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 تقديم
 

القراء   لعامة  فهمًا  القديم  العهد  أسفار  أصعب  أحد  "دانيال"  سفر  يعتبر 
ب  الكثيرون على اقتباس واستخدام بعض مضامينه الغامضة  والدارسين. وقد دأ  

يَّة والتاريخية لدعم آرائهم ونظرياتهم المغلوطة فيما يختص  النص     اخارج قرائنه
 بأحداث مجيء المسيح الثاني ونهاية العالم. 

 

والتفكير   البحث  على  اعتاد  رجٌل  أوليوت"  ستيوارت  "الدكتور  المؤلف 
عرض  على  دائمًا  يعمل  وهو  وكتاباته.  محاضراته  وفي  وعظه  في  الحثيثين 

ط وسهل  الفهم. وهو بعد أن  اساستنتاجاته الدقيقة على  معيه وُقر ائ ه بشكل مبسَّ
من   جذَّابة  سلسلة  في  رعيَّته  ألعضاء  "دانيال"  سفر  رسالة  توصيل  في  نجح 

رائعالمواعظ تفسيري  مؤلَّف  بشكل   تلك  عظاته  وصياغة  تنقيح  من  تمكَّن   ، ،  
جمع بين خاصتي العمق والبساطة. وقد أصبح هذا المؤلَّف من أنجح وأشهر 

 اسير المعاصرة لسفر "دانيال".تفال
 

قبل  من  وقانوني  ي  خط   بتصريح  يتمتع  الذي  الوحيد  التعريب  هو  هذا 
أيضا عن   نعرب  أن  نود  الثقة،  تلك  إذ نشكرهما على  المؤل  ف والناشر. ونحن 

 شكرنا العميق لكل مْن شارك في وضع هذا التعريب الدقيق لذلك المؤلف القي  م.
اب بالكثير من المنفعة الفكرية والروحية لكل من  كتالصالتنا أن يأتي هذا  

 يقرأه أو يستعين به لدراسة سفر دانيال.
 

      لقس / فيكتور عطاهللا
   المدير العام / المؤسس

الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط )ميرف(                                       
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 مقدمة 
 

يو  من  كل  إلى  الكتاب  يقرأ  د  هذا  بيسو   أن  وجئت    ـتمتع  دانيآل".  "سفر 
كلمة نسجها  "  :وسأقولها  ،ألقول  التي  الُمم لَّة  النظريات  تقرأ  أن  أردت  إن 

آخر. مكان  في  عنها  فابحث  األصوليون؛  بأن    "الدارسون  االقتناع  أردت  وإن 
الميالد قبل  السادس  القرن  في  ُكتب  قد  دانيال"  الثاني    ،"سفر  مثلما   –وليس 

ا من  كثير  به  اآلن  تالكينادى  كتاب   –ب  من  تكون  أن  يجب  بدايتك  فنقطة 
"E.J.Young  ." 
 

األمور؛   تلك  يعالج  ال  الكتاب  يحمل  ف هذا  إنه  ذلك،  من  بعدا  أكثر  هدفه 
لواء فكر، لتحفيزك على قراءة "سفر دانيآل" لفائدتك الشخصية، ولكي ترى ما 

 هي رسالته لعصرنا هذا. 
 

أصحاحات الفهم.  سهل  سفر  دانيال"  الطابع اله  "سفر  تأخذ  األولى  ستة 
رمز  في  عالية  أصحاحات  ستة  يتبعها  ثم  وكأنها  يَّ القصصي،  وتبدو  تها؛ 

 ُأسطورية. وقد ثار حولها جدل ليس بالقليل، لكنها ليست صعبة كثيرا. 
 

يجدون   الذين  للمؤمنين  خاصة  العملية،  بالمعونة  مليء  كله  السفر 
 هليهم وأصدقائهم. أ  سطأنفسهم وحيدين في فصل الدراسة أو العمل أو و 

 

 آملين أن يقترب منَّا إله "دانيآل" نفسه، ونحن نبحث في كلمته المقدسة.
 ستيوارت أوليوت 

 كنيسة طريق البلفدير 
 ليفربول  
 م 1982    
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 الفصل األول 
 مهيد ت

 

 الخلفية التاريخية
، ه أمـــة عظيمـــةلـــووعـــده بـــأن يجع ،"إبـــراهيم" ر هللااختـــا ،مـــن  مـــن بعيـــد

 .جميع قبائل األرض ،وفي نسله ،وتتبارك فيه
 

وانحـدرت األمـة   ،ةوأصبحت القبيلـة أمـَّ   ،وصار إبراهيم قبيلة،  تحقق الوعد
 .ومكثت فيها أربعمائة عام إلى مصر،

 

ن هـذه األمـة خرجـت أ  ر القـاريءنـذك     ،أن نخوض في بحث موضـوعناقبل  
عجـزة عبـرت وبم ،وصـنعت الفصـح  ،معجـزات كثيـرة مـن الضـرباتعـد  ر بصـمن م

ــيناء ــة سـ ــى "بريـ ــت إلـ ــى"، وانطلقـ ــادة "موسـ ــر بقيـ ــر األحمـ ــَّ "البحـ ــاك تلقـ  ى . وهنـ
 ومــا أمــر بــه عــن خيمــة ،مه كــل دقــائق العبــادةل  موســى" شــريعة الــرب، كمــا ســ"

  .والذبائح والكهنوت ،االجتماع
 

دامت أربعين عامـا،  ،يةال في البر   ترحواليه رة في الت   وبعد انتهاء رحلة مري
قـــد  كـــانوا ،وقبـــل أن يمـــوت. تحـــت قيـــادة "يشـــوع" ،دخلـــت األمـــة أرض الموعـــد

 .عشر األسباط االثنيسمت بين لتي قُ ، ااستولوا على أغلب أرض الموعد
 .صوا األمة من الغزاةل   وهم رجال أقامهم هللا ليخ  ،ضاةقُ وتبع ذلك فترة ال

 

" كـأول ملـك وتـم مسـح "شـاول وبدأ عصـر الملـوك،  ،اةضوانتهى عصر القُ 
 .ثم "رحبعام"  ،أتى بعده "داود" "فسليمان" ثم

 

انقســـمت األمـــة إلـــى  ،يرة مـــن حكـــم "رحبعـــام بـــن ســـليمان"بعـــد فتـــرة قصـــ
وتتكـون   ،" أو "افرايم" فـي الشـمال وعاصـمتها "السـامرة"إسرائيلمملكة "  :قسمين

وعاصـمتها "أورشـليم" وتتكـون  ،نـوبومملكـة "يهـوذا" فـي الج ،من عشرة أسـباط
 .من سبطين
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عـاد بعـدها العـداء  ،ثـم أتـت فتـرة مـن الهـدوء  وكانت حرب بين المملكتين،
 .من جديد

 

مملكة الشـمالية، لكـن لـم يقـم ر التي حكمت في الس  كان هناك عدد من األُ 
، ب تلك األمة على ارتدادهاد هللا أن يعاق  . وفي نهاية المطاف أرامنهم ملك تقي

" مـن فأغـارت علـيهم القـوات "األشـورية رها منه على فم أنبيائه؛ي سبق وحذَّ لذا
ق.م. وســيقت أســباط  "إســرائيل"  722فــي عــام  ، وســقطت " الســامرة "الشــمال

 .حت من على وجه األرض، وامَّ العشرة إلى السبي
 

ــوب ــي  ،وأمــا "يهــوذا" فــي الجن ــكــان الت ــد  ،لوكهــا مــن نســل "داود"ل مك فق
. ولمـا وتزداد في االرتـداد ،وإن كانت تسير في نفس المصير ،امة ععطيت مائأُ 

 .العديد من فترات اليقظة الروحية  ساد فيها ؛كان بعض من ملوكها أتقياء
 

دة األصـنام و حفت عبـا ،اعتلى " يهوياقيم " العرش  .ق.م  609وفي عام  
  ادنـه لك هويـاقيم" علـى الوثنيـة والفجـور،ولم يقـض "ي  .على اليهودية من جديد

 .منهما
 

وبالرغم من هذه  .إن لم تكن توبة، ستكون الدينونة  :وجاء تحذير األنبياء
أن شـعب اليهوديـة لـم يلتفـت  إال ،نارية التـي كانـت تخـرج مـن أفـواهمالكلمات ال

 .إليها
 

. وعلـى هـر "نبوخـذ نصـر"وظ  ،انقلبت موا ين القـوى   .ق.م  605عام  وفي  
يهــوذا" إلــى "بابــل" علــى أربــع ب "شــع اقتــاد أغلــب ،ثــة وعشــرين عامــامــدى ثال 

وعلى  .إذ تذكروا صهيون  ،وهناك على ضفاف نهر "بابل" جلسوا وناحوا  .مراحل
موا ترنيمة الـرب فـي يرن     كيف يمكنهم أن"  :وتساءلوا  ،الصفصاف علقوا أعوادهم

 (.4و1:  137)مزمور  ؟"أرض غريبة
 

أن سـقطت   يجـةوكانـت النت  ،ت األمـة أذنـا صـماء لتحـذيرات الـربلقد أعطـ
 .اليهودية في يد أعدائها
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تماما مثلمـا سـبق وتنبـأ  ،أناس قليلون أمناء للرب  وبرغم االرتداد فقد بقي
مـدى السـبعين عامـا  ته علـىوعاشوا حياتهم يعملون مسرَّ   ،وا الربأحب    .األنبياء

، أنظمتهـات قد استبعدت الوثنية من صحيح أن األمة كان  ".من السبي في "بابل
أصـبحت  ،ي. وبعـد السـبيهوه لم يكن إال فـي قلـب القليلـينلص لخْ لمُ ب الكن الح

، بـل جـاء وقـت لـم تكـن تلـك البقيـة )فـي حـدود معرفتنـا( البقية القليلة أقل وأقل
ــا وأو  ســ   ــَّ ليصــابات ومــريم ويوســف وســمعان الشــيخ وحنــَّ ى  كري ض ة وبعــة النبي

لموعـود بـه فـي م ااهيسـل إبـر للترحيـب بن  مهيأ  ،في اليهودية  أحد  . لم يكنالرعاة
مجـد  ،لينيـر األمـمجـاء النـور الـذي قـد  ،د آخـرحـ. لـم يـدرك أالعالم، غير هؤالء

 دانيـآل" و"حننيـا"لـة فـي "ام السـبي كانـت البقيـة ممثَّ . في أي"إسرائيل"،  شعب هللا
ة قليلـــة لـــَّ إلـــى ق   باإلضـــافة ،أربـــع شـــموع .(6: 1دانيـــآل" )"ميشـــائيل" و"عزريـــاو

دة. قليلـون كـانوا لحـ  فـي تلـك العصـور المُ   ،دامسالـ  المأضاءت فـي يياهـب الظـ
ك البقيـة ، اهتمـت تلـى هللامـا بتقـو  لذي لـم يكـن أحـد مهتَّ . وفي الوقت اصينل  مخْ 

 .الصغيرة بإلهها وبكالمه
 

الحـق يسـتمر ين . إن الد   وال يترك نفسه بال شاهد ،إن الرب ال يهتم بالعدد
 .ون بأكثر من بضعة أفرادد  ع  ما يُ را ناداتباعه كان ، وإن في العالم بال انقطاع

 

. والمدهش ن يغربل شعبه الحقيقي قليل العددفي بابل كان الرب مقتنعا بأ
كمـا  ،صـة للـرب فـي بيئـة معاديـةخل  بقيـت مُ   ،الناشطة روحيـا  ،ةلَّ حقا أن تلك الق  

 ."دانيآلمن "سفر األولى  ستةصحاحات الاألن في هو مبي  
 

 الدرس الرئيسي 
 " :أال وهـو  ،نا إلى الدرس الرئيسي لهـذا السـفرابقة تؤدي بالسرة  إن العبا
ت بنـا لـ  وإن ح ،نا ووالءنا للـرب، ال نفقد حبَّ صين في بيئة معاديةخل  كيف نبقى مُ 

 ".المصائب وانتابتنا المخاطر
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هكـذا  يبـة.أرض غر في  م ترنيمة الرب  من خالل هذا السفر نتعلم كيف نرن   
 .ثثال" ورفقاؤه الدانيآلفعل  "
 

أن أي شـخص يمكـن أن يعـيش ، هـو يـه عـاقالنعلاألمر الذي ال يختلف 
 "نوحإال أننا نعرف أن " يرى كل شيء حوله في سكينة بيضاء.  مادام  ،مع الرب

 إال أن كلمــة هللا ،رغــم أنهــم كــانوا رجــاال أتقيــاء ،يم" و"موســى" و"داود"إبــراهو"
، فكــل ي شــيءة فــرابــلــيس هــذا مــن الغ لت أن كــال مــنهم ســقط فــي خطيــة.ســجَّ 

وبعـض مـنهم فيـه أكثـر مـن   ،عيب واحد في شخصـيته  -على األقل-يه  منهم ف
 .عيب واحد

 

هم كـانوا بـأن عير علـى أشخاصـه البـار ين، أو يـدَّ تَّ الكتاب المقدس ال يتسـ
ل لــم يســج    –الكتــاب المقــدس  –لكــن نفــس الكتــاب  .مختلفــين عمــا كــانوا عليــه

 ."دانيآلعيبا واحدا في حياة "
 

 ؛يتطلبــان ظروفــا مثاليــة ينشــأ فيهــا ال ،انيــة الشــخص واســتقامتهروحإن 
ى يقـو  بـالحري بـل اإلنسـان  ،فيهـا دع  يُ تا ينتعش في صوبة يدفأ و فإنهما ليستا نبا

 وإلى الجفاف والشمس المحرقة. ،والبردض إلى الثلوج والرياح متى تعر  
 

 .من عمرهعشر بعة وهو في الرا  ،صدقائهأ" من بيته وعائلته و دانيآلخذ "أُ 
خضـاعه لتلقـين صـارم، سـنقرأ عنـه بعـد إوهناك تم  سيق قهرا إلى أرض غريبة،

خططــوا لــه مــا هــو ضــد  ،دينحــيط بأعــداء حســو وفــي الســنوات التاليــة أُ  .قليــل
 .حياته

 

تقـــدما أو  ،اإلغـــراء. لـــم يتبـــع ا دهـــارا ماديـــا" مـــن دانيـــآلبســـرعة تحـــرر "
وفي منتصـف  ،في شبابهلشر ط باحيقد أُ ل .شخصيا على حساب أي شيء آخر

ــة إال وانتصــر عليهــا ،عمــره ــم يســج   وفــي شــيخوخته. مــا مــن تجرب ــاب . ل ل الكت
ولـم تهتـز  رضـي هللا،ه. لقـد صـمم فـي قلبـه أن يُ المقدس عيبا واحدا في شخصـ

 .عزيمته
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 !؟د  الممكن أن تعيش هلل في عالم معا هل من
 .ت الظروف سيئةكان وإن ،ا أن يزدهر، ويمكنه أيضاإلنسان التقي يمكنه ذلك

 

وعنـدما نفكـر فـي  ."دانيـآلا واجهـت الصـعوبات التـي واجههـا "نـَّ ة ملَّ ربما ق  
اآلخرين ليس لـديهم صـعوبات   نا بأنسفقنع أن، كثيرا ما نُ الصعوبات الخاصة بنا

 .لو كنا في ظروف أخـرى مثـل غيرنـا  حر  تقدما روحيا أكثرأننا سوف نُ و   ،مثلنا
ــ ــذي فـ ــل الـ ــثال العامـ ــفمـ ــيش الح ،نعي مصـ ــه أن يعـ ــهل عليـ ــه سـ ــد أنـ ــاة يعتقـ يـ

وموظفـة المكتـب مقتنعـة بـأن األسـهل لهـا أن  .الو كان عمله مكتبيـ    ،المسيحية
بة دركـة صـعو ة البيـت ليسـت مُ وربـَّ  .ة بيـت مسـيحيةلتكـون ربـَّ   ،في البيتتمكث  

ي سهل فـي حيـاة رى أن التحد   وطالبة المدرسة ت  .الحياة المسيحية في المدرسة
 .مصنعال

 

ل أنه ليس عند أحد صـعوبات ضـخمة مثـل ي  والكل يتخ  ،وهكذا تدور الدائرة
بسـبب  ،ونلتمس العذر لمستوانا الضعيف روحيا فـي الحيـاة المسـيحية  .ما لديه

 .دنا فيهاج  الظروف التي وُ 
مد أبدا على أن تكون ال تعت  ،" يبرهن لنا أن الروحانية الحقيقيةدانيآل"سفر  

 . األمور سهلة
 

 !؟"دانيآلن سر نجاح "ا كاماذ ترى 
 17:  2ى )؛ صـلَّ حلـم "نبوخـذ نصـر"" دانيـآل"ر فقبل أن يفسـ    ،السر بسيط

:  6ي )طرح فـي جـب األسـود، كـان يصـل   ليُ  ،مؤامرة ضده  روا. وعندما دب  (19  –
" فــي الصــالة. لقــد دانيــآلوانظــر مــاذا يــتكلم األصــحاح التاســع؟ إنــه عــن ". (10

 ." رجل صالةدانيآلكان "
 

وســط عــالم  ،صــا هللهــي نصــف ســر بقــاء اإلنســان مخل   ،حيــاة الصــالة نإ
  .(2:  9والنصف اآلخر نجده في ) ،دمعا
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" عن  ويفهمها.دانيآلنقرأ  الكتب  يفتش  كان  أنه  هذه؟   "  كانت  كتب  أي 
 9ي )فف  ،في ذلك التاريخ  انت مكتوبةالتي ك  نت "الكتب النبوية للعهد القديم"،كا
 .موسى"وس "بنام( يستشهد 13و  11: 

 

إنـه اسـتطاع  .وان كـان صـعب التطبيـق ،سـهل المعرفـة" دانيآلسر نجاح "
 .صلواتهب هولهجه في ،بقراءته كتابه المقدس ،د  ت في هللا وسط عالم معابُ ثْ أن ي  

 

ظن أن  يُ ما    ارً ي. فكثنركز على هذه التدريبات العادية  إن حاجتنا اليوم أن
واالختبارات غير بعض الخبرات  على  لنا  يكمن في حصو   ،سر الحياة المسيحية

 . العادية مع هللا
 

تكـون  وعـادة مـا .ت عن هذه االختبارات من شخص آلخروتختلف التعبيرا
ي لمسـتوى أعلـى عمـا أنـا يرفعنـ ،. فيقـال إن اختبـارا جديـدا مـع هللاالفكرة واحـدة

، لــدخول إلــى تلـك الحيــاة األفضــللس طــاقتي طلبـا ر  لــذا يجـب أن أكــ ،عليـه اآلن
 .ح حتى أفو  بذلك االختبار الجديدترين أسول

 

 ،لقد طلب الـرب  !!لكنه لم يطلبها  ،" اختبارات رائعة مع الربدانيآلكان لـ "
ة وليس من أجل ما قد يفعله الرب لـه. كمـا اسـتمتع بمعيـَّ   ،من أجل الرب نفسه

 ايبا إدراك مشيئته من خالل كلمته.ر  ،وبالتناجي معه في الصالة ،الرب
 قرأ كتابه المقدس ولهج بصلواته.إنه  :سرو الهذا ه

 

ــق ــور الحـ ــنا بنـ ــو تفحصـ ــر ،ولـ ــذا السـ ــدنا أن هـ ــهد ،لوجـ ــر الشـ ــو سـ اء هـ
كمـا كـان سـر  ،والغيـورين المبشـرين المـدققين  ،دينضـطه  المسيحيين األوائل المُ 

أن الــذين  ،ين جيــدالقــد كــانوا مــدرك. اد العظمــاء مبشــري القــرن الماضــيالــرو 
" فــي دانيــآللــذا عاشــوا مثــل " ؛(32:  11" )ن ويعملــون و يعرفــون إلههــم "ســيقو 

ســماوي متــداخل فــي أمــور هــذا أن ذلــك الــوطن ال :، وأدركــوا مثلمــا أدركينلم  عــا  
هــذا هـــو  .(19:  10ومحبــوبين فــي الســماء ) ،العــالم، فأصــبحوا أصــدقاء هلل

 .السر
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اجـه لنـتعلم كيـف نو  ،"دانيآلوبعد أن عرفنا السر، فلنبدأ اآلن دراسة "سفر 
 .بمفردناار  التي
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 الفصل الثاني 
 " بابلإلى " ًدابعي

 

 اقرأ من فضلك األصحاح األول من "سفر دانيآل".
مختصر جدا. إنه في   –مثل األخير–إن األصحاح األول من "سفر دانيآل" 

 ُتعل  منا درسا ال ننساه. ،شكل رواية أو حكاية بسيطة
 :جزاءينقسم األصحاح إلى أربعة أ

 

 حملة "نبوخذ نصر" على "أورشليم"
قبل أن نخوض في بحث موضوعنا، يجـب أن نتـذكر أننـا ال نقـرأ أسـطورة، 
بل نحن نتعامل مع التاريخ، مع أحداث حدثت بالفعل. في أول عددين نقـرأ عـن 

ق.م، وهي سنة تنصـيبه ملكـا  605ففي عام . حملة نبوخذ نصر على أورشليم
نة "أورشـليم" وهزمهـا. وسـلب كنـو  الهيكـل مدي  نصر"على بابل، حاصر "نبوخذ  

عـاد بهـا إلـى بابـل. وسـمح للملـك "يهويـاقيم" أن يحكـم من شـاء و وكل ما شاء و 
ـــ" ــابع ل ة " نبوخذ نصــرباســمه فــي أورشــليم. وكت ــ  وخاضــع لســلطانه، أصــبح ُدْمي

ــاقيم"، د "يهوي نبوخــذ "فتعــرَّض للعقــاب القاســي مــن  لثمــاني ســنوات، بعــدها تمــرَّ
ونقلهــا إلــى "بابــل" وأحــرق بيــت  ،أخــذ بقيــة أوانــي الهيكــل وكنــو هذي الــ ،"نصــر

 كما هي. أورشليم الرب، وأخذ إلى "بابل" عددا من األسر ى، وبقيت مدينة
 

ــت  ــا كانـ ــدفة، لكنهـ ــرد صـ ــن مجـ ــم تكـ ــذه لـ ــداث -هـ ــل األحـ ــن كـ ــا مـ كغيرهـ
م أكثـر مـن ثقـته ،لقد وثـق اليهـود لـزمن طويـل فـي الهيكـل  يد الرب.  -التاريخية

 واعتقدوا أن وجود الهيكل يضمن لهم الحماية مـن أي غـزو يهـددهم.  ،بالر   في
)يهوه( ال يتـرك  ،قالوا: "مادام عندنا الهيكل فنحن آمنون   ،ورغم إنذارات األنبياء

 .فحتما سيأتي هللا وينقذنا" ،د الهيكلد   هيُ وعندما   ،هيكله يبيد
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ادت الوثنيــة، فــا دهــا؛ اســتمرت األمــة اليهوديــة فــي خطيَّت ،بهــذا االعتقــاد
واثقين أنه لقد كانوا  .الكذب والسرقة، كافة الجهات  مَّ وانتشر الظلم والفجور، وع

 فالهيكل ينقذهم ويحميهم.  ،مهما كانت حياتهم
 

وملـك  ،فها هو الهيكـل قـد صـار خرابـا  ،لكن حدث ما لم يكن في الحسبان
 المفضل. إلههجيد ليستخدمها في تم ،وثني أخذ كنو ه إلى خزائنه في "بابل"

 

والثقـة فـي هيكلـه ليسـت  ،أعلـن هللا أنـه ال يحتمـل الخطيـة  ،بتلك األحـداث
 بديال للتوبة. لكن لو كان الشعب قد رجع إلى الرب، لرفع غضبه عنهم.

 

 ،ومهمـا حـدث علـى األرض .جد هيكله أو لم يوجدوُ سواء  ،هللا هو الحاكم
ــاء علـــى ع   .يبقـــى هـــو هللا ــدهلَّ ، ســـشـــيئتهلمـــه، وحســـب قصـــد موبنـ  م الـــرب بيـ

 .(2إلى يد "نبوخذ نصر" )عدد"يهوياقيم" ملك يهوذا 
 

 هللا هــو المســيطر تمامــا علــى التــاريخ، وهــو القــادر علــى تنفيــذ وعيــده.
 ،وأســرى الحــرب ،والكنــو  المنقولــة ،وخــراب الهيكــل ،فتــدمير المدينــة المقدســة

 كلها من تدبيره هو، ولتحقيق أهدافه.
 

خراب ودمار. ويبقى هـو الـرب، الـرب الـذي يمة و نت هز إن تجربة شعبه كا
 الذي يعمل بالكل وفي الكل. ،مز  هيُ ال 

 

 تقديم " دانيآل " وأصحابه الثالثة 
 تقدم الشخصيات الرئيسية في السفر. 7 – 3األعداد 

لدرجـة أنـه تفـادى األخطـاء  ا،ذكيا عبقريـا وبارعـ  ،كان "نبوخذ نصر" الملك
وعــاملهم معاملــة  ،لعبــرانيين فــي مصــرطهد اذي اضــالتــي وقــع فيهــا فرعــون، الــ

تجنَّب "نبوخذ نصـر" هـذا األسـلوب، .  وسحقهم وأذ ل هم وجعلهم تحت نعله  ،العبيد
د. العلمــه أنهــ وكــان عــدد  ،كانــت "بابــل" قــاهرة العــالم مخــاطرة تــؤدي إلــى التمــر 

المقهـورين، أكثــر بكثيــر مــن جيــوش "بابــل" التــي قهــرتهم، فكــان مــن المســتحيل 
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صر" القيام بنظام قاهر ظالم على مستوى كل العالم. لذا دبَّر أمـره وخذ نى "نبعل
 .في كيفية بقاء األمم المهزومة ُمخل صة لإلمبراطورية

 

ة  ،أخذ "نبوخذ نصر" خالصة فكر كل أمة قهرها ووظفهـا فـي خدمـة المدنيـَّ
ــة ــه المســتمرة فــي اال   ؛البابلي ــدة لمملكت ــادفاســتطاع أن يحكــم األجــزاء العدي  ،دي

د أناس عليهم  .بأولئك األسرى  دون علـى أفـراد مـن شـعبهم  ،فإن تمرَّ  ،فإنما يتمـرَّ
 وربما ضد أبنائهم.

 

 ."يهـوذا" كانت هذه هي الطريق التي استخدمها "نبوخذ نصـر" عنـدما قهـر
 ،كلْ فقد أمر رئيس خصيانه "أشفنز" بأن ُيحضر من بني إسرائيل، ومن نسل المُ 

أمـر أن يجعلهـم فـي مناصـب ذات  .(3)عـددفـيهم عيـب  فتيانا ال  ،ومن الشرفاء
لهــم أن يــدخلوا ضــمن خدمتــه الملكيــة. فكــان علــى "اشــفنز" أن  نمســئولية. كــا

يبحــث عــن المرشــحين لتلــك المناصــب، مــن بــين النســل الملكــي ونــبالء األمــة 
قد شاع أن مثل هؤالء الشباب قـد ُجعلـوا خصـيانا. لكـن العـدد الرابـع و   اليهودية.

حــاذقين فــي كــل حكمــة وعــارفين  ،يــب فــيهم حســان المنظــرال ع تيانــاف "يقــول: 
هـذا العـدد يؤكـد أنـه كـان لزامـا أن يكونـوا بـال عيـب، . وذوي فهم بـالعلم"  ،معرفة

الئقـين أن يأخـذوا   ،لعـينطَّ حسان المنظر، وبارعين في فروع العلم المختلفـة، وم
 المكانة في خدمة الملك "نبوخذ نصر" الشخصية.

 

تـم وضـعهم  ،"حننيـا" و"ميشـائيل" و"عزريـا" ،ل" ورفاقـهدانيآيار "بمجرد اخت
ــة ــك؛ ليتــدربوا علــى خدمــة شــئون الدول  ،فــي عهــدة المســئولين، بــأمر مــن المل

ويدرسـوا لغــة وأدب البــابليين؛ بحيــث يتمكنــون مـن تــول  ي مناصــب تتطلــب جــدارة 
 وأمانة.

 

و ى دراسـتهم؛ فقـد لـك ن المعـيَّ  لم يكن لدى الشـباب األربعـة مـا يشـغلهم سـ 
مـن أطايـب مـأكوالت الملـك ومـن خمـر شـرابه،  ،لهم مخصصـات كـل يـوم بيومـه

وأوصـى أن يقضــوا ثـالث ســنوات فـي التثقيــف، يْمُثلـون فــي نهايتهـا فــي حضــرة 
ــك )عــدد ــر أســ (.5المل ــة تســتوجب تغيي ــا كانــت السياســة البابلي اء هــؤالء مولم
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 ،ة )الرب قد دان(لعبريفي ا ر "نبوخذ نصر" اسم "دانيآل" الذي يعنيالشباب؛ غيَّ 
أمـا "حننيـا" ويعنـي فـي  .إلى اسم "بلطشاسـر" بمعنـي )حـافظ كنـو  بيـل الخفيـة(

ونحـن ال نعـرف معنـى ذلـك  ،صـار اسـمه "شـدر " ،العبرية )الـرب مـانح النعمـة(
الــذي  ،ميشــائيل""و .غيــر أنــه يحتــوي علــى اســم "مــردو " اإللــه الــوثني ،االســم

ْثل وهـو اسـم يحتـوي علـى صـيغة  ،"ميشـخ" سماهأ ؟"هللا  يعني في العبرية "من م 
ر اسـمه إلى"عبـد ، "يهوه أعان" ينعوي ،وعزريا .قديمة السم اإللهة "فينوس" تغيـَّ
 .نغو" بمعنى "عبد لإلله نبو"

 

ــى األســماء األربعــة األصــلية ـــ  ،إذا نظــرت إل ــان ب ــين منهمــا ينتهي تجــد اثن
التــي هــي صــورة  ،يــاه"بـــ " واثنــين ينتهيــان ،)إيــل( وهــو اســم مــن أســماء هللا

 مختصرة لـ "يهوه".
 

إلى أسماء تشير إلى آلهة وثنيـة،  ،غيَّر "نبوخذ نصر" الملك هذه األسماء
ر أسـماءهم وهـم فـي عمـر الرابعـة يـَّ " و"مـردو " و"فينـوس" و"نبـو". غلمثل "البع

ــدة .عشــر ــل" ؛جعــل لهــم أســماء جدي ــد فــي "باب ــدوا بهــا مــن جدي كوســائط  ،ليول
هم حتى ينسـوا بالدهـم أر  يَّ ورمزا لخضوعهم الكامل له. غ  ،ثنيةلجذبهم للو  سماء 

 ف على مدى ثالث سنوات.ثَّ وُيعاد تعليمهم بشكل مك ،وإلههم
 

 !؟كيف يكون حال هؤالء الشباب
ى األسماء األولى الجميلة، التـي تـدل علـى أنهـم مخل صـون إللههـم؟تُ سهل    !نس 

 !هل سيستسلمون ويصيرون "بابليين"؟
الـذين فرحـوا وقـالوا إن السـبي لـن يكـون  ،من بعـض اليهـود  ضغوطاجهوا  هل وا

 ،نعم ؟فيصبحون ذوي شأن ،همئبنافالملك سوف يصنع شيئًا نافعا أل  ؟سيئا لهم
علـى حسـاب فقـد هـويَّتهم كـأوالد ذلـك سـيكون لكـن  ،ربما سـاورتهم هـذه األفكـار

 هلل. هل استطاعوا أن يقاوموا حروب هذه األفكار؟
 



 17 

عنـدما  ،اليوم أن يقف ثابتا ؤمنهل يستطيع الم ساؤل:ا التر  هذيب  ،وهنا
غيــة يهــاجم اإلعــالم والمجتمــع، فكــره لــيال ونهــارا، واضــعين إيــاه تحــت ضــغوط؛ بُ 

 !تغيير فكره؟
 

بأنه ابـن هلل؟ هـل  ،االمتيا  العظيم الذي ناله  ؤمن،هل يمكن أن يتذكر الم
ــه مــن مغ ــ ريــات،يمكــن أن يغمــض عينيــه، عــن كــل مــا يــدور حول ه نحــو تجذب

 !أضواء باهتة  ائلة؟
 

 موقفهم 
فاألمـة كلهـا  ؛نتـذكر لمـاذا سـيق اليهـود إلـى السـبي  16  –  8في األعـداد  

في خط روحي وأدبي منحدر. عبادة األوثان امتدت أصولها بينهم؛ فالسبي كان 
وباألخص تلـك الخطيـة، التـي مـن أجلهـا كـان علـيهم أن   ،عقابا على آثام األمة

صوا منها لألبد. على أيـة حـال فـإن عبـادة األوثـان لـم تخل  حتى يابل،  يبقوا في ب
تكن بين خطايا الشعب الذي عاد من السبي. لقد كان السبي شفاء طويال. لكن 

 زا لحياة الشعب.ي  أثناء السبي، كانت عبادة األوثان مظهرا مم
 

ة دير وجـ  .هـو رفضـهم أن يشـتركوا فـي تلـك العبـادة  ،وما ميَّز البقية التقيـَّ
لـــيس  ،أن الـــذي دعـــا الفتيـــان األربعـــة، أال يتنـــاولوا مـــن أطايـــب الملـــك الـــذكرب

الختالفهــا عمــا شــرعه هللا مــن أحكــام لليهــود؛ فقــد كــان يمكــنهم علــى األقــل أن 
ولكـن السـبب الرئيسـي فـي  .مهـار  إذ أن الشريعة اليهوديـة ال تح  ،يتناولوا الخمر

د   و  كـان أنــه سـبق ؛رفضـهم أن يتنـاولوا هــذا الطعـام م دم إلــى اآللهـة قبـل أن يقــقـُ
ــدة الملــك ــى مائ ــة .عل ــة البابلي ــت الوجبــة الملوكي ــد كان تبــدأ بطقــس لعبــادة  ،فق

فـي تقـديم الشـكر  ،وثنية. إنهم كـانوا أكثـر اهتمامـا مـن كثيـرين مـن المسـيحيين
س أوال لآللهة الوثنية. ر  قبل أن يك  ،شربيُ يؤكل أو  كان  ال شيء    .قبل أن يأكلوا

شاركوا فـي الطقـوس قد حسبوا أنهم  يُ ك األطعمة، كانوا  ن من تلن يأكلوكل الذيو 
ــاول هــذه األطعمــة ــان األربعــة تن ــذا رفــض الفتي خــذوا مكــانهم بــين أو  ،الدينيــة؛ ل

 البقية التقيَّة.
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 !يا "دانيآل" أنك متطرف؟ ى ويأتي السؤال : أال تر 
ط شــيء بســيلمــاذا تهــتم ب" ســؤال يتــردد علــى ألســنة العديــد مــن النــاس اليــوم:

إلـى  ،وربما يؤدي رفضك لطعـام مـن مائـدة الملـك ،م لألوثانُقد   ل من طعام كاألك
ر فقـط فـي السـلطة التـي تحصـل   ؟رأسكبطاحة  اإل دعك من هذه الوسـاوس، وفكـ  

بكونك في الخدمة المدنيَّة في "بابل". فك  ر في الصعود إلى القمة. ألـيس   ،عليها
ألــيس رفضــك ألمــر الملــك  !ة؟المكانــ فــي هــذه أن يكــون  ،امتيــا ا ألحــد أوالد هللا

 ،تنحدر إلى قـاع السـجن ،وبدال من أن تصعد إلى القمة  !ض حياتك للخطر؟يعر  
 "!أو تفقد رأسك؟

 

م د "دانيآل" وأصحابه الثالثة بطريقة رائعة للغاية  ،. لـن آكـل.ال"وقال:    ،ص 
مــن  ســأمتنع عــن أي مظهــرإال اننــي  ،ضــني للخطــرومــع أن ذلــك الــرفض يعر  

ى فـي السـجن  ،. سأمتنع وإن كلَّفنـي حيـاتيهر الشرمظا ل أن ُألقـ  أو  ،إنـي ُأف ضـ  
ل الموت على أن أقع  .أن أرتبط بعبادة األوثان على  ،حكم اإلعدام  نفذ فيَّ يُ  ُأف ض  

 ".في خطية
 

"دانيــآل".  نتلــك هــي الــروح التــي نقصــدها عنــدما نقــول: كــن جســورا.. كــ
ما جاء و  ،الطعام الملكيعندما رفض ، في رفضهدون شك لم يكن "دانيآل" فظا 

: "أمـا "دانيـآل" فجعـل فـي قلبـه أنـه ال عن ذلك  في العدد الثامن كان تعبيرا دقيقا
فطلــب مــن رئــيس الخصــيان أن ال  ه؛يتــنجَّس بأطايــب الملــك وال بخمــر مشــروب

 تناول أطايب الملك.بأي يرجو إعفاءه من إلزامه  –يتنجَّس 
 ابتا على مبدئه.ثكان  قت ذاتهوفي الو  ،كان مهذبا في طلبه

 

جعلـــت لـــه مكانــــة عنـــد رئـــيس الخصــــيان  ،إن نزاهـــة "دانيـــآل" المطل قــــة
ولكن بسبب القلق وخوفه علـى حياتـه؛ قـال       لــ   ،فاستجاب لطلبه  ،(9)عدد

ــم ت   ــآل"، إن ل ــا "داني ــآل": انظــر ي ــا يُ "داني ــك، فالخطــأ ســيعود ظهــر مثلم نتظــر من
".عل  يَّ
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ر موقفــه. نــراه يقــول لــم يغيــ   ،لــم يستســلم "دانيــآل" 14 – 11فــي األعــداد 
ر  ب عبيـدك عشـرة  –الذي وال ه رئـيس الخصـيان   –لرئيس السقاة   فـي هـدوء: "جـ 

كــل )القطــاني عبــارة عـــن خلــيط مــن الخضـــر أأيــام، فليعطونــا القطــاني فقـــط لن
 والفاكهة الطا جة، لكنه غير شهي(.

 

ا من  )رجيم(  عمل  يقترح  "دانيآل"  ل طةكان  يأكل    ،لس  أن  من  أفضل  فهذا 
سنشرب    –نا خمراً ط  بنا عشرة أيام، وال تعر   طعاما مرتبطا بعبادة األوثان. فقط ج

الجادة بدراستنا  جدير  "دانيآل"  نموذج  إن  منها.  بدال  حكيما  ،الماء  كان  ، فقد 
 . ليتنا نقتدي به.اراسخً  ا، وفي الوقت ذاته كان ثابتً اوحساسً   اعطوفً  ل ب قًا،

 

ر 16و 15د األعــدا فــي منــاظر  .ظهــرت نتيجــة تلــك الوجبــة التــي لــم تتغيــَّ
ــة ــان األربع ا ،الفتي ــً ــين مــن أطايــب  ،أحســن وأســمن لحم ــان، اآلكل ــل الفتي مــن ك

 الملك.
 

. لقـد هـدأت "ال أحد يخسر إن رفـض المسـاومة"الدرس المستفاد هنا هو:  
وا علــى تنــاول طعــامهم الــذي  مخــاوف رئــيس الخصــيان؛ فســمح لهــم أن يســتمر 

 ختاروه.ا
 

ليكونـوا أمنـاء علـى الكثيـر. لـو لـم  ،كانوا أمناء في القليـل، وكانـت البدايـة
د بـالموت فـي جـب ُهد   هل كان في استطاعته أن يصُمد عندما    ،يصُمد  "دانيآل"

 !األسود؟
 

لـــو أن أصـــحابه الثالثـــة قبلـــوا المســـاومة، فـــي بدايـــة حيـــاتهم فـــي "بابـــل" 
 !ن أتون النار المتقد؟يواجهو ن عندماماذا كانوا سيفعلو، الوثنية

 

دوا هللا في األمور الصـغيرة، فأصـبحوا قـادرين علـى تمجيـده عنـدما  لقد مجَّ
 واجهتهم أمور كبيرة.

 ليعلم أنه سبق وتهاون في الخطايا الصغيرة.  ،من سقط في الخطايا الكبيرة
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 النتيجة 
حــين  .21 – 17عل نــت فــي األعــداد أُ  ،فهم الروحــي الشــجاعنتيجــة تصــر  

ــوا ــار جعلـ ــل اعتبـ ــوق كـ ــل وفـ ــر   ،هللا قبـ ــوا كـ ــم يحلمـ ــب لـ ــنحهم مواهـ مهم هللا، ومـ
 ،ال يعـرف قـراءة كلمـة واحـدة  ،يـام   عرفـت رجـال أ  ،منـذ سـنوات  بالحصول عليها.

وجد أن حياتـه مـع هللا سـتكون أفضـل، إن اسـتطاع قـراءة   ،صه الربوعندما خلَّ 
يـتعلم القـراءة.  ادت  لـة، بـدأف الهائوبالتكـالي  ،وبالمثابرة الجادة  كلمته المقدسة.

ــدا ــه يحمــل عقــال جي ــا  ،دهشــته حــين اكتشــف أن ــم التحــق ن ه  وأصــبح قارئ ا، ث مــً
 بريد. ع  بوظيفة سا

 

لــن يكــون ذا شــأن، إلــى أن  إنــهمنــذ طفولتــه كــان الجميــع يقولــون عنــه 
طاعـة  ىهذا الرجل جعل هللا أوال. صمم علـ  مضت سنون، وبعدها صار قسيسا.

 أن لديه مواهب.تشف فاك ،ئههللا وإرضا
 

". لقــد جعلــوا هللا اوهــذا مــا حــدث لـــ "دانيــآل" و"حننيــا" و"ميشــائيل" و"عزريــ
 فباركهم هللا بالنبوغ والتألق. ؛واهتموا بدراساتهم ،أوالً 

 

 ؟هل تتذكر شيئا مشابها حدث لك في خبرتك الخاصة
مـت أن وعز  ،ووضـعته فـي قلبـك ،هل رأيت شـيئا مـا يجـب عملـه مـن أجـل الـرب

 كنت تجهلها من قبل؟ ،وعندما عملته اكتشفت أن لديك مواهب ،ملهعت
 

أو أدركـت أن فـي إمكانـك أن تتواصـل  ،ربما أدركت أن لديك موهبة لـإلدارة
 بطريقة أسهل مع الشباب.

 
 فإن اكتشا .إن المواهب وضحت ببساطة في حياتك؛ ألنك جعلت هللا أوال

 أيضًا.اليومي  في عملك جعلك في المكان األفضليتلك المواهب 
 

وبالتأكيـد كانـت  ،(1هذا االختبار ال يختلف كثيرا عن ما حـدث فـي )دانيـآل
 .17مواهب أخرى لـ "دانيآل" ُذك رت في العدد 
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انتهــت ســنوات الدراســة الــثالث، وهــا وقــت االختبــارات النهائيــة قــد حــان. 
تكــــون  أن ،وكمـــا كــــان النظــــام فـــي الجامعــــات البريطانيــــة فـــي أ منــــة ســــابقة

فكان على الفتيان األربعـة تأديـة االمتحـان أمـام   ،تبارات شفوية غير مكتوبةخاال
 الملك.

 

مهم الملك فلم يوجد "وكلَّ  :20و19الملك لهم في العددين   رل تقديُسج   لقد  
 بينهم كلهم مثل "دانيآل" و"حننيا" و"ميشائيل" و"عزريا".

 

ــل ــرين، وأفضـ ــالب اآلخـ ــل الطـ ــن كـ ــل مـ ــانوا أفضـ ــم كـ ــر  إنهـ ــن الخـ يجين مـ
ويشـــــغلون مناصـــــب قياديـــــة فـــــي  ،وجـــــودين الـــــذين قـــــد أنهـــــوا دراســـــاتهمالم

 ،ونتيجة لذلك وجد كل من الفتيان األربعة نفسه فـي منصـب عـال  اإلمبراطورية؛
من خالله يستطيع أن يستخدم نفوذه من أجل هللا. ربما وضعهم الـرب فـي هـذه 

ضـت ما تعرَّ عند حتى ،لربألنهم في أول الطريق، أظهروا إخالصهم ل  ؛المناصب
 حياتهم للخطر.

 

  .(21:  1وبقي "دانيآل" في ذلك المنصب سبعين عاما )دانيآل
 

م يشـتاق المعلـ   ليكـون لـه نفـوذ روحـي.  ،يشتاق المؤمن للمناصـب األعلـى
وعضــو االتحــاد يتمنــى أن  ،أن يصــبح قائــدا، والموظــف يتطلــع أن يكــون مــديرا

كنــت أســتخدم  ،أنــا هنــاككنــت  آه لــو": يصــير ممثــل النقابــة. وكــل واحــد يقــول
 ."نفوذي من أجل الرب

 

حيـا مـن يإن لـم  ،ال أحد منا يمكنه أن يستخدم منصبا أعلـى مـن أجـل هللا
 .كون يوحيثما  ،أجل الرب اآلن

 

ــ  إن ك ــهنـ ــل ألجلـ ــنهض ونعمـ ــديرين أن نـ ــر جـ ــيطة  ،ا غيـ ــور البسـ ــي األمـ فـ
 !فكيف نعمل في األمور الكبيرة؟ ،الصغيرة
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علـى الكثيـر دون أن يكـون أوال أمينـا علـى  حـد أمينـان يكـون أهل يمكن أ
ــارب الصـــغيرة ــاوم التجـ ــتطيع أن نقـ ــا ال نسـ ــدما  ،القليـــل؟ إن كنـ ــاذا نفعـــل عنـ فمـ

 !تواجهنا تجارب جسام؟
 

( يمكــن تلخيصــه فــي عبــارة واحــدة: "إنــي 1فالــدرس األساســي فــي )دانيــآل
 (.30:  2صم1أكرم الذين يكرمونني" )
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 الثالث صل الف
 "لم " نبوخذ نصرح

 

 .(2برجاء أن تقرأ )دانيآل
عقـــاب اليهـــود علـــى  ،وهكـــذا شـــهد القـــرن الســـادس قبـــل مـــيالد المســـيح

لوا ح   ولم يسمعوا؛ فرُ   ،لقد حذَّرهم هللا مرارا. آثامهم، وبصفة خاصة عبادة األوثان
ويحتـل  ،تـدةألمـة المر للسبي. إال أن بقيًة تقيَّة ُمخل صة هلل لم تـزل ضـمن تلـك ا

صار لهم نفوذ في "بابل"  ،أربعة منهم مناصب هامة في الخدمة المدنيَّة البابلية
 الوثنية.

 

ى، كمــا بــدا أيضــا أن البقيــة القليلــة الُمخل صــة  لقــد بــدا أن إســرائيل ســُتمح 
ة للـرب سـوف ُتبـاد. ه التـاريخ لفائـدة البقيـة التقيـَّ فهـم موضــوع  ،لكـن الـرب يوجــ  

 السطور التالية.سنرى في  لخاصة كماعنايته ا
 

 ماذا رأى "نبوخذ نصر"؟
ــة   ــاني، عــن ثالث ــى، فــي األصــحاح الث ــا األعــداد الثالثــة عشــر األول تخبرن

 أشياء رآها الملك "نبوخذ نصر".
 

الحلم الذي رفض أن يرو يه أو يصفه، وكان ذلك في السنة الثانية لملكه،   أواًل:
وخـــذ نصـــر" دعامـــة . كـــان "نبالمســـتقبل ر فـــيكـــ  فكـــان قـــد ذهـــب إلـــى ســـريره يف

ر فــي نهايــة اليــوم مــا عســى أن  ،اإلمبراطوريــة البابليــة؛ فمــن الطبيعــي أن يفكــ 
 (.29يحدث في السنين الُمقبلة )

 

كثيـرا مـا  ،مـا تنشـغل بـه عقولنـا علـى مـدار اليـوم نوال يخف ى على أحـد، أ
 العظيمـة،  يكون موضوع أحالمنا ونحن نائمون. ا دحمت في ذهنه المشـروعات

 ،رأى ُحلمـا مزعجـا .رجـفيوفجأة اضطرب من ُحلم جعل قلبـه  ، النوم فنامفغال ب هُ 
أن هللا أراد لقــد زعجــت روحــه. لــم يكــن حلمــا عاديــا. نوا ،فطــار النــوم مــن عينيــه
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يكشف لهذا الملك الوثني تصميما عاما لمقاصده. كان "نبوخذ نصر" عاجزا عن 
الفجـر حتـى نهـض  بـزغ نـورأن  ومـا ،رفك  أن ينفض هذا الحلم عن فكره. لبث ي

مـــين؛ حتـــى افين والكلـــدانيين والمنج  واســـتدعى الســـحرة والمجـــوس والعـــر   ،الملـــك
 (.2فوه بالحلم وتعبيره )ر   يع

 

لـين والمشـعوذين. لقد كان فـي بالطـه الملكـي نوعيـات مختلفـة مـن المتطف  
ل نفـس التي تحمـ وبين اأُلمة ،ويجب أن ال نخلط بين الكلدانيين المذكورين آنفا

 سم.اال
 

ورغبتــه فــي معرفــة مــدلول هــذا  ،لقــد أخبــرهم الملــك عــن اضــطراب روحــه
 الحلم. لقد كان الحلم يطارده، وال يستطيع أن يبعده عن تفكيره.

 

تـب بدءا من العدد الرابع إلى نهايـة األصـحاح السـابع مـن سـفر دانيـآل، كُ 
رابـع إجابـة العـدد ال ميـة. يسـجلعـرف بالكلدانيـة واآلراوكانـت تُ  ،باللغة السـريانية

ون فـي طلـبهم وإن كـانوا قـد   ،هؤالء. كانت إجابتهم مشـروطة بطلـب. إنهـم محقـ 
ش أيهــا الملــك إلــى األبــد، أخبــر ط لبــوه بصــيغة متغطرســة نوعــًا مــا. قــالوا: "عــ 

وْ  ،صف لنا ما رأيته  ".هن تعبير ي   عبيدك بالُحلم فنب  نا نخبرك عن معناه. ر ونحن بد 
 

ــب معقــول ــل بتهديــ، ولكنــه ق مطل ــل هــذه التهديــدات كانــت وب د ُمرعــب. مث
و"نبوخــذ نصــر" قــادر علــى تنفيــذ  ،تصــدر مــن الطغــاة الشــرقيين فــي ذلــك الوقــت

 وعيده.
 

وهـذا يعنـي أن   -  "قد خـرج منـي القـول"ع الملك إليهم بغيظ وقال:  ل  تط
تجعــل "إن لــم تنبئــوني بــالُحلم وبتعبيــره، تصــيرون إربــًا إربــًا، و  -القــرار قــد صــدر

 .كم مزبلة"بيوت
 

  وهنا تجدر اإلشـارة إلـى أن هـذا ال يعنـي أن "نبوخـذ نصـر" قـد نسـي ُحلمـه
وإال لما كان يزعجه. فإن كان الملك لم يستطع أن يتـذكر   –كما يظن البعض    –

فإنه يقدر  ؛تكون بال معنى، بل ألنه يتذكر الُحلم جيدا  9الُحلم، فإن نهاية عدد  
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وكأنه يقـول  وبالتالي يثق في تفسيرهم له.  ؛دقةه به بنفو ر   ُيع  إن كانوا    ،أن يحكم
وتفسـير األحـالم  ،لهم: "إن وظيفتكم األساسية أن تعرفوا الغيب وتكشفوا األسرار

والنجــاح يعنــي اإلكــرام وتقــديم الهــدايا  ،، فالفشــل يعنــي دمــاركم(5)هــو عملكــم 
 ها كمـا فـيالموعود بكرامات لكم". فقد اعتاد حكام ذلك الزمان أن ُيسرفوا في اإل 

 .6عدد 
 

لم يكن الُحلم هو الشيء الوحيـد الـذي رآه "نبوخـذ نصـر"، لقـد رأى أيضـا   ثانيا:
لــذلك  -11 – 7كمــا نــرى فــي األعــداد -ســبوا وقتــا تالمنجمــين يحــاولون أن يك

 هددهم بعنف.
 

ه بكبريـــاء؛ فوجـــد أن التهديـــد عـــالج لكبريـــائهم، نـــكمـــا رآهـــم أيضـــا يجيبو  
ــائهم وكفتراجعــوا عــن كب العــدد الســابع بصــورة أكثــر تهــذ با: "ليخبــر  لَّمــوه فــيري

   الملك عبيده بالُحلم فنبي  ن تعبيره".
ا ) ــان جــواب الملــك فظــ  ــد ك ــا أنكــم 9 ،8لق ــم يقين ــال لهــم: "إنــي أعل ( إذ ق

ل عن إ فنائكم إذا فشـلتم فـي تفسـير الحلـم،  تكتسبون وقتا، فأنتم تأم لون أن أعد 
تؤكـــدون لــي أنكـــم بــذلك لم، فـــإنكم رونـــي بــالحُ ون أن تخبفــإن كنـــتم ال تســتطيع

ى أمامكم، غير القضاء الـذي سـبق أن نطقـُت مزيَّفون ونص   ابون؛ ولذلك فال يبق 
 به.

 

مون قائلين  مـا مـن ملـك أو   ."ما تطلبه أبعد من قوة اإلنسان:  فتمتم المنج  
ر األحـ لكـن  ،الم فقـطحاكم طلب أمرا بهذه الصعوبة من ُحكمائه. إننا عـادة نفسـ  

فهــذا مســتحيل علــى البشــر العــاديين. األمــر  ،أن تريــد منــا أن نخبــرك مــا الحلــم
ر ر اآللهـــة" يــولــيس آخــر ُيبي  نـــه قــدام الملــك غ ،الــذي تطلبــه أيهــا الملـــك ع ســ 

 (.12(. عندئذ غضب الملك واغتاظ جدا )10)عدد
 

 لـم يقـو  أقـو ى رجـل فـي العـالم فـي غضـب شـديد.   !!ياله من مشهد مرعـب 
هم بعجــزهم. كــانوا يــدَّعون بفخــر، أنهــم يســتطيعون كشــف ال اعتــراف علــى احتمــ

لكنــه اآلن اســتطاع أن يــر ى حقيقــتهم. إنهــم ال يســتطيعون أن يخبــروا  ،األســرار
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فكيــف يمكــنهم أن يخبــروه بمــا يعنيــه  ،رقــه ويرعبــهؤ الملــك بــالُحلم الــذي كــان ي
 ميعا".بيدوهم ج" يقول "أ  الحلم؟ وا دادوا ذعرا وارتباكا، حين سمعوا ملك "بابل

 

في رأسه سباق أحـالم ال تنـام، وطـارده   لَّ وح  ،نزع الُحلم عن الملك سالمه 
ق طعم الراحـة والسـالمة والحيـاة؛   ؛القلق فأصبح في اضطراب شنيع. ولكي يتذوَّ

ولـذلك لـم يكـن صـبورا  ؛البد أن يعرف ماذا تحمله له األيام مـن وراء هـذا الحلـم
 عدته.هم عن مساعلنوا عجز الذين أ ،على أولئك

 

 بمـــا فـــيهم ،يعنـــي إبـــادة الجميـــع "،أبيـــدوا كـــل الحكمـــاء"إن قـــول الملـــك:  
فقد رفضوا أن  –"دانيآل" و"حننيا" و"ميشائيل" و"عزريا"، ال ألنهم كانوا منجمين 

موا الحكمة لكن يجب أال ننسى أنهم قد سبق وتعل  -يتعاملوا مع أي شيء وثني  
ر يعنـي نهايـة و   م مـنهم. وقـرار الملـك المتهـأنهـ بروافـاعتُ على يد حكماء "بابل"؛ 

كت بالحق اإللهي. في األصـحاح األول نجـوا مـن تجربـة ة التي تمسَّ يَّ البقية التق
 !واآلن كيف لهم النجاة؟ ،المساومة

 

 ماذا رأى "دانيآل"؟
إلـى نهايـة األصـحاح، إذ نـرى أن   14إجابة هـذا السـؤال فـي األعـداد مـن   

 أشياء:أى ثالثة "دانيآل" ر 
 رأي من هو هللا، ثم رأى الحلم وتفسيره، وأخيرًا رأى نبوخذ نصر ذليال. 

 

-فأسرع في طريقـه إلـى رئـيس الجنـد  ؛(23 – 14رأى أوال من هو هللا ) 
فأبطأ رئـيس  ،وتكلم معه بحكمة  -المسئول والمنوط له بتنفيذ ُحكم قتل الحكماء

 الجند في تنفيذ الُحكم.
فنـراه  ،الـذهاب إلـى "نبوخـذ نصـر" الملـك ،ل"لـ "دانيـآالثانية   وكانت الخطوة 

ن لـك ي   بأُ ويطلب متوسال: "أعطني وقتا؛ وأنا التزم بأن  ،يتقابل معه 16في عدد 
 من الواضح أن الملك قد وافق على طلبه هذا.  .التعبير"

 



 27 

. لقـد أسـرع "دانيـآل" إلـى 18و 17أما الخطوة الثالثـة فنجـدها فـي عـددي  
ــَّ البق ــَّ ة التقيـ ــة ،ةيـ ــحابه الثالثـ ــم أصـ ــي  ،وأعلـ ــه فـ ــنهم أن يجاهـــدوا معـ وطلـــب مـ

بـل راجـين رحمـة مـن إلـه  ،ر لألحـالمس  ال ليكون ذا شهرة عظيمة كمف،  الصلوات
 إلنقاذهم من الموت. ؛السماء

 

ع راكعين علـى ركـبهم أمـام عـرش النعمـة، رافعـين ر  في الصالة والتض  بدأوا 
لقـد صـدر القــرار  ،تـك وخاصـتكبقي   نحـن ،رب ا"يـ :أصـواتهم فـي حـوارات مـع هللا

ــادت ُنفــ   ونحــن معهــم. إن ذلــك القــرار لــو  ،بقتــل كــل حكمــاء "بابــل" ذ النتهــت وب
تك من كل األرض  .أظهر رحمة لنـا ،إسرائيل الحقيقي سينتهي. آه يا رب ؛خاصَّ

منا مـاذا يعنـي  ،أعطنا معرفة الُحلم ( نعـرف أن دانيـآل 17: 1مـن قـراءة )  ."وفه  
 ه بها هللا. صَّ موهبة خ ؛واألحالم"  بكل الرؤي "فهيمًا   كان

 

ــم يخ ،أمــام توســالتهم  ــ   ل ـــ  ،صــالتهملاســتجاب  .ب هللا آمــالهمي ــن ل ــم أعل ث
عـرف مـا رآه الملـك ف   ،وكشـف هللا الُحلـم لـه  ،(19ى الليل )ؤ  في ر   رَّ "دانيآل" الس

رد  ُكتـب كـان لكـن مـا ،ماذا كـان الحلـم مباشـرة "دانيآل"  وما يعنيه ذلك. لم يذكر
لما ُأعلـن لـه. لقـد انطلـق فـي الحمـد والشـكر هلل. لقـد الفوري لـ " دانيآل "   الفعل

ــم وتفســيره.  ــه فهــم واضــح للحل إنــه أصــبح لديــه فهــم أكثــر لوجــود هللا أصــبح ل
   وصفاته. 

ــه عــن هللا فــي عــددي  ــه رؤوف وهــو حكــيم 21، 20انظــر مــا يقول : "إن هللا إل
 الطبيعة وال األصنام."يخ وليست على التار وقدير. إنه هو الذي يسيطر 

 

بــل هنــا علــى  ،يمــارس ســلطانه، لــيس فقــط فــي الســماء ،إنــه الــرب اإللــه 
مـا لـم نـؤمن  ،األرض أيضا. ال يمكننا أن نقول أننـا نـؤمن بسـيادة هللا وسـلطانه

 بذلك.
 

عطـي حكمـة أعلـى مـن كـل حكمـاء "بابـل". لكـن الحـظ مـا أُ إن "دانيآل" قـد   
نسان حكمة فقد أعطيت له مـن هللا الـذي منـه "إن كان إل ا الصدد: يقوله في هذ

لذا نراه يسرع باالعتراف بأن فهمه لما يراه؛ هـو بسـبب   ؛(21تنبع كل الحكمة")
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لــذلك قـــال: "إيـــاك أحمــد وأســـب  ح، الـــذي أعطـــاني  ا؛رحمــة هللا التـــي ال يســـتحقه
 هو هللا. ن(. لقد رأى "دانيآل" م23و  22الحكمة والقوة" )عدد

 

ر نحــنفلنعت    ــ  ــدا عــن اســتحقاق، وال ل، و ب ــدنا، لــيس أب ــدرك أن كــل مــا عن ن
 عي أي فضل لنا، بل نعطي هللا وحده كل كلمات الشكر والحمد.دَّ ن
 

ماذا رأى "دانيآل" في رؤى الليل. شـكر "دانيـآل"   45  –  24تعر  فنا األعداد   
ه إلـى الم لـك. لقـ ووه  ،هللا على استجابة الصالة ك نظـام د كـان هنـايستعد للتوجـه

رم جدا في البالط الملكـي القتـراب أي شـخص مـن الملـك. الشـك أن ذلـك قـد صا
إذ نقـرأ فـي  ،كـر هـذه المـرةذُ لكـن  ،، وإن كان لم يكتب صراحة16لوحظ في عدد

أن "دانيآل" قد وصل إلى محضر الملك، عن طريق أريو ، الذي نسب   25عدد  
 الُحلم. ريفس   ه أن في اكتشاف الرجل الذي يمكن  ،لنفسه الفضل

 

فنــي يســأل الملــك "دانيــآل": "هــل تســتطيع أنــت علــى أن تعر    26وفـي عــدد  
 وبتعبيره؟" ،بالحلم الذي رأيت

 

قـدر الحكمـاء وال السـحرة وال يأجاب "دانيآل": "السر الـذي طلبـه الملـك، ال   
نــوه للملــك، "لكــن يوجــد إلــه فــي الســموات مــون، علــى أن يبي   المجــوس وال المنج   

ف الملــك "نبوخــذ نصــر" مــا يكــون فــي األيــام األخيــرة" عــرَّ رار، وقــد كاشــف األســ
 (.28و27عدد)
 

إننا بمجرد أن نسمع "دانيآل" يشير إلـى "األيـام األخيـرة" ترجـف قلوبنـا. إن  
الكتاب المقدس يستخدم هذا التعبير دائما؛ ليشير إلى الفترة التـي مـا بـين والدة 

ير إلـى السـاعات األخيـرة قبـل ستخدم لتشـنها لم تُ وحتى نهاية العالم. إ  ،المسيح
بــل الفتــرة الكاملــة  –ل المســيحيون أحيانــا كمــا يتخيــَّ  –مجــيء المســيح الثــاني 

 لتاريخ العالم بدًءا من مذود بيت لحم.
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مــور عــن الفتــرة التاريخيــة التــي بــبعض األإن ُحلــم "نبوخــذ نصــر" يخبرنــا  
 ال لنا نحياها.

 

ــك  ــا ،جلـــس الملـ ــه انتبـ ــتكلم ه؛ ينتظـــر وكلـ ــا يـ ــآل"مـ ــه "دانيـ ــى  ،بـ ــذا الفتـ هـ
بـأن أخبـره قـائال: "إن هـذا الحلـم   ،اليهودي. واستهل "دانيآل" إعالن السر للملك

فحـين ذهبـت  لتنـام، كنـت تتسـاءل عـن   ،هو جواب هللا عـن أفكـارك علـى فراشـك
لـي كشـف أمَّا أنا أيها الملـك فلـم يُ   فك بما يكون.ر   ع  وكاشف األسرار يُ   ،المستقبل

ف الملـك بـالتعبير، رَّ عـ  أكثـر مـن كـل األحيـاء، ولكـن لكـي يُ  يَّ فـسـر لحكمـة هذا ال
 ولكي تعلم أنت أفكار قلبك.

