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  الخلفّية التاريخيَّة

  
ة    ل ووعده بأن يجع   ،"إبراهيم" اختار اهللا    ،من زمن بعيد   ة عظيم ه    ه أم ارك في  ،، وتتب

  . جميع قبائل األرض،وفي نسله
  

د ق الوع ة، تحق راهيم قبيل ة أمَّ،وصار إب ى ،ة وأصبحت القبيل ة إل درت األم  وانح
  . ومكثت فيها أربعمائة عاممصر،
  

ل  ي بحث موضوعنا قب ذآِّ،أن نخوض ف اريء ن ن  أ ر الق ة خرجت م ذه األم ن ه
ضرباتم رة من ال د معجزات آثي رت البحر  وبم، وصنعت الفصح،صر بع عجزة عب

ادة     ى      "موسى "األحمر بقي يناء  "، وانطلقت إل ة س اك تلقَّ  . "بري شريعة  " موسى " ى وهن
   .وت والذبائح والكهن، االجتماع وما أمر به عن خيمة،مه آل دقائق العبادةالرب، آما سّل

  
ا، دخلت       ،يةيه والترحال في البرِّ   رة في التِّ  وبعد انتهاء رحلة مري     دامت أربعين عام

ى أغلب        آانوا ،وقبل أن يموت  . "يشوع" تحت قيادة    ،األمة أرض الموعد    قد استولوا عل
  . عشراألسباط االثنيسمت بين لتي ُق، اأرض الموعد

  .صوا األمة من الغزاة وهم رجال أقامهم اهللا ليخلِّ،ضاةُقوتبع ذلك فترة ال
  

م مسح       وبدأ عصر الملوك،   ،ضاةوانتهى عصر القُ   م     " شاول " وت ك ث أول مل ى   آ  أت
  ."رحبعام" ثم ،"فسليمان" "داود"بعده 

  
سمين  ،"رحبعام بن سليمان  "يرة من حكم    بعد فترة قص   ى ق ة  : انقسمت األمة إل  مملك

سامرة "في الشمال وعاصمتها     " افرايم"أو  " إسرائيل"  ،كون من عشرة أسباط        وتت ،"ال
  .وتتكون من سبطين" أورشليم" وعاصمتها ،في الجنوب" يهوذا"ومملكة 
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  . عاد بعدها العداء من جديد، ثم أتت فترة من الهدوءوآانت حرب بين المملكتين،
  

ك              ر التي حكمت في ال    َسآان هناك عدد من األُ     نهم مل م م م يق شمالية، لكن ل ة ال مملك
ي  اف أر . تق ة المط ي نهاي ذ  د اهللا أن يعاِقاوف دادها، ال ى ارت ة عل ك األم بق ب تل ي س
" ، وسقطت   الشمالمن  " األشورية" فأغارت عليهم القوات     رها منه على فم أنبيائه؛    وحذَّ

ام     "السامرة   سبي     " إسرائيل "وسيقت أسباط       . م. ق 722 في ع ى ال حت  ، وامَّ العشرة إل
  .من على وجه األرض

  
ة     فقد أُ  ،"داود"لوآها من نسل    ل م آ آانالتي   ،في الجنوب " يهوذا"وأما   عطيت مائ

ام صير ،ع س الم ي نف سير ف ت ت داد ، وإن آان ي االرت زداد ف ن  .  وت ان بعض م ا آ ولم
  . العديد من فترات اليقظة الروحية ساد فيها؛ملوآها أتقياء

  
ام  ي ع ى .م. ق609وف اقيم "  اعتل رش" يهوي ا،الع ت عب ى  وزحف نام عل دة األص
  . لكنه زاد منهماعلى الوثنية والفجور،" هوياقيمي"م يقض ول .اليهودية من جديد

  
ة       :وجاء تحذير األنبياء   ذه الكلمات         . إن لم تكن توبة، ستكون الدينون الرغم من ه  وب

  . أن شعب اليهودية لم يلتفت إليها إال،نارية التي آانت تخرج من أفواهمال
  

ي  ام وف وى.م. ق605ع وازين الق ر  وظ، انقلبت م صر"ه ذ ن دى . "نبوخ ى م وعل
ل "إلى " يهوذا" اقتاد أغلب شعب  ،ثة وعشرين عاما  ثال ع مراحل   " باب ى أرب اك  .عل  وهن

احوا  " بابل"على ضفاف نهر     ذآروا صهيون     ،جلسوا ون وا       . إذ ت ى الصفصاف علق وعل
مزمور  ("؟موا ترنيمة الرب في أرض غريبة     يرنِّ آيف يمكنهم أن  " : وتساءلوا ،أعوادهم

  ).4و1 : 137
  

رب       ت ا لقد أعط  ة    وآانت النتيجة  ،ألمة أذنا صماء لتحذيرات ال  أن سقطت اليهودي
  .في يد أعدائها
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رب  وبرغم االرتداد فقد بقي  اء لل اء     ، أناس قليلون أمن أ األنبي ا سبق وتنب ا مثلم  . تمام
رب  أحّب سرَّ        ،وا ال ون م اتهم يعمل ى   وعاشوا حي سبي في          ته عل ا من ال سبعين عام  مدى ال

ة من           صحيح أن األمة آان     ".بابل" تبعدت الوثني د اس ا ت ق لص  ْخ، لكن الحب المُ     أنظمته
ل       ،يوبعد السب . يهوه لم يكن إال في قلب القليلين      ل ل وأق ل جاء      أصبحت البقية القليلة أق ، ب

ة         ك البقي ا     (وقت لم تكن تل ا وأ   َوسِ ) في حدود معرفتن ريم ويوسف      ى زآري صابات وم لي
شيخ وحنَّ  اةة وبع ة النبيَّوسمعان ال م يك. ض الرع ة أحد نل ي اليهودي أ، ف للترحيب   مهي

د      ،د آخر حلم يدرك أ  . سل إبراهيم الموعود به في العالم، غير هؤالء       بن جاء   النور الذي ق
ة ممثَّ       في أي . "إسرائيل"،   مجد شعب اهللا   ،لينير األمم  سبي آانت البقي ة في     ام ال آل "ل " داني

ع شموع   ) . 6: 1دانيآل" (عزريا"و" ميشائيل"و "حننيا"و ى قِ   ضافة باإل ،أرب ة   لَّ  إل ة قليل
ك العصور المُ   ،أضاءت في غياهب الظالم الدامس     انوا مخْ  . دةلحِ  في تل ون آ . صينلِ قليل

ت ا  ي الوق د مهتَّ  وف ن أح م يك ذي ل وَ ل ا بتق ت تل ى اهللام ا  ، اهتم صغيرة بإلهه ة ال ك البقي
  .وبكالمه
  

ست  ين  إن الدِّ .  وال يترك نفسه بال شاهد     ،إن الرب ال يهتم بالعدد     الم     الحق ي مر في الع
  .ون بأآثر من بضعة أفرادّدَعاتباعه نادرا ما ُيآان ، وإن بال انقطاع

  
دد          في بابل آان الرب مقتنعا بأ      ل الع ل شعبه الحقيقي قلي ا أن     . ن يغرب والمدهش حق

ك الِق ا،ةلَّتل طة روحي ت ُم، الناش ة خِل بقي ة معادي ي بيئ رب ف ّي،صة لل و مب ا ه ي  آم ن ف
  ."دانيآلسفر "من األولى  ستةصحاحات الاأل

  
  الدرس الرئيسي

آيف نبقى   " : أال وهو،نا إلى الدرس الرئيسي لهذا السفر     إن العبارة السابقة تؤدي ب    
رب    ، ال نفقد حبَّ   صين في بيئة معادية   خِلُم ا لل ا     وإن حلّ ،نا ووالءن ا المصائب وانتابتن ت بن

  ".المخاطر
  

رنِّ          تعلم آيف ن سفر ن ذا ال رب   من خالل ه ة ال ة أرض غرفي  م ترنيم ذا فعل    .يب  هك
  .ورفقاؤه الثالث" دانيآل"
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رب            ، هو    يه عاقالن علاألمر الذي ال يختلف       ،أن أي شخص يمكن أن يعيش مع ال

ادام ضاء  م كينة بي ي س ه ف ل شيء حول رى آ رف أن .ي ا نع وح" إال أنن راه" و"ن " يمإب
ة اهللا     ، رغم أنهم آانوا رجاال أتقياء     ،"داود"و" موسى"و نهم      سجَّ   إال أن آلم لت أن آال م

ه   ، فكل منهم ف    ليس هذا من الغرابة في شيء      .سقط في خطية   ل   -ي ى األق عيب واحد     -عل
  .وبعض منهم فيه أآثر من عيب واحد ،في شخصيته

  
ستَّ      دَّ         الكتاب المقدس ال يت ارزين، أو ي ى أشخاصه الب أن  عير عل ين    ب انوا مختلف هم آ

ه    اب       .عما آانوا علي د  – لكن نفس الكت اب المق سجِّ  –س  الكت م ي اة      ل دا في حي ا واح ل عيب
  ."دانيآل"

  
ا          ال ،إن روحانية الشخص واستقامته    شأ فيه ة ين ا مثالي ستا     ؛ يتطلبان ظروف ا لي  فإنهم

دفأ ويُ نبا ي صوبة ي تعش ف ا ين اّدَعت سان ، فيه ل اإلن الحري  ب َوب ّريق ى تع ى ى مت ض إل
  . وإلى الجفاف والشمس المحرقة،والبردالثلوج والرياح 

  
ره           ،صدقائهأمن بيته وعائلته و   " انيآلد"خذ  ُأ ة عشر من عم  سيق   . وهو في الرابع

م     قهرا إلى أرض غريبة،    اك ت ل       إ وهن د قلي ه بع نقرأ عن ين صارم، س  وفي  .خضاعه لتلق
  . خططوا له ما هو ضد حياته،دينحيط بأعداء حسوالسنوات التالية ُأ

  
ى     أو   ،لم يتبع ازدهارا ماديا   . اإلغراءمن  " دانيآل"بسرعة تحرر    تقدما شخصيا عل

ره    ،حيط بالشر في شبابه   قد أُ ل .حساب أي شيء آخر    .  وفي شيخوخته    ، وفي منتصف عم
دا في شخص            لم يسجِّ . ما من تجربة إال وانتصر عليها      ا واح اب المقدس عيب د  . هل الكت لق

  . ولم تهتز عزيمتهرضي اهللا،صمم في قلبه أن ُي
  !؟ٍد الممكن أن تعيش هللا في عالم معاهل من

  . وإن آانت الظروف سيئة،ا أن يزدهر، ويمكنه أيضنسان التقي يمكنه ذلكاإل
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ا ِق ا  نَّة ملَّربم ي واجهه صعوبات الت ت ال آل"ا واجه ي  ."داني ر ف دما نفك  وعن
ع أن ، آثيرا ما ُنالصعوبات الخاصة بنا  أن سف قن ا     نا ب ديهم صعوبات مثلن يس ل  ، اآلخرين ل

ا      لو آنا  حرز تقدما روحيا أآثر   أننا سوف نُ  و ثال العامل     . في ظروف أخرى مثل غيرن  فم
ه أن يعيش الح         ،الذي في مصنع   سيحية    يعتقد أنه سهل علي اة الم ه مكتبيًّ        ،ي ان عمل و آ  .ا ل

سيحية   لتكون ربَّ  ،في البيت  وموظفة المكتب مقتنعة بأن األسهل لها أن تمكث      .ة بيت م
ة المدرسة ت      و .بة الحياة المسيحية في المدرسة      درآة صعو ة البيت ليست مُ   وربَّ رى طالب

  .ي سهل في حياة المصنعأن التحدِّ
  

ه    والكل يتخيّ  ،وهكذا تدور الدائرة   ا لدي  .ل أنه ليس عند أحد صعوبات ضخمة مثل م
سيحية   اة الم ي الحي ا ف ضعيف روحي ستوانا ال ذر لم تمس الع ي ،ونل سبب الظروف الت  ب

  .دنا فيهاِجُو
مد أبدا على أن تكون األمور  ال تعت،يبرهن لنا أن الروحانية الحقيقية" دانيآلسفر "
  .سهلة
  

  !؟" دانيآل"ترى ماذا آان سر نجاح 
آل "ر   فقبل أن يفسِّ   ،السر بسيط  م   " داني . )19 – 17 : 2(ى  ؛ صلَّ  "نبوخذ نصر   "حل

ؤامرة ضده    رواوعندما دبّ   صلِّ            ليُ ، م ان ي وانظر  . )10 : 6(ي طرح في جب األسود، آ
ن   ه ع ع؟ إن تكلم األصحاح التاس اذا ي آل"م صالة" داني ي ال ان . ف د آ آل"لق ل " داني رج

  .صالة
  

صالة  اة ال سان مخِل     ،إن حي اء اإلن ر بق صف س ي ن ا  ،صا هللا ه الم مع ط ع  ،د وس
   .)2 : 9(والنصف اآلخر نجده في 

  
الكتب "نت  أي آتب آانت هذه؟ آا.أنه آان يفتش الكتب ويفهمها" دانيآل"نقرأ عن 

يستشهد ) 13 و 11 : 9(ي  فف، في ذلك التاريخبةانت مكتو التي آ،"النبوية للعهد القديم
  ."موسى"بناموس 
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ه استطاع أن يَ      . وان آان صعب التطبيق      ،سهل المعرفة " دانيآل"سر نجاح    ت بُ ْث إن
  .صلواتهب ه ولهجه في، بقراءته آتابه المقدس،في اهللا وسط عالم معاٍد

  
ظن أن سر الحياة ُي ما رًايفكث.  نرآز على هذه التدريبات العاديةإن حاجتنا اليوم أن

  .واالختبارات غير العادية مع اهللا يكمن في حصولنا على بعض الخبرات ،المسيحية
  

ا    .ت عن هذه االختبارات من شخص آلخر       وتختلف التعبيرا  ادة م رة      وع  تكون الفك
دا مع اهللا        . واحدة ارا جدي ه اآلن            يرفعن  ،فيقال إن اختب ا علي ا أن ى عم ذا   ،ي لمستوى أعل  ل

ا     آّريجب أن أ   تري          لس طاقتي طلب ن أس اة األفضل، ول ك الحي ى تل دخول إل وز   ل ى أف ح حت
  .بذلك االختبار الجديد

  
ا    ،اختبارات رائعة مع الرب   " دانيآل"آان لـ    م يطلبه ه ل رب   !! لكن د طلب ال  من  ، لق

سه  رب نف ل ال ه     ،أج رب ل ه ال د يفعل ا ق ل م ن أج يس م تمتع بمعيَّ . ول ا اس ربآم  ،ة ال
  .اغبا إدراك مشيئته من خالل آلمته ر،الةوبالتناجي معه في الص

  .قرأ آتابه المقدس ولهج بصلواته إنه :هذا هو السر
  

شهد  ، لوجدنا أن هذا السر ،ولو تفحصنا بنور الحق    ل    هو سر ال سيحيين األوائ اء الم
دققين ،دينضطَهالُم شرين الم ورين المب رو ، والغي ر ال ان س ا آ شري  آم اء مب اد العظم

ا  . القرن الماضي  درآ  لقد آ دا  نوا م م         ،ين جي ون إلهه ذين يعرف و   " أن ال يقوون ويعمل " نس
ا أدرك    ينلَمفي عاَ " دانيآل" لذا عاشوا مثل     ؛)32 : 11( وطن      :، وأدرآوا مثلم ك ال  أن ذل
سماء       ،سماوي متداخل في أمور هذا العالم، فأصبحوا أصدقاء هللا        ال  10( ومحبوبين في ال
  .هذا هو السر .)19: 

  
دأ اآلن دراسة      وبعد أن عرفنا السر، ف     آل سفر   "لنب ار         ،"داني تعلم آيف نواجه التي  لن

  .بمفردنا
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  "بابل " ا إلى بعيًد
  

  ."دانيآلسفر "اقرأ من فضلك األصحاح األول من 
إنه في شكل   .  مختصر جدا–مثل األخير–" دانيآلسفر "إن األصحاح األول من  

  .منا درسا ال ننساهعلِّ ُت،ية بسيطةرواية أو حكا
  :ينقسم األصحاح إلى أربعة أجزاء

  
  "أورشليم"على " نبوخذ نصر"حملة 

رأ            ،ي بحث موضوعنا    قبل أن نخوض ف     ا ال نق ذآر أنن ل   أسطورة  يجب أن نت ، ب
اريخ، مع أحداث حدثت بالفعل       ر  . نحن نتعامل مع الت ة  في أول عددين نق أ عن حمل

ليم    ى أورش ام    .نبوخذ نصر عل ل،       ،م. ق605ففي ع ى باب ا عل صيبه ملك  وهي سنة تن
ا " مأورشلي"مدينة  " نبوخذ نصر "حاصر   وز الهيكل وآل م         . وهزمه ا شاء   وسلب آن

ل    ومن شاء   و ك     . عاد بها إلى باب اقيم "وسمح للمل ليم        " يهوي م باسمه في أورش . أن يحك
سلطانه،     " نبوخذ نصر "وآتابع لـ  اني سنوات،    يَ ْم دُ أصبح وخاضع ل رَّ    ة لثم دها تم د  بع

ي الهيكل          الذ ،"نبوخذ نصر "ض للعقاب القاسي من      فتعرَّ ،"يهوياقيم" ة أوان ي أخذ بقي
ل "وأحرق بيت الرب، وأخذ إلى      " بلبا"ى   ونقلها إل  ،وآنوزه ددا من األسرَ     " باب  ،ىع
  . آما هي أورشليممدينةوبقيت 

  
ا آانت    صدفة هذه لم تكن مجرد      ة         - ، لكنه ا من آل األحداث التاريخي د   -آغيره  ي

رب      ،في الهيكل  لقد وثق اليهود لزمن طويل       .الرب دوا أن    ، أآثر من ثقتهم في ال  واعتق
اء  إنذاراتورغم   .ي غزو يهددهم   من أ  وجود الهيكل يضمن لهم الحماية     الوا  ، األنبي  :ق

وه  (،مادام عندنا الهيكل فنحن آمنون    " د   ) يه ه يبي رك هيكل دما يُ ،ال يت دَّ  وعن  ،د الهيكل ه
  ."فحتما سيأتي اهللا وينقذنا

  
اد ذا االعتق ي خطيَّ،به ة ف ة اليهودي تمرت األم ا؛ اس شر ته ة، وانت ازدادت الوثني  ف

انوا    . آافة الجهات ،كذب والسرقة  ال الظلم والفجور، وعمَّ   د آ ا آانت     لق ه مهم ين أن واثق
  . فالهيكل ينقذهم ويحميهم،حياتهم
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ا            ،لكن حدث ما لم يكن في الحسبان        د صار خراب ا هو الهيكل ق ي     ، فه ك وثن  ومل

  . المفضلإلهه ليستخدمها في تمجيد ،"بابل"أخذ آنوزه إلى خزائنه في 
  

داث ك األح ه ال يح،بتل ن اهللا أن ة أعل ل الخطي ديال    وا،تم ست ب ه لي ي هيكل ة ف لثق
  .كن لو آان الشعب قد رجع إلى الرب، لرفع غضبه عنهمل. للتوبة

  
م يوجد        سواء وُ  ،اهللا هو الحاآم   ه أو ل ى األرض   .جد هيكل ا حدث عل  يبقى  ، ومهم

وذا   " يهوياقيم" م الرب بيده  سلَّ ،لمه، وحسب قصد مشيئته    وبناء على عِِ   .هو اهللا  ملك يه
  .)2عدد" (نبوخذ نصر"إلى يد 

  
فتدمير المدينة   . وهو القادر على تنفيذ وعيده     ،اريخاهللا هو المسيطر تماما على الت     

ة    ، وخراب الهيكل   ،المقدسة وز المنقول و،         ، وأسرى الحرب    ، والكن دبيره ه ا من ت  آله
  .ولتحقيق أهدافه

  
ار     ربة شعبه آانت ه    إن تج  ة وخراب ودم رب،   . زيم ذي ال   ويبقى هو ال رب ال  ال

  .مل بالكل وفي الكل الذي يع،مهَزُي
  

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

ادى األخطاء التي          ا، ذآيا عبقريا وبارع   ،الملك" نبوخذ نصر "آان   ه تف  لدرجة أن
و   ا فرع ع فيه صر    ،نوق ي م رانيين ف طهد العب ذي اض د  ، ال ة العبي املهم معامل  ، وع

ه    ّلوسحقهم وأذَ  ذا األسلوب   " نبوخذ نصر   "ب  تجنَّ . هم وجعلهم تحت نعل ه أنه    ،ه  ا لعلم
ل "آانت   .دمخاطرة تؤدي إلى التمرّ   الم  " باب اهرة الع ان عدد  ،ق ورين  وآ ر  ، المقه  أآث

ى   ف،التي قهرتهم" بابل"بكثير من جيوش    ام  " نبوخذ نصر  "كان من المستحيل عل القي
اء األ         لذا دبَّ  .لعالمل ا بنظام قاهر ظالم على مستوى آ      ة بق ة    ر أمره في آيفي م المهزوم م

  .يةمبراطورصة لإلخِلُم
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ذ  صر"أخ ذ ن ا  " نبوخ ة قهره ل أم ر آ ة المدنيَّ  ،خالصة فك ي خدم ا ف ة ووظفه
ة اد ؛البابلي ي االزدي ستمرة ف ه الم دة لمملكت زاء العدي م األج تطاع أن يحك ك  ، فاس بأولئ
يهم     فإن تمرَّ  .األسرى اس عل ا ي   فإ ،د أن رَّ نم راد من شعبهم        تم ى أف ا ضد     ،دون عل  وربم
  .أبنائهم

  
دما قهر  " نبوخذ نصر  "ت هذه هي الطريق التي استخدمها    آان وذا " عن د  ."يه  فق

أن يُ  " أشفنز "أمر رئيس خصيانه     ي إسرائيل       ب سل المُ     ،حضر من بن  ومن   ،كلْ  ومن ن
سئولي     أمر أن يجعلهم في منا     .)3عدد ( فتيانا ال عيب فيهم    ،الشرفاء ا . ةصب ذات م  نآ

دخل م أن ي ةله ه الملكي ى .وا ضمن خدمت ان عل فنز" فك أن يبحث عن المرشحين " اش
ل هؤالء    قد شاع أن م     و .ل الملكي ونبالء األمة اليهودية     من بين النس   ،لتلك المناصب  ث

 ،فتيانا ال عيب فيهم حسان المنظر ": لكن العدد الرابع يقول  . علوا خصيانا الشباب قد جُ  
ة  حاذقين في آل حكمة وع      العلم     ،ارفين معرف م ب د       . " وذوي فه دد يؤآ ذا الع ان    ه ه آ أن

ب    ال عي وا ب ا أن يكون ر لزام سان المنظ ة   ،، ح م المختلف روع العل ي ف ارعين ف  ، وب
  .الشخصية" نبوخذ نصر" يأخذوا المكانة في خدمة الملك  الئقين أن،لعينومطَّ

 
ار     آل "بمجرد اختي ه " داني ا  "،ورفاق شائيل م"و" حنني ا "و" ي م وضعهم    ت  ،"عزري
ة    ،؛ ليتدربوا على خدمة شئون الدولة      بأمر من الملك   ،في عهدة المسئولين    ويدرسوا لغ

  . مناصب تتطلب جدارة وأمانةين تولِّ؛ بحيث يتمكنون موأدب البابليين
  

شبا  دى ال ن ل م يك شغلهم سِ ل ا ي ة م تهمَوب األربع يَّ؛ى دراس د ع م  فق ك له ن المل
 وأوصى أن  ،الت الملك ومن خمر شرابهايب مأآو من أط،بيومهمخصصات آل يوم  

ك        لون  ُث يمْ ،يقضوا ثالث سنوات في التثقيف     ا   .)5عدد (في نهايتها في حضرة المل ولم
اسم  " نبوخذ نصر   "ر   غيَّ ؛اء هؤالء الشباب  مة البابلية تستوجب تغيير أس    آانت السياس 

د دان (الذي يعني في العبرية  " دانيآل" ى ا ،)الرب ق ي  " بلطشاسر "سم   إل حافظ  (بمعن
ة       " حننيا" أما   .)آنوز بيل الخفية   ي في العبري ة     (ويعن انح النعم رب م  صار اسمه     ،)ال

ك االسم           ،"شدرخ" ى ذل ر أ   ، ونحن ال نعرف معن ى اسم          غي وي عل ه يحت " مردوخ "ن
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وثني   شائيل "و .اإلله ال ة          ،"مي ي في العبري ذي يعن شخ " سماه  أ "ل اهللا؟ ثْ من مِ  " ال  ،"مي
ة        وهو اسم يحت    ى صيغة قديم ة     وي عل ا  ."فينوس "السم اإلله وه   "ين ع وي ، وعزري يه

  ."عبد لإلله نبو"بمعنى " عبد نغو"ر اسمه إلىتغيَّ، "أعان
  

ان   ،رت إلى األسماء األربعة األصلية إذا نظ  ا ينتهي ـ   تجد اثنين منهم ل (ب وهو  ) إي
  ."يهوه"ي صورة مختصرة لـ  التي ه،"ياه" واثنين ينتهيان بـ ،اسم من أسماء اهللا

  
ذه األسماء    " بوخذ نصر ن"ر  غيَّ ى أ   ،الملك ه ل             إل ة، مث ة وثني ى آله شير إل سماء ت

ة عشر           غيَّ. "نبو"و" فينوس"و" مردوخ"و" لالبع" م في عمر الرابع  .ر أسماءهم وه
دة       م أسماء جدي د في            ؛جعل له ا من جدي دوا به ل " ليول ة  آوسائط لجذبهم لل     ،"باب  ،وثني

يمهم    ويُ ،وإلههمنسوا بالدهم   هم حتى ي  سماَءأر  غيَّ. ورمزا لخضوعهم الكامل له    عاد تعل
  .ف على مدى ثالث سنواتبشكل مكثَّ

  
  !آيف يكون حال هؤالء الشباب ؟

ل  َسُتسه ة ن ى الجميل ماء األول م مخلِ  ،ى األس ى أنه دل عل ي ت م؟الت ل! صون إللهه  ه
  !؟"بابليين"سيستسلمون ويصيرون 

س         ،هل واجهوا ضغوطا من بعض اليهود      الوا إن ال ذين فرحوا وق يئا        ال ن يكون س بي ل
م ا أل     فا؟له يئًا نافع صنع ش وف ي ك س المل أن ،همئبن صبحون ذوي ش م؟ في ا ، نع  ربم

ار  ذه األفك اورتهم ه ن،س يكون    لك ك س ويَّ  ذل د ه ساب فق ى ح أوالد هللاعل ل . تهم آ ه
  ؟عوا أن يقاوموا حروب هذه األفكاراستطا

  
ا       ؤمن هل يستطيع الم    :يبرز هذا التساؤل   ،وهنا وم أن يقف ثابت اجم     ، الي دما يه  عن

  !؟غية تغيير فكره؛ ُب فكره ليال ونهارا، واضعين إياه تحت ضغوط،عالم والمجتمعاإل
  

؟ هل يمكن أن   بأنه ابن هللا، االمتياز العظيم الذي ناله   ؤمن،هل يمكن أن يتذآر الم    
  !؟ تجذبه نحو أضواء باهتة زائلة،يات عن آل ما يدور حوله من مغر،يغمض عينيه
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  موقفهم
ي األع سبي ن16 – 8داد ف ى ال ود إل اذا سيق اليه ذآر لم ي خط  فاأل؛ت ا ف ة آله م

 فالسبي آان عقابا على آثام      ؛بادة األوثان امتدت أصولها بينهم    ع. روحي وأدبي منحدر  
ة ة،األم ك الخطي األخص تل وا وب يهم أن يبق ان عل ا آ ن أجله ي م ل، الت ي باب ى ، ف  حت
ذي            على أية حال فإن عبادة    . صوا منها لألبد  يتخّل شعب ال ا ال ين خطاي  األوثان لم تكن ب
سبي شفاء طويال         .  من السبي  عاد ان ال د آ سبي     . لق اء ال ان       ،لكن أثن ادة األوث  آانت عب

  .زا لحياة الشعبمظهرا ممّي
  

ادة       هو رف  ،ةز البقية التقيَّ  وما ميَّ  ذآر أن      .ضهم أن يشترآوا في تلك العب  وجدير بال
ك         ،عةالذي دعا الفتيان األرب    اولوا من أطايب المل ا شرعه         ، أال يتن ا عم يس الختالفه  ل
ود     ن      ؛اهللا من أحكام لليه ان يمك د آ اولوا الخمر          فق ل أن يتن ى األق شريعة     ،هم عل  إذ أن ال

ام               .امهاليهودية ال تحرّ   ذا الطع اولوا ه سي في رفضهم أن يتن ان   ؛ ولكن السبب الرئي  آ
دَّ         دِّأنه سبق وقُ     ل أن يق ة قب ى اآلله ى م   م إل ك   م عل دة المل ة         .ائ ة الملوآي د آانت الوجب  فق

سيحيين         إنهم آانوا أآثر    .  تبدأ بطقس لعبادة وثنية    ،البابلية رين من الم ا من آثي  ،اهتمام
أآلو  ل أن ي شكر قب ديم ال ي تق يء .اف ان  ال ش ل أو ُيآ ّر،شربيؤآ ل أن يك س أوال  قب

د   أنهم  حسبوا   آانوا يُ  ،آل الذين يأآلون من تلك األطعمة     و .لآللهة الوثنية  شارآوا في    ق
ة           ؛  الطقوس الدينية  ذه األطعم اول ه ة تن ان األربع ين      أ و ،لذا رفض الفتي انهم ب خذوا مك

  .ةالبقية التقيَّ
  ! ؟متطرفأنك " دانيآل" يا ىأال تر: ويأتي السؤال 
وم       سؤال يتردد    اس الي سيط آاألآل من            " :على ألسنة العديد من الن شيء ب تم ب اذا ته لم

 ؟رأسك بطاحة   اإل إلى   ،يؤدي رفضك لطعام من مائدة الملك      وربما   ،م لألوثان دِّطعام قُ 
ة      ،ر فقط في السلطة التي تحصل عليها       وفكِّ ،دعك من هذه الوساوس     بكونك في الخدم

 أن يكون    ، أليس امتيازا ألحد أوالد اهللا      .ر في الصعود إلى القمة    كِّ ف ".بابل"ة في   المدنيَّ
ة ذه المكان ي ه ك ! ؟ف ر المل يس رفضك ألم ّرأل ك للخطريع ن أن ! ؟ض حيات دال م وب
  "!؟ أو تفقد رأسك، تنحدر إلى قاع السجن،تصعد إلى القمة
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 ومع  ،لن آآل .. ال  ":  وقال ،وأصحابه الثالثة بطريقة رائعة للغاية    " دانيآل"د  َمَص
أ إال انني    ،ضني للخطر أن ذلك الرفض يعرّ    شر           س  .متنع عن أي مظهر من مظاهر ال

ى   ضِّفَ  إني أُ  ،يفني حيات سأمتنع وإن آلَّ   سجن    ل أن ُألَق يَّ   أو ُي، في ال ذ ف م  نف دام  حك  ،اإلع
  ".ل الموت على أن أقع في خطيةضَِّفُأ . أن أرتبط بعبادة األوثانعلى

  
آل  "نآ .. آن جسورا  : تلك هي الروح التي نقصدها عندما نقول       دون شك   ". داني

ن م يك آل" ل ي رفضه" داني ا ف دما رفض  ،فظ ام الملكيعن ا جو ،الطع دد اء فم ي الع
ن     " دانيآل"أما : " عن ذلكالثامن آان تعبيرا دقيقا  ه ال يت ه أن س بأطايب  جَّفجعل في قلب

شروب   ر م ك وال بخم نجَّ    ؛هالمل صيان أن ال يت يس الخ ن رئ ب م و –س  فطل  أي يرج
  .تناول أطايب الملكباءه من إلزامه إعف

  .ابتا على مبدئهث وفي الوقت ذاته آان ،آان مهذبا في طلبه
  
ة إن آل" نزاه ةالمطَل" داني ت ل ،ق صيان    جعل يس الخ د رئ ة عن دد(ه مكان  ،)9ع

ـ        ولكن بسبب القلق وخوفه على حياته؛ قال       ،فاستجاب لطلبه  آل "ل ا   ": داني انظر ي
  ".يَّنتظر منك، فالخطأ سيعود علظهر مثلما ُي إن لم َت،"دانيآل"
  

داد  ي األع سلم 14 – 11ف م يست آل" ل م يغّي،"داني هر مو ل رئيس . قف ول ل راه يق ن
ا   رَِّج: " في هدوء  –ه رئيس الخصيان     الذي والّ  –السقاة   ب عبيدك عشرة أيام، فليعطون

يط من الخضر             (آل   أالقطاني فقط لن   ارة عن خل ه      القطاني عب ة الطازجة، لكن والفاآه
  .)غير شهي

 
أآل طعاما  فهذا أفضل من أن ي،طةَلمن الَس) رجيم(يقترح عمل " دانيآل"آان 

 سنشرب الماء بدال –نا خمرًا وال تعِط،بنا عشرة أيامفقط جرِّ. بطا بعبادة األوثانمرت
  عطوفًاقًا،، َلِب فقد آان حكيما،جدير بدراستنا الجادة" دانيآل"إن نموذج . منها

  .ليتنا نقتدي به.  راسخًا، وفي الوقت ذاته آان ثابتًاوحساسًا
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داد  ي األع رت ن 16 و15ف ة اظه ك الوجب ة تل م تتغيَّتيج ي ل ان .رلت اظر الفتي  من
  . اآلآلين من أطايب الملك، الفتيان من آل،ا أحسن وأسمن لحًم،األربعة

  
لقد هدأت مخاوف    . "ال أحد يخسر إن رفض المساومة     ": الدرس المستفاد هنا هو   

  .ا على تناول طعامهم الذي اختاروهو فسمح لهم أن يستمّر؛رئيس الخصيان
  

ل       اء في القلي ة   ،  آانوا أمن ر     ،وآانت البداي ى الكثي اء عل وا أمن م يصمُ   .  ليكون و ل د  ل
  !د بالموت في جب األسود؟دِّد عندما ُه هل آان في استطاعته أن يصُم،"دانيآل"
  

اتهم في         ،ا المساومة لو أن أصحابه الثالثة قبلو     ة حي ل " في بداي ة " باب اذا  ، الوثني م
  !؟ النار المتقدأتونعندما يواجهون آانوا سيفعلون 

  
صغيرةد مجَّقل ور ال ي األم ادريدوا اهللا ف بحوا ق دما ، فأص ده عن ى تمجي ن عل

  .واجهتهم أمور آبيرة
  .ا الصغيرة ليعلم أنه سبق وتهاون في الخطاي،من سقط في الخطايا الكبيرة

  
  النتيجة

داد       عِل أُ ،فهم الروحي الشجاع  نتيجة تصرّ  وا اهللا     حين  .21 – 17نت في األع  جعل
نحه  ،مهم اهللا ّر آ  ،قبل وفوق آل اعتبار    ا           وم وا بالحصول عليه م يحلم ذ   .م مواهب ل من

دما خلَّ    ، ال يعرف قراءة آلمة واحدة     ،يا عرفت رجال أمِّ   ،سنوات رب   وعن  وجد   ،صه ال
ه المقدسة        ،لأن حياته مع اهللا ستكون أفض      راءة آلمت ادة    . إن استطاع ق ابرة الج  ،وبالمث

دا    زادت دهشت.وبالتكاليف الهائلة، بدأ يتعلم القراءة      ،ه حين اآتشف أنه يحمل عقال جي
  . بريد ثم التحق بوظيفة ساِع،اًمِهوأصبح قارئا َن

  
ى أن مضت سنون،    ،  لن يكون ذا شأن    إنه طفولته آان الجميع يقولون عنه       منذ إل

سا   ار قسي دها ص ل اهللا أوال   .وبع ل جع ذا الرج مم عل . ه ائه ىص ة اهللا وإرض  ، طاع
  .فاآتشف أن لديه مواهب
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وا اهللا أوالً      ".اعزري"و" ميشائيل"و" حننيا"و" دانيآل"لـ  وهذا ما حدث     د جعل  ، لق
  . فبارآهم اهللا بالنبوغ والتألق؛واهتموا بدراساتهم

  
  هل تتذآر شيئا مشابها حدث لك في خبرتك الخاصة ؟

ه ع وعزمت أن ت    ، ووضعته في قلبك    ،هل رأيت شيئا ما يجب عمله من أجل الرب          ،مل
  ؟ آنت تجهلها من قبل،ك مواهبوعندما عملته اآتشفت أن لدي

  
إلدارة  ربم ة ل ديك موهب ت أن ل ل   ،ا أدرآ ك أن تتواص ي إمكان ت أن ف  أو أدرآ

  .باببطريقة أسهل مع الش
  

ش   . ألنك جعلت اهللا أوال      ؛ في حياتك   إن المواهب وضحت ببساطة    ك   فا إن اآت  تل
  .كان األفضل في عملك اليومي أيضًاجعلك في الميالمواهب 

  
 وبالتأآيد آانت مواهب  ،)1دانيآل( آثيرا عن ما حدث في     يختلف هذا االختبار ال  

  .17رت في العدد ِآُذ" دانيآل"أخرى لـ 
  

ان     . وقت االختبارات النهائية قد حان     ، وها نوات الدراسة الثالث  انتهت س  ا آ  وآم
ابقة        النظام في الجا    ة س ة في أزمن ر    تكون   أن ،معات البريطاني ارات شفوية غي االختب

  . على الفتيان األربعة تأدية االمتحان أمام الملك فكان،مكتوبة
  

ددين     رل تقدي جِّلقد سُ  م في الع ك له م  وآلَّ ":20و19 المل نهم     مه م يوجد بي ك فل المل
  ."عزريا"و" ميشائيل"و" حننيا"و" دانيآل"آلهم مثل 

  
وجودين  ، وأفضل من الخريجين الم   آانوا أفضل من آل الطالب اآلخرين     إنهم  

اتهم الذين قد أنهوا د    شغل  ،راس ة في اإل        وي ة مبراطورون مناصب قيادي ذلك     ؛ي ونتيجة ل
ة ن          ان األربع سه في منصب عال     وجد آل من الفتي ست   ،ف ه ي ستخدم   من خالل طيع أن ي
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ذه المناصب           . نفوذه من أجل اهللا     رب في ه ا وضعهم ال م في أول الطريق       ؛ربم  ، ألنه
  .ضت حياتهم للخطر حتى عندما تعرَّ، للربإخالصهمأظهروا 

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

شتاق المعلّ   .ون له نفوذ روحي ليك،يشتاق المؤمن للمناصب األعلى   م أن يصبح  ي
ة  وعضو اال،قائدا، والموظف يتطلع أن يكون مديرا     . تحاد يتمنى أن يصير ممثل النقاب

  ." من أجل الربستخدم نفوذي آنت أ،آه لو آنت أنا هناك": وآل واحد يقول
  

رب حيا من أج ي إن لم ،ال أحد منا يمكنه أن يستخدم منصبا أعلى من أجل اهللا            ل ال
  .كوني وحيثما ،اآلن

  
ه إن آّن ل ألجل نهض ونعم ديرين أن ن ر ج صغيرة،ا غي سيطة ال ور الب ي األم  ، ف

  !؟فكيف نعمل في األمور الكبيرة
  

ل     ن أن يكون  هل يمكن أن يكون أحد أمينا على الكثير دو         ؟ إن   أوال أمينا على القلي
  !؟ندما تواجهنا تجارب جسام فماذا نفعل ع،ستطيع أن نقاوم التجارب الصغيرةآنا ال ن

  
ي  درس األساسي ف آل(فال دة) 1داني ارة واح ي عب صه ف ن تلخي رم : "يمك ي أآ إن

  .)30 : 2صم1" (الذين يكرمونني
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  "نبوخذ نصر " حلم 
  

  ) .2دانيآل(برجاء أن تقرأ 
ى      ، القرن السادس قبل ميالد المسيح     وهكذا شهد  امهم  عقاب اليهود عل صفة   ،آث  وب

سمعوا   ،رهم اهللا مرارا  لقد حذَّ . خاصة عبادة األوثان   سبي   حِّ فرُ ؛ ولم ي وا لل ةً   . ل  إال أن بقي
ة المرت        خِلة مُ تقيَّ ك األم ل ،دةصة هللا لم تزل ضمن تل نهم مناصب ه    ويحت ة م ة   أربع ام

  .الوثنية" بابل" صار لهم نفوذ في ،ة البابليةفي الخدمة المدنيَّ
  

رب سوف     خلِ ة القليلة المُ  ، آما بدا أيضا أن البقي     ىمَحلقد بدا أن إسرائيل ستُ     صة لل
ة التقيَّ        لكن الرب يوجِّ    .بادُت دة البقي اريخ لفائ ا           ،ةه الت ه الخاصة آم م موضوع عنايت  فه
  .لسطور التاليةنرى في اس
  

  ؟"نبوخذ نصر"ماذا رأى 
ا         ،اني في األصحاح الث   ،تخبرنا األعداد الثالثة عشر األولى       ياء رآه ة أش  عن ثالث

  ."نبوخذ نصر"الملك 
  

ه      ، يه أو يصفه   الحلم الذي رفض أن يروِ     :أوًال ة لملك سنة الثاني ك في ال ان ذل ان  وآ ، فك
ى سريره يفّك د ذهب إل ستقبلق ي الم ان . ر ف صرنبو"آ ذ ن ة اإل" خ ة مبراطوردعام ي

ا عسى    ،ر في نهاية اليوم    فمن الطبيعي أن يفكّ    ؛البابلية سنين المُ         م ة   أن يحدث في ال قبل
)29(.  

  
ى أحد    ىوال يخفَ  وم              ن أ ، عل دار الي ى م ا عل ه عقولن شغل ب ا تن ا    ، م را م  يكون    آثي

النوم  ُهَب، فغالَ زدحمت في ذهنه المشروعات العظيمة    ا. موضوع أحالمنا ونحن نائمون   
ه   وفجأة اضطرب من حُ ،فنام ا   رأى ُح.رجف يلم جعل قلب ا مزعج وم من    ،لم  فطار الن
وثني   أن يكشف لهذا ا   اهللا  أراد  لقد   .لم يكن حلما عاديا   . زعجت روحه ن وا ،عينيه لملك ال

ا لمقاصده صميما عام ان . ت صر"آ ذ ن اج" نبوخ ن  ع م ع ذا الحل نفض ه ن أن ي زا ع
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ره ث يفكّ .فك ا أن ،ر لب و  وم زغ ن ك  رب ى نهض المل ر حت سحرة  ، الفج تدعى ال  واس
  .)2(فوه بالحلم وتعبيره ؛ حتى يعرِّمينافين والكلدانيين والمنّجوالمجوس والعّر

  
ويجب أن   . لين والمشعوذين  لقد آان في بالطه الملكي نوعيات مختلفة من المتطفّ        

  .ماالسمة التي تحمل نفس  وبين اُأل،ال نخلط بين الكلدانيين المذآورين آنفا
  

لقد .  ورغبته في معرفة مدلول هذا الحلم      ،عن اضطراب روحه  الملك  لقد أخبرهم   
  .آان الحلم يطارده، وال يستطيع أن يبعده عن تفكيره

  
ى نها       ع إل دد الراب سابع من سفر      بدءا من الع ة األصحاح ال آل ي ة   ، ُآداني تب باللغ

آانت  . ابع إجابة هؤالء   لريسجل العدد ا  . عرف بالكلدانية واآلرامية   وآانت تُ  ،السريانية
ب شروطة بطل ابتهم م م محّق.إج بهم إنه ي طل د  وإ،ون ف انوا ق وه بطن آ يغة صلب

ا  ًا م ة نوع الوا. متغطرس د ِع: "ق ى األب ك إل ا المل الحُ ش أيه دك ب ر عبي يِّ، أخب ن لم فنب
  . نا نخبرك عن معناهرْو ونحن بَد،صف لنا ما رأيته ."هتعبير

  
دات آانت تصدر م           .رعب مُ دمطلب معقول، ولكنه قوبل بتهدي     ذه التهدي ن  مثل ه

  .قادر على تنفيذ وعيده" نبوخذ نصر" و،الطغاة الشرقيين في ذلك الوقت
  

ول       ": ع الملك إليهم بغيظ وقال    تطّل ي الق د خرج من د          - "ق رار ق ي أن الق ذا يعن وه
  ." بيوتكم مزبلة، وتجعل  تصيرون إربًا إربًا، وبتعبيرهلمني بالُحإن لم تنبئو "-صدر

  
سي   " نبوخذ نصر "اإلشارة إلى أن هذا ال يعني أن        وهنا تجدر    د ن ه  حُ ق ا   –  لم  آم

ذآر الحُ      .  وإال لما آان يزعجه   –يظن البعض    ستطع أن يت م ي ك ل ان المل إن آ م ف إن   ،ل ف
م     ؛لم جيدا ، بل ألنه يتذآر الحُ     تكون بال معنى   9نهاية عدد    در أن يحك انوا  ، فإنه يق  إن آ

ة نفورَِّعُي ه بدق ه     وب؛ه ب سيرهم ل ي تف ق ف الي يث م   .الت ول له ه يق تكم " :وآأن إن وظيف
 فالفشل  ،)5( وتفسير األحالم هو عملكم    ،ن تعرفوا الغيب وتكشفوا األسرار    األساسية أ 
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اد    . "اإلآرام وتقديم الهدايا لكم    والنجاح يعني    ،يعني دمارآم  ان      فقد اعت ك الزم ام ذل حك
  .6عدد بها آما في آرامات الموعود سرفوا في اإلأن ُي

  
ا ن ا : ثاني م يك ذي رآه     لُحل د ال شيء الوحي و ال م ه صر "ل ذ ن ضا  ،"نبوخ د رأى أي  لق

اولون أن يكا ين يح اتلمنجم داد  - سبوا وقت ي األع رى ف ا ن ددهم -11 – 7آم ذلك ه  ل
  .بعنف

  
ضا يجيبو        م أي اء  ن آما رآه ائهم         ؛ه بكبري د عالج لكبري وا   ، فوجد أن التهدي  فتراجع

ر  : "باالعدد السابع بصورة أآثر تهذّ  ي  موه ف عن آبريائهم وآلَّ   الحُ   ليخب ده ب ك عبي لم المل
  ."ن تعبيرهفنبيِّ

   
ان جواب  د آ الق ك فظًّ م) 9 ، 8 (المل ال له سبون إ ":إذ ق م تكت ا أنك م يقين ي أعل ن

ا أمَ ،وقت أنتم ت ِد ف ن ِإلون أن أع م    ل ع سير الحل ي تف شلتم ف ائكم إذا ف إفن تم ال ، ف ن آن
ست الحُ ت ي ب إنكم لمطيعون أن تخبرون ذلك ، ف م مزيَّ ب ي أنك دون ل صّ تؤآ ون ون  ؛ابونف

  . به غير القضاء الذي سبق أن نطقُت،ى أمامكمولذلك فال يبَق
  

تم المنجِّ    ائلين  فتم سان    ": مون ق وة اإلن د من ق ه أبع ا تطلب اآم    .م ك أو ح ا من مل  م
سِّ  . كمائهطلب أمرا بهذه الصعوبة من حُ    ادة نف ا  أن تري  لكن  ،ر األحالم فقط  إننا ع د من

اديين      ،أن نخبرك ما الحلم    ك           . فهذا مستحيل على البشر الع ا المل ه أيه ذي تطلب  األمر ال
ر يُ ،رِسَع يس آخ ك غ بيِّ ول دام المل ه ق ةين دد" (ر اآلله ك  . )10ع ضب المل ذ غ عندئ

  .)12(واغتاظ جدا 
  

شهد مرعب   ه من م َو!!يال ديد أق ي غضب ش الم ف ي الع َو .ى رجل ف م يق ى ل  عل
ه   ، أنهم يستطيعون آشف األسرار      ،فخرعون ب  آانوا يدَّ  .م بعجزهم احتمال اعترافه  لكن

ستطيعون أن    إنهم. ى حقيقتهم اآلن استطاع أن يرَ    الحُ      ال ي ك ب روا المل ان    يخب ذي آ لم ال
م؟           فكيف ي  ،رقه ويرعبه ؤي ه الحل ا يعني روه بم نهم أن يخب ا     وازدادو مك  ،ا ذعرا وارتباآ

  ."يعابيدوهم جمَأ"يقول " ابلب"حين سمعوا ملك 
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ق     في رأسه سباق أحالم ال تنام،       وحلَّ ،لم عن الملك سالمه   نزع الحُ     ؛ وطارده القل

نيع ي اضطراب ش ي يت.فأصبح ف د  ذوَّ ولك اة؛ الب سالمة والحي ة وال م الراح أن ق طع
م         يعرف ماذا تح   ذا الحل ى أولئك            ؛مله له األيام من وراء ه م يكن صبورا عل ذلك ل  ، ول

  .دتهالذين أعلنوا عجزهم عن مساع
  

ك   ول المل اء ": إن ق ل الحكم دوا آ ع ،"أبي ادة الجمي ي إب يهم، يعن ا ف آل"  بم " داني
ين        ،"عزريا"و" ميشائيل"و" حننيا"و انوا منجم املوا        – ال ألنهم آ د رفضوا أن يتع  فق

وا لكن يجب أال ننسى أنهم قد سبق وتعلّ     -مع أي شيء وثني      اء     م د حكم ى ي ة عل  الحكم
ل" اعُت"باب نهم ؛ ف م م وِّ .بروا أنه ك المته رار المل ة التقيَّ   وق ة البقي ي نهاي ي ر يعن ة الت

ساومة           في األصحاح  . كت بالحق اإللهي  تمسَّ ة الم  واآلن آيف    ، األول نجوا من تجرب
  !؟لهم النجاة

  
  ؟"دانيآل"ماذا رأى 

ى نه   14إجابة هذا السؤال في األعداد من          ة األصحاح،    إل رى أن   اي آل " إذ ن " داني
  :رأى ثالثة أشياء

  . وأخيرًا رأى نبوخذ نصر ذليال،ي من هو اهللا، ثم رأى الحلم وتفسيرهرأ  
  

د      ؛)23 – 14(رأى أوال من هو اهللا         المسئول  - فأسرع في طريقه إلى رئيس الجن
ة    -كم قتل الحكماء  نوط له بتنفيذ حُ   والم ه بحكم م مع ذ       ف،وتكل د في تنفي يس الجن أ رئ أبط
  .كمالُح

ى     ،"دانيآل"وآانت الخطوة الثانية لـ        ك " نبوخذ نصر   "الذهاب إل راه في     ،المل  فن
ر    بيِّ؛ وأنا التزم بأن أُ    أعطني وقتا : " ويطلب متوسال  ، يتقابل معه  16عدد   ك التعبي  ."ن ل

  .ح أن الملك قد وافق على طلبه هذامن الواض
  

ا الخط   ددي أم ي ع دها ف ة فنج د أسرع . 18 و17وة الثالث آل"لق ى البقيَّ" داني ة إل
صلوات            ،أصحابه الثالثة  وأعلم   ،ةالتقيَّ ه في ال دوا مع نهم أن يجاه ال ليكون   ،   وطلب م
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سّ  ة آمف هرة عظيم المذا ش سماء  ،ر لألح ه ال ن إل ة م ين رحم ل راج ن ؛ ب اذهم م  إلنق
  .الموت

  
دأوا   ضرّ ب صالة والت ي ال ة  ع ر ف ام عرش النعم بهم أم ى رآ ين عل ين ، رافاآع ع

