقال 
أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى 

وذكر بلعام أن الرؤى يراها اإلنسان ). ١٧: ٢أعمال" (وحيلم شيوخكم أحالماً
وحي الذي يسمع . وحي الرجل املفتوح العينني"وهو مفتوح العينني فقال 

: ٢٤عدد " (ف العيننيالذي يرى رؤيا القدير مطروحاً وهو مكشو. أقوال اهللا
٤ -٣.(  

وجيدر بنا أن نذكر أن األحالم ليست كلها من اهللا، بل هناك أحالم 
وهناك أحالم هي صدى . حنلمها من العقل الباطن تعكس متاعبنا، أو توقعاتنا

حلياتنا بالنهار، وهناك أحالم تأيت بدافع مطالب اجلسد يقول عنها أشعيا النيب 
وكما حيلم . نه يأكل مث يستيقظ وإذا نفسه فارغةويكون كما حيلم اجلائع أ"

هكذا يكون . العطشان أنه يشرب مث يستيقظ وإذا هو رازح ونفسه مشتهية
  ).٨: ٢٩أشعياء " (مجهور كل األمم املتجندين على جبل صهيون

لكننا يف هذا اإلصحاح نتعامل مع حلم من اهللا، حلم أعطاه اهللا لنبوخذ 
 عن تساؤالته خبصوص مستقبل إمرباطوريته، إذ يبدو نصر امللك ليقدم له جواباً

من كلمات اإلصحاح أن نبوخذ نصر كان مشغوالً متاماً مبستقبل إمرباطوريته، 
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أنت أيها امللك أفكارك على فراشك صعدت إىل ما " وهذا ما قاله له دانيال 
  ).٢٩: ٢دانيال " (يكون من بعد وكاشف األسرار يعرفك مبا يكون

اهللا احللم الذي أعطاه لنبوخذ نصر لرييه ليس فقط كذلك استخدم 
وقد . مستقبل ممتلكته، بل مستقبل حلم األمم على هذه األرض حىت يأيت املسيح

قصد اهللا ذا أن يعيش نبوخذ نصر متواضعاً حتت يد اهللا القوية كما نقرأ يف 
رؤيا يف حلم يف . لكن اهللا يتكلم مرة وباثنتني ال يالحظ اإلنسان"سفر أيوب 

الليل عند سقوط سبات على الناس يف النعاس على املضجع ليحول اإلنسان عن 
  ).١٧ -١٤: ٣٣أيوب "(عمله ويكتم الكربياء عن الرجل

وقد سبق أن استخدم اهللا األحالم مع ملك وثين آخر هو فرعون ملك 
 - ١٧: ٤١تكوين (مصر، حني أراه حلم البقرات السبع، وحلم السنابل السبع 

٣٢.(  

در بنا أن نالحظ أن اهللا قد أعطى األحالم مللكني وثنيني، لكنه وجي
" استؤمنوا على أقوال اهللا"أعطى تعبري األحالم دائماً لشخص عرباين فالعربانيون 

وهلم التبين واد والعهود واالشتراع والعبادة واملواعيد وهلم ) " ٢: ٣رومية (
" ل إهلاً مباركاً إىل األبد آمنياآلباء ومنهم املسيح حسب اجلسد الكائن على الك

  ).٥-٤: ٩رومية (
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ويف كل مرة كان تعبري احللم سبباً يف إعطاء الشخص العرباين أعظم 
  .املراكز

وعلينا كذلك أن نذكر أن اهللا مل يترك نفسه بال شاهد يف العامل القدمي، 
فهو ليس إله شعب السماء واألرض ورب كل الشعوب وقد أرسل يونان إىل 

ونبه روح كورش ملك فارس إلعادة ) ٢ -١: ١يونان . (إلنذار شعبهانينوى 
واستخدم ) ١: ١عزرا . (الشعب القدمي إىل أرضه عند متام كالمه بفم أرميا

). ٩: ٢٥ارميا " (نبوخذ راصر عبدى"نبوخذ نصر يف إمتام مقاصده وأمساه 
. رضتذكر وترجع إىل الرب كل أقاصي األ" وهو الذي قيل عنه يف املزمور 
" ألن للرب امللك وهو متسلط على األمم. وتسجد قدامك كل قبائل األمم

  ).٢٨ - ٢٧: ٢٢مزمور (

  أزمنة األمم

أعطى اهللا نبوخذ نصر أعظم ملوك عصره هذا احللم العجيب، ألنه ذا 
وأزمنة األمم تعبري جاء يف كلمات املسيح له . امللك العظيم بدأت أزمنة األمم

.  ضيق عظيم على األرض وسخط على هذا الشعبألنه يكون"... اد 
وتكون أورشليم مدوسة من . ويقعون بفم السيف ويسبون إىل مجيع األمم

  ).٢٤ - ٢٣: ٢٤لوقا " (األمم حىت تكمل أزمنة األمم
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  فما هي أزمنة األمم؟

أزمنة األمم هي احلقبة الطويلة يف التاريخ، اليت خالهلا تكون أورشليم 
 بدأت هذه احلقبة بانتصار نبوخذ نصر على اليهود، وقد. مدوسة من األمم

وستستمر حىت اية الضيقة العظيمة كما واضح من كلمات يوحنا يف سفر 
وأما الدار اليت هي خارج اهليكل فاطرحها خارجاً وال تقسها ألا "الرؤيا 

). ٢: ١١رؤيا " (أعطيت لألمم وسيدوسون املدينة املقدسة اثنني وأربعني شهراً
سبعون أسبوعاً "دينة املقدسة هي أورشليم كما قال املالك جربائيل لدانيال وامل

وكان يشري ذا ). ٢٤: ٩دانيال " (قضيت على شعبك وعلى مدينتك املقدسة
أما أنا فقد مسحت "كما نقرأ أيضاً ). ٢٥: ٩دانيال (إىل مدينة أورشليم 

  ).٦: ٢مزمور " (قدسيملكي على صهيون جبل 

 شهراً، هي مدة حكم الوحش الصاعد من ٤٢يت مدا هذه احلقبة ال
البحر، وهي يف ذات الوقت مدة الضيقة العظيمة، ويف ايتها تبدأ معركة 

كما ذكرها ) ١٦ -١٢: ١٦رؤيا ( هرجمدون اليت ذكرها يوحنا يف سفر رؤيا 
وخالل هذه املعركة العاملية الطاحنة يأيت ) ٤ -١: ١٤زكريا (زكريا يف نبوته 

وتقف قدامه يف ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام "يسوع املسيح الرب 
وبعد نصرته الساحقة على كل جيوش األمم اتمعة ) ٤: ١٤زكريا " (أورشليم
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 السعيد، وتكون أورشليم عاصمة امللك، األلفيحلرب هرجمدون، يبدأ امللك 
ليت قاهلا ملرمي وتصري حبق مدينة السالم، وتتم حينئذ كلمات جربائيل املالك ا

ويعطيه الرب اإلله ... وها أنت ستحبلني وتلدين ابناً وتسمينه يسوع"العذراء 
" وميلك على بيت يعقوب إىل األبد وال يكون مللكه اية. كرسي داود أبيه

  . وهنا تنتهي أزمة األمم ويبدأ ملك املسيح على األرض) ٣٢ -٣١: ١لوقا (

وهو التعبري الذي ذكره " ء األمممل"ترتبط بتعبري " أزمنة األمم"و 
لئال . فاين لست أريد أيها األخوة أن جتهلوا هذا السر"بولس الرسول بكلماته 

إن القساوة قد حصلت جزئياً إلسرائيل إىل أن . تكونوا عند أنفسكم حكماء
  ).٢٥: ١١رومية " (يدخل ملء األمم

 السياسي هو تعبري عن احلكم) ٢٤: ٢١لوقا " (أزمنة األمم"والتعبري 
فهو تعبري عن ) ٢٥: ١١رومية " (ملء األمم"أما التعبري . والعسكري لألمم

. التعامل الروحي الذي بدأ بني اهللا واألمم بزلة إسرائيل ورفضهم ملخلصهم
وسيعود اهللا للتعامل مع شعبه القدمي بعد أن ينته زمن تعامله اخلاص مع األمم 

" غىن لألمم فكم باحلري ملؤهمفإن كانت زلتهم "كما يقول بولس الرسول 
وسيكون هذا التعامل مع الشعب القدمي عند وقوف الرب ) ١٢: ١١رومية (

على جبل الزيتون يف جميئه الثاين، فهذا الوقت سيكون وقت قبوله هلم ثانية 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٦

يف ذلك الوقت يكون ينبوعاً مفتوحاً لبيت داود ولسكان " وقبوهلم له فادياً 
وسيكون هذا الينبوع املفتوح هو ) ١: ١٣زكريا " (أورشليم للخطية وللنجاسة

يف ذلك ) ٦ -٥: ١٣زكريا (ينبوع دم املسيح الذي انسكب من جروح يديه 
وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم "الوقت تتم كلمات زكريا النيب 

روح النعمة والتضرعات فينظرون إيلّ الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على 
: ١٢زكريا " (كونون يف مرارة عليه كمن هو يف مرارة على بكرهوحيد ألمه وي

١٠.(  

أي العدد املختار منهم، " ملء األمم"سيدخل " أزمنة األمم"فعند اية 
وهكذا سيخلص مجيع شعب "ويبدأ تعامل اهللا من جديد مع شعبه القدمي 

كما هو مكتوب سيخرج من صهيون املنقذ ويرد الفجور عن . إسرائيل
يا أورشليم " وهذا ما قاله ربنا املبارك لشعبه القدمي ) ٢٦: ١١رومية (" يعقوب

يا أورشليم يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها كم مرة أردت أن أمجع أوالدك 
هوذا بيتكم يترك لكم . كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها ومل يريدوا

ن حىت تقولوا مبارك اآليت باسم ألين احلق أقول لكم ال ترونين من اآل. خراباً
فقبل هذا الوقت ال تعامل بني الرب وبني ). ٣٩ - ٣٧: ٢٣مىت " (الرب

إسرائيل كأمة من جهة اخلالص، والذي سيخلصون من إسرائيل عند جميء ربنا 
ويف ذلك الوقت ينجي شعبك كل من " هم الذين يقول عنهم سفر دانيال 
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وهؤالء هم البقية اليت اختارها الرب ) ١: ١٢دانيال " (يوجد مكتوباً يف السفر
  . لنفسه

  أزمة الحلم

ونقول أوالً . نعود اآلن إىل احلديث عن حلم امللك نبوخذ نصر وتعبريه
هي أزمة امتحان طهارته : األزمة األوىل. أن دانيال قابل ثالث أزمات يف حياته

ة بنجاح وثباته حتت ضغوط القصر اإلمرباطوري، وقد اجتاز دانيال هذه األزم
هي أزمة حلم امللك نبوخذ نصر : واألزمة الثانية. تام كما رأينا يف الفصل األول

هي أزمة امتحان : واألزمة الثالثة. وهي موضوع دراستنا فيما يلي من حديث
  .والئه هللا وشريعته وسنتحدث عنها يف مكاا

األزمة اليت حنن بصددها اآلن هي أزمة حلم امللك نبوخذ نصر، وهي 
  . زمة اليت تعرض فيها دانيال وأصحابه خلطر املوتاأل

أعطى اهللا دانيال وأصحابه معرفة وعقالً يف كل كتابة وحكمة، 
وأوصلتهم هذه املعرفة وتلك احلكمة إىل الوقوف أمام امللك، وبعد أن اجتازوا 
االختبار امللكي أصبحوا بني حكماء بابل املسئولني عن تفسري األمور العسرة 

  . للملك نبوخذ نصروالعويصة
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امتاز هؤالء الرجال األربعة باملعرفة واحلكمة، وكل امتياز حيمل يف 
  .ثناياه مسئولية، وجاء يوم املسئولية

ويف السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر أحالماً "
فأمر امللك أن يستدعى اوس والسحرة . فانزعجت روحه وطار عنه نومه

  ).٢ -١: ٢دانيال " (ووقفوا أمام امللكوالعرافون فأتوا 

واآلن تعال معي لنرى ما حدث يف القصر اإلمرباطوري بني امللك 
  .وحكمائه

قد حلمت حلماً وانزعجت روحي : قال امللك نبوخذ نصر حلكمائه
ويبدو أن . أخرب عبيدك باحللم فنبني تعبريه: قال احلكماء للملك. ملعرفة احللم

جاً شديداً، وأنه أراد أن يكون التعبري عن حلمه روح امللك انزعجت انزعا
  .ولذا أصر امللك على طلب ال يقدر عليه أعظم احلكماء.. دقيقاً

قد خرج مين القول إن مل تنبئوين باحللم وبتعبريه "قال امللك حلكمائه 
  ).٢:٥دانيال " (تصريون إرباً إرباً وجتعل بيوتكم مزبلة

. مللك عبيده باحللم فنبني تعبريهليخرب ا: قال احلكماء للملك ثانية
إين أعلم يقيناً أنكم تكتسبون وقتاً إذ رأيتم أن : " وأجاب امللك حكماءه قائالً
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ألنكم قد . بأنه إن مل تنبئوين باحللم فقضاؤكم واحد. القول قد خرج مين
. اتفقتم على كالم كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إىل أن يتحول الوقت

هنا يظهر ) ٩ -٨: ٢دانيال ." (فأعلم أنكم تبينون يل تعبريه: فأخربوين باحللم
عجز السحر، والتنجيم، والعرافة، واالستنتاج البشري عن كشف أسرار اهللا 

). ١١: ٢ كورنثوس ١" (هكذا أيضاً أمور اهللا ال يعرفها أيضاً إال روح اهللا"
  .وهكذا أقر الكلدانيون بعجزهم

. يستطيع أن يبني أمر امللكليس على األرض إنسان "قالوا للملك 
لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمراً مذل هذا من جموسي أو ساحر أو 

واألمر الذي يطلبه امللك عسر وليس آخر يبينه قدام امللك غري اآلهلة . كلداين
هنا اشتعل غضب ) ١١ -١٠: ٢دانيال ." (الذين ليست سكام مع البشر
  .ة كل حكماء بابلامللك، واغتاظ جداً، وأمر بإباد

" فخرج األمر وكان احلكماء يقتلون فطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم"
  ).١٣: ٢دانيال (

أزمة ال خمرج منها إال .. كانت هذه األزمة، أزمة حياة أو موت
  .بإعالن خاص من اهللا
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ة اليت تعبده بالروح واحلق ينملاذا يسمح اهللا لألقلية األم: ولعلنا نتساءل
  :ثل هذه األزمات؟ واجلوابأن جتتاز م

ألن اهللا يريد أن يؤكد أن هلذه األقلية ما قاله داود يف املزمور : أوال
  ).٢٠: ٦٨مزمور " (اهللا لنا إله خالص وعند الرب السيد للموت خمارج"

إن اهللا يريد أن يستخدم هذه األزمة لكي ينادي بامسه يف كل : ثانياً
هلذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قويت ألنه يقول الكتاب لفرعون إين "األرض 

  ).١٧: ٩رومية " (ولكي بامسي يف كل األرض

. ليجعل اهللا من هذا األزمة املدمرة طريقاً لرفعة األقلية األمنية: وثالثاً
ويف سفر أعمال الرسل نرى أن اهللا قد مسح بأن خترج من احلرارة أفعى وتنشب 

ة للشهادة له، وليدفع سكان جزيرة أنياا يف يد بولس الرسول ليتيح له الفرص
  ).١٠ -١: ٢٨أعمال . (مليطة إىل إكرامه

تصرف دانيال ذه األزمة؟ هل استسلم للقلق، واالضطرابات،  كيف
والفزع، واالنزعاج، واخلوف؟ هل سار هائماً على وجهه ال يدري ماذا يفعل؟ 

 أفكار هل رفع صوته بلوم اهللا لسماحه بأزمة مريرة كهذه؟ هل مألت رأسه
  الشك يف حمبة اهللا وعنايته وحكمته؟ هل حاول أن يهرب حلياته إىل بلد بعيد؟
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لقد تصرف دوء عجيب، ألنه آمن .. مل يفعل دانيال شيئاً من هذه
باهللا، وتيقن أن بيده مقاليد األمور، وأنه كاشف األسرار، وأنه مسح ذه األزمة 

كان الشيطان قد حاول وعرف أنه إذا ... الطاحنة خلريه وخري أصحابه
استخدام هذه األزمة للتخلص من دانيال وأصحابه بالقتل، فإن اهللا العلي 

  .سيستخدم حبكمته هذه األزمة إلمتام مقاصده احلكيمة

  واآلن تعال معي لنرى كيف تصرف دانيال

  استخدام الحكمة الممنوحة له من اهللا

يف كل معرفة وعقالً "ه قرأنا يف اإلصحاح األول أن اهللا أعطى دانيال وأصحاب
واحلكمة هي تطبيق املعرفة، وقد حان الوقت ). ١٧: ١دانيال " (كتابة وحكمة

  .لتطبيق املعرفة عملياً يف هذه األزمة القاتلة

لقد طلب أريوخ رئيس شرط امللك الذي خرج ليقتل حكماء بابل 
 حينئذ أجاب دانيال حبكمة وعقل ألريوخ رئيس"دانيال وأصحابه ليقتلوهم 

" أجاب وقال ألريوخ قائد امللك ملاذا اشتد األمر من قبل امللك.. شرط امللك
ويبدو من هذا النص أن دانيال وأصحابه كانوا غائبني ) ١٥ -١٤: ٢دانيال (
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وحينئذ أخرب . "عن املشهد حني استدعى امللك حكماء بابل للمثول يف حضرته
  ).١٥: ٢دانيال " (أريوخ دانيال باألمر

فدخل دانيال "اهللا منح دانيال شجاعة أدبية مع احلكمة اإلهلية ويقيناً أن 
  ).١٦: ٢دانيال " (وطلب من امللك أن يعطيه وقتاً فيبني للملك التعبري

  التجأ إلى اهللا العلي بالصالة

حينئذ مضى دانيال إىل بيته وأعلم حننيا وميشائيل وعزريا أصحابه "
ات من جهة هذا السر لكي ال يهلك ليطلبوا املراحم من قبل إله السمو. باألمر

  ).١٨ - ١٧: ٢دانيال " (دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل

  أقام دانيال وأصحابه اجتماع صالة

  .وااللتجاء إىل اهللا بالصالة هو الطريق السلطاين للخروج من األزمات

وصالة املؤمنني ) ١٣: ٥يعقوب " (أعلى أحد بينكم مشقات ليصل"
اتفق األصحاب األربعة لطلب . حدة تقتدر كثرياً يف فعلهااملتحدين بنفس وا

وطلب املراحم يعين أم اعترفوا هللا بعدم . املراحم من قبل إله السموات
واستجاب اهللا صالة هذه األقلية األمينة . استحقاقهم، وبثقتهم يف مرامحه

  ).١٩: ٢دانيال " (حينئذ لدانيال كشف السر يف رؤيا الليل. "املؤمنة
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   دانيال اهللا وأعطاه آل المجدشكر

هو تقدمي الشكر هللا وإعطائه اد . كان رد الفعل لكشف السر لدانيال
  . كله

أجاب دانيال وقال ليكن اسم اهللا مباركاً . فبارك دانيال إله السموات"
من األزل وإىل األبد ألن له احلكمة واجلربوت وهو يغري األوقات واألزمنة يعزل 

وهو يكشف . يعطي احلكماء حكمة يعلم العارفني فهماً. كاًملوكاً وينصب ملو
إياك يا إله آبائي . يعلم ما هو يف الظلمة وعنده يسكن النور. العمائق واألسرار

أمحد وأسبح الذي أعطاين احلكمة والقوة وأعلمين اآلن ما طلبناه منك ألنك 
  ).٢٣ -١٩: ٢دانيال " (أعلمتنا أمر امللك

كانت صالة دانيال، بعكس ما .  الصلوات العميقةفليتعلم املؤمنون هذه
لكنها .... نسمعه اليوم يف كنائسنا من صلوات طويلة ومملة، صالة خمتصرة

  .حوت من املعاين العميقة ما ميكن أن ميأل جملدات

  ).١٩: ٢دانيال . (لقد شكر دانيال إله السموات وباركه

  ).٢٠: ٢دانيال . (وأعلن صفاته وكماله
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  ).٢١: ٢دانيال . (ه املطلقةوأعلن سيادت

  ).٢٢: ٢دانيال . (وأعلن أنه مانح احلكمة واملعرفة

يف عبارات قليلة أعلن دانيال يف صالته أن اهللا مطلق الوجود، ومطلق 
.. وقدم دانيال احلمد والتسبيح هللا. القدرة، ومطلق املعرفة، وسيد األرض كلها

.. مع يعقوب، وأعلن جمده ملوسىاإلله الذي ظهر إلبراهيم، وتكلم .. إله آبائه
وهذا درس جيب أن .. ومل يدعى دانيال أي فضل لنفسه، بل أعطى كل اد هللا

نتعلمه إذ ال يكفي أن نطلب ونأخذ، بل جيب أن منجد اهللا ونشكره على ما 
  .أخذناه

بعد أن شكر دانيال اهللا، وقدم له التسبيح واحلمد، وأعطاه كل اد 
فمن أجل ذلك دخل دانيال "أن يقدم هللا كل اد يف العلن كان البد .. يف السر

ال تبد . مضى وقال له هكذا. إىل أريوخ الذي عينه امللك إلبادة حكماء بابل
حينئذ دخل أريوخ . أدخلين إىل قدام امللك فأبني للملك التعبري. حكماء بابل

بين سىب قد وجدت رجالً من . بدانيال إىل قدام امللك مسرعاً وقال له هكذا
  ).٢٥ -٢٤: ٢دانيال " (يهوذا الذي يعرف امللك بالتعبري

  دانيال اآلن في حضرة الملك نبوخذ نصر
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أجاب امللك وقال لدانيال الذي امسه بلطشاصر هل تستطيع أنت على "
وهنا يتكلم دانيال ) ٢٦: ٢دانيال " (أن تعرفين باحللم الذي رأيت وبتعبريه

  .ار، ويقف هو خمتفياً يف ظالل اد اإلهليفيعطى كل اد هللا كاشف األسر

السر الذي طلبه امللك ال تقدر . أجاب دانيال قدام امللك وقال" 
لكن . احلكماء وال السحرة وال اوس وال املنجمون على أن يبينوه للملك

يوجد إله يف السموات كاشف األسرار وقد عرف امللك نبوخذ نصر ما يكون 
أنت أيها امللك . مك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذاحل. يف األيام األخرية

أفكارك على فراشك صعدت إىل ما يكون من بعد هذا وكاشف األسرار 
أما أنا فلم يكشف يل هذا السر حلكمة يفّ أكثر من كل . يعرفك مبا يكون

: ٢دانيال " (ولكن لكي يعرف امللك بالتعبري ولكي تعلم أفكار قلبك.األحياء
٣٠ - ٢٧.(  

ل يعلن بكلماته للملك نبوخذ نصر عن عجز السحرة واملنجمني دانيا
واحلكماء األرضيني عن معرفة أسرار اهللا، كما يؤكد له بأنه يوجد إله يف 
السموات، ويشهد بأن هذا اإلله كاشف األسرار، وأنه أعطاه حلمه العجيب 

صوص وليعطيه جواباً عن تساؤالت قلبه خب. ليعرفه ما يكون يف األيام األخرية
  .مستقبل إمرباطوريته
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يبدأ من مملكته ويستمر حىت يصل . احللم الذي رآه نبوخذ نصر نبوي
إىل أحداث األيام األخرية حني يأيت الرب يسوع .. إىل آخر أحداث التاريخ

ونبوات سفر دانيال تتصل . املسيح لينهي حكم األمم ويؤسس ملكوته السعيد
ن دراسة سفر دانيال دراسة دقيقة مباشرة ذه األحداث، وعلى هذا البد م

لنستطيع تفسري رؤيا يوحنا، فهناك ارتباط عضوي بني السفرين النبويني 
  .العظيمني

. واآلن تعال معي لنستمع إىل دانيال وهو يسرد للملك حلمه العجيب
أنت أيها امللك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي جداً "

صدره وذراعاه . رأس هذا التمثال من ذهب جيد.  هائلوقف قبالتك ومنظره
قدماه بعضهما من حديد . ساقاه من حديد. بطنه وفخذاه من حناس. من فضة

كنت تنظر إىل أن قطع حجر بغري يدين فضرب التمثال . والبعض من خزف
فانسحق حينئذ احلديد واخلزف . على قدميه اللتني من حديد وخزف فسحقهما

والذهب معاً وصارت كعصافة البيدر يف الصيف فحملتها والنحاس والفضة 
أما احلجر الذي ضرب التمثال فصار جبالً كبرياً .الريح فلم يوجد هلا مكان

  ).٣٥ -٣١: ٢دانيال " (ومأل األرض كلها
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وبدأ . فنخرب بتعبريه قدام امللك. هذا هو احللم"استطرد دانيال يقول 
طلقة على خملوقاته، وبأن هذا اإلله القادر تعبريه للحلم حبديث عن سيادة اهللا امل

  . على كل شيء هو الذي أعطى نبوخذ نصر مملكته وسلطانه

أنت أيها امللك ملك امللوك ألن إله السموات أعطاك مملكة واقتداراً "
وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش الرب وطيور السماء دفعها . وسلطاناً وفخراً

 -٣٧: ٢دانيال " (هذا الرأس من ذهبفأنت . ليدك وسلطك عليها مجيعاً
٣٨.(  

ويذكر التاريخ أن اإلمرباطورية البابلية، ويطلق أحياناً عليها اسم 
" نبو بوالصر"اإلمرباطورية الكلدانية، قد ظهرت يف الوجود حتت حكم امللك 

لكن هذه اإلمرباطورية اجلبارة وصلت إىل . وهو غري مذكور يف الكتاب املقدس
وعلينا أن نذكر أنه حني يتحدث ". نبوخذ نصر"حكم ابنه أوج جمدها إبان 

. الوحي عن ملك فهو يف ذات الوقت يتحدث عن مملكة، فال ملك بال مملكة
وعلى هذا فيمكننا القول بأن . ويف تعبريات الوحي امللك واململكة مترادفان

الرأس من ذهب مل يكن يشري إىل امللك نبوخذ نصر وحده بل إىل اململكة 
  .لية يف تارخيها كلهالباب

  ).٣٢: ٢دانيال " (رأس هذا التمثال من ذهب جيد"
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  ).٢٨: ٢دانيال " (فأنت هذا الرأس من ذهب"

  .هذا الرأس يشري إىل اململكة البابلية

ومن ). ٣٩: ٢دانيال " (وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك" 
" مادى وفارس"النبوات الواردة يف سفر دانيال نعرف أن هذه اململكة هي مملكة 

قسمت "ويتضح هذا مما كتبته أصابع اليد الكاتبة على ملكس حائط قصر امللك 
ويف تلك الليلة قتل بيلشاصر ) "٢٨: ٥دانيال " (مملكته وأعطيت ملادى وفارس

" فأخذ اململكة داريوس املادى وهو ابن اثنتني وستني سنة. ملك الكلدانيني
  ).٣١ -٣٠: ٥دانيال (

  ).٣٢: ٢دانيال " ( فضةصدره وذراعاه من"

  ).٣٩: ٢دانيال " (وبعدك تقوم مملكة أخرى أصفر منك"

ومملكة . هذا الصدر وهذان الذراعان تشري إىل مملكة مادى وفارس
  .مادى وفارس كانت أصغر من اململكة البابلية

ومن النبوات الواردة يف اإلصحاحات التالية من السفر، وهذه النبوات 
ى حللم امللك نبوخذ نصر، متاماً كما رأينا التكرار يف هي تكرار يف صورة أخر



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٩

حلم فرعون مصر أوال يف البقرات السبع احلسنة املنظر والبقرات السبع 
مث يف السبع السنابل املمتلئة احلسنة والسبع السنابل امللفوحة بالريح . العجاف

  .الشرقية مع أن احللم كان واحداً يف تفسريه ومعناه

  .لنبوات يف سفر دانيال هو لتأكيد حدوثهانقول أن تكرار ا

  )".٣٢: ٢دانيال " (بطنه وفخذاه من حناس"

: ٢دانيال " (ومملكة ثالثة أخرى من حناس فتتسلط على كل األرض"
  .فهذا البطن وهذان الفخذان إىل اململكة اليونانية) ٣٩

وتكون مملكة رابعة صلبة كاحلديد ألن احلديد يدق ويسحق كل "
  ).٤٠: ٢دانيال " (د الذي يكسر كل هؤالءشيء وكاحلدي

مل يذكر دانيال يف نبواته اسم اململكة الرابعة بالتحديد، كما ذكر مملكة 
ولكننا نستطيع أن نرى أن هذه .. بابل، ومملكة مادى وفارس، ومملكة اليونان

اململكة القوية الصلبة كاحلديد هي اإلمرباطورية الرومانية، وهي اململكة اليت 
ويف تلك "موجودة وقت ميالد يسوع املسيح كما يقول لوقا البشري كانت 

). ١: ٢لوقا " (األيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتتب كل املسكونة
اإلمرباطورية الرومانية إذاً هي اململكة الرابعة وصالبتها احلديدية ليست صالبة 
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ة، ولكنها صالبة القوة القيم األدبية أو الدينية، وال هي صالبة وحدة اإلمرباطوري
  .العسكرية اليت دقت وسحقت كل من وقف يف طريقها

ومبا رأيت القدمني واألصابع بعضها من خزف والبعض من حديد "
فاململكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة احلديد من حيث إنك رأيت احلديد 

وأصابع القدمني بعضها من حديد والبعض من خزف . خمتلطاً خبزف الطني
ومبا رأيت احلديد خمتلطاً خبزف الطني .  اململكة يكون قوياً والبعض قصماًفبعض

فإم خيتلطون بنسل الناس ولكن ال يتالصق هذا بذاك كما أن احلديد ال خيتلط 
ويف أيام هؤالء امللوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها . باخلزف

. مالك وهي تثبت إىل األبدال يترك لشعب آخر وتسحق وتفىن كل هذه امل
ألنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل ال بيدين فسحق احلديد والنحاس 

احللم حق . اهللا العظيم قد عرف امللك ما سيأيت بعد هذا. والفضة والذهب
  ). ٤٥ -٤١: ٢دانيال " (وتعبريه يقني

حكمت اإلمرباطورية الرومانية ألكثر من مخسمئة سنة، ورفرف علمها 
زر الربيطانية حىت اخلليج العريب، ومن البحر الشمايل إىل صحراء ليبيا، على اجل

  .ومن احمليط األطلنطي إىل ر الفرات، وعلى كل دول البحر األبيض املتوسط
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ولكن اإلمرباطورية احلديدية الرومانية تفتتت حتت هجوم القبائل 
رية الرومانية قد  بعد امليالد إال وكانت اإلمرباطو٤٧٦الرببرية ومل جتيء سنة 

    .انقسمت

وعلينا أن نذكر أن اهللا قد أعطى احللم لنبوخذ نصر لكي يعرفه ما 
كما أبقى تعبري احللم لرجل عرباين ) ٢٨: ٢دانيال (يكون يف األيام األخرية 

إن إعطائه السلطة " أزمنة األمم"ليعلن للملك الوثين الذي بدأت حبكمه 
  .النهائي لشعبه القدمياحلاكمة على األرض ال يعين الرفض 

ولعلنا نرى بوضوح أن التمثال العظيم البهي الذي ميثل احلكم األممي 
على األرض، يرينا أن حكم األمم على األرض سيتدهور يف قيمته الفعلية بينما 

فالتمثال الذي رآه نبوخذ . سيتصاعد يف أمم كثرية يف قسوته وقوته العسكرية
يبدأ بالذهب اجليد، وينتهي باحلديد "  األممأزمنة"نصر يف حلمه والذي ميثل 

  .خمتلطاً خبزف الطني

ففي أيام نبوخذ نصر كان عقاب .. وقد رأينا هذا يف أساليب احلكم
العصيان أتون النار املتقدة، ويف أيام داريوس املادى كان عقاب العصيان الطرح 

كل ومع الزمن تطورت طرق التعذيب ووصلت إىل انتهاك .. يف جب األسود
  .حرمات اإلنسان
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وقد أعلن اهللا للملك نبوخذ نصر أن احلكم األممي الذي يظهر ياً 
من الذهب إىل الفضة إىل . وعظيماً يسري كل يوم حنو التدهور واالحنطاط

  .النحاس إىل احلديد املختلط خبزف الطني

وعندما نصل إىل القدمني واألصابع يف التمثال العظيم نرى أنفسنا أمام 
اهد التاريخ، املشهد الذي سيتم يف صورته النهائية يف الضيقة العظيمة آخر مش

ونرى أنفسنا يف ذات الوقت مساقني إىل . وقبل عودة الرب يسوع املسيح
دراسة اإلصحاح السابع من سفر دانيال، مع اإلصحاحني الثالث عشر والسابع 

  .عشر من سفر رؤيا يوحنا

بعد هذا كنت "رأ الكلماتففي اإلصحاح السابع من سفر دانيال نق
أرى يف رؤى الليل وإذا حبيوان رابع هائل وقوي وشديد جداًوله أسنان من 

وكان خمالفاً لكل احليوانات . أكل وسحق وداس الباقي برجليه. حديد كبرية
ويف اإلصحاح الثالث عشر من ) ٧: ٧دانيال " (وله عشرة قرون. الذين قبله

فرأيت وحشاً طالعاً من . ت على رمل البحرمث وقف"سفر الرؤيا نقرأ الكلمات 
البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه 

رؤيا " (وسجدوا للوحش... اسم جتديف وتعجبت كل األرض وراء الوحش
٤ -١: ١٣.(  
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مث قال يل "ويف اإلصحاح السابع عشر من سفر الرؤيا نقرأ الكلمات 
ا أقول لك سر املرأة والوحش احلامل هلا الذي له السبعة أن. املالك ملاذا تعجبت

العشرة القرون اليت رأيت هي عشرة ملوك يأخذوا ... الرؤوس والعشرة القرون
رؤيا " (ملكاً بعد لكنهم يأخذون سلطام كملوك ساعة واحدة مع الوحش

١٢ -٧: ١٧.(  

  ).٤٢ - ٤١: ٢دانيال (عشرة أصابع يف قدمي التمثال 

  ) .٧: ٧دانيال ( احليوان اهلائل عشرة قرون يف

  ).١: ١٣رؤيا (عشرة قرون للوحش الصاعد من البحر 

  ).١٢ -٧: ١٧رؤيا (عشرة قرون للوحش احلامل للمرأة 

ويف أيام هؤالء "ودانيال يفسر أصابع التمثال العشرة بأم ملوك فيقول 
  ).٤٤: ٢دانيال (امللوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً 

العشرة قرون اليت رأيت هي "يفسر يوحنا القرون العشرة فيقول و
عشرة ملوك مل يأخذوا ملكاً بعد لكنهم يأخذون سلطام كملوك ساعة واحدة 

  ).١٢: ١٧رؤيا " (مع الوحش
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فأصابع التمثال العشرة هي نفسها العشرة القرون وهي تشري إىل عشرة 
  .ةملوك يأخذون ملكاً مع الوحش الصاعد من اهلاوي

النبوة إذاً هنا تنتقل بنا إلىل أحداث الضيقة العظيمة، وبالتايل إىل عودة 
  .الرب يسوع املسيح احلجر الذي قطع ال بيدين

وجيدر بنا أن نذكر هنا خالل حكم الوحش ومعه هؤالء امللوك يف 
الضيقة العظيمة، سيكون احلكم مزجياً من القسوة اليت ال تعرف الرمحة واليت 

احلديد ، واليت رأينا منها منوذجاً خالل احلكم النازي ألملانيا، وإىل يشري إليها 
التدهور األديب واالجتماعي، واألخالقي، واالقتصادي الذي إليه يشري خزف 

يف تلك احلقبة السوداء من تاريخ البشرية سيسلم األخ أخاه إىل املوت . الطني
عالقات البشرية، ويتفاقم واألب ولده، وستكون اخليانة هي العنصر السائد يف ال

الشر ويرتفع مده، ويسجد الناس للشياطني، وتكون املادة هي آهلتهم ألم 
سيسجدون ألصنام الذهب والفضة والنحاس واحلجر واخلشب، وستتدهور 

: ٩رؤيا (أخالقهم إىل احلضيض فيتوغلوا يف القتل والسحر والزىن والسرقة 
حتت حكم الوحش سيكون بعضها يف وعلينا أن نفهم أن الدول املتحدة ) ٢٠

قوة احلديد وبعضها يف ضعف الطني، ولن تكون وحدا قلبية حقيقية بل جمرد 
لن يتالصق هذا بذاك كما أن احلديد ال خيتلط خبزف "مظهر لوحدة زائفة إذ 
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إن هذه الوحدة القادمة حتت حكم الوحش ومعه ). ٤٣: ٢دانيال " (الطني
كانت أمنية شارملان، .. لكثريين من امللوك والرؤساءامللوك العشرة كانت أمنية ا

وتشارلس اخلامس،ولويس الرابع عشر، ونابليون، والقيصر وليم الثاين، وأدولف 
لن تستريح أوربا إال حتت حكم إمرباطور "ولقد قال نابليون ذات مرة .. هتلر

  " واحد يعطي قواده لقب ملوك

ومبا "كم الوحش ولكن هذه الوحدة لن تكون كاملة حىت حتت ح
رأيت احلديد خمتلطاً خبزف الطني فإم خيتلطون بنسل الناس ولكن ال يتالصق 

واحلديد يشري ). ٤٣: ٢دانيال " (هذا بذاك كما أن احلديد ال خيتلط باخلزف
وقد أعطى املفسرون . إىل احلكام األقوياء ونسل الناس يشري إىل عامة الشعب

 أن اختالط احلديد خبزف الطني يشري عدة شروحات هلذا النص فقال بعضهم
وكان دليلهم . إىل اختالط امللوك أصحاب العروش بالشعب عن طريق الزواج

، وكان أن أوربا مرت بوقت كانت فيه امللكة فكتوريا ملكة اجنلترا هي اجلدة
ولكن . ارك هو اجلد لغالبية امللوك املتوجني يف أورباامللك كريستيان ملك الدامن

العظمى األوىل زالت معظم ملكيات أوربا، ووصل إىل مراكز القوة بعد احلرب 
وقال مفسرون آخرون إن . أشخاص من عامة الشعب واختلط احلديد باخلزف

احلديد وخزف الطني يشريان إىل أنواع احلكومات املختلفة كاحلكم 
وقال البعض اآلخر من املفسرين إن . الدميقراطي، أو الدكتاتوري، أو الشيوعي
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ويقول . ديد يرمز إىل احلكم امللكي، وخزف الطني يرمز إىل حكم الشعباحل
إن الذهب والفضة والنحاس يشريون إىل نوع هذه " كيل"املفسر املعروف 

املمالك، واحلديد واخلزف يشري إىل نوع احلكم يف اململكة الرابعة واختالط 
  .أصحاب التيجان بالشعب عن طريق الزواج

ه النبوة كيفما كان تفسريها هو ما ذكره دانيال     األمر املهم يف هذ
ويف أيام هؤالء امللوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها ال يترك "

ألنك رأيت . لشعب آخر وتسحق وتفىن كل هذه املمالك وهي تثبت إىل األبد
أنه قد قطع حجر من جبل ال بيدين فسحق احلديد والنحاس واخلزف والفضة 

وهذا النص يشري إىل مملكة املسيح، هذه اململكة ). ٤٤: ٢دانيال " (هبوالذ
وها أنت ستحبلني وتلدين ابناً "اليت قال عنها جربائيل املالك للعذراء مرمي 

هذا سيكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب اإلله . وتسمينه يسوع
"  مللكه ايةوميلك على بيت يعقوب إىل األبد وال يكون. كرسي داود أبيه

هذه اململكة إذاً قادمة، ذلك ألن املسيح يف جميئه األول ). ٣٣ -٣١: ١لوقا (
مل ينهي احلكم األممي على األرض، والقائلون بأن التبشري باإلجنيل سيجعل 
األرض مع الزمن مملكة للمسيح خيطئون ضد كلمات النبوة اليت تؤكد أن الزمن 

  ).٥ -١: ٢ تسالونيكي ٢اقرأ ( السالم سيقود إىل االرتداد ال إىل مملكة
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. إن الرب يسوع املسيح هو احلجر الذي قطع من جبل ال بيدين
فاملسيح له اد مل يولد عن طريق التناسل البشري، وليس للبشر يد يف 

واجلبل هنا يشري إىل اهللا اجلالس . إنه احلجر الذي قطع من جبل ال بيدين.والدته
ي الشمال، وهو املكان الذي اشتهى إبليس أن على جبل االجتماع يف أقاص

كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت "يصل إليه بتمرد كما قال أشعياء 
وأنت قلت يف قلبك أصعد إىل . كيف قطعت إىل األرض يا قاهر األمم. الصبح

السموات أرفع كرسي إىل فوق كواكب اهللا وأجلس على جبل االجتماع يف 
  ).١٤ -١٢: ١٤أشعياء " ( العليأصري مثل.. أقاصي الشمال

لذلك "إن الرب يسوع هو احلجر الذي تنبأ أشعياء إىل جميئه بالكلمات 
هأنذا أؤسس يف صهيون حجراً حجر امتحان حجر . هكذا يقول السيد الرب

وقد أشار ) ١٦: ٢٨أشعياء " (من آمن ال يهرب. زاوية كرمياً أساساً مؤسساً
الذي إذ تأتون إليه حجراً .. الرب" اته بطرس الرسول إىل هذا النص يف كلم

لذلك يتضمن أيضاً يف .. "حياً مرفوضاً من الناس ولكن خمتاراً من اهللا الكرمي
نذا أضع يف صهيون حجر زاوية خمتاراً كرمياً والذي يؤمن به لن ئه"الكتاب 
فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة وأما للذين ال يطيعون فاحلجر الذي . خيزى
 بطرس ١" (لبناؤون هو صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرةرفضه ا

وقد أشار الرب يسوع إىل نفسه باعتباره هذا احلجر يف حديثه إىل ) ٨ -٣: ٢
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إذا ما هو هذا املكتوب احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد "الشعب بالكلمات 
ومن سقط هو . كل من يسقط على هذا احلجر يترضض. صار رأس الزاوية

  ).١٨ -١٧: ٢٠لوقا " (ليه يسحقهع

عندما يأيت يسوع ثانية سيأيت كحجر ساحق، ويالشى من الوجود كل 
نظم احلكم األممي، وال يكون مللكه اية أي لن تستطيع قوة يف الوجود أن 
تنهي ملكه كما انتهت اإلمرباطورية البابلية بقيام اإلمرباطورية الفارسية، وكما 

ارسية بقيام اإلمرباطورية اليونانية، وكما انتهت انتهت اإلمرباطورية الف
ال يترك "واملسيح امللك .. اإلمرباطورية اليونانية بقيام اإلمرباطورية الرومانية

  .وسيستمر ملكه إىل أن يتالشى الزمن يف األبدية) ٤٤: ٢دانيال " (لشعب آخر

إن أصابع التمثال العظيم الذي رآه نبوخذ نصر تصل بنا إىل معركة 
رجمدون، وبالتايل إىل امللك األلفي، ملك املسيح على األرض، ملك السالم ه

  .والكفاية والعدل

  :هذا كله يتضح من الكلمات

.." ويف أيام هؤالء امللوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً"
  ).٤٤: ٢دانيال (
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وهؤالء امللوك كما رأينا فيما سبق من حديث هم العشرة القرون 
ملكون مع الوحش الصاعد من اهلاوية، وسيستمر ملكهم حىت يالشيه الذين سي

والعشرة قرون اليت "الرب يف معركة هرجمدون كما يقول سفر رؤيا يوحنا 
هؤالء سيحاربون اخلروف واخلروف يغلبهم ألنه رب .. رأيت هي عشرة ملوك
  ).١٤ -١٢: ١٧رؤيا " (األرباب وملك امللوك

  ومىت يتم هذا كله؟

مث رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض واجلالس "ا الرائي يقول يوحن
وعيناه كلهيب نار وعلى . عليه يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل حيكم وحيارب

وهو متسربل . رأسه تيجان كثرية وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو
واألجناد الذين يف السماء كانوا . بثوب مغموس بدم ويدعى امسه كلمة اهللا

ومن فمه خيرج سيف ماض . بعونه على خيل بيض البسني بزاً أبيض ونقييت
لكي يضرب به األمم وهو سريعاهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة مخر 

وله على ثوبه وفخذه اسم مكتوب . سخط وغضب اهللا القادر على كل شيء
  ).١٦ -١١: ١٩رؤيا " (ملك امللوك ورب األرباب

 امللك نبوخذ نصر يف حلمه وعربه له كل هذا سيكون إمتاما ملا رآه
  .دانيال النيب، وما قاله املزمور الثاين، وما تنبأ به األنبياء
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وخر على وجهه وسجد لدانيال "مسع امللك نبوخذ نصر تعبري احللم 
وينتقد النقاد ). ٤٦: ٢دانيال " (وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور

ولكن القرينة . لني إنه ذا جعل نفسه إهلاًدانيال لقبوله السجود والتقدمات قائ
لقد . ترينا أن إكرام امللك لدانيال مل يكن إكراماً لشخصه بل كان إكراماً إلهله

أكرمه نبوخذ نصر باعتباره سفرياً هلذا امللك العظيم ويتضح هذا من كلمات 
وك حقاً إن إهلكم إله اآلهلة ورب املل. فأجاب امللك دانيال وقال"نبوخذ نصر 

  ).٤٧: ٢دانيال " (وكاشف األسرار إذا استطعت على كشف هذا السر

وانتهت األزمة الرهيبة اليت كانت تقضي على حياة دانيال وأصحابه 
حينئذ عظم امللك دانيال "بتعظيم دانيال، وبتوليه أصحابه يف أعظم املراكز 

 وأعطاه عطايا كثرية وسلطه على كل والية بابل وجعله رئيس الشحن على
  ).٤٨: ٢دانيال " (مجيع حكماء بابل

قضاء " (من اآلكل خرج أكل ومن اجلايف خرجت حالوة"وهكذا 
١٤: ١٤.(  

فطلب " دانيال أصحابه، فقد كان مثال الوالء يف صداقته  ينسومل
وأما . دانيال من امللك فوىل شدرخ وميشخ وعبدنغو على أعمال والية بابل

  ).٤٩: ٢دانيال " (دانيال فكان يف باب امللك
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فال جتزع يا أخي وال تفزع حني تصطدم بأزمة خطرية تظن أن ال 
خمرج منها، بل اجلأ إىل اهللا وثق بعنايته، ورعايته، وحمبته، وقدرته، وقل مع إمام 

لذلك ال خنشى ولو . عوناً يف الضيقات وجد شديداً. اهللا لنا ملجأ وقوة"املغنني 
) ٢ -١: ٤٦مزمور " ( البحارتزحزحت األرض ولو انقلبت اجلبال إىل قلب

وستخرج من أزمتك المعاً كالذهب املصفى بالنار، وقد ازددت نعمة، 
  .وحكمة، وبركة، وجناحاً يف كل دوائر حياتك
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  الفصل الثالث

  "ال"الرجال الذين قالوا للملك 

  .ال استقرار للمؤمن على هذه األرض

امة مقراً فلم جتد احلم"إنه كاحلمامة اليت أرسلها نوح من الفلك 
  ).٩: ٨تكوين ٠" لرجلها

لقد رأينا الرجال الثالثة شدرخ وميشخ وعبدنغو يف ختام اإلصحاح 
فطلب دانيال من امللك فوىل شدرخ "الثاين وقد وصلوا إىل أعظم املناصب 

ولقد خييل إلينا أم ذا ) ٤٩: ٢دانيال " (وميشخ وعبدنغو على والية بابل
كغرباء يف والية بابل، وأصبحوا يف محى من استقروا وجنحوا أعظم النجاح 

  .املتاعب واألخطار

لكن األخطار سعت إليهم، وهذه هي حياة املؤمن على األرض 
فال استقرار للمؤمن يف حياته على .. وأخرى يف قلب األتون املتقد بالنار

  .األرض
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لكن اخلطر الذي سعى إىل هؤالء الرجال مل يكن من صناعتهم، وال 
. لقد كان بتدبري الشيطان.. تصرفهم، وال كان نتيجة خطاياهمكان من سوء 

  ].١٩ -١٦ -١٥: ٤ بطرس ١اقرأ [

فإن مصارعتنا "وحياة املؤمن على األرض حياة صراع مع قوات الظالم 
ليست مع دم وحلم بل مع الرؤساء مع السالطني مع والة العامل عل ظلمة هذا 

  ).١٢: ٦أفسس " (الدهر مع أجناد الشر الروحية يف السماويات

  .وهكذا جاءت األخطار تسعى إىل هؤالء الرجال املؤمنني األمناء

  التمثال الذهبي

نبوخذ نصر امللك صنع متثاالً من ذهب طوله ستون ذراعاً وعرضه "
  ).١: ٣دانيال " (ست أذرع ونصبه يف بقعة دورا يف والية بابل

آه يف حلمه إن لقد أعلن اهللا لنبوخذ نصر يف التمثال املعدين الذي ر
مملكته هي الرأس من ذهب، وإنه بعد زوال اإلمرباطورية البابلية ستأيت 
إمرباطوريات أخرى أصغر منها شبهها بالفضة، والنحاس واحلديد، وخزف 

وكان على نبوخذ نصر أن يقبل اخلطة اإلهلية ألزمنة األمم، لكنه بدالً . الطني
ه بأن مملكته ستبقى إىل األبد، ولذا من اخلضوع للخطة اإلهلية أراد أن يقنع نفس
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صنع متثاالً خيتلف عن التمثال الذي رآه يف حلمه والذي كان من ذهب وفضة 
لقد صنع التمثال كله من ذهب متحدياً بذلك مشيئة .. وحناس وحديد وخزف

وبغري شك أن قصده من صنع . اهللا متخيالً بقاء اإلمرباطورية البابلية إىل األبد
ان أن يوحد شعوب مملكته حول عبادة واحدة هي عبادة التمثال هذا التمثال ك

  .الذهيب، أو حول عبادته هو ألنه صانع هذا التمثال

  األمر الملكي

مث أرسل نبوخذ نصر امللك ليجمع املرازبة والشحن والوالة والقضاة "
واخلزنة والفقهاء واملفتني وكل حكام الواليات ليأتوا لتدشني التمثال الذي 

حينئذ اجتمع املرازبة والشحن والوالة والقضاة واخلزنة . نبوخذ نصر امللكنصبه 
والفقهاء واملفتون وكل حكام الواليات ليأتوا لتدشني التمثال الذي نصبه 

ونادى مناد . نبوخذ نصر امللك ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر
تسمعون صوت القرن عندما . بشدة قد أُمرمت أيها الشعوب واألمم واأللسنة

والناي والعود والرباب والسنطري واملزمار وكل أنواع العزف أن ختروا 
ومن ال خير ويسجد . وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر امللك

ألجل ذلك وقتما مسع كل . ففي تلك الساعة يلقى يف وسط أتون نار متقدة
نطري وكل أنواع العزف خر الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والس



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٥

كل الشعوب واألمم واأللسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر 
  ).٧ -٢: ٣دانيال " (امللك

.. عندما صنع نبوخذ نصر التمثال الذهيب، أعلن ذا عن مدى محاقته
لقد أعلن اهللا له جمده يف احللم الذي أعطاه إياه، وعرف نبوخذ نصر أنه إله 

رب امللوك، لكنه بدالً من أن يوجه شعبه لعبادة اإلله احلي، طالبهم اآلهلة و
  .بالسجود لتمثال صنعه اإلنسان

وأولئك الذين أطاعوا أمر نبوخذ نصر كانوا بال عذر كما قال بولس 
إذ . ألن غضب اهللا معلن من السماء على مجيع فجور الناس وإمثهم"الرسول 

ألن أموره الغري املنظورة ترى منذ . ها هلممعرفة اهللا ظاهرة فيهم ألن اهللا أظهر
. خلق العامل مدركة باملصنوعات قدرته السرمدية والهوته حىت إم بال عذر

ألم ملا عرفوا اهللا مل ميجدوه أو يشكروه كإله بل محقوا يف أفكارهم وأظلم 
 وأبدلوا جمد اهللا الذي. قلبهم الغيب وبينما هم يزعموا أم حكماء صاروا جهالء

رومية " (ال يفىن بشبه صورة اإلنسان الذي يفىن والطيور والدواب والزحافات
٢٣ -١٨: ١.(  

إن عبادة اإلنسان لألصنام تؤكد مدى عمى اإلنسان، ومحاقته وظالم 
يأخذ منه .. قطع لنفسه أرزاً وأخذ سندياناً وبلوطاً"قلبه كما يقول أشعياء النيب 
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. نصفه أحرقه بالنار. عه صنماً وخر لهقد صن. مث يصنع إهلاً فيسجد.. ويتدفأ
وبقيته قد صنعها إهلاً صنماً لنفسه خير له ويسجد .. على نصفه يأكل حلماً

ال يعرفون وال يفهمون ألنه قد . ويصلي إليه ويقول جنين ألنك أنت إهلي
وال يردد يف قلبه وليس له . طمست عيوم عن اإلبصار وقلوم عن التعقل

يقول نصفه قد أحرقت بالنار وخبزت أيضاً على مجره معرفة وال فهم حىت 
. يرعى رماداً. أفأصنع بقيته رجساًً ولساق شجرة أخرى. شويت حلماً وأكلت

أشعياء " (قلب خمدوع قد أضله فال ينجي نفسه وال يقول أليس كذب يف مييين
٢٠ -١٤: ٤٤.(  

لقد أعلن نبوخذ نصر امللك بصنعه التمثال الذهيب عن مدى محاقته 
  .وظالم قلبه

فاهللا جيذب . ونرى مدى التضاد بني الديانة اإلهلية وديانة اإلنسان
أما ) ١٩: ٤ يوحنا ١" (حنن حنبه ألنه هو أحبنا أوالً"اإلنسان حنوه باحلب 

الديانة اليت من صنع اإلنسان أو من وحي الشيطان فهي تقوم على اخلوف 
  ).٦: ٣دانيال ( نصر وهكذا كانت ديانة نبوخذ. وتنتشر بالتهديد باملوت

: ٣دانيال (ولقد مجعت ديانة نبوخذ نصر حوهلا قادة مملكته وعظمائها 
، وكانت ديانة جذابة اتصفت باإلثارة، وإشباع ميول اإلنسان إذ ارتبطت )٣
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ولكنها مع هذا كله تأسست على التهديد )٥: ٣دانيال (باملوسيقى الصاخبة، 
لتمثال وذا أعطت السلطة الزمنية باحلرق يف أتون النار ملن ال يسجدون ل

احلكومية مكان اهللا الديان العادل، الذي سيدين الناس حني يقفون أمام عرشه 
  .األبيض العظيم ويطرح غري املؤمنني والعصاة يف حبرية النار املتقدة بالكربيت

  .وكل ديانة من صنع الشيطان أو اإلنسان هي حماولة لتقليد اهللا

  هيالوالء للناموس اإلل

خضعت األغلبية الساحقة لألمر امللكي وسجدوا لتمثال الذهب الذي 
والطريق املؤدي إىل اهلالك هو طريق األغلبية الساحقة . نصبه نبوخذ نصر امللك

ألنه . ادخلوا من الباب الضيق"يف كل مكان كما يقول الرب يسوع يف كلماته 
ن الذين يدخلون وكثريو. واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إىل اهلالك

وقليلون الذين . ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إىل احلياة. منه
لكن أقلية أمينة احتفظت بوالئها هللا ولناموسه ). ١٤ -١٣: ٧مىت " (جيدونه

كانت هذه األقلية مكونة من أبطال اإلميان الثالثة . ورفضت عبادة التمثال
  .شدرخ وميشخ وعبدنغو
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أجابوا . حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهودألجل ذلك تقدم "
أنت أيها امللك قد . وقالوا للملك نبوخذ نصر أيها امللك عش إىل األبد

أصدرت أمراً بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب 
ومن ال خير . والسنطري واملزمار وكل أنواع العزف خير ويسجد لتمثال الذهب

يوجد رجال يهود الذين وكلتهم . لقى يف وسط أتون نار متقدةويسجد فإنه ي
هؤالء الرجال مل جيعلوا لك . على أعمال والية بابل شدرخ وميشخ وعبدنغو

" آهلتك ال يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت ال يسجدون. أيها امللك اعتباراً
  ).١٢ -٨: ٣دانيال (

  خ وميشخ وعبدنغو؟ملاذا اشتكى هؤالء الرجال الكلدانيون على شدر

بغري شك إن دافع شكواهم كان احلسد، واحلسد يعين متين زوال النعمة 
  .عن الشخص احملسود وحتوهلا إىل الشخص احلسود

لقد حسد هؤالء الكلدانيون شدرخ وميشخ وعبدنغو على املركز 
املرموق الذي وصلوا إليه، ومتنوا زوال هذه النعمة عنهم وحتوهلا إليهم، لذلك 

  . عيوم حبثاً عن ثغرة يهدمون منها شدرخ وميشخ وعبدنغوفتحوا
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وشر . وعيون األشرار مفتوحة دائماً تبحث عن خطأ يف حياة األبرار
وهكذا اشتكى الكلدانيون األشرار . األشرار يظهر ببشاعته يف كيدهم لألبرار

على الرجال األبرار، ووضعوا شكواهم يف ألفاظ اختاروها إلثارة غضب امللك 
  . أقصى مداهإىل

هؤالء الرجال مل جيعلوا لك أيها امللك اعتبارا آهلتك ال يعبدون "
  ).١٢: ٣دانيال " (ولتمثال الذهب الذي نصبت ال يسجدون

  .لقد استخدموا الدين يف شكواهم     

  .ولقد طاملا استخدم الدين يف الكيد للقديسني

حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ "
. فأجاب نبوخذ نصر وقال هلم . فأتوا ؤالء الرجال قدام امللك. نغووعبد

تعمداً يا شدرخ وميشخ وعبدنغو ال تعبدون آهليت وال تسجدون لتمثال الذهب 
  ).١٤ -١٣: ٣دانيال " (الذي نصبت

  لماذا غضب الملك واغتاظ؟
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إذاً فهو إله ضعيف، ألن اإلله ! هل كان غضبه وغيظه دفاعاً عن إهله؟
  . حيتاج إىل البشر للدفاع عنه والقتال يف سبيله ال ميكن أن يكون إهلاً قوياًالذي

عندما هدم جدعون مذبح البعل الذي ألبيه، وجاء أهل املدينة يطالبون 
أنتم "أباه يوآش بأن خيرجه إليهم ليموت، كان رد يوآش عليهم رداً منطقياً 

إن كان إهلاً فليقاتل لنفسه . من يقاتل له يقتل يف هذا الصباح.. تقاتلون للبعل
  ).٣١: ٧قضاة " (ألن مذحبه قد هدم

إن اهللا احلي احلقيقي يقاتل عن رعيته، وملا خرج فرعون يسعى وراء 
قفوا . ال ختافوا"قال هلم موسى . شعبه يف القدمي جبيشه القوي، وخاف الشعب

الرب يقاتل عنكم وأنتم .. وانظروا خالص الرب الذي يصنعه لكم اليوم
  ).١٤ -١٣: ١٤خروج " (متونتص

لكن التمثال الذي صنعه نبوخذ نصر امللك كان أعجز من أن يدافع 
عن نفسه ألنه كان جمرد متثال مصاغ من الذهب، لذلك كان البد أن يدافع 

  .عنه صانعه

ولعل نبوخذ نصر غضب واغتاظ ألنه مل يكن يتصور باعتباره ملكاً 
  .ض ميكن أن يتحدى أمرهأوتوقراطياً إن هناك إنساناً على األر
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  الباب الشيطاني

فإن كنتم اآلن "فتح امللك باباً للرجال الثالثة لنجام فقال هلم 
مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطري 

وإن مل . واملزمار وكل أنواع العزف إىل أن ختروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته
ومن هو اإلله .  تلقون يف وسط أتون النار املتقدةتسجدوا ففي تلك الساعة
  ).٣:١٥دانيال " (الذي ينقذكم من يدي

انفتح باب للنجاة أمام شدرخ وميشخ وعبدنغو، وكان يف إمكام أن 
كان يف إمكام أن يقولوا . يتالعبوا وينجوا من النار املتقدة لو أرادوا التالعب

لنجاة وأقل ما نرده له تقديراً لشفقته إن هذا امللك طيب القلب فتح لنا باب ل
الكلب احلي خري من "وكان يف إمكام أن يقولوا . هو أن خنر ونسجد للتمثال

وكان يف إمكام أن يقولوا لقد رفضنا يف البداية السجود لتمثال ". األسد امليت
  ...الذهب، ولكن مادام امللك فتح لنا هذا الباب، فهذا ترتيب اهللا

شخ وعبدنغو مل يتالعبوا، ذلك ألم كانوا يف خدمة لكن شدرخ ومي
وذلك أيضاً ألم مسعوا امللك يتحدى إهلهم . اهللا أوالً ويف خدمة امللك ثانياً

وتذكروا أا كلمات " ومن هو اإلله الذي ينقذكم من يدي"احلي بكلماته 
مشاة لكلمات فرعون ملوسى حني طالبه موسى بإطالق شعب اهللا يف القدمي 
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ال أعرف . من هو الرب حىت أمسع لقوله فأطلق إسرائيل"فقال فرعون ملوسى 
  ).٢: ٥خروج " (الرب وإسرائيل ال أطلقه

  .وامشئز الرجال الثالثة من هذا التحدي الذميم

وأدركوا أن الباب الذي فتحه امللك هلم هو يف حقيقته فخ الشيطان 
  ]٤: ٢٤األول اقرأ صموئيل [فليس الباب املفتوح دائماً من اهللا 

  الرفض البطولي

يا نبوخذ نصر ال . فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنغو وقالوا للملك"
هوذا يوجد إهلنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا . يلزمنا أن جنيبك على هذا األمر

وإال فليكن معلوماً لك . من أتون النار املتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها امللك
: ٣دانيال " (آهلتك وال نسجد لتمثال الذهب الذي نصبتهأيها امللك أننا ال نعبد 

١٨ - ١٦.(  

  "ال"هؤالء هم أبطال اإلميان الذين قالوا للملك 

  ).١٦: ٣دانيال " (ال يلزمنا أن جنيبك عن هذا األمر"

  ).١٨: ٣دانيال " (ال نعبد آهلتك"
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  ).١٨: ٣دانيال " (ال نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته"

لكل إغراء يريد أن يدفعه " ال"علم أن يقول وعلى كل مؤمن أن يت
يف الوقت الذي " ال"فالرجال والنساء العظماء هم الذين قالوا . الرتكاب الشر

كان جيب أن يقولوها فيه، ورضوا خمتارين أن يتعرضوا للخطر، وأن يقوموا 
  ".ال"بتضحيات جسام ألم قالوا بعزم وإصرار 

" ال" هو يوسف الذي قال وأول من نقابلهم من هؤالء العظماء*
  .إلغراء اخلطية اجلنسية اليت جتسمت يف حماوالت امرأة فوطيفار

كان يوسف عبداً يف بيت فوطيفار، وكان حسن الصورة وحسن 
اشتهت شبابه، وظلت تطارده ليخضع هلا، .. املنظر، واشتهته زوجة سيده

  ).٧: ٣٩تكوين " (اضطجع معي"وأوقحت وجهها وقالت له 

  :قال" ال"قال بكل إصرار لكن يوسف 

: ٣٩تكوين " (كيف أصنع كل هذا الشر العظيم وأخطىء إىل اهللا" 
٩.(  
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وملا ازداد إحلاحها عليه، ويقيناً أنه كان إحلاحاً مغرياً استخدمت فيه 
" .. اضطجع معي"كل جاذبية أنوثتها، ووصلت لدرجة أن أمسكته بثوبه قائلة 

  ).١٢: ٣٩تكوين " (ارجترك ثوبه يف يدها وهرب وخرج إىل اخل"

واشترى زوجها . وادعت املرأة الساقطة أن يوسف حاول اغتصاا
  .ادعائها ووضع يوسف يف بيت السجن

ومل حياول أن جيد لنفسه .. مل يتالعب يوسف مع اخلطية اجلنسية
وارتضى .. ز وهو عبد يف بيت فوطيفار.مربرات الرتكاا وهو بعيد عن أهله

مزمور " (يف احلديد دخلت نفسه. آذوا بالقيد رجليه. ".أن يدفع مثن طهارته
).. ٢٣: ٤٩تكوين " (مررته ورمته واضطهدته أرباب السهام) "١٨: ١٠٥