 

ويأخــذنا إلــى  ،الملــك آهيصــف "دانيــآل" مــا ر  35 – 31بــدًءا مــن األعــداد  
 .(. كـان كلـه مـن المعـدن31حلمه تمثاال عظيمـا )  ؛ فقد رأى فيذروة األصحاح

مشــهدا  منــه إن بريقــه وحجمــه جعــال .هتشــرق فوقــ كــان يلمــع وكــأن الشــمس
تتـألف مـن معـادن  -ماعـدا واحـدة–رأى الملك أن أجزاء التمثـال   مخيفا ومفزعا.

ــد ) ــذهب الجي ــة؛ فــالرأس كــان مصــنوعا مــن ال (، صــدره وذراعــاه مــن 32مختلف
غيـر أن قدميـه  ،(33سـاقاه مـن حديـد )  ،بطنه وفخذاه من نحاس أصفر  ،فضة

 زف.لبعض من خبعضهما من حديد وا
 

ع طــ  فبينمــا الملــك ينظــر إلــى التمثــال، قُ  –حــدث بعــد ذلــك أمــر أكثــر غرابــة  
ظهـر وكأنـه لـم يـأت مـن مكـان  .ليس هناك إشارة إلى مصـدره  .حجر بغير يدين

ــال ،أن هـــذا الحجـــر الضـــئيل ،كـــل مـــا رآه الملـــك .مـــا ــدم ْي التمثـ  ســـقط علـــى قـ
وُدقاقـه،  طام التبن، وصار كح(. وفي الحال انهار التمثال بأكمله34)  فسحقهما

 ،(. لقـد انتهـى كـل مـا كـان ُمفزعـا35و34وحملته الـريح؛ فلـم يوجـد لـه مكـان )
 وكل ما كان يبدو دائًما وهاًئال.  

 

ومــأل  ،فبــدأ ينمــو حتــى صــار جــبال كبيــرا ،أمــا الحجــر الــذي ضــرب التمثــال 
 (.35األرض كلها)
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ــم  ــآل" للملــك وقــال: "هــذا هــو الحل ــ ،نظــر "داني ــك"قــدام الم ر بتعبيــرهفنخب  ل
(36: )-   

 .أنـت مملكـة ة.أنت قوة عالميـ .)الرأس( أيها الملك "نبوخذ نصر" هو أنت
 (.37أنت هذا الرأس من ذهب ) .أنت إمبراطورية

 

لـم يعـط انطباعـا أنـه يـتكلم  .نالحظ هنا أن "دانيـآل" يصـف الملـك شخصـيا 
 .عن إمبراطورية بابلية مزدهرة، كما يعتقد البعض

تقـوم مـن  –ب ْيد أنها أقـل قـوة   –ا إمبراطورية أيضا  راعان( هملصدر والذ)ا 
   (.39بعدك )

 (. 39)البطن والفخذان( قوة عالمية أخرى تلي الثانية )
وتتســـلط علـــى كـــل األرض. تلـــك  ،)الســـاقان والقـــدمان( قـــوة تتبـــع الثالثـــة

ر كـل سـ   ك  ق وتُ ر، تسـحسـ   ك  اإلمبراطورية الرابعة ستكون في قوتها كالحديد الذي يُ 
 هؤالء.
 قـد يكـون فيهـا)القدمان واألصابع(، بعضها من خزف والبعض من حديـد،  

 اكون هشـ  يخـر سـواآل ًا،بقـى قويـيحدهما أ :ما يشير إلى أنها تنقسم إلى قسمين
 – وهمــا عنصــران ال يتحــدان –. وكمــا أن الحديــد مخــتلط بخــزف الطــين اً ضــعيف

 على االتحاد. تماما عاجزة ،عةهكذا ستكون تلك اإلمبراطورية الراب
 

فيشــير إلــى حــدث عظــيم ســيحدث فــي خــالل فتــرة  ،أمــا الحجــر الصــغير 
وفي أيام هؤالء الملوك يقيم إله السموات مملكـة "  :اإلمبراطورية العالمية الرابعة

 ،فني كـل هـذه الممالـكوتسحق وتُ   ،ك لشعب آخرتر  وُملكها ال يُ   ،ن تنقرض أبدال
حجـر مـن جبـل ال بيـدين،  ع  طـ  رأيـت أنـه قـد قُ نك "أل  (.44)وهي تثبت إلى األبد" 

ف الملك مـا فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. هللا العظيم قد عرَّ 
 (.45سيأتي بعد هذا. الحلم حق وتعبيره يقين" )

 

 ،ورأى ثانيــــا الحلــــم وتفســــيره ،مــــن هــــو الــــرب ،وهكــــذا رأى "دانيــــآل" أوال 
 (.49 – 46ه أحد في "بابل" )لم يتوقع كان شيئا والمشهد الثالث الذي رآه
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دا ،لقـــد رأى "دانيـــآل" الملـــك " نبوخـــذ نصـــر" ذلـــيال  ،ورأى الـــرب الحقيقـــي ممجـــَّ
 مة.ة ُمكرَّ ة التقيَّ والبقيَّ 

 

من ذا الذي يتوقـع  !!(46حينئذ خرَّ "نبوخذ نصر" على وجهه لـ "دانيآل" ) 
 ،"دانيـآل" هـه أمـامعلـى وج ر  ويخـ  ،يقـوم مـن عرشـه  ،رؤية أقوى رجل في العالم

ويــأمر أن  ،يخــر ويســجد ،ويســجد لــه؟ ذلــك الــذي لــم يحــن رأســه قــط لملــك آخــر
 يقدموا لـ "دانيآل" تقدمة وبخورا.

 

م عبــادة وإجـالال لــ "دانيــآل"  ممـا يجــب  ،يظـن الـبعض أن "نبوخــذ نصـر" قـدَّ
ابهة فـي رنا بحادثـة مشـفهـذا المشـهد يـذك    ،لكن ذلك لم يحدث  ،تقديمه هلل وحده

فعنــدما جــاء إلــى "أورشــليم" ســقط عنــد قــدم ْي رئــيس  ،ندر األكبــريــاة اإلســكح
أنا ال أعبد رئيس "خه أحد مساعديه، إال أن "اإلسكندر" أجابه قائال: الكهنة، فوبَّ 

وهـذا مـا فعلـه "نبوخـذ ". لكن أعبد هللا وأكرمه في شخص رئـيس الكهنـة  ،الكهنة
بـل اعترافـا بــ "دانيـآل"  بده كإلـه؛ال لكي يعنصر"، فقد سقط عند قدمي "دانيآل"، 

وكاشـف األسـرار"  ،وأن إلهه هو "إله اآللهة ورب الملـوك  ،أنه المتحدث عن هللا
(47.) 
 

 وبـدي كـانفمنـذ قليـل  ،من ذا الـذي يتوقـع أن كـل هـذا يحـدث فـي سـاعات 
" لدانيآم "ظ   واآلن نرى الملك يع ،مؤكدا أن األتقياء سوف يبادون وينتهون لألبد

ل  ُطه علـى كـل واليـة "بابـل"، و   ،ثيـرةعطايـا ك  ويعطيه  (1)جعلـه رئـيس الشـحنيوُيسـ 
ي  نـوا إذ عُ  ؛كما نال أصدقاؤه "حننيا" و"عزريـا" و"ميشـائيل" مناصـب أعلـى  ،(48)

 على أعمال والية "بابل".
 

  
غم حتى اآلن لم يستطع علـم الحفريـات أن يوضـح لنـا مـاذا كـان اختصـال تلـك الوظيفـة بـر   (1)

 . د بين النقوش القديمةسمى قد وجأن الم
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بـل أصـبحت اآلن ذات نفـوذ. لقـد  ،إن البقية األمينة ليست فـي أمـان فقـط
ها ســت نفســها لصــالة كرَّ  .رفضــت أن تعمــل شــيئا خطــأ .واجهــت كــل شــيء ضــدَّ

   ة، وأصبحت محل أنظار العالم.ة التقيَّ وهكذا لم تنته البقيَّ  ،متحدة
مـن يشـهد للـرب فـي العـالم. كـم هـو  ا كـلظ بهـفـ  حْ تلك هي الطريقة التـي يُ 

 !!رائع أن نحفظ هذه الدروس في قلوبنا
 

 ؟ماذا يجب أن نرى 
 ،ومـا رآه "دانيـآل". ونحـن ،في هذا األصحاح الحظنا مـا رآه "نبوخـذ نصـر" 

 !ماذا يجب أن نرى؟
 

باإلضافة إلى بعض الدروس المستفادة التي أشرنا إليهـا مـن قبـل، فهنـاك 
 ية:أمور رئيسثالثة 
فقــد تكلــم "دانيــآل" بالكلمــات التــي  ؛أن كلمــة هللا صــادقة دركيجــب أن نــ أوال:

فإمبراطوريــة "نبوخــذ نصــر" العالميــة قــد  ،وكلهــا حــدثت فعـال ا،أعطـاه الــرب إياهــ
ــين، لمعرفـــة  ــة إلـــى تخمـ ــنا بحاجـ ــرى. وإننـــا لسـ ــالث إمبراطوريـــات أخـ ــا ثـ تالهـ

هـا ذكـرت فعـال فـي ن ثـالث منعبيـره؛ أل اإلمبراطوريات المشار إليها فـي الحلـم وت
 .سفر "دانيآل"، وأما الرابعة فهويَّتها تتضح لنا بواسطة الرب يسوع المسيح

 

تـب فيـه العديـد مـن المتناقضـات فـي وقـت كُ  ،إن هذه النقطة تحتاج تركيـزا
ة تلـك عن الرؤيا التي في األصحاح الثاني. ولـيس هنـاك مجـال للشـك عـن هويـَّ 

 ا هنا.مشار إليهالقوى العالمية ال
 

علــى أيــة حــال، لــم يــر "نبوخــذ نصــر" أربعــة تماثيــل، بــل واحــدا فقــط. وكــل 
تسـود  اإلمبراطوريات التي تكلم عنهـا "دانيـآل" هـي نفـس اإلمبراطوريـة؛ فالثانيـة

 والرابعة تسود على الثالثة. على األولى والثالثة تسود على الثانية
 

لرابعــة فلــم يكــن لهــا ا اأمــ ،ثالثــةاألولــى كــان لهــا وريــث، وكــذلك الثانيــة وال
 وريث.
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 ،وفــي الفتــرة التــي كانــت فيهــا اإلمبراطوريــة الرابعــة، قامــت مملكــة أخــرى 
م اإلمبراطوريــة األخيــرة مهــا. ويمكــن أن يقــال أنــه لــم يحطــ   والحجــر الصــغير حطَّ 

 م اإلمبراطوريات األربعة.فقط، بل حطَّ 
 

رت مـن " رت قُ ثـم    ،س"مـادي وفـار اختفت "بابل" كقـوة عالميـة؛ عنـدما ُقهـ  هـ 
ت فـي اإلمبراطوريـة اليونانيـة. واإلمبراطوريـة جـ  دم  أُ و  ،إمبراطورية "مادي وفارس"

هــا اإلمبراطوريــة الرومانيــة. وفــي أيامهــا قامــت إمبراطوريــة ت محلَّ اليونانيــة حلــَّ 
 وأصبحت ال نهاية لها. ،أخرى غدت تنمو

 

فـي  ربعـة كانـتوريات األ فواحدة من اإلمبراط  !!عجيبة حقا  ايا لها من رؤي
التي ُوصفت برأس التمثال. و"مادي وفارس" لـم تتمتـع   ،هي "بابل"  ،وحدة كاملة
فالفضة ليست أفضـل مـن الـذهب، إذا قورنـت   ،لذا ُوصفت بالفضة  ؛بمجد "بابل"

بــه. تبعتهــا اإلمبراطوريــة اليونانيــة تحــت حكــم "اإلســكندر األكبــر"، ولــم تكــن فــي 
ن مرتكـزين علـى سـوريا ومصـر. إلـى سـاقي  هـا انقسـمتمة، لكنبادئ األمر مقسَّ 

قســـم شــرقي وآخـــر  :أمــا اإلمبراطوريـــة الرومانيــة فقـــد كانــت قســـمين عظيمــين
ــي ــدم عــددا  ،غرب ــك صــغيرة كأصــابع الق ــى عشــر ممال ــة انقســمت إل وفــي النهاي

 وصغرا، وهو موضوع خارج عن نطاق األصحاح الذي ندرسه اآلن.
 

غيـــر المعلـــوم  ،)الحجـــر( رومـــان ذلـــكجـــاء إلـــى العـــالم فـــي أيـــام حكـــم ال
له؛ ألنه كان موجودا قبل كل األ مـان، الـذي قـال عنـه يوحنـا   بدايةالمصدر، ال  

 (.15:   1المعمدان: "إن الذي يأتي بعدي صار قدامي ألنه كان قبلي" )يوحنا
 

 جاء ابن هللا السرمدي.
 ولم ُيلت فت إليه. ،جاء طفل بيت لحم

 جاء ليؤسس مملكة أبدية.
 

ي التراب، لكن مملكة المسيح باقية؛ تنمو وتدوم مدفونة ف   ل الممالكك
 إلى األبد، ولن ترثها مملكة أخرى.
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ن أصـحاحا كهـذا يجـدد إصـدق.  هللا هـو  هكذا حدث كل شـيء؛ فمـا يقولـه  
يجعلنـا نـرى مـن هذا األصـحاح ويجعلنا نعيش في صحبتها.  هللا،  ثقتنا في كلمة

رها  (.9:  19مــور كلهــا" )مز "أحكــام الــرب حــق عادلـة أن جديـد  فينبغــي أن نقــد  
 ونرتكز عليها، كما لم نفعل من قبل.

 

تـب "أن التاريخ في يدي هللا". لقـد كُ   :علينا أن نرى أيضا شيئا آخر  ثانيا: 
،وكثيـرون يخــالفون هــذا الــرأ ،"سـفر دانيــآل" فــي القـرن الســادس قبــل المــيالد  ي 

 د.بل الميالب في القرن الثاني ق ت  ون على أنه كُ ويصر  
 

هــذا الــرأى مرفــوض تمامــا، وإنــي أنصــح المهتمــين بــذلك، بــالرجوع إلــى  
" وآخـرين Robert Dick Wilson"  "، كمـا أن E. J. Youngأبحـاث " 

والسـبب فـي انتشـاره؛ أن كثيـرين ال   .أوضحوا استحالة مثل ذلك الرأي الخاطيء
تتنبأ بدقة،  لها أن كلمة هللا  قون أنلون فكرة التنبؤ بالمستقبل. إنهم ال يصد   قب  ي  

 بأحداث قبل أن تحدث.
 

فت كثيرا إلى رأي العلمـاء، ت  لْ هذا هو السبب األساسي، الذي من أجله لم يُ  
أن "سـفر دانيـآل " ُكتـب فـي القـرن السـادس قبـل المـيالد. لكـن ذوي الذي يـزعم  

ون أن مزاعم هؤالء العلماء ُمقن عة تماما.البصيرة المفتوحة، ي      ر 

جـــاءت فـــي  ،الـــه الـــرب يســـوع فـــي عبـــارة واضـــحةذلـــك مـــا ق  واألهـــم مـــن
 ."ي"فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها "دانيـآل" النبـ :(14:    13مرقس)

هذا يعني أن "دانيآل" هو كاتب السفر. ومن يجرؤ أن يقـول أن ابـن هللا الكامـل 
 !كان ُمخطئا؟

 

اريخ د سجل التـدانيآل" ق ن األصحاح الثاني من "سفر إإذن بكل ثقة نقول   
 وكيف يتم ذلك، ما لم يكن هللا هو المسيطر على التاريخ؟ .قبل أن يحدث

 

ــال   ــي أن ُيقـ ــي إال يكفـ ــان فـ ــل كـ ــدث. وهـ ــا ســـوف يحـ ــبقا مـ ن هللا رأى ُمسـ
ه؟ وهـل رآاإلمكان أن يفعل ذلك، دون أن يكون لديه تقدير وسيطرة علـى مـا قـد 
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راكان يمكن أن يراه ُمسبقا، دون أن يكو  الداث التـي رآهـا؟ و علـى األحـ  ن مسيط 
ر عليه تماما.يمكن ألحد أن يتنبأ   تنبوءا معصوما، بما ال يستطيع أن يسيط 

 

"صـنع مـن دم واحـد  :ن هللاأإنها تخبرنا  ،هذا ما تعل  مه لنا الكتب المقدسة 
 ،نــةوحــتم باألوقــات المعيَّ  ،كــل أمــة مــن النــاس يســكنون علــى كــل وجــه األرض

 (.26:  17النهم" )أعموبحدود مسك
 

إن  .(21ب ملوكـا ويعـزلهم )صـ   ن  أخبرنا "دانيـآل" ُمسـبقا أن هللا هـو الـذي يُ  
هللا يســيطر علــى التــاريخ. إنــه شــعور رائــع وأنــا أكتــب هــذه الصــفحات؛ فأنــا ال 

ْون  بـدون نظـام، بـل أعـيش فـي عـالم تـتم فيـه إرادة هللا ومشـيئته  ،أعيش في ك 
أيـام اإلمبراطوريـات التـي ُذكـرت فـي في    كما  ،خيفةرغم حدوث أحداث مرعبة وم

 هذا األصحاح.
 ث فهو من ترتيب هللا. إن هللا ال يزال على العرش.دإن كل ما يح 

 

أنــه لــيس هنــاك أي ســبب  :واألمــر الثالــث الــذي أود أن أشــير إليــه ثالثــا: 
 محبطا. ؤمنيجعل الم

 

كـد وأ ،ياسـيةمملكـة ليسـت س ،ح )الحجر الصغير( مملكـةيلقد أسس المس 
وأوضــح لنــا  ،(36:  18تأكيــدا قاطعــا: "مملكتــي ليســت مــن هــذا العــالم" )يوحنــا

(. إن مملكـة المسـيح مملكـة 21:  17المملكة: "هـا ملكـوت هللا داخلكـم" )لوقـا 
 روحية.

 

الشـباب واألوالد   ،في كل أنحاء العالم يحكم المسيح قلوب الرجـال والنسـاء 
وأنشأ جنسا جديـدا مـن شـعوب مـن  ،من كل األموالبنات. لقد أوجد أمة جديدة م

 مختلف األجناس.
 

بـين البرابـرة  ،بين العبيد واألحـرار  ،مت الفواصل بين اليهود واألمملقد تحطَّ  
إنــه يحكــم فــي قلــب  ؛مملكــة المســيح ال تقــاس بحــدود علــى خــرائط واليونــانيين.

 حدوا به.أولئك الذين أتوا ببشارة اإلنجيل ليتَّ 
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بـدأت فـي أيـام ، (44من إله السـماء )ه بسلطان سيح مملكتلقد أسس الم 
ولـن تنتهـي. سـيبقى المسـيح فيهـا  -كما تنبأ "دانيآل"  –اإلمبراطورية الرومانية  

ــا أبــد ــذلك لــن تنهــزم مملكتــه، م لك ــأتي بعــده آخــر. هــو الــرب القــدير؛ ل يا لــن ي
ار أن ومواطنوهـا لـن ُيخطفـوا منـه، ولـن يتمــردوا عليـه؛ ألن كـل واحـد مـنهم اختــ

 ت ه. ن من رعيَّ يكو
 

ال شــيء  تلــك التــي تكلــم عنهــا هــذا األصــحاح. !!يالهــا مــن مملكــة رائعــة 
 ؛نســـتمد الشـــجاعة ومـــن هـــذه الحقيقـــةيســتطيع أن يمنـــع نمـــو تلـــك المملكـــة، 

 فاالنتصار ُمحقَّق على كل معارضيها.
 

ــد يُ   ــْ قـ ــوق المر  حـ ــاءؤمنـ ــرون"، أو يُ  ،ن أحيـ ــل "نيـ ــا فعـ ــ  كمـ ــب لقـ ــي جـ ون فـ
ــات المفتالحيوا ــ  نْ أو يُ  رســة،ن ــة، وقــد يُ ف زر النائي حــون فــي ظــالم طر  ون إلــى الجــُ

 علنا. كل هذا لن يوقف تزايد عددهم. مون عد  بون بقسوة، أو يُ عذَّ السجون، ويُ 
 

وتنمـو إلـى   ،وتنمـو  ،فتنمـو المملكـة  ؛إن دم الشهداء يـروي بـذار الكنيسـة 
 أن تصبح جبال يمأل األرض بأكملها.

 

ولكنـــه يعنـــي أنـــه فـــي النهايـــة ، سيخلصـــون كـــل النـــاس هـــذا ال يعنـــي أن  
حين مســب    ،حــدين فــي الجماعــة الســماويةســيكون أنــاس مــن كــل أمــة ولســان متَّ 

 (.12:  5للرب يسوع قائلين: "مستحق هو الخروف المذبوح.." )رؤيا 
 

وسيأتي اليوم الذي فيـه يقضـي علـى كـل   ،إن مملكة المسيح مملكة أبدية 
 (.24:  15كو1قوة )رياسة وكل سلطان وكل 

 

ــذ هــو ســلطانه  ــذي ســوف نــراه عندئ ــد ال ــل الكــون  ،إن الســلطان الوحي وك
ثـوا الملكـوت ر   ،وعندئذ نسمعه يقـول: "تعـالوا يـا مبـاركي أبـي  ،سيعترف بسيادته

 (.34:  25لكم منذ تأسيس العالم" )متى  المعدَّ 
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نتعلمـه  ة صـغيرة، لكـن مـاأقليـَّ  ،ةالشـك أن شـعب الـرب سـيكون دائمـا بقيـَّ  
وفي نمـو متزايـد؛   ،ة ستكون موجودة دائماصحاح، يؤكد لنا أن البقيَّ ن هذا األم

 حتى تمأل األرض.
 

فتـابوت العهـد يسـير وحـده  ؛ليس هناك ما يدعو ألن نخاف من المسـتقبل 
ــه لنثب    م،بســال تــه. إن مســتقبل مملكــة ولــيس بحاجــة إلــى أن نضــع أيــدينا علي

تــه لــن ك. إن مملا األصــحاحاءت فــي هــذحســب وعــوده التــي جــ ،المســيح آمــن
 تزول، وعن قريب ستكون هي المملكة الوحيدة.

 

وكـــل كياننــا مـــن أجـــل مملكـــة  ،س كـــل مالنـــاهــذا الســـبب يـــدعونا أن نكــر    
س كــل أمالكنــا ومواهبنــا وطاقاتنــا مــن أجــل العمــل كمــا يجــب أن نكــر    .المســيح

أو -هـا تنمـو وليست كل ،نحن نبذر البذار  ،العظيم لربح اآلخرين للرب. ال نفشل
حيـا تحـت تأخـرى ل نفـوسوعنـدها تـأتي  ،ولكن بعضها دائما يفلح  -حتى أغلبها

 سيادة المسيح.
 

ــك المملكــة  وكــم هــو مرعــب أن تكــون  !!مــا أروع أن تكــون عضــوا فــي تل
 خارجها لألبد؛ بسبب عدم اإليمان وعدم التوبة.
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 الفصل الرابع 
 " لنار المتَّقدةأتون ا" 

 

 .ح الثالثءة األصحابرجاء قرا
تأمَّل ملي ا ما جاء في العدد الثاني: "ثم أرسـل "نبوخـذ نصـر" الملـك ليجمـع 

حن والوالة والقضاة والخزنة والفقهاء والُمفتين وكل حكام الواليـات  ،المرا بة والش  
ل إلـى العـدد الخـامس: "عنـدمالليأتوا لتدشـين التمثـا تسـمعون صـوت  ". ثـم انتقـ 

نطير والالقـرن والنـاي وا وا أن تخــر   ،مزمـار وكـل أنـواع العـزفلعـود والربـاب والسـ  
 .وتسجدوا لتمثال الذهب"

 

ــادة  ــذ  ومراســم عب ــى ب ــت تتأمــل العــددين؛ عل أال تتضــاعف ســخريتك وأن
 ؟األوثان
 

فـي تلـك البيئــة  ،لقـد عرفنـا مـن األصـحاحين السـابقين كيـف أن قلـة قليلـة
ب حينــذاك علــى التــي كانــت ُتعاقــ   –ذا ْخل صــة هلل فــي أمــة يهــو قيــت مُ الُمعاديــة، ب

ة مــن النــاس، بعــدد أصــابع اليــد، قلبهــا مخلــص هلل. لقــد لــَّ بقيــت ق   –تهــا وثنيَّ 
إال أن  ،علـى وشـك الفنـاء  تأغروها بأن تخطيء، لكنهـا رفضـت. رغـم أنهـا كانـ

 بطريقة معجزية.  اهللا حفظه
 

ة قـــوة هللا العجيبـــة فـــي نجـــا ،لـــثســـوف يـــرى المـــؤمن فـــي األصـــحاح الثا
في هذا األصحاح تشجيع رائع، ودروس . ع رعاية هللاالمخل صين له؛ فهم موضو 

ي م العــالم الــذي  عمليــة هامــة، تفيــد كــل مــؤمن يجــد نفســه بعيــدا عــن معــايير وقــ 
 حوله.

 

ــا اآلن،  ــة،ممــا يســترعي انتباهن ــان الثالث ــم يكــن مــع الفتي ــآل ل وال  أن داني
 ضـات. ال أحـد يعـرف أيـن كـان فـيكان هناك الكثير من االفترا  نعرف لماذا، وإن

طت األضـواء علـى "شـدر " و"ميشـخ" تسـلَّ   ،واآلن  ؟وماذا كـان يفعـل  ؟ذلك الوقت
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 ،"دانيـآل" كـان بـار ا مـع أنكروا عـدة مـرات فـي هـذا السـفر، و"عبد نغو"، وقد ذُ 
 هم الخال بهم.ر لكن اآلن عليهم أن يقوموا بدو 

 

أمـر أقـوى رجـل فـي الثالثة    ى الفتيانل كيف تحدَّ لث سجَّ إن األصحاح الثا 
ى عنــدهم مــن حياتهمف . ال يغضــبوا هللا ىالعــالم؛ حتــ .وبــذلك إرضــاء هللا كــان أغلــ 

اهم ة؛جوهر التقوى الحقيقيأعطوا مثاال ل  إيمانهم.  حفظو  ،لذا تدخَّل هللا ونجَّ
 

"إن األمـر كما تجدر بنا أيضا مالحظـة هامـة تسـترعي انتباهنـا، أال وهـي: 
ــة" ،صــحاحاألساســي فــي هــذا األ ــيس النجــاة المعجزي ــؤمن بمعجــزات  ؛ل ــا ن فكل ن

إن الخــالل  .كمــا نثـق فــي قـدرة هللا، ونــؤمن أنــه أقـام ابنــه مـن األمــوات ،الـرب
ل في هذا األصحاح، يمأل قلوبنـا بالتبجيـل هلل. لكـن ذلـك لـيس العجيب الذي سُ  ج  

بـوا أن يفعلـوا ر   أن ثالثة فتيان جُ تباهنا  إنما ما يلفت انأهم ما يجب أن نالحظه،  
ون ون أن يقطعــوا عالقــتهم مــع كــل النــاس ومســتعده شــرا ورفضــوا. إنهــم مســتعده 

حتى ولو أدَّى هذا إلى الموت بطريقة شنيعة. ال يعرفـون  ،تحم ل نتيجة رفضهمل
الخطأ هـو الخطـأ. لـن يفعلـوا مـا يغضـب هللا مهمـا كانـت العاقبـة.   .الحل الوسط

 ؛ونحـن علينـا أن ننتبـه إلـى هـذه النقطـة .منهـاحمَّلوا الخطيـة أو االقتـراب  لن يت
 ة في عالم وثني.ظ ت الشهادة هلل، حيَّ ف  ًدا كيف حُ منا مجدَّ فهي تعل   

 

يجب علينا   ،في أوساط معادية ،خل صين صادقين هللإن أردنا أن نكون مُ 
 نغو".  دأن نسلك في طريق "شدر " و"ميشخ" و"عب

 

حدث عندما تصطدم قوة جبارة  صحاح حل للغز  قديم: "ماذا يفي هذا األ
 جسم ثابت؟" ب

 

وسنرى ماذا   ،يتعرَّضون إلى قوة جبارة ،أمامنا اآلن ثالثة أجسام ثابتة
 اصطدمت هذه بتلك.عندما حدث 
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 : ارةالقوة الجبَّ 
  1وهذا يتضح في األعداد    ،مارة التي ال تقاو  هو القوة الجبَّ   ،"نبوخذ نصر" الملك

– 7. 
 

 لماذا ندعوه كذلك؟ 
لبداية عندما انتفخ كبرياء الملك، وعزم على صنع تمثال عظيم )نحن ال ي اتأت

عُ  متى  بالضبط  "دانيآل"  نعرف  وصف  بعدما  ربما  التمثال،  ذلك  بأنه الملك  م ل 
الذهب( واللغات  ،رأس  واألمم  الشعوب  جميع  أقطار    ،ودعا  سائر  من 

 للتمثال. وا ويسجدوا خر  ياإلمبراطورية، أن 
 

بي  شائعا  كان  البابليين  لقد  ملوك  التماثيل يوالسور ن  ينصبوا  أن  ين، 
استعراضا لقدرتهم وعظمتهم، وفي الوقت ذاته تخليدا وإجالال لهم. وأغلب الظن 
في  يفكر  يكن  فلم  صورته،  على  كان  نصر"  "نبوخذ  صنعه  الذي  التمثال  أن 

وهكذا   أيضا.  آلهته  إجالل  في  بل  فقط،  نفسه  بتكاليف  صُ إجالل  التمثال  ن ع 
وعرضه   ،ى بالذهب، وكان طوله أكثر من تسعين قدمغشَّ كان مُ   .الحد  جاو ت

 ".لتسعة أقدام فقط، ونصبه في سهل "دورا" في والية "باب
 

تعنـي امتـدادا مسـطحا مـن  ،إن الكلمة اآلرامية التي ُترجمت هنا بــ "سـهل" 
وحولـه مسـاحة  ،المسـتوي  اليابسة بين الجبال. نصب التمثال وسط هـذا السـهل

وعلى جانبيها جبال عالية؛ لذا مـن المحتمـل أن   ،من األرض المنبسطة  شاسعة
خاصة عندما تسقط أشـعة الشـمس علـى  ،بعد عدة أميال لىى عر  التمثال كان يُ 

ا مـع التقليـد يً وتمشـ    منذ لحظة شروقها حتـى غروبهـا.  ،ى بالذهبغشَّ سطحه المُ 
ن احتفـاال لـم يـر أحـد فـي ال عظيما لتدشين التمثال. كاب الملك احتفارتَّ   ،البابلي

لقد أتى كبار رجال الدولة )ويشـرح  .وكان الحشد هائال  (،3  ،2)عدد  لم مثلهالعا
بهم المختلفة( من كل أرجاء اإلمبراطورية البابلية. إن الموكب كـان ت  لنا السفر رُ 

 بكامله أروع من أفخم تتويج للملوك.
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 ،الهائل صر  منـادففي مقدمة ذلك الحشد  ؛هاما نجد تصريحا 4في عدد  
فقد كان الجمع من  .منه ى أحدٌ عف  المرسوم الملكي الذي ال يُ   بصوت عال، ُمعلناً 

جـدر وهنـا ت  من كل أنحاء اإلمبراطورية الرومانيـة.  ،كل األمم واأللسنة المختلفة
ن مـا هـو شأنهم شـأ ،عا فين على آالت الموسيقىلل  بنا اإلشارة للمكانة الخاصة

 .حاصل في تلك المراسم
 

وهذا    ،ضمَّت آالت فارسية  15و10و7و5واآلالت التي ذكرت في األعداد   
)البوق( و)المزمار(   ليس غريبا؛ أما  القريبة.  الجيران  فبالد "فارس" كانت من 

السامية اآلالت  من  من   ،فُهما  كانوا  الموسيقيين  بعض  أن  إلى  تشير  وهذه 
أي ونرى  المسبيين.  و)السناليهود  و)الرباب(  )العود(  آالت    ،طير(ضا  وكل ها 

يونانية؛ وذلك ألن "بابل" في ذلك الوقت كانت لها تجارة مع    "اليونان" على  
 مدى قرن من الزمان.

 

يجــب علــى كــل  ،وكــان أمــر المنــادي يقــول بأنــه عنــدما تعــزف الموســيقى 
 ثال المنصوب.ساجدا لذلك التم أن يخرَّ  –كائنا من كان وأينما كان  –إنسان 

 

لكن هناك شيء علينا أن نتذكره: فهذا التمثال   ،رايبدو محي     العدد السادس 
 ،هته، وعدم السجود يعني عدم الخضوع لكلمة الملكلصب إلجالل الملك وآلقد نُ 

 عقابها الموت المرعب في أتون نار متَّقدة. ،خيانة له  وفي ذلك
 

ألغلبيـة العريضـة الوثنيـة مــن ال يمثـل مشــكلة ل ،إن السـجود لهـذا التمثـال 
ولكـونهم انهزمـوا أمـام   ،فهـم يسـجدون لألقـو ى   ؛ليـةالناس في اإلمبراطورية الباب

 ال يعترفون بها ويسجدون لها. م  فل   ؛" أقوى من آلهتهملفآلهة "باب  ،"بابل"
 

 ،فقــد عصــوا الــرب ؛حتــى اليهــود المســبي  ين ليســت لــديهم مشــكلة فــي ذلــك 
وتحـذيراتهم  ،نبيـاء الصـارمةعدة أجيـال. أهملـوا كلمـات األ وانغمسوا في الوثنية ل

دون أن  ،فســجدوا للتمثــال الــذهبي ؛باالبتعــاد عــن ممارســة هــذا الشــر العظــيم
فأصــبحت عبــادة األوثــان تجــري فــي  ر،لــديهم مجــرد وخــز الضــميذلــك ل يشــك   
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فتجنَّبــوا الحكــم علــى أنفســهم  ،استســلموا ألمــر الملــك استســالما شــامال دمــائهم.
 ر.ضر  أو أذىوابتعدوا عن أي  ،لموتبا

 

ة لــم يراعــوا أمــر ة تقيــَّ بقيــَّ  –فــي عــداد ذلــك الجمهــور العظــيم  –غيــر أن  
أنــه لــيس لهــم عالقــة بعبــادة اآللهــة  ،وعالمــة اســتمرارهم ُمْخل صــين هلل ،الملــك

 الزائفة.
 

 ة هللا األولى في الناموس، واعتبـروا أن الرت أمام الفتيان الثالثة وصيَّ ب  ع   
ب الـرب إلههـم تهم.  ،شيء أهم مـن حـُ لقـد  مـن كـل قلـبهم ونفسـهم وعقلهـم وقـوَّ
 ،فكيف ينحنـوا أمـام واحـد منهـا  ،م منه لألوثاند   سبق ورفضوا بشجاعة طعاما قُ 

وهم ما الوا على إيمانهم ثابتين؟ إيمانهم أن هناك قـوة أعلـى وأعظـم، هـي التـي 
مختلفــين، حتــى وإن فقــط الوأصــبحوا هــم  ،اعتزلــوا عــن البــاقين يجــب أن تطــاع.

 نار متقدة، فالخطأ خطأ، وال يمكن أن يرتكبوه.مصيرهم الموت في أتون كان 
 

 ."ليركع الجميع ودعونا نحن نبقى واقفين" :كان شعارهم 
 

 ؤمنينواألنظمة االسـتبدادية تجبـر المـ ،على مدى عشرين قرنا من الزمان 
ــك األوامــر الشــريرة ــى الخضــوع لتل ــى أحــداث  وإال المــوت. ،عل ويصــُدق هــذا عل

د نجــد شــعب هللا يعــاني مــن االضــطهاد. العشــرين؛ ففــي عديــد مــن الــبال القــرن 
ســـند إلـــيهم أحقـــر الوظـــائف فـــي توكثيـــرون  ،كثيـــرون يوضـــعون فـــي الســـجون 

ذوا الـذين أُ  ،المجتمع. وكم من مسيحيين يقاسـون حسـرة القلـب علـى أطفـالهم خـ 
ــات ،يصــرخون تحــت اآلالم ،اقهــرً  ر شــنيعة، إال إذا خضــعوا ألوامــ ويموتــون ميت

وذلـك بإعطـاء الحكـام المكـان الـذي يجـب   ،بالتوقف عن حياة التقوى   ،السلطات
 أن ُيعط ى هلل وحده.

 

 صموئيل راذرفوردغير أن كلمات "   ،إن الكثيرين منا ال ُيقاسوا أمورا كهذه 
Samuel Rutherford "،  لم يزل صداها يتردد في آذاننا: "لن تـدخل بهـدوء

 ن صراع وصليب".دوب ،لى السماء في صحبة المسيحإ
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، وكثيــرا مــا قــالوا النــاس مــن حولنــا يضــغطون علينــا كــي نشــاركهم آثــامهم 
 : "لماذا ال تفعلون مثلما يفعل اآلخرون؟ لماذا تختلفون عنهم؟"لنا

 

يحــثههم األصــدقاء أن يســكروا معهــم، أو يمارســوا  مــؤمنينكــم مــن شــباب  
 !!زواجالجنس قبل ال

 

 ،يقـرأون كتبـا هابطـة  ،يسـرقون   ،يكـذبون تجعلهم الضـغوط    مؤمنينكم من   
 يشاهدون برامج تلفزيونية وأفالما نجسه.

 

هــدار إو  ،كإهمــال يــوم الــرب ،دح وكأنهــا فضــائلمتــ  كــم مــن آثــام أصــبحت تُ  
 واكتساب الثروة بالغش. ،والمقامرة ،المال

 

صـائد الغنائيـة ُيلقـي الق ، أنأليست خطيـة عنـدما يسـمح المسـيحي لنفسـه 
 األضواء الالمعة. المنحطَّة تحت

 

ينتظــر مــن ال يوافــق علــى عبــادة أوثانــه.  ،إن للعــالم أتــون نــار خــال بــه 
را  يسخر منك الجميع. ،الهم  مُ  ،منبوذا ،ربما يجعلك ُمحت ق 

 

 ال تهتم..
ــل الــذين يخــافون الــرب  ــالم بضــيق العقــليــتَّ  ،فك ف عــن والتخلــ   ،همهم الع

 ة من هم حولهم.من مودَّ  ،ذي يتسبب في حرمانهماألمر ال ؛العصر
 

فُيجب رون على  ،مأن هذه الضغوط ال تقاو    ،يبدو للعديد من حديثي اإليمان 
مـا حصـل عليـه اآلخـرون، وإمـا أن   ىفإما االستسـالم؛ ويحصـلون علـ  :االختيار

 موا ويفقدوا كل شيء.يقاو  
 

ع أمام "شدر " و"ميكان ذلك هو االختيار الذي وُ    شخ" و"عبدنغو".ض 
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 : بتةجسام ثاثالثة أ
ــا األعــداد   ــال هــذا االختيــار  ،موقــف الفتيــة الثالثــةعــن  18-8تخبرن حي

مهمـا كانـت  ،أن يرضـوا هللا  لقد كان اختيار الثالثـةالموضوع أمامهم.    ،المباشر
 لذا لم يراعوا أمر الملك. ؛العواقب

 

 أجسام ثابتة. تقابل ثالثة ،وهنا نرى القوة الهائلة لقرار الملك 
 

ر هـذا  دعنا نتصـ   ،: الحشـد الهائـل12-8لته األعـداد  المشـهد الـذي سـجَّ وَّ
فيخـــر   ،ثيـــر مشـــاعر النـــاسفتُ  ؛الموســـيقى وهـــي تعـــزف ،اإلثـــارة والتوقـــع و  وجـــ  

 الجميع ساجدين للتمثال العظيم.
 

قد يحدث أحيانـا،  .نرى ثالثة ما الوا واقفين  ،وهناك في وسط هؤالء جميعا 
بعــد أن جلــس  ،بعــض األشــخال واقفــينجتماعــات الكنيســة، أن نــرى أثنــاء ا
والشــك أن األنظــار تتجــه نحــوهم. لقــد كــان موقــف "شــدر " و"ميشــخ"   ،البــاقون 

و"عبد نغو" أوضح من ذلـك كثيـرا. شـعوب اإلمبراطوريـة كلهـا تركـع، لكـن ثالثـة 
 ما الوا واقفين. ثالثة فقط كانت عندهم الجرأة ولم يركعوا. 

 

لثالثـة أنهـم لـم يشـتركوا بـر عـن هـؤالء اربما ذاع الخ  ،صحاح األولفي األ 
ت. فمــا  ،فــي عبــادة األوثــان ولكــن فــي هــذا األصــحاح يبــدو أن نهــايتهم قــد حلــَّ

علـى ألسـنة الجواسـيس المـاكرين.   ،إلـى الملـك الطاييـة  ،أسرع أن وصل الخبر
بطـل مفعـول لتُ  ،يمكـن أن تقـال عـنهم ،الشك أنه كانت هنـاك أشـياء طي  بـة كثيـرة

ُأعلـن رسـميا أن الثالثـة لـم يجعلـوا ن شـيئا مـن هـذا لـم يحـدث، و تلك التهمة، لك
 اعتبارا ألمر اإلمبراطور.

 

واحــتقن بالــدماء؛ فــأمر بإحضــار الثالثــة:  ،بــدا االنفعــال علــى وجــه الملــك 
 "  !"شدر " و"ميشخ" و"عبد نغو". ولما أتوا قدام الملك سألهم: "هل حقا؟

 

وطلــب  ،تيــان النـبالءؤالء الفيحـتفظ بهـأن  -إن أمكــن-ر" أراد "نبوخـذ نصـ 
 "هل حقا؟"  إنه يطمئنهم، كما يفعل العالم حولنا.. (14أن يعطيهم فرصة أخرى)
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"فـإن كنـتم  "،بعد، ويمكن تغيير مـوقفكم لم يُفتالوقت "إن كأنه يقول لهم:   
طير اآلن مسـتعدين عنـدما تســمعون صـوت القـرن والنــاي والعـود والربـاب والســن

وا وتسـجدوا للتمثـال الـذي عملتـه. وإن إلى أن تخر    ،العزفوكل أنواع    ،والمزمار
ففـي تلــك السـاعة ُتْلقـون فــي وسـط أتـون النــار المتَّقـدة. ومـن هــو  ،لـم تسـجدوا

 .(15)  "اإلله الذي ينقذكم من يدي
 

حـريص  ، وهـويجعلـه يـود أن يـرى شـعب هللا معـه  ءإن العالم بداخلـه شـي 
 ي  ل وعْـ يطيـق أن يتحمـَّ عـه. العـالم ال أن يتوافقـوا م  ؤمنينع المـجدا على أن يقنـ

يحـاول أن يقـنعهم بـأن يكونـوا  ،وقبـل أن يهلكهـم  ،أولئك الذين ال يتوافقون معـه
 ة الناس.كبقيَّ 

 

 ر من أولئك الذين ال يسجدون لما يسجد هو له. العالم متحي    
ه. إنــه ي  تلــف عــن ق  م تخي  أن أولئــك لــديهم قــ   ،العــالم ال يســتطيع أن يفهــم  مــ 

 ،ويحبونــه أكثــر مــن أي شــخص آخــر ،ى ر  بــدون إلهــا ال يُــ علــى الــذين يع يســخط
 والعقاب وسيلة من وسائل اإلقناع.  ،يعاقبهم  ،وإن لم ُيفلح  .ويبدأ في إقناعهم

 

نجــد "نبوخــذ نصــر" الملــك غاضــبا فــي هــذا األصــحاح أكثــر ممــا كــان فــي  
وخــذ ى رفضــهم االعتــراف بــأن "نبكيــف يتجاســر الثالثــة علــ األصــحاح الســابق.

لـــم يعترفـــوا بســيادته بتلـــك الطريقــة، فســـوف يجعلهـــم إن  !نصــر" هـــو األعلــى؟
ظهر األتون المتَّقــد ســيُ فــيعترفــون بطريقــة أخــرى، أال وهــي أتــون النــار المتَّقــدة. 

مـن هـو ذلـك بمجـرد أن ألقـاهم الملـك فـي األتـون، و  .أيـن توجـد القـوة الحقيقيـة
 !طاعته أن يخل  صهم؟اإلله الذي كان باست

 

ًرا قوة وسـيادة الـرب أمر هذا الملك؛ إنه ذلك الرجل الذي أدرك مؤخَّ يب  عج 
 مها.الدروس التي سبق وتعلَّ  يس  في غضبه ن   ،(47في األصحاح الثاني )عدد

 

ومـن فقـد العقـل اسـتخدم  ،اإلنسان عندما يتـرك نفسـه للغضـب يفقـد عقلـه 
 !!التهديد عوضا عن التعقل
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ــا ســـبب وصـــف "شـــدر  16فـــي عـــدد   " و"ميشـــخ" و"عبـــد نغـــو" يكشـــف لنـ
ألجسام الثابتة. لقـد أجـابوا الملـك: "يـا "نبوخـذ نصـر" ال يلزمنـا أن نجيبـك عـن با

ولــيس لــدينا  ،وهــي صــحيحة ،نعــم، لقــد صــدرت االتهامــات :بمعنــى هــذا األمــر".
ده فإلهنـا الـذي نعبـ  ر،وإن طرحتنا في أتون النا  ،ولم نسجد لتمثال الذهب  ،دفاع

ينا جاتنـا، فلـيكن معلومـا أننـا ال نعبـد آلهتـك أيهـا مشيئته فـي ن  وإذا لم تكن  ،ينج  
الملــك، وال نســجد لتمثــال الــذهب الــذي نصــبته. سنســتمر فــي رفضــنا لفعــل تلــك 

 .(18-16الخطية التي تأمرنا بها )
 

 ! اإليمان يتكلم
ــاك ثقــة فــي الخــال . الرجــال لمــن الســهل رفــض الســجود، إن كانــت هن

فـإنهم  ،حتـى وإن لـم يخلصـوا  ،ن إصـرارهم ثابتـاثة واثقون في الخـالل. كـاالثال 
 لن يسجدوا أبدا للتمثال. هكذا يتكلم اإليمان الورع.

 

" C.H.Spurgeonمـن كلمـات " ،هناك مبدأ عظيم فـي الحيـاة المسـيحية 
 هللا". في يدوالنتائج  ،"مهمتك أن تعمل الصواب

 

ات. ، ولــو انطبقــت علينــا الســمو مســئوليتي ومســئوليتك أن نعمــل الصــواب
 المسيح مهما كانت العواقب.  علينا أن نتبع تعاليم

 

  !ماذا بإمكاننا أن نعمل في العواقب؟ ،أيها السادةقد نتساءل:  
وكن أنت مطيعـا لسـيدك، وُمْخل صـا للحـق. كـن عـادال   ،دع السموات تسقط

 .في يدكوال تخف، إن النتائج مع هللا، وليست 
 

وواجبنــا ، و"ميشــخ" و"عبــدنغو"كتــابي قــد تحقــق فــي "شــدر " هــذا المبــدأ ال
فهـذا  ،وإن كـان عملنـا يسـبب إيـذآءنا .ال أكثـر وال أقـل  ،نحن أن نعمـل الصـواب

ورنـا فـي الحيـاة   ،والعواقب في يديه  ،شأن هللا لكن الواجب في أيدينا نحـن. إن د 
 ومهما كانت النتائج. ،مهما كلَّفنا ذلك ،هأن نعمل ما يسر  
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ط مـن قبـل " بـذلك المبـدأ. لـم يحـدث قـ"شدر " و"ميشـخ" و"عبـد نغـوعاش  
يار بـين أن يطيعـوا أقـوى رجـل  أنهم أغضبوا ملك " بابل"، ولكن عندما يكون الخ 

 وبين طاعة هللا السرمدي، فهنا طريق واحد فقط يسلكوه.  ،في العالم
 

نا ومــا يريحنــا أن لــدي أســوأ مــا يمكــن أن يصــنعه بنــا العــالم هــو أن يقتلنــا.
فمن األفضـل  ،وسوف نقابل هللا ،إن آجال أو عاجال  ،إحساسا بأننا سوف نموت

ر فـي الـدنيا مـ   مـن أن ُنع  ،ونقابل هللا فـي سـالم  ،أن نموت شهداء "صغار السن"
 ثم نقابله م رُعوبين.

 

ا علــى عــدم  ؛القبــر لــيس هــو النهايــة  فلمــاذا يكــون التهديــد بــالموت، باعثــً
 بعد الموت؟ طاعة الذي سوف نتقابل معه

 

ــد امــا أضــعف هــذ  ــد أن يحو   ا التهدي ــذي يري ــا عــن ات   ل ــا فــي هــذا لن ــاع ربن ب
 !!العالم

 

لنـا فيـه معـًا، الـذي تأمَّ   ،ة من المؤمنين يمارسون ذلك المنطـق المقـدَّسقلَّ  
 عدد كثير أمام ضغوط ذلك العصر. سبب استسالم  ،ر لناوهذا يفس   

 

 ،قــبستســلموا، مهمــا كانــت العواي قــرروا أال"شــدر " و"ميشــخ و"عبــدنغو" 
تـاركين  ،موا أن يعملـوا الصـوابوفي إصرار صـمَّ   .والخطأ خطأ  ،فالصواب صواب

 العواقب هلل.
 

ة فــي هــذا العــالم، وإن   هــذا هــو نــوع التفكيــر الــذي يحفــظ الشــهادة هلل حيــَّ
 ينا عنه؛ فسوف نفقد القدرة على الشهادة والتأثير فيمن حولنا.تخلَّ 

 ابتة:ة الجبارة بثالثة أجسام ثت القو قلقد الت
 أقوى قوة في العالم أصدرت أمرها: افعلوا هذا، فكان الرد )ال(. -
 لن يتراجع عن الطريق الذي اختاره. ،" نبوخذ نصر" الملك -
 "شدر " و"ميشخ" و"عبد نغو" لم يتزحزحوا عن موقفهم. -

 



 48 

 ماذا إذن تكون العاقبة؟
 .30-19تخبرنا بذلك األعداد 

 

 ؟ماذا حدث
دوا الفتيــان الثالثــة ثــابتي الــرأي، فــي جيشــه، فقيــَّ ر الملــك جبــابرة القــوة أمــ   

وفــي النـار حصــلوا علــى النجـاة. يلزمنــا هنـا أن نالحــظ أنهــم  .وألقـوهم فــي النـار
 في النار، وليس من النار.  ،حصلوا على النجاة

 

وفـي ثـورة غضـبه أمـر  ،(19رت منظـر وجهـه )إن شدة غضـب الملـك غيـَّ  
 حم ى.يُ  مما كان معتادا أنسبعة أضعاف أكثر   ،األتون موا بأن يحْ 

 

فـأنتم  .ة المساومة؛ ال تجـد حـدا لغضـب األشـرارالتقيَّ البقيَّة عندما ترفض  
يجـب أن  ،وا في أتون النار مـن أجـل الـربلق  يا من تقولون أنكم مستعدون أن تُ 

 ون.ى سبعة أضعاف أكثر جدا مما تتخيَّلحم  تدركوا أن ذلك األتون سوف يُ 
 

ين الثالثــة، فــأمر جبــابرة القــوة فــي ق   مقاومــة المنشــ ع "نبوخــذ نصــر"توقــَّ  
نـرى  23، 21وفي األعداد  ،(20جيشه بأن ُيوث قوا الفتيان الثالثة بقيود قوية )

 يدين في مالبسهم الرسمية، إلى قمة األتون.ق  مُ  ،حم لون الفتيان الثالثة يُ 
 

در الضـخم، وفـي جانـب ا  ن كـان هنـاك بـاب يضـيفو  ،لقـاعكان األتون كالقـ 
وكانـت هـي الموضـع الـذي حملـوا  ،لكن القمـة كانـت مفتوحـةمن خالله الوقود.  

ــ   ــه البقي ة، ة إلي ــ  ــه التقي ــون أومن ــى قــاع  ،لقــوهم فــي األت ــب إل فســقطوا فــي اللهي
لهيبها قتل الرجال الذين رفعـوا الفتيـان.   لدرجة أنَّ   ،األتون. كانت النيران شديدة

 ،مـن الفتحـة الجانبيـة ،رآهم الذين نظرواالثالثة فتية في األتون، وبعد أن ُألق ي 
ال حول لهم وال قوة؛ فظنوا أن النار التي قتلت الجبابرة خارج   ،دينيسقطون مقيَّ 

 البد وأن تقتل "شدر " و"ميشخ" و"عبد نغو". تون،األ 
 

 ظن الجميع أن هذه هي نهاية رجال هللا.
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. لن يرى العالم أبـدا يست أبدا نهاية أناس هللاإنها ل.  ظن هكذامن الحماقة أن يُ 
 ية للبقية التقية. قد يكون عددهم صغيرا، لكنهم لن يزولوا أبدا.نها

 

ســـوف يشـــهد نهايـــة الكنيســـة  ،يشـــير "ســـفر الرؤيـــا" إلـــى أن هـــذا العـــالم 
ســيأتي الوقــت الــذي فيــه يبحــث النــاس عــن و  ،كمؤسســة منظَّمــة ،المســيحية

 !!ولن يجدوا ،كنائس
 

بأن الكنيسـة المسـيحية سـتنتهي. إن   ،يقين ليس ذلك هو المعنى الحقلك 
 حتى لحظة مجيء ربنا. ،شعب هللا سيكون هنا على األرض

 

لبانيــا" اليــوم، ال يمكنــك أن تجــد هنــاك أيــة عالمــة مرئيــة عــن أانظــر إلــى " 
أنهـا كـان لهـا أي تـأثير   ،الكنيسة المسيحية، كما أنه لـيس هنـاك عالمـة مرئيـة

سوى  –كتاب واحد يحمل اسم هللا  ،كتبة فيهااألمة. ال يوجد في أية م على تلك
مـا ال هنـاك  ،ومـع ذلـك، وال يوجد عالمة صليب واحدة علـى أي قبـر –لإل دراء  

ــؤمنين ــن المـ ــد مـ ــ   ،العديـ ــة أنظمـــة أن الـــذين يحبـ ــتطع أيـ ــيح. لـــم تسـ ون المسـ
 ة شعب هللا.تستأصلهم. ال أحد يمكن أن يقضي على بقيَّ 

 

أن يسمعوا صرخات ضـعيفة صـادرة مـن  ،قَّع "نبوخذ نصر" وحاشيتهلقد تو  
فـال يبقـى  ،جثثـا تنصـهر وسـط اللهيـب، وينتهـي األمـر اوأن يرو  ،الفتيان الثالثة

ويخـرون  ،ويصبح الجميع في " بابل" مطيعين ألوامر الملـك  ،متمردون منشقون 
 ساجدين لتمثال الذهب.

 

رأى  ،روا المكائــد ضــد أنــاس هللالكــن، مثلــه مثــل كــل األشــرار الــذين قــد دبــَّ  
ْيرته؛ وجعله يقفز مـن مقعـد  ه،"نبوخذ نصر" غير ما أراد أن ير ى. رأى ما أثار ح 

 "ألم ُنلق  ثالثة رجال ُموث قين في النار؟"دهشا: نويصر  م
 نعم ثالثة. -
 !كيف ألقيتموهم؟ -
 ألقيناهم ُموث قين. -
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ــولين - ــا نــاظر أربعــة رجــال محل ــاريتمشــون فــي وســط ا ،هــا أن ومــا بهــم  ،لن
 لطبيعة.ا أسم ى منومنظر الرابع  ،يودثر للقوال أ ،ضرر

 

ن تعبيـر  ،ف الرابـعص  ال شك أن "نبوخذ نصر" و   فقـد  ،حسـب مـا ُأتـيح لـه مـ 
وواضح بالشك أن الشخص الرابع هو الذي تسم  يه الترجمـة   .دعاه "ابن اآللهة"

 (.25الموثَّقة أنه "إبن هللا" )
 

فــي  ،هــر علــى األرضفــي أن "ابــن هللا" قــد ظ ،حإن الكتــاب المقــدس واضــ
وغالبــا مــا  ،قبــل أن يجــيء بيننــا فــي جســم بشــري  ،الهيئــة البشــرية عــدة مــرات

ف فـــي تلـــك الظهـــورات قبـــل التجســـد ــ  بأنـــه "مـــالك الـــرب" أو "المـــالك"  ،يوصـ
 28(؛ لــذلك ال ننــدهش حينمــا نســمع "نبوخــذ نصــر" فــي العــدد 16: 48)تكــوين
 ".أرسل مالكهإلههم  قائال: "إنيشير 

 

ا  مشى  ف لقد  يسوع  و"ميشخ" لرب  "شدر "  مع  المتَّقدة  النار  أتون  ي 
 .و"عبدنغو"

 

ســبق هللا وأعطــى وعــدا لـــ"إسرائيل" بفــم "إشــعياء":  ،مــن  مــن لــيس ببعيــد 
يت فـي النـار   ،"وإذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي األنهار فال تغمرك وإذا مش 

 ق.تحقَّ  ( وها الوعد2:  43)اشعياءفال ُتلذع واللهيب ال يحرقك" 
 

لو حدث أن ق ب ل  الرجال الثالثة المساومة؛ لُحر مـوا مـن ذلـك االمتيـا ، ومـا  
وا مع المسيح في وسط النار، وكان يمكن أن تتحطم شـركتهم كان لهم أن يتمش  

بــل باإلحســاس  ،لــيس بالحبــال والسالســل ،ويكونــوا إلــى األبــد مقيــدين ،مــع هللا
 حباط.بالفشل واإل

 

لجسـد، نـال الفتيـان الثالثـة امتيـا  ميالد المسيح في اقبل ستة قرون من   
ْير مــع األقنــوم الثــاني للثــالوث، مــع "ابــن هللا". برفضــهم أن يخطئــوا؛ أصــبح  الســَّ

ذلك االختبار الفريد فـي كـل صـفحات العهـد   ،لهم اختبار الشركة مع الرب يسوع
 القديم تقريبا.
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األرض؟ لـو كـانوا  ذلك يمكن أن يحـدث علـى هـذهمن كان يصد  ق أن مثل   
حاولوا أن ينق ذوا حياتهم؛ فبالتأكيد كانوا سيفقدونها، وكانت حيـاتهم ستصـبح قد  

 دوها.ج  لكن باستعدادهم أن يفقدوا حياتهم و   .بال معنى وبال شركة اً ُوجود
 

 ال خسارة لمن يرفض الخطأ. الفتيان الثالثة لم يختبـروا النجـاة مـن النـار. 
 لوب هللا.أس هو  ،لكن النجاة في النار

 

 هللا يعطي تعزيات وفيرة ألوالده الذين يرفضون المساومة على الشر. 
 

ــأثير كــان يمكــن أن يتركــه هــؤالء الثالثــة فــي الــوثنيين  إذا مــا هــم  ،أي ت
 ،الدهشـة والـذهول علـى الجميـعلكننـا رأينـا    !!ال شـيء  !انحنوا مثل كل الباقين؟

أصـبح الوثنيـون  جانـب األتـون. فـي حدث، خالل الفتحـة التـيوهم يتابعون ما ي
ي المنشق   كمـا أنهـم شـهود علـى  ،ين مع المسيح وسـط النيـرانشهودا على تم ش  

ْبهم   أذ ى.أي أنهم لم ُيص 
 

لكن يكفي أنه صار لـديهم انطبـاع عـن  !!نحن لم نقرأ أن واحدا منهم آمن 
 ينسوه مدى حياتهم. مهللا، ل

 

" ظـيم عـن إلـه "شـدر " و"ميشـخه فـي نهايـة ذلـك اليـوم العكان الحديث كلـ 
كلمـة واحــدة عــن التمثـال البشــع. كمـا كــان الحــديث  لــم تكـن هنــاك و"عبـدنغو". 

دون أي أثر على شعر رؤوسهم   ،أيضا عن خروج المؤمنين الثالثة من النيران
 ولم تكن فيهم رائحة دخان. ،ومالبسهم

 

 سالمون. كل عبيده ،إله !!له عظيمإيا له من  
 

ه ر"،علـى "نبوخـذ نصـ  استولت الدهشة  حالـ  د دون أن تتجـدَّ  ،إال أنـه بقـي ك 
نـا عليـه. إنهـا المـرة الثانيـة التـي كـن شـيئا هي   تحياته، لكن أحداث ذلك اليوم لم  

 يقوده الرب إلى معرفة صريحة عن هللا.فيها  
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 ،ل" بـانجلترافي "ليفربو  ت مَّتكنت أقرأ دراسة    ،أثناء كتابتي لهذه الصفحات 
يـدركون شـيئا عـن   –تناحتى من غير المؤمنين من أم   –كثيرون  وقت أن كان  

غيــر أن هللا كــان  اإليمــان الخالصــي،هللا. لــم يكــن للرجــال وال للنســاء عامــة، 
فاً  يـذهبون  ،حتـى مـن غيـر المـؤمنين ،عشـرات األلـوف به في حياة األمـة.  ُمعت ر 

يرفضـون  ،الربلى الطعام، يقد  سون يوم بانتظام إلى أماكن العبادة، يشكرون ع
ويعترضون على الذين يحاولون تقويض الحياة   ،أن يحل فوا أو يكذبوا أو يسكروا

ــم يكــن ذلــك ألنهــم  أو يقــامرون، أو يتعــاملون بــالغش أو الخــداع. ،األســرية ول
فرت في لكن ألن انطباعات قوية عن هللا، قد حُ   ،أناس قد حصلوا على الخالل

اس تلـك األمـة القيـة ارتباطـا وثيقـا بإحسـارتبطت تلك المبـاديء األخضمائرهم، و 
 عن هللا.

 

اليــوم لــم تعــد كــذلك. إنهــا فــي الحقيقــة تنحــرف إلــى  المملكــة المتحــدةإن  
األســوأ أكثــر مـــن ذي قبــل. لقــد بـــدأ االنحطــاط عنــدما بـــدأت الكنيســة تســـاو م؛  

 وحي على الناس.تساير العالم؛ فضعف تأثيرها الر  ،فحاولت أن تكون عصرية
 

ن رسـالتهايسة تخف   دأت الكنعندما ب  دم كالمـا ال يـر فـ ،ف مـ  ح النـاس يال ُتقـ 
تها وُسلطانها. ،رة من جهنممحذ    كر الُمعجزات؛ فقدت قوَّ  وتوقفت عن ذ 

حتــى  -إن اللحظــة التــي يقــول فيهــا أنــاس هللا )ال( لكــل مــا ال ُيرضــي هللا  
 األشرار. سيكون لهم تأثير روحي علىعندئذ  -ح للسامعين يوإن كان غير مر 

 

أدرك مــن هــو هللا.  لقــد :28ُأنظــر إلــى مــا أدركــه "نبوخــذ نصــر" فــي عــدد  
رغـم  ،أدرك أن للرب ُخداما، وأن هللا أرسل مالكه، وأن الرب أقـوى منـه شخصـيا

أنه أقو ى رجل في العـالم. لقـد أدرك أن هللا أعظـم مـن أي إلـه آخـر، وأنـه جـدير 
 د.ب  عْ بأن يُ 

 

درك أهـم شـيء  ،"كل هذا أدركه "نبوخذ نصر  لـم يـدرك اإلدراك  :إال أنه لم يـُ
 ولم يؤمن كذلك بالمسيح. ،الكامل، أن هللا هو اإلله الوحيد
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غير أن حقـائق معيَّنـة أضـاءت بثبـات فـي قلـب   ،لم يصل إلى هذا اإليمان 
س (. لـي29أنـه أصـدر مرسـوما ملكيـا )  ،كان رد فعـل "نبوخـذ نصـر"  هذا الرجل.