ل         ،اصتكتك وخ  نحن بقيّ  ،رب اي ":أصواتهم في حوارات مع اهللا     رار بقت د صدر الق  لق
تك من آل    ذ النتهت وبادت خاصَّ   فِّ إن ذلك القرار لو نُ     . ونحن معهم  ،"بابل"آل حكماء   
ا     ،آه يا رب  .  إسرائيل الحقيقي سينتهي   ؛األرض ة لن ة الحُ     . أظهر رحم ا معرف م  أعطن  ،ل

ي وفهِّ اذا يعن ا م راءة ".من ن ق رف أن ) 17: 1( م آلنع ان  داني رؤي  "آ ل ال ًا بك فهيم
  . ه بها اهللا موهبة خصَّ؛"واألحالم

  
سرَّ " دانيآل" ثم أعلن لـ     ،صالتهمل استجاب   .ب اهللا آمالهم   لم يخيِّ  ،أمام توسالتهم     ال

ل  ىفي رؤَ  ه    وآشف اهللا الحُ    ،)19(  اللي م ل ك            ف ،ل ه ذل ا يعني ك وم ا رآه المل م  . عرف م ل
ـ    تب آان رد الفعل      لكن ما آُ   ، ماذا آان الحلم مباشرة    "دانيآل "يذآر وري ل آل " الف  داني

ه "  ن ل ا ُأعل شكر هللا  . لم د وال ي الحم ق ف د انطل م    . لق م واضح للحل ه فه بح ل د أص لق
   .لديه فهم أآثر لوجود اهللا وصفاتهنه أصبح إ. وتفسيره

    
دير         " :21،  20ي  انظر ما يقوله عن اهللا في عدد       يم وق ه  . إن اهللا إله رؤوف وهو حك إن
  ".لطبيعة وال األصناموليست اهو الذي يسيطر على التاريخ 

  
ه   رب اإلل ه ال لطانه يم،إن سماء ،ارس س ي ال ط ف يس فق ى األرض ، ل ا عل ل هن  ب
  . ما لم نؤمن بذلك،ال يمكننا أن نقول أننا نؤمن بسيادة اهللا وسلطانه. أيضا

  
لكن الحظ ما يقوله في     . "بابل" حكمة أعلى من آل حكماء       عطيقد أُ " دانيآل"إن    

صدد  ذا ال ان إل" :ه ن اهللا ال   إن آ ه م ت ل د أعطي ة فق سان حكم ل ن ع آ ه تنب ذي من
راه                ؛)21("الحكمة ا ي ه لم أن فهم االعتراف ب سرع ب راه ي ذا ن ة اهللا    هو   ؛ ل سبب رحم ب

ستحقه  ي ال ي ال ا؛الت ذلك ق د  : " ل اك أحم بِّإي وة   ،حوأس ة والق اني الحكم ذي أعط "  ال
  . هو اهللانم" دانيآل"لقد رأى ). 23 و22عدد(
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دنا        ل و ،ر نحن  ِبفلنعَت   ا عن درك أن آل م ت        ،ن دا عن اس يس أب دَّ   حقاق ل  أي  عي، وال ن

  .اهللا وحده آل آلمات الشكر والحمد، بل نعطي فضل لنا
  

آل " ماذا رأى    45 – 24فنا األعداد   تعرِّ   ل  في رؤى  " داني آل "شكر   .  اللي اهللا " داني
اك نظام صار         . لكه إلى المَ   يستعد للتوجُّ  و وه ،استجابة الصالة على   ان هن د آ دا   لق م ج

 ،16 ذلك قد لوحظ في عدد  أن الشك . أي شخص من الملك في البالط الملكي القتراب   
آل " أن   25 إذ نقرأ في عدد       ،آر هذه المرة  ن آان لم يكتب صراحة ، لكن ذُ       وإ د  " داني ق

سه الفضل       ، عن طريق أريوخ   ،وصل إلى محضر الملك    شاف     ، الذي نسب لنف  في اآت
  .لمر الُحالرجل الذي يمكنه أن يفسِّ

  
ك    26وفي عدد      سأل المل آل " ي ى أن ت    ": "داني ستطيع أنت عل الحلم   عرِّهل ت ي ب فن

  "؟ وبتعبيره،الذي رأيت
  

اب    آل"أج ك   "": داني ه المل ذي طلب سر ال سحرة وال   ي ال ،ال اء وال ال در الحكم ق
ى أن يبيِّ   ،مونالمجوس وال المنجِّ   ك،    عل وه للمل سموات آاشف      لكن ي "ن ه في ال وجد إل

رار د عاألس ك رَّ، وق صر"ف المل ذ ن ا ي" نبوخ رة م ام األخي ي األي ون ف  "ك
  .)28و27عدد(
  

سمع     رد أن ن ا بمج آل"إنن ى  " داني شير إل رة "ي ام األخي ا " األي ف قلوبن إن  .ترج
 ، والدة المسيح   لى الفترة التي ما بين    ؛ ليشير إ  المقدس يستخدم هذا التعبير دائما    الكتاب  

م تُ     . وحتى نهاية العالم   ا ل شي  إنه ل مجيء المسيح             ستخدم لت رة قب ساعات األخي ى ال ر إل
دءً  بل ا–ل المسيحيون أحيانا   آما يتخيَّ  –الثاني   ذود   الفترة الكاملة لتاريخ العالم ب  من م
  .بيت لحم

  
ا   " نبوخذ نصر  "لم  إن حُ    بعض األ  يخبرن ا        عن الفت    مور ب ة التي الزلن رة التاريخي
 .نحياها
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ك    س المل تكلم ب   ،جل ا ي ر م اه؛ ينتظ ه انتب آل"ه  وآل ذا الفت ،"داني ودي ه  .ى اليه
ك   " دانيآل"واستهل   ائال      ،إعالن السر للمل ره ق أن أخب م هو        : " ب ذا الحل جواب اهللا  إن ه

ى فراشك    ارك عل ام  فحين ذهبتَ ،عن أفك ستقبل   ، لتن ساءل عن الم  وآاشف ، آنت تت
سر       ا أنا أيها الملك فلم يُ     أمَّ .فك بما يكون  رَِّعاألسرار يُ  ذا ال ي ه ة ف  كشف ل ر  يَّلحكم  أآث

  .ف الملك بالتعبير، ولكي تعلم أنت أفكار قلبكرََّعمن آل األحياء، ولكن لكي ُي
  

دًء   داد ب ن األع صف 35 – 31ا م آل" ي ا ر" داني كآهم ى ذروة ، المل ذنا إل  ويأخ
ي؛األصحاح د رأى ف ا  فق اال عظيم ه تمث دن). 31( حلم ه من المع ان آل ع .آ ان يلم  آ

ه      شرق فوق ه جعال     إن بريق   .وآأن الشمس ت ه  ه وحجم ا     مش   من ا ومفزع رأى  .هدا مخيف
ك أ زاء ن المل ال أج دة –التمث دا واح ادن مختل   ت-ماع ن مع ألف م ة؛ت الرأس ف ان  ف آ

ذاه من نحاس       ، صدره وذراعاه من فضة    ،)32(مصنوعا من الذهب الجيد      ه وفخ  بطن
  .ه بعضهما من حديد والبعض من خزفيقدمغير أن  ،)33( ساقاه من حديد ،أصفر

  
ر  ِط، ُق فبينما الملك ينظر إلى التمثال–بعد ذلك أمر أآثر غرابة      حدث     ع حجر بغي
ى مصدره          .يدين اك إشارة إل يس هن ا              . ل ان م أت من مك م ي ه ل ا رآه     . ظهر وآأن  آل م
ضئيل   ،الملك دمَ   ، أن هذا الحجر ال ى ق ال ْي سقط عل سحقهما   التمث  وفي الحال   .)34( ف

ه، وُد، وصار آحطام التبن انهار التمثال بأآمله  ري  قاق ه ال ان      وحملت ه مك م يوجد ل ح؛ فل
  . الا وهاًئ وآل ما آان يبدو دائًم،فزعالقد انتهى آل ما آان ُم. )35و34(
  

را        ف ،أما الحجر الذي ضرب التمثال        ومأل األرض    ،بدأ ينمو حتى صار جبال آبي
  .)35(آلها

  
  - :)36( "ك فنخبر بتعبيره قدام المل،هذا هو الحلم ":للملك وقال" دانيآل"نظر   
   

وة عالمي   .هو أنت  " نبوخذ نصر"أيها الملك   ) الرأس( ة  .ة أنت ق  أنت  . أنت مملك
  ).37( أنت هذا الرأس من ذهب .يةإمبراطور
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ا أن    آل"نالحظ هن ك شخصيا" داني تكلم عن  .يصف المل ه ي ا أن ط انطباع م يع  ل
  .ية بابلية مزدهرة، آما يعتقد البعضإمبراطور

وم من بعدك    –د أنها أقل قوة     ْيَب – ية أيضا إمبراطورهما  )  والذراعان الصدر(    تق
)39.(  

   
 ). 39(قوة عالمية أخرى تلي الثانية ) البطن والفخذان(
دمان ( ساقان والق ة  ) ال ع الثالث وة تتب ل األرض   ،ق ى آ سلط عل ك  . وتت  تل
ذي يُ   مبراطوراإل د ال ا آالحدي ي قوته تكون ف ة س ة الرابع سحق وُتسَِّكي ل سَِّكر، ت ر آ

  .هؤالء
دمان واألصابع(   د،)الق بعض من حدي ا،  بعضها من خزف وال د يكون فيه ا ق  م

وآما . ًا ضعيف اكون هشًّ يخر س  واآل ًا،بقى قوي يحدهما  أ : قسمين  إلى يشير إلى أنها تنقسم   
ين   زف الط تلط بخ د مخ دان  –أن الحدي صران ال يتح ا عن ك   – وهم تكون تل ذا س هك

  .عاجزة تماما على االتحاد ،ية الرابعةمبراطوراإل
  

صغير   ر ال ا الحج رة  ،أم الل فت ي خ يحدث ف يم س دث عظ ى ح شير إل  في
ة             " :ية العالمية الرابعة  مبراطوراإل سموات مملك ه ال يم إل ن ل وفي أيام هؤالء الملوك يق

دا ا ال ُي وُم،تنقرض أب َرلكه رت شعب آخ سحق وُت،ك ل ي وت كفن ذه الممال ل ه  وهي ، آ
د ى األب ت إل د قُ " .)44" (تثب ه ق ت أن ك رأي دين َعِطألن ل ال بي ن جب ر م سحق ، حج  ف

د     اهللا العظيم قد عرَّ . الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب    يأتي بع ا س ك م ف المل
  ).45" (الحلم حق وتعبيره يقين. هذا

  
رب      ،أوال" دانيآل"وهكذا رأى      سيره       ، من هو ال م وتف ا الحل  والمشهد   ، ورأى ثاني

  ).49 – 46" (بابل" شيئا لم يتوقعه أحد في الثالث الذي رآه آان
يال " نبوخذ نصر    "الملك  " دانيآل"لقد رأى    رب الحقيقي ممجَّ       ،ذل ة  والبقيَّ  ،دا ورأى ال

  .مةكرَّة ُمالتقيَّ
  



رَّ   ذ خ صر "حينئ ذ ن ـ " نبوخ ه ل ى وجه آل"عل ع !!)46" (داني ذي يتوق ن ذا ال  م
الم   ي الع ل ف وى رج ة أق ه ،رؤي ن عرش وم م ّر، يق ام   ع ويخ ه أم ى وجه آل"ل  ،"داني

ك آخر          ويسجد له؟  سجد    ، ذلك الذي لم يحن رأسه قط لمل ـ        ، يخر وي دموا ل أمر أن يق  وي
  .تقدمة وبخورا" دانيآل"
  

آل "وإجالال لـ م عبادة قدَّ" نبوخذ نصر"يظن البعض أن     ه    ،"داني ا يجب تقديم  مم
ذآِّ      ، لكن ذلك لم يحدث    ،هللا وحده  ذا المشهد ي ة    فه شابهة رنا بحادث اة اإل  م سكندر   في حي
ر ى   ،األآب اء إل دما ج ليم" فعن دمَ  " أورش د ق قط عن ة، فوبَّ ْيس يس الكهن د   رئ ه أح خ

ساعديه، كندراإل"أن  إال م ائال" س ه ق ة": أجاب يس الكهن د رئ ا ال أعب د اهللا ،أن ن أعب  لك
دمي        "نبوخذ نصر "وهذا ما فعله    ". وأآرمه في شخص رئيس الكهنة     د ق ، فقد سقط عن

ـ    ، ال ل  "دانيآل" ا ب آل "كي يعبده آإله؛ بل اعتراف ه المتحدث عن اهللا   " داني ه  ،أن  وأن إله
  .)47" ( وآاشف األسرار، الملوكإله اآللهة ورب"هو 

  
ل      ،يتوقع أن آل هذا يحدث في ساعات        من ذا الذي       ذ قلي ان  فمن د ي آ دا أن    وب  مؤآ
ا   و" دانيآل"م  ظِّ واآلن نرى الملك يع    ،قياء سوف يبادون وينتهون لألبد    األت يعطيه عطاي

رة َسلُِّطه و،آثي ة  ُي ل والي ى آ ل" عل شحن ي، و"باب يس ال ه رئ ال ،)48 ()1(جعل ا ن  آم
ة       نيِّ إذ عُ  ؛مناصب أعلى " ميشائيل"و" عزريا"و" حننيا"أصدقاؤه   ال والي ى أعم وا عل

  ."بابل"
  

ان فقط           وذ        ،إن البقية األمينة ليست في أم ل أصبحت اآلن ذات نف د واجهت    .  ب لق
م     ،ست نفسها لصالة متحدة      آرَّ . رفضت أن تعمل شيئا خطأ     .آل شيء ضدَّها   ذا ل  وهك

  .ة، وأصبحت محل أنظار العالمة التقيَّتنته البقيَّ
  
  

    
ك         ) 1( صاص تل ان اخت اذا آ ا م ح لن ات أن يوض م الحفري ستطع عل م ي ى اآلن ل حت

  .الوظيفة برغم أن المسمى قد وجد بين النقوش القديمة 
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الم             َفْحتلك هي الطريقة التي يُ     رب في الع شهد لل م هو را    . ظ بها آل من ي ع أن   آ ئ
  !!نحفظ هذه الدروس في قلوبنا

 
  ماذا يجب أن نرى ؟

آل " وما رآه ،"نبوخذ نصر"في هذا األصحاح الحظنا ما رآه          اذا  ،ونحن ". داني  م
 !يجب أن نرى؟

 
ة                  اك ثالث ل، فهن ا من قب ستفادة التي أشرنا إليه دروس الم ى بعض ال باإلضافة إل

  :مور رئيسيةأ
ادقةدركيجب أن ن: أوال ة اهللا ص م ؛ أن آلم د تكل آل" فق اه  " داني ي أعط ات الت بالكلم

ا     " نبوخذ نصر   "ية  إمبراطور ف ، وآلها حدثت فعال   ا،الرب إياه  د تاله ة ق  ثالث   العالمي
ة اإل         . يات أخرى إمبراطور ين، لمعرف ى تخم ات المشار    مبراطوروإننا لسنا بحاجة إل ي

آل "بيره؛ ألن ثالث منها ذآرت فعال في سفر             إليها في الحلم وتع    ة     "داني ا الرابع ، وأم
 .فهويَّتها تتضح لنا بواسطة الرب يسوع المسيح

 
زا اج ترآي ة تحت ذه النقط ت ُآ،إن ه ي وق ضات عن   ف ن المتناق د م ه العدي ب في ت
اني   ي األصحاح الث ي ف ا الت ن هويَّ   . الرؤي شك ع ال لل اك مج يس هن وى  ول ك الق ة تل

  .شار إليها هناالعالمية الم
  

ال    ة ح ى أي م ي  عل صر "ر ، ل ذ ن ط     " نبوخ دا فق ل واح ل، ب ة تماثي ل.أربع   وآ
ة مبراطورهي نفس اإل " دانيآل"يات التي تكلم عنها     مبراطوراإل ة ؛ي ى    فالثاني سود عل  ت

  . والرابعة تسود على الثالثة والثالثة تسود على الثانيةىاألول
  

  . أما الرابعة فلم يكن لها وريث،الثةاألولى آان لها وريث، وآذلك الثانية والث
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ة أ     مبراطورا اإل وفي الفترة التي آانت فيه      والحجر   ،خرى ية الرابعة، قامت مملك
م يحطِّ         .مهاالصغير حطَّ  ه ل رة فقط     مبراطورم اإل  ويمكن أن يقال أن ة األخي ل حطَّ    ي م ، ب

  .يات األربعةمبراطوراإل
  

ت  ل"اختف دما قُ  " باب ة؛ عن وة عالمي ن ِهآق ارسم"رت م م  ،"ادي وف رت ِهُقث
ة   مبراطوراإلت في    َجدِمُأ و ،"مادي وفارس "ية  إمبراطور ة اليوناني ة  مبراطورواإل. ي ي

ا    .ية الرومانية مبراطورها اإل ت محلَّ اليونانية حلَّ  ة أخرى    إمبراطور قامت     وفي أيامه ي
  . وأصبحت ال نهاية لها،غدت تنمو

  
يات األربعة آانت في وحدة      رمبراطو فواحدة من اإل   !! عجيبة حقا  ايا لها من رؤي   

ة ل" هي ،آامل ي ُو،"باب الصفت  الت رأس التمث ارس"و. ب ادي وف د " م ع بمج م تتمت ل
ذهب       فالفضة   ،صفت بالفضة  لذا وُ  ؛"بابل" ه    ،ليست أفضل من ال ا  .  إذا قورنت ب تبعته
ة اليمبراطورإلا م  ي ت حك ة تح ر اإل"وناني كندر األآب ر    "س ادئ األم ي ب ن ف م تك ، ول

ى سوريا ومصر           ا انقسمت إ  ، لكنه مةمقسَّ زين عل اقين مرتك ى س ا اإل  . ل ة  مبراطورأم ي
ي  قسم شرقي وآخر       :لرومانية فقد آانت قسمين عظيمين    ا سمت       ،غرب ة انق  وفي النهاي

عن نطاق  ، وهو موضوع خارج     ك صغيرة آأصابع القدم عددا وصغرا     إلى عشر ممال  
 .األصحاح الذي ندرسه اآلن

  
م الر     جاء إلى العالم ف     ام حك ك     ي أي ان ذل وم المصدر      ،)الحجر (وم ر المعل  ال  ، غي

ذي   : " ألنه آان موجودا قبل آل األزمان، الذي قال عنه يوحنا المعمدان            له؛ بداية إن ال
  .)15 : 1يوحنا" (تي بعدي صار قدامي ألنه آان قبلييأ

  
  .جاء ابن اهللا السرمدي
  .فت إليهلَت ولم ُي،جاء طفل بيت لحم

  .جاء ليؤسس مملكة أبدية
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يح باقية؛ تنمو وتدوم إلى كن مملكة المس ل الممالك مدفونة في التراب،آل  
  . ولن ترثها مملكة أخرىاألبد،

  
ا في           إ .صدق اهللا هو     فما يقوله    ؛هكذا حدث آل شيء    ذا يجدد ثقتن ن أصحاحا آه

د      هذا األصحاح    .نعيش في صحبتها  يجعلنا   و  اهللا، آلمة ام  "أن  يجعلنا نرى من جدي أحك
ا الرب حق عادلة آ    دِّ     .)9 : 19مزمور   " (له ا     فينبغي أن نق م     ،رها ونرتكز عليه ا ل  آم

  .نفعل من قبل
  

دي اهللا       " :علينا أن نرى أيضا شيئا آخر      : ثانيا   اريخ في ي د آُ   ."أن الت سفر  "تب    لق
ى    ويصرّ  َي، وآثيرون يخالفون هذا الرأ    ،في القرن السادس قبل الميالد    " دانيآل ون عل
  .ل الميالدب في القرن الثاني قبِتأنه ُآ

  
ذلك    ،هذا الرأى مرفوض تماما    ين ب ى أبحاث    ، وإني أنصح المهتم الرجوع إل "  ب

E . J . Young" ،ا رين أوضحوا" Robert Dick Wilson"   أن آم  وآخ
رأي الخاطيء       ك ال شاره   .استحالة مثل ذل سبب في انت رين ال يَ ؛ وال رة   قَب أن آثي ون فك ل

ستقبل  ؤ بالم صدِّ .التنب م ال ي ا أ قون أن  إنه ة اهللا له ة آلم أ بدق ل أن  ،ن تتنب داث قب  بأح
  .تحدث

  
م يُ       ،هذا هو السبب األساسي      ه ل اء        َتْل الذي من أجل ى رأي العلم را إل ذي   ،فت آثي ال
زع فر "أن م ي آلس يالد  ُآ " داني ل الم سادس قب رن ال ي الق ب ف صيرة .ت ن ذوي الب  لك

  .عة تماماقِنمزاعم هؤالء العلماء ُمون أن َر َي،المفتوحة
    
 : 13مرقس (  جاءت في    ،األهم من ذلك ما قاله الرب يسوع في عبارة واضحة         و

ى نظ ":)14 ا  فمت ال عنه ي ق راب الت سة الخ آل"رتم رج ي أن ."يلنبا" داني ذا يعن  ه
  !؟خطئاول أن ابن اهللا الكامل آان ُمومن يجرؤ أن يق. هو آاتب السفر" دانيآل"
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ل أن      " انيآلدسفر  "ن األصحاح الثاني من     إثقة نقول   إذن بكل      قد سجل التاريخ قب
  ؟يكن اهللا هو المسيطر على التاريخ ما لم ، وآيف يتم ذلك.يحدث

  
ي أن ُي   ال ال يكف ا سوف يحدثهللا رأى ُمن اإق ي اإل.سبقا م ان ف ان أن  وهل آ مك

راه       هرآ لديه تقدير وسيطرة على ما قد         دون أن يكون   ،يفعل ذلك  ؟ وهل آان يمكن أن ي
ون،سبقاُم سيِط دون أن يك ا؟ و   م ي رآه داث الت ى األح أ  الرا عل د أن يتنب ن ألح  يمك

  .ر عليه تماما بما ال يستطيع أن يسيِط،تنبوءا معصوما
  

ة           ":ن اهللا أ إنها تخبرنا    ،لمقدسةمه لنا الكتب ا   هذا ما تعلِّ     صنع من دم واحد آل أم
ة  وحتم باألوقات المعيَّ   ، الناس يسكنون على آل وجه األرض      من سكن   ،ن " هم وبحدود م

  .)26 : 17أعمال(
  

ا    آل"أخبرن ذي يُ ُم" داني و ال زلهم  صَِّنسبقا أن اهللا ه ا ويع  إن اهللا .)21(ب ملوآ
 ٍنْو فأنا ال أعيش في آَ     ا أآتب هذه الصفحات؛   إنه شعور رائع وأن   . يسيطر على التاريخ  

ة      ،الم تتم فيه إرادة اهللا ومشيئته     ، بل أعيش في ع    بدون نظام   رغم حدوث أحداث مرعب
  .آرت في هذا األصحاحيات التي ُذمبراطور اإلأيام آما في ،يفةومخ
  .إن اهللا ال يزال على العرش. ث فهو من ترتيب اهللادإن آل ما يح  

  
ا   ر الث: ثالث ه   واألم ير إلي ذي أود أن أش ث ال ل     :ال بب يجع اك أي س يس هن ه ل أن
  . محبطاؤمنالم
  

د أسس المس   صغير(ح يلق ة) الحجر ال ست سي،مملك ة لي ية مملك دا ،اس د تأآي  وأآ
الم        : "قاطعا ذا الع ا " (مملكتي ليست من ه ة      ،)36 : 18يوحن ا المملك ا  : " وأوضح لن ه

  .إن مملكة المسيح مملكة روحية. )21 : 17لوقا " (ملكوت اهللا داخلكم
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الم ي      اء الع ل أنح ي آ ساء    ف ال والن وب الرج سيح قل م الم شباب واألوالد ،حك  ال
 جديدا من شعوب من مختلف     وأنشأ جنسا  ، آل األمم  قد أوجد أمة جديدة من     ل .والبنات

  .جناساأل
  

د تحطَّ   م لق ود واألم ين اليه رار،مت الفواصل ب د واألح ين العبي ي، ب رة  ب ن البراب
 إنه يحكم في قلب أولئك الذين       ؛المسيح ال تقاس بحدود على خرائط     مملكة   .واليونانيين

  .حدوا به ليتَّاإلنجيلأتوا ببشارة 
  

س     س الم د أس ن إ  يح ملق سلطان م ه ب سماء  ملكت ه ال ام    ،)44(ل ي أي دأت ف ب
ة    مبراطوراإل أ      –ية الروماني ا تنب آل " آم ن تنتهي    -"داني يبقى    . ول ا مَ     س ا  المسيح فيه لك
د رأب ده آخ أتي بع ن ي ه، ومو. يا ل زم مملكت ن تنه ذلك ل دير؛ ل رب الق و ال ن اه ا ل طنوه

  . هِتر أن يكون من رعيَُّيخطفوا منه، ولن يتمردوا عليه؛ ألن آل واحد منهم اختا
  

ذا األصحاح       التيتلك   !!ةة رائع يالها من مملك     ا ه ستطيع أن       . تكلم عنه ال شيء ي
شجاعة    ومن هذه الحقيقة  ،  ةيمنع نمو تلك المملك    ستمد ال ى آل   حقَّ  فاالنتصار مُ ؛ ن ق عل

  .معارضيها
  

د ُي   وق المَرْحق اءؤمن ل ،ن أحي ا فع رون" آم ي جب الحيوان لَق، أو ُي"ني ات ون ف
ى الجُ    فَ ْنأو يُ  ،المفترسة ة  ون إل د يُ   زر النائي سجون       طَر، وق ذَّ ، ويُ حون في ظالم ال بون ع
  .يد عددهمآل هذا لن يوقف تزا. علنا مونعَد، أو ُيبقسوة

  
ة   ؛ن دم الشهداء يروي بذار الكنيسة     إ   و  ، فتنمو المملك ى      ، وتنم و إل أن تصبح   وتنم

  .جبال يمأل األرض بأآملها
  

اس          ،  ل الناس سيخلصون  ذا ال يعني أن آ    ه   ة سيكون أن ه في النهاي ي أن ه يعن ولكن
سان متَّ  ة ول ل أم ن آ سماوية م ة ال ي الجماع دين ف سبِّ،ح ائلين حي م سوع ق رب ي : ن لل

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



 15

  
ة       ة أبدي ه يقضي      ،إن مملكة المسيح مملك ذي في وم ال يأتي الي ى آل رياسة     وس عل

  .)24 : 15آو1(وة وآل سلطان وآل ق
  

د      ذ هو سلطانه            إن السلطان الوحي راه عندئ ذي سوف ن  وآل الكون سيعترف       ، ال
ي   : "وعندئذ نسمعه يقول   ،بسيادته ارآي أب ا مب دَّ    ِر،تعالوا ي وا الملكوت المع ذ   ث م من  لك

  .)34 : 25متى " (تأسيس العالم
  

ا بقيَّ           ا      ة صغيرة   أقليَّ  ،ةالشك أن شعب الرب سيكون دائم ذا      ، لكن م ه من ه نتعلم
ا أن البقيَّ،األصحاح د لن ا يؤآ ودة دائم تكون موج أل  ،ة س ى تم د؛ حت و متزاي ي نم  وف
  .األرض

  
ستقبل       ليس هنا    سال     ؛ك ما يدعو ألن نخاف من الم سير وحده ب د ي ابوت العه  م، فت

ه لنثبِّ           دينا علي ه وليس بحاجة إلى أن نضع أي ة المسيح آمن        . ت ستقبل مملك   حسب  ،إن م
زول  كلإن مم. ءت في هذا األصحاحالتي جاوعوده   ن ت ن قريب ستكون هي    ، وع ته ل

  .المملكة الوحيدة
  

ة المسيح       ،س آل مالناهذا السبب يدعونا أن نكرِّ       ا من أجل مملك ا  .وآل آيانن  آم
ا من أجل         يجب أن نكرِّ   ربح اآلخرين         س آل أمالآنا ومواهبنا وطاقاتن  العمل العظيم ل

ذار    ،ال نفشل . للرب و      ، نحن نبذر الب ا تنم ا    - وليست آله ى أغلبه  ولكن بعضها    -أو حت
  .ت سيادة المسيح تححيات أخرى لسونف وعندها تأتي ،دائما يفلح

  
ة            ك المملك ا            و !!ما أروع أن تكون عضوا في تل م هو مرعب أن تكون خارجه آ

  .لألبد؛ بسبب عدم اإليمان وعدم التوبة
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  "قدة  النار المتَّأتون" 
  

  .برجاء قراءة األصحاح الثالث 
ة     " نبوخذ نصر "ثم أرسل   : "ا ما جاء في العدد الثاني     ل مليًّ تأمَّ الملك ليجمع المرازب
أتوا لتدشين     ،فتين وآل حكام الواليات   حن والوالة والقضاة والخزنة والفقهاء والمُ     والشِّ  لي
ا م انتِق. "لالتمث امسل إث دد الخ ى الع ود : "ل اي والع رن والن سمعون صوت الق دما ت عن

  ."وا وتسجدوا لتمثال الذهب أن تخّر،فنطير والمزمار وآل أنواع العزوالرباب والسِّ
  

  ؟تضاعف سخريتك وأنت تتأمل العددين؛ على بذخ ومراسم عبادة األوثانأال ت
  

 بقيت  ،عادية في تلك البيئة المُ    ،لقد عرفنا من األصحاحين السابقين آيف أن قلة قليلة        
صة هللاْخُم وذا  ِل ة يه ي أم ت ُت–ف ي آان ى وثنيَّعاَق الت ذاك عل ا ب حين ت ِق–ته ن لَّ بقي ة م

رغم  . ، لكنها رفضتلقد أغروها بأن تخطيء. ها مخلص هللالناس، بعدد أصابع اليد، قلب  
  . بطريقة معجزيةا إال أن اهللا حفظه، على وشك الفناءتأنها آان
  

اة المخلِ         قوة ا  ،حاح الثالث سوف يرى المؤمن في األص     ة في نج ه؛  هللا العجيب  صين ل
د آل     في هذا األصحاح تشجيع رائع، ودروس عملية هامة       . فهم موضوع رعاية اهللا    ، تفي
  .م العالم الذي حولهَيعن معايير وِقمؤمن يجد نفسه بعيدا 

  
ة،  لم يكن مع الفتي       دانيآلأن    انتباهنا اآلن،  مما يسترعي  ، اذا وال نعرف لم  ان الثالث

ك الوقت          . ن آان هناك الكثير من االفتراضات      وإ ان في ذل ن آ اذا  ؟ال أحد يعرف أي  وم
د ذُ   ،"عبد نغو "و" ميشخ"و" شدرخ"طت األضواء على     تسلَّ ، واآلن ؟آان يفعل  روا   وق آ

سفر   ذا ال ي ه رات ف دة م ع أن ،ع آل "م ارزا" داني ان ب يهم أ،آ ن اآلن عل وا  لك ن يقوم
  .هم الخاص بهمروبد
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دَّ    حاح الثالث سجَّ  إن األص    ان  ل آيف تح الم            ى الفتي وى رجل في الع ة أمر أق  ؛ الثالث
ضبوا اهللاىحت اء ف . ال يغ ان أغلَ إرض اتهم اهللا آ ن حي دهم م اال  .ى عن وا مث ذلك أعط وب
  . إيمانهمحفظ و،اهمل اهللا ونجَّ لذا تدخَّة؛جوهر التقوى الحقيقيل

  
ن األمر األساسي   إ" :ال وهي  أ، انتباهناعيا مالحظة هامة تستر  آما تجدر بنا أيض   

ة   ،في هذا األصحاح  اة المعجزي يس النج رب     فكّل؛" ل ؤمن بمعجزات ال ا ن ق في    ،ن ا نث  آم
ه من األموات         ، و قدرة اهللا  ام ابن ه أق ؤمن أن ذي سُ    .ن ذا   جِّ إن الخالص العجيب ال ل في ه

ا   ،س أهم ما يجب أن نالحظه     لكن ذلك لي  .  يمأل قلوبنا بالتبجيل هللا    ،ألصحاحا  يلفت   إنما م
ا  ان جُ انتباهن ة فتي ضوا   رِّأن ثالث را ورف وا ش وا أن يفعل ستعدُّ .ب م م وا  إنه ون أن يقطع

و  ،ل نتيجة رفضهم  تحّملون  عالقتهم مع آل الناس ومستعدُّ     ى الموت     أدَّ حتى ول ذا إل ى ه
ا       لن يفعلوا  . الخطأ هو الخطأ   .ال يعرفون الحل الوسط   . بطريقة شنيعة   ما يغضب اهللا مهم
ت العاقب  ن ي.ةآان ا  تحمَّ ل راب منه ة أو االقت وا الخطي ن.ل ذه    ونح ى ه ه إل ا أن ننتب  علين

  .ة في عالم وثني، حيَّت الشهادة هللاَظِف آيف ُحًدامنا مجدَّ فهي تعلِّ؛النقطة
  

 يجب علينا أن نسلك ، في أوساط معادية،ين صادقين هللاصخِلإن أردنا أن نكون ُم
  ." نغودعب"و" ميشخ" و"شدرخ"في طريق 

  
دما تصطدم قوة جبارة بجسم ماذا يحدث عن: " قديم هذا األصحاح حل للغٍزفي
  "؟ثابت

  
عندما  وسنرى ماذا حدث ،ضون إلى قوة جبارة يتعرَّ،أمامنا اآلن ثالثة أجسام ثابتة

  .اصطدمت هذه بتلك
  :ارة القوة الجبَّ

  .7 – 1عداد  وهذا يتضح في األ،م ارة التي ال تقاَو هو القوة الجبَّ،الملك" نبوخذ نصر"
  

  ؟لماذا ندعوه آذلك
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نحن ال نعرف ( وعزم على صنع تمثال عظيم ،لبداية عندما انتفخ آبرياء الملكتأتي ا
 ،)بأنه رأس الذهبالملك " دانيآل"ل ذلك التمثال، ربما بعدما وصف ِمبالضبط متى ُع

وا خّريية، أن مبراطور اإل من سائر أقطار،ودعا جميع الشعوب واألمم واللغات
  .ويسجدوا للتمثال

  
تماثيل استعراضا  أن ينصبوا ال،ينيشائعا بين ملوك البابليين والسورلقد آان   

غلب الظن أن التمثال الذي وأ. ي الوقت ذاته تخليدا وإجالال لهم، وفلقدرتهم وعظمتهم
سه فقط، بل في ، فلم يكن يفكر في إجالل نفآان على صورته" نبوخذ نصر"صنعه 

، ى بالذهبغشَّ آان ُم.ع التمثال بتكاليف جاوزت الحدِنوهكذا ُص. إجالل آلهته أيضا
" دورا" ونصبه في سهل  وعرضه تسعة أقدام فقط،،وآان طوله أآثر من تسعين قدم

  ."لباب"في والية 
  

ـ     مة اآلرامية التي تُ   إن الكل    دادا مسطحا من ا         ،"سهل "رجمت هنا ب ي امت سة   تعن لياب
ال  ين الجب صب. ب ط ه  ن ال وس ستوي  التمث سهل الم ه،ذا ال ن    وحول عة م ساحة شاس  م

سطة ة؛،األرض المنب ال عالي ا جب ى جانبيه ان ُي وعل ال آ ل أن التمث ذا من المحتم ى َر ل
ى سطحه المُ          ، بعد عدة أميال   لىع شمس عل سقط أشعة ال دما ت شَّ  خاصة عن ذهب غ  ،ى بال

ابلي     ًيوتمشِّ .منذ لحظة شروقها حتى غروبها     د الب ا    ب الم  رتَّ  ،ا مع التقلي اال عظيم ك احتف ل
ه        آان احت  .لتدشين التمثال  ائال    ،)3 ،   2عدد ( فاال لم ير أحد في العالم مثل ان الحشد ه  .وآ

ة   ال الدول ار رج ى آب د أت سفر رُ (لق ا ال شرح لن ةَتوي ن) بهم المختلف اء م ل أرج  آ
  .له أروع من أفخم تتويج للملوك الموآب آان بكامإن. ية البابليةمبراطوراإل
  

اد           ؛د تصريحا هاما   نج 4في عدد      ل صرخ من بصوت   ، ففي مقدمة ذلك الحشد الهائ
ال ًا ُم،ع ذي ال يُ علن ي ال وم الملك ٌدعَف المرس هى أح م    . من ل األم ن آ ع م ان الجم د آ  فق

ة  سنة المختلف ن ،واألل اء اإل  م ل أنح ة مبراطورآ ة الروماني ا ت.ي ا   وهن در بن ارةج  اإلش
ة الخاصة يقى  للللمكان ى آالت الموس ازفين عل أنه ،ع ك   ش ي تل و حاصل ف ا ه أن م م ش

  .المراسم
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 وهذا ليس ،ت آالت فارسية ضم15َّو10و7و5اد واآلالت التي ذآرت في األعد  
ما من فُه) لمزمارا(و) البوق(أما . آانت من الجيران القريبة" فارس"بالد ف ؛غريبا

 ونرى .سيقيين آانوا من اليهود المسبيين وهذه تشير إلى أن بعض المو،اآلالت السامية
لك في ذ" بابل"ها آالت يونانية؛ وذلك ألن  وآّل،)السنطير(و) الرباب(و) العود(أيضا 

  .على مدى قرن من الزمان" اليونان"الوقت آانت لها تجارة مع    
  

سان  ،وآان أمر المنادي يقول بأنه عندما تعزف الموسيقى          ا  – يجب على آل إن  آائن
  .ذلك التمثال المنصوب ساجدا ل أن يخرَّ–من آان وأينما آان 

  
د نُ      : لكن هناك شيء علينا أن نتذآره      ،راالعدد السادس يبدو محيِّ      صب  فهذا التمثال ق

ك    ،ود يعني عدم الخضوع لكلمة الملك     ، وعدم السج  هتهلإلجالل الملك وآل   ة   وفي ذل  خيان
  .قدة نار متَّأتونوت المرعب في  عقابها الم،له
  

ال       ل   ،إن السجود لهذا التمث ة من             ال يمث ة العريضة الوثني اس في     مشكلة لألغلبي الن
ة مبراطوراإل ة البابلي وَ ؛ي سجدون لألق م ي ام  ،ى فه وا أم ونهم انهزم ل" ولك ة ،"باب  فآله
  . ال يعترفون بها ويسجدون لهاَم فِل؛أقوى من آلهتهم" لباب"
  

رب ؛ن ليست لديهم مشكلة في ذلك يحتى اليهود المسبيِّ     سوا في   ، فقد عصوا ال  وانغم
اد عن ممارسة       وتحذيراتهم باالب   ، أهملوا آلمات األنبياء الصارمة    .لوثنية لعدة أجيال  ا تع

يم   شر العظ ذا ال ذهبي  ؛ه ال ال سجدوا للتمث شكِّ، ف ك ل  دون أن ي ز   ذل رد وخ ديهم مج ل
ان تجري ف          ر،الضمي ادة األوث ائهم   فأصبحت عب س  .ي دم سالما       است ك است لموا ألمر المل
  . أو ضررأذى أي عن وابتعدوا ،نفسهم بالموتبوا الحكم على أتجنَّ ف،شامال

  
 وعالمة  ،ة لم يراعوا أمر الملك    ة تقيَّ  بقيَّ – في عداد ذلك الجمهور العظيم     –غير أن     

  .لهم عالقة بعبادة اآللهة الزائفة أنه ليس ،صين هللاِلْخاستمرارهم ُم
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ة وصيَّ        َبَع   ان الثالث ام الفتي ر         رت أم اموس، واعتب ى في الن وا أن ال شيء     ة اهللا األول
ن ُح م م مأه رب إلهه وَّ،ب ال م وق سهم وعقله بهم ونف ل قل ن آ ضوا  .تهم م د سبق ورف لق

ا قُ  شجاعة طعام اندِّب ه لألوث ا  ،م من د منه ام واح وا أم ف ينحن ى  ، فكي ازالوا عل م م  وه
اعتزلوا عن   . هي التي يجب أن تطاع     ،أعلى وأعظم  إيمانهم أن هناك قوة      إيمانهم ثابتين؟ 

اقين م  وأص،الب ط البحوا ه ي  فق وت ف صيرهم الم ان م ى وإن آ ين، حت ونمختلف ار أت  ن
  .متقدة، فالخطأ خطأ، وال يمكن أن يرتكبوه

  
  ."واقفيننبقى  نحن ليرآع الجميع ودعونا" :آان شعارهم  

  
ان   ن الزم ا م دى عشرين قرن ى م ر الم واأل،عل تبدادية تجب ة االس ى  ؤمنيننظم عل

 ث القرن العشرين؛  ق هذا على أحدا   ويصُد . الموت  وإال ،الخضوع لتلك األوامر الشريرة   
بالد     ن ال د م ي عدي طهاد    فف ن االض اني م عب اهللا يع د ش ي   . نج عون ف رون يوض آثي

سيحيين يقاسون     . سند إليهم أحقر الوظائف في المجتمع    ت وآثيرون   ،السجون م من م وآ
ات   ويموت ، يصرخون تحت اآلالم    ،اذوا قهرً  ِخ الذين أُ  ،حسرة القلب على أطفالهم    ون ميت

نيعة سلطات ،ش ر ال ضعوا ألوام وى  ، إال إذا خ اة التق ن حي التوقف ع اء  ، ب ك بإعط  وذل
  .ى هللا وحدهعَطالحكام المكان الذي يجب أن ُي

  
ا ال يُ    رين من ذه  إن الكثي ورا آه وا أم ات  ،قاس ر أن آلم موئيل راذ"  غي وردص  رف

Samuel Rutherford" ، ا ي آذانن ردد ف زل صداها يت م ي دخل: " ل ن ت ى ل دوء إل  به
  ."ليب بدون صراع وص،السماء في صحبة المسيح

اذا ال  ": ، وآثيرا ما قالوا لنايضغطون علينا آي نشارآهم آثامهم الناس من حولنا       لم
  "تفعلون مثلما يفعل اآلخرون؟ لماذا تختلفون عنهم؟

  
سكروا م       يحثُّ مؤمنينآم من شباب       ل         هم األصدقاء أن ي م، أو يمارسوا الجنس قب عه
  !!واجزال
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ا هابطة     ،ون يسرق ، تجعلهم الضغوط يكذبون   مؤمنينآم من      شاهدو ، يقرأون آتب ن  ي
  .برامج تلفزيونية وأفالما نجسه

  
ام أصبحت تُ    ن آث م م ضائلمَتآ ا ف رب،دح وآأنه وم ال ال ي الإ و، آإهم دار الم  ،ه

  . واآتساب الثروة بالغش،والمقامرة
  

ة تحت  لقي القصائد الغنائية المنحطَّ ُي، أن ت خطية عندما يسمح المسيحي لنفسه     أليس  
  .األضواء الالمعة

  
ه      ينتظ، نار خاص به   أتونإن للعالم      ادة أوثان ى عب ك   . ر من ال يوافق عل ا يجعل ربم
  . يسخر منك الجميع،الهَم ُم، منبوذا،راَقحَتُم
  

  ..ال تهتم
األمر   ؛ف عن العصر    والتخلّ ،همهم العالم بضيق العقل    يتَّ ،فكل الذين يخافون الرب     

  .ة من هم حولهم من مودَّ،الذي يتسبب في حرمانهم
  

ار جَب فُي،م أن هذه الضغوط ال تقاَو،عديد من حديثي اإليمان  يبدو لل     :رون على االختي
اوِ        ى ويحصلون عل  ؛فإما االستسالم  دوا آل      ما حصل عليه اآلخرون، وإما أن يق موا ويفق

  .شيء
  

  ".عبدنغو"و" ميشخ"و" رخشد"ع أمام ِضآان ذلك هو االختيار الذي ُو  
  

   :ثالثة أجسام ثابتة
داد     ا األع ن  18-8تخبرن ة  ع ة الثالث ف الفتي ر   ،موق ار المباش ذا االختي ال ه  ، حي

ة      . الموضوع أمامهم  ار الثالث ان اختي ا آانت العواقب      ، أن يرضوا اهللا    لقد آ م     ؛ مهم ذا ل  ل
  .يراعوا أمر الملك

  



 7

  .ل ثالثة أجسام ثابتة تقاب،وهنا نرى القوة الهائلة لقرار الملك  
  

داد    ر هذا المشهد الذي سجَّ     دعنا نتصوَّ    ل    :12-8لته األع ارة   ّو وجَ  ، الحشد الهائ اإلث
اس      فتُ ؛ الموسيقى وهي تعزف      ،والتوقع ر مشاعر الن ال        فيخرّ  ،ثي ع ساجدين للتمث  الجمي
  .العظيم

  
ين      ،وهناك في وسط هؤالء جميعا       ازالوا واقف ا،        . نرى ثالثة م د يحدث أحيان اء   ق أثن

اقون ،اجتماعات الكنيسة، أن نرى بعض األشخاص واقفين       والشك أن  ، بعد أن جلس الب
ك      " عبد نغو "و"  ميشخ"و" شدرخ"لقد آان موقف    .  تتجه نحوهم  األنظار أوضح من ذل
را ينمبراطورشعوب اإل. آثي ازالوا واقف ة م ع، لكن ثالث ا ترآ ة آله ط آانت . ي ة فق ثالث

  . عندهم الجرأة ولم يرآعوا
  

ادة               ،في األصحاح األول     شترآوا في عب  ربما ذاع الخبر عن هؤالء الثالثة أنهم لم ي
د حلَّ   ولكن في هذا   ،ناألوثا ر    .تاألصحاح يبدو أن نهايتهم ق ا أسرع أن وصل الخب  ، فم

ياء طيِّ       الشك أن  .  على ألسنة الجواسيس الماآرين    ،إلى الملك الطاغية   اك أش ة  ه آانت هن ب
رة ن،آثي ال ع م يحدث،  لُت،هم يمكن أن تق ذا ل يئا من ه ة، لكن ش ك التهم ول تل بطل مفع

  .مبراطورعلن رسميا أن الثالثة لم يجعلوا اعتبارا ألمر اإلوُأ
  

ك   ى وجه المل ال عل دا االنفع ة،ب أمر بإحضار الثالث دماء؛ ف تقن بال " شدرخ ": واح
   "!؟هل حقا: "ألهمأتوا قدام الملك س ولما ."عبد نغو"و" ميشخ"و
  

 وطلب أن يعطيهم  ،يحتفظ بهؤالء الفتيان النبالءأن  -إن أمكن-" بوخذ نصر ن"أراد    
  "؟هل حقا" . آما يفعل العالم حولناإنه يطمئنهم،. )14(فرصة أخرى

  
م   ول له ه يق تالوقت إن ": آأن م يُف وقفكمل ر م د، ويمكن تغيي تم اآلن  "،" بع إن آن ف

اي وا            رن والن سمعون صوت الق دما ت ا   مستعدين عن ود والرب ار  ب وال  لع  ،سنطير والمزم
ه        إلى أن تخرّ   ،وآل أنواع العزف   ذي عملت ال ال سجد    . وا وتسجدوا للتمث م ت  ففي   ،واوإن ل
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ون في وسط      ْلتلك الساعة تُ   ون ق ار المتَّ أت دة  الن دي       . ق ذآم من ي ذي ينق ه ال  "ومن هو اإلل
)15(.  
  