أرسل . أرسل امللك فحلّه" لكن جاء الوقت الذي فيه كافأه إله السماء العادل 
ليأسر . أقامه سيداً على بيته ومسلطاً على كل ملكه. سلطان الشعب فأطلقه

  ).٢٢ -٢٠: ١٠٥مزمور " (ء حسب إرادته ويعلم مشاخيه حكمةرؤسا

" ال"قال . موسى النيب العظيم" ال"مث يأيت يف موكب الذين قالوا *
  ..للمجد الفرعوين، وخلزائن مصر الغنية، وللتمتع الوقيت باخلطية
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مفضالً باألحرى . باإلميان موسى ملا كرب أىب أن يدعى ابن ابنة فرعون"
حاسباً عار املسيح . اهللا على أن يكون له متتع وقيت باخلطيةأن يذل مع شعب 

 -٢٤: ١١عربانيني " (غىن أعظم من خزائن مصر ألنه كان ينظر إىل اازاة
٢٦.(  

لقد كان يعين أن يقطع بعمق .. أمراً سهالً" ال"ومل يكن نطقه بكلمة 
موقف أن يقف .. وقسوة كل العواطف اليت جاشت يف قلبه من حنو ابنة فرعون

اجلحود أمام حبها، وأمام امللجأ الذي وجده يف بيتها ، وأمام العلم الذي هذبته 
أن يضحي حبضارة مصر وحكمتها،وغناها، " ال"به، لقد كان معىن أن يقول 

ومع علمه . وأن يقبل حياة العبودية، واملرارة اليت عاشها شعبه الذليل. وجمدها
 لكل ما أحاط به من إغراء للحياة ذه التضحيات الغالية قال بإصرار رائع

  ".ال"السهلة اهلنية املليئة بالتمتع 

زوجة امللك أحشو " وشىت"ونلتقي يف موكب هؤالء العظماء بامللكة * 
وهذه . يرش الذي ملك من اهلند إىل كوش على مئة وسبع وعشرون كورة

ملك لكنها كانت من العظمة حبيث قالت لل.. املرأة العظيمة نساها الكثريون
  .قالتها ألا رفضت مهانة اجلسد األنثوي".. ال"زوجها 
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والقصة تبدأ مبهرجان يعده امللك احشو يرش يف السنة الثالثة من ملكه 
وخالل .. وقد استمر هذا املهرجان مئة ومثانني يوماً. إلظهار غىن جمد ملكه

املهرجان، وكانت اخلمر عنصر أساسياً فيه، وشرب املدعوون بكثرة، سكر 
أن يأتوا بوشىت امللكة أمام امللك بتاج امللك "امللك وقال للذين خيدمون بني يديه 

وأراد ) ١١: ١استري " (لريى الشعوب والرؤساء مجاهلا ألا كانت حسن املنظر
وقالت امللكة وشىت .. امللك السكران أن يستعرض مجال زوجته أمام السكارى

: ١استري " ( امللك عن يد اخلصيانفأبت امللكة وشىت أن تأتى حسب أمر". "ال"
لكن اهللا .. ودفعت لرفضها البطويل مثناً فادحاً إذ خلعها امللك من ملكها) ١٢

استخدم هذا الرفض العظيم ليفتح الطريق ألستري حىت تنقذ شعبها من يد هامان 
  .ذلك الزمان" أدولف هتلر"الذي ميكن أن نسميه 

جعل يف قلبه أنه ال "نيال، الذي دا" ال"وقد مر بنا يف موكب القائلني *
يتنجس بأطايب امللك وال خبمر مشروبه فطلب من رئيس اخلصيان أن ال 

  ).٨: ١دانيال " (يتنجس

للملك نبوخذ " ال"لقد قال الرجال الثالثة شدرخ وميشخ وعبدنغو 
يف هذا املوقف " ال"نصر، فما هي العناصر اليت أعطتهم الشجاعة ليقولوا 

  العصيب؟
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ول عنصر وراء شجاعتهم اليت جيب أن تكون صفة كل مؤمن كان أ* 
بالرب يسوع هو معرفته اليقينية لوصية اهللا وتصديقها، وعزمهم على طاعتها 

  .مهما كلفهم األمر

أنا الرب إهلك الذي أخرجك من " ولقد عرفوا أن وصية اهللا يقول 
لك متثاالً ال تصنع . ال يكن لك آهلة أخرى أمامي. أرض مصر من بيت العبودية

منحوتاً وال صورة ما مما يف السماء من فوق وما يف األرض من حتت وما يف 
ألين أنا الرب إهلك إله غيور . ال تسجد هلن وال تعبدهن. املاء من حتت األرض

وأصنع . أفتقد ذنوب اآلباء يف األبناء يف اجليل الثالث والرابع من مبغضي
وقرر ).٦ -١: ٢٠خروج " (ايإحساناً إىل ألوف من حميب وحافظي وصاي

  .الرجال الثالثة طاعة هذه الوصية، ورفضوا أمر امللك نبوخذ نصر

يف موقف " ال"وكان العنصر الثاين وراء شجاعتهم هو أم قالوا *
ألطايب امللك وخلمر " ال"قالوا . سابق أقل خطراً من هذا املوقف الصعب

مات األوثان ومل يريدون مشروبه ألم عرفوا أن هذه األطايب كانت من تقد
فكان من السهل أن يقولوا ) ١٦ - ٨: ١دانيال (أن يكونوا شركاء شياطني 

للتجارب " ال"ومن يعرف أن يقول .. أمام األمر بالسجود للصنم الذهيب " ال"
  .للتجارب الكبرية" ال"الصغرية سيقول 
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. وكان العنصر الثالث وراء شجاعتهم هو عبادم القلبية لإلله احلي*
) ١٧: ٣دانيال " (هوذا يوجد إهلنا الذي نعبده"لقد قالوا للملك نبوخذ نصر 

وهنا جند يف . وحني يعيش املؤمن يف شركة قوية مع اهللا فلن خيشى وجوه الطغاة
فاهللا بالنسبة ".. هوذا يوجد إهلنا"كلمات هؤالء الرجال كلمة جديرة بالتأمل 
 جالساً على عرشه يف السماء لشدرخ وميشخ وعبدنغو مل يكن إهلاً بعيداً،

بل كان هذا اإلله . ال يعبأ وال يفكر يف الساكنني على األرض.. وحوله مالئكته
هو صاحب السيطرة الكاملة ".. هوذا يوجد إهلنا" "إهلهم"القوي القادر هو 

الذي به حنيا ونتحرك .. العارف ظروفنا.. القريب منا".. إهلنا"على حياتنا ألنه 
  ).٢٨ -٢٧: ١٧أعمال (ونوجد 

لقد كان .. واحلياة بإحساس قرب اهللا تعطي للمؤمن شجاعة غري عادية
أمسعه مرة يقول . سر القوة يف حياة إيليا النيب هو وقوفه الدائم يف حضرة الرب

مث يقول يف ) ١: ١٧ ملوك ١" (حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه"
لقد ) ١٥: ١٨ ملوك ١" (امهحي هو الرب الذي أنا واقف أم"مناسبة أخرى 

وقف يف حضرة الرب، وتلذذ بوقفته فاستمر واقفاً يف حمضره، ومن هنا كان 
  .سر شجاعته وحتدياته للملك آخاب وألنبياء البعل
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وكان العنصر الرابع وراء شجاعتهم هو معرفتهم اليقينية بطبيعة إهلهم * 
لقد عرفوا أن ). ١٠: ٩أمثال " (بدء احلكمة خمافة الرب ومعرفة القدوس فهم" 

  . اهللا قدوس منفصل عن الشر، وأنه إله غيور ال يقبل أن يشاركه أحد يف جمده

مل يطلب امللك نبوخذ نصر من هؤالء الرجال أن يكفوا عن عبادة 
إهلهم كل ما طلبه هو أن يعبدوا مع إهلهم آهلته ويسجدو لتمثال الذهب الذي 

  .نصبه

 جيداً أسفار العهد القدمي وبغري شك لكن الرجال الثالثة كانوا يعرفون
أم تذكروا ما قرأوه يف سفر صموئيل األول حني انتصر الفلسطينيون على 
العربانيني وأخذوا منهم تابوت اهللا وأدخلوه إىل بيت داجون إهلهم وأقاموا 
بقرب داجون ظانني أن اإلله احلي احلقيقي ال ميانع أن يكون يف مكان واحد مع 

وبكر "ن اإلله القدوس ساكن السماء ال يسكن مع األوثان لك.. األصنام
األشدوديون يف الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه إىل األرض أمام تابوت 

وبكروا صباحاً يف الغد وإذا بداجون . فأخذوا داجون وأقاموه يف مكانه. الرب
ورأس داجون ويداه مقطوعة . ساقط على وجهه إىل األرض أمام تابوت الرب

  ).٤ -١: ٥ صموئيل ١" (بقي بدن السمكة فقط. ى العتبةعل
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ولقد عرف شدرخ وميشخ وعبدنغو أنه ال ميكنهم أن يعبدوا مع اهللا 
عرفوا أن قلب املؤمن خيتلف عن قلب . التمثال الذهيب الذي نصبه نبوخذ نصر

األثيم، فقلب املؤمن قصر ملكي يسكنه الروح القدس، أما قلب األثيم فهو 
  .ورفضوا السجود للتمثال.  على مصراعيه لكل اآلهلة الغريبةفندق مفتوح

وكان العنصر اخلامس لشجاعتهم وحتديهم ألمر امللك هو استعدادهم *
يا "قالوا للملك نبوخذ نصر . للموت يف طاعة إهلهم عن احلياة يف عصيانه
هوذا يوجد إهلنا الذي نعبده . نبةخذ نصر ال يلزمنا أن جنيبك عن هذا األمر

وإال . تطيع أن ينجينا من أتون النار املتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها امللكيس
فليكن معلوماً لك أيها امللك  أننا ال نعبد آهلتك وال نسجد لتمثال الذهب 

 But"مترمجة يف االجنليزية " وإال"وكلمة ) ١٨ -١٦: ٣دانيال " (الذي نصبته
if not " معلوماً لك أيها امللك  أننا ال فليكن " " حىت إذا مل ينقذنا"ومعناها

  ".نعبد آهلتك وال نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته

لقد كانوا مستعدين للموت يف طاعتهم لكلمة الرب ووالئهم الكامل 
لشخصه، وكان هذا االستعداد هو سر قوم ونصرم، كما يقول يوحنا 

ة شهادم وهم غلبوه بدم اخلروف وبكلم"الرسول عن الذين غلبوا الشيطان 
  ).١١: ١٢رؤيا ٠" ومل حيبوا حيام حىت املوت
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 John"حيتفظ لنا التاريخ بقصة حدثت يف حياة يوحنا الذهيب الفم 
Chrysostom "  ،كان هذا الرجل أحد اآلباء العظماء يف الكنيسة اليونانية

وأحضروه أمام اإلمرباطور يف شبابه الباكر ليعطي .  ميالدية٣٤٧ولقد ولد سنة 
  .باً عن إميانه باملسيحجوا

إذا أصررت على إميانك باملسيح : "قال اإلمرباطور ليوحنا ذهيب الفم
  ".فسأنفيك من أرض أبيك

يا صاحب اجلاللة، ليس يف قدرتك أن تفعل هذا "أجاب الذهيب الفم 
  ."ألن العامل كله هو أرض أيب

 أجاب يوحنا ."إذاً فسآخذ منك كل ممتلكاتك: "قال اإلمرباطور  
  ."ألن كنوزي كلها يف السماء. ولن تستطيع ذلك أيضاً"يستم كر

إذاً سأرسلك إىل مكان لن جتد فيه صديقاً تتحدث : "قال اإلمرباطور  
  ."إليه

لن تستطيع هذا ألن يل صديق ألزق من األخ، : "أجاب كريستم  
  ".سيكون يسوع صديقي وفادي معي على الدوام
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  ."سأحرمك احلياة.. مسأحكم عليك باإلعدا: "قال اإلمرباطور  

ألن حيايت مستترة مع املسيح . وهذا أيضاً لن تستطيعه: "قال كريستم
  ".يف اهللا

  .ذا االستعداد للموت يف طاعة اهللا غلب الغالبون

وكان العنصر السادس وراء شجاعتهم هو وضع القوة الزمنية احلاكمة          *
لتخضع كل نفس "طة الزمنية إن على املؤمن أن خيضع للسل. يف مكاا الصحيح
ألنه ليس سلطاناً إال من اهللا والسالطني الكائنة هي مرتبة من . للسالطني الفائقة

حىت إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهللا واملقاومون سيأخذون . اهللا
أمراً يضاد " السلطان"لكن حني يأمر ) ٢ -١: ١٣رومية " (ألنفسهم دينونة

  . كلمته فهنا توضع سلطة اهللا فوق سلطة اإلنسانمشيئة اهللا املعلنة يف

ملا أمر الس اليهودي الذي انعقد يف أورشليم الرسولني بطرس 
أجام ) ١٨: ٤أعمال " (أن ال ينطقا البتة وال يعلما باسم يسوع"ويوحنا 

إن كان حقاً أمام اهللا أن نسمع لكم أكثر من اهللا "بطرس ويوحنا وقاال 
  ).١٩ :٤أعمال " (فاحكموا
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ينبغي "ويف مناسبة أخرى أجاب بطرس والرسل امع اليهودي وقالوا 
  ).٢٩: ٥أعمال " (أن يطاع اهللا أكثر من الناس

هذا هو املبدأ الذي أعطى الشجاعة للرجال الثالثة، سلطة اهللا فوق 
  .سلطة الناس

. العنصر السابع وراء شجاعة هؤالء الرجال هو اإلميان يف قدرة اهللا* 
ذا العنصر إىل النهاية ألنه وراء كل العناصر السابقة، فاإلميان هو تركت ه

 عن هذا ويتحدث كاتب الرسالة إىل العربانيني. العنصر الفعال يف حياة النصرة
وماذا أقول أيضاً ألنه يعوزين "العنصر الذي منه تنسج كل العناصر فيقول 

الذين . األنبياءالوقت إن أخربت عن جدعون وباراق ومششون ويفتاح وداود و
  ).٣٤ -٣٢: ١١ عربانيني" (أطفأوا قوة النار. باإلميان قهروا ممالك

لقد آمن هؤالء الرجال بأن إهلهم احلي يستطيع أن ينجيهم من أتون 
  .النار املتقدة وأن ينقذهم من يد امللك

  .أثار هذا التحدي العلين اجلريء غيظ امللك

ظر وجهه على شدرخ وميشخ  امتأل نبوخذ نصر غيظاً وتغري منحينئذ"
وعبدنغو فأجاب وأمر بأن حيموا األتون سبعة أضعاف أكثر مما كان معتاداً أن 
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حيمي وأمر جبابرة القوة يف جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنغو ويلقوهم 
مث أوثق هؤالء الرجال يف سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم . يف أتون النار املتقدة

ومن حيث إن كلمة امللك شديدة . سط النار املتقدةولباسهم وألقوا يف و
واألتون قد محي جداً قتل هليب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ 

وهؤالء الثالثة الرجال شدرخ وميشخ وعبدنغو سقطوا موثقني يف . وعبدنغو
  ).٢٣ - ١٩: ٣دانيال " (وسط أتون النار

 أصدره بأن حيمي ظهر شر امللك نبوخذ نصر واضحاً يف األمر الذي
فاألتون احملمي على أي مستوى كان كفيالً حبرق .. األتون سبعة أضعاف

لكنه الغيظ البشري، وحب االنتقام .. الرجال الثالثة وحتويل أجسادهم إىل رماد
  .ممن يتحدون سلطتننا البشرية

ولقد خسر امللك بإصدار هذا األمر، خسر جبابرة القوة يف جيشه ألنه 
لمة امللك شديدة واألتون قد محي جداً قتل هليب النار الرجال من حيث إن ك"

  ).٢٢: ٣دانيال " (الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنغو

والعامل دائماً هو اخلاسر حني حياول التخلص من أوالد اهللا بغضب 
  .وغيظ
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  الزائر السماوي

حينئذ حتري نبوخذ نصر امللك وقام مسرعاً فأجاب وقال ملشرييه أمل "
فأجابوا وقالوا للملك صحيح أيها . الثة رجال موثقني يف وسط النارنلق ث
أجاب وقال ها أنا ناظر أربعة رجال حملولني يتمشون يف وسط النار وما . امللك

  ).٢٥ -٢٤: ٣دانيال " (م ضرر ومنظر الرابع شبيه بابن اآلهلة

 هليب النار الذي قتل جبابرة القوة يف جيش امللك نبوخذ نصر مل يؤثر
كل ما فعلته النار .. واألتون احملمى سبعة أضعاف مل حيرقها. يف الرجال الثالثة

كلما قام اضطهاد نارى على .. وهذا ما حيدث دائماً.. أا أحرقت وثقهم
جند أن االضطهاد حيرق قيودهم، ويفطمهم عن العامل، ويزيد .. أوالد وبنات اهللا
د اجتماعات الصالة، وميتلئ فتنتعش الكنائس، ويزداد عد. قرم من إهلهم

  .املؤمنون بشوق زائد لدراسة كلمة اهللا

ها أنا أربعة رجال حملولني يتمشون يف وسط النار وما م ضرر "
  ).٢٥: ٣دانيال " (ومنظر الرابع شبيه بابن اآلهلة

  ولكن من هو الرابع شبيه ابن اآلهلة؟ 
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حدى جتلياته يف اعتقادنا أن هذا الرابع كان الرب يسوع املسيح يف إ
يشوع (و ) ١: ١٨تكوين (اقرأ . [الكثرية لإلنسان قبل جتسده من مرمي العذراء

  )].٢٣ - ٢: ١٣قضاة (و ) ١٥ -١٣: ٥

واآلن "لقد جاء يتمشى يف وسط النار مع الرجال الثالثة إمتاماً لوعده 
. ال ختف ألين فديتك. لهكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائي

. إذا اجتزت يف املياه فأنا معك ويف األار فال تغمرك. أنت يل. امسكدعوتك ب
  ).٢ -١: ٤٣أشعياء " (إذا مشيت يف النار فال تلذع واللهيب ال حيرقك

ملاذا مل خيرجهم الرب من النار؟ ملاذا متشى : وقد خيطر ببالنا السؤال
  معهم وسط األتون املتقد؟

ثة من وسط األتون ومتشى واجلواب إن الرب مل خيرج الرجال الثال
معهم فيه ليعطى فرصة للملك نبوخذ نصر لريى مدى قدرته اإلهلية يف حفظ 

  .أوالده، ومدى سلطانه على كل عناصر الطبيعة

وهم مل خيرج هؤالء الرجال الثالثة من النار بل متشى معهم ليكون له 
  .فرصة للحديث معهم

  ترى عن ماذا كلمهم الرب وهم يتمشون معه؟
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لمهم عن ميالده العذراوي إلمتام الفداء؟ أو كلمهم عن جميئه هل ك
  الثاين لتأسيس ملكوته السعيد؟

يقيناً إن احلديث الذي حتدث به الرب للرجال الثالثة كان ممتعاً، وإم 
متنوا أن يطول وجودهم وسط األتون املتقد بالنار طاملا كان الرابع شبيه ابن 

  .اآلهلة سائراً معهم

النار وثقهم، وأعطتهم فرصة ذهبية للتمتع باحلديث مع لقد أحرقت 
  .إهلهم، وبالرفقة مع خملصهم

 مرحباً .. مرحباً باألحزان..  ومرحباً باآلالم..  فمرحباً باالضطهادات
  .باألتون احملمي سبعة أضعاف مادام ابن اهللا املبارك يرافقنا وسط ضيقنا وأحزاننا

  اإلنقاذ المعجزي

ر إىل باب أتون النار املتقدة وأجاب فقال يا مث اقترب نبوخذ نص"
فخرج شدرخ . اخرجوا وتعالوا. شدرخ وميشخ وعبدنغو يا عبيد اهللا العلي

فاجتمعت املرازبة والشحن والوالة ومشريو . وميشخ وعبدنغو من وسط النار
امللك ورأوا هؤالء الرجال الذين مل تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من 
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: ٢دانيال " (ترق وسراويلهم مل تتغري ورائحة النار مل تأت عليهمرؤوسهم مل حت
٢٧ - ٢٦.(  

ميكننا أن نتصور كبار رجال اإلمرباطورية البابلية جمتمعني حول شدرخ 
وميشخ وعبدنغو يتحسسون أجسامهم، وميسكون شعور رؤوسهم، ويشمون 

 وقدرة سراويلهم، ويقفون يف ذهول أمام هذا اإلنقاذ املعجزي، مقرين بعظمة
  .اإلله الذي حفظ عبيده من أي تأثري للنار

  المرسوم اإلمبراطوري

فأجاب نبوخذ نصر وقال تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنغو الذي "
أرسل مالكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغريوا كلمة امللك وأسلموا 

 فمىت صدر أمر بأن كل. أجسادهم لكيال يعبدوا أو يسجدوا إلله غري أهلهم
شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدنغو بأم 
يصريون إرباً إرباً وجتعل بيوم مزبلة إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا، 

  ).٣ -٨: ٣دانيال " (حينئذ قدم امللك شدرخ وميشخ وعبدنغو يف والية بابل

، لكنه باركه نتيجة هذا اإلنقاذ املعجزي، بارك امللك نبوخذ نصر اهللا
. وليس إهله هو) ٨: ٣دانيال " (إله شدرخ وميشخ وعبدنغو"على اعتبار أنه 
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حقاً إن إهلكم إله "متاماً كما فعل بعد أن أخربه دانيال حبلمه وتعبريه إذ قال 
فنبوخذ نصر رغم احللم ). ٤٧: ٢دانيال " (اآلهلة ورب امللوك وكاشف األسرار

فاملعجزات ال . يت شاهدها بعينيه مازال ملكاً وثنياًالذي رآه، واملعجزة الكربى ال
  .تغري القلوب

ولقد مدح امللك شدرخ وميشخ وعبدنغو ألم اتكلوا على إهلهم، 
وغريوا كلمة امللك، وأسلموا أجسادهم للنار لكيال يعبدوا أو يسجدوا إلله غري 

الذي آمنوا وهذه شهادة ملدى أمانة هؤالء الرجال، ووالئهم املطلق هللا . إهلهم
إن اهللا يستخدم ده أولئك الذين يكرسون نفوسهم له بالتمام، ويضعون . به

  .حيام على مذحبه حىت املوت

وأصدر امللك نبوخذ نصر أمراً إىل كل الشعوب واألمم واأللسنة يف 
  .إمرباطوريته حيذرهم من الكالم بالسوء من يعصى هذا األمر

ط هللا قلبه، ومل يعترف به إهلاً له، ويقف املرء متعجباً من ملك مل يع
  !!ومع ذلك فهو  حيمي امسه؟

قدم امللك شدرخ وميشخ "وتنتهي القصة التارخيية الواقعية بأن 
  ).٣٠: ٣دانيال " (وعبدنغو يف والية بابل
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  .والنجاح املادي يأيت نتيجة أمانتنا هللا

  .فأمانة يوسف أوصلته أن يكون رئيساً على كل أرض مصر

  .نيال أوصلته إىل ق النجاح يف ملك داريوسوأمانة دا

  . فاألمانة للرب هي مفتاح النجاح يف كل دوائر احلياة

  ).١٠: ٢رؤيا " (كن أميناً إىل املوت فسأعطيك إكليل احلياة"

  .بقي أن جنيب على ثالثة أسئلة هامة خبصوص هذا اإلصحاح

  ؟أين كان دانيال حني نصب امللك التمثال الذهيب: السؤال األول

. وبغري شك أن دانيال مل يكن موجوداً يف بقعة دوراً يف ذلك الوقت
ولعل امللك أرسله يف ) ٤٩: ٢دانيال (لقد كان منصب دانيال يف باب امللك 

إن ما نعرفه عن دانيال أنه لو كان موجوداً يف املشهد لكان أحد .. مهمة خاصة
 أخرى أن يوجه الصالة الذين ألقاهم امللك يف وسط األتون، فقد أىب يف مناسبة
  .إىل امللك داريوس ملدة ثالثني يوماً وألقي يف جب األسود
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وعدم ذكر دانيال يف هذا اإلصحاح دليل قاطع على وحي الكتاب 
املقدس، وصدقه، ودقته، ألنه لو كان سفر دانيال سفراً خيالياً كتب عن بطل 

يف كل قصصه وحوادثه، امسه دانيال كما يقول النقاد، لرأينا دانيال يف املقدمة 
ولكن غياب دانيال عن املشهد يؤكد لنا أن السجل املقدس سجل لنا تارخياً 

  . أميناً وحقيقياً

ملاذا تذكر هذه احلادثة التارخيية يف سفر نبوي؟ وهل : والسؤال الثاين
  من عالقة بني ما حدث للرجال الثالثة وبني النبوات املرتبطة باأليام األخرية؟

نا حني ندرس سفر دانيال جيب أن ال يغرب عن بالنا أن بأن: وجنيب
وما حدث للرجال الثالثة أيام حكم نبوخذ . حوادثه التارخيية هي نبوات كتابية

فكما ساد . نصر سوف يتكرر بصورة أبشع خالل حكم احلاكم العاملي القادم
روح الوثنية خالل هذه احلقبة من حكم نبوخذ نصر كذلك ستسود ذات 

  .ل حكم احلاكم العاملي القادمالروح خال

وإذا قمنا مبقارنة اإلصحاح الثالث من سفر دانيال باإلصحاح الثالث 
فكما طالب .. عشر من سفر رؤيا يوحنا لرأينا مدى التشابه بني اإلصحاحني

نبوخذ نصر امللك شعب إمرباطوريته بعبادة متثال الذهب والسجود له، كذلك 
فسيسجد له " الساكنني على األرض بالسجود له سيطالب احلاكم العاملي القادم
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مجيع الساكنني على األرض الذين ليست أمساؤهم مكتوبة منذ تأسيس العامل يف 
  ).٨: ١٣رؤيا " (سفر حياة اخلروف الذي ذبح

وكما هدد امللك نبوخذ نصر من جيسر على عصيان أمره باحلرق يف 
عاملي القادم حتت تأثري كذلك ستكون عبادة احلاكم ال. أتون النار املتقدة

وكما استخدم ). ١٥: ١٣رؤيا . (اخلوف، واخلرافة، واالضطهاد، والقتل
نبوخذ نصر متثال الذهب الذي نصبه يف حماولة توحيد شعوب إمرباطوريته 
. سيستخدم احلاكم العاملي القادم دينه اجلديد لتوحيد شعوب العامل حتت سيادته

دون أن حيترقوا، سيمر األمناء يف نار الضيقة وكما مر الرجال الثالثة يف النار 
  .العظيمة دون االحتراق ا

  .التاريخ املسجل يف سفر دانيال إذاً هو تاريخ ونبوة يف وقت واحد

ماذا كان حيدث لو مسح الرب باحتراق هؤالء الرجال : السؤال الثالث
  ين يتقونه؟يف األتون املتقد بالنار؟ أما كان هذا يعين عجز اهللا عن إنقاذ الذ

فاهللا يسمح أحياناً يف ترك الذين يتقونه لألمل ... يقيناً ال: وجنيب
والرجال الثالثة عرفوا هذه احلقيقة وقالوا للملك نبوخذ . واملوت لغرض يف قلبه
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أي وحىت إذا مل ينقذنا إهلنا فلن نعبد آهلتك ولن نسجد للتمثال .." وإال"نصر 
  .الذي نصبته

 يف اإلصحاح احلادي عشر من الرسالة إىل ويف سجل أبطال اإلميان
أبطال قهروا ممالك، وصنعوا براً، .. العربانيني نقرأ عن نوعني من األبطال

  .وأطفأوا قوة النار، وأبطال حتملوا األمل بصرب وتسليم

وماذا أقول أيضاً ألنه يعوزين الوقت إن أخربت عن جدعون وباراق "
الذين باإلميان قهروا ممالك وصنعوا . اءومششون ويفتاح وداود وصموئيل واألنبي

أطفأوا قوة النار جنوا من حد السيف تقووا . براً نالوا مواعيد سدوا أفواه أسود
أخذت نساء أموان . من ضعف صاروا أشداء يف احلرب هزموا جيوش غرباء

وآخرون . وآخرون عذبوا ومل يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. بقيامة
رمجوا نشروا جربوا ماتوا قتالً . هزء وجلد مث يف قيود أيضاً وحبسجتربوا يف 

وهم مل . بالسيف طافوا يف جلود غنم وجلود معزى معتازين مكروبني مذلني
. تائهني يف براري وجبال ومغائر وشقوق األرض. يكن العامل مستحقاً هلم

  ).٣٩ - ٣٢: ١١عربانيني " (فهؤالء كلهم مشهود هلم باإلميان

ل حكم احلاكم العاملي القادم سينقذ اهللا بعضاً من أتقيائه، ويف خال
  .وسيسمح للبعض اآلخر بأن ميوتوا بيد هذا احلاكم األثيم ليعطيهم إكليل احلياة
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فمهما كانت إرادة اهللا خبصوصك، فإن أهم ما جيب أن تعرفه هو أن 
  ).١٧: ١رومية " (البار باإلميان حييا"
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  الفصل الرابع

  إذالل الجبار

ما قلنا يف السابق نعود فنقول إن احلوادث التارخيية املسجلة يف سفر ك
  .دانيال هي يف ذات الوقت نبوات ترتبط بأزمنة األمم واأليام األخرية

والرب ليس اإلله املعبود يف . فاإلصحاح يرينا شعب اهللا مسبياً مبعثراً
ء احلاكم وكيف سيذل كربيا.. األرض ألنه مل جيلس بعد على كرسي داود أبيه

وكيف سيتعامل مع كربياء األمم .. العاملي القادم كما أذل كربياء نبوخذ نصر
  .خالل الضيقة العظيمة

بل إذا سرنا أكثر من ذلك لرأينا أن العامل خالل الضيقة العظيمة 
مبتدأ األوجاع والضيقة يف أوجها سيكون حتت حكم ملك جمنون . بقسميها

 جنون وفوضى إذ ينتشر القتل، والسحر، سيقود العامل حتت حكمه إىل حالة
وعبادة الشياطني، والزىن، والقتل، والسرقة، وينحط الناس من مرتبة اإلنسانية 

  .متاماً كما حدث مع نبوخذ نصر) ٢٠: ٩رؤيا . (إىل درك احليوانية
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بل سنجد أن احلاكم العاملي القادم سيكون مقيداً بقيد من حديد أي 
حناس أي بفلسفات الدولة اليونانية كما يرمز إىل هاتني بقوة الدولة الرومانية، و

الدولتني يف معادن التمثال الذي رآه امللك نبوخذ نصر يف حلمه، وأنه سينتهي 
  ).٢٠ -١٩: ١٩رؤيا . (باإلذالل التام

وجيدر بنا أن نضع يف أذهاننا الغرض األصيل ملا حدث للملك نبوخذ 
لقة وهيمنته الكاملة على كل من يف والغرض هو إعالن سيادة اهللا املط. نصر

لكي تعلم "السماء ومن على األرض ومن حتت األرض كما نقرأ يف الكلمات 
األحياء أن العلي متسلط يف مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدىن 

وكما أقرأ امللك نبوخذ نصر بعد إذالله الرهيب يف ) ١٧: ٤دانيال " (الناس
ء األيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيين إىل إله السماء فرجع إىل وعند انتها"كلماته 

عقلي وباركت العلي وسبحت ومحدت احلي إىل األبد الذي سلطانه سلطان 
وحسبت مجيع سكان األرض وال يوجد من مينع . أبدي وملكوته إىل دور فدور
  ).٣٥ - ٣٤: ٤دانيال " (يده أو يقول له ماذا تفعل

ثمني وهو يف مضمونه تسجيل لكلمات واآلن إىل هذا اإلصحاح ال
  .امللك نبوخذ نصر
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لكن اهللا يتكلم مرة وباثنتني ال يالحظ "نقرأ يف سفر أيوب الكلمات 
يف حلم يف رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس يف النعاس على . اإلنسان
ليحول اإلنسان عن . حينئذ يكشف آذان الناس وخيتم على تأديبهم. عاملضج

ليمنع نفسه عن احلفرة وحياته من الزوال .  الكربياء عن الرجلعمله ويكتم
فتكره . أيضاً يؤدب بالوجع على مضجعه وخماصمة عظامه دائمة. حبربة املوت

فيبلى حلمه عن العيان وتنربي عظامه فال . حياته خبزاً ونفسه الطعام الشهي
رسل وسيط إن وجد عنده م. وتقرب نفسه إىل القرب وحيلته إىل املميتني. ترى

يترأف عليه ويقول أطلقه عن اهلبوط . واحد من ألف ليعلن لإلنسان استقامته
يصري حلمه أغض من حلم الصيب ويعود إىل أيام . إىل احلفرة قد وجدت فدية

. يصلي إىل اهللا فريضى عنه ويعاين وجهه تاف فريد على اإلنسان بره. شبابه
فدى نفسه . تقيم ومل أجاز عليهيغىن بني الناس فيقول قد أخطأت وعوجت املس

هوذا كل هذه يفعلها اهللا مرتني وثالثة . من العبور إىل احلفرة فترى حيايت النور
  ).٣٠ -١٤: ٣٣أيوب " (لريد نفسه من احلفرة ليستنري بنور األحياء. باإلنسان

ذكرت هذا النص بكامله من سفر أيوب، ألنه ينطبق متاماً على حياة 
د كلمه اهللا مرتني، األوىل حني أراه احللم النبوي العظيم، امللك نبوخذ نصر، فق

والثانية حني شاهد بعينيه الرابع شبيه ابن اآلهلة يتمشى مع الرجال الثالثة يف 
  .وسط األتون
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لكن امللك نبوخذ نصر مل خيضع وكان ال بد أن يتعامل اهللا معه 
  .بأسلوب جديد

  الملك الناضر المطمئن

من نبوخذ نصر إىل "ن سفر دانيال بالكلمات يبدأ اإلصحاح الرابع م
. ليكثر سالمكم. كل الشعوب واألمم واأللسنة الساكنني يف األرض كلها

آياته ما . اآليات والعجائب اليت صنعها معي اهللا العلي حسن عندي أن أخرب ا
" ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إىل دور فدور. أعظمها وعجائبه ما أقواها

  ).٣ -١: ٤دانيال (

ذه الكلمات بدأ نبوخذ نصر خطابه إىل شعوب األرض، وكأنه يقول 
" هلم امسعوا فأخربكم يا كل اخلائفني اهللا مبا صنع لنفسي"كاتب املزمور 

وبعد هذه املقدمة يتحدث عن اآليات والعجائب اليت صنعها ) ١٦: ٦٦مزمور (
اهللا "اهللا هو ويذكر أن . اهللا معه، واليت سنتحدث عنها فيما يلي من حديث

وهو اسم يتكرر كثرياً يف سفر دانيال الذي يركز كل التركيز على "  العلي
  ].١٨: ٥ -٣٤ -٢٥ -٢٤ -٢: ٤ -٤٥: ٢اقرأ دانيال [سيادة اهللا املطلقة 

  .مث يذكر أن ملكوت اهللا أبدي باق إىل دور فدور
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أنا نبوخذ نصر قد كنت مطمئناً "ويستطرد امللك نبوخذ نصر فيقول 
  ).٤: ٤دانيال " (ييت وناضراً يف قصرييف ب

لقد كان امللك نبوخذ نصر أعظم ملوك اإلمرباطورية البابلية، جلب إىل 
بالده خشب األرز من لبنان، وغزا جبنوده الكثري من األراضي وانتصر عليها، 

أن "... وأعطاه اهللا أرض مصر الغنية أجرة جليشه كما نقرأ يف سفر حزقيال 
 آدم إن نبوخذ راصر ملك بابل استخدم نيا اب.  قائالًكالم الرب كان إيل

كل رأس قرع وكل كتف جتردت ومل تكن له . جيشه خدمة شديدة على صور
لذلك هكذا قال . وال جليشه أجرة من صور ألجل خدمته اليت خدم ا عليها

هاأنذا أبذل أرض مصر لنبوخذ راصر ملك بابل فيأخذ ثروا . السيد الرب
قد أعطيته أرض مصر ألجل . ها وينهب بها متكون أجرة جليشهويغنم غنيمت

: ٢٩حزقيال " (شغله الذي خدم به ألم عملوا ألجلي يقول السيد الرب
٢٠ - ١٧.(  

بل إن اهللا أعطى للملك نبوخذ نصر سلطاناً واسعاً على األرض كما 
ن إين أنا صنعت األرض واإلنسا.. هكذا قال رب اجلنود"نقرأ يف سفر أرميا 

واحليوان الذي على وجه األرض بقويت العظيمة وبذراعي املمدودة وأعطيتها ملن 
حسن يف عيين  واآلن قد دفعت كل هذه األراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل 
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فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن . عبدي وأعطيته أيضاً حيوان احلقل ليخدمه
: ٢٧ارميا " (ظامابنه حىت يأيت وقت أرضه فتستخدمه شعوب كثرية وملوك ع

وكان نبوخذ نصر بناًء من . أعطى اهللا لنبوخذ نصر كل هذا السلطان) ٧ -٥
طراز فريد فبىن بابل عاصمة ملكه يف أة وعظمة حىت أطلقوا عليها اسم 

وبىن حدائق بابل املعلقة وهي إحدى عجائب الدنيا السبع ". املدينة الذهبية"
  تكرمياً لزوجته مسرياميس

وغزواته، وأكمل مشروعاته البنائية الضخمة، وأصبح انتهت حروبه 
  .مطمئناً يف بيته وناضراً يف قصره، أي متمتعاً بنضرة الصحة الكاملة

وليس هناك أخطر من االطمئنان املؤسس على النجاح املادي 
لقد كان هذا الطمئنان إحدى اخلطايا اليت تسببت يف . واملمتلكات األرضية

هذا كان إمث أختك سدوم "يف سفر حزقيال حرق سدوم كما يقول الرب 
الكربياء والشبع من اخلبز وسالم االطمئنان كان هلا ولبناا ومل تشدد يد الفقري 

: ١٦حزقيال " (وتكربن وتعلمن الرجس أمامي فرتعتهن كما رأيت. واملسكني
٥٠ - ٤٩.(  

ما أكرب الفرق بني هذا االطمئنان الزائف، وبني االطمئنان املؤسس 
التكال الكلي على الرب، هذا االطمئنان العذب الذي عرب عنه داود على ا
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.. الرب حصن حيايت ممن أرتعب. الرب نوري وخالصي ممن أخاف"بكلماته 
" إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. إن نزل علي جيش ال خياف قليب

  ).٣ -١: ٢٧مزمور (

 وليس بني .دفع االطمئنان الكاذب امللك نبوخذ نصر إىل الكربياء
اخلطايا اليت يتعرض هلا البشر خطية أشد خطورة من الكربياء، فهي خطية 
يكرهها الرب ويقاومها ألا إعالن من اإلنسان املتكرب عن استقالله التام عن 
اهللا، وإنكار علين من جانبه ملراحم اهللا، وإحساسه باكتفائه الذايت متصوراً نفسه 

كربياء هي خطية الشيطان اليت تسببت يف لقد كانت ال. يف مرتبة األلوهية
ألنه من الداخل من "والكربياء خطية تنبع من القلب الشرير . سقوطه املشني

قلوب الناس خترج األفكار الشريرة زىن فستق قتل، سرقة طمع خبث مكر 
مجيع هذه الشرور خترج من الداخل . عهارة عني شريرة جتديف كربياء جهل

  ).٢٣ - ٢١: ٧مرقس " (وتنجس اإلنسان

واآلن تعال معي لنقرأ بعض ما قاله الكتاب املقدس عن الكربياء 
  .واملستكربين
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كذلك أيها األحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا مجيعاً خاضعني "
بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع ألن اهللا يقاوم املستكربين وأما املتواضعون 

  ).٥: ٥ بطرس ١" (فيعطيهم نعمة

: ٦أمثال " (عيون متعالية. وهي مكرهة نفسه. .يبغضها الرب.. هذه"
١٧ - ١٦.(  

: ٣١مزمور " (الرب حافظ األمانة وجماز بكثرة العامل بالكربياء"
٢٣.(  

: ٨أمثال " (الكربياء والتعظم وطريق الشر وفم األكاذيب أبغضت"
١٣.(  

  ).٢: ١١أمثال " (تأيت الكربياء فيأيت اهلوان"

  ).١٨: ١٦أمثال " (تشامخ الروحقبل الكسر الكربياء وقبل السقوط "

فمن يرفع نفسه "وقد حذر الرب يسوع تالميذه من الكربياء فقال 
  ).١٤: ١٨ - ١١: ١٤اقرأ أيضاً لوقا ) (١٢: ٢٣مىت " (يتضع

  الملك المنزعج الحزين
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رأيت حلماً فروعين واألفكار على "يستطرد نبوخذ نصر امللك فيقول 
 بإحضار مجيع حكماء بابل قدامي فصدر أمراً. فراشي ورؤى رأسي أفزعتين

حينئذ حضر اوس والسحرة والكلدانيون واملنجمون . ليعرفوين بتعبري احللم
  ).٧ -٥: ٤دانيال " (وقصصت احللم عليهم فلم يعرفوين بتعبريه

  ).٢١: ٥٧أشعياء " (ليس سالم قال إهلي لألشرار"

 يذق حالوة فطاملا كان اإلنسان بعيداً عن اهللا، مل خيترب خالصه، ومل
  .سالمه فإن أقل األمور تزعجه

فها هو امللك األتوقراطي نبوخذ نصر يروعه حلم وتزعجه رؤى رأسه 
  .على فراشه

  !أين سلطانه يرحيه من الفزع؟

  !وأين جيوشه تنقذه من االنزعاج؟

  !وأين جالل ملكه يهبه سالم العقل؟

  .م العقلكل هذه األمور ال تعطي لإلنسان راحة البال، وال به سال
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ولقد أخطأ نبوخذ نصر مرة ثانية وبدالً من أن يلجأ إىل رجل اهللا من 
البداية أمر بإحضار اوس والسحرة والكلدانيني واملنجمني، وقص عليهم حلمه 

  .فلم يعرفوه بتعبريه

  ومن أين هلؤالء أن يعرفوا أفكار اهللا؟

يف .. لقد اعترف هؤالء مجيعهم بعجزهم عن معرفة أمور اهللا مرتني
: ٢دانيال (املرة األوىل أرادوا معرفة احللم لتعبريه، فلم يعرفوا احللم وال تعبريه 

: ٤دانيال . (ويف املرة الثانية قص عليهم امللك حلمه ومل يعرفوه بالتعبري) ١٠
٧ -٦.(  

  .ليس يف قدرة تالميذ الشيطان تفسري أمور اهللا

: ٢ كورنثوس ١" ( اهللاوهكذا أيضاً أمور اهللا ال يعرفها أحد إال روح"
١١.(  

أخرياً دخل قدامي دانيال الذي "ويتابع امللك نبوخذ نصر حديثه فيقول 
امسه بلطشاصر كاسم إهلي والذي فيه روح اآلهلة القدوسني فقصصت احللم 

  ).٨: ٤دانيال " (قدامه
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لكنه جلأ إىل عرافيه .. كان جيب أن يأمر امللك بإحضار دانيال أوالً
. فلما أعلنوا عجزهم التام عن تعبري حلمه جلأ أخرياً إىل رجل اهللاوحكمائه أوالً 

الروح القدس الذي يرشد أوالد اهللا إىل . واعترف بأن فيه روح اآلهلة القدوسني
  .مجيع احلق

  قضاء الساهرين القدوسين

يا بلطشاصر كبري اوس "تابع امللك نبوخذ نصر حديثه فقال لدانيال 
 روح اآلهلة القدوسني وال يعسر عليك سر فأخربين من حيث إين أعلم أن فيك

فرؤى رأسي على فراشي هي أين كنت أرى . برؤى محي الذي رأيته وبتعبريه
فكربت الشجرة وقويت فبلغ . فإذا بشجرة يف وسط األرض وطوهلا عظيم
أوراقها مجيلة ومثرها كثري وفيها . علوها إىل السماء ومنظرها إىل أقصى األرض

 وحتتها استظل حيوان الرب ويف أغصاا سكنت طيور السماء طعام للجميع
كنت أرى يف رؤى رأسي على فراشي وإذا بساهر . وطعم منها كل البشر
اقطعوا الشجرة واقبضوا . فصرخ بشدة وقال هكذا. وقدوس نزل من السماء

أغصاا وانثروا أوراقها وابذروا مثرها ليهرب احليوان من حتتها والطيور من 
ولكن اتركوا ساق أصلها يف األرض وبقيد من حديد وحناس يف .اأغصا 

. عشب احلقل وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع احليوان يف عشب احلقل
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هذا األمر . ليتغري قلبه عن اإلنسانية وليعط قلب حيوان ولتمض عليه سبعة أزمنة
لعلي متسلط بقضاء الساهرين واحلكم بكلمة القدوسني لكي تعلم األحياء أن ا

هذا احللم رأيته أنا . يف مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدىن الناس
أما أنت يا بلطشاصر فبني تعبريه ألن كل حكماء مملكيت ال . نبوخذ نصر امللك

أما أنت فتستطيع ألن فيك روح اآلهلة . يستطيعون أن يعرفوين بالتعبري
  ).١٨ _ ٩: ٤دانيال " (القدوسني

 احللم سيأيت فيما يلي من حديث، ولكن الذي يهمنا أن حتدث تعبري
وكلمة ... قضاء الساهرين"و ) ١٣: ٤دانيال " (الساهر القدوس"عنه هنا هو 
  ).١٧: ٤دانيال " (القدوسني

فقال بعضهم . لقد أثارت هذه النصوص الكثري من اجلدل بني املفسرين
بالتايل فإن الساهرين يف أن الساهر القدوس الذي نزل من لسماء هو مالك و

 هم أيضاً مالئكة واعتمدوا يف تفسريهم على كلمات سفر زكريا ١٧عدد 
: ٤زكريا " (إمنا هي أعني الرب اجلائلة يف كل األرض.. فتفرح أولئك السبع"

على أسوارك يا أورشليم أقمت  "٦: ٦٢وعلى ما جاء يف سفر أشعياء ) ١٠
  "ل على الدوامحراساً ال يسكتون كل النهار وكل اللي
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ولكننا خنالف هؤالء املفسرين ونقول أن الساهر القدوس هو الرب 
أمثال " (يف كل مكان عينا الرب مراقبتني الطاحلني والصاحلني"الذي نقرأ عنه 

وهو بذاته ). ٧: ٦٦مزمور " (عيناه تراقبان األمم"ونقرأ عنه أيضاً ) ٣: ١٥
ه عن اإلنسانية ويعطى قلب الذي قضى وحكم على نبوخذ نصر بأن يتغري قلب

وال يعقل أن يصدر هذا القضاء وهذا احلكم من املالئكة إذ ليس يف . حيوان
  .قدرة املالئكة أن يقضوا قضاء أو يصدروا حكماً

وحيث رأى امللك "ويتفق هذا التفسري مع كلمات دانيال للملك 
اتركوا ساهراً وقدوساً نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة وأهلكوها ولكن 

فهذا هو التعبري أيها امللك وهذا هو قضاء العلي الذي ... ساق أصلها يف األرض
  ).٢٤ و ٢٣: ٤دانيال " (يأيت على سيدي امللك

واحلكم هو حكم العلي " قضاء الساهرين"         فالقضاء هو قضاء العلي 
  ).١٧: ٤دانيال" (كلمة القدوسني"

مع ال بلغة املفرد فأننا نرى أما كيف يتحدث الكتاب عن اهللا بلغة اجل
يف " الوهيم"وجند هذا االسم . وهو اسم مجع هللا" الوهيم"هذا يف اسم اجلاللة 

، فالذي قضى وحكم على امللك نبوخذ نصر هو الثالوث العظيم، ١: ١تكوين 
القدمي "فنحن نرى اهللا اآلب . ويف سفر دانيال يظهر الثالوث بصورة واضحة
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واهللا ) ١٣: ٧دانيال " (مثل ابن اإلنسان" واهللا االبن )٩: ٧دانيال " (األيام
الروح القدس ساكناً يف دانيال ومعطياً إياه احلكمة واملعرفة ومرشداً له يف تعبري 

  ). ١٨ و ٩ و ٨: ٤دانيال . (أحالم امللك

ويعترف امللك يف حديثه لدانيال بأن قدرته على تعبري احللم مصدرها 
أما أنت فتستطيع ألنك فيك روح اآلهلة "ل له الروح القدس الذي فيه فيقو

  ).١٨: ٤دانيال " (القدوسني

. حينئذ حتري دانيال الذي امسه بلطشاصر ساعة واحدة وأفزعته أفكاره"
فأجاب بلطشاصر . أجاب امللك وقال بلطشاصر ال يفزعك احللم وال تعبريه

تها اليت كربت الشجرة اليت رأي. وقال يا سيدي احللم ملبغضيك وتعبريه ألعاديك
وأوراقها مجيلة ومثرها . وقويت وبلغ علوها إىل السماء ومنظرها إىل كل األرض

كثري وفيها طعام للجميع وحتتها سكن حيوان الرب ويف أغصاا سكنت طيور 
إمنا هي أنت يا أيها امللك الذي كربت وتقويت وعظمتك قد زادت . السماء

وحيث رأى امللك . صى األرضوبلغت علوها إىل السماء وسلطانك إىل أق
ساهراً وقدوساً نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة وأهلكوها ولكن اتركوا 
ساق أصلها يف األرض وبقيد من حديد وحناس يف عشب احلقل وليبتل بندى 

فهذا هو . السماء وليكن نصيبه مع حيوان الرب حىت متضي عليه سبعة أزمنة
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.  العلي الذي سيأيت على سيدي امللكالتعبري أيها امللك وهذا هو قضاء
يطردونك من بني الناس وتكون سكناك مع حيوان الرب ويطعمونك العشب 
كالثريان ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك سبعة أزمنة حىت تعلم أن العلي 

وحيث أمروا بترك ساق أصول . متسلط يف مملكة الناس ويعطيها من يشاء
لذلك أيها امللك . دما تعلم أن السماء سلطنالشجرة فإن مملكتك تثبت لك عن

فلتكن مشوريت مقبولة لديك وفارق خطاياك بالرب وآثامك بالرمحة للمساكني 
  ).٢٧ _ ١٩: ٤دانيال " (لعله يطال اطمئنانك

املوقف الذي مر به دانيال " Keilكيل "يلخص املفسر املعروف 
حتري وأفزعته أفكاره لقد عرف دانيال تعبري احللم يف احلال، ولكنه "فيقول 

ولقد أفزعته أفكاره أيضاً ألنه كان . بسبب معرفته مبا قضى به اهللا على امللك
يتمىن للملك نبوخذ نصر كل خري، وألنه كان عليه أن خيرب امللك بقضاء اهللا 

  "املخيف عليه

ويقيناً أن دانيال مل يبق صامتاً ساعة واحدة بسبب معرفته لتعبري احللم 
ملك، بل باألكثر ألنه أراد أن يتلقى إرشاداً مساوياً عن كيف ينقل وما يعنيه لل

تعبري احللم بكلمات مناسبة خيرب ا امللك عن املصري احملزن الذي قضى به اهللا 
  .العلي عليه
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 وجهه أحس امللك بفزع دانيال، ولعله قرأ هذا الفزع على قسمات
واستخدم دانيال كلمات ( ١٩: ٤دانيال " (ال يفزعك احللم وال تعبريه"فقال ل 

حكيمة تليق مبلك سيمر مبحنة رهيبة، ومل تكن الكلمات متلقاً فدانيال مل يعرف 
  .التملق بل كانت إعداداً للملك ليستمع إىل التعبري

" يا سيدي احللم ملبغضيك وتعبريه ألعاديك"قال دانيال للملك 
علوها إىل السماء الشجرة اليت رأيتها اليت كربت وقويت وبلغ "واستطرد يقول 

ومنظرها إىل كل األرض وأوراقها مجيلة ومثرها كثري وفيها طعام للجميع وحتتها 
إمنا هي أنت يا أيها امللك . سكن حيوان الرب ويف أغصاا سكنت طيور السماء

الذي كربت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت إىل السماء وسلطانك إىل 
  ).٢٢ _ ١٩: ٤دانيال " (أقصى األرض

ستخدم الكتاب املقدس يف أكثر من موضع الشجر كرمز لإلنسان ا
  .سواء كان باراً أم شريراً

يقول داود عن اإلنسان البار الذي يلهج يف ناموس الرب اراً وليالً 
وورقها . اليت تعطي مثرها يف أوانه. فيكون كشجرة مغروسة عند جماري املياه"

قد "ويقول عن اإلنسان الشرير ) ٣: ١مزمور " (وكل ما يصنعه ينجح. ال يذبل
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عرب فإذا هو ليس مبوجود والتمسته . رأيت الشرير عاتياً وارفاً مثل شجرة ناضرة
  ).٣٦ و ٣٥: ٢٧مزمور " (فلم يوجد

ونبوخذ نصر امللك كان مثل شجرة شارقة ناضرة أكل اجلميع من 
  .مثرها وحتتها استظل حيوان الرب، وبلغ سلطانه إىل أقصى األرض

وحيث رأى امللك ساهراً وقدوساً نزل من " دانيال تعبريه فيقول ويتابع
السماء وقال اقطعوا الشجرة وأهلكوها ولكن اتركوا ساق أصلها يف األرض 
وبقيد من حديد وحناس يف عشب احلقل وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع 

هو قضاء فهذا هو التعبري أيها امللك وهذا . حيوان الرب حىت متضي سبعة أزمنة
يطردونك من بني الناس وتكون سكناك مع . العلي الذي يأيت على سيدي امللك

حيوان الرب ويطعمونك كالثريان ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك سبعة 
وحيث . أزمنة حىت تعلم أن العلي متسلط يف مملكة الناس ويعطيها من يشاء

ما تعلم أن السماء أمروا بترك ساق أصول لشجرة فإن مملكتك تثبت لك عند
لذلك أيها امللك فلتكن مشوريت مقبولة لديك وفارق خطاياك بالرب . سلطان

  ).٢٧ _ ٢٣: ٤دانيال " (وآثامك للمساكني لعله يطال اطمئنانك

لقد أعلن دانيال للملك نبوخذ نصر إن الغرض اإلهلي من احملنة اليت 
وهذا . يها من يشاءسيمر ا أن يعلم أن العلي متسلط يف مملكة الناس ويعط
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هذا األمر بقضاء الساهرين واحلكم بكلمة "ذات ما مسعه نبوخذ نصر يف حلمه 
القدوسني لكي تعلم األحياء أن العلي متسلط يف مملكة الناس فيعطيها من يشاء 

  ).١٧: ٤دانيال " (وينصب عليها أدىن الناس

سلطانه فغرض اهللا من حمنة نبوخذ نصر هو أن يعلن له سيادته التامة و
وأن يريه أن اهللا يأيت بأدىن الناس وجيعله سيداً لشعبه فهو . املطلق على خليقته

هكذا قال "وهذا ما سجله حزقيال بكلماته . وحده صاحب السلطان املطلق
فتعلم مجيع أشجار احلقل إين أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة .. السيد الرب

. ء وأفرخت الشجرة اليابسةورفعت الشجرة الوضيعة ويبست الشجرة اخلضرا
  ).٢٤ و ٢٢: ١٧حزقيال " (أنا الرب تكلمت وفعلت

 )٢٣: ٤دانيال " (سبعة أزمنة"وعرف دانيال امللك أن حمنته ستدوم 
والزمان الكتايب هو سنة، والسبعة األزمنة سبع سنني ويتضح هذا املفهوم مما 

ة حيث هلا موضع واملرأة هربت إىل الربي"جاء يف سفر رؤيا يوحنا حيث نقرأ 
أي ) ٦: ١٢رؤيا " (معد من اهللا لكي يعولوها هناك ألفاً ومئتني وستني يوماً

فأعطيت املرأة جناحي النسر "ثالث سنني ونصف ويعود كاتب الرؤيا فيقول 
العظيم لكي تطري إىل الربية إىل موضعها حيث تعال زماناً وزمانني ونصف زمان 

ثالث سنني ونصف عرب عنها الوحي بأا فال). ١٤: ١٢رؤيا " (من وجه احلية
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وعلى هذا يكون الزمان سنة كاملة وتكون مدة . زمان وزمانني ونصف زمان
  .جنون امللك نبوخذ نصر سبع سنوات

بعد أن أى دانيال حديثه عن تعبري احللم قدم للملك مشورة صاحلة 
الرمحة فلتكن مشوريت مقبولة لديك وفارق خطاياك بالرب وآثامك ب"فقال له 

هنا يقف دانيال من امللك ) ٢٧: ٤دانيال " (للمساكني لعله يطال اطمئنانك
. موقف املبشر ال موقف املعرب، ويقدم له مشورة هي يف مضموا رسالة االجنيل
  .فهو أوالً يتعامل مع خطايا امللك بغري خوف أو متلق ويطالبه بالتوبة احلقيقية

  )٢٧: ٤دانيال " (فارق خطاياك"

ليترك الشرير طريقه "مفارقة اخلطية .. بة احلقيقية هي ترك اخلطيةوالتو
" ورجل االمث أفكاره وليتب إىل الرب فريمحه وإىل إهلنا ألنه يكثر الغفران

  ).٦: ٥٥أشعياء (

لقد ارتكب نبوخذ نصر الكثري من اخلطايا واآلثام يف ملكه، وكان 
  .عليه أن يتوب ليهبه اهللا بره الصحيح
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نيال للملك نرى كيف أنه يتوسل إليه لكي يسلم حياته ويف مشورة دا
هللا، وهو أمر يعلن عن مدى شجاعة دانيال كخادم للرب، ويدفعنا إىل تقدير 

  .خادم الرب األمني كل التقدير

اكرز بالكلمة "لقد طبق دانيال كلمات بولس اليت قاهلا تيموثاوس 
 بكل أناة وبخ انتهر عظ. اعكف على ذلك يف وقت مناسب وغري مناسب

  ).٢: ٤ تيموثاوس ٢" (وتعليم

وأشار أن امللك استمع إىل مشورة دانيال بغري اكتراث، وأنه مل يتب، 
اقرأ حزقيال . (لكن دانيال جنى نفسه من دم امللك الذي أصر على طريقه األثيم

١٠ _ ٧: ٣٣(  

  الملك المجنون

كان ند اية اثين عشر شهراً . كل هذا جاء على نبوخذ نصر امللك"
وأجاب امللك فقال أليست هذه بابل العظيمة اليت . يتمشى على قصر مملكة بابل

والكلمة بعد بفم امللك وقع . بنيتها لبيت امللك بقوة اقتداري وجلالل جمدي
لك يقولون يا نبوخذ نصر امللك إن امللك قد زال "صوت من السماء قائالً 

وان الرب ويطعمونك ويطردونك من بني الناس وتكون سكناك مع حي. عنك
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العشب كالثريان فتمضي عليك سبعة أزمنة حىت تعلم أن العلي متسلط غي 
  ).٣٢ _ ٢٨: ٤دانيال " (مملكة الناس وانه يعطيها من يشاء

يف تلك الساعة مت األمر على نبوخذ نصر فطرد من بني الناس وأكل "
ور العشب كالثريان وابتل جسمه بندى السماء حىت طال شعره مثل النس

  ).٣٣ _ ٢٨: ٤دانيال " (وأظفاره مثل الطيور

  ).١: ٢٩أمثال " (الكثري التوبخ املقسى عنقه بغتة يكسر وال شفاء"

وقد وبخ اهللا امللك أكثر من مرة، وكلمه باألحالم ومع ذلك مل 
  .يسمع، وكان ال بد أن يكسر

وقد كسر اهللا امللك بغتة عندما ظهرت كربياؤه واضحة، فقال يف 
.. أليست هذه بابل العظيمة اليت بنيتها لبيت امللك بقوة اقتداره؟"ربه زهوه وجت

  وأين جالل جمده؟

لقد تغري قلبه أو بتعبري آخر تغري عقله، فالقلب والعقل مترادفان يف 
  . كلمة اهللا، واعطى عثل حيوان
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جنون من .. لقد ضربه اهللا باجلنون) ٥١: ٢ ولوقا ١: ٢اقرأ جامعة (
   طب العقلالنوع الذي يسميه

"Lycanthropy" وهو جنون جيعل من يصاب به يتصور أنه ،
 قاموس الطب ويسجل. ويف حالة نبوخذ نصر تصور امللك بأنه ثور.. ذئب

إن ":  "Dictionary of Psychological Medicine"النفسي 
هذا النوع من اجلنون يسبب الفقدان التام لشخصية املريض به واعتقاده بأنه 

واكتشاف هذه احلقائق يعد من أهم االكتشافات يف تاريخ .. وانتغري إىل حي
  "علم النفس

قبل الكسر "لقد جن امللك العظيم، ضربه اهللا باجلنون بسبب كربيائه 
  )١٨: ١٦أمثال " (الكربياء وقبل السقوط تشامخ الروح

  .ولسبع سنني عاش امللك نبوخذ نصر يف هذا اهلوان

  دة جنونه؟من الذي قام مبهام العرش خالل م

. لعل دانيال قد قام بدور كبري يف إعطاء املشورة لرجال البالط امللكي
ولعله أخربهم عن املدة الزمنية اليت سيقضيها امللك مبرضه العقلي الذي نزل به 

ويقال أن امللكة زوجة نبوخذ نصر قد لعبت دوراً هاماً . إىل مرتبة احليوان
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ترم وتقدر مشورة دانيال كل التقدير خالل هذه احلقيبة من التاريخ، وكانت حت
  )١٢ - ٩: ٥دانيال (

  الملك المتجدد المتزن

وعند انتهاء األيام أنا بنوخذ نصر رفعت عيين إىل السماء فرجع إىل "
عقلي وباركت العلي وسبحت ومحدت احلي إىل األبد الذي سلطانه سلطان 

يء وهو وحسبت مجيع سكان األرض كال ش. أبدي وملكوته إىل دور فدور
يفعل كما يشاء يف جند السماء وسكان األرض وال يوجد من مينع يده أو يقول 

يف ذلك الوقت رجع إيلّ عقلي وعاد إيلّ جالل مملكيت وجمدي . له ماذا تفعل
. وائي وطلبين مشريي وعظمائي وتثبت على مملكيت وازدادت يل عظمة كثرية

 - ٣٤: ٤دانيال " (ن يذلهفاآلن عدل ومن يسلك بالكربياء فهو قادر على أ
٣٧(  

وعند انتهاء األيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيين إىل السماء "يقول امللك 
  )٣٤: ٤دانيال " (فرجع إيلّ عقلي

ال شك أن اهللا أعطاه هذه املعرفة بكيفية ما، وعندئذ رفع عينيه إىل 
وهذا . اءورفع العينني إىل السماء يعين رفع العينني إىل اهللا ساكن السم. السماء
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أو ) ٢٦: ٤دانيال " (عندما تعلم أن السماء سلطان"نراه يف كلمات دانيال 
وهو تعبري يقال حىت يف لغتنا . مبعىن آخر عندما تعلم أن ساكن السماء سلطان

وحني يقوم نزاع بني امللك " القصر امللكي"احلديثة فنحن نشري إىل امللك بقولنا 
  ". القصر واحلزب أياً كان امسهنزاع بني"وبني حزب من األحزاب يقال 

فرجع إيلّ "وعندما رفع نبوخذ نصر عينيه إىل اهللا ساكن السماء يقول 
: ١٥لوقا " (فرجع إىل نفسه"وهو هنا كاالبن الضال الذي نقرأ عنه " عقلي
١٧(  

وعندما يرجع اإلنسان إىل عقله ويرفع عينيه إىل اهللا ال بد أن يبارك 
  .عرف اهللا احلي احلقيقي تاب عن كربيائه.. وخذ نصرلقد جتدد امللك نب... اهللا

فرجع إيلّ عقلي وباركت العلي وسبحت ومحدت احلي "امسعه يقول 
  )٣٤: ٤دانيال " (إىل األبد الذي سلطانه أبدي وملكوته إىل دور فدور

لقد جمد اسم اهللا، وسبح ومحد اإلله احلقيقي وحده، وعرف يقيناً أنه 
ن سلطانه ال حيد حبدود زمنية كسلطان صاحب السلطان األبدي، وإ

اإلمرباطورية البابلية اليت ستعقبها اإلمرباطورية الفارسية، وإمنا سلطانه وملكوته 
  .إىل دور فدور
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هوذا األمم "وعرف نبوخذ نصر ما عرفه أشعياء النيب عنه بالكلمات 
م ومن العد. كل األمم كال شيء قدامه.. كنقطة من دلو وكغبار امليزان حتسب