نـه لـم يـزل غيـر مـؤمن. لـم أمر به، ويجب أن نتذكر أ  لنا أن نرفض أو نقبل ما
 ويعترف به إلها له شخصيا. ،ي ْنحن  تائبا عند قدمي الرب

 

إنه مثل هؤالء الرجال الذين يحاولون، على مـر العصـور، إجبـار اآلخـرين  
 .قوةالعلى بعض أنواع اإليمان ب

 

من فقط لديـه ذا األسلوب. اإلنسان المؤ إن الناس ال يأتون إلى اإليمان به 
 يدرك ذلك. ما يجعلهروحية من الفطنة ال

 

"نبوخذ نصر" لم يصل إلى هذا المستوى بعد. كل ما فعلـه أنـه أصـدر قـرارا  
بأن كل مـن يـتكلم بالسـوء علـى إلـه "شـدر " و"ميشـخ" و"عبـد نغـو"   ،ح فيهيصر   

 ويصبح بيته خرابا. ،ُيقتل قتال
 

ولكننـا نأخـذ مـن هـذا  ،هـذا"نبوخـذ نصـر" بخصـول قـراره إننا نختلف مـع   
وأن األتقيــاء  ،القــرار عبــرة. فالحــدث كــان لــه تــأثير عظــيم فــي النفــوس عــن هللا

ــة ــرب الفائقــ ــة الــ ــتهم نعمــ ــك  ،حفظــ ــي تلــ ت فــ ــتمرَّ ــن هللا اســ ــة عــ ــهادة حيــ وشــ
 اإلمبراطورية الوثنية.

 

 .كلمـة واحـدةتعتمـد علـى   ،ة هلل فـي هـذا العـالميـإن استمرار شـهادة حقيق 
 ،لعمـل شـهادة مـؤثرة فـي الـذين حـولهم  ،كـل قـوة شـعب هللاإن    ،ةوبنفس الطريق

 يمكن أن تبيد بكلمة واحدة.
 

عندما يشير علينا األشرار بالخطية، ويوافق  ،إن الكلمة المدمرة هي )نعم( 
الـذين يعبــدون هللا أن يفعلوهـا. إنهــم بهــذا يصـبحون كــأي شـخص آخــر؛ وبهــذه 

تهم وســلطانهمالطريقــة يفقــدو أو أن يحــافظوا  ،ل أي عمــل صــالحفعــل ،ن كــل قــوَّ
 على الحق.
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فــالموقف يختلــف  ،بكلمــة )ال( ،أمــا عنــد مواجهــة إغــراءات الخطيــة بثبــات 
فإمـا أن تكــون خـارج األتــون مـع "نبوخــذ  د،فــإن أتـون النــار أكيـ ،تمامـا. كبدايـة

ســط. إن نصــر"، أو أن تكــون داخــل األتــون مــع المســيح. لــيس هنــاك طريــق و 
 شركة غير العادية مع الُمخل  ص.العادية، هو أيضا مكان المكان الحرارة غير 

 

دون إن الـذين يمشــون هنــاك )وسـط األتــون( يســتمتعون بالثقـة بــأنهم ي   ولــ  
 انطباعات ثابتة عن هللا في ضمائر أناس غير مؤمنين.

 

بيـد ليس هناك أبدا أتون نار، يمكـن أن يخترعـه إنسـان، يسـتطيع بـه أن ي 
ل؛ فيصــبح وســيلة يســتخدمها الــرب لكــي المتقــد يتحــوَّ  شــعب هللا. ذلــك األتــون 

 ا في العالم.ويحفظ حقه حي   ،يحفظ بقيَّته األمينة
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 الفصل الخامس 
 "ل " نبوخذنصرحو  ت

 

 .اقرأ من فضلك األصحاح الرابع
ل نبوخذ نصر"؛  صل " تحو  كان السبب الذي من أجله أطلقت على هذا الف

التحو   الهو  العظيم  حل  الملكذي حدث في  التحو    ،ياة  هذا  مقدمة  وورد  في  ل 
 األصحاح.

 

 "نبوخذ نصر" قبل أحداث األصحاح الرابع:
عرفنا سياسته الرائعة الستيعاب األسرى اليهود في   ، في األصحاح األول

إمبراطوريت في  قيادية  مواقع  في  ووضعهم  المدني ة،  الفتيان  .  ه خدمته  ورأينا 
قد رفضوا أن يأكلوا من الطعام   ،ادة التنشئة األساسيةاألربعة الذين اختيروا إلع

عيَّ  لهمالذي  الملك  لألوثان.  ؛نه  قبل  من  ما  مقدَّ كان  بسبب  هللا فأكرمهم    ألنه   
به أكرموه  الذي  وحكمة    ، األسلوب  كتابة  كل  في  وعقال  معرفة  :  1)وأعطاهم 

 ل وجعلهم أفضل من أساتذتهم.ب ،فاقت كل  مالئهم (17
 

دة،  وعند نهاية األ  فلم يجد بين الطالب جميعا مثل    ،مهم الملككلَّ يام المحدَّ
و"عزريا" و"ميشائيل"  و"حننيا"  قبل.   ،"دانيآل"  من  مثلهم  ير  لم  رجاال  ورآهم 

أربعة فتيان، في السابعة عشر من عمرهم، وجدهم أحكم من أكبر مستشاريه   
(1 :19.) 
 

تَّقون "يهوه". ال بد  ألنهم في الحقيقة يخافون وي  ،زوا عن غيرهميَّ لقد تم
 في ذهن "نبوخذ نصر".   ،ا قد ترك أثرا عميقاوأن هذ

 

شك أدنى  يوجد  االتصال   ،ال  بمجرد  يأتي  ال  شخص  أي  تغيير  أن 
حقيقة  بالمؤمنين. و   ،وهذه  مثلما  إحتى  جدا  متميزين  المؤمنون  أولئك  كان  ن 
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نصر"   ن "نبوخذإهو واضح في األصحاح الثاني،    ن. كماوكان األربعة المذكور 
 بال رأفة.  ،غاضبا  ،يزل وثنيا. لقد رأيناه في أسوأ الحاالت. رأيناه منزعجا لم

 

الحكماء أولئك  على  غاضبا  بُحلمه   ،كان  يخبروه  أن  في  فشلوا  الذين 
متسر    جعله  مما  قرارهوبتعبيره؛  اتخاذ  في  في    ،عا  الذين  الحكماء  كل  بإعدام 

 مملكته. أمٌر ال يصدر إال من إنسان غير تقي. 
 

معلناً   "دانيآل"  يأتي  هللا   ،ثم  إلى  كله  يرجع  الفضل  الحلموفسَّ   ،أن  له   ،ر 
الرابعة  بأن مملكة أرضية ستُ  إلى أن تسود اإلمبراطورية  الطريق ألخرى،  فسح 

 العظيمة، وحينذاك ستبدأ مملكة أخرى لن تنتهي أبدا.
 

المستشار   يستطع  لم  كُ ما  يروه،  أن  الوثنيون  التقيون  لـ"دانيآل"  ف  ؛ ش 
استجابة لصالة البقية التقي ة المتَّحدة في صالتها. رأى "نبوخذنصر" مدى عجز  

( في  اعترافه  ويعلن  ين ه ،  د  لقد   (47:  2وإفالس  وتعجبه.  إعجابه  مؤكدا مدى 
م خطوات كثيرة نحو اإليمان.اعترف بأن "يهوه" موجود، وبهذا ت    قدَّ

 

ألعظم فوق اإلله ا  وأنه هو   ،رف "نبوخذ نصر" أن "يهوه" إله حقيقياعت 
 بأنه هو اإلله الوحيد.  ،الكل، لكنه لم يصل بعد إلى نقطة اإلقرار

 

ى  !!لكن العقل البشري سرعان ما ينس 
وبمجرد مرور وقت   ،كثيرا ما يظهر لنا الشيء عظيما وذا أهمية هائلةف  
في    –فهذا الملك الذي كان لديه    في عقولنا.  وال يكون له مكان  ،ريتبخَّ   ،قصير

الثاني  ن األصحاح  عمي  –هاية  هللاإحساس  نحو  هذا   ،ق  فقد  وأنه  يبدو 
تراه ينصب تمثاال بشعا، ويصدر أمره   ؛ لذااإلحساس مع بداية األصحاح الثالث

 بعبادة هذا التمثال. 
 

القويَّ   شهادته  الُمعل  أين  اِ  ة  من  األعظم  اإلله  هو  هللا  أن  إنه    !لكل؟نة 
مباشر تناقض  في  الحقائق    ،يتصرف  بمع  اعترف  كلمات التي  قليل.  منذ  ها 

 فمه لم تمس قلبه. إرادته لم تخضع لكلماته.
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ف "نبوخذ نصر" هذا غير عادي. ال، فهناك العديد من  ال تعتقد أن تصره  
تأثير عميق في   الناس يفعلون مثلما فعل، يسمعون حق اإلنجيل، ويكون له 

حذر بما يسمعون،    يستحوذ عليهم، ويستأثرهم ويثيرهم، ويصبحون فيداخلهم،  
بداخلهم  ،لكن ما  شيء  حقيقة  ،هناك  األمر  هذا  يكون  أن  يريد  فينقلبون    ؛ال 

  ، كما لو أن الحق الذي اعترفوا به مؤخرا   ،على أعقابهم. يحاولون أن يعيشوا
 فال يجعلون له مكانا في حياتهم. ،ليس حقيقة

 

شخصاتخيَّ   أن  بجا  ل  استأجره  الذي  المنزل  فوجد  عطلة،  في  نب  سافر 
صناعية بخار  يوميا،  ،مطرقة  ساعة  وعشرين  أربع  لمدة  الليلة   تعمل  ففي 

عينيه؛   من  النوم  هرب  أثناء إذ  األولى  كالرعد  صوتا  سمع  أن  له  يسبق  لم 
ومع أنه    ،وحدث نفس اإل عاج في الليلة التالية  هزَّ سريره هزَّة شديدة.  ،نومه

يغال يخت بدأ  أنه  إال  السابقة،  الليلة  فو لبضع دقائق. وفي  لف في شيء عن 
عليها اعتاد  أسبوع  النوم   ،خالل  أمكنه  العطلة  نهاية  وقبل  الليل.  معظم  فنام 

 بشكل عادي، مثل أولئك الذين يعيشون في تلك القرية كل حياتهم.
 

ليلة  أول  في  كبير  بشكل  أفزعه  ما  بع  ،إن  عليه  تأثير  أي  له  يُعد  د لم 
 ه. كما لو أنه لم يكن هناك أي صوت البت ،أسبوع

 

ضون لألمور اإللهية، عند سماعهم عنها  الذين يتعرَّ   ناستلك هي حال ال 
مرة النهاية    ،ألول  في  لكنهم  يضطربون،  بما ال  فإنهم  اإلطالق  على  يتأثرون 

 ما كانوا قبال. أقرب إلى السجود هلل ع اآلن ليسوا وبهذا فهميسمعون، 
 

تأكيد كان على هللا  نت حالة "نبوخذ نصر" في األصحاح الثالث. وبال تلك كا 
في  ،الثالثة ينلقي المنشق   ى به إلى أن يُ أدَّ  ؛إن غضبه الشديد أن يجعله يفيق.

المعجزية نجاتهم  لكن  المتَّق دة،  النار  ابن هللا بصحبتهم   ،أتون  مقترنة بظهور 
يعترف) اعتراف   (.29و28:  3أمام عينيه؛ جعلته  الذي  إن   نطق بهه ب"يهوه" 

قبل   األ-من  اإلله  اآلنيتَّ   -عظمبأنه  أكثر  إله غيره إذ    ،ضح  بأن ال    ، اعترف 
له إال هو، مع  إ اقترب من اإلقرار بأنه ال    لقدص مثلما فعل هو.  يمكنه أن يخل   
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تفيد أنه قد وصل إلى حد السجود أمام هللا وعبادته. لقد    ،ذلك لم ترد أية إشارة
 كان من قبل. عنيدا كما يب ق

 

المعب   ولنستخدم   المصطلحات  من    رة.بعض  كال  له  كان   notitiaلقد 
   . fiduciaولكن لم يحدث له  assensusو

حقيقته  على  وأدركه  الحق  سمع  قد  إنه  أخرى،  ُيلزم    ،وبكلمات  لم  لكنه 
 نفسه بما قد عرف. لم يعتمد عليه ولم يجعله أساس ثقته.

 

إليه بشكل    هللا  نرى طول أناة هللا. لقد تكلمإن قصة "نبوخذ نصر" تجعلنا   
ف  ه  ي األصحاح األول، وبشكل مباشر في األصحاح الثاني، ثم هزَّ غير مباشر 

وقرع ثالثة، إال أن    ،وقرع  لقد قرع الرب بابه.  ة عنيفة في األصحاح الثالث.هزَّ 
 فتح هلل حتى اآلن. قلبه لم يُ 

 

 . في األصحاح الرابع سوف يقرع الرب مرة أخرى  
الرب حتى ينزع الباب من   نعمة لها سلطانها. سوف يقرع  ، إن نعمة هللا 
 لذا سيدخله حتما. ؛لقد قرر هللا أن يدخل قلب "نبوخذ نصر" الته.مفص  

 

 "نبوخذ نصر" بعد أحداث األصحاح الرابع
نرى   أن  يمكننا  نهايته،  وإلى  األصحاح  بداية  إلى  واعية  فاحصة  بنظرة 

الت ل  غييرمدى  حدث  نصر"الذي  هذا   ؛ـ"نبوخذ  في  وردت  التي  األحداث    بسبب 
 األصحاح.

 

)أعداد  األصحاح  نصر"  3  -1يبدأ  "نبوخذ  من  بإعالن  يمي     –(  ز إعالن 
   م لَّك نفسه على كل العالم.  لقد –أسلوب الملوك البابليين 

ولكن العدد الثاني يأسرنا، ففيه يعلن الملك صراحة، أن الرب قد عمل في  
 .حياته
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ت  ُمعجز إن  حدوث  تعني  "آيات"،  العبرية  الكلمة  "عجائب" رجمة  وكلمة  ة، 
 له تأثيرات عجيبة.  كانت ؛ُمعجزي  ء عمل شيتعني 

 

إن هللا العلي قد عمل في حياتي. إنه قد  "ائه:  إن "نبوخذ نصر" يقول لقرَّ  
 "له تأثيرات عظيمة. تعمل شيئا ُمعجزيا، كان

 

يشيد    إنه  سحرا،  أقل  ليس  الثالث  يعملها والعدد  التي  المعجزات  بعظمة 
 الرائعة التي تنتج عنها في حياة الناس.جا، لآلثار ويهتف مبته ،الرب

 

مهيب  اعتراف  من  معنى    ! ياله  فيه  نلمس  غريبا،  تواضعا  فيه  نلمس 
ور  العبادة الوقورة، في كلمات هذا الرجل: "ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى د 

ور". إنه اآلن ال يعترف به إل  ، بل بصفته هللا الواحد الحق الحي  ،ها وحسبفد 
 ويدوم إلى األبد. ،يسود ُملكه على الجميعذي ال

 

 " الحق  عرف  نصر"  "نبوخذ  أن  ل منا  ع  به              notitiaلقد  فاعترف  "؛ 
"assensus" وانحن ى إلله السماء "fiducia إنه لم يعد يضعه في صفوف ."

 أخرى.  اآللهة األخرى. إنه ال يعترف بآلهة
 

وما جاء في نهاية األصحاح يؤكد    ،لقد حدث تغيير عظيم لـ "نبوخذ نصر" 
وضوح بأكثر  نصر"  :ذلك  "نبوخذ  السماء  ،"أنا  إلى  عينيَّ  إليَّ   ،رفعت   فرجع 

األبد  ،عقلي إلى  الحي  وحم دت  العلي وسبَّحت  سلطانه سلطان    ،وباركت  الذي 
 (.34" ).وملكوته إلى دور فدور ،أبدي

 

هنا  العدد  ولكن  ففي  أكثر،  هو  ما  ن  35ك  لـ"نبوخذ  تتضمن  كلمات  صر" 
تصريح  قوى أ "وحُ   ،وأشمل  القديم:  العهد  كل  في  هللا  سيادة  جميع س  عن  بت 

 ،وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان األرض  ،سكان األرض كال شيء
 وال يوجد من يمنع يده أو يُقل له ماذا تفعل".

دد األخير من األصحاح يحتوي على اعتراف  فالع  ،وليست تلك النهاية بعد 
م وأحمد ملك  ح وأعظ   ب   بإيمان "نبوخذ نصر": "فاآلن أنا نبوخذ نصر أسشخصي  
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قادر    ،السماء فهو  بالكبرياء  يسلك  وم ن  ع ْدل،  وُطرقه  حق  أعماله  كل  الذي 
 ه".على أن يذلَّ 

 

وي  الرب  أمام  ينطرح  نراه  العابد.  بالم لك  الرابع  األصحاح  به  ينتهي  عترف 
ن عبادته  من  معا.  والعدل  الحق  هو  الحماسة  أنه  من  كل  على  دليال  رى 

يك ربما  صادقاوالخشوع.  كان  لكنه  ضعيفا،  إيمانه  معرفته    .ون  كانت  ربما 
تحوَّ  الملك  ذلك  أن  هي:  الهامة  الحقيقة  إن  حقيقية.  كانت  لكنها  ل، ضئيلة، 

 د. اختلف تماما، لقد تجدَّ 
 

فالذي كان ذات    ،شكرا هلل أن هناك تجديدا  !زي ما أعجب هذا األمر الُمعج 
 بح اآلن شيئا آخر. توجد اآلن حياة روحية في قلب الم لك. مرة شيئا ما، أص

 

التي غيَّ   األحداث  تلك  هي  ما  عليهلكن  كان  مما  عليه   ،رته  ما هو  إلى 
 ل حال "نبوخذ نصر"؟اآلن؟ ما الذي بدَّ 

 

 أحداث األصحاح الرابع: تجديد "نبوخذ نصر" 
هما أهمية خاصة: األولى،  حين نتأمل األعداد التي أمامنا، نجد نقطتين ل

نتبيَّن أنه عندما    5و4جديد "نبوخذ نصر". ففي العددين  هللا هو الذي عمل لت
كانت كل األمور تسير على ما يرام، تدخَّل هللا، وأعطاه ُحلما ُمفز عا؛ فاستدعى 

تفسير   منهم  ألحد  يمكن  ولم  األحالم،  ري  خبرته  مفس   باعتبار  لكن  الُحلم. 
بوخذ نصر" منعه من استدعاء دانيآل؟ إن الجواب هو، أن "نالسابقة، ما الذي  

ى لو أنه ال يصبح حقيقة؛ قد فطن إلى ما عساه أن يكون معنى الحلم، وتمنَّ 
 خبره بما ال يريد أن يعرفه. لذلك لم يطلب الشخص الذي سيُ 

 
ا  تمثيل  البابلي،  األدب  في  الشائع  بشجرةمن  "نبوخذ    ،لملك  عرف  وقد 

والطيور    ،والحيوانات التي تحتها  ،جرة في ُحلمه كانت نفسهنصر" جيدا أن الش
الخضراء أوراقها  وحمايته.   ،في  سيادته  تحت  الذين  المواطنين  حياة  كانت 

يُ  بأن  المقصود  هو  أنه  عرف  ألسفل،  وتسقط  ُتقطع،  الشجرة  رأى  لَّ ذ  وعندما 



 61 

ل أن "نبوخذ نصر" قد أدرك أن هللا هو الذي سيفع  17واضح من عدد   وُيهان.
 ذلك به.

 

أن يواجه حقيقة حالته  قبل تجديده  "نبوخذ نصر"  كانت   ،لم يستطع  فقد 
ري األحالم الوثنيين، آمال أن فس   ال يريد أن يسمعها؛ لذلك طلب كل مُ   ،حقيقة

للُحلم بتعبير  له  بداخله  ،يأتوا  يدور  عما  يطل  ؛ يختلف  لم  السبب  ب ولهذا 
 أن يعرفه.  دي"دانيآل" لع لمه أنه سوف يخبره بما ال ير 

 

ولما لم يأت أحد   إنه ال يريد أن يسمع أن الرب سيضع أنف ه في التراب. 
ذات    ، ي هللابليسمع من ن  ؛ر الستدعاء "دانيآل"اضطَّ   ،ن تعبير الُحلمليبي     ،منهم

 الحقيقة التي قد بذل قصار ى جهده أن يتجنبها. 
 

 : عن الُحلم 16 – 10عداد وتخبرنا األ 
 ؛ها إلى السماءإلى أن بلغ علو    ،و، وتنمومو، وتنمكانت تن  ،هناك شجرة 

رؤيتها يستطيع  اإلنسان  يكون  مالك.  فأينما  "اقطعوا    ،وينزل  بشدة:  ويصر  
 (.14الشجرة واقضبوا أغصانها وانثروا أوراقها وبعثروا ثمرها" )

 

ال   !الشجرة الجميلة سوف تتحطم  !الم تُعد الحيوانات والطيور تتمتع بظله 
و ى ساق أصشيء يبقى في  من نحاس وحديد. بقيد دة لها في األرض، مقيَّ ها س 

 

أصلها  ساق  نفسها  ،إن  بالشجرة  بالمقارنة  شيئا  "نبوخذ  فسيُ   ،ليس  ترك 
الحقل لي ْبت لَّ بندى السماء، وليكن نصيبه مع الوحوش التي ترعى   ،نصر" في 

قلب حيوان، وتمضي عليه سعط  ابه وُرشده، ويُ فسُيؤخذ منه صو   .هناك بعة ى 
أم    ،ونحن ال نعلم إن كانت هذه شهورا  .دةالتي تعني سبع فترات محدَّ   ،أ منة

 سنوات.
 

األعداد    يفس     27  -19في  نصر".  "نبوخذ  ُحلم  تعبير  "دانيآل"  ره  يبي  ن 
رب    الموهبة.بمعونة  تلك  أعطاه  الذي  يتمنَّ   ه  للم لك إنه  الخير  من   ،ى  ويندهش 

 ن يوقعها عليه.التي يوشك هللا أ  ،األحكام الثقيلة
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ترد    ُيعلن  ده  ورغم  الُحلمأن  وبدأ    ،تفسير  الملك،  للُحلم أطاع    تفسيره 
وأصبْحت    ،أنت الذي تنمو  .باآلتي: أيها الملك "نبوخذ نصر"، أنت هو الشجرة

أمر  هذا  ليس  سُتقطع.  لكنك  مالئكة  ا عظيما،  الذي  ، من  هللا  من    تخدمه   بل 
 (. 24المالئكة )

 

 ما الغرض من كل ذلك؟  
الناس متسلط في مملكة  العلي  أن  تعلم  ويعطيها من يشاء"         ،واإلجابة: "حتى 

(25.) 
 

أن يحدث لك كل   فبعد  تفقد مملكتك،  لن  "ولكنك  قائال:  "دانيآل"  ويستمر 
 لذلك ُتب أيها الم لك". ،هذا، فإن مملكتك تثبت لك

ل فترة  لكنها سوف ُتطي  ،ف حدوث ما في الحلموق  لن تُ   إن مثل تلك التوبة 
 (.27) اطمئنانك

 

 (.28كل هذا جاء على "نبوخذ نصر" الملك ) 
 

 (.33 – 28ره "دانيآل" بكل تفصيالته )كما عبَّ  ،وحدث ما في الحلم 
 

الم لك  إذالل  لحظة  كانت  كبريائه  ،لقد  أْوج  لحظة  اثني    ،هي  نهاية  فعند 
وقال    ،ى على سطح قصرهي نظرة على مملكته وهو يتمشَّ كان ُيلق  ، عشر شهرا

الُملك"لنفسه:   لبيت  بنيُتها  التي  العظيمة  "بابل"  هذه  اقتداري،   ، أليست  بقوة 
   (. 30ولجالل مجدي؟" )

ربما ظن أن ذلك    .بعد التنبؤ بسقوطه وإذالله  ،اثنا عشر شهرا  ىلقد مض 
وفي   ،لمته التي أعلنهالن يحدث في ذلك الوقت، لكن مشيئة هللا تتم حسب ك

 طأ. اأنها تتبوإن حسبت التقاويم البشرية الوقت الُمعيَّن، حتى 
 

التاريخ  من  اآلثار  ،نعرف  علم  معماريا   ،ومن  كان  نصر"  "نبوخذ  أن 
في جميع أنحاء   ،ئت المعابد العظيمةنش  أُ   ،وتحت إشرافه  ،عظيما؛ ففي عهده
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شيَّ   ، مملكته الرائعةكما  المباني  من  العديد  مُ   د  عاصمة  "بابل"  ومن  لك  في  ه. 
  ، د من عجائب الدنيا السبعع  قة، التي كانت تُ حدائق "بابل" المعلَّ   إنجا اته أيضا،

 لوقت طويل من الزمان. كانت "بابل" مكانا جميال. 
 

وكبرياء   غرورا  قلبه  فمألت  الم لك،  دهشة  أثارت  اإلنجا ات  ولسان   ،هذه 
وقد كنت    ،ة عظيمة لتكون هكذاتاجت لقوَّ لقد اح  .أنا الذي عملُتها"حاله يقول:  

 "ع تلك القوة. هل توجد عظمة مثل عظمتي؟لذي طوَّ أنا ا
 

عل نا أن  وكسر قلبه، وأتاُه صوت من السماء مُ   ،م هللا كبرياء هذا الملكحطَّ  
المُ  "إن  حان:  قد  بين  الهالك  من  ويطردونك  نصر"  "نبوخذ  يا  عنك  قد  ال  لك 

سُ  وتكون  حيالناس،  مع  الب ركناك  كالثيران  ،وان  العشب  فتمضي    ،ويطعمونك 
وأنه يعطيها    ،ط في مملكة الناسمتسل     حتى تعل م أن العليَّ   ،أ منة  ليك سبعةع

 (.32و31من يشاء" )
 

ر د  وقد حدث ذلك فعاًل: "في تلك الساعة تم األمر على "نبوخذ نصر"، فطُ  
السماء، حتى طال   ىجسمه بند    وابتلَّ   ،من بين الناس، وأكل العشب كالثيران

   (. 33) ثل الطيور"وأظفاره م ،شعره مثل النسور

عقله  الم لك  يُ   ،فقد  أضحوكة  لحالهارث  وصار  عقله  .ى  هللا  وأعطاه    ،أخذ 
خُ  شابهت  حتى  شعره  طال  حيوان.  أظفاره  عقل  وشابهت  الطيور،  ريش  صله 

بند    ،الطويلة وي ْبتل   العشب  يأكل  الحقول  في  عاش  الصباح،المخالب.  مثل   ى 
 الثيران تماما. 

 
تاله في  ِ  أن "نبوخذ نصر" بعد ق    ،من العالم القديم  ن و اب وثني  تَّ يخبرنا كُ  

الكبرى  "بابل"  ،حروبه  إلى  فجأة  ،ورجوعه  قبل    ،اختفى  وجيزة  لفترة  ظهر  ثم 
على سطح قصره؛ كي يرى مدينته بكاملها. وكانت تلك هي المرة األخيرة   ،موته

 إلى أن ظهر مرة أخرى قبيل موته.  التي ظهر فيها لمدة طويلة،
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كُ   قُ تَّ ويقول  وثنيون  آخرون دام  اب  إى  إحساس ،  عليه  استول ى  قد  نه 
 ق اآلخرون بأنه ُأصيب بمرض غريب. عل   بينما يُ  .باأللوهية

 

وهو مرض يجعل    "Lycanthropy"لقد ضرب هللا الم لك المغرور بمرض  
يكو ذاته  الوقت  وفي  ذئب،  أنه  يتوهَّم  كافاإلنسان  و ْعي  على  به    ،ن  يتذكر 

ال إن  نفسه.  احقيقة  اإلصابة  تلك  من  يعانون  يتصرَّ   ،لُمخيفةذين  دهم  فون  ت ج 
 وُيصدرون الصوت الذي يمي  زه.  ،مثل الحيوان

 

عشر  التاسع  القرن  البريطانية،  ،خالل  الجزر  في  عديدة  حاالت   حدثت 
هذا صور  بإحدى  عليهلمرض  ا  ُأصيبت  مثBoanthropy  وُيطلق  هؤالء  .  ل 

 تهم تماما.ونسوا هويَّ  ،فوا مثلهمرَّ تصو  ،وا أنفسهم أنهم ثيران أو أبقارظن  
 

التي أذلَّ هللا بها أقو ى رجل في العالم؛ عقابا على  هوه   ،إنها نفس الحالة 
 ويكون سببا في تجديده.  ،يقوده إلى التوبة م درسا روحياً وكبريائه؛ كي يتعلَّ 

 

، لوه بدهشة وهو يأكل العشب كالثيرانلذين تأمَّ ر د الم لك من حاشيته، اطُ  
 ى السماء، وطال شعره وطالت أظفاره. وقد اْبتلَّ جسمه بند  

 

يتصوَّ   كان  "بابل"؟من  لملك  يحدث  هذا  أن  يعرف   !ر  لم  الذي  الرجل 
لَّ نظ ر إليه بمهابة وخوف، أُ الذي كان يُ   ،المستحيل ْول له وال    ذ  حتى أصبح ال ح 

 شفقة دائمة. في حاجة إلى  ؛قوة
 

نتائجه الروحية    رأيناوقد    ،اء اإللهيكان هناك غرض رحيم من ذلك القض 
 ،. عندما أعاد هللا لـ"نبوخذ نصر" عقله ورشده35و34ن ت في عددي  و   التي دُ 

السابق مجدها  مملكته  إلى  يحكمون   ،وأعاد  كانوا  الذين  المستشارون  وعاد 
نصيحة واإلرشاد. عاد "نبوخذ نصر"  عادوا يقدمون ال  ،اإلمبراطورية خالل ييابه

، في فترة وجيزة كملك تقي  وحكم البالد    (،37)عددبإيمانها معترفا  إنسانا جديد
 شركة مع هللا. 
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 إن كل تجديد هو معجزة.
وأصبح اآلن مختلفا تماما. هللا   ،كان "نبوخذ نصر" شيئا ما قبل األصحاح الرابع

 ر مثل هذا التغيير.وحده هو من يغي   
 

هذا، ال برفع الرجل   ر الثاني الذي يجب أن نالحظه، هو أن هللا عمل األم 
د هللا الناس. ،ألعلى  بل بخفضه ألسفل، وهكذا يجد  

 

المتكب     اإلنسان  في نفس  يعمل عمله  يكسر   .له مؤمنا عاقالر، ويحو  هللا 
ودعاء. فيصيرون  األيام،   المتكبرين  من  يوم  في  بالكبرياء  الملك  امتأل  لقد 

ه كان تجزاته. وفي جاللأمل في بابل الرائعة، وانتفخ بشعور الزهو بمنعندما ت
ينظر إلى الحدائق والمعابد والمباني الضخمة من حوله، فيرى أنه ليس بحاجة 

 ذ، وما يريده يحصل عليه.ألحد، وكل ما يأمر به كان ينفَّ 
 

دة  د  عقله ون ب ش في األرض ،وفي ساعة محدَّ  ن.وأكل العشب كالثيرا ،ف ق 
 

أ منة  سبعة  تمر  والشهور،  األسابيع  مدتها  –  وتمر  كانت    –  مهما 
فهو في الظاهر مجنون تماما،   :وجسمه يبتل بندى السماء. وابتدأ يدرك شيئا

دث صوت  في ، لكن ما ال  حيوانايعتبر نفسه    وقد كانالحيوان،  ك  ايتصرف وُيح 
كاف داخلي  وعي  التحقق  ،قلبه  من  من  ،يمك  نه  أدركه  قد  في    مما  حقائق 

 ؛، تعود إلى ذهنهاق عليهعها والتي صدَّ السنين السابقة. األمور التي قد سم
 فيتأكد أن هللا هو اإلله الوحيد، وأنه ملك السماء.

 

وُيلزم   ،fiduciaويأتي أخيرا إلى    .اآلن أصبح على يقين بأن ذلك حقيقة
هو أو غيره   –لو أنه  أنه لن يعيش    :أال وهي  ،نفسه بالحقيقة التي اقتنع بها

سقط ثانية في فخ اعتقاده أن العالم  ن يول  .مركز الكون ظن أنه    –من البشر
هو فلكه  في  الحقيقي  ؛ يدور  للم لك  خاضعا  يعيش  أن  ر  إلى  يتوجَّ أن  و   ،فقرَّ ه 
ال على يقين أن اإلنسان   ؛يعانق هللا كطفل صغير يعانق أباه  ،عرش هللا مت وس  

   (.3: 18ى ملكوت السموات )متىيمكنه أن ير   ،حين يصبح طفال صغيرا
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في المكان الذي يجب أن يكون فيه كل رجل    ،الملك العظيم  أخيرا نجد هذا 
  ؛ ر قلبه. دخل في شركة أبدية مع ملك السماءهللا. تغيَّ   مإنه يسجد أما  . وامرأة

 فاستعاد عقله، وعادت إليه رجولته الكاملة، ورجع إلى مجده السابق. 
 

فعه إلى  ير   لم .دهوهكذا تم تجديده. هللا هو الذي جدَّ  ،هها هو قد تعلَّم دْرس   
 في اتضاع أمام هللا الواحد الحق. ،فوق، ولكن أحنى رأسه إلى أسفل

 

 درسان علينا أن نتعلمهما 
فمن كان يصدق أن الم لك    ؛األول: يجب أال نيأس من تجديد أي إنسانالدرس  

هللا  ي،القو  شعب  سب ى  شديدة    ، الذي  ضغوطًا  س  تشاركه  ومار  أن  أجل  من 
لقد كان    ، سيصبح هو نفسه في شركة مع هللا؟وثانالبقية التقية في عبادة األ 

الذي أجبر من هم في    –وهو أقو ى رجل في العالم    –من المستحيل أن الم لك  
يصبح اآلن واحدا من شعب   ، وا ساجدين للوثنق.م، أن يخر    605السْبي عام

 !ة ة التقيَّ هللا، واحدا من تلك البقيَّ 
 

 !!مع هللا ليس هناك مستحيل 
 

عجيب نراهأليس  أن  األصحاح  ا  نهاية  هللا،    ،في  أقدام  عند  صغيرا  طفال 
ال  !؟م ملك السماءح ويحمد ويعظ   يسب    ،دامتعب     ،يضع نفسه متوس  

مادام إله "نبوخذ نصر" موجودا، فال نيأس من تجديد أي إنسان. كثيرا ما   
االستمرار   من  باليأس  المسيحينجرَّب  عملنا  من   ؛في  كثيرين  أناسا  نرى  إذ 

يهتمون بها    ،ين، يلهثون وراء ُمغريات الدنياقس   تم  ،يبدون غير مبالين  ،لناحو 
الرسالة إليهم  تقدم  وحين  هللا.  بأمور  اهتمامهم  من  أو   ،أكثر  ُيهم لونها 

 !!هاذرين علينا بأقوال خبيثة ،يعارضونها بُسخرية
 

ال  من  وكأن  ي ْبدون  لم هؤالء  فنست س  التجديد،  نعمة  إليهم  تصل  أن  محال 
نتخيَّ ن أن  لليأس، ويصعب علينا  بعدا عن هللا    ،ل وجود شخص آخرحن  أكثر 
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التي كسرت "نبوخذ نصر". فمن ذا الذي يصعب    ،ى قدرة هللا الفائقةوننس    ،منهم
 على هللا أن يجتذبه؟ 

 

أمر  عليه  يصعب  ال  ق بل  ، هللا  م ن  ُمحاال  اعتبرناه  للعيان أ  ،فما  صبح 
 ية.ويستطيع هللا أن يعمله ثان ،حقيقة

 

واثقين في   ،نستمر لربح النفوس  .واجبنا أن نست م ر في العمل دون يأس 
أحد   ،فلن يستطيع أن يقاومها في النهاية  .دص وتجد   قوة الرب القادرة أن تخل   

 يستطيع هو   ،صهم. إن ما نعجز نحن عن عملهأولئك الذين يريد هللا أن يخل   
  مه. علينا أن نعمل دون يأس.أن يتم   

 

ا الذي نتعلَّ لدرس  أما  الذين لم الثاني  مه من هذا األصحاح، فهو ألولئك 
بعد.يتجدَّ  لآلن  دوا  خالصك  عدم  في  الكتاب  -  السبب  بقراءة  اهتمامك  رغم 

ع بعد بدرجة كافية. ال  لت مُ   -المقدس ت ختال في    ،با بنفسكعج  هو أنك لم تتَّض 
إال أن كبرياءك    ،لربأنه يجب أن تأتي كطفل أمام ا  ،ي تماماع  نت ت  أ  كبريائك.

تأتي أن  من  شخص   ،تمنعك  بأنك  إحساسك  إن  اإللهي.  العرش  أمام  خاضعا 
ال إلى الم لك. ؛مهم    يمنعك من أن تأتي متوس  

أنك مادمت    :أكتب إليك بأكثر صراحة. لقد حان الوقت لتواجه حقيقةإنني  
لصك.ا لذاتك دون محبمحب   )أن ك  بارك لذاتت فقد اعتأن  عليك    ة هللا، فاهلل لن ُيخ 

 تنكر نفسك(. 
 

لم يكن للعشار قدرة على رفع عينيه إلى السماء، فقال صارخا من قلبه:   
)لو الخاطيء"  أنا  ارحمني  العظيم    (.13:  18"اللهم  شاول   –والمثقف 

ُمْرتعدا  –الطرسوسي   تر ُمتحي     ،جاء  ماذا  رب  "يا  وضار عا:  أفعل؟"  را  أن  يد 
وقال: "ماذا ينبغي أن أفعل   ، د على ركبتيهوسجان "فيلبي" سج  (. 6:    9)أعمال

 (.30: 16لكي أخلص" )أعمال
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أن يسلكوا نفس   المسيح، يجب  إلى هللا، من خالل  يأتون  الذين  إن كل 
   الطريق الذي سلك فيه هؤالء.

العلي هللا  من  لنقترب  الوحيد  الطريق  أد   ،إن  في  نكون  أن  مهو   قامن ى 
يخل  ص الناس  ن لنا أن الرب يسوع  يبي   إن تجديد "نبوخذ نصر"    على اإلطالق.

المقام. هذا  في  أبرار "  الذين  ليدعو  يأت  )مرقس  اً لم  التوبة"  إلى  خطاة  : 2بل 
17.) 

 

  ؛ أن يخفضه، فيصبح في أمانهي  مها هللا للخاطيء  إن أعظم رحمة يقد    
ي أن  يجب  الذي  الوحيد  الطريق  يصبح  عينيهوج   إذ  إليه  أعلى.    ،ه  إلى  هو 

ل إليه. الوحيد لمكان فالسماء هي ا  الذي يمكنه أن يتوسَّ
 

 تحذير نهائي 
هللا  أقدام  عند  الركوع  يرفضون  الذين  لتحذير  تنبَّ   :ألولئك  والتفتوا  هوا 

اإلنسان  نهائي. عقل  يأخذ  أن  قادر  ما  ،هللا  هللا  و دا  إذا  لصوت  رفضه  م 
 إذا أخذ عقلك، فكيف تدعو هللا.  (1:    29ء" )أمثال"يكسرك وال شفا  وتحذيراته.

 !وتطلب رحمة منه عندئذ؟
 

 ! ؟فلماذا ال تطيع ما تدرك أنه الحق ،اليوم يعطيك العقل
 ،ويتركك دون ُقدرة على تمييز الحق وتصديقك عليه  !!غدا قد يقول الرب كف ى

 ناهيك عن فقدان الثقة في هذا الحق. 
فهو   ،أمام الرب. إنه يجبر ما قد كسرهيجب أن ال تخاف من أن تنكسر  

(. وال نخف من أن يكون  17:  51كسر والمنسحق )مزمورر القلب المنال يحتق
 (.37وطرقه عدل ) ،فكل أعماله حق ؛حياتنا المتسلط فيالرب هو 

 

عترفين بضآلة ع لجالله مُ أن نتضرَّ   ،أال يجدر بنا ونحن نختم هذا الفصل 
ب بأولئك المُ أنفسنا أمامه. إن الرب ال يُ  بين بأنفسهم، بل باألحرى رح   ب يرح     عج 
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دون ما يدافعون به عن أنفسهم. أولئك لن  ج  الذين ال ي    ،بذوي األيدي الخاوية
 يتركهم أبدا.

 

البشرية  المرتفعات  من  التي  للصلوات  تصغي  ال  هللا  يسمع    ،ُأُذن  بل 
ال   إنه  األعماق.  من  تخرج  التي  اليأس،  لنداءات  ُأذنه  أن يتوقَّ ويعطي  منا  ع 

ُنرضيه أن  بل  كاملة  حياة  إرضاؤه–  نعيش  يمكن  ال  إيمان  ألن   -وبدون 
سيح، عاش هذه الحياة الكاملة بالنيابة عنا. ال يوجد قصال على خطايانا  الم

 فاالبن الوحيد الذي أرسله قد حملها عنا.  ؛يعاقبنا به
 

القلوب  لكن صرخات    ،كل نداءات الكبرياء تناقض هذه الحقائق العظيمة 
إليها. المتواضعة يستمع  إلى    كان  لهذا  المنكسرة  ينزل  أن  "نبوخذ نصر"  على 

 . الهوان؛ قبل أن يدخل في حياة الشركة مع هللا
 

هل يمكنك اآلن أن تستبدل اسم "نبوخذ نصر" في العدد األخير من هذا   
 لك  د م  م وأحمح وأعظ   قائال: فاآلن أنا... أسب     ،األصحاح باسمك، معترفا بإيمانك

 .السماء، الذي كل أعماله حق وطرقه عدل
 

 ه.من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذلَّ 
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 الفصل السادس 
 يف يمكن أن تهلك ك

 

 اقرأ من فضلك األصحاح الخامس من " سفر دانيآل " 
لكن كل شـيء فـي النهايـة قـد عمـل للخيـر   ،كان "نبوخذ نصر" رجال شريرا

األمـور ال  نمـا. إر إلى ملـك خاضـع هللل من ملك متكب   فتحوَّ ه؛  هللا أذلَّ   من أجله.
 هذا ما سوف نراه في األصحاح الخامس. تعمل دائما للخير مع كل األشرار.

 

ى ال يُـ إن الطريق الذي يسير فيه غيـر المجـدَّ  ى. ذلـك ر  دين، فيـه خـط ُمخفـ 
علــى  ،وطويــل األنــاة ،الــرب صــبور الخــط، نحــن ال نــراه. هللا وحــده الــذي يــرى.

فرصــا عديــدة ليرجعــوا إليــه. عطــيهم فهــو ي ،أولئــك الــذين يتجاهلونــه ويحتقرونــه
 ،ويطلبـوه ،إن رغبتـه الثابتـة أن يـأتوا إليـه .همبل ويرجـوهم ويحـث    ،يدعوهم ليأتوا

 وا في عنادهم.وال يستمر  
 

البـد  ،أولئك المعاندون الذين يسيرون في الطريق الـذي اختـاروه ألنفسـهم
ى. ســيعبرون حتمــا ذلــك الخــط اون يومــوأنهــم يمــر   الــذي  ،لرفيــعًا بــالخط الُمخفــ 

 يفصل بين طول أناة الرب وغضبه. عندئذ يقول الرب: "كفى"، ويتركهم.
 

الطريـق الوحيـد هـو أن تسـتمر   .ليس هناك طريق خـال يقـود إلـى جهـنم
 في عنادك وتبقى في طرقك ألطول مدى.

 

ب يســـوع يســـتطيع أن فـــالر  ؛إن الرجـــال والنســـاء ال يهلكـــون ألنهـــم خطـــاة
ــ   ــيس كــل .ص أشــر الخطــاةيخل ــدخل ول ــرة  ،ون الجحــيممــن ي ــه بســبب كث يدخلون

أو مـا  ،ففيه من ارتكبوا الكبائر، وفيـه أيضـا مـن عملـوا آثامـا صـغيرة  ؛خطاياهم
 يهم الناس خطاة صغار.يسم   

 

ــوبهم التــي رفضــت هللاهــو  ،الهــالك لهــؤالء وأولئــك لكــن ــاء  ،بســبب قل أثن
 !ضحياتهم على األر 
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بر هللا. يخمـد صـوت نتهـي صـحتـى ي ،ةالخاطيء يسـتمر فـي طريقـه الرديـَّ 
 ؛حتى يصل إلى الدرجة التي فيها يرفض ما يقدمه له الرب ،اا وتكرارً ضميره مرارً 

 بحيث ال يبقى ما يقوله هللا له.
 

إنه ال يطلب رحمة هللا باتضاع. ال يقتـرب إلـى المسـيح المخلـص. يسـتمر 
 ال محالة يهلك نتيجة عدم سجوده وخضوعه هلل.في كبريائه وعناده.  

 

ــ   ــاإن هــذا األصــحاح يوضــح جلي ــة لقلوبن ــك الحقيق مــن خــالل خمــس  ،ا تل
 .4 – 1أولها في األعداد   ،شخصيات

 

 " بيلشاصر "
، وهو اسم وثنـي بـالطبع.  عـم "بيل يحمي الملك"إن اسم بيلشاصر يعني:   

ن نسج الخيـال، وأن "بيلشاصـر" أن تلك القصة م  ،كثير من الفالسفة اليونانيين
للشـرق األوسـط أبطلـت   "المسمارية"في التاريخ. لكن الوثائق  شخصية لم توجد  

ن نقول أويكفي  ،مزاعمهم، فلم يعد هناك شك عن "بيلشاصر" وصفته التاريخية
 ن الكتاب المقدس حق، والنقاد مخطئون.إ
 

ك الوحيـد. كـان "بيلشاصر" بالملـك، لكنـه لـم يكـن الملـ هذا األصحاحيدعو   
ا علـى العـرش ومرافقـا لـه. كـان "بيلشاصـر" وصـي  "نابونيدوس" هو ملك "بابـل"، و 

وكــان لديــه كــل الحقــوق فــي تمثيــل الملــك، عــدا أمــر واحــد. فمــن المخطوطــات 
 ،ا أقـلعطـى لقبًـ والنقوش نجد "نابونيدوس" ُيدعى دائما )الملـك(، و"بيلشاصـر" أُ 

 مرافق. بما يعني أنه )الملك األصغر( أو ملك
 

ــجم    ــدوس" منسـ ــر" و"نابونيـ ــان "بيلشاصـ ــاتكـ ــدثت منا عـ ــا، وإن حـ  ،ْين معـ
ـــ"نابونيدوس" كمــا إمبراطوريــة  .فالكلمــة األخيــرة كانــت ل وكــل مــا نعرفــه أنهمــا ح 

ْين.  "بابل" العظيمة كنظير 
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"نبوخــذ نصــر"، وإن كــان هنــاك  ( 1)ن "نابونيــدوس" و"بيلشاصــر" إبنــاإيقــال  
 وربما بالتبني.  ،ابن لـ"نابونيدوس"احتمال أن "بيلشاصر"  

 

أثنــاء األحــداث المثيــرة  ،بيلشاصــر" قــد عــاش صــبيا وشــابانــي أن "هــذا يع 
ا مـن لحظـة بـدءً  ،التي حدثت في األصحاحات األربعة األولـى مـن "سـفر دانيـآل"

 اكتشاف "نبوخذ نصر"لألربعة شبان المتميزين الذين يعبدون )يهوه(.
 

 منى ْعط  والبد أنه سمع التفسير المُ   ،األحداث  كان "بيلشاصر" شاهدا لتلك 
و ادت دهشـته مـن رؤيـة "شـدر "   الرب لـ"دانيآل" لتعبير ُحلم أبيه "نبوخذ نصر".

ودون  و"ميشخ" و"عبد نغو"، وهم يمشون مع ابـن هللا فـي أتـون النـار المتقـدة.
ث ل إلـى حيـوان. وعـاش مـع األحـداوقـد تحـوَّ  ،نه تألم حين رأى أباه الملكإشك  

فـي  ،فـي شـركة مـع هللا ،األخيـرة إلى أن رأى أبـاه يقضـي أيـام حياتـه  ،وعاصرها
الذي سبق وفشل فـي عبادتـه مـدة  ،بأنه هو هللا الحي الوحيد  ،إيمان قوي ثابت

 طويلة من الزمن.
 

وأصبح معاصرا لـ"دانيآل" وأصحابه الثالثة؛ ففـارق العمـر  ،كبر "بيلشاصر" 
ذوا ان كانوا في الرابعة عشـر مـن عمـرهم عنـدما ُأخـإن الفتي  .بينهم لم يكن كبيرا

زا ي أو يعـظ، ورآه متميـ   "دانيآل" وهـو يصـل  إلى  وربما استمع "بيلشاصر"    للسبي.
 في عالقته باهلل.

 

الذي قد   ، يجب أال نعتقد أن "نبوخذ نصر" كان الشخص الوحيد في "بابل" 
هللا حقيقة  له  االختبار  ،ظهرت  هذا  له  كان  "نبوخذ    ،فـ"بيلشاصر"  أبيه  ومثل 

ليت الفرصة  له  كانت  تعرَّ عرَّ نصر"،  قد  شك  ودون  هللا.  على  شبابه ف  في  ض 
 من خالل  ،ق على باب قلبهر  ص ط  فإن المخل    ة عن هللا الحقيقي،لشهادة حيَّ 

 
 

"سلف" (1) أو  "جد"  بمعنى  األصحاح  هذا  في  تستعمل  أب  هامش    ،كلمة  في  وردت  كما 
 ي.الترجمة المعتمدة للعدد الثان
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  مل شخصيا مع أقرب الناس إليه.األحداث التي شهدها. لقد رأى أن الرب تعا
التجديد معنى  عرف  وساجدا  ،لقد  لـ"يهوه"  خاضعا  أصبح  وقد  أباه  رأى   ،حين 

له ك    ،وعابدا  اآلن  فيه  هو  يعيش  الذي  القصر  نفس  من   لك. م  في  يزيد  وما 
لم ير. فع وضا عن دهشتنا أن "بيلشاصر" رغم كل ما شاهده، وكأنه لم يسمع و 

هلل رفض  ،التسليم  في  يُ   ه.استمر  لم  بعدإنه  ر  ي  ،كس  يدري ولم  تصفية    كن  أن 
ل  ،الحساب األبواب.  على  الشر  كيدر   مأصبحت  في  أخرى  خطوة  سوف   ،أن 

سوف يسمع بعده صوت الرب يقول    ،وا دراء آخر  ،تؤدي به إلى الخط الُمخفى
 "!!وقت التوبة قد انتهى ،له: "كفى

 

 ع أن نستمر في الخطية كما يحلو لنا. ال نستطي
 

"ب األلف.يلشاصرصنع  لعظمائه  عظيمة  وليمة  الملك  تلك    "  كانت 
معا يسكروا  أن  سوى  لغرض  ال  القديمة،  "بابل"  في  شائعة  وسط   ،المناسبات 

أنهم  يفتخرون  وهم  الليل  وينتهي  خليعة.  ماجنة  وأغاني  فاضحة،  سلوكيات 
 !قضوا وقتا رائعا

 

و  الخمر  آثار  عن  إن  بغائبة  ليست  تنهى    ،االسكر  هللا  ذلك.    عنوكلمة 
"بيلشاصر" على  الشراب  تأثير  بدأ  أن  الذهب    ،فبمجرد  آنية  بإحضار  أمر 

"أورشليم"؛   ،والفضة في  الذي  الهيكل  من  أبوه  نصر"  "نبوخذ  أخرجها  التي 
 ليشرب بها.

 

الرب بيت  آنية  في  الخمر  يشربون  كُ   ،سوف  قد  كانت  ألجل  ر   التي  ست 
األوثان البابلية. لقد كان  ويسكرون وسط األغاني في مدح    ،دة هلل الوحيدالعبا

 !!مشهد احتقارا ماجنا إلله السماءال
 

يضع   ،ة عنههللا الذي سمع عنه "بيلشاصر" منذ صباه، ورأى اختبارات حيَّ 
الذهبية الهيكل  تصره   ،آنية  ضيوفه.تحت  وقاره   ف  فقد  المُ   ،م ل ٌك  جون يقود 

بالمقدساتوضيوفه    ،واللهو الخزي   ،يستهزئون  يشرب"كانو   . ويستحسنون  ون  ا 
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ويسب    والحجر" الخمر،  والخشب  والحديد  والنحاس  والفضة  الذهب  آلهة  حون 
(4.) 

 

 أصابع يد إنسان
القصة  الثانية في هذه  )  ،الشخصية  إنسان  يد  (. كم مرة  9  –  5أصابع 

ر لنا بعض الكتب والص عيوننا.    أمامانطبعت هذه الصورة   أن الكتابة    ورُتصو 
تكن كذلك. لقد كانت "أصابع يد إنسان". كانت  م  ل  ، لكنهاكانت تكتب بيد كاملة

وتبدو بمظهر    ،يةكانت الخطية متفش     .(5تلك التي كانت تكتب )  ،جزءا من اليد
الخال   الصاخب  اإلمتاع  والمرح  الضحكات  أصوات  جامح.  إلحاد  جو  الجو  ب. 

ون أغاني  عربدة والخالعة. السكارى يغن  تغطي المكان. الجميع منغمسون في ال
 ل التمادي في الفجور. حين لآللهة الوثنية. ال يوجد ما يعط  مسب    ،دنيئة ماجنة

"بيلشاصر"   الوقت، ونفذ صبر هللا على  الخطر.. حان  ناقوس  ساد   !!ثم دق 
المكان صمت مرعب صاعق. أصابع يد إنسان تكتب في مشهد مرعب رهيب.  

انتهى   ،رر الموقف. في لمح البصيستطيع الرب أن يغي     ،هكذا في لمح البصر
شيء وأقواله    ،كل  أفكاره  الرب  الحظ  لقد  المتغطرس.  الملك  لهذا  بالنسبة 

 واآلن جاء وقت الحساب. ،وأفعاله
 

  ، ة صغيرةمنبر أو منصَّ   ،وحسب التقليد البابلي، كان في قاعات المآدب 
ة الملكية للُمضيف. ومن علم  تضاء بالشمعدانات، وفوق المنصة توضع المائد

 يوجد حائط من الكلس األبيض.  ،ة الملكيةوراء تلك المنصَّ  اآلثار عرفنا أن
 

يتحرك على ذلك الحائط. لم يستطيعوا    ،اتجهت العيون نحو شيء داكن  
شيء ذراع  ،رؤية  وال  إنسان،  هناك  ليس  إنسان.  يد  أصابع  بضع    ،سوى  بل 

 أصابع.
 

  –كما تقول اآلرامية    –كتب  لمات، كلمات لم تُ واتجهت العيون نحو أربع ك 
 قشت.بل نُ 
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شاب    الملكي  نُ   ه  الحائط  وقد  قبر،  عليه  لوح  أربع    ،تأبين  عبارةقشت  من 
ْين" ْيل وفرس      . كلمات: "م نا م نا، ت ق 

الحُ   الخمر  –ر  مْ الوجوه  شاحبة  –  من  أكثرهم    ،أصبحت  كان  والملك 
 شحوبا. 

 

 ن؟أين الضحك واال دراء والُمجو
 أين الم لك المستهتر العربيد؟

أوشك تسقط  الكأس  أن  المرتخيةت  يده  بلَّ   .من  ركبتاه لقد  نفسه.  الملك  ل 
وعد من يقرأ    ،وفي فزعه ورعبه هذا  ،مرتجفتين من الخوف  ،ا وتصادمتاتكاصط  

 غير أنهم لم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة. ،بوعود خيالية ،ن تفسيرهاي   الكتابة وُيب  
 

تكن  تتوف    لم  أن  الضروري  من  وكان  عادية؛  ِ  الحروف  من لد    ر ِ  ى 
 تبت بأصابع غير أرضية.التي كُ  ،استنارة روحية لفهم الرسالة ،قرأهاي
 

 ! هل يوجد من لديه استنارة روحية في دار ماجنة؟
الحفل. انتهى  رهيب  صمت  أن    وسط  كافية  كانت  الرب  عند  من  كلمات  أربع 

ل الحفل إلى ُرعب وفزع وخوف  .تحو  
 

"السا فإن  الشرير في شر  ه  ى  :  2كن في السموات يضحك" )مزمورعندما يتماد 
4.) 

 !! وال نخف من األشرار ،يجب أن نخاف هللا
 

 الملكة
ليست الملكة من  وجات   .(12  –  10هي الشخصية الثالثة في القصة ) 

االحتفال في  موجودات  فجميعهن  إذن3و2)  "بيلشاصر"؛  هذه    ، (.  تكون  من 
 الملكة؟ 
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"نابونيدوس"  القاعة  ،إنها  وجة  تدخل  أن  إذن  ولها  دون  وفي   ،الملكية 
و"بيلشاصر" الثاني. وهذا    ، فزوجها هو األول في اإلمبراطورية  ؛أي وقت تشاء

يصبح في المركز الثالث في  ،ر الكتابةبأن من يفس    ،يوضح لنا وعد "بيلشاصر"
 المملكة. 

ه الملكة.ي  إن ما نس   يتضح لنا أن   12  –  10ي األعداد  ف   ه "بيلشاصر" لم تنس 
  ، لديه حكمة وموهبة  ،وثنية، إال أنها تدرك تماما أن "دانيآل"كانت  وإن    ،الملكة

 يستطيع بهما أن يعرف معنى تلك الكلمات وتفسيرها. 
 

يريد ما  لـ"بيلشاصر"  يعلن  أن  هللا  أراد  بطريقة   ،لو  الكلمات  هذه  لكتب 
الملك  ،أخرى  أخر   ،يعرفها  أصابع  يرسل  هذا أو  ليس  ولكن  تفسيرها.  تكتب  ى 

ر عن    ؛ى واسطة اإلنسانال يتخطَّ   وهأسلوب هللا؛ ف  لذلك فرسالته يجب أن تفسَّ
 طريق خادمه.

 

فاه بشرية  ،نعل  رسالة التحذير سوف تُ  ة المؤمنة  من البقيَّ   ،عن طريق ش 
  هللا محتاج إلى مساعدة، لكن ألن طريقة هللا الثابتة، هي  ليس ألن ة. هذا  التقيَّ 

المخلص يكون  يمضي  وأن  لن  إنه  معه.  عاملين  هي  ُقُدًما  ن  تلك  بدونهم. 
 طريقته في حفظ الحق حي ا في هذا العالم. 

 

الملك إلى  "دانيآل"  )  ،وبدخول  الرابعة  الشخصية  إلى  ( 29  –  13نأتي 
 التي تحتل الجزء األكبر في األصحاح.

 

 " دانيآل " 
وجَّ   التي  األسئلة  لـ"دتؤكد  "بيلشاصر"  عدد  هها  في  له   ،13انيآل"  أن 

وهذا يؤكد أن جهل بيشاصر لطرق الرب إنما كان بإرادته    ، قة عنهمعرفة مسبَّ 
ر فكم من أمور مقدسة مرَّت عليه منذ صباه، إلى أن أصبح ملكا، ولم يفك     هو.

في أن يختار "دانيآل" في بالطه الملكي. إنه ال يريد نبي )يهوه( في القصر. ال  
 رسوال مختارا من هللا.  ،ه ومستشارهم سر   يريد أن يكون كات
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ليكون واحدا من    ،لو اختار "بيلشاصر" "دانيآل"  ،كم كانت األمور تختلف 
 !! لكن ما كان فقد كان مستشاريه في القصر.

 

األعداد    بكلمات   16  –  14في  الموقف  لدانيآل  يشرح  "بيلشاصر"  نرى 
 ن تفسيرها. بة وبيَّ إن قرأ الكتا ،معسولة واعًدا إياه بمكافآت جزيلة

 

بينما "دانيآل" يفكر في الرد   ،ر المشهديال لنتصوَّ إننا لسنا بحاجة إلى خ 
"بيلشاصر". غطَّ   على  المكانالصمت  المذعورين.    ،ى  من  ألف  شغله  الذي 

ت، والشحوب  م  ج   قد لُ   ،التي كانت تهزأ باإلله الحي  ،ألسنة المستهترين السكارى 
   ار سماع كلمة رجل هللا. يعلو الوجوه. الجميع في انتظ

كال  "دانيآل"  البدأ  عطايا  رافضا  كلمات   ،ملكمه  من  نقيض  بكلمات على 
يلهث وراء عطاياالمنج   إنه ال  المحترفين.  يقد     ،مين  أرضية  ائلة. ال  م وهبات 

 مقابل حفنة من المال. ،تفسيره
 

الكلمات  أن هذه  أدنى شك  الحشد   ،ال يوجد  وانطباع على  لها وقع  كان 
عندما يظهرون عدم   ، األمناءمن رجال هللا  ،ث في أيامنادالمستمع، مثلما يح

مادام "دانيآل" سُيعلن الحق، فهو ليس في حاجة   اهتمامهم بإكرام العالم لهم.
 ى ليتجنب الكالم المؤلم.ر  شت  ليقول ما يريده المستمعون، وال يُ  ،أن يأخذ رشوة

 

فاهلل العلي أعطى أباك "نبوخذ نصر"  أنت أيها الملك  "وبدأ "دانيآل" قائال:   
 .(18عظمة وجالال وبهاء )ملكوتا و 

 

يملك  ما  بكل  م دينا  نصر"  "نبوخذ  منه،    ،كان  أعظم  هو  الذي  العلي  هلل 
أمام و  فعل   عن ممارسة سلطته.  ه الذي كان مسئوال  ما  بيلشاصر"   " يا  فانظر 

مبراطورية لم تعد  واإل  ًا،مشارك  اً أو وصي  اً وأنت ال تعدو أن تكون ملك  الرب به.
 نصر". في أيام "نبوخذ ،كما كانت
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هللا بها أباه؛ حتى علم   ر "بيلشاصر" بالطريقة التي أذلَّ ذك   ابتدأ "دانيآل" يُ  
 (.21من يشاء ) اأن هللا العلي سلطان في مملكة الناس، وأنه يقيم عليه 

 

إنسان في  فت كما لو كنت أعظم  بيلشاصر، تصرَّ يا  ن دانيآل يقول له: "إنك  أوك
وهللا أعظم منه. إن هللا هو الذي أعطى  الوجود، مع أن أباك كان أعظم منك،  

. صحيح أن جميع رعاياك مسئولون  فاذكر أنه يوجد إله علي    ،كل شيءأباك  
ويستطيع أن يأخذ    ،فقد أعطاك الكل  ؛أمامك، لكنك أنت مسئول أمام هذا اإلله

لقد عرفت  يا "بيلشاصر" كيف   منك كل شيء، بما في ذلك عقلك، وبكل سهولة.
أباك  أذلَّ  خضعهللا  حتى  وكأنك    ،،  وعشت  الدرس،  هذا  من  تستفيد  أن  وفاتك 

حت وسبَّ   ،مت على إله السماءوتعظَّ   ،وتماديت في الشرور  .غير مسئول أمامه
والحجر والخشب  والحديد  والنحاس  والذهب  الفضة  وال    ،آلهة  تبصر  ال  التي 

مُتكتسمع وال تعرف. انظر يا "بيل وله   ،شاصر"، لقد احتقرت هللا الذي بيده ن س 
وكتبت هذه الكتابة على    ،لهذا أتت تلك األصابع.  (23ده )ولم تمج     ،كل طرقك

 إنها رسالة من هللا. .الحائط
 

  -في الكتاب المقدس-فالكبرياء    ،إن "بيلشاصر" قد دين من أجل كبريائه
ر. فهو شخص متكب     ،ام هللاهو عدم الخضوع والسجود للرب. من ال يتَّضع أم

الذي ال   ،راقائه متكب   ربما ال يبدو لرف  القلب  أمام جيرانه متواضعا، لكن  وُيعتبر 
هللا،   أمام  راكعا  خاشعا  له؛يسجد  مجحد  هو  متكب    بل  قلب  الرجال هو  إن  ر. 