ه          ءإن العالم بداخله شي      رى شعب اهللا مع ى      ، وهو   يجعله يود أن ي دا عل   حريص ج
ع الم  ه ؤمنينأن يقن وا مع ق أن يتحمَّ  .  أن يتوافق الم ال يطي ذين ال  َيل وْعالع ك ال  أولئ
  .ة الناس يحاول أن يقنعهم بأن يكونوا آبقيَّ، وقبل أن يهلكهم،يتوافقون معه

  
   .الذين ال يسجدون لما يسجد هو لهر من أولئك العالم متحيِّ  
م         ستطيع أن يفه ديهم قِ       ،العالم ال ي ى       .همِ َيم تختلف عن قِ     َي أن أولئك ل سخط عل ه ي  إن

 وإن لم   . ويبدأ في إقناعهم   ، ويحبونه أآثر من أي شخص آخر      ،ىَرالذين يعبدون إلها ال يُ    
  .اإلقناع والعقاب وسيلة من وسائل ، يعاقبهم،فلحُي
  

ذا األصحاح         " نبوخذ نصر "نجد     ان في األصحاح          الملك غاضبا في ه ا آ ر مم أآث
ى؟   " نبوخذ نصر   "الثة على رفضهم االعتراف بأن      آيف يتجاسر الث   .السابق ! هو األعل

ة أخرى،       إن لم يعترفوا بسيادته بتلك الطريقة،        ون بطريق  أال وهي    فسوف يجعلهم يعترف
يُ    المتَّ توناألف . قدة النار المتَّ  أتون د س ة        ق وة الحقيقي ن توجد الق اهم  بمجرد أن أ   و .ظهر أي لق

  !صهم؟ان باستطاعته أن يخلِّمن هو ذلك اإلله الذي آ، تونالملك في األ
  

ك؛   عجيب أمر    ؤخَّ            هذا المل ذي أدرك م ك الرجل ال ه ذل رب في         ًرا إن يادة ال وة وس  ق
  .مها الدروس التي سبق وتعلَّيِس في غضبه َن،)47عدد(األصحاح الثاني 

  
سان ع   ه   اإلن د عقل ضب يفق سه للغ رك نف دما يت د   ،ن تخدم التهدي ل اس د العق ن فق  وم

  !!عوضا عن التعقل
  

دد   ي ع ا سبب وصف 16ف درخ" يكشف لن شخ"و" ش و"و" مي د نغ سام " عب باألج
 :بمعنى ". عن هذا األمر   ال يلزمنا أن نجيبك   " نبوخذ نصر "يا  : "لقد أجابوا الملك  . الثابتة

ذهب     ، وليس لدينا دفاع   ، وهي صحيحة  ،نعم، لقد صدرت االتهامات     ، ولم نسجد لتمثال ال
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ا  أتونوإن طرحتنا في     ده ينجِّ       ر، الن ذي نعب ا ال ا،            ،اين  فإلهن شيئته في نجاتن م تكن م  وإذا ل
صبته        ذي ن ذهب ال ال ال سجد لتمث ك، وال ن ا المل ك أيه د آلهت ا ال نعب ا أنن يكن معلوم . فل

  ) .18-16(سنستمر في رفضنا لفعل تلك الخطية التي تأمرنا بها 
  

   !اإليمان يتكلم
و     .صال إن آانت هناك ثقة في الخ      ،لسجودمن السهل رفض ا    ة واثق ن  الرجال الثالث

ال       ، حتى وإن لم يخلصوا    ، ثابتا إصرارهمآان  . في الخالص  دا للتمث  . فإنهم لن يسجدوا أب
  .هكذا يتكلم اإليمان الورع

  
مهمتك أن   ""C.H.Spurgeon" من آلمات    ،ك مبدأ عظيم في الحياة المسيحية     هنا  

  ". اهللافي يد والنتائج ،تعمل الصواب
  

سئوليت سئوليتي وم و م صواب، ول ل ال سمواتك أن نعم ا ال ا أن .انطبقت علين  علين
  .نتبع تعاليم المسيح مهما آانت العواقب

  
  !  ماذا بإمكاننا أن نعمل في العواقب؟،أيها السادة: لقد نتساء

،  آن عادال وال تخف     .صا للحق ِلْخ ومُ ن أنت مطيعا لسيدك،    وآ ،دع السموات تسقط  
  .في يدك وليست إن النتائج مع اهللا،

  
شخ "و" شدرخ "هذا المبدأ الكتابي قد تحقق في         دنغو "و" مي ا نحن أن     ،  "عب وواجبن

 والعواقب   ، فهذا شأن اهللا   ،نايذآء وإن آان عملنا يسبب إ     . ال أآثر وال أقل    ،نعمل الصواب 
سرّ    دَ إن.  لكن الواجب في أيدينا نحن     ،في يديه  ا آلَّ ،هورنا في الحياة أن نعمل ما ي ا   مهم فن

  .ت النتائج ومهما آان،ذلك
  

شخ"و" شدرخ"عاش  وع"و" مي د نغ دأ" ب ذلك المب م .ب ل أنه ن قب ط م م يحدث ق  ل
الم     يار ب، ولكن عندما يكون الخِ    "بابل" ملك  أغضبوا   وى رجل في الع وا أق  ،ين أن يطيع

  .وبين طاعة اهللا السرمدي، فهنا طريق واحد فقط يسلكوه
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ا        أسوأ ما يمكن أن    دينا    و . يصنعه بنا العالم هو أن يقتلن ا أن ل ا يريحن ا  إحساسا م  بأنن

وتس اجال،وف نم ال أو ع ل اهللا، إن آج وف نقاب ن ا، وس هداء   فم وت ش ضل أن نم ألف
  .وبينرُعر في الدنيا ثم نقابله َممِّع من أن ُن، ونقابل اهللا في سالم،"صغار السن"
  

ة        الموت        ؛القبر ليس هو النهاي د ب اذا يكون التهدي ذ         باعثً  ، فلم ى عدم طاعة ال ي ا عل
  سوف نتقابل معه بعد الموت؟

  
  !!باع ربنا في هذا العالملنا عن اتِّما أضعف هذا التهديد الذي يريد أن يحوِّ  

  
ذي تأمَّ   ،سة من المؤمنين يمارسون ذلك المنطق المقدَّ      قلَّ   سِّ          ال ذا يف ًا، وه ه مع ا في ر لن
  . عدد آثير أمام ضغوط ذلك العصرسبب استسالم ،لنا
  

درخ" شخ و"و" ش د"مي رروا أال" نغوعب سلمواق ب  ، يست ت العواق ا آان  ، مهم
صواب صوا أ،بفال أ خط ي . والخط صواب صمَّإصرار وف وا ال ارآين ،موا أن يعمل  ت

  .العواقب هللا
  

شهادة هللا حيَّ                 ذي يحفظ ال ر ال وع التفكي الم، وإن تخلَّ        هذا هو ن ذا الع ه؛    ة في ه ا عن ين
  .فسوف نفقد القدرة على الشهادة والتأثير فيمن حولنا

  :ت القوة الجبارة بثالثة أجسام ثابتةقلقد الت
  .)ال(افعلوا هذا، فكان الرد : رهاأقوى قوة في العالم أصدرت أم -
 .ن يتراجع عن الطريق الذي اختاره ل،الملك" نبوخذ نصر"  -
 .وا عن موقفهمحلم يتزحز" عبد نغو"و" ميشخ"و" شدرخ" -

  
  ماذا إذن تكون العاقبة؟

  .30-19تخبرنا بذلك األعداد 
  
  



 11

  
  

  ؟ماذا حدث 
ان الثالث    بابرة القوة في جيشه، فقيَّ    ر الملك ج  أَم   وهم في         دوا الفتي رأي، وألق ابتي ال ة ث
اة         . وفي النار حصلوا على النجاة     .النار  في   ، يلزمنا هنا أن نالحظ أنهم حصلوا على النج
  . وليس من النار،النار

  
أن يحْ  وفي ثورة غ،)19(رت منظر وجهه إن شدة غضب الملك غيَّ    وا  ضبه أمر ب م
  .ىحَم سبعة أضعاف أآثر مما آان معتادا أن ُي،توناأل
  

رفض    دما ت ة عن رارة المالتقيَّالبقيَّ دا لغضب األش د ح ن .ساومة؛ ال تج ا م أنتم ي  ف
رب    النار من أ   أتونوا في   لَقتقولون أنكم مستعدون أن تُ     ك         ،جل ال درآوا أن ذل  يجب أن ت

  .لونآثر جدا مما تتخيَّى سبعة أضعاف أحَم سوف ُيتوناأل
  

ذ نصر"ع توقَّ   شقِّ" نبوخ ة المن أن مقاوم شه ب ي جي وة ف ابرة الق أمر جب ة، ف ين الثالث
وا وِثُي ة    ق ود قوي ة بقي ان الثالث داد  ،)20(الفتي ي األع ة    23، 21 وف ان الثالث رى الفتي ن
  .تون إلى قمة األ،يدين في مالبسهم الرسميةَق ُم،لونحَمُي
  

ضيفون من خ           ،ر الضخم، وفي جانب القاع    د آالقِ تونآان األ    اب ي اك ب ان هن ه   آ الل
ود  ة آانت مفتوحة   .الوق ه البقيّ     ، لكن القم وا إلي ذي حمل ةة  وآانت هي الموضع ال  ،التقّي
ه  ي األأومن وهم ف ونلق اع األ ،ت ى ق ب إل ي اللهي سقطوا ف ون ف ديدة. ت ران ش ت الني  ،آان

ة في األ       يلِقوبعد أن أُ  . ان لهيبها قتل الرجال الذين رفعوا الفتي      لدرجة أنَّ  ة فتي ون  الثالث  ،ت
ة    ،رآهم الذين نظروا   سقطون مقيَّ    ، من الفتحة الجانبي وة؛    ،دين ي م وال ق وا   ال حول له  فظن

ابرة خارج األ          ون أن النار التي قتلت الجب د وأن   ،ت ل   الب شخ "و" شدرخ " تقت د  "و" مي عب
  ."نغو

  
  .ظن الجميع أن هذه هي نهاية رجال اهللا
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ة    لن يرى .إنها ليست أبدا نهاية أناس اهللا . ظن هكذا ن يُ من الحماقة أ   ة للبقي العالم أبدا نهاي
  . قد يكون عددهم صغيرا، لكنهم لن يزولوا أبدا.التقية

  
شير    ا "ي فر الرؤي الم  " س ذا الع ى أن ه سيحية   ،إل سة الم ة الكني شهد نهاي وف ي  ، س

  !! ولن يجدوا،سقت الذي فيه يبحث الناس عن آنائسيأتي الوو ،مةآمؤسسة منظَّ
  

ي   ى الحقيق ك هو المعن يس ذل تنتهي،لكن ل سيحية س سة الم أن الكني  إن شعب اهللا . ب
  .ربنا حتى لحظة مجيء ،سيكون هنا على األرض

  
ى    اأ"انظر إل وم،" لباني سة الي ة عن الكني ة مرئي ة عالم اك أي د هن ك أن تج  ال يمكن

ة         ة مرئي ا    ،المسيحية، آما أنه ليس هناك عالم ان ل   أنه ة          آ ك األم ى تل أثير عل ا أي ت  ال  .ه
ا  ة فيه ة مكتب ي أي د ف م اهللا  ،يوج ل اس د يحم اب واح إلزدراء – آت وى ل د – س  وال يوج

ك  ،   على أي قبر   عالمة صليب واحدة   ؤمنين          ،ومع ذل د من الم اك العدي ازال هن ذين   ، م  ال
ستط   . ون المسيح يحّب م ت ة      ل ة أنظم ستأص ع أي ى بقيَّ     .لهمأن ت  ة ال أحد يمكن أن يقضي عل

  .شعب اهللا
  

ان     أن يسمعوا صرخات ضعيفة ص     ،وحاشيته" نبوخذ نصر "ع  لقد توقَّ    ادرة من الفتي
ة رو ،الثالث ط ا  ا وأن ي صهر وس ا تن ر   جثث ي األم ب، وينته ردون    ،للهي ى متم ال يبق  ف
ك    " بابل"  في    ويصبح الجميع  ،منشقون ال       ،مطيعين ألوامر المل  ويخرون ساجدين لتمث
  .الذهب

  
ل آل        ،لكن   ه مث ذي    مثل د دبَّ    األشرار ال اس اهللا       ن ق د ضد أن نبوخذ  " رأى   ،روا المكائ
صر َر" ن ا أراد أن ي ر م ار َح.ىغي ا أث ن مقْي رأى م ز م ه يقف ه؛ وجعل درت صرخ ه،ع  وي

  "قين في النار؟وَث ثالثة رجال ُملِقألم ُن": شادهنم
  .نعم ثالثة -
 !آيف ألقيتموهم؟ -
 .قينوَثلقيناهم ُمأ -
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 وال أثر   ، وما بهم ضرر   ، يتمشون في وسط النار    ،ينها أنا ناظر أربعة رجال محلول      -
 .لطبيعةا ى منأسَم ومنظر الرابع ،للقيود

  
ن  " فقد دعاه ،ن تعبيرتيح له ِم حسب ما ُأ،ف الرابع َصَو" نبوخذ نصر "ال شك أن     اب

سمِّ       ."اآللهة ذي ت ة الموثَّ  وواضح بالشك أن الشخص الرابع هو ال ه  ق يه الترجم ن  إ"ة أن ب
  ).25" (اهللا

  
ح إ دس واض اب المق ي أن ،ن الكت ن اهللا" ف ى األرض " اب ر عل د ظه ة  ،ق ي الهيئ  ف

دة مرات     شري             ،البشرية ع ا في جسم ب ل أن يجيء بينن ا يوصَ    ، قب ا م ك    وغالب ف في تل
سد  ل التج ورات قب ه ،الظه الك " بأن ربم الك"أو " ال وين" (الم ذلك ال ؛)16: 48تك  ل

  ".مالآه أرسل إلههم إن: "قائالر  يشي28 في العدد" وخذ نصرنب"نندهش حينما نسمع 
  

" عبدنغو"و" ميشخ"و" شدرخ"قدة مع  النار المتَّأتونلقد مشى الرب يسوع في   
.  

  
د    يس ببعي ن ل ن زم بق اهللا،م ـ س دا ل رائيل" وأعطى وع م " إس عياءإ"بف وإذا ": "ش

اه       ار فال تغمرك           اجتزت في المي ا معك، وفي األنه ذع       وإذا مشَ   ،فأن ار فال ُتل  يت في الن
  .قوها الوعد تحقَّ) 2 : 43اشعياء" (واللهيب ال يحرقك

  
م      ِر الرجال الثالثة المساومة؛ لُحَلِبلو حدث أن قَ      ان له ا آ از، وم ك االمتي موا من ذل

تحطم شرآتهم مع               أن يتمشّ  وا   ، اهللا وا مع المسيح في وسط النار، وآان يمكن أن ت  ويكون
  .واإلحباط بالفشل اإلحساسب بل ، ليس بالحبال والسالسل،إلى األبد مقيدين

  
از                      ة امتي ان الثالث ال الفتي يالد المسيح في الجسد، ن سَّْير مع   قبل ستة قرون من م ال

وا؛ أصبح         ".ابن اهللا " مع   األقنوم الثاني للثالوث،   شرآة      برفضهم أن يخطئ ار ال م اختب له
  . ذلك االختبار الفريد في آل صفحات العهد القديم تقريبا،مع الرب يسوع
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د  ق أن مثل ذلك يمكن أن يحدث على هذه األرض؟ لو آانوا     آان يصدِّ  من   اولوا  ق ح
يفقدونها، وآانت           أن ينقِ  انوا س د آ اتهم   ذوا حياتهم؛ فبالتأآي ى     ًاجود ستصبح وُ  حي  بال معن

  .دوهاَج لكن باستعدادهم أن يفقدوا حياتهم َو.وبال شرآة
  

اة   . وا النجاة من النار    الفتيان الثالثة لم يختبر    .ال خسارة لمن يرفض الخطأ       لكن النج
  . هو أسلوب اهللا،في النار

  
  .الذين يرفضون المساومة على الشراهللا يعطي تعزيات وفيرة ألوالده   

  
ل آل           ،نيينأي تأثير آان يمكن أن يترآه هؤالء الثالثة في الوث            وا مث م انحن  إذا ما ه

ى الجمي     لكننا رأينا    !!ال شيء ! الباقين؟ ذهول عل م ي ،عالدهشة وال ا يحدث    وه ابعون م  ،ت
ون جانب األ   في    خالل الفتحة التي   ى تمَ          .ت ون شهودا عل شقّ  شِّأصبح الوثني ين مع   ي المن

  .ىأَذأي هم ْبِص آما أنهم شهود على أنهم لم ُي،المسيح وسط النيران
  

نهم آمن     نحن لم نقرأ أ      دا م اع عن اهللا      لكن يكفي  !!ن واح ديهم انطب ه صار ل  م ل ، أن
  .همينسوه مدى حيات

  
وم الع     ك الي ة ذل ي نهاي ه ف ديث آل ان الح ه  آ ن إل يم ع درخ"ظ شخ"و" ش " مي
شع         تكن هناك    لم ".عبدنغو"و ال الب ضا عن           . آلمة واحدة عن التمث ان الحديث أي ا آ  آم

ران       سهم          دون أي    ،خروج المؤمنين الثالثة من الني ى شعر رؤوسهم ومالب ر عل م   ،أث  ول
  .تكن فيهم رائحة دخان

  
  . آل عبيده سالمون، إله!!ظيمله عإيا له من   

  
 حياته، لكن   د دون أن تتجدَّ   ،هحاِل آَ إال أنه بقي   ،"نبوخذ نصر "استولت الدهشة على      

م       يئا هيِّ    تأحداث ذلك اليوم ل ه  كن ش ا علي ة التي     . ن رة الثاني ا الم ا  إنه ى    فيه رب إل وده ال يق
  .معرفة صريحة عن اهللا
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ول " في    تمََّتة   آنت أقرأ دراس   ،أثناء آتابتي لهذه الصفحات      انجلترا " ليفرب  وقت   ،ب

ؤمنين من أمّ           –أن آان آثيرون     ر الم ى من غي ا حت يئا     –تن درآون ش م يكن     . عن اهللا    ي  ل
ة    فًاَرعَتغير أن اهللا آان ُم ، الخالصياإليمان، للرجال وال للنساء عامة   اة األم  .به في حي

ا     ، حتى من غير المؤمنين    ،عشرات األلوف  شكرون     آ يذهبون بانتظام إلى أم ادة، ي ن العب
ام،  ى الطع رب عل وم ال ون ي ضون،يقدِّس سكروا  أن يحِل يرف ذبوا أو ي وا أو يك  ،ف

ذ  ى ال رية ويعترضون عل اة األس ويض الحي اولون تق امرون،ين يح املون ، أو يق  أو يتع
داع  الغش أو الخ ى الخ         .ب صلوا عل د ح اس ق م أن ك ألنه ن ذل م يك ن ألن  ،الصول  لك

ة عن اهللا    د  ،انطباعات قوي اديء     فرت ُح ق ك المب ة   في ضمائرهم، وارتبطت تل  األخالقي
  .ارتباطا وثيقا بإحساس تلك األمة عن اهللا

  
ر من    إنها في الحقيقة ت  .ك اليوم لم تعد آذل    المملكة المتحدة إن     نحرف إلى األسوأ أآث

ل دأ اال.ذي قب د ب ساِو لق سة ت دأت الكني دما ب ون عصريةم؛نحطاط عن ت أن تك  ،  فحاول
  .م؛ فضعف تأثيرها الروحي على الناستساير العال

  
ر     َقال تُ ف ،ن رسالتها ف مِ عندما بدأت الكنيسة تخفِّ      ا ال ي ذِّ   يدم آالم اس مح رة من  ح الن
  .لطانهاتها وُسعجزات؛ فقدت قوَّآر الُمعن ِذ وتوقفت ،جهنم
ر  -رضي اهللا لكل ما ال ُي) ال(إن اللحظة التي يقول فيها أناس اهللا         حتى وإن آان غي
  .عندئذ  سيكون لهم تأثير روحي على األشرار-ح للسامعين يمر
  

ه    نظر إلى م   ُأ   د  :28في عدد     " نبوخذ نصر   "ا أدرآ  أدرك أن   . أدرك من هو اهللا       لق
وَ    ، مالآه، وأن الرب أقوى منه شخصيا      داما، وأن اهللا أرسل   للرب خُ  ه أق  رجل  ى رغم أن
  .دَبْعجدير بأن ُيلقد أدرك أن اهللا أعظم من أي إله آخر، وأنه . في العالم

  
ه     ذا أدرآ ل ه صر "آ ذ ن م يُ ،"نبوخ ه ل يء  إال أن م ش درك اإلدراك :درك أه م ي   ل
  . ولم يؤمن آذلك بالمسيح، أن اهللا هو اإلله الوحيد،الكامل
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 .نة أضاءت بثبات في قلب هذا الرجل        غير أن حقائق معيَّ    ،لم يصل إلى هذا اإليمان      
ل  ان رد فع صر"آ ذ ن ه أصدر مر،"نبوخ ا  أن وما ملكي رفض أو ).29(س ا أن ن يس لن  ل

رب      حِنْنلم يَ . ب أن نتذآر أنه لم يزل غير مؤمن       نقبل ما أمر به، ويج     دمي ال  ، تائبا عند ق
  .ويعترف به إلها له شخصيا

  
ذين يحاولون            ى مر العصور      ،إنه مثل هؤالء الرجال ال ار اآلخ    ، عل ى    إجب رين عل

  .قوةالبعض أنواع اإليمان ب
  

ة          . إلى اإليمان بهذا األسلوب    أتونيإن الناس ال       ه من الفطن  اإلنسان المؤمن فقط لدي
  . يدرك ذلكما يجعلهالروحية 

  
ح آل ما فعله أنه أصدر قرارا يصرِّ . لم يصل إلى هذا المستوى بعد     " نبوخذ نصر "  
ه ه ،في ى إل سوء عل تكلم بال ن ي ل م أن آ در" ب شخ"و" خش و"و" مي د نغ تالُي" عب ل ق  ،قت

  .اويصبح بيته خراب
  

ذا     " نبوخذ نصر "إننا نختلف مع       راره ه رار           ،بخصوص ق ذا الق ا نأخذ من ه ولكنن
ة   ،ه تأثير عظيم في النفوس عن اهللا       فالحدث آان ل   .عبرة رب   وأن األتقياء حفظتهم نعم  ال
  .ية الوثنيةمبراطورت في تلك اإل وشهادة حية عن اهللا استمرَّ،الفائقة

  
هادة حقيق    تمرار ش ذا يإن اس ي ه المة هللا ف دة   ، الع ة واح ى آلم د عل نفس . تعتم  وب

 يمكن أن تبيد بكلمة     ، لعمل شهادة مؤثرة في الذين حولهم      ،آل قوة شعب اهللا   إن   ،الطريقة
  .واحدة

  
ذين               ،)نعم(إن الكلمة المدمرة هي        ة، ويوافق ال ا األشرار بالخطي شير علين دما ي  عن

ذ   . يعبدون اهللا أن يفعلوها    م به أي شخص آخر؛       إنه دون     ا يصبحون آ ة يفق ذه الطريق وبه
  . أو أن يحافظوا على الحق، لفعل أي عمل صالح،تهم وسلطانهمآل قوَّ
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ة     د مواجه ا عن راءاتأم ات إغ ة بثب ة ، الخطي ا ،)ال( بكلم ف تمام الموقف يختل .  ف
ة إن ،آبداي ون ف ار أآيأت ارج األد، الن ون خ ا أن تك ون فإم ع ت صر" م ذ ن  أن ، أو"نبوخ

ة       . ليس هناك طريق وسط    .يح مع المس  تونتكون داخل األ   ر العادي  ، إن مكان الحرارة غي
  .صخلِّن الشرآة غير العادية مع الُمهو أيضا مكا

  
اك    شون هن ذين يم ونوسط األ(إن ال أنهم ي) ت ة ب ستمتعون بالثق دوني  انطباعات ولِّ

  . اهللا في ضمائر أناس غير مؤمنينثابتة عن
  

د شعب اهللا          ،سان يمكن أن يخترعه إن       ، نار أتونليس هناك أبدا       ه أن يبي ستطيع ب  . ي
ك األ ونذل وَّت د يتح ظ بقيَّ  المتق ي يحف رب لك ستخدمها ال يلة ي صبح وس ةل؛ في ه األمين  ،ت

  . في العالماويحفظ حقه حيًّ
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  "نبوخذنصر " ل تحّو
  

  .اقرأ من فضلك األصحاح الرابع
؛ هو "ل نبوخذ نصرتحّو" آان السبب الذي من أجله أطلقت على هذا الفصل 

  .ل في مقدمة األصحاح وورد هذا التحّو،ل العظيم الذي حدث في حياة الملكالتحّو
  

  :قبل أحداث األصحاح الرابع" نبوخذ نصر"
عاب األسرى اليهود في خدمته ته الرائعة الستي عرفنا سياس،في األصحاح األول

ورأينا الفتيان األربعة الذين اختيروا  .يتهإمبراطور في مواقع قيادية في ة، ووضعهمّيالمدن
ألنه آان  ؛نه الملك لهم قد رفضوا أن يأآلوا من الطعام الذي عيَّ، التنشئة األساسيةإلعادة
 وأعطاهم معرفة ، األسلوب الذي أآرموه به بسببهللافأآرمهم  .ما من قبل لألوثانمقدَّ

  . بل وجعلهم أفضل من أساتذتهم، فاقت آل زمالئهم)17: 1(وعقال في آل آتابة وحكمة 
  

" دانيآل" فلم يجد بين الطالب جميعا مثل ،مهم الملك آلَّدة،وعند نهاية األيام المحدَّ  
 أربعة فتيان، في .بل ق ورآهم رجاال لم ير مثلهم من،"عزريا"و" ميشائيل"و" حننيا"و

  ).19: 1(السابعة عشر من عمرهم، وجدهم أحكم من أآبر مستشاريه  
  

 ال بد وأن هذا قد ".يهوه"ون ق ألنهم في الحقيقة يخافون ويتَّ،زوا عن غيرهملقد تميَّ
  ". نبوخذ نصر" في ذهن ،ترك أثرا عميقا

  
 وهذه . بالمؤمنينال يأتي بمجرد االتصالن تغيير أي شخص أ ،ال يوجد أدنى شك

 آما .نون جدا مثلما آان األربعة المذآورن آان أولئك المؤمنون متميزيإ حتى و،حقيقة
 في أسوأ لقد رأيناه. لم يزل وثنيا" نبوخذ نصر"ن إهو واضح في األصحاح الثاني، 

  . بال رأفة، غاضبا، رأيناه منزعجا.الحاالت
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 مما  أن يخبروه بُحلمه وبتعبيره؛لوا في الذين فش،آان غاضبا على أولئك الحكماء
 ال يصدر إال من  أمٌر.بإعدام آل الحكماء الذين في مملكته ،عا في اتخاذ قرارهجعله متسرِّ

  .إنسان غير تقي
  

 بأن مملكة ،ر له الحلم وفسَّ، أن الفضل يرجع آله إلى اهللا،معلنًا" دانيآل"ثم يأتي   
 وحينذاك ية الرابعة العظيمة،مبراطورود اإلألخرى، إلى أن تسفسح الطريق أرضية سُت

  .ستبدأ مملكة أخرى لن تنتهي أبدا
  

؛ استجابة لصالة التقي" دانيآل"ف لـِشما لم يستطع المستشارون الوثنيون أن يروه، ُآ  
، ويعلن ِهِني ِدوإفالسمدى عجز " نبوخذنصر"رأى . دة في صالتهاحالبقية التقّية المتَّ

موجود، وبهذا " يهوه"لقد اعترف بأن .  وتعجبهإعجابهى  مؤآدا مد)47: 2(اعترافه في 
  .م خطوات آثيرة نحو اإليماندَّقَت
  

 وأنه هو اإلله األعظم فوق الكل، لكنه ،إله حقيقي" يهوه"أن " نبوخذ نصر"اعترف   
  . بأنه هو اإلله الوحيد،اإلقرارلم يصل بعد إلى نقطة 

  
  !!  ىلكن العقل البشري سرعان ما ينَس

 ، وبمجرد مرور وقت قصير،مية هائلة ما يظهر لنا الشيء عظيما وذا أهكثيراف  
 في نهاية األصحاح –فهذا الملك الذي آان لديه  . وال يكون له مكان في عقولنا،ريتبخَّ

 ؛ مع بداية األصحاح الثالثاإلحساس يبدو وأنه فقد هذا ،إحساس عميق نحو اهللا –الثاني 
  .در أمره بعبادة هذا التمثال تراه ينصب تمثاال بشعا، ويصلذا
  

إنه يتصرف في تناقض ! نة أن اهللا هو اإلله األعظم من الكل؟علِِة الُمأين شهادته القويَّ  
 إرادته لم تخضع .آلمات فمه لم تمس قلبه. ل مع الحقائق التي اعترف بها منذ قلي،مباشر
  .لكلماته
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يد من الناس هناك العد ال، ف.هذا غير عادي" نبوخذ نصر"ف ال تعتقد أن تصرُّ  
 يسمعون حق اإلنجيل، ويكون له تأثير عميق في داخلهم، يستحوذ ما فعل،يفعلون مثل

 هناك شيء ما ، لكن،، ويصبحون في حذر بما يسمعون ويستأثرهم ويثيرهم،عليهم
 ، يحاولون أن يعيشوا. فينقلبون على أعقابهم؛ يريد أن يكون هذا األمر حقيقة ال،بداخلهم
  . فال يجعلون له مكانا في حياتهم، ليس حقيقة،لذي اعترفوا به مؤخراأن الحق اآما لو 

  
استأجره بجانب مطرقة بخار ل أن شخصا سافر في عطلة، فوجد المنزل الذي تخيَّ  

يلة األولى هرب النوم من عينيه؛ ففي الل عمل لمدة أربع وعشرين ساعة يوميا، ت،صناعية
ث نفس وحد .ة شديدة سريره هزَّ هزَّ،هعد أثناء نوملم يسبق له أن سمع صوتا آالرإذ 

 إال أنه بدأ يغفو ة، ومع أنه ال يختلف في شيء عن الليلة السابق، في الليلة التاليةاإلزعاج
وقبل نهاية العطلة أمكنه .  فنام معظم الليل، وفي خالل أسبوع اعتاد عليها.لبضع دقائق

  .في تلك القرية آل حياتهمالنوم بشكل عادي، مثل أولئك الذين يعيشون 
  

لو أنه  آما ،د له أي تأثير عليه بعد أسبوع لم يُع،إن ما أفزعه بشكل آبير في أول ليلة  
  .لم يكن هناك أي صوت البته

  
 ،عند سماعهم عنها ألول مرة ضون لألمور اإللهية، الذين يتعرَّناستلك هي حال ال  
 وبهذا فهم بما يسمعون، اإلطالقلى يتأثرون عال  يضطربون، لكنهم في النهاية فإنهم
  . ما آانوا قبال أقرب إلى السجود هللا ع اآلنليسوا

  
وبالتأآيد آان على اهللا أن يجعله . في األصحاح الثالث" نبوخذ نصر"تلك آانت حالة   
، لكن دةِق النار المتَّأتون في ، الثالثةينلقي المنشقِّى به إلى أن ُي أدَّ؛إن غضبه الشديد .يفيق
: 3( مقترنة بظهور ابن اهللا بصحبتهم أمام عينيه؛ جعلته يعترف،اتهم المعجزيةنج
ضح أآثر  يتَّ-بأنه اإلله األعظم-  من قبلنطق بهالذي " يهوه"إن اعترافه ب ).29و28
 اإلقرار اقترب من لقد. ص مثلما فعل هو يمكنه أن يخلِّ،اعترف بأن ال إله غيرهإذ  ،اآلن

لى حد السجود أمام اهللا  تفيد أنه قد وصل إ،إشارةذلك لم ترد أية له إال هو، مع إبأنه ال 
  . عنيدا آما آان من قبليق لقد َب.وعبادته
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 assensus وnotitia لقد آان له آال من .رةبعض المصطلحات المعبِّولنستخدم 

   .fiduciaولكن لم يحدث له 
    
ا قد لزم نفسه بملم ُي لكنه ،ه قد سمع الحق وأدرآه على حقيقتهوبكلمات أخرى، إن  
  . لم يعتمد عليه ولم يجعله أساس ثقته.عرف

  
 إليه بشكل غير مباشر  اهللالقد تكلم. تجعلنا نرى طول أناة اهللا" نبوخذ نصر"إن قصة   

ة عنيفة في ه هزَّفي األصحاح األول، وبشكل مباشر في األصحاح الثاني، ثم هزَّ
فتح هللا حتى وقرع ثالثة، إال أن قلبه لم ُي ،وقرع .لقد قرع الرب بابه .األصحاح الثالث

  .اآلن
  

  . الرابع سوف يقرع الرب مرة أخرىفي األصحاح  
 .التهالرب حتى ينزع الباب من مفّص سوف يقرع . نعمة لها سلطانها،إن نعمة اهللا  
  . لذا سيدخله حتما؛"نبوخذ نصر"رر اهللا أن يدخل قلب لقد ق

  
  بعبعد أحداث األصحاح الرا" نبوخذ نصر"

 غييرى نهايته، يمكننا أن نرى مدى التبنظرة فاحصة واعية إلى بداية األصحاح وإل  
  . بسبب األحداث التي وردت في هذا األصحاح؛"نبوخذ نصر"الذي حدث لـ

  
 الملوك أسلوبز إعالن يميِّ – "نبوخذ نصر"بإعالن من ) 3 -1أعداد(يبدأ األصحاح   

  .عالمك نفسه على آل اللَّ َملقد –البابليين 
    
  . أن الرب قد عمل في حياته،ك صراحةولكن العدد الثاني يأسرنا، ففيه يعلن المل  

  
عمل تعني " عجائب"عجزة، وآلمة  تعني حدوث ُم،"آيات"إن ترجمة الكلمة العبرية   
  . له تأثيرات عجيبةآانت ؛عجزي ُمءشي
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 إنه قد عمل شيئا .حياتيإن اهللا العلي قد عمل في ": ائهيقول لقرَّ" نبوخذ نصر"إن   
  ". له تأثيرات عظيمةتآانعجزيا، ُم
  

 ويهتف ،بعظمة المعجزات التي يعملها الربوالعدد الثالث ليس أقل سحرا، إنه يشيد   
  . لآلثار الرائعة التي تنتج عنها في حياة الناس،مبتهجا

  
 ، نلمس فيه تواضعا غريبا، نلمس فيه معنى العبادة الوقورة!ياله من اعتراف مهيب  

 إنه اآلن ال ."ورور فَدملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى َد: "في آلمات هذا الرجل
 ،لكه على الجميع الذي يسود ُم، بل بصفته اهللا الواحد الحق الحي،يعترف به إلها وحسب

  .ويدوم إلى األبد
  

؛ فاعترف به             "notitia"الحق عرف " نبوخذ نصر"منا أن ِللقد َع  
"assensus"ى إلله السماء  وانحَن"fiducia ."في صفوف اآللهة إنه لم يعد يضعه 

  . إنه ال يعترف بآلهة أخرى.األخرى
  

 وما جاء في نهاية األصحاح يؤآد ذلك ،"نبوخذ نصر"د حدث تغيير عظيم لـ لق  
 وبارآت ، عقلي فرجع إليَّ، إلى السماء رفعت عينيَّ،"نبوخذ نصر"أنا  ":بأآثر وضوح
 وملكوته إلى دور ، الذي سلطانه سلطان أبدي،دت الحي إلى األبدحت وحَمالعلي وسبَّ

  ).34" (.فدور
  

 وأشمل قوىتتضمن أ" نبوخذ نصر" آلمات لـ35 ففي العدد ولكن هناك ما هو أآثر،  
 ،بت جميع سكان األرض آال شيءِسوُح: " عن سيادة اهللا في آل العهد القديم،تصريح

ل له ماذا  وال يوجد من يمنع يده أو يُق،ماء وسكان األرضوهو يفعل آما يشاء في جند الس
  ".تفعل
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 فالعدد األخير من األصحاح يحتوي على اعتراف شخصي ،وليست تلك النهاية بعد  
 الذي آل ،م وأحمد ملك السماءح وأعظِّفاآلن أنا نبوخذ نصر أسبِّ": "نبوخذ نصر"بإيمان 

  ".هء فهو قادر على أن يذلَّن يسلك بالكبريال، وَمْدرقه َعأعماله حق وُط
  

 نراه ينطرح أمام الرب ويعترف به أنه هو .لك العابدينتهي األصحاح الرابع بالَم  
ون  ربما يك.ليال على آل من الحماسة والخشوعمن عبادته نرى د. الحق والعدل معا

حقيقة إن ال.  ربما آانت معرفته ضئيلة، لكنها آانت حقيقية.إيمانه ضعيفا، لكنه آان صادقا
  .دل، اختلف تماما، لقد تجدَّ أن ذلك الملك تحوَّ:الهامة هي

  
 فالذي آان ذات مرة شيئا ، شكرا هللا أن هناك تجديدا!عجزيألمر الُمما أعجب هذا ا  
  .لك توجد اآلن حياة روحية في قلب الَم. أصبح اآلن شيئا آخر،ما
  

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

  "نبوخذ نصر"تجديد : أحداث األصحاح الرابع
 اهللا هو الذي األولى،:  نقطتين لهما أهمية خاصة نجدحين نتأمل األعداد التي أمامنا،

آانت آل األمور تسير ن أنه عندما يَّ نتب5و4ففي العددين  ".نبوخذ نصر"عمل لتجديد 
ري األحالم، ولم يمكن ألحد  فاستدعى مفسِّعا؛فِزلما ُمل اهللا، وأعطاه ُح تدخَّام،على ما ير

؟ إن دانيآللكن باعتبار خبرته السابقة، ما الذي منعه من استدعاء  .لممنهم تفسير الُح
ى لو أنه  قد فطن إلى ما عساه أن يكون معنى الحلم، وتمنَّ"نبوخذ نصر"، أن الجواب هو

  .خبره بما ال يريد أن يعرفهلك لم يطلب الشخص الذي سُي لذال يصبح حقيقة؛
  

يدا أن ج" نبوخذ نصر" وقد عرف ،ألدب البابلي، تمثيل الملك بشجرةمن الشائع في ا  
 ، والطيور في أوراقها الخضراء، والحيوانات التي تحتها،لمه آانت نفسهالشجرة في ُح

قطع، وتسقط دما رأى الشجرة ُتوعن. آانت حياة المواطنين الذين تحت سيادته وحمايته
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قد " نبوخذ نصر" أن 17واضح من عدد  .هان وُيلََّذألسفل، عرف أنه هو المقصود بأن ُي
  .أدرك أن اهللا هو الذي سيفعل ذلك به

  
 ال يريد ، فقد آانت حقيقة،بل تجديده أن يواجه حقيقة حالتهق" نبوخذ نصر"لم يستطع   

 ،لمحالم الوثنيين، آمال أن يأتوا له بتعبير للُحري األفسِّ لذلك طلب آل ُمأن يسمعها؛
لمه أنه سوف يخبره بما ال لِع" دانيآل" ولهذا السبب لم يطلب ؛يختلف عما يدور بداخله

  .د أن يعرفهيير
  

ن  ليبيِّ،ولما لم يأت أحد منهم .ه في الترابمع أن الرب سيضع أنَفإنه ال يريد أن يس  
  ذات الحقيقة التي قد بذل،ي اهللابن ليسمع من ؛"دانيآل"ر الستدعاء  اضطَّ،لمتعبير الُح
  . جهده أن يتجنبهاقصاَرى

  
  :لم عن الُح16 – 10وتخبرنا األعداد   
ينما يكون  فأ؛ها إلى السماء إلى أن بلغ علّو، آانت تنمو، وتنمو، وتنمو،هناك شجرة  

قضبوا اقطعوا الشجرة وا: " ويصرخ بشدة،وينزل مالك. اإلنسان يستطيع رؤيتها
  ).14" (أغصانها وانثروا أوراقها وبعثروا ثمرها

  
 ال شيء يبقى !الشجرة الجميلة سوف تتحطم!  الحيوانات والطيور تتمتع بظلهادلم تُع  
  .من نحاس وحديدبقيد دة ى ساق أصلها في األرض، مقيََّوفيها ِس

  
في " رنبوخذ نص"ترك  فسُي،س شيئا بالمقارنة بالشجرة نفسها لي،إن ساق أصلها  
ؤخذ منه  فسُي. بندى السماء، وليكن نصيبه مع الوحوش التي ترعى هناكلََّتْبلَي ،الحقل

 التي تعني سبع فترات ،لب حيوان، وتمضي عليه سبعة أزمنةى قعَطشده، وُيصوابه وُر
  . أم سنوات، ونحن ال نعلم إن آانت هذه شهورا.دةمحدَّ
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ه ره بمعونة ربِّ يفسِّ".نبوخذ نصر"لم ُحتعبير " دانيآل"ن  يبي27ِّ -19في األعداد   
 التي يوشك ، ويندهش من األحكام الثقيلة،لكى الخير للَمإنه يتمنَّ .الذي أعطاه تلك الموهبة

  .اهللا أن يوقعها عليه
  

الملك أيها :  باآلتيلمتفسيره للُح أطاع الملك، وبدأ ،لمتفسير الُحعلن أن ُيده ورغم ترّد  
 ليس .قطع لكنك سُت، عظيماَت وأصبْح، أنت الذي تنمو.شجرة أنت هو ال،"نبوخذ نصر"

  ).24 ( المالئكةتخدمه بل من اهللا الذي ، من مالئكةاهذا أمر
  

  ما الغرض من آل ذلك؟  
  ).25"      ( ويعطيها من يشاء،حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس: "واإلجابة

  
لك آل هذا، فإن ولكنك لن تفقد مملكتك، فبعد أن يحدث : "قائال" دانيآل"ويستمر   

  ".لكب أيها الَم لذلك ُت،مملكتك تثبت لك
طيل فترة اطمئنانك  لكنها سوف ُت،ف حدوث ما في الحلموِقإن مثل تلك التوبة لن ُت  

)27.(  
  

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

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

 ، فعند نهاية اثني عشر شهرا،ج آبريائه هي لحظة أْو،لك الَمإذالللقد آانت لحظة   
أليست هذه ":  وقال لنفسه،ى على سطح قصرهلقي نظرة على مملكته وهو يتمشَّآان ُي

  ).30" (بقوة اقتداري، ولجالل مجدي؟ ،لكها لبيت الُمالعظيمة التي بنيُت" بابل"
    

 ربما ظن أن ذلك لن يحدث .وإذالله بعد التنبؤ بسقوطه ، اثنا عشر شهراىضلقد م  
 حتى وإن ن،عيَّ وفي الوقت الُم، اهللا تتم حسب آلمته التي أعلنهافي ذلك الوقت، لكن مشيئة

  .طأاحسبت التقاويم البشرية أنها تتب
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اريا عظيما؛ ففي آان معم" نبوخذ نصر" أن ، ومن علم اآلثار،نعرف من التاريخ  
د العديد  آما شيَّ، في جميع أنحاء مملكته،ئت المعابد العظيمةنِش ُأ،إشرافه وتحت ،عهده

قة، المعلَّ" بابل" حدائق ، أيضاإنجازاتهومن . هلِكعاصمة ُم" بابل"من المباني الرائعة في 
 مكانا "بابل"آانت .  لوقت طويل من الزمان،د من عجائب الدنيا السبعَعالتي آانت ُت

  .جميال
  

:  ولسان حاله يقول،لك، فمألت قلبه غرورا وآبرياءالَم أثارت دهشة اإلنجازاتهذه   
ع تلك  وقد آنت أنا الذي طوَّ،ة عظيمة لتكون هكذا لقد احتاجت لقوَّ.هاأنا الذي عملُت"

  "هل توجد عظمة مثل عظمتي؟. القوة
  

نا أن الهالك قد عِلوت من السماء ُم ص وآسر قلبه، وأتاُه،م اهللا آبرياء هذا الملكحطَّ  
كناك ويطردونك من بين الناس، وتكون ُس" نبوخذ نصر"لك قد زال عنك يا إن الُم: "حان

م أن  حتى تعَل، فتمضي عليك سبعة أزمنة، ويطعمونك العشب آالثيران،رمع حيوان الَب
  ).32و31" ( وأنه يعطيها من يشاء،ط في مملكة الناس متسلِّالعليَّ

  
د من بين ِر، فُط"نبوخذ نصر"في تلك الساعة تم األمر على : " حدث ذلك فعًالوقد  

 ، حتى طال شعره مثل النسور،ى السماء جسمه بنَد وابتلَّ،الناس، وأآل العشب آالثيران
  ).33" (وأظفاره مثل الطيور

    
 . وأعطاه عقل حيوان، أخذ اهللا عقله.ى لحالهارَث وصار أضحوآة ُي،لك عقلهفقد الَم  

عاش .  المخالب،صله ريش الطيور، وشابهت أظفاره الطويلةطال شعره حتى شابهت ُخ
  .ى الصباح، مثل الثيران تماما بنَدتّلْبفي الحقول يأآل العشب وَي

  
تاله في حروبه بعد قِِ"  نصرنبوخذ" أن ،ون من العالم القديماب وثنّيتَّيخبرنا ُآ  

 على سطح ،م ظهر لفترة وجيزة قبل موته ث، اختفى فجأة،"بابل" ورجوعه إلى ،الكبرى
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المرة األخيرة التي ظهر فيها لمدة هي وآانت تلك .  آي يرى مدينته بكاملهاقصره؛
  .طويلة، إلى أن ظهر مرة أخرى قبيل موته

  
 بينما . باأللوهيةإحساسى عليه  قد استوَلنه إ،ى آخرونداَماب وثنيون ُقتَّويقول ُآ  

  . بمرض غريبصيبق اآلخرون بأنه ُأعلُِّي
  

 وهو مرض يجعل "Lycanthropy"لك المغرور بمرض لقد ضرب اهللا الَم  
 إن .به حقيقة نفسه يتذآر ،ي آافْعم أنه ذئب، وفي الوقت ذاته يكون على َواإلنسان يتوهَّ

صدرون  وُي،فون مثل الحيواندهم يتصرَِّج َت،خيفةالذين يعانون من تلك اإلصابة الُم
  . زهالصوت الذي يميِّ

  
صيبت  ُأ، حدثت حاالت عديدة في الجزر البريطانية،خالل القرن التاسع عشر  

نفسهم أنهم وا أمثل هؤالء ظّن. Boanthropy طلق عليهوُيلمرض ا بإحدى صور هذا
  .تهم تماما ونسوا هويَّ،فوا مثلهم وتصرَّ،ثيران أو أبقار

  
 ؛ عقابا على زهوه وآبريائه؛ اهللا بها أقَوى رجل في العالم التي أذلَّ،إنها نفس الحالة  

  . ويكون سببا في تجديده، يقوده إلى التوبةم درسا روحيًاآي يتعلَّ
  

 تلَّلوه بدهشة وهو يأآل العشب آالثيران، وقد اْبلك من حاشيته، الذين تأمَّد الَمِرُط  
  .ى السماء، وطال شعره وطالت أظفارهجسمه بنَد

  
 الذي ، الرجل الذي لم يعرف المستحيل!؟"بابل"ر أن هذا يحدث لملك من آان يتصوَّ  
 في حاجة إلى شفقة ؛ل له وال قوةْو حتى أصبح ال َحلَِّذ ُأنَظر إليه بمهابة وخوف،آان ُي
  .دائمة

  
 نتائجه الروحية التي رأينا وقد ،آان هناك غرض رحيم من ذلك القضاء اإللهي  

 وأعاد إلى ،قله ورشدهع" نبوخذ نصر" اهللا لـعندما أعاد. 35و34ت في عددي َنوُِّد
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ية خالل مبراطور يحكمون اإل وعاد المستشارون الذين آانوا،مملكته مجدها السابق
إنسانا جديدا معترفا " نبوخذ نصر" عاد . عادوا يقدمون النصيحة واإلرشاد،غيابه
  .، في شرآة مع اهللافترة وجيزة آملك تقّي وحكم البالد ،)37عدد(بإيمانه

  
  .ةإن آل تجديد هو معجز

 اهللا وحده هو . وأصبح اآلن مختلفا تماما،شيئا ما قبل األصحاح الرابع" نصرنبوخذ "آان 
  .ر مثل هذا التغييرمن يغيِّ

  
 بل ، عمل هذا، ال برفع الرجل ألعلىاألمر الثاني الذي يجب أن نالحظه، هو أن اهللا  

  .د اهللا الناس وهكذا يجدِّبخفضه ألسفل،
  

 يكسر المتكبرين .له مؤمنا عاقالر، ويحّونسان المتكبِّاهللا يعمل عمله في نفس اإل  
لقد امتأل الملك بالكبرياء في يوم من األيام، عندما تأمل في بابل  .فيصيرون ودعاء

ه آان ينظر إلى الحدائق والمعابد ت وفي جالل.عة، وانتفخ بشعور الزهو بمنجزاتهالرائ
ذ، وما د، وآل ما يأمر به آان ينفَّوالمباني الضخمة من حوله، فيرى أنه ليس بحاجة ألح

  .يريده يحصل عليه
  

  . وأآل العشب آالثيران،ش في األرضَب عقله وَنَدَق َف،دةوفي ساعة محدَّ  
  

 وجسمه يبتل بندى  – مهما آانت مدتها – وتمر األسابيع والشهور، تمر سبعة أزمنة  
 اث صوتِحد وُيتماما، يتصرفمجنون  فهو في الظاهر :وابتدأ يدرك شيئا. السماء

نه من  يمكِّ،وعي داخلي آافقلبه في ، لكن مازال حيوانا يعتبر نفسه وقد آانالحيوان، آ
ق  األمور التي قد سمعها والتي صدَّ.قة مما قد أدرآه من حقائق في السنين الساب،التحقق
  . وأنه ملك السماء،و اإلله الوحيد فيتأآد أن اهللا ه؛، تعود إلى ذهنهاعليه

  
زم نفسه ل وُي،fiducia ويأتي أخيرا إلى .بح على يقين بأن ذلك حقيقةآلن أصا

ظن أنه  – هو أو غيره من البشر–لو أنه  أنه لن يعيش : أال وهي،بالحقيقة التي اقتنع بها
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ر أن يعيش  فقرَّ؛دور في فلكه هو ولن يسقط ثانية في فخ اعتقاده أن العالم ي.مرآز الكون
عانق اهللا آطفل صغير يعانق  ي،الوسِّه إلى عرش اهللا مَتيتوجَّأن  و،لك الحقيقيخاضعا للَم

 ى ملكوت السموات يمكنه أن يَر، على يقين أن اإلنسان حين يصبح طفال صغيرا؛أباه
  ).3: 18متى(

    
 . في المكان الذي يجب أن يكون فيه آل رجل وامرأة،أخيرا نجد هذا الملك العظيم

 فاستعاد عقله، وعادت ؛خل في شرآة أبدية مع ملك السماءد .ر قلبه تغيَّ. اهللامإنه يسجد أما
  .إليه رجولته الكاملة، ورجع إلى مجده السابق

  
 لم يرفعه إلى فوق، ولكن .ده اهللا هو الذي جدَّ. وهكذا تم تجديده،هَسم دْرها هو قد تعلَّ  

  . في اتضاع أمام اهللا الواحد الحق،أحنى رأسه إلى أسفل
  

  مادرسان علينا أن نتعلمه
 الذي ي،لك القو فمن آان يصدق أن الَم؛يجب أال نيأس من تجديد أي إنسان: األولالدرس 

شارآه البقية التقية في عبادة س ضغوطًا شديدة من أجل أن توماَر ،ى شعب اهللاسَب
وهو  – لكلقد آان من المستحيل أن الَم ، سيصبح هو نفسه في شرآة مع اهللا؟األوثان

وا ساجدين م، أن يخّر. ق605ي عامالذي أجبر من هم في السْب –ى رجل في العالم أقَو
  !ةة التقيَّ يصبح اآلن واحدا من شعب اهللا، واحدا من تلك البقيَّ،للوثن

  
  !!مع اهللا ليس هناك مستحيل 

  
عند أقدام اهللا، يضع نفسه  طفال صغيرا ،أليس عجيبا أن نراه في نهاية األصحاح

  !؟م ملك السماءد ويعظِّح ويحم يسبِّ،دا متعبِّ،المتوسِّ
ب  آثيرا ما نجرَّ.دا، فال نيأس من تجديد أي إنسانموجو" نبوخذ نصر"مادام إله   
ير  يبدون غ، إذ نرى أناسا آثيرين من حولنا؛ من االستمرار في عملنا المسيحيباليأس
. اهللاها أآثر من اهتمامهم بأمور  يهتمون ب،غريات الدنيا يلهثون وراء ُمين،قسِّت م،مبالين

  !! هاذرين علينا بأقوال خبيثة،خريةلونها أو يعارضونها بُسهِمُي ،وحين تقدم إليهم الرسالة
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لم نحن لليأس، ِسدون وآأن من المحال أن تصل إليهم نعمة التجديد، فنسَتْبهؤالء َي  

ى قدرة اهللا  وننَس، أآثر بعدا عن اهللا منهم،ل وجود شخص آخرويصعب علينا أن نتخيَّ
   فمن ذا الذي يصعب على اهللا أن يجتذبه؟".نبوخذ نصر" التي آسرت ،الفائقة

  
 ويستطيع ، أصبح للعيان حقيقة،بلن َقحاال ِم فما اعتبرناه ُم،اهللا ال يصعب عليه أمر  

  .اهللا أن يعمله ثانية
  

 واثقين في قوة الرب ، نستمر لربح النفوس.العمل دون يأسر في ِمواجبنا أن نسَت  
 أحد أولئك الذين يريد اهللا أن ، فلن يستطيع أن يقاومها في النهاية.دص وتجدِّالقادرة أن تخلِّ

   .علينا أن نعمل دون يأس. مه يستطيع هو أن يتمِّ،إن ما نعجز نحن عن عمله. صهميخلِّ
  

 .دوا بعدمه من هذا األصحاح، فهو ألولئك الذين لم يتجدَّأما الدرس الثاني الذي نتعلَّ
ع ِض هو أنك لم تتَّ-غم اهتمامك بقراءة الكتاب المقدسر-  لآلنالسبب في عدم خالصك

 أنه يجب أن ،ي تماماِعأنت َت .ختال في آبريائك َت،با بنفسكعَجلت ُم الِز.بعد بدرجة آافية
.  اإللهي خاضعا أمام العرش، إال أن آبرياءك تمنعك من أن تأتي،تأتي آطفل أمام الرب

  .لكال إلى الَم أن تأتي متوسِّ يمنعك من؛إن إحساسك بأنك شخص مهم
    

 ا لذاتك أنك مادمت محبًّ:لقد حان الوقت لتواجه حقيقة. آتب إليك بأآثر صراحةأإنني 
  ).أن تنكر نفسك(فقد اعتبارك لذاتك َتأن عليك  .لصكَخدون محبة اهللا، فاهللا لن ُي

  
م الله: "لم يكن للعشار قدرة على رفع عينيه إلى السماء، فقال صارخا من قلبه  

 جاء – شاول الطرسوسي –العظيم والمثقف  ).13: 18لو" (ارحمني أنا الخاطيء
" فيلبي"وسجان  ).6 : 9أعمال" (يا رب ماذا تريد أن أفعل؟: "عارا وضاِرتحيِّ ُم،تعداْرُم

  ).30: 16أعمال" (ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص: " وقال،سجد على رآبتيه
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 يجب أن يسلكوا نفس الطريق الذي ،من خالل المسيح ، إلى اهللاأتونإن آل الذين ي  
  .سلك فيه هؤالء