وها هو امللك يقول ). ١٧ و ١٥: ٤٠أشعياء " (والباطل حتسب عنده
  ".وحسبت مجيع سكان األرض كال شيء"

يف السماء وعلى .. وعرف امللك سيادة اهللا املطلقة يف الكون كله
وهو يفعل كما يشاء يف . "وسلطانه الكامل الذي ال يقف أمامه أحد.. األرض

" ن مينع يده أو يقول له ماذا يفعلجند السماء  وسكان األرض وال يوجد م
إذا خطف فمن يرده ومن يقول له ماذا "قدمياً قال عنه أيوب ). ٣٥: ٤دانيال (

الرب يف السموات ثبت كرسيه ومملكته "وقال عنه داود ) ١٢: ٩أيوب " (تفعل
  )١٩: ١٠٣مزمور " (على الكل تسود

كته وهذا عمل مع عودة امللك إىل اتزانه وعقله، أعاد اهللا له جالل ممل
نعمة اهللا تغفر خطايانا، وتعطينا قلباً جديداً، ويف ذات الوقت متنحنا كل شيء 

وتثبت ... عاد إىل جالل مملكيت وائي"وهكذا يقول نبوخذ نصر . بغىن للتمتع
  )٣٦: ٤دانيال " (على مملكيت وازدادت يل عظمة كثرية
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ره الفريد كانت آخر كلمات نبوخذ نصر يف خطابه التارخيي واختبا
فاآلن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأمحد ملك السماء الذي كل أعماله حق "

  )٣٧: ٤دانيال " (وطرقه عدل ومن يسلك بالكربياء فهو قادر على أن يذله

خرج نبوخذ نصر من محأته وبدأ يسبح اهللا، وكأنه يقول مع داود 
جب اهلالك من وأصعدين من . انتظاراً انتظرت الرب فمال إيلّ ومسع صراخي"

ثبت خطوايت وجعل يف فمي ترنيمة . طني احلمأة وأقام على صخرة رجلي
مزمور " (كثريون يرون وخيافون ويتوكلون على الرب. جديدة تسبيحة إلهلنا

٣ - ١: ٤٠(  

  .وعرف امللك ثالث حقائق هامة عن اهللا

  أن كل أعماله حق: أوالً

"  ملك القديسنيعادلة وحق هي طرقك يا"أن كل طرقه عدل : ثانياً
  )٣: ١٥رؤيا (

  .أن من يسلك بالكربياء فهو قادر على أن يذله: ثالثاً
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ويسترعي إىل انتباهنا أن نبوخذ نصر مل يصدر أمراً ملكياً يف 
وذلك ألنه أدرك أن اختبار اخلالص ال .. إمرباطوريته يأمر فيه رعاياه بعبادة اهللا

 مؤسس على اإلميان الشخصي يوهب باألوامر امللكية وإمنا هو اختبار فردي
كل ما . لقد عرف أن اهللا العلي ليس حباجة إىل من يقاتل عنه. القليب باإلله احلي

فعله امللك أنه عظم اهللا ومحده، وافتخر مبعرفته له وهذا قصد اهللا يف حياة كل 
  .مؤمن

ال يفتخرن احلكيم حبكمته وال يفتخر اجلبار جبربوته . هكذا قال الرب"
بل ذا ليفتخرن املفتخر بأنه يفهم ويعرفين أين أنا الرب . الغين بغناهوال يفتخر 

: ٩: إرميا" (الصانع رمحة وقضاء وعدالً يف األرض ألين ذه أسر يقول الرب
  )٢٤ و ٢٣

هذا ما فعله نبوخذ نصر، وإين لفي شوق للقاء امللك العظيم، حني 
  .يتالشى الزمن وندخل يف رخاب األبدية السعيدة
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  ل الخامسالفص

  نهاية اإلمبراطورية البابلية

خطر ببايل عدة عناوين هلذا الفصل، كان من املمكن أن يكون العنوان 
، "ملك يف موازين اهللا"، وكان من املمكن أن يكون "اية االستهتار امللكي"

ولكنين فضلت أخرياً أن " اليد الكاتبة على احلائط"وكان من املمكن أن يكون 
ألن هذا العنوان يتفق مع املسرية النبوية " مرباطورية البابليةاية اإل"يكون 
  .للسفر

يقدم اإلصحاح اخلامس من سفر دانيال حادثاً تارخيياً كما يقدم 
أما احلادث التارخيي فهو املشهد الذي انتهت به اإلمرباطورية . حديثاً نبوياً

احلديث النبوي فهو أن وأما . البابلية وحلت حملها اإلمرباطورية الفارسية املادية
هذه النهاية اليت وصلت إليها بابل القدمية ستكون حتماً اية بابل الدينية، وبابل 

  .املدينة

يف بابل القدمية نور كيف ارتبطت اخلطايا اجلسدية بالعبادات الوثنية 
كانوا يشربون اخلمر ويسبحون آهلة الذهب والفضة والنحاس واحلديد "

ويف بابل الدينية جند ذات االرتباط بني ما ). ٤: ٥ال داني" (واخلشب واحلجر
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يسمونه عبادة اهللا وبني اخلطايا اجلسدية الشريرة، فبابل الدينية نراها يف سفر 
متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب "رؤيا يوحنا اإلصحاح السابع عشر 

وحجارة كرمية ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب يف يدها مملوءة رجاسات 
يف بابل القدمية كان الناس يسبحون آهلة ). ٤: ١٧رؤيا " (ت زناهاوجناسا

مل "الذهب والفضة والنحاس واحلجر واخلشب، ويف بابل الدينية نرى أن الناس 
يتوبوا عن أعمال أيديهم حىت ال يسجدوا للشياطني وأصنام الذهب والفضة 

سقطت فجأة وبابل املدينة القدمية ). ٢٠: ٩رؤيا " (والنحاس واحلجر واخلشب
من أجل ذلك يف "وبابل املدينة احلديثة ستسقط فجأة ) ٣١ و ٣٠: ٥دانيال (

يوم واحد ستأيت ضرباا موت وحزن وجوع وحتترق بالنار ألن الرب اإلله 
ألنه يف ساعة واحدة . املدينة العظيمة بابل املدينة القوية.. الذي يدينها قوي
يوحنا الرائي سقوط بابل ويصف ). ١٠ و ٨: ١٨رؤيا " (جاءت دينونتك

ورفع مالك واحد قوي حجراً كرحى عظيمة ورماه يف البحر "الفجائي بكلماته 
: ١٨رؤيا " (قائالً هكذا بدفع سترمى بابل املدينة العظيمة ولن توجد يف ما بعد

٢١(  

الكنيسة يف هذا العصر تسري بسرعة مذهلة حنو التنظيم البابلي، حيث 
 كنيسة واحدة تتحد مع الديانات العاملية حبجة أو تتوحد الطوائف املسيحية يف

  .هذا هو الطريق إىل السالم العاملي
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ويف بابل املدينة جند . ويف بابل الدينية ترتكب أبشع وأفظع اخلطايا
  )١٣: ١٨رؤيا (التجارة يف أجساد ونفوس الناس 

  .وستنتهي بابل الدينية، وبابل املدينة كما انتهت بابل القدمية

، هو رمز "بيلشاصر"الذي جاءت على يديه اية بابل القدمية وامللك 
للحاكم العاملي القادم الذي ستأيت على يديه اية بابل احلديثة سواء كانت بابل 

فبيلشاصر امللك استهان بآنية بيت اهللا، واحلاكم العاملي . الدينية أو بابل املدينة
 ٢" ( إهلاً أو معبوداًاملقاوم واملرتفع على كل ما يدعى"القادم سيكون 

" قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً"والذي سيعطيه الشيطان ) ٩: ٢تسالونيكي 
 ٢" (الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور جميئه"سيكون أن ).. ٢: ١٣رؤيا (

  )٨: ٢تسالونيكي 

وهكذا نرى أن احلادث التارخيي كان رمزاً إلمتام احلديث النبوي يف 
  .اية األيام

  . إىل تفسري اإلصحاح اخلامس من سفر دانيالواآلن

  الخطايا الملكية
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بيلشاصر امللك صنع وليمة عظيمة لعظائمه األلف وشرب مخراً قدام "
وإذ كان بيلشاصر يذوق اخلمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة اليت . األلف

أخرجها نبوخذ نصر أبوه من اهليكل الذي يف أورشليم ليشرب ا امللك 
حينئذ أحضروا آنية الذهب اليت أخرجت من . ه وزوجاته وسراريهوعظماؤ

هيكل بيت اهللا الذي يف أورشليم وشرب ا امللك وعظماؤه وزوجاته 
كانوا يشربون اخلمر ويسبحون آهلة الذهب والفضة والنحاس . وسراريه

  )٤ - ١: ٥دانيال " (واحلديد واخلشب واحلجر

هو ابن امللك نبونيدس "  امللكليحفظ بيل"بيلشاصر امللك ومعىن امسه 
Nabonidus ٥٥٦، وقد جعله أبوه شريكاً له يف امللك ما بني سنة – 

وكان بيلشاصر حفيداً للملك نبوخذ نصر، ويرجح املؤرخون .  قبل امليالد٥٣٩
ويتفق التاريخ البابلي مع التاريخ الكتايب، فعندما . أنه كان شريكاً له يف امللك

 امللك بيلشاصر ليقرأ الكتابة اليت كتبتها اليد الكاتبة قال له أدخل دانيال إىل قدام
فإن استطعت اآلن أن تقرأ الكتابة وتعرفين بتفسريها فتلبس األرجوان "امللك 

: ٥دانيال " (وقالدة من ذهب يف عنقك وتتسلط ثالثاً يف اململكة) الرداء امللكي(
ن الوعد امللكي أن كان نبونيدس هو األول، وبيلشاصر هو الثاين، وكا) ١٦

  .يكون دانيال هو احلاكم الثالث يف اململكة
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لعل . ال نعلم ألية مناسبة صنع بيلشاصر امللك هذه الوليمة العظيمة
أو لعلها كانت عيد جلوسه على العرش، أو .. املناسبة كانت عيد ميالده

كيفما كانت املناسبة فقد صنع امللك هذه .. ذكرى انتصاره يف معركة شهرية
وخالل هذه الوليمة العظيمة ارتكب بيلشاصر عدة . لوليمة لعظائمه األلفا

  .خطايا

  خطة تدنيس األواني المقدسة الهيكلية

وإذ كان بيلشاصر يوق اخلمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة اليت "
أخرجها نبوخذ نصر أبوه من اهليكل الذي يف أورشليم ليشرب ا امللك 

حينئذ أحضروا آنية الذهب اليت أخرجت من . وعظماؤه وزوجاته وسراريه
" هيكل اهللا الذي يف أورشليم وشرب ا امللك وعظماؤه وزوجاته وسراريه

  )٣ و ٢: ٥دانيال (

لقد رأينا يف اإلصحاح األول كيف ذهب امللك نبوخذ نصر إىل 
ومل تكن قوته العسكرية هي اليت أعطته النصر، بل كان . أورشليم وحاصرها

ألرض كلها هو الذي سلم لنبوخذ نصر يهو ياقيم وبعض آنية بيت الرب سيد ا
  .اهللا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٢٧

وسلم الرب بيده يهو ياقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت اهللا فجاء "
: ١دانيال " (ا إىل أرض شنعار إىل بيت إهله وأدخل اآلنية إىل خزانة بيت إهله

٢(  

كلية مبعىن أا كانت خمصصة بال. هذه اآلنية كانت آنية مقدسة
ولكن بيلشاصر يف كربياء قلبه حتدى اإلله احلي، . لالستخدام يف بيت اهللا

واستهان بآنيته املقدسة فأمر بإحضار آنية الذهب والفضة اليت أخرجها نبوخذ 
وكان استخدام آنية . نصر أبوه من اهليكل ليشرب ا اخلمر يف وليمته املاجنة

ى رب السماء كما قال دانيال للملك بيت اهللا يف هذه الوليمة الدنسة تعظماً عل
بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيته وأنت "بيلشاصر 

وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم ا اخلمر وسبحت آهلة الفضة والذهب 
أما اهللا . والنحاس واحلديد واخلشب واحلجر اليت ال تبصر وال تسمع وال تعرف

  )٢٣: ٥دانيال " ( فلم متجدهالذي بيده نسمتك وله كل طرقك

  .وهنا جيدر بنا أن نذكر أن جسد املؤمن هو آنية مقدسة خلدمة الرب

أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم "
فمجدوا اهللا . ألنكم قد اشتريتم بثمن. الذي لكم من اهللا وأنكم لستم ألنفسكم
  )٢٠ و ١٩: ٦ورنثوس ك١" (يف أجسادكم ويف أرواحكم اليت هي اهللا
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باخلمر يعرض نفسه للوقوع حتت , وأن من يدنس هذا اجلسد بالزنا أ
  )٣١: ١٠عربانيني " (خميف هو الوقوع يف يدي اهللا احلي"يد التأديب اإلهلي 

إن كان أحد . أما تعلمون أنكم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيكم"
 ١" (لذي أنتم هويفسد هيكل اهللا فسيفسده اهللا ألن هيكل اهللا مقدس ا

  )١٧ و ١٦: ٢كورنثوس 

ولقد دنس أحد املؤمنني يف كنيسة كورنثوس جسده بالزىن مع امرأة 
باسم ربنا يسوع .. قد حكمت"أبيه، وحكم عليه بولس الرسول قائالً 

أن يسلم مثل هذا للشيطان هلالك اجلسد لكي ختلص الروح يف يوم .. املسيح
  )٥ - ٣: ٥ كورنثوس ١" (الرب يسوع

إ، على املؤمن أن حيفظ نفسه طاهراً لكي يستخدمه الرب حسب 
ولكن يف بني كبري ليس آنية من ذهب "إرادته كما يقول بولس لتيموتاوس 

فإن طهر . وفضة فقط بل من خشب وخزف أيضاً وتلك للكرامة وهذه للهوان
أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدساً نافعاً للسيد مستعداً لكل عمل 

  )٢١ و ٢٠: ٢ متيوثاوس ٢" (حلصا
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وكما أن حياة القداسة، أي حياة االنفصال عن الشر، والتكريس 
الكامل للرب هي شرط جلعل املؤمن مستعداً لكل عمل صاحل، كذلك معرفة 
الكتاب املقدس ودرسه وفهمه والتشبع حبقائقه ومعانيه جيعل املؤمن متأهباً لكل 

وأما أنت فاثبت على ما تعلمت "يضاً عمل صاحل كما قال بولس لتيموثاوس أ
وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب املقدسة القادرة أن . وأيقنت عارفاً ممن تعلمت

كل الكتاب هو موحى به . حتكمك للخالص باإلميان الذي يف املسيح يسوع
من اهللا ونافع للتعليم والتوبيخ للتقومي والتأديب الذي يف الرب لكي يكون إنسان 

  )١٧ - ١٤: ٣ تيموثاوس ٢" ( متأهباً لكل عم لصاحلاهللا كامالً

  .لقد استهان امللك بيلشاصر باهللا ودنس آنية بيته

  خطية تسبيح اآللهة الوثنية

كانوا يشربون اخلمر ويسبحون آهلة الذهب والفضة والنحاس "
  )٢٤: ٥دانيال " (واحلديد واخلشب واحلجر

سانية، إذ بدأوا يسبحون هنا وصل امللك وعظماؤه إىل قمة احلماقة اإلن
وقد وصفها دانيال .. أي حيمدون ويباركون آهلة الذهب والفضة والنحاس

  )٢٣: ٥دانيال " (ال تبصر وال تسمع وال تعرف"للملك بيلشاصر بأا 
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واإلنسان يف محاقته يصنع من ممتلكاته أصناماً يتعبد هلا كما يقول الرب 
) ٣: ٨هوشع " (هبهم أصناماًصنعوا ألنفسهم من فضتهم وذ"يف سفر هوشع 

النحاس "وآلهلة القوة ". الذهب والفضة"الناس يتعبدون ويسجدون آلهلة املال 
  ".اخلشب واحلجر"وآلهلة املمتلكات ". واحلديد

ويف الضيقة العظيمة ورغم الضربات اليت سيضرب ا اهللا األرض 
جدوا يتوبوا عن أعمال أيديهم حىت ال يس"خالل الضيقة فإن الناس لن 

للشياطني وأصنام الذهب والفضة والنحاس واحلجر واخلشب اليت ال تستطيع أن 
  )٢٠: ٩رؤيا " (تبصر وال تسمع وال متشي

فيعبد : أليس من احلماقة أن يصنع اإلنسان بيديه اإلله الذي يعبده
  صناعة يديه بدالً من أن يعبد صانعه؟

اقرأ . (ء اإلهليهذه هي خطية بيلشاصر الثانية اليت جلبت عليه القضا
 )٢٥ - ٨: ١رومية 

  خطية االنغماس في الشهوات الجسدية

حينئذ أحضروا آنية الذهب اليت أخرجت من هيكل بيت اهللا الذي يف "
  )٣: ٥دانيال " (أورشليم وشرب ا امللك وعظماؤه وزوجاته وسراريه
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 ١٣١

  )٤: ٥دانيال " (كانوا يشربون اخلمر"

  .ءالوليمة إذاً كانت وليمة مخر ونسا

وحني جتتمع اخلمر مع النساء فهناك االنغماس الكامل يف شهوات 
  .اجلسد

أمثال " (املسكر عجاج ومن يترنح ما فليس حبكيم. اخلمر مستهزئة"
١: ٢٠(  

ألن السكري . ال تكن بني شرييب اخلمر بني املتلفني أجسادهم"
  )٢٠: ٢٣أمثال " (واملسرف يفتقران والنوم يكسو اخلرق

ن الشقاوة ملن املخاصمات ملن الكرب ملن اجلروح بال ملن الويل مل"
للذين يدمنون اخلمر الذين يدخلون يف طلب الشراب . سبب ملن ازمهرار العينني

ال تنظر إىل اخلمر إذا امحرت حني تظهر حباا يف الكأس وساغت . املمزوج
ت عيناك تنظران األجنبيا. يف اآلخر تلسع كاحلية وتلدغ كاألفعوان. مرقرقة

وتكون كمضجع يف قلب البحر أو كمضجع على . وقلبك ينطق بأمور ملتوية
. مىت أستيقظ. لقد لكأوين ومل أعرف. يقول ضربوين ومل أتوجع. رأس سارية

  )٣٥ - ٢٩: ٢٣أمثال " (أعود أطلبها بعد
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  .هذا بعض ما تفعله اخلمر

لذلك أوصى بولس الرسول . فاخلمر واون صنوان ال يقترفان
وال تسكروا باخلمر الذي فيه اخلالعة بل امتلئوا " يف أفسس قائالً القديسني
ليس "وعلّمت أم ملوئيل ملك ابنها امللك قائلة ). ١٨: ٥أفسس " (بالروح

لئال يشربوا . للملوك يا ملوئيل ليس للملوك أن يشربوا مخراً وال للعظماء املسكر
  )٥ و ٤: ٣١أمثال " (وينسوا املفروض ويغريوا حجة كل بين املذلة

لكن بيلشاصر امللك شرب اخلمر هو وعظماؤه وزوجاته وسراريه، 
  .وصارت الوليمة مسرحاً لكل جناسة ودنس وفسق وفجور

  خطية تجاهل اإلنذارات اإللهية

قبل أن يقرأ دانيال الكتابة اليت كتبتها اليد الكاتبة على مكلس حائط 
ى أباك نبوخذ نصر ملكوتاً أنت أيها امللك فاهللا العلي أعط"قصر امللك قال له 

وللعظمة اليت أعطاه ئغياها كانت ترتعد وتفزع قدامه . وعظمة وجالالً واء
. فأيا شاء استحيا وأيا شاء رفع وأيا شاء وضع. مجيع الشعوب واألمم واأللسنة

. فلما ارتفع قلبه وقست روحه جترباً احنط عن كرسي ملكه ونزعوا عنه جالله
ساوى قلبه باحلبوان وكانت سكناه مع احلمري الوحشية وطرد من بني الناس وت
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فأطعموه العشب كالثريان وابتل جسمه بندى السماء حىت علم أن اهللا العلي 
وأنت يا بيلشاصر ابنه مل تضع . سلطان يف مملكة الناس وأنه يقيم عليها من يشاء

بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك . قلبك مع أنك عرفت كل هذا
ة بيته وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم ا اخلمر وسبحت آهلة آني

الفضة والذهب والنحاس واحلديد واخلشب واحلجر اليت ال تبصر وال تسمع وال 
حينئذ أرسل من . أما اهللا الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم متجده. تعرف

  )٢٤ - ١٨: ٥دانيال " (قلبه طرف اليد فكتبت هذه الكتابة

كب بيلشاصر خطية رابعة، هي خطية جتاهل ونسيان اإلنذارات ارت
أباك "لقد تعامل اهللا مع جده األكرب نبوخذ نصر ودانيال يقول عنه .. اإلهلية

: ٨يوحنا " (أبونا هو إبراهيم"، متاماً كما قال اليهود للمسيح "نبوخذ نصر
اهللا العلي تعامل اهللا مع نبوخذ نصر فأذل عظمة كربيائه، حىت علم أن ).. ٣٩

"The Most High " سلطان يف مملكة الناس وكان جيب على بيلشاصر أن
حيفظ هذا الدرس القاسي يف قلبه، وأن يسلك بتواضع مع اهللا، ولكنه جتاهل 
معامالت اهللا مع جده نبوخذ نصر مع أنه عرفها بتفاصيلها، وتعظم على رب 

ولذا كان ال بد أن .. ونهالسماء، واستهان بآنية بيته املقدسة واستخدمها يف جم
  .يوقع اهللا عليه قضاءه الشديد
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وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده وال يستعد وال يفعل حبسب "
  )٤٧: ١٢لوقا " (إرادته فيضرب كثرياً

فإذا . إن كل إنسان مسئول أن يتعلم من معامالت اهللا مع اآلخرين
  ".يضرب كثرياً"إلهلي جتاهل هذه اإلنذارات وحسب أنه مبأمن من القضاء ا

هذه هي اخلطايا امللكية، اخلطايا اليت يسببها تعرض بيلشاصر لقضاء اهللا 
.. خطية تسبيح اآلهلة الوثنية.. خطية تدنيس األواين املقدسة اهليكلية.. املخيف

  .خطية جتاهل اإلنذارات اإلهلية.. خطية االنغماس يف الشهوات اجلسدية

  الموازين اإللهية

ساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النرباس على يف تلك ال"
حينئذ تغريت هيئة . مكلس حائط قصرامللك وامللك ينظر طرف اليد الكاتبة

وهذه هي .. امللك وأفزعته أفكاره واحنلت خرز حقويه واصطكت ركبتاه
دانيال " (تقيل وزنت باملوازين فوجدت ناقصاً.. الكتابة منا منا تقيل وفرسني

  )٢٦ و ٢٥ و ٦ و ٥: ٥

  .ساعة االستهانة باهللا وبآنية بيته".. يف تلك الساعة"
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الساعة . ساعة احتساء اخلمر واخلضوع لتأثريها".. يف تلك الساعة"
اليت فيها حركت اخلمر احليوان الكامل يف اإلنسان، وبدأ كل عظيم يراقص 

 حتت سلطان وتداىن فيها امللك.. وانتزعت قوانني احلياء.. تكاد, امرأة عارية أ
  ..اخلمر فصار كأحد السفهاء

يف وسط املوسيقى الصاخبة، والكؤوس تدور فتدير ".. يف تلك الساعة"
واملكان يتألأل باألنوار وتفوح منه رائحة .. والبهجة يف دور اكتماهلا.. الرؤوس
  .الزهور

  )٥: ٥دانيال " (يف تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان"

  يد من هذه اليد اإلنسانية

  هل هي يد مالك أرسله اهللا ليكتب قضاءه األخري على امللك بيلشاصر؟

أم هي يد املسيح سجلت قضاءه على ذلك امللك الشرير؟ يف اعتقادي 
ألن اآلب ال يدين أحداً بل "فالدينونة والقضاء له .. أا يد الرب يسوع املسيح

" ون اآلبلكي يكرم اجلميع االبن كما يكرم. قد أعطى كل الدينونة لالبن
  )٢٣ و ٢٢: ٥يوحنا (
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الرب الديان "هذه اليد اإلنسانية الكاتبة هي إذاً يد الرب يسوع املسيح 
  .وقد سجلت هذه اليد كلماا النارية). ٨: ٤ تيموثاوس ٢" (العادل

  )٢٧: ٥دانيال " (وزنت باملوازين فوجدت ناقصاً"

الرب يزن و. وكل إنسان عاش على أرضنا ال بد أن يوزن مبوازين اهللا
  .كل دوائر حياة اإلنسان

  .فو يزن روح اإلنسان

أمثال " (والرب وازن األرواح. كل طرق اإلنسان نقية يف عيين نفسه"
٢٠: ١٦(  

  .وهو يزن قلب اإلنسان

أمثال " (كل طرق اإلنسان مستقيمة يف عينيه والرب وازن القلوب"
٢: ٢١(  

إن قلت هوذا مل . متتنعال . أنقذ املنقادين إىل املوت واملمدودين للقتل"
أمثال " (فريد على اإلنسان مثل عمله.. أفال يفهم وازن القلوب. نعرف هذا

  ).١٢ و ١١: ٢٤
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  .وهو يزن طرق اإلنسان

  )٢١: ٥أمثال " (ألن طرق اإلنسان أمام عيين الرب وه يزن كل سبله"

إن اهللا يزن روح اإلنسان ليظهر له مدى إخالصه يف عبادته، فالروح 
ويزن قلب اإلنسان ليعلن له ما فيه من ). ٩: ١رومية ( عبادة اهللا هي مركز

وهو يزن طرق اإلنسان ). ٢٤ و ٢٣: ١٣٩مزمور . (ميول، ومشاعر، ودوافع
  )٩ و ٨: ٥٥أشعياء . (لرييه مدى البعد بينها وبني طرقه

وال بد أن يأيت اليوم الذي فيه يعلن على املأل نتيجة الوزن، هذا اليوم 
إذاً ال حتكموا يف شيء قبل "اًً، كتب بولس الرسول عنه يقول سيكون رهيب

وحينئذ . الوقت حىت يأيت الرب الذي سينري خفايا الظالم ويظهر آراء القلوب
  ).٥: ٤ كورنثوس ١" (يكون املدح لكل واحد من اهللا

هذا . وطوىب لإلنسان الذي يعرف فكر اهللا عنه قبل يوم احلساب
اختربين يا اهللا وأعرف قليب "ه هللا قائالً مع داود اإلنسان هو الذي يرفع صالت

" وانظر إن كان يف طريق باطل وأهدين طريقاً أبدياً. امتحين وأعرف أفكاري
  ).٢٤ و ٢٣: ١٣٩مزمور (
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بأي : لكن السؤال هو.. وزن اهللا كل دوائر حياة امللك بيلشاصر
  موازين وزن اهللا حياة بيلشاصر؟

  .ان احلقوزن اهللا حياة بيلشاصر يف ميز

) ٦: ٣١أيوب " (ليزين يف ميزان احلق فيعرف اهللا كمايل"قال أيوب 
يوحنا " (كالمك هو حق. قدسهم يف حقك"وميزان احلق هو ميزات كلمة اهللا 

١٧: ١٧(  

يف اليوم الذي فيه يدين اهللا "فحياة كل إنسان ستوزن ذا امليزان 
ألن كلمة اهللا ). "١٦: ٢رومية " (سرائر الناس حسب إجنيلي بيسوع املسيح

حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إىل مفرق النفس والروح 
وليست خليقة غري ظاهرة قدامه . واملفاصل واملخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته

 و ١٢: ٤عربانيني " (بل كل شيء عريان ومكشوف لعيين ذلك الذي معه أمرنا
١٣(  

ن كلمته املوحى ا يف كتابه وألن الرب سيزن كل إنسان يف ميزا
الكرمي، لذلك فمن واجبك أ، تقرأ هذا الكتاب املقدس، وأن تعرف حقائقه، 
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ألنه أحد . وأن تدرس نصوصه، وأن تتشبع مبحتوياته، وأن تطبقه على حياتك
  .املوازين اليت سيزنك اهللا ا

  .وزن اهللا حياة بيلشاصر يف ميزان احلب

هواين الذي يهدف إىل التمتع جبسد هناك احلب الش.. واحلب أنواع
وهناك احلب اإلهلي .. وهناك احلب اإلنساين، حب األصدقاء واخلالن. احملبوب

ألن حمبة اهللا قد انسكبت يف "احلب الذي مصدره الروح القدس يف حياة املؤمن 
  )٥: ٥رومية " (قلوبنا بالروح القدس املعطى لنا

هو احلب ..  من كل واحدهذا احلب األخري هو احلب الذي يطلبه اهللا
  .الذي وصفه بولس يف إصحاحه العظيم يف رسالته للكورنثيني

احملبة ال تتفاخر وال تننتفخ وال تقبح . احملبة ال حتسد. احملبة تتأىن وترفق"
وال تفرح باإلمث بل تفرح . وال تطلب ما لنفسها وال حتتد وال تظن السوء

و كل شيء وتصرب على كل وحتتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترج. باحلق
  )٨ - ٤: ١٣ كورنثوس ١" (احملبة ال تسقط أبداً. شيء

فاحلب الذي مصدره الروح القدس يتأىن ويرفق، وال حيسد، وال 
يتفاخر وال ينتفخ، وال يقبح، وال يطلب ما لنفسه فهو ليس حباً أنانياً نفسانياً، 
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ني يرى اإلمث منتشراً، بل وال حيتد، وال يظن السوء، وال يفرح باإلمث فهو يتأمل ح
ويرجو كل .. ويصدق كل شيء.. إنه حب حيتمل كل شيء.. يفرح باحلق

  "ألن اهللا حمبة"إنه حب أبدي .. ويصرب على كل شيء.. شيء

  ومن يقف أمام ميزان احلب؟

وزنت "لقد وزن اهللا بيلشاصر امللك يف امليزان، وأعلن له نتيجة وزنه 
  "باملوازين فوجدت ناقصاً

  .هللا حياة بيلشاصر يف ميزان االحتمالوزن ا

احتمال النجاح، واحتمال الفشل وقد وجد .. وأعين مبيزان االحتمال
  .ناقصاً يف الدائرتني

متاماً كما . ففي دائرة النجاح قاده النجاح إىل التعظم على رب السماء
وامتد .. ويف أيام طلبه الرب أجنحه اهللا"حدث مع عزيا امللك الذي نقرأ عنه 

وملا تشدد ارتفع قلبه إىل اهلالك . مسه إىل بعيد إذ عجبت مساعدته حىت تشددا
  ).١٦ و ١٥ و ٥: ٢٦ أخبار ٢" (وخان الرب إهله
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أجل تعاظم بيلشاصر على رب السماء ودنس يف كربياء قلبه آنية بيت 
  . اهللا

  .ويف دائرة الفشل ارتعب أمام طرف اليد الكاتبة

والتجارب قد تثري شكوكك .  رمادوالتجارب قد حترقك فتحولك إىل
  .فتحولك إىل ملحد

  .والتجارب قد تصقلك وتزيل زغل حياتك فتحولك إىل سراج موقد

ألن الرب "لقد حذّر موسى الشعب القدمي من جتارب النجاح فقال 
إهلك آت بك إىل أرض جيدة أرض أار من عيون وغمار تنبع يف البقاع 

. أرض زيتون زيت وعسل.  ورمانأرض حنطة وشعري وكرم تني. واجلبال
أرض حجارا . أرض ليس باملسكنة تأكل فيها خبزاً وال يعوزك فيها شيء

فمىت أكلت وشبعت تبارك الرب إهلك ألجل . حديد ومن جباهلا حتفر حناساً
لئال إذا أكلت .. احترز من أن تنسى الرب إهلك. األرض اجليدة اليت أعطاك

: ٨تثنية " ( يرتفع قلبك وتنسى الرب إهلكوشبعت وبنيت بيوتاً جيدة وسكنت
١٨ - ٧(  

  وزن اهللا حياة بيلشاصر يف ميزان احلياة املقدسة
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خلقه ليعيش حياة القداسة على األرض إىل .. إن اهللا خلق اإلنسان ده
والكثريون نسوا أمهية حياة القداسة، مع أا احلياة اليت . أن يلتقي به يف اد

 العهدين القدمي واجلديد، وحياة القداسة تعين حياة طالب ا الرب شعبه يف
  .انفصال عن النجاسة والشر وختصيص احلياة جبملتها للرب

وال .. وال تتنجسوا.. ال تدنسوا أنفسكم"يقول الرب لشعبه القدمي 
إين أنا الرب إهلكم فتتقدسون وتكونون قديسني ألين أنا . تكونوا جنسني

والقداسة هنا تعين االنفصال عن كل ما هو ) ٤٤ و ٤٣: ١١الويني " (قدوس
ألنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل "جنس، وهي قداسة رئيس كهنتنا املسيح 

" هذا قدوس بال شر وال دنس قد انفصل عن اخلطاة وصار أعلى من السموات
  ).٢٦: ٧عربانيني (

  .ونقرأ يف العهد اجلديد هذه النصوص اليت تطالبنا حبياة القداسة

كما قدمتم أعضاءكم عبيداً للنجاسة واإلمث لإلمث هكذا اآلن ألنه "
  )١٩: ٦رومية " (قدموا أعضاءكم عبيداً للرب للقداسة

فإذ لنا هذه املواعيد أيها األحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس اجلسد "
  )١: ٧ كورنثوس ٢" (والروح مكملني القداسة يف خوف اهللا
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أن يعرف كل . متتنعوا عن الزناأن . ألن هذه هي إرادة اهللا قداستكم"
ال يف هوى شهوة كاألمم الذين ال . واحد منكم أن يقتين إناءه بقداسة وكرامة

  )٥ - ٣: ٤ تسالونيكي ١" (يعرفون اهللا

" اتبعوا السالم مع اجلميع والقداسة اليت بدوا لن يرى أحد الرب"
  )١٤: ١٢عربانيني (

ق، ويف ميزان احلب، ويف لقد وزن اهللا بيلشاصر امللك يف ميزان احل
لقد كان .. ميزان االحتمال، ويف ميزان احلياة املقدسة، وأعلن نتيجة الوزن

  .ناقصاً يف حبه، ويف احتماله، ويف قداسة حياته

  "وزنت باملوازين فوجدت ناقصاً"

واآلن تعال معي لنلق نظرة على امللك بيلشاصر وهو ينظر طرف اليد 
  .اليت سجلت قضاء اهللا عليه

  .قد تغريت هيئة امللكل

  .وأفزعته أفكاره

  .واحنلت خرز حقويه
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  .واصطكت ركبتاه

  .ما أشد ضعف اإلنسان حني يواجه قضاء اهللا

  إن امللحد قد جيدف على العلي

  .واملستهزئ قد يستهزئ بكالمه

  .واملستهتر قد ال خيطر على باله يوم دينونته

املستهتر دينونة اهللا ولكن حني يواجه اإلنسان امللحد، أو املستهزئ، أو 
  .ستصطك ركبتاه

  أين جالل امللك بيلشاصر؟

  أين اجليش الكلداين القوي ليحمي عرشك؟

ها هم عظماؤك األلف حييطون بك فماذا فعلوا لك؟ إن عظمة 
اإلنسان توضع يف مواجهة دينونة اهللا، وسوف يأيت اليوم الذي فيه تتم باحلرف 

ظرت ملا فتح اخلتم السادس وإذا زلزلة ون"الكلمات اليت سجلها يوحنا الرسول 
. عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم
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وجنوم السماء سقطت إىل األرض كما تطرح شجرة التني سقاطها إذا هزا 
والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزحا من . ريح عظيمة
نياء واألمراء واألقوياء وكل عبد وملوك األرض والعظماء واألغ. موضعهما

وهم يقولون للجبال . وكل حر أخفوا أنفسهم يف املغاير ويف صخور اجلبال
والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه اجلالس على العرش وعن غضب 

 ١٢: ٦رؤيا " (ألنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. اخلروف
- ١٧(  

  .مللكية عندما نظر أصابع اليد اإلهليةهكذا ارتعب صاحب اجلاللة ا

  األحكام النهائية

صرخ بشدة إلدخال "عندما نظر امللك بيلشاصر طرف اليد الكاتبة 
فأجاب امللك وقال حلكماء بابل أي رجل يقرأ . السحرة والكلدانيني واملنجمني

هذه الكتابة ويبني يل تفسريها فإنه يلبس األرجوان وقالدة من ذهب يف عنقه 
مث دخل كل حكماء امللك فلم يستطيعوا أن يقرأوا . تسلط ثالثاً يف اململكةوي

  "الكتابة وال أن يعرفوا امللك بتفسريها
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يلجأ اإلنسان يف حمنته إىل ما يؤمن به، وقد آمن بيلشاصر بسحرة 
مملكته وحكمائها، ومنجميها فلجأ إليهم ليقرأوا له الكتابة ويعرفوه بتفسريها، 

  .قراءة الكتابة وبالتايل عن تعريف امللك بتفسريهالكنهم عجزوا عن 

لكن ".. ال يهم ما تؤمن به طاملا كنت خملصاً يف إميانك"لقد قيل 
إن الوثنيني خملصون جداً يف عبادم لتماثيل .. اإلخالص وحده ال يكفي

أصنامهم، ولكن إخالصهم ال جيعل هذه األصنام اليت ال تبصر وال تسمع أن 
  . أو شراًتفعل هلم خرياً

كان أنبياء البعل يف أيام إيليا النيب خملصني متاماً عندما دعوا إهلهم 
كانوا خملصني . ليستجيب هلم ويرسل النار على الذبيحة فوق جبل الكرمل

لدرجة أم صرخوا بصوت عال وتقطعوا بالسيوف والرماح حىت سال منهم 
. لبعل جواباً لصلوامالدم، ولكن إخالصهم الشديد مل ينفعهم، إذ مل يعطهم ا

  )٢٩ - ٢٥: ١٨ ملوك ١(

  .اإلخالص يف اإلميان ال يكفي، إذ جيب أن تؤمن باإلله احلي احلقيقي
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لقد .. وهكذا أعلن حكماء بابل بكل فئام عجزهم عن قراءة الكتابة
كانت الكتابة كتابة اهللا وليس قدرة أتباع الشيطان أن يفسروا أو يعرفوا كلمة 

  .اهللا

أما . لك بيلشاصر جداً وتغريت فيه هيئته واضطرب عظماؤهففزع امل"
امللكة فلسبب كالم امللك وعظمائه دخلت بيت الوليمة فأجابت امللكة وقال 

يوجد يف . ال تفزعك أفكارك وال تتغري هيئتك. أيها امللك عش إىل األبد
مملكتك رجل فيه روح اآلهلة القدوسني ويف أيام أبيك وجدت فيه نربة وفطنة 
وحكمة كحكمة اآلهلة وامللك نبوخذ نصر أبوك جعله كبري اوس والسحرة 

من حيث إن روحاً فاضلة ومعرفة وفطنة . أبوك امللك. والكلدانيني واملنجمني
وتعبري األحالم وتبيني ألغاز وحل عقد وجدت يف دانيال هذا الذي مساه امللك 

  .فليدع اآلن دانيال فيبني التفسري. بلطشاصر

فأجاب امللك وقال لدانيال أأنت . دخل دانيال إىل قدام امللكحينئذ أ
قد مسعت عنك أن . هو دانيال من بين يهوذا الذي جلبه أيب امللك من يهوذا
واآلن أدخل قدامي . فيك روح اآلهلة وأن فيك نرية وفطنة وحكمة فاضلة

أن احلكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوين بتفسريها فلم يستطيعوا 
وأنا قد مسعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسرياً وحتل . يبينوا تفسري الكالم
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فإن استطعت اآلن أن تقرأ الكتابة وتعرفين بتفسريها فتلبس األرجوان . عقداً
  )١٦ - ٩: ٥دانيال " (وقالدة من ذهب يف عنقك وتتسلط ثالثاً يف اململكة

ول الفزع إىل أوالد اهللا األمناء بركة حيث يوجدون، فوجدهم حي
وهكذا كان وجود دانيال املؤمن األمني بركة .. هدوء، واخلوف إىل ارتياح

  .اململكة البابلية كلها

وشهادة امللكة اليت يبدو أا مل حتضر الوليمة املاجنة بل دخلتها بعد أن 
عرفت حبالة االضطراب واخلوف والفزع اليت سادا عن دانيال ترينا تقدير 

وبأن " روح اآلهلة القدوسني"لدانيال فهي تصفه بأن فيه روح اهللا امللكة اجلديرة 
فيه نرية أي نوراً، وفطنة أي فهماً، وحكمة أي قدرة على تطبيق معرفته يف 

روح "احلياة العملية، وأنه يستطيع تعبري األحالم، وبأنه مع كل هذه الصفات به 
  ".فاضلة

وان وقالدة من ذهب يلبس األرج"ها هو امللك يعرض عليه عطاياه أن 
  .إذا استطاع قراءة الكتابة وتفسريها" يف عنقه ويتسلط ثالثاً يف اململكة

لقد كانت الكتابة واضحة على مكلس حائط قصر امللك، وبقيت يف 
  .وقرأ دانيال الكتابة وعرف لغة اهللا الذي يعبده.. مكاا
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هكذا أيضاً  "إ، كتابة اهللا ال يفسرها أحد إال إذا كان ممتلئاً بروح اهللا
فكلمة اهللا ال ) ١١: ٢ كورنثوس ١" (أمور اهللا ال يعرفها أحد إال روح اهللا

  .تعرف معانيها بالعقل البشري ارد بل بنور الروح القدس املرشد

لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك . فأجاب دانيال وقال قدام امللك"
أيها امللك فاهللا العلي أنت . لكين أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسري. لغريي

وللعظمة اليت أعطاه إياها . أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتاً وعظمة وجالالً واء
فأياً شاء قتل وأياً . كانت ترتعد وتفزع قدامه مجيع الشعوب واألمم واأللسنة

فلما ارتفع قلبه وقست روحه جترباً . شاء استحيا وأياً شاء رفع وأياً شاء وضع
وطرد من بني الناس وتساوى قلبه . لكه ونزعوا عنه جاللهاحنط عن كرسي م

باحليوان وكانت سكناه مع احلمري الوحشية فأطعموه العشب كالثريان وابتل 
جسمه بندى السماء حىت علم أن اهللا العلي سلطان يف مملكة الناس وأنه يقيم 
 عليها من يشاء وأنت يا بيلشاصر ابنه مل تضع قلبك مع أنك عرفت كل هذا،
بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيته وأنت وعظماؤك 
وزوجاتك وسراريك شربتم ا اخلمر وسبحت آهلة الفضة والذهب والنحاس 

أما اهللا الذي . واحلديد واخلشب واحلجر اليت ال تبصر وال تسمع وال تعرف
حينئذ أرسل من قلبه طرف اليد . بيده نسمتك وله كل طرقك فلم متجده

  )٢٤ - ١٧: ٥دانيال " (كتبت هذه الكتابةف
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لقد رفض عطايا .. ما أروع وأعظم دانيال يف هذا املوقف التارخيي
مث بدأ بتوبيخ امللك على " لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغريي"امللك 
.. ذكره بإذالل اهللا ألبيه نبوخذ نصر حني ارتفع قلبه وقست روحه.. خطاياه

مث وخبه على .  نصر واعترافه الكامل بسيادة اهللا املطلقةوذكره بتوبة امللك نبوخذ
جتاهله ما عمله اهللا ألبيه امللك، أظهر له فظاعة خطيته، وتعظمه على رب 
السماء، واستخدام آنية بيته املقدسة يف وليمته املاجنة، وأعلن له أن اهللا بيده 

ه بالقول واختتم حديث.. نسمته، فهو مييت وحييي يهبط إىل اهلاوية ويصعد
فهو . بسبب خطاياك الفظيعة أرسل اهللا يف قلبه طرف اليد فكتبت هذه الكتابة

  .إله قدوس وعادل وجبار وليس يف قدرة أحد ان يتحداه

. إن رأيت ظلم الفقري ونزع احلق والعدل يف البالد فال ترتع من األمر"
  )٨: ٥جامعة " (ألن فوق العايل عالياً يالحظ واألعلى فوقهما

  :رد دانيال يقولواستط

وهذا تفسري . منا منا  تقيل وفرسني. وهذه هي الكتابة اليت سطرت"
تقيل وزنت باملوازين فوجدت ناقصاً يف . منا أحصى اهللا ملكوتك أاه. الكالم

قداسة حياته، وناقصاً يف حبه، وناقصاً يف عدله، وناقصاً يف أدبياته، وناقصاً يف 
  :وكان حكمه.. ل دوائر حياتهاحتماله، وباإلمجال ناقصاً يف ك
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  "أحصى اهللا ملكوتك وأاه"

ولكل واحد مملكته اخلاصة، وحني يتحدى اإلنسان اهللا، ويضرب 
  :بوصاياه عرض احلائط حيصي اهللا ملكوته وينهيه، ويسمعه كلمات داود القائلة

  
لسانك خيترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل .. ملاذا تفتخر بالشر أيها اجلبار"

أحببت .. الكذب أكثر من التكلم بالصدق.  أحببت الشر أكثر من اخلري.بالغش
خيطفك ويقلعك من . أيضاً يهدمك اهللا إىل األبد. كل كالم مهلك ولسان غش

فريى الصديقون وخيافون وعليه .. مسكنك ويستأصلك من أرض األحياء
هوذا اإلنسان الذي مل جيعل اهللا حصنه بل اتكل على كثرة غناه . يضحكون

  )٧ - ١: ٥٢مزمور " (واعتز بفساده

أحصى غناه املوجود يف .. لقد أحصى اهللا حدود مملكة بيلشاصر
أحصى .. أحصى كل ما ذخره آباؤه. أحصى جيشه الكلداين القوي.. خزائنه

  .كل ما يف ملكوته، وأاه

  .صدر احلكم اإلهلي بإاء اإلمرباطورية البابلية
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املتكربين، واملستهترين، واملتكلني ويف كل يوم يصدر اهللا أحكامه على 
  .وينهي حيام.. على غناهم وثروم وقوم ومراكزهم

ففكر . إنسان غين أخصبت كورته"ضرب املسيح لسامعيه مثالً قائالً 
. وقال أعمل هذا. يف نفسه قائالً ماذا أعمل ألن ليس يل موضع أمجع فيه أمثاري

وأقول لنفسي يا .  غاليت وخريايتأهدم خمازين وأبين أعظم وأمجع هناك مجيع
استرحيي وكلي واشريب . نفسي لك خريات كثرية موضوعة لسنني كثرية

فهذه اليت أعددا . فقال له اهللا يا غيب هذه  الليلة تطلب نفسك منك. وافرحي
  )٢١ - ١٦: ١٢لوقا " (هكذا الذي يكرت لنفسه وليس هو غنياً هللا. ملن تكون

، وكان غبياً والفرق بني االثنني نقطة بط لقد كان هذا الرجل غنياً
مركز "وكان غبياً ألنه جعل نفسه .. إىل أسفل بدالً إن كانت إىل أعلى

" خريايت" "غاليت" "خمازين" "أمثاري"فقال . وكان غبياً ألنه كان أنانياً".. احلياة
  " استرحيي وكلي واشريب وافرحي" "وأقول لنفسي"

  . ومستقبله دون أن يعمل هللا حساباًوكان غبياً ألنه خطط حلياته
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ليس "وكان غبياً ألنه خطط للمجهول الذي ليس له سلطان عليه 
: ٨" (إلنسان سلطان على الروح ليمسك الروح وال سلطان على يوم املوت

٨(  

وكان غبياًً ألنه ظن أن نفسه ميكن أن حتيا على الغالل مع أنه من 
" سان بل بكل كلمة خترج من فم اهللاليس باخلبز وحده حييا اإلن"الواضح أنه 

  )٢٠: ١٢لوقا (

  هكذا أصدر اهللا حكمه بإاء ملك بيلشاصر

  قسمت مملكتك وأعطيت ملادي وفارس

لقد أعلن اهللا للملك نبوخذ نصر أنه بعد .. ما أدق كلمات النبوة
" تقوم مملكة أخرى أصغر منك"الرأس الذهيب الذي يرمز لإلمرباطورية البابلية 

وما قاله اهللا يف النبوة ال بد أن يتم بكل دقة، فاهللا هو صاحب ) ٣٩: ٢ دانيال(
السيادة املطلقة والسلطان الكلي على التاريخ، هو الذي يعزل ملوكاً وينصب 

  .ملوكاً، هو املتسلط يف مملكة الناس
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حينئذ "قرأ دانيال النيب للملك بيلشاصر الكتابة اليت كتبتها اليد الكاتبة 
أن يلبسوا دانيال األرجوان وقالدة من ذهب يف عنقه وينادوا عليه أمر بيلشاصر 

  )٢٩: ٥دانيال " (أنه يكون متسلطاً ثالثاً يف اململكة

لكن ما قيمته؟ وامللك سيقتل يف .. هذا أمر ملكي من بيلشاصر امللك
  .ذات الليلة اليت أصدر فيها أمره الكرمي

. ال خالص عندهال تتكلوا على الرؤساء وال على ابن آدم حيث "
: ١٤٦مزمور " (يف ذلك اليوم نفسه لك أفكاره. خترج روحه فيعود إىل ترابه

٣(  

فأخذ اململكة داريوس . يف تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك الكلدانيني"
  )٣١ و ٣٠: ٥دانيال " (املادي وهو ابن اثنتني وستني سنة

وش املادية بينما كان دانيال يفسر للملك بيلشاصر الكتابة كانت اجلي
اقتحم . الفارسية تدخل مدينة بابل من قناة فتحتها حتت سور املدينة الضخم
  .اجلنود قاعة الوليمة ويف احلال اختلطت اخلمر احلمراء بالدم امللكي البابلي

  يف تلك الليلة قتل بيلشاصر على عرش أبيه
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  قتل بقضاء إهلي

  ورقدت جثته على األرض

  بغري تاج وبغري صوجلان

  كتلة من الطني..  رداء أرجواينرقدت يف

انتهت اإلمرباطورية البابلية بعد أن امتأل مكيال إمثها ومتت كلمات 
  :النيب إرميا اليت قاهلا رب اجلنود

إين أنا صنعت األرض واإلنسان واحليوان الذي على وجه األرض "
 واآلن قد دفعت. بقويت العظيمة وبذراعي املمدودة وأعطيتها ملن حسن يف عيين

كل هذه األراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبدي وأعطيته أيضاً حيوان احلقل 
فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه حىت يأيت وقت أرضه فتستخدمه . ليخدمه

  )٧ - ٥: ٢٧إرميا " (شعوب كثرية وملوك عظام

  وها قد جاء وقت بابل وانتهى ملكوا
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 –قسم بني مادي وفارس وتظهر دقة النبوة يف أا حددت أن اململكة ت
وقد حكمها املاديون لفترة قصرية من الزمن مث حكمها الفارسيون لوقت غري 

  .قليل

وكما صدقت النبوة من اململكة البابلية، ستتم بدقة يف كل ما قالته 
  ....اسهروا. خبصوص ايء الثاين للمسيح
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  الفصل السادس

  سدوا أفواه أسود

انيال يسجل حادثاً تارخيياً إال أنه مع أن اإلصحاح السادس من سفر د
  .يف ذات الوقت حيوي بني طياته حديثاً نبوياً

فداريوس امللك املادي يرمز إىل احلاكم العاملي القادم حني يعلن نفسه 
إهلاً للعامل، ويطلب من اجلميع عبادته وحده، ورفع الصالة إليه، وجتاهل كل إله 

لطرح يف جب األسود، وعصيان وقد كان عصيان أمر داريوس يعين ا. غريه
الذين ال يسجدون لصورة الوحش "احلاكم العاملي القادم سيعين املوت احملقق 

  )١٥: ١٣رؤيا " (يقتلون

وحتدي أمر امللك داريوس كان يتطلب الوالء التام هللا، واإلصرار على 
احتمال املوت ألجله، وهكذا خالل الضيقة العظيمة سيحتاج القديسون إىل 

لوالء الكامل للرب والعزم على املوت أفضل من قبول مسة الوحش أو الصرب وا
هنا صرب القديسون هنا الذين حيفظون وصايا اهللا وإميان "السجود لصورته 

وأولئك الذين سيصربون إىل املنتهى يف تلك الفترة ) ١٢: ١٤رؤيا " (يسوع
ىل ولكن الذي يصرب إ"املظلمة سيخلصون جسدياً عند جميء ابن اإلنسان 
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ويف نفس الوقت فإن الذين سيحسبون ) ١٣: ٢٤مىت " (املنتهى فهذا خيلص
أهالً للملك مع املسيح يف ملكه األلفي السعيد سيقومون من قبورهم وهي يقيناً 

أين . أين شوكتك يا موت"أعمق من جب األسود وسيخرجون منها هاتفني 
ح ألف سنة لكي ميلكوا مع املسي) ٥٥: ١٥ كورنثوس ١" (غلبتك يا هاوية

  .كما أخذ دانيال سلطة عظمى بعد خروجه من جب األسود

  واآلن إىل تفسري اإلصحاح السادس

  حسد الشيطان

حسن عند داريوس أن يويل على اململكة مئة وعشرين مرزباناً "
وعلى هؤالء ثالثة وزراء أحدهم دانيال لتؤدي . يكونون على اململكة كلها

ففاق دانيال هذا على الوزراء . امللك خسارةاملرازبة إليهم احلساب فال تصيب 
مث إن . واملرازبة ألن فيه روحاً فاضلة وفكر امللك يف أن يوليه على اململكة كلها

الوزراء واملرازبة كانوا يطلبون علة جيدوا على دانيال من جهة اململكة فلم 
"  ذنبيقدروا أن جيدوا علة وال ذنباً ألنه كان أميناً ومل يوجد فيه خطأ وال

  )٤ - ١: ٦دانيال (
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يقول النقاد الذين يريدون هدم سفر دانيال والتشكيك يف وحيه، إن 
اإلصحاح السادس من هذا السفر النبوي العظيم حيوي تارخياً زائفاً، ألنه يقدم 
امللك املادي داريوس باعتباره امللك الذي ارتقى عرش امللك بعد قتل بيلشاصر 

الفارسي كان هو امللك الذي " كورش"ملي يسجل أن امللك، بينما التاريخ العا
  .قاد احلملة اليت هامجت بابل وأى حكم اإلمرباطورية البابلية

وقد رد العلماء املسيحيون على هذا النقد، أظهروا مبا ال يدع جماالً 
للشك بأن سفر دانيال ال يتحدث عن مملكيت مادي وفارس كمملكتني 

 متحدة حتت اسم اململكة املادية الفارسية منفصلتني، بل يتحدث عن مملكة
فثبت اآلن النهي أيها امللك وأمضى الكتابة لكي ال "وهذا واضح من الكلمات 

  )٨: ٦دانيال " (تتغري كشريعة مادي وفارس اليت ال تنسخ

  .فالشعبان املادي والفارسي حسبا أمة واحدة

" اريوسد"وداريوس املادي الذي أكد الدكتور فريدريك تاتفورد أن 
، "القاهر"ليس امسه، ألنه ليس اسم علم بل لقب استخدمه عدة ملوك ومعناه 

". Gubaruجوبارو "كما أكد الثقاة من علماء املسيحيني أنه املعروف باسم 
وقد جعله كورش الفارسي ملكاً على بابل واملنطقة الكلدانية احمليطة ا كما 

يوس بن أحشو يروش من نسل يف السنة األوىل لدار"يتضح من النص القائل 
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فهو قد ملّك بسلطة ) ١: ٩دانيال " (املاديني الذي ملّك على مملكة الكلدانيني
  .كورش امللك على مملكة الكلدانيني

بنو يافث جومر وماجوج "ابن يافث " ماداي"واملاديون من نسل 
أم اشتهروا "وقد سجل قاموس الكتاب املقدس ) ٢: ١٠تكوين " (وماداي
. م وأفراسهم وكانوا يتصلون بالفرس يف اجلنسية واللغة والثقافة والتاريخخبيوهل

  "وقد جاء املاديون إىل احلكم قبل الفرس، ولكن هؤالء فاقوهم قوة وسلطاناً

هذا هو داريوس امللك، وقد حسن عند أن يويل اململكة مئة وعشرين 
ن الوايل حيث واملرزبان عند الفرس هو الرئيس وكان مبقام أعلى م. مرزباناً

وحسن عند داريوس أن يويل ).. "٣: ٣دانيال (تتقدم لفظة مرازبة لفظة والة 
وعلى هؤالء . يكونون على اململكة كلها] رئيساً[على اململكة مئة وعشرين 
ففاق دانيال على هذا الوزراء واملرازبة ألن فيه .. ثالثة وزراء أحدهم دانيال

  )٣ - ١: ٦دانيال " (ه على اململكة كلهاروحاً فاضلة وفكر امللك يف أن يولي

: ٥دانيال (ووصف دانيال بأن فيه روحاً فاضلة يتكرر يف هذا السفر 
ويبدو أنه اشتهر ذه الروح الفاضلة، وهي تعين روحاً ممتازة، أو سجايا ). ١٢

  .نادرة حىت أن امللك فكر أن يوليه على اململكة كلها
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أيت من رفقة الرب له كما نقرأ إن جناح املؤمن يف حياته الزمنية ي
  )٣٩: ٢تكوين " (وكان الرب مع يوسف فكان رجالً ناجحاً"

لقد كان من املمكن أن يقضي الغزاة املاديني على كل رؤساء امللك 
السابق بيلشاصر وبينهم دانيال، ولكن اهللا أجنح دانيال خالل حكم نبوخذ نصر 

  )٣١: ٨رومية " ( عليناإن كان اهللا معنا فمن"وحىت حكم كورش الفارسي 

. لكن النجاح له ضريبة، هي ضريبة حسد احلاسدين وحقد احلاقدين
واحلسد خطية . واحلسد يعين زوال النعمة من احملسود وحتوهلا إألى احلاسد

  .بني غري املؤمنني وبني املؤمنني اجلسديني على السواء.. منتشرة بني الناس

حونني حسداً وقتالً مش"فعن حسد غري املؤمنني نقرأ الكلمات 
  )٢٩: ١رومية " (وخصاماً ومكراً وسوءاً

فإنه إذ فيكم حسد وخصام "وعن حسد املؤمنني اجلسديني نقرأ 
  )٣: ٣ كورنثوس ١" (وانشقاق ألستم جسديني وتسلكون حبسب البشر

وخنر "واحلسد يفتت ويبلي عظام احلاسد كما نقرأ يف سفر األمثال 
كما أنه يدفع احلاسد إىل تدبري كل شر ). ٣٠: ١٤أمثال " (العظام احلسد

  )٤: ٢٧أمثال " (ومن يقف قدام احلسد"للمحسود 
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حسد الوزراء والرؤساء دانيال، وكانوا يطلبون عليه علة من جهة 
فلم يقدروا أن جيدوا علة وال ذنباً ألنه كان أميناً ومل يوجد فيه خطأ "اململكة 
  )٤: ٦دانيال " (وال ذنب

ملدقق يف سلوكه هو حمط أنظار الناس حوله، كما واملؤمن األمني ا
أنتم رسالتنا مكتوبة يف قلوبنا معروفة "كتب بولس الرسول للكورنثيني يقول 

ظاهرين أنكم رسالة املسيح خمدومة منا مكتوبة ال . ومقروءة من مجيع الناس
 ٢" (ال يف ألواح حجرية بل يف ألواح قلب حلمية. حبرب بل بروح اهللا احلي

  )٣ و ٢: ٣وس كورنث

ولقد ) ٩: ٤ كورنثوس ١" (ألننا صرنا منظراً للعامل للمالئكة والناس"
راقب الوزراء والرؤساء دانيال علهم جيدون فيه علة، أو خيانة، أو تصرفاً غري 
سليم من جهة اململكة لريفعوا ما جيدوه إىل امللك ويتخلصوا منه وتقول الكلمة 

لقد بذلوا جهداً كبرياً يف البحث عن علة " فلم يقدروا أن جيدوا علة"املقدسة 
  ..وباؤا بالفشل الذريع

لكن ملاذا أرادوا التخلص من دانيال؟ ويف اعتقادنا أم : وقد نسأل
  .أرادوا التخلص منه ليخلوا هلو اجلو للرشوة واالختالس دون حسيب أو رقيب
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  !مل جيدوا يف دانيال على وال ذنباً

والبار ) "٢٣: ٦دانيال " (آمن بإهله"ية أنه والسر وراء حياة دانيال النق
 يوحنا ١" (وهذه هي الغلبة اليت تغلب العامل إمياننا) "٤: ٢حبقوق " (بإميانه حييا

٤: ٥.(  

وقد عاش دانيال أميناً هللا، أمينا للملك، فأعطى ما لقيصر لقيصر وما 
  .هللا هللا

  آبرياء اإلنسان

 علة إال أن جندها من جهة فقال هؤالء الرجال ال جند على دانيال هذا"
. حينئذ اجتمع هؤالء الوزراء واملرازبة عند امللك وقالوا له هكذا. شريعة إهله

إن مجيع وزراء اململكة والشحن واملرازبة . أيها امللك داريوس عش إىل األبد
واملشريين والوالة قد تشاوروا على أن يضعوا أمراً ملكياً ويشددوا ياً بأن كل 

بة حىت ثالثني يوماً من إله أو إنسان إال منك أيها امللك يطرح يف من يطلب طل
فثبت اآلن النهي أيها امللك وأمضي الكتابة لكي ال تتغري كشريعة . جب األسود

" ألجل ذلك أمضى مللك داريوس الكتابة والنهي. مادي وفارس اليت ال تنسخ
  )٩ - ٥: ٦دانيال (
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 أكالً حىت باتوا وأصبحوا ال يقيناً أن هؤالء الوزراء أكلهم احلسد
يفكرون وال يدبرون إال األذى لدانيال، وبدالً من أن يقضوا وقتهم يف خدمة 

  .امللك والدولة وهذا هو واجبهم األول، قضوا وقتهم يف التآمر ضد دانيال

وقد عرف هؤالء الوزراء والرؤساء مبا ال يدع الشك جماالً أمانة دانيال 
نه لن يصلي إلله غري إهله، ولن يعطي والء قلبه ألحد وتيقنوا أ.. لشريعة إهله

  .سواه

وهنا وجدوا الثغرة اليت منها ميكن القضاء على دانيال، فاجتمعوا عند 
امللك وجلأوا إىل الضرب على وتر كربيائه، وطلبوا منه أن جيعل من نفسه إهلاً 

  .ومل يفطن امللك إىل املؤامرة الكربى. يعبد ملدة ثالثني يوماً

  .وخدعته كربياء قلبه

) ٩: ٦دانيال " (ألجل لك أمضى امللك داريوس الكتابة والنهي"
  .أمضى الكتابة والنهي وهو ال يعرف فداحة ما عمله

هل يقدر أن يسمع ملدة ثالثني يوماً أنني املظلومني، وصراخ املتأملني، 
  وطلبات املصلني؟
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 احلزين، هل يقدر أن يستجيب طلبة كل من يطلب منه طلبة، فيعزي
  ويشفي املريض، وجيرب كسر القلوب، ويشبع حاجات النفوس؟

  وهل هو موجود يف كل مكان ميكن أن يسمع طلبات الطالبني؟

  !!غيب هذا امللك

  !!مغرور هذا امللك

ألن اإلله املطلق الوجود هو اهللا احلي ال سواه، وال شريك له، هو 
  )٢: ٦٥مزمور " ( بشريا سامع الصالة إليك يأيت كل"وحده الذي قيل عنه 

خاطبوا كربياء .. لكن الوزراء والرؤساء خاطبوا ناحية الضعف فيه
. واخندع امللك ووقع األمر فأصبح كشريعة مادي وفارس اليت ال تنسخ.. قلبه

  .معناها تزال أو تبطل" نسخ"وكلمة 

  .لقد أصبح أمر امللك ثابتاً ال ميكن إبطاله أو إزالته

  عجز السلطان
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دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إىل بيته وكواه مفتوحة يف عليته فلما علم "
حنو أورشليم فجثا على ركبتيه ثالث مرات يف اليوم وصلى ومحد قدام إهله كما 

فاجتمع حينئذ هؤالء الرجال فوجدوا دانيال يطلب . كان يفعل قبل ذلك
ضي أيها أمل مت. فتقدموا وتكلموا قدام امللك يف ي امللك. ويتضرع قدام إهله

امللك ياً بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حىت ثالثني يوماً إال منك أيها 
فأجاب امللك وقال األمر صحيح كشريعة مادي . امللك يطرح يف جب األسود

حينئذ أجابوا وقالوا قدام امللك إن دانيال الذي من بين . وفارس اليت ال تنسخ
تباراً وال للنهي الذي أمضيته بل ثالث سيب يهوذا مل جيعل لك أيها امللك اع