 أولئك هم في طريقهم إلى جهنم.  ،والنساء الذين يتَّصفون بهذه الصفة
 

 .يةلكن لم تكن تلك هي القض  ،ا في كبائر الخطايا"بيلشاصر" كان غارق
كطفل إليه  يأت  لم  الحي.  باهلل  عالقة  له  ليس  أنه  المشكلة  يدعه   .كانت  لم 

 حتى وصل إلى أن يهزأ باهلل.  ،ته. استمر في عناده بال هوادةايملك على حي
 . ىلقد تخطَّى الخط الُمخف  

 

، ًا يوصلك إلى الجحيمطريقأن تختار    بحاجة  ت  لس  :ونعود ونكررها ثانية 
 ، لكي تصل للجحيم. لحالي لفترة طويلةبل أن تبقى في طريقك ا
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)تضمَّ  مختلفة  كلمات  ثالث  الحائط  على  الكتابة  منها 25نت  واحدة   ،)
ى"، وبعدها كلمة: "ت    ،كتبت مرتين: "منا منا" ى أحص  وتعني    ،ْيل"ق  بمعنى "أحص 

وهي   ،م"سَّ ق  رف العطف، وتعني "يُ ن" مسبوقة بحيْ رس  ن"، ثم جاءت كلمة "ف     "وُ 
 جمع. في صيغة ال

 

الكلمات  "دانيآل"  أقر  األخرى   ،هذه  بعد  المفردة   ،واحدة  وليست   ،بصيغتها 
 ن     بالصيغة التي ُنق شت بها على الحائط، فما كتب هو: " أحصى، أحصى.. وُ 

ى الفحو    لكن  ،غير المتَّضع  ، وذلك كل ما أراد هللا أن يقوله "لبيلشاصر"  .م"سَّ ق  ويُ 
 ل"، رجل هللا. الكامل لمعناها سيوضحه اآلن "دانيآ

 

 ر معناها لـ "بيلشاصر" الملك: بدأ "دانيآل" يفس   
الرب يريد   .، ألن أيامك معدودة أيها الملك "بيلشاصر"يحص  أُ   يحص  : أُ ""منا منا

ى   ،وُينهي مملكتك الشريرة. لقد انتهت فترة ُحكمك   ،أن يوق ف ُملكك واآلن أ حص 
)هللا وأنهاه  ملكوتك  وُ يْ ق  "ت    .(26  فوُ ا  ي  نت     ل":  بالموا ين  دت  "بيلشاصر"   ج 

فوجدك   هللا،  و  ن ه  حياتك  في  عملت ه  ما  كل  فرصةقد  ناقصا.  كل    ، رفضت 
صباكأعط   منذ  لك  إليه.    ؛اها  تأتي  قدَّ لكي  دعوة  كل  هللا  سجَّل  لك؛ قد  مها 

 ست ها. ولكنك دُ  ،لتخضع
 

كتبت كلمات تأبينك على الحائط. الشك أنك    ،األصابع التي أرسلها الرب
ورأيت خطاياك الُمخيفة   ،عندما كتبت األصابع ذلك  ،ترجعت حياتك الماضيةاس

وكبرياءكعل  والمُ  تك  ق ْسو  وتذكرت  أسأت   ،نة،  التي  الطويلة  والساعات 
الرب و ن حياتك   ر والعربدة التي كنت فيها.كْ ى والسه استخدامها، وحالة الفوض  

بدايت نهايتهامن  حتى  وُ   ،ها  و نا.  لها  يجد  ن د  ج  لم  هللا اقصت  معايير  أمام  ة 
(27). 

 

يعتقد األشرار    ؛ب مباشرةهللا ال يتجاهل من يستهزيء به، وعندما ال يعاق  
يعاقبهم لن  هللا  ى  .أن  ينس  هللا ال  وتحد     ،لكن  استهزائهم  كل  ن  يز  في   ،يهمإنه 
للمسيح. هناك رفض وأهمل    ،ل لكل خاطيءج  موا ينه. هناك س   ليأتي  الدعوة 
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مرات  ج  س   بعدد  استجابتهل  ة  عدم  مبيَّ   ،الجادَّ بالتوبة،  هللا  من  ألمر  فيه  نا 
اإلنجيلاستخفَّ   من  ببشارة  خاصة  وبصفة  المقدسة،  باألمور  استهزأ  ومن   ،

 رفض لطف الخالق. األفعال كلها مسجلة، كتبها هللا بأصابعه.
 

أنا لي  ليس  الكالم  هذا  البعض  أكون    .يقول  أن  أريد  ال  آخر،  ويقول 
الناس أريد أن أكون متطرفا  .مختلفا عن  إن   يجبرني على ذلك؟  الذي  ما  .ال 

باهظ هناك   ؛الثمن  متعصب.  إني  أو  غريب،  شخص  إنني  سيقولون  فالجميع 
 الكثير والكثير من تلك التعليقات.

 

 ة كتابوتظهر ال  ،كل هذه يسمعها ويتذكرها هللا الدائم الوجود. ويأتي الوقت
 ."لقد انتهى يوم العبث" :ائطحال ىعل

 

ستُ  "بيلشاصر"  يا  مملكتك  أن  فتعني  ْين"  "وفرس  عليها م  سَّ ق  أما    ويستولي 
  .(28ي وفارس". ستؤخذ المملكة منك وتعطى آلخرين )د"ما

 

 لم يتوقف األمر عند فقده لتلك المملكة، لكنه فقد ملكوت هللا نهائيا. 
  

اتهاما مشابها كهذا ضد اليهود. قال إنهم    ،حه الرب يسوع المسيلقد وجَّ 
وكان عقابهم   ؛وفي النهاية رفضوا ابن هللا  ،ورجموهم وقتلوهم  ،رفضوا األنبياء

 (. 43 – 33: 21أن هللا يأخذ الكرم منهم ويعطيه آلخرين )متى
 

لليهود التحذير  نفس  بولس  الرسول  كرر  رسالة   ،كما  رفضوا  عندما 
بعناد امتيا اتهم  حذَّ   . رامرارا وتكرا   ،اإلنجيل  بأن  لألمم    ىط  عتُ و ستؤخذ منهم  رهم 

الشيء50  –  44:  13)أعمال نفس  ويحدث  اإلنجيل    ،(.  يرفضون  من  لكل 
وتكرارا  ،بعناد يقول  .مرارا  الوحيدة  :لهم  فالرب  الرسالة  ترفضون  رأيتكم    ،"إذا 

 ذ رفضون إالتي فيها خالصكم، فإنني سأدينكم وآخذها منكم، وإن طلبتم التوبة تُ 
 (. 17:  12)عبرانيين  "بدموعال تجدون للتوبة مكانا، حتى وإن طلبتموها 

 



 81 

الُمخف ى في طريق الالعودة  ر  ب  لقد ع   الخط  انتهى كل شيء    ."بيلشاصر" 
ينتظره  ما  كل  الرحمة.  فيها  يجد  فرصة  هناك  ليس  العنيد.  للشخص  بالنسبة 

 (. 27: 10" )عبرانيين ..وغيرة نار ،" قبول دينونة مخيف :اآلن
 

 . .هناك وقت ال نعلمه
 . .هفي مكان ال نعرف 

 . .فيه يتحدد مصير اإلنسان
 ..هل في المجد أم في الندم واليأس والهوان

 ..هناك خط ال نراه
 . .في طريق طويل سرناه

 . .فيه خط ُمخف ى في مكان
 . .يفصل بين غضب هللا وصبره في آن

 . .خط غامض هللا أخفاه
 ..ي دنياه يعترض طريق اإلنسان ف 

 ..من ع ب ر الحد دون طاعة وإذعان
 ..لهلك وسط أتون متقد بنيران

 .. إلى من لم يزل في الكبر والجاه
 . .ليعلم أن صبر هللا له مداه

 .. متى وأين ينتهي الرجاء واألمان
 . .متى وأين تبدأ حدود اليأس والحرمان

 . .ذا الجواب من السماء يأتيك بمعناه
 دت ولم تطع أمر هللا.. إليك يا من ابتع

 ..يوم فعد لإليمانمادام الوقت ُيدعى ال
 . .مه للرب قربانوقد    ،ي القلبإياك تقس   

 

 
 



 82 

 داريوس  
األرضية بات  لله  "دانيآل"  احتقار  الرغم من  أمر   ،على  "بيلشاصر"  أن  إال 

لقد انتهى كل    .(29ألن "بيلشاصر" علم أنه قد سمع الحق )  ا؛أن يعطوه إياه 
المهشيء في     31  ،30  دألعداباب  يفترة قصيرة جدا، وينتهي ذلك األصحاح 

 .بتقديم شخصية خامسة، هي شخصية داريوس
 

ا الليلة  نفس  لتحارب  لفي  "نابونيدوس"  قوات  خرجت  "دانيآل"،  فيها  تكلم  تي 
"بابل". حدود  على  المتمركزة  وفارس"  الفارسي"  حف   "مادي  "كورش  لكن 

 ه تكتسح "بابل" وتسيطر عليها.بسرعة، وفي الصباح كانت قوات
 

بقة. افي الليلة الس  ،الذي كان يهزأ ويزدري بالرب  ،ر" الملكتل "بيلشاصقُ 
القصر في  هامدة  جثة  أصبح  حتى  ساعات،  سوى  يمض  سمع    ،لم  أن  بعد 

 دينونة الخالق.
 

"دانيآل" به  تنبأ  ما  تحقق  هذا    ،لقد  تاريخ  يحكم  الذي  هو  هللا  أن  وتأكد 
 العالم. 

 

ا هو  اها  يُ للرأس  الطريقذهبي  ح  والذراعين  ،فس  ونرى   للصدر  الفضيين. 
 . وهو ابن اثنتين وستين سنةداريوس" يعتلي العرش "
 

نقش كلمات من الذي يعرف متى يقول هللا لإلنسان: خطية أخرى وبعدها تُ 
 وتكون نهايتك؟ ،القضاء على الحائط

 

ذه الليلة ُتطلب وحينئذ تسمع صوتا مرعبا من السماء قائال: " يا غبي، ه
 . (20:  12نفسك منك " )لوقا

 

" اطلبوا الرب مادام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل 
يُ  ألنه  إلهنا  وإلى  فيرحمه  الرب  إلى  وليتب  أفكاره،  " ث  كْ اإلثم  الغفران  ر 

 (. 7، 6:  55)اشعياء
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 بع الفصل السا
 ي جب األسودف

 

 برجاء قراءة األصحاح السادس
ت التاريخيـة فــي ســفر ذا األصــحاح نكـون قــد أتينــا إلـى آخــر األصــحاحابهـ

 ؤى النبوية.دانيآل، لنبدأ بعده الر 
 

يعتبر هذا األصحاح السادس من أكثـر أصـحاحات الكتـاب المقـدس معرفـة 
م  لدينا؛ وال يحتاج إلى أيَّة مقدمات. إنه يسـج ل حـدثا وقـع لــ"دانيآل" بعـد أن تقـد 

هـذا  ول كان شابا في الرابعة عشـرة مـن عمـره، وفـيبه السن. في األصحاح األ 
لمتقدمة كما كان في شـبابه، مخل صـا األصحاح نستطيع أن نراه في هذه السن ا

 أمينا للرب.
 

مضت وانتهت إمبراطورية "بابل"، وُقهرت أمام قوة "مادي" و"فارس". صار 
 حلم "نبوخذ نصر" حقيقة واقعة.

 

ى  رت األســرة الحاكمــة، واعتلــ  "داريــوس" العــرش، وأصــبح الحــاكم األول تغيــَّ
نصر" فـي ُحلمـه. كـان داريـوس اطورية العظيمة الثانية، التي رآها "نبوخذ لإلمبر 

ل بقـاؤه فــي الحكـم لفتـرة طويلـة، وجــاء  فـي الثانيـة والسـتين مـن العمــر، ولـم يطـُ
 بعده "كورش" الفارسي حاكما للبالد لفترة وجيزة.

 

 مكيدة إلبادة "دانيآل"
 صحاح السادس إلى ثالثة أقسام:يقسم األ 

 .9-1ادة "دانيآل" في األعداد : مكيدة إلبالقسم األول
أن   بعد  "داريوس"،  واجهت  التي  الصعبة  المهام  تبي  ن  األولى  األعداد 

اعتلى عرش اإلمبراطورية، وأراد أن ُيضفي عليها كيانا جديدًا. كانت الصعوبات  
ل  ي على المملكة  اإلدارية أول هذه المهام، وسرعان ما تع امل معها، إذ نراه ُيو 
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)واليًا( يكونون على المملكة كلها. وعلى هؤالء ثالثة    ( 1)ة وعشرين م ْزُربانامئ
خسارًة  الملك  ُتصيب  فال  الحساب؛  إليهم  )الوالة(  المرا بة  د  ي   ل تؤ  و راء؛ 

الو راء2و1) وكان  الطريقة   -بالتالي   -(.  بهذه  نفسه.  الملك  أمام  مسئولين 
الوقت   المطلق، وفي  "داريوس" بسلطانه  الحاكمة احتفظ  السلطة  تكن  لم  ذاته 

 .بعيدة عن الشعب
 

كان "دانيآل" أحد الـو راء الثالثـة، وفـاق "دانيـآل" علـى الـو راء والمرا بـة،  
(. كـان هنـاك اتجـاه لتغييـر 3حتى فكَّر الملك في أن ُيول  ي ُه علـى المملكـة كلهـا )

صــل هــذا التعــديل ُيعطــي أحــدهم رتبــة أعلــى، ربمــا يتو يــع الرتــب الحكوميــة. 
 صاحبها إلى أن يكون نائب الملك.

 

كيف لدانيآل، وهو واحـد مـن المسـبيين، أن يصـير ذا شـأن كهـذا فـي هـذا  
ــأنه وســـط األســـرة الحاكمـــة  النظـــام الجديـــد؟ كيـــف يمكـــن لشـــخص كـــان لـــه شـ

الحاكمــة التــي المقهــورة، أن يكــون فــي تلــك المكانــة العاليــة فــي حكومــة األســرة 
 قهرتها؟

 

ــ  ــدو ألول وهلــ ــؤال يبــ ــســ ــتحيال، لكــ ــعبا ومســ ــيط. إن ة صــ ــواب بســ ن الجــ
اإلمبراطورية التي سقطت، مثلهـا مثـل أي إمبراطوريـة عظيمـة أخـرى هـي أيضـا 

 سقطت.
 

لجـاد؟ وفان الرفاهيـة فيهـا أغـرق العمـل اماذا تتوقع إلمبراطورية فاسدة، ط
 انعدمت فيها المباديء، و اد فيها العهر والضالل؟

 

لء جيـوبهم  نا، كل مـا يهـم العـاملين فيهـا مـ  كان منا  "بابل" األخالقي متعف 
 لرفاهية أنفسهم.

 
م علــى القــوم، وهــو دون الملــك فــي الرتبــة، وهــي كلمــة  (1) الم ْزُ بــان: الفــارس الشــجاع، المقــدَّ

بة، جمعها: )م    ر ا بة(. معرَّ
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ــوش ال يشــغل أفكــارهم ســوى   ــاذا تقــدر أن تصــنع جي  !"الثــراء الســريع"؟ م
 نفسهم لكسب ُيشعرك باشمئزا  ال ُيطاق.خلعوا ورعهم، كرَّسوا أ

 

ال ُيغي  ر المنـا  األخالقـي. ولـم يكـن  -في حد ذاته  -إن تغيير رجال الدولة 
نهم، سـيختلفون عـن سـابقيهم  هناك ما يضمن لـ"داريوس" أنَّ المرا بة الذين عيـَّ

أردأ مـنهم؛ يهتمـون بمصـالحهم الشخصـية  في الحكومة البابلية، وربما يكونون 
ــذا كــان لزامــا أكثــر  ــة؛ ل ــديهم مــن اهتمــامهم باإلمبراطوري ــه أال يضــع فــي أي علي

ن يكــون موضــع ثقــة، أمينــا علــى الخزانــة  ســلطة علــى المــال العــام؛ فبحــث ع مــَّ
شية أن تنهار إدارته وتتمزق.  العامة، خ 

 

د الرجل الذي يح  ج  تاجه فـي شـخص "دانيـآل". لقد تأكد "داريوس" من أنه و 
ى أو ُيشـتر  إن روحانية ذلك الرج (. ُيقـال 3ى)ل، قد ضمنت أنه ال يمكـن أن ُيرشـ 

اليوم أن لكل رجل سعرا، لكن "دانيآل" ليس من أولئك. لقد حكـم خـوف هللا قلبـه 
ــم تكــن  ــك. أمانتــه ل ى وفيــا للمل ــه؛ ألنــه ســيبق  وُيمكــن دون شــك أن ُيعتمــد علي

 نة.انيآل امتيا  أخالقي، وروح استقامة بال شائبحاجة للتأكيد. كان لد
 

أصبح "دانيآل" حائال مانعا، بين الرؤساء وبـين السـطو علـى المـال العـام.  
، يــدركون تمامــا أن business worldمــن لهــم نشــاط فــي مجــال األعمــال 

العــاملين بدقــة وأمانــة فــي مباشــرة أعمــالهم، كثيــرا مــا يواجهــون بطــش وقســاوة 
اعين وراء الثـ  ومطاردة بعض من راء السـريع، الـذين رجال األعمال األقوياء السـَّ

دركوا طموحـاتهم الشخصـية، ولـو أد ى ذلـك إلـى تـدمير ُجل  همهم، أن يحققوا ويـ
 وإبادة رجال األعمال األمناء األصغر منهم.

 

بــنفس الطريقــة فــإن  المئــة والعشــرين مر بانــا، والــو يرين اآلخــرين، كــانوا  
لَّة عل  ِ طريق للفساد، لكنهم ى "دانيآل"، ليتخلَّصوا منه؛ كي ُيفسحوا اليطلبون ع 

ا أن يجــدوا علــة وال ذنبــا؛ مــادام مؤديــا جيــدا لمهامــه أدركــوا أنهــم لــن يســتطيعو 
ه فــي العمــل بــال لــوم؛ يقــدم لكــل شــعب الــرب مثــاال  ومســئولياته. كمــا أن  أداء 

ا لـم تكـن أمـامهم فرصـة للشـكوى ضـده؛ كـان علـيه م أن يـدب  روا يحتذ ى بـه. ولمـ 
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كيدة تكون كفيلة بأن تقضي عليه، وتزيحـه مـن مكيدة من نوع مختلف تماما، م
 الطريق، مرة وإلى األبد.

 

لــم يكــن لــديهم شــك فــي إخــالل "دانيــآل" للملــك "داريــوس"، وفــي الوقــت  
ذاته، إنهم يعلمون مـدى طاعتـه وإخالصـه إللهـه. فـإذا ُوضـع فـي موقـف يحـتم 

 !ك وإلهه، فأيهما سيختار؟عليه االختيار بين المل
 

تار إلهـه. كفـة هللا راجحـة. بهـذا المنطـق أن "دانيآل" سـيخإنهم على يقين   
بدأوا يشحذون طاقاتهم ليوقعوا "دانيآل"؛ فيسقط في مخالفة ألوامر الملك وُيطرد 

   خارجا، ويتم التخلص منه.

ْن ُيناضــل مــن أجــل األمانــة والعــدل، فهــو حتمــا يقــف فــي طريــق كــ ل إن  مــ 
شرار من كل جانب. حينئذ ال يقف خائن سالب حقوق الغير؛ فُتحيطه كراهية األ

اليدين، بل يحاول جاهدًا أن يجعل هذا التقي الطـاهر اليـدين، فـي   الشر مكتوف
وضع يحت  م عليه أن يختار: إم ا أن يكـون ُمخل صـا إللهـه؛ فيفقـد أسـمى المراكـز 

ــى كــل شــي ء مــاد ي ويفقــد شــهادته جاهــا وكــل شــيء مــادي، أو أن يحــافظ عل
 المميَّزة.

 

ق وأكاذيــب، وهــي نفســها التــي  الكائــدون اســتخدم   أدوات الشــر، مــن تملــه
استخدمها الشيطان في جنة عدن، وما ال يستخدمها اليوم. لقد أخبـر الشـيطان 
مة، سـتكون هـي وآدم مثـل هللا،  حواء، أنها بعصيان هللا واألكل من الثمرة المحرَّ

 شر، مؤكدا لها بأنها لن تموت.عارفين الخير وال
 احها دائمًا.خطة ثبت نج !أكاذيب !تملق

 

إن  المقترحــات التــي اقترحهــا المرا بــة والــو يران علــى الملــك، كانــت دون  
شك ُمشبعة لغروره، فهو الممثل الوحيد على األرض ألي آلهة، وكل من يطلـب 

فــي جــب األســود  طلبــة، حتــى ثالثــين يومــا، مــن إلــه أو إنســان إال منــه، ُيطــر ح
(7.) 
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يــن ولــم   ترفــع إلــى اآللهــة المختلفــة  يحــر  م، والصــلوات التــيلــم يمنــع أي د 
يمكن أن تسـتمر كمـا سـبق، إال أن كـل تلـك الصـلوات والطلبـات، يجـب أن تقـدم 

 عن طريق "داريوس".
 

لقــد جعــل "داريــوس" نفســه موضــع عبــادة، وأنكــر علــى أي إنســان حريــة  
 ألي إله كان، إال لذاته.تقديم الصلوات والتعبد،  

 

ـــ"داريوس" العديــد مــن األســباب ة والــو يرين، قــد الشــك أن المرا بــ  موا ل قــدَّ
القويَّة لتنفيذ هذا القرار. أقنعوه بأن هذا سيكون عامال على وحـدة اإلمبراطوريـة 
ي احتراما وإجالال للنظام الملكي الجديد، وقـد كانـت هـذه مبـررات  الجديدة. سُيعط 

 اع ملك مغرور بإصدار هذا المرسوم الملكي.كافية إلقن
 

لو كان ذلك الملك حكيما الشتمَّ فورًا رائحة الوشاية، لكن التمل ق له تـأثيره  
العجيب، فهو يزيد من كبرياء اإلنسان ويعميه عن الحقيقة. فانخـدع "داريـوس" 

 بكالمهم الم ل ق.
 

. لــم يكــن كــان "داريــوس" يســمع موظفيــه، يقترحــون عليــه أن يكــون كــاهلل 
ــه  و ى خطــوة لتألي ــراح ســ  ــد مــن ذلــك االقت ى فــي العدي ــذي تفشــَّ ــوك، األمــر ال المل

ق يغفـل تفاصـيل فـي غايـة األهميـة، فـال اإل مبراطوريات القديمة. لقد جعله التملـه
عجـــب أن  األســـفار المقدســـة، وبالتحديـــد "ســـفر األمثـــال"، يـــتكلم بصـــراحة ضـــد 

" )امثالاللسان المتمل  ق "يا ابني إن تملَّق    (.10: 1ك  الخطاُة فال ترض 
 

 اصيل الهامة التي أغفلها الملك؟التف ما هي
كـذب واضـح؛ فلقـد  7كان على الملك أن يدرك أن الكلمات التـي فـي عـدد  

كان االدعاء أن جميع و راء المملكة قد تشاوروا أن يضعوا أمرًا ملكيا. لو كـان 
ــآل"، أعظــم و   ــم يكــن "داني ــاذا ل ــك األمــر كــذلك، لم ــد وضــع ذل ــه، حاضــرا عن رائ

رحـات، فلمـاذا لـم كل كبار الموظفين قد وافقوا علـى تلـك المقت  لو كان  !االقتراح؟
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مها رئيســهم؟ إن مثــل تلــك األفكــار كــان يجــب أن تمــرَّ فــي ذهــن "داريــوس"،  يقــد  
 لكنه فيما يبدو لم يفعل؛ فاعتمد المرسوم دون مشاورة و يره األول.

 

ره الملــك، و وفقــا لشــريعة "مــادي وفــارس  إن "، أصــبح قانونــا نهائيــا، ال يغيــ 
ل فيــه، تســبَّب فــي إشــعال ثــورة هائلــة  فــي اإلمبراطوريــة. لــم يكــن "داريــوس" عــدَّ

 ُمهيًَّئا لمثل تلك الطواريء، خاصة وأنه في بداية ُحكمه.
 

لقد رأينا من قبل كيف أن أْمر "نبوخذ نصر"، بالسجود لتمثـال الـذهب كـان  
اثل. إن  إمبراطورية يَّة التقيَّة فقط، واآلن نحن أمام موقف ممسببًا في أذى البق

ا هذا المرسوم الملكي، وال تتأثر به، فشعبها بطبيعـتهم "مادي وفارس" ال يزعجه
وثنيون، يعبـدون آلهـة متعـددة. لكـن األمـر يختلـف بالنسـبة لــ"دانيآل"؛ فشـريعة 

وبـين هللا، سـوى هللا هللا تمنعه مـن أن ينحنـي إلنسـان، أو يعتـرف بوسـيط بينـه  
 يــق ُيرضــي فيــه الــرب، وفــي نفــس الوقــت يطيــع أمــرنفســه. لــم يكــن أمامــه طر 

ـــ"يهوه" وصــلَّى، فحتمــا  الملــك. لقــد كانــت الورطــة شــديدة، فــإن ســجد "دانيــآل" ل
سيتعرض للعقاب، وإن لم يستمر في عبادة إلهه سوف يفقد روحانيته بالتأكيـد؛ 

 وبالتالي سيفقد نزاهته.
 

ا فُيقتـل، أو  كان عليه  أن يكـون عابـدا للـوثن  أن يختار، إم ا أن يكـون تقيـ 
 !!ويحيا

 

أي ا كان االختيار، فقد بدا كما لو كان األشرار هـم المنتصـرون، فبعـد قليـل  
ى  إما سـينتهي "دانيـآل" إلـى األبـد، أو يبقـى "دانيـآل" الـذي ضـحَّى بمبادئـه وتخلـَّ

 يخسروا. عن صفاته السابقة. يبدو أن المتآمرين لن
 

 دانيآل في جب األسود
سنســميه: "دانيــآل فــي جــب  17-10ا فــي األعــداد ي مــن أصــحاحنالجــزء الثــان

   األسود".
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ِ  أيــة عالمــة   ــد  إذ علــم "دانيــآل" بتوقيــع المرســوم الــذي لــن ُينســخ، لــم ُيب
خــوف أو اضــطراب، كمــا يفعــل معظمنــا. فلــو صــدر اليــوم مثــل هــذا األمــر؛ تــرى 

يـارة بعضـهم قلـوبهم، بأسـوأ أنـواع االنفعـاالت. يسـرعون لز الكثيرين وقد امـتألت  
 وا إلى أقرب مطار، أماًل في الهجرة.البعض أو يحاولون جاهدين أن يصل

   !لكن ماذا فعل "دانيآل"؟

ــه بصــورة  ــادة فــي تقــوى، وواصــل حيات ــابع الســير فــي طريقــه المعت ــد ت لق
 ك.. لم يتغير.(. لم يهتز.. لم يتحر 10طبيعية، "كما كان يفعل من قبل" )

 

ر رجـل هللا. لقـحتمًا تغيَّرت الظـروف، لكن  د اعتـاد أن ُيصـل  ي إلـى هـا لـم ُتغيـ  
ي   هللا ثالث مرات يوميا. لقـد فعـل ذلـك ونوافـذه مفتوحـة تجـاه "أورشـليم". لقـد بقـ 
ب ي  منهـا، ولـم يـنس وعـد  في السبي وقتا طويال، لكنه لـم يـنس المدينـة التـي سـُ

 ائيل"، ويبني "أورشليم" ثانية.هللا أنه سُيرجع "إسر 
 

 !أن يصل ي عالنية؟ـ"دانيآل" كيف أمكن ل
ألم يعل  منا ربنا أن نذهب إلى مخادعنا، ونغلـق البـاب، ونصـل ي فـي الخفـاء  

 (.6: 6ألبينا السماوي؟ )متى
 

ــة   ا فــي إمبراطوري مــ  ــا ُمه  ــا حكومي يجــب أن نتــذكر أن "دانيــآل"، كــان موظف
ة يتـه، ومـن غيـر المحتمـل أنـه كـان يتمتـع بخصوصـيشرقية، فالخـدم يجوبـون ب

ته وتكريسه للرب في الخفاء. واآلن بصورة كبيرة؛ فلم يكن ممكنا أن يجعل عباد
فــإن الجواســيس منتشــرون حولــه، يرصــدون حركاتــه؛ بقصــد اكتشــاف اســتمرار 

 عالقته بإلهه، في فترة األمر الملكي؛ ليشكوه إلى الملك.
 

ه فـاخرا، لكنهـا لـم تكـن سـر ا. إن مواصـلة صـالتإن عبادته للـرب لـم تكـن ت 
ثالث مرات فـي اليـوم، يركـع رجـل هللا  كعادته يعني أنها ال يمكن أن تصبح سر ا.

ويسجد على وجهه أمام هللا، كما كان يفعل دائما. إن التهديـد بـالموت، ال يعنـي 
فَّ عــن عمــل شــيء صــحيح، فــال يــزال الصــحيح صــحيحًا. ربمــا  أنـه يجــب أن يكــُ
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ر. وكتت مـا أكـدنا مـن قبـل، فـإن واجبنـا فـي غير الظروف، لكـن ثوابـت هللا ال تتغيـَّ
ف عــن عمــل  الحيــاة، هــو أن نعمــل الحــق حتــى وإن ســقطت الســماوات، وال ن كــُ

 الصحيح. فال يزال الصحيح صحيحا، والتبعات مسئولية هللا.
 

م في السن، أن يبقى ثابتـا هكـذا؟  لـك وُيظهـر ت !لكن، كيف يمكن لرجل تقدَّ
 الشجاعة، وهذا اإليمان؟

 

ــك الصــفا  ــأتي بــين إن  تل ــاة اإلنســان، لكنهــا ت ال ت حاها فــي حي ليلــة وضــُ
د نفســه طيلــة حياتــه علــى أن يقــول: )ال( للشــر؛  نــت لــدى "دانيــآل" ألنــه عــوَّ تكوَّ

 فأمكنه أن يعمل ذلك أيضا في األوقات الصعبة.
 

دس، فعلينـا أن نقـرأ إن كن ا نريـد تفسـيرا للعـدد العاشـر مـن األصـحاح السـا 
 ألصحاح األول.أوال العدد الثامن من ا

 

في العدد الثامن نجد صبي ا في الرابعة عشرة من العمر، قد "جعل في قلبـه  
أال يتــنجس..". ففــي شــبابه رفــض "دانيــآل" أن يفعــل شــرا صــغيرا نســبي ا. ومهمــا 

ه علي  ها ثابتا: "ال"كانت الشرور التي قابلها في سنوات عمره التالية، كان رده
ى "دانيـآل" قاعـدة    مـة )ال(، لكـل مـا راسـخة، وحفـر بحـروف بـار ة كللقد ب نـ 

 هو خطأ.
دهـا   إننا في كل مرة نقول )ال( للخطية؛ تصبح لدينا قدرة أكبـر علـى أن نرد  

 في كل مرة تالية.
 

 !!حذار أن نستسلم؛ فتضعف مقاومتنا للشر 
لحقيقي بالنسبة لـ"دانيآل" كان غرفـة أال تتفقون معي في أن  ُجبَّ األسود ا 

ذ أمــر الملــك؛ فــإن  نومــه.  الحيوانــات المفترســة ســوف لقــد عــرف أنــه إن لــم ينفــ  
 تبطش به وتمز  قه، فيفقد حياته؛ لكنه بذلك لن يفقد شهادته للرب.
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ل أن يحـافظ علـى حياتـه، ويفقـد   وكمـا الحظنـا مـن قبـل، فـإنَّ الشـرير ُيفضـ  
ه للصــالة، للشـك فـي أنَّ "دانيــآل" كلمـا جثـا علـى ركبتيـ شـهادته. ال يوجـد مجـال

 نتخيَّل ما كان يجول بخاطره: تعرَّض إلغراء شيطاني. يمكننا أن
 "!"لماذا ال تأخذ األمور ببساطة؟

 "انظر لوضعك الذي أنت فيه اآلن واالمتيا ات التي تتمتع بها."
 لملك.""انظر إلى السلطة التي ستستمر في ممارستها إن أطعت أمر ا

 طوال الثالثين يوما اآلتية.""أم  ْن مستقبلك، بأال تصل  ي للرب 
ي بكل مستقبلك مدى الحيـاة، مـن أجـل التمتـع بهـذه الفتـرة القصـيرة  "لماذا ُتضح  

 من الصالة؟"
دت عليها؛ التي قد  ل   في قلبك فقط إن أردت. لماذا ُتصل  ي بالطريقة التي تعوَّ "ص 

ف، فتفقـد حياتـك؟ هـل هـو موضـوع مبـدأ؟ هـل يسـتحق  تكون سـببا فـي أن ُتكشـ 
 األمر ذلك حقا؟"

 "إذهْب بعيدًا عن عيون الجواسيس، وصل   ما شئت."
 "!"لماذا تترك فرصة، ليشاهدك الناس وأنت تصل  ي؟

 "ابتعد عن الخطر، وبعد ثالثين يوما، افعل ما بدا لك."
صـباح وفـي وسـط البد أن مثل هذه األفكار، قد غ ز ت عقل "دانيـآل"، فـي ال

ال فــي ذهنــه، ألــف  ســبب معقــول، يــؤدي إلــى النهــار وفــي المســاء. البــد أن جــ
عه بت ْرك ما كان يريد أن يعمله. من يـدري مـدى اإلرهـاق، الـذي كـان يعانيـه إقنا

 "دانيآل" من جرَّاء هذه اإلغراءات اليومية المتكررة؟
 

غـراءات القويـة هناك العديد من أقويـاء اإليمـان، يصـمدون ثـابتين أمـام اإل
ومتهم. وهذا أسلوب من أساليب عمـل الشـيطان المفاجئة، لكن ربما تضعف مقا

 (.25: 7يرهق "قديسي العلي" )دانيآلل
 

إن الشيطان على علم بأن قطرات الماء المتتالية المنتظمة تذيب الصخر؛ 
ر  لذا فكثير من إغراءاته ليست عنيفة، وفي الوقت ذاته خبيثة ورقيقة. إنـه يكـر  

إلى أن تترك تأثيرها في الذهن. إنه يـزرع نفس االقتراحات الشريرة مراًرا وتكراًرا،  
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اإلنســان أفكـاره، مؤكــدا أنَّ خطيـة معينــة ال تضـر، ويحــاول جاهـدا أن يثبــت  فـي
أنها نافعة مفيدة، فهو قادر على أن يظهر في شبه مالك نور. المـؤمن األمـين 

ْل،  ي   ويبقى ثابتا في شهادته. ال تنهار مقاومته أمام تلك الح 
 

يـآل"، وكـان "دانيـآل" مع رَّضـًا كـل يـوم الشيطاني مـع "دانلقد فشل األسلوب  
لضــغوط تجربــة حقيقيــة، كانــت هــي جــب األســود. لكنــه صــمد وقــال )ال( للشــر، 

 (.10وجثا على ركبتيه وصل ى شاكرا إلهه، كما كان يفعل دائما من قبل )
 

ــا ــآل" إيمان ــآل" هــو هــو ال  رأى الجواســيس فــي "داني ــز. "داني راســخا ال يهت
ل  وال يتغيَّر.  يتبدَّ

 

أال تتفق معي أن رفضه للخوف من هذا التهديد، وعـدم استسـالمه ألفكـار 
 الشيطان الهادمة؛ كان معجزة أكبر من معجزة نجاته من أفواه األسود؟

 

عندما ظهر أن  "دانيآل" غير مكترث بأمر الملك، بدأ المتآمرون فـي تنفيـذ 
يــدون أمــام الملــك، بنــود (. أســرعوا إلــى القصــر الملكــي، وبــدأو 12تهم )خطــَّ  ا ُيع 

ي الذي وقَّعه. وبدهاء وخبـث لـم يشـيروا أدنـى إشـارة، ضـد نزاهـة المرسوم الملك
ــه، أو إهمــاال فــي أداء مســئولياته،  ا عــن أمانت ــً ــا م عيب ــم ينطقــوا حرف ــآل". ل "داني

ذ ك  رون الملك أن "دانيآل" واحـد مـن المكلَّف بها، في منصبه الرفيع، بل ابتدأوا يُ 
 خائن وغير أمين. – من الناحية السياسية –لسبي، ولمَّحوا بأنه أهل ا

 هذا هو أسلوب األشرار في التحيهز والظلم.
 

لقد سبق "دانيآل" وبيَّن لـ "نبوخذ نصـر"، أنَّ المملكـة التـي تـأتي مـن بعـده 
اليــة ُتعلــن مــدى صــدق تلــك (. واألحــداث الت39: 2ســتكون أدنــى مــن مملكتــه )

 النبوءة.
 

بـــ"نبوخذ نصــر"، نجــد أن "نبوخــذ نصــر" كــان ملكــا بمــا  "داريــوس"بمقارنــة 
، بينمـا نجـد "داريـوس" ملكـا أحمقـا، وقـع فـي شـراك  تعنيه هذه الكلمة مـن معـان 
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ع بقلمــه علــى أمــور لــم  قوانينــه الشخصــية، ومــؤامرات حاشــيته الدنيئــة. لقــد وقــَّ
 ا.يندم على ذلك، لكنه ال يستطيع أن يعمل شيئ  يدركها جيدًا، واآلن

 

ع  العقـــاب، لكـــل مـــن يخـــالف  وقـــ   ِ م "داريـــوس"، لكـــن لزامـــا عليـــه أن ُي د  نـــ 
مرســـومه الـــذي وقَّعـــه بخاتمـــه؛ فصـــار كشـــريعة "مـــادي وفـــارس"، ال يمكـــن أن 

 ُينق ض.
 

ومــألت كلمــات المتــآمرين قلــب الملــك ُحزنــا، وأراد أن ُينقــذ "دانيــآل"؛ فهــو 
ر أكثر ر  صـه، وقضـى طـوال اليـوم جاله إخالصا وحكمة. وندم الملك علـى عـدم ح 

حيـاة "دانيـآل"، لكنـه وجـد نفسـه بـال حيلـة، فـي أيـدي   يبحث عـن ثغـرة ينقـذ بهـا
مستشاريه الماكرين، الذين يذ ك  رونه بوقاحة، بأنـه أصـدر أمـرا ال يمكنـه التراجـع 

 يفو ون بتلك الجولة. عنه. هذه هي النغمة التي دائما ما يرددها األشرار؛ ف
 

اكثيــرون كتبــوا عــن "دا أن نتوقــف عنــد تلــك النقطــة،  نيــآل"، ويطلبــون منــ 
لكيما نتأمل في "قانون مختلف وحب   مختلف". لقد كان هنـاك نـاموس عـادل قـد 
أداننا، لكن الذي وضع ذلك الناموس، اشتاق بقلبه المحب أن ينقذنا. وبحكمتـه 

ى  ،رب يســوع المســيح إلــى العــالماســتطاع حــل هــذه العقــدة، فأرســل الــ حيــث وفــَّ
س بالنيابة عن ا، وهكـذا حـل  لبات الناموس اإللهي وتحمل عقاب كسر النامو متط

 هللا تلك المعضلة الصعبة بحياة ابنه وموته وقيامته.
 

لم يكن هناك حلٌّ لورطة "داريوس"، فهو ملك ضـعيف أحمـق، أصـدر قـرارا 
ر على حماقته، فيصر  بإشـفاق وهـو يـأمر دون أن يدرك أبعاده، وها هو يتحسَّ 

أن يتـــدخل هللا إلنقـــاذ "دانيـــآل" فـــي جـــب األســـود، مظهـــرا أملـــه العميـــق بطـــرح 
"دانيآل". إن قلبه يكره القانون الذي أصدره، ومع ذلك كان عليـه أن يشـهد قمـة 
التهكم، فقد ُوضع ختم على مدخل الجب، ليثبت أن "دانيآل" قد ُوضـع فيـه بنـاء 

يا وخيانــة ملــك، وأن أيــة محاولــة إلخراجــه مــن الجــب ســتعتبعلــى أمــر ال ر تحــد  
 لكلمة الملك.
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دون شك ابـتهج المتـآمرون، أمـا الملـك فمضـى إلـى قصـره وبـات صـائما، 
ه ووثـق فيـه،  وطار عنه نومه. لقد كانت كل أفكاره منشغلة بــ"دانيآل" الـذي أحبـَّ

 وهو اآلن في جب األسود.
 

لكنــه لــم يكـــن فــي خطـــر روحــي علـــى كــان "دانيــآل" فـــي خطــر جســـدي، 
للشـيطان سـلطان الشيطان وجها لوجه، ونجا من أنيابـه؛ فلـيس   اإلطالق. واجه

(. لقـد بـرهن "دانيـآل" 7: 4على "دانيـآل". "قـاوموا إبلـيس فيهـرب مـنكم" )يعقـوب
على حقيقة هذه الكلمات قبل أن ُتكت ب. إن نزاهته وروحانيَّته قد ب ق يتا سـالمت ْين 

 ثر. إنه نموذج يجب أن نتمثَّل به.دون أي تأ
 

لكي يهرب الشيطان منَّا هو أن نواجهه. ليس هناك طريـق الوحيد  الطريق  
ــا أن  ب الســقوط فــي شــباكه، فلكــي نبقــى أحــرارا مــن ســلطانه؛ علين ــَّ آخــر لنتجن

 (.9, 8: 5بطرس1نقاومه راسخين في اإليمان )
 

أن يتركـه ويبتعـد عنـه. إن كلمة )ال( التي قالها "دانيآل"، أجبرت الشيطان  
قـة أفضـل، د، لكنه لم ير الشيطان هناك، بل تمتَّع برف صحيح أنه في جب األسو 
 لم تخطر على قلب بشر.

 

 نجاة "دانيآل" والنتيجة النهائية:
تحكــي لنـا القصــة العظيمــة، لنجــاة  18إن بقيـة األصــحاح بــدًءا مـن عــدد  

ا "داريــوس" بــاألرق والقلــق، "دانيــآل" والنتيجــة النهائيــة. فبعــد ليلــة ُأصــيب فيهــ
الفجــر، حتــى  األمــل والخــوف علــى مصــير "دانيــآل"، مــا أن الحتتقاذفــه عاطفتــا 

ن المشـاهدين مــن  قصـد إلـى فـم الجـب، وكانــت هنـاك فتحـة فـي قمــة الجـب تمكـ  
رؤية ما يحدث في الجب، فصر  عبـر تلـك الفتحـة ونـادى: يـا "دانيـآل" عبـد هللا 

ر  علـى أن ينجيـك مـن األسـود؟الحي، هل إلهك الذي تعبـده دا د  (. 20" )!ئمـا، قـ 
قع أن يرى أشـالء خـادم الـرب، الـذي لم يكن يتوقع أن يسمع إجابة، بل كان يتو 

ق ليال. وفجأة، عقدت الدهشة لسانه، فقـد رنَّ صـوت واضـح بـين جـدران  قد ُمز  
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ع أن يســمعه ثانيــة قــائال: "يــا أيهــا الملــك عــش إلــى األبــد"  الجــب، لــم يكــن يتوقــَّ
(21.) 
 

ى للملــك، بكـل دماثــة إنـه صـوت الرجــل الـذي ظــن الجميـع أنـه   مــات، يتمنـ 
 أن يحيا.خلق،  

 

أشــرق شــعاع مــن الفــرح علــى وجــه الملــك الحــزين، حــين ســمع "دانيــآل"  
يقول: "إلهي قد رأى أني بريء أمامه وأمامك، فأرسل مالكه وسـدَّ أفـواه األسـود 

ني".  فلم تضرَّ
 

 مـع الشـيطان فـي الليـل، فقـد هـرب منـه. لقـد كـانلم تكن لـ"دانيآل" شـركة  
ي قــاد "يعقــوب" طــوال حياتــه، مــالك الــرب الــذ !!فــي رفقــة الــرب يســوع المســيح

ــار المتَّقــد، هــو  المــالك الــذي رافــق "شــدر " و"ميشــخ" و"عبــدنغو" فــي أتــون الن
نفســه المــالك الــذي بــارك "دانيــآل" برفقتــه طــوال ســاعات الليــل. إنــه ذلــك الــذي 

دانيـآل"، قـد سـيطر نه على الرياح واألمواج، بعد قرون من عصر "سيطر بسلطا
ق وتقتل الفريسة التـي   على األسود بسلطانه. أوقف خواصهم الغريزية، فلم تمز  

مت إليهم.  ُقد  
 

لــم يســتطع "داريــوس" أن يصــبر، حتــى ُينــز ع الخــتم مــن علــى بــاب الجــب،  
ل منه األسود؛ فأمر بـإنزال الحبـال لرفـع   "دانيـآل" مـن قمـة الجـب. لقـد الذي ُتدخ 

 شعًرا.تفحَّصوه. لم يروا خدشا، ولم يجدوا جسده مقرفعوه وأخرجوه و 
 

مرة أخرى ن جَّى هللا خادمه. لم ينج بإخراجه من المشكلة، بل نجا وهو فـي  
قلب المشكلة. سبق هللا وأنقذ من ُهم في أتون النـار، وعمـل أيضـا مـع الرسـول 

( قائمـة المعانـاة التـي احتملهـا، ومـع 33 –  23:  11كو2بولس، إذ يذكر في )
ــن أن يفصـــله،  ــك أعلـــن بإيمـــان أن ال شـــيء يمكـ ِ   ذلـ ص  لـــ   عـــن محبـــة ُمخ 

(. وستكون هذه اختباراتنا كذلك. من يريد أن يعيش حياة 39 –  35:  8)رومية
ة، ســـوف يتعـــرَّض حتمـــا لالضـــطهاد ) (. إن هللا ال 12: 3تيمـــو2مســـيحية تقيـــَّ
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ي مــن المصــاعب و  ي فــي المصــاعب، ُينجــ   ــه ُينجــ   ــة، لكن ــى فــي اآلالم المرعب حت
 االستشهاد.

 

ليســت هنــاك أيــة تجــارب قاســية ســوف نجتا هــا بــدون المســيح، وليســت  
 إال وسنقوم بعدها أحياء. –وال استشهاد  –هناك معاناة أو آالم 

 

نون بهــا قلــوبهم، وهــذا مــا   لــيس عنــد األشــرار مثــل تلــك التعزيــات، يحصــ  
بهم إلى الهالك، وحسـب . إنه كالم مرو  ع. إن  المتآمرين ُيقذ ف 24يؤكده العدد  

ى كذلك  وجاتهم وأوالدهم. ياله من مشهد رهيبالطقوس الفارسية، ُتل  !ق 
 

إن  الكتاب المقدس لم يذكر أن هذا األمر كان بأمر مـن هللا، بـل كـان أمـرًا  
د، ولم توصه كلمة هللا بذلك، لكنهـا ُتسـج    ل الحقيقـة. وبمجـرد من م لك غير ُمجدَّ

ر ح  المتــآمرون و  هـــم  وجـــاتهم التعيســات وأطفــالهم فـــي الجــب، بطشــت بأن طــُ
 األسود ومزَّقتهم، وسحقت عظامهم سحقا.

 

البد أن  ذلك المشهد الُمرعب يؤلمنا، كمـا أنـه يؤكـد لنـا مـدى اإلعجـا  فـي  
اه. ذلك ما أدرك ه "داريوس"، نجاة "دانيآل" من نفس الحفرة. إن  هللا هو الذي نج 

لملكــي الــذي ُيخــتم بــه األصــحاح، إذ أصــدر واعتــرف بــه، كمــا يتضــح مــن أمــره ا
ما، أرسـله إلـى جميـع الشـعوب التابعـة لمملكتـه، يعتـرف فيـه بـأن هللا هـو مرسو 

لم يعتـرف  –بعد واقعة أتون النار   –أعظم اآللهة، لكن مثله مثل "نبوخذ نصر"  
 بأنه هو اإلله الوحيد.

 

 عظـيم، حي شيء مرعب، فقد يحدث أ ن  شخصا يرى أن هللاإن العمى الرو  
ل، وقد يصل إلـى حـد أن يخـاف ويرتعـد أمـام وأن  سلطانه أبدي، وملكوته ال يزو

، ويعتـرف فعـال أن ذلـك اإللـه يعمـل مشـيئته فـي  اإللـه، الـذي قـد عـرف أنـه حـي 
الســماء وكــذلك علــى األرض، لكنــه مــع ذلــك يفشــل فــي إدراك أن  هللا هــو اإللــه 

والء شخصـي لـذلك اإللـه.   الوحيد. وقد يعيش ذلـك الشـخص دون أن يكـون لـه
 ث مع "داريوس".إن ذلك هو ما قد حد
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ه "كــورش" الفارســي   ر "داريـوس" مــن مســرح التـاريخ، وحــلَّ محلـَّ وأخيـرا ع بــ 
ة 28) ــَّ ــى البقيـ ــات، وتبقـ ــذلك اإلمبراطوريـ ــذهبون، وكـ ــون ويـ ــوك يجيئـ (. إن  الملـ

ة. ذلــك هــو الــدر  دا س األساســي لــذلك األصــحاح الــذي يجــب أن يظــل مُ التقيــَّ شــد  
عا لنا.  ومشج  

 

 لكن، ماذا إن فقد الملح ملوحته؟
إن  تلك البقيَّة القليلة، تواجهها كل يوم خيارات: إم ا أن ُترضـي ربَّهـا، وإمـا 
م ْت أنه بإرضاء اآلخرين فقـط؛ يمكـن لهـا أن تبقـى،   ِ ل  أن ُترضي آخرين. لقد ع 

عيشـون أطـول هادتها. إن الـذين يهتمـون بإرضـاء اآلخـرين سيولكنها سـتفقد شـ
ة فقـد تنتهـي، لكـن شـهادتها تسـتمر. لـذا يجـب قليال دون شك، أما البقيَّة الت قيـَّ

 على البقيَّة التقيَّة أن ال تهتم ببقاء الجسد في العالم، بل بنقائها الروحي.
 

يجعل جـب  –شر أي الرفض الثابت لفعل ال –إن  االهتمام بالنقاء الروحي  
مـن لُمخل صين الحقيقيين للرب، وهؤالء متأكـدون األسود حقيقة مؤكدة، ألولئك ا

شركتهم هناك مع المسيح؛ الذي يضمن بسلطانه النجاة الماديـة، ألولئـك الـذين 
وجــودهم ال م الســتمرار الشــهادة. حتــى فــي حالــة االستشــهاد، فكــله المخلَّصــين 

 بهم أحياء.متأكدون أنهم سوف يخرجون من تجار 
 

ــه األ  ــدخل فيـ ــذي يـ ــوم الـ ــيأتي اليـ ــد سـ ــون جـــب حقـ ــن يكـ ــب، ولـ ــرار الجـ شـ
ب  عقــاب هللا العـادل. ســيذهبون وحـدهم. لــن يـروا شــيئا مــن ا لمتـآمرين، لكــن جـُ

حضــور هللا وال إنقــاذه لهــم. عقــابهم ســيكون عقابــا إلــى األبــد وإلــى األبــد وإلــى 
 األبد.

 

ل أن إ !!يالــه مــن فــرق بــين المــؤمن وغيــر المــؤمن  ن  غيــر المــؤمن ُيفضــ  
جـل المسـيح في جهنم لألبد، عن أن يحتمـل االضـطهاد مـن أ  يقاسي ألم العذاب

وإنجيله اآلن في هذه الحياة. وعلى النقيض، فإن المؤمن يعتبر الشركة مع هللا 
دا قـول  ُلها عـن الحيـاة نفسـها، مـرد   هي أسمى وأثمن شيء في العالم. إنه ُيف ضـ  
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مجد العتيد أن ي أحسب أن آالم الزمان الحاضر ال ُتقاس بالالرسول بولس: "فإن
 (.18: 8يستعلن فينا" )رو
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 ثامن الفصل ال
 قفةو 

 

من   "دانيآل"،  سفر  من  التالية  الستة  األصحاحات  إلى  ننتقل  أن  قبل 
 الضروري أن نتوقف قليال، وننظر إليها إجماال، ثم نتفحصها واحدا واحدا.

 

 ؤيوي:نص ر 
الثاني من سفر "دانيآل  النصف  النصف األول تماما. وهذا يختلف  " عن 
قصصية االخت كانت  األولى  الستة  فاألصحاحات  األسلوب،  في  واضح  الف 

 وتاريخية وسهلة، واألصحاحات الستة التالية، معظمها رؤيوية.
 

كانت   التالية  واألصحاحات  اليهودي،  األدب  من  متمي  ز  لنوٌع  ذلك  إن 
م اليهود الكثير مننموذ م. 100ق.م و  200ه، فيما بين  جا مبكرا منه، وقد قدَّ

ا المقدَّس. لكن ولم تكن تلك  ْع في كتابنا  ُتود  الوحي اإللهي؛ لذا لم  لكتب من 
هناك فقرات رؤيوية في العديد من كتب األنبياء، منها أمثلة جيدة في إشعياء  

العهد الجديد، منها حديث  (. وأمثلة في  14  –  9( ويوئيل و كريا )27  –  24)
 الرؤيا. (، وبصورة أوضح، سفر 24ل الزيتون في متى )الرب يسوع على جب

 

إنَّ معظم كتابات األدب الرؤيوي، ُكت ب ْت لتشجيع المؤمنين الُمْخل صين في  
أوقات االضطهاد. ودائما ما تكون األفكار الرئيسية واحدة: ا دياد الشر، وعناية 

التأكيد بشعبه،  والشيء    الرب  النهاية،  في  يسود  لن  الشر  أن  الوحيد  على 
 األبدي هو ملكوت هللا. 

 

مة    مقدَّ إعالنات من هللا،  األولى،  الرؤيوية  الكتابات  أن  كل  البعض  يزعم 
واألحالم   الرؤ ى  طريق  عن  رائع  أسلوب  هذا  -في  يشمل  عندما  نتعجب  وال 

بدرجا كلها،  إنها مستندة  بها.  ُكتبا غير موًحى  تلك االدعاء  متفاوتة، على  ت 
   تي نحن على وشك أن ندرسها.األصحاحات الممتعة، ال
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مة الجديرة بالمالحظة في األدب الرؤيوي هي رمزيَّته؛ ففي "دانيآل"  إن  الس  
وحيوانات    7-12 أعداد،  صورة  في  "دانيآل"،  للنبي  د  ُحد   قد  التاريخ  أن  نجد 

بة. إال أننا حين ُنجرَّب وقرون، في لغة غامضة، وفي بعض األوقات تبدو غري
مت أنها  نظن  االعتدال  بأن  أنها  نتذكر  أن  بنا  يجدر  بالمقارنة طر  فة،  نفسه 

رة، التي ُكتبت في السنوات التالية لها؛ فقد كانت اللغة  بالكتابات الرؤيوية المزوَّ
فيها، قريبة من الجموح، ومؤلفوها المجهولون نجحوا في استدعاء كل حدائق  

ر  في  مثالحيوان،  من  خالية  هللا  كلمة  إن   المنحولة.  التطرف ؤاهم  ذلك  ل 
 الخيالي. 

 

إن  األدب الرؤيوي دائما ما يكون تاريخا مكتوبا في صورة نبوة، والتاريخ  
في الكتابات الرؤيوية في الكتاب المقدس، تمَّ التنبؤ به دون تزييف؛ فقد ُدو  نت  

ات الرؤيوية غير الكتابية  فيها أحداث المستقبل قبل أن تحدث. وتختلف الكتاب
كبيرا؛   المؤلفواختالفا  كتبها  عندما  تمت  قد  كانت  إلى  فاألحداث  ونسبوها  ن، 

صادقة.  نبوءة  بأنها  الناس  يوهموا  أن  وحاولوا  بعيد،  منذ  من  مات  قد  كاتب 
يثبت   لم  التي  الوحيدة  الرؤيوية  الكتابات  إن   طويال.  يستمر  لم  الخداع  هذا 

في   التي  تلك  هي  أصل يفها،  هللا  كلمة  أن  تؤكد  فهي  المقدس؛  ها الكتاب 
 البشر.سماوي، وأنها بعيدة تماما عن اختراعات 

 

األتقياء،    على  اآلتية  بالضيقات  تتنبأ  التي  األصحاحات  إلى  نأتي  واآلن 
يستسلموا   أال  يجب  لكن   ، د  ومضط ه  معاد   عالم  في  دائما  سيعيشون  وأنهم 

ا وكل  هللا،  يد  في  فالتاريخ  وفي  لإلحباط؛  مشيئته،  تحقيق  تعمل على  ألحداث 
 ويأتي بملكوته األبدي. الذي حدده الرب نفسه. سوف ُينهي سلطة الشرالوقت 

 

 
 

 الغرض:
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العام لألصحاحات   الغرض  فإن  أذهاننا،  في  االعتبارات  هذه  نضع  عندما 
يحتاجون    12  -7 هللا  أجل  من  وحدهم  يقفون  فالذين  لنا؛  اتضح  قد  يكون 

يكفي ال  لكنه  للتشجيع.  وحدهم،  ويثبتون  يقفون  كيف  يعرفوا  يحتاجون أن  م 
ذل العناء. وهذا يتضح عندما يعرف أيضا أن يعرفوا، لماذا يستحق  ك كل هذا 

هللا   لخطة  فهم  لديه  يكون  وعندما  العالم،  تاريخ  مستقبل  عن  شيئا  المؤمن 
 الُمعل نة عن األ مان. 

 

رائعا على "دانيآل"   إن  األصحاحات التي سوف ندرسها اآلن، كان تأثيرها 
ماما في  ل، رأيناه في األصحاح الخامس، يقف وحيدا تنفسه. على سبيل المثا

بالط "بيلشاصر" الوثني، ويتنبأ عن موت الملك، وسقوط إمبراطورية "بابل" على  
يد "الماديين" و"الفرس". م ْن يمكنه أن يتخيَّل مدى الشجاعة التي يجب توافرها،  

القوة لعمل األشياء؟ م ْن أين حصل "دانيآل" على تلك    إلنسان ليقول مثل تلك
جد أنه يجب أن يق ول الحقيقة، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى فقد  ذلك؟ لماذا و 

 !حياته؟
 

 7، فاألصحاح  8و7سوف نفهم شيئا عن اإلجابة عندما نقرأ األصحاحين   
   ُيسجل رؤيا. 8ُيسجل ُحلما، واألصحاح 

قوط نفس اإلمبراطوريات التي كانت في ُحلم  لقد تنبأ الحلم عن قيام وس 
" رأى  فقد  الثاني.  األصحاح  في  نصر"  اإلنساني "نبوخذ  التاريخ  أن  دانيآل" 

مه القضاء اإللهي، قضاء ُيعلن أن ُملك الرب يسوع المسيح، هو فقط الذي   ُينظ  
ى إلى األبد. والرؤيا التي ت ل ت الُحلم، كانت تتعلق بالمستقبل القريب؛ ف  هي سيبق 

الُمق وفارس"  "مادي  إمبراطورية  أن  لإلمبراطورية  تؤكد  الطريق  سُتفسح  ب لة، 
قمة  اليونان في  وهو  هللا،  سيسحقه  هللا،  لشعب  قاس   ٌد  ُمْضط ه  يقوم  ومنها  ية، 

 ُسلطانه. 
 

في   قدمه  يضع  أن  قبل  المحتومة،  الليلة  تلك  في  "دانيآل"  رآه  ذلك  كل 
بأن مرتين  ُذك  ر   لقد  "بيلشاصر".  تخدم    قصر  أن  مهمتها  التاريخ  أحداث  كل 
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بابلية تتبعها إمبراطورية "مادي ، فقد كان أمر هللا أن اإلمبراطورية المشيئة هللا
ُذك  ر    لقد  لـ"بيلشاصر"؟  الحقيقة  ُيعلن  أْن  "دانيآل"  ى  يخش  إذن  فلماذا  وفارس"، 

علَّ  لقد  يقاومه؟  أن  ى  يخش  فلماذا  ينتصر،  أن  يمكن  ال  الشر  بأن   مته مرت ْين، 
ى أهمية وقوفه وحيدا من أجل هللا.  الرؤى، في األصحاحين السابع والثامن،  مد 

 

فت له في األصحاح التاسع نفس الدرس.    لقد علَّمته اإلعالنات التي ُكش 
في  ُيصلي  كلن  بينما  "جبرائيل"،  المالك  من  له  يت  ُأعط  التي  اإلعالنات،  تلك 

ته في األصحاح التاسع، واحدة  السنة األولى لحكم "داريوس". فهل كانت صال 
ي األصحاح السادس؟ كان يصل يها أثناء الضيقات، التي ُذك رت ف من تلك التي  

"دانيآل"،  النبي  صلوات  تحو يه  ما  عن  شيئا  ُترينا  فهي  الموقف،  كان  مهما 
وء، على سبب فتح نوافذه في الصالة تجاه "أورشليم". ل  ط مزيدا من الض   وُتس 

 

"جبرا  إعالنات  سير من  اليهود  أن  متأكدا  "دانيآل"  أصبح  إلى ئيل"،  جعون 
ثم  يشهدون مجيء المسيَّا. لقد كان هناك    فلسطين، ويعيدون بناء "أورشليم"،

لهم؟ انتمائه  من  إذن  يخجل  فهل  هللا،  لشعب  ُيعلن   ! مستقب ل  باألحرى  أم 
للشر   ليس  حياته.  ف ْقد  ذلك  كلَّفه  وإن  حتى  هللا،  جماعة  من  أنه  بوضوح، 

 قبل، فلماذا إذن االستسالم له؟ مست
 

التاسع  ك أيضا اعوكان هنا  إنه اختبار "دانيآل" في األصحاح  تبار آخر، 
الذي جعله يتأكد أن هللا يستجيب الصالة، حتى عن طريق  يارة المالئكة. فإن 
كانت الصالة ُتستجاب من غرفة النوم، فلماذا ال ُتستجاب من جب األسود؟ أال  

 دث.تي هناك بنفس السهولة؟ طبعا، وذلك ما قد حيستطيع مالك أن يأ
 

األصحاحات    عن  ماذا  رآها 12  -10لكن  واحدة،  رؤيا  تشكل  إنها  ؟ 
"دانيآل"، وكان في السادسة والثمانين من عمره، على األقل، ويمكننا أن نرى 

حينما وقف وحيدا. لكن ما هو األثر العملي    9-7كيف ساعدته األصحاحات  
ن من  لنهائية؟ إذ جاءت في وقت وقد قربت حياة الالذي كان للرؤيا ا نبي الُمس 

 نهايتها؟
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نين والناضجين، أحيانا ما تطاردهم الشكوك؛   إن العديد من المؤمنين الُمس 
السن في  تقدمنا  قد  أننا  لمجرد  تجربتنا،  عن  يتوقف  ال  من    !فالشيطان  فهل 

ل من المحتمل أن  الممكن أن يكون القديس "دانيآل" قد مر  بتلك التجربة؟ وه
ن  األمر يستحق أن يقضي كل حياته، مختلفا عم    يكون قد سأل نفسه، إن كان

يقبل   أن  له  األفضل  من  كان  هل  وحده؟  واقفا  عمره  أضاع  هل  حوله؟ 
 المساومة؟ 

 

في   النهائية  الرؤيا  فإن   بذهنه،  مرَّت  قد  األفكار  تلك  مثل  كانت  إن 
ْتها بسرعة. في هذه المرة لم ير البد أن تكون قد م ح    12  –  10األصحاحات  

بتأكيد جديد، أن التاريخ   القديسين فقط، بل رأى ابن هللا نفسه، ورأىالمالئكة  
اإلنساني يحكمه ويدبره هللا، حتى آخر لحظة فيه. لقد احتوت الرؤيا على تنبؤ  
الشريرة  األعمال  وبخاصة  اليونانية،  اإلمبراطورية  تاريخ  عن  ل  مفصَّ

يواجه شعب هللا  انيس". لقد عرف "دانيآل" أن بعد موته سوف لـ"أنطيوخوس إبيف 
في  ،"أنطيوخوس"، لكن أيضا من "ضد المسيح" اضطهادا شنيعا، ليس فقط من

الساعات األخيرة من أحداث هذا العالم، ورأى أيضا أن مبدأ هللا هو أن يكسر  
ن يفو   الشر، وهو في قمة تعاظمه. قد يفو  الشر بالعديد من الجوالت، لكنه ل

تك النهائية لن  النصرة  إن   ُيهز م، بالحرب.  أن  يمكن  الرب هو هللا، وال  له.    ون 
وأولئك الذين كانوا ُمخل صين له، هم فقط ستكون لهم القيامة المجيدة والراحة 

على احتماله كل    األبدية. فإن كان األمر كذلك، فكيف يمكن لـ"دانيآل" أن يندم،
وحيدا؟ المسيرة  فعلته    !تلك  نفسه،  لـ"دانيآل"  النهائية  الرؤ ى  تلك  فعلته  ما  إن 

أيضا لكثيرين من الذين قرأوها بعد ذلك. لقد شهد رجال ونساء كثيرون، بأنهم  
تعلَّ  من قد  وحيدين،  يقفوا  أن  يمكنهم  كيف  األولى،  أصحاحات  الستة  من  موا 

الس من  وتعلَّموا  هللا،  لذلك، أجل  مبك  ر  ومثال  ذلك.  قيمة  التالية  أصحاحات  تة 
دوا في عهد "أنطيوخوس إبيفانيس"   كان أولئك اليهود الُمخل صون الذين اضُطه 

ق.م(. لقد كان سفر "دانيآل" معزيا لهم خالل أحلك السنين.   174  –  175)
. وقد ُنسخت منه مئات من النسخ السر  ية، وُو   عت في سر  ية في أنحاء كثيرة

والشك أن  التشجيع الذي سببه ذلك السفر، كان السبب الرئيسي في أن العديد  
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الرؤى  لقد عرفوا من هذه  استطاعوا ذلك؟  الشر. كيف  لقوة  لم يخضع  منهم، 
 النبوية، أن "أنطيوخوس" سيهلك مثل كل شرير. 