    
 . على اإلطالققامى م هو أن نكون في أدَن،ريق الوحيد لنقترب من اهللا العليإن الط

لم " .ص الناس الذين في هذا المقاميخلِّالرب يسوع ن لنا أن يبيِّ" نبوخذ نصر"إن تجديد 
  ).17: 2مرقس" (وبة بل خطاة إلى التًايأت ليدعو أبرار

  
 إذ يصبح ؛أن يخفضه، فيصبح في أمانهي  مها اهللا للخاطيءإن أعظم رحمة يقدِّ  

الوحيد  فالسماء هي المكان . هو إلى أعلى،ه إليه عينيهالطريق الوحيد الذي يجب أن يوجِّ
  .ل إليهالذي يمكنه أن يتوسَّ

  
  تحذير نهائي

اهللا قادر  . والتفتوا لتحذير نهائيهوا تنبَّ:ن يرفضون الرآوع عند أقدام اهللاألولئك الذي  
" يكسرك وال شفاء" .م رفضه لصوت اهللا وتحذيراتهودا  إذا ما،أن يأخذ عقل اإلنسان

  !إذا أخذ عقلك، فكيف تدعو اهللا وتطلب رحمة منه عندئذ؟. )1 : 29أمثال(
  

  ! فلماذا ال تطيع ما تدرك أنه الحق ؟،اليوم يعطيك العقل
 ناهيك عن ،درة على تمييز الحق وتصديقك عليهويترآك دون ُق!! ىلرب آَفغدا قد يقول ا

  .فقدان الثقة في هذا الحق
 فهو ال يحتقر ،إنه يجبر ما قد آسره. ال تخاف من أن تنكسر أمام الربيجب أن 

المتسلط  وال نخف من أن يكون الرب هو ).17: 51مزمور(المنكسر والمنسحق القلب 
  ).37( وطرقه عدل ،ه حق فكل أعمال؛ حياتنافي
  

عترفين بضآلة أنفسنا ع لجالله ُم أن نتضرَّ،أال يجدر بنا ونحن نختم هذا الفصل  
ب بذوي األيدي بين بأنفسهم، بل باألحرى يرحِّعَجب بأولئك الُمرحِّ إن الرب ال ُي.أمامه

  .أولئك لن يترآهم أبدا. دون ما يدافعون به عن أنفسهمِج الذين ال َي،الخاوية
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ذنه  بل يسمع ويعطي ُأ،ن اهللا ال تصغي للصلوات التي من المرتفعات البشريةُذُأ  
بل أن ع منا أن نعيش حياة آاملة إنه ال يتوقَّ.  التي تخرج من األعماق،لنداءات اليأس

 ألن المسيح، عاش هذه الحياة الكاملة بالنيابة -وبدون إيمان ال يمكن إرضاؤه– رضيهُن
  .الوحيد الذي أرسله قد حملها عنا فاالبن ؛يعاقبنا به خطايانا علىال يوجد قصاص . عنا

  
 لكن صرخات القلوب المنكسرة ،ائق العظيمةآل نداءات الكبرياء تناقض هذه الحق  

ن يدخل أن ينزل إلى الهوان؛ قبل أ" نبوخذ نصر"لهذا آان على  .المتواضعة يستمع إليها
  .في حياة الشرآة مع اهللا 

  
في العدد األخير من هذا األصحاح " نبوخذ نصر"ن تستبدل اسم هل يمكنك اآلن أ  
ء، الذي آل  السمالَكم وأحمد َمح وأعظِّأسبِّ... فاآلن أنا:  قائال،، معترفا بإيمانكباسمك

  .أعماله حق وطرقه عدل
  

  .همن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذلَّ
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  آيف يمكن أن تهلك
  

   " دانيآلسفر " اقرأ من فضلك األصحاح الخامس من 
ر من       لكن آل شيء ف    ،رجال شريرا " نبوخذ نصر "آان   ي النهاية قد عمل للخي

ا   األمور ال  إنما.ر إلى ملك خاضع هللال من ملك متكبِّ   ه؛ فتحوَّ اهللا أذلَّ  .أجله تعمل دائم
  . األصحاح الخامس سوف نراه فيهذا ما .للخير مع آل األشرار

  
ك الخط،    . ىَر ال يُ   ىخَفدين، فيه خط مُ   إن الطريق الذي يسير فيه غير المجدَّ       ذل

اة    ،الرب صبور   .اهللا وحده الذي يرى   . نحن ال نراه   ل األن ذين       ، وطوي ى أولئك ال  عل
ه       فهو   ،يتجاهلونه ويحتقرونه  وا إلي أتوا   . يعطيهم فرصا عديدة ليرجع دعوهم لي ل   ،ي  ب

وه ّثويرج ه.همم ويح أتوا إلي ة أن ي ه الثابت وه، إن رغبت ستمّر، ويطلب ي  وال ي وا ف
  .عنادهم
  

م     ،أولئك المعاندون الذين يسيرون في الطريق الذي اختاروه ألنفسهم         د وأنه  الب
ّر الخط الُميم ًا ب ع. ىخَفون يوم ك الخط الرفي ا ذل يعبرون حتم ذ،س ين  ال ي يفصل ب

  . ويترآهم،"آفى: " عندئذ يقول الرب.طول أناة الرب وغضبه
  

نم ى جه ود إل ق خاص يق اك طري يس هن ي.ل ستمر ف و أن ت د ه ق الوحي   الطري
  .عنادك وتبقى في طرقك ألطول مدى

  
م خطاة        إن الرجا  ستطيع أن يخلّ         ؛ل والنساء ال يهلكون ألنه سوع ي الرب ي ص  ف

 ففيه من   ؛خطاياهم يدخلونه بسبب آثرة     ، وليس آل من يدخلون الجحيم     .أشر الخطاة 
وا ال ا صغيرةارتكب وا آثام ن عمل ضا م ه أي ائر، وفي سمِّ،كب ا ي اة  أو م اس خط يهم الن
  .صغار
  

وبهم التي رفضت اهللا        هو    ، الهالك لهؤالء وأولئك   لكن سبب قل اتهم     ،ب اء حي  أثن
  !على األرض
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اطيء ه الرديَّ   الخ ي طريق ستمر ف بر اهللا  ،ة ي ي ص ى ينته وت   .  حت د ص يخم
راًر راًرضميره م ى الدرج ،اا وتك صل إل ى ي ه   حت ا يقدم رفض م ا ي ي فيه ه ة الت ل

  . بحيث ال يبقى ما يقوله اهللا له؛الرب
  

ة اهللا باتضاع   ه ال يطلب رحم سيح المخلص  . إن ى الم رب إل ي . ال يقت ستمر ف ي
  .هلك نتيجة عدم سجوده وخضوعه هللا ال محالة ي.آبريائه وعناده

  
 ،يات من خالل خمس شخص     ،ا تلك الحقيقة لقلوبنا   إن هذا األصحاح يوضح جليًّ    

  .4 – 1ا في األعداد أوله
  

  "بيلشاصر " 
ر  . ، وهو اسم وثني بالطبع"بيل يحمي الملك  ": إن اسم بيلشاصر يعني      زعم آثي

ال، وأن          ،من الفالسفة اليونانيين   سج الخي شاصر " أن تلك القصة من ن شخصية  " بيل
اريخ     ائق     . لم توجد في الت زاعمهم،         "المسمارية "لكن الوث شرق األوسط أبطلت م  لل

اك ش      شاصر "ك عن    فلم يعد هن ة   " بيل ول    نأ ويكفي    ،وصفته التاريخي اب  ن ا إ نق لكت
  . والنقاد مخطئون،المقدس حق

  
دعو    حاح ي ذا األص شاصر "ه د   ب" بيل ك الوحي ن المل م يك ه ل ك، لكن ان .المل  آ

ان  "بابل"هو ملك  " نابونيدوس" شاصر "، وآ ا    وصيًّ " بيل ى العرش ومرافق ه ا عل  .ل
 فمن المخطوطات والنقوش       . أمر واحد  ي تمثيل الملك، عدا   وآان لديه آل الحقوق ف    

ه    ،ا أقلعطى لقًبُأ" بيلشاصر"، و )الملك(دعى دائما   ُي" نابونيدوس"نجد   ي أن ا يعن  بم
  .أو ملك مرافق) الملك األصغر(
  

ة   فال ، وإن حدثت منازعات   ن معا، ْيمنسجَم" نابونيدوس"و" بيلشاصر"آان     كلم
ـ  ت ل رة آان دوس"األخي ا حَ   ."نابوني ه أنهم ا نعرف ل م ا وآ ة إمبراطوركم ل"ي " باب
  .نْيالعظيمة آنظيَر
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ال  دوس"ن إيق شاصر"و" نابوني ا" بيل صر " )1(إبن ذ ن اك "نبوخ ان هن ، وإن آ
  . وربما بالتبني،"ابونيدوسن"ابن لـ" بيلشاصر" أن احتمال

  
ي أن        شاصر "هذا يعن ابا       " بيل د عاش صبيا وش رة التي        ،ق اء األحداث المثي   أثن

دءً  ،"دانيآلسفر  "لى من   حدثت في األصحاحات األربعة األو     شاف       ا ب  من لحظة اآت
  ).يهوه(لألربعة شبان المتميزين الذين يعبدون "نبوخذ نصر"
  

ان    شاصر"آ ك األحداث"بيل اهدا لتل سير الُم، ش ه سمع التف د أن ن َطْع والب ى م
ة  وزادت دهشته  ".نبوخذ نصر "لم أبيه   لتعبير حُ " دانيآل"الرب لـ  " شدرخ "من رؤي

ون ، وهم يمشون مع ابن اهللا في         "عبد نغو "و" ميشخ"و دة    أت ار المتق ودون شك    . الن
ك  إ اه المل ين رأى أب ألم ح ه ت وَّ،ن د تح وان وق ى حي داث  .ل إل ع األح اش م  وع

رة  ،وعاصرها ه األخي ام حيات ضي أي اه يق ى أن رأى أب ع اهللا ، إل رآة م ي ش ي ، ف  ف
ة       ،حي الوحيد  بأنه هو اهللا ال    ،إيمان قوي ثابت   دة طويل ه م  الذي سبق وفشل في عبادت

  .من الزمن
  

ة؛  " دانيآل" وأصبح معاصرا لـ   ،"بيلشاصر"آبر     ارق العمر    وأصحابه الثالث  فف
را ن آبي م يك نهم ل دما أُ  إ.بي رهم عن ن عم ة عشر م ي الرابع انوا ف ان آ ذوا ن الفتي خ

شاصر "وربما استمع     .للسبي ى  " بيل آل "إل صلّ  " داني زا ظ، ورآه متميِّ ي أو يع وهو ي
  .في عالقته باهللا

  
 الذي قد ،"بابل"آان الشخص الوحيد في " نبوخذ نصر"يجب أال نعتقد أن  

نبوخذ " ومثل أبيه ،آان له هذا االختبار" بيلشاصر"ـ ف،ظهرت له حقيقة اهللا



ض في شبابه لشهادة ودون شك قد تعرَّ. ف على اهللا آانت له الفرصة ليتعرَّ،"نصر
   من خالل ،ق على باب قلبهَرص َطفإن المخلِّ  الحقيقي،ة عن اهللاحيَّ
  
  
  

 آما وردت في ،"سلف"أو " جد"آلمة أب تستعمل في هذا األصحاح بمعنى  )1(
 .هامش الترجمة المعتمدة للعدد الثاني

  
  
 

لقد  .لقد رأى أن الرب تعامل شخصيا مع أقرب الناس إليه. األحداث التي شهدها
 وعابدا ،وساجدا" يهوه"ى أباه وقد أصبح خاضعا لـ حين رأ،عرف معنى التجديد

وما يزيد من دهشتنا أن  .لكَم في نفس القصر الذي يعيش هو فيه اآلن َآ،له
 ،وضا عن التسليم هللافِع. مع ولم يررغم آل ما شاهده، وآأنه لم يس" بيلشاصر"

  أصبحت، أن تصفية الحسابكن يدري ولم ي،ر بعدكَسإنه لم ُي .استمر في رفضه
 سوف تؤدي به إلى الخط ، أن خطوة أخرى في الشرك يدرمل. على األبواب

 وقت التوبة ،آفى: " سوف يسمع بعده صوت الرب يقول له، وازدراء آخر،خفىالُم
  "!!قد انتهى

  
  .ال نستطيع أن نستمر في الخطية آما يحلو لنا

  
ات آانت تلك المناسب .الملك وليمة عظيمة لعظمائه األلف" بيلشاصر"صنع 

 وسط سلوآيات ،القديمة، ال لغرض سوى أن يسكروا معا" بابل"شائعة في 
  !وينتهي الليل وهم يفتخرون أنهم قضوا وقتا رائعا. فاضحة، وأغاني ماجنة خليعة
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فبمجرد أن . ذلكعن   وآلمة اهللا تنهى،اإن آثار الخمر والسكر ليست بغائبة عّن
 التي ،ر آنية الذهب والفضة أمر بإحضا،"بيلشاصر"بدأ تأثير الشراب على 

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

ست ألجل العبادة رِّ التي آانت قد ُآ،سوف يشربون الخمر في آنية بيت الرب
لقد آان المشهد .  ويسكرون وسط األغاني في مدح األوثان البابلية،هللا الوحيد

  !!ءاحتقارا ماجنا إلله السما
  

 يضع ،ة عنهمنذ صباه، ورأى اختبارات حيَّ" بيلشاصر"اهللا الذي سمع عنه 
 ،جون واللهو يقود الُم، فقد وقارهٌكِلَم .ف ضيوفه تحت تصرُّ،آنية الهيكل الذهبية
آانوا يشربون الخمر،  ". ويستحسنون الخزي،ون بالمقدساتوضيوفه يستهزئ

  ).4" (حجريد والخشب والحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحدويسبِّ
  

  أصابع يد إنسان
آم مرة انطبعت ). 9 – 5( أصابع يد إنسان ،في هذه القصةالشخصية الثانية   

أن الكتابة آانت تكتب  ر لنا بعض الكتب والصورصّوُت . عيونناأمامهذه الصورة 
 ، آانت جزءا من اليد".أصابع يد إنسان"لقد آانت .  لم تكن آذلك، لكنهابيد آاملة

. ب الخّالاإلمتاع وتبدو بمظهر ،ية آانت الخطية متفشِّ.)5(تلك التي آانت تكتب 
يع  الجم.حكات والمرح الصاخب تغطي المكان أصوات الض.الجو جو إلحاد جامح

حين  مسبِّ،ون أغاني ماجنة دنيئة السكارى يغّن.منغمسون في العربدة والخالعة
  . في الفجورل التمادي ال يوجد ما يعّط.لآللهة الوثنية

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

 ، انتهى آل شيء،في لمح البصر. ر الموقف يستطيع الرب أن يغيِّ،لمح البصر
 واآلن جاء ،رب أفكاره وأقواله وأفعالهلقد الحظ ال. بالنسبة لهذا الملك المتغطرس

  .وقت الحساب
  



 6

 تضاء ،ة صغيرة منبر أو منصَّ، آان في قاعات المآدبيد البابلي،وحسب التقل  
 ومن علم اآلثار عرفنا .ضيفصة توضع المائدة الملكية للُمبالشمعدانات، وفوق المن

  . يوجد حائط من الكلس األبيض،ة الملكيةأن وراء تلك المنصَّ
  

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

  
 بل – آما تقول اآلرامية –كتب واتجهت العيون نحو أربع آلمات، آلمات لم ُت  

  .قشتُن
:  من أربع آلمات، تأبينعبارةقشت عليه  لوح قبر، وقد ُنَهالحائط الملكي شاَب  

  ."نْيل وفرَسْيَقنا، َتنا َمَم"
     

  . والملك آان أآثرهم شحوبا، أصبحت شاحبة– من الخمر –ر ْمالوجوه الُح  
  

  جون؟أين الضحك واالزدراء والُم
  لك المستهتر العربيد؟أين الَم

ا تكصّط رآبتاه ا.ل الملك نفسه لقد بلَّ.الكأس أوشكت أن تسقط من يده المرتخية
 وعد من يقرأ الكتابة ، وفي فزعه ورعبه هذا،وف مرتجفتين من الخ،وتصادمتا

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

 ،قرأهايى من ر لَد وآان من الضروري أن تتوفَّّ؛لم تكن الحروف عادية  
  .أصابع غير أرضيةتبت ب التي ُآ،استنارة روحية لفهم الرسالة

  
  !هل يوجد من لديه استنارة روحية في دار ماجنة؟

ل أربع آلمات من عند الرب آانت آافية أن تحوِّ .وسط صمت رهيب انتهى الحفل
  .عب وفزع وخوفالحفل إلى ُر
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  ).4: 2مزمور" (الساآن في السموات يضحك"ه فإن ى الشرير في شرِّعندما يتماَد
  !!ف من األشرار وال نخ،يجب أن نخاف اهللا

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

   من تكون هذه الملكة؟،إذن). 3و2( ؛ فجميعهن موجودات في االحتفال"بيلشاصر"
  

 وفي أي ، أن تدخل القاعة الملكية دون إذن ولها،"نابونيدوس"إنها زوجة   
وهذا . الثاني" بيلشاصر" و،يةمبراطورفزوجها هو األول في اإل ؛وقت تشاء

بح في المرآز الثالث في  يص،ر الكتابة بأن من يفسِّ،"بيلشاصر"يوضح لنا وعد 
  .المملكة
 ، يتضح لنا أن الملكة12 – 10في األعداد  .ه الملكةلم تنَس" بيلشاصر"ه َيإن ما نِس

 يستطيع ،وهبة لديه حكمة وم،"دانيآل" إال أنها تدرك تماما أن وإن آانت وثنية،
  .بهما أن يعرف معنى تلك الكلمات وتفسيرها

  
 ، لكتب هذه الكلمات بطريقة أخرى،ما يريد" بيلشاصر"هللا أن يعلن لـلو أراد ا
 ولكن ليس هذا أسلوب اهللا؛ . أو يرسل أصابع أخرى تكتب تفسيرها،يعرفها الملك

  .ن طريق خادمهر ع لذلك فرسالته يجب أن تفسَّ؛ى واسطة اإلنسان ال يتخطَّوفه
  

 .ةة المؤمنة التقيَّ من البقيَّ،فاه بشرية عن طريق ِش،نعَلرسالة التحذير سوف ُت
هي أن يكون  ، اهللا محتاج إلى مساعدة، لكن ألن طريقة اهللا الثابتةنليس ألهذا 

تلك هي طريقته في حفظ الحق . بدونهمُقُدًما  إنه لن يمضي .ن عاملين معهوالمخلص
  .ا في هذا العالمحيًّ
  

التي ) 29 – 13( نأتي إلى الشخصية الرابعة ،إلى الملك" دانيآل"وبدخول 
  .تحتل الجزء األآبر في األصحاح
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   "دانيآل" 
 أن له معرفة ،13 في عدد "دانيآل"لـ" بيلشاصر"هها تؤآد األسئلة التي وجَّ  
فكم من  .رادته هووهذا يؤآد أن جهل بيشاصر لطرق الرب إنما آان بإ ،قة عنهمسبَّ

ر في أن يختار ت عليه منذ صباه، إلى أن أصبح ملكا، ولم يفكِّأمور مقدسة مرَّ
ال يريد أن يكون . في القصر) يهوه(إنه ال يريد نبي . في بالطه الملكي" دانيآل"

  . رسوال مختارا من اهللا،ه ومستشارهآاتم سرِّ
  

 ليكون واحدا من ،"آلداني" "بيلشاصر" لو اختار ،آم آانت األمور تختلف  
  !!لكن ما آان فقد آان .مستشاريه في القصر

  
 الموقف بكلمات دانيآليشرح ل" بيلشاصر" نرى 16 – 14في األعداد   

  .ن تفسيرها إن قرأ الكتابة وبيَّ،ا إياه بمكافآت جزيلةمعسولة واعًد
  

رد على يفكر في ال" دانيآل" بينما ،ر المشهدإننا لسنا بحاجة إلى خيال لنتصوَّ  
ألسنة .  من المذعورينألف الذي شغله ،ى المكانالصمت غطَّ ".بيلشاصر"

ت، والشحوب يعلو َمجِّ قد ُل، التي آانت تهزأ باإلله الحي،المستهترين السكارى
  . الجميع في انتظار سماع آلمة رجل اهللا.الوجوه
    
  بكلمات على نقيض من آلمات،آالمه رافضا عطايا الملك" دانيآل"بدأ   
م ال يقدِّ.  وهبات أرضية زائلة،إنه ال يلهث وراء عطايا. مين المحترفينالمنّج
  . مقابل حفنة من المال،تفسيره

  
 آان لها وقع وانطباع على الحشد ،ال يوجد أدنى شك أن هذه الكلمات  

 عندما يظهرون عدم ، من رجال اهللا األمناء،ث في أيامنادالمستمع، مثلما يح
علن الحق، فهو ليس في حاجة أن سُي" دانيآل"مادام  .عالم لهماهتمامهم بإآرام ال

  .ى ليتجنب الكالم المؤلمَرشَت ليقول ما يريده المستمعون، وال ُي،يأخذ رشوة
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" نصرنبوخذ "أنت أيها الملك فاهللا العلي أعطى أباك ": قائال" دانيآل"وبدأ   
  .)18 (ملكوتا وعظمة وجالال وبهاء

  
الذي و هللا العلي الذي هو أعظم منه، ،نا بكل ما يملكديَم" نبوخذ نصر"آان   

 .ما فعل الرب به" بيلشاصر" فانظر يا  . عن ممارسة سلطتههآان مسئوال أمام
 ،ية لم تعد آما آانتمبراطور واإلًا، مشارآًاوصيأو  ًانت ال تعدو أن تكون ملكوأ

  ".نبوخذ نصر"في أيام 
  

 حتى علم أن  اهللا بها أباه؛ريقة التي أذلَّبالط" بيلشاصر"ر ذآُِّي" دانيآل"ابتدأ   
  ).21( من يشاء ااهللا العلي سلطان في مملكة الناس، وأنه يقيم عليه

  
فت آما لو آنت أعظم إنسان في بيلشاصر، تصرَّيا إنك : " يقول لهدانيآلن أوآ

ن اهللا هو الذي أعطى أباك إ. الوجود، مع أن أباك آان أعظم منك، واهللا أعظم منه
، صحيح أن جميع رعاياك مسئولون أمامك.  فاذآر أنه يوجد إله علّي،يءآل ش

 ويستطيع أن يأخذ منك آل ، فقد أعطاك الكل؛لكنك أنت مسئول أمام هذا اإلله
 اهللا آيف أذلَّ" بيلشاصر" يا لقد عرفَت .شيء، بما في ذلك عقلك، وبكل سهولة

وآأنك غير مسئول  وعشت درس، وفاتك أن تستفيد من هذا ال،أباك، حتى خضع
حت آلهة الفضة  وسبَّ،مت على إله السماء وتعظَّ، وتماديت في الشرور.أمامه

.  التي ال تبصر وال تسمع وال تعرف،والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر
ده  ولم تمجِّ، وله آل طرقك،كمُتَس، لقد احتقرت اهللا الذي بيده َن"بيلشاصر"انظر يا 

  . إنها رسالة من اهللا. وآتبت هذه الكتابة على الحائط،ألصابعلهذا أتت تلك ا. )23(
  

 هو  -في الكتاب المقدس- فالكبرياء ،قد دين من أجل آبريائه" بيلشاصر"إن 
ربما ال . ر فهو شخص متكبِّ،ضع أمام اهللا من ال يتَّ.عدم الخضوع والسجود للرب

ن القلب الذي ال يسجد خاشعا عتبر أمام جيرانه متواضعا، لك وُي،رايبدو لرفقائه متكبِّ
صفون  الرجال والنساء الذين يتَّإن. ر هو قلب متكّببل هو مجحد له؛راآعا أمام اهللا، 

   . أولئك هم في طريقهم إلى جهنم،بهذه الصفة
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 آانت . لكن لم تكن تلك هي القضية،آان غارقا في آبائر الخطايا" اصربيلش"
. تها لم يدعه يملك على حي.لم يأت إليه آطفل. لة أنه ليس له عالقة باهللا الحيالمشك

  .ىخَفى الخط الُملقد تخطَّ . حتى وصل إلى أن يهزأ باهللا،استمر في عناده بال هوادة
  

، بل طريقًا يوصلك إلى الجحيم أن تختار بحاجة َت لس: ونعود ونكررها ثانية
  .، لكي تصل للجحيمبقى في طريقك الحالي لفترة طويلةأن ت

  
، واحدة منها آتبت )25(كتابة على الحائط ثالث آلمات مختلفة نت التضمَّ
 وتعني ،"لْيَقَت: "، وبعدها آلمة"ىى أحَصأحَص" بمعنى ،"منا منا: "مرتين

 وهي ،"مسََّقُي"مسبوقة بحرف العطف، وتعني " نْيرَسَف"، ثم جاءت آلمة "نِزُو"
  .في صيغة الجمع

  
 وليست ، بصيغتها المفردة،رى واحدة بعد األخ،هذه الكلمات "دانيآل "أقر

 َنِزُو.. أحصى، أحصى: " ب هوشت بها على الحائط، فما آتِقبالصيغة التي ُن
ى  لكن الفحَو،ضع غير المتَّ،"شاصرلبيل" وذلك آل ما أراد اهللا أن يقوله ."مسََّقوُي

  . رجل اهللا،"دانيآل"الكامل لمعناها سيوضحه اآلن 
  

  :الملك" بيلشاصر"ر معناها لـ يفسِّ" دانيآل"بدأ 
د  الرب يري."بيلشاصر"امك معدودة أيها الملك ، ألن أييِصح ُأيحِصُأ: "منا منا"

ى اهللا حَص واآلن َأ،كمكلقد انتهت فترة ُح. نهي مملكتك الشريرة وُي،لككف ُمأن يوِق
 آل . ناقصادَتِجبالموازين فُو" بيلشاصر" يا نَتِزُو: "لْيَقَت ".)26 (ملكوتك وأنهاه

اها لك منذ  أعَط،رفضت آل فرصةقد ه اهللا، فوجدك َنه في حياتك وَزلَتما عم
  .هاسَت ولكنك ُد،ها لك؛ لتخضعمل اهللا آل دعوة قدَّقد سجَّل.  آي تأتي إليه؛صباك

  
 الشك أنك . آتبت آلمات تأبينك على الحائط،األصابع التي أرسلها الرب

خيفة رأيت خطاياك الُم و، عندما آتبت األصابع ذلك،استرجعت حياتك الماضية
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 عات الطويلة التي أسأت استخدامها، والسا،تك وآبرياءكَوْس وتذآرت َقنة،عَلوالُم
الرب وزن حياتك من بدايتها حتى  .ر والعربدة التي آنت فيهاْكى والسُّوحالة الفوَض

  .)27(ت ناقصة أمام معايير اهللا َدِجُو.  لم يجد لها وزنا،نهايتها
  

عتقد األشرار أن  ي؛ب مباشرة به، وعندما ال يعاِق يستهزيءمناهللا ال يتجاهل 
.  في موازينه،يهمن آل استهزائهم وتحدِّ إنه يِز،ى لكن اهللا ال ينَس.اهللا لن يعاقبهم

ل بعدد ِجهناك ِس.  رفض وأهمل الدعوة ليأتي للمسيح،ل لكل خاطيءِجهناك ِس
ببشارة  استخفَّنا فيه من  ألمر اهللا بالتوبة، مبيَّ،ةمرات عدم استجابته الجادَّ

 .، وبصفة خاصة من رفض لطف الخالق، ومن استهزأ باألمور المقدسةاإلنجيل
  .األفعال آلها مسجلة، آتبها اهللا بأصابعه

  
ال أريد أن أآون مختلفا عن  ويقول آخر، .يقول البعض هذا الكالم ليس لي أنا

 ؛الثمن باهظ إن  لك؟جبرني على ذ ي الذي ما. ال أريد أن أآون متطرفا.الناس
لكثير والكثير من هناك ا. فالجميع سيقولون إنني شخص غريب، أو إني متعصب

  .تلك التعليقات
  

 ى علة وتظهر الكتاب،ويأتي الوقت.  الوجود الدائم اهللاآل هذه يسمعها ويتذآرها
  ".لقد انتهى يوم العبث" :ائطحال
  

ي دما " عليهاييستولوم سََّقسُت" بيلشاصر"فتعني أن مملكتك يا " نْيوفرَس"أما 
   .)28( ستؤخذ المملكة منك وتعطى آلخرين ".وفارس
  

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

قال إنهم رفضوا .  اتهاما مشابها آهذا ضد اليهود،ه الرب يسوع المسيحلقد وجَّ
 اهللا يأخذ أن وآان عقابهم ؛فضوا ابن اهللا وفي النهاية ر، ورجموهم وقتلوهم،األنبياء

  ).43 – 33: 21متى(الكرم منهم ويعطيه آلخرين 
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 عندما رفضوا رسالة اإلنجيل ، الرسول بولس نفس التحذير لليهودآما آرر

 لألمم ىعَطُتوستؤخذ منهم رهم بأن امتيازاتهم  حذَّ. مرارا وتكرارا،بعناد
 ، لكل من يرفضون اإلنجيل بعناد،ويحدث نفس الشيء). 50 – 44: 13أعمال(

 التي فيها ،إذا رأيتكم ترفضون الرسالة الوحيدة ":لهم  فالرب يقول.مرارا وتكرارا
 ال تجدون ذرفضون إخالصكم، فإنني سأدينكم وآخذها منكم، وإن طلبتم التوبة ُت

  ).17 : 12عبرانيين  ("للتوبة مكانا، حتى وإن طلبتموها بدموع
  

هى آل شيء  انت. في طريق الالعودة ىخَف الخط الُم"ربيلشاص "َرَبلقد َع
 " : ينتظره اآلن آل ما.ليس هناك فرصة يجد فيها الرحمة. بالنسبة للشخص العنيد
  ).27: 10عبرانيين " (.. وغيرة نار،قبول دينونة مخيف

  
  ..هناك وقت ال نعلمه 
  ..في مكان ال نعرفه 

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

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

  .. في مكان ىخَففيه خط ُم
  ..يفصل بين غضب اهللا وصبره في آن 

  ..خط غامض اهللا أخفاه 
  ..يعترض طريق اإلنسان في دنياه 

   ..وإذعانر الحد دون طاعة َبمن َع
  .. متقد بنيران أتونلهلك وسط 

  ..ي الكبر والجاه إلى من لم يزل ف
  ..ليعلم أن صبر اهللا له مداه 

  ..متى وأين ينتهي الرجاء واألمان 
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  ..متى وأين تبدأ حدود اليأس والحرمان 
  ..ذا الجواب من السماء يأتيك بمعناه 
  ..إليك يا من ابتعدت ولم تطع أمر اهللا

  ..دعى اليوم فعد لإليمان مادام الوقت ُي
  ..للرب قربان مه  وقدِّ،ي القلبإياك تقسِّ

  
  
  

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

 لقد انتهى آل شيء في .)29(علم أنه قد سمع الحق " بيلشاصر" ألن ؛ا إياهيعطوه
 بتقديم شخصية 31 ، 30 دب باألعداينتهي ذلك األصحاح المهفترة قصيرة جدا، وي

  .داريوس خامسة، هي شخصية 
  

مادي "لتحارب " نابونيدوس"ت قوات ، خرج"دانيآل"تي تكلم فيها لفي نفس الليلة ا
زحف بسرعة، " آورش الفارسي"لكن  ".بابل"المتمرآزة على حدود " ارسفو

  .وتسيطر عليها" بابل"وفي الصباح آانت قواته تكتسح 
  

لم . بقةاسة ال في الليل، الذي آان يهزأ ويزدري بالرب،الملك" بيلشاصر"تل ُق
 بعد أن سمع دينونة ،يمض سوى ساعات، حتى أصبح جثة هامدة في القصر

  .الخالق
  

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

ونرى .  للصدر والذراعين الفضيين،ح الطريقفِسذهبي ُيلها هو الرأس ا
  .نتين وستين سنةوهو ابن اثيعتلي العرش " داريوس"
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نقش آلمات خطية أخرى وبعدها ُت: من الذي يعرف متى يقول اهللا لإلنسان
    وتكون نهايتك؟،القضاء على الحائط

  
طلب نفسك يا غبي، هذه الليلة ُت: " وحينئذ تسمع صوتا مرعبا من السماء قائال

  .)20 : 12لوقا" (منك 
  

رك الشرير طريقه ورجل  ادعوه وهو قريب، ليت،اطلبوا الرب مادام يوجد" 
 : 55اشعياء" (ر الغفران ِثْك ألنه ُيإلهنا أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى اإلثم

6 ،7.(  
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  في جب األسود
  

  برجاء قراءة األصحاح السادس
ده  دانيآلصحاحات التاريخية في سفر  ألصحاح نكون قد أتينا إلى آخر األ      بهذا ا  ، لنبدأ بع

  .الرؤى النبوية
  

ذا األ ر ه دينا؛ وال يعتب ة ل دس معرف اب المق ر أصحاحات الكت ن أآث سادس م  صحاح ال
سن        " دانيآل"ل حدثا وقع لـ   ّجإنه يس . يحتاج إلى أيَّة مقدمات    ه ال ّدم ب د أن تق في األصحاح    . بع

ذه                عشرة  األول آان شابا في الرابعة       راه في ه ستطيع أن ن ذا األصحاح ن  من عمره، وفي ه
  .ا أمينا للرب مخِلصالسن المتقدمة آما آان في شبابه،

  
وة       ، وقُ "بابل"ية  إمبراطورمضت وانتهت    ام ق ادي "هرت أم ارس "و" م م   ".ف  صار حل

  .قة واقعةحقي" نبوخذ نصر"
  
ة، واعتَل  تغيَّ رة الحاآم وس"ى رت األس رش،" داري اآم األول  الع بح الح  وأص

ان دار . لمه في ُح"نبوخذ نصر" التي رآها  ،ية العظيمة الثانية  مبراطورلإل ة    آ يوس في الثاني
ة،          يطُ  ولم والستين من العمر،   رة طويل م لفت ده     وجاء  ل بقاؤه في الحك الفارسي  " آورش " بع

  .فترة وجيزةلبالد لحاآما ل
  

  "دانيآل"مكيدة إلبادة 
  :يقسم األصحاح السادس إلى ثالثة أقسام  

  .9-1في األعداد " دانيآل"مكيدة إلبادة : القسم األول
 بعد أن اعتلى عرش ،"داريوس"ن المهام الصعبة التي واجهت األعداد األولى تبيِّ  
 أول هذه اإلداريةعوبات آانت الص. ضفي عليها آيانا جديدًا وأراد أن ُي،يةمبراطوراإل

   يلَِّو وسرعان ما تعامل معها، إذ نراه ُيالمهام،
  



)1( وعلى هؤالء ثالثة . كة آلها يكونون على الممل)واليًا( على المملكة مئة وعشرين َمْزُربانا
وآان ). 2و1(إليهم الحساب؛ فال ُتصيب الملك خسارًة ) الوالة( المرازبة ِلتَؤدَِّي وزراء؛
بسلطانه " داريوس"ة احتفظ بهذه الطريق.  مسئولين أمام الملك نفسه-لتاليا ب-الوزراء
  . وفي الوقت ذاته لم تكن السلطة الحاآمة بعيدة عن الشعبالمطلق،

  
ة   " دانيآل"وفاق  أحد الوزراء الثالثة،    " دانيآل"ن  آا   ى فكَّ    ،على الوزراء والمرازب ر  حت
ة             .)3(لَِّيُه على المملكة آلها     ك في أن ُيو   المل ع الرتب الحكومي ر توزي اه لتغيي اك اتج  . آان هن
  . ربما يصل صاحبها إلى أن يكون نائب الملك أحدهم رتبة أعلى،ا التعديل ُيعطيهذ
  

د؟         يصير ذا شأن        أن ، وهو واحد من المسبيين    ،دانيآلآيف ل    ذا النظام الجدي ذا في ه  آه
ورة   آيف يمكن لشخص   ة المقه ة      أن، آان له شأنه وسط األسرة الحاآم ك المكان  يكون في تل

  العالية في حكومة األسرة الحاآمة التي قهرتها؟
  

ستحيال،سؤ   ة صعبا وم دو ألول وهل سيط لكن الجواب ال يب ي مبراطورإن اإل. ب ة الت ي
  .سقطتهي أيضا ية عظيمة أخرى إمبراطور مثلها مثل أي سقطت،

    
ا        ماذا تتوقع إلمبراطورية فاسدة، طوفان الرفاهية فيها أغرق الع          اد؟ انعدمت فيه مل الج

  المباديء، وزاد فيها العهر والضالل؟
  

  
  
وم،     : الَمْزُزبان )1( ة              الفارس الشجاع، المقدَّم على الق ة، وهي آلم ك في الرتب  وهو دون المل

  .)َمَرازبة(:  جمعهابة،معرَّ
  

اخ  ان من ل"آ ي متعّف" باب املي  األخالق م الع ا يه ل م ا، آ ة   ن وبهم لرفاهي لء جي ا َم ن فيه
  .أنفسهم
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سريع  "غل أفكارهم سوى    ماذا تقدر أن تصنع جيوش ال يش         م،   ! ؟"الثراء ال وا ورعه  خلع
  .طاقسوا أنفسهم لكسب ُيشعرك باشمئزاز ال ُيآرَّ
  

ولم يكن هناك ما يضمن      . األخالقير المناخ    ال ُيغيِّ  - في حد ذاته   -إن تغيير رجال الدولة     
ة،     ن سيختلفو،نهم أنَّ المرازبة الذين عيَّ "داريوس"لـ ة البابلي ابقيهم في الحكوم ا   عن س  وربم

ن اه ر م ون بمصالحهم الشخصية أآث نهم؛ يهتم ون أردأ م امهم باإليكون ة؛مبراطورتم ذا ي  ل
ام؛ فبحث عَ         في أيديه  آان لزاما عليه أال يضع     ة،      مَّ م سلطة على المال الع  ن يكون موضع ثق

  . وتتمزقإدارتهشية أن تنهار  ِخ، على الخزانة العامةأمينا
  

ة  إن". دانيآل"د الرجل الذي يحتاجه في شخص      َج وَ من أنه " داريوس "تأآدلقد      روحاني
ل ك الرج شترَ  ،ذل ى أو ُي ن أن ُيرَش ه ال يمك د ضمنت أن ل  ). 3(ى ق ل رج وم أن لك ال الي ُيق

عرا، ن س آل" لك ك" داني ن أولئ يس م م خوف اهللا . ل د حك ه لق د قلب ن دون شك أن ُيعتم وُيمك
ه يبَق؛علي ه س كى و ألن ا للمل د .في ة للتأآي ن بحاج م تك ه ل ان ل.  أمانت يدانيآلآ از أخالق  ، امتي

  .وروح استقامة بال شائنة
  

شاط     من  . بين الرؤساء وبين السطو على المال العام       ،حائال مانعا " دانيآل"أصبح     م ن  له
املي  ،business worldفي مجال األعمال  ا أن الع ة في مباشرة      يدرآون تمام ة وأمان ن بدق

ال اء   هم،أعم ال األقوي ال األعم ن رج اردة بعض م ساوة ومط ون بطش وق ا يواجه را م  آثي
م     اعين وراء الثراء السريع،   السَّ ّل همه ذين ُج اتهم الشخصية،     أن ، ال درآوا طموح وا وي  يحقق

  .تدمير وإبادة رجال األعمال األمناء األصغر منهمإلى ولو أّدى ذلك 
  

ا،  المئة والعشرين مرزبا بنفس الطريقة فإنّ    وز ن ون عِِ  ،رين اآلخرين ي وال انوا يطلب ة لَّ  آ
ستطيعوا        فسحوا الطريق للفساد،   آي يُ  ؛صوا منه  ليتخلَّ ،"دانيآل"على   ن ي م ل   لكنهم أدرآوا أنه

ا؛ ة وال ذنب دوا عل ادأن يج سئولياته م ه وم دا لمهام ا جي ال .ام مؤدي ي العمل ب ا أّن أداَءه ف  آم
ان               .ى به لكل شعب الرب مثاال يحتذَ    لوم؛ يقدم    شكوى ضده؛ آ امهم فرصة لل  ولّما لم تكن أم
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ه         روا مكيدة من نوع مختلف تماما،     عليهم أن يدبِّ   أن تقضي علي  وتزيحه   ، مكيدة تكون آفيلة ب
  . مرة وإلى األبد،من الطريق

  
م    كل ديهم ش ن ل ي يك آل "إخالص ف ك "داني وس" للمل ه، إ،"داري ت ذات ي الوق م  وف نه

ه االختي          ض  وُ فإذا . إللهه وإخالصهيعلمون مدى طاعته     تم علي ك     ع في موقف يح ين المل ار ب
  !؟، فأيهما سيختاروإلهه

  
شحذون        .  آفة اهللا راجحة    .سيختار إلهه " دانيآل"ى يقين أن    إنهم عل    دأوا ي ذا المنطق ب به

سقط في م     "دانيآل"طاقاتهم ليوقعوا    ا،         ؛ في ك وُيطرد خارج ة ألوامر المل تخلص     خالف تم ال  وي
  .منه

    
ْن ُيناضل دل،ن  مإّن َم ة والع ا يقف أجل األمان و حتم الب  فه ائن س ل خ ق آ ي طري ف

ل  . يطه آراهية األشرار من آل جانب     فُتح حقوق الغير؛  حينئذ ال يقف الشر مكتوف اليدين، ب
دين ي الطاهر الي ذا التق دًا أن يجعل ه ي وضع ييحاول جاه تِّ، ف ارح ه أن يخت ا أن :م علي  إّم

د خِليكون مُ  ه؛ فيفق ادي،   أسمى ال صا إلله ا وآل شيء م ى آل  مراآز جاه  أو أن يحافظ عل
  .زةي ويفقد شهادته المميَّشيء ماّد

  
شيطان     وهي نفسها ا   ، من تملُّق وأآاذيب،   استخدم الكائدون أدوات الشر      لتي استخدمها ال

شيطان حواء        . ومازال يستخدمها اليوم   في جنة عدن،   ر ال د أخب ا بعصيان اهللا واألآل        ،لق  أنه
شر،             مةمن الثمرة المحرَّ   ر وال ل اهللا، عارفين الخي ن         ، ستكون هي وآدم مث ا ل ا بأنه دا له  مؤآ

  .تموت
  .خطة ثبت نجاحها دائمًا! أآاذيب! تملق

  
وز       ة وال ا المرازب ك، آانت دون شك مُ     يراإّن المقترحات التي اقترحه ى المل شبعة ن عل

ة  ب طلب ن يطل ل م ة، وآ ى األرض ألي آله د عل ل الوحي و الممث روره، فه ين ى ثالث حت،لغ
  .)7(ح في جب األسود  من إله أو إنسان إال منه، ُيطَر،يوما
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ع  م، والصلواتين ولم يحرِّ يمنع أي دِ   لم   ستمر       التي ترف ة يمكن أن ت ة المختلف ى اآلله  إل
  ".داريوس" يجب أن تقدم عن طريق ، إال أن آل تلك الصلوات والطلباتا سبق،آم
  

صلوات             نفسه موضع عبادة، و   " داريوس"قد جعل   ل   ديم ال ة تق سان حري ى أي إن أنكر عل
  . إال لذاته، ألي إله آان،والتعبد

  
د من األسباب القويَّ     " داريوس"موا لـ  قد قدَّ  ،الشك أن المرازبة والوزيرين      ذ  العدي ة لتنفي

رار  ذا الق أن ه  . ه وه ب دة اإل  أقنع ى وح امال عل يكون ع دة مبراطورذا س ة الجدي ُي.ي  يعِط س
د،  جالال للنظام ما وإ احترا ذه      الملكي الجدي د آانت ه ة   موق ررات آافي اع ب ك مغرور   إلقن  مل

  .صدار هذا المرسوم الملكيإب
  

و  ،ق له تأثيره العجيب لكن التمّليما الشتمَّ فورًا رائحة الوشاية،  لو آان ذلك الملك حك        فه
  .بكالمهم الَمِلق" داريوس"انخدع ف. يزيد من آبرياء اإلنسان ويعميه عن الحقيقة

  
ه   " داريوس "آان     سمع موظفي اهللا         ،ي ه أن يكون آ راح     .  يقترحون علي ك االقت م يكن ذل ل

وك   َوسِ  ه المل د من اإل      ،ى خطوة لتألي شَّى في العدي ذي تف ة  مبراطور األمر ال ات القديم د  . ي لق
سفر " وبالتحديد   فال عجب أّن األسفار المقدسة،     ق يغفل تفاصيل في غاية األهمية،     جعله التملُّ 
ال تكلم ،"األمث سان المتملِّ    ي د الل صراحة ض رضَ     "ق ب ال ت اُة ف َك الخط ي إن تملََّق ا ابن " ي

  ).10: 1امثال(
  
  
  

  ما هي التفاصيل الهامة التي أغفلها الملك؟
ان    آذب واضح؛  7عدد  آان على الملك أن يدرك أن الكلمات التي في            د آ  االدعاء  فلق

ا        رًا ملكي شاوروا أن يضعوا أم د ت م      ل . أن جميع وزراء المملكة ق اذا ل ذلك، لم ان األمر آ و آ
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ن  آل"يك ه ،"داني م وزرائ راح؟    ، أعظ ك االقت ع ذل د وض را عن ان  !  حاض و آ ار  ل ل آب آ
ان         الموظفين قد وافقوا على تلك المقترحات، فلماذا لم يقدِّ         ار آ مها رئيسهم؟ إن مثل تلك األفك

ل؛          "داريوس" في ذهن    يجب أن تمرَّ   م يفع دو ل ا يب ه فيم د المرسوم د     ، لكن شاورة    فاعتم ون م
  . األولهوزير

  
شريعة    ا ل ارس"وفق ادي وف ا، ال يغيّ ،"م ا نهائي دَّ أصبح قانون ك، وإن ع هره المل  ،ل في
سبَّ  ي  ت ي اإل    ب ف ة ف ورة هائل عال ث ة مبراطورإش ن   .ي م يك وس " ل ك  ًئ هيَُّم" داري ل تل ا لمث

  .كمه ُحبداية خاصة وأنه في ،الطواريء
  

سببًا في أذى  آان   بالسجود لتمثال الذهب     ،"نصرنبوخذ  "ر  أْمأن  لقد رأينا من قبل آيف        
ال يزعجها  " سمادي وفار "ية  إمبراطورإّن  .  فقط، واآلن نحن أمام موقف مماثل      ةة التقيَّ البقيَّ

ي، وم الملك ذا المرس ونه تهم وثني شعبها بطبيع ه، ف أثر ب دو، وال تت ددة يعب ة متع ن. ن آله  لك
أو يعترف بوسيط  نسان،  تمنعه من أن ينحني إلفشريعة اهللا ؛"دانيآل"األمر يختلف بالنسبة لـ 

ين اهللا،   ه وب سه بين ق يُ  .  سوى اهللا نف ه طري م يكن أمام رب  ل ه ال  وفي نفس الوقت  ،رضي في
ك ر المل ع أم ديدة .يطي ة ش ت الورط د آان جد ،لق إن س آل" ف ـ" داني وه"ل ا وصلَّ" يه ى، فحتم

د روحا   ه سوف يفق ادة إله ي عب ستمر ف م ي اب، وإن ل يتعرض للعق الي س د؛ وبالت ه بالتأآي نيت
  .سيفقد نزاهته

  
  !!ا فُيقتل، أو أن يكون عابدا للوثن ويحيا إّما أن يكون تقيًّآان عليه أن يختار،  

  
م المنتصرو          أيًّا آان االختيار، فقد بد       ان األشرار ه ينتهي         ا آما لو آ ا س ل إم د قلي ن، فبع

سابقة    ى بمبادئ الذي ضحَّ " دانيآل" أو يبقى    ،إلى األبد " دانيآل" ى عن صفاته ال دو  . ه وتخلَّ يب
  .أن المتآمرين لن يخسروا

  
   في جب األسوددانيآل

  ". في جب األسوددانيآل: " سنسميه17-10األعداد صحاحنا في الجزء الثاني من أ
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ة  بتوقيع المرسوم الذي لن ُينسخ، لم ُيبدِِ  " دانيآل"إذ علم       خوف أو اضطراب،   أية عالم

وبهم           فلو ص . آما يفعل معظمنا   ، بأسوأ   در اليوم مثل هذا األمر؛ ترى الكثيرين وقد امتألت قل
االت واع االنفع ى     .أن صلوا إل دين أن ي اولون جاه بعض أو يح ضهم ال ارة بع سرعون لزي  ي

  . في الهجرة أمًال،أقرب مطار
  !؟"دانيآل"لكن ماذا فعل 

    
ان     "،ة وواصل حياته بصورة طبيعي    في تقوى، لقد تابع السير في طريقه المعتادة        ا آ آم

  .لم يتغير.. لم يتحرك.. لم يهتز. )10" (يفعل من قبل
  

ًا تغيَّ   ل اهللا حتم ر رج م ُتغيِّ ا ل روف، لكنه صلِّ .رت الظ اد أن ُي د اعت الث  لق ى اهللا ث ي إل
ا طويال،        َيلقد بقِ ". مأورشلي"لقد فعل ذلك ونوافذه مفتوحة تجاه       . مرات يوميا  سبي وقت   في ال

ة ال  نس المدين م ي ه ل ي ُسلكن د اهللا أن ِبَيت نس وع م ي ا، ول رائيل"ُيرجع س ه منه ي ،"إس  ويبن
  .ثانية" أورشليم"
  

  !ي عالنية؟أن يصّل" دانيآل"آيف أمكن لـ
م يعلِّ   اب،أل ق الب ا، ونغل ى مخادعن ذهب إل ا أن ن ا ربن صّلمن ا  ون اء ألبين ي الخف ي ف

  ).6: 6متى(السماوي؟ 
  

ة شرقية،  إمبراطوريا ُمِهمًّا في   آان موظفا حكوم،"دانيآل"يجب أن نتذآر أن         فالخدم  ي
رة؛    ومن غير المحتمل أن    ،يجوبون بيته  ا    ه آان يتمتع بخصوصية بصورة آبي م يكن ممكن  فل

اء   ي الخف رب ف سه لل ه وتكري ل عبادت ه،  . أن يجع شرون حول يس منت إن الجواس واآلن ف
ه        ؛رصدون حرآاته ي ه بإله رة األمر الم        بقصد اآتشاف استمرار عالقت شكوه   لكي؛ ، في فت  لي

  .إلى الملك
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اخرا        م تكن سرًّا    إن عبادته للرب لم تكن تف ا ل ي   إن مواصلة صالته آعادت   .، لكنه ه يعن
ام           ثالث مرات في اليوم،   . اأنها ال يمكن أن تصبح سرًّ      ه أم ى وجه  يرآع رجل اهللا ويسجد عل
ا ل دائم ان يفع ا آ الموت. اهللا، آم د ب ي،إن التهدي ه يجب أن يُك ال يعن عن عمل شيء  فَّ أن

ر الظروف     .  فال يزال الصحيح صحيحاً     صحيح، ا تتغي ا  . ر لكن ثوابت اهللا ال تتغيَّ        ،ربم وآم
اة       أآدنا من قبل،   ا في الحي سماوات،           هو أن     ، فإن واجبن ى وإن سقطت ال  وال  نعمل الحق حت