فلما مسع امللك هذا الكالم اغتاظ على نفسه جداً . مرات يف اليوم يطلب طلبته
فاجتمع . وجعل قلبه على دانيال لينجيه واجتهد إىل غروب الشمس لينقذه

أولئك الرجال إىل امللك وقالوا للملك أعلم أيها امللك أن شريعة مادي وفارس 
 حينئذ أمر امللك فأحضروا دانيال . ي أو أمر يضعه امللك ال يتغريهي أن كل

أجاب امللك وقال لدانيال إن إهلك الذي تعبده دائماً . وطرحوه يف جب األسود
وأتى حبجر ووضع على فم اجلب وختمه امللك خبامته وخامت عظماؤه . ينجيك

 صائماً ومل يؤت حينئذ مضى امللك إىل قصره وبات. لئال يتغري القصد يف دانيال
  )١٨ -  ١٠: ٦دانيال " (قدامه بسراريه وطار عنه نومه
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لقد رأينا يف اإلصحاح الثالث شدرخ وميشخ وعبدنغو وهم يعلنون 
وهنا نرى . وفضهم للسجود لتمثال نبوخذ نصر وكيف جناهم اهللا وأكرمهم

  .رجالً واحداً يرفض الصالة إلنسان فيكرمه اهللا وينجيه ويستخدمه اجمد امسه

ملا علم دانيال بإمضاء األمر امللكي بالطلب من امللك وال سواه، أدرك 
  .أن هذا الوقت الذي حيتاج فيه أكثر من أي وقت مضى أن يصلي إىل اهللا

كان الوقف دقيقاً، وكان امتحاناً إلعالن دانيال هللا أكثر م أي شخص 
  .سواه

  )٢٥: ٢٠لوقا " (ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا.. أعطوا"

  .يصر له احلق يف الضرائبوق

وقيصر له احلق يف إصدار القوانني لصاحل الدولة، وعلى املؤمن األمني 
ألنه ليس سلطان . لتخضع كل نفس للسالطني الفائقة"أن خيضع هلذه القوانني 

حىت إن من يقاوم السلطان . إال من اهللا والسالطني الكائنة هي مرتبة من اهللا
) ٢ و ١: ١٣رومية " (ن سيأخذون ألنفسهم دينونةيقاوم ترتيب اهللا واملقاومو

إن كان امللك فكمن هو من . فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب"
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أو للوالة فكمرسلني منه لالنتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي . فوق الكل
  )١٤ و ١٣: ٢ بطرس ١" (اخلري

  لكن ماذا لو تعارض قانون قيصر مع وصايا اهللا؟

رسول الذي أوصانا باخلضوع لكل ترتيب بشري يقول لنا إن بطرس ال
  )٢٩: ٥أعمال " (ينبغي أن يطاع اهللا أكثر من الناس"

لقد كان والؤه األول هللا، وملا تعارض قانون .. وهكذا فعل دانيال
أطاع دانيال اهللا رغم معرفته باخلطر الذي سيتعرض له .. امللك مع وصية اهللا
  .بسبب طاعته هللا

دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إىل بيته وكواه مفتوحة يف عليته فلما علم "
حنو أورشليم فجثا على ركبتيه ثالث مرات يف اليوم وصلى ومحد قدام إهله كما 

  )١٠: ٦دانيال " (كان يفعل دائماً

أمل يكن من املمكن أن يذهب دانيال إىل بيته : وقد خيطر ببالنا سؤال
  !وابه ويصلي إىل إهله؟ويغلق كواه، ويسدل الستائر على أب

  ..لو فعل دانيال ذلك، لكان تصرفه خيانة اهللا
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ذلك ألنه مل يعتمد فتح كواه حتدياً لألمر امللكي بل كانت كواه 
  .مفتوحة، وإغالقها يعين خوفه من الناس، وعدم أمانته إلهله

  وملاذا كانت كواه مفتوحة حنو أورشليم؟

 للكلمة املوحى ا من اهللا لقد كانت كواه مفتوحة حنو أورشليم إطاعة
  .يف كتابه

إذا "عندما دشن امللك سليمان اهليكل الذي بناه، رفع هللا هذه الصالة 
خرج شعبك حملاربة أعدائه يف الطريق الذي ترسلهم فيه وصلوا إليك حنو هذه 

فامسع من السماء صالم . املدينة اليت اخترا والبيت الذي بنيت المسك
: ٦ أخبار ٢اقرأ أيضاً ) [٣٥ و ٣٤: ٦ أخبار ٢." (اءهموتضرعام واقض قض

  ]٥٠ – ٤٤: ٨ ملوك ١ و٤٩ و ٣٤

وواضح من هذا النص أن أورشليم كانت يف العهد القدمي املدينة 
املقدسة لدى العربانيني، ومهما بعدت املسافة بينهم وبينها كان عليهم أن يصلوا 

 اجلديد فنحن حتت النعمة، أما يف العهد. جتاه أورشليمن وهكذا فعل دانيال
  .وحتت النعمة ال يوجد مكان أفضل من اآلخر نتجه إليه حني نرفع صالتنا هللا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٧٠

آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل وأنتم "سألن املرأة السامرية املسيح قائلة 
قال هلا يسوع يا . تقولون إن يف أورشليم املوضع الذي ينبغي أن يسجد فيه

.  ال يف هذا اجليل وال يف أورشليم تسجدون لآلبامرأة صدقيين أنه تأيت ساعة
ألن اخلالص هو من . أما حنن فنسجد ملا نعلم. أنتم تسجدون ملا لستم تعلمون

ولكن تأيت ساعة وهي اآلن حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب . اليهود
والذين . اهللا روح. ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين له. بالروح واحلق
  )٢٤ - ٢٠: ٤يوحنا " ( له فبالروح واحلق ينبغي أو يسجدوايسجدون

كان دانيال حتت الناموس، ومل يكن أمامه خيار إال أن يصلي وكواه 
  .مفتوحة حنو أورشليم إطاعة لكلمة إهله

ومع معرفة دانيال باخلطر اآليت عليه مل يسمح لنفسه أن يتالعب مببادئ 
 حبياته، أو يقطع صلته بإهله مصدر حياته إهله، أو أن يبتكر طريقاً جسدياً للنجاة

  .وقوته والقادر على محايته

لقد كانت العادة اليت سار عليها دانيال أن يصلي ثالث مرات يف 
اليوم، وليت أوالد وبنات اهللا يتعلمون هذا الدرس ويقدرون قيمة الصالة 

 فدانيال كان من. والشركة مع اهللا مهما كانت مشاغلهم أ وعظمة مراكزهم
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أعظم رجال السياسة واحلكم لكنه كان يف نفس الوقت من أعظم رجال 
  )١٤: ١٤حزقيال . (الصالة

خصص دانيال مكاناً يلجأ إليه ساعة الصالة، كان هذا املكان هو 
وقد طالبنا الرب بتخصيص مكان للصالة . عليته املفتوحة الكوى حنو أورشليم

 خمدعك وأغلق بابك وصل إىل وأما أنت فمىت صليت فادخل"يف بيوتنا بكلماته 
: ٦مىت " (فأبوك الذي يرى يف اخلفاء هو جيازيك عالنية. أبيك الذي يف اخلفاء

خرج اسحق ليتأمل يف "وكان املكان الذي اختاره اسحق للتأمل هو احلقل ). ٦
ويسوع كان يذهب إىل موضع ). ٦٣: ٢٤تكوين " (احلقل عند إقبال املساء

  . اجلبل ليصلي إىل اآلبخالء أو إىل الرباري أو إىل

ويف الصبح باكراً جداً قام وخرج ومضى إىل موضع خالء وكان "
  ).٣٥: ١مرقس " (يصلي هناك

  ).١٦: ٥لوقا " (أما هو فكان يعتزل يف الرباري ويصلي"

وقضى الليل كله يف الصالة . ويف تلك األيام خرج إىل اجلبل ليصلي"
  )١٢: ٦لوقا " (هللا
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شارلس فين، وعمالقة اخلدمة كان لكل منهم وجوناثان إدواردز، وت
  .مكاناً خمصصاً للصالة والشركة واالعتزال مع اهللا

  فهل لديك مكاناً خمصصاً للصالة؟

: ٦دانيال " (فجثا على ركبتيه ثالث مرات يف اليوم.. ذهب إىل بيته"
١٠(  

ومع أنين ال أحدد وضعاً معيناً للصالة إال أنين أعتقد أن اجلثو هو 
  .ملناسب للصالةالوضع ا

وانفصل "فيسوع وهو مثالنا األعظم يف كل شيء كان جيثو للصالة 
واستفانوس ) ٤١: ٢٢لوقا " (عنهم حنو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى
فكانوا يرمجون استفانوس وهو "أول شهداء املسيحية جثا على ركبتيه للصالة 

بتيه وصرخ بصوت مث جثا على رك. يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي
وبطرس حني ). ٦٠ و ٥٩: ٧أعمال " (عظيم يا رب ال تقم هلم هذه اخلطية

فأخرج "صلى يف العلية اليت رقد فيها جسد طابيثا، صلى جاثياً على ركبتيه 
وبعد أن ). ٣٦: ٢٠أعمال " (بطرس اجلميع خارجاً وجثا على ركبتيه وصلى
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فجثونا على ركبنا "يعاً للصالة ختم زيارته لصور شيعه التالميذ هناك وجثوا مج
  ).٥: ٢١أعمال " (على الشاطئ وصلينا

اذكر دائماً . ما أمجل منظر النيب الشيخ دانيال وهو جاث يصلي إىل إهله
أن أقصر مسافة بني أي مشكلة وحلها هي املسافة بني ركبتيك وأرض 

  .خمدعك

  .يف العلية صلى دانيال ومحد قدام إهله

قضاة (وهي التوسل هللا). ٢٦: ٤تكوين ( اهللا والصالة هي الدعاء إىل
وهي الطلب من ) ١٥: ١ صموئيل ١(وهي سكب النفس أمام اهللا ). ٢٨: ١٦
وهي البخور ) ١٤: ٧ أخبار ٢(وهي طلب وجه اهللا ). ٢١: ٢٥تكوين (اهللا 

وقد حوت صالة دانيال ). ٨: ٥ ورؤيا ٢: ١٤١مزمور (العطر الذي نرفعه هللا 
فإذاً " املوقف اخلطري الدقيق استودع نفسه هللا بالصالة هذا كله، فهو يف هذا

الذين يتأملون حبسب مشيئة اهللا فليستودعوا أنفسهم كما خلالق أمني يف عمل 
  )١٩: ٤ بطرس ١" (اخلري

  )١٠: ٦دانيال ".. (محد قدام إهله"ومع الصالة شكر دانيال اهللا 

  ..وكم من مرات ختلو صلواتنا من موسيقى الشكر
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كيف ميكن إلنسان أن يشكر اهللا وهو يواجه : النا السؤالوخيطر بب
  املوت؟

أن هناك دائماً ناحية منرية يف جتاربنا حياول الشيطان جاهداً : واجلواب
  .أن خيفيها عنا، ليحول شكرنا إىل تذمر

.. ملا هاجم الشيطان أيوب بعنف شديد، وأفقده ممتلكاته وأوالده
وقد .  أنه بقي صحيحاً وقوياً يف جسدهكانت هناك ناحية منرية يف حياته هو

ويف كل جتربة ) ٥ و ٤: ٢أيوب (كان الشيطان يعرف هذه الناحية املنرية 
  .تصيبنا ناحية مضيئة ميكننا أن نشكر اهللا ألجلها

ويقيناً أن دانيال كان يرى هذه الناحية املضيئة، كان يرى وجود اهللا 
 إىل الشكر الدائم يف كل يف حياته، وإحساسه برفقته والشركة معه يدفعه

  .الظروف

ألن هذه هي مشيئة اهللا يف املسيح يسوع من . أشكروا يف كل شيء"
  )١٨: ٥ تسالونيكي ١" (جهتكم
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ال تموا بشيء بل يف كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر لتعلم "
وسالم اهللا الذي يفوق كل عقل حيفظ قلوبكم وأفكاركم يف . طلباتكم لدى اهللا

  )٧ و ٦: ٤فيليب " (سوعاملسيح ي

وأال توجد يف حياتنا بركات روحية وجسدية ال ميكن ألحد أن 
  يأخذها منا؟

لقد عرف داود هذه الربكات فشد أوتار حياته الداخلية وعزف أعذب 
باركي يا نفسي الرب وكل ما يف باطين ليبارك امسه : "موسيقى الشكر قائالً

الذي يغفر مجيع ذنوبك . تهباركي يا نفسي وال تنسي كل حسنا. القدوس
الذي يفدي من احلفرة حياتك الذي يكللك بالرمحة . الذي يشفي كل أمراضك

 ١: ١٠٣مزمور " (الذي يشبع باخلري عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. والرأفة
- ٥(  

مل تدفع ". ومحد قدام إهله كما كان يفعل قبل ذلك] دانيال[صلى "
  .الصالة عادته ولذته طول حياتهلقد كانت . األزمة دانيال للصالة

  .وحني يطلب املؤمن اهللا أيام جناحه جيده يف أيام فشله

  .وحني يطلب املؤمن اهللا وهو يف أوج صحته جيده يف أيام مرضه
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  .وحني يطلب املؤمن اهللا يف أيام شبابه جيده يف أيام شيخوخته

م مرة فك.. لقد اعتاد دانيال أن يصلي وحيمد إهله ثالث مرات يف اليوم
  تصلي كل يوم وكم مرة حتمد الرب؟

بينما كان دانيال يستمتع بأوقات الشركة مع اهللا، كان امللك داريوس 
  .جيتاز أزمة عجز متاماً عن وجود خمرج منها

فالرجال الذين تآمروا ضد دانيال وجدوا الفرصة الساحنة للقضائ عليه 
 أيها امللك ياً بأن كل أمل متضي. فتقدموا وتكلموا قدام امللك يف ي امللك"

إنسان يطلب من إله أو إنسان حىت ثالثني يوماً إال منك أيها امللك يطرح يف 
. فأجاب امللك وقال صحيح كشريعة مادي وفارس اليت ال تنسخ. جب األسود

حينئذ أجابوا وقالوا قدام امللك إن دانيال الذي من بين سيب يهوذا مل جيعل لك 
. ال للنهي الذي أمضيته بل ثالث مرات يف اليوم يطلب طلبتهأيها امللك اعتباراً و

فلما مسع امللك هذا الكالم اغتاظ على نفسه جداً وجعل قلبه على دانيال لينجيه 
واجتهد إىل غروب الشمس لينقذه فاجتمع أولئك الرجال إىل امللك وقالوا 

 امللك للملك أيها امللك أن شريعة مادي وفارس هي أن كل ي أو أمر يضعه
أجاب . حينئذ أمر امللك فأحضروا دانيال وطرحوه يف جب األسود. ال يتغري

وأتى حبجر ووضع على . امللك وقال لدانيال إن إهلك الذي تعبده دائماً ينجيك
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دانيال " (فم اجلب وختمه امللك خبامته وخامت عظمائه لئال يتغري القصد يف دانيال
٢: ٦(  

  ك داريوس لنفسه؟أين األلوهية اليت ادعاها املل

  أين القوة امللكية اليت تستطيع إخراجه من أزمته؟

  .أمحق اإلنسان الذي يعتقد أنه املسيطر على ظروف حياته

  .أمحق اإلنسان الذي يدعي األلوهية لنفسه

ليس إلنسان ميشي أن يهدي . عرفت يا رب أنه ليس لإلنسان طريقه"
  )٢٣: ١٠إرميا " (خطواته

 الذي أراد أن يكون إهلاً للناس ملدة ثالثني هكذا ظهر عجز السلطان
  .يوماً

أدرك امللك غفلته وحقيقة املؤامرة اليت حيكت ضد دانيال، واستخدمه 
: قال.. أو مبعىن آخر اغتاظ من نفسه" اغتاظ على نفسه جداً"رجاله يف إمتامها و

كيف كانت من الغفلة واحلماقة حىت أوقع أمراً وياً مثل هذا؟ وحاول بكل 
  ...الطرق القانونية أن جيد طريقاً إلنقاذ دانيال ولكنه فشل
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  .وعرف عندئذ أنه اإلله الفاشل

اإلله الذي قيد نفسه بقانون ال يستطيع إلغاؤه وهو يف ذات الوقت 
  .يقضي على دانيال أعظم الرجال أمانة وفضيلة ونزاهة بني رجاله

  .ما أكرب الفرق بني عجز اإلنسان وقوة وحكمة اهللا

" النفس اليت ختطئ هي متوت" وضع اهللا قانونه الذي ال يتغري لقد
  )٤: ١٨حزقيال (

وملا أخطأ اإلنسان واستحق املوت، ظهرت حكمة اهللا وقوته يف إنقاذ 
  .اإلنسان مبوت املسيح على الصليب

وأما . ولكننا حنن نكرز باملسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيني جهالة"
 ٢٣: ١ كورنثوس ١" (نيني فباملسيح قوة اهللا وحكمة اهللاللمدعوين يهوداً ويونا

  )٢٤و 

أجل يف الصليب احتفظ اهللا بربه وبرر اخلاطئ الراجع إليه يف ذات 
  .الوقت
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بر اهللا باإلميان بيسوع املسيح إىل كل ... وأما اآلن فقد ظهر بر اهللا"
.  اهللاإذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد. ألنه ال فرق. وعلى كل الذين يؤمنون

الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان . متربرين جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح
" بدمه إلظهار بره يف الزمان احلاضر ليكون باراً ويربر من هو من اإلميان بيسوع

  )٢٦ - ٢١: ٣رومية (

ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه . يا لعمق غىن اهللا وحكمته وعلمه"
  )٣٣: ١١رومية (" عن االستقصاء

  .ألن امللك كان جمرد إنسان. لكن امللك داريوس عجز عن إنقاذ دانيال

وأمر امللك فأحضروا دانيال الشيخ األمني إلهله، وطرحوه يف جب 
ومن العجيب أ، امللك مل خيش على دانيال من األسود، بل خاف عليه .. األسود

م اجلب وختمه امللك وأتى حبجر ووضع على ف"من رجاله األشرار املتآمرين 
  "لئال يتغري القصد يف دانيال.. خبامته

  .ومضى السلطان العاجز حزيناً إىل قصره

  .وبات صائماً من فرط أساه
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  .ومل يؤت قدامه بسراريه

  .وطار عنه نومه

هذا هو امللك الذي أراد أن يكون إهلاً ملدة ثالثني يوماً وإذا به يصل 
  .لوهيتهإىل هذه اخلامتة احملزنة يف فترة أ

  قوة اإليمان

فلما . مث قام امللك باكراً عند الفجر وذهب مسرعاً إىل جب األسود"
أجاب امللك وقال لدانيال يا . اقترب إىل اجلب نادى دانيال بصوت أسيف

دانيال يا عبد اهللا احلي هل إهلك الذي تعبده دائماً قدر على أن ينجيك من 
إهلي أرسل مالكه . امللك عش إىل األبدفتكلم دانيال مع امللك يا أيها . األسود

وسد أفواه األسود فلم تضرين ألين وجدت بريئاً قدامه وقدامك أيضاً أيها امللك 
حينئذ فرح امللك به وأمر بأن يصعد دانيال من اجلب فأصعد . مل أفعل ذنباً

  )٢٣ - ١٩: ٦دانيال " (دانيال من اجلب ومل يوجد فيه ضرر ألنه آمن بإهله

فامللك نبوخذ نصر . مللك نبوخذ نصر كان امللك داريوسعلى عكس ا
ومن هو اإلله الذي "حني حتداه الرجال الثالثة شدرخ وميشخ وعبدنغو قال هلم 

فهو رغم احللم الذي رآه، ورغم تعبري ) ١٥: ٣دانيال " (ينقذكم من يدي
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دانيال حللمه، ورغم اعترافه بأن إله دانيال وشدرخ وميشخ وعبدنغو هو إله 
إال أنه مل يؤمن بقدرة اهللا ) ٤٧: ٢دانيال (آلهلة ورب امللوك وكاشف األسرار ا

إن إهلك الذي تعبده دائماً هو "أما امللك داريوس فقال لدانيال .. على كل شيء
  )١٦: ٦دانيال " (ينجيك

وكلمات امللك داريوس لدانيال ترينا أن دانيال اشتهر بعبادته الدائمة 
ية وعالقته بإهله ووصلت شهرته يف هذه الدائرة إىل امللك بثبات حياته الروح. هللا

  .نفسه

وقد تنازع امللك عامالن، عامل اإلميان يف أن دانيال يقدر على أن 
  .ينجيه، وعامل اخلوف على دانيال من أن تفترسه األسود

لقد قضى امللك ليلة سوداء وهو يلوم نفسه على غفلته، وعلى أنه كان 
يف جب األسود، بينما قضى دانيال ليلة مضيئة مع املالك السبب يف طرح دانيال 

  .الذي جاء لسد أفواه األسود

واملالئكة هم خدام اهللا، والكتاب املقدس من تكوينه إىل رؤياه مآلن 
  .حبركة املالئكة ومتابعة حركة املالئكة متأل قلب املؤمن باالطمئنان
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يالقيك ال . جعلت العلى مسكنك. ألنك قلت أنت يا رب ملجأي"
ألنه يوصي مالئكته بك لكي حيفظوك يف كل . شر وال تدنو ضربة من خيمتك

 -  ٩: ٩١مزمور " (على األيدي حيملونك لئال تصدم حبجر رجلك. طرقك
١٢(  

  )٧: ٣٤مزمور " (مالك الرب حال حول خائفيه وينجيهم"

باركوا الرب يا مالئكته املقتدرين قوة الفاعلني أمره عند مساع صوت "
  )٢٠: ١٠٣مزمور " (كالمه

مجيعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة ألجل العتيدين أن .. املالئكة"
  )١٤ و ١٣: ١عربانيني " (يرثوا اخلالص

  )٤: ١٠٤مزمور " (الصانع مالئكته رياحاً وخدامه هليب نار"

  ..مع مالك أرسله اهللا من السماء لسد أفواه األسود قضى دانيال ليلته

د األسود وسادة ومن اآلخر غطاء يف اجلب هل نام عاجالً من أح
  البارد؟
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أو قضى ليلته يتحدث إىل الزائر السماوي الذي أضاء اجلب املظلم 
  بنوره املالئكي؟

  .الذي ندريه أن املالك سد أفواه األسود

ويسجل كاتب الرسالة إىل العربانيني هذا احلادث، مؤكداً أن اإلميان 
وماذا أقول أيضاً ألنه يعوزين الوقت إن  "كان هو السر يف جناة دانيال فيقول

 و ٣٢: ١١عربانيني " (األنبياء الذي باإلميان سدوا أفواه األسود.. أخربت عن
٣٣(  

جاء امللك داريوس باكراً عند الفجر إىل جب األسود، وملا اقترب من 
يا دانيال عبد اهللا احلي هل إهلك الذي تعبده دائماً قدر أن ينجيك "اجلب قال 

  )٢٠: ٦دانيال " (ألسودمن ا

لقد كان تبديد اليهود عقاباً هلم بسبب كثرة خطاياهم، لكن األمناء 
منهم كانوا شهوداً هللا، أعلنوا امسه لألمم البعيدة، وهكذا عرف امللك املادي 

  .داريوس اهللا احلي، وعرف دانيال عبده الذي يعبده دائماً



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٨٤

تعرفوا وتؤمنوا أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي "
أنا أنا الرب وليس . قبلي مل يصور إله وبعدي ال يكون. يب وتفهموا أين أنا هو

  )١١ و ١٠: ٤٣أشعياء " (غريي خملص

لكن امللك داريوس كان آسفاً ألنه مل خيترب شخصياً قدرة إله دانيال يف 
هل إهلك الذي تعبده دائماً قدر على أن ينجيك من "اإلنقاذ فسأل دانيال 

  "سود؟األ

يا أيها امللك عش إىل "وقد رد دانيال على امللك من داخل اجلب 
وجيدر بنا هنا مالحظة " إهلي أرسل مالكه وسد أفواه األسود فلم تضرين. األبد

لقد عرف عن اهللا ولكنه " قدر أن ينجيك؟.. هل إهلك"أن امللك يقول لدانيال 
 لإلنسان الذي اهللا إهله، وطوىب" إهلي"مل يتخذه إهلاً له، أما دانيال فأجاب 

قال داود خماطباً اهللا . والذي له ارتباط شخصي، ومعرفة قلبية حقيقية هلذا اإلله
  )١: ٦٣مزمور " (يا اهللا إهلي أنت"

لقد أنقذ اهللا دانيال من أفواه األسود ألنه كان بريئاً قدامه، وكان بريئاً 
لدولة، ومل يوجد يف قدام امللك فهو مل يرتكب أية خيانة ضد امللك أو ضد ا

وكما أن النار مل تأت رائحتها على الرجال ".. ألنه آمن بإهله"دانيال ضرر 
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الثالثة حني ألقاهم رجال نبوخذ نصر األشداء يف األتون املتقد، كذلك مل متس 
  .مبارك اسم الرب إىل األبد. األسود املفترسة اجلائعة جسد دانيال

انيال من اجلب وتأكد كل من أمر امللك وقد غمره الفرح بإصعاد د
  .رآه بعد خروجه من اجلب أن األسود املتوحشة مل متسه

  عقاب المتآمرين

فأمر امللك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال "
وطرحوهم يف جب األسود هم وأوالدهم ونساءهم ومل يصلوا إىل أسفل اجلب 

  )٢٤: ٦دانيال " (حىت بطشت م األسود وسحقت عظامهم

  .لو عرف األشرار مدى ما جيلبه شرهم لتابوا عن ارتكاب الشر

حفره فسقط يف اهلوة اليت . كره جباً"قال داود عن اإلنسان الشرير 
) ١٦ و ١٥: ٧مزمور " (يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه. صنع

من حيفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجراً يرجع "وقال كاتب األمثال 
  )٢٧: ٢٦أمثال " (عليه
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فإن الذي يزرعه . اهللا ال يشمخ عليه. ال تضلوا"وقال بولس الرسول 
  )٧: ٦غالطية " (اإلنسان إياه حيصده أيضاً

هكذا حصد املتآمرون الزرع الذي زرعوه بفارق واحد أن دانيال آمن 
 .بإله قادر سد أفواه األسود، أما هم فلم جيدوا إهلاً يلجأون إليه يف وقت حمنتهم

وجيدر " ومل يصلوا إىل أسفل اجلب حىت بطشت م األسود وسحقت عظامهم"
بنا أن نالحظ هنا أن طرح األوالد والنساء يف جب األسود مع الرجال املتآمرين 

ال يقتل اآلباء عن األوالد "مل يكن حبسب الناموس اإلهلي، ألن ناموس اهللا يقول 
لكن ) ١٦: ٢٤تثنية " (ه يقتلكل إنسان خبطيت. وال يقتل األوالد عن اآلباء

  .شريعة مادي وفارس الوثنية كانت حتتم القضاء على ارم وأفراد أسرته

  األمر الملكي للسكان

مث كتب امللك داريوس إىل كل الشعوب واألمم واأللسنة الساكنني يف "
من قبلي صدر أمر بأنه يف كل سلطان مملكيت . ليكثر سالمكم. األرض كلها
ون قدام إله دانيال ألنه هو اإلله احلي القيوم إىل األبد وملكوته يرتعدون وخياف

هو ينجي وينقذ ويعمل اآليات والعجائب يف . لن يزول وسلطانه إىل املنتهى
 - ٢٥: ٦دانيال " (هو الذي جنى دانيال من يد األسود. السموات ويف األرض

٢٧(  
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يكون ال حيب حياته حىت املوت ميكن أن . مؤمن واحد أمني إلهله
  .سبباً د اهللا يف أماكن كثرية، بل يف إمرباطورية واسعة بأسرها

  لكن امللك داريوس أصدر أمراً ويف أمره طلب . خرج دانيال ساملاً

  .االرتعاد واخلوف قدام إله دانيال

  ..وخوف اهللا هو بداية احلكمة

  )٧: ١أمثال " (خمافة الرب رأس املعرفة"

  )١١: ٢مزمور " (وختاف سكان األقاصي من آياتك"

أعلن أنه اإلله احلي القيوم إىل األبد أي أنه اإلله الذي ال ند وال شبيه 
  .له، وهو الباقي إىل األبد

  .وأعلن أن ملكوته لن يزول

  وأن سلطانه إىل املنتهى

وأعلن أنه ينجي وينقذ ويعمل اآليات والعجائب يف السموات وعلى 
  .األرض
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  "ى دانيال من يد األسودجن"كل هذا أعلنه امللك ألن اهللا 

  وخيتتم اإلصحاح بالكلمات 

" فنجح دانيال هذا يف ملك داريوس ويف ملك كورش الفارسي"
  )٢٨: ٦دانيال (

  .والنجاح يأيت للمؤمن من اهللا

فهو الربكة اليت وعد ا الرب من يلهج ويتأمل يف كلمته اراً وليالً 
  )٣: ١مزمور (

" لرب مع يوسف فكان رجالً ناجحاًوكان ا"وهو بركة رفقة الرب لنا 
تكوين " (ألن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه) "٣: ٣٩تكوين (

٣: ٣٩(  

كان يطلب اهللا يف .. عزيا"وهو الربكة اليت حنصل عليها إذا طلبنا الرب 
  )٥: ٢٦ أخبار ٢" (أيام زكريا الفاهم مبناظر اهللا ويف أيام طلبه الرب أجنحه اهللا
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انت فيه كل هذه االمتيازات، لذلك فقد جنح يف حياته ودانيال ك
وأعظم جناح هو جناح املؤمن يف حياته . السياسية كما جنح يف حياته الروحية

  .الروحية
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  الفصل السابع

  الحيوانات الحاآمة

ذا الفصل نبدأ احلديث عن اجلزء النبوي يف سفر دانيال، اإلصـحاح            
هذا الفصل كتب يف األصل باللغـة       السابع الذي سيكون موضوع حديثنا يف       

  .اآلرامية، وهو يرينا حكم األمم وطبيعة هذا احلكم الوحشية

  .واآلن إىل كلمات اإلصحاح السابع من سفر دانيال

يف السنة األوىل لبيلشاصر ملك بابل رأى دانيال حاملاً ورؤى رأسـه            "
ل كنت  أجاب دانيال وقا  . حينئذ كتب احللم وأخرب برأس الكالم     . على فراشه 

وصعد . أرى يف رؤياي ليالً وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبري           
األول كاألسد وله جناحـا     . من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا خمالف ذاك       

وكنت أنظر حىت انتتف جناحاه وانتصب عن األرض وأوقف على رجلني    . نسر
لدب فـارتفع علـى     وإذ حبيوان آخر ثان شبيه با     .كإنسان وأعطى قلب إنسان   

قم كـل حلمـاً     . جنب واحد ويف فمه ثالث أضلع بني أسنانه فقالوا له هكذا          
وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحـة       . كثرياً
بعد هـذا كنـت أرى يف       . وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطى سلطاناً     . طائر
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د جداً وله أسنان كـثرية مـن        رؤى الليل وإذا حبيوان رابع هائل وقوي وشدي       
كان خمالفاً لكل احليوانـات     . أكل وسحق وداس الباقي برجليه    . حديد كبرية 
  ).٧ -١: ٧دانيال ." (وله عشرة قرون. الذين قبله

يف احللم الذي رآه نبوخذ نصر رأينا أربع ممالك تتسلط علـى األرض             
هـذه  . األرضقبل جميء ربنا يسوع املسيح لتأسيس ملكه األلفي السعيد على           

املمالك األربع يرمز إليها يف احللم الذي رآه دانيال يف هذا اإلصحاح بأربعـة              
  .حيوانات

كيف رأى امللك نبوخذ نصر يف حلمه هـذه         : وقد خيطر ببالنا السؤال   
املمالك األربع مرموزاً إليها بالذهب، والفضة، والنحاس، واحلديـد املخـتلط           

   إليها حبيوانات أربعة؟باخلزف، بينما رآها دانيال مرموزاً

إن حلم امللك نبوخذ نصر رآه ملك وثىن، وأراه اهللا يف هـذا             : وجنيب
احللم ممالك العامل خالل أزمنة األمم كما يراها اإلنسان الطبيعي يف مظهرهـا             

  .اخلارجي البهي، ويف غناها، وجمدها، وقوا العسكرية

ت املمالك األربعة يف    أما حلم دانيال فقد رآه نيب عرباين، وأراه اهللا ذا         
وأنه ملا يـسترعى    ..... الطبيعة الوحشية املفترسة  .... طبيعتها الداخلية احلقيقية  
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االنتباه أن الدول القدمية واحلديثة قد اختارت رمزاً هلا من الوحوش أو الطيـور              
وقد عرفنا األسد الربيطاين، والدب الروسي والنسر األمريكـي يف          .... اجلارحة

  .ترينا احلديث

كنت أرى رؤياي ليالً وإذا بأربع رياح السماء هجمـت          "قال دانيال   
 ).٢: ٢٧دانيال " (على البحر الكبري

ففـي  . عدة مرات يف هذا الـسفر    " رياح السماء "وقد تكررت كلمة    
فتعظم تيس املعز جداً وملا اعتز انكسر القرن العظيم وطلـع           " نقرأ   ٨: ٨دانيال  

 نقرأ  ٤: ١١ويف دانيال   " رياح السماء األربع  عوضاً عنه أربعة قرون معتربة حنو       
  "وكقيامة تنكسر مملكته وتنقسم إىل رياح السماء األربع"

 ٤: ١١ و   ٨: ٨يف دانيـال    " رياح السماء "ويبدو أن استخدام كلمة     
جند أن رياح السماء ترمز إىل العامل جبهاته األربع كما نقـرأ يف إجنيـل مـىت                 

فيجمعون خمتاريه من األربع الرياح مـن       فريسل مالئكته ببوق عظيم الصوت      "
  )٣١: ٢٤مىت " (أقصاء السموات إىل أقصائها

 واليت هجمت علـى البحـر       ٢: ٧فرياح السماء املذكورة يف دانيال      
الكبري ترمز إىل القوى اليت يستخدمها اهللا لتنفيذ مقاصده سواء يف الـسماء أو              
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الـصانع  "زمـور   على األرض،وهي بغري شك قوى مالئكية كما قال كاتب امل         
، وحنن نقـرأ يف سـفر       )٤: ١٠٤مزمور  " (مالئكته رياحاً وخدامه ناراً ملتهبة    

بعد هذا رأيت أربع مالئكة واقفني على       "الرؤيا عن رياح األرض يف الكلمات       
أربع زوايا األرض ممسكني أربع رياح األرض لكي ال ب ريح على أرض وال              

  )١: ٧رؤيا " (على البحر وال على شجرة ما

ويف اعتقادنا أن هناك مالئكة مكلفني بتنفيذ مقاصـد اهللا يف الـسماء             
  .وعلى األرض، كل فريق يقوم بعمله حبسب اخلطة اإلهلية املرسومة

أما البحر الكبري الذي ذكره دانيال، فهو البحر األبـيض املتوسـط،            
وأما ختم الغرب فيكون البحر      "٧ و   ٦: ٣٤ويتضح هذا مما جاء يف سفر العدد        

. وهذا يكون لكم ختم الـشمال     . هذا يكون لكم ختم الغرب    . لكبري لكم ختماً  ا
ويتضح كذلك مما جاء يف سـفر       " من البحر الكبري ترمسون لكم إىل جبل هور       

من الربية ولبنان هذا إىل النهر الكبري ر الفرات مجيع أرض احلثيني وإىل     "يشوع  
اقرأ أيـضاً   [). ٤: ١يشوع  " (البحر الكبري حنو مغرب الشمس يكون ختمكم      

: ٤٧، حزقيـال    ٤: ٢٣، يشوع   ٤٧ و   ١٢ و ١١: ١٥، يشوع   ١: ٩يشوع  
  .]٢٨: ٤٨ وحزقيال ٢٠ و١٩ و١٥ و١٠
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ويرمز البحر أيضاً يف مواضع أخرى من الكتاب املقـدس إىل القـوى             
آه ضجيج شـعوب كـثرية تـضج        "األممية املعادية هللا كما يقول أشعياء النيب        

وكما ) ١٢: ١٧أشعياء  " ( در كهدير مياه غزيرة    كضجيج البحر وهدير قبائل   
وأما األشرار فكالبحر املضطرب ألنه ال يستطيع أن يهدأ وتقذف          "يقول أيضاً   

: ٤٧ و   ٩ – ٧: ٤٦اقرأ أيضاً أرميـا     [) ٢٠: ٥٧أشعياء  " (مياهه محأة وطنياً  
  .]١٥ و ١: ١٧ و ١: ١٣، رؤيا ٢

بحر األبيض املتوسط   فمن وسط األمم املضطربة العائشة على شواطئ ال       
 ...خرجت احليوانات األربعة، واضطرت هذه األمم وحريها ستزايد مع األيام

ويقينا أن هذه احلرية ظاهرة اليوم بصورة ال تنكر إحدى عالمات قرب            
وتكون عالمـات يف الـشمس والقمـر        "عودة املسيح كما قال بفمه املبارك       

والناس يغشى  . مواج تضج وعلى األرض كرب أمم حبرية البحر واأل      . والنجوم
. عليهم من خوف وانتظار ما يأيت عل املسكونة ألن قوات السموات تتزعـزع            

 - ٢٥: ٢١لوقا  " (وحينئذ يبصرون ابن اإلنسان آتياً يف سحابة بقوة وجمد كثري         
٢٧(  

وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا خماف        "يقول دانيال النيب    
وكنت أنظر حىت انتتف جناحاه وانتصب      . سراألول كاألسد وله جناحا ن    . ذاك
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 ٢: ٧دانيال  " (عن األرض وأوقف على رجلني كإنسان وأعطى قلب اإلنسان        
- ٤(  

هذا احليوان األول الذي رآه دانيال كاألسد له جناحا نـسر، يرينـا             
بصورته هذه اجلالل امللكي والقوة العسكرية الباطشة، ويف ذلك الوقت البصر           

وهذا احليـوان األول يرمـز إىل       . اض اليت يتميز ا النسر    احلاد وسرعة االنقض  
  .اإلمرباطورية البابلية اليت رمز إليها التمثال العظيم بالرأس من ذهب

كيف ميكن أن يكون حلـم دانيـال نبويـاً          : وقد خيطر ببالنا السؤال   
يتحدث عن ممالك مستقبلية، بينمـا احليـوان األول الـذي رآه يرمـز إىل               

لبابلية اليت كانت عندئذ موجودة على األرض كما يؤكد دانيال          اإلمرباطورية ا 
: ٧دانيال  " (يف السنة األوىل لبيلشاصر ملك بابل رأى دانيال حلماً        "يف كلماته   

  ؟!؟)١

يقيناً أن اإلمرباطورية البابلية كانت موجودة يف الوقت الـذي         : وجنيب
 اإلمرباطورية البابلية   لكننا ال جيب أن ننسى أن     .... رأى دانيال فيه حلمه النبوي    

ويف اعتقادنـا أن وجـود      ... حني رأى امللك نبوخذ نصر حلمه النبوي أيضاً       
الرأس من ذهب يف التمثال الذي رآه امللك نبوخذ نصر، ووجود احليوان الذي             
كاألسد يف احللم الذي رآه دانيال هو إلعطاء القارئ أو السامع صورة متكاملة             
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 ١٩٦

 الـصورة   -تحكم األرض خالل أزمنة األمم      لإلمرباطوريات اليت حكمت وس   
  .اليت يراها اإلنسان، والصورة اليت يراها اهللا

وإذ حبيوان آخر ثان شبيه بالدب      ... كنت أرى : "يستطرد دانيال قائالً  
قـم  . فارتفع على جنب واحد ويف فمه ثالث أضلع بني أسنانه فقالوا له هكذا            

  ).٥: ٧دانيال " (كل حلماً كثرياً

ن الثاين كان شبيهاً بالدب، والدب أقل قوة من األسد، متاماً           هذا احليوا 
كما أن الفضة يف التمثال العظيم الذي رآه نبوخذ نصر امللك أقل قيمـة مـن                

وهنا نرى بداية التدهور يف احلكم األممي خالل أزمنة األمم هذا احلكم            . الذهب
  .الذي سيصل يف ايته إىل احلديد املختلط بالطني

ن الشبيه بالدب يرمز إىل مملكة مادي وفارس، ويشار إليهـا           هذا احليوا 
يف التمثال بالصدر والذراعني من فضة، وقد كانت هذه اململكة مكونـة مـن              

" ماداي ابن يافـت   "املادي والفارسي، والشعب املادي من نسل       .. احتاد شعبني 
، أما الشعب الفارسي فهو من أصـل آري،         )٥: ١أخبار  ١ و   ٢: ١٠تكوين  (

وقد . ١٠ من العنصر املادي، ومل يذكر أصله يف جدول األمم يف تكوين             قريب
أصبحت فارس هي القوة األكثر تسلطاً وهذا يظهر يف النبوة يف ارتفاع الـدب              
على جنب واحد وهو جنب الفارسي، أما الثالث أضلع بني أسنان الدب فهي             
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. ومصر، وليـديا  بابل،  .... تشري إىل املمالك اليت هزمها الدب املادي الفارسي       
وكانت ليديا واقعة على ساحل آسيا الصغرى عاصمتها ساردس ومن مـدا            

وقد انتصر كورش الفارسي على ملكهـا كريـسوس          أيضاً ثياترييا وفيالدلفيا،  
  .وأصبحت ليديا مستعمرة فارسية، ومل تسترد حريتها منذ ذلك احلني

وبسبب استخدام األعداد الضخمة من اجليوش الفارسية نقرأ الكلمات         
مما يؤكد مدى فداحة اخلسائر البشرية يف       ). ٥: ٧دانيال  " (قم كل حلماً كثرياً   "

  .حروب مادي وفارس

ولقد كانت النبوة دقيقة كل الدقة يف تصويرها مملكة مادي وفـارس            
مع أا كانت مملكة واحدة إال      بالصدر والذراعني من فضة يف التمثال العظيم، ف       
  . أا تكونت من شعبني أشري إليهما بالذراعني

وبعد هذا كنت أرى وإذ بآخر مثل النمر ولـه          "يستطرد دانيال فيقول    
" وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطى سـلطاناً      . على ظهره أربعة أجنحة طائر    

  )٦: ٧دانيال (

 ويف النبوة جند أن هذا      النمر وحش مفترس يتميز خبفة احلركة والذكاء،      
  .النمر له على ظهره أربعة أجنحة طائر مما يظهر سرعته الفائق احلدود
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هذا احليوان الثالث يرمز إىل اإلمرباطورية اليونانية اليت متيزت بـسرعة           
ولقد هزمت اإلمرباطوريـة    . توسعها وانقضاضها حتت قيادة اإلسكندر األكرب     

  .نظري حتت قيادة هذا اإلمرباطور الشاباليونانية أعداءها بسرعة منقطعة ال

أما أربعة رؤوس هذا النمر فهي تشري إىل تقسيم اإلمرباطورية اليونانية           
حكموا سوريا، ومـصر، ومكدونيـة،      .... بني أربعة من قادة اجليش اليوناين     

، وفيليـب  Seleucs، وسـيلوقوس  Ptolemyوأسيا الصغرى هم بطليموس     
Philip   وأنتيجونوس ،Antigonus .      ويعتقد أدوارد يونج أن األربعة رؤوس

تشري أربعة أطراف األرض، ويبىن اعتقاده على أن امللوك يشار إليهم بالقرون يف             
سفر دانيال، ويقول أن الرؤوس األربعة تشري إىل تسلط اإلمرباطورية اليونانيـة            

ومملكة ثالثة من حناس فتتسلط على كل       "على األرض كما تقول كلمات النبوة       
  ).٣٩: ٢دانيال " (ضاألر

وقد استمرت اإلمرباطورية اليونانية يف الوجود حىت هزمتـها الدولـة           
  .الرومانية

فهي ترينا سيادة اله املطلقة، فهـو الـذي         " فأعطى سلطاناً "أما عبارة   
إن رؤسـاء الـشعوب ال      ..... يعطى للملوك والرؤساء السلطة على شعوم     

  .يستطيعون السري أكثر مما مسح اهللا هلم
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إن هذا النمر اخلفيف احلركة، يسري جنباً إىل جنب مع ما رآه نبوخـذ              
وألفـت  ). ٣٢: ٢دانيـال   " (بطنه وفخذاه من حناس   "نصر يف التمثال العظيم     

النظر هنا إىل التدهور املضطرد يف احلكم العاملي من الـذهب إىل الفـضة إىل               
  .ومن األسد إىل الدب إىل النمر. النحاس

ال وقد غمرته الدهشة أمام دقة الكلمة النبويـة         ورقف دارس سفر داني   
ففي سطور قليلة كتب لنا الروح القدس كل تاريخ احلكومات          . وإجيازها البديع 

وهذا هو اإلعجـاز    " أزمنة األمم "العاملية اليت حكمت وستحكم العامل خالل       
  .الفريد الذي ال جياريه إعجاز

بع وهائل وقـوي    وبعد هذا كنت أرى يف رؤى الليل وإذا حبيوان را         "
. أكل وسحق وداس الباقي برجليـه     . وشديد جداً وله أسنان من حديد كبرية      
  ).٧: ٧دانيال " (وله عشرة قرون. وكان خمالفاً لكل احليوانات اليت قبله

سكتت النبوة عن إظهار شخصية هذا احليوان الرابع، وكل ما قالته أنه            
 أكل وسحق وداس الباقي     قوي وشديد جداً وله أسنان من حديد كبرية، وأنه        "

فاحليوان املوصوف هنا خميـف يأكـل بأسـنانه      " برجليه، وأن له عشرة قرون    
  .احلديدية، ويدوس من ال يأكله برجليه
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ساقاه مـن   "وهذا احليوان الباطش يتفق متاماً مع ساقي التمثال العظيم          
) ٣٣: ٢دانيـال   " (قدماه بعضهما من حديد والبعض مـن خـزف        . حديد

ديدية الكبرية تشري إىل القوة العسكرية الساحقة الـيت متيـز ـا             فاألسنان احل 
احليوان، وتصرفاته تعلن عن جربوته وقسوته، أما العشرة قرون فهي ترمـز إىل             
عشرة ملوك سيظهرون من الدول اليت ستحكمها هذه اإلمرباطورية األخرية يف           

ـ           دث عنـه   صورا النهائية، ويلعبون دورهم املخطط هلم مع الوحش الذي حت
يوحنا يف اإلصحاح الثالث عشر من سفر رؤيا يوحنا، ومبا أن هـذا الـوحش               

وهو أحـد أبـاطرة الدولـة       ) ١٨: ١٧ و   ٧: ١١رؤيا  (سيصعد من اهلاوية    
الرومانية إذاً ميكننا القول بأن هذا احليوان الرابع يشري إىل اإلمرباطورية الرومانية            

واليت منها سيخرج احلـاكم     ) ١: ٢لوقا  (اليت امتد ووجودها حىت زمن املسيح       
  .العاملي القادم الذي سيحكم األرض خالل الضيقة العظيمة

كنت متأمالً بالقرون وإذا بقرن آخر صغري طلع بينها وقلعت ثالثـة            "
من القرون األوىل من قدامه وإذا بعيون كعيون اإلنسان يف هذا القـرن وفـم               

لباسـه  . قدمي األيـام  كنت أرى أنه قد وضعت عروش وجلس        .متكلم بعظائم 
أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه هليب نـار وبكراتـه نـار              

ر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف ختدمه وربوات ربـوات            . متقدة
كنت أنظر حينئذ مـن اجـل       . فجلس الدين وفتحت األسفار   . وقوف قدامه 
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 أن قتل احليـوان     كنت أرى إىل  . صوت الكلمات العظيمة اليت تكلم ا القرن      
أما باقي احليوانات فرتع عنهم سلطام ولكن    . النار. وهلك جسمه ودفع لوقيد   

  )١٢ - ٨: ٧دانيال " (أعطوا طول حياة إىل زمان وقت

املنظر الذي رآه دانيال يف حلمه وسجله هنا بكلماته وهو منظر حمكمة            
ترم، ويف  السماء وقد انعقدت لتحكم على حكومات األرض وتعلن مصريها احمل         

اعتقادنا أن منظر الدينونة الذي سجله يوحنا يف سفر الرؤيا عن الدينونة األخرية             
فالديان الذي جلس على    ). ١٥ - ١١: ٢٠رؤيا  (أمام العرش العظيم األبيض     

اإللـه  "اهللا األب الذي قال عنه موسى       " القدمي األيام "عرش يف حلم دانيال هو      
والذي جاء إليه االبن،    ) ٢٧: ٣٣تثنية  " (تالقدمي ملجأ واألذرع األبدية من حت     

دانيـال  (فأعطى سلطاناً وجمداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة       
أما الديان الذي رآه يوحنا جلساً على العرش العظيم األبـيض           ) ١٤ و   ١٣: ٧

ألن اآلب ال يدين أحد بـل قـد         "اآليت لدينونة العامل الشرير     " اهللا االبن "فهو  
  .٢٢: ٥يوحنا " (أعطى كل الدينونة لالبن

واملنظر الذي رآه دانيال هو منظر الدينونة املعدة للحكومات وسـيتم           
قبل األلف السنة، أما املنظر الذي رآه يوحنا هو منظر الدينونة األخـرية بعـد               

أما اجلالس على عرش الدينونة هنا فهو القدمي        . األلف السنة وهو دينونة لألفراد    
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. اللباس األبيض يشري إىل اجلالل، والوقار، والطهر      " لباسه أبيض كالثلج  "األيام  
وعرشـه  . "وهذا يعين أنه األزيل القدمي األيـام      " وشعر رأسه كالصوف النقي   "

 ١٨: ٢٠ و   ١٨: ١٩خـروج   (والنار دائماً تـرتبط حبـضور اهللا        " هليب نار 
العرش كان  وهذا يرينا أن    " وبكراته نار متقدة  ) "٢٧ و   ١٣ و   ٤: ١وحزقيال  

وتكرار ذكر النار، يرينا أن حضور اهللا       . كأنه مركبة ملكية حييطها اد واجلالل     
اقرأ [) ٢٤: ٤تثنية  " (ألن الرب إهلك هو نار آكلة إله غيور       "هنا كان للدينونة    

ويف نفس املنظر رأى دانيال ألوف ألوف املالئكة ختدم اهللا          .]٢٩: ١٢عربانيني  
فالسماء ممتلئة  .  أي ماليني املالئكة وقوف قدامه     .وربوات ربوات وقوف قدامه   

  .باحلركة اليت ال نستطيع تصورها، وبأعداد من املالئكة ال ميكن حصرها

وجيدر بنا قبل أن نترك هذا النص أ نقول أن الوصف الـذي سـجله               
دانيال عن اهللا اآلب القدمي األيام، يقارب الوصف الذي سجله يوحنـا عـن              

وملا التفت شـبه ابـن      ..... فالتفت ألنظر " يف الكلمات    املسيح يف سفر الرؤيا   
وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف ..... اإلنسان متسر بال بثوب إىل الرجلني   

" ووجهه كالشمس وهي تضيء يف قوا     .....األبيض كالثلج وعيناه كلهيب نار    
وهذا يعين مساواة اآلب باالبن متاماً كما قال املـسيح          ) ١٦ - ١٢: ١رؤيا  (

  )٩: ١٤يوحنا " (الذي رآين فقد رأى اآلب"لفيلبس 
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وأما األسفار اليت فتحت ورآها دانيال، فهيب ليست األسـفار الـيت            
انفتحت ورآها يوحنا، فاألسفار اليت رآها دانيال كانت أسفار هذه احليوانات           

أما . احلاكمة اليت ذكرها يف نبوته، واحلكم الذي صدر ونفذ اختص ا وحدها           
ليت رآها يوحنا فقد فتحت بعد القيامة الثانية، وكانت أسفار أولئـك            األسفار ا 

: ٢٠رؤيا  . (الذين وقفوا أمام العرش العظيم األبيض وقد انفتح معها سفر احلياة          
١٢.(  

لذا ففي اعتقادي أن املنظر الذي رآه دانيال هو منظر الدينونة اليت متت             
م الذي أصدرته ونفذته هـذه   يف السماء، وهو منظر احملكمة اإلهلية هناك واحلك       

احملكمة هو حكم القضاء على احليوان الرابع الذي هلك جسمه ودفع لوقيـد             
وهكذا نـرى   ". وهو احلكم برتع السلطان عن احليوانات الثالثة األوىل       "النار  

  .اية اإلمرباطورية الرومانية كقوة سياسية وعسكرية

ليت رآها دانيـال يف     إذا كانت هذه احليوانات ا    : وهنا يعترضنا السؤال  
حلمه وحتدث عنها بإجياز يف هذا اإلصحاح تشري إىل اإلمرباطوريات املتتابعة يف            

اإلمرباطورية البابليـة، و اإلمرباطوريـة املاديـة الفارسـية، و           ..... التاريخ
وقد قضت كل إمرباطورية    ..... اإلمرباطورية اليونانية، و اإلمرباطورية الرومانية    

 بقت هذه اإلمرباطوريات الثالثـة بعـد القـضاء علـى            على سابقتها فكيف  
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وأما باقي احليوانـات فـرتع      "اإلمرباطورية الرابعة كما يسجل دانيال بكلماته       
  ).١٢: ٧دانيال (؟ "عنهم سلطام ولكن أعطوا طول حياة إىل زمان ووقت

أن اإلمرباطورية الرومانية وهي آخر اإلمرباطوريات العامليـة        : واجلواب
، والقرن الصغري أحد أباطرا وهو الذي سيقوم بالـدور األخـري يف             املذكورة

املأساة العاملية القادمة خالل الضيقة العظيمة وقد تبنت احلـضارات الـسابقة            
واملدنيات اليت متيزت ا اإلمرباطوريات اليت سبقتها ومع انتهاء سلطان هـذه            

ها بقـت إىل زمـان      اإلمرباطوريات عسكرياً إال أن حضارا ومدنيتها وديانت      
ترينا سيادة اهللا   " ولكن أعطوا طول حياة إىل زمان ووقت      "والكلمات  . ووقت

صنع من دم   "املطلقة على األمم والشعوب واحلضارات ألنه تبارك امسه وتعاىل          
واحد كل أمة من الناس يسمنون على كل وجه األرض وحتم باألوقات املعينة             

أعطوا طول حياة إىل زمـان      "ات  فالكلم) ٢٦: ١أعمال  " (وحبدود مسكنهم 
  .تعرب عن التخطيط اإلهلي احملدد بوقت معني لكل هذه اإلمرباطوريات" ووقت

كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مـع سـحب          "ويستطرد دانيال فيقول    
فـأعطى  . السماء مثل ابن اإلنسان أتى وجاء إىل القدمي األيام فقربوه قدامـه           

الشعوب واألمم واأللسنة سلطانه سـلطان      سلطاناً وجمد ملكوتاً لتتعبد له كل       
  ).١٤ و ١٣: دانيال " (أبدي ما لن يزول وملكوته ما ال نقرض
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مثل "هذه الرؤيا ترينا الرب يسوع املسيح آتياً كامللك، وحنن نراه هنا            
فهو ليس جمرد إنسان، لكنه ذلك الذي قال عنه بـولس الرسـول             " ابن إنسان 

لكنه أخلى  . سب خلسة أن يكون معادالً هللا     الذي إذا كان يف صورة اهللا مل حي       "
وإذ وجد يف اهليئة كإنسان وضع      . نفسه آخذاً صورة عبد صائراً يف شبه الناس       

  )٨ - ٦: ٢فيليب " (نفسه وأطاع حىت املوت موت الصليب

ليتم عمل الفداء العظيم، ويسحق كـل       " مثل ابن اإلنسان  "لقد صار   
فأتى وأخذ السفر مـن     "دم إىل األب    قوات الظالم، وذا أصبح له احلق أن يتق       

  )٧: ٥رؤيا " (ميني اجلالس على العرش

فأعطى سلطاناً وجمداً وملكوتاً لتتعبد له كـل الـشعوب واألمـم            "
لذلك رفعه اهللا   "وهذه الكلمات تتفق متاماً مع كلمات بول الرسول         " واأللسنة

ممـن يف   لكي جتثوا باسكم يسوع كل ركبة       . أيضاً وأعطاه امساً فوق كل اسم     
ويعترف كل لـسان أن يـسوع       . السماء ومن على األرض ومن حتت األرض      

  )١١ - ٩" ٢فيليب " (املسيح هو رب د اهللا اآلب

ال يكن لك آهلة أخـرى      ..... أنا الرب إهلك   "٢: ٢٠نقرأ يف خروج    
  ".ال تسجد هلن وال تعبدهن..... أمامي
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 ٢٠٦

  " أعطيه آلخرأنا الرب هذا امسي وجمدي ال "٨: ٤٢ونقرأ يف أشعياء 

كيف إذا أعطى هذا آليت مع سحب السماء سلطاناً وجمداً لتتعبد لـه             
  كل الشعوب واألمم واأللسنة؟

هـو  " مثل ابن اإلنسان  "إن هذا اآليت مع السحب مع كونه        : اجلواب
أيضاً الكلمة الكائن مع اآلب منذ األزل، هو الذي يقول عنه داود يف املزمـور               

مزمـور  " (مييين حىت أضع أعداءك موطئاً لقدميك     قال الرب لريب اجلس عن      "
" سلطانه سلطان أبدي ما مل يزول وملكوته ما مل ينقـرض          "هو الذي   ) ١" ١٠

مىت " (دفع إىل كل سلطان يف لسماء وعلى األرض       "متاماً كما قال اد لتالميذه      
وهـا أنـت    "وكما قال جربائيل املالك وهو يبشر العذراء مـرمي          ) ١٨: ٢٨

هذا يكون عظيماً وابن العلـى يـدعى        . لدين ابناً وتسمينه يسوع   ستحبلني وت 
وميلك على بيت يعقوب إىل األبـد وال        . ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه     

فملك املسيح مل تستطيع قوة أن تنهيه       ) ٣٢ و   ٣١: ١لوقا  " (يكون مللكه اية  
  .كما انتهت اإلمرباطوريات العظمى يف التاريخ

.  االبن فستتعبد له كل الشعوب واألمم واأللـسنة        وألن املسيح هو اهللا   
  ).١٤ – ٨: ٥رؤيا (
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 ٢٠٧

  .توقف دانيال يطلب احلقيقة من جهة احليوان الرابع اهلائل جداً

  : واآلن تعال معي لنقرأ معاً كلماته

وأما أنا دانيال فحزنت روحي يف وسط جـسمي وأفـزعتين رؤى            "
وعرفين . احلقيقة يف كل هذا   فاقتربت إىل واحد من الوقوف وطلبت منه        . رأسي

. هؤالء احليوانات العظيمة هي أربعة ملوك يقومون على األرض        . تفسري األمور 
أما قديسو العلى فيأخذون اململكة وميتلكون امللكة إىل األبد وإىل أبد اآلبدين؟            
حينئذ رمت احلقيقة من جهة احليوان الرابع الذي كان خمالفاً لكلها وهائالً جداً             

. من حديد وأظفاره من حناس وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليـه           وأسنانه  
وعن القرون العشرة اليت برأسه وعن اآلخر الذي طلع فسقطت قدامـه ثالثـة              

وكنت أنظـر  . وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أشد من رفقائه   
ـ              دين وإذا هذا القرن حيارب القديسني فغلبهم حىت جاء قدمي األيام وأعطـى ال

  .لقديسي العلى وبلغ الوقت فامتلك القديسون اململكة

أما حليوان الرابع فتكون مملكة رابعة على األرض خمالفـة          . فقال هكذا 
والقرون العشرة من هذه    . لسائر املالك فتأكل األرض كلها وتدوسها وتسحقها      

اململكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو خمالف األولني ويذل            
ويتكلم بكالم ضد العلى ويبلي قديسي العلى ويظـن أنـه يغـري             . ثة ملوك ثال
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فيجلس الدين  . األوقات والسنة ويسلمون ليده إىل زمان وأزمنة ونصف زمان        
واململكة والـسلطان وعظمـة     . ويرتعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إىل املنتهى      

وت أبـدي   ملكوته ملك . اململكة حتت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلى       
-١٥: ٧دانيـال   " (إىل هنا اية األمر   . ومجيع السالطني إياه يعبدون ويطيعون    

٢٨.(  

. طلب دانيال تفسري ما رأى، وكان ما رآه سبباً يف حزن روحه وفزعه            
فحزنت روحي  "وألول مرة نقرأ حتديداً ملكان الروح يف اإلنسان فدانيال يقول           

ئمة بذاا كما نقرأ يف سـفر       وبغري شك إن الروح خليقة قا     " يف وسط جسمي  
يقول الرب باسط السموات ومؤسس األرض وجابل روح اإلنسان يف          "زكريا  
فالروح مكاا وسط جسم اإلنسان فهي مركز العبادة        ) ١: ١٢زكريا  " (داخله
  .فيه

بشعور احلزن الذي غمر دانيال والفزع الذي مأل كيانـه اقتـرب إىل             
 اعتقادنا أنه اقترب إىل واحـد مـن         ويف) ١٠: ٧دانيال  (واحد من الوقوف    

أصحاب الرتب العليا يف السماء وطلب منه احلقيقة يف كل هذا الـذي رآه يف               
  .حلمه
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وكان أول مـا قـال إن   . وقد أخربه هذا الواحد وعرفه تفسري األمور   
احليوانات العظيمة هي أربعة ملوك يقومون على األرض، أو بتعبري آخر أربعـة             

 ممالك، وإذا عدنا إىل اإلصحاح الثاين لرأينا أن املمالـك           ممالك فال ملوك بغري   
فاحليوانات األربعة تشري إىل أربعـة      ). ٤٤ -٣٧: ٢دانيال  (وامللوك مترادفان   

ممالك تقوم على األرض، إحدى هذه املمالك وهي اململكة البابليـة كانـت             
وكـون دانيـال يقـول      ) ١: ٧دانيال  (موجودة وقت أن رأى دانيال احللم       

والتمثال العظـيم الـذي رآه      . هي من باب تغليب الكل على اجلزء      " ومونيق"
نبوخذ نصر كان حيمل ذات املعىن، فنبوخذ نصر كان موجوداً حـني أرآه اهللا              

  .حلمه العجيب املتصل باملمالك القادمة بعده
  الحيوان الرابع والقرن الصغير

ن الرابـع   كان أهم ما شغل دانيال هو دانيال هو معرفة حقيقية احليوا          
وقد راعه أن   . اهلائل، والقرون العشرة اليت برأسه، والقرن الصغري املتكلم بعظائم        

  ).٢٢ -١٩: ٧دانيال . (هذا القرن حيارب القديسني ويغلبهم

أما احليوان الرابع فتكون    " تكلم الواحد الذي اقترب إليه دانيال فقال        
األرض كلها وتدوسـها    مملكة رابعة على األرض خمالفة لسائر املمالك فتأكل         

هذه اململكة هي اإلمرباطورية الرومانية اليت كانت    ) ٢٣: ٧دانيال  ." (وتسحقها
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والنبوة تتحدث يف   . خمالفة لسائر املمالك يف قوا العسكرية، وقوانينها الصارمة       
هذا اإلصحاح عن هذه اململكة يف  صورا النهائية اليت ستكون عليها يف األيام              

وتركز النبوة حديثها يف القرن اآلخـر       . سبق مباشرة عودة املسيح   األخرية اليت ت  
الصغري الذي له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أشد من رفقائه، ويف اعتقادنا             
أن هذه العيون تشري إىل االختراعات االلكترونية احلديثة اليت متكن احلاكم مـن        

وكانت أنظر وإذا    "وتقول النبوة . التجسس على رعاياه ومعرفة خفايا أمورهم     
وذا  ترينا أن هذه احلرب ستستمر إىل أن         " هذا القرن حيارب القديسني فغلبهم    

ومـن هنـا    ) ٢٢ -٢١: ٧دانيال  (يأيت املسيح ليملك يف ملكه األلفي السعيد        
  .يتضح أن هذه النبوة ترتبط بأحداث الضيقة العظيمة

يدة ليس بدعاً يف    وانتقال النبوة من األحداث البعيدة إىل األحداث البع       
حيث غطى إمتام النبـوة     ) ٢ -١: ٦١(الكتاب املقدس، ألننا نرى هذا أشعياء       

  .ايئني األول والثاين للمسيح

والقرون العشرة مـن    "يقول الواحد الذي عرف دانيال تفسري األمور        
هذه اململكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو خمالف األولـني             