 

مؤمنون،    هناك  يزال  وال  الوقت،  ذلك  منذ  أجيال  ومضت  أجيال  وجاءت 
لعالم، عليهم أن يقفوا وحيدين من أجل الرب. ربما عليك أنت على مستوى كل ا

 أن تفعل ذلك، في البيت أو في المدرسة أوفي الجامعة أو في العمل.
 

من المحتمل أن  سؤاال سيتكرر وروده لعقلك: "إلى أين سينتهي كل هذا؟   
فالجميع من حولي يعيشون، كما لو أْن ليس هناك إله، وال مسيح، وال كتاب 

 " !إلى أين سيؤدي كل هذا؟  !!س، وال موت، وال دينونةمقد
 

في    االستمرار  من  جدو ى  هناك  "هل  فيها:  نقول  درجة  إلى  ل  ن ص  أحيانا 
كل   ففي  قاسية؟  معاملة  أجتنيه  ما  وكل  هلل؟  ُمخل صا  أعيش  أ ستم ر  هل  ذلك؟ 
أعيش   ومهما  أعمل  مهما  أسود،  جب  أو  محرقة،  نار  أتون  لي  يبدو  ناحية 

فحي  إلى جيدا،  يدعو  ما  هناك  هل  واالضطرابات.  بالمتاعب  مليئة  تبدو  اتي 
دة؟  "!االستمرار هكذا، كأقلية ُمْضط ه 

 

التالية   الستة  فاألصحاحات  نستمر؛  أن  ن ا  م  يستحق  فاألمر  هلل،  شكرا 
 تلك هي غايتها. ؟ستقنعنا بذلك، وسوف ترينا لماذا

 
 محتوى األصحاحات الستة وتفسيرها 

ا من الجزء السابق، أن تلك األصحاحات الستة األخيرة، ال البد أننا فهمن  
 تقدم لنا ستة جبال لنعبرها، بل ثالثة فقط: 

 

فاألصحاح    األول؛  الجبل  جانبي  يشكالن  والثامن  السابع  األصحاحان 
السابع هو رؤيا عن أربعة وحوش تخرج من البحر، الثالثة األولى منها، في  

رابع ذا العشرة قرون فيصعب وصفه، كما أنه  هيئة األسد والدب والنمر، لكن ال
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ى سريعا. وُيرك  ز األصحاح على قرن آخر، هو الحادي عشر، يلي اآلخرين   ُينس 
 ويزيح بعضهم.

 

ذلك    في  واضحا  كان  بل  لألصحاح،  الوحيد  التركيز  هو  ذلك  يكن  لم 
المشهد، عرش سماوي يحكم التاريخ، كما يؤكد أن الواحد "مثل ابن اإلنسان"  

 فقط الذي سيحكم إلى األبد.هو 
 ماذا يعني كل ذلك؟

ل األمر علينا؛ أن  سفر "دانيآل" يشرح نفسه، وال يتركنا في جهل  عن   ما ُيسه  
 جوهر ما يقوله، حتى وإن كانت بعض التفاصيل ليست واضحة. 

 

ُحلم   في  التمثال  من  أجزاء  األربعة  موضوع  نجد  الثاني  األصحاح  في 
مو  نفس  هو  نصر"،  اآلخر؛  "نبوخذ  بعضها  يلي  التي  وحوش  األربعة  ضوع 

المسيح،   الزمان من اإلمبراطورية البابلية إلى تأسيس مملكة  كالهما قد نسج 
 واإلمبراطوريات التي بينهما. 

 

السابع،   األصحاح  وكذا  الثاني،  األصحاح  فهم  في  صعوبة  نجد  لم  إننا 
ا تحمل صورا  باستثناء السؤال عن العشرة قرون، والقرن الحادي عشر، وكله

 جديدة. 
 

أم ا الجانب اآلخر لهذا الجبل األول، فهو أألصحاح الثامن؛ فهو رؤيا عن  
تيس   هزمه  وقد  وفارس"،  "مادي  بالتحديد  قرنان،  وله  النهر  عند  واقف  كبش 

 من الغرب، بالتحديد "اليونان". 
لترك  ز على   أبعد من اإلمبراطورية اليونانية، وتتوقف  الرؤيا ال تذهب  إن 

قرن صغير" خرج منها. هذا القرن الصغير في األصحاح الثامن، ليس نفس "
القرن في األصحاح السابق؛ إذ أنه ال يخرج من اإلمبراطورية الرابعة، بل من  
"أنطيوخوس  عن  هنا  يتكلم  األصحاح  أن  سنرى  الثالثة.  اإلمبراطورية  انقسام 

المصطلح،   هذا  نفس  استخدام  سبب  في  نبحث  وسوف  وعن إبيفانيس"،  عنه 
 المنظر الذي تم التنبؤ عنه، في األصحاح السابع.
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كان    بينما  أنه  نقرأ  سوف  وفيه  التاسع،  األصحاح  هو  الثاني  والجبل 
السبي   بأن   النبي،  "إرميا"  نبوءة  على  المقدسة، مرَّ  الكتب  في  يبحث  "دانيآل" 
أن   وجد  حساباته،  "دانيآل"  عمل  أن  وبعد  فقط.  عاما  سبعين  سيدوم    البابلي 

الوقت أوشك على االنتهاء؛ فأعد نفسه للصالة واالعتراف هلل لطلب رحمة الرب  
"جبرائيل"  المالك  صالته  اره  ُينهي  أن  وقبل  فلسطين.  إلى  وعودتهم  لليهود، 
وأكد له، أن اليهود سيرجعون ويعيدون بناء "أورشليم"، وأخيرا يشاهدون مجيء 

 المسيَّا.
 

برائيل" مقياسا  منيا، من سبعين أسبوع. ولتلك األحداث النبوية، أعطى "ج 
"جبرائيل"  يعنيه  كان  ما  على  كبير،  خالف  هناك  كان  سنين،  مدار  وعلى 
بالضبط. واألربعة أعداد األخيرة من األصحاح التاسع، تعتبر أصعب األعداد في 
نأخذ   ال  ونحن  األصحاح.  هذا  دراسة  عن  الناس  بعض  أبعد  مما  السفر؛  كل 

الموقف، لكننا س أننا قد قمنا وحدنا بإ الة نفس  نكون على حذر، وال نفترض 
 الصعاب، الواردة في األعداد الختامية في ذلك األصحاح.

 

. 12  -10ونأتي اآلن إلى الجبل الثالث واألخير، الوارد في األصحاحات   
لة رآها "دانيآل"، ذلك  فإذا نظرنا بمزيد من االنتباه، نجدها قد احتوت رؤيا مطوَّ

م في السن. واألصحاح العاشر هو المدخل إلى هذه الرؤيا؛ حيث الرجل المت قد  
يت من   يخبرنا بالظروف التي ُأعطي ت فيها. إننا نعلم أن هذه األخيرة، قد ُأعط 
فائقة  بقدرة  يتقوَّى  أن  ن   الُمس  النبي  لذا كان على  نفسه؛  المسيح  الرب يسوع 

 لكي يتلقاها. 
ح  بداية، فإن الرؤيا تتداخل مع تلك الت ي في األصحاح الثامن. إنها توض  

أ نَّ اإلمبراطورية الفارسية، ستتبعها اإلمبراطورية اليونانية. ومع استمرار حديث  
األكبر"،   "اإلسكندر  وسقوط  قيام  تتتبَّع  إنها  النبوءة.  تفاصيل  تزداد  المالك 

 وعالقة الق سمين الشرقيين اللذين تبعا موته. 
 

"أ  سيرة  على  نرك  ز  أخرى  األعمال ومرة  وعلى  إبيفانيس"،  نطيوخوس 
إلى  أنظارنا  تتجه  ما  وسرعان  هللا،  شعب  ضد  يرتكبها  سوف  التي  الوحشية 
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على  مركز  أهم  سيحتل  هللا،  لشعب  االضطهاد  شديد  شخص  مثله.  شخص 
مسرح العالم في نهاية التاريخ. وأخيًرا نفهم تماما، لماذا نجد تشابها في الكالم  

ذلك الشخص اآلتي؛ فأحدهما يشير إلى مجيء  عن كل من "أنطيوخوس" وعن  
يوصفا  أْن  يمكن  كالهما  والثامن،  السابع  األصحاحين  في  رأينا  وكما  اآلخر. 

 بـ"قرن صغير." 
 

قوته    أن  متأكدون  ألننا  الشر،  قوة  من  مرتعبين  السفر  نختم  ال  ونحن 
ة، ستنكسر أخيرا، والذين كانوا ُمخل صين هلل، ستكون لهم بالتأكيد قيامة سعيد

 ومجد أبدي.
 

ثَّْت "دانيآل" على أن يثبت في حياته الروحية. وإذا    إن  الكلمات الختامية ح 
ما وصلت بنا األصحاحات الرؤيوية إلى نفس النتيجة العملية نكون قد فهمناها  

 جيدا.
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 تاسع الفصل ال
 ؤيا األربعة وحوش ر 

 

 إقرأ من فضلك سفر "دانيآل" األصحاح السابع. 
ــأت  ــين ال  ينـ ــبط حـ ــا أال ُنحـ ــب علينـ ــوش، ويجـ ــة وحـ ــا األربعـ ــى رؤيـ اآلن إلـ

نستطيع الوصول إلى كل تفاصيل ما نواجهه، فسـوف نجـد أن األصـحاح بصـفة 
 عامة يشبه بلهورة شفافة؛ والدرس الرئيسي فيه واضح تماما.

 

إن  األصــحاح الســابع، هــو أصــحاٌح لبنــاء وترســيخ اإليمــان، وبدارســته ال  
 ال أن يتقوَّى؛ لذا يرى أكثر المؤمنين أنه أصحاح مثير وممتع.إيمكن للمؤمن 

 

 ماذا رأى "دانيآل":
في النصف األول من األصحاح، وبدًءا من العدد األول إلـى الرابـع عشـر،  

ى أحالمنـا، بمجـرد  نجد ما رآه "دانيآل". قبل كل شيء، لنتذكر أننا غالبا ما ننسـ 
م، وأحيانــا لشــهور. رأى "دانيــآل" ُحلمــا و أن نســتيقظ، وأحيانــا نتــذكرها طــوال اليــ

وهو مضطجع على فراشـه، ومـا أن اسـتيقظ كتـب ذلـك الحلـم، متجنبـا التفاصـيل 
 الثانوية، واكتفى بتسجيل المحتويات الرئيسية، وأخبر "برأس الكالم".

 

لقد كانت أحداث األصحاح السادس، في فترة حكم "داريوس" المادي، لكـن  
(؛ فقـد كانـت اإلمبراطوريـة البابليـة 1دثت قبـل ذلـك )حـأحداث األصحاح السـابع  

 لم تزل قائمة، وكان ذلك في العام األول لحكم "بيلشاصر".
 

ب فــي نفــس الوقــت، مــن الشــمال والجنــوب   ــم بأربعــة ريــاح، تهــُ ــدأ الُحل يب
والشـــرق والغـــرب، علـــى البحـــر الكبيـــر، فتهي  جـــه. هـــذا البحـــر مـــا هـــو إال حـــال 

ظهــر منــه، هــو مــا يصــدر ويبــدو مــن البشــرية، وهــذا يالبشــرية، ألن مــا يخــرج و 
 .17واضح من عدد 

 



 109 

رأى "دانيآل" في رؤياه ليال، أربعة وحوش متتابعة، تصعد من هـذا البحـر،  
. وكنت أنظر حتى اْنت ت ف   ناحا ن ْسر  كال منها ُيخالف اآلخر: "األوُل كاألسد  وله ج 

" إجناحاه، وانتصب  عن األرض وُأوق ف  على رجلين ك ي  قلـب  إنسـان  نسان، وُأعط 
 (.4)عدد

 

الوحش األول، يقابل الرأس الذهبي الذي في األصحاح الثاني، وهو "بابل"  
في أيام "نبوخذ نصر". إن  الرمـز بأسـد ولـه جناحـان معـروف جيـدا فـي حفريـات 
"بابــل". وكمــا نعــرف مــن األصــحاح الرابــع أن تغيــرًا كبيــرا حــدث فــي إمبراطوريــة 

لك بشـبه حيـوان، لكـن قبـل نهايتهـا أصـبحت إنسـانا، فكانـت مملكـة ذ"بابل"، بدأ  
 أكثر رحمة ورأفة في أواخرها وقبل نهايتها.

 

كـــان ســـبب التغيـــر هـــو تجديـــد "نبوخـــذ نصـــر". ورغـــم رجـــوع "بابـــل" إلـــى  
ق فـوق األرض  تها، ولم تسـتطع أن تحلـ   اإلنسانية، فإنها فقدت قدرا كبيرا من قوَّ

ء، بل كانت وكأن قلب إنسـان ينـبض فيهـا. لقـد كـان اكطائر جارح ُتهلك من تش
 الوحش األول دون شك هو "بابل".

 

، يصــعد مــن البحــر:   ب   الــوحش الثــاني الــذي رآه "دانيــآل" كــان حيوانــا كالــده
، فـارتفع علـى جنــب واحـد، وفــي فمـه ثــالث  "وإذا بحيـوان آخـر ثــان شـبيه بالــدب  

 (.5ل حًما كثيًرا" )عدد أضلع بين أسنانه، فقالوا له هكذا: ُقم ُكلْ 
 

" يرتفع عن األرض، برجلين في جانب واحد، وذلـك   الصورة هنا صورة "ُدب 
يعني أن ذلك الحيـوان مسـتعد أن يتقـدم لألمـام. وهـذا يرمـز إلمبراطوريـة "مـادي 
ــاني.  ــم "نبوخــذ نصــر" فــي األصــحاح الث ــاني مــن ُحل ــل الجــزء الث وفــارس"، ويقاب

ُحلم، في العام األول للملك "بيلشاصر" ملك "بابل"، لعندما ُكشف لـ"دانيآل" ذلك ا
كانت إمبراطورية "مادي وفارس" متأهبة للزحف والتقدم لتصنع نهاية لألحـداث. 
أما األضلع الثالثة التي بين أسنان الدب، فأنـا ال أعـرف إالم  تشـير، فـنحن هنـا 

ون كــفــي قســم رمــزي مــن الســفر، ويجــب أن نفهــم أيضــا أن  األرقــام يمكــن أن ت
ر بالضرورة على أنها أرقام حرفية.  رمو ا، وال ُتفسَّ
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ٌم في االفتراس، وتلك هي نفس الصـورة   بَّ ن ه  الصورة هنا واضحة؛ فإن  الده
التـــي كانـــت عليهـــا إمبراطوريـــة "مـــادي وفـــارس" وقـــت تلـــك الرؤيـــا؛ لقـــد كانـــت 

هــا نمتعطشــة لالحــتالل. كمــا أن  الثالثــة أضــلع، وإن كانــت تشــير إلــى شــيء، فإ
تشــير إلــى اإلمبراطوريــات الثالثــة، التــي احتلتهــا "مــادي وفــارس"، وهــي "بابــل" 

 و"ليديا" و"مصر".
 

بهذا يكون "دانيآل" قد رأى إمبراطوريت ين عالميت ين متعاقبت ين. وبينمـا كـان  
يالحــظ ذلــك، رأى )ثالثــة اإلمبراطوريــات(، حيوانــا آخــر يصــعد مــن البحــر: "وبعــد 

مثل النمـر، ولـه علـى ظهـره أربعـة أجنحـة طـائر. وكـان   رهذا كنت أرى وإذا بآخ
ي  سلطانا" )عدد  (.6للحيوان أربعة رؤوس وُأعط 

 

أشــياء ال تحــدث إال فــي األحــالم.  !!نحــن اآلن أمــام نمــر لــه أربعــة أجنحــة 
ٌر سـرعته ضــعف سـرعة األســد الـذي صــعد أوال مـن البحــر، وأجنحتـه األربعــة  ن مـ 

في الكتاب المقدس يشير إلى العـالم، وبـنفس   4  متقابلها أربعة رؤوس. إن  الرق 
الطريقة التي تكلَّم بها الكتـاب المقـدس عـن األربعـة ريـاح، وأربـع  وايـا األرض، 

 تكلَّم هنا أيضا بها عن ذلك.
 

أمامنــا اآلن صــورة لمملكــة تزحــف بســرعة لتحتــل العــالم، وهــذه إشــارة إلــى  
"اإلسـكندر األكبـر". وكمـا نتوقـع،  ةاالمتداد السريع لإلمبراطوريـة اليونانيـة بقيـاد

فإن الحيوان الثالث، يشير إلـى اإلمبراطوريـة الثالثـة فـي حلـم "نبوخـذ نصـر" فـي 
األصحاح الثاني. أوال كانت إمبراطوريـة "بابـل"، ثـم إمبراطوريـة "مـادي وفـارس"، 

 ثم اآلن اإلمبراطورية "اليونانية" التي كانت سريعة الزحف واالحتالل.
ف  في العدد   نلكن، ماذا ع  ، هل هو أسـد؟ هـل 7الحيوان الرابع الذي ُوص 

ــه ال يمكــن وصــفه فــال  !هــو دب؟ هــل نمــر؟ ــيس واحــدا مــن هــؤالء، وألن ــه ل إن
 !!نستطيع أن نقول ما هو

 

إن  الوحش الرابع، كمـا هـو موصـوف فـي اآليتـين السـابعة والثامنـة: "أكـل  
ى الحديـد، ُتبـي  ن أن لـوسحق وداس"، مختلف تماما عن كل ما سبق. واإلشـارة إ
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ذلــك الحيـــوان، يتوافـــق مـــع مـــا جـــاء فـــي الجـــزء الرابـــع مـــن الصـــورة التـــي فـــي 
ــك  ــنا لتلــ ــد تعرضــ ى. وقــ ــ  ــا" الُعظمــ ــة "رومــ ــا إمبراطوريــ ــاني. إنهــ ــحاح الثــ األصــ

   اإلمبراطوريات من قبل، وبنفس الترتيب، وكانت آخرها "روما" الحاقدة.

صـــحاح هـــو ُحلـــم ن بـــي، يجـــب أن ال ننســـى أن كـــل مـــا ُكتـــب فـــي ذلـــك األ
وتفاصيله كلها رمو ؛ لـذا يجـب أن نكـون حريصـين أن نضـع ذلـك فـي أذهاننـا، 

 عندما ندرس ما حدث بعد ذلك.
 

رأى "دانيآل" ثالثة أطوار في تاريخ ذلك الحيـوان الرابـع. ففـي نهايـة العـدد  
 دالسابع والعدد الثامن رأى الحيوان نفسـه، وقـد ُذكـر لنـا عـن قرونـه العشـرة، بعـ

ته العجيبة وقدرته الساحقة. ل انتباهه إلى قوَّ  أن تحوَّ
 

إن تلـك القـرون العشـرة ُتمثـل مرحلـة الحقـة فـي تـاريخ تلـك اإلمبراطوريــة،  
يخبرنــا أن تلـك القــرون العشــرة، قــد خرجــت مــن  24ونحـن نفهــم ذلــك ألن عــدد 

د عدد يتلك المملكة. والقرن في الكتاب المقدس رمز للقوة، والرقم "عشرة" بالتأك
ا؛ بينمـا كـل التفاصـيل األخـرى  رفيـ  رَّ علـى اعتبـاره ح  رمزي؛ ومن الصـعب أْن ُنصـ 

رفيَّة.  المكتوبة في الرؤيا من الواضح أنها ليست ح 
 

يمكنك أن تعترض على التفسير التـالي إن أردت، لكـن أرجـوك أال تعتـرض  
 على الدرس المهم الذي سنستفيد منه.

 

ف ر كمـا أفهـم أنـا، فـإن هـذه ال  ؤيـا هــي تنبـؤ عـن تعـدد الممالـك، التـي تخلــ 
اإلمبراطورية الرومانية وتنبثق منهـا. لـن تقـوم واحـدة منهـا بـدون "رومـا"، ومـع 
ذلـك فــإن  "رومــا" ليسـت واحــدة منهــا. فأوروبـا الحديثــة مــثال، كمـا نعــرف، يرجــع 
ــا  ــدادا لإلمبراطوريــة الرومانيــة. إن  الرؤي وجودهــا إلــى "رومــا"، لكنهــا ليســت امت

عل  منا أن عددا من الدول ستنبثق من "رومـا"، والـرقم عشـرة يـدل ببسـاطة علـى ت
ون على تفسير ذلك حرفي ا يواجهون صـعوبة حقيقيـة؛ فهـم  ره الكمال. والذين يص 
ال يسـتطيعون تحديــد تلــك الممالـك، ألن كلمــة هللا لــم تكشـف عنهــا. مثــل هــؤالء 

دوا في تخميـنهم. ونحـن  المفسرين، يقعون تحت رحمة تخميناتهم، والبد أن يتردَّ
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نكون في الجانب اآلمن، عندما ُنعلن أن  هناك عددا من الممالـك سـيقوم، أثنـاء 
ْحوة "روما"، وتدين لها بشكل ما.  ص 

 

بعــد "رومــا" والعشــر ممالــك، ســوف تكــون مرحلــة ثالثــة مــن التــاريخ. إنهــا  
الصــغير" هــو  مرحلــة "القــرن الصــغير"، المــذكور فــي العــدد الثــامن. ذلــك "القــرن 

يخبرنا أن هذا القرن الصغير يقوم بعدهم، وهو   24القرن الحادي عشر. وعدد  
   مخالف لألولين، يحل محل بعضها، ويتقلَّد الحكم.

في تلك المملكة الحادية عشرة، تتمركز القـوة فـي شـخص واحـد. ونلـتمس 
لــك العــذر، إن كنــت تظــن أن ذلــك الشــخص هــو شــخص خــارق للطبيعــة، لكنــه 

 لك، وهذا هو سبب التأكيد على أن هذا القرن له عيون إنسان.ذليس ك
 

ا ســيقوم، ويبــدو وكأنــه غيــر عــادي،   ويتنبــأ هــذا األصــحاح أن شخصــا قويــ 
(. إن ذلـك التعبيـر 8لكنه في الحقيقة مجرد إنسان؛ له فم متكلم بـ"عظائم" )عدد

 ور.ر في الكتاب المقدس يشير إلى التجديف، وكلمات العجرفة وعبارات الغ
 

في هذه المرحلة من الرؤيا ينتهي كل التفكيـر فـي الحيـوان الرابـع، ويتركـز  
االنتباه على ذلك "القرن الصغير". إنني مقتنع من قرارة نفسي، أن ذلـك "القـرن 

( "ابـن الهـالك، 4و  3: 2تـس2الصغير" هو نفس الشـخص المشـار إليـه فـي )
دا، حتـى إنـه يجلـس فـي هيكـل و المقاوم والمرتفع على كل ما ُيدع ى إلها أو معب

 هللا كإله، ُمظهرا نفسه أنه إله".
 

هــو حصــر عــام للتــاريخ البشــري، منــذ  مــن  7إن  مــا نجــده فــي "دانيــآل"  
"دانيــآل" وحتــى نهايــة العــالم. ســتقوم أربــع ممالــك عظيمــة، واحــدة بعــد األخــرى، 

ف و ويتبــع ذلــك عديــد مــن الممالــك تنشــأ مــن المملكــة الرابعــة. وفــي النهايــة ســ
د  ف، وبــرغم أنــه إنســان، فإنــه ســيبدو وكأنــه  تتمركــز القــوة فــي يــد شــخص ُمجــ 

 خارق للطبيعة، وسيكون عدوا هلل ولكل ما هو إلهي.
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بينما كان "دانيآل" يـرى كـل ذلـك، رأى أيضـا شـيئا آخـر، كمـا هـو وارد فـي  
ــداد  ــات 14 – 9األعـ ــي الحيوانـ ــر فـ ــا، نفكـ ــي  ع وقتـ ــذاجة أن نضـ ــن السـ ــه مـ . إنـ
 تاركين رؤية األمور األخرى، التي قد ُأظهرت للنبي في تلك الليلة. ،والقرون 

 

بينما كان "القرن الصغير" يتكلم بــ"عظائم" وتجـاديف، رفـع "دانيـآل" عينيـه  
إلــى الســماء، وإذا بعــروش تظهــر تباعــا، عــروش صــغار، تحــيط بعــرش عظــيم. 

فــي مجــده،  يهللا الســرمد –رمزيــا  –وعلــى ذلــك العــرش المركــزي، رأى "دانيــآل" 
ة مـن الطههـر والكرامـة. هللا  اإلله المستحق اإلجالل والعبادة. إننا أمام صورة حيـَّ

 على عرشه، وعرشه مركبة ناريَّة.
 

إن  تـاريخ العـالم يمضـي فـي طريقـه،  !!يالها من رؤيا تهز قلب كـل مـؤمن 
 عظيم.للكن هللا يملك على الجميع، وعرشه ال يتأثر باألحداث األرضية. إنه هللا ا

 

(. هللا هــو 10وتتــدفق مــن ذلــك العــرش، قــوة تقهــر كــل مــن يقــاوم هللا ) 
ــى عــرش القضــاء، محاطــا بمخلوقــات  ــأتي عل ر، وســوف ي ــذي ال ُيقهــ  العظــيم ال
مجيدة ال حصر لها. هناك أسفار، مكتوب فيها أفعال كل رجل أو امرأة، وعندئـذ 

 القرون.و سُتفتح األسفار. إن هذا جزء من رؤيا "دانيآل" للوحوش 
 

أخذ "دانيآل" يتابع هذا الجزء مـن الرؤيـا، ُيتـابع منظـر الوحـوش والقـرون،  
( 11إلى أن رأى الوحش الرابـع قـد ُقتـل، وهلـك جسـمه، وُدفـع لوقيـد النـار )عـدد

وكل ما انبثق منه، ُنزع عنهم سلطانهم. بمجرد ُحكم من الملك السماوي، أنهـى 
حرب. كلمة مـن الم لـك، ولـم يعـد للـوحش   م"اإلمبراطورية الرابعة" تماما دون قيا

ي القـدرة والسـلطان، وهـو هللا، وكلمـة منـه تكفـي، وذلـك  وجود. واحد فقط هو كلـ  
 هو مركز الرؤيا وأساسها.

 

إن  القضاء اإللهي، ليس ما يظهر بعد حدوث األحداث في نهاية التـاريخ؛  
. القضـاء 12عـدد افهو قائم في كل األ مان. إن نسينا ذلك، فإننا لـم نفهـم جيـد

اإللهي ليس مسئوال فقط عن اإلطاحة النهائية بالشر، بل إن كل اإلمبراطوريات 
ــم  ــى الُحكــم بســبب الُحك ــدت قــدرتها عل ــديها؛ ففق لطتها مــن أي األخــرى ُنزعــت ســُ
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دة مــن  مح لهــا أن تســتمر لفتــرة محــدَّ ب ســريعا، وســُ اإللهــي، بــرغم أنهــا لــم ُتعاقــ 
 الزمان بعد ذلك بشكل ما.

 

ــا، ففــي عــددلوا  ــآل"  13عــدد الثــاني عشــر لــيس هــو نهايــة الرؤي رأى "داني
منظرا آخر. لقد جاء إلى ذلك القضاء اإللهي شـبه إنسـان، شـبه إنسـان لـه كـل 
كرامــة وجــالل ومقــام إلهــي؛ فــال يمكــن أن يكــون هــذا إال الــرب يســوع المســيح. 

ف  بأنه "مثل ابن إنسان". وُتستخدم كلمة "مثل" هنا؛ ألنـه لـم ب س  ُوص  يكـن قـد لـ 
علــى أن  –حتــى فــي الرؤيــا  –طبيعتنـا البشــرية بعــد. والكتــاب المقــدس حــريص 

يشير إلى أن  هيئته، كانت فقط إيذانا لما سوف يكون عليـه فيمـا بعـد؛ فهـو لـم 
يكن بعد إنسانا، فقد ظهر بهيئة إنسان. في وقت الرؤيا كانت بشريَّته الحقيقية 

 لم تزل في المستقبل.
 

ــذكر   ـــ"ابن اإلنســان"، جنحــن ن ــى نفســه ب ــرا مــا أشــار إل ــرب كثي ــدا، أن ال ي
خاصــة عنــدما كــان ُيعلــن عــن أُلوهيتــه. وباســتخدامه ذلــك التعبيــر، كــان يــذك  رنا 
بحقيقة طبيعته البشرية، بينما كان في نفـس الوقـت يصـف نفسـه، بأنـه الواحـد 

 لسابع.االذي له الكرامة اإللهية، الُمشار إليها في سفر "دانيآل" األصحاح 
 

ي  م لكوتــا أبــديا. الحــظ التَّْنبيــر علــى ذلــك   ســلبا  –إنــه لهــذا المســيح ُأعطــ 
ي  سلطانا ومجـدا وملكوتـا، لتتعبـد لـه كـل   -وإيجابا في العدد الرابع عشر: "فُأعط 

الشـعوب واألمــم واأللســنة. سـلطانه ســلطان أبــدي مــا لـن يــزول، وملكوتــه مــا ال 
 ينقرض".

 

 !!التــــي رآهـــا "دانيـــآل" فــــي تلـــك الليلــــة كيالهـــا مـــن رؤيــــا عظيمـــة، تلـــ 
إمبراطوريات عالمية تقوم وتتعاظم ثم تنتهـي، وإمبراطوريـة واحـدة أخيـرة سـُتخلَّد 
بشــكل مــا، إلــى نهايــة العــالم تقريبــا. ثــم يتبــع تلــك ظهــور ذلــك المجــد  ف "ضــد 
المسيح"، الذي سـيبدو وكأنـه سـيملك إلـى األبـد. لكـن كلمـة واحـدة مـن القضـاء 

ي كـل حكـم بشـري. وعنـدما اإللهي أ   ته وقضت عليه. ذلك القضاء الذي سُينه  ْنه 
ى ُملــك  ، الــذي هــو هللا، وملكوتــه لــيس لــه اإلنســانتنتهــي كــل الممالــك، ســيبق 
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نهاية. كل ركبة ستجثو له، وكـل لسـان سـيعترف بـأن يسـوع المسـيح رب. بهـذا 
 تكتمل الرؤيا.

 

رت الرؤيا:   كيف ُفس  
(، فـاقترب إلـى واحـد 15انيآل" أفزعتـه وأقلقتـه )عـدددإن  الرؤيا التي رآها " 

ــات الســماوية، وســأله عــن تفســير هــذه األمــور ) ــه أن 16مــن الكائن يَّن ل ــ  (. فب
الحيوانات األربعة ُتم ث  ل أربعة ملـوك أو أربـع إمبراطوريـات، وأخبـره أن شـعب هللا 

 (.18و  17هم فقط سيتمتعون بملكوت أبدي )
 

ــ  ف يمــن الواضــح أن الكــالم ل صــْ ــه ال يمكــن و  س عــن مملكــة أرضــية، ألن
ى فكرة الُملـك األلفـي األرضـي؛ فمـا رآه "دانيـآل"  مملكة أرضية بأنها أبدية. لننس 

 –عنــدما نــؤمن باإلنجيــل  –هــو ملكــوت هللا األبــدي، الــذي يتأســس فــي قلوبنــا 
 الذي سنتمتع بتحقيقه في المجد.

 

له أهمية خاصة عند  نيتضح أن الحيوان الرابع كا 22 -19من األعداد  
"دانيــآل". فــي هــذا الجــزء نجــد التفاصــيل اإلضــافية، بــأن لــه أظفــار مــن نحــاس 

(. لكن القـرن الصـغير ما الـت لـه أهميـة أكبـر، وهنـاك تفصـيل إضـافي 19)عدد
(. 20بخصوصه أيضا: لقد أصبح أكبر من العشرة قرون األخـرى التـي سـبقته )

ته لم يسبق لهـا مثيـل، والشـخص الـذي  مث  لـه ذلـك القـرن، ُمعـاد  لشـعب هللا، يقوَّ
ته بطريقة ال يستطيع  ى في الشر، أكثر من أي شخص قبله، ويستخدم قوَّ يتماد 
شعب هللا أن يتصدَّى له، وتبدو أيامه كما لـو أنهـا النصـرة النهائيـة للشـر علـى 

(. وسيكون الحال هكذا، حتى يقضي عليه "القـديُم 21كل ما هو صالح وإلهي )
 ويجمع شعبه في النهاية، ويرحب بهم في ملكوت سالم وآمن وأبدي. ،األيام "

 

ته الهائلة، التـي فاقـت كـل مـا قبلـه فـي   إن  مواصفات الوحش الرهيب، وقوَّ
ــا، وداســـتها 23القـــوة ) ــا"، التـــي أكلـــت األرض كلهـ (، ال تنطبـــق إال علـــى "رومـ

تها. ونؤكد ثانية، أنه من ذلك الوحش خرجت الممالك العديد . لقد أفسـح ةوسحق 
ل فا له.  لها الطريق، فجاءت خ 
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وكثيـرا مــا نســتمع لمقولـة أنــه باإلمكــان أن تسـترد اإلمبراطوريــة الرومانيــة  
كيانها ثانية، استشهادا باألصحاح السابع، فـي حـين يتضـح تمامـا أنـه ال يوجـد 
ى افتــراض، فــي ذلــك األصــحاح، بــأن اإلمبراطوريــة الرومانيــة ســوف تســتعيد  أدنــ 

انيــة. والجــدير بالمالحظــة، أن تلــك الفقــرة تعل  منــا عكــس ذلــك تمامــا؛ ثوجودهــا 
فإمبراطورية "روما" سيتفرع منها عشر ممالك، وسي حل محلَّها "القرن الصـغير"، 

(، وسيقضي على ثالثة ملوك سابقين له. لكن لـم 24بكل عدوانيته وغطرسته )
ذلـك بالتحديـد.  ىُيذكر لنا أيـة إشـارة، عـن كيـف أو متـى سـيحدث ذلـك، أو معنـ

م حرفيا؟ 3ونعود لنكرر شكوكنا عما إذا كان الرقم   !ُيفه 
 

ه نحــو ظهــور القــرن الصــغير، و مــن تجديفــه واضــطهاده   إن  التــاريخ يتَّجــ 
ر معهـا األ منـة والمواسـم التـي 25لشعب الرب ) (. سيكون ُمتع جرفـا لدرجـة يغيـ  

ون شـــعب هللا تحـــت كـــأقامهـــا هللا نفســـه. تلـــك األيـــام ســـتكون عصـــيبة، فيهـــا ي
 سيطرته.

 

ر؟  !ما هي المدة التي سيمارس فيها تلك القوة التي ال ُتقه 
 "إلى  مان وأ منة ونصف  مان". 25اإلجابة نجدها في نهاية العدد  

 

 ما طول هذه المدة؟
مـــرة أخـــرى، يمكنـــك أن تختلـــف معـــي إن أردت. أمـــا بالنســـبة لـــي فيبـــدو  

حيح: "إن  ذلـك الشـخص الُمرعـب سـيأتي صـالتفسير التالي معقـوال، وأعتقـد أنـه  
دا شـعب هللا، إلـى حـين مـن الزمـان. وبعـد انقضـاء  على م شهد األحداث ُمضـطه 
عف مــا عملــه فــي ذلــك الزمــان، ثــم يبــدو كمــا لــو أنــه  ذلــك الزمــان ســيعمل ضــ 
سيستمر في مضاعفة ما فعله، وبعد ذلك يبدو كمـا ولـو أنـه سـيبقى إلـى األبـد، 

م."هوكأْن لن تكون هناك ن  اية لشرور ُحكم ه الذي ال ُيقاو 
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على أي حال، فإن فتـرة ُحكمـه سـتكون  مانـا، وأ منـة، ونصـف  مـان، ثـم   
ل قوة شر  ه إلى علو  ها، ويقضـي عليـه ويهلكـه، وهـو فـي  يقطعه الرب، عندما تص 

 أْوج سلطانه.
 

تفسـير أفضـل بكثيـر، مـن أن  األ منـة  !!كم هو رائع وعجيب ذلـك التفسـير 
ثالثـة ونصـف. يمكنـك االخـتالف مــع مـن تشـاء بخصـول هـذا التفســير،  تعنـي

يبقـى  25وإن كانت لديك تفاصيل لتفسيرك، فإن التعليم الرئيسي الوارد فـي عـدد
دون تغيير: سيأتي اليوم، الذي فيه يقوم "ضد المسيح"، لكن، لن يستمر لألبد، 

 مهما  بدا، بل ستكون له نهاية بكل تأكيد.
 

 ؟ةمن سيضع النهاي
أن  القضاء اإللهـي سي قضـي عليـه، ويسـحق قوتـه. فالشـر   26يخبرنا عدد 

ٌم وخـداع. إن   ى، لكـن ذلـك و هـْ أحيانا يبدو وكأنه هائل وقـوي وذو سـلطان ال يفنـ 
القــوة الُمطلقــة الكاملــة، هــي هلل وحــده، وهــالك الشــر حتمــي: "فــيجلس الــدين 

 يبيدوا إلى المنتهى".و وينزعون عنه سلطانه )أي القرن الصغير( ل ي ْفن ْوا  
 

لقد ُقلع الشرير بأصـله مـن العـالم بكلمـة، كلمـة مـن هللا. إن  ذروة التـاريخ  
ْن حــاربهم الشــرير 27لــيس انتصــار الشــرير، بــل انتصــار شــعب هللا )عــدد (. ومــ 

وأذاهــم، لــن يظلــوا فــي المــؤخرة، سيصــبحون فــي المقدمــة. لــن يضــايقهم أحــد. 
لكـوت البـر األبـدي. سـوف يـأتي الوقـت الـذي مسيكونون آمنين أمنا أبـديًا، فـي  

 سنبحث فيه عن األشرار، وكل سلطان الشرير، فال نجدهم.
 

(. لقـد امـتأل 28هذا مـا رآه "دانيـآل"، وهـذا كـان تفسـيره. لقـد أفزعـه ذلـك ) 
ــك  ــى الكلمــة، فــأخفى تل ــل معن ــة رائعــة بك ــا. إنهــا حقيق ــا وخارجي اضــطرابا داخلي

 من دروعه. وهذا ما يجب علينا أن نفعله.  الحقيقة في قلبه، وجعلها درعا
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 ؟يعني ذلك لنا
إن  األصــحاح الســابع يعنــي، أننــا لــم نعــد جــاهلين بمســتقبل تــاريخ العــالم.  

فعلـــى مشـــارف نهايـــة العصـــر الحاضـــر، ســـوف يظهـــر "القـــرن الصـــغير"، فـــإن 
سيشـــعل حربـــا علـــى شـــعب هللا. ســـيزداد قـــوة وقـــوة، ولـــن  "إنســـان الخطيـــة"

ــعب  ــتطيع شـ ــالي هللايسـ ــاط اإلرسـ ل أن النشـ ــَّ ــا نتخيـ ــرا مـ ــه. وكثيـ ــدَّى لـ  أن يتصـ
ى. إن شــكلها المنظــور ســيختفي. لكــن  ســيتحطم، وكنيســة الــرب ستنكســر وتفنــ 
سيبقى هناك مؤمنون. لقد درسنا مرارا أن ال شيء يمكن أن يقضي على البقيَّة 

ه وشـعبه. تـالتقيَّة. كل مـا يهـم العـالم الشـرير، أن ال يكـون هنـاك أثـر هلل وعباد
ويبدو الحال كما ولو أنَّ الشر قد انتصـر، والشـيطان قـد غلـب، وقـوات الشـر لـم 
ى عـن عرشـه. فـي تلـك اللحظـة سـُتقطع قـو ى  ُيفقد منها شيء، وأن هللا قـد تنحـَّ
ى: يــأتي بغتــة الــرب يســوع المســيح مــن الســماء،  الشــر، وتكــون الحادثــة العظمــ 

عه، ولن يكون هنـاك أي أثـر للشـر، مويأخذ شعبه إلى موطنهم األبدي، ليملكوا 
وا وتعلَّقــوا بالكــذب،  فــي الســماء الجديــدة واألرض الجديــدة. بينمــا كــل الــذين أحبــه

 سُيقاسون عقابهم العادل، في الجحيم إلى األبد.
 

علينا أن نحفظ ذلك جيدا في قلوبنا، كما فعـل "دانيـآل"، وفـي نفـس الوقـت  
ز أنفسنا للجولة ال  اسية التي سنواجهها.قيجب علينا أن نجه  

 

ليســت هــذه الفقــرة، فــي ذلــك األصــحاح، هــي الوحيــدة فــي كلمــة هللا، التــي  
م نفــس التعلــيم فــي الرســالة  تكلمــت عــن تلــك األمــور؛ فقــد رأينــا أن "بــولس" قــدَّ
الثانيــة إلــى أهــل تســالونيكي. وحتــى القــراءة الســطحية لســفر الرؤيــا تؤكــد نفــس 

ة تنتظــر كنيســة المســيح، وســيزداد األشــرار مــالحقيقــة: فهنــاك أيــام وأ منــة ُمظل
ى ُيستعل ن  ، وينطفيء النور. لن يكون هناك "إنسان الخطية"شرًا، وفي المنته 

(. لكـن 12 – 1: 2تـس2مجيء ثان  لربنا، حتى يظهـر ذلـك المشـهد الُمرعـب )
را على ذلـك الوقـت كعادتـه، ولـن يحـدث شـيء غيـر مـا أنبـأ  الرب سيكون ُمسيط 

على التاريخ ُمطل قـة، حتـى عنـدما يبـدو وكأنـه بعيـد عـن العـالم   هبه. إن  سيطرت
 الذي صنعه.
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في تلك األيـام سـيبدو األمـر كمـا لـو أن  الشـر سـيبقى لألبـد، لكـن سـتكون  
ر هللا فيهـا العـدل والقـوة. سـُينهي  تلك اللحظة هـي اللحظـة الحاسـمة، التـي ُيظهـ 

د والمتـاجر   فالعالم وُيخضـع كـل شـرير لقضـائه. سـنبحث عـن المجـد    والمضـطَّه 
ر الوصـايا العشـر، فنجـد أن كـل واحـد نـال اسـتحقاقه مـن  س  بالدعارة، وكل من ك 

 الدينونة.
 

ْلد، وتـاج الشـوك،   سيكون كل الُملك في يد "الواحد"، الذي عليه عالمة الج 
."  والصلب والطعن. سيكون له وحده لقب "رب 

 

باإلنجيـل، سيشـتركون معـه  فالذين قد أحبوه وخضـعوا لـه، تـائبين مـؤمنين 
في مجده. سيبتهجون بفرح ال ينطق بـه، بأبـديتهم الرائعـة معـه، كمـواطنين فـي 

 الملكوت الذي ال يفن ى إلى األبد.
 

؟  هل يستحق األمر أن نبقى ُمخل صين للرب في وسط معاد 
هل يستحق أن نتعرَّض للقسوة واال دراء، من العالم المحـيط بنـا، فنكـون ضـمن 

دة؟مُ أقل  ية   ضط ه 
 هل سأل "دانيآل" ذلك السؤال؟

 ؟؟هل تسأله أنت
 

إن  الُحلم الذي أعطاه هللا لـ "دانيآل"، كان جوابا لما يحتاجه، كما أنه كاف  
الحتياجنا نحن. هل سينقصنا شيء هـام، إذا لـم نفهـم كـل تفصـيالت الُحلـم؟ إن  

ــا فيمــا ب ــا ال يمكنن ــه واضــحة، لدرجــة أنن ــة ل د أن نرغــب فــي عــالرســالة اإلجمالي
االنضمام إلى األغلبية. إنها ال تستحق ذلك؛ فالمستقبل ليس لهم، بـل لنـا. إننـا 

 يمكننا أن نتجاسر ونقف وحيدين.
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 عاشر الفصل ال

 لقرن الصغير ا
 

 الثامن من سفر "دانيآل".  األصحاح أود في مستهل هذا الفصل أْن تقرأ
 

ل، كــان فيهمــا توافــق بــين بســبق أن كانــت لـــ"دانيآل" رؤيتــان عــن المســتق
تعبيره لُحلم "نبوخـذ نصـر" فـي األصـحاح الثـاني، وبـين ُحلمـه بـالوحوش األربعـة 
ــع  ــر عــــن أربــ ــا ُيخبــ ــابق. فكالهمــ ــحاح الســ ــر، فــــي األصــ ــاعدة مــــن البحــ الصــ

 إمبراطوريات عالمية آتية.
 

وفي هذا األصحاح تظهر له رؤيا ثالثة، تتوافق أيضا مع سابقتيها، لكنهـا 
ت انتبـاهكم إلـى أن   تحتوي على قدر مميَّز من المعلومـات الجديـدة. وأود أن ُألفـ 

سـفر "دانيــآل" قـد ُكتــب أصــال بلغتـين اثنتــين، فاألصـحاح األول، واآليــات الــثالث 
ة، ومــن اآليــة الرابعــة فــي األصــحاح  األول مــن األصــحاح الثــاني، ُكتبــت بالعبريــَّ

ة. أمـا بـاقي السـفر الثاني إلـى آخـر األصـحاح السـابع، اسـتخدمت اللغـة األ  راميـَّ
 فقد ُكتب بالعبريَّة.

 

لقــد رأى "دانيــآل" الــرؤيتين الســابقتين، بينمــا كانــت "بابــل" ال تــزال قائمــة، 
وهكــذا الحــال أيضــا بالنســبة لهــذه الرؤيــا. لقــد ظهــرت قبــل أن تعلــن أصــابع يــد 

 (.1إنسان، هالك "بيلشاصر" في السنة الثالثة لُملكه )عدد
 

ن سظهرت الرؤيتان ال ا هـذه الرؤيـا فلـم تكـُ ابقتان بالليل، وكانتا ُحلمين، أمـ 
(. لـو لـم يكـن واعيـا 27و  2كذلك. لقـد رآهـا فـي النهـار بينمـا كـان ي ق ظـا )عـدد

يه للرؤيا، فكيف فقد و ْعي ه في آخرها؟  وقت تلق  
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لقد كان "دانيآل" في الروح، لكنه لم يكن نائما. لم يكن "ُحلم يقظة" حسـب 
نستخدمه اليـوم. لقـد كانـت رؤيـا روحيـة ُأعطيـت لـه أثنـاء النهـار،   التعبير الذي

وكانــت مشــابهة فــي بعــض الجوانــب لتلــك الســابقة؛ ولهــذا يــتكلم عنهــا "دانيــآل" 
قائال: "بعد التي ظهرت لـي فـي االبتـداء".   1بالطريقة التي وردت في نهاية عدد

. وهنـاك (2)"ُأوالي" ر؛ وجلس بجانب نهـ  (1)لقد ُنق ل "دانيآل" بالروح إلى "شوشان"
ى الرؤيا.  تلقَّ

 

 ؟ماذا رأى "دانيآل" وماذا سمع
ــداد   ــي األعـ ــوب فـ ــمعه مكتـ ــا رآه وسـ ــالروح 14 – 3مـ ــآل" بـ . جلـــس "دانيـ

بجانب النهر، ورفع عينيه فرأى كبشا له قرنان، وبينمـا كـان يالحـظ ذلـك أصـبح 
يرا هـو الـذي خالواحد أكبر من اآلخر. لقد كان القرنان كبيرين، لكن الذي ظهر أ

 أصبح األكبر.
 

ــه قرنــان يرمــز إلــى إمبراطوريــة "مــادي وفــارس"، وهــذا   إن الكــبش الــذي ل
 "أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس".  20واضح في عدد

 

ون اإلمبراطورية الماديَّة الفارسية مؤلَّفة من ُأمَّت ْين،  ويؤكد التاريخ حقيقة ك 
اليـد الطـول ى، وكـان "داريـوس"  ي باديء األمـر، كـان لــ"مادي"ف وأ سقطت "بابل". 

واحدًا منها، وأصبح الحاكم األول لإلمبراطوريـة المتحـدة. إال أن ذلـك لـم يسـتمر 
ى " كـــورش"  طـــويال؛ فبعـــد  مـــن وجيـــز، أصـــبحت "فـــارس" هـــي الســـائدة، واعتلـــ 

لم لك يحمل االعرش اإلمبراطوري. وكان الكبش حينذاك رمًزا لبالد "فارس"، وكان  
صورة كبش أمامه، حينما يذهب إلى معركة؛ لذلك ال نتعجب في رؤيـا "دانيـآل"، 

 أن نجد الكبش رمزا إلمبراطورية "مادي وفارس". 
 

   
 شوشان: مدينة أصبحت عاصمة اإلمبراطورية الفارسية بعد انهيار "بابل".  (1)
نهـرين كبيـرين، فـيمكن  نقـدم. وكانـت تصـل بـي900ُأوالي: قناة صناعية ضـخمة عرضـها     (2)

 للسفن التي تمر في احدهما أن تعبر لآلخر. 
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إن  من خصائص الك باش أنها عدائية تنطح بقرونها، وشاهد "دانيآل" هـذا  
(. 4الكبش يـنطح غربـا وشـماال وجنوبـا، يـنطح فـي كـل جهـة عـدا الشـرق )عـدد

ة دوهذه حقيقة تاريخية، تـدل علـى انتصـارات "مـادي وفـارس"، خاصـة تحـت قيـا
فت بالكلمات التـي وردت  "كورش". من الرؤيا األخيرة، نجد أن إمبراطوريتهم ُوص 

ل لحمـا كثيـرا". لكـنهم لـم يسـتطيعوا أن   5في عدد في األصـحاح السـابع: "قـم، كـُ
يتوسعوا في الشرق، وما فتحوه هناك فقدوه سريعا. إن ما رآه "دانيآل" فـي هـذه 

 التاريخية التي حدثت الحقا. ثالرؤيا النبوية، متوافق تماما مع األحدا
 

(، فهنـــاك تـــيس مـــن المعـــز جـــاء ســـريعًا مـــن 5لكـــن اآلن، يتغيـــر الُحلـــم )
المغرب، ولسرعة جريـه؛ فـإن أقدامـه لـم ت مـس األرض، وكـان لهـذا التـيس قـرن 

 واحد في منتصف رأسه.
 

 ما هذا التيس القادم من المغرب على وجه كل األرض؟
ــدد  ــا،  ةأنـــه اإلمبراطوريـــ 21يخبرنـــا عـ اليونانيـــة، والقـــرن هـــو أول ملوكهـ

ــمَّى "اإلســـكندر األكبـــر". وعـــدم مالمســـة أقدامـــه لـــألرض ترمـــز لســـرعة  المسـ
: "على وجه كل األرض" ترمز إلى كثرة فتوحاته.  فتوحاته، كما أن 

 

(، مستشـيط 6ويتابع "دانيآل" المشهد، ويرى التيس يصطدم بـالكبش )عـدد 
ته وثورته، ضر  ه، ولـم يكـن  بالغضب، وفي شدة قوَّ ا وداسـ  الكبش وطرحـه أرضـً

لَّ تمامـا، وانكسـر قرنـاه، وانتهـت مقاومتـه. 7للكبش ُمنق ذ من يده )عدد (. لقد ُأذ 
إنهــا نبــوءة عــن الخضــوع والهزيمــة الكاملــة إلمبراطوريــة "مــادي وفــارس" أمــام 

 (.8اليونانيين. ومضى "دانيآل" يقول: "فتعظَّم تيُس الم ْعز  جدا" )عدد
 

م، إال أن  كبريــاءه دام فتــرة  انــتفخ  "اإلســكندر" بســبب كثــرة فتوحاتــه، وتعظــَّ
ته انكسر: "ولم ا اعتز  انكسر القـرُن العظـيم". وهكـذا انكسـر  قصيرة، وفي أوج قوَّ

سر ه، ألنهـا كانـت يـد  8القرن العظيم، ومات "اإلسكندر". وعدد ر إلى م ْن ك  لم ُيش 
ْت إلى ذل  القرن العظيم فكسرته إلى األبد. كهللا التي ال ُتر ى. لقد ُمدَّ
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لم يُمْت التـيس عنـدما مـات "اإلسـكندر"، واسـتمرت اإلمبراطوريـة اليونانيـة  
(. انقسمت اإلمبراطورية عقب موته 8بعد موته، وحل محله أربعة آخرون )عدد

زة. فقــد  إلــى خمســة أقســام، إال أن هــا اســتقرت فيمــا بعــد فــي أربعــة أقســام متميــ  
مـــــن نصـــــيب "كاســـــاندر"، و"تراكيـــــة"، و"آســـــيا الصـــــغرى"  صـــــارت "مكدونيـــــة"

 لـ"ليسيماكوس"، و"سوريا" لـ"سلوقس"، و"مصر" لـ"بطليموس".
وهكذا تمـت قسـمة اإلمبراطوريـة، فع وضـا عـن القـرن العظـيم أصـبح هنـاك  

 أربعة بار ين، لكن أحدا منهم لم يكن عظيما، مثل القرن األصلي.
 

يـر مـا تنبـأ بـه الكتـاب المقـدس؛ فمـا غعلينا أن نفهم أنه لم يحدث شـيء  
 رآه اآلخرون بعد األحداث، رآه "دانيآل" في رؤيا نبويَّة قبل أن يحدث.

 

إن انتباه "دانيآل" اآلن موجه للقرون األربعة، ووجد قرنا صـغيرا خـرج مـن  
(، ومن بداية صغيرة، كبر إلى أن أصبح قوة هائلة. امتد سـلطانه 9واحد منها )

 ثم إلى فخر األراضي، إلى أرض الموعد، أرض كنعان.  للجنوب والشرق،
 

ــدد  ــك أن عـ ــاريخ باســـم  9الشـ ــي التـ ر ف فـ ــُ ــد عـ ــل قـ ــام رجـ ــى قيـ ــير إلـ يشـ
ــانيس  ــه Antiochus Epiphanes"أنطيوخــوس إبيف ــوءة أظهــرت أن ". والنب

خــرج مــن أحــد األقســام األربعــة لإلمبراطوريــة اليونانيــة، أال وهــو القســم الخــال 
ــ ــرعان مـ ـــ"سلوقس"، وسـ ــذ  ابـ ــرقا وأخـ ــه شـ ــم اتجـ ــل، ثـ ــيش هائـ ــر بجـ ر مصـ ــ  دمـ

Elymais  و"أرمينيـا"، ثــم احتــل أرض كنعـان. مــن "الســلوقيين" قـام ذلــك الرجــل
ــغير" المـــذكور فـــي ذلـــك  ــار( لشـــعب الـــرب، وهـــو "القـــرن الصـ المضـــطهد )الجبـ
األصــحاح. لقــد كتــب عنــه المــؤر  اليهــودي "يوســيفوس" مــا يلــي: "وقــام مــنهم 

نَّ حربــا علــى مهــا مــن إقامــة حكومــة  م لــك، وشــ  األمــة اليهوديــة وشــرائعها، وحر 
ترتبط بتلك الشرائع، وأتلف الهيكل، ومنع تقديم الذبائح لمدة ثـالث سـنوات. لقـد 
ن تحـت ُحكـم "أنطيوخـوس إبيفـانيس"، تمامـا كمـا  ت ُأمتنا اليهودية بتلك الم ح  مرَّ

 رأى "دانيآل" وكتب قبل ذلك بسنين كثيرة".
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"تعظَّم حتى إلـى ُجنـد السـماء، وطـرح بعضـا مـن الجنـد   هذا القرن الصغير 
(. مـا معنـى ذلـك؟ يمكننـا أن نفهـم ذلـك 10والنجوم إلى األرض، وداسهم" )عـدد

ــروج ) ــفر الخـ ــي سـ ــاء فـ ــا جـ ــذكرنا مـ ــر، إذا تـ ــباط 41: 12و 4: 7أكثـ ( أن  أسـ
إسـرائيل، ُأطلــق علـيهم "أجنــاد الـرب". إنهــا ليســت إشـارة إلــى المالئكـة، بــل إلــى 

هم بكل قسوة. فاضـطهادهم هـو   مجرائ ق  ح  "أنطيوخوس" ضد شعب الرب، الذين س 
في الحقيقة خطية ضـد السـماء. لقـد اتضـح ذلـك جليـا فـي كلمـات يسـوع، التـي 

: 9قالها من السماء لـ"شاول الطرسوسي": "شاول شاول لماذا تضـطهدني؟" )أع
4.) 

 

تنبـأ عنهـا يُ لم تكن هذه نهاية شر وتجديف "أنطيوخـوس"، فبقيـة األعمـال  
ل كـــل عبـــادات 12و 11فـــي العـــددين  ، إذ تحـــدَّى الـــرب "رئـــيس الجنـــد"؛ فأْبطـــ 

دم  ر الهيكــل، إال أنـــه دنَّســه بصـــورة جعلتــه ال يمكـــن  الهيكــل. وبــرغم أنـــه لــم يـــُ
مـن هـذا األصـحاح.  11استخدامه. كل ذلـك قـد ُكتـب، قبـل أن يحـدث، فـي عـدد

مــدة، فالمقصــود بــالجزء األول ت؟ إذا اســتخدمنا الترجمــة المع12مــاذا يعنــي عــدد
منه: "وبسبب المعصية ُسل  ط على جند القديسين وعلى المحرقة الدائمـة..."؛ إذ 
ى فــي يــد "أنطيوخــوس"، فكــان يدن  ســها. وبــنفس  أن الــذبائح اليوميــة كانــت ُتعطــ 
الطريقة ُسل  م عدد كبير من أسباط إسرائيل إلى يـده، ففعـل بهـم كـل مـا حـال لـه، 

س شروره دون رادع له، ونجح. كانت حقـا فتـرة وط ر ح  الحقَّ   على األرض، ومار 
معانــاة فظيعــة لشــعب الــرب. كــل شــيء بــدا ُمظل مــا، وبــدا أنــه لــيس نــور علــى 

 اإلطالق.
 

كانت تلك هي الرؤيـا التـي رآهـا "دانيـآل". وبينمـا كـان يـرى ويسـمع، سـمع  
يبـدو أن  هـذا المـالك  .(13"قدهوسا واحدا يتكلم". إنه "قدهوس واحد"، إنـه مـالك )

كان يحكي لمالك آخر عن األحداث التي سوف تحدث، والتي رآهـا "دانيـآل" فـي 
رؤياه. واستفسر المالك الثاني قائال: "إلى متى ست سـت م ر تلـك األحـوال الُمريعـة؟ 

" إلــى متــى !إلــى متــى ســيظل لــذلك الرجــل الفظيــع، ســلطان علــى شــعب الــرب؟
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: 14ف "أنطيوخـوس"؟ وجـاء الجـواب فـي عـددييستمر اضطهاد وانتهاكات وتجد
 "إلى ألفين وثالث مئة صباح ومساء فيتبرأ الُقدس".

 

عندما يتعلق األمر باألعداد في الكتاب المقدس، ُيْجم ع العلمـاء أن السـنة  
ثالثمائة وستون يوما، وعندئذ نعتبر أن  هذه الفترة، ست سنوات وأربعـة أشـهر. 

د "أنطيوخـوس" اليهـود، واسـتمر فـي جبروتـه هوهذا يـرتبط بمـا حـدث، فقـد اضـط
ق.م. وخـالل السـنوات الثالثـة والنصـف األخيـرة، مـن   165إلـى    171من عام  

م فيه ذبائح لألوثان. وفي عام  ل هيكل هللا إلى هيكل للوثن، ُتقدَّ تلك الفترة، تحوَّ
ــوثني، وأوصــت بإعــادة تنظــيم 165 ــام النظــام ال ــورة المكابيــة أم ــت الث ق.م وقف
وتطهيره من األوثان، وُأعيد افتتاحه لعبادة يهوه. وبعد ذلـك بقليـل، مـات   لالهيك

، بكــل دقــة كمــا رآهــا 14"أنطيوخــوس"، وتحقــق الوعــد، الــذي ورد فــي آخــر عــدد
 "دانيآل" وسمعها في النبوءة قبل ذلك.

 

  !؟ماذا يعني كل ذلك
ــير اإللهـــي قـــد ُأعطـــي بـــدًءا مـــن عـــدد  ويســـتمر حتـــى نهايـــة  15التفسـ

ْر إليها بعد، ونحـن بصـددها اآلن، حاألصحا . ولكن هناك بعض التفاصيل لم ُنش 
 وفي نفس الوقت سنؤكد على بعض النقاط التي تعرضنا لها من قبل.

 

(، ولمـا طلـب المعنـى، 15بعد أن رأى "دانيآل" الرؤيـا، طلـب المعنـى )عـدد 
. نإذ بشبه إنسان واقف أمامه. واحد ليس بإنسان، لكن لـه مظهـر وهيئـة إنسـا

ف بهـا مـالك فـي الكتـاب المقـدس؛  وكانت تلك هي الطريقـة الشـائعة التـي ُيوصـ 
 فالزائر كان مالكا.