  .فال يزال الصحيح صحيحا، والتبعات مسئولية اهللا. َنُكف عن عمل الصحيح
  

ن،   دَّ آيف يمكن لرلك سن،جل تق ي ال ىم ف ذا؟ أن يبق ا هك شجاعة،وُي!  ثابت ك ال  ظهر تل
  وهذا اإليمان؟

  
ين       أتي ب صفات ال ت ك ال حاها  إّن تل ة وُض ا تكوَّ   ليل سان، لكنه اة اإلن ي حي ت ف دى ن ل

ول          " دانيآل" ى أن يق ه عل شر ) ال (:ألنه عوَّد نفسه طيلة حيات ضا          ؛لل ك أي ه أن يعمل ذل  فأمكن
  .في األوقات الصعبة

  
دد         رأ أوال الع ا أن نق سادس، فعلين ن األصحاح ال ر م دد العاش سيرا للع د تف ا نري إن آّن

  .الثامن من األصحاح األول
  

بيًّ       د ص امن نج دد الث ي الع شر  ف ة ع ي الرابع د   ة ا ف ر، ق ن العم ه أال   "م ي قلب ل ف جع
بابه رفض        ..."يتنجس آل " ففي ش سبيًّ        " داني شرور      . اأن يفعل شرا صغيرا ن ا آانت ال ومهم

  "ال ":ه عليها ثابتا آان ردُّ،التي قابلها في سنوات عمره التالية
  . لكل ما هو خطأ،)ال(قاعدة راسخة، وحفر بحروف بارزة آلمة " دانيآل"ى َنلقد َب  
رة      أن نردِّ علىللخطية؛ تصبح لدينا قدرة أآبر      ) ال(إننا في آل مرة نقول         ا في آل م ده
  .تالية

  
  !! فتضعف مقاومتنا للشر؛حذار أن نستسلم  
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ـ    بَّ معي في أّن جُ    تتفقون أال   سبة ل آل " األسود الحقيقي بالن ه   " داني ة نوم ان غرف د  . آ لق
م ينفِّ       ه وتمزِّ         عرف أنه إن ل بطش ب ات المفترسة سوف ت إّن الحيوان ك؛ ف ه، ذ أمر المل د  ق  فيفق

  .حياته؛ لكنه بذلك لن يفقد شهادته للرب
  

ال يوجد   .  ويفقد شهادته  ل أن يحافظ على حياته،    لشرير ُيفضِّ  ا ، فإنَّ وآما الحظنا من قبل     
ا   .آلما جثا على رآبتيه للصالة، تعرَّض إلغراء شيطاني         " دانيآل "مجال للشك في أنَّ     يمكنن

  :ل ما آان يجول بخاطرهأن نتخيَّ
  !"لماذا ال تأخذ األمور ببساطة؟"
 ".بهاانظر لوضعك الذي أنت فيه اآلن واالمتيازات التي تتمتع "
  ".أمر الملكأطعت انظر إلى السلطة التي ستستمر في ممارستها إن "
  ".ي للرب طوال الثالثين يوما اآلتية بأال تصلِّ،أمِّْن مستقبلك"
  " من أجل التمتع بهذه الفترة القصيرة من الصالة؟،ي بكل مستقبلك مدى الحياةلماذا ُتضحِّ"
ببا    دت عليها؛ الت بالطريقة التي تعوَّ   لماذا ُتصلِّي    .َصلِّ في قلبك فقط إن أردت     " د تكون س ي ق

  " فتفقد حياتك؟ هل هو موضوع مبدأ؟ هل يستحق األمر ذلك حقا؟ف،في أن ُتكَش
  ".إذهْب بعيدًا عن عيون الجواسيس، وصلِّ ما شئت"
  !"ي؟ ليشاهدك الناس وأنت تصلِّ،لماذا تترك فرصة"
  ."ا لك افعل ما بدابتعد عن الخطر، وبعد ثالثين يوما،"

ار وفي          في الص    ،"دانيآل"ت عقل   َز قد غَ  ،البد أن مثل هذه األفكار     باح وفي وسط النه
ول   ألَف ،البد أن جال في ذهنه    . المساء ى      ، سبب معق ؤدي إل د أن        ْر بتَ  إقناعه  ي ان يري ا آ ك م
 اليومية  اإلغراءاتاء هذه   من جرَّ " دانيآل" الذي آان يعانيه     اإلرهاق،من يدري مدى    . يعمله
  كررة؟المت

  
ة، لكن       اإلغراءات  يصمدون ثابتين أمام     ،هناك العديد من أقوياء اإليمان     ة المفاجئ  القوي

ا ت اومتهمربم شيطان ليرهق  . ضعف مق ل ال اليب عم ن أس لوب م ذا أس ي"وه سي العل  "قدي
  ).25: 7دانيآل(
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ر من      ل  المتتالية المنتظمة تذيب الصخر؛    إن الشيطان على علم بأن قطرات الماء       ذا فكثي
رِّ    . وفي الوقت ذاته خبيثة ورقيقة      ليست عنيفة،  إغراءاته ه يك ش       إن ريرة ر نفس االقتراحات ال
ذهن         ،اا وتكرارً مراًر ا في ال دا أنَّ             .إلى أن تترك تأثيره اره، مؤآ سان أفك زرع في اإلن ه ي  إن

 فهو قادر على أن يظهر في          جاهدا أن يثبت أنها نافعة مفيدة،       ويحاول خطية معينة ال تضر،   
  .  ويبقى ثابتا في شهادته أمام تلك الِحَيْل،المؤمن األمين ال تنهار مقاومته .مالك نورشبه 

  
شيطاني مع           شل األسلوب ال آل "لقد ف ان ، و "داني آل  "آ وم ل       رَّمَع" داني ضغوط ضًا آل ي

جثا على رآبتيه وصّلى  و  للشر،)ال(صمد وقال لكنه .  جب األسود ت هي آان تجربة حقيقية، 
  ).10(من قبل دائما آان يفعل  آما شاآرا إلهه،

  
ي   يس ف آل"رأى الجواس ز " داني خا ال يهت ا راس آل. "إيمان دَّ " داني و ال يتب و ه  ل واله

  .ريتغيَّ
  

شيطان      ار ال سالمه ألفك دم است د، وع ذا التهدي ن ه وف م ضه للخ ي أن رف ق مع أال تتف
  الهادمة؛ آان معجزة أآبر من معجزة نجاته من أفواه األسود؟

  
ر أ دما ظه آل"ّن عن ر" داني ر مكت ك،غي أمر المل ذ خطَّ ث ب ي تنفي آمرون ف دأ المت م ته ب

ك   ِع وبدأوا يُ  أسرعوا إلى القصر الملكي،   ). 12( ام المل دون أم ذي     ،ي ود المرسوم الملكي ال  بن
ا عن   عيًب لم ينطقوا حرفا مَ    ".دانيآل"، ضد نزاهة    وبدهاء وخبث لم يشيروا أدنى إشارة     . عهوقَّ

اال  أو   أمانته، سئولياته    في  إهم ا المكلَّ  ، أداء م َذآِّ       ،ف به دأوا ُي ل ابت ع، ب صبه الرفي رون في من
سياسية   – ولمَّحوا بأنه  واحد من أهل السبي،   " دانيآل" أن   الملك ة ال ر   – من الناحي  خائن وغي
  .أمين

  .ز والظلمهذا هو أسلوب األشرار في التحيُّ
  

ى       المملكة  أنَّ،"نبوخذ نصر "ن لـ   وبيَّ" دانيآل"لقد سبق    ده ستكون أدن أتي من بع التي ت
  .واألحداث التالية ُتعلن مدى صدق تلك النبوءة). 39: 2(من مملكته 
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ان ملك   " نبوخذ نصر    " أن  نجد  ،"نبوخذ نصر "بـ" داريوس"بمقارنة   ذه     آ ه ه ا تعني ا بم

د    ا نج اٍن، بينم ن مع ة م وس"الكلم ا،" داري ا أحمق صية  ملك ه الشخ راك قوانين ي ش ع ف  ، وق
ك               لقد وقَّ . يته الدنيئة ومؤامرات حاش  ى ذل دم عل دًا، واآلن ين درآها جي  ،ع بقلمه على أمور لم ي

  .لكنه ال يستطيع أن يعمل شيئا
  

ذي وقَّ         ، العقاب َع لكن لزاما عليه أن يُِوقِ     ،"داريوس"َنِدم   ه   لكل من يخالف مرسومه ال ع
  .ضنَق، ال يمكن أن ُي"مادي وفارس"بخاتمه؛ فصار آشريعة 

  
ك حُ     ومألت آلمات ال   آمرين قلب المل ا، مت ذ   وأراد أن ُيزن آل "نق ه    "داني ر رجال و أآث ؛ فه

ا   وقضى طوال اليوم يبحث عن ثغرة   وندم الملك على عدم ِحرصه،    . حكمة و إخالصا ينقذ به
اة  آل"حي ة،"داني ال حيل سه ب د نف ه وج اآرين، لكن شاريه الم دي مست ي أي ذين يَذ، ف ه آِّ ال رون

ة ه ،بوقاح را ال يمكنأصدر بأن ه أم ع عن ا     .ه التراج ا يردده ا م ي دائم ة الت ي النغم ذه ه ه
  . األشرار؛ فيفوزون بتلك الجولة

  
ك النقطة،          ويطلب ،"دانيآل"آثيرون آتبوا عن     د تل ا نتأمل في       ون مّنا أن نتوقف عن  لكيم

ا،       لق". قانون مختلف وحبٍّ مختلف   " ك         د آان هناك ناموس عادل قد أدانن ذي وضع ذل  لكن ال
اموس تاق بالن ذنا، اش ه المحب أن ينق رب .قلب دة، فأرسل ال ذه العق تطاع حل ه ه اس  وبحكمت

اموس   وتحمل متطلبات الناموس اإللهي حيث وفَّى يسوع المسيح إلى العالم ،        عقاب آسر الن
  .حياة ابنه وموته وقيامتهوهكذا حّل اهللا تلك المعضلة الصعبة ببالنيابة عّنا، 

  
و  "داريوس "لورطة  لم يكن هناك حلٌّ      ك ضعيف أحمق      ، فه رارا دون أن       ، مل  أصدر ق

آل "أمر بطرح    شفاق وهو ي     ر على حماقته، فيصرخ بإ     يتحسَّ وها هو يدرك أبعاده،    في  " داني
دخل اهللا      مظهرا أمله العميق     جب األسود،  اذ أن يت آل  "إلنق ذي         إن". داني انون ال ره الق ه يك  قلب

د وُ   قمة التهكم، أصدره، ومع ذلك آان عليه أن يشهد         تم      فق دخل الجب،     ضع خ ى م  ليثبت   عل
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تعتبر       إلخراجه اولة   مح ةقد ُوضع فيه بناء على أمر الملك، وأن أي        " دانيآل"أن    من الجب س
  .يا وخيانة لكلمة الملكتحدِّ

  
آمرون، تهج المت ادون شك اب ه   أم ار عن ات صائما، وط صره وب ى ق ك فمضى إل  المل

ه ل .نوم د آانت آ اره لق شغلة أفك ـ من آل"ب ذي أحبَّ" داني و ه ال ه، وه ق في ي جب اآلنووث  ف
  .األسود
  

ى                في خطر جسدي،     " دانيآل"آان   م يكن في خطر روحي عل ه ل واجه  . اإلطالق  لكن
اوموا  "".دانيآل"ليس للشيطان سلطان على     الشيطان وجها لوجه، ونجا من أنيابه؛ ف       يس   ق  إبل

ل أن         " دانيآل" لقد برهن    ).7: 4يعقوب" (فيهرب منكم   إن  .بكتَ ُتعلى حقيقة هذه الكلمات قب
  .ل به نموذج يجب أن نتمثَّ إنه.ن دون أي تأثرْييتا سالمَتِقته قد َبنزاهته وروحانيَّ

  
ب  طريق آخر لنتجنَّ      ليس هناك  .ا هو أن نواجهه   منَّالطريق الوحيد لكي يهرب الشيطان      

باآه، ف      ان           ؛لكي نبقى أحرارا من سلطانه         السقوط في ش ه راسخين في اإليم ا أن نقاوم  علين
  .)9, 8: 5سبطر1(

  
ه           ،"دانيآل"التي قالها   ) ال(إن آلمة    د عن ه ويبتع شيطان أن يترآ ه    .  أجبرت ال صحيح أن
  . لم تخطر على قلب بشر،ع برفقة أفضل لكنه لم ير الشيطان هناك، بل تمتَّ،في جب األسود

  
  :والنتيجة النهائية" دانيآل"نجاة 
اة    ،عظيمة تحكي لنا القصة ال    18 من عدد    اإن بقية األصحاح بدءً      آل " لنج والنتيجة  " داني

ا          .النهائية ة ُأصيب فيه د ليل ا         " داريوس "فبع ه عاطفت ق، تتقاذف األرق والقل األمل والخوف    ب
اك فتحة في                   ما أن الح الفجر،    ،  "دانيآل"على مصير    م الجب، وآانت هن ى ف ى قصد إل  حت

ك ال       ،ن من رؤية ما يحدث في الجب       ن المشاهدي قمة الجب تمكِّ   ر تل ادى    فصرخ عب  :فتحة ون
ا      عبد اهللا الحي،  " دانيآل"يا   ده دائم ذي تعب ى أن ينجيك من األسود؟     ، هل إلهك ال ِدَر عل !"  َق
ة         ). 20( سمع إجاب ع أن ي رى      ،لم يكن يتوق ع أن ي ان يتوق ل آ د       ب ذي ق رب، ال ادم ال أشالء خ
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د رنَّ      وفجأة،. ُمزِّق ليال  ين جدران الجب           عقدت الدهشة لسانه، فق م يكن    ، صوت واضح ب   ل
  ).21" (يا أيها الملك عش إلى األبد: " قائال أن يسمعه ثانيةعيتوقَّ

  
  . أن يحيا، بكل دماثة خلق، للملكيتمّنى الرجل الذي ظن الجميع أنه مات، إنه صوت  

  
آل " حين سمع      ،أشرق شعاع من الفرح على وجه الملك الحزين          ول " داني د    : "يق إلهي ق

  ."ني أفواه األسود فلم تضرَّه وسدَّ فأرسل مالآ،رأى أني بريء أمامه وأمامك
  

رب      . فقد هرب منه  شرآة مع الشيطان في الليل،    " دانيآل"لم تكن لـ     ة ال ان في رفق د آ  لق
ه،  " يعقوب"لرب الذي قاد مالك ا !! يسوع المسيح  ذي رافق    طوال حيات " شدرخ " المالك ال

ار المتَّ   أتونفي  " عبدنغو" و "ميشخ"و د،  الن ا          ق ذي ب سه المالك ال آل "رك   هو نف ه  " داني برفقت
ل    واج            .طوال ساعات اللي اح واألم ى الري سلطانه عل ذي سيطر ب ك ال ه ذل رون من    ، إن د ق  بع

ق وتقتل   فلم تمزِّ  ، أوقف خواصهم الغريزية   .، قد سيطر على األسود بسلطانه     "دانيآل"عصر  
  .مت إليهمدِّالفريسة التي ُق

  
ه   ع الختم من عل حتى ُينَز،أن يصبر " داريوس"لم يستطع      دَخل من ى باب الجب، الذي ُت

وه وأخرجوه وتفحَّ    . من قمة الجب " دانيآل" فأمر بإنزال الحبال لرفع   األسود؛ د رفع . صوهلق
  .جسده مقشعًرالم يروا خدشا، ولم يجدوا 

  
رى َنجَّ    رة أخ هم نج  .ى اهللا خادم م ي ه ل ب     بإخراج ي قل و ف ا وه ل نج شكلة، ب ن الم  م

ذآر في         النار، أتوني  م ف نقذ من هُ  سبق اهللا وأ   .المشكلة ولس، إذ ي  وعمل أيضا مع الرسول ب
ان أن ال شيء يمكن               احتملها،قائمة المعاناة التي    ) 33 – 23: 11آو2( ن بإيم ك أعل  ومع ذل

صله صِِ،أن يف ة ُمَخلِّ ة(ه  عن محب ذلك). 39 – 35: 8رومي ا آ ذه اختباراتن تكون ه ن .وس  م
و 2( حتما لالضطهاد    ض سوف يتعرَّ  ،ةيريد أن يعيش حياة مسيحية تقيَّ      ال  اهللا   إن). 12: 3تيم

  . حتى في االستشهادفي المصاعب،ي ي من المصاعب واآلالم المرعبة، لكنه ُينجُِّينجِّ
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ة تجارب        سيح،          ليست هناك أي دون الم ا ب اة أو         قاسية سوف نجتازه اك معان  وليست هن
  . إال وسنقوم بعدها أحياء– وال استشهاد –آالم 

  
دد           نون بها ق   يحصِّ ،مثل تلك التعزيات  ليس عند األشرار       ده الع ا يؤآ ذا م وبهم، وه  .24ل

ذلك   ُتلقَ ، وحسب الطقوس الفارسية ف بهم إلى الهالك،إّن المتآمرين ُيقذَ . إنه آالم مروِّع   ى آ
  !ياله من مشهد رهيب. زوجاتهم وأوالدهم

  
ان أم   إّن الكتاب المقدس لم يذآر أن هذا األمر آان بأمر من اهللا،                ر   رًا من مَ بل آ ك غي ل

ذلك،     ة اهللا ب ه آلم م توص دَّد، ول سجِّ ُمج ا ُت ة  لكنه آمرون    .ل الحقيق ِرَح المت رد أن ُط وبمج
الهم في الجب،       وزو زَّ      بطشت    جاتهم التعيسات وأطف م األسود وم ، وسحقت عظامهم     قتهمبه
  .سحقا

  
اة            البد أّن ذلك المشهد المُ       آل  "رعب يؤلمنا، آما أنه يؤآد لنا مدى اإلعجاز في نج " داني

ه،    "داريوس" ذلك ما أدرآه     .إّن اهللا هو الذي نّجاه    . من نفس الحفرة   ا يتضح     ، واعترف ب  آم
ه األصحاح، من أمر  تم ب ذي ُيخ شعوب ، إذ أصدر مرسوماه الملكي ال ع ال ى جمي له إل  أرس

ة،        ،التابعة لمملكته  ل   لكن  يعترف فيه بأن اهللا هو أعظم اآلله ه مث د  –" نبوخذ نصر  " مثل  بع
  . لم يعترف بأنه هو اإلله الوحيد– النار أتون واقعة

  
ّن شخصا يرى أن اهللا عظيم، وأّن سلطانه   فقد يحدث َأإن العمى الروحي شيء مرعب،    

د عرف    ،اف ويرتعد أمام اإلله    وقد يصل إلى حد أن يخ      أبدي، وملكوته ال يزول،    ذي ق ه    ال أن
 لكنه مع ذلك    آذلك على األرض،  شيئته في السماء و   ، ويعترف فعال أن ذلك اإلله يعمل م       حّي

ي شل ف ديف ه الوحي و اإلل ه والء  . إدراك أّن اهللا ه ون ل شخص دون أن يك ك ال يش ذل د يع  وق
  ".داريوس"إن ذلك هو ما قد حدث مع . لذلك اإللهشخصي 
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 إّن  .)28(الفارسي   " آورش "ه   محلَّ  من مسرح التاريخ، وحلَّ   " داريوس"وأخيرا َعَبر     
ذهبو  ون وي وك يجيئ ذلك المل اتمبراطوراإلن، وآ ى البقيَّي درس  .ةة التقيَّ، وتبق و ال ك ه  ذل

  .عا لنادا ومشجِّشدِّاألساسي لذلك األصحاح الذي يجب أن يظل ُم
  

   ماذا إن فقد الملح ملوحته؟لكن،
ارات      ،ة القليلة إّن تلك البقيَّ   وم خي ا أن ُترضي ربَّ      : تواجهها آل ي ا،  إّم ا أن ُترضي      ه  وإم

تفقد شهادتها     ْت أنه بإرضاء اآلخرين   لقد َعلِِمَ . آخرين ا س ى، ولكنه ا أن تبق إن . فقط؛ يمكن له
د تنتهي،       خرين سيعيشون أطول قليال دون شك،      اآل بإرضاءالذين يهتمون    ة فق  أما البقيَّة التقيَّ

ا         ة أن ال تهتم ببقاء الجسد     ة التقيَّ يجب على البقيَّ  لذا  . لكن شهادتها تستمر   ل بنقائه الم، ب  في الع
  .وحيالر
  

 يجعل جب األسود حقيقة     –فعل الشر    أي الرفض الثابت ل    –إّن االهتمام بالنقاء الروحي       
؛ وهؤالء متأآدون من شرآتهم هناك مع المسيح        صين الحقيقيين للرب،  خِل، ألولئك المُ  مؤآدة

حتى في  .  الشهادة الستمرارالزم  وجودهم  ألولئك الذين    ،الذي يضمن بسلطانه النجاة المادية    
  . فكلُّ المخلَّصين متأآدون أنهم سوف يخرجون من تجاربهم أحياء االستشهاد،حالة

  
آمرين،           سيأتي اليوم الذي يدخل فيه األشرار ال         د المت ّب    جب، ولن يكون جب حق لكن ُج

ادل   اب اهللا الع يذهبون وحدهم . عق يئا من    . س روا ش ن ي اذه حضور اهللا وال ل م إنق ابهم . له  عق
  .ى األبد وإلى األبدسيكون عقابا إلى األبد وإل

  
ذاب       ل أن  إّن غير المؤمن ُيفضِّ    !! من فرق بين المؤمن وغير المؤمن      ياله   م الع  يقاسي أل

د، نم لألب ي جه اة ف ذه الحي ي ه ه اآلن ف سيح وإنجيل ن أجل الم ل االضطهاد م .  عن أن يحتم
ى  يض،وعل المالنق ي الع ع اهللا هي أسمى وأثمن شيء ف شرآة م ر ال ؤمن يعتب إن الم ه إن.  ف

ان الحاضر        : "دا قول الرسول بولس   ُيَفضُِّلها عن الحياة نفسها، مردِّ     فإني أحسب أن آالم الزم
  ).18: 8رو" (ال ُتقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا
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  وقفة
  

 من الضروري أن نتوقف ،"دانيآل"قبل أن ننتقل إلى األصحاحات الستة التالية من سفر 
  .إجماال، ثم نتفحصها واحدا واحداقليال، وننظر إليها 

  
  :نص رؤيوي

وهذا االختالف واضح . عن النصف األول تماما" دانيآل"يختلف النصف الثاني من سفر   
 واألصحاحات لى آانت قصصية وتاريخية وسهلة،ألو فاألصحاحات الستة افي األسلوب،
  . معظمها رؤيوية،الستة التالية

  
 ت التالية آانت نموذجا مبكرا منه، واألصحاحاز من األدب اليهودي،إن ذلك لنوٌع متميِّ  
 م تكن تلك الكتب من الوحي اإللهي؛ول. م100م و. ق200 فيما بين م اليهود الكثير منه،وقد قدَّ

ب األنبياء، منها لكن هناك فقرات رؤيوية في العديد من آت .س في آتابنا المقدَّلذا لم ُتوَدْع
 منها وأمثلة في العهد الجديد،). 14 – 9(زآريا يوئيل وو) 27 – 24(شعياء أمثلة جيدة في إ
  . سفر الرؤيا، وبصورة أوضح،)24(سوع على جبل الزيتون في متى حديث الرب ي

  
صين في أوقات ِلْخلتشجيع المؤمنين الُم ُآِتَبْت ،ؤيوي معظم آتابات األدب الرإنَّ  

 عناية الرب بشعبه، التأآيدوازدياد الشر، : ودائما ما تكون األفكار الرئيسية واحدة. االضطهاد
  . والشيء الوحيد األبدي هو ملكوت اهللالن يسود في النهاية،على أن الشر 

  
مة في أسلوب رائع عالنات من اهللا، مقدَّ إ،يزعم البعض أّن آل الكتابات الرؤيوية األولى  

 إنها .ى بهاتبا غير موًحوال نتعجب عندما يشمل هذا االدعاء ُآ- ى واألحالمعن طريق الرَؤ
 التي نحن على وشك أن ،صحاحات الممتعة على تلك األ، بدرجات متفاوتة،مستندة آلها

  .ندرسها
    

نجد  12-7" دانيآل" ففي مزيَّته؛ي رإّن السِّمة الجديرة بالمالحظة في األدب الرؤيوي ه
 ، في صورة أعداد، وحيوانات وقرون، في لغة غامضة،"دانيآل"التاريخ قد ُحدِّد للنبي أن 
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فة، يجدر بنا أن ب بأن نظن أنها متطرِّجرَّإال أننا حين ُن. ت تبدو غريبةوفي بعض األوقا
التي ُآتبت في السنوات رة، مزوَّأنها االعتدال نفسه بالمقارنة بالكتابات الرؤيوية النتذآر 

 ومؤلفوها المجهولون نجحوا في استدعاء ، قريبة من الجموح، آانت اللغة فيهادق ف؛التالية لها
  . إّن آلمة اهللا خالية من مثل ذلك التطرف الخيالي. في رؤاهم المنحولة،آل حدائق الحيوان

  
 والتاريخ في الكتابات ،ة نبوةإّن األدب الرؤيوي دائما ما يكون تاريخا مكتوبا في صور  

وِّنت فيها أحداث المستقبل قبل أن  فقد ُد، تمَّ التنبؤ به دون تزييف؛الرؤيوية في الكتاب المقدس
 فاألحداث آانت قد تمت عندما يوية غير الكتابية اختالفا آبيرا؛وتختلف الكتابات الرؤ .تحدث

ا الناس بأنها  وحاولوا أن يوهموعيد،ها إلى آاتب قد مات منذ زمن ب ونسبو،آتبها المؤلفون
، إّن الكتابات الرؤيوية الوحيدة التي لم يثبت زيفها .هذا الخداع لم يستمر طويال. نبوءة صادقة

 وأنها بعيدة تماما عن ي تؤآد أن آلمة اهللا أصلها سماوي، فههي تلك التي في الكتاب المقدس؛
  .اختراعات البشر

  
يعيشون تقياء، وأنهم ستي تتنبأ بالضيقات اآلتية على األواآلن نأتي إلى األصحاحات ال  

ل  فالتاريخ في يد اهللا، وآ؛حباطأال يستسلموا لإل لكن يجب دائما في عالم معاٍد ومضَطِهٍد،
سوف ُينهي سلطة .  وفي الوقت الذي حدده الرب نفسهاألحداث تعمل على تحقيق مشيئته،

  .الشر ويأتي بملكوته األبدي
  
  

  :الغرض
يكون قد  12 -7صحاحات  فإن الغرض العام لأل،أذهانناات في ما نضع هذه االعتبارعند  

 يعرفوا آيف ال يكفي أن.  فالذين يقفون وحدهم من أجل اهللا يحتاجون للتشجيعاتضح لنا؛
.  لماذا يستحق ذلك آل هذا العناء، لكنهم يحتاجون أيضا أن يعرفوايقفون ويثبتون وحدهم،
لديه فهم لخطة  المؤمن شيئا عن مستقبل تاريخ العالم، وعندما يكون وهذا يتضح عندما يعرف

  .نة عن األزمانعَلاهللا الُم
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على . نفسه" دانيآل "إّن األصحاحات التي سوف ندرسها اآلن، آان تأثيرها رائعا على  
الوثني، " بيلشاصر" يقف وحيدا تماما في بالط ، رأيناه في األصحاح الخامسسبيل المثال،

َمْن يمكنه ". الفرس"و" الماديين"على يد " بابل "يةإمبراطور عن موت الملك، وسقوط ويتنبأ
 ليقول مثل تلك األشياء؟ ِمْن أين حصل إلنسان ،ل مدى الشجاعة التي يجب توافرهاأن يتخيَّ

 حتى وإن آان ذلك ،جد أنه يجب أن يقول الحقيقةعلى تلك القوة لعمل ذلك؟ لماذا َو" دانيآل"
  !فقد حياته؟يؤدي إلى 

  
لما،  ُيسجل ُح7 فاألصحاح ،8و7صحاحين اإلجابة عندما نقرأ األسوف نفهم شيئا عن   

  . ُيسجل رؤيا8واألصحاح 
    

" نبوخذ نصر"لم  التي آانت في ُحياتمبراطوراإللقد تنبأ الحلم عن قيام وسقوط نفس 
القضاء اإللهي، قضاء مه أن التاريخ اإلنساني ُينظِّ" دانيآل"فقد رأى . في األصحاح الثاني

، لمت الُحَلوالرؤيا التي َت. ى إلى األبد هو فقط الذي سيبَق،ُيعلن أن ُملك الرب يسوع المسيح
فسح سُت ،لةقِبالُم" مادي وفارس "يةإمبراطورؤآد أن  فهي تآانت تتعلق بالمستقبل القريب؛

 وهو في هللا، سيسحقه اهللا،ٌد قاٍس لشعب ا اليونانية، ومنها يقوم ُمْضَطِهيةمبراطورلإلالطريق 
  .لطانهقمة ُس

  
". بيلشاصر" قبل أن يضع قدمه في قصر في تلك الليلة المحتومة،" دانيآل"آه آل ذلك ر  

 فقد آان أمر اهللا أن اريخ مهمتها أن تخدم مشيئة اهللا،لقد ُذآَِّر مرتين بأن آل أحداث الت
أْن " دانيآل"ى  فلماذا إذن يخَش،"مادي وفارس "يةإمبراطور تتبعها  البابليةيةمبراطوراإل
ى أن ، بأّن الشر ال يمكن أن ينتصر، فلماذا يخَشنْيآَِّر مرَت؟ لقد ُذ"بيلشاصر"علن الحقيقة لـُي

جل ى أهمية وقوفه وحيدا من أ، مَد في األصحاحين السابع والثامن،مته الرؤى؟ لقد علَّيقاومه
  .اهللا
  

 اإلعالنات، تلك .صحاح التاسع نفس الدرسي األ له ففت التي ُآِشاإلعالناتمته لقد علَّ  
". داريوس" بينما آلن ُيصلي في السنة األولى لحكم ،"جبرائيل"يت له من المالك التي ُأعِط

 التي ،يها أثناء الضيقات واحدة من تلك التي آان يصّل،فهل آانت صالته في األصحاح التاسع
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يه صلوات النبي ن ما تحِوي ُترينا شيئا ع فه،صحاح السادس؟ مهما آان الموقفرت في األُذِآ
  ".أورشليم"جاه ، على سبب فتح نوافذه في الصالة توء وُتَسلِّط مزيدا من الَض،"دانيآل"
  

متأآدا أن اليهود سيرجعون إلى فلسطين، " دانيآل" أصبح ،"جبرائيل "إعالناتمن   
 فهل ل لشعب اهللا،اك مستقَبلقد آان هن. ا ثّم يشهدون مجيء المسيَّ،"أورشليم"عيدون بناء وي

فه  حتى وإن آلَّ، أنه من جماعة اهللا،أم باألحرى ُيعلن بوضوح! يخجل إذن من انتمائه لهم؟
  ليس للشر مستقبل، فلماذا إذن االستسالم له؟ .ذلك َفْقد حياته

  
صحاح التاسع الذي جعله يتأآد في األ" دانيآل" إنه اختبار وآان هناك أيضا اعتبار آخر،  
من فإن آانت الصالة ُتستجاب . هللا يستجيب الصالة، حتى عن طريق زيارة المالئكةأن ا

أن يأتي هناك بنفس  فلماذا ال ُتستجاب من جب األسود؟ أال يستطيع مالك غرفة النوم،
  . وذلك ما قد حدثالسهولة؟ طبعا،

  
 في  وآان،"دانيآل"ا تشكل رؤيا واحدة، رآها ؟ إنه12 -10صحاحات لكن ماذا عن األ  

 9-7صحاحات األويمكننا أن نرى آيف ساعدته   على األقل،،السادسة والثمانين من عمره
لكن ما هو األثر العملي الذي آان للرؤيا النهائية؟ إذ جاءت في وقت وقد . حينما وقف وحيدا

  ن من نهايتها؟ِسربت حياة النبي الُمق
  

 فالشيطان ال ا تطاردهم الشكوك؛ا مأحياننين والناضجين، ِسإن العديد من المؤمنين الُم  
" دانيآل"فهل من الممكن أن يكون القديس !  لمجرد أننا قد تقدمنا في السن،يتوقف عن تجربتنا

 إن آان األمر يستحق أن ،قد مّر بتلك التجربة؟ وهل من المحتمل أن يكون قد سأل نفسه
آان من األفضل له  مختلفا عّمن حوله؟ هل أضاع عمره واقفا وحده؟ هل ،يقضي آل حياته
  أن يقبل المساومة؟

  
 12 – 10ّن الرؤيا النهائية في األصحاحات ه، فإت بذهنإن آانت مثل تلك األفكار قد مرَّ  

في هذه المرة لم ير المالئكة القديسين فقط، بل رأى ابن اهللا . ها بسرعةْتَحالبد أن تكون قد َم
لقد .  حتى آخر لحظة فيه، أن التاريخ اإلنساني يحكمه ويدبره اهللا،نفسه، ورأى بتأآيد جديد
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 اليونانية، وبخاصة األعمال الشريرة يةمبراطوراإلل عن تاريخ احتوت الرؤيا على تنبؤ مفصَّ
هللا اضطهادا أن بعد موته سوف يواجه شعب ا" دانيآل"لقد عرف ". إبيفانيس أنطيوخوس"لـ

 في الساعات األخيرة من ،"ضد المسيح"لكن أيضا من  ،"أنطيوخوس"شنيعا، ليس فقط من 
قد يفوز .  وهو في قمة تعاظمه، أن يكسر الشر ورأى أيضا أن مبدأ اهللا هو العالم،أحداث هذا

الرب هو . إّن النصرة النهائية لن تكون له.  لكنه لن يفوز بالحربالشر بالعديد من الجوالت،
 هم فقط ستكون لهم القيامة المجيدة صين له،خِل آانوا ُم وأولئك الذينم،اهللا، وال يمكن أن ُيهَز

 على احتماله آل تلك ،أن يندم" دانيآل"فإن آان األمر آذلك، فكيف يمكن لـ .والراحة األبدية
 فعلته أيضا لكثيرين من نفسه،" دانيآل"ى النهائية لـ الرَؤإن ما فعلته تلك! المسيرة وحيدا؟

موا من الستة أصحاحات  بأنهم قد تعلَّ،رجال ونساء آثيرونلقد شهد . الذين قرأوها بعد ذلك
صحاحات التالية قيمة موا من الستة أ وتعلَّ، من أجل اهللا، آيف يمكنهم أن يقفوا وحيدين،األولى
 أنطيوخوس"دوا في عهد ِهصون الذين اضُطخِل آان أولئك اليهود الُم،ومثال مبكِّر لذلك. ذلك

وقد . معزيا لهم خالل أحلك السنين" دانيآل"قد آان سفر  ل).م. ق174 – 175" (إبيفانيس
والشك أّن التشجيع . في أنحاء آثيرةفي سرِّية عت زِّ وُوية،مئات من النسخ السرِّمنه ُنسخت 

آيف .  لم يخضع لقوة الشر، آان السبب الرئيسي في أن العديد منهم،الذي سببه ذلك السفر
  .سيهلك مثل آل شرير" أنطيوخوس" أن ، النبويةاستطاعوا ذلك؟ لقد عرفوا من هذه الرؤى

  
 على مستوى آل ،هناك مؤمنون وال يزال  أجيال ومضت أجيال منذ ذلك الوقت،وجاءت  
 في البيت أو في ،ربما عليك أنت أن تفعل ذلك.  عليهم أن يقفوا وحيدين من أجل الربالعالم،

  .المدرسة أوفي الجامعة أو في العمل
  

 فالجميع من نتهي آل هذا؟يإلى أين س: "اال سيتكرر وروده لعقلكمن المحتمل أّن سؤ  
 وال آتاب مقدس، وال موت، وال ، آما لو أْن ليس هناك إله، وال مسيح،حولي يعيشون

  "!إلى أين سيؤدي آل هذا؟!! دينونة
  

ر ستِمى من االستمرار في ذلك؟ هل َأهل هناك جدَو: "أحيانا َنِصل إلى درجة نقول فيها  
 أو ، نار محرقةأتونصا هللا؟ وآل ما أجتنيه معاملة قاسية؟ ففي آل ناحية يبدو لي خِلأعيش ُم
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هل .  مهما أعمل ومهما أعيش جيدا، فحياتي تبدو مليئة بالمتاعب واالضطراباتجب أسود،
  "! آأقلية ُمْضَطَهدة؟،هناك ما يدعو إلى االستمرار هكذا

  
سوف و  ستقنعنا بذلك،احات الستة التاليةألصح فاشكرا هللا، فاألمر يستحق ِمّنا أن نستمر؛  

  .ترينا لماذا ؟ تلك هي غايتها
  
  

  محتوى األصحاحات الستة وتفسيرها
 ستة  ال تقدم لنا، أن تلك األصحاحات الستة األخيرة، السابقالبد أننا فهمنا من الجزء  

  :جبال لنعبرها، بل ثالثة فقط
  

ؤيا عن  فاألصحاح السابع هو رجبل األول؛الثامن يشكالن جانبي الصحاحان السابع واأل  
، في هيئة األسد والدب والنمر، لكن الرابع  الثالثة األولى منهاأربعة وحوش تخرج من البحر،

 هو ،ز األصحاح على قرن آخروُيرآِّ. ى سريعا العشرة قرون فيصعب وصفه، آما أنه ُينَسذا
  . يلي اآلخرين ويزيح بعضهم،الحادي عشر

  
، عرش ، بل آان واضحا في ذلك المشهدهو الترآيز الوحيد لألصحاح ذلك لم يكن  

  .هو فقط الذي سيحكم إلى األبد" مثل ابن اإلنسان" آما يؤآد أن الواحد سماوي يحكم التاريخ،
  ماذا يعني آل ذلك؟

 يشرح نفسه، وال يترآنا في جهٍل عن جوهر ما يقوله، "دانيآل"ما ُيسهِّل األمر علينا؛ أّن سفر 
  .وإن آانت بعض التفاصيل ليست واضحةحتى 

  
  هو،"نبوخذ نصر"لم من التمثال في ُحفي األصحاح الثاني نجد موضوع األربعة أجزاء   

 آالهما قد نسج الزمان من ربعة وحوش التي يلي بعضها اآلخر؛نفس موضوع األ
  . التي بينهماياتمبراطورواإل البابلية إلى تأسيس مملكة المسيح، يةمبراطوراإل
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 باستثناء السؤال عن إننا لم نجد صعوبة في فهم األصحاح الثاني، وآذا األصحاح السابع،  
  . وآلها تحمل صورا جديدةالعشرة قرون، والقرن الحادي عشر،

  
عن آبش واقف  فهو رؤيا  فهو أألصحاح الثامن؛ اآلخر لهذا الجبل األول،أّما الجانب  

 بالتحديد ، وقد هزمه تيس من الغرب،"رسمادي وفا"عند النهر وله قرنان، بالتحديد 
  ".اليونان"

" قرن صغير"ز على  وتتوقف لترآِّ اليونانية،يةمبراطوراإل أبعد من إن الرؤيا ال تذهب  
 ذ ليس نفس القرن في األصحاح السابق؛ إ،صحاح الثامنهذا القرن الصغير في األ. رج منهاخ

سنرى أن .  الثالثةيةمبراطوراإلقسام  بل من انية الرابعة،مبراطوراإلأنه ال يخرج من 
 وسوف نبحث في سبب استخدام نفس هذا ،"إبيفانيس أنطيوخوس"تكلم هنا عن األصحاح ي
 . في األصحاح السابع، عنه وعن المنظر الذي تم التنبؤ عنه،المصطلح

 
يبحث في " دانيآل " وفيه سوف نقرأ أنه بينما آانوالجبل الثاني هو األصحاح التاسع، 
. ط بأّن السبي البابلي سيدوم سبعين عاما فقالنبي،" إرميا" على نبوءة رَّتب المقدسة، مالك

لصالة ل فأعد نفسه وجد أّن الوقت أوشك على االنتهاء؛ حساباته،" دانيآل"وبعد أن عمل 
وقبل أن ُينهي صالته زاره .  وعودتهم إلى فلسطينعتراف هللا لطلب رحمة الرب لليهود،واال

، وأخيرا يشاهدون "أورشليم"بناء ن ، أن اليهود سيرجعون ويعيدووأآد له" ائيلجبر"المالك 
  .امجيء المسيَّ

  
وعلى مدار . أسبوع من سبعين ،مقياسا زمنيا" جبرائيل"أعطى ، ولتلك األحداث النبوية  
واألربعة أعداد األخيرة . بالضبط" جبرائيل" على ما آان يعنيه ، آان هناك خالف آبير،سنين
 مما أبعد بعض الناس عن دراسة ، تعتبر أصعب األعداد في آل السفر؛صحاح التاسعمن األ
 وال نفترض أننا قد قمنا  لكننا سنكون على حذر،ونحن ال نأخذ نفس الموقف،. ألصحاحهذا ا

  . الواردة في األعداد الختامية في ذلك األصحاح،وحدنا بإزالة الصعاب
  

فإذا نظرنا . 12 -10صحاحات  الوارد في األ،يرونأتي اآلن إلى الجبل الثالث واألخ  
. م في السن ذلك الرجل المتقدِّ،"دانيآل"لة رآها  نجدها قد احتوت رؤيا مطوَّ،بمزيد من االنتباه
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إننا . ت فيهاواألصحاح العاشر هو المدخل إلى هذه الرؤيا؛ حيث يخبرنا بالظروف التي ُأعطَي
 أن ّنِس لذا آان على النبي الُمرب يسوع المسيح نفسه؛يت من الُأعِط قد ،نعلم أن هذه األخيرة

  .ى بقدرة فائقة لكي يتلقاهايتقوَّ
 يةمبراطوراإل نَّح َأإنها توضِّ. صحاح الثامنالرؤيا تتداخل مع تلك التي في األ فإن بداية،
 .ةالنبوءومع استمرار حديث المالك تزداد تفاصيل .  اليونانيةيةمبراطوراإل ستتبعها ،الفارسية
  .سمين الشرقيين اللذين تبعا موته وعالقة الِق،"سكندر األآبراإل"ع قيام وسقوط إنها تتتبَّ

  
ية التي  وعلى األعمال الوحش،"إبيفانيسيوخوس نطأ"على سيرة نرآِّز ومرة أخرى   

شخص شديد . نظارنا إلى شخص مثلهان ما تتجه أ وسرعسوف يرتكبها ضد شعب اهللا،
ا نفهم وأخيًر. يحتل أهم مرآز على مسرح العالم في نهاية التاريخ ساالضطهاد لشعب اهللا،

 تي؛وعن ذلك الشخص اآل" أنطيوخوس"نجد تشابها في الكالم عن آل من  لماذا ،تماما
هما يمكن أْن  آالصحاحين السابع والثامن،ا في األ وآما رأين.فأحدهما يشير إلى مجيء اآلخر

  ."قرن صغير"يوصفا بـ
  

السفر مرتعبين من قوة الشر، ألننا متأآدون أن قوته ستنكسر أخيرا،  ال نختم ونحن  
  . ومجد أبدي، ستكون لهم بالتأآيد قيامة سعيدة،صين هللاخِلوالذين آانوا ُم

  
وإذا ما وصلت بنا .  يثبت في حياته الروحيةأنعلى " دانيآل"ْت إّن الكلمات الختامية َحثَّ  
  . نكون قد فهمناها جيدالعملية إلى نفس النتيجة اصحاحات الرؤيويةاأل
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 رؤيا األربعة وحوش
 

  
  . األصحاح السابع" دانيآل" من فضلك سفر اقرأ

وش،   ن    ة وح ا األربع ى رؤي ا   أتي اآلن إل ب علين ستطيع   ال ُنأ ويج ين ال ن بط ح ح
ورة                 شبه بلُّ الوصول إلى آل تفاصيل ما نواجهه، فسوف نجد أن األصحاح بصفة عامة ي

  .شفافة؛ والدرس الرئيسي فيه واضح تماما
  

ح   سابعإّن األص حاٌح،اح ال و أص يخ  ه اء وترس ان لبن ن ،اإليم ته ال يمك  وبدارس
  . لذا يرى أآثر المؤمنين أنه أصحاح مثير وممتعى؛للمؤمن إال أن يتقوَّ

  
  ":دانيآل"ماذا رأى 

ع عشر         في النصف األول من األصحاح، وبدًءا        ى الراب ا   ، نجد   من العدد األول إل  م
آل"رآه  ل شيء". داني ل آ ذآر أنن،قب َس لنت ا نن ا م ستيقظ، ى ا غالب ا، بمجرد أن ن أحالمن
شهور      وأ آل "رأى   .حيانا نتذآرها طوال اليوم، وأحيانا ل ى        ُح" داني ا وهو مضطجع عل لم
ه،فرا م،  ش ك الحل ب ذل تيقظ آت ا أن اس ى   وم ة، واآتف ا التفاصيل الثانوي سجيل متجنب  بت

  ".برأس الكالم"المحتويات الرئيسية، وأخبر 
  

المادي، لكن أحداث    " داريوس"، في فترة حكم     صحاح السادس داث األ لقد آانت أح    
ك      صحاح السابع   األ ل ذل د آانت      ؛)1(حدثت قب ة مبراطوراإل فق ة،        ي زل قائم م ت ة ل  البابلي

  ".بيلشاصر"وآان ذلك في العام األول لحكم 
  

دأ الُح   ة ريب م بأربع اح، تُهل ت ي س الوق ي نف وب ب ف شمال والجن ن ال شرق، م   وال
ا يخرج           . جهحر الكبير، فتهيِّ   على الب  ،والغرب شرية، ألن م هذا البحر ما هو إال حال الب

  .17ح من عدد  وهذا واض يصدر ويبدو من البشرية، هو ما،ويظهر منه
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يال   " دانيآل"رأى     ة     ،  في رؤياه ل ة وحوش متتابع ذا البحر، آال           ،أربع  تصعد من ه
ْسرٍ        : "منها ُيخالف اآلخر   ا َن ه َجناح ِد ول اه         وآ. األوُل آاألس َف جناح ى اْنَتَت  ،نت أنظر حت

  ).4عدد" ( قلَب إنساٍنوِقَف على رجلين آإنسان، وُأعِطَيوانتصَب عن األرض وُأ
  

اني،              الوحش األول    ذي في األصحاح الث ذهبي ال رأس ال ل ال ل " وهو    ، يقاب في  " باب
ام  ذ نصر"أي ي حفر". نبوخ دا ف ه جناحان معروف جي د ول ز بأس ات إّن الرم ل"ي ". باب

 بدأ ذلك   ،"بابل"ية  إمبراطور في   أن تغيرًا آبيرا حدث   صحاح الرابع   رف من األ  وآما نع 
سانا،  ا أصبحت إن ل نهايته ن قب وان، لك شبه حي ي  ب ة ف ة ورأف ر رحم ة أآث ت مملك  فكان

  .أواخرها وقبل نهايتها
  

د           ل "ورغم رجوع     ". نبوخذ نصر   "آان سبب التغير هو تجدي سانية   " باب ى اإلن  ،إل
ك  ق األرض آطائر جارح تُ   ولم تستطع أن تحلِّق فوتها،را من قوَّفإنها فقدت قدرا آبي    هل

ا         من تشاء،  سان ينبض فيه وحش األول دون شك هو      .  بل آانت وآأن قلب إن ان ال د آ لق
  ".بابل"
  

ذي رآ    اني ال وحش الث آل"ه ال دُّبِّ، " داني ا آال ان حيوان ر آ ن البح صعد م وإذا : " ي
د  بيه بال ان ش ر ث وان آخ د، ارتفع ع ف،بِّبحي ب واح ى جن ين  ل الث أضلع ب ه ث ي فم  وف

  ).5عدد" (اا آثيًرحًم َلْلم ُآ ُق:أسنانه، فقالوا له هكذا
  

ا صورة    صورة هن ع عن األرض" ّبُد"ال ك ،يرتف د، وذل ب واح ي جان رجلين ف  ب
ام   دم لألم ستعد أن يتق وان م ك الحي ي أن ذل ز. يعن ذا يرم ة مبراطور إلوه ادي "ي م

ارس اني و،"وف زء الث ل الج ن ُحيقاب صر"م ل م ذ ن اني" نبوخ ي األصحاح الث دما .ف  عن
ـ شف ل آل"ُآ ك الُح" داني مذل ام ا،ل ي الع ك  ف شاصر"ألول للمل ك " بيل ل"مل ت ،"باب  آان
ضلع  أما األ . متأهبة للزحف والتقدم لتصنع نهاية لألحداث     " مادي وفارس  "يةإمبراطور

ا ال أعرف        دب، فأن شير إالَمالثالثة التي بين أسنان ال نح ، ت سم رمزي من       ف ا في ق ن هن
سَّ                     وزا، وال ُتف ام يمكن أن تكون رم ضا أّن األرق م أي ر بالضرورة   السفر، ويجب أن نفه

  .على أنها أرقام حرفية



 3

  
ك          بَّ فإّن الدُّ  الصورة هنا واضحة؛     راس، وتل ٌم في االفت صورة   هي    َنِه  التي   نفس ال

ا  ت عليه ة إمبراطورآان ارس"ي ادي وف ا؛" م ك الرؤي ت تل د آاوق شة  لق ت متعط ن
تالل لع  . لالح ة أض ا أّن الثالث يء   ،آم ى ش شير إل ت ت ى   ، وإن آان شير إل ا ت  فإنه

ات مبراطوراإل ة،  ي ا  الثالث ي احتلته ارس "الت ادي وف ي  "م ل"، وه ديا"و" باب " لي
  ".مصر"و
  

ان      .ينين متعاقبتَ  عالميتَ يَتينإمبراطورقد رأى   " دانيآل"بهذا يكون      ا آ يالحظ   وبينم
ذا آنت أرى       : " حيوانا آخر يصعد من البحر     ،)ياتمبراطورإلاثالثة  (ذلك، رأى    د ه وبع

ة رؤوس        . وله على ظهره أربعة أجنحة طائر      ،وإذا بآخر مثل النمر    وان أربع ان للحي  وآ
  ).6عدد" ( سلطاناوُأعِطَي

  
ٌر سرعته    .أشياء ال تحدث إال في األحالم       ! ! نمر له أربعة أجنحة     أمام نحن اآلن     َنِم

ة رؤوس     ي صعد أوال من البحر، وأ     لذضعف سرعة األسد ا     .جنحته األربعة تقابلها أربع
ة التي تكلَّ           4إّن الرقم    نفس الطريق الم، وب ى الع شير إل اب    في الكتاب المقدس ي ا الكت م به

  .م هنا أيضا بها عن ذلكالمقدس عن األربعة رياح، وأربع زوايا األرض، تكلَّ
  

ل          سرعة لتحت داد      أمامنا اآلن صورة لمملكة تزحف ب ى االمت ذه إشارة إل الم، وه الع
سريع  ةمبراطورلإلال ادي ة بقي راإل"ة  اليوناني كندر األآب ع،". س ا نتوق وان وآم إن الحي  ف

ى   ،الثالث  شير إل ة مبراطوراإل ي م   ي ة في حل اني في األ " نبوخذ نصر   " الثالث  .صحاح الث
ية مبراطور ثم اآلن اإل   ،"مادي وفارس  "يةإمبراطور ثم   ،"ابلب "يةإمبراطورأوال آانت   

  .التي آانت سريعة الزحف واالحتالل" اليونانية"
 هل هو أسد؟ هل هو دب؟    ،7الرابع الذي ُوِصَف في العدد      ماذا عن الحيوان     لكن،  