ويتكلم بكالم ضد العلى ويظن أنه يغري األوقـات والـسنة           . وكويذل ثالثة مل  
  ).٢٥ -٢٤: ٧دانيال " (ويسلمون ليده إىل زمان وأزمنة ونصف زمان
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  القرن الصغير

امللك اآلخر املسمى بالقرن الصغري سيظهر من بني أباطرة اإلمرباطورية          
 يقوم قبله عـشرة ملـوك مـن ذات        ] ١[الرومانية، ونالحظ يف ظهره ما يلي     

وامللـوك برأسـه    . اإلمرباطورية، ويذل ثالثة منهم، ويتحدون معه عند ظهوره       
وهذا يعين أنه سيكون صاحب السلطة العليا علـيهم، وهـو           ) ٢٠: ٧دانيال  (

القوة املفكرة املوجهة هلم، وهؤالء امللوك العشرة يشار إليهم أيـضاً بأصـابع             
يظن أنـه   ] ٣. [لىيتكلم بكالم ضد الع   ] ٢). [٤٤ -٤٢: ٢دانيال  (التمثال  

يسلم القديسون ليده إىل زمان وأزمنـة ونـصف         ] ٤. [يغري األوقات والسنة  
  .زمان

  ومن يكون هذا غري الدكتاتور العاملي القادم؟

من يكون غري الوحش الذي ذكر يوحنا أوصـافه يف سـفر الرؤيـا              
فرأيت وحشاً طالعاً من البحر لع سبعة       . مث وقفت على رمل البحر    "بالكلمات  

. س وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم جتـديف           رؤو
وقوائمه كقوائم دب   ) اإلمرباطورية اليونانية (والوحش الذي رأيته كان شبه منر       

 -١: ١رؤيا  )" (اإلمرباطورية البابلية (وفمه كفم أسد    ) اإلمرباطورية الفارسية (
٢.(  
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ن الصغري، سيتبىن   ومن هذا الوصف نرى أن احلاكم العاملي القادم، القر        
الفلسفة اليونانية، والقوة الباطشة الفارسية، والديانة البابليـة، ديانـة عبـادة            

ويسترعى انتباهنا أن اإلمرباطوريات القدمية تذكر بترتيـب عكـسي          . اإلنسان
فتبدأ باليونان وتنتهي ببابل مما يؤكد أن فلسفة اإلنسان ستطغى خالل حكـم             

  .اً هاماً يف تضليل اجلماهريهذا احلاكم القادم وتلعب دور

ويؤكد يوحنا يف سفر الرؤيا أن هذا احلاكم سيصعد من اهلاوية فيقول            
الوحش الذي رأيت كان وليس     ) "٩: ١١رؤيا  " (الوحش الصاعد من اهلاوية   "

  ).٨: ١٧رؤيا" (اآلن وهو عتيد أن يصعد من اهلاوية

لسابقني ويؤكد يوحنا كذلك أن هذا الوحش هو أحد أباطرة الرومان ا          
والوحش الذي كان وليس اآلن فهـو       .. الوحش الذي رأيت كان وليس اآلن     "

  ).١١ -٨" ١٧رؤيا " (ثامن وهو من السبعة وميضي إىل اهلالك

وما قيل عن جتديف القرن الصغري وحماربته احلـاكم العـاملي القـادم             
ف ففتح فمه بالتجدي  .. وأعطى فماً يتكلم بعظائم وجتاديف    "وحماربته للقديسني   

وأعطـى  . على اهللا ليجدف على امسه وعلى مسكنه وعلى الساكنني يف السماء          
أن يصنع حرباً مع القديسني ويغلبهم وأعطى سلطاناً على كل قبيلـة ولـسان              
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فسيسجد له مجيع الساكنني على األرض الذين أمساؤهم مكتوبـة منـذ            . وأمة
  .)٨ -٥" ١٣رؤيا " (تأسس العامل يف سفر حياة اخلروف الذي ذبح

  .مملكة هذا احلاكم إذاً ستشمل العامل كله بكل قبائله، ولغاته، وأممه

وسيحاول هذا احلاكم أن يغري األوقات والسنة، أي سيحاول تغـيري           
األسس اليت عاش ا الناس، كما سيحاول تغيري ناموس اهللا األزيل الذي أعطاه             

ام مقاصده وخططـه  للناس، ولعل املعىن يفيد تغيري األوقات اليت حددها اهللا إلمت       
وزمان سيادة هذا احلـاكم القـادم       ) ١٤: ١٨ -٢١: ١٧ -١٤: ١تكوين  (

: ٧دانيال  " (ويسلمون ليده إىل زمان وأزمنة ونصف زمان      "حمددة بدقة من اهللا     
، فمـدة   )٥: ١٣رؤيـا   " (وأعطى سلطاناً أن يفعل اثنني وأربعني شهراً      ) "٢٥

هلا يعلن نفسه إهلاً ويسجد     حكم هذه الطاغية سيكون ثالث سنني ونصف، خال       
  ).١١ -٣: ٢ تسالونيكي ٢اقرأ (له الساكنون على األرض 

وسيستمر هذا احلاكم يف اسـتبداده، وإيـذائهن وتقتيلـه، وإذاللـه            
  .للقديسني إىل أن يأيت الرب يسوع املسيح
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واململكة والسلطان وعظمـة    .. فيجلس الدين ويرتعون عنه سلطانه    "
ملكوته ملكوت أبدي ومجيع    . لشعب قديسي العلى  اململكة حتت السماء تعطى     

  ).٢٧ -٢٦: ٧دانيال " (السالطني إياه يعبدون ويطيعون

هنا نرى حمكمة املسيح، وقد جلس هو على كرسي القضاء، وحكـم            
  ).٢٢: ٧دانيال " (وأعطى الدين لقديسي العلى"لصاحل القديسني 

العظمـة  وبالقضاء على الوحش، وببدء مملكة من نوع جديد تتميـز ب     
مزمـور  (والعدل واجلالل، وفيها يكون الرب يسوع هو معبود مجيع السالطني        

١٢ -٧: ٢.(  

أما أنا دانيال فأفكاري أفزعتين كـثرياً       "خيتم دانيال اإلصحاح بكلماته     
  ".وتغريت على هيئيت وحفظت املر يف قليب

ومن ذا الذي يتصور مدى اآلالم واالضطهاد الذي ينتظـر أولئـك            
لذين سيعيشون يف فترة الضيقة العظيمة حتت حكـم الـوحش، وال       القديسني ا 
  !ميتلئ فزعاً؟
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  الفصل الثامن

  الملك الجافي الوجه
  لغة هذا اإلصحاح

ابتدأ من العدد األول يف اإلصحاح الثامن من سفر دانيـال، جبـد أن              
ويبدو أن سبب االنتقال من اللغة اآلرامية وهـي         . دانيال يستخدم اللغة العربية   

إىل اللغة العربانية وهو لغة الشعب القدمي هو        . ة اليت عم استخدامها يف بابل     اللغ
أن اإلصحاحات القادمة يف سفر دانيال تتعامل بصورة مركزة مع النبوات اليت            

  .هلا عالقة مباشرو مع الشعب القدمي ومبلكوت اهللا
  زمان ومكان رؤية دانيال الثانية 

مللك ظهرت يل أنا دانيال رؤيا بعد       يف السنة الثالثة من ملك بيلشاصر ا      "
فرأيت يف الرؤيا وكان يف رؤياي وأنـا يف شوشـان           . اليت ظهرت يف االبتداء   

: ٨دانيال  " (ورأيت يف الرؤيا وأنا عند ر أوالي      , القصر الذي يف والية عيالم    
٢ -١.(  

يسجل دانيال بكلماته زمان ومكان الرؤيا اليت رآها، ويعلن أا رؤيـا         
أما زمان هذه الرؤيا الثانية فهو السنة الثالثة        ".  اليت ظهرت يف االبتداء    بعد"ثانية  
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من ملك بيلشاصر، أي قرب اية اإلمرباطورية البابلية، وبعد سنتني من زمـان             
وجيدر بنا أن نالحظ أنه يف اإلصحاح       . احللم الذي سجله يف اإلصحاح السابع     

 هذا اإلصحاح فقد رأى رؤيا      أما يف . السابع رأى دانيال حلماً وهو على فراشه      
وهو مستيقظ ومكان الرؤيا عند ر أوالي، وهو جمرى مائي، ماؤه بلون الدم             

موقعه مدينة شوشان، أو شوشن وهي املدينة الـيت         " اشور بانيبال "كما يقول   
والواقعة يف  ) ١" ١حنميا  (ويف سفر حنميا    ) ١٥: ٣استري  (ذكرت يف سفر استري     

  .والية عيالم

  
  اتهاالرؤية ذ

يضيف دانيال بكلماته النبوية يف هذا اإلصحاح تفاصيل جديـدة هلـا         
أمهيتها، فبينما احللم الذي رآه يف اإلصحاح السابع يف السنة األوىل لبيلـشاصر             
ملك بابل يقدم املمالك األربع اليت ذكرت أوالً يف حلم امللك نبوخذ نـصر يف               

ىل النحاس، على احلديـد     التمثال العظيم الذي تدرج من الذهب إىل الفضة، إ        
بينما هو يقدم هذه املمالك يف صورة أربعة حيوانـات          . املختلط خبزف الطني  

ويوجه االلتفات بصورة خاصة إىل احليوان الرابع الذي يشري إىل اإلمرباطوريـة            
فإنه . الرومانية وعلى األخص يف صورا النهائية عند ظهور وحش سفر الرؤيا          
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يت حنن بصدد شرحها يف هذا الفصل يوجـه االلتفـات           يف هذه الرؤيا الثانية ال    
اإلمرباطوريـة املاديـة والفارسـية،      .. خاصة إىل اإلمرباطوريتني الثانية والثالثة    

  .واإلمرباطورية اليونانية

وقبل أن نستطرد يف شرحنا حملتويات هذا اإلصحاح نقول أن التـاريخ            
يرينا أن سفر دانيال    " رالسنة الثالثة من ملك بيلشاص    " الذي ذكره دانيال وهو     

مل يكتب بترتيب تارخيي، فاإلصحاح اخلامس الذي يسجل اية اإلمرباطوريـة           
البابلية كتب يف السفر قبل اإلصحاح الثامن الذي سجل فيه دانيال رؤياه الثانية             

  .اليت رآها خالل ملك بيلشاصر

ظهـرت يل أنـا     "كذلك نقول أن ذكر دانيال المسه بصيغة املـتكلم          
يؤكـد  ) ١٥: ٨دانيـال   " (وكان ملا رأيت أنا دانيال    ) "١: ٨دانيال  " (لدانيا

  .وحدة السفر، كما يؤكد أن كاتبه هو دانيال النيب
  الكبش ذو القرنين

فرفعت عيين ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان والقرنان           "
  ).٣: ٨دانيال " (عاليان والواحد أعلى من اآلخر واألعلى طالع أخرياً
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ظهر دقة النبوة يف وصف الكبش، فمع أنه كبش واحـد إال أن لـه               ت
دانيـال  (هذا الكبش يشري إىل اإلمرباطورية املادية الفارسية كما نقرأ يف           . قرنان
وهـذا  " أما الكبش الذي رأيته ذا القرنني فهو ملوك مادى وفـارس          ) "٢٠: ٨

  ).٣٢: ٢يال دان(يتفق مع الصدر والذراعني يف التمثال الذي رآه نبوخذ نصر 

والكبش له قرنان والقرنان عاليان والواحد أعلى من اآلخر واألعلـى           
  .طالع أخرياً

القرن األعلى هو فارس، واألدىن هو مادى، وطلوع القـرن األعلـى            
أخرياً يرينا أن الفارسيني جاؤا إىل مركز القوة بعد املاديني، وأخـذوا مكـان              

  .م امللك كورشالقيادة والسيطرة يف اإلمرباطورية حتت حك

رأيت الكبش ينطح غرباً ومشاالً وجنوباً فلم يقف حيوان قدامـه وال            "
  ).٨:٤دانيال " (منقذ من يده وفعل كمرضاته وعظم

والنبوة ترينا كيف وسعت اإلمرباطورية الفارسية حدودها من بالدها         
قة  واملنط األصلية حنو الغرب إىل سوريا وأسيا الصغرى، وحنو الشمال إىل أرمينيا          

وتعلن النبوة أنـه مل  . ، وحنو اجلنوب، إىل مصر واحلبشةالواقعة حول حبر قزوين 
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تقف قوة أمام اإلمرباطورية الفارسية، ومل يكن هناك من ينقذ الـشعوب مـن              
  .سطوا حىت بلغت ايتها
  تيس المعز

وبينما كنت متأمالً إذا بتيس من املعز جاء من الغرب على وجه كل             "
  ).٥: ٨دانيال " (رض وللتيس قرن معترب بني عينيهاألرض ومل ميس األ

كان دانيال يتأمل ما يرى، وإذا به يرى تيساً من املعز جاء من الغرب              
وقد أعلن املالك جربائيل لدانيال مـا       . على وجه كل األرض ومل ميس األرض      

والتيس العايف ملك اليونان والقرن العظيم الذي بني        "يشري إليه هذا التيس فقال      
  ).٢١: ٨دانيال " (نيه هو امللك األولعي

ذا عرفنا أن تيس املعز يشري إىل اإلمرباطورية اليونانيـة، إمرباطوريـة         
النحاس يف التمثال الذي رآه نبوخذ نصر، وعرفنا كذلك أن القـرن املعتـرب              
العظيم يف هذه اإلمرباطورية هو أول ملك وسع حـدودها، هـو اإلسـكندر              

  .بعد اغتيال أبيه امللك فيليب ملك مكدونيةاألكرب الذي توىل احلكم 

وجاء إىل الكبش صاحب القرنني الذي رأيته واقفاً عند النهر وركض           "
ورأيته قد وصل إىل جانب الكبش فاستشاط عليـه وضـرب           . إليه بشدة قوته  
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الكبش وكسر قرنيه فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه وطرحـه علـى              
  ).٧ -٦: ٨دانيال " (نقذ من يدهاألرض وداسه ومل يكن للكبش م

قام امللك اإلسكندر األكرب بعد توليه احلكم بقيـادة جيـشه لغـزو             
اإلمرباطورية الفارسية انتقاماً منها بسبب غزوها السابق لليونان، وبعـد عـدة            
محالت موفقة، رائعة، حامسة، قضى اإلسـكندر األكـرب متامـاً علـى قـوة       

يشري إىل سرعة انقـضاض     " ومل ميس األرض    "والتعبري  . اإلمرباطورية الفارسية 
  .جيوش االسكندر اخلاطفة يف غزواته

ونقول أنه كان من تدبري اهللا أن تعد غزوات اإلسكندر الطريق النتشار            
اللغة اليونانية حول املنطقة الشرقية للبحر األبيض املتوسط، واستخدام هذه اللغة           

  .الدقيقة التعبري يف كتابة العهد اجلديد

م تيس املعز جداً وملا اعتز انكسر القرن العظيم وطلع عوضاً عنه            فتعظ"
  ).٨: ٨دانيال " (أربعة قرون معتربة حنو رياح السماء األربع

يقف دارس سفر دانيال متعجباً من الدقة املتناهية لكلمـات النبـوة،            
فالنبوة تتحدث عن عظمة اإلمرباطورية اليونانية، إمرباطورية الفلسفة وأسـاطري          

وملا اعتـز انكـسر     "هلة، مث تنتقل بدقتها الرائعة إىل القرن العظيم فتقول عنه           اآل
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. وهذا ما حدث متاماً إلمرباطورية االسكندر األكرب ولشخصه       ".. القرن العظيم 
فلقد كان االسكندر بكل يقني أحد عباقرة القادة العسكريني يف التاريخ، وكان            

ود الدولة اهللينية اليونانيـة لبـدء       يف الثانية والعشرين من عمره عندما عرب حد       
وتقول أسطورة حتكي عنه أنه بكي ألنه مل جيد أرضاً أخرى           . غزواته العسكرية 

 ٣٢٣إذ مات يف بابل سنة      " االسكندر"وقد انكسر هذا القرن العظيم      . يغزوها
وبعد موته، وبعد سنوات مـن      . قبل املسيح وهو يف الثالثة والثالثني من عمره       

د جيشه، قسم أربعة من قادة اجليش اإلمرباطورية اليونانية فيمـا           احلرب بني قوا  
  : وهذا هو التقسيم الذي مت.. بينهم

  مكدونية حتت سيطرة كاساندر] ١[

  آسيا الصغرى حتت سيطرة ليسيماخوس] ٢[

  سوريا حتت سيطرة سيلقوس] ٣[

  مصر حتت سيطرة بطليموس ] ٤[

ومت التفـسري   "  األربع حنو رياح السماء  "وهكذا تقسمت اإلمرباطورية    
 وقـام   - أي االسكندر األكرب   –وإذ انكسر   " الذي قاله املالك جربائيل لدانيال      
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: ٨دانيال  " (أربعة عوضاً عنه فستقوم أربعة ممالك من األمة ولكن ليس يف قوته           
٢٢.(  

  الملك الجافي الوجه

ومن واحد منها خرج قرن صغري وعظم جداً حنو اجلنـوب وحنـو             " 
  )٩: ٨دانيال " (فخر األراضيالشرق وحنو 

بينما نقرأ يف اإلصحاح السابع عن قرن صـغري آخـر خـرج مـن               
: ٧دانيـال   " (وقلعت ثالثة من القرون األوىل من قدامه      "اإلمرباطورية الرومانية   

أي القادة  .. جند أن هذا القرن الصغري خرج من واحد من القرون األربعة          ). ٨
اليونانية فيما بينهم، ويهمنا من هؤالء القادة       األربعة الذين قسموا اإلمرباطورية     

والتـاريخ  . بطليموس الذي حكم مصر، وسيلقوس الذي حكم سوريا       : اثنني
النبوي هلذين الدولتني معطى ببعض التفصيل يف اإلصحاح احلادي عشر مـن            

  .سفر دانيال

، وهـو   "القرن الصغري "وتنتقل النبوة يف اإلصحاح الثامن إىل شخص        
  .ساللة السلوقينيالذي خرج من 
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" أنطاكيـة "لقد أسس سيلقوس عاصمة ملكه يف مدينة جديدة أمساها          
وقد اشتهرت هذه املدينة يف زمن العهد اجلديد        " ختليداً لذكرى أبيه انطيوخوس   

) ٢٦: ١١أعمـال   " (ودعي التالميذ مسيحيني يف أنطاكية أوالً     "إذ نقرأ عنها    
 -١: ١٣أعمال  (لته التبشريية   وكانت املركز الذي بدأ منه بولس الرسول رح       

٣.(  

هذا القرن الصغري الذي خرج من ساللة السلوقيني، مسي يف النبوة ذا            
وهناك مجاع يكون   . االسم ألنه خرج من حالة كونه صغرياً إىل مركز العظمة         

امللك اجلايف الوجـه،    " انطيوخوس ابيفانس "تاماً على أن هذا القرن الصغري هو        
وهو يظهر مرة أخرة يف النبوة      ). ٢٥ -٢٣: ٨دانيال  ( يف   والذي وصفته النبوة  

  . يف إلصحاح احلادي عشر

وال جيب أن خنلط بأية صورة بني القرن الصغري املذكور يف اإلصحاح            
فـالقرن الـصغري يف     . السابع، والقرن الصغري املذكور هنا يف اإلصحاح الثامن       
لرابـع، اإلمرباطوريـة    القرن السابع سيظهر من بني القرون العشرة للحيوان ا        

أما القرن الصغري يف اإلصحاح الثامن فقـد        . الرومانية، ومازال ظهوره مستقبالً   
ظهر من أحج أقسام اإلمرباطورية اليونانية وقد ظهر فعالً يف التـاريخ باسـم              

، مع أن ظهوره كان مازال يف املستقبل حـني كتـب            "انطونيوخوس ابيفانس "
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هـذا القـرن    . اته بالنسبة إلينا تعبرياً تارخيياً قدمياً     دانيال نبوته، أما اآلن فإن حي     
عظم جداً حنو اجلنوب والـشرق وحنـو فخـر          " انطيوخوس ابيفانس "الصغري  
وفخر األراضي اسم كتايب لفلسطني كما نقرأ يف سفر حزقيال عـن            . األراضي

يف ذلك اليوم رفعت هلم يدي ألخرجهم من أرض مـصر إىل            "الشعب القدمي   
حرقيـال  " (سستها هلم تفيض لبناً وعسالً هي فخر كل األراضي        األرض اليت جت  

  ].١٦: ١١ ودانيال ١٩: ٣اقرأ أيضاً أرميا ) [٦: ٢٠

أرض " فخر األراضـي  "جهوده ضد   " انطيوخوس ابيفانس "وقد ركز   
  .كنعان، أرض إسرائيل ولذا أعطته النبوة هذه األمهية

النجـوم إىل   وتعظم حىت إىل جند السموات وطرح بعضاً من اجلند و         "
األرض وداسهم، وحىت إىل رئيس اجلند تعظم وبه أبطلت احملرقة الدائمة وهدم            

وجعل جند على احملرقة الدائمة باملعصية فطرح احلـق علـى           . مسكن مقدسه 
  ).١٢ -١٠: ٨دانيال " (األرض وفعل وجنح

تعبري جمازي عن الشعب القدمي كما قال الرب ملوسى         " جند السموات "
مع لكما فرعون حىت أجعل يدي على مصر فأخرج أجنـادى           وال يس "وهرون  

ويف سـفر   ) ٤: ٧خروج  " (شعيب بين إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة       
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واألجناد الذين يف السماء كـانوا      "رؤيا نقرأ عن القديسني العائدين مع الرب        
  ).١٤: ١٩رؤيا " (يتبعونه على خيل بيض البسني بذا أبيض ونقياً

. سم جمازي للقديسني الذين ردوا كـثريين إىل الـرب         أما النجوم فهي ا   
يهـوذا  " (جنوم تائهة حمفوظ هلا قتام الظالم إىل األبد       "فبينما املدعني اإلميان هم     

" كالكواكب إىل أبـد الـدهور     " فإن الذين ردوا كثريين إىل الربيضيئون       ) ١٣
فأنطيوخوس ابيفانس تعظم على القديسني أجنـاد الـرب،         ) ٣: ١٢دانيال  (
فازداد يف غرور كربيائـه     . طرح بعضاً من اجلند والنجوم إىل األرض وداسهم       و

أنا رئيس جنـد    "الذي ظهر ليسوع وقال له      " رئيس اجلند "فتعظم على الرب    
  ).١٤: ٥؛يسوع " الرب

وقد أبطل انطيوخوس احملرقة الدائمة إمعانـاً يف اضـطهاده األسـود            
: ٦الويـني   ( إىل احملرقة اليومية     للشعب القدمي، واحملرقة الدائمة تشري ليس فقط      

وذا أوقف كل   . بل إىل كل احملرقات الدائمة اليت تقدم على املذبح        ) ١٣ -١٢
وهدم "أنواع اخلدمة يف اهليكل، وقد عبر دانيال يف نبوته عن هذا العمل بكلماته     

خـروج  (ومسن مقدسه هو املسكن الذي عينه الرب لعبادته         ". مسكن مقدسه 
١٧: ١٥.(  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٢٦

" مـورير   "وقـد شـرح     "  جند على احملرقة الدائمة باملعصية     وجعل"
هذا النص بأن عدداً من اإلسرائيليني ارتدوا عن الرب مع          " كيل"و" هافرنك"و

لكنين أرى يف النص أن انطيوخوس ابيفانس جعل حراسة         . إبطال احملرقة الدائمة  
وحتديه هللا  بوليسية على اهليكل وهو مكان تقدمي احملرقة الدائمة، بسبب معصيته           

واحلـق هـو    "... فطرح احلق على األرض وفعل وجنح     . "ولكل ما هو مقدس   
والذين يسجدون له   . اهللا روح "عبادة اهللا احلي كما قال يسوع للمرأة السامرية         

وقد جنـح انطيوخـوس     ). ٢٤: ٤يوحنا  " (فبالروح واحلق ينبغي أن يسجدوا    
  .ابيفانس فيما فعل حىت حان وقت ايته

   وثالث مئة صباح ومساءمدة األلفين

فسمعت قدوساً واحداً يتكلم فقال قدوس واحد لفالن املـتكلم إىل           "
مىت الرؤيا من جهة احملرقة الدائمة ومعصية اخلـراب لبـذل اجلنـد والقـدس         

 -١٣: ٨دانيال  " (فقال يل إىل ألفني وثالث مئة صباح فيتربأ القدس        . مدوسني
  ز\٩\\\١٤

فقد مسـع   . رئية إىل األصوات املسموعة   تنتقل الرؤيا اآلن من الصور امل     
، هذا القدوس هو مالك من املالئكة القديـسني         "قدوساَ واحداَ يتكلم  "دانيال  

فأجـاب مـالك    "، وحنن جند حديثاً مماثالً يف سفر زكريا         )٣١: ٢٥اقرأ مىت   (
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يا رب اجلنود إىل مىت أنت ال ترحم أورشليم ومدن يهـوذا الـيت        . الرب وقال 
تكلم هذا املالك وإذا مبالك     ). ١٢: ١زكريا  " ( السبعني سنة  غضبت عليها هذا  

آخر يسأله عن الزمن الذي تستغرقه حوادث الرؤيا، وإبطال احملرقة الدائمـة،            
  ودياسة جند الرب؟

إىل ألفني  "وقد رد املالك ال على املالك الذي سأله بل على دانيال قائالً             
هذه هي املدة الـيت     ). ١٤: ٨دانيال  " (وثالث مئة صباح ومساء فيتربأ القدس     

حددا النبوة الضطهاد انطيوخوس ابيفانس للشعب القدمي وحرمانه من عبادة          
  .إهله

فقال بعضهم إن   . كثريون من املفسرين ختبطوا يف شرحهم يف هذه املدة        
وهـؤالء  .  سنة باعتبار أن اليـوم سـنة       ٢٣٠٠ صباح ومساء هي     ٢٣٠٠ال  

نيال من وقت وجوده باأليام األخـرية الـيت         املفسرون حاولوا أ يربطوا نبوة دا     
  .تسبق ايء الثاين للمسيح

لكن الكلمة العربية هلذه احلقبة الزمنية حترسنا من الوقوع يف هذا اخلطأ            
 صباح ومساء وهي بالقطع     ٢٣٠٠إذ ترينا أن املدة هي أيام حرفية فهي حرفياً          

ت تقدم على املذبح كـل      تشري إىل املدة اليت توقفت خالهلا احملروقات اليت كان        
  .صباح ومساء يومياً يف العبادة الطقسية اليهودية
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 ٢٢٨

وهذه املدة ألفان وثالث مئة صباح ومـساء هـي مـدة اضـطهاد              
انطيوخوس ابيفانس للشعب القدمي، وقد أعطى انطيوخوس لنفسه اسم ابيفانس          

 قبل املسيح إىل سـنة      ١٧١وقد استمر االضطهاد من سنة      " ايد"الذي معناه   
وانتهت مدة االضطهاد بثورة اليهود اليت قادها كاهن شـيخ          .  قبل امليالد  ١٦٥

وقد صار أوالد ماتاسياس القادة العـسكريني هلـذا التمـرد           . امسه ماتاسياس   
، وقـد عـرف     "املطرقة"والسيما يهوذا الذي لقب باسم يهوذا املكاىب ومعناه         

  .إتباع يهوذا املكاىب يف التاريخ باسم املكابيني

طرد يهوذا املكاىب الغزاة الوثنيني، وطهر اهليكـل،        . م. ق ١٦٥سنة  يف  
واحتفل ذا احلادث بتأسيس عيد التجديد لذكراه، وهو العيد املذكور يف زمن            

: ١٠يوحنـا   (العهد اجلديد خالل مدة خدمة ربنا يسوع املسيح على األرض           
٢٢.(  

ومتت ولقد مات انطيوخوس ابيفانس مبرض خطري جاء كعقاب من اهللا      
  ).٢٥: ٨دانيال " (وبال يد ينكسر" فيه كلمة النبوة 

الـدكتاتور  "لقد أطلق بعض املفسرين على انطيوخوس ابيفانس اسم         
وذلك لتشابه أفعال وتصرفاته ألفعال وتصرفات الدكتاتور       " العاملي للعهد القدمي  
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 ٢٢٩

ولكـن علينـا أن ال خنلـط بـني          ). ٨ -١: ١٣رؤيـا   (القادم املذكور يف    
  .الشخصيتني

  حرآة المالئكة في سفر دانيال

وكان ملا رأيت دانيال الرؤيا وطلبت املعىن إذا بشبه إنسان واقف قباليت            
 فهـم هـذا الرجـل    لومسعت صوت إنسان بني أوالى فنادى وقال يا جربائي  

حركت الرؤيا فكر دانيال، وحـاول أن يفهـم         ) ١٦ -٥: ٨دانيال  " (الرؤيا
ادعين فأجيبـك   " قلبه إىل اهللا ليشرح له املعىن        املعىن، ولعله يف ذلك الوقت رفع     

وإذا به يرى شبه إنـسان      ) ٣: ٣٣ارميا  " (وأخربك بعظائم وعوائص مل تعرفها    
هذا الذي جاء يف شبه إنسان كان هو جربائيل املالك، وقد قـال             . واقف قبالته 

ه إذا بالرجل جربائيل الذي رأيت    .. وبينما أن أتكلم وأصلي   "عنه دانيال فيما بعد     
وهذه أول مرة   ) ٢١ -٢٠: ٩دانيال  ٠" يف الرؤيا يف االبتداء مطاراً واغفاً ملسىن      

 -٢٠: ٩يف دانيـال    (مث ذكر بعدئذ    ) ١٦: ٨دانيال  (يذكر فيها اسم جربائيل     
وهو أحد مالكني نعرف    ). ٢٦ -١٩: ١لوقا  (وذكر يف العهد اجلديد يف      ) ٢١

  ".ميخائيل" دانيال هو امسيهما، واملالك الثاين املذكور باالسم يف سفر

ويهمنا هنا أن نقول أن سفر دانيال ميوج حبركة املالئكة كسفر رؤيـا             
يوحنا، ففي اإلصحاح السادس نرى مالكاً يقضي الليلة مع دانيـال يف جـب              



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٣٠

ألوف ألوف خيدمـه    "، ويف اإلصحاح السابع نقرأ عن       )٢٢: ٦دانيال  (األسود  
 ويف اإلصحاح الثامن نـسمع      )١٠: ٧دانيال  " (وربوات ربوات وقوف قدامه   

 -١٣: ٨دانيال  (قدوساً يتكلم إىل قدوس آخر، مث نرى ونسمع جربائيل املالك           
: ٩دانيال  (، ويف اإلصحاح التاسع نرى ونسمع جربائيل أيضاً         )١٧ -١٦ -١٥
ويف اإلصحاح العاشر نقرأ عن ميخائيل واحد من الرؤساء األولني          ) ٢٢ -٢١

 الثاين عشر نقرأ عن ميخائيل الرئيس العظيم        ويف اإلصحاح ) ١٣: ١٠دانيال  (
  ).١: ١٢دانيال (

رأى دانيال جربائيل يف شبه إنسان، ومسع صوت إنسان ينادي جربائيل           
كان هذا الصوت هو صـوت اهللا       " يا جربائيل فهم هذا الرجل الرؤيا     "آمراً إياه   

ت صاحب السلطة العليا، والذي يأمر املالئكة فيفعلون أمره عند مسـاع صـو            
وهكذا أطاع جربائيل املالك األمر اإلهلي الـصادر        ) ٢٠: ١٠٣مزمور  (كالمه  
فقـال يل   . فجاء إيل حيث وقفت وملا جاء خفت وخررت على وجهي         . "إليه

ومـع أن املـالك     ). ١٧: ٨دانيال  " (إن الرؤيا لوقت املنتهى   . افهم يا ابن آدم   
يطر على دانيـال    جربائيل ظهر لدانيال يف شبه صورة إنسان، إال أن اخلوف س          

حىت دفعه للسقوط على وجهه، ألنه كمخلوق ساقط ال يـستطيع أن حيتمـل              
مواجهة القداسة الكاملة اليت ظهرت له يف املالك، وسقوطه على وجهه يعـين             

ونقرأ عن زكريا أنه عندما رأى جربائيـل يف اهليكـل           . إدراكه لعدم استحقاقه  
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ك نقرأ أ،ه عنـدما وقـف       ، وكذل )١٢: ١لوقا  " (اضطرب ووقع عليه خوفاً   "
) ٢:٩لوقـا   " (خافوا خوفاً عظيماً  "مالك الرب أمام الرعاة عندما ولد املسيح        

  .فاملخلوق الترايب يصعب عليه مواجهة سكان العامل السماوي

دانيال " (إن الرؤيا لوقت املنتهى   . افهم يا ابن آدم   "قال جربائيل لدانيال    
ملنتهى هنا هو اية هذا الدهر      وقد يظن القارئ السطحي أن الوقت ا      ) ٢٧: ٨

وقال هاأنذا أعرفك ما يكون يف آخـر        "  يريق نوراً على املعىن      ١٩ولكن عدد   
ويف آخر مملكتـهم  " نوراً أكثر ٢٣مث جند يف عدد   " ألن مليعاد االنتهاء  , السخط

  ".عند متام املعاصي يقوم ملك جايف الوجه وفاهم احليل

إن الرؤيا لوقـت    " الكلمات   ووضع هذه النصوص معاً يوضح لنا معىن      
فوقت املنتهى يشري إىل الوقت الذي يسمح فيه الرب بوقـوع الـذي             " املنتهى

واالضطهاد على إسرائيل بسبب معاصيهم اليت مألت مكيال آثـامهم وذلـك            
خالل حكم انطيوخوس ابيفانس امللك اجلايف الوجه أي القاسـي يف منظـره،             

 ملكه يف احلقبة األخرية حلكم السلوقيني       والذي ال خيضع لعاطفة إنسانية، ويأيت     
وقد كان ملكاً سياسياً من طراز فريد، وكانت لديه القدرة علـى            . يف سوريا 

إخفاء خططه عن طريق الكالم الغامض وذا وصل إىل أهدافه ولذا أمسته النبوة             
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يهلك عجباً وينجح ويفعل ويبيد     . وتعظم قوته ولكن ليس بقوته    " "فاهم احليل "
  ).٢٤: ٨دانيال " ( وشعب القديسنيالعظماء

وتعين هذه الكلمات أن انطيوخوس ابيفانس تعظم قوتـه بالـسماح           
اإلهلي، وقد تعين أيضاً أا تعظم باحليل السياسية ولـيس بـالقوة الذاتيـة أو               

وانطيوخوس ابيفانس سيهلك الكثريين بصورة تدعو للعجب، ويبيد        . العسكرية
 الذين تصفهم النبـوة يف   كما يبيد اإلسرائيليني   العظماء وهم أعداءه السياسيني،   

وحبذاقته ينجح أيـضاً املكـر يف يـده         ". "شعب القديسني "ذلك الوقت بأم    
ويتعظم بقلبه ويف االطمئنان يهلك كثريين ويقوم على رئيس الرؤساء وبال يـد             

  ).٢٥: ٨دانيال " (ينكسر

. تخدمهوتعين هذه الكلمات أنه بسبب ذكائه سينجح املكر الذي يس         
ويف االطمئنان يهلك   . ويتعظم بقلبه اململوء بالكربياء فيبتكر خططاً لتمجيد ذاته       

متاماً . كثريون أي يأيت على املطمئنني ويهلكهم دون أن يتوقعوا هجومه عليهم          
جاؤا إىل اليش شـعب مـستريح مطمـئن         "كما فعل سبط دان يف القدمي إذ        

ويقوم علـى   ) "٢٧: ١٨قضاة  " (وضربوهم حبد السيف وأحرقوا املدينة بالنار     
ــنه  ) ١١: ٨دانيـال   (إي على اهللا ذاته الذي نقرأ عنه يف         " رئيس الرؤساء 
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". فيجدف عليه ويستهني بناموسه ويذل شعبه وبال يد ينكـسر         " "رئيس اجلند "
  .إذ ضربه الرب مبرض خطري قضى عليه كما ذكرنا فيما سبق

  "فرؤيا املساء والصباح اليت قيلت هي حق"

  لرؤيا اليت رآها يف الصور املرئيةأي ا

  .والرؤيا اليت مسعها ورآها يف الكلمات املسموعة

أما أنت فاكتم الرؤيا ألـا      "ويقول جربائيل لدانيال يف اية حديثه له        
ومعىن اكتم الرؤيا حيمل معىن حفظها أليـام        ) ٢٦: ٨دانيال  " ( كثرية أيامإىل  

  .ة للقديسنيكثرية، ألن كلماا ستكون سبب قوة وتعزي

. وأنا دانيال ضعفت وحنلت أياماً مث قمت وباشرت أعمـال امللـك           "
  ).٢٧: ٨دانيال " (وكنت متحرياً من الرؤيا وال فاهم

لقد كان التأثري النفسي هلذه الرؤيا من القوة حبيث أضـعف دانيـال،             
  .وحنل أياماً إىل أن استعاد قوته وعاد إىل أعماله

. مطبوعة يف ذهن دانيال ومألته حـرية      ولقد استمرت حمتويات الرؤيا     
وجنـد  . ألن الرؤيا تتحدث عن أحداث ستتم يف املستقبل البعيد فإنه مل يفهمها           



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٣٤

وأنا مسعـت ومـا     ) "٨: ١٢دانيال  (اعتراف دانيال بعدم فهمه مرة أخرى يف        
  "فهمت

بغري افتخار بشري، أو غرور إنساين ميكننا       "يقول دكتور فريد مارتن     
 الذي يدرس كلمات النبوة بتفكري وفهم وخـضوع للـروح           القول بأن املؤمن  

ألن املـؤمن احملـب     . القدس، ميكنه فهم نبوات دانيال أكثر من دانيال نفـسه         
  :للكلمة النبوية له ثالث امتيازات مل تكن لدانيال

  .اإلمتام التارخيي لكثري من أجزاء هذه النبوات: أوهلا

  .يف املسيحالعهد اجلديد بكماله بإعالن اهللا : ثانياً

سكىن الروح القدس الذي هو مفسر الكلمة كما أنه هو الـذي            : ثالثاً
  .أوحى ا

وال يفهم أحد األشرار لكـن      "... نقرأ يف ختام سفر دانيال الكلمات       
  ).١٠: ١٢دانيال " (الفامهون يفهمون

أما اعتراف دانيال بعدم فهمه وقت إعطائه النبوة فهو يؤكد لنا صدق            
الذين أعلن هلم أم ليس ألنفسهم بل لنـا     "ول عن األنبياء    كلمات بطرس الرس  
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 ٢٣٥

عاملني "بل أيضاً صدق كلماته     ) ١٢: ١ بطرس   ١" (كانوا خيدمون ذه األمور   
ألنه مل تأيت نبوة قـط      . هذا أوالً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسري خاص         

 ٢" (مبشيئة إنسان بل تكلم أناس اهللا القديسون مسوقني من الـروح القـدس            
  ).٢١ -١:٢٠بطرس 
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 ٢٣٦

  الفصل التاسع

  السبعون أسبوعًا

نعرف من مطلع اإلصحاح التاسع يف سفر دانيال أن نبوات دانيـال مل        
تأت دفعة واحدة بل استغرقت عدة سنني فاحللم األول الذي رآه دانيـال، رآه              

والرؤيا الثانية ظهرت لدانيال يف السنة الثالثـة        . يف السنة األوىل لبيلشاصر امللك    
أما احلديث عن السبعني أسبوعاً فقد جـاء يف الـسنة األوىل            . مللك بيلشاصر 

وأكـرب  . لداريوس املادي، الذي يقال أن كورش ملكه على مملكة الكلـدانيني          
الظن أن دانيال يف ذلك الوقت كان قد أصبح شيخاً ولكنه كان يف شيخوخته              

ة مستمرة مل   لقد كانت شركته مع اهللا شرك     .رجل الكتاب كما كان يف شبابه     
  .وما أحلى العمر الذي يقضى يف شركة دائمة مع الرب. تنقطع

  .واآلن إىل كلمات اإلصحاح التاسع

ويف السنة األوىل لداريوس بن أحشو يرش من نسل املـاديني الـذي             "
يف السنة األوىل من ملكه أنا دانيال فهمـت مـن           . ملك على مملكة الكلدانيني   

ها كلمة الرب إىل ارميا النيب لكمالة سـبعني         الكتب عدد السنني اليت كانت عن     
  ).٢ -١: ٩دانيال " (سنة على خراب أورشليم
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 ٢٣٧

واضح أن دانيال كان يفحص كتب األنبياء يف العهد القدمي، ويقيناً أنه            
كان يؤمن بصدق وحرفية النبوات، وقد فهم من هذه النبوات ما جاء خبصوص             

  .خراب أورشليم سبعني سنة

  .ات يف موضعني من سفر أرمياوقد وردت هذه النبو

مـن  . لذلك هكذا قال رب اجلنود    "املوضع األول نقرأ فيه الكلمات      
هاأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال يقـول        . أجل أنكم مل تسمعا لكالمي    

الرب وإىل نبوخذ راصر عبدي ملك بابل وأتى م على هذه األرض وعلى كل              
م وأجعلهم دهـشاً وصـفرياً   سكاا وعلى كل هذه الشعوب حواليها فأحرمه 

وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت         . وخرباً أبدية 
وتصري كل هذه األرض خراباً ودهـشاً       . العروس صوت األرحية ونور السراج    

ويكون عند متام السبعني سـنة أىن       . وختدم هذه الشعوب ملك بابل سبعني سنة      
  ).١٢ -٨: ٢٥إرميا (" أعاقب ملك بابل وتلك األمة يقول الرب

إين عند متـام    . ألنه هكذا قال الرب   " املوضع الثاين نقرأ فيه الكلمات      
" سبعني سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كالمي الصاحل بردكم إىل هذا املوضـع            

  ).١٠: ٢٩إرميا (
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 ٢٣٨

عندما أعطى الرب لدانيال رؤياه الثالثة، كانت اإلمرباطورية البابلية قد          
كان املاديون والفارسيون حتت قيادة قورش الفارسي قـد         و. زالت من الوجود  

هزموا البابليني وملكوا إمرباطوريتهم، وأعطيت بابل واملنطقة الكلدانية لداريوس         
  .املادي الذي قرأنا عنه يف اإلصحاح السادس

وهاهو دانيال يفهم من الكتب كمالة السبعني سنو خراب أورشـليم           
  .ويسجل صالته يف هذا اإلصحاح

. الحظ أن رجال اهللا يف كل العصور ربطوا دراسة الكلمة بالصالة          ولن
فقراءة الكلمة بدون الصالة تقود إىل الربودة الروحية، والصالة بدون دراسـة            

  .الكلمة تقود إىل التطرف غري الكتايب، وإىل انعدام التوازن يف احلياة الروحية

  :وينقسم هذا اإلصحاح إىل قسمني

  يال املسيبصالة دان: القسم األول

  مدة القضاء اإلهلي: القسم الثاين

  :صالة دانيال املسيب: القسم األول
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 ٢٣٩

فهم دانيال من النبوات، بعد أن قضى حوايل سبعني سنة يف بابـل، أن            
  .الوقت قرب ليتمم الرب وعده خبصوص أورشليم

  فماذا كان رد الفعل ملعرفته؟

كان .  األزمنة كان من املمكن أن يعد رسالة ويقدم حديثاً عن عالمات         
من املمكن أن يقول أن وعد الرب سيتم على أية حال فال داعي للتفكري يف هذا            

لكن دانيال مل يفعل شيئاً من ذلك وإمنا وجه وجهـه إىل اهللا وصـلى               . األمر
فوجهت وجهي إىل اهللا السيد طالباً بالصالة والتضرعات بالـصوم واملـسح            "

  ).٣: ٩دانيال " (والرماد

أن تكون الصالة إحدى الوسائل اليت يستخدمها إلمتام        لقد رتب الرب    
وقد عرف دانيال حبساسيته الروحية أن الشعب القدمي ليس يف احلالة           . مقاصده

الروحية اليت تؤهله إلمتام الوعد اإلهلي برجوعه، ولذا صلى ألجل هذا الـشعب        
  .املتمرد العنيد

هذا . ئهوجيدر بكل قديس مكرس للرب أن يصلي حىت يتمم الرب جمي          
فبما أن هذه كلها تنحل أي أناس جيب أن تكونوا أنتم           "ما قاله بطرس الرسول     
 بطـرس   ٢" (منتظرين وطالبني سرعة جميء يوم الرب     . يف سرية مقدسة وتقوى   
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 ٢٤٠

وهذا ما فعله يوحنا بعد أن رأى رؤياه بكل تفاصيل أحداث           ). ١٢ و   ١١: ٣
رؤيـا  " (أنا آيت سريعاً  "الرب  الضيقة العظيمة، واد العتيد، وبعد أن مسع وعد         

: ٢٢رؤيـا   " (تعال أيها الرب يسوع   . آمني"فقد رفع الصالة قائالً     ) ٢٠: ٢٢
٢٠.(  

  .يف صالة دانيال وجه وجهه إىل اهللا السيد

اهللا "لقد نسي كل ما حوله، وركز نظره كله يف اهللا، ويـسميه هنـا               
  .اريخاعترافاً بسيادته على الكون كله وعلى كل أحداث الت" السيد

وكانت صالته طلبات، وتضرعات، ارتبطت بالصوم للتفرغ التام هلا،         
  .واملسح لإلذالل واالتضاع، والرماد للندم واحلزن على اخلطية

وصليت إىل الرب إهلي واعترفت وقلت أيها الـرب اإللـه العظـيم             "
  ).٤: ٩دانيال " (املهوب حافظ العهد والرمحة حملبيه وحافظي وصاياه

ال يف هذا اإلصحاح هي إحدى الصلوات الفريدة الـيت          إن صالة داني  
فهنا يف اإلصحاح   . سجلت كلها يف اإلصحاح التاسع من كل سفر ذكرت فيه         

التاسع نقرأ صالة دانيال، ويف اإلصحاح التاسع من سفر عزرا، يف اإلصـحاح             
  .التاسع من سفر حنميا نقرأ صالة حنميا
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طلبات مـن اهللا وإمنـا      جمرد  .. مل تكن صالة دانيال كمعظم صلواتنا     
  .كانت صالة متيزت بكثري من املميزات اليت جيب أن تتصف ا صلواتنا

  )٤عدد (ففيها جند اعترافاً بعظمة وهيبة اهللا 

  )٤عدد (وفيها جند اعترافاً بأمانة اهللا وحفظه لعهوده 

وفيها جند اعترافاً بأن أمانة اهللا يف حفظه لعهوده ورمحته تتجه إىل حمبيه             
  )٤عدد. (ي وصاياهوحافظ

أخطأنا وأمثنا وعملنا الشر ومتردنا وحـدنا عـن وصـاياك وعـن             "
وما مسعنا من عبيدك األنبياء الذين بامسك كلموا ملوكنا ورؤسـاءنا           . أحكامك

  )٦ و ٥: ٩دانيال " (وآباءنا وكل شعب األرض

صـليت إىل   "لقد متيزت صالة دانيال بعالقته اخلاصة بإهله فهو يقول          
وكـان  . كانت له شركة خاصة معه    ...  فقد كان اهللا العظيم إهله     ،"الرب إهلي 

الدافع وراء صالة دانيال ال أن يعرف احلساب الزمين ملدة السيب، بل أن يطلب              
 نرى خطيـة الـشعب      ٦ و   ٥ويف عددي   . الرمحة من اهللا لشعبه املرتد األثيم     

" ي التعدي ألن اخلطية ه  "أي تعدينا على وصاياك     " أخطأنا"القدمي يف جمموعها    
أ يتصرفنا حبسب طبيعتنا الـساقطة ولوثنـا حياتنـا          " وأمثنا) "٤: ٣ يوحنا   ١(
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" وعملنا الشر ومتردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامـك        ) "٢: ٥١مزمور  (
وما مسعنا  "وسر عمل الشر هو التمرد على اهللا واحليدان عن وصاياه وأحكامه            

" رؤساءنا وآباءنا وكل الشعب   من عبيدك األنبياء الذين بامسك كلموا ملوكنا و       
وهنا ال عذر ألحد فاجلميع من امللك إىل رجل الـشارع قـد             ) ٦: ٩دانيال  (

وهنا جند اعترافاً بأن كالم األنبياء هو كـالم         . مسعوا رسالة اهللا بواسطة األنبياء    
حزقيـال  " (وكان إىل كالم الرب قائالً    "اهللا، وكم من مرات نسمع النيب يقول        

١: ٢٥(  

ل يضع نفسه بني اخلطاة، فهو ال يتعاىل عنهم، بـل يعتـرف             إن دانيا 
  .خبطيته معهم، فاملؤمن املكرس للرب يعرف مدى شر طبيعته يف الداخل

أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهـوذا          . لك يا سيد الرب   "
ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبني والبعيدين يف كـل األراضـي الـيت     

يا سيد لنا خـزي الوجـوه       . من أجل خيانتهم اليت خانوك إياها     طردم إليها   
للرب إهلنا املراحم واملغفرة ألننـا      . مللوكنا لرؤسائنا وآلبائنا ألننا أخطأنا إليك     

متردنا عليه، وما مسعنا صوت الرب إهلنا لنسلك يف شرائعه اليت جعلها أمامنا عن              
حادوا لئال يسمعوا صوتك    وكل إسرائيل قد تعدى شريعتك و     . يد عبيده األنبياء  

. فسكبت اللعنة واحللف املكتوب يف شريعة موسى عبد اهللا ألننا أخطأنا إليـه            
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وقد أقام كلماته اليت تكلم ا علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينـا             
كمـا  . كما أجرى على أورشليم   . شراً عظيماً ما مل جير حتت السموات كلها       

اء علينا كل هذا الشر ومل نتضرع إىل وجه الرب          كتب يف شريعة موسى قد ج     
فسهر الرب على الـشر ومل نتـضرع إىل         . إهلنا لنرجع من آثامنا ونفطن حبقك     

فسهر الرب على الشر وجلبـه  . وجه الرب إهلنا لنرجع من آثامنا ونفطن حبقك  
 ٧: ٩دانيـال  " (علينا ألن إهلنا بار يف كل أعماله اليت عملها إذ مل نسمع صوته     

- ١٤.(  

يف هذا اجلزء من صالة دانيال جند أن دانيال يعترف بأن اهللا بار يف كل               
، وقد ظهر بر اهللا يف إرساله األنبياء لتحـذير          "لك يا سيد الرب   "أفعاله مع شعبه    

وإنذار شعبه من السري يف طريق اخلطية، كما ظهر يف إرساله إياهم إىل الـسيب               
  .عقاباً خلطاياهم

ويبـدأ  . زي الوجوه، أي للخجل واحلـرية     ويعلن استحقاقه وشعبه خل   
مللوكنـا لرؤسـائنا    "اخلزي من املناصب العليا ويتدرج إىل املناصـب األدىن          

ألننـا أخطأنـا    "وإن اخلزي واخلجل واحلرية كانت نتيجة منطقية        ".. وآلبائنا
  ".إليك
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. فاملغفرة للرب وحـده   "ويعود دانيال فيعلن أن اهللا له املراحم واملغفرة         
ويـستطرد دانيـال يف     ) ٤: ١٣مزمور  " ( املغفرة لكي خياف منك    ألن عندك 

صالته فيقول أن الشعب القدمي مل يسمع لصوت الرب ليسلك شـرائعه، وأن             
كل إسرائيل قد تعدي على شريعة اهللا وحادوا لئال يسمعوا صوته، كما يقـول              

 ألنفسهم تركوين أنا ينبوع املياه احلية لينقروا. ألن شعيب عمل شرين"إرميا النيب   
  ).١٣: ٢إرميا " (آباراً مشققة ال تضبط ماء

ويعلن دانيال أنه بسبب جيدان شعب اهللا عن وصاياه أنه سكب عليهم            
اللعنة اليت جندها يف الكلمات     . اللعنة واحللف املكتوب يف شريعة موسى عبد اهللا       

ال يشاء الرب أن يرفق به بل يدخن حينئذ غضب الرب وغريته علـى ذلـك                "
تحل عليه كل اللعنات املكتوبة يف هذا الكتاب وميحو الرب امسه مـن             الرجل ف 

) ٢٨ - ١: ٢٩ و   ٦٨ – ١٥: ٢٨اقرأ تثنية   ) (٢٠: ٢٩تثنية  " (حتت السماء 
. لكن إن مل تسمعوا يل ومل تعملوا كل هذه الوصايا         "وجندها أيضاً يف الكلمات     

ـ             ل إن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي فما عملتم كل وصـاياي ب
أصري مدنكم خربة ومقادسكم موحـشة وال أشـتم رائحـة           .. نكثتم ميثاقي 
وأذريكم بني األمم وأجرد وراءكم السيف فتصري أرضكم موحشة         .. سروركم

  ).٣٣ و ٣١ و ١٥ و ١٤: ٢٦الويني " (ومدنكم تصري خربة
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إن ذكر دانيال لشريعة موسى عبد اهللا يؤكد إميانه املطلق بوحي كلمة            
  .ا الوحياهللا وحبرفية هذ

".. ألننا أخطأنا إليك  "ويكرر دانيال استحقاق الشعب القدمي للعقاب       
وأنه رغم هـذا    . ويعلن أن اهللا عادل يف إقامة كلماته كما سجلها موسى عبده          

مل نتضرع إىل وجه الـرب      "العقاب الفظيع الذي أوقعه اهللا على الشعب املرتد         
ر يف ارتداده ومتـرده، ومل      فالشعب استم " إهلنا لنرجع من آثامنا ونفطن حبقك     

يرجع عن آثامه، ومل يعد إىل كلمة الرب ليتعلم منها كيف مييز بـني الطـاهر                
أكثر من الشيوخ   "والنجس، وهذه هي الفطنة احلقيقية كما قال كاتب املزمور          

  ).١٠٠: ١١٩مزمور " (فطنت ألين حفظت وصاياك

ى الـشر   فسهر الرب عل  "وخيتتم دانيال هذا القسم من صالته فيقول        
" وجلبه علينا ألن الرب إهلنا بار يف كل أعماله اليت عملها إذ مل نسمع صـوته               

  ).١٤: ٩دانيال (

مل ينطق دانيال بكلمة تذمر ضد تصرفات اهللا كما يفعل الكثريون حني            
يقعون حتت التأديب اإلهلي، ولكنه أعلن أن اهللا سهر على الشر، أي رصد الشر              

ي يف الوقت املناسب، وهو تعبري مأخوذ مـن         ليوقع قصاصه على الشعب العاص    



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٤٦

فقال الرب يل أحسنت الرؤية ألين أنا سـاهر علـى كلمـيت              "١٢: ١إرميا  
  ".ألجريها

بار يف عقابه الرهيب    . ويعلن دانيال مرة ثانية أن اهللا بار يف كل أعماله         
  .الذي أنزله على شعبه بسبب عصيام لكلمته

 شعبك من أرض مصر بيد قوية       واآلن أيها السيد إهلنا الذي أخرجت     "
يا سيد حسب   . وجعلت لنفسك امساً كما هو هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شراً          

رمحتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشـليم جـب قدسـك إذ             
. خلطايانا وآلثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عاراً عند مجيع الذين حولنـا           

ضئ بوجهك على مقدسك اخلرب     فامسع اآلن يا إهلنا صالة عبدك وتضرعاته وأ       
أمل أذنك يا إهلي وامسع افتح عينيك وانظر خربنا واملدينة اليت           . من أجل السيد  

دعي امسك عليها ألنه ال ألجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بـل ألجـل               
ال تؤخر من   . يا سيد امسع يا سيد اغفر يا سيد أصغ واصنع         . مرامحك العظيمة 

: ٩دانيـال   " (ك دعي على مدينتك وعلى شعبك     أجل نفسك يا إهلي ألن امس     
١٥.(  

يف هذا القسم من صالة دانيال نرى مدى معرفة هذا الرجل بأسـفار             
فهو يعرف أن اهللا سيد األرض      . العهد القدمي، واستخدامه لكلمة اهللا يف الصالة      
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 ٢٤٧

هو الذي أخرج شعبه من أرض مـصر        ".. واآلن أيها السيد  "كلها كما يدعوه    
ف أنه ذا الفعل العظيم جعل الرب لنفسه امساً كما قال لفرعون    بيد قوية، ويعر  
ولكن ألجل هذا أقمتك لكي أريك قويت ولكي خيرب بامسي يف           "عن يد موسى    
  ).١٦: ٩خروج " (كل األرض

ويلجأ إىل  " قد أخطأنا عملنا شراً   "ويعترف مكرراً خبطيته وخطية شعبه      
يا "فيقول  ) ١: ٥١املزمور  (عروفة  رمخة اهللا كما جلأ داود عندما أخطأ خطيته امل        

  ".سيد حسب كل رمحتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم

مدينة امللـك   "و) ٣: ٨٧مزمور  " (مدينة اهللا "ومدينة أورشليم مسيت    
" املدينـة العظيمـة   "و) ٢: ١١رؤيا  " (املدينة املقدسة "و) ٣٥: ٥مىت  " (العظيم

  ).١٩: ١٦رؤيا (

"  سـخطك عـن مـدينتك أورشـليم        اصرف"ويقول دانيال للرب    
وأورشليم هي مدينة اهللا ألا املكان الذي اختاره الرب ليحل امسه فيـه كمـا               

فاملكان الذب خيتاره الرب إهلكم ليحل امسه فيه حتملون إليه كل           "يقول موسى   
ما أنا أوصيكم به حمرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم وكل خيـار        

وكما نقـرأ يف سـفر زكريـا    ) ١١: ١٢تثنية  " (ربنذوركم اليت تنذروا لل   
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 ٢٤٨

 ١١: ١٦اقرأ أيضاً تثنية    ) [٢: ٣زكريا  " (لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم    "
  ].٢: ٢٦ و ١٦و 

ويعلن دانيال أنه بسبب خطايا الشعب القدمي وآثام آبائـه صـارت            
 الرب يرفع شـأن األمـة     "أورشليم والشعب القدمي عاراً عند مجيع الذين حوهلم         

  ).٣٤: ١٤أمثال " (وعار الشعوب خطية

ويصل دانيال إىل اية وهدف صالته فيطلب من اهللا أن يسمع صالته            
وتضرعاته، وأن يضيء بوجهه على مقدسه اخلرب مبعىن أن يبارك هذا املقدس            

كلم هارون وبنيه قائالً هكذا تباركون بـين إسـرائيل          "كما قال الرب ملوسى     
يرفع . يضيء الرب بوجهه عليك ويرمحك    . حيرسكيباركك الرب و  . قائلني هلم 

الرب وجهه عليك ومينحك سالماً، فيجعلون امسي على بين إسـرائيل وأنـا              
" من أجل السيد  "وهو يطلب استجابة صالته     ) ٢٧ - ٢٣: ٦عدد  " (أباركهم

أي " من أجل السيد  "فهل كان يعين من أجل امسك؟ أو كان يعين          ) ١٧عدد  (
قال الرب لريب اجلس عن ميـيين       " داود يف املزمور     الرب يسوع الذي قال عنه    

والذي رآه دانيـال يف     ) ١: ١١٠مزمور  " (حىت أضع أعداءك موطئاً لقدميك    
والذي نقرأ عنه يف    ) ١٤ و   ١٣: ٧دانيال  (رؤياه األوىل آتياً مع سحب السماء       

لينتـهرك الـرب    . فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان       "٢: ٣زكريا  
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 ٢٤٩

يف اعتقادنا أن دانيال قد رفع صالته هنا باسم املـسيح           ". ار أورشليم الذي اخت 
  .الذي كان عتيداً أن يتجسد يف ملء الزمان

ودانيال يتوسل إىل إهله أن ميي أذنه، معلناً مرة ثانية عالقته الشخـصية             
، وأن يسمع، ويفتح عينيـه، لينظـر        "أمل أذنك يا إهلي   "وشركته القوية معه    
  . دعى امسه عليهاخراب املدينة اليت

ها "لقد جاء هذا اخلراب كعقاب لشر الشعب القدمي كما يقول إرميا            
أتسرقون وتقتلـون وتزنـون     . إنكم متكلون على كالم الكذب الذي ال ينفع       

مث تأتون  . وحتلفون كذباً وتبخرون للبعل وتسريون وراء آهلة أخرى مل تعرفوها         
حـني  . ليه وتقولون قد أنقذنا   وتقفون أمامي يف هذا البيت الذي دعي بامسي ع        

هل صار هذا البيت الذي دعي بامسي عليه مغارة         . تعلمون كل هذه الرجاسات   
لكن اذهبوا إىل موضعي الذي     . هأنذا قد رأيت يقول الرب    . لصوص يف أعينكم  

يف شيلوه الذي أسكنت فيه امسي أوالً وانظروا ما صنعت به من أجل شر شعيب               
م هذه األعمال يقول الرب وقد كلمتكم مبكراً        واآلن من أجل عملك   . إسرائيل

أصنع بالبيت الذي دعي بامسي عليه      . ومكلماً فلم تسمعوا ودعوتكم فلم جتيبوا     
الذي أنتم متكلون عليه وباملوضع الذي أعطيتكم وآباؤكم إياه كما صـنعت            

وأنت فال  . وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل أخوتكم نسل أفرامي        . بشيلوه
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عب وال ترفع ألجلهم دعاء وال صالة وال تلـح علـي ألين ال              تصل ألجل الش  
  ].١٦: ٥ يوحنا ١اقرأ ) [١٦ - ٨: ٧إرميا " (أمسعك

أما اآلن فقد انتهت مدة السيب اليت عينها الرب لكمالة سبعني سـنة،             
ال ألجل برنا نطـرح تـضرعاتنا أمـام         "ولذا فإن دانيال يصلي ويتوسل قائالً       

فاهللا يستجيب الصالة من أجـل مرامحـه        " يمةوجهك بل ألجل مرامحك العظ    
  .العظيمة

فهل جند يف   " يا سيد امسع يا سيد اغفر يا سيد أصغ        "ويستطرد متوسالً   
). ٣: ٦أشـعياء   (ثالث مرات إشارة للثالوث العظيم؟؟      " يا سيد "تكرار كلمة   

اصنع ال تؤخر من أجل نفسك يا إهلي ألن امسك دعي           "ويستمر دانيال فيقول    
  ).١٩: ٩دانيال " (ك وعلى شعبكعلى مدينت

ولقد كان اسم اهللا هو احلجة اليت على أساسـها طلـب رجـال اهللا               
فيسمع الكنعانيون ومجيع سـكان األرض      "وهاهو يشوع يقول للرب     . طلبام

يـشوع  " (وحييطون بنا ويقرضون امسنا من األرض، وماذا تصنع المسك العظيم         
٧:٩.(  
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لـيس  . كذا قال السيد الـرب    ه"وها هو الرب يقول للشعب القدمي       
: ٣٦حزقيـال   " (ألجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل بل ألجل امسي القـدوس          

٢٢.(  

يـا  "ويف ختام صالة دانيال جند الصلة الدائمة بينه وبني اهللا إذ يدعوه             
لقد اخترب دانيال إهله، وذاق حالوته، وعرف سعادة وفـرح املـتكلني            ".. إهلي
  .عليه

دانيال ورد سيب شعبه كما نقرأ يف سفر عزرا،         وقد استجاب اهللا صالة     
هذا الرجل هو بكـل     " إن وراء سفر عزرا ظل رجل يصلي      "وكما قال أحدهم    

  ".دانيال"يقني 

  مدة القضاء اإلهلي

كانت مشغولية دانيال مبدينة أورشليم ومستقبلها، مشغولية مألت كل         
وقـد  . ليضع امسه فيها  فقد أحب دانيال املدينة اليت اختارها اهللا        . تفكريه وكيانه 

  .استجاب اهللا ألشواق دانيال فأراه املستقبل القريب والبعيد ملدينته املقدسة

وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف خبطييت وخطيـة شـعيب إسـرائيل           "
وأنا متكلم بعد بالـصالة إذا      . وأطرح تضرعي أمام الرب عن جبل قدس إهلي       
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البتداء مطاراً واغفاً ملسين عند وقـت       بالرجل جربائيل الذي رأيته يف الرؤيا يف ا       
وفهمين وتكلم معي وقال يا دانيال إين خرجـت اآلن ألعلمـك            . تقدم املساء 

  ).٢٢ - ٢٠: ٩دانيال " (الفهم

كان دانيال يف روح الصالة، واالعتراف، وطلب الغفـران لـشعبه،           
، ألن هـذه    "جبل قدس إهلي  "وهو هنا يسمي فلسطني     ... والتحرير ألرض إهله  

رض بالذات هي مركز حتركات خطة اهللا الكاملة للنبـوات القادمـة، واهللا             األ
) ١: ٢٤مزمور  (فمع أن األرض كلها هللا      ) ١٦: ٣٨حزقيال  " (أرضي"يسميها  