 

ْين فــي الكتــاب المقــدس: "جبرائيــل" المــذكور هنــا، ومعنــاه   ُذكــر اســم مالكــ 
 (.13: 10"رجل هللا"، والثاني رئيس المالئكة "ميخائيل"، وسوف نقرأ عنه في )

 

سمع صوت إنسان، ُيعطي تعليمـات لـذلك المـالك   "األمر الثاني أن  "دانيآل 
(. لقد أصاب "جون كالفن"، عنـدما لفـت أنظارنـا إلـى أن  ذلـك الصـوت، 16)عدد
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ــأمر  ــه أن يـ ــواه يمكنـ ن سـ ــ  ــيح؛ ف مـ ــوع المسـ ــرب يسـ ــر الـ ــون لغيـ ــن أن يكـ ال يمكـ
ْن غيــره يســتطيع أن يفعــل ذلــك بصــوت إنســان؟ هــذا تأكيــد علــى  !المالئكــة؟ ومــ 

ده الُمز  ْم هـــذا الرجـــل الرؤيـــا" مـــت جســـه ــ   ع أن يكـــون. "نـــادى وقـــال يـــا جبرائيـــل ف هـ
 (.17(. وتنفيذًا ألمر المسيح، اقترب "جبرائيل" من "دانيآل" )عدد16)عدد

 

، فسـقط علـى وجهـه، كمـا   ا. إنـه خـاطيء فـي حضـرة البـر   امتأل النبـي ُرعبـً
ن ا فـي مثـل ذلـك الموقـف. "دانيـآل" لـيس فـ حضـرة  ييمكن أن يفعل أي إنسان م 

هللا، ولكـــن يكفـــي أن يكـــون فـــي حضـــرة رســـوله، أحـــد مالئكتـــه، حتـــى يمتلـــيء 
 بإحساس عدم االستحقاق للُمثول أمامه.

 

لكن إحساس "دانيآل" بالخوف، لم يمنـع المـالك عـن الكـالم، فنـاداه قـائال:  
زه لسـماع  ده ويجهـ   "يا ابن آدم"؛ ليؤكد على ضعف النبي، وفي الوقت ذاتـه ُيشـد  

ى"  التفسـير اإللهـي عـن هـذه الرؤيـا: "افهــم يـا ابـن آدم، إن  الرؤيـا لوقـت الُمنتهــ 
 (.17)عدد

 

ال يمكـــن أن يكـــون المشـــار إليـــه هنـــا هـــو نهايـــة العـــالم؛ فتحديـــد القـــرن  
الصــغير علــى أنــه "أنطيوخــوس إبيفــانيس" واضــح لدرجــة ال يمكــن إغفالهــا. إن 

د اليوناني، وليس  عن نهاية العالم.  تالرؤيا تشير إلى أيام هذا الُمضطه 
هنــاك إجابــة واحــدة: إنــه يــتكلم عــن !إذن، إلــى أي شــيء يشــير "جبرائيل"؟ 

نهايــة أيــام الضــيق، الــذي كــان علــى اليهــود أن يجتــا وه قبــل عصــر ملكــوت 
 المسيَّا.

 

إن  خبــرة ُمخاط بــة المــالك، كانــت ذات وقــع كبيــر علــى "دانيــآل"؛ لــذا امــتأل  
(. كان بحاجة إلى أن يلمسه "جبرائيل"، ويوقفه 18خوفا وُرعبا ففقد و ْعي ه )عدد

 على قدميه، قبل أن ُيكمل تفسير الرؤيا.
 

ْخط  ألن -إن  كلمـــات "جبرائيـــل"   : "هأنـــذا ُأعر  فـــك مـــا يكـــون فـــي آخـــر الســـه
ــا( لميعــاد  االنتهــاء" )عــدد ــة  -(19)الرؤي مناه فــي نهاي ــذي قــدَّ ــد التفســير ال تؤك
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ا ســتحدث، والـرب قــد عـيَّن أن  ذلــك ســيحدث يــ(، والمــالك يؤكـد أن  الرؤ 17)عـدد
 في النهاية األخيرة لغضبه على اليهود.

 

ا أولئــك الــذين يــرون أن هــذه الرؤيــا ُتشــير إلــى نهايــة العــالم، إنمــا هــم   أمــ 
لون نظرياتهم على كلمات المالك.  ُيفض  

 

ى الرؤيـا؛ فــ"الكبش" قـد تحـدد   من الصعب أْن ن ر ى شخصا ُيسيء فهم معنـ 
(، و"تــيس المعــز" قــد ُوصــف بأنــه "اإلمبراطوريــة 20ادي وفــارس" )عــددمــأنــه "

(. والقـرون األربعـة 21اليونانية"، و"القرن" هو "اإلسكندر األكبـر" أول ملوكهـا )
التالية له هي األربعـة أقسـام لإلمبراطوريـة اليونانيـة، بعـد انقسـامها، وإن كانـت 

نهاية سلطانهم يخرج ذلـك  (، وبقرب22ليست بنفس قوة ذلك الم لك األول )عدد
 (.23القرن الصغير )عدد

 

إن  اعتبار أن  الرؤيا تتكلم عن نهايـة العـالم لـيس ضـربا مـن الخيـال فقـط،  
ى بفـم المـالك. والعديـد مـن التفاسـير  بل هـي أيضـا ضـد التفسـير اإللهـي الُمعطـ 

   الحديثة لذلك األصحاح فيها تضارب صريح، وُتناق ض ق ول السماء.

. إنـه 25 – 23ْصف مجيء "أنطيوخوس إبيفانيس" فـي األعـداد لنتأمل و  
جَّلت عنــه صــفحات  ف بأنــه "ملــك جــافي الوجــه"، وقــد كــان كــذلك؛ فقــد ســ  ُيوصــ 
ل"، إشـارة  يـ  ُم الح  التاريخ أنه جاف، صـلب، قـاس  وعنيـد. وقيـل عنـه أيضـا: "فـاه 
 إلــى حقيقــة أنــه قــد مــارس الخــداع، وكــان مــن الصــعب خداعــه. وقيــل: "وتعظــم

(. حقا كانت لـه إنجـا ات هائلـة، لكـن لـم تكـن 24قوته، ولكن ليس بقوته" )عدد
بـا،  ك ع ج  نتيجة براعته ودهائه، بل كان ذلك بتدبير من الرب. وقيـل أيضـا: "ُيهلـ 

(. كانت تلك نبـوءة عـن 24وي نجُح ويفعُل وُيبيد العظماء  وشعب القديسين" )عدد
ع بخصـومه،  أنه سُيهلك لدرجة هائلة، وي عُظم من قوة إلى قوة في شـروره، وُيوقـ 

ت  بـَّ ة التـي أح  ة التقيـَّ وبعدها ينفث سمومه على يهود العهـد القـديم، وعلـى البقيـَّ
 المسيح اآلتي.
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ــل عنــه:   ــه الخــداع والمكــر فــي األرض، فق ي ــان فــي وقــت  ا دهــر في ــد ك لق
ــده" )عــدد ه، أصــبح 25"وبحذاقتــه يــنجح أيضــا المكــر فــي ي ــد ُملكــُ (. وحــين امت

تفخا، شاعرا فـي نفسـه بعظـم شـأنه؛ لـذا قيـل عنـه: "... ويـتعظم بقلبـه. وفـي نم
االطمئنان ُيهلك كثيرين"، وكان ذلك وصفا دقيقا لسياسة "أنطيوخوس" المعتادة. 
فقــد كــان ُيصــادق أناســا كثيــرين، وعنــدما يفقــدون تحصــيناتهم، ويشــعرون بعــدم 

د على "  ئيس الرؤساء" وهو هللا.ر حاجتهم لحرَّاسهم كان يقتلهم. وأخيرا تمرَّ
 

ر القول بأن تلك نبوٌَّة عن أن هذا القرن الصغير اآلتي، سيكون ضـد   ونكر  
 الرب بكل صراحة، وكان ذلك أوضح معالم ُحكم "أنطيوخوس" الُمرعب.

 

م التمثـال 25ولنالحظ نهاية عدد طـَّ : "... وبال يد  ينكسر"؛ فالحجر الـذي ح 
ع  (. وكانت أصـابع بـال يـد، تلـك 34: 2بدون يد" )"في ُحلم "نبوخذ نصر" قد ُقط 

الك "بيلشاصر" ) (. إن نفـس اليـد هـي المسـئولة عـن كسـر 5:  5التي أ نذرت ب ه 
"أنطيوخوس". فعندما يتعاظم الطايية، فليس له من رادع  سـو ى يـد الـرب، التـي 

 ال ُترى، فتزيله من على مسرح التاريخ.
 

د المــالك لـــ"دانيآل" فــي عــدد  ُتم  اقــ 26أكــَّ ئال: "لقــد قيــل لــك الحــق، ولكــن اكــْ
ألنها لن تتحقـق إال بعـد أيـام كثيـرة". وقـد كـان، ففـي   -ال المستقبل....  -الرؤيا

أيــام "أنطيوخــوس" الُمظلمــة، وحــين كــان ُيطــارد وي قتــل شــعب هللا؛ كانــت الحاجــة 
إلى كلمات التعزية، التي وردت في هذا األصحاح. فع ل ى مدى تلك الفترة، عاش 

بــدون  أن يــدخل التــاريخ الــرب فــي تعزيــة، ألن ذلــك الشــرير لــم يســتطع بشـع
و ى مـا   -مهمـا كـان فظيعـا  –السماح اإللهي له، وأن كـل مـا فعلـه   لـم يكـن سـ 

ده  ل موا أنه فـي الوقـت الـذي يحـد   أنبأ الرب به، منذ قرون، قبل أن يحدث. لقد ع 
ه المعرفـة كـان لهـم ذ، سيصرعه هللا أخيـرا. بهـ25الرب لتحقيق ما جاء في عدد

ف، في تلك الفترة الرهيبة من الزمان.  عزاء ال يوص 
 

كان لهذه الرؤيا تأثيرها فيمـا بعـد، لكـن مـاذا كـان أثرهـا فـي "دانيـآل" الـذي  
نـدرك األثـر. لقـد ارتبـك وأصـبح مريضـا، لدرجـة أنـه لـم  27في عدد   !رآها أوال؟
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عـاد لمباشـرة عملـه،   ايستطع خدمة الملك. لـم يسـتطع أن يرجـع لعملـه، وعنـدم
ظل انطباع الرؤيا في ذهنه؛ فظل متحي  را، ولم يفهمها كل مـن سـمع عنهـا، ولـم 

ْبح جماح الشر   بات وشيكًا.  يستطع دانيآل أن يبتهج باإلعالن الذي يؤكد أن ك 
 

 ؟ماذا يعني ذلك لنا
ــذه  ــد هـ ــه. أحـ ــا منـ ــذ دروسـ ــحاح، دون أن نأخـ ــذا األصـ ــرك هـ ــب أال  نتـ يجـ

ــدروس أن نــت ــا بـــ"القرن الصــغير" عال ف هن ــد ُوصــ  لم أن  مجــيء "أنطيوخــوس" ق
(. وقـد سـبق وقرأنـا فـي األصـحاح السـابق، عـن قـرن صـغير آخـر، وهـو 9)عدد

ل  شـعب الـرب بأسـلوب لـم يسـبق لـه  شخص سوف يأتي في نهايـة الزمـان، ويـذ 
نظيــر. الشــك أنــه يصــعب علينــا االعتقــاد بــأن ذلــك الشــخص هــو حقيقــة، وأنــه 

 بسهولة كما ت علَّمنا. لسوف ُيستأص  
 

األصحاح الذي ندرسه اآلن يتكلم عن "أنطيوخـوس" كــ "قـرن صـغير". لقـد  
جـاء كمـا ُكتـب عنـه تمامـا، وُقضـي عليـه ببسـاطة، كمـا ُتنبـيء عنـه. إن أولئــك 
ــيهم  ــان يصـــعب علـ ــا كـ ــه، غالبـ ــة بـ ــوَّات الخاصـ ــبقًا عـــن النبـ ــذين ســـمعوا ُمسـ الـ

لية التي ننتظرها، هـي ن  تصديقها، لكن ذلك لم يمنع حدوثها. إ  األحداث الُمستْقب 
ــة، ويجــب أن نعــيش فــي ضــوئها. وحقيقــة مجــيء "ضــد  ــائق بــنفس الكيفي حق
المسيح" تجعلنا في حالة يقظة دائمة، وحقيقـة القضـاء عليـه تـدعونا أن نكـون 

 في بهجة كل حين.
 

م القـرن الصـغير فـي وصـف   والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن، لماذا اسـُتخد 
"أنطيوخوس"، في نهاية القرن الثاني قبل الميالد، و"إنسان الخطية" في   نكل م

آخر الزمان؟ إنهما شخصان مختلفان؛ فأحدهما قد جاء فعال، أم ا اآلخر فسوف 
 يأتي فيما بعد.

 

 !لكن لماذا يوصفان وصفا واحدا؟ 
ذلك ألنهما، من حيث التقـدير الحقيقـي، همـا شـيء واحـد، فالعهـد الجديـد  

ــا عــن مجــيء شــخص، هــو "ضــد  طُيســل    ــه ُيخبرن الضــوء علــى هــذه النقطــة. إن
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المســيح" كمــا رأينــا، وكــذلك ُيخبرنــا أن  روح "ضــد المســيح"، موجــود فعــال فــي 
 18: 2يـو1العالم، وأن  كثيرين من "أ ضداد المسيح" قد جاءوا فعال إلـى العـالم )

 (.7يو2و 3: 4و 19 –
 

وا بنفس لقب األخير، ألنهـم بشـائره، بإن  "أضداد المسيح" السابقين، قد ُلق    
ن سـبقوه، وسـوف يعمـل  وهو أعظم قوة وأفظع شرا، ولـن يختلـف فـي الـنمط عمـ 
ما عملوه، وبدرجة أعلـى كثيـرا. إن  مجيئـه لـن يقـدم للعـالم شـيئا ذا نمـط جديـد، 

 لكن ذا قوة أكثر. 
 

سيكون هناك قرون صغيرة كثيرة، قبل ذاك األخيـر، وقـد كـان "أنطيوخـوس  
يفــانيس" واحــدا منهــا. كمــا جــاء أيضــاء للعــالم عديــد مــن القــرون التــي تحــدَّت بإ

الرب، واضطهدت شعبه، وأرادت أن تسحقه وتمحـوه مـن الوجـود، مثـل "نيـرون" 
و"هتلر" و"خروشوف" و"ماوتسي تونج" و"هاكسي لليشي"، آخـر رئـيس شـيوعي 

ـــ"ألبانيا"، وعــدد كبيــر مــن البابــاوات. كــل هــؤالء نمــاذج للقــرو الصــغيرة. هــم  ن ل
ــة، لكــن فــي  تهم شــديدة وهائل قــرون صــغيرة بالنســبة للــرب، وبالنســبة لنــا؛ فقــوَّ
عيني   الرب هم قرون صغيرة. إن كبرياءهم ُتوحي بالثقة أنهم باقون لألبد، لكـن 
بالنسبة للرب ال تعني شيئا، فهو يحتقر تلـك القـوة البائـدة، يمحوهـا متـى شـاء. 

بـنفس السـهولة المقتـدرة، كمـا يقضـي علـى  ،سوف يمحو "ضد المسيح" األخيـر
أي واحد من "األضداد" عندما يريد. وما يختلـف فيـه األخيـر، هـو أنـه آخـر مـن 

 يقف في صف الطغاة.
 

ــارس" كانــت   ر مــن الســلطان البشــري، فإمبراطوريــة "مــادي وف ــرب يســخ  ال
م، ابالنسبة له كبشا منطرحا أرضا، وقوة اليونان ما هي إال واحدة من قطيع أغن

 و"اإلسكندر األكبر" هو قرن هش، يسهل كسره بإصبعه.
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 ؟لكن ماذا عن "أنطيوخوس إبيفانيس"
لـــم تكـــن مملكـــة "أنطيوخـــوس" كبيـــرة جـــدا، لكنهـــا كانـــت هامـــة عنـــد هللا،  

ص لـه مكـان كبيـر فـي هـذا السـفر،  فحاكمها جـدَّف فـي وجـه السـماء؛ لـذا ُخصـ  
 رة فيه.و بالمقارنة باإلمبراطوريات العالمية المذك

 

إن  هللا ال يقــيس أهميــة أحــداث العــالم مثلمــا نقيســها نحــن. إن األهميــة  
ث  أو نظـام مـا عنـده، تكـون بقـدر مـا يـؤث  ر علـى شـعبه، الـذي هـو  د  النسبية لحـ 

 حدقة عينه.
 

لقــد اضــطهد "أنطيوخــوس" شــعب هللا أكثــر ممــا اضــطهدته اإلمبراطوريــات  
ُتعطي أهمية بسـيطة ألعمالـه، فـي حـين أنهـا   األخرى. إن  ُكُتب  التاريخ العالمية

رس والـروم. لكـن هللا ال يفعـل ذلـك، فقـد ذكـر تفاصـيل مـا  تكتب مجلدات عن الفـُ
عمله "أنطيوخوس"، وي ع ُد شعبه بأنـه: "بـال يـد ينكسـر". إن  العـالم ال يهـتم كثيـرا 

 بمصير شعب الرب، لكن هللا السرمدي يهتم بخاصته.
 

ن يكشف لن ب ي  ه عـن تـاريخ لـم يـأت بعـد، يكشـف أكيف له    !ما أعظم الرب 
ألنــه ربه التــاريخ؛ فكــل األحــداث، فــي كــل مكــان  !عنــه قبــل قــرون مــن حدوثــه؟

 تخدم مشيئته.
 

ة قـوة مـن قـوى الشـر، أن   يا لها من طمأنينـة، أن نعـرف أنـه ال يمكـن أليـ 
الـذي  وتقوم بدون أمره. يا له من عزاء، حين نـدرك أنَّ الـذي يحكـم التـاريخ، هـ

ــل الشــر  ــك  وســلطان، وأن  ك ــل ُمل ــى ك ــرا، عل ــه ســوف ينتصــر أخي م ن  أن ابن ضــ 
 سينتهي حتما.

 

يا لها من حماقة عند مقاومة ذلك اإلله، ويا لهـا مـن حكمـة عنـدما نسـير  
ة: "إن كان هللا معنا، ف م ْن علينا" )رو  (.31: 8معه، ويا لقوة هذه الُحجَّ
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 المالك "جبرائيل" من عند الرب:
نقطة أخرى يجـب أن نالحظهـا قبـل أن نتـرك هـذا األصـحاح: لـم تكـن هـذه  

هي المرة الوحيدة التي أتى فيها المالك "جبرائيل" إلى األرض، برسـالة مـن هللا، 
فعندما تم إعالن ميالد "يوحنـا المعمـدان"، جـاء "جبرائيـل" إلـى " كريـا" وقـال لـه: 

لت ألك   رك بهذا" )لو"أنا جبرائيل، الواقف قدام هللا، وُأرس  (، "وفي 19: 1ل  مك وُأبش  
ل "جبرائيل" المالك من هللا إلى مدينة  ْمل "أليصابات"، ُأرس  الشهر السادس من ح 
مــن الجليــل اســمها "ناصــرة" إلــى عــذراء مخطوبــة لرجــل مــن بيــت "داود" اســمه 

 (. 27و 26: 1"يوسف" واسم العذراء "مريم" " )لو
 

ر المالك بوالدة طفلين  بعد مولد األول انطلق أبـوه مسـب  حا، وتكلـم   ،لقد بشَّ
عن المسيح اآلتي، الذي سـيُول د بعـد قليـل مـن "مـريم"، وقـال: "مبـارك الـرب إلـه 
إسرائيل، ألنـه افتقـد وصـنع فـداء لشـعبه، وأقـام لنـا قـرن خـالل  فـي بيـت داود 

 (.69 -68:  1فتاه" )لو
 

ون، قـرن يفـوق ر وفي األصحاح الثامن من سفر "دانيآل" قرأنا عن عدة قـ 
آخــر، وقــرن ينكســر، وأربعــة قــرون تليــه، وقــرن صــغير يخــرج مــن أحــد األربعــة 

   قرون. لكن الرجل الذي أعطاه "جبرائيل" الرسالة، يتكلم هنا عن قرن آخر.

يرمز إلى قوة حاكمـة. وفـي هـذا  –كما رأينا  –والقرن في الكتاب المقدس  
ة، التـي قامـت ثـم انـدثرت. لكـن ياألصحاح نجد الكثير من مثل تلك القوى البشر 

ة " كريا" تؤكد لنـا، أن  الـرب فـي النهايـة قـد أعطانـا قرنـا، أال وهـو يسـوع.  ت سب ح 
قرًنا أعـده هللا بنفسـه ليـأتي إلـى العـالم. إنـه يخبرنـا أن كـل رياسـة وكـل سـلطان 
سيســقط حتمــا. لكــن عنــد هللا، القــرن الــذي ســيحكم ويملــك. وهــذا تأكيــد آخــر، 

موضـوعات سـفر "دانيــآل" الرئيسـية: لـيس هنــاك سـلطان أبــدي،  ملواحـد مـن أهــ
 !!سوى سلطان الرب يسوع المسيح

م ال  ليس كبشا وال تيسا، بل ح 
ر   ر، فكيـف بشـَّ ك ُبر  "يوحنا المعمدان"، وبـدأ خدمتـه كـار ا بــ"المسيَّا" المنتظـ 

 (.29: 1قال: "هوذا حمل هللا" )يو !به؟
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متيــا  رؤيــة مشــهد رمــزي للســماء، فمــن اوعنــدما ُأعطــي الرســول "يوحنــا"  
 !هل كان تيسا؟ !الذي رآه يحكم هناك؟ هل كان كبشا؟

ف  بأنه "خروف قائم كأنه مذبوح" )رؤيا5: 5لقد رأى أسدا )رؤ  (.6: 5( ُوص 
 

بينما كل القرون األخرى جاءت ومضت، لكن ال يزال قـرن عنـد هللا. بينمـا  
   عند هللا "حمل". عبرت كباش وتيوس مسرح التاريخ وانتهت،

كل السماء تهتف قائلة: "مسـتحٌق هـو الخـروُف المـذبوُح، أْن يأخـذ القـدرة 
ى والحكمــة والقــوة والكرامــة والمجــد والبركــة. وكــل خليقــة ممــا فــي الســماء  نــ  والغ 
وعلـــى األرض وتحـــت األرض ومـــا علـــى البحـــر، كـــل مـــا فيهـــا ســـمعتها قائلـــة، 

رامـــة والمجـــد والســـلطان إلـــى أبـــد كللجـــالس علـــى العـــرش وللخـــروف البركـــة وال
 (.13و 12: 5اآلبدين" )رؤ

 

إلـى هـذه الشـواهد  8ال يسع عقولنا إال أن تقفز من سفر دانيـآل أصـحاح  
الكتابيـة األخـرى، فكــل واحـد منهــا يشـير لآلخـرين، خاصــة وأن القـوات المــذكورة 
فــي هــذا األصــحاح، قــوات غيــر دائمــة. وعنــدما نتســاءل، أيــن توجــد الســلطة 

 لكوت األبدي؟ نتذكر في الحال ما أعلنه هللا عن "الحمل"، قرن خالصنا.موال
 

هذا سبب قدرتنا على أن نكون في جانب المسيح بدون خجل، فـي أمـاكن  
ا نفعــل ذلــك منفــردين. وإن رفــض أقاربنــا وجيراننــا  عملنــا ودراســتنا، حتــى وإن كنــ 

ــه بكــل شــجاعة؛ ــا أن نكــون مع ــل القــوى  المســيح أو تجــاهلوه، لكــن بإمكانن فك
األخرى تنقضي، ولـن تثبـت مملكـة لألبـد، سـوى ملكوتـه. كـل الـذين يضـطهدون 
ى. نحن ُمسلَّحون بهذا، إننا بكل  لون لالشيء، لكن شعبه لن ُينس  شعبه سيتحوَّ

 ثقة ويقين نستطيع أن:
 نتجاسر لنكون "دانيآل".. 
 نتجاسر أن نقف وحدنا.. 
 نتجاسر أن يكون هدفنا راسخًا ثابتًا.. 
 نتجاسر أن نعلن عن ذلك.. 
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 الحادي عشر الفصل 
 الة عظيمة ص

 

قبل النظر في هذا الفصل، لنقرأ األصحاح التاسع من سـفر "دانيـآل"، لكـي 
نفهم حق الفهـم مـا ورد فيـه مـن تعلـيم. إن  الـبعض ينظـر إليـه علـى أنـه جـدل، 

ل اكت افا شـلكنه في واقع األمر مـن أمتـع الفصـول فـي سـفر "دانيـآل"؛ فهـو ُيسـج  
 عظيما، وصالة عظيمة، ورؤيا عظيمة.

 

 اكتشاف عظيم
نجد ذلك االكتشـاف العظـيم فـي اآليـة األولـى والثانيـة مـن هـذا األصـحاح.  

ولكـي نفهــم ذلــك تمامــا؛ يجــب أن نسـترجع أحــداث األصــحاح األول التــي حــدثت 
ــام "نبوخــذ نصــر" بســبي "أورشــليم"، وأخــذ  605عــام  ــام، ق ــي هــذا الع ق.م، فف

آخرين كثيرين إلى السبي، وتبعهم غالبية األمة علـى مراحـل متعاقبـة. و "دانيآل"  
مضى على ذلك ثمان وسـتون سـنة. ولمـا أعـاد "دانيـآل" نظـره، وحسـب السـنين 

 التي مرَّت عليه في "بابل" تبيَّن له بوضوح أنها سبعون.
 

لقـد كـان فـي الرابعــة  -فـي هـذا األصـحاح، نـرى "دانيـآل" رجــاًل كبيـر السـن 
عمره حين ُأخذ في السبي، لكنه اآلن في الثانية والثمانين من عمره.   نعشرة م

 ق.م، وهو السنة األولى لحكم "داريوس" المادي. 537هذا العام هو 
ويســتطيع اآلن النبــي الشــيخ "دانيــآل"، أن يلقــي نظــرة علــى ثمــان وســتين ســنة 
 مضـت وهــو يقـف بشــجاعة ثابتــا للـرب. وفــي كـل تلــك الســنين، وفقـط مــع بقيــة

قليلة أخرى، وقف "دانيآل" وحيدًا من أجل الرب، ولم ي ُخن الرب تحـت أي ظـرف 
 أو تجربة.

 

واآلن سقطت اإلمبراطورية البابلية، كمـا تنبـأت الـرؤى التـي أعطاهـا الـرب  
لـ"دانيآل"، وساد حكم "مادي وفارس" علـى كـل العـالم وأصـبح "داريـوس" المـادي 

كمــا رأينــا فــي األصــحاح الســادس، قــد  حاكمــا لهــذه اإلمبراطوريــة. و"دانيــآل"،
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ا دادت أهميته وأصـبح الرجـل الثـاني، بعـد الملـك، فـي نظـام الحكـم الجديـد. لقـد 
مضــت ســنوات كثيــرة منــذ رأى أورشــليم للمــرة األخيــرة. لكــن إيمــان ذلــك الرجــل 
الُمسن  لم يزل حي ا، لم تكسره الشدائد والتجارب، لم تجذبه المناصب، وال أشياء 

 ر من حبه إللهه.ثأخرى، أك
 

مع بداية ذلك األصحاح، نجد "دانيآل" عاكفا علـى قـراءة الكتـب المقدسـة،  
يفــت  ش فيهــا باجتهــاد، مــع أن مــا بــين يديــه لــم يكــن فــي مجلــد واحــد، كمــا فــي 
ْرج" أو "ُكتـب" كمـا  متناولنا اآلن، بل كان عددا من الكتابات، ُيسـمَّى كـل منهـا "د 

 .ُتسم  يها الترجمات الكثيرة
 

ى العديـد مـن الـرؤى واإلعالنـات   كان "دانيآل" نبي ا عظيمـا؛ مـع أنـه قـد تلقـَّ
الرائعة، إال أنه كان يشعر دائما بحاجته إلى أن يقرأ الكتب المقدسـة. وفـي هـذه 

يقـرأ فـي سـفر "إرميـا". حـين كـان صـبيا كـان يعـرف   -بالتحديـد  –المناسبة كـان  
 "إرميا"، وربما سمعه شخصيا في "أورشليم".

 

ظت بعناية في السنوات    ِ إن  نبوات "إرميا" هي كلمة هللا؛ لذلك ُكت بت وُحف 
ــم ُيصــد  ق  ــه، فل ــه، واســتيقظ ذهن ه قلب ــ  ــآل" يقرأهــا، تنب ــة. وبينمــا كــان "داني التالي

( لم يره من قبل: "لذلك هكذا قـال رب 9و8:  25عينيه؛ فقد رأى شيئا في )إرميا
هأنذا ُأرسل فآخُذ كـل عشـائر الشـمال   ؛الجنود، من أجل أنكم لم تسمعوا لكالمي

يقــول الــرب، وإلــى نبوخــذ نصــر عبــدي ملــك بابــل، وآتــي بهــم علــى هــذه األرض 
ه شــا  وعلــى كــل ســكانها وعلــى كــل هــذه الشــعوب حواليهــا، فــُأحر  ُمهم وأ جعُلهــم د 

با أبدية. ر   وصفيرا وخ 
 

يـا"؛ مالبد أن "دانيآل"، هذا الرجـل المسـن، قـد أدرك مـدى صـدق نبـوات "إر  
فمنذ وصول "نبوخذ نصر" إلى األرض كان ذلك الخراب حقا. والشك أنـه اسـتمر 
في القراءة حتى العدد العاشر: "وُأبيُد منهم صوت الطرب وصـوت الفـرح، صـوت 

راج". ي ة؛ ونور الس    العريس وصوت العروس، صوت األْرح 
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ــه للتأمــل، فقــد كــان العديــد مــن ال  ــا ل باب شــالبــد أن هــذا العــدد كــان داعي
فــــوا فجــــأة إلــــى الســــبي؛ فــــامتألت األرض باالكتئــــاب  يســــتعدون للــــزواج، وُخط 

 والدموع.
 

ه شـا   لكنه يقرأ اآلن العدد الحادي عشر: "وتصير كل هـذه األرض خرابـا ود 
 (.11: 25وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة" )إرميا

 

ن كــان يحكــم إمبراطوريــة "مــادي  وفــارس"،  فهــا هــي "بابــل" قــد انتهــت، ومــ 
يحكم اآلن اإلقليم الـذي كـان قـبال "اإلمبراطوريـة البابليـة". إن  تغييـر الحكومـات، 
لم يؤثر على حقيقة أن اليهود ال يزالون في السبي، بعيدا عن وطنهم. لقد كان 

 "دانيآل" هناك منذ البداية، منذ ثمانية وستين عاما.
 

الســبي ســوف يســتمر  اســتمر "دانيــآل" فــي القــراءة، إلــى أْن وصــل إلــى أن   
ــامين آخــرين: "ألنــه هكــذا قــال الــرب، إنــي عنــد تمــام ســبعين ســنة لـــ"بابل"  لع
كم إلى هذا الموضع. ألني عرفـت األفكـار  أتعهدكم وُأقيم لكم كالمي الصالح، برد  
عطــيكم آخــرة  ٌِ ، أُل ــا مفتكــر بهــا عــنكم يقــول الــرب، أفكــار ســالم ال شــر  التــي أن

ون إليَّ فأسـمع لكـم، وتطلبـونني فتجـدونني؛ ل  ورجاء؛ فتدعونني وتذهبون، وتص
إذ تطلبــونني بكــل قلــبكم، فُأوجــد لكــم يقــول الــرب، وأ رد ســْبي كم وأجمعكــم مــن كــل 
األمم، ومن كـل المواضـع التـي طـردتكم إليهـا يقـول الـرب، وأردكـم إلـى الموضـع 

 (.14 -10: 29الذي سب ْيُتُكم منه" )إرميا
 

ا بـأن  السـبي   ومرة أخـرى، هـا "دانيـآل" يقـرأ فـي  الكتـب المقدسـة وعـًدا إلهيـ 
 سوف ينتهي بعد سبعين عاما. إذا رجع الشعب إلى الرب فسيرجع إلى وطنه.

 

يمكننا أن نتخيَّل قلب هذا الشيخ، وهو يرقص بهجة وفرحا؛ فهو لـم يـنس  
كـر ى الصـبا. لـم يفقـد رغبتـه فـي العـودة  "أورشليم"، وإن كانـت بالنسـبة لـه هـي ذ 

ستمر ثمانية وستين عاما ُيصل ي تجاههـا ونوافـذه مفتوحـة. اشـتاقت اإليها. لقد  
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ا، بـأن شـعب الـرب سـوف  نفسه للرجوع إليها، وها هو يجد نفسه يقرأ وعًدا إلهيـ 
 يعود لوطنه بعد سبعين عاما.

 

ال نســتطيع أن نصــف حالــة "دانيــآل" وهــو يحســب الســنين؛ فقــد تبــيَّن لــه  
وم نجــاة شــعبه قــد حــان موعــده. لكــن يــبوضــوح أن الســبعين ســنة قــد انتهــت، و 

ليست هناك داللة ملموسة، بأن ذلك الوعد يمكن أن يتحقق، كما أنـه لـم تظهـر 
و ي إطـالق اليهـود المسـبيين، وال  أية عالمة من اإلمبراطورية الجديـدة، بأنهـا ت نـْ
أيضا أية عالمة من الم سب يين توضـح أنهـم علـى وشـك الرجـوع بكـل قلـبهم إلـى 

ف وا عـن عبـادة األوثـان، التـي كانـت سـببا   رب  هم الذي أهانوه. وإن كانوا حقا قد ك 
أساسيا في السبي، إال أنهم لم يتقدموا أكثـر مـن هـذا. لـم يبـُد علـيهم أي تطـور 
و ى ق لــة قليلــة تطلــب الــرب مــن قلبهــا؛  روحــي عــن ذي قبــل. لــم يــر "دانيــآل" ســ 

ا" مـن السـماء،  فتأثرت نفسـه إلـى أعمـق أعماقهـا. لكنـه تصـرَّف وكـأن  لـه ك  "صـ 
ذلك الصك  هو الوعد اإللهي بالرجوع من السـبي، شـرط أن الشـعب يطلـب الـرب 
من جديد. وبقـدر اهتمـام "دانيـآل" بـذلك، بقـدر عـدم اهتمـام اآلخـرين باالسـتفادة 
من هذا الصك؛ لذا قرر أن يفعل ذلك وحده، فخصص نفسه لطلـب الـرب لرجـوع 

 اليهود الم سب يين.
 

نيآل" في نفسه، إن الرب قد وعد بـذلك، فـإن فعلـت أو لـم أفعـل، الم يُقل "د 
فسوف ُيحقق الرب وعده، بل كان منطقه مختلفا تماما. فمـع أنـه كـان يـدرك أن  
الرب قد وعد بالعودة إلى الوطن بعد سبعين سنة، وذلك وعد إلهي، إال أنه كـان 

 ذي وعد به.ليصل ي للرب، كي يرفع غضبه عن "أورشليم"، وأن ُيحقق الوعد ا
 

ر يَّة"، وقد جعلوا وعـود الـرب   د  لقد شهد التاريخ كثيرين من أتباع منهج "الق 
را لعــدم العمــل؛ فجلســوا فــي كســل وخمــول؛ فــي انتظــار تحقيــق المواعيــد  مبــر  
اإللهية. لكن "دانيآل" لم يكن له مثل ذلك االتجاه؛ فالوعـد اإللهـي كـان بالنسـبة 

ن إلــى ألــه دافعــا ليجاهــد فــي الصــالة؛ ف  ه وُيحســ  خــذ يتوســل ويرجــو أن يعــود إلهــُ
 "أورشليم".
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وفــي غضــون بضــعة شــهور انتهــى "داريــوس"، وقــام "كــورش" وأعلــن أن  
 اليهود يمكنهم العودة إلى وطنهم.

 

 لقد وعد الرب، وصلَّى "دانيآل"، فتحقق الوعد. 
 

 صالة عظيمة
 19-3عـداد ألمن الجدير بالذكر أن  صالة "دانيآل" التـي ُحف ظـت لنـا فـي ا 

هي من أعظم الصلوات في الكتاب المقدس. وألن هذا الفصل طويل، وال نـتمكن 
من دراسة كل ما جـاء فيـه مـن كلمـات وعبـارات، لـذلك آثرنـا أن نسـتخلص مـن 

 الصالة الجانب األعظم منها، راجين أن يثُبت في ذاكرتنا لكي تعم  الفائدة.
 

ذك  ر أنفســنا بمــدى أهميــة أقبــل أن نقــرأ األجــزاء الســتة للصــالة، يجــب   ن نــُ
الصالة في مقاصـد هللا. إن  سـبب عـودة اليهـود؛ هـو وعـد الـرب، كمـا أن صـالة 

 البقيَّة التقيَّة أيضا سبب في عودة اليهود.
 

لقد وجدنا دروسـا فـي هـذا األصـحاح، صـداها لـيس محـدودا، لكـن الـدرس  
التـاريخ، لـيس  األهم الـذي يجـب أن يترسـخ فينـا هـو: إن سـبب تصـرهف هللا فـي

فقــط وعــوده؛ بــل أيضــا صــالة شــعبه. هــذا هــو مفهــوم الصــالة التــي بحســب 
مشيئته، والعهد الجديد يتكلم عن ذلك كثيرا. فالصالة حسـب مشـيئة الـرب، هـي 

 اكتشاف وعود الرب في كتابه المقدس، والصالة ألجل تحقيقها.
 

 هل وعد هللا بأن  إنجيله سيمتد إلى كل األرض؟ 
  من أجل ذلك، وسوف يتحقق.نعم، فلُنصل   

 هل وعد هللا بأن كلمته عندما تخرج ال ترجع إليه بال ثمر؟ 
ل   أن تكون كلمته مؤث  رة في الذين يسمعونها، فيكون ذلك.  نعم، لذا ف ْلُنص 

هــل وعــد هللا أن  ابنــه ســيجيء ثانيــة، فــي مجــد وقــوة عظيمــة، مــع كــل  
 المالئكة القديسين؟
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م صـوتنا مـع "يوحنـا تنعم، وهـذا وعـد واضـح وم كـرر فـي كلمتـه المقدسـة؛ فلن ضـُ
(، عـالمين أننـا 20: 22الرسول" مصـل  ين: "آمـين تعـال أيهـا الـرب يسـوع" )رؤيـا

د  بشـيء مـا، وهـذا الوعـد  لن نخيب. لقد كان هذا هو اتجاه "دانيـآل"، فـالرب و عـ 
 كان ُمحر  كا لدانيآل على الصالة من أجل تحقيقه، فتحقق الوعد.

 

 صالته بمكونات ستة: اتسمت
ية. كانت عادته أن ُيصل  ي ثالث مرات يوميا.   أولها:  إنه جاء إلى هللا بجد  

نجده يتطلع بوجهـه  3لكن هذا ال يمنع من وجود فترات صالة خاصة، ففي عدد
إلى هللا: "طالبا بالصالة والتضرعات، بالصوم والم ْسح والرماد". لقد كث ف صالته 

 ي فترات حياته التعبدية العادية.ف أكثر مما كانت عليه 
 

ــا:  ــك الصــلوات  ثاني ــم تكــن صــالته نوعــا مــن تل ــى الــرب بوقــار. ل جــاء إل
وب( التــي انتشــرت فــي أيامنــا  بــه رة، مثــل مــن ُيصــلي قــائال: )يــا يســوع يــا ح  المن فــ  

هذه. لقد كان "دانيآل" صديقا حميما هلل، لكن فـي ذات الوقـت لـم يـنس أنـه هللا،  
نــه ا داد إحساســا عميقــا بألوهيتــه؛ لــذا كــان يبــدأ صــالته: "أيهــا موكلمــا اقتــرب 

 (.4الرب اإلله العظيم المهوب.." )عدد
 

(: "وصلَّيت إلى الرب إلهـي 4صلَّى دانيآل بندم واعتراف، ففي )عدد  ثالثا: 
(. إنهــا صــالة 20واعترفــت..". وتنتهــي صــالته أيضــا بــاالعتراف بخطيتــه )عــدد

مهوب، ويغلب عليه اإلحساس بالخطية التـي يعتـرف لرجل متَّضع للرب العظيم ا
بها. ففي اعترافه، يتضح أنه لم يفصل نفسه عن األمَّة التي ينتمي إليها، ومن 

 ث مَّ، فالخطايا التي ذكرها هي خطايا األمَّة بكاملها.
 

إن ذلك ال يعني أن اعترافه كان مجرد شيء عمـومي، فـإذا فهمنـا صـالته  
 جدا:  ةأدركنا أنها كانت خاص

 ".... ألننا أخطأنا إليك"  8ففي عدد
دنا عليه" 9عدد       ".... ألننا تمر 
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ــي  11و 10عــدد      ــا لنســلك فــي شــرائعه، الت "ومــا ســمعنا صــوت الــرب إلهن
ــده األنبيــاء. وكــل إســرائيل قــد تعــدَّى علــى شــريعتك  ــا عــن يــد عبي جعلهــا أمامن

 وحادوا لئال يسمعوا صوتك..".
 صوته". "... إذ لم نسمع14عدد
 "... قد أخطأنا، عملنا شر ا".  15عدد

 

إنها صالة اعتراف، فالرؤساء والحكام وكل الناس جميعهم مذنبون بـنفس  
الجريمة تجاه الرب. لقد تكلم الرب ولم يصغوا. أم ر الرب ولم ُيطيعوا. لقـد صـنع 

 الرب لهم أمورا عظيمة، ولم يشكروا.
 

شـــعبها، هـــي ثمـــرة خطيـــتهم،  اعتـــرف "دانيـــآل" أن ضـــيقات األمـــة وســـْبي   
واعترف أيضا أن الرب يعمل بالعدل واالستقامة في معـاقبتهم. ويتضـح ذلـك فـي 

 "...ألن الرب إلهنا بارٌّ في كل أعماله التي ع م ل ها".  14عدد
 

و ى مـا 14 –  11في األعداد    ، يسل  م دانيآل بأن  كـل مـا حـدث، لـم يكـن سـ 
ة، إذا أد د موســى بحدوثــه لألمــَّ رت ظهرهــا للــرب. إن العقــاب الحاضــر هــو اتوعــَّ

تحقيق لوعد إلهي. لكن، هل إدراكه لذلك قوَّى إيمانه، عنـدما جثـا وابتـدأ يصـلي 
 !بلجاجة، من أجل تحقيق الوعد اإللهي بنهاية السبي؟

 

 جاء "دانيآل" إلى الرب واثقا في رحمته. رابعا: 
ظ العهـد والرحمـة ف : "أيها الـرب اإللـه العظـيم المهـوب، حـا4يا لعذوبة عدد 

   لمحب  يه...". لقد عرف دانيآل جالل هللا كما عرف أيضا ر قَّته غير المحدودة.

: "للــرب إلهنــا المــراحم والمغفــرة، 18و 9وتظهــر نفــس المالحظــة فــي عــدد
ألننــا تمردنــا عليــه.. ألنــه ال ألجــل ب ر  نــا نطــرح تضــرعاتنا أمــام وجهــك، بــل ألجــل 

   مراحمك العظيمة".



 141 

ــ ــنس  اإن  جانب ــم ي ــآل"، يكمــن فــي إدراكــه أن هللا ل مــن عظمــة صــالة "داني
مراحمــه. كــان ذلــك هــو األســاس، الــذي عليــه اقتــرب إلــى الــرب، وطــرح أمامــه 

 طلباته بكل ثقة.
 

دة، فقــد رأى خــراب  خامســا: لقــد جــاء "دانيــآل" إلــى الــرب بطلبــات محــدَّ
أن ينظـر و "أورشليم" والهيكل والشعب؛ فطلب مـن الـرب أن يرفـع غضـبه عـنهم، 

إليهم ثانية باإلحسـان، فصـاغ تضـرعاته بطلبـات محـددة: "أضـيء بوجهـك علـى 
ر ب" )عدد ي  اسمك 17م ْقد سك الخ  ب نا والمدينة التي ُدع  ر  (، "ا فتح عينيك وانظر خ 

(، "ا ســمع يــا ســيد اغفــر يــا ســيد أ صــغ  واصــنع. ال تــؤخر.." 18عليهــا" )عــدد
 (.19)عدد

 

رب بحجــج قويــة ول جاجــة، تمامــا كمــا فعــل لــأتــى "دانيــآل" إلــى ا سادســا:
ر طلباتــه وُحججــه  "موســى". فقــد ذكــر للــرب أســبابا ُمْقن عــة تجعلــه يســمعه، وكــرَّ

نـراه  15بل جاجة. تلك واحدة من أسرار أولئك الذين يثبتون في الـرب. ففـي عـدد
ُيذك  ر الرب، أنه قد عمل عمال عظيما في التاريخ، حين أنقذ شعبه من العبودية 

م الكـالم عـن الـرب فـي كـل العـالم. أفي   رض مصر، وذلك العمـل العظـيم قـد عظـ 
وكأن "دانيآل" يقول للرب: "لقد صـنعت  عظـائم لشـعبك، فلمـاذا ال تكررهـا ثانيـة؟ 

 فإخراجك لهم من السبي ليس شيئا جديدا عليك يا رب".
 

 ،نراه وهو ُيذك  ر الرب قائال: "إن أورشليم المقفرة هي مـدينتك  16وفي عدد 
جبــل قدســك. هــل ال يصــنع الــرب شــيئا مــن أجــل مدينتــه؟ ألــيس الشــعب الــذي 

هل يقف هللا ُمتفر  جـا، وال يصـنع أمـرا لشـعبه الـذي   !يعيش في عار هو شعبك؟
 "!أخرجه من مصر، واآلن يتعرَّض لال دراء؟

 

. فالهيكل في "أورشليم" هو المكان الوحيد في 17ويشتده التحاجج في عدد 
سـك وأصـبح  يكل العالم الذ ُكر  س لعبادة وخدمة اإلله الحق. إن هـذا البنـاء م ْقد 

 خرابا. ألن يفعل الرب شيئا "من أجل السيد؟"
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ي    ذك  ر هللا أن المدينــة التــي فيهــا ذلــك الهيكــل، قــد "ُدعــ  وهــا هــو دانيــآل يــُ
(. لـم يكـن طلـب "دانيـآل" أن  الـرب يعمـل شـيئا إلسـرائيل 18اسمك عليهـا" )عـدد

دهم شإكراما لل عب، فهـم ال يسـتحقون. لقـد خسـروا كـل الحـق فـي إحسـانه؛ لتمـره
ي   وعصيانهم. لكن الحقيقة التي لم تزل باقية، هي أنهم ُدعوا شعب الرب، وُدع 
اسمه عليهم؛ فخرابهم المستمر ينعكس علـى هللا. سـيبدو كمـا ولـو أنـه ال يهـتم 

لم المحـيط بهـم سـي ْبني ابهم، أو أنه ليس لديه القدرة الكافية على إنقاذهم. فالعـ
ي  اسـمه علـيهم. فيجـب إذن  تقديره عن الرب، بحسب رفاهية النـاس، الـذين ُدعـ 
أن يعمل الرب من أجل نفسه؛ فكرامته مرهونة بما سيحدث. إن لم ينقذ إسرائيل 

 فإن اسمه سُيهان.
 

ب "دانيـــآل" ُحججـــه للـــرب، وصـــر  مصـــارعا مجاهـــدا، ووصـــلت   وهكـــذا رتـــَّ
ها في : "يا سيد اسمع. يا سيد اغفر. يا سيد أ صغ  واصنع. 19عدد  صالته أشد 

ي  على مدينتك وعلى شعبك". ر من أجل نفسك يا إلهي، ألن اسمك ُدع   ال تؤخ  
 

متى كانت آخر مرة صلَّيت فيها مثل تلـك الصـالة؟ هـذه هـي الصـالة التـي  
 يسمعها الرب.

 

مــــن أجــــل  يإن أردنــــا أن هللا يعمــــل، علينــــا أن نكتشــــف وعــــوده، ونصــــل   
تحقيقها، كما في هذه الصـالة. لسـنا فـي حاجـة النتظـار آخـرين ينضـم ون إلينـا 

 قبل أن نبدأ؛ فالتاريخ سوف يتغيَّر إذا صلَّت البقية التقية بهذه الكيفية.
 

 رؤيا عظيمة
 ماذا حدث نتيجة هذه الصالة؟ 
بـــذلك. إن  االكتشـــاف العظـــيم أد ى إلـــى صـــالة  27 -20ُتخبرنـــا األعـــداد  

ى ذلــك رؤيــا عظيمــة أيضــا. نحــن ال نعــرف المــدة التــي صــلَّى فيهــا يعظ مــة، وتلــ 
 (.21"دانيآل"، لكنه كان ُيصل  ي حتى حلَّ المساء )عدد
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وبينمــا كــان "دانيــآل" يعتــرف بفداحــة الخطيــة، ويطــرح تضــر عه أمــام الــرب؛  
من أجل مستقبل األمر الذي يخص الرب، جاءتـه رؤيـا عظيمـة. وشـفتاه ما التـا 

كــان بالصــالة، جــاءه المــالك "جبرائيــل" للمــرة الثانيــة ولمســه، وفــي الحــال ر تتح
طمأ ن ه على حقيقة رائعة. لقد أخبره أن  السماء كانت تسمع، منذ لحظـة صـالته 
األولــى، وما الــت تســمع، وأن مجــيء المــالك "جبرائيــل" ُمســرعا كــان نتيجــة ذلــك 

 (.23)عدد
 

إن كـان األمـر  ! ائـره السـماوي؟ هل تغلَّب الخوف على "دانيآل"، حـين رأى 
   كذلك، فقد تعزَّى في الحال.

لقـد شــعر بالطمأنينـة حــين أخبـره المــالك، بأنـه محبــوب جـدا فــي الســماء،  
ى لمحــة رؤيويـة لمســتقبل األمـر الــذي كــان  ٌر حسـن هنــاك، وسـوف ُيْعطــ  كــْ ولـه ذ 

همـا؛ ف (. جاءه المـالك ليعطيـه بصـيرة و 23قلقا بشأنه، والذي صل ى ألجله )عدد
ل  الكــالم وافهــم   ى لــه، قــائال: "فتأمــَّ ليــدرك الرؤيــا التــي كانــت علــى وشــك أن ُتْعطــ 

 الرؤيا".
 

كـي نالحـظ اإلشـارات -بالصورة اآلتية  25و 24يمكننا وضع كلمات عدد  
ر فــي عــدد  -إلــى أحــداث الســنوات الحافلــة قــال "جبرائيــل": )يا"دانيــآل"، أنــت تفكــ  

ليم. حســنا، إنهــا ليســت الســبعين الوحيــدة فــي شــالســبعين ســنة، وإســرائيل، وأور 
أو كمـــا فـــي العبريـــة  -تـــدبير هللا لــــ"أورشليم"، فبعـــد ســـبعين أســـبوعا مـــن اآلن

 ستشهد "أورشليم" أربعة أمور.  -سبعين "سبعة"
 

يات، ونهاية الخطايا، وتسوية المظـالم. كـل  ستشهد "أورشليم" انتهاء التعد  
يات التــي تُ  ب فــي وجــه الــرب جهــارا، لــن تســتمر. ذلــك شــيء واحــد. فالتعــد   رتكــ 

والخطايـا التــي تصــر  طالبــة عقابــه، ســُتزال مــن أمامــه. وســوف تــتم تســوية مــا 
للخطيــة الحاليــة، التــي تفصــل النــاس عــن هللا. نعــم بعــد ســبعين "أســبوعا" مــن 

 اآلن، سيتم شيء ما بشأن الخطية.
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 !!نبــي الشــيخلمــا أعظــم التعزيــة التــي ســبَّبتها تلــك الكلمــات، لقلــب ذلــك ا 
ــة  ا أساســيا ثقــيال فــي صــالته، واآلن يســمع أن الخطي ــً بئ فهــول الخطيــة كــان ع 

 سيتم شيء ما بشأنها.
 

 بعد سبعين "أسبوعا" من اآلن سيؤت ى بالبر   األبدي. ثانيا: 
ــك.   ــأكثر مــن ذل ْدنا ب ــ  ــا، ولكــن ي ع ــرة الخطاي ْدنا فقــط بمغف ــ  ــل ال ي ع إن اإلنجي

نـا فقــط بــدون خطيــة أمـام هللا، لــذلك فــإن اإلنجيــل لفإ الـة ســجالت خطايانــا، يجع
يخبرنا، كيف أن الخطـاة يمكـن أن يحـو وا إعجـاب هللا، الـذي سـبق أن أهـانوه، 

 وُيحضرهم أبرارا في عينيه.
 

ل   ثالثا:  على مدى سبعين "أسبوعا" من اآلن، ُتخـتم الـرؤى والنبـوات. تخيـَّ
قـوق المخطوطـة القديمـة، فعنـدما تـأتي إلـ نهايـة أحـدها، فإنـك تطويـه  ىمعي الره

وتختمه، ويعني ذلك أنـك قـد أنهيتـه. هنـاك عـدد كبيـر مـن الـرؤ ى والنبـوات عـن 
 المستقبل، سوف تتحقق بعد سبعين "أسبوعا" من اآلن.

 

ح ُقدوس الُقدوسين.    وأخيرا، بعد سبعين "أسبوعا" من اآلن فسُيْمس 
ن أصـــل واحـــد. مـــإن كلمـــة "يمســـح" وكلمـــة "مســـيَّا" أو "مســـيح" جميعهـــا  

دوس الُقدوسـين كـل ذلـك ستشـهده "أورشـليم".  !فالمسيح اآلتي، سيكون الـرب قـُ
د سبعون "أسبوعا"، وهذا ما أعلنه "جبرائيل" عن المستقبل.  لقد ُحد  

 

البد أن "دانيآل" قد امتأل فرحا عظيما، عند سماعه ذلك. لقد قضـى الجـزء  
ا أن يراها تسـتعيد كيانهـا، وهـا ق األعظم من حياته حزينا على "أورشليم"، ومشتا

ــل  ــد ســبعين "أســبوعا"، ســيكون لهــا مســتقبل يفــوق ك ــه بع هــو اآلن يســمع، أن
ــأتي، وســُتعال ج الخطيــة، وســيكون هنــاك  ر ســوف ي تصــوراته؛ فالمســيح الُمنت ظــ 
سبيل للخطاة أن يصبحوا أ براًرا إلى األبـد مـع الـرب. سـينتهي  مـن انتظـاره. إنـه 

 سيأتي إلى "أورشليم".
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 27 -25لــم يكــن ذلــك كــل مــا أخبــره بــه المــالك "جبرائيــل"؛ ففــي األعــداد  
ســم الســبعون "أســبوعا": ســيكون هنــاك ثالثــة أ منــة،  ُأخبــر "دانيــآل" كيــف سُتق 

 .27و 26والثالث في العددين    25اثنان منها ُأشير إليها في عدد
 

تها سبعة "أسابيع"، والثانية ستكون اث  ين وستين نالفترة األولى ستكون مدَّ
"أسبوعا"، ثم يبقى "أسبوع" آخر في النهاية. إن  تقسيم الفترة بسـيط جـدا يسـهل 

 تذكهره.
 

نقطة البداية للفترة، هـي األمـر بتجديـد وإعـادة بنـاء "أورشـليم"، ومـن ذلـك  
الوقت وحتى مجيء المسـيح، سـتكون الفترتـان األولـى والثانيـة سـبعة "أسـابيع" 

(. وســتنتهي الفتــرة األولــى عنــد 25التــوالي )عـدد واثنـين وســتين "أســبوعا" علــى
فـي ضـيق األ منـة. البـد أن ذلـك يشـير إلـى  مـان  (2)وخلـيج (1)إتمام بنـاء سـوق 

 "عزرا و"نحميا".
 

ثــم يتبــع ذلــك القســم الثــاني وهــو مــن اثنــين وســتين "أســبوعا"، وخاللهــا لــم 
 (.26ُيتنبأ عن أحداث ما. لكن بعدها ُيقطع المسيح "وليس له" )عدد

 

لـة اليـوم لهـذه الفقـرة، مـن   في ضوء العديد من التفسـيرات الخياليـة المتداو 
ر علــى مــا كشــفه "جبرائيــل" بالضــبط. ســُيقط ع المســيح، لــيس فــي  المهــم أن ُنن بــ  

 األسبوع التاسع والستين، ولكن أثناء األسبوع السبعين.
 

ي أن ُأذكـر أن فـكثيرون من القراء ال يعرفون لماذا أ هـتُم بهـذه النقطـة هكـذا. يك
ل إلــى نهايــة  كثيــرين جــدا مــن المســيحيين يعتقــدون أن األســبوع الســبعين مؤجــَّ
العالم. لكن ذلك مسـتحيل؛ فقـد أعلـن "جبرائيـل" بوضـوح أن المسـيا سـُيقطع فـي 

ــم يــأت بعــد، فهــذا يعنــي أنــه  ْت ذلــك األســبوع. فــإن كــان ذلــك األســبوع ل ــم ي مــُ ل
ل  ص  بعُد من أجلنا، وأننا ما لنا في خطايانا. ُمخ 

 

 سوق: ميدان واسع (1)
 نخليج: خندق مائي يحيط بالحص (2)
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ع المســيَّا فــي نهايــة   إن التفاســير الحديثــة ال تتفــق مــع الحقــائق. لقــد ُقطــ 
ع مـن  تسعة وستين أسبوعا، كمـا تـم  التنبـؤ بـذلك، لكـن "لـيس لـه". فهـو قـد ُقطـ 

 .(8: 53أرض األحياء: "إنه ُضر ب من أجل ذنب شعبي" )اشعياء 
 

من الـنص هكـذا: "سـُيقطع المسـيح، ولـن يكـون   26ويمكن أن يترجم عدد 
ــى تبــرهء المســيح مــن  لــه شــيء". إن كانــت هــذه ترجمــة صــحيحة فقــد ُتشــير إل

ــى ــا" )مت ك لكــم خراب ــر  ــتكم ُيت ــرا لليهــود: "هــوذا بي ــدما قــال أخي : 23"أورشــليم" عن
38.) 

 

رئـيس  آت  يخـرب   : "وشعبُ 26ويتم التنبؤ بالنتيجة لقطع المسيح في عدد 
ي  بهـا". هــذه  ٌب ُقضــ  ر  دس، وانتهــاؤه ب غ مـارة، وإلـى النهايــة حـرب وخـ  المدينـة والقـُ
مَّران بجيـــوش أجنبيـــة، تـــدخل مثـــل  نبـــوءه واضـــحة أن "أورشـــليم" والهيكـــل ســـُيد 

 فيضان يعقبه دمار وخراب.
 

يرى "دانيآل" ذلك في القرن السادس قبل الميالد، لكنه لم يحدث حتـى عـام 
م، عنـدما حقـق "تــيطس"، وجحافلـه الرومانيـة، هــذه النبـوة تمامـا. إن خــراب 70

ٌث كــان قــد تقــرر بنــاء علــى  د  "أورشـليم" لــم يتبــع حــادث "الجلجثــة" فــوًرا، لكنـه حــ 
حقيقة رفض اليهود للمسـيح. إنـه لـم يحـدث فـي األسـبوع السـبعين، لكنـه تحـدد 

ثــه علــى جبــل يفــي األســبوع الســبعين. لقــد أفصــح عنــه الــرب يســوع، فــي حد
الزيتـــون مـــع تالميـــذه، وأثنـــاء ذهابـــه إلـــى الصـــليب، إذ أن  رفضـــه مـــن اليهـــود 

: 23ولوقـــا 38: 24 – 34: 23ســـيؤدي إلـــى خـــراب مـــدينتهم وهـــيكلهم )متـــى
27- 31.) 

 

ويمكننا فهم ذلك، إن رجعنا بفكرنا إلى آدم، الذي قيل له إنه سـيموت يـوم  
مة. لكنه  م يُمْت حرفي ا يومئـذ، بـل مـات روحيـا، لأن يأكل من ثمر الشجرة المحرَّ

وتبع ذلك موته الجسدي نتيجة لذلك. وبـنفس الطريقـة قـد ثبـت دمـار "أورشـليم" 
بمجرد رفض اليهود للمسيح، لكن مرَّ بعـض الوقـت، قبـل أن يتحقـق ذلـك فعـال. 
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إن ذلـك لـم يحـدث فـي األسـبوع الســبعين، لكنـه كـان بالتأكيـد جـزًءا ال يتجـزأ مــن 
 ألسبوع.اأحداث ذلك 

 

 ماذا أيضا من نبوات عن ذلك األسبوع األخير؟ 
ُت عهــًدا مــع كثيــرين فــي أســبوع واحــد" )عــدد  (، وقــد صــنع كــذلك 27"ويثبــ  

ُمعل نا: "هذا هو دمي الـذي للعهـد الجديـد، الـذي ُيسـف ك مـن أجـل كثيـرين لمغفـرة 
   (.28: 26الخطايا" )متى

ُل الذبيحــة  والتقد (. وقــد فعــل ذلــك 27ة" )عــددمــ"وفــي وســط األســبوع ُيي طــ  
م نفســه مــرة واحــدة )عــب (. وانشــق حجــاب الهيكــل إلــى 27: 7أيضــا؛ ألنــه قــدَّ

اثنين، وانفتح الطريق إلى قدس األقداس بذبيحته التي لن تتكرر. لم يعـد هنـاك 
حاجة لطقوس وقرابين العهد القديم. وفي الواقع  لقـد أدَّى خـراب "أورشـليم" إلـى 

 لطقوس والقرابين.ااستحالة استمرار تلك 
 

، فلــيس أمامنــا 27وهنــاك ضــوء آخــر علــى هــذه النقــاط، وعلــى بقيــة عــدد 
"، وهو عالم ال يضار ع في مجـال أنبيـاء E.B.Puseyأفضل من االقتباس من "

العهد القديم، وله نظرة ثاقبة نادرة في فهمها. وهذا ما كتبه في القـرن الماضـي 
اإلنجيل تتجمع كل هذه )النقاط(  يمن هذا األصحاح: "ف  27و 26عن العددين 

ر ف بــه أنــه المســيَّا، وقــد  فــي واحــد؛ فقــد جــاء ذاك الــذي طــال انتظــاره، وقــد اعتــُ
رَّب جـيٌش  ع، لكنه صنع عهدا مع كثيرين، وقـد خـ  أبطل ذبائح الناموس. وقد ُقط 

ر با طـوال   لـت الـذبائح، وذلـك   1800أجنبي المدينة  والهيكل ، وبق ي  خ  سـنة، وُأبط 
م عنهم". يلم  دَّ  كن بسبب عدم اإليمان في كفايتها، من ق ب ل  أولئك الذين كانت ُتق 

 

 صدق الكتاب المقدس القديم قد تبرهن
ي  أيضـا بـأْن   ظـ  ي  "دانيآل" بأْن يرى أن  السبي الحاضر سينتهي. كما ح  ظ  ح 

 ير ى، أن  المسيح سوف يأتي، وماذا سيعمل، وأين، ومتى.
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حظنا أن هذه الفقـرة ال تقـول إن "األسـابيع" هـي فتـرات الوإذا دققنا النظر،   
كــل منهــا ســبع ســنوات؛ فالعبريــة تتحــدث هنــا ببســاطة عــن ســبعين "ســنة". إن 
م  جانبا كبيرا من سفر "دانيآل" رمزي؛ لذلك يجب أن نكون على حذر قبل أن ُنقد  

ْين "سـبعة" و"عشـرة" اللـذ ْين يرمـزا للكثـرة  نتفاسير حرفية، خاصـة بالنسـبة للعـدد 
في الكتاب المقدس، بل يجب أن نفكر كثيرا، قبل أن نستنتج أن سبعين أسبوعا 

 عاما. 490تعني 
 

دا تمامــا؛ فقــد تكلــم عــن   عنــدما اســتخدم "إرميــا" العــدد ســبعين، كــان ُمحــدَّ
 سنوات، لكن "جبرائيل" كان أكثر غموضا عندما تكلم عن أسابيع.