ر؟   دا من هؤالء،         ! هل نم يس واح ه ل ا         إن ول م ستطيع أن نق ه ال يمكن وصفه فال ن  وألن
  !!هو
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ع،      سا           إّن الوحش الراب ين ال ا هو موصوف في اآليت ة  آم أآل وسحق   : "بعة والثامن
ا سبق    مختلف تماما عن آ     ،  "اسود د،     . ل م ى الحدي يِّ  تُ واإلشارة إل وان     ب ك الحي  ،ن أن ذل

ع م      زء الراب ي الج اء ف ا ج ع م ق م اني   يتواف حاح الث ي األص ي ف صورة الت ا . ن ال إنه
ةإمبراطور ا "ي ك  . ىظَمالُع" روم نا لتل د تعرض اتمبراطوراإلوق نفس  ي ل، وب ن قب  م
  .الحاقدة" روما"آانت آخرها الترتيب، و

    
ك األصحاح هو حُ          يجب أن ال ننسى أن آل ما       م نَ   ُآتب في ذل ا      ل ي، وتفاصيله آله ب

ك في               رموز؛ ا،  لذا يجب أن نكون حريصين أن نضع ذل ا حدث         أذهانن درس م دما ن  عن
  .بعد ذلك

  
ع       " دانيآل"رأى     سا       . ثالثة أطوار في تاريخ ذلك الحيوان الراب دد ال ة الع بع ففي نهاي

ه    بعد أن تحوَّ    ، وقد ُذآر لنا عن قرونه العشرة      فسه،والعدد الثامن رأى الحيوان ن     ل انتباه
  .ته العجيبة وقدرته الساحقةإلى قوَّ

  
ة              ل مرحل رون العشرة ُتمث ك         إن تلك الق اريخ تل ة في ت ة مبراطوراإلالحق  ونحن   ،ي

دد  ك ألن ع م ذل شرة 24نفه رون الع ك الق ا أن تل ن ت، يخبرن د خرجت م ة ق ك المملك . ل
د  اب المق ي الكت رن ف وة،والق ز للق رقم س رم شرة" وال زي؛ بالتأ" ع دد رم د ع ن آي  وم

ا         رفيًّ على اعتباره حَ   رَّالصعب أْن ُنصِ   ة في الرؤي ا؛ بينما آل التفاصيل األخرى المكتوب
  .ةرفيَّمن الواضح أنها ليست َح

  
الي إن أردت، لكن أرجوك أال      يمكنك    سير الت ى التف ى    أن تعترض عل  تعترض عل

  .الدرس المهم الذي سنستفيد منه
  

ة مبراطوراإلف ، التي تخلِ   الرؤيا هي تنبؤ عن تعدد الممالك  ن هذه آما أفهم أنا، فإ       ي
ا " ومع ذلك فإّن ،"روما" لن تقوم واحدة منها بدون      .الرومانية وتنبثق منها   ليست  " روم

، لكنها ليست   "روما" إلى    يرجع وجودها  ، آما نعرف  ،فأوروبا الحديثة مثال  . واحدة منها 
دادا  ةمبراطورلإلامت ةي ا تعلِّ.  الروماني ا أنإّن الرؤي ن من تنبثق م دول س ن ال ددا م  ع
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ا" ال ،"روم ى الكم ساطة عل دل بب شرة ي رقم ع ِص.  وال ذين ي ك رُّوال سير ذل ى تف ون عل
ك       صعوبة حقيقية؛ ا يواجهون   حرفيًّ ة اهللا ل      ، فهم ال يستطيعون تحديد تلك الممال م  ألن آلم

دوا في   يقعون تحت رحمة تخميناتهم، والبد أن يتردَّ       ،مثل هؤالء المفسرين  . تكشف عنها 
يقوم   ، في الجانب اآلمن ونحن نكون . تخمينهم ك س  ، عندما ُنعلن أّن هناك عددا من الممال
  . وتدين لها بشكل ما،"روما"وة ْحأثناء َص

  
د    ا"بع ك،" روم اوالعشر ممال ة من الت ة ثالث ون مرحل ة . ريخ سوف تك ا مرحل إنه

امن      ،"القرن الصغير " دد الث ك   .  المذآور في الع رن   "ذل صغير الق رن الحادي      " ال هو الق
ين، يحل   ل يخبرنا أن هذا القرن الصغير يقوم بعدهم، وهو مخالف       24عدد  و. عشر ألول

  .د الحكم ويتقلَّ،محل بعضها
    

ذر   ونلتم.  تتمرآز القوة في شخص واحد     ،في تلك المملكة الحادية عشرة      ،س لك الع
ذا                   ذلك، وه يس آ ه ل ة، لكن هو  إن آنت تظن أن ذلك الشخص هو شخص خارق للطبيع

  .سبب التأآيد على أن هذا القرن له عيون إنسان
  

أ   ذا األصحاح أن شخصا قويًّويتنب يقوم، ه اديا س ر ع ه غي دو وآأن ي  ويب ه ف ، لكن
سان؛   رد إن ة مج ـ الحقيق تكلم ب م م ه ف ائم"ل دد" (عظ ك ال). 8ع اب  إن ذل ي الكت ر ف تعبي

  . وآلمات العجرفة وعبارات الغرور،المقدس يشير إلى التجديف
  

ع،      في هذه المرحلة من الرؤيا ينت        وان الراب ر في الحي اه   هي آل التفكي  ويترآز االنتب
سي   إنني ".القرن الصغير "على ذلك    ك  ، مقتنع من قرارة نف صغير  " أن ذل رن ال  هو  "الق

 المقاوم والمرتفع على آل  ابن الهالك، ) "4 و   3: 2تس2(يه في   نفس الشخص المشار إل   
  ".ظهرا نفسه أنه إله ُم، حتى إنه يجلس في هيكل اهللا آإله،ى إلها أو معبوداما ُيدَع

  
ي    ده ف ا نج آل"إّن م شري7" داني اريخ الب ام للت ذ زمن ، هو حصر ع آل" من " داني

 ويتبع ذلك عديد من      ى،ع ممالك عظيمة، واحدة بعد األخر     ستقوم أرب . وحتى نهاية العالم  
ة   ة الرابع ن المملك شأ م ك تن ي ي   . الممال وة ف ز الق وف تتمرآ ة س ي النهاي د شخص وف
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ا   ُمَجدِّف، وبرغم أنه إنسان، فإنه سيبدو وآأنه خارق للطبيعة،          وسيكون عدوا هللا ولكل م
  .هو إلهي

  
يئا آخر  يرى آل ذلك، " دانيآل"بينما آان      ا هو وارد في األعد    ، رأى أيضا ش اد  آم

ا  إنه من السذاجة أن نضيِّ    . 14 – 9 رون        ،ع وقت ات والق ة     ، نفكر في الحيوان ارآين رؤي  ت
  . التي قد ُأظهرت للنبي في تلك الليلة،األمور األخرى

  
ـ   " القرن الصغير "بينما آان      تكلم ب ع    وتجاديف " عظائم "ي آل "، رف ى    " داني ه إل عيني

ا، ر تباع روش تظه سماء، وإذا بع يط بع، عروش صغارال يم تح ك . رش عظ ى ذل وعل
زي آل" رأى ،العرش المرآ ا –" داني ستحق – رمزي ه الم ده، اإلل ي مج سرمدي ف  اهللا ال

ة  ة من الطُّ إننا أمام صورة حيَّ    .  والعبادة اإلجالل ى عرشه، وعرشه    . هر والكرام اهللا عل
  .ةمرآبة ناريَّ

  
ؤمن            الم يمضي في           !!يالها من رؤيا تهز قلب آل م اريخ الع ه، لك    إّن ت ن اهللا طريق

  . إنه اهللا العظيم.وعرشه ال يتأثر باألحداث األرضية يملك على الجميع،
  

اوم اهللا          ،وتتدفق من ذلك العرش      ذي ال         .)10( قوة تقهر آل من يق  اهللا هو العظيم ال
ا         ،ر، وسوف يأتي على عرش القضاء       ُيقَه دة ال حصر له ات مجي اك  .  محاطا بمخلوق هن

ُتفتح األسفار     و امرأة، أفعال آل رجل أ    مكتوب فيها    ،أسفار ذا جزء من       .  وعندئذ س إن ه
  .للوحوش والقرون" دانيآل"رؤيا 

  
ا،     " دانيآل"أخذ     ر        يتابع هذا الجزء من الرؤي ابع منظر الوحوش والق ى أن    و ُيت ن، إل

د قُ       ع ق ل، رأى الوحش الراب ك جسمه    ت ار        ، وهل د الن ع لوقي ق      ) 11عدد ( وُدف ا انبث وآل م
ه لطانهم  ،من نهم س زع ع سماوي   رد ُحبمج.  ُن ك ال ن المل م م ى ،ك ةمبراطوراإل" أنه  ي

د      ،لكآلمة من المَ  . تماما دون قيام حرب   " الرابعة م يع وحش وجود    ول  واحد فقط هو     .لل
  . وذلك هو مرآز الرؤيا وأساسهاسلطان، وهو اهللا، وآلمة منه تكفي،ي القدرة والآلِّ
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و ق               ،إّن القضاء اإللهي     اريخ؛ فه ة الت ائم  ليس ما يظهر بعد حدوث األحداث في نهاي
دا عدد  إن نسينا ذلك،  . في آل األزمان   يس    . 12 فإننا لم نفهم جي مسئوال  القضاء اإللهي ل

لطتها من    األخرى ُنزعت سُ   ياتمبراطوراإلآل  إن  لشر، بل   فقط عن اإلطاحة النهائية با    
ى اأ درتها عل دت ق ديها؛ ففق سبب الُحلُحي م ب ي،ك م اإلله م ُتعاَقك ا ل رغم أنه ريعا ب  ،ب س

  .دة من الزمان بعد ذلك بشكل ماوُسمح لها أن تستمر لفترة محدَّ
  

آل " رأى   13 ففي عدد    الثاني عشر ليس هو نهاية الرؤيا،      والعدد   . منظرا آخر  " داني
سان،         لقد جاء     ك القضاء اإللهي شبه إن ى ذل ة وجالل وم      إل ه آل آرام سان ل ام   شبه إن ق
سوع المس            ف إلهي؛ رب ي ه     . يحال يمكن أن يكون هذا إال ال سان     م"ُوِصَف بأن ن إن ل اب  ".ث

د لَ        " مثل"وُتستخدم آلمة    د      ِبهنا؛ ألنه لم يكن ق شرية بع ا الب اب المقدس    . س طبيعتن والكت
ا      –حريص   ه          – حتى في الرؤي ى أّن هيئت شير إل ى أن ي ا سوف      آانت فقط إي      ، عل ذانا لم

د؛      ا بع م يك      يكون عليه فيم و ل سان          ن بع   فه ة إن د ظهر بهيئ سانا، فق ا      . د إن في وقت الرؤي
  .ته الحقيقية لم تزل في المستقبلآانت بشريَّ

  
سان ابن اإل " أن الرب آثيرا ما أشار إلى نفسه بـ        ،نحن نذآر جيدا     دما     "ن ، خاصة عن
ه ُلعلن عن أ  آان يُ  ر     . وهيت ك التعبي ذآِّ    ،وباستخدامه ذل ان ي شرية،        آ ه الب ة طبيعت رنا بحقيق
ا   الُم، بأنه الواحد الذي له الكرامة اإللهية، آان في نفس الوقت يصف نفسه      بينما شار إليه

  .األصحاح السابع" دانيآل"في سفر 
  

ديا    مَ َيإنه لهذا المسيح ُأعطِ        ا أب ك       ْن الحظ التَّ   .لكوت ى ذل ر عل لبا وإ   –بي ا  س  في   -يجاب
شر  ع ع دد الراب ُأعِط ":الع ا َيف دا وملكوت لطانا ومج ه آ ، س د ل م  لتتعب شعوب واألم ل ال

  ". وملكوته ما ال ينقرض،سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول. واأللسنة
  

ة   ا عظيم ن رؤي ا م ي،ياله ك الت ا  تل آل" رآه ة" داني ك الليل ي تل ات يإمبراطور!! ف
ُتخلَّ    يةإمبراطورو عالمية تقوم وتتعاظم ثم تنتهي،     ا     واحدة أخيرة س شكل م ة     ،د ب ى نهاي  إل

ه سيملك   ،"ضد المسيح"ف  تلك ظهور ذلك المجدِّثم يتبع . العالم تقريبا   الذي سيبدو وآأن
ة واحدة من القضاء اإللهي أَ           . إلى األبد  ه     َهْنلكن آلم ه وقضت علي ذي      . ت ك القضاء ال ذل
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يبقَ وعندما تنتهي آل الممالك، . م بشري ي آل حك  نِهسُي سان،   ى ُم س ك اإلن ذي هو اهللا،   ل ال
ة      وملكوته ه نهاي يس ل ة ستجثو ل       .  ل سوع المسيح         ه،آل رآب أن ي سان سيعترف ب  وآل ل

  .بهذا تكتمل الرؤيا. رب
  

  : رت الرؤياآيف ُفسِّ
ا    ي رآه ا الت آل"إّن الرؤي ه أ" داني ه وأقلقت دد(فزعت ن ،)15ع د م ى واح اقترب إل  ف

ة        يَّفبَ ). 16(الكائنات السماوية، وسأله عن تفسير هذه األمور          ات األربع ه أن الحيوان ن ل
و لثَِّمُت ة مل ع ك أربع ات،إمبراطور أو أرب يتمتعون    ي ط س م فق عب اهللا ه ره أن ش  وأخب

  ).18 و 17(بملكوت أبدي 
  

ف مملكة أرضية    ْصمن الواضح أن الكالم ليس عن مملكة أرضية، ألنه ال يمكن وَ             
دي " دانيآل" فما رآه لك األلفي األرضي؛ ى فكرة المُ  لننَس. بأنها أبدية   ،هو ملكوت اهللا األب

  . الذي سنتمتع بتحقيقه في المجد– عندما نؤمن باإلنجيل –بنا الذي يتأسس في قلو
  

د            22 -19من األعداد      آل " يتضح أن الحيوان الرابع آان له أهمية خاصة عن  ."داني
ار    اإلضافية، التفاصيل   في هذا الجزء نجد    رن  لكن ال ). 19عدد ( من نحاس     بأن له أظف ق

اك تفصيل إضافي                 ر، وهن ة أآب ه أهمي ضا   الصغير مازالت ل د أصبح     :بخصوصه أي  لق
بقته           ل، والشخص            قوَّ). 20(أآبر من العشرة قرون األخرى التي س ا مثي سبق له م ي ه ل ت

رن    الذي يمثِّ  ك الق ادَ       مُ ،له ذل شعب اهللا، يتم اٍد ل شر    ع ه،         ،ى في ال ر من أي شخص قبل  أآث
ستخدم قوَّو صدَّ ي ستطيع شعب اهللا أن يت ة ال ي ه بطريق ا ت ه آم دو أيام ه، وتب و أنهى ل ا ل

ذا      .)21(النصرة النهائية للشر على آل ما هو صالح وإلهي              ى   ، وسيكون الحال هك  حت
ه  اِم"يقضي علي ديُم األي الم "الق ي ملكوت س م ف ة، ويرحب به ي النهاي عبه ف ع ش ، ويجم
  .وآمن وأبدي

  
ب   وحش الرهي ة وقوَّ،إّن مواصفات ال ه الهائل وة   ،ت ي الق ه ف ا قبل ل م ت آ ي فاق  الت

ا      ،"روما" على    ال تنطبق إال   ،)23( تها وسحقَ    ، التي أآلت األرض آله د  . تها وداس ونؤآ
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سح   . ذلك الوحش خرجت الممالك العديدة      أنه من  ،ثانية ا الطريق     لقد أف ا  َل فجاءت خَ   ، له ف
  .له
  

ه باإل    ة أن ستمع لمقول ا ن را م سترد وآثي ان أن ت ةمبراطوراإلمك اي ة آيانه   الروماني
 في   ،ى افتراض  حين يتضح تماما أنه ال يوجد أدنَ       ي ف ثانية، استشهادا باألصحاح السابع،   

ك األصحاح أن اإل،ذل ة  مبراطور ب ا ثاني ستعيد وجوده وف ت ة س ة الروماني دير . ي والج
ا؛  أن تلك الفقرة تعلِّ ،بالمالحظة ة إمبراطورف منا عكس ذلك تمام ا  "ي ا   " روم يتفرع منه س

ك شر ممال َي،ع ا حل محلَّ وس ص"ه رن ال ه وغط"غيرالق ل عدوانيت ته ، بك  ،)24(رس
وك        ة مل ابق وسيقضي على ثالث ه  س م يُ     . ين ل ا أي  لكن ل ى    ، إشارة ةذآر لن  عن آيف أو مت

د     ،سيحدث ذلك  و .  أو معنى ذلك بالتحدي رقم           ونع ان ال ا إذا آ م فهَ  يُ 3 د لنكرر شكوآنا عم
  !حرفيا؟

  
اريخ يتَّ   شعب    ِجإّن الت ه واضطهاده ل ن تجديف صغير، وزم رن ال ور الق و ظه ه نح

سه  جرفا لدرجة يغيِّتَع ُميكونس .)25(الرب   ا اهللا نف . ر معها األزمنة والمواسم التي أقامه
  . فيها يكون شعب اهللا تحت سيطرتهيبة،تلك األيام ستكون عص

  
  !ر؟ما هي المدة التي سيمارس فيها تلك القوة التي ال ُتقَه

  ."إلى زمان وأزمنة ونصف زمان "25اإلجابة نجدها في نهاية العدد 
  
  ه المدة؟ما طول هذ

سير        . تيمكنك أن تختلف معي إن أرد      ،مرة أخرى    دو التف ي فيب سبة ل الي   أما بالن  الت
ه صحيح د أن وال، وأعتق شخص الُم" :معق ك ال ى َمإّن ذل يأتي عل داث رعب س شهد األح

ان سيعمل ضِ         وبعد ا .  إلى حين من الزمان    ،دا شعب اهللا  ضطِهُم ك الزم ا  نقضاء ذل عف م
ه   ثم يب  ،له في ذلك الزمان   عم ك ي  ،دو آما لو أنه سيستمر في مضاعفة ما فعل د ذل دو   وبع ب

  ". الذي ال ُيقاَومهكِمْن لن تكون هناك نهاية لشرور ُح وآأآما ولو أنه سيبقى إلى األبد،
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رة حُ         ة،       على أي حال، فإن فت ا، وأزمن ه ستكون زمان ه         كم ّم يقطع ان، ث  ونصف زم
  .ج سلطانه وهو في أْو،عليه ويهلكهها، ويقضي ه إلى علوِّل قوة شرِّ عندما تِص،الرب

  
 من أّن األزمنة تعني ثالثة   تفسير أفضل بكثير،  !!  ذلك التفسير  آم هو رائع وعجيب     

صف تال . ون ك االخ سير،     يمكن ذا التف صوص ه شاء بخ ن ت ع م ديك ت وإن آانف م  ل
سيرك سي ،تفاصيل لتف يم الرئي إن التعل دد  ف ي ع وارد ف ر25 ال ى دون تغيي يأتي س : يبق

د    "ضد المسيح   "الذي فيه يقوم     ،اليوم ستمر لألب ن ي ن، ل دا،  ،، لك ا  ب ل    مهم ه   ب ستكون ل
  .نهاية بكل تأآيد

  
  من سيضع النهاية؟

ه    قضي عليه،  أّن القضاء اإللهي سيَ    26يخبرنا عدد    سحق قوت دو     .  وي ا يب شر أحيان فال
ة  طلق إّن القوة المُ  .  لكن ذلك َوْهٌم وخداع    ى،وآأنه هائل وقوي وذو سلطان ال يفنَ        ،ة الكامل
شر حتمي ده، وهالك ال لطانه  ":هي هللا وح ه س دين وينزعون عن يجلس ال رن (ف أي الق

  ".ِلَيْفَنْوا ويبيدوا إلى المنتهى) الصغير
  

إّن ذروة التاريخ ليس انتصار     .  آلمة من اهللا   لع الشرير بأصله من العالم بكلمة،     لقد قُ   
ْن حاربهم  .)27عدد (الشرير، بل انتصار شعب اهللا       م   وَم شرير وأذاه وا في    ، ال ن يظل  ل

ةال ي المقدم صبحون ف ؤخرة، سي د. م ضايقهم أح ن ي ديًا.ل ا أب ين أمن يكونون آمن ي ، س  ف
دي   ملكوت ه عن األشرار               .  البر األب ذي سنبحث في أتي الوقت ال  وآل سلطان     ،سوف ي
  .، فال نجدهمالشرير

  
ك      .  وهذا آان تفسيره   ،"دانيآل"هذا ما رآه       د  .)28(لقد أفزعه ذل تأل اضطرابا      لق  ام

ا ا وخارجي ه     . داخلي ي قلب ة ف ك الحقيق أخفى تل ة، ف ى الكلم ل معن ة بك ة رائع ا حقيق  ،إنه
  . وهذا ما يجب علينا أن نفعله.هوجعلها درعا من دروع

  
   ؟ماذا يعني ذلك لنا
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ى مشارف    . مستقبل تاريخ العالم  ، أننا لم نعد جاهلين ب     إّن األصحاح السابع يعني      فعل
صغير   "، سوف يظهر      اضر الح نهاية العصر  رن ال إن    ،"الق سان   " ف ة إن شعل  " الخطي سي

وآثيرا ما  . ى له  ولن يستطيع شعب اهللا أن يتصدَّ       سيزداد قوة وقوة،   .حربا على شعب اهللا   
إن شكلها المنظور     . ىوتفنَ رسالي سيتحطم، وآنيسة الرب ستنكسر      ل أن النشاط اإل   نتخيَّ

ى            لقد درسنا    .لكن سيبقى هناك مؤمنون    .سيختفي مرارا أن ال شيء يمكن أن يقضي عل
ه وشعبه            ،آل ما يهم العالم الشرير    . ةة التقيَّ البقيَّ ر هللا وعبادت اك أث دو  .  أن ال يكون هن ويب
ا شيء،          الشر قد انتصر، والشيطان قد غلب،      ال آما ولو أنَّ   الح د منه  وقوات الشر لم ُيفق

ه    ن عرش ى ع د تنحَّ وَ   .وأن اهللا ق ُتقطع ق ة س ك اللحظ ي تل ة   ى ف ون الحادث شر، وتك  ال
و           يأتي بغتة الرب يسوع المس     :ىالعظَم ى م دي  يح من السماء، ويأخذ شعبه إل  ،طنهم األب

دة       ،ليملكوا معه، ولن يكون هناك أي أثر للشر        دة واألرض الجدي ا  .  في السماء الجدي بينم
  . في الجحيم إلى األبد،قاسون عقابهم العادل سُي،قوا بالكذبوا وتعلَّآل الذين أحبُّ

  
 وفي نفس الوقت يجب علينا      ،"دانيآل"، آما فعل    علينا أن نحفظ ذلك جيدا في قلوبنا        

  .ز أنفسنا للجولة القاسية التي سنواجههاجهِّنأن 
  

ة اهللا         ، في ذلك األصحاح   ،ليست هذه الفقرة     دة في آلم ، التي تكلمت عن        هي الوحي
ور؛ ك األم د تل ا فق ولس"أن  رأين دَّ" ب ي الق يم ف س التعل ل م نف ى أه ة إل الة الثاني رس
ة         . تسالونيكي ام     : وحتى القراءة السطحية لسفر الرؤيا تؤآد نفس الحقيق اك أي ة  فهن وأزمن

سيح،ُم سة الم ة تنتظر آني رارظلم يزداد األش رًا، وس ي ش ستعَل المنتَه وف سان "ن ى ُي إن
و   وينطفيء ،"الخطية ا،        . ر الن اٍن لربن اك مجيء ث ن يكون هن ك المشهد     ل ى يظهر ذل  حت

ه،   سيِطكون ُم لكن الرب سي .)12 – 1: 2تس2(رعب  ُمال ك الوقت آعادت ن  را على ذل  ول
ه        أ ب اريخ مُ       . يحدث شيء غير ما أنب ى الت ه      طَلإّن سيطرته عل دو وآأن دما يب ى عن ة، حت ق
  .بعيد عن العالم الذي صنعه

  
د،        األفي تلك األيام سيبدو        يبقى لألب شر س ك اللحظة     مر آما لو أّن ال  لكن ستكون تل
سُينهي العالم وُيخضع آل شرير     . ر اهللا فيها العدل والقوة     التي ُيظهِ  ، اللحظة الحاسمة  هي
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دعارة    ِهف والمضطَّ  سنبحث عن المجدِّ  . لقضائه اجر بال ر الوصايا  َس وآل من آَ   ،د والمت
  .العشر، فنجد أن آل واحد نال استحقاقه من الدينونة

  
 والصلب  مة الَجْلد، وتاج الشوك،  ، الذي عليه عال   "الواحد"لك في يد    سيكون آل المُ    

  ".رّب"سيكون له وحده لقب . والطعن
  

ه في مجده          ،فالذين قد أحبوه وخضعوا له       .  تائبين مؤمنين باإلنجيل، سيشترآون مع
ه رح ال ينطق ب يبتهجون بف ه،س ة مع ديتهم الرائع ذي ال ، بأب ي الملكوت ال واطنين ف  آم

  .ى إلى األبديفَن
  

  صين للرب في وسط معاٍد؟خِلُمهل يستحق األمر أن نبقى 
رَّ      ستحق أن نتع سوة واالزدراء   هل ي ا، فنكون ضمن أقلِّ             ،ض للق الم المحيط بن ة   من الع ي

  دة؟َهضَطُم
  ذلك السؤال؟" دانيآل"هل سأل 

  هل تسأله أنت ؟؟
  

ـ    إّن الُح   اه اهللا ل ذي أعط م ال آل"ل اف       ،"داني ه آ ا أن ه، آم ا يحتاج ا لم ان جواب  آ
ام     هل س  . الحتياجنا نحن   صنا شيء ه م آل تفصيالت الحُ          ،ينق م نفه الة      إذا ل م؟ إّن الرس ل

ة حة اإلجمالي ه واض ضمام       ، ل ي االن ب ف د أن نرغ ا بع ا فيم ا ال يمكنن ة أنن ى  لدرج إل
ا     ال تستحق ذلك؛ فالمستقبل ليس ل      إنها. األغلبية ل لن ا أن نتجاسر ونقف         . هم، ب ا يمكنن إنن
 .وحيدين
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 القرن الصغير
 

  
  ". دانيآل" من سفر الثامن أود في مستهل هذا الفصل أْن تقرأ  األصحاح

  
ره لحُ          رؤيتان عن المستقبل،  " دانيآل"ت لـ سبق أن آان   ين تعبي ا توافق ب م ل  آان فيهم

 ،لمه بالوحوش األربعة الصاعدة من البحر   وبين ُحفي األصحاح الثاني،" نبوخذ نصر "
  . عالمية آتيةياتإمبراطورهما ُيخبر عن أربع فكال. في األصحاح السابق

  
ة         ا ثالث ابقتيها،      وفي هذا األصحاح تظهر له رؤي ضا مع س وي   ، تتوافق أي ا تحت  لكنه

ى أن سفر        وأود أن ُألفِ   .ز من المعلومات الجديدة   على قدر مميَّ   آل "ت انتباهكم إل د  " داني ق
ين،    ين اثنت ال بلغت ب أص حاح األولُآت ثال ، فاألص ات ال حاح   واآلي ن األص ث األول م

اني ت بالعبريَّ،الث اني  ة، ُآتب ي األصحاح الث ة ف ة الرابع ن اآلي ر األصحاح   وم ى آخ  إل
  .ةقي السفر فقد ُآتب بالعبريَّاأما ب. ة اللغة األراميَّ استخدمتالسابع،
  

د رأى  آل"لق سابقتين" داني رؤيتين ال ا آانت  ،ال ل"بينم ة،" باب زال قائم ذا ال ت  وهك
ضا ب  ال أي ا الح ذه الرؤي سبة له سان   . الن د إن ابع ي ن أص ل أن تعل رت قب د ظه الك ،لق  ه

  ).1عدد(لكه في السنة الثالثة لُم" بيلشاصر"
  

ذلك  ن، أّما هذه الرؤيا فلم تكُ      لمي وآانتا حُ  ظهرت الرؤيتان السابقتان بالليل،    د   .ن آ  لق
يه للرؤيا، فكيف    لو لم يكن واعيا وقت تلقِّ     ). 27 و   2عدد(ظا  ِقرآها في النهار بينما آان يَ     

  ه في آخرها؟َيْعفقد َو
  

م يقظة  ُح"لم يكن  . في الروح، لكنه لم يكن نائما" دانيآل"لقد آان    ر   " ل حسب التعبي
شا    . الذي نستخدمه اليوم   ار، وآانت م بهة في  لقد آانت رؤيا روحية ُأعطيت له أثناء النه

ة        بالطريق " دانيآل" ولهذا يتكلم عنها     بعض الجوانب لتلك السابقة؛    ة التي وردت في نهاي



دد ائال1ع داء: " ق ي االبت ي ف رت ل ي ظه د الت د ُنِق ".بع آل"ل لق ى " داني الروح إل ب
)2("شوشان" "ُأوالي"؛ وجلس بجانب نهر    .ى الرؤياوهناك تلقَّ. )1(

  
  وماذا سمع ؟" دانيآل"ماذا رأى 

آل "جلس  . 14 – 3ما رآه وسمعه مكتوب في األعداد          الروح بجانب الن    " داني ر،  ب ه
. ن اآلخر يالحظ ذلك أصبح الواحد أآبر مآان   وبينما   أى آبشا له قرنان،   فرورفع عينيه   

  . لكن الذي ظهر أخيرا هو الذي أصبح األآبرلقد آان القرنان آبيرين،
  

، وهذا واضح في     "مادي وفارس  "يةإمبراطورإن الكبش الذي له قرنان يرمز إلى          
  ".ن فهو ملوك مادي وفارسأما الكبش الذي رأيته ذا القرني "20عدد

  
ة َآ  اريخ حقيق د الت ةمبراطوراإلون ويؤآ ن ُأمََّت ي ة م ية مؤلَّف ة الفارس ن، ْي الماديَّ

ل"سقطت وَأ ي ". باب اديءف ـب ان ل ر، آ ادي" األم ان  "م وَلى، وآ د الط وس"الي " داري
ستمر طويال     .  المتحدة يةمبراطورلإلواحدًا منها، وأصبح الحاآم األول       م ي ك ل  ؛إال أن ذل

بحت     ز، أص ن وجي د زم ارس"فبع ى   " ف سائدة، واعتَل ي ال ورش "ه رش " آ الع
بالد          . يمبراطوراإل ًزا ل ذاك رم ارس "وآان الكبش حين ك يحمل صورة         ،"ف ان الَمل  وآ

، أن نجد الكبش  "دانيآل"آبش أمامه، حينما يذهب إلى معرآة؛ لذلك ال نتعجب في رؤيا  
   ".مادي وفارس"ية مبراطوررمزا إل
  

  
  

      
ش )1(  ."بابل"ية الفارسية بعد انهيار مبراطورمدينة أصبحت عاصمة اإل: وشان

رين،         . قدم900قناة صناعية ضخمة عرضها     : ُأوالي)  2( رين آبي ين نه وآانت تصل ب
  .فيمكن للسفن التي تمر في احدهما أن تعبر لآلخر

ا،      إّن من خصائص الكِ      نطح بقرونه ة ت ا عدائي آل " وشاهد  باش أنه ذ " داني ا الكبش  ه
ا،   ماال وجنوب ا وش نطح غرب شرق    ي دا ال ة ع ل جه ي آ نطح ف دد( ي ة  ). 4ع ذه حقيق وه
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ة صارات  ،تاريخي ى انت دل عل ارس" ت ادي وف ادة  ،"م ورش" خاصة تحت قي ن  ".آ م
د أن   رة، نج ا األخي ورالرؤي دد  ُوِصيتهمإمبراط ي ع ي وردت ف ات الت ي 5فت بالكلم  ف

م، آُ   : "األصحاح السابع  را    ق ا آثي م ي     ". ل لحم نهم ل شرق،        لك ستطيعوا أن يتوسعوا في ال
ة     " دانيآل"إن ما رآه    . وما فتحوه هناك فقدوه سريعا     ا النبوي ا     ،في هذه الرؤي  متوافق تمام

  .مع األحداث التاريخية التي حدثت الحقا
  

ن اآلن ر الُح،لك م  يتغي رب،        ،)5(ل ن المغ ريعًا م اء س ز ج ن المع يس م اك ت  فهن
رن واحد في منتصف            ،ضمس األر ولسرعة جريه؛ فإن أقدامه لم تَ      يس ق ذا الت  وآان له

  .رأسه
  

  ما هذا التيس القادم من المغرب على وجه آل األرض؟
د    ا ع ه 21ديخبرن ةمبراطوراإل أن ا،   ي و أول ملوآه رن ه ة، والق سمَّ اليوناني ى  الم

ر اإل" كندر األآب سة  ". س دم مالم ه،  وع سرعة فتوحات ز ل ألرض ترم ه ل ا أّنأقدام  : آم
  . ترمز إلى آثرة فتوحاته"على وجه آل األرض"
  

 ، مستشيط الغضب، )6عدد(يس يصطدم بالكبش  ويرى التالمشهد،" دانيآل"ويتابع    
ذ من   نقِ ه، ولم يكن للكبش مُ      ا وداسَ  ضرب الكبش وطرحه أرضً    ،ته وثورته وفي شدة قوَّ  

ه          ). 7عدد(يده   اه، وانتهت مقاومت وءة عن الخضوع     . لقد ُأِذلَّ تماما، وانكسر قرن ا نب إنه
ول " دانيآل"ومضى  . أمام اليونانيين " مادي وفارس  "يةمبراطورإلالهزيمة الكاملة   و : يق
  ).8عدد" (فتعظَّم تيُس الَمْعِز جدا"
  

ه،    " سكندراإل"فخ  انت   رة فتوحات م،  بسبب آث رة قصيرة          وتعظَّ اءه دام فت  ، إال أّن آبري
ذا   ". عظيم ولّما اعتّز انكسر القرُن ال    : "ته انكسر وفي أوج قوَّ   رن العظيم،     وهك  انكسر الق

د اهللا         سَرر إلى َمْن آَ    لم ُيشِ  8عددو". سكندراإل"ومات   ا آانت ي رَ التي   ه، ألنه د  . ىال ُت لق
  .ُمدَّْت إلى ذلك القرن العظيم فكسرته إلى األبد
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م يُم   ات  ْتل دما م يس عن كندر" الت تمرت ،"اإلس ةمبراطوراإل واس د ي ة بع  اليوناني
ى خمسة       يةمبراطوراإلانقسمت  ). 8عدد(موته، وحل محله أربعة آخرون        عقب موته إل

ا      أقسام، سام متميِّ      إال أّنها استقرت فيم ة أق د في أربع د صارت   .زةبع من  " ةمكدوني " فق
صيب  اندر"ن ة"، و"آاس صغرى " و،"تراآي يا ال ـ" آس سيما"ل وريا"، و"آوسلي " س

  ".بطليموس"لـ" مصر"، و"سلوقس"لـ
سمة     ذا تمت ق ةمبراطوراإلوهك رو، فِعي ة ضا عن الق اك أربع ن العظيم أصبح هن

  . مثل القرن األصلي، لكن أحدا منهم لم يكن عظيمابارزين،
  

دس؛   علينا أن نفهم أنه لم يحدث ش    اب المق ه الكت ا رآه اآلخرون   يء غير ما تنبأ ب  فم
  .ة قبل أن يحدثفي رؤيا نبويَّ" دانيآل" رآه ،بعد األحداث

  
قرنا صغيرا خرج من واحد        رون األربعة، ووجد    اآلن موجه للق  " دانيآل"إن انتباه     
ا  غيرة ،)9(منه ة ص ن بداي ة  ، وم وة هائل بح ق ى أن أص ر إل وب  .  آب لطانه للجن د س امت

  . أرض آنعاني، إلى أرض الموعد،ضا فخر األرإلىوالشرق، ثم 
  

دد   ك أن ع د عُ   9الش ل ق ام رج ى قي شير إل م  ِر ي اريخ باس ي الت وس"ف ف  أنطيوخ
انيس سام  بوالن". Antiochus Epiphanes إبيف د األق ن أح ه خرج م رت أن وءة أظه
لوق " أال وهو القسم الخاص بـ     نانية، اليو يةمبراطورلإلاألربعة   ر      و،  "سس ا دّم سرعان م

ا " و Elymais ثم اتجه شرقا وأخذ      مصر بجيش هائل،   ان       "أرميني ل أرض آنع م احت . ، ث
ن  سلوقيين"م ام " ال ضطهد ق ل الم ك الرج ار(ذل رب)الجب شعب ال و و ، ل رن "ه الق

ه المؤرخ اليهودي      . المذآور في ذلك األصحاح  " الصغير د آتب عن ا  " يوسيفوس "لق م
نهم مَ   : "يلي ك، وشَ   وقام م ة وشرائعها، وحرَ       نَّل ة اليهودي ى األم ا عل ة     حرب ا من إقام مه

دة ثالث سنوات         تلف الهيكل، وم  ط بتلك الشرائع، وأ   حكومة ترتب  ذبائح لم د  . نع تقديم ال لق
رَّ ات ُأم ك امتن ة بتل م ن تحت ُحَحلِم اليهودي انيس أنطيوخوس"ك ا رأى ،"إبيف ا آم  تمام

  ".وآتب قبل ذلك بسنين آثيرة" دانيآل"
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د والنجوم           ،ند السماء م حتى إلى جُ   تعظَّ"هذا القرن الصغير        وطرح بعضا من الجن
ا  إذا تذآرنا م   ، نفهم ذلك أآثر   يمكننا أن  ما معنى ذلك؟  . )10عدد" (إلى األرض، وداسهم  

روج  فر الخ ي س اء ف باط ) 41: 12و 4: 7(ج رائيلأّن أس يهم ،إس ق عل اد " ُأطل أجن
رب،    " أنطيوخوس "لى جرائم  بل إارة إلى المالئكة،إنها ليست إش  ". الرب ضد شعب ال

ك      .  فاضطهادهم هو في الحقيقة خطية ضد السماء       .هم بكل قسوة  َقَحالذين سَ  د اتضح ذل لق
اذا  : ""يشاول الطرسوس"من السماء لـ التي قالها    ،جليا في آلمات يسوع    شاول شاول لم

  ).4: 9أع" (تضطهدني؟
  

تنبأ عنها في العددين     فبقية األعمال يُ   ،"أنطيوخوس"لم تكن هذه نهاية شر وتجديف         
دَّ،12و 11 رب  إذ تح د"ى ال يس الجن ل؛"رئ ادات الهيك ل عب ل آ م .  فأْبَط ه ل رغم أن وب
د ُآتب      .  جعلته ال يمكن استخدامه     سه بصورة  إال أنه دنَّ   ،ر الهيكل ُيدمِّ ك ق ل أن  ،آل ذل  قب

دث دد ،يح ي ع حاح  11 ف ذا األص ن ه دد  .  م ي ع اذا يعن ة  إذا ؟12م تخدمنا الترجم  اس
د ه ف ة،المعتم الجزء األول من صود ب سين   : "المق د القدي ى جن لِّط عل صية ُس سبب المع وب

ة ة الدائم ى المحرق ة آانت ُتعَط ؛..."وعل ذبائح اليومي ي ىإذ أن ال د  ف ، "أنطيوخوس"ي
م آل          إسرائيل عدد آبير من أسباط      وبنفس الطريقة ُسلِّم     .سهافكان يدنِّ  ده، ففعل به ى ي   إل
ه،  ما حال   َرحَ ل ى   وَط ارَ  الحقَّ عل ه، ونجح    األرض، وم  آانت  .س شروره دون رادع ل

رب ح شعب ال ة ل اة فظيع رة معان ا فت دا ُم.ق يء ب ل ش اظِل آ ى  ،م ور عل يس ن ه ل دا أن  وب
  .اإلطالق

  
آل "آانت تلك هي الرؤيا التي رآها          سمع        ."داني رى وي ان ي ا آ ا  قدُّ" سمع    ، وبينم وس

تكلم دا ي ه إ". واح دُّ"ن دق الك ،"وس واح ه م ي  . )13( إن ان يحك الك آ ذا الم دو أّن ه يب
ا    األحداثلمالك آخر عن     آل " التي سوف تحدث، والتي رآه اه  " داني سر  . في رؤي واستف

ائال   اني ق ى   : "المالك الث ى مت ك األحوال المُ ِمسَتسَتإل ذلك    ر تل ى سيظل ل ى مت ة؟ إل ريع
ع  ل الفظي رب؟  ،الرج عب ال ى ش لطان عل ى  !"  س ى مت ات   إل طهاد وانتهاآ ستمر اض ي

ديف  وس"وتج دد "أنطيوخ ي ع واب ف اء الج ى " :14؟ وج ينإل باح  ألف ة ص الث مئ  وث
  ".دسومساء فيتبرأ الُق
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اب المقدس              داد في الكت ة        مِ ْج يُ ،عندما يتعلق األمر باألع سنة ثالثمائ اء أن ال ع العلم
ا      .  ست سنوات وأربعة أشهر     ،وستون يوما، وعندئذ نعتبر أّن هذه الفترة       رتبط بم ذا ي وه

ام          " أنطيوخوس" فقد اضطهد    ،حدث ه من ع ى    171اليهود، واستمر في جبروت  165 إل
رة        . م.ق ة والنصف األخي سنوات الثالث رة،      وخالل ال ك الفت وَّ  ، من تل ى ل هيكل اهللا إل    تح

دَّ وثن، ُتق ل لل ائح هيك ه ذب انلم في ام  .ألوث ي ع ام  .ق165وف ة أم ورة المكابي ت الث م وقف
ادة    النظام الوثني، وأوصت بإعادة تنظيم الهيكل وتطهيره من األوثان، وُأعيد افتتاحه لعب

 ،14 الذي ورد في آخر عدد    ،، وتحقق الوعد  "أنطيوخوس"، مات   وبعد ذلك بقليل  . يهوه
  .وسمعها في النبوءة قبل ذلك" دانيآل"بكل دقة آما رآها 

  
   !ماذا يعني آل ذلك ؟

د ُأعطي       سير اإللهي ق دًءا من عدد   التف ة األصحاح    15 ب ى نهاي ستمر حت ولكن  .  وي
 وفي نفس الوقت سنؤآد         ْر إليها بعد، ونحن بصددها اآلن،       عض التفاصيل لم ُنشِ   هناك ب 

  .على بعض النقاط التي تعرضنا لها من قبل
  

ى      )15عدد( طلب المعنى    ،الرؤيا" دانيآل"ى  بعد أن رأ     ا طلب المعن شبه    ،، ولم  إذ ب
ه   إن سان،     . سان واقف أمام يس بإن سان          واحد ل ة إن ه مظهر وهيئ ك هي      .  لكن ل وآانت تل

  . فالزائر آان مالآاف بها مالك في الكتاب المقدس؛وَص ُيالطريقة الشائعة التي
  

، "رجل اهللا " ومعناه   ،المذآور هنا " لجبرائي: "ن في الكتاب المقدس   ْيُذآر اسم مالآَ    
  .)13: 10( وسوف نقرأ عنه في ،"ميخائيل"لمالئكة والثاني رئيس ا

  
اني أّن    ر الث آل"األم سان " داني وت إن مع ص الك  ،س ذلك الم ات ل ي تعليم  ُيعط

ك الصوت  ،"جون آالفن"لقد أصاب   ). 16عدد(  ال يمكن  ، عندما لفت أنظارنا إلى أّن ذل
ر أن يك  ر ال سيح؛ ون لغي سوع الم نب ي ة؟   َفَم أمر المالئك ه أن ي ره !  سواه يمكن ْن غي وَم

سان؟          ى تَ      يستطيع أن يفعل ذلك بصوت إن د عل ذا تأآي ادى  . "زمع أن يكون    ده المُ جسُّ ه ن
ا     ل الرؤي ذا الرج ْم ه ل َفهِّ ا جبرائي ال ي دد" (وق سيح  ). 16ع ر الم ذًا ألم رب ،وتنفي  اقت

  ).17عدد" (دانيآل"من " جبرائيل"
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رِّ،     . اعًب رُ  النبي امتأل   ه خاطيء في حضرة الب ه   إن ى وجه سقط عل ا يمكن أن   ، ف  آم

 ولكن يكفي أن      ليس في حضرة اهللا،     " دانيآل. "وقفيفعل أي إنسان ِمّنا في مثل ذلك الم       
ه   ،يكون في حضرة رسوله    يء    أحد مالئكت ى يمتل ول   بإحساس عدم االستحقاق للمُ       ، حت ث

  .أمامه
  

الخوف " دانيآل "إحساسلكن     م    ،ب ع المالك عن الك       ل ائال    يمن اداه ق ن    : "الم، فن ا اب ي
شدِّ          ؛"آدم ه ُي سير اإللهي       ده ويجهِّ   ليؤآد على ضعف النبي، وفي الوقت ذات سماع التف زه ل

  ).17عدد" (ىنتَه إّن الرؤيا لوقت الُمافهم يا ابن آدم،: "عن هذه الرؤيا
  

د    ال يمكن أن يكون المشار إليه هنا هو نهاية العا            ه        لم؛ فتحدي ى أن صغير عل رن ال الق
انيس أنطيوخوس" ا" إبيف ذا . واضح لدرجة ال يمكن إغفاله ام ه ى أي شير إل ا ت إن الرؤي
  . د اليوناني، وليست عن نهاية العالمضطِهالُم

ة واحدة  !؟"جبرائيل"ير  إلى أي شيء يش    إذن،   ام      :هناك إجاب ة أي تكلم عن نهاي ه ي  إن
  .ال عصر ملكوت المسيَّ قب، الذي آان على اليهود أن يجتازوهالضيق

  
رة ُم   الكخاَطإّن خب ة الم ى  ،ب ر عل ع آبي ت ذات وق آل" آان ا  "داني تأل خوف ذا ام ؛ ل
ه      ،"جبرائيل" آان بحاجة إلى أن يلمسه       .)18عدد(ه  َيْععبا ففقد وَ  وُر ى قدمي ه عل  ، ويوقف

  .كمل تفسير الرؤياقبل أن ُي
  

ات    ل"إّن آلم ذا ُأعرِّ: "- "جبرائي ي كفهأن ون ف ا يك سُّْخِط ألن  م ر ال ا( آخ ) الرؤي
 والمالك يؤآد   ،)17عدد(مناه في نهاية     تؤآد التفسير الذي قدَّ    -)19عدد" (لميعاِد االنتهاء 

ى  رة لغضبه عل ة األخي ي النهاي ك سيحدث ف يَّن أّن ذل د ع رب ق ا ستحدث، وال أّن الرؤي
  .اليهود

  
ذين    ك ال ا أولئ ذه رون أن  يأّم ضِّ   ه م ُيف ا ه الم، إنم ة الع ى نهاي شير إل ا ُت لون الرؤي

  .نظرياتهم على آلمات المالك
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صعب أْن َن   ن ال م معنَ َرم سيء فه ا؛ى شخصا ُي ـى الرؤي بش" ف ه " الك دد أن د تح ق

ه    " تيس المعز  "، و )20عدد" (مادي وفارس " د ُوصف بأن ة  مبراطوراإل"ق ة اليوناني ، "ي
رن"و و " الق راإل"ه كندر األآب ا أول " س ه هي ). 21(ملوآه ة ل ة التالي رون األربع والق

ة مبراطورلإلاألربعة أقسام    ة  ي سامها،  ، اليوناني د انق ك    وإن آانت ليست ب    بع وة ذل نفس ق
  ).23عدد( وبقرب نهاية سلطانهم يخرج ذلك القرن الصغير ،)22عدد(لك األول الَم
  

يس ضربا من الخ   الم ل ة الع تكلم عن نهاي ا ت ار أّن الرؤي ل هي إّن اعتب ط، ب ال فق ي
ي الُمعَط    سير اإلله د التف ضا ض الك أي م الم ذلك    و. ى بف ة ل ير الحديث ن التفاس د م العدي

  .ول السماءَقض ناِق وُت،األصحاح فيها تضارب صريح
    

انيس  أنطيوخوس "ف مجيء   ْصلنتأمل وَ  داد     " إبيف ه ُيوصَ   . 25 – 23في األع ف إن
ذلك؛     "ملك جافي الوجه   "بأنه ان آ د سَ    ، وقد آ ه جاف،         جَّ فق اريخ أن ه صفحات الت لت عن

د    صلب، اٍس وعني ضا     .  ق ه أي ل عن ل   : "وقي اِهُم الِحَي د مارس             ،"ف ه ق ة أن ى حقيق  إشارة إل
ه،  : "وقيل. من الصعب خداعهوآان  ،  الخداع ه   وتعظم قوت يس بقوت  .)24عدد " ( ولكن ل

دبي              إنجازاتحقا آانت له     ك بت ان ذل ر من   هائلة، لكن لم تكن نتيجة براعته ودهائه، بل آ
رب ضا . ال ل أي اَجك َعُيهِل: "وقي ُل وُي وَي،ب دبنجُح ويفع سين  ي عب القدي اَء وش "  العظم

ة             .)24عدد( ُيهلك لدرجة هائل ه س وة في        عظُ ، ويَ  آانت تلك نبوءة عن أن ى ق وة إل م من ق
ديم              ع بخصومه، وُيوِقشروره،   د الق ود العه ى يه دها ينفث سمومه عل ى البقيَّ    ، وبع ة  وعل

  .ت المسيح اآلتيبَّة التي أَحالتقيَّ
  

ٍت   ي وق ان ف د آ ي األرض، فِقازده لق ر ف داع والمك ه الخ هر في ل عن ه  ":ي وبحذاقت
سه       ، أصبح منتفخا  ،هلُكوحين امتد مُ  ). 25عدد" (ينجح أيضا المكر في يده      شاعرا في نف
رين      و. ويتعظم بقلبه : "... بعظم شأنه؛ لذا قيل عنه     ك آثي ان ُيهل ك     ،"في االطمئن ان ذل  وآ

سياسة وصفا  ا ل ا" أنطيوخوس"دقيق رين، . دةالمعت ا آثي صادق أناس ان ُي د آ دما فق  وعن
دم حاجتهم لحرَّ      ،يفقدون تحصيناتهم  تلهم      ويشعرون بع ان يق رَّ   . اسهم آ را تم ى   وأخي د عل

  .وهو اهللا" رئيس الرؤساء"
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ي         ونكرِّ   صغير اآلت رن ال ذا الق وٌَّة عن أن ه ك نب رب    ر القول بأن تل ، سيكون ضد ال

  .رعبالُم" أنطيوخوس"كم  وآان ذلك أوضح معالم ُححة،بكل صرا
  

ذي حَ   ف  ؛"وبال يٍد ينكسر  : "... 25ة عدد نالحظ نهاي ول ال في حُ     طَّ الحجر ال م  م التمث ل
د ُقطِ   " نبوخذ نصر " د   "ع  ق دون ي د    ). 34: 2" (ب ك الت  ،وآانت أصابع بال ي ذرت  ي َأ تل ن
دما ."أنطيوخوس " آسر   ن نفس اليد هي المسئولة عن      إ ).5: 5" (بيلشاصر"الك  َهِب   فعن

ة، اظم الطاغي وَ يتع ن رادٍع س ه م يس ل رب فل د ال رى،ى ي ي ال ُت ى  ، الت ن عل ه م  فتزيل
  .مسرح التاريخ