إال أن أرض إسرائيل تتميز مبلكيته اخلاصة هلا، ألا مركز إمتام للخطة اإلهليـة              
  . وملك املسيحللعامل، ومسرح أحداث األيام األخرية ومعركة هرجمدون

بينما كان دانيال يف روح الصالة واملشغولية بأرض اهللا، جاء جربائيل           
املالك يف صورة رجل، وقد ظهرت املالئكة مراراً يف العهد القدمي، وهم دائمـاً              

جـاءه  .. يتخذون هيئة الرجال ومل حيدث قط أن مالكاً ظهر يف صورة امـرأة      
وكون جربائيل أتى طائراً يرينا     ..  بسرعة أي مدفوعاً إىل الطريان   " مطاراً واغفاً "

ما بني  " وقت تقدمة املساء  "وكان وقت جميء جربائيل هو      . أن للمالئكة أجنحة  
  .الساعة الثالثة والرابعة مساء
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أي خرج من حمضر    .. وقد قال جربائيل لدانيال أنه خرج ليعلمه الفهم       
  .اهللا ذاته ليعطي لدانيال الفهم ملستقبل شعبه وأرضه

بتداء تضرعاتك خرج األمر وأنا جئت ألخـربك ألنـك أنـت            يف ا "
لقد وعد اهللا القديـسني     ) ٢٣: ٩دانيال  " (فتأمل الكالم وأفهم الرؤيا   . حمبوب

أشـعياء  " (ويكون أىن قبلما يدعون أنا أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أنا أمسع      "
بـار  ومتم وعده لدانيال، فقد خرج األمر اإلهلي، وجاء جربائيل إلخ         ) ٢٤: ٦٥

دانيال باألمر، وذلك ألن دانيال كان حمبوباً، كان غالياً جـداً عنـد اهللا، وأي               
إنسان يتصف بصفات دانيال ويعيش حياة أمينة مكرسة للرب وال يكون غالياً            

  ؟!جداً على الرب؟

وطلب جربائيل من دانيال أن يتأمل الكالم الذي سيقوله لـه ويفهـم             
  .الرؤيا

  السبعون أسبوعاً

بوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك املقدسة لتكميـل         سبعون أس "
املعصية وتتميم اخلطايا ولكفارة اإلمث وليؤتى بالرب األبدي وخلتم الرؤيا والنبـوة            

  ).٢٤: ٩دانيال " (وملسح قدوس القدوسني
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نعترف بداية أن هذا النص هو من أصعب النصوص يف نبوات دانيال،            
ذا النص، كل شرح يتفق مع مدرسـة        وإن هناك عدداً كبرياً من الشروحات هل      

  .ولكننا هنا سنلتزم بالنص ونسري معه خطوة خطوة. الشارح

وعلينا أن نضع يف أذهاننا أن سفر دانيال ظل سفراً خمتوماً إىل وقـت              
أما أنت يا دانيال فأخف الكالم واختم السفر إىل وقـت           "غري بعيد كما نقرأ     

وكما نقرأ أيـضاً    ) ٤: ١٢دانيال  " (كثريون يتصفحونه واملعرفة تزداد   . النهاية
وقد بلغنا  " فقال اذهب يا دانيال ألن الكلمات خمفية وخمتومة إىل وقت النهاية          "

اآلن وقت النهاية وعجلة النبوات بدأت تدور، ولذلك نثق أن إهلنا يعطينا فهماً             
  .أكثر هلذا السفر العميق

يف و" سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مـدينتك املقدسـة         "
  ".سبعون سبعة قضيت على شعبك وعلى مدينتك املقدسة"األصل العربي 

وألن النبوة تتحدث عن زمن حمدد، فلنا كل احلق أن نقول أن السبعني             
سبعة تشري إىل حقبة زمنية خالهلا سيتم القضاء اإلهلي على الشعب القدمي وعلى             

  .مدينة أورشليم
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 خاصة بالـشعب القـدمي      كما علينا أن نضع يف أذهاننا أن هذه النبوة        
قضيت على شعبك   "ومبدينة أورشليم، فاحلقبة الزمنية املكونة من السبعني سبعة         

  .أي على الشعب القدمي وعلى مدينة أورشليم" وعلى مدينتك املقدسة

  واآلن ما هي هذه السبعني سبعة؟

  :عرف الشعب القدمي ثالثة أنواع من السباعيات الزمنية

  )١١ - ٨: ٢٠خروج ( األيام السبعة األوىل هي أسبوع

  )٧ - ٣: ٢٥الويني (السبعة الثانية هي أسبوع السنني 

  )١٣ - ٨: ٢٥الويني (السبعة الثالثة هي سبعة سبوت سنني 

كـان معروفـاً عنـد      ) ٨: ٢٥الويني  " (سبعة سبوت سنني  "فالتعبري  
  .الشعب القدمي، وهو يرينا أن السبعة كانت مفهومهم تشري إىل أسبوع سنني

ات الفهم جنده يف سفر التكوين فالسبع بقرات اليت رآها فرعون يف            وذ
  .حلمه، والسبع سنابل كانت كل منها تشري إىل سبع سنني
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وعلى هذا ميكننا القول أن السبعني سبعة اليت نقلها املتـرجم العـريب             
 سنة حيدث خالهلـا     ٤٩٠تشري إىل سبعني أسبوع سنني أي       " سبعون أسبوعاً "

  .دينة أورشليم أموراً سلبية وأخرى أجيابيةللشعب القدمي ومل

كفارة ) ٣(تتميم اخلطايا   ) ٢(تكميل املعصية   ) ١(األمور السلبية هي    
وخلتم الرؤيا والنبـوة    ) ٥(ليؤتى بالرب األبدي    ) ٤(واألمور اإلجيابية هي    . اإلمث

  .وملسح قدوس القدوسني) ٦(

  :األمور السلبية

ذه العبارة، املعـىن األول كـبح أو ردع         هناك معنيان هل  : تكميل املعصية ) ١(
املعصية، فاملعصية العارية أمام عيين اهللا البار ستختفي بالكفارة من أمام عينيـه             

أما املعىن الثاين وهو األقرب إىل الصواب باعتبار أن النبوة          . وال تذكر فيما بعد   
 تتعلق بالشعب القدمي هي تكميل معصية الشعب القدمي برفضهم املـسيح اآليت           

وقد قال الرب إلبراهيم عـن تكميـل معـصية          . إليهم وصلبه على الصليب   
  ).١٦: ١٥تكوين " (ألن ذنب األموريني ليس إىل اآلن كامالً"األموريني 

وهي " خلتم اخلطايا "وكلمة تتميم ترمجتها احلرفية من العربية       : تتميم اخلطايا ) ٢(
 أ، ينال مرتكبوها عقام     والتحفظ عليها إىل  " خلتم اخلطايا : "حتمل معنيني األول  
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وكما نقرأ يف   ) ١٧: ١٤أيوب  " (معصييت خمتوم عليها يف صرة    "كما قال أيوب    
يل . أليس ذلك مكنوزاً عندي خمتوماً عليه يف خـزائين         "٣٥ و   ٣٤: ٣٢تثنية  

لردع اخلطايا وكبحها، وهـو     : والثاين". يف وقت ترتل أقدامهم   . النقمة واجلزاء 
في السعيد، عندما يعطي الرب لشعبه القدمي قلباً جديـداً    أمر سيتم يف امللك األل    

: ٣٦حزقيـال   (وروحاً جديدة يكبح ما مجاح خطيتهم فيسلكون يف فرائضه          
وحنـن  ). ٢٧: ١١: رومية(، وسيتم هذا عند ايء الثاين للمسيح       )٢٩ - ٢٥

نعرف أنه عندما يأيت املسيح بعد اية األسبوع الـسبعني، الـشيطان نفـسه              
ح يف اهلاوية، ويقمع اهللا اخلطية فال تعود تسيطر علـى سـكان األرض              سيطر

  ).٩: ١١أشعياء (

يف ليلـة  "كلمة كفارة تعين تغطية، كما قال الشاعر العـريب  : كفارة اإلمث ) ٣(
لقد اعترف دانيال هللا قائالً     . أي ستر الغمام وغطى جنومها    " كفر الغمام جنومها  

ه، إن اإلمث سيغطى، والذي غطى إمث إسرائيل        ، وكان رد اهللا علي    "أخطأنا وأمثنا "
وهو "وآثام العامل كله هو شخص املسيح الكرمي الذي قال عنه يوحنا الرسول             

: ٢ يوحنـا    ١" (ليس خلطايانا فقط بل خلطايا كل العامل أيضاً       . كفارة خلطايانا 
متربرين جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع      "والذي قال عنه بولس الرسول      ). ٢
الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه إلظهار بره ألجل الـصفح عـن             . سيحامل

  ).٢٥ و ٢٤: ٣رومية " (اخلطايا السالفة بإمهال اهللا
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  :األمور اإلجيابية

هذا الرب األبدي هو بر الداخل واخلارج، وهـو بـر           : ليؤتى بالرب األبدي  ) ٤(
لة اليت حيصل عليهـا     مصدره اهللا، إنه حالة العالقة الصحيحة مع اهللا، هذه احلا         

 ١" (الذي صار لنا حكمة من اهللا وبراً وقداسـة وفـداء          "الفرد بإميانه باملسيح    
وقد صرنا كلنا   "هذا الرب ليس هو الرب الذايت املكتوب عنه         ). ٣٠: ١كورنثوس  

، ولكنه الرب الذي جاء بـه       )٦: ٦٤أشعياء  " (كنجس وكثوب عدة أعمال برنا    
وعبدي البار مبعرفته يـربر كـثريين       "ء النيب   الرب يسوع الذي قال عنه أشعيا     

وهو الرب الذي سيتمتع بـه الـشعب        ) ١١: ٥٣أشعياء  " (وآثامهم هو حيملها  
ها أيام تأيت يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملـك ملـك             "القدمي مستقبالً   

يف أيامه خيلص يهوذا ويسكن إسـرائيل       . وينجح وجيري حقاً وعدالً يف األرض     
 وبـر   –) ٦ و   ٥: ٢٣إرميـا   " ( امسه الذي يدعونه به الرب برنا      آمناً وهذا هو  

  ).٨٩: ٥١أشعياء (املسيح بر أبدي ال يزول 

تعين وضع  " ختم الرؤيا والنبوة  "ظن البعض أن كلمة     : وخلتم الرؤيا والنبوة  ) ٥(
ولكن املعىن الذي حيمله األصل العـربي   . ختم اهللا عليها إلعالن صدقها ودقتها     

يا والنبوة للشعب القدمي، وذا خيتم عليها إذ ال تعود هناك حاجة            يعين إمتام الرؤ  
  .إليها بعد أن تتم حبرفيتها
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اختلف مفسرو الكتاب املقدس يف شرح هـذه        : وملسح قدوس القدوسني  ) ٦(
العبارة فقال بعضهم أا تشري إىل نزول الروح القدس على املسيح يئة جسمية             

 الرب وأبغضت اإلمث من أجل ذلك مـسحك اهللا          أحببت"مثل محامة إمتاماً للنبوة     
وإمتاماً لنبوة أشـعياء    ) ٧: ٤٥مزمور  " (إهلك بدهن االبتهاج أكثر من رفقائك     

روح السيد الرب علي ألن الرب مسحين ألبشر املساكني أرسلين ألعـصب            "
: ٦١أشعياء  " (منكسري القلب ألنادي للمسبيني بالعتق وللمأسورين باإلطالق      

١.(  

وذا " قدس األقداس "ميكن ترمجتها   " قدوس القدوسني "ن أن كلمة    وقال آخرو 
: ٤١اقرأ حزقيال   [تشري إىل مسح اهليكل األلفي الذي وصفه حزقيال يف سفره           

وتأخذ دهن املسحة ومتسح "وقد أمر الرمبوسى يف القدمي قائالً ]. ٢٠: ٤٢ – ١
) ٩: ٤٠خـروج   " (املسكن وكل ما فيه وتقدسه وكل آنيته ليكون مقدسـاً         

  .أن اإلشارة يف هذا النص إىل مكان ال إىل شخص" الركن"ويعتقد 

  تقسم السبعني أسبوعاً

فاعلم وأفهم أنه من خروج األمر لتجديد أورشليم وبنائها إىل املسيح           "
. الرئيس سبعة أسابيع وستون أسبوعاً يعود ويبين سوق وخليج يف ضيق األزمنة           

 وليس له وشعب رئـيس آت خيـرب         وبعد اثنني وستني أسبوعاً يقطع املسيح     
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ويثبـت  . املدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة وإىل النهاية حرب وخرب قضى ا         
عهداً مع كثريين يف أسبوع واحد ويف وسط األسبوع يبطل الذبيحة والتقدمـة             

دانيـال  ." (وعلى جناح األرجاس خمرب حىت يتم ويصب املقضي على املخرب         
٢٧ - ٢٥: ٩.(  

  :عني أسبوعاً إىل ثالث حقبقسم جربائيل السب

   سنة٤٩ تساوي ٧ × ٧سبعة أسابيع أي : األوىل

   سنة٤٣٤ تساوي ٧ × ٦٢اثنان وستون أسبوعاً : الثانية

  أسبوع واحد أي سبع سنني: الثالثة

ويصف جربائيل األحداث اليت ستتم خالل هذه الفترة الزمنيـة الـيت            
 + ٤٩سـتون أسـبوعاً أي      ارتبطت ببعضها واليت مدا سبعة أسابيع واثنان و       

ولكنه أبقى األسبوع منفصالً وحتدث عن أحداثـه        .  سنة ٤٨٣ تساوي   ٤٣٤
  .الرهيبة

  سبعة أسابيع: احلقبة الزمنية األوىل
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فاعلم وافهم أنه من خروج األمر لتجديد أورشليم وبنائهـا سـبعة            "
  ).٢٥: ٩دانيال " (أسابيع

 لتجديد أورشـليم    خروج األمر "إذا فنقطة البداية يف هذه احلقبة هي        
  .أي خروج أمر أحد امللوك العظام لتجديد أورشليم" وبنائها

  :وقد سجل العهد القدمي ثالثة أوامر ملكية

 ١: ١عزرا  ( قبل امليالد    ٥٣٨أصدره كورش امللك سنة     : األمر األول 
 أخبار  ٢،  ٤ – ١: ٤٥،  ٢٨: ٤٤اقرأ أيضاً أشعياء    ) [١٧ - ١٣: ٥ و   ٤ –
: ٦عـزرا   (مر امللكي كان حمدداً بإعادة بناء بيت اهللا         هذا األ ] ٢٣ و   ٢٢: ٣٦
وألن أمر امللك كورش مل يذكر إعادة بناء أورشليم، بل بيت اهللا فقـط،              ). ٣

: ٩(فنحن سنستبعد هذا األمر ألنه يتفق يف تفاصيله مع ما جاء يف سفر دانيال               
٢٥.(  

كور  قبل امليالد وهو مذ    ٥١٧أصدره امللك داريوس سنة     : األمر الثاين 
، وهو تثبيت من امللك داريوس ألمر امللك كورش،         ١٢ – ١: ٦يف سفر عزرا    

  .وال جند فيه ذكراً إلعادة بناء أورشليم
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 قبل املـيالد، وهـو      ٤٤٥أصدره ارحتشستا امللك سنة     : األمر الثالث 
 يف تفاصيله، وهذا األمر امللكي مذكور       ٢٥: ٩ينطبق متاماً على ما ذكره دانيال       

سـور  "اإلصحاح الثاين، ويذكر بدقة إعادة بناء سور أورشليم         يف سفر حنميا    
هلم فنـبين   "وبعد أن أخذ حنميا هذا األمر قال للشعب         ). ٨: ٢حنميا  " (املدينة

حنميا " (كمل السور "وقد  ). ١٧: ٢حنميا  " (سور أورشليم وال نكون بعد عاراً     
١٥: ٦.(  

 دانيـال، ومـن     فأمر امللك ارحتشستا هو يف اعتقادنا بداية إمتام نبوة        
صدور هذا األمر إىل االنتهاء من جتديد أورشليم وبنائها مرت سبعة أسابيع أي             

 سنة بين خالهلا سوق وخليج وسط الضيق الذي عاناه حنميا ومن معه من              ٤٩
  ).٢٠: ٢يوحنا . ( سنة٤٩وقد استغرق جتديد أورشليم مدة . الشعب القدمي

  وعاًاثنان وستون أسب: احلقبة الزمنية الثانية

  .مث يستمر االرتباط بني السبعة أسابيع واالثنني وستني أسبوعاً

  "وبعد اثنني وستني أسبوعاً يقطع املسيح وليس له"
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تذكر النبوة أنه بعد اثنني وستني أسبوعاً من جتديد أورشليم وبنائهـا            
أي يقطع من أرض األحياء ال بسبب ذنب جناه بـل           " يقطع املسيح وليس له   "

  .، وخطايا العامل كلهألجل خطية شعبه

وهو جمـروح ألجـل معاصـينا       "هذا القطع كان إمتاماً لنبوة أشعياء       
مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه وحبربه شفينا، كلنا كغنم ضللنا ملنـا       

من الضغطة ومن الدينونـة     .. كل واحد إىل طريقه والرب وضع عليه إمث مجيعنا        
أرض األحياء أنه ضرب من أجـل       ويف جيله من كان يظن أنه قطع من         . أخذ

 ٤٣٤وقد مات املسيح على الصليب بعد       ) ٨ - ٥: ٥٣أشعياء  " (ذنب شعيب 
  .سنة من جتديد أورشليم وبنائها

وشعب رئيس آت خيرب املدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة وإىل النهاية          "
  ).٢٦: ٩دانيال " (حرب وخرب قضى ا

 ميالدية، ولكنـها يف     ٧٠تنتقل النبوة إىل وقت خراب أورشليم سنة        
دقتها تذكر أن اخلراب سيتم بواسطة شعب رئيس آت، وهنا جيب أن نذكر أن              

الـرئيس  "و) ٢٥: ٩دانيـال   " (املسيح الرئيس "النبوة هنا تتحدث عن رئيسني      
سيأيت من الـشعب الـذي      " الرئيس اآليت "وتؤكد أن   ) ٢٦: ٩دانيال  " (اآليت

  .ب الروماينسيخرب املدينة ويهدم اهليكل، وهو الشع
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وخربوا مدينة أورشليم   " تيطس فيسباسيانوس "وقد جاء الرومان بقيادة     
  . ميالدية٧٠وهدموا اهليكل سنة 

" وإألى النهاية " "انتهاؤه بغمارة "وينتهي هذا اخلراب بطوفان الغضب      
أي إىل اية هذا الدهر فقد قضى اهللا على الشعب القدمي أن يعـيش وسـط                

  .احلرب واخلرب

  أسبوع واحد: لزمنية الثالثةاحلقبة ا

هنا تتوقف عجلة النبوة ويبقى من احلقبة الزمنية أسبوعاً واحداً مل تتم            
  .حوادثه

وليس بدعاً أن ال تتم النبوة كلها دفعة واحدة، فالكثري من النبـوات             
املذكورة يف نصوص واحدة مل تتم دفعة واحدة أو يف وقت واحد، بل أن هناك               

  .يفصل بينهافاصالً زمنياً طويالً 

روح الـسيد    "٣ و   ٢ و   ١: ٦١خذ مثالً النبوة املذكورة يف أشعياء       
الرب علي ألن الرب مسحين ألبشر املساكني أرسلين ألعصب منكسري القلب           

ألنادي بسنة مقبولـة للـرب      . ألنادي للمسبيني بالعتق وللمأسورين باإلطالق    
ي صهيون ألعطيهم مجاالً ألجعل لنائح . ألعزي كل النائحني  . وبيوم انتقام إلهلنا  
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عوضاً عن الرماد ودهن فرح عوضاً عن النوح ورداء تسبيح عوضاً عن الروح             
  ".اليائسة فيدعون أشجار الرب غرس الرب للتمجيد

عندما دخل الرب يسوع إىل امع يف الناصرة وفتح الـسفر، كـان             
وأكـرز بـسنة    " وقد توقف عند     ٦١املوضع الذي وجده هو أشعياء إصحاح       

  ).١٩ - ١٦: ٤لوقا " (بولة للربمق

، ٣ – ١: ٦١فهو يف جميئه األول متم اجلزء األول من نبـوة أشـعياء             
واجلزء الثاين سيتم يف جميئه الثاين، جميء يوم االنتقام، والعزاء للـشعب القـدمي              

وبني إمتام اجلزء األول والثاين من هذه النبـوة فاصـل           ). ٥ - ١: ٦٣أشعياء  (
  .وايل ألفي سنة مع أن النبوة جاءت يف نص واحدزمين وصل حىت اآلن ح

ابتهجي جداً يا ابنة صهيون اهتفي يـا بنـت          "خذ أيضاً نبوة زكريا     
هوذا ملكك يأيت إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على محـار            . أورشليم

وأقطع املركبة من أفرامي والفرس من أورشليم وتقطـع         . وعلى جحش ابن أتان   
سالم وسلطانه من البحر إىل البحر ومـن النـهر إىل           ويتكلم بال . قوس احلرب 
  ).١٠ و ٩: ٩زكريا " (أقاصي األرض
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مـىت  (فقد مت النصف األول من هذه النبوة حني دخل املسيح أورشليم       
، أما النصف الثاين فهو ينتظر اإلمتام يف ايء الثاين للمـسيح،            )١١ - ١: ٢١

  .حوايل ألفي سنةوالفاصل الزمين بني النصفني وصل حىت اآلن إىل 

هـا  "هناك نبوة ثالثة هي نبوة جربائيل املالك للعذراء مرمي إذ قال هلا             
هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى      . أنت ستحبلني وتلدين ابناً وتسمينه يسوع     

وميلك على بيت يعقوب إىل األبـد وال        . ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه     
  ).٣٣ - ٣١: ١لوقا " (يكون مللكه اية

وقد مت اجلزء األول من النبوة عندما ولد املسيح من العذراء، ولكـن             
النصف الثاين سوف يتم يف ملكه األلفي السعيد حني يأخذ كرسي داود أبيـه،           

  .وال يستطيع أحد أن ينهي ملكه

وصلنا اآلن إىل األسبوع األخري الباقي من السبعني أسـبوعاً، ولكـي            
وة ربنا اليت قاهلا وهو جـالس علـى جبـل           نفهم هذا النص البد أن نربطه بنب      

  .الزيتون
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ما : أوالً.  تنقسم إىل ثالثة أقسام٤١ – ١: ٢٤فنبوة ربنا يف إجنيل مىت     
 ٩: ٢٤مىت  (الضيق العظيم نفسه    : ثانياً). ٨ - ٤: ٢٤مىت  (قبل الضيق العظيم    

  ).٣١ - ٢٩: ٢٤مىت (ما بعد الضيق العظيم : ثالثاً). ٢٨ -

وة ستحدث يف هذا األسبوع األخري الباقي من        وكل حوادث هذه النب   
  .أسابيع دانيال السبعني

وينقسم هذا األسبوع إىل قسمني مبتدأ األوجاع، واألوجاع الفظيعـة          
  .خالل النصف الثاين منه، مث معركة هرجمدون وجميء ربنا يسوع املسيح ثانية

ع ويثبت عهداً مع كثريين يف أسـبو      "تقول النبوة املذكورة يف دانيال      
واحد ويف وسط األسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح األرجاس خمرب           

  ).٢٧: ٩دانيال " (حىت يتم ويصب املقضي على املخرب

قال بعض املفسرين أن العهد املذكور هنا هو عهد املسيح الرئيس مع            
كثريين، وأنه مبوته على الصليب أبطل الذبيحة والتقدمة، وجـاء اخلـراب إىل             

  .قدمي يف أورشليماهليكل ال

وتفسري كهذا ال يستقيم مع النص مع اعترافنا بصعوبته، فـإذا كـان             
املسيح قد أبطل الذبيحة والتقدمة مبوته على الصليب، فلماذا ينتظر إىل وسـط             
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األسبوع ليبطل الذبيحة والتقدمة، واملنطق يدعونا إىل أن هذا اإلبطال كان جيب       
لكن التاريخ أثبت أن اهليكل ظل قائمـاً،        . أن يتم فوراً بعد قيامته من األموات      

   ميالدية؟٧٠وظلت الذبائح الدموية تقدم فيه حىت سنة 

" الـرئيس اآليت  " التفسري املستقيم يف اعتقادنا أن العهد املثبت بـني          
والكثريين من الشعب القدمي اليت تنفرد هذه النبوة باحلديث عنهم، هو أن هذا             

 ٢(ملي القادم، هو األثيم الذي ذكره بـولس يف          هو احلاكم العا  " الرئيس اآليت "
وهو ) ٣: ٢ تسالونيكي   ٢(، وهو إنسان اخلطية ابن اهلالك       )٨: ٢تسالونيكي  

، وهو أحد أبـاطرة الرومـان       )٨ - ١: ١٣رؤيا  (الوحش الطالع من البحر     
  ).١١ و ٨: ١٧رؤيا (السابقني، والذي سوف يصعد من اهلاوية 

قادم عهداً مع كثريين من املرتـدين مـن         سيثبت هذا احلاكم العاملي ال    
. قد عقدنا عهداً مع املوت وصنعنا ميثاقاً مع اهلاويـة         "الشعب القدمي فيقولون    

" السوط اجلارف إذا عرب ال يأتينا ألننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش اسـتترنا            
  ).١٥: ٢٨أشعياء (

كل وجيلس نفسه يف هي   ".. يبطل الذبيحة والتقدمة  "ويف وسط األسبوع    
) ٤: ٢ تـسالونيكي    ٢(اهللا الذي سيبىن يف أورشليم يف مكان اهليكل القـدمي           
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وهذه هي رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال النيب، وهي اإلشارة ببدء الضيقة             
  .العظيمة اليت مدا ثالث سنني ونصف

جبلوس احلاكم العاملي القادم يف اهليكل يصبح اهليكل مكاناً لرجـسة           
وقد أوقف إبليس يسوع    " وعلى جناح األرجاس خمرب   "لمات  اخلراب وتتم الك  

وكان وقتئذ ما زال بيت اهللا، أما حني جيلس         ) ٥: ٤مىت  " (جناح اهليكل "على  
فيه احلاكم العاملي القادم مظهراً نفسه أنه إله فسيكون جناحه جناح األرجـاس             

ويستمر هذا الوضع احلزين األسود حـىت يـتم ويـصب           . ال جناح هيكل اهللا   
أي حىت يتم قضاء اهللا املعلن يف هذه النبوة على اهليكل أو        . ملقضي على املخرب  ا

على احلاكم العاملي القادم والذي أوضح الرب يسوع معناه لتالميـذه وهـو             
  .جالس على جبل الزيتون

إن عجلة النبوة تدور بسرعة مذهلة، والعامل اليـوم يتـدهور أدبيـاً،             
ويسرع إىل الضيقة العظيمة، وعلينـا حنـن        .. واقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً  

فـاحترزوا  "الذين عرفنا الرب وكلمة النبوة أن حنفظ يف قلوبنا كلمات ربنـا             
ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم يف مخار وسكر ومهوم احلياة فيصادفكم ذلك اليوم            

اسـهروا إذاً   . ألنه كالفخ يأيت على مجيع اجلالسني على وجه كل األرض         . بغتة
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 يف كل حني لكي حتسبوا أهالً للنجاة من مجيع هذا املزمع أن يكـون               وتضرعوا
  ).٣٦ - ٣٤: ٢١لوقا " (وتقفوا قدام ابن اإلنسان

وأمـا  "فمع أن جميء ربنا يسوع سيكون كلص يف الليل لغري العارفني            
 ١" (أنتم أيها األخوة فلستم يف ظلمة حىت يـدرككم ذلـك اليـوم كلـص              

  ).٤: ٥تسالونيكي 
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  عاشرالفصل ال
  حرب المالئكة

يعترب اإلصحاح العاشر من سفر دانيال من أصعب إصحاحات هـذا           
السفر، وذلك بسبب اخلالف القائم بني املفسرين خبصوص حتديـد شخـصية            
الرجل الالبس الكتان الذي رآه دانيال على جانب ر دجلة، ولكننا سنـضع             

يات علنا نصل   هذا اإلصحاح الثمني بني يدي الرب ونقارن الروحيات بالروح        
  .إألى حقيقة شخصية هذا الرجل العجيب

يف السنة الثالثة لكورش ملك الفرس كشف       "يبدأ اإلصحاح بالكلمات    
واألمر حق واجلهاد عظيم وفهم األمر ولـه        . أمر لدانيال الذي مسي بلطشاصر    

  ).١: ١٠دانيال " (معرفة الرؤيا

دانيـال أن   وقد حاول النقاد الذين أرادوا التشكيك يف صدق نبوات          
 ٢١: ١جيدوا يف هذا النص تناقضاً ظاهراً مبقارنته بالنص املوجـود يف دانيـال              

وصرخوا بأصوام املبحوحـة    " وكان دانيال إىل السنة األوىل لكورش امللك      "
وكان دانيال إىل السنة األوىل لكـورش       " نقرأ   ٢١: ١قائلني انظروا يف دانيال     

سنة الثالثة لكورش ملك الفرس كـشف       يف ال " نقرأ   ١: ١٠ويف دانيال   " امللك
  "أمر لدانيال
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فكيف يقول دانيال مرة أنه كان إىل السنة األوىل لكورش امللـك، مث             
  يعود فيقول أنه رأى رؤياه يف السنة الثالثة؟

وجود هذين النصني بصورما املوجودة يف السفر يؤكد وحي هـذا           
دقق فحـص مـا يبـدو       السفر، فدانيال يسجل التاريخ بدقة ويترك للدارس امل       

  .تناقضاً

املوجود يف دانيـال    " إىل"وتفسري هذا الذي يبدو تناقضاً هو أن حرف         
ال يفيد النهاية، فهو يف اللغة العربية ميكن أن يترجم          " إىل السنة األوىل   "٢١: ١
سعيد هـو الرجـل الـذي يتـرأف          "٨: ١١٢وقد ترجم يف مزمور     " حىت"

هنا ال ميكن   " حىت"واحلرف  "  مبضايقيه قلبه ممكن فال خياف حىت يرى     .. ويقرض
  .أن يعين أن سيخاف بعد ذلك

أا ) ٢١: ١(وسبب ذكر السنة األوىل لكورش ملك فارس يف دانيال          
كانت سنة حامسة يف تاريخ الشعب القدمي ألن فيها أطلق امللك كورش نـداء              

مـن  العودة للشعب القدمي بعد كمالة السبعني سنة للسيب البابلي، وهذا واضح            
ويف السنة األوىل لكورس ملك فارس فأطلق نداء يف كـل مملكتـه             "الكلمات  

مجيع ممالك األرض دفعهـا يل      . هكذا قال كورش ملك فارس    . وبالكتابة قائالً 
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الرب إله السماء وهو أوصاين أن أبين له بيتاً يف أورشليم اليت يف يهوذا فيـبىن                
  ).٣ -١: ١عزرا " (يمالذي يف أورشل. هو اإلله. بيت الرب إله إسرائيل

القائـل  .. هكذا يقول الرب  "وقد تنبأ أشعياء عن أمر كورش بكلماته        
القائل عن كورش راعي    .. عن أورشليم ستعمر وملدن يهوذا ستبنني وخرا أقيم       

: ٤٤أشعياء  " (فكل مسريت يتمم ويقول عن أورشليم ستبىن وللهيكل ستؤسس        
  ).٢٨ و ٢٤

امللكي إىل السنة األوىل اليت صدر فيها       فدانيال بقي يف منصبه يف القصر       
األمر بعودة الشعب القدمي وببناء أورشليم واهليكل، وبغري شك أن دانيـال يف             
هذا الوقت كان قد شاخ وزاد عمره على الثمانني عاماً وتقاعد عن عملـه يف               

نعرف أنه مل   ) ٤: ١٠دانيال  (القصر امللكي، ومن وجوده إىل جانب ر دجلة         
سطني مع العائدين، لقد أبقاه الرب عند ر دجلة ألنه قصد أن يعلن             يعد إىل فل  

  .له بقية خطته لشعبه حىت اية األيام

، واألمر الذي كـشف     "كشف أمر لدانيال  "يف السنة الثالثة لكورش     
لدانيال هو نطق إهلي سنجد فحواه يف الكالم الذي قاله الرجل الالبس الكتان              

  .لدانيال
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كشف أمر لدانيال الذي مسي     "بصيغة الغائب فيقول    ويتكلم دانيال هنا    
وهو يذكر امسه الذي أعطاه له رئيس اخلصيان يف القصر البابلي، ألن            " بيلشاصر

اإلمرباطورية البابلية كانت قد زالت من الوجـود، وأراد دانيـال أن يؤكـد              
دانيال الـذي   "شخصيته وأنه هو هو الذي عاش خالل احلكم البابلي ولذا قال            

فهو الشخص الذي أحضره نبوخذ نصر مع رفاقه قبل سبعني          ".. بيلشاصرمسي  
  .سنة إألى بابل

األمر حـق   ". واألمر حق واجلهاد عظيم وفهم األمر وله معرفة الرؤيا        "
أي أن النطق اإلهلي الوارد فيما يلي من حديث حق، واجلهاد عظيم أي أن هذا               

ماوية، ظهر هـذا اجلهـاد   اإلعالن اإلهلي جاء بعد جهاد عظيم يف األجواء الس    
العظيم أو هذه احلرب بني املالئكة يف وقوف رئيس فارس مقابـل الرسـول              

  ).١٤ - ١٢: ١٠دانيال . (الالبس الكتان

يف تلك األيام   "وقد فهم دانيال اإلعالن اإلهلي، وعرف الرؤيا السماوية         
دخل يف فمي   مل آكل طعاماً شهياً ومل ي     . أنا دانيال كنت نائحاً ثالثة أسابيع أيام      

  ).٣ و ٢: ١٠دانيال " (حلم وال مخر ومل أدهن حىت متت ثالثة أسابيع أيام

دانيال رجل الصالة، هو أيضاً رجل االلتجاء إىل اهللا ليعرفه مقاصـده،            
ويبدو واضحاً أن دانيال ناح وامتنع عن الطعام الشهي ألنه عزم أن يفهم خطة              
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أمـا  "، وحنن نقرأ عنه الكلمـات      اهللا لشعبه، ودانيال هو رجل العزم والتصميم      
دانيـال  " (دانيال فجعل يف قلبه أنه ال يتنجس بأطايب امللك وال خبمر مشروبه           

ال ختف يا دانيال ألنه من اليوم       "أما هنا فيقول له الرجل الالبس الكتان        ) ٨: ١
األول الذي فيه جعلت قلبك للفهم وإلذالل نفسك قدام إهلك مسع كالمـك             

  ).١٢: ١٠دانيال " (مكوأنا أتيت ألجل كال

وحني يتضع ال مؤمن املشتاق إىل معرفة إرادة اهللا قدام اهللا يرفعـه اهللا              
تسربلوا بالتواضـع ألن اهللا     ). "١٠: ٤يعقوب  " (اتضعوا قدام الرب فريفعكم   "

فتواضعوا حتت يد اهللا القوية     .. يقاوم املستكربين وأما املتواضعني فيعطيهم نعمة     
  ).٦ و ٥: ٥ بطرس ١" (لكي يرفعكم يف حينه

لقد أذل دانيال نفسه قدام إهله ثالثة أسابيع أيام وهو يذكر كلمة أيام             
ليحدد باليوم املدة اليت قضاها نائحاً، متييزاً هلا عن املدة اليت ذكرها باألسابيع يف              

، وكان  "مل أدهن حىت متت ثالثة أسابيع أيام      "ويقول دانيال   . اإلصحاح السابق 
... ألجعل لنائحي صـهيون    "٣: ٦١ح كما نقرأ يف أشعياء      التدهن عالمة الفر  

  ".دهن فرح عوضاً عن النوح.. ألعطيهم
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إن املؤمن القريب من اهللا ينوح أحياناً على حالة شـعب اهللا، ويـذل              
مزمـور  " (سر الرب خلائفيه وعهده لتعليمهم    "نفسه قدام إهله ليعلن له مقاصده       

١٤: ٢٥.(  
  الرجل الالبس الكتان 

وم الرابع والعشرين من الشهر األول إذ كنت على جانب النهر           ويف الي "
رفعت ونظرت فإذا برجل البس كتاناً وحقـواه متنطقـان          . العظيم هو دجلة  

وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر الربق وعيناه كمصباحي نار        . بذهب أوفاز 
" وذراعاه ورجاله كعني النحاس املصقول وصوت كالمه كـصوت مجهـور          

  ).٦ - ٤: ١٠دانيال (

يبدو أن دانيال كان مغرماً بالوجود إىل جوار األار، فرؤياه الثانيـة            
، وهذه الرؤيا رآها وهو على جانب ـر         )٢: ٨دانيال  (رآها عند ر أوالي     

 ملوك  ١(وشواطئ األار هي أماكن اهلدوء والعزلة، واالنفراد مع اهللا          ... دجلة
  ).٣ و ٢: ١٧

رجالً البساً كتاناً، ولـبس الكتـان       عند جانب ر دجلة رأى دانيال       
وصرخ يف مسعـي    "يشري إىل أن الالبس زائر مساوي كما نقرأ يف سفر حزقيال            

وإذا . قرب وكالء املدينة كل واحد وعدته املهلكـة بيـده         . بصوت عال قائالً  
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" ويف وسطهم رجل البس كتان وعلى جانبه دواة كاتب        ... بستة رجال مقبلني  
  ).٢ و ١: ٩حزقيال (

   هو الزائر السماوي؟فمن

قرر كثريون من املفسرين أن الرب يسوع متجلياً لدانيال قبل جتسده،           
وبنوا تفسريهم على أساس أن الوصف املرهب ال ميكن أن ينطبق علـى أحـد       

  .سوى الرب يسوع املسيح

وجـسمه  . "أنقى أنـواع الـذهب    ".. حقواه متنطقان بذهب أوفاز   "
  ).١٦: ١حزقيال " (كالزبرجد

  "كمنظر الربقووجهه "

  "وعيناه كمصباحي نار"

  "وذراعاه ورجاله كعني النحاس املصقول"

  "وصوت كالمه كصوت مجهور"
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ويقول أصحاب هذا التفسري أن تصرف دانيال عند رؤيتـه للرجـل            
  .الالبس الكتان يؤكد أن هذا الزائر السماوي هو الرب املسيح

يمة ومل تبق يف    بقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظ      "فدانيال يقول   
ومسعت صوت كالمـه وملـا      . قوة ونضاريت حتولت إىل فساد ومل أضبط قوة       

دانيـال  " (مسعت صوت كالمه كنت مسبخاً على وجهي ووجهي إىل األرض         
  ).٩ و ٨: ١٠

وإحساس دانيال باخلوف والضعف والفساد يشبه إحساس الكثريين من      
  .الذين رأوا الرب

ان كامالً ومستقيماً يتقى اهللا وحييد      ك"فأيوب الرجل الذي قيل عنه أنه       
بسمع األذن قد مسعت    "صرخ عندما رأى الرب قائالً      ) ١: ١أيوب  " (عن الشر 

 ٥: ٤٢أيوب  " (لذلك أرفض وأندم يف التراب والرماد     . عنك واآلن رأتك عيين   
  ).٦و 

فقلت ويل يل إين    "وأشعياء يذكر لنا اختباره عندما رأى الرب فيقول         
جنس الشفتني وأنا ساكن بني شعب جنس الشفتني ألن عيين          هلكت ألين إنسان    

  ).٥: ٦أشعياء " (قد رأتا امللك رب اجلنود
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وملـا  "وحزقيال يسجل ما فعله حني رأى منظر شبه جمد الرب فيقول            
  ).٢٨: ١حزقيال " (رأيته خررت على وجهي

ويوحنا الرسول يصف ما فعله عند رؤيته للرب يف جزيـرة بطمـس             
  ).١٧: ١رؤيا " (يته سقطت عند رجليه كميتفلما رأ"فيقول 

ومع تقديرنا لرأي القائلني بأن الرجل الالبس الكتان هو الرب يسوع           
املسيح متجلياً لدانيال يف إحدى ظهوراته املتعددة اليت ذكرها العهد القدمي، إال            

  .أننا نواجه عدة عقبات قوية أمام هذا التفسري

كتان كان مرسالً إىل دانيال فهـو       أن الرجل الالبس ال   : العقبة األوىل 
وأنـا  "مث يعود فيقـول     ). ١١: ١٠دانيال  " (ألين اآلن أرسلت إليك   "يقول له   

وهو ذا يقف علـى ذات مـستوى        ) ١٢: ١٠دانيال  " (أتيت ألجل كالمك  
يف ابتداء تضرعاتك خرج األمر وأنا جئت       "جربائيل املالك الذي يقول لدانيال      

  ).٢٣: ٩دانيال " (ألخربك

أن هناك مالئكة ظهروا بذات األوصاف اليت وصف ا         : لعقبة الثانية وا
ويف وسطهم رجل البس    "وقد رأى حزقيال ستة رجال      . الرجل الالبس الكتان  

ومرمي ادلية ومرمي األخرى عندما جاءتا لتنظرا القرب        ). ٢: ٩حزقيال  " (الكتان



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٨٠

ـ       . إذا زلزلة عظيمة حدثت   " اء ودحـرج   ألن مالك الرب نزل من السماء وج
فمن خوفه ارتعد احلراس    . وكان منظره كالربق ولباسه أبيض كالثلج     .. احلجر

مث بعـد هـذا     "ويوحنا الرسول يقول    ). ٤ - ٢: ٢٨مىت  " (وصاروا كأموات 
رأيت مالكاً آخراً نازالً من السماء له سلطان عظيم واسـتنارت األرض مـن              

  ).١: ١٨رؤيا " (ائه

األهم هي أن ذلك املرسل الـسماوي مل        وهي يف نظري    : العقبة الثالثة 
الذي وقف مقابلـه واحتـاج إىل       " رئيس مملكة فارس  "يستطع وحده أن يهزم     

ونستبعد أن يقف الرب يـسوع موقـف الـضعف يف           . معونة املالك ميخائيل  
  .األجواء السماوية أمام رئيس مملكة فارس

على أساس هذه العقبات نعتقد أن الرجل الالبس الكتان هـو كـائن       
مالئكي من رتبة عالية أرسل إىل دانيال يف شبه رجل، وقد ظهر املالئكة يف شبه               
الرجال يف العهد القدمي فقد ذهب املالكان إألى سدوم يف أيام لوط يف هيئـة               

وقبلما اضطجعا أحاط بالبيت رجال املدينة      .. فجاء املالكان إىل سدوم   "رجلني  
" جالن اللذان دخال إليـك الليلـة      فنادوا لوطاً وقالوا له أين الر     .. رجال سدوم 

  ).٥ و ٤ و ١: ١٩تكوين (
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فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي والرجـال       "ويتابع دانيال حديثه فيقول     
. الذين كانوا معي مل يروا الرؤيا لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئـوا             

  ).٨ و ٧: ١٠دانيال " (فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة

ارتعد الرجال الذين كانوا مع دانيال ال ألم رأوا بروقاً أو مسعوا            لقد  
. رعوداً لكن ألن هذا الكائن السماوي كان يف املوضع فأشـاع فيـه الرهبـة           

  ).٩ و ٨: ٢لوقا (ووجود املالئكة يشيع الرهبة واخلوف 

ويف قدرة العلي أن يعطي رؤاه لشخص وحيجبها عن شخص آخر يف            
كما حدث مع شاول الطرسوسي حني ظهر الـرب لـه يف            متاماً  . ذات املكان 

فالرجـال الـذين    ) ٩ - ٦: ٢٢أعمال  (و) ٨ - ٣: ٩أعمال  (طريق دمشق   
كانوا مع شاول رأوا النور، ومسعوا صوت بولس يرد علـى الـرب يـسوع،               

  .ولكنهم مل يسمعوا صوت الرب يسوع

  .والرجال الذين كانوا مع دانيال هربوا ليختبئوا

ومسعت صوت كالمه وملا مسعت كالمه كنت       "ل فيقول   ويستطرد دانيا 
" مـسبخاً "وكلمة  ) ٩: ١٠دانيال  " (مسبخاً على وجهي ووجهي إىل األرض     

  .معناها أنه كان نائماً نوماً عميقاً وكان وجهه إىل األرض
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دانيال " (وإذا بيد ملستين وأقامتين مرجتفاً على ركبيت وعلى كفي يدي         "
١٠: ١٠.(  

ال إىل وعيه، واليد اليت ملسته هزته إلفاقته وهذا مـا           بالتدريج عاد داني  
، وهكذا أصبح دانيال على ركبتيه وعلى كفي        "أقامتين مرجتفاً "تعنيه الكلمات   

  .يديه

وقال يل يا دانيال أيها الرجل احملبوب أفهم الكالم الذي أكلمك بـه             "
ـ       . وقم على مقامك ألين اآلن أرسلت إليك       ت وملا تكلم معي ذا الكـالم قم

  ).١١: ١٠دانيال " (مرتعداً

رجـل  "لقد تكلم هذا الزائر السماوي مشجعاً دانيال، مؤكداً أنـه           
دانيـال  (، وهو اسم تفرد به دانيال، وذكر ثالث مرات يف هذا السفر             "حمبوب

، وطلب منه أن يفهم الكالم الذي سيكلمه بـه،          )١٩ و   ١١: ١٠ و   ٢٣: ٩
وقـد قـام    . ه أنه جاء مرسالً إليه    وأن يقوم على مقامه أي يقف منتصباً، وعرف       

  .ولعل سر ارتعاده هو خوفه مما سوف يسمع. دانيال واقفاً، لكنه كان مرتعداً
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كانت رؤيا دانيال هذه وسط صراع روحي شديد ورهيب، وكـان           
اجلو احمليط به وهو يسمع كلمات الرجل الالبس الكتان جواً مرهباً دفعـه إىل              

  .االرتعاد
  حرب المالئكة

 ال ختف يا دانيال ألنه من اليوم األول الذي جعلت فيه قلبك             فقال يل "
. للفهم وإلذالل نفسك قدام إهلك مسع كالمك وأنا أتيـت ألجـل كالمـك          

ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي واحداً وعشرين يوماً وهوذا ميخائيل واحـد            
وجئـت  . من الرؤساء األولني جاء إلعانيت وأنا بقيت هناك عند ملوك فـارس           

دانيـال  " (ك ما يصيب شعبك يف األيام األخرية ألن الرؤيا إىل أيام بعد           ألفهم
١٤ - ١٢: ١٠.(  

وما " ال ختف يا دانيال   "عاد الزائر السماوي فشجع دانيال املرتعد قائالً        
فالرب يرسل مالكه للمؤمن    .. أمجل أن يسمع دانيال امسه مقترناً بكلمة ال ختف        

مث أكـد الزائـر   ". ال ختـف "ن ليقول له املشتاق للفهم واملستعد أن يدفع الثم 
السماوي أنه من اليوم األول الذي فيه جعل دانيال قلبه للفهـم، وأذل نفـسه               

وأنا أتيت  "ويقول له   . باالمتناع عن الطعام الشهي واللحم واخلمر، مسع كالمه       
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فالصالة اليت يرفعها املؤمن املكرس تسمع فوراً وتـسجل يف          ".. ألجل كالمك 
  ...سجالت السماء

ويقيناً أنه كان يلذ لنا أن نعرف الكالم الذي نطق به دانيال يف صالته              
ويف ظننا أنه طلب من الرب أن يكشف له عـن           ... خالل الثالث أسابيع أيام   

. خطته ملستقبل شعبه فقد كان دانيال حيمل هذا الشعب على قلبه يف كل صالة             
مون للتدهور الذي   وأين لنا برجال كدانيال، وكنحميا يبكون وينوحون ويصو       

  )١١ - ١: ١اقرأ حنميا (يرونه حادثاً يف كل الدوائر يف حياة شعب اهللا؟ 

مل حيصل دانيال على استجابة صالته من اليوم األول الذي فيه جعـل             
قلبه للفهم، وكان السر وراء تأخري االستجابة هو حرب املالئكة يف األجـواء             

  .السماوية

صورة للحرب الـدائرة يف األجـواء       وألول مرة يف العهد القدمي نرى       
العليا، ونرى كيف تؤثر هذه احلرب فينا حنن املؤمنني، بل يف سـائر سـكان               

  .األرض

ورئيس مملكة فارس وقـف مقـابلي       "فالزائر السماوي يقول لدانيال     
  ".واحداً وعشرين يوماً
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لقد تعطل جميء هذا الزائر السماوي واحداً وعشرين يوماً، وهي املدة           
واملنظر هنـا   ".. رئيس مملكة فارس  "ها دانيال يف إذاالل نفسه، بسبب       اليت قضا 

فرئيس مملكة فارس هنا ليس هو ملك فارس        .. يرينا حرباً روحية يف السماويات    
دانيـال  " (ملوك فـارس "األرضي، ألن ملوك فارس األرضيني يسميهم الوحي        

ـ         ). ١٣: ١٠ . ة فـارس  ولكن هذا الرئيس املقاوم هو املالك املسيطر على مملك
ويف ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظـيم        "وحنن نقرأ عن املالك ميخائيل      

فإذا كان للشعب القـدمي رئيـساً هـو         ) ١: ١٢دانيال  " (القائم لبين شعبك  
فيكون من املنطقي أن يكون للشعب الفارسي رئيساً من املالئكـة           " ميخائيل"

  .الساقطني

ويكـون يف   "هؤالء املالئكة   ونقرأ يف سفر أشعياء أن الرب سيحاسب        
" ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العالء يف العالء وملوك األرض على األرض            

  ).٢١: ٢٤أشعياء (

هأنـذا  .. قال رب اجلنـود   "ونفس املعىن جنده يف كلمات إرميا النيب        
" أعاقب أمون نو وفرعون ومصر وآهلتها وملوكها فرعون واملتـوكلني عليـه           

  ).٢٥: ٤٦إرميا (
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س مملكة فارس هو املالك الساقط املسيطر على مملكة فارس، وهو           فرئي
. ميثل القوى الروحية الفائقة اليت وراء اآلهلة الوثنية اليت تعبدها مملكـة فـارس             

بـل إن مـا     "فوراء أصنام هذه األمم قوى الشياطني كما يقول بولس الرسول           
  ).٢٠: ١٠ كورنثوس ١" (يذحبه األمم فإمنا يذحبونه للشياطني ال هللا

واملنظر الذي تكشف عنه رؤيا دانيال يرينا مملكة إبلـيس ونظامهـا            
ويصف بولس الرسول هذا التنظيم     . الدقيق املوضوع للسيطرة على العامل الشرير     

فإن مصارعتنا ليست من حلم ودم بل مع الرؤساء مع السالطني مـع             "بكلماته  
ـ            " ة يف الـسماويات   والة العامل على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الـشر الروحي

  ).١٢: ٦أفسس (

.. رئيس مملكة فارس وقف ضد الزائر السماوي واحداً وعشرين يوماً         
وهنا جند تفسرياً لتأخري استجابة بعض صلواتنا، ونرى كذلك القوى الروحيـة            

  .اخلفية املؤثرة يف األحداث العاملية

 فمن غري هذه القوى الروحية املسيطرة على العامل يتسبب يف التـوتر           
العاملي، والفوضى اليت عمت الشعوب، والتغيريات اليت حدثت وحتدث يف وقت           

  ؟!قصري ضد رغبة الناس؟
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مث جاء ميخائيل واحد من الرؤساء األولني ليعني الزائر الـسماوي يف            
أبقيت هنـاك   "مهمته، وانتصر الزائر السماوي مبعونة ميخائيل وهو هنا يقول          

  ".عند ملوك فارس

نفهـم أن   " ميخائيل واحد من الرؤساء األولـني     وهوذا  "ومن عبارة   
املالئكة القديسني هلم رتب خمتلفة، وهلم نظامهم األنيق، فهناك املالئكة الـذين            

ويبدو أن قـوم وقـدرم      ) ١١: ٢ بطرس   ٢" (أعظم قوة وقدرة  "قيل عنهم   
وهناك املالئكة الذين يوجدون    . بسبب إمكانيتهم املثول يف حضرة اهللا بغري قيود       

وهـم  ) ٣ و ٢رؤيـا   (و) ١٠: ١١ كورنثـوس    ١( االجتماعات املسيحية    يف
  .يوجدون فيها ملراقبة العابدين وحراستهم

إن العامل غري املنظور يسيطر على العامل املنظور وحيركه إلمتام خطط اهللا         
  ).٢٣ - ١٩: ٢٢ ملوك ١(فيه 

وجئت ألفهمـك مـا     "أعلن الزائر السماوي لدانيال عن سبب جميئه        
). ١٤: ١٠دانيـال   " (عبك يف األيام األخرية ألن الرؤيا إىل أيام بعد        يصيب ش 

 واأليام األخـرية    ١: ٤٩وتعبري األيام األخرية يف هذا النص مأخوذ من تكوين          
  .هنا تشري إىل وقت جميء املسيا مع تضمنها لألحداث اليت تسبق هذا ايء
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" صمتفلما تكلم معي مبثل هذا الكالم جعلت وجهي إىل األرض و          "
  ).١٥: ١٠دانيال (

لقد كان املوقف مرهباً، إزاءه مل يستطع دانيال أن يرفع عينيه ووجهه            
  .إىل الزائر السماوي، ووقف صامتاً من الدهشة

وهوذا كشبه بين آدم ملس شفيت ففتحت فمـي وتكلمـت وقلـت             "
فكيف . للواقف أمامي يا سيدي بالرؤيا انقلبت على أوجاعي فما ضبطت قوة          

د سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحاال مل تثبت يف قـوة               يستطيع عب 
 - ١٦: ١٠دانيـال   " (فعاد وملسين كمنظر إنسان وقـواين     . ومل تبق يف نسمة   

١٨.(  

من هو الذي جاء كشبه ابن آدم وملس شفيت دانيال، وأعطاه القـدرة             
على الكالم بعد أن أخرسه اخلوف، وقد شرح دانيال هلذا الزائـر إحـساسه              

مث عاد دانيال إىل حالة ضعفه الشديد وهو أمر ال غرابة فيـه             . وضح له حالته  وأ
ولكن هذا الزائر املالئكي عـاد وملـسه        . من رجل زاد على الثمانني من عمره      

وحنن نقرأ عن الرب يسوع عندما كان هنا على أرضنا باجلسد يصارع            . وقواه
وقال ال ختف   ) "٤٣: ٢٢لوقا  " (ظهر له مالك من السماء يقويه     "يف الصالة أنه    
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وملا كلمين تقويت وقلت ليـتكلم      . تشدد تقو . أيها الرجل احملبوب سالم لك    
  ).١٩: ١٠دانيال " (سيدي ألنك قويتين

ال ختف أيهـا الرجـل      "لقد شجع هذا الزائر املالئكي دانيال بكلماته        
وقد أكدت كلماته لدانيال مكانته عند الرب وأزالت خوفه، سيما أنه           " احملبوب

" وملا كلمين تقويت  "وقد قال دانيال    . والتكرار للتأكيد " تشدد تقو "ال لدانيال   ق
استعاد دانيال هدوءه العقلي والنفسي وأصبح مستعداً أن يسمع ما سيقوله هذا            

  .الزائر السماوي

كانت هي األسلوب   " سيدي"وخماطبة دانيال هلذا الزائر املالئكي بقوله       
  . حديثه ملن هو أعلى منهالذي يستخدمه الشخص العرباين يف

. فاآلن ارجع وأحارب رئيس فارس. فقال هل عرفت ملاذا جئت إليك  "
  ).٢٠: ١٠دانيال " (فإذا خرجت هوذا رئيس اليونان يأيت

السؤال الذي قدمه املتحدث لدانيال مل يقدمه منتظراً إجابة منه، وإمنـا            
آلن ارجع وأحارب   فا"وقد استطرد يقول    . قدمه ليسترعي انتباهه ملا سيقوله له     

واآلن أعود ملتابعة احلرب مع رئيس فارس       "ويبدو يل أن املعىن هنا      " رئيس فارس 
ولعل هذا يشري إىل الصعوبات والعقبـات الـيت كـان           " حىت احتفظ بالنصرة  
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سيالقيها الشعب القدمي حتت حكم فارس يف إعادة بنائهم أسوار املدينة املقدسة            
  . الظروفواهليكل ومعونة الرب هلم يف هذه

فإذا خرجت هوذا رئيس    "ويتابع الزائر السماوي كلماته لدانيال فيقول       
أي إذا خرجت من حريب مع رئيس فارس ستبدأ حرب أخرى مع            " اليونان يأيت 
  .رئيس اليونان

هذه هي حرب املالئكة، وهي تتصل بنا حنن سـكان األرض دون أن             
حنن نقرأ عن حـرب     ندري، وستستمر هذه احلرب إىل أن يأيت ربنا يسوع، و         

. وحدثت حرب يف السماء   "املالك العظيم ميخائيل مع إبليس يف هذه الكلمات         
ميخائيل ومالئكته حاربوا التنني وحارب التنني العظيم احلية القدميـة املـدعو            
إبليس والشيطان الذي يضل العامل كله طـرح إىل األرض وطرحـت معـه              

  . إبليس من السماءلقد طرد ميخائيل) ٩ - ٧: ١٢رؤيا " (مالئكته

ولكين أخربك باملرسوم يف "ويتابع الزائر السماوي حديثه لدانيال فيقول      
دانيال " (وال أحد يتمسك معي على هؤالء إال ميخائيل رئيسكم        . كتاب احلق 

٢١: ١٠.(  
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هذه الكلمات تؤكد لنا أن هناك خطة إهلية مرسومة، وأن املستقبل قد            
وما أمجل أن نعرف أن الكتابة والقـراءة        " قكتاب احل "قرره اهللا نفسه يف كتابه      

تربطهم باهللا ألنـه    . ليست اختراعاً إنسانياً لكنها قوة تربط البشر باملالئكة واهللا        
وتربطهم باملالئكة  . بإصبعه كتب الكلمات العشر على لوحي احلجر يف سيناء        

ألنه من الواضح أن املالئكة قد قرأوا كلمة اهللا، وقد استشهد إبلـيس حـني               
  .جرب يسوع يف الربية بنصوص كتابية

وكتاب احلق املشار إليه هنا، ليس هو الكتاب املقدس أو سفر دانيـال             
بالذات وإمنا هو الكتابة اليت رمسها اهللا وقررها وسجلها عنده، هو كتاب اخلطة             

  .اإلهلية املرسومة

واملتحدث يقول لدانيال لن يقف معي أحد ضد رئيس فارس واليونان           
يل رئيسكم، وقد مسي ميخائيل ذا االسم ألنه الرئيس املنوط به أمور            إال ميخائ 

  ).١: ١٢دانيال " (ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبين شعبك. "الشعب القدمي

ومن حديث الزائر السماوي عرف دانيال مدى الضغوط واآلالم اليت          
  .سيتعرض هلا شعبه حتت احلكم الفارسي واليوناين



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٩٢

طلقة على أحداث التاريخ، وعلى األمـم والـشعوب         إن سيادة اهللا امل   
  .واألفراد تبدو واضحة خالل إصحاحات سفر دانيال
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  الفصل الحادي عشر

  الملك المتعظم

تستمر الرؤيا املعطاة لدانيال يف اإلصحاح العاشر إىل ايـة الـسفر،            
 واملالك املرسل من اهللا إلعطاء هذه النبوة لدانيال يستمر يف حديثه حىت يـصل             

  .إىل أحداث وقت النهاية

  وينقسم اإلصحاح احلادي عشر إىل ثالثة أقسام

  )٢ و ١: ١١دانيال (زمن اإلمرباطورية الفارسية : أوالً

  )٣٥ - ٣: ١١دانيال (زمن اإلمرباطورية اليونانية : ثانياً

دانيـال  (زمن الوحش الطالع من البحر وأحداث وقت النهايـة          : ثالثاً
٤٥ - ٣٦: ١١(  

رس سفر دانيال إىل دراسة تاريخ اإلمرباطوريـات العامليـة          وحيتاج دا 
اإلمرباطورية الفارسية، اإلمرباطورية اليونانية، واإلمرباطورية الرومانية      .. القدمية

  .حىت يستطيع فهم نبوات هذا السفر النبوي العظيم
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ولكين أخربك باملرسوم يف كتاب     "ينتهي اإلصحاح العاشر بالكلمات     
 هنا هو كما قلنا كتاب اخلطـة اإلهليـة املرسـومة هلـذه     وكتاب احلق " احلق

اإلمرباطوريات، وفيه سجل اهللا خطته اليت قضى ا على اإلمرباطوريات الـيت            
ستحكم األرض خالل أزمنة األمم، وتنتهي بايء الثاين للمسيح، الذي فيـه            

وتسجيل هذا القـضاء    . يؤسس الرب يسوع ملكه األلفي السعيد على األرض       
سوم يف كتاب احلق يؤكد سيادة اهللا املطلقة على األمم والشعوب وامللـوك             املر

وهو يفعل كما يشاء يف جند السماء وسكان األرض وال يوجد مـن             "واألفراد  
كما يؤكد أنه اإلله املطلـق      ) ٣٥: ٤دانيال  " (مينع يده أو يقول له ماذا تفعل      

دموا دعـواكم يقـول     ق"املعرفة، الذي يعرف النهاية من البداية والذي يقول         
. ليقدموها وخيربونا مبا سيعرض   . أحضروا حججكم يقول ملك يعقوب    . الرب

ما هي األوليات أخربوا فنجعل عليها قلوبنـا ونعـرف آخرـا أو أعلمونـا       
 - ٢١: ٤١أشعياء  " (أخربوا باآلتيات فيما بعد فنعرف أنكم آهلة      . املستقبالت

  ].٨ - ٦: ٤٤اقرأ أيضاً أشعياء ) [٢٣

 تؤكد النبوات الهوت إهلنا، فهو اهللا املطلق الوجـود، املطلـق            هكذا
  .وهو الذي كل أعماله حق. القدرة، املطلق املعرفة

  :يستمر املالك حديثه لدانيال فيقول
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دانيـال  " (وأنا يف السنة األوىل لداريوس املادي وقفت ألشدده وأقويه      "
١: ١١.(  

صر ملـك الكلـدانيني     انتهت اإلمرباطورية البابلية بكارثة قتل بيلشا     
  ).٣١: ٥دانيال " (فأخذ اململكة داريوس املادي وهو ابن اثنتني وستني سنة"

وأنا يف السنة األوىل لداريوس     "ويقول املالك الذي يتحدث إىل دانيال       
  ".املادي وقفت ألشدده وأقويه

من هو الشخص الذي وقف هذا املالك القوي يـشدده          : والسؤال هو 
وس أو هو املالك ميخائيل؟ قال بعض املفسرين أن املالك          هل هو داري  .. ويقويه

لكـن يف رأينـا أن      . وقف ليشدد داريوس حىت يعامل الشعب القدمي باحلسىن       
  .يف حربه مع رئيس فارس" ميخائيل"املالك وقف ليشدد 

ففي السنة األوىل لداريوس املادي، حـني انتقلـت الـسلطة مـن             
ية الفارسية ترينا القصة املسجلة يف اإلصحاح       اإلمرباطورية البابلية إىل اإلمرباطور   

السادس أن هناك حماولة جرت جلعل داريوس يقف موقف العداء من الـشعب             
القدمي، وكانت أول خطوط هذه احملاولة اإليقاع بدانيال الذي فاق على الوزراء            

ودبـر  ). ٣: ٦دانيـال   (واملرازبة وفكر امللك يف أن يوليه على اململكة كلها          
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 ٢٩٦

 واملزاربة مكيدة للقضاء على دانيال، انتهت بطرحه يف جب األسـود،            الوزراء
وكان من نتيجـة هـذا      ) ٢٢: ٦دانيال  (وبأن جاء مالك وسد أفواه األسود       

التدخل اإلهلي العجيب أن حتولت سياسة داريوس ملصلحة الشعب القدمي ونادى     
  ).٢٧ - ٢٥: ٦دانيال (يف كل مملكته بعبادة إله إسرائيل 

تعود إىل ميخائيل الرئيس القـائم      " وقفت ألشدده وأقويه   "فالكلمات
  . مهمته بإنقاذه دانيال من األسودللشعب القدمي الذي جنح كما رأينا يف

  :زمن اإلمبراطورية الفارسية

هوذا ثالثة ملوك يقومون يف فارس والرابع . واآلن أخربك باحلق"
ميع على مملكة يستغين بغىن أوفر من مجيعهم وحسب قوته بغناه يهيج اجل

  )٢: ١١دانيال " (اليونان

امللك " كورش"يف الوقت الذي رأى فيه دانيال هذه الرؤيا كان 
وامللوك الثالثة الذين قاموا بعده ) ١: ١٠دانيال (الفارسي هو امللك احلاكم 