 

من أحداث -د ثمانين سنة تقريبا عتبقى اآلن مسألة هامة جدا، وهي أن ب 
أعطى "ارتحشستا" األول أمرا بإعادة بنـاء "أورشـليم". لقـد خـرج  -ذلك األصحاح

(. وفي خالل تسع وأربعـين سـنة )سـبع 25األمر لتجديد "أورشليم" وبنائها )عدد
سبعات( من ذلك األمر، ُأعيد بناء المدينة تحت قيادة "عزرا" و"نحميا" وآخرين. 

ربعمئة وأربع وثالثين سنة )اثنين وستين أسـبوعا( نصـل إلـى أواخـر أوبعد ذلك ب
ــالث ســنين ونصــف  ــك مــرَّت ث ــرن األول المــيالدي. بعــد ذل العشــرينيات مــن الق
)نصف أسبوع( من الخدمة عندما ُقطع ربنا يسوع المسيح. وفـي غضـون ثـالث 

ي  لألمـم، ولـيس اليهـ د، و سنين ونصف أخرى أعلن الرسل أن المستقبل قد ُأعطـ 
 الذين وقعت عليهم الدينونة.

 

ــاءت   هـــا، وكـــل المحـــاوالت لفك  هـــا بـ ُِ  ِ إن تلـــك األرقـــام رمـــو  يصـــعب حل 
بالفشل. ال يوجـد عـال م، مهمـا بلـغ مـن المعرفـة، يمكنـه حـل رمـو  تلـك األرقـام، 
وجعلهــا تتوافــق مــع رأيــه تمامــا، حتــى وإن اســتعان بــاآلالت الحاســبة وأجهــزة 

 الكمبيوتر الحديثة.
 

رض أن شخصــا اختــار األصــحاح التاســع مــن ســفر "دانيــآل"، وعــرف تــلنف 
متى كان يعـيش ذلـك النبـي، واعتبـر السـبعين أسـبوعا، أنهـا أربعمائـة وتسـعون 
ــذا  ــيالدي األول، فهـ ــام المـ ــم  يه العـ ــذي نسـ ــان الـ ــى الزمـ ــأتي إلـ ــدما يـ ــا. فعنـ عامـ
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بُت الحق قـة، يالشخص يقول لنفسه: "لقـد أصـبح الوقـت قريبـا، وإن كنـت قـد أ صـْ
ك أن ُيول د في أي وقت اآلن..".  فإن الشخص الذي كتب عنه "دانيآل" ُيوش 

 

لديَّ نظرية، هي فقط نظرية. نظريتي هي: بمـا أن "دانيـآل" كـان بـار ا فـي  
األيـام المبكــرة إلمبراطوريـة "مــادي وفـارس"؛ فــإن كتاباتـه البــد وأنهـا ُحف ظــت فــي 

نظرية، لكن نظريتي هي أنـه حتـى   دالمكتبات العامة في بالد "فارس". إنها مجر 
ــا  ــون أبحاث ــى المكتبــات، ويعمل ــاس يــذهبون إل ــالم القــديم، كــان هنــاك أن فــي الع
ويحاولون أن يحصلوا على درجات علمية؛ فالبـد أنهـم أنزلـوا المراجـع مـن علـى 

 األرفف، باحثين عن أمور غير مألوفة ليكتبوا عنها.
 

ــآل" فــي   ــي أنهــم أخــذوا مســتندات "داني ــل المــيالد، انظريت ــة قب لســنة الرابع
إن  -وقالوا في أنفسهم: "لقد اقترب الوقت، فالمسيا المذكور فـي هـذا األصـحاح

 فربما يوشك أن ُيول د في هذا الوقت بالتحديد".  -كان سيأتي فعال
 

رهم   وفي ذلك الوقت نفسه فحـص هـؤالء العلمـاء السـموات، فـرأ وا نجمـا حيـَّ
د"؛ فرجعـوا بسـرعة إلـى لتماما، إال أنه أعطاهم إشارة إ ى أن  "ملكا عظيمـا قـد ُولـ 

د فــي ذلــك الوقــت، وأنــه  كتابــات "دانيــآل" ووجــدوا أن ملكــا عظيمــا، يجــب أن ُيولــ 
مالهم،  يمكن أن يكون في "أورشليم". فأسرع هؤالء العلماء من المشرق على ج 

هـو   نوحملوا الذهب واللبان والمر، وذهبوا مسرعين إلى "أورشليم"، وسـألوا: "أيـ
 (.2: 2المولود ملك اليهود" )متى

 

كل ذلك مجرد نظرية، لكن ما أعرفه هو أنه في تلك المدينة، وفي اللحظة  
بطريقــة  -المحـددة، كانـت هنـاك نفـوس متَّضـعة، مملـوءة باالنتظـارات قـد ع رفـوا

أن وقت مجيء المسيح قد اقترب. ومن ُكتب العهد القديم ع رفـوا جيـدا أنـه   -ما
مَّ يتطلعــون إلــى فــداء "أورشــليم" )لوقــالــ  البــد أن ُيو  ن ثــ  : 2د فــي "بيــت لحــم"، ومــ 

38.) 
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كيف عرفوا كل ذلك؟ هل من المحتمل أنهم قد استنتجوا من سفر "دانيـآل"  
أن الوقت قريـب، وأنـه سـيكون فـي المدينـة المقدسـة، التـي هـو مزمـع أن يـأتي 

 إليها؟
 

يل ُتهم إلى ذلك، فإن الروح الق  س أظهرها لواحـد مـنهم، لرجـل دأيَّا كانت وس 
شيخ: "أنه لن يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب". "فأتى بالروح إلـى الهيكـل، 
وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه، ليصنعا له حسب عادة النـاموس، أخـذه علـى 
ذراعيــه وبــارك هللا، وقــال: "اآلن ُتطلــق عبــدك يــا ســيد حســب قولــك بســالم، ألن 

تا خ ر  صك، الذي أعددته قدام وجـه جميـع الشـعوب. نـور إعـالن الع ين يَّ قد أبص 
 (.32 -27: 2لألمم ومجدا لشعبك إسرائيل" )لو

 

وجاءت أيضا امرأة عجو  في نفس اللحظة: " وقفت ُتسب  ح الـرب وتكلَّمـت  
 (.38: 2عنه مع جميع المنتظرين فداًء في أورشليم" )لو

 

ق الكتاب القـديم، وجـاء المسـيح، تمامـا  د  كمـا ُكتـب عنـه. وكـلٌّ مـن   لقد ص 
ْين.  الشيخ والمرأة العجو  ماتا مسرور 

 

إن الكتاب القديم صادق دائما، إنه يصف المسيح بكل صدق، ويمكننـا أن  
نعتمـد علـى مــا يقولـه، لـيس فقــط فيمـا يتعلــق بـالزمن، لكـن أيضــا فيمـا يخــتص 

 باألبدية.
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 ثاني عشر الفصل ال
ا يخ يرى رؤي ش  

 

تقــرأ األصـحاح العاشــر قبــل البــدء فـي قــراءة هــذا الفصــل،  مـن األفضــل أنْ 
 فهو أصحاح رائع، مليء بالدروس القوية، خاصة فيما يتعلق بحياة الصالة.

 

من المعروف أن  كل  أصحاح من األصـحاحات السـابقة مـن سـفر "دانيـآل" 
وحدة قائمة بذاتها، لكن األصـحاح العاشـر لـيس كـذلك. إنـه مقدمـة لرؤيـا، نجـد 

ها في األصحاحين الحادي عشر والثاني عشر. إنه ُيخبرنا عن الظـروف لتفاصي
التــي ُأعطيــت فيهــا تلــك الرؤيــا األخيــرة مــن ذلــك الســفر. وعلينــا االنتظــار لحــين 

 قراءة األصحاحين التاليين؛ لمعرفة تفاصيل تلك الرؤيا.
 

 مكان و مان تلك الرؤيا
، سـنجد أنهـا تخبرنـا عـن ىإذا ما وقفنـا اآلن لنتأمـل األعـداد األربعـة األولـ 

(، 1 مـان ومكــان تلــك الرؤيــا. لقـد كانــت فــي العــام الثالـث للملــك "كــورش" )عــدد
وبعد مرور عامين على إصدار الملك الفارسي، مرسـوما بإمكانيـة عـودة اليهـود 
إلى "أورشليم"؛ لُيع يدوا بناء كل مـن المدينـة والهيكـل. فقـد رحـل بالفعـل " ربابـل" 

ن بـين   ومجموعة قليلة معه، ووصلوا آمنين إلى "فلسطين". لكـن "دانيـآل" لـم يكـُ
العائــدين؛ والســبب دون شـــك أن  مركــزه كـــان يتطلــب منــه حضـــورا فــي مملكـــة 
"فارس"، باإلضافة إلى أنه كان قد جاو  السادسة والثمانين، وليس مـن السـهل 

 عليه أْن يسافر لمسافات طويلة، ويشترك في أعمال البناء الشاقة.
 

ْد مـــع  ىلقـــد صـــل    الرجـــل الشـــيخ مـــن أجـــل عـــودة الم ســـب يين، لكنـــه لـــم ي عـــُ
ه  ى عملـه معـه، بـل سـوف ُيعطـي ن ب يـَّ العائدين. إن  ذلك ال يعني أن  الربَّ قد أنهـ 
الشيخ إعالنـا. إن خـادم هللا الضـعيف الـواهن الجسـد، سـوف يـر ى أمـوًرا لـم يـر  

مرة أخرى، وهو يكشـف لـه  مثلها في أي   من الرؤ ى السابقة. إنه سير ى ابن هللا
 المزيد عن المستقبل بكل وضوح.
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ول دون ممارسـة   إن  "دانيآل" اآلن قد شـا ، ولكـن لـيس بالدرجـة التـي تحـُ
ــدريبات روحيــة خاصــة )عــدد (. فلمــدة ثالثــة أســابيع كاملــة نــراه نائحــا 3و 2ت

ه ْن بالز  دَّ ت يـحزينا، لم يذق طعاما شهيا. لم يـدخل فـي فمـه لحـم وال خمـر. لـم يـ 
الذي يستخدمه الشرقيون لالنتعـاش. لقـد أخضـع نفسـه التضـاع  صـادق عميـق 

 في حزن وصوم.
 

ذلَّ نفســه  !مــا الســبب فــي كــل هــذا؟  لمــاذا اضــطر ذلــك الرجــل الشــيخ أن يــُ
 !ثالثة أسابيع في صوم وصالة؟

 

لم ُيذكر لنا بالتحديد، لكن يمكننا أْن نفهم السبب من تاريخ العهـد القـديم.  
ْبي،   لقد اشتاق "دانيآل" وصلَّى من أجل اليهود لكي ُيسمح لهم بـالعودة مـن السـَّ

وقـد اســُتجيبت صــالته بمرســوم "كــورش". إال أن  أقليـة صــغيرة مــن اليهــود، هــي 
التي استفادت مـن الفرصـة الممنوحـة لهـا مـن هللا، لترجـع إلـى "أورشـليم". وبـدا 

ى لــم يكــن لــديها مــاألمــر وكــأن لــم تحــدث عــودة علــى اإلطــالق؛ فاألغلبيــة العظ
الريبة الحقيقية في الرجوع إلى الوطن؛ مما سبب حسـرة لــ"دانيآل"، هـذا الرجـل 
الشيخ الذي لم تفارق "أورشليم" ذهنه لمدة أكثر من سبعين عامـا. كـان يصـلي 
ثالث مرات كل يوم، ونوافذه مفتوحة تجـاه "أورشـليم"، التـي أحبهـا مـن كـل قلبـه 

ــم يشــاركوه هــذا الحــب؛ فقــد أبــدى الشــعب  ولــم ينســها أبــدا. لكــن بنــي شــعبه ل
اهتماما قليال برجوعه من السبي، وفيما يبدو فإنهم راضون بل وسعداء بما هـم 
ق البــاب  فيــه. لكــن ال أحــد يــدري طــول فتــرة الســماح الم ل كــي بــالعودة، فربمــا ُيغلــ 

 سريعا وبإحكام.
 

ة التـي رجعـت. فقـد واجهـت صـعابا  ى اآلن الحديث عن الق لـَّ لـم يسـبق  ويبق 
لها مثيل، في مهمتها إلعادة بنـاء المدينـة والهيكـل. فبعـد أْن وضـعت أساسـات 
رس"  الهيكل بنجاح، توقف العمـل بسـبب مقاومـة السـامريين، الـذين ناشـدوا "الفـُ

ْبي.  بأ ْخذ  رأيهم في ذلك العمل؛ مما أدى إلى إضعاف عزيمة العائدين من السَّ
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لـت إلـى شـيء هزيـل، وبـدت ةلقد صلَّى "دانيآل" من أجل العود  ، لكنهـا تحوَّ
ُد الحـال علـى أنـه  ا، ولـم ي بـْ بئـً كما لو أن العائدين لم يعملـوا شـيئا. وبـدا األمـر ع 

 إتمام لما سبق ووعد به الرب على فم "إرميا".
 

لست أشك في أن "دانيآل" أحس  بهـذا؛ فحـزن قلبـه، وهـذا مـا كـان يصـلي  
عطيــه الرؤيــا األخيــرة فــي ذلــك الســفر، مــن أجلــه، ممــا جعــل هللا، فــي رحمتــه، يُ 

 والتي سندرسها اآلن.
 

ــآل" فــي عــدد  ــا "داني ــه هــذه  4يخبرن ــذي حــدثت في ــدقيق ال ــت ال عــن التوقي
ة الراجعـة مـن  الرؤيا. لقد كانت بعـد ثالثـة أيـام بعـد عيـد الفصـح والفطيـر، والق لـَّ

ْبي كانت تحتفل بهما في أرض الموعـد، ألول مـرة بعـد ثالثـة أجيـا . وبينمـا لالسَّ
 هم يحتفلون كان "دانيآل" جالسا بجانب نهر "دجلة".

 

ى فيه الرؤيا األخيرة.   هذا هو الوقت والمكان الذي تلقَّ
 

 ماذا رأى وماذا سمع، وماذا كان رد فعله؟
عما رآه "دانيآل"، وما سمعه، كما تخبرنا أيضا عـن   9  -5تخبرنا األعداد   

 رد فعله تجاه ذلك.
 

طل ع "دانيـآل" فـرأى رجـال البسـا كتانـا، وحقـواه متنطقتـان تعند نهر "دجلة"   
بذهب خالص. لقد كان المنظـر بـاهرا رائعـا وجلـيال. ويسـتمر وصـفه لـذلك الزائـر 

. وهنــا يجــب أن نقــارن بــين مــا ُكتــب فــي هــذا العــدد، وبــين مــا كتبــه 6فــي عــدد
ْبع  المنــاير، شــبه ابــن إنســان17 -13: 1"يوحنــا" فــي )رؤ  (: "وفــي وســط الســ 

رب ال بثوب إلى الرجل ْين، ومتمنطقا عند ثدي ْيه بمنطقة مـن ذهـب، وأمـا رأسـه  متس 
وشــعره فأبيضــان كالصــوف األبــيض كــالثلج، وعينــاه كلهيــب نــار، ورجــاله شــبه 
يَّتـان فـي أتـون، وصـوُته كصـوت ميـاه كثيـرة. ومعـه  النحاس النقي، كأنهما م ْحم 

ْين يخـرج مـن فمـه، ووجهـه دَّ في يده الُيمن ى سبعة كواكب، وسـيف مـاض  ذو حـ
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تها. فلما رأيته، سقطت عند رجليـه كميـت؛ فوضـع  كالشمس وهي تضيُء في قوَّ
خر".  يده اليمنى علي  قائال لي ال تخف أنا هو األول واآل 

 

س"، وكــان يصــف   ا فــي جزيــرة "ب طمــُ عنــدما كتــب "يوحنــا" ذلــك، كــان منفيــ 
اك. ولعلَّنـا نالحـظ توافقـًا كبيـرا نـالرؤيا النبويـة للـرب يسـوع المسـيح التـي رآهـا ه

بين ما رآه "يوحنا" وما رآه "دانيآل". فما من شك أن ما رآه "دانيـآل" البـاكي، لـم 
يكن سوى "ابن هللا"، الرب يسوع المسيح، الذي ظهر بهيئة إنسان مرات عديـدة 
في أيام العهد القديم، قبل تجسده الفعلي بداخل رحم العذراء مريم. تلـك الظـاهرة 

ل  ي". والتَّجل  ي فـي هـذا األصـحاح لـيس األول فـي سـفر "دانيـآل"، بـل تُ  سمَّى "التَّج 
 لقد سبق لـ"دانيآل" أن رأى رب المجد قبل تجسده مرة أخرى.

 

ويتضح من العدد السابع، أن تلك الرؤيا المجيـدة قـد رآهـا "دانيـآل" وحـده؛  
ــان ــة. إن اإلنسـ ــيرة الروحيـ ــاحب البصـ ــط لصـ ــت فقـ ــد ُأعلنـ ــي قـ ــة  فهـ ذو الطبيعـ

 الروحية، هو فقط الذي يستطيع أن يرى ما في العالم الروحي.
 

واختبار "دانيآل" يتشابه، إلى حـد مـا، مـع اختبـار "بـولس" فـي طريقـه إلـى  
"دمشق". فعندما تحدث الرب يسوع المسيح إلى "بولس"، سـمع جميـع مـن معـه 

: 9ت )أعلـصوت المتحدث، لكـن "بـولس" فقـط هـو الـذي سـمع الكلمـات التـي قي
(. وبنفس الطريقـة، "دانيـآل" فقـط هـو الـذي رأى الرؤيـا، وأحـس كـل 9:  22و  7

ــن هللا  ــراب اب ــروا شــيئا. إن اقت ــم ي ــر الســماوي، لكــنهم ل مــن معــه بحضــور الزائ
وا واختبـأوا. لقـد كـان هنـاك إحسـاس  ر  أرعبهم، ولخوفهم من الحضور اإللهـي جـ 

قـي "دانيـآل" وحـده مـع ابـن ببوجود السماء على األرض. وبينما هـرب الجميـع،  
هللا: "فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولـم تبـق فـيَّ قـوة، ونضـارتي 

لت فيَّ إلى فساد، ولم أضبط قوًة " )عدد  (.8تحوَّ
 

شـــيخ مـــؤمن ُمْخلـــص، هـــو اآلن وحـــده مـــع األقنـــوم الثـــاني مـــن الثـــالوث  
ل لونـه  !!المبارك الطبيعـي إلـى شـحوب  خرجت القوة مـن جسـمه البشـري، وتحـوَّ

تــه ضــعفا ونضــارته فســادا، حــين ســمع ذاك الــذي تكلــم إليــه،  المـوت. صــارت قوَّ
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ل الجســـد البشـــري  بصـــوت كصـــوت جمهـــور. إن اختبـــارًا كهـــذا أقـــوى مـــن ت حمـــه
الضعيف. ارتمى "دانيآل" منطرحا على األرض مغشي ا عليه، وفقد النبـي الشـيخ 

 و ْعي ه عند أقدام الرب يسوع المسيح.
 

أحيانا نسمع رجاال ونساء يتكلمون عن الرب بتحد   قائل: إنـه عنـدما تـأتي  
الدينونــة ســوف يخبــرون الــرب عــن شــيء مــا أو شــيئين. لكــن ذلــك لــن يكــون، 
ن،  فعندما يـرى الرجـال والنسـاء الـرب يسـوع المسـيح، فـي عظمتـه ومجـده الُمعلـ 

تهم، ويسقطون عند قدميه. ف م ْن ذا الـذي يسـتطي أن يصـف مجـد  عسيفقدون قوَّ
 ابن هللا؟ إن ذلك بالنسبة للهالكين من الناس منظر مرعب ومنهك للُقو ى.

 

 ماذا قال الزائر:
إذا مـا أردنـا أن نتعـرف علـى مـا قالـه ربنـا يسـوع المسـيح لــ"دانيآل"، فإننـا  

 .14-10نجده في األعداد 
 

 ةكان يجب أوال أن يفيق النبي ويعود إلـى وعيـه، لكـن ذلـك لـم يحـدث دفعـ 
ه وعلـى 10واحدة، وهذا مـا نجـده فـي عـدد يمـه علـى ركبتيـْ : يـٌد تهـز "دانيآل"وُتق 

ْى يديــه. لكــن المزيــد مــن كلمــات التشــجيع كانــت ضــرورية حتــى يســتطيع أن  كفــَّ
ص 11يقف منتصبا، وقد ُأعطيت له هذه الكلمـات فـي عـدد ، فقـد خاطبـه المخلـ  

إنســان خــاطيء أن  لباســمه، وطمأنــه بأنــه محبــوب جــدا. مــن الصــعب أن يتخيــَّ 
 يسمع ما هو أروع من هذا، أن ابن هللا يحبه.

 

لقد طلب مـن "دانيـآل" أن يقـف علـى رجليـه وينتبـه للكـالم الـذي قـد ُأرسـل  
الزائر ليقوله له، ففعل كما ُطلب منـه. غيـر أنـه ظـل  يرتجـف ممـا سيسـمعه مـن 

ْي يديه. إنه فـي فـزع عظـيم، أك ر ممـا كـان ثـابن هللا، واضطر أن يستند على كفَّ
عليه في المناسبة السابقة، عندما قابل "جبرائيل"؛ ذلك ألن مجد هللا أعظـم جـدا 
ــد أقــدام "جبرائيــل"، لكنــه اســتعاد و ْعيــه  ت عن مــن المالئكــة. لقــد ســقط مثــل ميــْ
بسرعة. لكنه فـي هـذا األصـحاح لـم يرجـع لحالتـه الطبيعيـة تمامـا. وكمـا سـنر ى 
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ن طرأ كان بسبب م   مَّله نْ فإن  كلَّ تحسه ه قوة خارقة للطبيعة. إن مجد هللا ال يت ح  ح 
 اإلنسان، ما لم يساعده الرب على ذلك.

 

وفي فزعه يسمع "المخل  ص" يخاطبه ثانية باسـمه، وبلطـف يطمئنـه ويؤكـد  
(؛ فــالزائر صــديق. منــذ 12لــه، أْن لــيس هنــاك مــا يــدعو للفــزع والخــوف )عــدد

، وجعلـت قلبـك إلذالل نفسـك؛ مـن "ثالثة أسابيع مضـت وأنـت ُتصـلي يـا "دانيـآل
ت عـــن  قـــْ م عت منـــذ اللحظـــة األولـــى. ولكنـــي ُأع  أجـــل خطايـــاهم، أن صـــالتك ســـُ

ى الرؤيا.13المجيء )عدد  (، واآلن سوف تتلقَّ
 

من أكثر األعـداد غموضـا فـي العهـد القـديم. إنـه خـارج نطـاق   13إن  عدد 
المجـيء؟ فكـان  ناإلدراك البشري. فمن ذا الذي أمكنـه أن ُيعيـق الـرب يسـوع عـ

 الجواب: "رئيس مملكة فارس".
 

دة التــــي   واآلن نحتــــاج أن نتوقــــف وقفــــة، نالحــــظ فيهــــا الكلمــــات المحــــدَّ
 اسُتخدمت: "رئيس" فارس، وليس "ملك" فارس.

 

لــم يكــن "داريــوس" وال "كــورش" هــو الــذي أعــاق المســيح؛ ففــي الكتــاب  
. وهذا هـو اللقـب الـذي "المقدس ُيشار إليهما باستمرار على أن كال منهما "ملك

د بـه واحـد منهمـا، بـل "رئـيس  13ُيعط ى لحاكم أرضي. فما ورد في عدد ال ُيقصـ 
 مملكة فارس".

 

مــه الرســول بــولس فــي   ولكــي نفهــم ذلــك؛ يجــب أن نتــذكر التعلــيم الــذي قدَّ
(. إنه ُيخبرنـا أنـه عنـدما يعبـد النـاس األوثـان، فـإنهم ال يعبـدون 20:  10كو1)

هــم يعتقــدون أنهــم يعبــدونها، بــل وراء عبــادة األوثــان هنــاك ناألوثــان، بــرغم أ
 شياطين. وهذه هي اآللهة الفعلية لعابدي األوثان.

 

وبنفس المفهوم، وراء اآللهة التـي يعبـدها أهـل "فـارس" شخصـيات شـريرة  
م  الســامريين، ضــد  ع   د  خارقــة للطبيعــة، هــي التــي حركــت الســلطات الفارســية ل تــُ

ــن ــغيرة مـ ــة الصـ ــى  المجموعـ ــبي إلـ ــن السـ ــوا مـ ــذين رجعـ ــين الـ ــود الُمْخلصـ اليهـ
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"فلســطين". لقــد اســتمر الحــال لــبعض الوقــت، اســتمر ثالثــة أســابيع، و"دانيــآل" 
يطلب المعونة السـماوية؛ فجـاء الـرب يسـوع، ومعـه "ميخائيـل" رئـيس المالئكـة. 

 البد أن  هناك حربا روحية قد نشبت.
 

ْد ُتشـير إلـى "رئـيس  ا. إنهـ13نجد نتيجة تلك الحرب في نهاية عـدد  لـم ت عـُ
مملكــة فــارس"، بــل إلــى "ملــوك فــارس"، الحكــام األرضــيين لتلــك اإلمبراطوريــة، 
كتهم سابقا لعمل الشر، لم ت ُعْد بجانبهم اآلن. المسـيح  فاألرواح الشريرة التي حرَّ
و"ميخائيـل" همــا الموجـودان. لقــد انتصـرت قــوات هللا علـى ملــوك "فـارس"، وهــي 

بيين  رُتحـــركهم وتســـيط علـــيهم فـــي اتخـــاذ قـــراراتهم، وســـوف يتغيـــر حـــال الم ســـْ
 العائدين.

 

ليس فقط إن الحال قد تغيَّر، بل جاء المسيح أيضا ليكشف لـ"دانيآل" عم ا  
ر رؤيـا عــن المســتقبل، ويــر ى مـا ســوف يحــدث لشــعب  يحملـه المســتقبل. سُيبصــ 

 لى نهاية العالم.إ(. إن  الرؤيا ال تمتد إلى سنوات تالية فقط، بل 14الرب )عدد
 

مــن أروع األصــحاحات فــي الكتــاب المقــدس؛ إنهمــا  12و11األصــحاحات  
ــاريخ بتفاصــيل دقيقــة قبــل وقــوع األحــداث. لقــد جــاء المســيح إلــى  يســجالن الت

ل في هذين األصحاحين.  دانيآل عند نهر "دجلة" ليكشف له ما قد ُسج  
 

 كيف تم تأهيل "دانيآل" لتلق  ي الرؤيا الُمقبلة:
ــيح ل  ــآل" المسـ ــف رأى "دانيـ ــا، وكيـ ــدوث الرؤيـ ــان حـ ــان ومكـ ــا  مـ ــد عرفنـ قـ

وســمعه، ومــاذا كــان رد فعلــه، كمــا درســنا كلمــات الــرب يســوع االفتتاحيــة معــه، 
ي  15واآلن يخبرنـا بــاقي االصــحاح بــدًءا مــن عـدد عــن كيفيــة تأهيــل النبــي لتلقــ  

 الرؤيا الواردة في األ صحاحين التاليين.
 

ة التـي سـمعها، وبـرغم الوعـد اإللهـي: "ال تخـف"، لـم نـبرغم كلمات الطمأني 
يستطع "دانيآل" أن يستعيد هدوءه، بـل سـقط مـرة أخـرى علـى وجهـه عنـد أقـدام 
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(. وانــدهش تمامــا حــين تقابــل مــع 15المســيح، ســاجدا فــي خشــوع ووقــار )عــدد
 الرب، فتوقَّف الكالم في فمه والذ بالصمت.

 

ل ذلـك "السـرافيم" وهـو الـذي ثـولمسه واحد فـي صـورة بشـر، إنـه مـالك، م 
(. وعــن طريـــق القــوة التـــي 6و5: 6لمــس "إشـــعياء" عنــدما رأى المســـيح )إش

ت للنبي، استعاد قدرته على الكالم، فتكلم بكلمات قليلة، بيَّنت مـدى ضـعفه  ُمن ح 
(. لقـد أوضـح أن 17(، وسـأل: كيـف لعبـد أن يكلـم سـيده؟ )عـدد16وألمه )عدد

 ثيرها جعله يقترب من الموت.أرؤية الُقدوس صعبة عليه، وت
 

ته تدريجيا، لكنه لم يزل   جاءه مالك مرة أخرى، وقو اه؛ فاستعاد "دانيآل" قوَّ
 غير مستعد لتلق  ي الرؤيا التي على وشك أن ُتعط ى له.

 

وأخيــرا تعــود إليــه القــوَّة التــي يحتاجهــا؛ عنــدما ســمع ابــن هللا يتحــدث إليــه  
". فتمكَّن النبي الشيخ الواهن، مـن أن يجيـب قبحنان ورقة، قائال له مرتين: "ت وَّ

يتني" )عــدد (. لقــد أصــبح اإلنســان البشــري 19قــائال: "ليــتكلم ســيدي ألنــك قــوَّ
ي اإلعـــالن  ي  قـــوة كافيـــة لتلقـــ   ي رؤيـــا خارقـــة للطبيعـــة؛ فقـــد ُأْعطـــ  مســـتعدا لتلقـــ  

 العجيب.
 

هكـذا:  فإننـا نسـتطيع أن نقرأهمـا 21،  20وإذا ما أعدنا صـياغة العـددين   
يقــول الــرب: "هنــاك معركــة روحيــة مــع بــالد "فــارس"، وأنــا راجــع إليهــا. وعنــدما 
تنتهي ستكون هناك معركة روحية مع "رئـيس اليونـان". فـي تلـك المعـارك لـيس 
و ى "ميخائيل"، رئيسكم". "لكن هل تعرف لماذا أنا هنـا؟ هـل تعـرف  لديَّ حليف س 

 ي خطة هللا للمستقبل".ف .. كي ُأريك ما ُكتب !لماذا أنا جئت إليك؟
 

 

تتكلم الترجمة المعت م دة عن هذه الخطط بأنها "كتاب الحـق". إنهـا لـم تكـن  
قد كتبت حينذاك في الكتاب المقدس، لكنها كانـت قـد كتبـت فعـال فـي خطـة هللا. 
إن غـرض التعبيـر هـو التأكيــد علـى صـدق التفاصـيل التــي سـتظهرها الرؤيـا فــي 

 األصحاحين التاليين.
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أن نبدأ فـي دراسـة تلـك الرؤيـا، يجـب أال ُنهمـل الـدروس القي  مـة التـي   قبل 
 يجب أن نتعلمها من األصحاح العاشر.

 

 بعض الدروس التي يجب أن نتعلمها
إن ذلك األصحاح ُيرينـا مـن هـم األعـداء الحقيقيـون لعمـل هللا. تلـك نقطـة  

 ا جيدا.هغاية في األهمية؛ فال يجب أن نترك ذلك االصحاح، قبل أن نالحظ
 

لقد عاد " ربابل" إلى "أورشليم"، والعمل الذي أراد أن يعملـه هـو وأصـحابه  
 قد ُأوق ف، فع ل ى م ْن تقع مسئولية ذلك التوقف؟

 

هل نلوم الق لَّة الُمحب طة؟ هل نقول لهم إنَّ إحباطكم هو السـبب فـي توقـف  
 !؟العمل؟ إن الناس الُمحب طين هم األعداء الحقيقيون لعمل الرب

ْبي  !أم نلوم السامريين؟  لقد عاش السامريون في "فلسـطين" طـوال فتـرة سـ 
ــذلك غضــبوا لرجــوع اليهــود، ولشــروعهم فــي إعــادة بنــاء  اليهــود فــي "بابــل"؛ ل
الهيكل، وحاولوا إيقاف العمل. هل نقول إذن إن  األعداء الحقيقيين لعمل الـرب، 

  !هم خصومه المقاومون أعماله؟
رس"؟لأم يجــب أن يكــون ا  لقــد أعطــت الســلطة الفارســية  !لــوم علــى "الفــُ

ــدما اشــتكى الســامريون.  ــم أمــرت بتوقــف العمــل عن ــالرجوع، ث ســماحا لليهــود ب
 بالتأكيد هم المخادعون.

 

ال غرابة أنه ليس من بين هـؤالء، مـن نضـع عليـه اللـوم فـي إعاقـة عمـل  
رس ا: "ورئــيس مملكــة فــ20و 13الــرب؛ فالعــدو الحقيقــي يتضــح فــي العــددين 

 (.20(، "فاآلن أرجع وُأحارب رئيس فارس" )عدد13وقف مقابلي" )عدد
 

لـم يعـد مألوفــا أن نصـر  ح بــذلك، لكـن الحقيقـة أن  الكتــاب المقـدس يحتــوي  
علـى تعلـيم محــدد عـن المالئكـة، فهنــاك مالئكـة صـالحون وهنــاك أيضـا مالئكــة 

أن األشــرار  وأشــرار، معروفــون بالشــياطين. والتعلــيم الواضــح فــي كلمــة هللا، هــ
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ــيطر  ــي تسـ ــريرة التـ ــك األرواح الشـ ــا تلـ ــر. إنهـ ــوات الشـ ــر  كهم قـ ــى األرض ُتحـ علـ
 وتتغلغل في العقول البشرية. أولئك هم األعداء الحقيقيون لعمل الرب.

 

إن  الحـرب التــي نحــن فيهــا، ليســت بالدرجـة األولــى حربــا مــع إحباطنــا، أو  
وليسـت مـع أنـاس يحـاولون   ،مع أعداء مرئيين، وليست حربا مع المنتقدين لنـا

منعنا عن عمل ما نريد أن نعمله، بـل حربنـا حـرب روحيـة مـع أعـداء روحيـين. 
ذلك واضح فـي األصـحاح الـذي بـين أيـدينا، وتلـك حقيقـة أكـدها الرسـول بـولس 
قائال: "فإن  مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مـع السـالطين، مـع 

، مـع أجنـاد الشـر الروحيـة )أو أرواح شـريرة( روالة العالم علـى ظلمـة هـذا الـده
 (.12: 6في السماويات" )أف

 

من المهم أن ندرك أن هناك عالم األرواح. هناك معارك غيـر مرئيـة نراهـا  
في اختباراتنا. على سبيل المثال: عندما نتكلم إلى آخرين عن اإلنجيل، كثيرا ما 

يعــي، الشــعور باإلحبــاط، بيقولــون: "نحــن لــم نفهــم شــيئا"، فيكــون رد فعلنــا الط
 ونلوم عدم فهمهم لضعف قدراتهم العقلية.

 

ليســت هــذه هــي المشــكلة، وال يجــب أن ننســب عــدم نجاحنــا، إلــى ضــعف  
قدراتنا على االتصال بالغير، رغم أن ذلك يحدث كثيرا. وال يجـب أيضـا أن نعتبـر 

 المشـكلة ن  أن أساليبنا غير سليمة، برغم أننا يجب أن نراجعها باستمرار. كمـا أ
ليست بسبب الحقيقـة المؤسـفة، أننـا غالبـا مـا نعمـل عمـل الـرب بـروح ال تتفـق 

 مع رسالة اإلنجيل.
 

ــدما   ــل، عن إن  أســاس المشــكلة فــي عــدم تصــديق الرجــال والنســاء لإلنجي
ُيشر ح لهم، أ ن: "إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئال ُتضـيء لهـم 

(. إن  الشـــيطان 4:4كـــو2الـــذي هـــو صـــورة هللا" ) إنـــارة إنجيـــل مجـــد المســـيح،
 وأعوانه هم أعداء عمل الرب الحقيقيون.
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إننا عندما ندرك تلك الحقيقة؛ سوف ندرك أهمية درس ثـان سـنتعلمه مـن  
هذا األصحاح. إنه يكشف لنا عن األسلحة الوحيـدة التـي تناسـب الصـراع الـذي 

 ندخله.
 

لحقيقيين، وينطلق قـائال: "مـن أجـل اينتقل "بولس" فورا من تحديد أعدائنا   
ذلك احملوا سالح هللا الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليـوم الشـرير، وبعـد أن 

 (.13: 6تتمموا كل شيء أن تثبتوا" )أف
 

إن الـــدرع الـــذي نرتديـــه، واألســـلحة التـــي نســـتخدمها، تتحـــدد حســـب نـــوع  
ــا أن ــة، علين ــي نــدخل فيهــا. فــألن حربنــا روحي ــة الت ــى التســليح  المعرك نلجــأ إل

 والحماية الروحية. وإن لم نفعل كذلك؛ سوف ننهزم.
 

د الرســول بــولس أنــواع األســلحة الال مــة للمعركــة، لكنــه يخــتم كالمــه   د   ُيعــ 
مشيرا إلى سالح ليس له نظير مادي: "مصل  ين بكل صـالة وطلبـة كـل وقـت فـي 

القديســـين.  الــروح، وســاهرين لهــذا بعينـــه، بكــل مواظبــة وطلبـــة، ألجــل جميــع
م  جهــارا بســر   اإلنجيــل"  ــ  ى لــي كــالم عنــد افتتــاح فمــي؛ أُلْعل ــي لكــي ُيعطــ  وألجل

 (. إن  الحرب الروحية يلزمها أن نلجأ للصالة.19و 18: 6)اف
 

 هل هناك طرق أخرى، يمكن عن طريقها أن نحصل على معونة السماء؟  
إدراك  ىفي األصـحاح العاشـر مـن سـفر "دانيـآل"، يشـجعنا علـ  12إن عدد 

 أنه: منذ اللحظة التي نبدأ فيها الصالة، تكون المعونة في الطريق إلينا.
 

ومثلما صلَّى "دانيآل" يجـب علينـا أن ُنصـل  ي، بلجاجـة ولفتـرة طويلـة، ربمـا  
معت، فــي حــين  لثالثــة أســابيع، قبــل أن نحصــل علــى تأكيــد، بــأن  صــالتنا قــد ســُ

 ا أفواهنا.هأنها ُتسمع في اللحظة األولى التي نفتح في
 

ك "كـــورش" وأصـــدر قـــراره التـــاريخي،   رَّ للصـــالة قـــوة عظيمـــة. بالصـــالة ت حـــ 
فانتهى السبي. بالصالة اسـتؤنف العمـل فـي بنـاء الهيكـل، بعـد أن توقـف فتـرة. 
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ون الشــعب ويشــجعونه، فــتمَّ بنــاء  بط األعــداء، وأرســل هللا قــادة يحثــ  بالصــالة ُأحــ 
 الهيكل، ولم يستطع أحد أن يوقفه. 

 

رجل شيخ في السابعة والثمـانين مـن عمـره، فـي بلـد بعيـد،   !أمل في ذلكت 
 صل ى؛ فتغيَّر التاريخ.

 

لهذا يجب أن نكون شغوفين بالصالة، ألجل عمـل المسـيح فـي كـل أنحـاء  
تها تفوق الحسبان. وهذه حقيقة أخرى أكَّدها بولس الرسول كثيرا،  العالم. إن قوَّ

صــالة. لقــد عــرف أنــه عنــدما ينشــغل شــعب لفــي رســائله التــي امــتألت بطلبــات ا
الرب بالصالة؛ ستتغيَّر األمور ال محال؛ لذا كان يطلب كثيـرا أن نجاهـد معـا فـي 
الصالة. إنه ال يتوقع أن قرَّاء رسائله ينتظرون، حتى يتحققوا من تـأثير الصـالة 
الهائل. ويكفي أن نعرف أن  لحظة الصالة، هـي نفـس اللحظـة التـي ترسـل فيهـا 

ء معونتها لنا، في حربنا الروحية. إن المسيح وجيوش "ميخائيل" اشـتركوا االسم
 في المعركة ضد قوات الشر، وحتما ت غيَّر الوضع تماما.

 

وال ننســى أن هنــاك درســا ثالثــا نتعلَّمــه مــن ذلــك األصــحاح. إنــه يرينــا مــا  
 يتوقعه الشخص الذي ُيصل  ي. لـم يختبـر "دانيـآل" فـي كـل حياتـه قـوة أعظـم مـن

التي اختبرها هنا. لكنه أيضا لم يكن أكثر ضعفا واتضاعا وانكسارا مما كان فيـه 
 حينذاك.

 

م الـذي   صحيح أن الصالة تطلب قوة إلهية ومعونة سـماوية، لكنهـا ال ُتع ظـ  
 ُيصل  ي. إنها تذل ه.

 

ــأتي االســتجابة فــي   إن طريــق الصــالة، فيــه ُعزلــة وصــعوبة، وعنــدما ال ت
 حي  رة، لكن فيها تعزية عظيمة.مالحال، فإنها تكون 

 

ن لـه، وسـمع منـه   في مكان الصالة، رأى "دانيآل" ابن هللا في جالله المعلـ 
أنــه محبــوب جــدا فــي الســماء. لمســته المالئكــة، وتأكــد لــه أن الوضــع الحــالي 

 سيتغيَّر. رأى أن كل شيء سيكون أفضل في المستقبل، الذي يحكمه الرب.
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الة كــان يمكــن لــدانيآل أن يــرى مثــل تلــك صــفــي أي مكــان غيــر موضــع ال 
 !األمور؟

هـل فـي أي موضـع آخـر، سـوى موضـع الصـالة، يمكـن لخـاطيء ضـعيف  
 !متهالك أن يختبر السماء على األرض؟
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 ثالث عشرالفصل ال
 لتاريخ قصته ا

  

عنه من   أسفرت  وما  "دانيآل"،  سفر  لنا  ينقلها  التي  األحداث  معا  لنتابع 
ائج مذهلة ال تخلو من روعة وجمال، ولنقرأ األصحاح الحادي عشر بدًءا من  تن

 العدد األول حتى العدد العشرين. 
 

األول  فالعدد  سبقه؛  ما  مكمال  "دانيآل"  سفر  من  األصحاح  هذا  يستمر 
الرب يسوع المسيح كالمه. ومن الصعب   ُيكمل  السابق، فيه  ينتمي لألصحاح 

 سيم األصحاحات، بفصل هذا الجزء عن سابقه.قمعرفة ما دفع الذين قاموا بت
 

ميخائيل    المالك  د وق وَّى  إنه شدَّ الرب يسوع،  يقول  االفتتاحية،  اآلية  في 
في الحرب السماوية عند بدآءة اإلمبراطورية الفارسية. لقد ُأسق ط ت "بابل" بقوة 

لك  تالمسيح. كانت "مادي وفارس" أدواته األرضية لذلك، لكن السقوط الحقيقي ل
 اإلمبراطورية األرضية كان فعال إلهي ا، تمَّ عن طريق ابن هللا نفسه. 

 

: "واآلن ُأخبرك   2يتلخص باقي األصحاح في الكلمات االفتتاحية في عدد 
المستقبل.   عن  حقيقية  صورة  "دانيآل"  ُيعطي  أن  مزمع  الرب   إن  بالحق...". 

ي  أن  قبل  ُكت ب  تاريخ  على  يحتوي  عشر  الحادي  منذ حواألصحاح  ُكتب  دث، 
( وُكتب أيضا في سفر "دانيآل" قبل حدوثه 21:  10األ ل في الُكتب اإللهية )

 بزمان بعيد.
 

األصحاح الحادي عشر من أصعب أصحاحات سفر "دانيآل"؛ لذا سنحتاج  
الدارسين  لغير  خاصة  صعب،  إنه  أمامنا.  مفتوحا  المقدس  الكتاب  يكون  أن 

أبعاده على  نقف  ولكي  جيدا،  دروسا    للتاريخ  فيه  أن   شك  ال  نقسمه.  سوف 
الذي  الجهد  كل  تستحق  فعال  أنها  سنجد  نتعلمها،  وعندما  ومشجعة،  قوية 

 نبذله.
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محتويات    إلى  القاريء  عزيزي  سوي ا  وإْن   20  –  1:  11ولننتقل  حتى 
و  ي حياتنا الروحية بدرجة كبيرة.   فهمنا ما بها بطريقة عامة، فإنها ستق 

 

 المحتويات:
الر   ُحكم    بكالم  الثالثة من  السنة  في  كان  الرؤيا،  هذه  في  "دانيآل"  إلى 

( الفارسي  عشر  1:  10"كورش"  الحادي  األصحاح  من  الثاني  العدد  وفي   ،)
ُيخبر الرب "دانيآل" أن  الملك الرابع )بعد الملك الحالي( "ي ستغني بغًنى أوفر  من  

ته بغناه ُيهي ُج الجميع على مملكة الي نان". سيكون متمي  زا  و جميعهم، وحسب قوَّ
 عن غيره.

 

وكان   "أحشويروش"،  هو  "كورش"  بعد  "فارس"  لبالد  الرابع  الملك  كان 
أغنى من كل أسالفه، وقد استعمل ثروته الهائلة لبناء جيش قوي، به هاجم 

 "اليونان". 
 

أن كنت صبيا    اهتزت مشاعري وأحاسيسي وقت  أذكر جيدا كيف  ما لت 
ل حافل لتلك البطوالت والمعارك التي دارت و وأقرأ تاريخ "هيرودوتس"،   ج  فيه س 

النبي  الرب  أ خبر  كما  تماما  التاريخ  تمَّ  لقد  حقا،  و"سالميس".  "ترمبولي"  في 
 الشيخ.

 

عددي    ُنطالع  فلم  4و3عندما  السائدة؛  القوة  تبق  لم  "فارس"  أن   نرى   ،
كبر"  أل يمض  من طويل، حتى أصبح مجد العالم لليونان، على يد "اإلسكندر ا

(. ذلك الشاب الذي مات في الثانية والثالثين من عمره في "بابل"، ولم يرث 3)
مت الغنائم فيما بين اثني عشر من قادة   أحد من أبنائه إمبراطوريته؛ فقد ُقس  
جيشه. وفي النهاية انقسمت المملكة إلى أربعة أقسام، حسب النبوَّة السابقة، 

( "دانيآل"  سفر  في  لفترة  و (،  8:  8الواردة  صغيرة  أخرى  دويالت  بضع  بقيت 
قصيرة. والنتيجة النهائية أن مجد إمبراطورية "اإلسكندر" قد أفل، وأصبحت أربع  

 ممالك، ولم تصل واحدة منها لمجد اإلمبراطورية األصلية. 
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قد تحققت تماما، وأصبحت   4بعد فحص وتدقيق تجد أن النبوَّات في عدد 
األصحاح   هذا  معالجة  في  ما  و طريقتنا  فترة  تاريخ  عن  نتحدث  فنحن  اضحة. 

دة التي تنبأت عن هذه األحداث.  بين العهدين، بينما نشير إلى األعداد المحدَّ
 

، وما فيه من تنبؤ يخص "ملك الجنوب"، نجد 5واآلن ونحن نطالع عدد 
ُيشير   ذلك  شك–أن  عدد  -دون  ذلك  ويوضح  "مصر"،  عام  8إلى  شهد  فقد   .

"بطليموس"  322 اعتالء  ق.م،    305عرش "مصر"، واستمر حتى عام    ق.م 
 وجعل "سلوقس" قائدا عسكريا، فأظهر براعة حربية.

 

عام    وأنشأ    312وفي  منافسيه،  كل  من  "بابل"  "سلوقس"  أخذ  ق.م 
شأنها  عال  وبسرعة  "سوريا".  وقاعدتها  الشمال،  في  "السلوقية"  اإلمبراطورية 

 والقوة.  موفاقت مملكة "البطالسة الجنوبية"، في كل من الحج
 

عدد  قاريء  يلحظ  المملكتين،   6وسوف  أن   إلى  إشارات  شك،  دون 
الجنوبية والشمالية، تحالفتا معا، من خالل المصاهرة، بعد خمس وثالثين سنة  

"برنيس"   تمَّ  فاف  فقد  "سلوقس".  موت  من -من  الثاني"  "بطليموس  ابنة 
إال أن  هذا    في موكب عظيم، على "أنطيوخوس الثاني" في الشمال.  -الجنوب

أبو  مات  بقليل  ذلك  وبعد  معا.  المملكتين  لدمج  قوي  تأثير  ذا  يكن  لم  الزواج 
 "برنيس". 

 

يكفي   لكن  الكتاب،  هذا  في  لسردها  المجال  يتَّسع  ال  طويلة،  القصة  إن  
الثاني"   "أنطيوخوس  وكذلك  وجها  "برنيس"  ماتت  وجيزة،  فترة  بعد  إنه  القول 

ُقت لوا، وأص الجميع  الحال بعد فترة ليست طويلة، كما لو لم يكن بوطفلهما.  ح 
 هناك ملكة اسمها "برنيس"، أو أي تدعيم للتقارب بين الجنوب والشمال.

أخوها    أصبح  فقد  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف  أصولها"  -لم  فرع  "من 
الثالث"7)عدد "بطليموس  باسم    -(  معروفا  وأصبح  لـ"مصر"،  التالي  الملك 

أي الفاعل حسنا(. وقد دخل حربا مع )"  Ptolemy Euergetes"بطليموس  
م ي  وطيُسها، ونجح في قتل الذين قتلوا أخته.  الشمال ح 
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(، أحس بأنه لم يستنفد طاقته 8وبعد أن  اد نجاح مملكته الجنوبية )عدد 
قت مملكة   بعد؛ فأفسدت جيوشه الشمال، وحملت آلهتهم إلى "مصر". وهكذا تفوَّ

 واستمرت لسنوات.  البطالمة على "السلوقيين"،
 

نقرأ: "وهو سيستمر سنوات أكثر من    8في الترجمة المعتمدة لنهاية عدد 
ملك الشمال". وُيمكن أن تترجم: "وهو سيمتنع عن مهاجمة ملك الشمال لبضع 
قبل   لـ"دانيآل"  ُكشفت  التاريخية  التفصيالت  كل  فعال.  ذلك  حدث  وقد  سنوات"، 

، نندهش لدقَّة النبوَّة في حفي األصحا  دقرون من حدوثها، وعندما ُنطالع ما ور 
 كلمة هللا. 

 

لعدد  المعتمدة  الترجمة  أن   الذهن  إلى  يتبادر  ما  ليست صحيحة،   9وأول 
بل يجب أن تكون: "وهو )ملك الشمال( سيدخل مملكة ملك الجنوب، وسيرجع 

 إلى أرضه". 
 

بالفعل، فمن الشمال جاء رجل باإلسم الجميل "سلوقس"،    وقد حدث هذا 
ق.م على "بطليموس" في الجنوب، وهزمه تماما، ثم عاد    240 حف في عام  و 

سراونوس"  "سلوقس  وهما  الشمال،  ملك  ابنا  جاء  ذلك  وبعد  أرضه.  إلى 
)عدد للحرب  نفسيهما  زا  وجهَّ الكبير"،  العدد 10و"أنطيوخوس  هذا  لغة  إن    .)

د اتحاد األمي ين، إذ مات  ر دقيقة، وتنبيء بالتحديد بما حدث بعد ذلك؛ فقد تبد 
"سلوقس" في ميدان المعركة، وكان على "أنطيوخوس الكبير" أن يستمر وحده؛ 
حدود   على  "غزة"  فيها  أخذ  عديدة،  مختلفة  اتجاهات  في  كثيرة  حمالت  فقاد 

 مملكة "البطالمة"؛ مما جعل الحرب بين الشمال والجنوب تعود مرة أخرى.
 

خوس" هائلة بالمقارنة و لنرى أن جيوش "أنطي  11ولننتقل سوًيا إلى عدد 
تقريبا:   شيء  لديها  يكن  لم  التي  الجنوبية؛  المشاة   70000بالمملكة  من 

فيل. وهنا ثار "بطليموس فيلوباتر" غاضبا، ودفع   73من الفرسان و  5000و
عدة   الفائقة،  الشمالية  القوات  مع  مصيرية،  معركة  لتخوض  الجنوبية  القوات 

 جمهور الشمال.  هوعتادا. وفا  أخيرا بالمعركة، وخضع ل
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(  12إن  النصر العجيب وغير المتوقع، مأل قلب ملك الجنوب غرورا )عدد 
وتقدم يوقع هزائم متتالية بالشمال. لكنه لم يجن  ميزات؛ فعاد للجنوب ثانية من  

 أجل حياة سهلة. 
 

(، ولم يمض وقت طويل حتى 13لم يكن للتفوق الجنوبي أن يستمر )عدد 
فيلوباتر "بطليموس  "الشمال"  "مات  وتعود  األربعة،  أبنائه  من  ابٌن  ليخلفه   ،

يم نة على الساحة مرة أخرى.  وتصبح القوة المه 
 

( واآلن بدا كما ولو أن  كل  شيء قد انتهى بالنسبة للجنوب؛ فقد  14)عدد 
وظهر  جدا،  الجنوب  أعداء  قوي  وبهذا  الشمال،  مع  المقدوني"  "فيليب  تحالف 

 ة، مع أنهم لم يستمروا طويال.يالمتمردون داخل الحدود المصر 
 

تحققت   وقد  الرؤيا".  "إلثبات  حدثت  التاريخية  األحداث  هذه  تفاصيل  كل 
كما سبق وقالها ربنا لـ"دانيآل".  اد صدقها تأكيدا. ال شيء منها  ائف وكل ما  
الرب،  لشعب  تشجيعًا  فسبَّب  القراء؛  عيون  أمام  تحقق  قد  به،  وُتنب يء  سبق 

 كة، وتعلَّموا ما سوف تكون عليه النتيجة النهائية.لخالل األوقات الحا
 

حوصرت،   فالمدينة  "صيدون"؛  في  حتمي  نصر  ذلك  بعد  للشمال  كان 
 (. 15وُأقيمت المتاريس؛ لتمكين الجيش المهاجم من دخول المدينة )عدد

 

أن    استطاعته  في  أحد  وال  ر،  ُيقه  لن  الكبير"  "أنطيوخوس  أن  بدا  لقد 
رت "فلسطين" في قبضة يده، وبدأت تعاني نتيجة لذلك  ايقاومه. وسرعان ما ص

ُيغي  ر  16)عدد جعله  الجنوب؛ مما  يهزم  أن  يستطع  لم  هذا،  كل  من  بالرغم   .)
التبس فيها األمر على   التي  التاريخية  الفترة  إلى  الحربية. وهنا نأتي  سياسته 

ير". بالبعض، كما حدث في معالجة أحداث مسرحية "أنطونيو وكليوباترا" لـ"شكس
ل "أنطيوخوس" إلى أن  أفضل طريق ليهزم الجنوب هو الدهاء؛ لذلك   لقد توصَّ
أنواع األصدقاء واألشراف. ولكي يتمكن من فرض   ذهب إلى مصر، ومعه كل 
الخطة  ولكن  "البطليموسي".  للملك  "كليوباترا"  ابنته  الجنوب؛ خطب  قوته على 

قق "كليوباترا" ما كان حفشلت بشكل مأساوي، فبعد الزواج بخمس سنوات، لم تُ 



 169 

يسعى إليه والدها؛ فقد وقفْت بجانب  وجها ضد أبيها. وها هو التنبؤ اإللهي 
(. وقد أدى ذلك إلى 17بدا صحيحا مرة أخرى: "فال تثبت وال تكون له" )عدد

على   التي  "الجزر"  نحو  الجنوب،  في  طموحاته  عن  الكبير  أنطيوخوس  تخل  ي 
المتوسط،   األبيض  البحر  "آسيا  و سواحل  ُيخضع  أْن  نفسه  في  يعتمل  ما  كل 

 الصغرى" إلى أمالكه. وبذلك يكون قد التهم أكثر مما يشتهي. 
 

سكبيو    "لوسيوس  عليه  يدركه".  حف  المرء  يتمنَّى  ما  كل  "ليس  ولكن 
"أنطيوخوس"  Lucius Scipio Asiaticusأسياتيكس   وانهزم  الروماني،   "

لَّ تماما )عدد  (. 18وُأذ 
 

يمكن    ما  لطموحات أأقل  ونهاية  ن ْكراء،  هزيمة  كانت  إنها  ُيقال،  ن 
"أنطيوخوس" التوسعية. لم ي ُعْد قادرا على مهاجمة شعوب أخرى؛ فركَّز اهتمامه  

 (.19على شئون وطنه، وبعد قليل اختفى عن مسرح األحداث )عدد
 

فيلوباتر    "، وبدأ أعماله بأن  Seleucus Philopatorوخلفه "سلوقس 
يُ  مبعوثا  "هليودورس  دأرسل  خزينة  Heliodorusع ى  أموال  على  ليستولي   "

الهيكل في "أورشليم". وما أن شرع "هليودورس" في تنفيذ ما ُأم ر  به، حتى رأى  
قوله- حد  ولم    -على  فاستجاب  الشرير؛  العمل  هذا  ارتكاب  من  ره  يحذ   شبحا 

 يفعل. 
 

فيلوباتر"، نزلت    لستارة ابعد بضعة أسابيع فقط من بداية عهد "سلوقس 
له  دسَّ  قد  "هليودورس"  أن  اعتقاد  حينذاك  وساد  غامضة.  بصورة  واختفى 
السم، وكان ذلك تحقيقا للنبوة: "وفي أيام قليلة ينكسر، ال بغضب، وال بحرب"  

 (. 20)عدد
 

وليس   دا،  ومعقَّ صعبا  سنجده  التاريخ،  هذا  لنتأمل  اآلن  وقفنا  ما  إذا 
يحتفظ   أن  المستحيل،  شبه  من  إنه  بالتاريخ أممتعا.  طويال،  ذاكرته  في  حد 

إلى  وصلنا  قد  نحن  ها  لكن  و"السلوقيين".  "البطالمة"  بين  للعالقات  الدقيق 
النقطة، التي سيأتي فيها "أنطيوخوس إبيفانيس" إلى مسرح التاريخ. وقد سبق 
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وقرأنا عنه في األصحاح الثامن، وسندرس قدرا كبيرا عنه في الفصل التالي من  
ي الجزء ) يهذا الكتاب، والذ  (.45 – 21: 11ُيغط  

 

ولما كان هذا المقام ليس مجااًل لمتابعة تفاصيل تاريخ الشرق األوسط،  
له في هذا األصحاح   ُتعتبر دراستنا  لذا  الجديد؛  القديم والعهد  العهد  بين  فيما 
قد  بها  التنبؤ  تم  التي  التفاصيل  أن كل  ما. وهدفنا هو مالحظة  سطحية لحد 

ذي يهمنا قوله، إن  ما ُكتب في كتاب هللا، وبالتالي ما جاء ل حدثت بالضبط، وا
في سفر "دانيآل"، هو ما ُكتب بالضبط في كتب التاريخ التي بين أيدينا. هذه 
الروحية   الدروس  من  عددا  نتعلم  أن  إلى  تقودنا  أن  البد  المذهلة،  الحقيقة 

 المفيدة جدا. إنها واضحة كالبل ور، وإليك هذه الدروس. 
 

  روس:دبعض ال
الكتاب   في  ثقتنا  د  ويجد   يؤكد  هذا،  مثل  أصحاحًا  إن  األول:  الدرس 

أْن   هو  الكتاب،  هذا  كتابة  من  قصدي  أن   قبل،  من  أوضحت  وكما  المقدس. 
أن   غرضي  وليس  أنفسهم،  أجل  من  "دانيآل"  سفر  قراءة  على  الناس  ُأشجع 

قبل   السادس  القرن  ُكتب في  قد  السفر  ل ة، أن  هذا  ْفُر ا ُأثبت باألد  فالس   لميالد؛ 
وحدة واحدة، وليس هناك أي دليل على أن جزءا منه قد ُكتب في فترة  منية  
قبل   السادس  القرن  في  ُكتب  أنه  على  وخارجية،  داخلية  أدلة  وهناك  أخرى. 

" ُكتب  في  نجدها  األدلة  تلك  و    Prof. Robert Dick Wilson"(1)الميالد، 
"Prof. E.J. Young"(2)التجهيز بجانب  يعود   ،  الذي  الضروري،  الذهني 

أن   مالحظة  ويلزم  المجلدات.  تلك  في  المفصلة،  الدراسة  تلك  من  بالفائدة 
مجادالتهم كثيرا ما ُأهملت، ولم ُيجب عليها أحد؛ وذلك يعود لما جاء فيها من  

 حجة قوية يصعب مهاجمتها. 
 

ا  هعندما نطالع ما نستعرضه اآلن، نجده بمثابة قطعة رائعة من األدب، في 
يحدث أن  قبل  ُكتب  قد  بأن    !!التاريخ  سوى  الظاهرة  تلك  مثل  تفسير  يمكن  ال 
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ري. وال عجب أن يقول الرب يسوع المسيح عن العهد القديم  مصدرها غير ب ش 
 (.17: 17"كالمك هو حق" )يو  -إجماال بما فيه سفر "دانيآل"–

 

ليس الكتاب المقدس مجرد كتاب به حقائق، وليس مجرد كتاب حقيقي، 
ل إنه كتاب الحق. إن الغالبية العظمى من رجال ونساء حولنا، ال يعرفون ما  ب

يؤمنون به، أو إلى أين يتوجهون. إنهم يطلبون كالما أكيدا، يبحثون ويدققون 
النظر للوصول إلى الحقيقة. بكل ثقة نستطيع أن نقول لهم: "ثقوا في الكتاب  

   المقدس، كالم هللا الحق، إنه معصوم من الخطأ".
 

ف ك  ْر في شخص ما ُيخبرك دائما بالحق، إنك متأكد من ذلك ألنه في كل  
قه، حتى حين يصعب عليك   ُتصد   أال  فعال صادقة.  أنها  تثبت  كلماته  مناسبة، 

 التحقق من صحة كالمه لك؟ 
 

وهذا أيضا ينطبق على الكتاب المقدس؛ ففي فحص كل جزء منه، تتأكد 
التي   األعداد  إن   الحق.  يقول  النوع.  دأنه  ذلك  من  األصحاح  هذا  في  رسناها 

التاريخية  األحداث  أن  بوضوح  نرى  أن  ويمكننا  به،  ُيْنبيء  ما  نرى  أن  يمكننا 
 التي حدثت كانت مطابقة تماما للنبوات المذكورة. لقد أثبتت صدقها.

 
فما دام األمر كذلك، فلماذا ال ُأصدق الكتاب المقدس إْن أخبرني   

ي. إنه يخبرني عن اإلنسان، من إنه ُيخبرني عما يريده هللا من     !بأمور أخرى؟
 أين جاء، ولماذا هو هنا، وما هي الطبيعة الحقيقية لمشكلته.

 
 
 (1 )Studies in the Book of Daniel, “Robert Dick Wilson” 
 (2  )A Commentary on Daniel, “E.J. Young” 

 

ية الحصول فبنفس الطريقة يتكلم الكتاب المقدس عن أمور عظيمة: كي
الحياة األبدية كيف يمكنني أن أحيا حياتي الشخصية، كيف يجب أن   !!على 
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تكون حياتي العائلية، ما هي مسئولياتي كمواطن، والكثير من األمور األخرى  
 الهامة.

 

تلك   كل  عن  إلينا  يتكلم  الذي  الكتاب  أن  تعرف  أن  االطمئنان؛  يزيد  وما 
ل ما تحتاج معرفته لهذه الحياة، يوجد  كاألمور، هو جدير بالثقة الكاملة. إن  

شيفر" فرانسيس  د.  كتعبير  الحقيقي"،  "الحق  كتاب   Dr. Francisفي 
Schaeffer. 

 

وحماقة أكبر أن تشك فيه    !!يا لها من حماقة أن ُيهمل مثل ذلك الكتاب
 وال تؤمن به. يوجد في هذا العالم كتاب حقيقي؛ حقيقي ألنه جاء من عند هللا. 