  
ا             : " قائال 26في عدد " دانيآل"د المالك لـ  أآَّ   ُتِم الرؤي ك الحق، ولكن اْآ ل ل د قي  ال  -لق

ستقبل ن-....الم ا ل رة تتح ألنه ام آثي د أي ق إال بع ان،". ق د آ ام فف وق " أنطيوخوس"ي أي
ان ُيطارد ويَ      و ظلمة،الُم ل شعب اهللا؛    حين آ ة        ت آان  قت ى آلمات التعزي  التي   ، الحاجة إل

ة      ى مدى تلك الفترة   َلفَع. وردت في هذا األصحاح    ك   أل ،، عاش شعب الرب في تعزي ن ذل
اريخ    لم يستطعالشرير دخل الت ه،     أن ي سماح اإللهي ل دون ال ه    ب ا فعل ا  – وأن آل م  مهم
موا أنه في   ِللقد عَ .  قبل أن يحدث   ، منذ قرون  ،ى ما أنبأ الرب به    َو  لم يكن سِ    -ظيعا  آان ف 

ة   . اهللا أخيرا  سيصرعه   ،25ده الرب لتحقيق ما جاء في عدد      الوقت الذي يحدِّ   بهذه المعرف
  . في تلك الفترة الرهيبة من الزمان،ف عزاء ال يوَصآان لهم

  
ا تأثي   ذه الرؤي ان له د،آ ا بع ا فيم ي  لكن ره ا ف ان أثره اذا آ آل"م ا " داني ذي رآه ال
ة         لقد ارتبك وأصبح مريضا،   . رك األثر  ند 27في عدد   ! أوال؟ ستطع خدم م ي  لدرجة أنه ل
ه      . الملك ه        ،لم يستطع أن يرجع لعمل اد لمباشرة عمل دما ع ا في         ، وعن اع الرؤي  ظل انطب

ل م  ه؛ فظ ا،    ورا، تحيِّذهن مع عنه ن س ل م ا آ م يفهمه آل أن    ل ستطع داني م ي تهج ول يب
  .باإلعالن الذي يؤآد أن َآْبح جماح الشرِّ بات وشيكًا

  
  ماذا يعني ذلك لنا ؟
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 الدروس أن نتعلم    أحد هذه .  دون أن نأخذ دروسا منه     ،يجب أّال نترك هذا األصحاح    
ـ    قد ُوصِ " أنطيوخوس"أّن مجيء    ا ب صغير   "ف هن رن ال ا      ). 9عدد " (الق د سبق وقرأن وق

ان         آخر، ، عن قرن صغير   صحاح السابق في األ  ،  وهو شخص سوف يأتي في نهاية الزم
ك             . ّل شعب الرب بأسلوب لم يسبق له نظير       ِذوي أن ذل اد ب ا االعتق ه يصعب علين الشك أن

  .مناعلَّل بسهولة آما َتالشخص هو حقيقة، وأنه سوف ُيستأَص
  

تك        ـ   " أنطيوخوس "لم عن    األصحاح الذي ندرسه اآلن ي رن صغير   "آ د جاء    ". ق لق
سبقًا إن أولئك الذين سمعوا مُ    .  عنه  آما ُتنبيء  ، عليه ببساطة   وُقضي ماما،آما ُآتب عنه ت   

ع حدوثها                عن النبوَّات الخاصة به،    م يمن ك ل صديقها، لكن ذل .  غالبا آان يصعب عليهم ت
اَبستْقإّن األحداث الُم ي ننتظره ي ،لية الت ة، ويجب أن نعيش ف نفس الكيفي ائق ب  هي حق

 وحقيقة القضاء عليه    في حالة يقظة دائمة،   تجعلنا  " ضد المسيح "وحقيقة مجيء   . ضوئها
  .تدعونا أن نكون في بهجة آل حين

  
تُ   والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن،       صغير      خِد لماذا اس رن ال صف آل من      في و  م الق

ة  إنسان" في نهاية القرن الثاني قبل الميالد، و       ،"أنطيوخوس" ان؟    في   "  الخطي آخر الزم
  .ا قد جاء فعال، أّما اآلخر فسوف يأتي فيما بعد فأحدهمإنهما شخصان مختلفان؛

  
  ! لماذا يوصفان وصفا واحدا؟لكن  
ا    ك ألنهم ي  ،ذل دير الحقيق ث التق ن حي د، ، م يء واح ا ش سلِّ  هم د ُي د الجدي ط  فالعه

ا  " ضد المسيح  " هو  ،إنه ُيخبرنا عن مجيء شخص    . الضوء على هذه النقطة    ا آم  ،رأين
ضداد َأ"وأّن آثيرين من     موجود فعال في العالم،      ،"ضد المسيح "وآذلك ُيخبرنا أّن روح     

  ).7يو2 و3: 4و 19 – 18: 2يو1(قد جاءوا فعال إلى العالم " المسيح
  

سيح"إّن    سابقين" أضداد الم د ُلقِّ،ال ر  ق ب األخي نفس لق وا ب و ب شائره، وه م ب ، ألنه
نمط        أعظم قوة وأفظع شرا،      ن يختلف في ال و             ول ا عمل بقوه، وسوف يعمل م ن س  ه، عّم
  .  لكن ذا قوة أآثر، شيئا ذا نمط جديد للعالميقدمإّن مجيئه لن . وبدرجة أعلى آثيرا
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رة       غيرة آثي رون ص اك ق يكون هن ان    ،س د آ ر، وق ل ذاك األخي وس" قب  أنطيوخ
انيس ا" إبيف دا منه ضاء  . واح اء أي ا ج دَّ  آم ي تح رون الت ن الق د م الم عدي رب، تللع  ال

عبه، و سحقه وتواضطهدت ش ود،أرادت أن ت ن الوج وه م ل مح رون" مث ر"و" ني " هتل
ونج  "و" شوفخرو"و ش   "و" ماوتسي ت ـ        "يهاآسي للي يس شيوعي ل ا "، آخر رئ  ،"ألباني
سبة      . آل هؤالء نماذج للقرون الصغيرة    . واتدد آبير من البابا   وع هم قرون صغيرة بالن

ة،    فقوَّ ؛ وبالنسبة لنا  ،للرب رب      لكن في ع     تهم شديدة وهائل يِّ ال م ين رون صغير    ه إن . ة ق
عني شيئا، فهو يحتقر تلك     ال ت  باقون لألبد، لكن بالنسبة للرب        بالثقة أنهم  آبرياءهم ُتوحي 

اء ى ش ا مت دة، يمحوه وة البائ و . الق سيح"سوف يمح ر" ضد الم سهولة األخي نفس ال ، ب
ر    . عندما يريد " ضداداأل"المقتدرة، آما يقضي على أي واحد من          ،وما يختلف فيه األخي

  .يقف في صف الطغاةهو أنه آخر من 
  

سبة ل    " مادي وفارس  "يةإمبراطورف ر من السلطان البشري،   الرب يسخَ    ه آانت بالن
ا،  ا أرض شا منطرح ع أ  آب ن قطي دة م ي إال واح ا ه ان م وة اليون ام، و وق كندر اإل"غن س

  .صبعه، يسهل آسره بإهو قرن هش" األآبر
  

  ؟" إبيفانيس أنطيوخوس"لكن ماذا عن   
د اهللا،       " وخوسأنطي"لم تكن مملكة       دَّ    آبيرة جدا، لكنها آانت هامة عن ا ج ف فحاآمه

سفر           لذا ُخصِّ  في وجه السماء؛   ذا ال ر في ه ة    ،ص له مكان آبي ات مبراطورباإل بالمقارن  ي
  .العالمية المذآورة فيه

  
سبية لحَ    إن األهم .  نحن يس أهمية أحداث العالم مثلما نقيسها     إّن اهللا ال يق       أو  ٍثَدية الن

  . الذي هو حدقة عينه،ر على شعبه تكون بقدر ما يؤثِّ،نظام ما عنده
  

.  األخرى  ياتمبراطوراإلشعب اهللا أآثر مما اضطهدته      " أنطيوخوس"لقد اضطهد     
دات عن               التاريخ العالمية ُتعطي   ّن ُآُتبَ إ ا تكتب مجل  أهمية بسيطة ألعماله، في حين أنه
ك، فق       . رس والروم الُف ه     د ذآر تفاصيل      لكن اهللا ال يفعل ذل ا عمل ُد   ،"أنطيوخوس "م  وَيِع
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ه  عبه بأن سر  ":ش د ينك ال ي ا". ب رب،   إّن الع عب ال صير ش را بم تم آثي ن اهللا لم ال يه  لك
  .السرمدي يهتم بخاصته

  
ل                 يِّ  آيف له أن يكشف لَنبِ     !ما أعظم الرب     ه قب د، يكشف عن أت بع م ي اريخ ل ه عن ت

  .كان تخدم مشيئته في آل م،ألنه ربُّ التاريخ؛ فكل األحداث! قرون من حدوثه؟
  

شر             أن   يا لها من طمأنينة،      وى ال وة من ق ة ق دون     ، أن نعرف أنه ال يمكن ألّي وم ب  تق
ه سوف       ، حين ندرك أنَّ الذي يحكم التاريخ      ،يا له من عزاء   . أمره ِمَن أن ابن  هو الذي َض

  . وأّن آل الشر سينتهي حتما وسلطان، على آل ُملٍك،ينتصر أخيرا
  

ه،            مقاو يا لها من حماقة عند       سير مع دما ن ة عن ا من حكم ا له ه، وي ك اإلل ة ذل ا  م وي
  ).31: 8رو" (إن آان اهللا معنا، َفَمْن علينا: "ةجَّلقوة هذه الُح

  
  :من عند الرب" جبرائيل"المالك 

رة         : نقطة أخرى يجب أن نالحظها قبل أن نترك هذا األصحاح            ذه هي الم لم تكن ه
م    إلى األرض، برسالة من اهللا،      " لجبرائي"الوحيدة التي أتى فيها المالك        إعالن فعندما ت

ل، الواقف      : "وقال له " زآريا"إلى  " جبرائيل"، جاء   "يوحنا المعمدان "ميالد   ا جبرائي أن
ذا  بشِّمك وأُ لِّلت ألآَ قدام اهللا، وُأرسِ   و " (رك به سادس من حَ        " ،)19: 1ل شهر ال ل مْ وفي ال

ل اسمها         ى م المالك من اهللا إل     " جبرائيل"ل  ُأرِس،  "ليصاباتأ" ة من الجلي " ناصرة "دين
ة لرجل من بيت            إلى ذراء     " يوسف "اسمه   " داود" عذراء مخطوب ريم "واسم الع " " م

   ).27و 26: 1لو(
  

الك     شَّر الم د ب والدةلق ين،  ب سبِّ  طفل وه م ق أب د األول انطل د مول ن بع م ع حا، وتكل
 ألنه  ،إسرائيللرب إله   مبارك ا : "، وقال "مريم"د بعد قليل من     َل الذي سيوُ  ،المسيح اآلتي 

  ).69 -68: 1لو" (افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خالٍص في بيت داود فتاه
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آل "حاح الثامن من سفر       وفي األص    ا " داني رون،      قرأن دة ق وق آخر،        عن ع رن يف  ق
رون                       ة ق رن صغير يخرج من أحد األربع ه، وق رون تلي ة ق لكن  . وقرن ينكسر، وأربع

  . يتكلم هنا عن قرن آخر،الرسالة" جبرائيل"الرجل الذي أعطاه 
    

دس  اب المق ي الكت رن ف ا –والق ا رأين ة– آم وة حاآم ى ق ز إل ذا .  يرم ي ه وف
شرية       وى الب ك الق دثرت    ،األصحاح نجد الكثير من مثل تل م ان ة َحسِبلكن تَ  .  التي قامت ث

د أ     أّن الرب في النها    ،تؤآد لنا " زآريا" ة ق سوع        ي ا، أال وهو ي ا قرن ا ق. عطان ده اهللا    رًن  أع
الم     ه . بنفسه ليأتي إلى الع ا أن آل رياسة وآل سلطان سي          إن ا  يخبرن د   . سقط حتم لكن عن

ذي  ،اهللا رن ال ك الق يحكم ويمل ر .  س د آخ ذا تأآي فر   ،وه م موضوعات س ن أه د م  لواح
  !! سوى سلطان الرب يسوع المسيح، ليس هناك سلطان أبدي:الرئيسية" دانيآل"

  َمالليس آبشا وال تيسا، بل َح
ـ       ،"نيوحنا المعمدا "َآُبَر     ارزا ب ه آ سيَّ " وبدأ خدمت ه؟      ر،المنتظَ " االم شَّر ب !  فكيف ب
  ).29: 1يو" (هوذا حمل اهللا: "قال

  
سماء،     امتياز رؤ " يوحنا" الرسول   وعندما ُأعطي    ذي رآه      ية مشهد رمزي لل  فمن ال

  !هل آان تيسا؟! يحكم هناك؟ هل آان آبشا؟
  ).6: 5رؤيا" (خروف قائم آأنه مذبوح"ِصَف بأنه ُو) 5: 5رؤ(لقد رأى أسدا   

  
د اهللا     لكن ال   بينما آل القرون األخرى جاءت ومضت،          رن عن ا عبرت    . يزال ق بينم

  ".حمل"عند اهللا باش وتيوس مسرح التاريخ وانتهت، آ
    

ة       سماء تهتف قائل ذبوحُ        ":آل ال ستحٌق هو الخروُف الم درة والِغنَ       ،م ى  أْن يأخذ الق
ة      والحكمة والق  ة والمجد والبرآ ى األرض             . وة والكرام سماء وعل ا في ال ة مم وآل خليق

ا عل   ت األرض وم روتح ة،    ،ى البح معتها قائل ا س ا فيه ل م رش    آ ى الع الس عل  للج
  ).13و 12: 5رؤ" (وللخروف البرآة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد اآلبدين
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ا    سع عقولن فر ال ي ن س ز م آلإال أن تقف ى8 أصحاح داني ة  إل شواهد الكتابي ذه ال  ه
ذا    ي ه ذآورة ف وات الم ة وأن الق رين، خاص شير لآلخ ا ي د منه ل واح رى، فك األخ

ة ر دائم وات غي دي؟  . األصحاح، ق وت األب سلطة والملك د ال ن توج ساءل، أي دما نت وعن
  . قرن خالصنا،"الحمل"نتذآر في الحال ما أعلنه اهللا عن 

  
ى أن نكون في جانب الم                  درتنا عل ا           هذا سبب ق اآن عملن دون خجل، في أم سيح ب

ردين  ك منف ل ذل ا نفع ى وإن آّن تنا، حت سيح أوإن رفض أقارب. ودراس ا الم ا وجيرانن و ن
ه بكل شجاعة؛           لكن    تجاهلوه، ا أن نكون مع ن           بإمكانن وى األخرى تنقضي، ول  فكل الق

يتحوَّ        .  سوى ملكوته  ،تثبت مملكة لألبد   ذين يضطهدون شعبه س  لكن   ،لون لالشيء  آل ال
  : إننا بكل ثقة ويقين نستطيع أنحون بهذا،سلَّنحن ُم. ىه لن ُينَسشعب

  "..دانيآل"نتجاسر لنكون   
  ..نتجاسر أن نقف وحدنا  
  ..نتجاسر أن يكون هدفنا راسخًا ثابتًا  
  ..نتجاسر أن نعلن عن ذلك  
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 صالة عظيمة
 

  
، لكي نفهم حق    "دانيآل"قبل النظر في هذا الفصل، لنقرأ األصحاح التاسع من سفر           

 من    لكنه في واقع األمر     ّن البعض ينظر إليه على أنه جدل،      إ. الفهم ما ورد فيه من تعليم     
آل "أمتع الفصول في سفر        سجِّ    ؛"داني و ُي ا            فه ة، ورؤي ا، وصالة عظيم شافا عظيم ل اآت

  .عظيمة
  

  اف عظيماآتش
ذا األصحاح       م   . نجد ذلك االآتشاف العظيم في اآلية األولى والثانية من ه ولكي نفه

ام     ذلك تماما؛ يجب أن نسترجع أحداث األصحاح األول التي              م، ففي   . ق 605حدثت ع
ا  هذا العام،  سبي   " نبوخذ نصر   "م   ق ليم "ب آل "خذ   ، وأ "أورش ى      " داني رين إل وآخرين آثي
ة      وتبعهم غالبية األم   السبي، ان وستون سنة           . ة على مراحل متعاقب ك ثم ى ذل . مضى عل

ل "ت عليه في      وحسب السنين التي مرَّ    نظره،" دانيآل"ولما أعاد    يَّ " باب ه بوضوح     تب ن ل
  . سبعونأنها

  
 لقد آان في الرابعة عشرة من         -رجًال آبير السن  " دانيآل"في هذا األصحاح، نرى       

ين  ره ح ي الثا عم ه اآلن ف سبي، لكن ي ال ذ ف ره ُأخ ن عم انين م ة والثم و . ني ام ه ذا الع ه
  . المادي" داريوس"م، وهو السنة األولى لحكم .ق537

 أن يلقي نظرة على ثمان وستين سنة مضت وهو       ،"دانيآل"ويستطيع اآلن النبي الشيخ     
رب   ا لل شجاعة ثابت ف ب ف      . يق رى، وق ة أخ ة قليل ع بقي ط م سنين، وفق ك ال ل تل ي آ وف

  .ب، ولم َيُخن الرب تحت أي ظرف أو تجربةوحيدًا من أجل الر" دانيآل"
  

قطت  واآلن   ةمبراطوراإلس ةي أت ال ، البابلي ا تنب رب   آم ا ال ي أعطاه رؤى الت
ـ آل"ل م "داني اد حك ارس"، وس ادي وف الم وأصبح  "م ل الع ى آ وس" عل ادي " داري الم

ذه  ا له ةمبراطوراإلحاآم آل" و.ي ا،"داني ا رأين ي األ آم سادس ف د ازدادت ،صحاح ال  ق
ه  أهم انيويت ك،أصبح الرجل الث د المل ي نظام ال، بع د ف م الجدي د مضت سنوات .حك  لق
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رة       ك الرجل المُ      .آثيرة منذ رأى أورشليم للمرة األخي ان ذل زل حيًّ   سّن لكن إيم م ي م   ل ا، ل
  . أآثر من حبه إللهه، وال أشياء أخرىدائد والتجارب، لم تجذبه المناصب،تكسره الش

  
 اش فيه  يفتِّ ة،ب المقدس عاآفا على قراءة الكت   " دانيآل"د   نج ،مع بداية ذلك األصحاح     

ددا       ا اآلن،  آما في متناولن    ، مع أن ما بين يديه لم يكن في مجلد واحد          ،باجتهاد ان ع ل آ  ب
  .يها الترجمات الكثيرةآما ُتسمِّ" ُآتب"أو " ْرجَد"ى آل منها  ُيسمَّمن الكتابات،

  
د تل     ا عظيما؛ نبيًّ" دانيآل"آان     رؤى       ى الع قَّ  مع أنه ق د من ال ات دي ة،  واإلعالن   الرائع

رأ الكت          إال أنه آان يشع    ى أن يق ه إل ان         . ةب المقدس  ر دائما بحاجت ذه المناسبة آ  –وفي ه
د ي سفر -بالتحدي رأ ف ا" يق ان يعرف ". إرمي ان صبيا آ ا"حين آ ا سمعه "إرمي ، وربم

  ".أورشليم"شخصيا في 
  

ة اهللا   " إرميا"إّن نبوات      ذلك ُآتِ   ؛هي آلم ة         بت وُحفِِ   ل سنوات التالي ة في ال . ظت بعناي
صدِّ    يقرأها، تنّبه قلبه، واستيقظ ذهنه،    " دانيآل"آان  وبينما   م ُي ه؛   فل يئا      ق عيني د رأى ش  فق

ا(في   ره م ) 9و8: 25إرمي م ي لل م   : "ن قب م ل ود، من أجل أنك ال رب الجن ذا ق ذلك هك ل
ُذ آل عشائر          تسمعوا لكالمي؛  ول ال      هأنذا ُأرسل فآخ شمال يق ى  ال  نبوخذ نصر     رب، وإل

شعوب                    ذه ال ى آل ه عبدي ملك بابل، وآتي بهم على هذه األرض وعلى آل سكانها وعل
  . فُأحرُِّمهم وَأجعُلهم َدَهشا وصفيرا وِخَربا أبدية،حواليها

  
وات           ، هذا الرجل المسن،     "دانيآل"البد أن      د أدرك مدى صدق نب ا " ق ذ   ؛"إرمي  فمن

صر "وصول  ذ ن ى " نبوخ ان ذإل ا األرض آ راب حق ك الخ ه  .ل ك أن ي  والش تمر ف  اس
رح، صوت العريس     وُأ: "القراءة حتى العدد العاشر    بيُد منهم صوت الطرب وصوت الف

  ." صوت األْرِحَية؛ ونور السِّراجوصوت العروس،
  

د أ   ل،   الب ه للتأم ا ل ان داعي دد آ ذا الع ستعدون    ن ه شباب ي ن ال د م ان العدي د آ  فق
  . األرض باالآتئاب والدموعفامتألت ي؛وُخِطفوا فجأة إلى السبللزواج، 
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شا وتخدم           ":لكنه يقرأ اآلن العدد الحادي عشر        ا وَدَه وتصير آل هذه األرض خراب
  ).11: 25إرميا" (هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة

  
ا هي     ل"فه د انتهت، ومَ " باب م  ق ان يحك ةإمبراطورن آ ارس  "ي ادي وف م،"م   يحك
ر الحكومات  ".  البابليةيةمبراطورإلا" الذي آان قبال اإلقليماآلن   ى    ،إّن تغيي ؤثر عل م ي  ل

سبي           ون في ال ود ال يزال دا عن وطنهم      ،حقيقة أن اليه ان    لق .  بعي آل "د آ ذ    " داني اك من هن
  . منذ ثمانية وستين عاماالبداية،

  
تمر    آل"اس راءة" داني ي الق امين  ،ف ستمر لع سبي سوف ي ى أّن ال ى أْن وصل إل  إل
رب، ال ا ألنه هكذا ق   : "آخرين ـ            ل ام سبعين سنة ل د تم ي عن ل " إن م      " باب يم لك دآم وُأق أتعه

ا مف       . آم إلى هذا الموضع    بردِّ ،آالمي الصالح  نكم      ألني عرفت األفكار التي أن ا ع تكر به
ذهبون     ألٌُعطيكم آخرة ورجاء؛   ، أفكار سالم ال شرّ    ،يقول الرب  دعونني وت صلّ  ، فت ون  وت

بكم،    ؛ إ  وتطلبونني فتجدونني   فأسمع لكم،  إليَّ رب        ذ تطلبونني بكل قل ول ال م يق  ، فُأوجد لك
ا ي         األممكم وأجمعكم من آل     َيوَأرد سبْ  رب   ، ومن آل المواضع التي طردتكم إليه ول ال ، ق
  ).14 -10: 29إرميا" (م منهُكُتْي إلى الموضع الذي سَبوأردآم

  
رة أخرى،     ا  وم آل " ه رأ في الكت  " داني أنّ ا إلهيًّ  وعدً ةب المقدس يق سبي سوف ا ب   ال

  . فسيرجع إلى وطنهالشعب إلى الرب إذا رجع .ينتهي بعد سبعين عاما
  

ا أن نتخيَّ   شيخ يمكنن ذا ال ب ه ا؛ ل قل ة وفرح رقص بهج و ي نس  ، وه م ي و ل  فه
ا        لم  . ى الصبا آَر وإن آانت بالنسبة له هي ذِ      ،"أورشليم" ودة إليه ه في الع د  . يفقد رغبت لق

ا،        . ذه مفتوحة  ي تجاهها ونواف  استمر ثمانية وستين عاما ُيصلّ     سه للرجوع إليه اشتاقت نف
  .ا، بأن شعب الرب سوف يعود لوطنه بعد سبعين عاماا إلهيًّوها هو يجد نفسه يقرأ وعًد

  
سنين؛    وهو " دانيآل"ال نستطيع أن نصف حالة         يَّ     يحسب ال د تب ه بوضوح أن    ن ل   فق

 ،اللة ملموسةلكن ليست هناك د   .  ويوم نجاة شعبه قد حان موعده      السبعين سنة قد انتهت،   
دة  مبراطور آما أنه لم تظهر أية عالمة من اإل   بأن ذلك الوعد يمكن أن يتحقق،      ة الجدي  ،ي

ى       سِب وال أيضا أية عالمة من المَ       اليهود المسبيين،  إطالقي  ِوْنبأنها تَ  م عل يين توضح أنه
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ى ربِّ  بهم إل ل قل وع بك انوه وشك الرج ذي أه م ال د آَ . ه ا ق انوا حق ادة ّفوإن آ ن عب وا ع
ان، ا يألوث سبي،  الت يا في ال ببا أساس ذا  آانت س ر من ه دموا أآث م يتق م ل ُد.  إال أنه م يب  ل

ل        ر     . عليهم أي تطور روحي عن ذي قب م ي آل "ل رب من          ى قِ َوسِ " داني ة تطلب ال ة قليل ل
سماء،  " كًّاصَ "ف وآأّن له    تصرَّلكنه  .  فتأثرت نفسه إلى أعمق أعماقها     قلبها؛ ك  من ال  ذل

سبي    الصّك هو الوعد اإل    شعب ي   شرط أن     ،لهي بالرجوع من ال رب     ال د   طلب ال . من جدي
ام     " دانيآل"وبقدر اهتمام    ذا     بذلك، بقدر عدم اهتم تفادة من ه ذا    اآلخرين باالس  الصك؛ ل

  .يينسِب فخصص نفسه لطلب الرب لرجوع اليهود الَمقرر أن يفعل ذلك وحده،
  

ذلك،          " دانيآل"ل  لم يقُ    د وعد ب رب ق إن فع   في نفسه، إن ال م أفعل       ف سوف   ،لت أو ل  ف
ا         وعده، حقق الرب ُي ا تمام ه مختلف ان منطق د وعد        .  بل آ رب ق درك أّن ال ان ي ه آ فمع أن

وطن    د سبعين سنة،      بالعودة إلى ال صلّ              بع ان ي ه آ ك وعد إلهي، إال أن رب   وذل  آي   ،ي لل
  .، وأن ُيحقق الوعد الذي وعد به"أورشليم"يرفع غضبه عن 

  
رِّ         ،"ةيَِّرَدالَق"اع منهج   لقد شهد التاريخ آثيرين من أتب        رب مب وا وعود ال  را وقد جعل

" دانيآل"لكن  . ؛ في انتظار تحقيق المواعيد اإللهية      فجلسوا في آسل وخمول    لعدم العمل؛ 
 فأخذ  لنسبة له دافعا ليجاهد في الصالة؛      فالوعد اإللهي آان با    لم يكن له مثل ذلك االتجاه؛     
  ".أورشليم"ن إلى ه وُيحِسيتوسل ويرجو أن يعود إلُه

ام  "داريوس"وفي غضون بضعة شهور انتهى       ود  " آورش"، وق ن أن اليه وأعل
  .يمكنهم العودة إلى وطنهم

  
  . فتحقق الوعد،"دانيآل"ى  وصلَّلقد وعد الرب،  

  
  صالة عظيمة

آل "من الجدير بالذآر أّن صالة          داد         ِفالتي حُ  " داني ا في األع  هي من   19-3ظت لن
 وال نتمكن من دراسة آل         ذا الفصل طويل،  وألن ه . مقدسأعظم الصلوات في الكتاب ال    

ستخلص من الصالة الجانب األعظم                ،ما جاء فيه من آلمات وعبارات      ا أن ن ذلك آثرن  ل
  . الفائدةت في ذاآرتنا لكي تعّمثُب راجين أن ي،منها



 5

  
ة الصالة في           للصالة، يجب أن نُ    قبل أن نقرأ األجزاء الستة         سنا بمدى أهمي ذآِّر أنف
 ة أيضا سبب  ة التقيَّ  آما أن صالة البقيَّ    ؛ هو وعد الرب،   إّن سبب عودة اليهود   . د اهللا مقاص

  .في عودة اليهود
  

درس األ     صداها ليس محدودا،   لقد وجدنا دروسا في هذا األصحاح،        ذي    لكن ال م ال ه
اريخ، إن سبب تصرُّ : يجب أن يترسخ فينا هو     ضا      ف اهللا في الت ل أي يس فقط وعوده؛ ب  ل

شيئته،   التي ب  هذا هو مفهوم الصالة      .صالة شعبه  د    حسب م ت    والعه د ي ك     الجدي كلم عن ذل
را رب  .آثي شيئة ال سب م صالة ح ي ا، فال دس،    ه ه المق ي آتاب رب ف ود ال شاف وع  آت

  .والصالة ألجل تحقيقها
  

   سيمتد إلى آل األرض؟إنجيلههل وعد اهللا بأّن   
  . فلُنصلِّ من أجل ذلك، وسوف يتحقق،نعم

   آلمته عندما تخرج ال ترجع إليه بال ثمر؟هل وعد اهللا بأن  
  .رة في الذين يسمعونها، فيكون ذلك لذا َفْلُنَصلِّ أن تكون آلمته مؤثِّ،نعم

ل وع    ة،  ه يجيء ثاني ه س د  د اهللا أّن ابن ي مج ة،  ف وة عظيم ة   وق ل المالئك ع آ  م
  القديسين؟

ا الرسول   يو"م صوتنا مع     ُض فلنَ عد واضح ومتكرر في آلمته المقدسة؛     وهذا و  نعم، " حن
ان    .  عالمين أننا لن نخيب     ،)20: 22رؤيا" (آمين تعال أيها الرب يسوع    : "ينمصلِّ د آ لق

اه      آل "هذا هو اتج ا، و     َدالرب َوعَ  ، ف  "داني شيء م ذا الوعد      ب ان مُ  ه ا ل   حرِّآ ى   دانيآلآ  عل
  .الصالة من أجل تحقيقه، فتحقق الوعد

  
  :اتسمت صالته بمكونات ستة

لكن هذا ال   . ي ثالث مرات يوميا   آانت عادته أن ُيصلِّ   .  بجدِّية نه جاء إلى اهللا   إ: أولها  
رات صالة خاصة،         يمنع   ى اهللا         3 ففي عدد    من وجود فت ه إل ع بوجه ا  : " نجده يتطل طالب

ه لقد آّثف صالته ".  بالصوم والَمْسح والرماد  بالصالة والتضرعات،   أآثر مما آانت علي
  .في فترات حياته التعبدية العادية
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صلوات الم              .اء إلى الرب بوقار   ج: ثانيا   ك ال ا من تل م تكن صالته نوع رة  ل ل  ،َنفِّ  مث

ا حَ     : (من ُيصلي قائال   سوع ي ذه         ) وببُّ يا ي ا ه شرت في أيامن ان     . التي انت د آ آل "لق " داني
ه اهللا،        صديقا حميما هللا، ل    ا   كن في ذات الوقت لم ينس أن ه ازداد         وآلم  إحساسا  اقترب من
  ).4عدد.." (أيها الرب اإلله العظيم المهوب: "دأ صالته لذا آان يبعميقا بألوهيته؛

  
ا    لَّ: ثالث آل ى ص راف،داني دم واعت ي   بن دد( فف لَّ ":)4ع ي  وص رب إله ى ال يت إل

ت ه  ..". واعترف االعتراف بخطيت ضا ب ي صالته أي دد(وتنته ل  .)20ع ا صالة رج  إنه
ه            متَّ رب العظيم المهوب، ويغلب علي ر      اإلحساس ضع لل ة التي يعت ا   بالخطي ففي  . ف به

ا، ومن ثَ          يتضح أنه لم يفصل نفسه عن األمَّ       ،اعترافه ا التي     مَّ،ة التي ينتمي إليه  فالخطاي
  .ة بكاملهاذآرها هي خطايا األمَّ

  
ومي،           إن ذلك ال يعن       ان مجرد شيء عم ه آ ا         ي أن اعتراف ا صالته أدرآن إذا فهمن  ف

  :خاصة جداأنها آانت 
  "ألننا أخطأنا إليك ".... 8ففي عدد

  "ألننا تمّردنا عليه ".... 9   عدد  
ا       ، لنسلك في شرائعه     إلهناوما سمعنا صوت الرب      "11و  10     عدد ا أمامن  التي جعله

اء   ده األنبي د عبي ن ي ل . ع رائيلوآ دَّ إس د تع سمعوا    ى ق ئال ي ادوا ل ريعتك وح ى ش  عل
  ..."صوتك
  ."إذ لم نسمع صوته"... 14عدد
  ."ا عملنا شرًّ،قد أخطأنا "... 15عدد

  
ة                 نفس الجريم إنها صالة اعتراف، فالرؤساء والحكام وآل الناس جميعهم مذنبون ب

لقد صنع الرب لهم أمورا     . أَمر الرب ولم ُيطيعوا   . لقد تكلم الرب ولم يصغوا    . تجاه الرب 
  .ولم يشكروا ،عظيمة
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رف    آل"اعت ْب" داني ة وس عبهاَيأن ضيقات األم تهم، هي ش رة خطي رف ، ثم  واعت
اقبتهم      أيضا أن الر   ك في عدد       . ب يعمل بالعدل واالستقامة في مع ألن  "...14ويتضح ذل

  ".هاَلِم في آل أعماله التي َعالرب إلهنا بارٌّ
  

د موسى      َو لم يكن سِ    بأّن آل ما حدث،    دانيآل، يسلِّم   14 – 11في األعداد      ى ما توعَّ
ه لألمَّ رب،ةبحدوث ا لل ق ل إن ال.  إذا أدارت ظهره و تحقي اب الحاضر ه يعق د إله . وع

ه  هل   لكن، وَّ    إدراآ ذلك ق ه   ل ا      ،ى إيمان دما جث دأ  عن  تحقيق   من أجل   ، يصلي بلجاجة    وابت
  !ي؟بسالوعد اإللهي بنهاية ال

  
  .إلى الرب واثقا في رحمته" دانيآل"جاء : رابعا  
دد    ة ع ا لعذوب وب   ":4ي يم المه ه العظ رب اإلل ا ال ة  ،أيه د والرحم افظ العه  ح
  .ته غير المحدودةقَّجالل اهللا آما عرف أيضا ِر آلداني لقد عرف ...."يهلمحبِّ
    

دد    ي ع ة ف س المالحظ ر نف ا   : "18و 9وتظه رة، ألنن راحم والمغف ا الم رب إلهن  لل
ه ا علي ل ِبرِّ.. تمردن ه ال ألج ك ألن ام وجه ضرعاتنا أم رح ت ا نط ك  ،ن ل مراحم ل ألج  ب

  ".العظيمة
    

ه     أن   إدراآه يكمن في    ،"دانيآل"إّن جانبا من عظمة صالة       ان  . اهللا لم ينس مراحم آ
  . وطرح أمامه طلباته بكل ثقة، الذي عليه اقترب إلى الرب،األساسذلك هو 

  
آل "لقد جاء    : خامسا دَّ       " داني ات مح رب بطلب ى ال د رأ   دة،إل ليم "ى خراب     فق " أورش

شعب؛  ل وال ة         والهيك يهم ثاني ر إل نهم، وأن ينظ ضبه ع ع غ رب أن يرف ن ال ب م  فطل
ضرعاتهباإلحسان، صاغ ت ددة ف ات مح ى َم: " بطلب " بِرسك الَخِدْقأضيء بوجهك عل

دد( ك وانظر ِخِا"، )17ع تح عيني َيَبَرف ي ُدِع ة الت ا والمدين ان دد" ( اسمك عليه ، )18ع
  ).19عدد (.." ال تؤخر. واصنعصِغَأيا سيد سمع يا سيد اغفر ِا"
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د  . "موسى "جاجة، تماما آما فعل      إلى الرب بحجج قوية ولَ    " دانيآل" أتى   :سادسا فق
سمعه،   ْقِنذآر للرب أسبابا مُ   ه ي ة تجعل رَّ ع ه وحُ  وآ ك واحدة من    . جاجة ججه بلَ ر طلبات تل

ذآِّ  15ففي عدد  . في الرب  أسرار أولئك الذين يثبتون    راه ُي رب ر ن د عمل عمال     ، ال ه ق  أن
ة في أرض مصر،     حين أ ،عظيما في التاريخ   ك العمل العظيم    نقذ شعبه من العبودي  وذل
 عظائم  لقد صنعتَ : "يقول للرب" دانيآل"وآأن . ن الرب في آل العالمقد عّظم الكالم ع 

  ". لهم من السبي ليس شيئا جديدا عليك يا ربفإخراجكلشعبك، فلماذا ال تكررها ثانية؟ 
  

ائال       16وفي عدد    رب ق دينتك        : " نراه وهو ُيذآِّر ال رة هي م ليم المقف ل   ،إن أورش  جب
ذي يعيش في عار         هل ال يصنع الرب شيئا من أجل مدي       . قدسك شعب ال هو  نته؟ أليس ال

ا تفرِّهل يقف اهللا مُ  ! شعبك؟  ذي أخرجه من مصر، واآلن      ،ج شعبه ال را ل  وال يصنع أم
  "!ض لالزدراء؟يتعرَّ

  
هو المكان الوحيد في آل العالم      " أورشليم"فالهيكل في   . 17 التحاجج في عدد   ويشتدُّ  

ه الحق          ة اإلل ادة وخدم ذا ال   . الذي ُآرِّس لعب اء مَ  إن ه ا     ِدْقبن ن يفعل    . سك وأصبح خراب أل
  "من أجل السيد؟"الرب شيئا 

  
ك الهيكل          دانيآلها هو   و   د    ،ُيذآِّر اهللا أن المدينة التي فيها ذل ا   اسمك  َيعِ ُد" ق "  عليه

يئا    أّن الرب   " دانيآل" لم يكن طلب     .)18عدد( ا  إلسرائيل يعمل ش م ال      إآرام شعب، فه  لل
رُّ  ؛حسانه إ في   لقد خسروا آل الحق   . يستحقون م        . دهم وعصيانهم   لتم ة التي ل لكن الحقيق
رب      ،تزل باقية  يهم؛    َي وُدعِ  ، هي أنهم ُدعوا شعب ال نعكس        اسمه عل ستمر ي  فخرابهم الم
م،   سيبدو آما ولو أنه ال      . على اهللا  تم به ى               يه ة عل درة الكافي ه الق يس لدي ه ل اذهم  أو أن . إنق

يَ     رب      ْبفالعالم المحيط بهم س ديره عن ال اس     بحسب  ،ني تق ة الن ذين دُ   ، رفاهي  اسمه   َيعِ  ال
سه؛         فيجب  . عليهم ا سيحدث        إذن أن يعمل الرب من أجل نف ة بم ه مرهون م   .  فكرامت إن ل
  .هان فإن اسمه سُيإسرائيلينقذ 
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رب،   ُح" دانيآل"ب  وهكذا رتَّ    دا، ووصلت صالته           ججه لل  وصرخ مصارعا مجاه
ؤخِّ  .  واصنع صِغيا سيد أَ  . يا سيد اغفر  . يا سيد اسمع  : "19ها في عدد  أشّد جل  ر من أ   ال ت

  ". على مدينتك وعلى شعبكنفسك يا إلهي، ألن اسمك ُدِعَي
  

ك الصالة؟        متى آانت آخر       ل تل ا مث سمعها      مرة صلَّيت فيه ذه هي الصالة التي ي  ه
  .الرب

  
ا ي من أإن أردنا أن اهللا يعمل، علينا أن نكتشف وعوده، ونصلّ           ا في   ،جل تحقيقه  آم

دأ؛   لسنا في حاجة النتظار آخرين ينضمّ     . هذه الصالة  ل أن نب ا قب اريخ سوف   ون إلين  فالت
  .ت البقية التقية بهذه الكيفيةر إذا صلَّيتغيَّ

  
  رؤيا عظيمة

  ماذا حدث نتيجة هذه الصالة؟  
ة، و       .  بذلك 27 -20ُتخبرنا األعداد      ى صالة عظيم ى تلَ إّن االآتشاف العظيم أّدى إل

صلِّ     ،"دانيآل"ى فيها   نحن ال نعرف المدة التي صلَّ      .ذلك رؤيا عظيمة أيضا    ان ُي ي  لكنه آ
  ).21عدد(حتى حلَّ المساء 

  
 من أجل    ؛عه أمام الرب  يعترف بفداحة الخطية، ويطرح تضرّ    " دانيآل"وبينما آان     

ة  ا عظيم ه رؤي رب، جاءت ص ال ذي يخ ر ال ستقبل األم فتاه مازالت. م ان اوش  تتحرآ
ة ولمسه،     " جبرائيل" المالك   الصالة، جاءه ب رة الثاني ة     نَ  وفي الحال طمأَ     للم ى حقيق ه عل

سماء آانت       . رائعة ره أّن ال سمع لقد أخب ى،    ت ذ لحظة صالته األول سمع،   ومازا، من  لت ت
  ).23عدد (سرعا آان نتيجة ذلكُم" جبرائيل"وأن مجيء المالك 

  
ذلك،   إن! اوي؟ السم  حين رأى زائره   ،"دانيآل"ب الخوف على    هل تغلَّ     آان األمر آ

  .ى في الحالفقد تعزَّ
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ره    ة حين أخب د شعر بالطمأنين ٌر  ، المالكلق ه ِذْآ سماء، ول ي ال دا ف وب ج ه محب بأن
ة   ي وسوف ُيْعَطى لمحة رؤ     حسن هناك،  ستقبل   وي ذي           األمر لم شأنه، وال ا ب ان قلق ذي آ  ال
ا         ). 23عدد (صّلى ألجله    صيرة وفهم ه ب اءه المالك ليعطي ا التي        ؛ج درك الرؤي آانت  لي

  ".ِل الكالم وافهِم الرؤيافتأمَّ: "على وشك أن ُتْعَطى له، قائال
  

دد     ات ع ا وضع آلم ة 25و 24يمكنن صورة اآلتي ظ - بال ي نالح اراتآ ى اإلش  إل
سبعين سنة،        أنت تفكِّ  ،"دانيآل"يا": (جبرائيل" قال   -أحداث السنوات الحافلة   ر في عدد ال
ليم   سبعين ال   حسنا، . وإسرائيل، وأورش ا ليست ال ـ     إنه دبير اهللا ل دة في ت ليم"وحي  ،"أورش

ة سبعين     - من اآلن أسبوعا فبعد سبعين   ا في العبري شهد  -"سبعة " أو آم ليم " ست " أورش
  . أربعة أمور

  
شهد  ليم"ست دِّ" أورش اء التع ا،يات،انته ة الخطاي الم ونهاي سوية المظ ك .  وت ل ذل آ

دِّ . شيء واحد  ارا        برتكَ يات التي تُ   فالتع رب جه ستمر    ، في وجه ال ن ت ا التي   . ل  والخطاي
ه ة عقاب صرخ طالب ُت،ت ه س ن أمام ة . زال م ة الحالي ا للخطي سوية م تم ت ي ،وسوف ت  الت
  .ن اآلن، سيتم شيء ما بشأن الخطيةم" أسبوعا"نعم بعد سبعين . تفصل الناس عن اهللا

  
ك النبي ا      ،بتها تلك الكلمات  تعزية التي سبَّ  ال ما أعظم    شيخ  لقلب ذل ة    !! ل فهول الخطي
  . واآلن يسمع أن الخطية سيتم شيء ما بشأنهاا أساسيا ثقيال في صالته،بًئآان ِع

  
  . األبدي بالبرِّمن اآلن سيؤَتى" أسبوعا"بعد سبعين : ثانيا  
فإزالة سجالت  . نا بأآثر من ذلك   ْدِعلخطايا، ولكن يَ  نا فقط بمغفرة ا   ْدِع ال يَ  اإلنجيلإن    

ام اهللا    يجعلنا فق ،خطايانا ة أم دون خطي إن   ،ط ب ذلك ف ل  ل ا، آيف أن الخطاة    اإلنجي  يخبرن
  .حضرهم أبرارا في عينيه الذي سبق أن أهانوه، وُي، اهللاإعجابوزوا يمكن أن يح

  
ا   ى: ثالث بعين عل دى س بوعا" م ن اآلن، ُت" أس واتم رؤى والنب تم ال ي تخيَّ. خ ل مع

ه،    فإنك    ،ة أحدها  القديمة، فعندما تأتي إلى نهاي    الرُّقوق المخطوطة    ه وتختم ي   تطوي  ويعن



 11

د  ،ى والنبوات عن المستقبلهناك عدد آبير من الرَؤ. نهيتهذلك أنك قد أ    سوف تتحقق بع
  .من اآلن" أسبوعا"سبعين 

  
  . دوسيندوس الُقح ُقَسْمسُيفمن اآلن " أسبوعا"وأخيرا، بعد سبعين   
ة    سح"إن آلم ة " يم سيَّ"وآلم سيح"أو " ام ن أصل " م ا م دجميعه سيح .  واح فالم
رب قُ     ،اآلتي شهده   آل ذ ! دوسين دوس القُ  سيكون ال ك ست ليم "ل دِّد سبعون    ". أورش د ُح لق

  .عن المستقبل" جبرائيل" وهذا ما أعلنه ،"أسبوعا"
  

لقد قضى الجزء األعظم       . ذلك، عند سماعه    قد امتأل فرحا عظيما   " دانيآل"البد أن     
سمع  ، ومشتاقا أن "أورشليم"من حياته حزينا على       ،يراها تستعيد آيانها، وها هو اآلن ي

وق آل تصوراته؛           س  ،"أسبوعا "أنه بعد سبعين      ستقبل يف ا م ر ظَ نَت فالمسيح المُ   يكون له
د ا إلى األب   براًركون هناك سبيل للخطاة أن يصبحوا أَ       وسي ج الخطية، َلعاسوف يأتي، وستُ  

  ".أورشليم" إنه سيأتي إلى .سينتهي زمن انتظاره. مع الرب
  

م    الك     ل ه الم ره ب ا أخب ل م ك آ ن ذل لجبرائ"يك ي ؛"ي داداأل فف ر27 -25 ع   ُأخب
ا ُأشير              ":أسبوعا"سم السبعون   َقآيف ستُ " دانيآل" ان منه ة، اثن ة أزمن اك ثالث  سيكون هن

  .27و 26 والثالث في العددين 25إليها في عدد
  

دَّ     تكون م ى س رة األول بعة الفت ابيع"تها س ين وس  "أس تكون اثن ة س تين ، والثاني
  .ره تقسيم الفترة بسيط جدا يسهل تذآُّإّن. آخر في النهاية" أسبوع" ثم يبقى ،"أسبوعا"
  

رة       ة للفت د        ،نقطة البداي ادة  هي األمر بتجدي اء    وإع ليم " بن ك الوقت      "أورش ، ومن ذل
ى والث      ،وحتى مجيء المسيح    ان األول ة سبعة    ستكون الفترت ابيع "اني ين وستين   واث" أس ن

بوعا" وا " أس ى الت دد(لي عل د   ). 25ع ى عن رة األول تنتهي الفت اموس وق إتم اء س  )1( بن
  ".نحميا"عزرا و"البد أن ذلك يشير إلى زمان .  في ضيق األزمنة)2(وخليج

  



ين وستين           اني وهو من اثن سم الث ك الق ع ذل م يتب أ عن    "أسبوعا "ث م ُيتنب ا ل ، وخالله
  ).26عدد" (وليس له"لكن بعدها ُيقطع المسيح . أحداث ما

 
ة المتداوَ       في     سيرات الخيالي م أن             ضوء العديد من التف رة، من المه ذه الفق وم له ة الي ل
شفه  بُِّنَن ا آ ى م ل"ر عل ضبط" جبرائي ُيقَط. بال ع   س بوع التاس ي األس يس ف سيح، ل ع الم

  .والستين، ولكن أثناء األسبوع السبعين
  

ذا       ة هك ذه النقط تُم به اذا َأه ون لم راء ال يعرف ن الق رون م ي أن . آثي ر أن يكف ُأذآ
الم             ة الع ى نهاي ل إل سبعين مؤجَّ دون أن األسبوع ال لكن  . آثيرين جدا من المسيحيين يعتق

ن       ل "ذلك مستحيل؛ فقد أعل ك األسبوع            " جبرائي ُيقطع في ذل سيا س إن  . بوضوح أن الم ف
  آان ذلك األسبوع لم يأت بعد، فهذا يعني أنه 
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  ميدان واسع: سوق )1(
  خندق مائي يحيط بالحصن: خليج )2(

  .َيُمْت ُمَخلِّص بعُد من أجلنا، وأننا مازلنا في خطايانالم   
  

ائق   ع الحق ق م ة ال تتف د ُقِط. إن التفاسير الحديث سيَّلق تين ع الم سعة وس ة ت ي نهاي ا ف
بوعا ن  أس ذلك، لك ؤ ب ّم التنب ا ت ه"، آم يس ل د ُقطِ ". ل و ق اءفه ن أرض األحي ه : "ع م إن
  ).8: 53اشعياء " (ب من أجل ذنب شعبيُضِر

  
ه شيء         : " من النص هكذا   26يمكن أن يترجم عدد   و   ن يكون ل ". سُيقطع المسيح، ول

ى تب   إن آانت ه  شير إل د ُت ة صحيحة فق سيح من رُّذه ترجم ليم "ء الم ال " أورش دما ق عن
  ).38: 23متى" (ك لكم خراباهوذا بيتكم ُيتَر: "أخيرا لليهود

  
يسٍ   : "26ويتم التنبؤ بالنتيجة لقطع المسيح في عدد             ة      وشعُب رئ  آٍت يخرب المدين
ِضيَ    نهاية حر  الدس، وانتهاؤه ِبَغمارة، وإلى     والُق َرٌب ُق ا  ب وِخ وءه   ".  به ذه نب  واضحة   ه
ليم"أن  ُي" أورش ل س ةمََّدوالهيك وش أجنبي ضان ،ران بجي ل في دخل مث ه  ت ار يعقب دم

  .وخراب
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ام                    " دانيآل"يرى   ى ع م يحدث حت ه ل يالد، لكن ل الم سادس قب  ،م70ذلك في القرن ال

يطس "دما حقق   عن ة    ،"ت ه الروماني ا      ، وجحافل وة تمام ذه النب ليم "إن خراب   .  ه م  " أورش ل
ع حادث    ة "يتب ورً " الجلجث ه  ف ة      ٌثَدحَ ا، لكن ى حقيق اء عل رر بن د تق ان ق ود    آ  رفض اليه

سبعين األسبوع  السبعين، لكنه تحدد في األسبوعإنه لم يحدث في     . للمسيح د  .  ال أفصح  لق
صليب،         ،ى جبل الزيتون مع تالميذه     في حديثه عل   عنه الرب يسوع،   ى ال ه إل اء ذهاب  وأثن

يكلهم                دينتهم وه ى خراب م ى (إذ أّن رفضه من اليهود سيؤدي إل  38: 24 – 34: 23مت
  ).31 -27: 23ولوقا

  
ه إ          ويمكننا فهم ذلك     ل ل وم أن يأآل     ، إن رجعنا بفكرنا إلى آدم، الذي قي ه سيموت ي ن

ا،        حرفيًّ ْتم يمُ لكنه ل . مةمن ثمر الشجرة المحرَّ    ل مات روحي ه       ا يومئذ، ب ك موت ع ذل  وتب
ذلك ة ل ار . الجسدي نتيج د ثبت دم ة ق نفس الطريق ليمأ"وب ود " ورش بمجرد رفض اليه

م يحدث في األسبوع           إن.  قبل أن يتحقق ذلك فعال     ، بعض الوقت   لكن مرَّ  للمسيح، ك ل  ذل
  .عا ال يتجزأ من أحداث ذلك األسبو لكنه آان بالتأآيد جزًءالسبعين،