هم " هوذا ثالثة ملوك يقومون يف فارس"والذين يذكرهم املالك لدانيال بكلماته 
). ٦: ٤عزرا (ابن كورش وهو أحشويرش املذكور يف " Cambysesقمبيز "
داريوس "و). ٧: ٤عزرا (وهو ارحتشستا املذكور يف " Smirdisمسريدس "و
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أما ). ٢٤: ٤عزرا (املذكور يف " Darius Hystaspesهستاسبس 
وحسب قوته بغناه يج اجلميع . الذي يستغين بغىن أوفر من مجيعهم" الرابع"

وهو املذكور يف سفر " Xerxesكسركس "و امللك على مملكة اليونان فه
أحشويرش الذي ملك اهلند إىل كوش على مئة وسبع وعشرين "استري باسم 

ووفرة غىن امللك أحشويرش تظهر يف عظمة وبذخ ) ١: ١أستري " (كورة
 -  ٢: ١أستري " (الوليمة اليت عملها جلميع رؤسائه وعبيده وشرفاء بلدان مملكته

٨.(  

ريخ أن امللك أحشويرش استخدم غناه الوفري يف إقامة وحيدثنا التا
وتدريب جيش قوى من كل شعوب إمرباطوريته زاد عدده عن مليوين مقاتل 

وقد استخدم أحشويرش هذا اجليش يف حماولته . استعداداً لغزو مملكة اليونان
 وعلينا أن نذكر أن الرؤيا اليت رآها دانيال.  قبل امليالد٤٨٠غزو اليونان سنة 

 قبل ٥٣٧أعطيت له يف السنة الثالثة لكورش ملك فارس اليت رمبا كانت سنة 
قد تراجع الغزاة الفارسيون بعد . امليالد أي قبل حدوث هذا الغزو بزمن طويل

 البحرية Salamisأن حطم األثينيون أسطوهلم احلريب يف معركة سالميس 
  .وهي إحدى املعارك احلامسة يف التاريخ

  ة اليونانيةزمن اإلمبراطوري
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. ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطاً عظيماً ويفعل حسب إرادته"
وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إىل رياح السماء األربع وال لعقبه وال حسب 

دانيال " (سلطانه الذي تسلط به ألن مملكته تنقرض وتكون آلخرين غري أولئك
  )٤ و ٣: ١١

ديد شخصية امللك اجلبار  هو مفتاح حت٢إن كر مملكة اليونان يف عدد 
فالنبوة تنتقل للحديث عن قيام ملك جبار، لكنها ال تذكر . ٣املذكور يف عدد 

 يتبني لنا أن امللك اجلبار ٣ بعدد ٢لكن بربط عدد .. من هو وال من أين هو
 ليس ملكاً فارسياً بل ملك يوناين وهو باليقني ٣املذكور يف عدد ليس 

ا مملكته يف التمثال البهي الذي رآه امللك نبوخذ الذي رأين" االسكندر األكرب"
ورأيناه يف ) ٣٢: ٢دانيال " (بطنه وفخذاه من حناس"نصر وذكرت بالكلمات 

  )٥: ٨دانيال " (تيس املعز الذي جاء من املغرب"

بعد حوايل قرن ونصف من الغزو الفارسي لليونان، قاد االسكندر 
ى اإلمرباطورية الفارسية، وقد كان القوات اليونانية يف هجوم ساحق وانتصر عل

االسكندر ملكاً جباراً تسلط على دول كثرية، ومتيز بعبقرية عسكرية، وفعل 
حسب إرادته إذ كان ملكاً أوتوقراطياً ويقال أنه بكى حني مل جيد أمامه أرضاً 

  .للغزو
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وهنا نرى دقة النبوة ".. وكقيامه تنكسر مملكته"وتستمر النبوة فتقول 
تعين عندما يصل إىل قمة جربوته وسلطانه، كما " كقيامه"وكلمة وروعتها، 

". فتعظم تيس املعز جداً وملا اعتز انكسر القرن العظيم "٨: ٨نقرأ يف دانيال 
أيضاً مدى قصر مدة سلطان االسكندر، فقد مات يف " كقيامه"وتعين كلمة 

  . قبل امليالد٣٢٣بابل وهو يف الثانية الثالثني من عمره سنة 

وتنقسم مملكته إىل رياح السماء األربع وال لعقبه "ستمر النبوة فتقول وت
  )٤: ١١دانيال " (وال حسب سلطانه الذي تسلط به

بعد موت االسكندر بسنوات قليلة انقسمت مملكته إىل أربع أجزاء، 
مع أن االسكندر كان له " وال لعقبه"ومل يرث عرش االسكندر أحد من نسله 

 ابنة Barsineمن زوجته برسني " Herculesريكيولس ه"ابنان األول امسه 
 هذا االبن بعد موت أبيه Polysperchonداريوس وقد اغتال بوليسربكون 

 Roxanaوالثاين وقد ولد بعد وفاة أبيه من زوجته روكسانا . بزمن قصري
 قبل ٣١٠وقد أمسته أمه االسكندر، وقد اغتيل هذا االبن مع حارسه سنة 

  .ت النبوة حبرفيتها إذ مل يرث االسكندر أحد من بنيهامليالد، وهكذا مت

 قبل امليالد بعد زمن ٣٠١انقسمت اإلمرباطورية إىل أربعة أقسام سنة 
من الفوضى واحلروب بني أربعة من قادة اجليش يطلق عليهم التاريخ اليوناين 
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بطليموس، سيلقوس، ليسيماخوس، : هؤالء األربعة هم" اخللفاء"اسم 
  .كاساندر

كذا انقسمت مملكة اليونان إىل رياح السماء األربع، ولكن مل يصل وه
وال حسب سلطانه "أحد هؤالء القادة إىل سلطان االسكندر كما تقول النبوة 

 أي –وإذا انكسر "وهذا ما سبق أن قرأنه يف الكلمات " الذي تسلط به
مة ولكن  وقام أربعة عوضاً عنه فستقوم أربعة ممالك من األ–االسكندر األكرب 
وهكذا ذا التقسيم لإلمرباطورية اليونانية ) ٢٢: ٨دانيال " (ليس يف قوته

انقرضت هذه اململكة كإمرباطورية موحدة، وأعطيت يف النهاية آلخرين غري 
  .هؤالء القادة ونسلهم إذ أخذا اإلمرباطورية الرومانية

تسلط . ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط. ويتقوى ملك اجلنوب"
  )٥: ١١دانيال " (عظيم تسلطه

انقسمت اإلمرباطورية اليونانية إىل أربعة أجزاء كما ذكرنا يف الفصل 
الثامن، أخذ بطليموس مصر، وهو ونسله من البطالسة هم ملوك اجلنوب يف 

  .النبوة، ألن مصر تقع جغرافياً يف جنوب فلسطني



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٠١

مال وأخذ سيلقوس سوريا، وهو ونسله من السلوقيني وهم ملوك الش
  .يف النبوة

ومن العدد اخلامس الذي حنن بصدد تفسريه تتحدث النبوة عن 
  .العالقات بني هاتني األسرتني امللكيتني

. الذي هو بطليموس ملك مصر" ويتقوى ملك اجلنوب"وتقول النبوة 
  )٥: ١١دانيال " (عظيم تسلطه. ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط"

 الذي كان أحد قادة Seleucusقوس الرئيس املذكور هنا هو سيل
جيش االسكندر والذي صار والياً على بابل، وقد اضطر إىل اهلرب ألن 

 أخذ منه بابل، فجاء بطليموس الذي عينه قائداً يف Antigonusأنتيجونس 
 قبل امليالد، وهو ٣١٢اجليش واستطاع بعدئذ أن يستعيد لنفسه بابل سنة 

وهكذا تقوى سيلقوس، وتسلط تسلط . وقينيالتاريخ الذي يبدأ منه عصر السل
  .عظيم

  .وإا حلقيقة تارخيية أن سلطة السلوقيني فاقت كثرياً سلطة البطالسة
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وبعد سنني يتعاهدان وبنت ملك اجلنوب تأيت إىل ملك الشمال "
إلجراء االتفاق ولكن ال تضبط الذراع قوة وال يقوم هو وال ذراعه وتسلم هي 

  )٦: ١١دانيال " ( ولدها ومن قواها يف تلك األوقاتوالذين أتوا ا والذي

بعد مرور سنني يتعاهد ملك اجلنوب مع ملك الشمال، أي تقوم 
. بينهما فترة هدنة حربية على أساس زواج بنت ملك اجلنوب مللك الشمال

فقد .  سنة من موت سيلقوس٣٥واملعاهدة املذكورة يف هذا النص متت بعد 
نت بطليموس الثاين وتزوجت انتيوخوس الثاين ب" Bereniceبرنيس "جاءت 

ملك الشمال، وكان القصد من هذا الزواج سياسياً وبشرط أن يطلق 
" Laodiceالوديس "املسمى بأنتيوخوس اإلهلي زوجته " أنتيوخوس ثيوس"

ولكن هذا الزواج السياسي الذي قصد به إجياد السالم بني امللكني انتهى بكارثة 
ع االحتفاظ بقوا باعتبارها زوجة امللك بعد موت مل تستط" برنيس"ألن 

" أنتيوخوس ثيوس"فقد هجرها . والدها الذي حدث بعد زواجها بوقت قصري
ومع أن ". الوديس"الذي عرف بشخصيته املتقلبة، وأعاد زوجته األوىل 

الوديس رجعت إليه لكنها مل تغفر له أبداً إبعادها ليكون حراً ويتزوج برنيس 
ويف أول فرصة سنحت هلا . قررت يف قلبها قراراً سرياً لتنتقم لنفسهاو. املصرية

" وسلمت برنيس"وهكذا متت النبوة حبرفيتها . قتلت زوجها أنتيوخوس وبرنيس
  )٦: ١١دانيال . (وحتطم أنتيوخوس وقوته. هلذه النهاية الشنيعة
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سيلقوس كالينيكس "وملا صار العرش شاغراً توجت الوديس ابنها 
Seleucus Callinicus "مكان أبيه.  

ويقوم من فرع أصوهلا قائم مكانه ويأيت إىل اجليش ويدخل حصن "
ويسيب إىل مصر آهلتهم أيضاً مع مسبوكام . ملك الشمال ويعمل م ويقوى

فيدخل ملك . وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب ويقتصر سنني عن ملك الشمال
  )٩ - ٧: ١١ دانيال" (اجلنوب إىل مملكته ويرجع إىل أرضه

خرب " Ptolemy Euergetesبطليموس إيرجتس "بعد أن عرف 
قتل أخته برنيس قاد جيشاً قوياً متجهاً إىل مشال سوريا واستوىل على ميناء 
إنطاكية، وب اهلياكل، ومحل معه إىل مصر كميات ضخمة من الذهب 

وب عن وبعد هذه احلملة اجلبارة اقتصر ملك اجلن. والفضة، وأصنام السوريني
  .ملك الشمال عدة سنني

) ٩: ١١دانيال " (فيدخل ملك اجلنوب إىل مملكته ويرجع إىل أرضه "
" فيدخل إىل مملكة ملك اجلنوب ويرجع إىل أرضه"والترمجة األفضل هلذا النص 

مبعىن أن ملك الشمال يدخل إىل مملكة ملك اجلنوب لكنه يضطر للرجوع إىل 
  .أرضه
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د سنتني من هجوم ملك اجلنوب على ملك وهذا ما مت تارخيياً إذ بع
الشمال انتقاماً ألخته برنيس، استطاع سيلقوس كالينيكس أن يستعيد قوته، 
وأن يقود جيشه للهجوم على بطليموس ملك اجلنوب، لكن بطليموس هزمه 

  .هزمية ساحقة واضطر ملك الشمال أن يرجع إىل أرضه

 آت ويغمر وبنوه يتهيجون فيجمعون مجهور جيوش عظيمة ويأيت"
بنو ملك الشمال ) ١٠: ١١" (ويطمو ويرجع وحيارب حىت إىل حصنه

يتهيجون، أي ميتلكهم اهلياج وحب االنتقام، واإلشارة هنا إىل بين ملك الشمال 
ويأيت . " وأنتيوخوس األكربSeleucus Cenaunusسيلقوس سريانوس 
ية املتدفقة هذه الكلمات تصف مجهور اجليوش العظيمة اآلت" آت ويغمر ويطمو

تشري إىل أنتيوخوس وحده ألن أخاه " يأيت آت"كطوفان غامر، وكلمة 
يرجع وحيارب حىت "سيلقوس سريانوس قتل يف إحدى املعارك يف آسيا الصغرى 

وهذا يعين رجوع أنتيوخوس الستئناف القتال ضد مصر، وبعد " إىل حصنه
 رفح وكانت تعترب استيالئه على لبنان وفلسطني ثبت نفسه يف غزة أو رمبا يف

  .يف ذلك الوقت حصناً ملصر

ويغتاظ ملك اجلنوب فيخرج وحياربه أي ملك الشمال ويقيم مجهوراً "
  )١١: ١١دانيال " (عظيماً فيسلم اجلمهور يف يده
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يغتاظ ملك اجلنوب، بطليموس ملك مصر بسبب اهلجوم السوري، 
ريني، ويتأهب ويتجمع الشعب املصري وراء ملكه لينتقموا ألنفسهم من السو

ويقال أن جيش بطليموس كان . جيش عظيم للسري حنو الشمال حملاربة سوريا
وعندئذ .  فيال٧٣ً فارس، و٥٠٠٠ من اجلنود املشاة، و٧٠٠٠٠مكوناً من 

خيرج أنتيوخوس ملك الشمال وقد أعد جيشاً عظيماً ملواجهة اهلجوم املصري، 
 أن Jeromeوم ولكن ملك الشمال أصيب زمية ساحقة، ويقول جري

أنتيوخوس خسر كل جيشه، وكاد يقع أسرياً يف يد ملك اجلنوب لوال أن بادر 
أي أن جيش " فيسلم اجلمهور يف يده"باهلرب إىل الصحراء، وهكذا متت النبوة 

  .ملك الشمال الكثري العدد وقع يف يد ملك اجلنوب

: ١١دانيال " (فإذا رفع اجلمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات وال يعتز"
١٢(  

عندما يهزم بطليموس ملك مصر، أنتيوخوس ملك سوريا، وجيرف 
" فإذا رفع اجلمهور"مجهور جيشه أمام القوات املصرية وهذا ما تعنيه الكلمات 

أي يرتفع قلب بطليموس فيتكرب بسبب " يرتفع قلبه"أي إذا جرف اجليش وهزم 
يف معركة رفح أي يهزم األلوف، وقد مت هذا حرفياً " ويطرح ربوات"نصرته 

 املؤرخ Polybiusاليت هزم فيها بطليموس أنتيوخوس، ويقول بوليبيوس 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 
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 من الفرسان، ٣٠٠ من اجلنود املشاة، و١٠٠٠٠أن السوريني خسروا "اليوناين 
  ". أسري٤٠٠٠ فيلة، كما وقع يف األسر ٥و

لكن هذا النصر العظيم مل يكن سبباً يف تقوية ملك اجلنوب ولذا تقول 
أي ال يصبح قوياً ذا النصر، والسبب هو أن بطليموس كان " ال يعتزو"النبوة 

رجالً منغمساً يف امللذات وقد احتفل بنصرته باإلغراق يف شهواته ومل يستطع 
  .أن جيعل من نصرته الساحقة قوة لنفسه

فريجع ملك الشمال ويقيم مجهوراً أكثر من األول ويأيت بعد حني "
  ).١٣: ١١دانيال " (زيلةبعد سنني جبيش عظيم وثروة ج

استطاع أنتيوخوس أن جيمع جيشاً كبرياً بسبب جناحه يف غزو الشرق، 
جبيش عظيم وثروة جزيلة، " بعد سنني"وهو اآلن يعود حملاربة ملك اجلنوب 

، وقد حدثت هذه "معدات حربية كثرية"إىل " ثروة جزيلة"وميكن ترمجة عبارة 
  .يف رفح سنة من هزمية أنتيوخوس ١٣احلرب بعد 

ويف تلك األوقات يقوم كثريون على ملك اجلنوب وبنو العتاة من "
  ).١٤: ١١دانيال " (شعبك يقومون إلثبات الرؤيا ويعثرون
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اإلشارة هنا إىل أنتيوخوس الذي حتالف مع فيليب " يقوم كثريون"
املقدوين، ورمبا تشري كذلك إىل املتمردين الذين ظهروا يف مصر، وكل هؤالء 

، وزوجته "بطليموس فيلوباتور"ملك مصر وكان " ملك اجلنوب"ى قاموا عل
امللكة قد ماتا بطريقة غامضة، وخلفه ابنه الغالم الصغري بطليموس اخلامس سنة 

  . قبل امليالد٢٠٣

بنو العتاة هم " وبنو العتاة من شعبك يقومون إلثبات الرؤيا ويعثرون"
هؤالء ".. The Robbersاللصوص، "الظاملون القساة، ويف ترمجة أخرى 

قاموا ضد ملك اجلنوب خيانة وظلماً، رغم اإلحسانات الكثرية اليت أغدقها 
أي من اليهود " من شعبك" أي بين العتاة هنا –ملوك البطالسة على اليهود 

قد تعين أحد معنيني، " يقومون إلثبات الرؤيا ويعثرون"وعبارة . شعب دانيال
انيال بوقوفهم ضد ملك اجلنوب، أو أن حماولتهم إثبات الرؤيا اليت رآها د

إشارة إىل االضطهاد الفظيع الذي أوقعه " إثبات الرؤيا"وقوفهم هذا أدى إىل 
أي يفشلون يف غرضهم ورمبا " يعثرون"ولكنهم . عليهم أنتيوخوس أبيفانس

  .يسقطون يف احلرب

فيأيت ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ املدينة احلصينة قال تقوم أمامه "
  )١٥: ١١دانيال " (راعا اجلنوب وال قومه املنتخب وال تكون له قوة للمقاومةذ
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إذ تشجع املصريون بقوة روما املتزايدة، واليت هددت سوريا، قامت 
حملاربة ملك الشمال، ولكن " Scopasسكوباس "اجليوش املصرية بقيادة 

ابع ، قرب منPaneasملك الشمال استطاع هزمية سكوباس عند مدينة بانيس 
على االستسالم عند " سكوباس" "أنتيوخوس"مياه ر األردن، ومن مث أرغم 

وهي املدينة اليت استوىل عليها امللك " املدينة احلصينة"صيدون اليت تسميها النبوة 
  . قبل امليالد١٩٨ – ١٩٩السلوقي ما بني سنة 

فال تقوم أمامه ذراعا اجلنوب وال قومه املنتخب وال تكون له قوة "
  )١٥: ١١دانيال " (مقاومةلل

فقوة ملك ) ٨: ٧١مزمور (والذراع يف الكتاب املقدس ترمز إىل القوة 
اجلنوب ال تستطيع الصمود أمام قوات ملك الشمال، كما ال يستطيع أفضل 

  .جنوده الصمود، وال تبقى لديهم قوة للمقاومة

واآليت عليه يفعل كإرادته وليس من يقف أمامه ويقوم يف األرض "
اآليت هنا هو ملك الشمال، ) ١٦: ١١دانيال " (بهية وهي بالتمام بيدهال

أنتيوخوس الذي تسيطر عليه نشوة النصر فيفعل كإرادته، وليس من يقف 
أمامه، ويستويل على األرض البهية، األرض املقدسة فلسطني، وتصبح حتت 

  .سيطرته التامة
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 ويعطيه وجيعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته وجيعل معه صلحاً"
  )١٧: ١١دانيال " (بنت النساء ليفسدها فال تثبت وال تكون له

أي يقرر أن يقوم " جيعل وجهه"إذ يشعر ملك الشمال بتهديد روما 
بعمل صلح سياسي مع ملك اجلنوب، ويعطي أنتيوخوس ملك الشمال ابنته 
كليوباترا زوجة للملك الغالم الصغري بطليموس اخلامس ملك اجلنوب الذي 

  .  يف ذلك الوقت يف السابعة من عمرهكان

تسمى يف النبوة بنت النساء على اعتبار أا حوت يف " كليوباترا"و
إذ " بنت النساء"شخصيتها مجال وجاذبية وحيل النساء، ورمبا يكون املعىن أا 

ال إىل أبيها يظهر " النساء"ونسبتها إىل . تربت على أيدي مربيات من النساء
  .ى حيااتأثري النساء عل

ولقد كان غرض أنتيوخوس من تزويج ابنته كليوباترا للملك الغالم 
قد تعين إفساد كليوباترا " ليفسدها"وكلمة . بطليموس اخلامس غرضاً سياسياً

بإدخاهلا يف اللعبة السياسية، وقد تعين إفساد اململكة املصرية بواسطة والء 
  .كليوباترا إىل أبيها
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فه السياسي ألن ابنته كليوباترا حني مت ولكن أنتيوخوس فشل يف هد
زواجها الفعلي بعد سنني من بطليموس وقفت دائماً إىل جانب زوجها ضد 

  .أبيها وهكذا مل تثبت خطته ومل تكن ابنته يف صفه

وحيول وجهه إىل اجلزائر ويأخذ كثرياً منها ويزيل رئيس تعيريه فضالً "
" ضه ويعثر ويسقط وال يوجدوحيول وجهه إىل حصون أر. عن رد تعيريه عليه

  )١٩ و ١٨: ١١دانيال (

يتجه أنتيوخوس ملك الشمال بعد فشل خطته يف مصر بغزو جزر 
  ".ويأخذ كثرياً منها"البحر األبيض املتوسط وعلى األخص جزر آسيا الصغرى 

  ) ١٨: ١١دانيال " (ويزيل رئيس تعيريه فضالً عن رد تعيريه عليه"

هو " رئيس"أنتيوخوس األكرب، عندما جاء ابتدأ التيار يف التحول ضد 
 Lucius Scipioلوسيوس سيسبيو أسياتيكوس "القنصل الروماين 

Asiaticus " وهو الرجل الذي قال عنه يونج أنه تسبب يف هزمية أنتيوخوس
وطالب أنتيوخوس بالتوقف عن توسعه، وكانت هلجة الرئيس الروماين شديدة 

فبدأ يف معاملة السفراء الرومان باستهزاء يف أحس فيها أنتيوخوس نغمة التعبري، 
إن " وقال هلم بغرور وازدراء Lysimachiaاجتماع عقد يف ليسماخيا 
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رد تعيريه "وهكذا " آسيا ليست حتت سيطرة الرومان، وأنا ال أخضع ألوامرهم
  "عليه

  لكن غروره كان بداية اياره

هة التهديد اآليت بعد أن هزم أنتيوخوس القوات املصرية، اجته إىل مواج
من الغرب وحاول غزو اليونان وفشل يف غزوه فشالً ذريعاً وهزم هزمية منكرة 

 ١٨٩ مشال أثينا، مث سنة Thermopylaeعند ثريموبايل . م. ق١٩١سنة 
 جنوب شرق أفسس وكانت هزميته Magnesiaعند ماجنيسيا . م.ق

وهكذا .  الروماينScipioبواسطة اجلنود الرومان حتت قيادة اجلنرال سيسبيو 
إذ أنه فشل يف غزو حصون " وحيول وجهه إىل حصون أرضه"متت النبوة 

األراضي اليونانية، كان عليه أن حيمي حصون أرضه هو ولكنه فشل فشالً ائياً 
  ".ويعثر ويسقط وال يوجد"ومتت الكلمات 

فيقوم مكانه من يعرب جايب اجلزية يف فخر اململكة ويف أيام قليلة "
  ).٢٠: ١١دانيال " ( ال بغضب وال حبربينكسر

تتحدث هذه النبوة عن امللك السلوقي، الذي ملك يف احلقبة ما بني 
سيليكوس الرابع "زمن أنتيوخوس األكرب وأنتيوخوس أبيفانس، وهو امللك 
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Selecus IV .." فبسبب تزايد قوة روما، اضطر إىل دفع جزية للرومان
يع توفري هذا القدر الكبري من املال كان ولكي يستط. قدرها ألف وزنة كل سنة

جايب "البد لسيليكوس أن يضع ضرائب خاصة من اليهود حتصل منهم بواسطة 
ويذكر السفر التارخيي سفر املكابيني أن اسم هذا اجلايب كان " اجلزية

وقد أخذ هذا الرجل كنوزاً من " Heliodorusهيليودوروس رئيس الوزراء "
بعد تعيني هيليودوروس ": "Zocklerزوكلر "ول ويق. اهليكل يف أورشليم

بوقت قصري جداً لنهب اهليكل انتهى سيليكوس فجأة ويف ظروف غامضة رمبا 
  .ومتت النبوة بدقة رائعة" عن طريق سم وضعه له هيليودوروس

هذا كله قاد إىل االضطهاد العظيم الذي أوقعه أنتيوخوس أبيفانس على 
  .اليهود من الشعب القدمي

  خوس أبيفانس ووقت النهايةأنتيو

فيقوم مكانه حمتقر مل جيعلوا عليه فخر اململكة ويأيت بغتة وميسك "
  ).٢١: ١١دانيال " (اململكة بالتملقات

أنتيوخوس "ابتداء من هذا العدد نتقابل ثانية مع ذلك احلاكم الشرير 
ن وعلينا أ. املذكور يف اإلصحاح الثامن" القرن الصغري"، الذي هو "أبيفانس

نضع يف أذهاننا أن النبوة يف هذا اإلصحاح ال تتحدث فقط عن أنتيوخوس 
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أبيفانس، بل تتحدث عن املستقبل البعيد، وعن ظهور الوحش الطالع من 
نقول هذا ألن املالك الذي . البحر، الذي كان أنتيوخوس أبيفانس رمزاً باهتاً له

يب شعبك يف األيام وجئت ألفهمك ما يص"حتدث إىل دانيال يف الرؤيا قال له 
وبعض "مث يعود فيقول ) ١٤: ١٠دانيال " (األخرية ألن الرؤيا إىل أيام بعد

ألنه بعد إىل . الفامهني يعثرون امتحاناً هلم للتطهري وللتبييض إىل وقت النهاية
أما أنت يا دانيال فأخف الكالم واختم السفر "وأخرياً يقول ) ٣٥: ١١" (امليعاد

  ).٤: ١٢دانيال " (ريون يتصفحونه واملعرفة تزدادكث. إىل وقت النهاية

فالرؤيا اليت رآها بدأت باإلمرباطورية الفارسية، مث باإلمرباطورية 
اليونانية ورأسها العظيم االسكندر األكرب، وبانقسام هذه اإلمرباطورية إىل رياح 
السماء األربع، وتركزت بعد ذلك يف سوريا ومصر، على اعتبار أن سوريا 

وأخرياً وصلت بنا " ملك اجلنوب"وأن مصر حيكمها " ملك الشمال"ا حيكمه
الذي كان كما ذكرت رمزاً باهتاً للحاكم " أنتيوخوس أبيفانس"إىل عصر 

  .العاملي القادم، الوحش الطالع من البحر

وحنن نرى أن هذا هو ترتيب النبوة يف سفر دانيال، فهي تبدأ باحلديث 
لكنها تنتقل وتتركز يف أحداث وقت النهاية، عن األحداث اليت ستتم قريباً 

وهذا واضح يف اإلصحاح السابع . الوقت الذي سيسبق ايء الثاين للمسيح
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، مث يف )٢٦ - ٢٣: ٨دانيال (مث يف اإلصحاح الثامن ) ٢٧ - ٨: ٧دانيال (
: ١٠دانيال (مث يف اإلصحاح العاشر ) ٢٧ و ٢٦: ٩دانيال (اإلصحاح التاسع 

  ).٤٥ - ٢١: ١١دانيال ( اإلصحاح احلادي عشر مث هنا يف) ١٤

فيقوم مكانه حمتقر مل جيعلوا عليه فخر اململكة ويأيت بغتة وميسك "
  ).٢١: ١١دانيال " (اململكة بالتملقات

هو أنتيوخوس أبيفانس، ومل يكن من حقه الشرعي أن " احملتقر"هذا 
وس فليوباتور سيلق"يرتقي العرش، ألن امللك كان جيب أن يعطي البن امللك 

Selecus Philopator" " دميتريوس سوترDemetrius Soter "
وبالتملقات كسب . بالوراثة، لكن أنتيوخوس قرر أن يأخذ اململكة لنفسه

  .اململكة واستسلم السوريون له دوء وسالم

كان أنتيوخوس أبيفانس من الشخصيات التارخيية الغريبة ويصفه 
  :بالوصف التايل" ستيوارت"

ن طماعاً وكان ضاالً، وكان مفرطاً يف انغماسه بالشهوات، كما كا"
كان سادياً مييل إىل تعذيب اآلخرين، وكان مزجياً من احلماقة الشديدة 
والضعف يف كثري من نواحي شخصيته، كما كان يتميز بالدهاء واملهارة يف 
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يف فترة من ملكه كان هناك . نواحي أخرى وخاصة فيما خيتص بالتملقات
مال أن يصل إىل قمة القوة، ولكن التيار حتول ضده، ومات يف ظروف احت

ويقيناً أن وحشيته ومحاقاته ستكون دائماً . تشبه تلك اليت مات فيها أبوه
ومعناه " Epiphanesأبيفانوس "ولقد أطلق على نفسه اسم . حديث التاريخ

ه ومعنا" Epimanesأبيمانس "بينما أطلق عليه معاصروه اسم " ايد"
  ".انون"

" وأذرع اجلارف جترف من قدامه وتنكسر وكذلك رئيس العهد"
  ).٢٢: ١١دانيال (

، مزمور ٦: ٦خروج (األذرع يف الكتاب املقدس تشري إىل القوة 
وأذرع ) ١٥: ٧٧، مزمور ١٦: ١٥، خروج ٢٣: ٢٠، حزقيال ١٢: ١٣٦

 سيلقوس، اجلارف هنا ال تشري إىل القوات اليت حاولت استعادة امللك البن
جترف من "ولكنها تشري إىل القوات املصرية اليت هزمها أنتيوخوس وهكذا 

والكلمات " وكذلك رئيس العهد. "كمل تنكسر آنية اخلزف" وتنكسر" "قدامه
يقول بعض املفسرين أن هذا . تشري إىل رئيس كان له عهد مع أنتيوخوس

ي حتالف الذ" Ptolemy Philometorبطليموس فيلوميتور "الرئيس هو 
مع أنتيوخوس، ولكن هذا التفسري ال يصف العالقة اليت بني االثنني، ولو كان 
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ويقول مفسرون ". ملك اجلنوب"هذا الرئيس هو بطليموس ألعطته النبوة امسه 
الكاهن اليهودي الذي عزله " Oniasأونياس "هو " رئيس العهد"آخرون أن 
عهد "أن العهد املذكور هو ويبدو أن الرأي الثاين هو األرجح، و. أنتيوخوس

  ).٢٨: ١١دانيال (مع شعبه القدمي " اهللا

دانيال " (ومن املعاهدة معه يعمل باملكر ويصعد ويعظم بقوم قليل"
٢٣: ١١(  

يقول جريوم أن أنتيوخوس أظهر روح الصداقة للمصريني، وهكذا 
سي كسب قلوم إذ عاهدهم بالسالم، وكان ماكراً يف خطته، وذا املكر السيا

صعد جنمه وعظم شأنه ووصل إىل مركز القوة، والقوم القليل املشار إليهم يف 
  .النص هم املشايعون ألنتيوخوس والذين أيدوه يف ملكه

. يدخل بغتة على أمسن البالد ويفعل ما مل يفعله آباؤه وال آباء آبائه"
 "يبذر بينهم باً وغنيمة وغىن ويفكر أفكاره على احلصون وذلك إىل حني

  ).٢٤: ١١دانيال (

أي بدون سابق إنذار، والناس يظنون أم يف " بغتة"يقيم أنتيوخوس 
طمأنينة وسالم ويدخل على أمسن البالد أي أغناها، ويعمل عمالً ال خيطر على 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣١٧

فهو يدخل " يبذر بينهم باً وغنيمة وغىن" "مل يفعله آباؤه وال آباء آبائه"البال 
ت ويسلبها مث يوزع النهب والغنيمة والغىن على أمسن وأغىن البالد واملقاطعا

وبعد أن تنجح خطته يف . الناس، وذا خيدعهم ويسلب قلوم، ويكسب حبهم
واحلصون هنا هي حصون " يفكر أفكاره على احلصون"كسب عواطف رعاياه 

أي إىل الوقت " إىل حني"واستمر تفكريه .. مصر اليت فكر أنتيوخوس يف غزوها
  .احملدد من اهللا

  )٢٨ - ٢٥: ١١دانيال (الحملة ضد مصر 

وينهض قوته وقلبه على ملك اجلنوب جبيش عظيم وملك اجلنوب "
يتهيج إىل احلرب جبيش عظيم وقوي جداً ولكنه ال يثبت ألم يدبرون عليه 

  )٢٥: ١١دانيال " (تدابري

يصور النص احلالة السياسية يف احلقبة اليت متت فيها هذه النبوة، 
وملك اجلنوب وهو على " أنتيوخوس أبيفانس"عداء بني ملك الشمال ومشاعر ال
ومع أ . اليت سادت بني امللكني يف ذلك الوقت" بطليموس فيلوميتور"األرجح 

ملك اجلنوب واجه محلة الشمال جبيش عظيم وقوي جداً إال أنه هزم بسبب 
  .خيانة أولئك الذين تظاهروا مبساعدته
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: ١١دانيال " (يشه يسقط كثريون قتلىواآلكلون أطايبه يكسرونه وج"
٢٦.(  

كان الذين خانوا ملك اجلنوب هم الذين يأكلون أطايبه وقد كسروه 
ومع أن جيشه كان قوياً جداً، حارب ببسالة إذ . بتدابريهم اليت دبروها ضده

اقتحم املعركة كاملياه الطامية الغامرة إال أن كثريين قد سقطوا قتلى وحاقت 
  .نوباهلزمية مبلك اجل

وهذان امللكان قلبهما لفعل الشر ويتكلمان بالكذب على مائدة "
  )٢٧: ١١دانيال " (واحدة وال ينجح ألن االنتهاء بعد إىل ميعاد

كان املؤمتر الذي عقد بني امللكني على غرار الكثري من املؤمترات 
السياسية اليت سجلها التاريخ، فقد قابل أنتيوخوس عدوه ملك اجلنوب مبظاهر 

لود ولكنه تصرف ضد التقاليد الشرقية إذ كلمه بالكذب، وتظاهر ملك ا
وتفشل خطة امللكان، وال . اجلنوب بتصديق أنتيوخوس وهو يعلم أنه كاذب

  .ينجح كذما ألن وقت اهللا احملدد النتهاء احلروب بينهما مل يكن قد حان بعد

يرجع فريجع إىل أرضه بغىن جزيل وقلبه على العهد املقدس فيعمل و"
  )٢٨: ١١دانيال " (إىل أرضه
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رجع أنتيوخوس من مصر بغىن جزيل، وقلبه على العهد املقدس أي 
على األرض املقدسة وسكاا أصحاب العهد املقدس مع اهللا، وقد وضع 

وقد عمل " فيعمل ويرجع إىل أرضه"أنتيوخوس يف قلبه العداء هللا ولشعبه القدمي 
  .غرض قلبه ورجع إىل أرضه
  )٢٩: ١١دانيال ( ضد مصر حملة أخرى

. ويف امليعاد يعود ويدخل اجلنوب ولكن ال يكون اآلخر كاألول"
فتأيت عليه سفن من كتيم فييئس ويرجع ويغتاظ على العهد املقدس ويعمل 

  )٣٠ و ٢٩: ١١دانيال " (ويرجع ويصغي إىل الذين تركوا العهد املقدس

، فهو سيد األرض أي حني حيني الوقت احملدد من اهللا" ويف امليعاد"
قلب امللك يف يد الرب كجداول مياه حيثما شاء "كلها، حيرك قلوب امللوك 

  ).١: ٢١أمثال " (مييله

حني حيني هذا الوقت يدخل ملك الشمال ملك سوريا يف معركة 
حربية أخرى ضد ملك اجلنوب ملك مصر، ولكنه ال ينتصر يف هذه اجلملة 

".. ولكن ال يكون اآلخر كاألول"ة العسكرية كما انتصر يف محلته السابق
فتأيت عليه سفن "ويبدو أن السبب يف نكسته العسكرية هو جميء سفن من كتيم 
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هي االسم العربي جلزيرة قربص حيث وقف األسطول " كتيم"و" من كتيم
  .البحري الروماين عند إمتام هذه النبوة

ديدة ضد أنتيوخوس هو مقدمة التعريف بالقوة اجل" سفن كتيم"وجميء 
  .اليت ظهرت يف شرق البحر املتوسط وهو قوة روما

وخيربنا يوسيفوس املؤرخ اليهودي عن ما حدث ألنتيوخوس بواسطة 
ولكن أنتيوخوس أبيفانس طرد ليس فقط من "األسطول الروماين فيقول 

اإلسكندرية، ولكن من مصر كلها بإعالن الرومانيني، الذين أمروه أن يترك 
لك أنتيوخوس من مصر خوفاً من الرومان، وقام حبملة ورجع امل. مصر وشأا

 من ملك السلوقيني استوىل على املدينة ١٤٣ضد أورشليم، وملا كان هناك سنة 
  "بغري حرب، ألن الذين من مجاعته فتحوا له أبواب املدينة

عاد أنتيوخوس بعد أن يأس من غزو مصر بسبب تدخل األسطول 
 والغيظ الذي مل يستطع سكبه على مصر، البحري الروماين، ودخل أورشليم،

ويرجع "وتقول النبوة " بالعهد املقدس"صبه على أورشليم وسكاا املشار إليهم 
وقد أصغى أنتيوخوس إىل اليهود " ويصغي إىل الذين تركوا العهد املقدس

  .املرتدين عن عهد إهلهم، ووجد يف مشورم الوسيلة اليت يتمم ا غرض قلبه
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أذرع وتنجس املقدس احلصني وترتع احملرقة الدائمة وجتعل وتقوم منه "
  "الرجس املخرب

وهذه األذرع هي قوات أنتيوخوس العسكرية، وقد " تقوم منه أذرع"
اهليكل القدمي، وأوقفت اليهود " املقدس احلصني"قامت هذه القوات بتنجيس 

، ومع ذلك كله "مةاحملرقة الدائ"عن تقدمي حمرقام اليومية املشار إليها بالعبارة 
. بىن أنتيوخوس مذحباً للوثن فوق مذبح احملرقة وذبح خرتيراً على ذلك املذبح

وجتعل الرجس "وكان عمله الفظيع بتقدميه اخلرتير يف اهليكل املقدس إمتاماً للنبوة 
  .فقد عملت قواته العسكرية هذا العمل املشني" املخرب

 كل أثر للديانة اليهودية، لقد سعى أنتيوخوس أبيفانس جاهداً أن يزيل
  .ويدخل بدهلا احلضارة اليونانية

أما الشعب الذين يعرفون . واملعتدون على العهد يغويهم بالتملقات"
  ).٣٢: ١١دانيال " (إهلهم فيقوون ويعملون

املعتدون على العهد هم املرتدون من اليهود، وأنتيوخوس سيغويهم أي 
 أما الشعب الذين يعرفون إهلهم، أي . ايفسدهم بأساليب التملق اليت اشتهر
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يعرفون أنه إله قدوس، وقادر، فهؤالء يقوون وال يتنجسون بأي أطعمة جنسة، 
  .بل ميوتون يف والئهم لرم. ويفضلون املوت عن التعدي على عهد إهلهم

ويعثرون بالسيف وباللهيب . والفامهون من الشعب يعلمون كثريين"
  ).٣٣: ١١انيال د" (وبالسيب وبالنهب أياماً

الفامهون أي الذين تعلموا شريعة اهللا ومعىن النبوات، يعلمون كثريين 
والبعض بسبب االضطهادات القاسية . حىت يثبتوا، ويظلوا يف أمانتهم هللا

  ).٣ - ١: ٧٣مزمور " (بالسيف وباللهيب وبالسيب وبالنهب أياماً"

خذوا لقد قامت قوات أنتيوخوس مبهامجة أورشليم يوم سبت، وأ
النساء واألطفال أسرى، وهدموا الكثري من البيوت، واحتلوا القلعة املطلة على 

  .وقد استمر هذا االضطهاد والتعذيب أياماً. اهليكل

دانيال " (فإذا عثروا يعانون عوناً قليالً ويتصل م كثريون بالتملقات"
٣٤: ١١.(  

د ولكن مل ، الذي أعلن اليهو"يهوذا املكايب"متت هذه النبوة بظهور 
وبسبب ظهور يهوذا . يكن يف مقدوره أن يضع حداً لعذام واضطهادهم

املكايب ووقفته ضد أنتيوخوس اتصل كثريون من اليهود املرتدين، باليهود الذين 
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ويبدو أن اتصاهلم ؤالء املقاومني كان نتيجة . يقاومون أنتيوخوس بالتملقات
  .وساملعاملة القاسية اليت عاملهم ا أنتيوخ

وبعض الفامهني يعثرون امتحاناً هلم للتطهري وللتبييض إىل وقت "
  ).٣٥: ١١دانيال " (ألنه إىل امليعاد. النهاية

إن قصد اهللا من السماح بكل هذا االضطهاد وهذا العذاب لشعبه 
" امتحان"القدمي هو تطهري هذا الشعب وتبييضه، وعثرة بعض الفامهني هي 

زل احلق عن الباطل، ولفصل أولئك األمناء لفصل احلنطة عن التنب، ولع
وتقول النبوة إن هذا االضطهاد على الشعب . الشجعان، عن اخلونة اجلبناء

ويقيناً أن وقت أنتيوخوس مل يكن وقت ".. وقت النهاية"القدمي سيستمر إىل 
. النهاية، لكنه كما قلنا كان رمزاً ومثاالً مل سيحدث لليهود يف وقت النهاية

  .أي أنه وقت حمدد بالتدقيق يف خطة اهللا لشعبه" إىل امليعاد"ت هو هذا الوق
  الوحش الطالع من البحر

ويفعل امللك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور "
عجيبة على إله اآلهلة وينجح إىل إمتام الغضب ألن املقضي به جيري، وال يبايل 

ويكرم .  يبايل ألنه يتعظم على الكلبآهلة آبائه وال بشهوة النساء وبكل إله ال
إله احلصون يف مكانه وإهلاً مل تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وباحلجارة 
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من يعرفه يزيده جمداً . ويفعل يف احلصون احلصينة بإله غريب. الكرمية والنفائس
  ).٣٩ - ٣٥: ١١دانيال " (ويسلطهم على كثريين ويقسم األرض أجرة

احلديث عن أنتيوخوس أبيفانس إىل احلديث عن امللك تنتقل النبوة من 
  :هذا امللك يوصف ذه الصفات.. املتعظم

  ٣٦عدد " يفعل امللك كإرادته" إنه ملك أوتوقراطي - /١/

  ٣٦ إنه ملك متعظم على كل إله عدد - /٢/

  ٣٦ إنه ملك جمدف على اهللا عدد - /٣/

  ٣٦عدد " غضبينجح يف إمتام ال" إنه ملك ناجح يف إمتام هدفه - /٤/

  ٣٧ إنه ملك ال يبايل بآهلة آبائه عدد - /٥/

  ٣٧ إنه ملك ال يبايل بشهوة النساء عدد - /٦/

  ٣٨ إنه ملك يكرم إله احلصون وإله مل تعرفه آباؤه عدد - /٧/
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مل تنطبق هذه األوصاف على أنتيوخوس أبيفانس، ولكنها تنطبق على 
 ٢. ( إنسان اخلطية، األثيماحلاكم العاملي القدمي، الوحش الطالع من البحر،

  )١١ -  ٣: ٢تسالونيكي 

وقبل أن نستطرد يف احلديث عن هذا امللك األوتوقراطي القادم، علينا 
أن منيز بني الوحش الطالع من البحر احلاكم العاملي القادم، وبني الوحش الطالع 

  .من األرض النيب الكذاب

ياً، بينما سيكون أمم) ٨ - ١: ١٣رؤيا (الوحش الطلع من البحر 
الوحش الطالع من األرض سيكون يهودياً، ألنه سيكون نبياً كذاباً واليهود لن 

  )١٧ - ١١: ١٣رؤيا (يقبلوا نبياً ليس من وسطهم 

  .الوحش الطالع من البحر سيكون ملكاً سياسياً

فهو الذي سيقوم ... الوحش الطالع من األرض سيكون قائداً روحياً
). ١٥ - ١٢: ١٣رؤيا (البحر واملناداة به إهلاً بالترويج للوحش الطالع من 

من سبط ) ٢٠: ١٩رؤيا " (النيب الكذاب"وسيكون الوحش الطالع من األرض 
" يكون دان حية على الطريق أفعواناً على السبيل"دان كما قال يعقوب يف نبوته 

  )٣: ٤ يوحنا ١. (ويسميه يوحنا ضد املسيح) ١٧: ٤٩تكوين (
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اص بالوحش الطالع من البحر، وباحلاكم وحديث نبوة دانيال خ
العاملي القادم، وهي نبوة ستتم حبرفيتها يف وقت الضيقة العظيمة، وهذا واضح 

ويف ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبين شعبك "من الكلمات 
  ).١: ١٢دانيال " (ويكون زمان ضيق مل يكن منذ كانت أمة إىل ذلك الوقت

سيظهر فيه هذا امللك األوتوقراطي املتعظم هو زمان فالوقت الذي 
  .وخالل هذا الزمان سيظهر ذلك امللك وسينتهي.. الضيق العظيم

ويفعل امللك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل "يصفه دانيال بقوله 
  ..."إله

آخر سيتمتع حبكم أوتوقراطي، ويفعل كإرادته " نبوخذ نصر"هو إذاً 
  .أو قوة قضائية رادعةبال دستور، أو برملان، 

ويرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور عجيبة على إله اآلهلة "
  )٣٦: ١١دانيال " (وينجح يف إمتام الغضب ألن املقضي به جيري

وكلمات النبوة هنا تنطبق متاماً على كلمات النبوة يف سفر الرؤيا كما 
.. انية للتسالونيكينيتنطبق على كلمات النبوة اليت سجلها بولس يف رسالته الث

وذا نعرف أن امللك الذي حتدث عنه دانيال، هو نفسه الوحش الطالع من 
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البحر الذي حتدث عنه يوحنا، وهو نفسه إنسان اخلطية األثيم الذي حتدث عنه 
  ].١٢ - ٣: ٢ تسالونيكي ٢ و٨ – ١: ١٣اقرأ رؤيا . [بولس

  .واآلن تعال معي لنقرأ كلمات يوحنا يف سفر الرؤيا

فرأيت وحشاً طالعاً من البحر له سبعة . مث وقفت على رمل البحر"
. رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم جتديف

والوحش الذي رأيته كان شبه منر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه 
يف وأعطى فماً يتكلم بعظائم وجتاد... التنني قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً

ففتح فمه بالتجديف على اهللا . وأعطى سلطاناً أن يفعل اثنني وأربعني شهراً
وأعطى أن يصنع . ليجدف على امسه وعلى مسكنه وعلى الساكنني يف السماء

فسيسجد . حرباً مع القديسني ويغلبهم وأعطى سلطاناً على كل قبيلة ولسام أمة
كتوبة منذ تأسيس العامل له مجيع الساكنني على األرض الذين ليست أمساؤهم م

  ).٨ - ١: ١٣رؤيا " (يف سفر حياة اخلروف الذي ذبح

يتعظم على كل إله "يف دانيال " امللك املتعظم"هنا نرى أنه كما أن 
.. أي يتكلم بعظائم وجتاديف على اهللا" ويتكلم بأمور عجيبة على إله اآلهلة

  ". وعلى امسهفتح فمه بالتجديف على اهللا"هكذا الوحش الطالع من البحر 
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وكما أن امللك املتعظم يف دانيال سينجح إىل إمتام الغضب، أي إىل 
أعطى "الوقت احملدد من اهللا للضيقة العظيمة، كذلك الوحش الطالع من البحر 

وهو الوقت احملدد لألوجاع الرهيبة يف " سلطاناً أن يفعل اثنني وأربعني شهراً
  .فترة الضيقة

 بشهوة النساء وبكل إله ال يبايل ألنه يتعظم وال يبايل بآهلة آبائه وال"
  ).٣٧: ١١دانيال " (على الكل

نرى أن هذا امللك ليس يهودياً بل أممياً " وال يبايل بآهلة آبائه"من عبارة 
امسع يا "ألن اليهود ال يؤمنون إال بإله واحد .. كان آباؤه يؤمنون بآهلة كثرية

  ).٤ :٦تثنية " (الرب إهلنا رب واحد. إسرائيل

قال بعض املفسرين أن . أعطيت هلا عدة مفاهيم" شهوة النساء"وعبارة 
: ٢حجي " (مشتهى كل األمم"كل امرأة إسرائيلية كانت أن يولد منها املسيح 

كانت " شهوة النساء"وقال آخرون أن . وهذا امللك املتعظم ال يبايل باملسيح) ٧
ال يل بعد تعود تنظر رجاسات وق"اإلله متوز معبود النساء كما نقرأ يف حزقيال 

فجاء يب إىل مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال . أعظم هم عاملوها
وقال ) ١٤ و ١٣: ٨حزقيال " (وإذا هناك نسوة جالسات يبكني على متوز

حمبتك "هي احلب كما قال داود وهو يرثي يوناثان " شهوة النساء"آخرون أن 
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شهوة "وقال آخرون أن ) ٢٦: ١ صموئيل٢" (يل أعجب من حمبة النساء
شهوتك وجدت لذلك مل "هي الشهوة اجلنسية كما نقرأ يف أشعياء " النساء
  ).١٠: ٥٧أشعياء " (تضعفي

ويف اعتقادي أن هذه العبارة تصور هذا امللك املتعظم خال من كل 
فهو ال يعبأ بأي إله " بكل إله ال يبايل"عواطف احلب اإلنساين الطبيعي وهو 

  ".ألنه يتعظم على الكل "مهما كان

وتعظمه على الكل يأيت بنا إىل نبوة بولس الرسول يف رسالته الثانية إىل 
  :التسالونيكيني، فقد كتب بولس يقول

أن . مث نسألكم أيها األخوة من جهة ربنا يسوع املسيح واجتماعنا إليه"
سالة كأا ال تتزعزعوا سريعاً عن ذهنكم وال ترتاعوا ال بروح وال بكلمة وال بر

ألنه ال يأيت . ال خيدعنكم أحد على طريقة ما. منا أي أن يوم املسيح قد حضر
املقاوم واملرتفع على . إن مل يأت االرتداد أوالً ويستعلن إنسان اخلطية ابن اهلالك

كل ما يدعى إهلاً أو معبوداً حىت أنه جيلس يف هيكل اهللا كإله مظهراً نفسه أنه 
  ).٤ - ١ :٢ تسالونيكي ٢" (إله
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ويكرم اهللا احلصون يف مكانه وإهلاً مل تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب "
  ).٣٨: ١١دانيال " (والفضة وباحلجارة الكرمية والنفائس

، نقرأ عنه هنا ٣٧عدد " بكل إله ال يبايل"بينما هذا امللك املتعظم 
ويف اعتقادنا أن إله احلصون هنا هو إله احلرب ليس ".. يكرم إله احلصون"
احلرب اليت .. بل احلرب باعتبارها اإلله الذي يؤمن به.. إله احلرب" مارس"

  .مركزها احلصون، والقوة العسكرية

من هو هذا اإلله الذي ".. وإله مل تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة"
مل تعرفه آباؤه؟ أن هذا احلاكم املستبد ال يبايل باآلهلة فكيف يكرم هذا اإلله 

آباؤه بالذهب والفضة؟ هل هذا اإلله هو إله احلرب الذي وضع الذي مل تعرفه 
  !عند قدميه كل ميزانية دولته؟ أو هو إله من ابتكار عقله املريض؟

إن هذا امللك املتعظم أوجد إهلاً مل تعرفه آباؤه، ليس من آهلة املصريني، 
م وكم من أناس صنعوا ألنفسه... وال من آهلة اليونان، وال من آهلة الرومان

أما هذا امللك فهو سيكرم إهلاً مل تعرفه .. آهلة من اجلنس، أو املال، أو السلطة
وهنا جيدر بنا أن نالحظ أن اإلنسان ال ميكن أن يعيش بغري إله، فإما أن . آباؤه

يتعبد اهللا احلي احلقيقي الذي حيرره من اخلطية وجيدد قلبه بروحه، ويطهر حياته 
تعبد إلله من صنعه، إله يبتكره من خياله بدم املسيح الكرمي، وإما أن ي
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واإلنسان بإميانه يف أي إله جتد لديه االستعداد يف إكرام هذا اإلله ... املريض
  ).٣ و ٢: ٣٢خروج (بالذهب والفضة وباحلجارة الكرمية والنفائس 

من يعرفه يزيده جمداً . ويفعل يف احلصون احلصينة بإله غريب"
  ).٣٩: ١١دانيال " (ألرض أجرةويسلطهم على كثريين ويقسم ا

. باعتناقه احلرب عقيدة وإهلاً يقوم امللك املتعظم بالسيطرة على احلصون
ومن يقف إىل جواره ويعرفه ويعترف بإهله يزيده جمداً، ويضعه يف مركز السلطة 

  ".يقسم األرض أجرة"على جزء من مملكته، ألنه 

ه باملادية، والقوة لقد بدا واضحاً أن هذا امللك املتعظم سيتصف حكم
وهنا تظهر احلكومة العاملية املوحدة حتت . العسكرية، وعبادة اإلله الغريب

  .سلطته
  الشرق األوسط في وقت النهاية

ففي وقت النهاية حياربه ملك اجلنوب فيثور عليه ملك الشمال "
دانيال " (مبركبات وبفرسان وبسفن كثرية ويدخل األراضي وجيرف ويطمو

٤٠: ١١ (  

  .. وقت النهايةففي
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األحداث املقبلة إذاً ترتبط بوقت النهاية، وقد وصل ذلك امللك املتعظم 
  .إىل قمة النجاح، وجتسدت خطط، وحتقق طموحه

لقد أعطاه الشيطان قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً، ولكن القانون العام 
 أن لنضع يف ذهننا" ما يزرعه اإلنسان إياه حيصد أيضاً"البد أن ينطبق عليه 

امللك املتعظم هو احلاكم العاملي القادم، ويف وقت النهاية حياربه ملك اجلنوب، 
ولعل ملك اجلنوب يف هذا النص ال يشري إىل مصركما ذكرنا فيما سبق، بل إىل 

وميد يده على "كل أفريقيا، نقول ذلك ألننا جند مكاناً آخر ملصر يف هذا النص 
  ).٤٢: ١١دانيال " (األراضي وأرض مصر ال تنجو

فعندما حيارب ملك اجلنوب، امللك املتعظم، يثور ملك الشمال على 
ملك اجلنوب مبركبات وبفرسان وبسفن كثرية، ألن ملك الشمال يف ذلك 

ويدخل األراضي وجيرف "الوقت سيكون حتت سيادة احلاكم العاملي القادم 
 هذه ، وهو يبدو يف"امللك املتعظم"والذي يدخل األراضي هنا هو " ويطمو

  .الصورة النبوية منتصراً ناجحاً

ويدخل إىل األرض البهية فيعثر كثريون وهؤالء يفلتون من يده أدوم "
  ).٤١: ١١دانيال " (وموآب ورؤساء بين عمون
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ودخول تاوحش، امللك املتعظم، إىل األرض البهية، وهي األرض 
وهؤالء "سيتسبب يف عثرة الكثريين من اليهود، ) ١٦: ١١دانيال (املقدسة 

، ولعل إفالم من يده سببه "يفلتون من يده أدوم وموآب ورؤساء بين عمون
  .أم يقفون موقفاً عدائياً ضد الشعب القدمي

ويتسلط على كنوز . وميد يده على األراضي وأرض مصر ال تنجو"
  ).٤٣ و ٤٢: ١١دانيال " (الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر

م يف محالته العسكرية حلماية إمرباطوريته هنا نرى احلاكم العاملي القاد
العاملية، ميد يده على األراضي، ويسيء إىل مصر ناهباً كنوزها الذهبية 

  .الفرعونية، ونفائسها األثرية اليت ال تقدر بثمن

  ).٤٣: ١١دانيال " (واللوبيون والكوشيون عند خطواته"

املي القادم، وهذا يعين أن ليبيا واحلبشة ستسري يف خطوات احلاكم الع
  .فتنضم إىل جيش احلاكم املنتصر وختضع لسلطانه

وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم ليخرب "
  ).٤٤: ١١دانيال " (وليحرم كثريين
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 ستواجه هذا امللك املتعظم واآلتية من ورمبا تكون األخبار املفزعة اليت
أما أخبار ) ١٢: ١٦رؤيا (الشرق، هي أخبار امللوك الذين من مشرق الشمس 

الشمال فلعلها من املنطقة الواقعة مشال فلسطني، ونتيجة هذه األخبار أن هذا 
  .امللك خيرج بغضب عظيم ليخرب وليقتل كثريين

وينصب فسطاطه بني البحور وجبل اء القدس ويبلغ ايته وال معني "
  ).٤٥: ١١دانيال " (له

اخليمة، واحلاكم العاملي سيقيم الفسطاط هو السرادق من األبنية، أو 
بني "خيمته بني البحور يف أورشليم بني البحر األبيض املتوسط والبحر امليت 

  ".البحور وجبل اء القدس

  ".ويبلغ ايته وال معني له"ويصل دانيال يف نبوته إىل اية هذا امللك 

 وهنا نعود إىل نبوة زكريا وإىل سفر رؤيا يوحنا لنرى كيف بلغ هذا
  ..امللك العايت، الذي جتسد فيه الشيطان ليدفع العامل لعبادته إىل ايته

وزكريا يقدم لنا صورة املعركة األخرية احلامسة، معركة هرجمدون يف 
وأمجع كل األمم . هوذا يوم للرب يأيت فيقسم سلبك يف وسطك"الكلمات 
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ء وخيرج على أورشليم للمحاربة فتؤخذ املدينة وتنهب البيوت وتفضح النسا
  .نصف املدينة إىل السيب وبقية الشعب ال تقطع من املدينة

وتقف . فيخرج الرب وحيارب تلك األمم كما يف يوم حربه يوم القتال
 -  ١: ١٤زكريا " (قدماه يف ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم

٤.(  

ة، أما يوحنا الرائي فريينا كيف ستجتمع األمم على أورشليم للمحارب
  : وكيف سيصل الوحش الطالع من البحر ومعه النيب الكذاب إىل ايتهما فيقول

ورأيت من فم التنني ومن فم الوحش ومن فم النيب الكذاب ثالثة "
فإم أرواح شياطني صانعة آيات خترج على ملوك . أرواح جنسة شبه ضفادع

 القادر على كل العامل وكل املسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم اهللا
 ١٣: ١٦دانيال " (فجمعهم إىل املوضع الذي يدعى بالعربانية هرجمدون.. شيء

- ١٦.(  

وعلينا أن نذكر أنه قبل ذلك الوقت تكون روسيا قد هزمت متاماً 
وتكون أمريكا قد تدهورت حىت أن النبوة ) ٣٩ و ٣٨حزقيال (بالتدخل اإلهلي 

  . األخريةمل تذكر هلا أدواراً يف أحداث األيام
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ويستمر يوحنا فريينا كيف انتهت معركة هرجمدون، وانتهى بنهايتها 
  :امللك املتعظم، األثيم، إنسان اخلطية فيقول

مث رأيت السماء مفتوحة وإذا بفرس أبيض واجلالس عليه يدعى أميناً "
وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثرية . وصادقاً وبالعدل حيكم وحيارب

ومن فمه خيرج سيف ماض لكي يضرب به األمم وهو .. ة اهللاوله اسم كلم
سريعاهم بعصا من حديد وهو يدرس معصرة مخر سخط وغضب اهللا القادر 

وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك امللوك ورب . على كل شيء
  .األرباب

ورأيت الوحش وملوك األرض وأجنادهم جمتمعني ليصنعوا حرباً مع 
فقبض على الوحش والنيب الكذاب معه الصانع .  ومع جندهاجلالس على الفرس

قدامه اآليات اليت ا أضل الذين قبلوا مسة الوحش والذين سجدوا لصورته 
وطرح االثنان حيني إىل حبرية النار املتقدة بالكربيت والباقون قتلوا بسيف 

رؤيا " (اجلالس على الفرس اخلارج من فمه ومجيع الطيور شبعت من حلومهم
  ).٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٦ – ١١: ١٩

  .هكذا بلغ امللك املتعظم ايته
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  .وال معني له
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  الفصل الثاني عشر 

  وقت النهاية 

جيدر بنا وقد وصلنا إىل آخر إصحاحات سفر دانيال أن نضع يف 
أذهاننا أن الرؤيا اليت سجلها دانيال يف اإلصحاح العاشر، واستمر يف سردها يف 

ا زالت مستمرة يف هذا اإلصحاح الثاين عشر الذي اإلصحاح احلادي عشر، م
  .ينتهي به السفر

ونعترف أن هذه الرؤيا العجيبة بأحداثها املتداخلة مليئة بالكثري من 
  .األمور احملرية

ويف ذلك الوقت يقوم ميخائيل "يبدأ اإلصحاح الثاين عشر بالكلمات 
منذ كانت أمة إىل الرئيس العظيم القائم لبين شعبك ويكون زمان ضيق مل يكن 

" ذلك الوقت ويف ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوباً يف السفر
  )١: ١٢دانيال (

  "يف ذلك الوقت"

  أي وقت ذلك الوقت؟
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ففي وقت النهاية "يقيناً أنه وقت النهاية الذي ذكره املالك بكلماته 
  )٤٠: ١١دانيال " (حياربه ملك اجلنوب

ه الرؤيا تصل بنا إىل وقت النهاية، إذاً فاألحداث املذكورة يف هذ
  .الوقت الذي فيه سيأيت الرب يسوع املسيح ليقيم ملكه السعيد على األرض

  .يف ذلك الوقت حتدث ثالثة أمور هامة

  . يقوم ميخائيل الرئيس العظيم- /١/

  . يكون زمان ضيق مل يكن منذ كانت أمة- /٢/

  .السفر ينجي من شعب إسرائيل كل من يوجد مكتوباً يف - /٣/

  ميخائيل الرئيس العظيم

إنه واحد من : األول. امسني" للمالك ميخائيل"يعطي سفر دانيال 
" وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء األولني جاء إلعانيت"الرؤساء األولني 

ويف "، "الرئيس العظيم القائم للشعب القدمي"إنه : والثاين). ١٣: ١٠دانيال (
  ).١: ١٢دانيال " (س العظيم القائم لبين شعبكذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئي
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ميكننا أن نعرف " ميخائيل"و" جربائيل"ومن حديث سفر دانيال عن 
وكما نتقابل . أن املالئكة ذوي رتب خمتلفة، وذوي ختصصات خمتلفة كذلك

مع املالئكة يف سفر دانيال، كذلك جند أن سفر رؤيا يوحنا ميوج حبركة 
  .املالئكة، وبعض ختصصاهم

 و ٩: ١٩ و ٢: ١رؤيا (فسفر الرؤيا أعطي ليوحنا بواسطة مالك 
 و ١: ٢رؤيا (وهناك مالك متخصص بالعناية بكل كنيسة حملية ). ٩ و ٨: ٢٢
وهناك مالئكة مسؤوليتهم رياح األرض ). ١٤ ٧ و ١: ٣ و ١٨ و ١٢ و ٨
 و ٢: ٧رؤيا (ومالك مسؤوليته األوامر اإلهلية لغريه من املالئكة ) ١: ٧رؤيا (
 ١٣ و ١: ٩ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٧ و ٢: ٨رؤيا (وهناك مالئكة األبواق ). ٣
وهناك مالئكة ). ٢١: ١٨ و ١: ١٠رؤيا (وهناك مالئكة أقوياء ) ١٥: ١١و 

وهناك املالك الذي سيبشر بالبشارة األبدية ) ٧: ١٢رؤيا (يرأسهم ميخائيل 
وهناك املالك . ري اومن طريانه نعرف أن للمالئكة أجنحة تط) ٦: ١٤رؤيا (

واملالك الذي أنذر الساكنني ) ٨: ١٤رؤيا (لن سقوط بابل العظيمة ‘الذي أ
) ٣: ١٤رؤيا (على األرض من العقاب الذي ينتظرهم إذا سجدوا للوحش 

 و ٢: ١٦ و ١: ١٥رؤيا (وهناك املالئكة الذين معهم السبع ضربات األخرية 
ك الذي له سلطان عظيم وهناك املال) ١٧ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٤ و ٣