 

ا حان  مع للقد  نختلط  عندما  الخوف،  عن  اإلنجيليون  نحن  ل ن ُكفَّ  وقت 
الذين   أولئك  مع  الكتابية،  النصول  في  ويجادلون  يشك ون  الذين  أولئك 

ب ها.   يسخرون عالنية بكل من يثق فيها وُيح 
 

المقدس  الكتاب  بأن   نؤمن  نفسه  -إننا  عن  هو  يصرح  هللا.    -كما  كلمة 
ويتقوَّى؛ االقتناع  ذلك  يتجدد  العجيب   وهكذا  األصحاح  ذلك  مثل  نقرأ  عندما 

 ( الذي يمأل قلوبنا تأكيدا، من الروح القدس، أننا نفتح كتاب الحق. 11)دانيآل
 

الدرس الثاني: ويمكن تلخيصه مما جاء في األصحاح الحادي عشر عن 
"التاريخ هو قصته   القائلة:  القديمة  ". كيف History is His Storyالفكرة 

"دانيآل" تفاصيل عن المستقبل، إذا كان المستقبل خارج ـيمكن للرب أن يعطي ل
 نطاق سيطرته؟

 

الذين كان   أولئك  فك ر  فيها، كيف  واآلن نستطيع أن نتوقف وقفة نتخيل 
"البطالمة" و"السلوقيين" يأتون وينتهون   ْون  "دانيآل"، وهم ير  أيديهم سفر  بين 

ما قال الرب.وال يوجد كتماما، كما قالت النبوات. حتما قالوا: إن  كل شيء حدث 
مشيئته.   تتم حسب  األمور  وكل  المسيطر،  أنه  اقتنعوا  أنهم  في  للشك،  مجال 
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والبد أنهم استنتجوا أن  كل ما سبق التنبؤ به قد حدث، وأن  األشياء التي تنبأ  
 بها الكتاب ولم تحدث، البد وأنها ستحدث.

 

هللا. وعلى هذا   إن  ما يحدث في التاريخ، إنما يحدث؛ ألنه ُكتب في كتاب
رت لـ"دانيآل" وُكتبت في سفره، حتى وإن لم تكن قد  فإن فترة من التاريخ قد ُأظه 

 حدثت حينذاك؛ فذلك ال ُيغي  ر حقيقة أنها قد كتبت في كتاب هللا.
 

بعض   أعلن  كما  معنى؛  بال  أو  هدف  بال  التاريخ  أن  نزعم  ال  هذا  وعلى 
ثين. إنما كل ما يحدث يُ  م  م ما قرره هللا. ولكن، يبر  بوضوح،  ت  المؤرخين الُمحد 

ليس هللا  أن   األول،  المقام  حال  -وفي  يتجاو    -بأي  ال  إنه  الخطية.  صانع 
ذلك يكون  كيف  نفهم  ال  ونحن  عنها.  نرى   !!لحظة  وسوف  الحقيقة.  لكنها 

أكثر، عندما نقف عند الشاطيء األفضل، حيث نستطيع أن نسترجع   بوضوح 
 تاريخ العالم. 

 

لحقيقة تعزيات وفيرة، فعندما ننظر إلى العالم اليوم، نرى قوات  افي هذه   
الشر تعمل في كل مكان، تدب  ر شرا، ُتهدد، ت ضطهد، تظلم. لكن حتى هذه تعمل 
إمبراطوريات   عن  مختلفا  شيئا  تعمل  ال  القوات  هذه  إن  السرمدية.  هللا  مشيئة 

أنها كانت تحت سيطرة    العالم العظمى، المذكورة في سفر "دانيآل". لقد ت عل منا
 هللا.

 

هذا األمر ال يختلف عن قوات اليوم، إن التاريخ ليس خارج سيطرة هللا،  
يسوع  للرب  النهائي،  النصر  نحو  تتحرك  األشياء  كل  مضمونة.  ومحصلته 

 المسيح، وإلى العقاب النهائي واألبدي لألشرار.
 

الفقر  نتعلَّمه من هذه  أن  ْرٌس علينا  د  ثالث وأخير:  . هللا ما ال هو هللا،  ةدرس 
حتى وإن لم نشاهده في مكان ما. فقد رأينا الرب يسوع المسيح ُيعلن المستقبل 
للنبي "دانيآل"، وإذا فحصنا النبوءات المعطاة له، فإننا ال نجد فيها أية إشارة 
إلى هللا. هناك قائمة صحيحة عن حروب، تحالفات،  يجات، معارك، وكثيرين  

لق ذهبوا.  ثم  عصره    دجاءوا  في  األقوى  واإلنسان  الصورة،  كل  اإلنسان  شغل 
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يظهر دائما أنه هو الذي يفعل كل شيء. وال توجد أية إشارة إلى هللا في كل 
هذه المشاهد، ويبدو وكأنه ال عالقة له بالتاريخ. ومع ذلك، فإن  الرب بنفسه 

اآلن:   تعلمناه  الذي  الدرس  تأكيد  في  يفيد  وهذا  ذلك.  كل  يعلن  الذي  ن  إهو 
التاريخ هو قصته. وتبقى هذه هي الحقيقة، سواء كانت هناك إشارة إلى دور  

 هللا أم ال. 
 

ليت التفكير يذهب بك إلى الفترة التاريخية المشار إليها في هذا الفصل،  
"السلوقيين" أو   والجيوش في ذهاب وإياب على "فلسطين"، وانتباه العالم على 

د في سياسات العالم. فكم من إمبراطوريات و "البطالمة"، ولم يكن لليهود أي  وج
الذين   الوحيدون  هم  اليهود  كان  لقد  شيئا.  بوا  ُيحس  لم  واليهود  وانتهت،  قامت 

لم ذلك،  ومع  الحي،  هللا  عن  الحقيقة  لهم     لديهم  تكن  لم  أحد.  إليهم  يلتفت 
أهمية وسط العالم، بل كانوا في مشكالت وحيرة واضطهاد، مألت قلوب هم خوفا  

 وفيما يتعلق بُكتب التاريخ، ليس إللههم ذكر فيها.  .ورعدة
 

فاألحداث    ذلك،  للعالم    –ورغم  وبالنسبة  التحديد  وجه  لهم على  بالنسبة 
كانت تتوالى كما أنبأ بها "المخل  ص"، وحسب مشيئته. ولم يحدث شيء    -ككل

  في أي مكان إال ما ُكتب في كتاب هللا. وبقيت هذه حقيقة، حتى وإن بدا أن هللا 
غائب تماما عن العالم. كل التاريخ هو قصته؛ ففي الوقت الذي ال يمكن ألحد  

ه أمور العالم كلها كما يشاء.  أن يراه، تجده موجودا، يوج  
 

وأخيرا، أيها القاريء، وإذ ننهي هذا األصحاح، هل يمكنني أن أسأل إن  
ينادون باسم   إننا فعال نعيش في أيام االرتداد، نشاهد رجاال  !كنت  تؤمن بذلك؟

بالدين.   تتحلَّى  إنسانية،  فلسفة  عن  تزيد  ال  تعاليم  مون  يقد   وهم  المسيح، 
يحترمون   ال  روحية.  قناعات  أية  تحكمهم  ال  لكن  المسيحية،  مالبس  يلبسون 

إن الكنيسة المنظورة، تنجرف كل يوم، في تيار   !!كلمة هللا، وال يخضعون لها
 بعيد عن تعليم وأساس الرسل. 
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مباشرة لمثل هذه الخيانة، انهيار أخالقي في كل المستويات في    ونتيجة 
مجتمعنا. وإضافة إلى ذلك، فنحن نعيش تحت ظل رعب غير واضح، ونشهد  
تقلبات يومية في السياسة الدولية والقومية، ونقرأ عن اضطراب في االقتصاد  

 العالمي، ونتعرض للسرقة حتى في شوارعنا. 
 

نا منتظرين انحسار الشر، لكن دون جدو ى. لمن خالل هذا كله، ننظر حو  
يزداد  وبالتالي  مكان؛  أي  في  عاليا  الحق  صوت  نسمع  أن  علينا  ويصعب 

 إحساسنا بالحقيقة المؤلمة: أن كل أبواب الجحيم سُتفتح علينا في أية لحظة. 
 

أن هللا لم   -من خالل هذا األصحاح    –هل هذه الصورة تدفعك أن تؤمن   
 !ن كان ال ُيرى في أي مكان؟إيزل هو هللا، حتى و 
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 رابع عشرالفصل ال
 نطيوخوس إبيفانيس أ

Antiochus Epiphanes 
  

نقرأ   ليتنا  عشر  الحادي  األصحاح  من  تبقى  ما  تفسير  في  الخوض  قبل 
 .45 -21: 11األعداد 

 

األعداد    فهمها؛   45  -25:  11إن  يصعب  السفر  من  أخرى  منطقة 
 نظرة عليها، ثم بعد ذلك نستخرج منها بعض الدرر. يفدعونا أواًل نلق

 

هذا الجزء ُيعتبر استمرارا للرؤيا التي أعطاها الرب للنبي الشيخ في أواخر   
نت المالئكة هذا الرجل   القرن السادس قبل الميالد. وبصورة خارقة للطبيعة، مك 

ادي وفارس"  مالشيخ من تلق  ي رؤيا عن المستقبل. لقد ُأخب ر بأن  إمبراطورية "
ح المجال لليونان، التي ستنقسم فيما بعد إلى أربع دويالت، تسودها  سوف ُتفس 

 بعد ذلك مملكتان. 
 

"البطالمة"   20-1واألعداد    العالقة بين مملكة  ُتقدم ملخصا مفصال عن 
 الجنوبية، وقاعدتها "مصر"، ومملكة "السلوقيين" الشمالية، وقاعدتها "سوريا". 

 

يا  ادتنا ثقة في الكتاب المقدس، والجزء الموجود أمامنا ؤ إن دراستنا للر  
لما   مشابها  دراستنا  أسلوب  يكون  وسوف  النتيجة.  نفس  إلى  سيؤدي  اآلن 
اتبعناه في الفصل السابق، ودون الدخول في تفاصيل تاريخية كثيرة. سنوضح 
الموجودة في هذا باألعداد  ملتزمين  الممكنة،  الطرق  بأبسط  الفترة    تاريخ هذه 

األحداث،   تلك  من  جزء  كل  في  إليه  ُيشير  وما  حدة،  على  عدد  كل  الفصل، 
االمتيا  لنا  وسيكون  بالضبط.  بها  التنبؤ  سبق  قد  منها  كال  أن  مرة   -وكيف 

 أن نقرأ تاريخا ُكتب قبل حدوثه. -أخرى 
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    Antiochus Epiphanes"أنطيوخوس إبيفانيس 
"أنطيوخوس    أن   السابق  األصحاح  من  تعل منا  بعده القد  جاء  لكبير"، 

"سلوقس فيلوباتر" الذي اختفى بطريقة غامضة، بعد أسابيع من تول  يه الحكم. 
نفسه   ودعا  أيضا،  "أنطيوخوس"  واسمه  الشمالية  للمنطقة  حاكم  وجاء 
"إبيفانيس" )أي الشهير(. كان شخصية غير طبيعية، حتى أن  معاصريه أطلقوا 

 عليه "إبيمانس" )أي الرجل المجنون(.
 

فقد  ف و   "أنطيوخوس".  شخصية  صفات  ص  ُنلخ   أن  ُيمكن  قصيرة  قائمة  ي 
هذه   كل  إلى  وباإلضافة  طماعًا.  وفاسقا  مخادعا،   ، قاس  أحمقا،  ماكرا،  كان 
الصفات، كان رجال عنيفا جدا. إن هذا الملك الجديد هو الذي ُكتب عنه: "لم  

ُتعط   لم  للعرش،  خليفة  يكن  لم  ألنه  المملكة"؛  فخر  عليه  منزلة   يجعلوا  له 
"بالتملقات"،   الناعمة:  والكلمات  التآمر،  طريق  عن  العرش  إلى  وصل  الملوك. 

 تماما.  21كما تنبأت اآلية 
 

ودحرهم   مصر"،  "بطالمة  ضد  حربا  خاض  حتى  طويلة،  فترة  تمض  لم 
أنه:   إليه  المشار  األقربين،  حلفائه  أحد  على  قضى  الوقت  نفس  وفي  تماما. 

 (. 22"رئيس العهد" )عدد
 

قلوب   لعم  في  يدخل  أن  واستطاع  "مصر"،  مع  تحالفا  "أنطيوخوس" 
أتباعه   قلة  رغم  ونفوذ  قوة  ذا  وأصبح  وعظم،  وصعد  نجمه،  ف ع ال  المصريين؛ 

(23.) 
 

أن    شاء،  من  على  احتلها،  التي  البالد،  ثروات  تو يع  نتائج  من  وكان 
لم ونجاحاته  فاسدة،  رة  مبذ   لمملكة  سيًدا  إبيفانيس"  "أنطيوخوس  ُتغي  ر   أصبح 
(. 24طموحاته؛ فكان قلبه أسيرا لرغبته في أن يستولي على معاقل مصر )عدد

لم   الجيش؛  قادة  من  البعض  خيانة  وبسبب  "مصر"،  ضد  جديدة  حملة  فأعد  
مرو  عة.   مذبحة  عن  الحرب  فأسفرت  قواته،  أمام  الصمود  المصريون  يستطع 

على   "السلوقيون"  وتقدم  قتلى،  المصريين  من  كثيرون  وتمت جسقط  ثثهم، 
 (. 26و 25النبوءة القائلة: "ويسقط كثيرون قتلى" )
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وتقابل الملكان المتحاربان أخيرا حول مائدة. لقد قال هللا لـ"دانيآل": هذان   
(. وهذا 27الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة )عدد

سي بأنه  "أنطيوخوس"  تظاهر  فقد  تمامًا،  حدث  ما  مع  شبالفعل  بقواته  ارك 
عن   نواياه  يخف ي   أن  منهما  كل  حاول  بتصديقه.  تظاهر  الذي  "فيلوميتور"، 
و"سوريا"،   "مصر"  بين  الحرب  لنهاية  بعد  حان  قد  يكن  لم  هللا  ووقت  اآلخر. 

 .27وهذا ما تعنيه نهاية عدد 
 

. وفي   عاد "أنطيوخوس" إلى وطنه غنيا، ملحدا، يبدو عليه أنه لن ُيقهر 
اآلخر كاألول"    مق.  168عام   يكون  "ولكن ال  أخرى ضد "مصر":  قام بحملة 

كما قال الرب. هذا مصطلح عبري، للتعبير على أن الحملة الجديدة لن تنجح 
؛ وهو أن  "سفن ك ت  يم"، وهي 30(، والسبب واضح في عدد  29و28كسابقاتها )

ار الروماني الشهير "بوبليوس ليناس"، بمجرد تقدم "أنطي خوس"،  و أسطول البحَّ
الروماني سبب  األسطول  فكان وصول  المصري.  الساحل  إلى  الحال  في  أبحر 
إضعاف ه مَّة "أنطيوخوس"؛ فلم يتمكن من أخذ مصر. فعاد غاضبا ُمحب طا إلى 
"أنطيوخوس"   ل  إيمانهم. فحوَّ الذين تركوا  اليهود  "فلسطين"، وهناك تشاور مع 

ن  أاهتمامه إلى "أرض الموعد"، وهاجم "أورشليم"، و  سر النساء واألطفال، وحصَّ
القلعة المشرفة على الهيكل. وبدأ حملة منظَّمة، محاوال أن يمحو كل أثر للدين 
لمحاوالته  حد  هناك  يكن  لم  اليونانية.  والثقافة  الفكر  ما  وُمقد   اليهودي، 
الوحشية. كل هدفه إ الة مذبح المحرقة في الهيكل، مستبدال إياه بمذبح األوثان 

 (. 31)عدد
 

حلفاءه،    يصبحوا  أن  المرتدين،  اليهود  "أنطيوخوس"  أقنع  ناعم،  وبكالم 
وأن يحققوا أهدافه. إال أن  بعضا منهم لم يستجب. فبين الشعب رجال ونساء  
فلم يستسلموا   بكل شجاعة وإقدام  وساروا معه  باهلل  بعالقتهم  كوا  كثيرون تمسَّ

وى الشخصية والعبادة  قللطقوس الوثنية. العذاب واالستشهاد لم يثن هم عن الت
ل   مت مقاومة واسعة االنتشار ضد "أنطيوخوس"، وتحوَّ السر  ية. وسرعان ما ُنظ  
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التقيَّة   البقية  من  بطولية  وأعمال  روحية،  قوة  عصر  إلى  الظلم  عصر 
ة ) د   (. 32الُمضط ه 

 

بين    سرا  ينتشرون  روحي،  عمق  لهم  ُأناس،  أخذ  آخر،  ى  م ْنح  على 
الكتب يعل  مون  الرجاء   الشعب،  فيه  ويحيون  للصالة،  ويقودون  المقدسة، 

انقطاع، برغم تعر ضهم للعقاب بالسيف واإلعدام   المسيَّاني. واستمر العمل بال 
فترة  القاسي،  الطويل  االضطهاد  فترة  كانت  لقد  السلب.  أو  السجن  أو  حرقا، 

 (.33ظهور اإليمان الحقيقي، والدين الحقيقي النابع من القلب )عدد
ة "المكابيين"، واشتعلت. إال أن  "يهوذا المكابي" لم يستطع أن ر وجاءت ثو  

ُيريح األتقياء من كروبهم؛ فقد التصق به وبالُمخل صين، كثيرون من المرائين،  
لم   التقيَّة  البقية  وكأن  بدا  النهاية  وفي  السابقة.  مواقفهم  عواقب  من  خوفا 

 (. 34تستطع الصمود أكثر من ذلك )عدد
 

االضطه  لغيرهم  اإن   مان  وكان  يسقطون،  باهلل  المؤمنين  بعض  جعل  د، 
أن   ولعلمهم  الروحية.  القوة  الكتساب  وقت  وبالتالي  والتنقية،  للتطهير  اختبارًا 

 (.35الرب سيجعل نهاية لذلك، في وقت هو عي نه؛ لم يستسلموا )عدد
 

وأعماله.   إبيفانيس"  "أنطيوخوس  قيام  ي  يغط   الفصل،  هذا  في  ذكرناه  ما 
الثاني مونؤكد   القرن  التي حدثت في  رة أخرى مدى اإلعجا ، في تلك األمور 

 قبل الميالد، والتي قد ُتُنب  يء عنها في القرن السادس قبل الميالد.
 

تكن   لم  "دانيآل"،  سفر  من  عشر  الحادي  األصحاح  تفاصيل  من  كثير 
قبل وُكتبت  بها،  التنبؤ  تم   فقد  ذلك  ومع  قريب،  وقت  إلى  للمؤرخين    معروفة 

حدوثها بعدة قرون. إن  المصدر السامي للكتاب المقدس يستمر في تشجيعنا.  
يتحكم في كل التاريخ،    -دون شك  -كذلك ما نتعلمه من دروس ُتظهر أن هللا

فإننا   !!حتى وإن بدا وكأنه ليس موجودا. لقد ت علَّمنا هذا من قبل، وألننا ننسى
 ال نخجل من أن نكررها ثانية. 
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 مبدأ هام
د  العدد  ر لقد  حتى  عشر  الحادي  األصحاح  عدد35سنا  من  وبدًءا   ،36  

حدث شيء غريب. فاألصحاح يستمر ويبدو أنه يصف "أنطيوخوس إبيفانيس"، 
 لكن بأشياء ال تنطبق عليه بأي حال. 

 

ُيعتبر األصحاح تاما تاريخيا. تفاصيل يليها تفاصيل، تم  التنبؤ بها بدقة  
عدد حتى  عدد 35مثيرة  ومن  يب  36.  يبدو دال  إنه  تغيَّر،  قد  الموضوع  أن  و 

ال  التفاصيل  من  كثيرا  لكن  إبيفانيس".  "أنطيوخوس  عن  الحديث  ُيكمل  وكأنه 
 يمكن أن تنطبق عليه.

 

وعندما نأتي لبداية األصحاح الثاني عشر، الذي هو استمرار لتلك الرؤيا  
لى حياة  إفهناك إشارة إلى القيامة و   !!نفسها، نجد أنها تتكلم عن نهاية العالم

 أبدية وا دراء أبدي.
 

 ماذا نستخلص من كل هذا؟ 
ينظر خالله ويراه، كرمز    "أنطيوخوس"،  النبي وهو يرى  أن  لو  يبدو كما 

 لشخص آخر مثله، سوف يأتي في المستقبل.
 

ال يوجد ما يثير الدهشة؛ ففي األصحاح السابع رأى "دانيآل" قرنا صغيرا،  
في نهاية العالم، وبسببه سيعاني شعب   كان يمث  ل شخصا شريرا، سوف يأتي

 الرب مثل ما عانى من قبل.
 

الذي كنا نتحدث عنه    -في األصحاح الثامن رأينا "أنطيوخوس إبيفانيس" 
أصحاحين   -اآلن في  شخصان،  إذن  فعندنا  صغير".  بـ"قرن  أيضا  ُوصف  قد 

 متتاليين في نفس السفر، مختلفان. وفي حقيقة األمر متشابهان، ولهما نفس
 األوصاف، أحدهما عاش ومات، واآلخر لم يأت بعد. 

 

لقد عرفنا أن  "ضد المسيح" األخير، سيسبقه العديد من "أضداد المسيح".   
ْحق شعب هللا. إنهم   والتاريخ امتأل بأشخال بار ين، رفعوا أنفسهم، هدفهم س 
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يسبقون "ضد المسيح" األخير. عندما يظهر أحدهم، ال نعرف إن كان هو أحد  
األخير؟اأضد المسيح"  أم هو "ضد  المسيح،  فال لوم   ! د  أحدهم  يقاومك  عندما 

أنه ليس -عليك، إن اعتقدت أنه "ضد المسيح" األخير. وال يمكنك تدارك الخطأ 
حتى تأتي أحداث الحقة تبرهن أنه ليس هو. في ذلك الوقت ليس عيبا    -كذلك

لساعات األخيرة  اأنه األخير البغيض، الذي مجيئه يعلن    -اعتبار ذلك الشخص
للتاريخ البشري. من الواضح أنه من الممكن ألي تقي أن تختلط عليه األمور  

 فيبدو له شخصان مختلفان، كأنهما واحد.
 

تلك   أن  باكتشاف  نندهش  فال  المسيحي،  اختبار  حقيقة  تلك  كانت  إن 
أيضا هي حقيقة االختبار النبوي. فعندما ينظر النبي إلى المستقبل، يمكنه أن 

ى شخصين مختلفين، كأنهما واحد، وتنتقل نبوته بشكل طبيعي من واحد إلى  ر ي
اآلخر. لقد فعل ذلك العديد من األنبياء، ليس بالشخصيات فقط، بل باألحداث 
األحداث   من  المجموعتين  أن  التاريخية،  األحداث  فأظهرت  أيضا،  المستقبلية 

تلم النبي  يعطي  بهما،  التنبؤ  عند  لكن  مختلفتين.  اختالفهما. يكانتا  حات عن 
فسيكون   للنبوة،  الخاصية  تلك  ندرك  لم  إن  واحد.  حدث  كأنهما  عنهما  يتكلم 

 فهمنا لها محدودا دائما.
 

"دانيآل"   الرب  فقد جعل  عشر؛  الحادي  األصحاح  في  الخاصية  هذه  نجد 
عدد وما ال  الخطية"،  لـ"إنسان  رمزا  إبيفانيس"  "أنطيوخوس  يتحدث    36يرى 

بت يتحدث  ُتذكر هنا، ال  أعنه، لكن  أشياء  أن  إذ  المسيح"؛  عن "ضد  أكثر  كيد 
 يمكن أن تنطبق على "أنطيوخوس" بأي حال. 

 

من   دراستنا  تستمر  بسيطة،  وبكلمات  أذهاننا،  في  الفكر  ذلك  وبوضوح 
 . 36عدد

 
 إنسان الخطية

عن م ل ك سيعمل كيفما يريد. إن الصورة لرجل يأتي بقوة،    36يخبرنا عدد 
ته؛ فيتكلم ضد كل إله. صحيح أن "أنطيوخوس إبيفانيس" قد  وَّ وينجح، وتزيد ق 
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تكلم   قد  فعال  التديهن.  من  بنوع  يحتفظ  كان  حياته  ط وال   لكنه  األلوهية،  انتحل 
ضد إله اآللهة، ولكن ليس ضد كل األديان. إن التحقيق الوحيد لهذا العدد يتم  

ا أو معبودا حتى أنه  ه(: "المقاوُم والمرتفُع على كل ما ُيدع ى إل4:  2تس2في )
 يجلس في هيكل هللا كإله، مظهرا نفسه أنه إله". 

 

غير    آخر  شخص  إلى  يشير  أغلبه،  في  األصحاح  أن  ندرك  أن  بمجرد 
كثيرا من   إن   لكل عبارة.  تفسيرنا  يؤثر على  فإن ذلك  إبيفانيس"،  "أنطيوخوس 

لكن رفية،  لغة ح  القديم، تستخدم  العهد  لرسل  اكما يتضح من تفسير    -نبوات 
عن    -لها الكالم  ففي  محصورة.  تكون  أن  يجب  ال  الحرفية  اللغة  تلك  فإن 

تلك   لكن  أمامهم،  المكشوفة  الوحيدة  اللغة  األنبياء  استعمل  ُأخروية،  أحداث 
اللغة كانت قاصرة عن أن تصف وصفا كافيا، تلك األحداث النبوية التي تشير 

أهمية ُتعطى  أن  يجب  رفية  الح  فُلغتهم  لذلك  به    إليها؛  تعب  ر  مما  وأسمى  أكبر 
 الكلمات ذاتها. 

 

عدد  تطبيق  إلى   37إن  يشير  فهو  الموضوع،  سُيعق  د  "أنطيوخوس"  على 
شخص ليس عنده اعتبار ألي إله على اإلطالق. ونقول ثانية إنَّ "أنطيوخوس  
ره آباؤه، لشخص  إبيفانيس" لم يكن كذلك. فالصورة هنا لرجل يدوس على ما قدَّ

 لبشري، وليس فيه أي نوع من الشفقة.اليس فيه الحب 
 

كل    كرَّس  وقد  "القوة"،  هو  الشخص،  ذلك  يعبده  الذي  الوحيد  اإلله  إن 
الذين   على  الهبات،  وسيو   ع  أعدائه،  على  سيتقدم  وبمساعدتها  لها،  شيء 

 (.39و 38يؤا رونه )عدد
 

عدد  وجًها    40وفي  غريمان  يتقابل  فيه  الذي  الوقت  سيأتي  أنه  نفهم 
"ملك  ف لوجه.   وُيدع ى  إبيفانيس"،  "أنطيوخوس  يمث  ل  م لك  سيكون  ناحية  في 

"ملك   وُيدع ى  "البطالمة"،  ُيمث  ل  شخص  يكون  األخرى  الناحية  وفي  الشمال"، 
في  برغبته  المسيح"  "ضد  ينشغل  وسوف  المعركة،  أيام  ستكون  الجنوب". 

ع، ويهزم كل مقاوميه. وال ينجو من غضبه إال أعداء شعب هللا  . التوسه
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التي لم    41وعدد  ُأمة "موآب"،  إلى  "أنطيوخوس"، بل  إلى  ال ُيشير أيضا 
هذا  أن  إذن  الواضح  فمن  اليوم.  موجودة  هي  وال  أيامه،  في  وجودها  يستمر 

ره حرفي ا، مع أن لغة صياغته حرفي ة.   العدد، ال يمكن أن نفس 
 

ل  تقليدي ون  أعداء  هم  و"العموني ون"  و"الموآبي ون"  هللا.  ش"األدومي ون"  عب 
كثيرا   نفعل  كما  تعليمها روحيا،  ف ْهم  اآلية حرفي ا؛ فيجب  تفسير  وحيث يصعب 
أنه عندما يأتي "ضد   إلى  القديم. سنفهم ذلك كإشارة رمزي ة،  العهد  مع نبوات 

 المسيح" فالذين سوف ي ْنجون منه، هم أعداء شعب هللا. 
 

مكان في كل    : ليس هناك 44  -42يحتل الواقع وضعا بار ا في األعداد   
العالم،   كل  لها  يستسلم  جب ارة،  قاهرة  قوة  سيكون  غضبه،  من  سينجو  العالم 

د عليها مستحيل؛ فسُتحبطه وتسحقه.   والتمر 
 

س عرشه على    45والتركيز في عدد  على المشهد األخير، الذي فيه يؤس 
( 4:  2تس2أرض مقدسة: "يجلس في هيكل هللا كإله مظهرا نفسه أنه إله" )

 "بولس". رحسب تعبي
 

األعداد    أن  عقلي  اقتناع  يَّ  لد  لكن  هذا،  في  توافقني  ال   45  -21قد 
اأُلخروية   إبيفانيس" تندمج مع رؤيا عن الصورة  "أنطيوخوس  ُتعطي رؤيا عن 
  ..." بالقول:  معزيا  مؤكدا  األصحاح  وينتهي  وحيدة،  صورة  فتصبح  الُمريعة؛ 

 (.45ويبلغ نهايته وال معين  له" )عدد 
 

 :ةوقفة جاد
ى وقلب مفتوح، التفسير    ال أتوقع أن كل من يقرأ هذا الكتاب، يقبل بر ض 

ُتعارض كما تشاء؛ فربما يكون لديك تفسير آخر أفضل.   الذي قدمته. لك أن 
لكن ليس ألحد أن ُيعارض حقيقة أن شخًصا "ضد المسيح" سيأتي في نهاية 

ية حقيقية  . العالم؛ فهذا ُيعطي حياتنا المسيحية عنصر جد  
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كلمة هللا توضح أن اليوم األخير ال يمكن أن يأتي إن لم يأت االرتداد أوال   
 (.3: 2تس2و"يستعلن إنسان الخطية... إبن الهالك" )

 

هناك من يتبن ون اآلراء النبوية، التي تقودهم إلى االعتقاد بأن كل العالم   
ومؤسسة  حكومة  كل  ستتأثر  فيه  الذي  باليوم  يحلمون  مسيحًيا.    سيصبح 

ومصنع ومدرسة تأثيرا قوي ا بالنفوذ المسيحي. إنهم يشتاقون إلى األيام الذهبية  
اآلتية. مثل أولئك الحالمين، سُيصابون باليأس؛ فاألشرار سوف يزدادون شرا،  

( إلى أن يأتي عندئذ شرير، لم ير العالم  13:  3تيمو2وسيكونون أكثر سوءا )
 شرا مثل شر  ه من قبل. 

 

لشخص، سنر ى أنَّ "القرون الصغيرة" الكثيرة األخرى، لم اعندما يأتي ذلك   
مات له. إنه سيكون أسوأ من أي شخص ُوجد قبله، واضطهاده   و ى مقد  تكن س 
المسيحية.  الحياة  في  جاد  ه  بتوجه نناشد  لذلك  مثيل.  له  يسبق  لم  هللا  لشعب 

لحد المعاصرة،  المسيحية  يمي  زان  اللذ ْين  والسطحية  االندفاع  ضد  كبير.   نحن 
ه الكنيسة المسيحية، أشد  شرا من أي شيء حدث من  هناك أيام ُمرعبة ستواج 
ذي قبل. سيكون هناك شهداء؛ لذا ينبغي أال ُيقب ل أحد إلى الحياة المسيحية، 

 دون أن يدرك تلك الحقائق، ويحسب حساب النفقة.
 

درسً   األصحاح  هذا  من  تعلَّمنا  ما  إذا  األيام،  لتلك  مستعدين  ،  اسنكون 
بدون   يحدث  شيء  ال  "دانيآل":  لسفر  دراستنا  في  كثيرة  مرات  وتعلَّمناه  سبق 

 سماح من أبينا السماوي؛ فالتاريخ بين يدي  هللا.
 

االعداد    معيَّن"،   35و29و  27تشير  "ميعاد  أو  المعيَّن"  "الميعاد  إلى 
يَّ به ُيْجر ى". عندما يبدو كل التاريخ بال    36وُيخبرنا عدد اكم، ف ي ُد حأن "الم ْقض 

ك بزمام األمور؛ فإن لم يكن كذلك، لما كان هو هللا.  هللا ما الت ُتمس 
 

مادام سلطان هللا مطلقا؛ فنبوات ذلك األصحاح تتم، وكذلك الوعد المكتوب   
التاريخ؛ فنحن واثقون 45في آخر عدد ليس فقط أن "ضد   -. وألن هللا يحكم 

 المسيح" سيأتي، بل سيبلغ نهايته أيضا.
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عنا؛ فندرك أنه مهما كان حجم االضطهاد، فال يمكنه ذه  ا األصحاح يشج 
إلههم   يعرفون  الذين  "الشعب  الحالكة:  األ منة  ففي  هللا.  مع  شركتنا  إعاقة 

ْون ويعملون" )عدد   (.32فيقو 
 

كل    موا  ويحر  العامة،  العبادة  يمنعوا  أن  يمكنهم  والقساة،  الطغاة  إن  
يمكنه المسيحية، كما  المطبوع، وكتبنا    ماالجتماعات  المقدس  كتابنا  ُيزيلوا  أن 

المسيحية، كما يمكنهم أيضا أن يمنعوا العمل والخدمة المسيحية، ويقي دون كل 
دين بالعقوبات القاسية، فال يسمحون لشعب الرب بالتواجد الظاهر   حرياتنا، مهد  

وشرك باهلل،  معرفتنا  يمنعوا  أن  يمكنهم  ال  ولكن  وأكثر،  هذا  كل  شكل.  نا  تبأي 
التمتع  تزيل  أن  تستطيع  ال  العقل،  ه  ُتوج   التي  الحديثة  العقاقير  حتى  معه. 

 بتعزيات حضور الرب.
 

أن تفعلها؛ لذلك   -مهما كانت جامحة -هناك أمور ال تستطيع قوات الشر 
سيكون دائما بقية تقية. حتى في األوقات المظلمة، سيوجد دائما م ْن يعل مون  

و ى أن يؤدي إلى   ناآلخرين حق هللا. لم يتمك االضطهاد من عمل أي شيء، س 
انتشار حق اإلنجيل. إن نباتات هللا ال تزدهر في صوبات، بل في   المزيد من 

ْد والثلوج والحرارة المحرقة.  الريح والب ر 
 

بل   التشجيع،  نهاية  لنا هذا األصحاح هو  يقدمه  الذي  الدرس  ليس هذا 
 نصرة النهائية. ليؤكد لنا أيضا أن  الشرير لن تكون له ا

 

وبتدقيق أكثر دعنا نفكر ثانية في "أنطيوخوس إبيفانيس"، لحظة  أن تقلَّد  
السلطة. فقد بدا كما لو كان ذلك نهاية كل اإليمان الحقيقي. كانت "فلسطين"  
هي البلد الوحيد على األرض الذي يوجد فيه مؤمنون حقيقيون، وذلك المكان 

س" ما شاء. لقد بدت حملته لإلبادة ناجحة و بالذات هو الذي عمل فيه "أنطيوخ
 دون شك، لكنها لم تنجح؛ فلم يستطع أن يمحو اإليمان.
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 ؟ ماذا حدث له
لقد مأله الطموح بأن يقهر بالد "فارس" ويحتل ها؛ فترك "ليسياس" يواجه  

"الفارسيين"   أن  إذ  ُأحب ط،  طموحه  لكن  هدفه.  نحو  يتحرك  وبدأ  "المكابيين"، 
   . شعروا بنواياه

ت ع مَّد "أنطيوخوس" أن يسرق كميات كبيرة من كنو  "الفرس"، ويستخدمها  
في   يكن  لم  ما  حدث  "بابل"،  إلى  طريقه  وفي  "بابل".  ضد  حملة  تمويل  في 
أمام  "فلسطين"  في  عي نه  الذي  القائد  هزيمة  أخبار  وصلته  فقد  الحسبان؛ 

 يكل "أورشليم". ه"المكابيين"، وأن  مذبحا لـ"يهوه" قد ُأقيم مرة أخرى في 
 

كانت كل الدالئل تشير إلى استحالة هزيمة "أنطيوخوس"، أو اغتياله، أو  
وشعر  انهار  الهزيمة؛  أخبار  الجب ار  هذا  سمع  عندما  لكن  سياسيا،  تحطيمه 
هللا   أباده  والفزع.  الرعب  من  مات  أن  إلى  الفراش  طريح  وغدا  المرض،  بشدة 

 بنفخة فمه، وانتهى.
 

د المسيح"، ونفس النهاية ستكون لـ"ضد المسيح"  ضهذا يحدث مع كل " 
( ى  ننس  أال  يجب  وقوته،  غطرسته  في  نفكر  عندما  (: 8:  2تس2األخير. 

 "وحينئذ سُيستعلن األثيُم الذي الرب ُيبيده بنفخة فمه ويْبطله بظهور مجيئه".
 

فإنه   الخائفيه، الصغار والكبار... هللويا،  "سب  حوا إللهنا يا جميع عبيده 
 (. 6و5: 19لك الرب اإلله القادر على كل شيء" )رؤمقد 
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 خامس عشر الفصل ال
 لنهاية ا

 

واألمر    "دانيآل"،  سفر  من  عشر  الثاني  األصحاح  على  يتم  هنا  التركيز 
في  رأيناه  والذي  عاما،  عشر  الرابعة  ابن  الصبي  إن  قراءته.  إلى  يحتاج 

الثمانين أو السابعة و أألصحاح األول، قد صار اآلن رجال شيخا في السادسة  
ثابتا   أن يقف  السنوات،  تلك  استطاع على مدى كل  لقد  والثمانين من عمره. 

للرب. معادية  بيئة  في  الرب،  أجل  الحياة  من  أن   بوضوح  لنا  أظهر  وقد 
ال توجد   على أي حالالروحية، ال تتطلب ظروفا مثالية لتنمو وتنتعش فيها.  

العالم،   في  مكان  أي  في  مثالية،  تنمو  لظروف  أن  يمكن  التقوى  حياة  كن 
وتتسع، في أحلك وأصعب األماكن؛ لذا فالذي سار مع الرب في مقتبل عمره،  

 ها هو يسير أكثر قربا منه في شيخوخته. 
 

بجانب    الُمْخل ص  لنبي  ه  المسيح،  يسوع  الرب  بظهور  ُأذكركم  أن  هنا  أود 
الرئيسية   الهامة  األحداث  عن  رؤيا  أعطاه  وقد  "دجلة"،  قبل  ف نهر  التاريخ،  ي 

الشيخ   الرجل  ذلك  عيني  جعل  فقد  ذلك،  من  وأكثر  السنين.  بمئات  حدوثها 
تنظران المستقبل البعيد؛ ليرى في نهاية األصحاح الحادي عشر، ذلك الشرير  
الذي سيظهر عند نهاية العالم. رآه ملحدا تماما، ذا قوة هائلة في كل العالم، 

يفوق الخيال: "ويبلغ نهايته، وال معين    ُيوقع اضطهادا عنيفا، على شعب الرب،
 (.45: 11له" )

 

 نهاية العالم
اآليات األربعة األولى من األصحاح الثاني عشر، عبارة عن جزء من تلك  

الرؤيا نفسها، وتستمر في كشف ما سوف يحدث أثناء تلك األيام األخيرة. تبدأ  
بها لشعب الرب، إنما ابتأكيد أن تلك الفترة المظلمة من تاريخ العالم، بكل إره

تلك  في  سيطرة  دون  التاريخ  وليس  هللا.  بمالئكة  جانب  كل  من  محاطة  هي 
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فالسماء ستستمر ممسكة بزمام األمور التي تجري على األرض. وفي  الفترة، 
المالك ميخائيل،  الذي تمره فيه األمم بضيق، لم يسبق له مثيل، يقوم  الوقت 

 (. 1دهم وينقذهم )عددنالرئيس العظيم، ليحمي شعب الرب، يس
 

كنيسة    ضد  الجحيم  أبواب  كل  ستنفتح  الفترة  تلك  ففي  واضح،  الكتاب 
في  مكتوبا  يوجد  من  كله  ْعُبك   ش  ُين جَّى  الوقت  ذلك  "في  لكن:  المسيح.  يسوع 

 (. 2السفر" )عدد
 

أسماء شعب هللا مكتوبة في سفر، أشار إليه يسوع عندما قال: "ولكن ال  
واح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في  ر تفرحوا بهذا أن األ 

فر، عندما كتب عن 20:  10السموات" )لو (. ورجع يوحنا إلى ما في هذا الس  
الدينونة األخيرة في سفر الرؤيا: "وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة ُطر ح   

 (.15: 20في بحيرة النار" )رؤ
 

سماء ُأولئك الذين أحبهم الرب محبة  أيوجد سفر فيه أسماء أفراد، إنها   
أبدية وأعطاهم البنه. هم خراف مات الراعي من أجلها، دعاها روحه القدوس 
سيتمتعون   السماء،  في  لة  مسجَّ أسماؤهم  هؤالء  للخالل.  الذي  لإليمان 

 بالخالل المجيد، المذكور في بداية هذا األصحاح األخير.
 

ناك شيء آخر يهم، غير ما إذا  هوعندما تأتي نهاية العالم، فلن يكون   
الناس لن  أم ال؛ فسيرتنا وإنجا اتنا بين  السفر  كانت أسماؤنا مكتوبة في ذلك 
يكون لها أهمية بتاتا. كل ممتلكاتنا سوف تتحطم وتدمَّر في حريق هائل. فقط  

 قبولنا للرب هو الذي يهم. 
 

ي فيه ذ( سيكون أيضا اليوم ال45:  11إن يوم االطاحة بـ"ضد المسيح" ) 
( هللا"  وبوق  مالئكة  رئيس  بصوت  بهتاف،  السماء  من  ربنا  : 4تس1"ينزل 

: "وكثيرون من الراقدين في تراب  2(، وعندئذ تحدث األمور الواردة في عدد16
لال دراء  العار  إلى  وهؤالء  األبدية،  الحياة  إلى  هؤالء  يستيقظون،  األرض 

 األبدي".
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والخالل  قيامة.  يوم  األخير  اليوم  مضمونا    سيكون  ليس  الموت  من 
دين، لكن عدم سيادة الموت عليهم مضمونة ال محالة. وال   للمسيحيين الُمضطه 

؛ فهي طريقة اللغة العبرية  2يلتبس األمر من استخدام كلمة "كثيرون" في عدد
لتجذب االنتباه لضخامة العدد المقصود، لكنها ال تعني أي شيء أقل من "كل". 

جميع سيتمتعون بنفس النوع من القيامة؛ إذ أن يوم  لوقيامة الكل ال تعني أن ا
البشري  الجنس  أفراد  سيمي ز  مجده  في  فالملك  الفصل.  يوم  سيكون  القيامة 

(. لن  32:  25بعضهم من بعض، كما ُيمي  ز الراعي الخراف عن الجداء )متى 
فيه )يو قبر على ميت  فيه  29و28:  5ُيْبق ي  الذي رقد  المكان  كان  فمهما   .)

)رؤ  األموات،  العظم ى  للدينونة  ُيجم عون من هناك  وحسب  13:  20فسوف   .)
قول المسيح، فكل فرد في الجنس البشري سيكون له أحد مصيرين: "هؤالء إلى  

 الحياة األبدية، وهؤالء إلى العار لال دراء األبدي". 
 

لكن    لألشرار،  األبدية  الدينونة  عن  األقوال  من  كثير  المقدس  الكتاب  في 
األصحاح   )عدديهذا  المخل صون  المؤمنون  سيناله  الذي  الجزاء  على  (؛ 3ؤكد 

ذلك ألن سفر "دانيآل" ُكتب أساسا ألولئك المؤمنين. ويجدر بنا أن نعرف من  
"الفاهمون" )عدد بالضبط  ؟3هم  البر   إلى  كثيرين  وا  ده الذين ر  لكي    !(، ومن هم 

صور ظالما ع(، حيث نقرأ عن أحلك ال33:  11نفهم ذلك؛ نعود بذاكرتنا إلى )
الناس  بين  ينتشرون  الذين  كان  إبيفانيس"، هناك  "أنطيوخوس  تحت اضطهاد 
ويرشدونهم إلى الحق اإللهي. أولئك لم يثبتوا فقط في إيمانهم، بل أيضا عملوا  

نوا أو ُقت لوا. بوا أو ُسج  تهم على نشر الحق، ولو طوردوا أو ُعذ    بكل قوَّ
 

ُأناس يشبهون   وفي وقت االرتداد وأثناء االضطهاد،  سيكون هناك أيضا 
ون في إيمانهم، وفي   "، يستمر  ون كثيرين إلى البر  أولئك "الفاهمين" الذين "يرده
فلن  الجحيم،  أبواب  عليهم  ُفتحت  فمهما  يكون.  ما  وليكن  الرب،  عمل 

 يستسلموا. هل يستحق األمر أن يفعلوا ذلك؟
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ألبدية؛ إذ أن آالم  اهم، وكل من فعل مثلهم من قبل، لن يخسروا الجعالة   
فالجزاء  به؛  سيستمتعون  الذي  بالمجد  تقارن  أن  يمكن  ال  الحاضر  الزمان 
في   مضيئا  النور  شعاع  على  حافظوا  لقد  ينتظرانهم.  األبدية  وعة  والرَّ اإللهي 
أبد  إلى  وكالكواكب  الجل د  كضياء  "يضيئون  أنهم  فالبد  الحالك؛  الظالم  أوقات 

 الدهور". 
 

ي، ما عملوه كان حماقة. هذا هو تقييم العالم غير  ر بمفهوم المنطق البش 
د، لنشر رسالة اإلنجيل، فما بالك في األيام شديدة الظالم؟   !المجدَّ

 

األبدي،    باال دراء  عليهم  م  وُيحك  زيهم،  خ  في  أعداؤهم  يهلك  عندما  لكن 
بالبر. لن يكون جزاؤهم عابرا،   رين  المبش   فسوف يظهر كم كانت حكمة هؤالء 

 إلى أبد اآلبدين. ن بل سيكو
 

عدد  في  الرب  التي  4يقول  األمور  هي  هذه  دانيآل".  يا  السفر،  "واْخت م    :
 كشفتها لك في الرؤيا، اآلن اختمها.

 

ذلك ال يعني أن األمور التي ُأظهرت لـ"دانيآل"، كان يجب أن تبق ى سر ا؛   
ختم نسخة تُ فقد كان التقليد "الفارسي" عندما يتم نسخ كتاب، ويتم تو يعه، أن  

منه، وتوضع في المكتبة لتقرأها األجيال التالية. وهذا هو المتبع للكتاب الذي  
ف،   ر له، ُيعر  ى قبوال من القراء. وبهذا كان على "دانيآل" ضمان أن  ما ُأظه  لق  ي 
الناس  أن يجهل  الرب  أيضا. ليست مشيئة  التالية  فقط، بل لألجيال  ال لجيله 

 بل يريد أن الجميع يعرفون ما سوف يحدث فيما بعد. ،النتيجة النهائية للتاريخ
 

(. إن 4من أجل ذلك "كثيرون يطوفون في األرض والمعرفة تزداد" )عدد 
ما سوف يحدث في المستقبل موجود في ذلك الكتاب المفتوح، وبرغم ذلك، فإن  
أجل  من  وهناك،  هنا  ويجرون  للمعرفة،  السعي  يواصلون  ونساء  رجاال 

تاح اآلن من المعرفة، لم يسبق أن توصل الناس إليه من قبل متحصيلها. إن ال
قبل.  منتشرا كما كان من  لم يزل  المستقبل،  في  بما يحدث  الجهل  أبدا، لكن 
ما  تخمين  في  الكامل،  عجزهم  على  جميعا،  برهنوا  ومخاوفهم  آمالهم  وفي 
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و ى بإعالن من هللا، وأهم ما ن ف س  تاج  حسيحدث مستقبال. إنه ال يمكن أن ُيعر 
 أن نعرفه، قد أعلنه لنا الرب في هذا السفر.

 

األموات    المسيح" ويقيم  بـ"ضد  العالم، سُيطيح  الذي سُينهي  المسيح هو 
ويدينهم، ويمي  ز بينهم، ويرسل كال منا إلى مصيره األبدي. والذين يدخلون في 

 جزائه األبدي هم فقط الذين أخذوا جانب الرب، وكان هو الجانب الصعب.
 

 أولئك الذين سينالون ذلك الجزاء، هو ذلك الشخص الذي عندما كان دُ أح 
بذلك   حياته  كل  يعيش  أن  وحاول  هللا،  ُيغضب  ال  أن  ر  قرَّ عشرة  الرابعة  في 
المبدأ العظيم. لم يكن ذلك سهال، لكن األمر كان يستحق االحتمال. إن الكاتب  

الذين: "يضيئون    المتواضع لذلك السفر من العهد القديم، هو واحد من أولئك
 . وكالكواكب إلى أبد الدهور". .كضياء الجلد

 

 نهاية السفر 
بالعدد    "دجلة"،  نهر  عند  لـ"دانيآل"  ُأعطيت  التي  الطويلة،  الرؤيا  تنتهي 

 ندرس مشهدا الحقا ُينهي السفر. 5الرابع، وبدًءا من عدد 
 

يسوع  الرب  كان  أمور   -بالتأكيد   -لقد  إعالن  وقت  طوال  "دانيآل"    مع 
ران، هما  ائران سماويان، يقف كل منهما على  المستقبل له. واآلن يلحق به آخ 

 (.5جانب من جانبي شاطيء النهر )عدد
 

(. 6لم يكن الرب نفسه على أي من الشاطئين، بل كان فوق الماء )عدد 
هذه  إلى  أنظارنا  لتوجيه  كان  األناجيل،  في  ُذك ر  الذي  الماء  على  مشيه  فهل 

 !فه بأنه هو الذي كان يكلم "دانيآل"؟ر الفقرة؟ ولكي نع
 

المالكين    هذين  من  واحدا  سمع  المشهد،  هذا  يرى  "دانيآل"  كان  بينما 
يسأل ربَّه قائال: "إلى متى انتهاء العجائب؟" المالك يستفسر عن  من حدوث 

 تلك األحداث، التي ُتنبيء بنهاية العالم. 
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ده، ُيجيب رافعا كلتا يديه سه و"الرجل الالبس الكتان"، الذي هو ربنا قبل تج 
يدين، 7)عدد ورفع  جلياًل،  ما  ق س  يعني  القديم  العهد  في  واحدة  يد  رفع  إنَّ   .)

يعني قسما جليال غير عادي. لقد أجاب ربنا يسوع على ذلك االستفسار، برفع 
 كلتا يديه، وأقسم بنفسه: "بالحي   إلى األبد". 

 

 (. 7 مان" )عدد فوأتى الجواب: "أنه إلى  مان و مانين ونص 
 

كما ُأعطيت   -المعطاة بالعبرية  -وهذا يتوافق تماما مع نفس المعلومات 
(، حيث قيلت عن "ضد المسيح" اآلتي: "ويتكلم بكالم ضد  25: 7باآلرامية في )

نَّة ويسلَّمون ليده إلى  يسي العلي ويظنه أنه ُيغي  ر األوقات، والسه العلي وُيْبل ي قد  
  مان".  مان وأ منة ونصف

 

وسنوات   "سنة  ي ُقْل:  لم  إنه  قبل:  من  فعلنا  كما  نفسره  ذلك؟  يعني  ماذا 
العالم  المسيح" سيسيطر على  الكالم عن "أ منة". إن "ضد  ونصف سنة"، إن  
على   سيطرته  في  سيستمر  فإنه  طويال،  استمر  قد  أنه  يبدو  وعندما  لزمان. 

ضعف ذلك الزمان، بل      العالم ضعف ذلك الزمان، ثم يبدو كما لو أنه سيستمر 
سيبدو أنه سوف يستمر إلى األبد. لكنه عند هذا الحد، سُيقط ع وهو في أوج  
الرب.  شعب  دم ر  قد  يكون  الوقت  ذلك  وفي  وسلطانه.  سيطرته  وقمة  مجده، 

 (. 7وعندما "يتم تفريق أيدي الشعب المقدَّس، تتم كل هذه" )عدد
 

من    عشر  الحادي  األصحاح  فهمت  قد  أنا  كنت  بشكل سإن  الرؤيا  فر 
كنيسة  فيها  مَّر  ُتد  أيام  فستأتي  بالشاهدين،  تتعلق  التي  والقصة  صحيح، 
أن  فيها  يبدو  نقطة،  إلى  التاريخ  في  وستأتي  الشرير،  بقوة  تماما  المسيح 
الظالم قد انتصر. سيبدو "ضد المسيح" وكأنه سيبقى إلى األبد، وكأن  الكنيسة  

 قد ُأ يلت بالكامل.
م  قلناه  ذلك  "ضد   نكل  ر  سُيكس  الوقت  هذا  في  إنه  ثانية،  ونقوله  قبل، 

المسيح" مرة وإلى األبد؛ لذلك يجب أال نيأس عندما نرى الشر يتزايد. فالشرير  
 لن ُيكسر عندما يكون في وضع منخفض، بل ُيكسر وهو في أوج مجده.
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ُمت حي  ًرا )عدد  يزل  لم  لكنه  "دانيآل"،  "وأنا سمعُت وما  8كل ذلك سمعه   :)
ُر هذه؟" هف   مُت؛ فقلُت يا سيدي ما هي آخ 
 

"دانيآل" مجرد    يكن كالم  فلم  استرعى نظرك،  قد  يكون  أن  أمر البد  وهنا 
في عدد المالك  لسؤال  عن  6ترديد  لتعب  ر  مختلفة،  عبرية  كلمة  استخدم  فقد  ؛ 

عن   استفسر  القادمة؛  الشر  أيام  عن  سمع  قد  فإذ  سؤاله.  في  ر"  "آخ  كلمة 
الختامية   لنهاية لالمراحل  محفوظة  هنا،  الموصوفة  الشر  أيام  إن  الفترة.  تلك 

إلى   طريقها  في  األيام  تلك  أن  على  تدل  التي  العالمة،  ستكون  فماذا  العالم، 
 النهاية؟

 

جاء الرد اإللهي بأال يسأل عن أمور أخرى، وال يستفسر أكثر من هذا:   
عنى آخر، كل ما م(. وب9"ألن الكلمات م خفيَّة ومختومة إلى وقت النهاية" )عدد

أن   لـ"دانيآل"  بالضرورة  وليس  عنها،  قيل  التي  األيام  إلى  محفوظ  إعالنه،  تم  
يفهم ما قيل تماما؛ فليس كل ما قيل سيتحقق معه أو في  مانه، لكن عندما 

م.   يلزم فهم الكلمات؛ فسوف ُتفه 
 

فالكتاب   المقدسة.  للكتب  العملية  الطبيعة  عن  لنا  تكشف  اإلجابة،  تلك 
وليثب  تنا  قالم اإليمان،  إلى  بنا  ليأتي  لكن  فضولنا؛  به  ي  لُنرض  لنا  ُيعط   لم  دس 

سنا وليغي  ر حياتنا.   ي  لنا، ليقد   فيه؛ لنكون مشابهين صورة المسيح. إنه قد ُأعط 
 لكن اإلجابة على تخميناتنا ليست من أهدافه. 

 

ة، لن  ر يجب علينا إدراك أن بعض تعاليم الكتاب المقدس عن األيام األخي 
نفهمها حتى نأتي لتلك األيام؛ لذلك فليس من الحكمة، بل وإنه من الخطورة، 
لة لألحداث المستقبلية. إن بعض أجزاء كلمة هللا   د جداول بمواعيد مفصَّ أن نحد  

 لن تكون واضحة حتى تأتي األيام التي تتحدث عنها تلك األجزاء.
 

خا  جدا،  ُمعز  يا  التعليم  ذلك  أجد  شخصيا  العددين  صإنني  في  جاء  ما  ة 
ليس   أنه  حااًل  ترى  وسوف  األصحاح،  هذا  من  عشر  والثاني  عشر  الحادي 
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أننا   أومن  لكنني  لذلك،  الحل  مفتاح  عندي  ليس  بمعناها.  أخبرك  أن  بإمكاني 
 سنفهمها بدرجة كافية عندما نحتاج إليها. 

 

، يجب أن نتذكر ماذا تعني كلمات 12و11قبل أن ننظر لهذين العددين   
ى وُتب يَُّض  10ب في عدد  ر ال ؟ إنها تتنبأ عن اضطهادات قادمة، فالناس سُتنقَّ

وُتم حَُّص. كنيسة المسيح ستجتا  عملية تنقية، وفي ذلك الوقت كل ما ُأعلن 
بصيرة  لهم  ليس  إذ  يفهموا؛  ولن  شر  هم،  في  ون  سيستمره األشرار  م.  سُيفه 

ل" وقت إعالن الرؤيا. وما  آروحية، أما الفاهمون فسيفهمون ما لم يفهمه "داني
 لم نفهمه نحن بعد قرون من الدراسة، سوف يفهمه "الفاهمون" آنذاك.

 

عندما تتفجَّر تلك األيام المرعبة على كنيسة المسيح، فيالفرح المؤمنين   
في تلك األيام؛ ألنهم فهموا األصحاح الثاني عشر. ماذا يشجعهم عندما تنفتح 

اب المقدس، تلك الصفحات القديمة ذات النمط  ت الك  !عليهم كل أبواب الجحيم؟
اآلن،   حتى  منا  أحد  يفهمها  لم  التي  الكلمات  هللا.  كلمة  تحوي  التي  القديم 

يالسعادتهم البركة والتعزية والقوة.  كلمة   !ستكون لهم مصدر  يتركوا  لم  ألنهم 
 الرب من أجل أشياء أخرى. 

 

فهم عدد  أحد  لفه  11لم يستطع  فكل محاولة  اآلن،  إنه  محتى  ه فشلت، 
يوما. وفي الكالم عن "ضد المسيح اآلتي" استخدم الرب لغة   1290يتكلم عن  

يوما؛  ثالثون  به  الشهر  أن  باعتبار  إبيفانيس".  لـ"أنطيوخوس  مناسبة  أكثر 
يوما تساوي ثالث سنوات ونصف، باإلضافة إلى شهر. ليس   1290فعلى ذلك  

خجال لي  يسبب  ال  وهذا  ذلك،  معنى  عن  فكرة  ال   ،لدي   أيضا  أنت  انك  وأثق 
أن   !!تفهمه يمكن  فال  هللا،  يد  في  فنحن  مهما حدث  أنه  هو،  أعرفه  ما  لكن 

األيام  لتلك  هللا  جعل  لقد  إلهي.  بتوقيت  إال  المسيح،  كنيسة  على  أيام  تأتي 
ده الرب لها؛ لذلك فبرغم أنني   حدودا، وهي لن تستمر يوما واحد أكثر مما حدَّ

الـ   تعني  أفهم جوهر واتجاه    1290ال أعرف ماذا  أنني  أنني أومن  إال  يوما، 
سيكون   فإنه  الرب،  شعب  ُيصيب  الذي  االضطهاد،  فترة  كانت  فمهما  العدد. 

د، وعندما ينتهي ذلك الوقت سيتوقف االضطهاد.   لوقت محدَّ
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عدد    إلى    12في  استمر  تستسلم،  ال  "استمر  القول  يوما،   1335نجد 
". لست أعلم ما يعنيه ذلك أيضا، لكني  ى استمر لمدة خمسة وأربعين يوما أخر 

تلك   فإن  األخير،  االضطهاد  فترة  في  المسيح  كنيسة  تدخل  عندما  أنه  أعرف 
إلهي.   بأمر  د  محدَّ لكنه  طويل،  لوقت  تستمر  قد  األبد.  إلى  تستمر  لن  األيام 

ى.  وأخيرا، فإن االضطهاد سيصل إلى درجة شديدة جدا، ثم يأتي الُمنته 
 

ل فترات االضطهاد، فالكنيسة المسيحية لم تدخل أبدًا ال علينا أن ننتظر خ 
اضطهادا لم يكن له نهاية. ربما تكون أيام االضطهاد مظلمة وقاسية، بدرجة 

لكن الذين يثبتون في اإليمان للنهاية؛ يضيئون كنور الشمس    !!تفوق الخيال
الضياء سوف يكون ضياء   مرة أخرى. وفي حالة ذلك االضطهاد األخير، فإن 

 جيد المخل  ص في نهاية العالم.مت
 

 ( في  الموضوع  ذلك  عن  بولس  "األيام 3تيمو2يتكلم  أصحاح عن  إنه   .)
األول   المجيء  بين  التي  الفترة  إلى  يشير  كتابي  مصطلح  وهو  األخيرة"، 
والمجيء الثاني للمسيح. فهو يخبرنا أنه في تلك األيام، ستكون "أ منة صعبة"  

خدمة، تعني أنه يشير إلى فترات في التاريخ يفلت  ت(. والكلمة اليونانية المس1)
ستتميَّز   للمسيح،  المجيئين  بين  التي  الزمنية  فالفترة  للشرور.  الزمام  فيها 
ي الشرور. ثم يخبرنا بولس أن األشرار في تلك الفترات الشريرة  بموجات تفش  

، فله نهاية. وكذلك9"ال يتقدمون أكثر" ) الحال    (. مهما طال نفق الظالم والشر 
، ال نعرف ما   بالنسبة لذلك النفق األخير، فكلما نختبر انفالتًا شديدًا لُقو ى الشر 
إذا كانت تلك هي واحدة من موجات الشر الكثيرة، أم أنها االرتداد األخير. نحن 
تبدأ  لكن مهمتنا  نهاية،  له  األمر فسيكون  كان  أن نعرف، مهما  لسنا بحاجة 

الم يسوع  الرب  بكلمات  فهذا سوتنتهي  المنتهى  إلى  يصبر  الذي  "ولكن  يح: 
 (.13: 24ي ُخلص" )متى

 

في   الثبات  على  الحث  بعد  العظيم،  السفر  ذلك  من  األخير  العدد  ويأتي 
 اإليمان: "أما أنت فاذهب". وُيكمل الرب: "إلى النهاية".
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إنها   اآلن".  "ا مش  لطفله:  يقول  لوالد  عقلية  صورة  نستحضر  أال  يجب 
لال  كلمات  فقد نليست  اآلن،  عن  ي  "دانيآل"  يا  "ا ذهب  تعني:  ال  اآلية  صراف. 

انتهيت من إعطائك الرؤيا". بل بالحري: "استمر يا "دانيآل" كما أنت في حياتك  
 الروحية".

 

ذلك:    بعد  له  ق يل  لكن  يثابر،  أن  لتذكرته  احتاج  الشيخ  النبي  حتى 
 "فتستريح وتقوم ل ُقْرع ت ك في نهاية األيام". 

 

ُيقال له أن يستمر في  ل"دانيآ  الُمْخل ص جدا، لسنين عديدة من عمره،   "
حياته الروحية حتى يأتي موعد موته. وعن قريب سيرتاح في القبر، لكن لن 
تكون نهايته؛ فبعد تلك الراحة سوف ينال مكافأته. ما قد ُأعد له سيكون أخيرا  

 له؛ ليستمتع به. 
 

م، لم ير  أشياء بوضوح مثلما  يالشك أن ذلك المؤمن، من رجال العهد القد 
نرى نحن الذين لنا معونة إعالنات العهد الجديد، مع ذلك فما أقوى تشجيع تلك  

له على   !!الكلمات  ُيطمئنه  أن  دون  الفانية،  الحياة  تلك  يترك  الرب  يدعه  لم 
أواًل، على   إلهه  الرب  أحب  الذي  لذلك  تعزية  يالها من  التي سينالها.  مكافأته 

ذلك تجاسر أن يقف وحيدا. ال أحد يحيا حياة تقية ويهرب من  لمدار حياته، و 
فالبيئة دائما معادية، لكن بكل تأكيد، ال   الحياة؛  االضطهاد والصعاب في هذه 

 أحد يحيا حياة تقي ة، تضيع منه مكافآت السماء.
 

 