واملالك الصارخ بصوت عظيم يدعو ) ١: ١٨رؤيا (واستنارت األرض من ائه 
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. واملالك الذي معه مفتاح اهلاوية) ١٧: ١٩رؤيا (الطيور إىل عشاء اإلله العظيم 
  ).١: ٢٠رؤيا (

هذه احلركة املالئكية الدائبة يف السماء، وهذه املسؤوليات 
مالك الرب "ئكة تعطي للمؤمن راحة وتعزية ألن والتخصصات املعطاة للمال
وألن اهللا أعطى لكل من يلجأ ) ٧: ٣٤مزمور " (حال حول خائفيه وينجيهم

جعلت . ألنك قلت أنت يا رب ملجأي"إليه بثقة ويقني هذا الوعد الثمني 
ألنه يوصي مالئكته . ال يالقيك شر وال تدنو ضربة خيمتك. العلى مسكنك

على األيدي حيملونك لئال تصدم حبجر . ل طرقكبك لكي حيفظوك يف ك
  ).١١ -  ٩: ٩١مزمور " (رجلك

ويف ذلك الوقت يقوم ميخائيل "نعود اآلن إىل كلمات إصحاحنا 
من هذا النص نعرف أن ) ١: ١٢دانيال " (الرئيس العظيم القائم لبين شعبك

 أن اإلشارة هنا إىل Calvinميخائيل هو الرئيس العظيم، ويعتقد كلفن 
ملسيح ولكننا ال نوافقه يف هذا التفسري، ألننا جند يف العهد اجلديد أن يهوذا ا

وأما ميخائيل رئيس املالئكة "باعتباره رئيس املالئكة فيقول " ميخائيل"يذكر 
فلما خاصم إبليس حماجاً عن جسد موسى مل جيسر أن يورد حكم افتراء بل 

  ).٩يهوذا " (قال لينتهرك الرب
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الرئيس العظيم، رئيس املالئكة ومسؤوليته العناية ميخائيل إذاً هو 
 فتخصصه واضح متاماً –" القائم لبين شعبك"بالشعب القدمي ورعاية أمورهم 

فما الذي سيفعله ميخائيل . أ،ه لبين شعب دانيال، الشعب القدمي وال سواهم
 الرئيس العظيم يف ذلك الوقت؟ هنا نرى العالقة اجلوهرية بني سفر دانيال وسفر
رؤيا يوحنا، فسفر دانيال يشري إىل ما سيحدث بعبارات مقتضبة، وسفر الرؤيا 
يشرح لنا بالتفصيل هذه األحداث، وإذا وضعنا هذا يف ذهننا سهل علينا فهم 

  .هذا السفر النبوي العظيم

ويف " يف ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم"يف سفر دانيال نقرأ 
يف ذلك "فميخائيل سيقوم . له ميخائيل حني يقومسفر رؤيا يوحنا نور ما سيفع

  .حبرب رهيبة يف السماء لطرد إبليس ومالئكته من هناك" الوقت

ميخائيل ومالئكته حاربوا التنني وحارب . وحدثت حرب يف السماء"
فطرح التنني . التنني ومالئكته ومل يقووا فلم يوجد مكام بعد ذلك يف السماء

دعو إبليس والشيطان الذي يضل العامل كله طرح إىل العظيم احلية القدمية امل
ومسعت صوتاً عظيماً قائالً يف السماء اآلن صار . األرض وطرحت معه مالئكته

خالص إهلنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه ألنه قد طرح املشتكي على إخوتنا 
لمة هم غلبوه بدم اخلروف وبك. الذي كان يشتكي عليهم أمام إهلنا اراً وليالً
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من أجل هذا افرحي أيتها السموات . شهادم ومل حيبوا حيام حىت املوت
ويل لساكين األرض والبحر ألن إبليس نزل إليكم وبه غضب . والساكنون فيها

  ).١٢ - ٧: ١٢رؤيا " (عظيم عاملاً أن له زماناً قليالً

هذا ما سيقوم به ميخائيل، وبطرد الشيطان ومالئكته من السماء تبدأ 
  .ابات الضيقة العظيمةعذ

إن إبليس له احلق حىت اآلن أن يدخل إىل السماء، وعمله الرئيسي 
هناك أن يشتكي على املؤمنني اراً وليالً، فليتنا نتحفظ حلياتنا، ونعيش 

  .بالقداسة لكي ال نعطي فرصة هلذا املشتكي

ونظرة إىل سفر أيوب ترينا ما وراء بعض آالمنا وجتاربنا اليت نتعرض 
  ).٨ -  ١: ٢ و ١٩ – ٦: ١أيوب (ا بغري سبب جنيناه هل

  الضيق العظيم

ولقد قال " ويكون زمان ضيق مل يكن منذ كانت أمة إىل ذلك الوقت"
بعض لبمفسرين أن هذا الضيق حدث إبان حكم أنتيوخوس أبيفانس، وتفسري 
كهذا ال يتفق مع كلمات ربنا يسوع، فأنتيوخوس عاش قبل املسيح، ولكن 

يف حديثه النبوي اجلليل على جبل الزيتون أكد أن الضيق العظيم ما زال املسيح 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٤٤

ألنه حينئذ يكون ضيق عظيم مل يكن مثله منذ ابتداء العامل إىل : مستقبالً فقال
وهي كلمات تنطبق متاماً على ما يقوله املالك ) ٢١: ٢٤مىت " (اآلن ولن يكون
  ..يف سفر دانيال

 وقع وقت خراب أورشليم، وهو وقال آخرون أن الضيق العظيم قد
 ميالدية بينما ذكر يوحنا ٧٠قول مردود ألن خراب أورشليم حدث سنة 

  . ميالدية٩٤أحداث الضيق العظيم يف سفره النبوي الذي كتبه سنة 

الضيق العظيم سيكون يف املستقبل، وهو خاص باليهود من جهة، 
 العظيم خاص باليهود الضيق. ولكنه أيضاً سيأيت على العامل كله من جهة أخرى

وهو وقت ضيق . آه ألن ذلك اليوم عظيم وليس مثله"كما يقول إرميا النيب 
، وهو سيأيت عل العامل كله )٧: ٣٠إرميا " (على يعقوب ولكنه سيخلص منه

من جهة أخرى كما نقرأ يف سفر رؤيا يوحنا يف كلمات املسيح ملالك كنيسة 
يضاً سأحفظك من ساعة التجربة ألنك حفظت كلمة صربي أنا أ"فيالدلفيا 

  ).١٠: ٣رؤيا " (العتيدة أن تأيت على العامل كله لتجرب الساكنني على األرض

خالل هذا الضيق العظيم جند نوعني من الغضب، غضب اهللا، وغضب 
غضب اهللا سينصب على الوحش وعلى مملكته وعلى أشرار األرض، . إبليس
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ن على األرض سواء كانوا من وغضب إبليس سينصب على املؤمنني املوجودي
  .األمم أو من اليهود

ألنه قد جاء يوم غضبه العظيم "غضب اهللا مذكور يف هذه الكلمات 
إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ) "١٧: ٦رؤيا " (ومن يستطيع الوقوف

فهو أيضاً سيشرب من مخر غضب اهللا . ويقبل مسته على جبهته أ على يده
ه ويعذب بنار وكربيت أمام املالئكة القديسني املصبوب صرفاً يف كأس غضب

  ).١٠ و ٩: ١٤رؤيا " (وأمام اخلروف

ويل لساكين األرض والبحر ألن "غضب إبليس مذكور يف الكلمات 
) ١٢: ١٢رؤيا " (إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عاملاً أن له زماناً قليالً

ا الذين حيفظون فغضب التنني على املرأة وذهب ليصنع حرباً مع باقي نسله"
  ).١٧: ١٢رؤيا " (وصايا اهللا وعندهم شهادة يسوع املسيح

الذين حيفظون وصايا اهللا وعندهم "قيل عنهم " باقي نسل املرأة"ومبا أن 
فاملرأة إذاً هي الكنيسة، ونسلها املؤمنني الذين ".. شهادة يسوع املسيح

 البكر الذي ، أما ابنها"عندهم شهادة يسوع املسيح"سيحضرون الضيقة أن 
اختطف إىل اهللا وإىل عرشه فهو ميثل مجاعة املؤمنني األقوياء الغالبني، وهؤالء 

  )٥ -١: ١٢رؤيا . (وحدهم هم الذين سيختطفون قبل الضيق العظيم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٤٦

وألن الشيطان سيصب غضبه على ملؤمنني الذي سيوجدون على 
 قائالً يل ومسعت صوتاً من السماء"األرض أثناء الضيق العظيم، يقول يوحنا 

نعم يقول الروح لكي . اكتب طوىب لألموات الذين ميوتون يف الرب منذ اآلن
  ).١٣: ١٤رؤيا " (يسترحيوا من أتعام وأعماهلم تتبعهم

وجيدر بنا أن نقول هنا أن اهللا لن يصب غضبه على املؤمنني الذين 
ل القتناء ألن اهللا مل جيعلنا للغضب ب"سيوجدون على األرض أثناء الضيق العظيم 

  ).٩: ٥ تسالونيكي ١" (اخلالص بربنا يسوع املسيح

ولقد صب اهللا غضبه يف القدمي على أرض مصر لكنه حفظ شعبه 
إال أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم "القدمي من هذا الغضب كما نقرأ 

وكما نقرأ كذلك ) ٢٤ - ٢٠: ٨خروج (، )٢٦: ٩خروج " (يكن فيها برد
  ).٢٣: ١٠خروج " (رائيل كان هلم نور يف مساكنهمولكن مجيع بين إس"

سيكون اليهود، واملؤمنون باملسيح هدف غضب إبليس، وسيتأمل 
املؤمنون ولكن اهللا سيعطيهم نعمة لتحدي الشيطان، ورفض مسة الوحش ليظهر 
فيهم نصرته، وينقي ويطهر حيام من الزغل ليصريوا آنية صاحلة خلدمته 

  .وجمده
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ويكون زمان ضيق مل يكن "م موصوف بالكلمات وقت الضيق العظي
ألنه يكون حينئذ ضيق عظيم "وبكلمات ربنا " منذ كانت أمة إىل ذلك الوقت

  ).٢١: ٢٤مىت " (مل يكن مثله منذ ابتداء العامل إىل اآلن ولن يكون

ويف إجنيل مىت اإلصحاح الرابع والعشرون أعلن ربنا ترتيب احلوادث 
: ٩سبعني، وهو األسبوع األخري املذكور يف دانيال اليت ستحدث يف األسبوع ال

٢٧.  

) ٢٧ - ٢٤: ٩إصحاح (فاألسبوع األخري من أسابيع نبوة دانيال 
القسم األول حتدث فيه أحداث مبتدأ األوجاع اليت . سينقسم إىل قسمني

ولكن هذه كلها مبتدأ "وقال عنها ) ٧ - ٤: ٢٤مىت (ذكرها الرب يف 
: ٧دانيال (ومدته ثالث سنني ونصف : لقسم الثاينا). ٨: ٢٤مىت " (األوجاع

: ١١رؤيا (، ألفاً ومئتني وستني يوماً )٥: ١٣رؤيا (، اثنان وأربعون شهراً )٢٥
٣.(  

يف إجنيل مىت اإلصحاح الرابع والعشرين حتدث ربنا كما قلنا عن 
  .ترتيب احلوادث

  )١٤ - ٤: ٢٤مىت (مبتدأ األوجاع : أوالً
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 ٣٤٨

  )٢٨ - ١٥: ٢٤مىت (الضيق العظيم : ثانياً

  )٣١ - ٢٩: ٢٤مىت (ما بعد الضيق العظيم : ثالثاً

فمىت " عالمة بدء الضيق العظيم فيقول ١٥: ٢٤ويعطي الرب يف مىت 
ليفهم . نظرمت رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال النيب قائمة يف املكان املقدس

 العامل إىل اآلن ألنه يكون حينئذ ضيق عظيم مل يكن مثله منذ ابتداء... القارئ
  ).٢١ و ١٥: ٢٤مىت " (ولن يكون

  ما هي رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال النيب؟

وتقوم منه أذرع وتنجس املقدس  "٣١: ١١لقد قرأنا يف دانيال 
وقلنا أن أنتيوخوس أبيفانس جنس بقواته " احلصني وترتع احملرقة الدائمة

وقلنا ... رقة وذبح فوقه خرتيراًالعسكرية اهليكل إذ بىن مذحباً فوق مذبح احمل
كذلك أن أنتيوخوس كان رمزاً باهتاً للوحش الطالع من البحر، احلاكم العاملي 
القادم وهو سيقيم رجسة اخلراب يف اهليكل الذي سيبنيه اليهود يف أورشليم، 

ومن "وإقامة رجسة اخلراب هذه ستكون يف وقت النهاية كما نقرأ يف الكلمات 
" رقة الدائمة وإقامة رجس املخرب ألف ومئتان وتسعون يوماًوقت إزالة احمل

  ).١١: ١٢دانيال (
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ورجسة اخلراب يف وقت النهاية ستكون جلوس الوحش الطالع من 
البحر، األثيم، إنسان اخلطية، احلاكم العاملي القادم، يف هيكل اهللا مظهراً نفسه 

مث نسألكم أيها  "أنه إله كما يقول بولس الرسول للمؤمنني يف تسالونيكي
ال تتزعزعوا سريعاً . األخوة من جهة جميء ربنا يسوع املسيح واجتماعنا إليه

عن ذهنكم وال ترتاعوا ال بروح وال بكلمة وال برسالة كأا منا أي أ، يوم 
ألنه ال يأيت إن مل يأت . ال خيدعنكم أحد على طريقة ما. املسيح قد حضر

املقاوم واملرتفع على كل ما . طية ابن اهلالكاالرتداد أوالً ويستعلن إنسان اخل
 ٢" (يدعى إهلاً أو معبوداً حىت أنه جيلس يف هيكل اهللا كإله مظهراً نفسه أنه إله

  ).٤ -  ١: ٢تسالونيكي 

وإعالنه إهلاً مكان اهللا هو رجسة اخلراب، . جلوس األثيم يف هيكل اهللا
ابن " "األثيم"ا ويسمي بولس الرسول هذ. وهو بدء عالمة الضيق العظيم

الوحش الذي رأيت كان وليس "ألنه سيمضي إىل اهلالك كما نقرأ عنه " اهلالك
  ).٨: ١٧رؤيا " (اآلن وهو عتيد أن يصعد من اهلاوية وميضي إىل اهلالك

وأحداثه ... هذا الضيق العظيم مل يكن منذ كانت أمة، ولن يكون
  .املفزعة الرهيبة مسجلة بالتفصيل يف سفر رؤيا يوحنا
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يف هذه احلقبة املظلمة من تاريخ اإلنسانية، سيسجل اإلنسان أسود 
ستكون العبادة السائدة هي عبادة الشيطان . صفحات التاريخ بأعماله املشينة

وسيسجد الناس ألصنام الذهب والفضة . مع ما يرتبط ا من جرائم وجناسات
 متشي، والنحاس واحلجر واخلشب اليت ال تستطيع أن تبصر وال تسمع وال

وسينتشر القتل، . وسيعين هذا مع حرفيته سيادة عبادة املادة وكل ما هو منظور
والسحر، والزنا، والسرقة، ويكثر شر اإلنسان على األرض كأيام نوح، وميارس 

 ٣٧: ٢٤ ومىت ٢١ و ٢٠: ٩رؤيا . (الناس بكثرة الشذوذ اجلنسي كأيام لوط
  ).٣٠ - ٢٨: ١٧ ولوقا ٣٩ و ٣٨و 

فستحد من احلريات " الوحش الطالع من البحر"أما حكومة 
الشخصية، وتستخدم الكومبيوتر واألجهزة اإللكترونية لتسجيل كل حتركات 

  .وتنقالت األفراد

يف تلك الفترة الرهيبة تتم الكلمات اليت قاهلا ربنا يسوع عن اليهود 
وويل للحباىل واملرضعات يف تلك األيام ألنه يكون ضيق عظيم على األرض "

. ويقعون بفم السيف ويسبون إىل مجيع األمم. وسخط على هذا الشعب
  ).٢٣: ٢١لوقا " (وتكون أورشليم مدوسة من األمم حىت تكمل أزمنة األمم
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مث أعطيت قصبة شبه عصا "وهذا ما سجله يوحنا يف سفر الرؤيا 
وأما الدار . ووقف املالك قائالً يل قم وقس هيكل اهللا واملذبح والساجدين فيه

ليت هي خارج اهليكل فاطرحها خارجاً وال تقسها ألا قد أعطيت لألمم ا
  ).٢ و ١: ١١رؤيا " (وسيدوسون املدينة املقدسة اثنني وأربعني شهراً

بعد مدة االثنني وأربعني شهراً تكمل أزمنة األمم، وتنتهي دياسة األمم 
ال "الميذه ألورشليم، يأيت الرب يسوع، امللك العظيم ليملك فيها كما قال لت

وال . وال باألرض ألا موطئ قدميه. ال بالسماء ألا كرسي اهللا. حتلفوا البتة
: ١اقرأ أيضاً لوقا ) [٣٥ و ٣٤: ٥مىت " (بأورشليم ألا مدينة امللك العظيم

٣٣ -  ٣٠.[  

  نجاة المكتوبين في السفر من الشعب القديم

" لسفرويف ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوباً يف ا"
  ).١: ١٢دانيال (

الشعب "وعلينا أن نالحظ هنا أن النجاة ألناس من شعب دانيال، 
  ".كل من يوجد مكتوباً يف السفر"وأن الذين سينجون " شعب إسرائيل" "القدمي
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النجاة من عذابات الضيقة، ومن الوحش، ومن املوت ليست لكل 
كل من يوجد "اليهود بغري استثناء بل هي لفئة خاصة حددت بالكلمات 

  ".مكتوباً يف السفر

وهناك مالحظة ثانية جديرة باالعتبار هي، أن سفر دانيال يتحدث 
) ١٤: ١٠دانيال (بصفة خاصة عن ما يصيب الشعب القدمي يف آخر األيام 

بينما يتحدث سفر الرؤيا ] ١: ١٢ ودانيال ٢٧ – ٢٤: ٩اقرأ أيضاً دانيال [
األمم واليهود، ويتحدث حديثاً عن ما سيحدث للمؤمنني بالرب يسوع من 

  .عابراً عن البقية اليهودية

  ).١١ - ١: ١رؤيا (وسفر الرؤيا يتحدث إىل الكنيسة احلقيقية 

إذا حفظنا هذا يف أذهاننا، استطعنا أن نفهم بكيفية أفضل نبوات 
  .السفرين

يف ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد "تقول كلمات نبوة دانيال 
  ".مكتوباً يف السفر

واهللا حني يسمح بوقوع اضطهادات وآالم وتعذيب على شعبه يعرف 
  .يف ذات الوقت الذين له، وحيمي بكيفية معجزية من يريد محايتهم
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مرة يف سفر حزقيال، وأخرى يف سفر رؤيا .. نرى هذه احلقيقة مرتني
  .يوحنا

وصرخ يف مسعي بصوت "واآلن تعال معي لنقرأ كلمات سفر حزقيال 
وإذا بستة رجال .  قرب وكالء املدينة كل واحد وعدته املهلكة بيده.عال قائالً

مقبلني من طريق الباب األعلى الذي هو من جهة الشمال وكل واحد عدته 
. ويف وسطهم رجل البس الكتان وعلى جانبه دواة الكاتب. الساحقة بيده

وجمد إله إسرائيل صعد عن الكروب . فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس
فدعا الرجل الالبس الكتان الذي دواة الكاتب . ي كان عليه إىل عتبة البيتالذ

اعرب يف وسط املدينة يف وسط أورشليم وسم مسة . وقال له الرب. على جانبه
على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات املصنوعة يف 

ال تشفق . ربواوقال ألولئك يف مسعي اعربوا يف املدينة وراءه واض. وسطها
وال . الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهالك. أعينكم وال تعفوا

  ).٦ - ١: ٩حزقيال " (تقربوا من إنسان عليه السمة وابتدئوا من مقدسي

وبعد هذا رأين أربعة مالئكة واقفني "واآلن لنقرأ ما جاء يف سفر الرؤيا 
اح األرض لكي ب ريح على األرض على أربع زوايا األرض ممسكني أربع ري
ورأيت مالكاً آخر طالعاً من مشرق . وال على البحر وال على شجرة ما
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الشمس معه ختم اهللا احلي فنادى بصوت عظيم إىل املالئكة األربعة الذين 
أعطوا أن يضروا األرض والبحر قائالً ال تضروا األرض وال البحر وال األشجار 

ومسعت عدد املختومني مئة وأربعة وأربعني .  جباههمحىت خنتم عبيد إهلنا على
. من سبط يهوذا اثنا عشر ألف خمتوم. ألفاً خمتومني من كل سبط بين إسرائيل
من . من سبط جاد اثنا عشر ألف خمتوم. من سبط رأوبني اثنا عشر ألف خمتوم
من . من سبط نفتايل اثنا عشر ألف خمتوم. سبط أشري اثين عشر ألف خمتوم

من . من سبط مشعون اثنا عشر ألف خمتوم. منسي اثنا عشر ألف خمتومسبط 
من . من سبط يساكر اثنا عشر ألف خمتوم. سبط الوي اثنا عشر ألف خمتوم
من . من سبط يوسف اثنا عشر ألف خمتوم. سبط زبولون اثنا عشر ألف خمتوم
  ).٨ - ١: ١رؤيا ." (سبط بنيامني اثنا عشر ألف خمتوم

كل من يوجد "ن املوت يف الضيقة العظيمة هم الذين سينجون م
  ".مكتوباً يف السفر

  أي سفر هذا السفر؟: ونسأل

  .بغري تعريف لنوعيته" السفر"أن النبوة تذكره باسم 

  فأي سفر هذا السفر؟
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  .جند يف العهد القدمي أسفاراً متنوعة، وجند يف العهد اجلديد سفر احلياة

  :يةففي العهد القدمي جند األسفار التال

. اجعل أنت دموعي يف زقك" سفر الدموع املخزونة يف زق اهللا - /١/
  ).٨: ٥٦مزمور " (أما هي يف سفرك

رأت عيناك أعضائي ويف سفرك " سفر أعضاء جسم كل فرد - /٢/
وألن ). ١٦: ١٣٩مزمور " (كلها كتبت يوم تصورت إذ مل يكن واحد منها

يف سفر اهللا لذلك صورة كل فرد ومقاييس أعضاء جسمه مكتوبة ومصورة 
سيقوم كل واحد بعد أن حتلل جسمه إىل تراب بصورته كما كان، ألن 

  .الصورة األصلية لكل فرد موجودة يف هذا السفر

 سفر التذكرة وفيه يكتب اهللا أحاديث وأمساء الذين يتقونه - /٣/
حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه والرب أصغى ومسع "ويفكرون يف امسه 

: ٣مالخي " (ه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين يف امسهوكتب أمام
١٦.(  

 سفر األحياء، وهو سفر الناس األحياء على هذه األرض وقال - /٤/
وهو السفر ) ٢٨: ٦٩مزمور " (ليمحوا من سفر األحياء"عنه داود يف املزمور 
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ها الذي ذكره موسى حني رفع صالته الشفاعية هللا من أجل الشعب القدمي وفي
. آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا ألنفسهم آهلة من ذهب"يقول 

فقال الرب . وإال فاحمين من كتابك الذي كتبت. واآل إن غفرت خطيتهم
  ).٣٣ - ٣١: ٣٢خروج " (ملوسى من أخطأ إيلّ أحموه من كتايب

فموسى طلب من اهللا أن مييته أو ميحو خطية شعبه، ولكن اهللا أعلن له 
  . يستحق املوت ميوتأن من

  :أما يف العهد اجلديد فنجد

ويذكر أوالً يف رسالة بولس الرسول إىل أهل فيليب :  سفر احلياة- /٥/
نعم . أطلب إىل أفودية وأطلب إىل سنتيخي أن تفتكرا فكراً واحداً يف الرب"

اسألك أنت أيضاً يا شريكي املخلص ساعد هاتني اللتني جاهدتا معي يف 
" ليمندس أيضاً وباقي العاملني معي الذين أمساؤهم يف سفر احلياةاإلجنيل مع أك

وجند ذكر سفر احلياة مرة ثانية باعتباره سفر حياة املسيح ) ٣ و ٢: ٤فيليب (
فسيسجد له مجيع الساكنني على األرض الذين ليست أمساؤهم مكتوبة "الفادي 

ويتكرر ) ٨ :١٣رؤيا " (منذ تأسيس العامل يف سفر حياة اخلروف الذي ذبح
، ٨: ١٧، رؤيا ٥: ٣رؤيا (ذكر سفر احلياة يف العهد اجلديد يف املواضع التالية 

  ).٢٧: ٢١، رؤيا ١٥: ٢٠، رؤيا ١٢: ٢٠رؤيا 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٥٧

 هو سفر األحياء، ١: ١٢ونستطيع القول أن السفر املذكور يف دانيال 
ر فكل من يوجد امسه موجوداً للحياة يف أورشليم سيبقى حياً كما نقرأ يف سف

ويكون أن الذي يبقى يف صهيون والذي يترك يف أورشليم "أشعياء الكلمات 
فاحلياة ). ٣: ٤أشعياء ." (كل من كتب للحياة فقي أورشليم. يسمى قدوساً

فكل من . هنا هي احلياة األرضية، والسفر هو سفر األحياء على هذه األرض
املوت خالل يوجد امسه يف سفر األحياء، للحياة يف أورشليم سينجى من  

الضيقة العظيمة، ووجود أمساء هؤالء يف سفر األحياء يؤكد سيادة اهللا على كل 
  .دقائق احلياة

وكثريون من الراقدين يف تراب األرض يستيقظون هؤالء إىل احلياة "
  ).٢: ١٢دانيال " (األبدية وهؤالء إىل العار لالزدراء األبدي

وقف العجز، وكان وقف الكثريون من املفسرين أمام هذا النص م
: وكان السؤال الذي حريهم وأزعجهم هو" كثريون"سبب عجزهم هو كلمة 

أين البقية اليت مل تستيقظ يف هذه القيامة؟ وأي قيامة هذه اليت يتحدث عنها 
  سفر دانيال يف هذا النص؟

وبغري شك أن دانيال يترك األلف السنة وينتقل بنا يف هذا النص إىل 
ونقول أنه يتحدث عن القيامة .. يت يتتم بعد ملك األلف السنةالقيامة الثانية، ال
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. فريق سيقوم إىل احلياة األبدية: الثانية ألنه يتحدث يف هذا النص عن فريقني
والقيامة الوحيدة ينطبق عليها هذا . وفريق سيقوم إىل العار لالزدراء األبدي

  .السنةالنص انطباقا تاماً هي القيامة اليت ستتم بعد ملك األلف 

فالقيامة اليت يتحدث عنها دانيال هنا هي للحياة األبدية وليست للملك 
وفيها سيقوم أيضاً األشرار للعار واالزدراء األبدي بعد أن تعلن . مع املسيح

  .شرورهم وخفاياهم على املأل

. يساعدنا على فهم هذا التفسري بوضوح حديث يوحنا يف سفر الرؤيا
 القيامة األوىل قبل األلف السنة للغالبني والشهداء، :فيوحنا يتحدث عن قيامتني

  .والقيامة الثانية بعد األلف السنة للمؤمنني اجلسديني، ولألشرار اهلالكني

ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا "يقول يوحنا عن القيامة األوىل 
حكماً ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة اهللا 

 مل يسجدوا للوحش وال لصورته ومل يقبلوا السمة على جباههم وعلى والذين
أما بقية األموات فلم تعش حىت . أيديهم فعاشوا وملكوا مع املسيح ألف سنة

مبارك ومقدس من له نصيب يف . هذه هي القيامة األوىل. تتم األلف السنة
الء ليس هؤ. مبارك ومقدس من له نصيب يف القيامة األوىل. القيامة األوىل
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للموت الثاين سلطان عليهم بل سيكونون كهنة هللا واملسيح وسيملكون معه 
  ).٦ - ٤: ٢٠رؤيا " (ألف سنة

واضح متاماً أن الذين سيقومون يف هذه القيامة األوىل هم الغالبون 
وأما بقية األموات فلم تعش حىت . الذين سيحكمون األرض خالل األلف سنة

، ومعهم سيقوم الذين )٢١: ٣ ورؤيا ٢٧ و ٢٦: ٢رؤيا (تتم األلف السنة 
ماتوا شهداء من أجل املسيح يف كل العصور، والذين ماتوا شهداء على يد 

أي مل (وأما بقية األموات فلم تعش "الوحش وبانيته يف زمن الضيقة العظيمة 
  )٥: ٢٠رؤيا " (حىت تتم األلف السنة) تقم من األموات

، خلصوا من عقاب خطاياهم بقية األموات منهم مؤمنون جسديون
 ١(بدم املسيح لكنهم مل يقدموا له اخلدمة الالئقة اليت تعطيهم حق املكافأة 

  ".حىت تتم األلف السنة"هؤالء سيظلوا يف قبورهم ) ١٥ -  ١١: ٣كورنثوس 

واآلن تعال نقرأ معاً ما يقوله يوحنا عن القيامة الثانية، وهي اليت 
  .ستحدث بعد األلف السنة

يت عرشاً عظيماً أبيض واجلالس عليه الذي من وجهه هربت مث رأ"
ورأيت صغاراً وكباراً واقفني أمام اهللا . األرض والسماء ومل يوجد هلما موضع
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وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر احلياة ودين األموات مما هو 
ويلم البحر األموات الذين فيه وسلم . مكتوب يف األسفار حبسب أعماهلم

وكل ... ت واهلاوية األموات الذين فيهما ودينوا كل واحد حبسب أعمالهاملو
 - ١٠: ٢٠رؤيا " (من مل يوجد مكتوباً يف سفر احلياة طرح يف حبرية النار

١٥.(  

ودين األموات "يف هذه القيامة جند أسفاراً هي أسفار أعمال األشرار 
د سفر احلياة وجن) ١٢: ٢٠رؤيا " (مما هو مكتوب يف األسفار حبسب أعماهلم

! ملاذا جند سفر احلياة مفتوحاً أمام العرش األبيض العظيم؟: ونسأل.. مفتوحاً
إن سفر احلياة حيوي أمساء املؤمنني الذين مل يكونوا مستأهلني للقيامة : واجلواب
الذين مل .. املغلوبني.. فيه جند اسم لوط وأمثاله من املؤمنني اجلسديني... األوىل

داسة العملية، ومل يرحبوا نفوساً للمسيح، ولكنهم نالوا احلياة يعيشوا حياة الق
وهذه هي الشهادة أن اهللا "األبدية على حساب موت املسيح كما هو مكتوب 

من له االبن فله احلياة ومن ليس له . أعطانا حياة أبدية وهذه احلياة هي يف ابنه
ؤمن باالبن له حياة الذي ي) "١٢ و ١١: ٥ يوحنا ١" (ابن اهللا فليست له احلياة

هؤالء املؤمنون بسبب كسلهم، وعدم سهرهم، ) ٣٦: ٣يوحنا " (أبدية
وارتباكهم يف مهوم احلياة، وعدم أمانتهم وتدقيقهم حرموا من أن يكون هلم 
. نصيب يف القيامة األوىل ليملكوا مع املسيح، لكنهم كما قلنا تربروا بدم املسيح
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 سن الطفولة سيقومون يف هذه القيامة هؤالء املؤمنون مع الذين ماتوا يف
ويدخلون إىل احلياة األبدية، وستنادي أمساؤهم من سفر احلياة املفتوح أمام 

  .العرش األبيض العظيم

أما األشرار الذين رفضوا املسيح، وازدروا بدمه، ومل يؤمنوا قلبياً مبا 
سب عمله على صليب اجللجثة فسيقومون أيضاً يف هذه القيامة ويدانون حب

  .أعماهلم، ويدخلون إىل العار واالزدراء األبدي

فاحلقيقة املؤملة أن قليلني هم الذين يعيشون " كثريون"ولنالحظ كلمة 
  .حياة األمانة، والقداسة، والتدقيق وأن كثريين حيام حياة أطفال يف املسيح

واحلقيقة املؤملة الثانية إن كثريين سيدخلون من الباب الواسع الذي 
إىل اهلالك، وإن قليلني هم الذين جيدون الباب املؤدي إىل احلياة، لذلك يؤدي 

ألنه واسع الباب ورحب الطريق . ادخلوا من الباب الضيق"قال لنا ربنا املبارك 
ما أضيق الباب . وكثريون هم الذين يدخلون منه. الذي يؤدي إىل اهلالك

 ١٣: ٧مىت " ( جيدونهقليلون هم الذين. وأكرب الطريق الذي يؤدي إىل احلياة
  )١٤و 
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ومن القليلني الذين سيجدون الباب الضيق ويدخلون منه، جند أقلية 
  .مكرسة باحلق، ختدم الرب بغرية، وأمانة، وتعيش حياة القداسة

والفامهون يضيئون كضياء اجللد والذين ردوا كثريين إىل الرب "
  )٣: ١٢دانيال " (كالكواكب إىل أبد الدهور

وكان يسوع ". الفهم" أكثر من موضع على أمهية ينري الكتاب يف
وقال ) ٥١: ١٣مىت " (أفهمتم هذا كله؟"يسأل تالميذه بعد أن يتحدث إليهم 

ال يفتخرن احلكيم حبكمته وال يفتخر اجلبار جبربوته وال "الرب يف سفر إرميا 
صانع بل ذا ليفتخرن املفتخر بأنه يفهم ويعرفين أنا الرب ال. يفتخر الغين بغناه

 و ٢٣: ٩إرميا " (رمحة وقضاء وعدالً يف األرض ألين ذه أسر يقول الرب
وعندما ذكر الرب رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال النيب نقرأ ). ٢٤

وكانت املزمور املئة والتاسع عشر ) ١٥: ٢٤مىت " (ليفهم القارئ"الكلمات 
فهمين فأالحظ ) "٢٧: ١١٩مزمور " (طريق وصاياك فهمين"يطلب مراراً قائالً 

  ).٧٣: ١١٩مزمور " (فهمين فأتعلم وصاياك) "٢٤: ١١٩مزمور " (شريعتك

من يدرس كتابه املقدس جبد، وتدقيق، ويفهم كلمة النبوة ويطبق ما 
لقد .. يفهم على حياته ستكون مكافأته أن يضيء كضياء اجللد طول األبدية
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والذين "اجللد طول األبد عاش حياته األرضية يف نور كلمة اهللا، وسيشع جسده 
  ".ردوا كثريين إىل الرب كالكواكب إىل أبد الدهور

إن واجبنا األول كمؤمنني أن نفهم، مث بعد ذلك أن رند كثريين إىل 
أيها األخوة إن ضل أحد بينكم عن "ويعقوب خيتتم رسالته بالكلمات . الرب

 نفساً من فليعلم أن من رد خاطئاً عن ضالل طريقه خيلص. احلق فرده أحد
  ).٢٠ و ١٩: ٥يعقوب " (املوت ويستر كثرة من اخلطايا

ومكافأة الذين ردوا كثريين إىل الرب أم سيضيئون كالكواكب إىل أبد 
  ).٤١: ١٥ كورنثوس ١" (ألن جنماً ميتاز عن جنم يف اد. "الدهور

" والفامهون من الشعب يعلمون كثريين "٣٣: ١١إننا نقرأ يف دانيال 
 املكافأة الكربى اليت تنتظر الفامهني الذين يعلمون، وتنتظر الذين وهنا نرى

يف وقت الضيق واالضطهاد حيتاج الناس إىل من يعلمهم . يردون إىل الرب كثريين
صعد من بابل وهو .. عزرا"طريق الرب ليثبتوا فيه، هكذا عزرا كما نقرأ 

عزرا هيأ قلبه . ..كاتب ماهر يف شريعة موسى اليت أعطاها الرب إله إسرائيل
 و ٦: ٧عزرا " (لطلب شريعة الرب والعمل ا وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء

١٠.(  
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وسيكون الفامهون والذين ردوا كثريين إىل الرب، مشوساً مضيئة 
وكواكب منرية طول األبدية، فاد الذي سيحصل عليه املؤمن سيكون قدر 

  . وحمبته وكلمتهخدمته األمينة للرب، وعلى قدر فهمه لقداسة اهللا

. أما أنت يا دانيال فأخف الكالم واختم السفر إىل وقت النهاية"
هي نفسها " أكتم"وكلمة ) ٢٦: ٨دانيال " (كثريون يتصفحونه واملعرفة تزداد

وهي ال تعين أن يكون الكالم خمفياً بل تعين أن يكون حمروساً، " أخف"
، والكالم هنا هو "الكالم" خيفي فاملالك يطلب من دانيال أن. وحمفوظاً، وحممياً

كل سفر دانيال، وأن خيتم هذا السفر النبوي اجلليل، مبعىن أن يضع عليه ختماً 
اقرأ [فاخلتم هو عالمة قانونية السفر . حلفظه من أي حماولة للتالعب مبحتوياته

قد يكون اخلتم لصيانة احملتويات إىل أن حيني وقت فكه ]. ١٥ - ٦: ٣٢إرميا 
فاملعىن قد يكون أمراً حبفظ وحراسة السفر إىل وقت النهاية، ) ٥ - ١ :٥رؤيا (

وأنا "أو أن تكون حمتويات السفر غري مفهومة إىل وقت النهاية كما قال دانيال 
فقال اذهب يا دانيال ألن . فقلت يا سيدي ما هي آخر هذه. مسعت وما فهمت

واملعىن األخري ) ٩ و ٨: ١٢دانيال " (الكلمات خمفية وخمتومة إىل وقت النهاية
  .يف اعتقادي هو األقرب إىل الصواب
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وسفر دانيال هنا على عكس سفر الرؤيا يوحنا، فبينما يأمر املالك 
ال ختتم "فإن مالك يوحنا يأمره قائالً " أخف الكالم واختم السفر"دانيال قائالً 

  ).١٠: ٢٢رؤيا " (على أقوال نبوة هذا الكتاب ألن الوقت قريب

" وقت النهاية"الذي أعطي لدانيال يصل إىل زمن حمدد هو واألمر 
ويقيناً أن نبوات دانيال مع أا تتحدث عن مصري اإلمرباطوريات اليت ستظهر 

، لكنها تتحدث بصورة خاصة عن ما "أزمنة األمم"على مسرح التاريخ خالل 
يء يصيب الشعب القدمي يف األيام األخرية، وهي األيام اليت تسبق مباشرة ا

  .الثاين للمسيح

وعلينا أن ننتبه إىل حقيقة واضحة يف سفر دانيال، وهي أن كل النبوات 
  ".وقت النهاية"املذكورة يف سفر دانيال تقودنا دائماً إىل 

 يبدأ بداية حكم أزمنة األمم وينتهي باحلجر الذي ٢ اإلصحاح - /١/
  ).٤٥و  ٤٤ و ٣٥ و ٣٤: ٢دانيال (قطع بغري يدين ومأل األرض كلها 

 يبدأ بقرب اية إمرباطوريات التمثال البهي وينتهي ٧ اإلصحاح - /٢/
  ).٢٧ و ١٤ و ١٣: ٧دانيال . (بإعطاء امللك البن اإلنسان وللقديسني
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 يتحدث عن الصلة بني آخر إمرباطور سيحكم ٨ اإلصحاح - /٣/
ده الرب اإلمرباطورية اليونانية، وينتهي به كرمز للحاكم العاملي القادم الذي يبي

  )٢٥ - ٢٣: ٨دانيال (عند ظهوره " رئيس الرؤساء"نفسه 

 يبدأ باألمر بإعادة بناء أورشليم وينتهي بالدينونة ٩ إصحاح - /٤/
، وعلى الشعب اليهودي "الرئيس اآليت"املنصبة على احلاكم العاملي القادم 

  ).٢٧: ٩دانيال (العاصي 

رباطوريتني  يبدأ مرة ثانية باحلديث عن اإلم١١ إصحاح - /٥/
الفارسية، واليونانية وينتهي باستعالن احلاكم العاملي القادم، والضيقة اليت ستقع 

  ).٤٥ و ٣٥: ١١دانيال (على إسرائيل، وخيتتم بنهاية احلاكم القادم احملتومة 

  . يبدأ بالضيقة العظيمة وينتهي بالنصرة واد١٢ إصحاح - /٦/

ت يا دانيال فأخف الكالم واختم أما أن"هكذا أمر املالك دانيال قائالً 
  ".السفر إىل وقت النهاية

  ".كثريون يتصفحونه واملعرفة تزداد"
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وقد ترجم هذا النص يف كثري من الترمجات اإلجنليزية وخباصة يف 
ذه الكلمات " King James Version"الترمجة املعروفة باسم 

"Many Shall run to and fro" "وقال ، "كثريون يروحون وجييئون
بعض املفسرين أن هذه الكلمات تشري إىل كثرة األسفار والتنقل يف وقت 

فيجولون من حبر إىل حبر "النهاية، وقالوا أ، هذا سيكون إمتاماً لنبوة عاموس 
عاموس " (ومن الشمال إىل املشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فال جيدوا

١٢: ٨.(  

ىل الصواب من الترمجة اإلجنليزية، لكننا نعتقد أن الترمجة العربية أقرب إ
وهي تعين أن كثريين سيتصفحون سفر دانيال، وخاصة يف األيام األخرية، وأن 

  .معرفة معاين النبوات يف هذا السفر ستزداد مع األيام

ويقيناً أنه نور العهد اجلديد، سيما يف نور سفر الرؤيا يوحنا يستطيع 
 ذكرت ١٥: ٢٤ويف مىت .  أوضحقارء سفر دانيال أن يتفهم معانيه بصورة

  .مرتبطة بسفر دانيال" ليفهم القارئ"عبارة 

فنظرت أنا دانيال وإذا باثنني آخرين قد وقفا واحد من هنا على "
وقال للرجل الالبس الكتان . شاطئ النهر وآخر من هناك على شاطئ النهر

بس فسمعت الرجل الال. الذي من فوق مياه النهر إىل مىت انتهاء العجائب
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الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع ميناه ويسراه حنو السموات وحلف 
فإذا مت تفريق أيدي الشعب . باحلي إىل األبد أنه إىل زمان وزمانني ونصف

  ).٧ - ٥: ١٢دانيال " (املقدس تتم كل هذه

يف هذا النص نرى منظراً آخر يف الرؤيا اليت أعطيت لدانيال، فقد جاء 
إلضافة إىل الرجل الالبس الكتان والذي أعطى دانيال الرؤيا، اثنان آخران با

وكان كل واحد منهما على جانب من جانيب النهر، والنهر هنا هو ر دجلة 
كنت على جانب النهر العظيم "كما قال دانيال يف بداية حديثه عن هذه الرؤيا 

  ).٤: ١٠دانيال " (هو دجلة

ل الالبس الكتان، والذي كان واحد من االثنني اللذين ظهرا قال للرج
إىل مىت انتهاء العجائب؟ والعجائب املذكورة هنا، : واقفاً فوق مياه ر دجلة

دانيال " (زمان وزمانني ونصف زمان"هي العجائب املرتبطة بالزمن املذكور 
 ورؤيا ٣: ١١رؤيا (وهذه هي مدة حكم الوحش الطالع من البحر ) ٧: ١٢
 هذه املدة سيظهر اهللا عجائبه، كما أظهرها وخالل) ٤: ١٣ ورؤيا ١٤: ١٢

أو هل "يف أرض مصر بإرسال ضرباته عليها كما قال موسى للشعب القدمي 
شرع اهللا أن يأيت ويأخذ لنفسه شعباً من وسط شعب بتجارب وآيات 
وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة وخماوف عظيمة مثل كل ما فعل 
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 ٣٦٩

إن اهللا سوف يتعامل ). ٣٤: ٤تثنية " (كملكم الرب إهلكم يف مصر أمام أعين
مع احلاكم العاملي القادم بنفس األسلوب، وبذات العجائب كما نقرأ يف رؤيا 

سبعة مالئكة معهم . مث رأيت آية أخرى يف السماء عظيمة وعجيبة "١: ١٥
فالعجائب هي الضربات ". السبع الضربات األخرية ألن ا أكمل غضب اهللا

  .كة الوحش الطالع من البحراليت ستصب على ممل

إىل مىت انتهاء : وقد سأل أحد املالكني الرجل الالبس الكتان
فسمعت الرجل الالبس الكتان الذي من فوق مياه "العجائب؟ ويقول دانيال 

النهر إذ رفع ميناه ويسراه وحلف باحلي إىل األبد أنه إىل زمان وزمانني 
  ".ونصف

لرؤيا اإلصحاح العاشر وهناك يقول وحنن نرى منظراً مشااً يف سفر ا
. واملالك الذي رأيته واقفاً على البحر وعلى األرض رفع يده إىل السماء"يوحنا 

وأقسم باحلي إىل أبد اآلبدين الذي خلق السماء وما فيها واألرض وما فيها 
  ).٥: ١٠رؤيا " (والبحر وما فيه أن ال يكون زمان بعد

" حلف باحلي إىل األبد"تان أنه فكوننا نقرأ عن الرجل الالبس الك
يؤكد أن هذا الرجل هو مالك من مالئكة اهللا، ولو كان هذا الرجل هو الرب 

وعلى ذلك فيجب أن ننتبه إىل أن هذا الرجل ). ١٣: ٦عربانيني (ألقسم بنفسه 
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 ٣٧٠

الالبس الكتان هو مالك عظيم أعطاه اهللا تفاصيل الرؤيا اليت أعطاها لدانيال، 
 سأله ليست له املعرفة اليت لدى الرجل الالبس الكتان خبصوص وأن املالك الذي

  .هذه الرؤيا

ويبدو لنا أن اهللا أرسل هذين املالكني اآلخرين تثبيتاً لصدق كلمته 
 مع ١٥: ١٩تثنية " (على فم شاهدين أو على فم ثالثة شهود يقوم األمر"

  .وهذا جمرد رأي شخصي نبديه). ١: ١٣كورنثوس 

ية جديرة باالعتبار خبصوص هذا النص وهي أنه يف وهناك مالحظة ثان
 و تثنية ٢٢: ١٤تكوين (احلاالت العادية يكفي رفع يد واحدة حلظة القسم 

لكن خطورة قسم الرجل الالبس الكتان تظهر يف أنه رفع ميناه ) ٤٠: ٣٢
  .ويسراه

وقد قرر الرجل الالبس الكتان أن املدة اليت ستستغرقها العجائب هي 
أي ثالث سنني ونصف، وهي مدة الضيقة "  وزمانني ونصف زمانإىل زمان"

  .العظيمة، وحكم الوحش كما ذكرنا

فإذا مت "وخيتتم الرجل الالبس الكتان جوابه على سؤال املالك بكلماته 
والشعب املقدس، هو الشعب القدمي، " تفريق أيدي الشعب املقدس تتم كل هذه
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 ٣٧١

 اهللا جعل الشعب يف القدمي خاصة له وقد أطلق عليه هذا االسم على اعتبار أن
يقيمك الرب ). "٥: ١٩خروج " (تكونون يل خاصة من بني مجيع الشعوب"

  ).٩: ٢٨تثنية " (لنفسه شعباً مقدساً

وتفريق أيدي الشعب املقدس تعين هذا الشعب كما تكسر آنية من 
: ٢مزمور " (مثل إناء خزاف تكسرهم"كما قال يف املزمور عن األمم . خزف
فعندما يصل الشعب القدمي إىل هذه احلالة، وتكسر قوته املشار إليها . )٩

). ٣: ١٢جامعة " (وتتلوى رجال القوة"باأليدي كما قال كاتب اجلامعة 
وهذا كله سيتم باجتيازهم يف نريان الضيقة العظيمة كما .. مشرياً إىل األيدي

ابن آدم قد صار يل يا . وكان إىل كالم الرب قائالً"قال الرب حلزقيال النيب 
. بيت إسرائيل زغالً كلهم حناس وقصدير وحديد ورصاص يف وسط كور

من حيث إنكم كلكم . ألجل ذلك هكذا قال السيد الرب. صاروا زغل فضة
مجع فضة وحناس وحديد . صرمت زغالً فلذلك هأنذا أمجعكم يف وسط أورشليم

لك أمجعكم ورصاص وقصدير إىل وسط كور لنفخ النار عليها لسكبها كذ
بغضيب وسخطي وأطرحكم وأسبككم فأمجعكم وأنفخ عليكم يف نار غضيب 

كما تسبك الفضة يف وسط كور كذلك تسكبون يف . فتسكبون يف وسطها
 - ١٧: ٢٢حزقيال " (وسطها فتعلمون أين أنا الرب سكبت سخطي عليكم

٢٢.(  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٧٢

أجل حني يدرك الشعب القدمي ضعفه وعجزه، عندئذ تنتهي آالمه 
وأفيض على بيت "نه وضيقته، ويأيت الرب، وتتم كلمات سفر زكريا وأحزا

داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إىل الذي طعنوه 
وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون يف مرارة عليه كمن هو يف مرارة 

  ).١٠: ١٢زكريا " (على بكره

فقلت يا سيدي ما هي . فهمتوأنا مسعت وما "يستطرد دانيال فيقول 
" فقال اذهب يا دانيال ألن الكلمات خمفية وخمتومة إىل وقت النهاية. آخر هذه

  ).٩: ١٢دانيال (

لقد اعترف دانيال بعجزه عن فهم النبوات األخرية اخلاصة بالضيقة 
ما هي آخر هذه؟ وكان رد الرجل : وسأل الرجل الالبس الكتان. العظيمة

" ب يا دانيال ألن الكلمات خمفية وخمتومة إألى وقت النهايةاذه"الالبس الكتان 
  .ومعىن ذلك أن الكلمات ستستمر غري مفهومة إىل وقت النهاية

ولكن يعنينا هنا أنه رغم عدم فهم دانيال لكلمات النبوة وخاصة 
املتصل منها باأليام األخرية، فقد سجلها بكل أمانة مما يؤكد وحي السفر الذي 

  ).١٥: ٢٤مىت (رب يسوع بكلماته يف نبوة جبل الزيتون شهد لوحيه ال
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لقد وضحت هذه النبوات يف نور سفر الرؤيا يوحنا، وما مل يستطع 
دانيال فهمه ميكننا حنن االعتماد على الروح القدس، ومقارنة الروحيات 

  .بالروحيات أن نفهمه

 أما األشرار فيفعلون شراً وال. كثريون يتطهرون ويبيضون وميحصون"
  ).١٠: ١٢دانيال " (يفهم أحد األشرار لكن الفامهون يفهمون

إن القصد من إدخال الشعب القدمي يف نريان الضيقة العظيمة هو 
والتطهري سيكون هدفه تطهري الشعب من ". التمحيص"و" التبييض"و" التطهري"

عناد السري وراء شهوات قلوم وخطاياهم، والتبييض ليتأهلوا للملكوت، 
 لتخليصهم مما يشوم من الزغل والغش بقصد أن يصبحوا آنية والتمحيص

أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء "للكرامة كما يقول كاتب سفر األمثال 
  ).٤: ٢٥أمثال " (للصائغ

ويكون يف كل األرض يقول الرب إن "نقرأ يف سفر زكريا الكلمات 
لث النار وأحمصهم وأخل الث. ثلثني منها يقطعان وميوتان والثلث الباقي فيها

أقول . هو يدعو بامسي وأنا أجيبه. كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب
  ).٩ و ٨: ١٣زكريا " (هو شعيب هو يقول الرب إهلي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٧٤

ال : "ويبدو من القرينة أن الرجل الالبس الكتان قصد أن يقول لدانيال
ا، ختف يا دانيال، فمع أنك ال تفهم الكلمات اآلن، لكن كثريون سيفهمو

فهذه الكلمات اخلفية واملختومة إىل وقت النهاية ستكون مصدراً لربكة شعب 
ألن هذا الشعب سيجتاز التجارب، واالضطهادات، . اهللا يف وقت النهاية

واآلالم، ولكن حني يدخل هذه اآلالم فكثريون سيفهمون كلمات النبوة 
  ".ويتطهرون ويبيضون وميحصون

 يفهم أحد األشرار لكن الفامهون أما األشرار فيفعلون شراً وال"
  ).١٠: ١٢دانيال " (يفهمون

لن يستفيد من الضيقة العظيمة سوى املؤمنني احلقيقيني، أما األشرار 
لقد ظن البعض أن احلروب قد . فالضيقة العظيمة ستدفعهم لالنغماس يف الشر
ب لكن كل النتائج ترينا أن احلر. تقود الناس إىل التوبة والرجوع إىل الرب

العاملية األوىل هدمت الكثري من املبادئ والقيم، وملا قامت احلرب العاملية الثانية، 
تركت العامل أسوأ مما كان .. وحدث فيها ما حدث من أهوال، وختريب

إن اآلالم ال تقود اجلميع إىل اهللا، إا تقود البعض، وتقسي . عشرات املرات
  .قلوب البعض
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ة لنا أن األشرار سوف يتمادون يف ويف سفر الرؤيا نرى صورة جمسد
وإليك كلمات يوحنا يف هذا السفر النبوي . الشر خالل الضيقة العظيمة

  .العظيم

مث بوق امللك السادس فسمعت صوتاً واحداً من أربعة قرون مذبح "
الذهب الذي أمام اهللا قائالً للمالك السادس الذي معه البوق فك األربعة 

فانفك األربعة املالئكة املعدون . هر العظيم الفراتاملالئكة املقيدين عند الن
وعدد جيوش الفرسان . للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس

وهكذا رأيت اخليل يف الرؤيا واجلالسني . وأنا مسعت عددهم. مئتا ألف ألف
هلم دروع نارية وأمساجنونية وكربيتية ورؤوس اخليل كرؤوس األسود . عليها
من هذه الثالثة قتل ثلث الناس من .  أفواهها خيرج نار ودخان وكربيتومن

فإن سلطاا هو يف أفواهها ويف . النار والدخان والكربيت اخلارجة من أفواهها
وأما بقية الناس الذين مل . أذناا ألن أذناا شبه احليات وهلا رؤوس وا تضر

يهم حىت ال يسجدوا للشياطني يقتلوا ذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيد
وأصنام الذهب والفضة والنحاس واحلجر واخلشب اليت ال تستطيع أن تبصر وال 

وال تابوا عن قتلهم وال عن سحرهم وال عن زنارهم وال عن . تسمع وال متشي
  ).١١: ٢٢رؤيا " (سرقتهم
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  ).١٠: ١٢دانيال " (وال يفهم أحد األشرار"

أمثال " (أما الشرير فال يفهم معرفة "وهذا ما قرره كاتب سفر األمثال
ولكن اإلنسان الطبيعي ال "والسبب ذكره بولس الرسول حني قال ) ٧: ٢٩

وال يقدر أن يعرفه ألنه إمنا حيكم فيه . يقبل ما لروح اهللا ألنه عنده جهالة
  ).١٤: ٢ كورنثوس ١" (روحياً

  ).١٠: ١٢دانيال " (لكن الفامهون يفهمون"

ادعين "بة يف الفهم فالرب سيعطيهم الفهم لكلمته مبعىن أن من هلم رغ
  ).٣: ٣٣إرميا " (فأجيبك وأخربك بعظائم وعوائص مل تعرفها

  فترات األيام األخيرة

ومن وقت إزالة احملرقة الدائمة وإقامة رجس املخرب ألف ومئتان "
طوىب ملن ينتظر ويبلغ األلف والثالث مئة واخلمسة والثالثني . وتسعون يوماً

  ).١٢ و ١١: ١٢دانيال " (يوماً

  :لدينا يف هذا اإلصحاح ثالث فترات من الزمان

  . يوما١٢٦٠ًالفترة األوىل مدا زمان وزمانني ونصف زمان أي 
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  . يوما١٢٩٠ًالفترة الثانية مدا 

  . يوما١٣٣٥ًالفترة الثالثة مدا 

  يوماً وبنهايتها١٢٦٠الفترة األوىل هي فترة انتهاء العجائب ومدا 
  .ينتهي حكم الوحش

 يوماً، هي أطول من الفترة األوىل بثالثني ١٢٩٠الفترة الثانية ومدا 
  ...يوماً

ويف اعتقادنا أن هذه الثالثني يوماً تتعلق بتطهري اهليكل من كل 
النجاسات اليت وضعها فيه احلاكم العاملي القادم وداعيته الروحي النيب الكذاب 

  .وهو الوحش الطالع من األرض

ومن وقت إزالة "نقول هذا ألن النص يتعلق باهليكل وما حدث فيه 
  ".احملرقة الدائمة وإقامة رجس املخرب ألف ومئتان وتسعون يوماً

ويف أيام امللك حزقيا فتح حزقيا أبواب الرب يف السنة األوىل من ملكه 
يف الشهر األول، وأمر الالويني أن يطهروا بيت الرب وخيرجوا كل النجاسة 

، يستغرق العمل يف تطهري اهليكل وتقديسه ستو عشر يوماً، لكن الفصح مل منه
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ألن الكهنة مل يتقدسوا بالكفاية والشعب مل جيتمعوا "يعمل إال يف الشهر الثاين 
  ).٣٠ و ٢٩ أخبار ٢" (يف أورشليم

يتضح إذاً أن الثالثني يوماً اليت أضيفت إىل زمن الضيقة هي لتطهري 
  .علق بهاهليكل إذ النبوة تت

 يوماً عن فترة الضيقة ٧٥ يوماً وهي تزيد ١٣٣٥الفترة الثالثة ومدا 
وانتهاء العجائب، تتصل باليهود العائشني على األرض يف تلك الفترة اليت ال 
شك ستكون ضرورية إلزالة حطام وأنقاض أزمنة األمم، وسعيد من ينتظر إىل 

  .هذا الوقت

: ٢٥مىت (تغرق بعض الوقت وال شك أن دينونة الشعوب احلية ستس
فكما "كذلك مجع املعاثر وفاعلي اإلمث سيستغرق بعض الوقت ). ٤٦ - ٣١

أي يف انقضاء هذا (جيمع الزؤان وحيرق بالنار هكذا يكون يف انقضاء العامل 
يرسل ابن اإلنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته مجيع املعاثر وفاعلي ) الدهر
  ).٤١ و ٤٠: ١٣مىت " (اإلمث

 يوماً ليست بطويلة للقيام ذا كله، ما دامت األحداث تتم ٧٥دة وم
  .ألناس يعيشون على هذه األرض
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األلف والثالث مئة واخلمسة "واإلنسان الذي سيظل حياً ويبلغ إىل 
سينال بركة كربى، وسعادة ال توصف ألنه بكل يقني سيعيش " والثالثني يوماً

  . ملكوته األلفي السعيديف ظالل املسيح، وحتت سيادته وسلطته، يف

  .انتهت دينونة الشعوب احلية يف ذلك الوقت

وقضي متاماً على نظام احلكم العاملي وأزيلت كل آثاره، وذا انتهت 
  .أزمنة األمم

واملسيح بشخصه ميلك على هذه األرض، بالرب والسالم وهنا تتم 
  .كلمات أشعياء النيب

وحيل عليه . ولهوخيرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أص"
روح الرب روح احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة 

فال يقضي حبسب عينيه وال حيكم حبسب . ولذته تكون يف خمافة الرب. الرب
يقضي بالعدل للمساكني وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب . مسع أذنيه

يكون الرب منطقة متينة و. األرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيه
  واألمانة منطقة حقويه
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فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي والعجل والشبل 
تربض أوالدمها معاً . والبقرة والدبة ترعيان. واملسمن معاً وصيب صغري يسوقها

ويلعب الرضيع على سرب الصل وميد الفطيم يده . واألسد كالبقر يأكل تبناً
ال يسؤون وال يفسدون يف كل جبل قدسي ألن األرض . نعلى حجر األفعوا

ويكون يف ذلك اليوم أن أصل . متتلئ من معرفة الرب كما تغطي املياه البحر
 ١: ١١أشعياء " (يسى القائم راية للشعوب إياه تطلب األمم ويكون حمله جمداً

- ١٠.(  

" اًطوىب ملن ينتظر ويبلغ األلف والثالث مئة واخلمسة والثالثني يوم"
  ).١٢: ١٢دانيال (

ليدخل إىل ملك املسيح، حيث يسود العدل، والسالم، وتعود الوحوش 
  .املفترسة إىل طبيعتها اليت خلقت ا حني عاشت مع آدم وحواء يف جنة عدن

  .ومتتلئ األرض من معرفة الرب

  .ويتنقى اهلواء من جراثيم األمراض

  .وخيلص األفق من كل عناصر الفساد
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" ب إىل النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك يف اية األيامأما أنت فاذه"
  ).١٣: ١٢دانيال (

اذهب إىل النهاية، أي استمر يف خدمتك، وأمانتك، وشركتك مع 
  .اذهب يف الطريق املستقيم الذي أنت فيه إىل النهاية.. الرب

واملوت راحة القديسني . وسوف تستريح بعد جهادك الطويل باملوت
" هناك يكف املنافقون عن الشغب وهناك يستريح املتعبون "إذ يقول عنه أيوب

ومسعت صوتاً من السماء قائالً "ويقول يوحنا يف سفر الرؤيا ) ١٧: ٣أيوب (
نعم يقول الروح . يل اكتب طوىب لألموات الذين ميوتون يف الرب منذ اآلن

  ).١٣: ١٤رؤيا " (لكي يسترحيوا من أتعام، وأعماهلم تتبعهم

 الالبس الكتان يؤكد لدانيال حقيقة القيامة من األموات ولكن الرجل
  ".وتقوم لقرعتك يف اية األيام"فيقول له 

  .والقيامة من األموات كانت دائماً رجاء املؤمنني، وإميام الوطيد

قدم . باإلميان قدم إبراهيم اسحق وهو جمرب"لقد آمن إبراهيم بالقيامة 
ب أن اهللا قادر على اإلقامة من األموات إذ حس... الذي قبل املواعيد وحيده

  ).١٩ - ١٧: ١١عربانيني " (أيضاً الذين منهم أخذه أيضاً يف مثال
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أما أنا فقد علمت "وأيوب آمن بالقيامة فقال وهو جيتاز نريان جتاربه 
وبعد أن يفىن جلدي هذا وبدون . أن وليي حي واآلخر على األرض يقوم

إىل ذلك . نفسي وعيناي تنظران وليس آخرالذي أراه أنا ل. جسدي أرى اهللا
بعد أن "وكأن أيوب يقول ) ٢٧ - ٢٥: ١٩أيوب " (تتوق كليتاي يف جويف

. ويأكل الدود هذا اجلسد الترايب. يفىن جلدي هذا املضروب بقرح رديء
فبدون هذا اجلسد الترايب، أي يف اجلسد املمجد الذي سأقوم به من القرب أرى 

  ".املمجد وعيناي تنظران وليس آخرأراه أنا جبسدي . اهللا

. حتيا أمواتك تقوم اجلثث"وأشعياء النيب يؤكد حقيقة القيامة بكلماته 
  ).١٩: ٢٦أشعياء " (استيقظوا ترمنوا يا سكان التراب

  )٢٧: ٩عربانيني (فكما أن املوت حقيقة ثابتة 

  كذلك القيامة حقيقة ثابتة

  "تقوم لقرعتك يف اية األيام"

  .يال أميناً للربلقد عاش دان

  .عاش طاهراً يف بلد غريب
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  .وعاش أميناً للرب وللملوك الذين خدم يف بالطهم

  .وخدم جيله مبشورة اهللا

  .ويف الشيخوخة دخل املدفن ليستريح

  .لكنه مات على رجاء إذ أيقن أنه سيقوم لقرعته يف اية األيام

إىل الرب، وقرعته بكل يقني هي قرعة الفامهني، والذين ردوا كثريين 
  .والغالبني الذين سيملكون مع املسيح

سيقوم دانيال يف القيامة األوىل، القيامة اليت سيقوم فيها الغالبون 
  .والشهداء الذين ماتوا بسبب أمانتهم وإميام باملسيح يف كل العصور

  ففي أي قيامة ستكون قرعتك؟

هل أنت مؤمن مكرس حتب الرب، وتربح النفوس للمسيح، وتعيش 
  حلياة الغالبة؟ا

  .إذاً فستكون قرعتك يف القيامة األوىل لتملك مع املسيح ألف سنة
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أما إذا كنت مؤمناً مغلوباً، منشغالً فقط بأمور الزمان احلاضر، وبغري 
ستخلص وتدخل احلياة .. شهادة فعالة للمسيح فقرعتك هي القيامة الثانية

 - ١: ٣نثوس  كور١(األبدية لكنك ستخسر أجرتك، وختلص كما بنار 
١٥.(  

سيكون . أما دانيال احملبوب فحني يقوم فسيكون مضيئاً كضياء اجللد
  .كوكباً المعاً منرياً يف مساء األبد
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