  
  ؟األخير األسبوعماذا أيضا من نبوات عن ذلك   
ذا  : "ناعِل، وقد صنع آذلك مُ    )27عدد" ( واحد أسبوعي   عهًدا مع آثيرين ف    ُتويثبِّ"   ه

د        د الجدي ذي للعه ذي يُ    ،هو دمي ال ا       ك من أ   سَف ال رة الخطاي رين لمغف ى " (جل آثي : 26مت
28.(  

    
ضا؛      ). 27ددع" (قدمة ُيَيطُِّل الذبيحَة والت   األسبوعوفي وسط   " ك أي ه   وقد فعل ذل  ألن

ى          .)27: 7عب(م نفسه مرة واحدة     قدَّ  وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين، وانفتح الطريق إل
ديم         لم يعد . قدس األقداس بذبيحته التي لن تتكرر      د الق رابين العه  . هناك حاجة لطقوس وق

  . والقرابينإلى استحالة استمرار تلك الطقوس" أورشليم"ى خراب  لقد أدَّوفي الواقع 
  

ة عدد              وهناك ضوء    ى بقي اط، وعل ذه النق ى ه ا أفضل من         27 آخر عل يس أمامن ، فل
اء         وهو عالم ال يضارَ    ،"E.B.Pusey"االقتباس من    ديم،  ع في مجال أنبي د الق ه  العه  ول
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ددين            . نظرة ثاقبة نادرة في فهمها      من   27و  26وهذا ما آتبه في القرن الماضي عن الع
ذي طال           ) النقاط(تتجمع آل هذه     جيلاإلنفي  ": هذا األصحاح  د جاء ذاك ال في واحد؛ فق

رِ   انتظاره، سيَّ       وقد اعُت ه الم ه أن اموس        ف ب ائح الن د أبطل ذب د ُقطِ   . ا، وق ه صنع     وق ع، لكن
د خَ    عهدا مع آثيرين،   ةَ    ب جيشٌ  رَّ وق يَ   والهيكلَ   أجنبي المدين ا ِر خَ ، وبِق  1800 طوال    ب

ذين   ، اإليمان في آفايتهابب عدم لت الذبائح، وذلك لم يكن بس     سنة، وُأبطِ   من ِقَبِل أولئك ال
  . "م عنهمدََّقآانت ُت

  
  صدق الكتاب المقدس القديم قد تبرهن

ينتهي      بأْن يرى أنّ  " دانيآل "َحِظَي   سبي الحاضر س ا َحِظيَ   .  ال رَ     آم أْن ي ضا ب  ،ى أي
  . ومتىالمسيح سوف يأتي، وماذا سيعمل، وأين،أّن 

  
ا      " األسابيع"ن   أن هذه الفقرة ال تقول إ      وإذا دققنا النظر، الحظنا      هي فترات آل منه

را من سفر        إن ج ". سنة " فالعبرية تتحدث هنا ببساطة عن سبعين         سبع سنوات؛  ا آبي انب
آل " ذلك   " داني دِّ      رمزي؛ ل ل أن ُنق ى حذر قب ة  يجب أن نكون عل  خاصة ،م تفاسير حرفي

ل        يرمزان للكث  نَذْيلال" عشرة"و" سبعة"ن  ْيبالنسبة للعددَ  دس، ب اب المق  يجب   رة في الكت
  . عاما490 تعني أسبوعا قبل أن نستنتج أن سبعين ،أن نفكر آثيرا

  
م عن سنوات،    دا تماما؛حدَّالعدد سبعين، آان ُم" رمياإ"عندما استخدم     د تكل  لكن   فق

  .آان أآثر غموضا عندما تكلم عن أسابيع" جبرائيل"
  

ا       د ثم ي أن بع دا، وه ة ج سألة هام ى اآلن م ا  تبق نة تقريب ك  -نين س داث ذل ن أح م
ستا" أعطى -صحاحاأل اء  " ارتحش ادة بن را بإع ليم"األول أم ر  ". أورش رج األم د خ لق

سع وأ    ). 25عدد(وبنائها  " أورشليم"لتجديد   من  ) سبع سبعات   (ين سنة    ربع وفي خالل ت
ر،  ك األم ادة     ذل ت قي ة تح اء المدين د بن زرا" ُأعي انحم"و" ع رين" ي ك  . وآخ د ذل وبع

ى أواخر العشرينيات من          ) أسبوعا اثنين وستين   (ربع وثالثين سنة    ة وأ بأربعمئ نصل إل
ة   ) أسبوع نصف  (ت ثالث سنين ونصف   بعد ذلك مرَّ. القرن األول الميالدي   من الخدم
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ن الرسل               . عندما ُقطع ربنا يسوع المسيح     وفي غضون ثالث سنين ونصف أخرى أعل
  .ذين وقعت عليهم الدينونة ال، لألمم، وليس اليهودَيأن المستقبل قد ُأعِط

  
شل     ها، وآل المحاوالت لفكِّ   إن تلك األرقام رموز يصعب حلُّّ        اءت بالف ا ب ال يوجد   . ه
ة        ،معاِل غ من المعرف ا بل ام، و      مهم ك األرق ه حل رموز تل ه     ، يمكن ا تتوافق مع رأي جعله

  .جهزة الكمبيوتر الحديثةاسبة وأتماما، حتى وإن استعان باآلالت الح
  

آل " شخصا اختار األصحاح التاسع من سفر    لنفترض أن    ان    "داني ى آ ، وعرف مت
سبعين      ،ذلك النبي يعيش   ر ال ا        ،أسبوعا  واعتب سعون عام ة وت ا أربعمائ أتي    .  أنه دما ي فعن

سمِّ     سه             إلى الزمان الذي ن ول لنف ذا الشخص يق يالدي األول، فه ام الم د أصبح    : "يه الع لق
آل "إن الشخص الذي آتب عنه       الحقيقة، ف  بُتْصالوقت قريبا، وإن آنت قد أَ      ك وشِ ُي" داني

  ..."د في أي وقت اآلنوَلأن ُي
  

ا أن    : نظريتي هي  .  هي فقط نظرية    نظرية، لديَّ   آل "بم ام        " داني ارزا في األي ان ب آ
رة  ةمبراطورإلالمبك ارس "ي ادي وف د وأ؛"م ه الب إن آتابات ا ُحِف ف ات نه ي المكتب ظت ف

ديم،   إنها مجرد نظري   ".فارس"العامة في بالد     الم الق ة، لكن نظريتي هي أنه حتى في الع
ات  ى المكتب ذهبون إل اس ي اك أن ان هن ا ،آ ون أبحاث ى يحو ويعمل اولون أن يحصلوا عل

ة؛  وا المراجع من  درجات علمي م أنزل د أنه ى  فالب ر  عل ور غي احثين عن أم ف، ب األرف
  .مألوفة ليكتبوا عنها

  
ستندات     نظريتي أنهم      آل "أخذوا م سنة     " داني ا       في ال يالد، وق ل الم ة قب لوا في   الرابع
ت،   : "أنفسهم ذا األصحاح     لقد اقترب الوق ذآور في ه سيا الم يأتي فعال   - فالم ان س  - إن آ

  ".د في هذا الوقت بالتحديدفربما يوشك أن ُيوَل
  

رأَ                سموات، ف اء ال ا،       وفي ذلك الوقت نفسه فحص هؤالء العلم رهم تمام ا حيَّ وا نجم
ى أنّ   ارة إل اهم إش ه أعط د   "إال أن د ُوِل ا ق ا عظيم ات   ؛"ملك ى آتاب سرعة إل وا ب  فرجع

 وأنه يمكن أن يكون في      د في ذلك الوقت،   وَل يجب أن يُ   ،ووجدوا أن ملكا عظيما   " دانيآل"
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ليم" ى ِج ".أورش اء من المشرق عل افأسرع هؤالء العلم ان م ذهب واللب وا ال لهم، وحمل
ر، ى   والم سرعين إل وا م ليم" وذهب ألوا"أورش و ا : "، وس ن ه ود  أي ك اليه ود مل " لمول

  ).2: 2متى(
  

ة،     رد نظري ك مج ل ذل ا أ آ ن م و أن  لك ه ه ة، عرف ك المدين ي تل ة  ه ف ي اللحظ  وف
اك نفوس متَّ     ،المحددة د عَ   ،ضعة آانت هن وءة باالنتظارات ق وا  ممل ا  -رف ة م  أن - بطريق

د أن ُيولَ          ومن ُآتب العهد القديم عَ    . وقت مجيء المسيح قد اقترب     ه الب دا أن وا جي  د في  رف
  ).38: 2لوقا" (أورشليم" يتطلعون إلى فداء ن َثمَّ، وِم"بيت لحم"
  

فر     ن س تنتجوا م د اس م ق ل أنه ن المحتم ك؟ هل م ل ذل وا آ آل"آيف عرف أن " داني
   التي هو مزمع أن يأتي إليها؟يكون في المدينة المقدسة،الوقت قريب، وأنه س

  
روح القدس أظه          همُتيَلوِسأيَّا آانت      إن ال ك، ف نهم، لرجل شيخ          إلى ذل ا لواحد م  :ره

رب " سيح ال رى م ل أن ي رى الموت قب ن ي ه ل أتى "".أن ل،ف ى الهيك الروح إل دما  ب  وعن
ا     ،دخل بالصبي يسوع أبواه    اموس،   ليصنعا له حسب ع ارك         دة الن ه وب ى ذراعي  أخذه عل

ال سالم، ألن عَ اآلن ُت: "اهللا، وق ك ب سب قول يد ح ا س دك ي ق عب َصيَّيَنطل د أب تا َر ق
شعوب    خالصك، ع ال ه جمي دام وج ه ق ذي أعددت ور . ال النن شعبك  إع دا ل م ومج  لألم
  ).32 -27: 2لو" (إسرائيل

  
ه مع     ح الرب وتكلَّ  وقفت ُتسبِّ : " وجاءت أيضا امرأة عجوز في نفس اللحظة         مت عن

  ).38: 2لو" (أورشليم في جميع المنتظرين فداًء
  

د َص   اء  َدلق ديم، وج اب الق ا آُ ق الكت ا آم سيح، تمام هالم ب عن لٌّ. ت شيخ وآ ن ال  م
  .نْيالعجوز ماتا مسروَرالمرأة و
  

ا،   ديم صادق دائم اب الق د إن الكت ا أن نعتم سيح بكل صدق، ويمكنن ه يصف الم  إن
  .على ما يقوله، ليس فقط فيما يتعلق بالزمن، لكن أيضا فيما يختص باألبدية
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 اشيخ يرى رؤي
 

  
رأ األصحاح العاشر         ذا الفصل      من األفضل أْن تق راءة ه دء في ق ل الب و   قب ، فه

  . خاصة فيما يتعلق بحياة الصالة، مليء بالدروس القوية،أصحاح رائع
  

وحدة " دانيآل" سفر   من المعروف أّن آّل أصحاح من األصحاحات السابقة من        
ا، نجد تفاصيلها في          . لكن األصحاح العاشر ليس آذلك     قائمة بذاتها،    إنه مقدمة لرؤي

إنه ُيخبرنا عن الظروف التي ُأعطيت فيها       . راألصحاحين الحادي عشر والثاني عش    
سفر     ك ال ن ذل رة م ا األخي ك الرؤي حاحين    .تل راءة األص ين ق ار لح ا االنتظ  وعلين
  .التاليين؛ لمعرفة تفاصيل تلك الرؤيا

  
  مكان وزمان تلك الرؤيا

ان               إذا ما وقفنا اآلن ل       ا عن زم ا تخبرن ى، سنجد أنه نتأمل األعداد األربعة األول
د مرور     ،)1عدد" (آورش"لقد آانت في العام الثالث للملك       . ومكان تلك الرؤيا    وبع

ى  ، الملك الفارسي إصدارعامين على    ليم " مرسوما بإمكانية عودة اليهود إل ؛ "أورش
ة والهيكل         لُيِع د رحل بالفعل       . يدوا بناء آل من المدين ل "فق ة    و" زرباب مجموعة قليل

سطين " ووصلوا آمنين إلى     معه، آل "كن   ل". فل دين؛       " داني ين العائ ن ب م يُك سبب   ل  وال
 إلى أنه   باإلضافة،  "فارس"دون شك أّن مرآزه آان يتطلب منه حضورا في مملكة           

ة،      آان قد جاوز السادسة والثمانين، وليس من الس        سافات طويل سافر لم  هل عليه أْن ي
  .ال البناء الشاقةويشترك في أعم

  
دين          سِبمن أجل عودة المَ    لقد صّلى الرجل الشيخ        ْد مع العائ م َيُع ه ل  إّن  .يين، لكن

ه،  ذلك ال يعني أّن الربَّ قد أنهَ        ه مع ل سوف ُيعطي    ى عمل شيخ  يَّ َنِب ب ا ه ال ن إ. إعالن
ا في أيٍّ     ا لم يرَ  ى أمورً  سوف يرَ  خادم اهللا الضعيف الواهن الجسد،     رؤَ   مثله ى  من ال

رة أخرى      إنه سيرَ  . السابقة ن اهللا م ستقبل بكل        ،ى اب د عن الم ه المزي  وهو يكشف ل
  .وضوح
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آل"إّن    اخ،" داني د ش ي تُحاآلن ق ة الت يس بالدرج ن ل ة  ولك ول دون ممارس

ا      ). 3و  2عدد(تدريبات روحية خاصة     ا،  فلمدة ثالثة أسابيع آاملة نراه نائح م    حزين  ل
ه لحم        .يذق طعاما شهيا   ستخدمه          .  وال خمر    لم يدخل في فم ذي ي دَِّهْن بالزيت ال م َي ل

  . صادق عميق في حزن وصوملقد أخضع نفسه التضاٍع. الشرقيون لالنتعاش
  

ذا؟        سبب في آل ه ا ال شيخ أن يُ     ! م ك الرجل ال اذا اضطر ذل ة  ذلَّلم سه ثالث  نف
  !أسابيع في صوم وصالة؟

  
ا         ذآر لن د، لم ُي ا             بالتحدي سبب من ت م ال ا أْن نفه ديم     لكن يمكنن د الق د  . ريخ العه لق

تاق  آل"اش سَّ وصلَّ" داني ن ال العودة م م ب سمح له ي ُي ود لك ن أجل اليه د ي،ْبى م  وق
ُت وم اس ورش"جيبت صالته بمرس ود ". آ ن اليه غيرة م ة ص ي ،إال أّن أقلي ي الت  ه

ن اهللا  ا م ة له ن الفرصة الممنوح تفادت م ى اس ع إل ليم"، لترج ر ".أورش دا األم  وب
ة      اإلطالق؛على  وآأن لم تحدث عودة       فاألغلبية العظمى لم يكن لديها الرغبة الحقيقي

ى    ـ          في الرجوع إل ا سبب حسرة ل وطن؛ مم آل " ال ذي        ،"داني شيخ ال ذا الرجل ال م    ه  ل
ليم "تفارق   دة أآ    " أورش ه لم ر من سبعين       ذهن ا ث ان يصلي ثالث مرات آل        . عام آ

ه      ،"ورشليمأ"يوم، ونوافذه مفتوحة تجاه      دا      و  التي أحبها من آل قلب سها أب م ين لكن  . ل
شارآوه   م ي عبه ل ي ش ب؛بن ذا الح شع ه دى ال د أب ن   فق ه م يال برجوع ا قل ب اهتمام

ه       وفيما يبدو فإنهم راضون بل وسعدا       السبي، م في ا ه دري طول          .ء بم  لكن ال أحد ي
  .ق الباب سريعا وبإحكامغَلكي بالعودة، فربما ُيَلالسماح الَمفترة 

  
ي رجعتةلَّى اآلن الحديث عن الِقويبَق   ا .  الت سبق له م ي د واجهت صعابا ل فق
ل ي مهمت،مثي ا ف له ة والهيك اء المدين ادة بن د أْن وضعت .  إلع اتفبع ل أساس  الهيك

ذين ناشدوا       سامريين، ال م   " رسفُ ال"بنجاح، توقف العمل بسبب مقاومة ال ِذ رأيه بَأْخ
  .يْب مما أدى إلى إضعاف عزيمة العائدين من السَّفي ذلك العمل؛
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ل، وب       من أجل العودة، لكنها تحوَّ    " دانيآل"ى  صلَّلقد     ا   لت إلى شيء هزي دت آم
م     يئا  لو أن العائدين ل وا ش دا األمر عِ  .  يعمل ه      بئً وب ى أن ُد الحال عل م َيْب ام ا، ول ا  إتم  لم

  ".إرميا"سبق ووعد به الرب على فم 
  

آل "لست أشك في أن        ان               " داني ا آ ذا م ه، وه ذا؛ فحزن قلب يصلي من    أحّس به
ه ل اهللا أجل ا جع ه ،، مم ي رحمت ي    ، ف سفر، والت ك ال ي ذل رة ف ا األخي ه الرؤي  ُيعطي

  .سندرسها اآلن
  

ا        عن التوقيت الدقيق   4في عدد " دانيآل"يخبرنا     ذه الرؤي د  .  الذي حدثت فيه ه لق
ر، والقِ   صح والفطي د الف د عي ام بع ة أي د ثالث ت بع سَّلَّآان ن ال ة م ت ْبة الراجع ي آان

ال  عد، تحتفل بهما في أرض المو  ة أجي ان     . ألول مرة بعد ثالث ون آ م يحتفل ا ه وبينم
  ".دجلة"جالسا بجانب نهر " دانيآل"
  

  .ى فيه الرؤيا األخيرةهذا هو الوقت والمكان الذي تلقَّ  
  
  وماذا آان رد فعله؟ سمع، ذا رأى وماذاما

ضا عن رد          ، وما سمعه،  "دانيآل"عما رآه    9 -5 األعدادتخبرنا     ا أي ا تخبرن  آم
  .تجاه ذلكفعله 

  
ر    د نه ة"عن ع" دجل آل "تطّل ا،" داني سا آتان رأى رجال الب ان ف واه متنطقت  وحق

ر في        . لقد آان المنظر باهرا رائعا وجليال     . بذهب خالص  ذلك الزائ ويستمر وصفه ل
دد،   يجب أنهنا  و. 6عدد ذا الع ه     نقارن بين ما ُآتب في ه ا آتب ين م ا " وب في  " يوحن

سّ    ): "17 -13: 1رؤ( اير  وفي وسط ال ن   ،ْبِع المن سَ   شبه اب سان مت ى   رِب إن وب إل ال بث
رجَل د ث ن،ْيال ا عن ب،  ْيدَي ومتمنطق ن ذه ة م ضان   ه بمنطق عره فأبي ه وش ا رأس  وأم

ار،    ، األبيض آالثلج  آالصوف ا   آأ ، ورجاله شبه النحاس النقي         وعيناه آلهيب ن نهم
  سبعة آواآب،   ىمَنومعه في يده اليُ   .  وصوُته آصوت مياه آثيرة    ،أتونتان في   يَِّمْحَم

ه      وسيف ماٍض ذو حدَّيْ    شمس وهي تضيُء في قوَّ      ،ن يخرج من فم ه آال ا  ووجه . ته
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ا             ؛ سقطت عند رجليه آميت    ،فلما رأيته  ي ال تخف أن ائال ل ّي ق ى عل  فوضع يده اليمن
  ".هو األول واِآلخر

  
ا     ،"سُمَبط"ا في جزيرة     آان منفيًّ  ذلك،" يوحنا"عندما آتب       وآان يصف الرؤي

ا نالحظ   ولعلَّ. يسوع المسيح التي رآها هناك    لرب  النبوية ل  اً ن ا رآه     توافق ين م را ب  آبي
ا رآه     ". دانيآل"وما رآه   " يوحنا" ا من شك أن م آل "فم اآي " داني م يكن سوى    ،الب  ل
د        الذي ظهر بهيئة إنسان      ، الرب يسوع المسيح   ،"ابن اهللا " ام العه مرات عديدة في أي

سمَّ    .  العذراء مريم   قبل تجسده الفعلي بداخل رحم     القديم، ي َجالتَّ"ى  تلك الظاهرة ُت ". لِّ
ـ ، بل  "دانيآل" ي في هذا األصحاح ليس األول في سفر       جلِّوالتَّ آل "لقد سبق ل  أن "داني

  . مرة أخرىهتجسدرأى رب المجد قبل 
  

آل "ا المجيدة قد رآها      أن تلك الرؤي   ،يتضح من العدد السابع   و   فهي   وحده؛ " داني
 هو فقط  ، ذو الطبيعة الروحيةاإلنسانإن . البصيرة الروحية ُأعلنت فقط لصاحب    قد  

  .الذي يستطيع أن يرى ما في العالم الروحي
  

ار و   آل"اختب شابه" داني ا ،يت د م ى ح ار ، إل ع اختب ولس" م ى  " ب ه إل ي طريق ف
دما ف". دمشق" ربتحدث عن ى ال سيح إل سوع الم ولس" ي ه   سمع،"ب ع من مع جمي

ولس "صوت المتحدث، لكن      ذي سمع الكلمات التي قيلت           فقط   " ب و 7: 9أع (هو ال
ا،      فقط  " دانيآل "وبنفس الطريقة، ). 9: 22 ه      هو الذي رأى الرؤي وأحس آل من مع

 ولخوفهم   ن اقتراب ابن اهللا أرعبهم،    إ.  لكنهم لم يروا شيئا    بحضور الزائر السماوي،  
أواَرمن الحضور اإللهي جَ   اك  . وا واختب ان هن د آ ى إحساسلق سماء عل   بوجود ال

آل  " بقي  وبينما هرب الجميع،  . األرض ن اهللا      " داني ا وحدي      : "وحده مع اب فبقيت أن
ساد    ونضارتي تحوَّ، ولم تبق فيَّ قوة،ورأيت هذه الرؤيا العظيمة   ى ف يَّ إل م  ،لت ف  ول

  ).8عدد" ( أضبط قوًة
  

ارك                ،شيخ مؤمن ُمْخلص     الوث المب اني من الث وم الث !!  هو اآلن وحده مع األقن
وة م   ت الق وَّ  خرج شري، وتح سمه الب وت    ن ج حوب الم ى ش ي إل ه الطبيع  .ل لون
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ارت قوَّ سادا   ص ضارته ف عفا ون ه ض ه    ،ت م إلي ذي تكل مع ذاك ال ين س صوت ، ح  ب
 ارتمى . شري الضعيف ل الجسد الب حمُّ آهذا أقوى من َتًا اختبار إن. آصوت جمهور 

آل" شيًّ " داني ى األرض مغ ا عل ه،منطرح شيخ وَ ا علي ي ال د النب دام ه عنَيْع وفق د أق
  .الرب يسوع المسيح

  
دٍّ       رب بتح ن ال ون ع ساء يتكلم اال ون سمع رج ا ن ل أحيان أتي   إ:قائ دما ت ه عن ن

يئين            الدينونة   ا أو ش رب عن شيء م ون،      . سوف يخبرون ال ن يك ك ل دما  لكن ذل  فعن
سيح سوع الم رب ي ساء ال رى الرجال والن ده الُم،ي ه ومج ي عظمت يفقدون عَل ف ن، س

ك        َفَمْن ذا ال  . قدميه ويسقطون عند    ،تهمقوَّ ن اهللا؟ إن ذل ذي يستطيع أن يصف مجد اب
  .ىَوك للُقهبالنسبة للهالكين من الناس منظر مرعب ومن

  
  :ماذا قال الزائر

ـ                 سوع المسيح ل آل "إذا ما أردنا أن نتعرف على ما قاله ربنا ي ا نجده    "داني ، فإنن
  .14-10في األعداد 

  
لكن ذلك لم يحدث دفعة واحدة،      ى وعيه،   آان يجب أوال أن يفيق النبي ويعود إل         

  لكن .ْى يديه ه وعلى آفَّ  يمه على رآبتيْ  ِقوُت"دانيآل" تهز   يٌد :10 عدد  في وهذا ما نجده  
ف    ستطيع أن يق ى ي ت ضرورية حت شجيع آان ات الت ن آلم د م صبا، المزي د منت وق

ه  ت ل ذهُأعطي اته دد الكلم ي ع ه   ،11 ف ه بأن مه، وطمأن ه المخلِّص باس د خاطب  فق
ذا،            خاطيء ل إنسان  من الصعب أن يتخيَّ    .بوب جدا مح ا هو أروع من ه   أن يسمع م
  . ابن اهللا يحبهأن
  

د ُأرسل الزا            "دانيآل"لقد طلب من       ر   أن يقف على رجليه وينتبه للكالم الذي ق ئ
ه، ه ل هليقول ب من ا ُطل ل آم ن اب . ففع سمعه م ا سي ّل يرتجف مم ه ظ ر أن ن اهللا،  غي

يْ  ى آفَّ ستند عل هواضطر أن ي يم .  يدي زع عظ ي ف ه ف ي  ،إن ه ف ان علي ا آ ر مم  أآث
ة         ذلك ألن  ؛"جبرائيل"، عندما قابل    المناسبة السابقة   . مجد اهللا أعظم جدا من المالئك
دام  لقد سقط مثل ميْ    ل "ت عند أق تعاد وَ  "جبرائي ه اس سرعة  ْع، لكن ه ب ذا   هلكن . ي  في ه
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ا       ة تمام ه الطبيعي م يرجع لحالت ا سنرَ .األصحاح ل إّن   وآم لَّ ى ف ان طرأ  ن  تحسُّ آ آ
رب       ،له اإلنسان مََّحإن مجد اهللا ال يتَ    . ه قوة خارقة للطبيعة   ِحْنبسبب مَ  ساعده ال  ما لم ي
  .على ذلك

  
ه          " المخلِّص"وفي فزعه يسمع       د ل ه ويؤآ  ،يخاطبه ثانية باسمه، وبلطف يطمئن

ابي      . فالزائر صديق  ؛)12عدد( هناك ما يدعو للفزع والخوف       أْن ليس  ة أس ذ ثالث ع من
اهم، أ      نفسك إلذالل، وجعلت قلبك    "دانيآل"مضت وأنت ُتصلي يا      ن ؛ من أجل خطاي

ِم ىصالتك ُس ذ اللحظة األول ي ُأِع. عت من دد(ت عن المجيء ْقولكن  واآلن ،)13ع
  .ى الرؤياسوف تتلقَّ

  
 اإلدراكإنه خارج نطاق  .  غموضا في العهد القديم  األعداد من أآثر    13إّن عدد   
ش ذي.ريالب ن ذا ال واب   فم ان الج يء؟ فك ن المج سوع ع رب ي ق ال ه أن ُيعي :  أمكن

  ".رئيس مملكة فارس"
  

اج   ةواآلن نحت دَّ، أن نتوقف وقف ات المح ا الكلم ُت نالحظ فيه ي اس : خدمتدة الت
  .فارس" ملك" وليس فارس،" رئيس"
  

سيح؛ " آورش" وال  "داريوس"لم يكن      اب المقدس    هو الذي أعاق الم  ففي الكت
ى لحاآم   وهذا هو اللقب الذي ُيعطَ     ". ملك"تمرار على أن آال منهما      شار إليهما باس  ُي

  ".رئيس مملكة فارس" بل  منهما،به واحدد قَص ال ُي13فما ورد في عدد. أرضي
  

: 10آو1(مه الرسول بولس في     ولكي نفهم ذلك؛ يجب أن نتذآر التعليم الذي قدَّ          
م    م ال يعبدون األوثان،   ن، فإنه  إنه ُيخبرنا أنه عندما يعبد الناس األوثا       .)20 برغم أنه

دونها، م يعب دون أنه ياطينيعتق اك ش ان هن ادة األوث ل وراء عب ة .  ب ذه هي اآلله وه
  .الفعلية لعابدي األوثان
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وم،     نفس المفه ل   وراء اآلوب دها أه ي يعب ة الت ارس"له ريرة  " ف صيات ش شخ
ة، ة للطبيع سامريين خارق َدعَِّم ال ية ِلُت سلطات الفارس ت ال ي حرآ ي الت د ، ه  ض

ى    ْخالمجموعة الصغيرة من اليهود المُ     سبي إل سط "لصين الذين رجعوا من ال ". ينفل
ابيع،   ة أس تمر ثالث ت، اس بعض الوق ال ل تمر الح د اس آل" ولق ب ا" داني ة يطل لمعون

ا    .رئيس المالئكة " ميخائيل" ومعه    فجاء الرب يسوع،   السماوية؛ اك حرب د أّن هن  الب
  .روحية قد نشبت

  
م َتعُ  . 13نجد نتيجة تلك الحرب في نهاية عدد        ى   إنها ل شير إل ة   "ْد ُت يس مملك رئ
ك        ،"ملوك فارس "، بل إلى    "فارس ام األرضيين لتل ة مبراطوراإل الحك األرواح ف  ،ي
م    آتهم سابقا لعمل الشر،   رة التي حرَّ  الشري انبهم اآلن     ل ْد بج ل ميخ"المسيح و  . َتُع " ائي

ودان   ا الموج ص . هم د انت وك   لق ى مل وات اهللا عل ارس"رت ق ي   ،"ف رآهموه  ُتح
  .بيين العائدينْس وسوف يتغير حال الَموتسيطر عليهم في اتخاذ قراراتهم،

  
ر،   د تغيَّ ال ق ط إن الح يس فق ـ ل ضا ليكشف ل سيح أي اء الم ل ج آل" ب ا " داني عّم

رَ ر رؤيا عن المستقبل، و    سُيبِص. تقبليحمله المس  رب           ي شعب ال ا سوف يحدث ل ى م
  . بل إلى نهاية العالميا ال تمتد إلى سنوات تالية فقط،إّن الرؤ). 14عدد(
  

حاحات    ن 12و11األص دس؛   م اب المق ي الكت حاحات ف ا أروع األص  إنهم
آل لقد جاء المسيح إلى . يسجالن التاريخ بتفاصيل دقيقة قبل وقوع األحداث     د  داني  عن

  .صحاحينل في هذين األجُِّس قدليكشف له ما " دجلة"نهر 
  

  :قبلةي الرؤيا الُملتلقِّ" دانيآل "تم تأهيلآيف 
ا، وآيف رأى          لقد عرفنا    آل " زمان ومكان حدوث الرؤي  المسيح وسمعه،   " داني

نا  وماذا آان رد فعله،    ا درس ه،      آم ة مع سوع االفتتاحي رب ي ا    آلمات ال واآلن يخبرن
دًءا اقي االصحاح ب ددب ة تأه 15 من ع لعن آيفي ي لتلقِّي ا  النب يي الرؤي واردة ف  ال

  .صحاحين التالييناَأل
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معها     ي س ة الت ات الطمأنين رغم آلم ي و ،ب د اإلله رغم الوع م ، "ال تخف: "ب ل
ستطع  آل"ي ل  " داني دوءه، ب ستعيد ه دام   أن ي د أق ه عن ى وجه رى عل رة أخ قط م س
ل مع ال           و). 15عدد ( ساجدا في خشوع ووقار      ،المسيح ا حين تقاب دهش تمام رب، ان
  .ف الكالم في فمه والذ بالصمتفتوقَّ

  
ذي لمس    وهو   " السرافيم" مثل ذلك    ، إنه مالك،  واحد في صورة بشر   ولمسه     ال

وة التي ُمنِ       ). 6و5: 6شإ(عندما رأى المسيح    " شعياءإ" ق الق  ،ت للنبي  حَ وعن طري
ة    استعاد قدرته على الكالم،    ه          ، فتكلم بكلمات قليل ، )16عدد ( بيَّنت مدى ضعفه وألم

أل يده؟ : وس م س د أن يكل ف لعب دد (آي ة القُ ). 17ع د أوضح أن رؤي دوس صعبة لق
  .عليه، وتأثيرها جعله يقترب من الموت

  
تعاد    جاءه مالك مرة أخرى، وقّواه؛       آل " فاس دريج   قوَّ" داني ه ت زل       يا،ت م ي ه ل  لكن

  .ى لهي الرؤيا التي على وشك أن ُتعَطغير مستعد لتلقِّ
  

وَّ       ا    وأخيرا تعود إليه الق ان         ؛ة التي يحتاجه ه بحن ن اهللا يتحدث إلي دما سمع اب  عن
رتين  ه م ائال ل ة، ق وَّ: "ورق تمكَّ". تق واهنف شيخ ال ي ال ائال ،ن النب ب ق ن أن يجي :  م

وَّ     " د أصبح   ). 19عدد " (يتنيليتكلم سيدي ألنك ق سان لق شري  اإلن ستعدا لتلقِّ   الب ي م
  . العجيباإلعالني  قوة آافية لتلقِّ فقد ُأْعِطَيرؤيا خارقة للطبيعة؛

  
ددين            دنا صياغة الع ا  21 ،20وإذا ما أع ذا       فإنن ا هك ستطيع أن نقرأهم ول  :  ن يق
رب  ة     ":ال ة روحي اك معرآ الد  مع هن ارس " ب ا   "ف ا راجع إليه دما تنتهي  . ، وأن وعن

 حليف  في تلك المعارك ليس لديَّ". يونانرئيس ال"ستكون هناك معرآة روحية مع   
ل"ى َوسِ  سكم "ميخائي ا    " ."، رئي اذا أن ا؟ هل تعرف لم ا هن اذا أن لكن هل تعرف لم

  ."آي ُأريك ما ُآتب في خطة اهللا للمستقبل!.. جئت إليك؟
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ذه الخ  مَ تتكلم الترجمة المعتَ     ا   دة عن ه اب الحق  "طط بأنه د     ". آت م تكن ق ا ل إنه
ت ا   آتب دس، لكنه اب المق ي الكت ذاك ف ال   حين ت فع د آتب ت ق ة اهللا آان ي خط إن .  ف

ر  رض التعبي ي    غ ا ف تظهرها الرؤي ي س يل الت دق التفاص ى ص د عل و التأآي ه
  .األصحاحين التاليين

  
مة التي يجب أن   دراسة تلك الرؤيا، يجب أال ُنهمل الدروس القيِّ     نبدأ في قبل أن     

  .نتعلمها من األصحاح العاشر
  

  بعض الدروس التي يجب أن نتعلمها
تلك نقطة غاية في  .  اهللا ملن لع رينا من هم األعداء الحقيقيو    حاح يُ إن ذلك األص    

  . قبل أن نالحظها جيدا، فال يجب أن نترك ذلك االصحاحاألهمية؛
  

ه          ،"أورشليم"إلى  " زربابل"لقد عاد      ذي أراد أن يعمل هو وأصحابه     والعمل ال
  ى َمْن تقع مسئولية ذلك التوقف؟َل فَعقد ُأوِقف،

  
ل؟      م هو حباطك إ  الُمحَبطة؟ هل نقول لهم إنَّ     ةهل نلوم الِقلَّ      السبب في توقف العم

  !ُمحَبطين هم األعداء الحقيقيون لعمل الرب؟إن الناس ال
سامريين   وم ال سامريون ! ؟أم نل اش ال د ع ي لق سطين" ف رة سَ " فل وال فت ي ْبط

ادة     ل و لذلك غضبوا لرجوع اليهود،    ؛"بابل"اليهود في    ل،    شروعهم في إع اء الهيك بن
 هم خصومه    ، األعداء الحقيقيين لعمل الرب    ّنهل نقول إذن إ   . وحاولوا إيقاف العمل  

  !  أعماله؟المقاومون
ى         وم عل سلطة الفارسية سماحا      ! ؟"رسالفُ "أم يجب أن يكون الل د أعطت ال لق

الرجوع، ود ب تكى  لليه دما اش ل عن ف العم رت بتوق م أم سامريون ث م .  ال د ه بالتأآي
  .المخادعون
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رب؛         ع عليه ال   من نض  ،ال غرابة أنه ليس من بين هؤالء         ة عمل ال وم في إعاق  ل
ابلي         : "20و  13فالعدو الحقيقي يتضح في العددين       ارس وقف مق ة ف يس مملك " ورئ

  ).20عدد" (فاآلن أرجع وُأحارب رئيس فارس"، )13عدد(
  

صرِّ     ا أن ن د مألوف م يع ة أ  ل ذلك، لكن الحقيق اب المقدس ي ح ب ى ّن الكت وي عل حت
ة،  ن المالئك دد ع يم مح ة صاتعل اك مالئك رار،  لحون فهن ة أش ضا مالئك اك أي  وهن

ة اهللا     . معروفون بالشياطين  ى األرض       هو أن   ،والتعليم الواضح في آلم  األشرار عل
شر    ُتحرِّ وات ال ا إن. آهم ق شريرة التي        ه ك األرواح ال ول      تل سيطر وتتغلغل في العق ت

  . أولئك هم األعداء الحقيقيون لعمل الرب.البشرية
  

ا   ي نحن فيه ست بال،إّن الحرب الت ا لي ع إحباطن ا م ى حرب ع ،درجة األول  أو م
ا عن         وليست   لنا، وليست حربا مع المنتقدين      أعداء مرئيين،  مع أناس يحاولون منعن

واضح في    ذلك .ربنا حرب روحية مع أعداء روحيين بل ح له،عمل ما نريد أن نعم    
إّن مصارعتنا     ": وتلك حقيقة أآدها الرسول بولس قائال      األصحاح الذي بين أيدينا،    ف

سالطين،       ل ذا      مع يست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع ال ة ه ى ظلم الم عل  والة الع
  ).12: 6أف" (في السماويات) أو أرواح شريرة( مع أجناد الشر الروحية الدهر،

  
ا في         .هم أن ندرك أن هناك عالم األرواح      من الم     هناك معارك غير مرئية نراه
اااختبار ال  . تن بيل المث ى س تكلم إ : عل دما ن ن   عن رين ع ى آخ لل راإلنجي ا ، آثي ا م
يئا     : "يقولون م ش ا الطبيعي       ،"نحن لم نفه اط،     فيكون رد فعلن شعور باإلحب وم   ، ال  ونل

  .عدم فهمهم لضعف قدراتهم العقلية
  

ا      هي المشكلة، ليست هذه      ى ، وال يجب أن ننسب عدم نجاحن دراتنا    إل  ضعف ق
الغير،   صال ب ى االت را  عل دث آثي ك يح م أن ذل ب أ.  رغ ر أن وال يج ضا أن نعتب  ي

ا باستمرار    أن   بج  برغم أننا ي   ،أساليبنا غير سليمة   ا أّن المشكلة ليست       . نراجعه آم
فة ة المؤس سبب الحقيق ل،ب ا نعم ا م ا غالب الة  عمل أنن ع رس ق م روح ال تتف رب ب  ال

  .اإلنجيل
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ساء     ال والن صديق الرج دم ت ي ع شكلة ف ل،إّن أساس الم شَرلإلنجي دما ُي ح  عن
م             إله: " َأن ،لهم ارة إ   هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئال ُتضيء له ل  إن نجي

سيح د الم و صورة اهللا ،مج ذي ه و2" ( ال داء  . )4:4آ م أع ه ه شيطان وأعوان إّن ال
  .نرب الحقيقيوعمل ال

  
ذا                        نتعلمه من ه ان س ة درس ث درك أهمي إننا عندما ندرك تلك الحقيقة؛ سوف ن

  . الوحيدة التي تناسب الصراع الذي ندخلهاألسلحةإنه يكشف لنا عن . األصحاح
  

ك    : "فورا من تحديد أعدائنا الحقيقيين، وينطلق قائال   " بولس "ينتقل   من أجل ذل
د أن تتم                  شرير، وبع وم ال وا م احملوا سالح اهللا الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في الي

  ).13: 6أف" (آل شيء أن تثبتوا
  

ستخدمها   واألسلحة الت  ،ديهإن الدرع الذي نرت      ة         ،ي ن وع المعرآ  تتحدد حسب ن
ة           فألن حربنا روحية،    . ي ندخل فيها  الت ة الروحي سليح والحماي ى الت أ إل . علينا أن نلج

  .وإن لم نفعل آذلك؛ سوف ننهزم
  

تم       د الرسول بولس أنواع األ    دُِّيَع   ه يخ ة، لكن شيرا   سلحة الالزمة للمعرآ ه م  آالم
ادي         ر م ه نظي روح       ين بكل  مصلِّ : "إلى سالح ليس ل ة آل وقت في ال  ، صالة وطلب

ه  ذا بعين اهرين له ة ،وس ة وطلب ل مواظب سين ، أل بك ع القدي ل جمي ي . ج ي لك وألجل
سرِّ       ؛ُيعَطى لي آالم عند افتتاح فمي      ارا ب ل  ُألْعِلَم جه إّن ). 19و  18: 6اف" (اإلنجي

  .الحرب الروحية يلزمها أن نلجأ للصالة
  

  صل على معونة السماء؟  يمكن عن طريقها أن نح،هل هناك طرق أخرى  
آل "صحاح العاشر من سفر      في األ  12إن عدد    ى إدراك   ،"داني شجعنا عل ه  ي  :أن

  .منذ اللحظة التي نبدأ فيها الصالة، تكون المعونة في الطريق إلينا
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لَّ   ا ص آل"ى ومثلم صلِّ " داني ا أن ُن ا   ،ييجب علين ة، ربم رة طويل ة ولفت بلجاج
ابيع، ة أس ى لثالث ل أن نحصل عل د قب معت،تأآي د ُس أّن صالتنا ق ا ، ب ين أنه ي ح  ف

  .في اللحظة األولى التي نفتح فيها أفواهناسمع ُت
  

ة     وة عظيم صالة ق صالة َت. لل ورش"ك رََّحبال اريخي  " آ راره الت در ق ، وأص
ة بالصال . ي بناء الهيكل، بعد أن توقف فترة   بالصالة استؤنف العمل ف    .فانتهى السبي 

داء، وأرسل اهللاُأِح ادبط األع شجعونه، فة يحّث ق شعب وي ل تمَّون ال اء الهيك م ،بن  ول
  . هفقيستطع أحد أن يو

  
 انين من عمره، في بلد بعيد، صّلى؛       رجل شيخ في السابعة والثم    ! تأمل في ذلك    
  .ر التاريخفتغيَّ

  
الم         ألجل ،لهذا يجب أن نكون شغوفين بالصالة        .  عمل المسيح في آل أنحاء الع
ائله   ،دها بولس الرسول آثيرا وهذه حقيقة أخرى أآَّ.نتها تفوق الحسباإن قوَّ   في رس

صالة   ات ال تألت بطلب صالة    . التي ام رب بال شغل شعب ال دما ين ه عن د عرف أن  ؛لق
تتغيَّ ال؛س ور ال مح بر األم ان يطل ذا آ صالة ل ي ال ا ف د مع را أن نجاه ه ال .  آثي إن

أثير الص        ،اء رسائله ينتظرون  يتوقع أن قرَّ   ل   حتى يتحققوا من ت  ويكفي أن    .الة الهائ
ا       ،نعرف أّن لحظة الصالة    ا لن سماء معونته  في  ، هي نفس اللحظة التي ترسل فيها ال

ة   ا الروحي ل"إن المسيح وجيوش   . حربن وات     " ميخائي ة ضد ق اشترآوا في المعرآ
  .ر الوضع تماماغيَّالشر، وحتما َت

  
ك األصحاح        هناك درسا ثالثا نتعلَّ    وال ننسى أن     ه من ذل ه ي  . م ه      إن ا يتوقع ا م رين

ا            " دانيآل"لم يختبر   . يالشخص الذي ُيصلِّ   في آل حياته قوة أعظم من التي اختبره
  .تضاعا وانكسارا مما آان فيه حينذاك ضعفا واأآثرلم يكن لكنه أيضا . هنا
  

حيح    ب  أنص صالة تطل ماوية،   ال ة س ة ومعون وة إلهي ذي   ق م ال ا ال ُتَعظِّ  لكنه
  .ه إنها تذّل.يُيصلِّ
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أتي االستجابة في الحال،            زلة وصعوبة،  فيه عُ  ،ريق الصالة إن ط    دما ال ت  وعن

  . لكن فيها تعزية عظيمةرة،فإنها تكون محيِّ
  

ه المعلَ       " دانيآل" رأى   ،في مكان الصالة     ه،  ابن اهللا في جالل ه       ن ل ه أن  وسمع من
ه      . محبوب جدا في السماء    يتغيَّ      لمسته المالئكة، وتأآد ل   رأى .رأن الوضع الحالي س

  .الذي يحكمه الرب ،أن آل شيء سيكون أفضل في المستقبل
  

  !؟ثل تلك األمورم أن يرى دانيآل لآان يمكنغير موضع الصالة في أي مكان   
 ضعيف متهالك    يمكن لخاطيء  هل في أي موضع آخر، سوى موضع الصالة،         

  !أن يختبر السماء على األرض؟
  
 



 1

  التاريخ قصته
    

ائج مذهلة ال ، وما أسفرت عنه من نت"دانيآل"لنتابع معا األحداث التي ينقلها لنا سفر 
 من العدد األول حتى العدد لنقرأ األصحاح الحادي عشر بدًءاو تخلو من روعة وجمال،

  .العشرين
  

 األول ينتمي  فالعددمكمال ما سبقه؛" دانيآل"ح من سفر يستمر هذا األصحا
ومن الصعب معرفة ما دفع .  فيه ُيكمل الرب يسوع المسيح آالمهاح السابق،لألصح

  . بفصل هذا الجزء عن سابقه،الذين قاموا بتقسيم األصحاحات
  

خائيل في الحرب ى المالك ميوَّد وَقنه شدَّ إآلية االفتتاحية، يقول الرب يسوع،في ا  
آانت . بقوة المسيح" بابل"ت َطلقد ُأسِق. الفارسية يةمبراطوراإلءة السماوية عند بدآ

 األرضية يةمبراطوراإل لكن السقوط الحقيقي لتلك أدواته األرضية لذلك،" مادي وفارس"
  . تمَّ عن طريق ابن اهللا نفسها،آان فعال إلهيًّ

  
 ...."واآلن ُأخبرَك بالحق: "2ص باقي األصحاح في الكلمات االفتتاحية في عددخليت  

واألصحاح الحادي عشر . صورة حقيقية عن المستقبل" انيآلد"إن الرّب مزمع أن ُيعطي 
) 21: 10 (اإللهيةب قبل أن يحدث، ُآتب منذ األزل في الُكتب يحتوي على تاريخ ُآِت
  .قبل حدوثه بزمان بعيد" دانيآل"وُآتب أيضا في سفر 

  
 لذا سنحتاج أن يكون ؛"دانيآل"شر من أصعب أصحاحات سفر األصحاح الحادي ع  

 ولكي نقف خاصة لغير الدارسين للتاريخ جيدا، إنه صعب،. لمقدس مفتوحا أمامناالكتاب ا
 سنجد وسا قوية ومشجعة، وعندما نتعلمها،ال شك أّن فيه در.  سوف نقسمههعلى أبعاد

  .أنها فعال تستحق آل الجهد الذي نبذله
  

 بها همنا ما حتى وإْن ف20 – 1: 11 إلى محتويات ا عزيزي القاريءولننتقل سويًّ  
  . حياتنا الروحية بدرجة آبيرةيوِّستَق فإنها بطريقة عامة،
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  :المحتويات

" آورش"كم  ُحمن آان في السنة الثالثة في هذه الرؤيا،" دانيآل"الرب إلى آالم   
أّن " دانيآل" وفي العدد الثاني من األصحاح الحادي عشر ُيخبر الرب ،)1: 10(الفارسي 

ته بغناه  وحسب قوَّ أوفَر من جميعهم، بغًنىستغنيَي ")ليبعد الملك الحا(الملك الرابع 
  .زا عن غيره سيكون متميِّ".ُج الجميع على مملكة اليونانُيهّي
  

 وآان أغنى من ،"حشويروشأ"هو " آورش"بعد " فارس"آان الملك الرابع لبالد   
  ".اليونان" هاجم ، به وقد استعمل ثروته الهائلة لبناء جيش قويآل أسالفه،

  
 وقت أن آنت صبيا وأقرأ وأحاسيسيمازلت أذآر جيدا آيف اهتزت مشاعري   

ارت في ل حافل لتلك البطوالت والمعارك التي دِج، وفيه ِس"هيرودوتس"تاريخ 
  . لقد تمَّ التاريخ تماما آما َأخبر الرب النبي الشيخحقا،". سالميس"و" ترمبولي"
  

 زمن  فلم يمضالقوة السائدة؛ق لم تب" فارس" نرى أّن ،4و3عندما ُنطالع عددي   
لذي ذلك الشاب ا). 3" (سكندر األآبراإل" على يد ، حتى أصبح مجد العالم لليونان،طويل
 فقد يته؛إمبراطورلم يرث أحد من أبنائه و ،"بابل"عمره في في الثانية والثالثين من مات 

مت المملكة إلى أربعة  انقسوفي النهاية. ُقسِّمت الغنائم فيما بين اثني عشر من قادة جيشه
 وبقيت بضع دويالت ،)8: 8" (دانيآل" الواردة في سفر ،ة السابقة حسب النبوَّأقسام،

فل، قد أ" سكندراإل"ية إمبراطوروالنتيجة النهائية أن مجد . أخرى صغيرة لفترة قصيرة
  .األصلية يةمبراطوراإل ولم تصل واحدة منها لمجد وأصبحت أربع ممالك،

  
وأصبحت طريقتنا في   قد تحققت تماما،4في عددات نبوَّأن القيق تجد بعد فحص وتد  

فنحن نتحدث عن تاريخ فترة ما بين العهدين، بينما نشير . صحاح واضحةمعالجة هذا األ
  .إلى األعداد المحدَّدة التي تنبأت عن هذه األحداث
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ذلك  نجد أن ،"ملك الجنوب"ما فيه من تنبؤ يخص  و،5واآلن ونحن نطالع عدد  
م اعتالء . ق322فقد شهد عام . 8 ويوضح ذلك عدد،"مصر" إلى -دون شك–ُيشير 

قائدا " سلوقس" وجعل ،م. ق305 واستمر حتى عام ،"مصر"عرش " بطليموس"
  . فأظهر براعة حربيةعسكريا،

  
 يةمبراطوراإلمن آل منافسيه، وأنشأ " بابل" "سلوقس"م أخذ . ق312وفي عام   

البطالسة " وبسرعة عال شأنها وفاقت مملكة ".سوريا" وقاعدتها ل،في الشما" السلوقية"
  . في آل من الحجم والقوة،"الجنوبية

  
 الجنوبية ، إشارات إلى أّن المملكتين، دون شك6 عددوسوف يلحظ قاريء  

 بعد خمس وثالثين سنة من موت ، تحالفتا معا، من خالل المصاهرة،والشمالية
 في موآب -من الجنوب" بطليموس الثاني"ابنة -" برنيس"فقد تمَّ زفاف ". سلوقس"

إال أّن هذا الزواج لم يكن ذا تأثير قوي . في الشمال"  الثانيأنطيوخوس"عظيم، على 
  ".برنيس"وبعد ذلك بقليل مات أبو . لدمج المملكتين معا

  
 لكن يكفي القول إنه بعد ، ال يتَّسع المجال لسردها في هذا الكتابإّن القصة طويلة،  

 لوا،الجميع ُقِت. وطفلهما"  الثانيأنطيوخوس"زوجها وآذلك " برنيس" ماتت ،ترة وجيزةف
، أو أي "برنيس"لو لم يكن هناك ملكة اسمها ، آما وأصبح الحال بعد فترة ليست طويلة
  .تدعيم للتقارب بين الجنوب والشمال

) 7عدد" (من فرع أصولها"-ر عند هذا الحد، فقد أصبح أخوها لم يقف األم  
 Ptolemyبطليموس "، وأصبح معروفا باسم "مصر" الملك التالي لـ-"بطليموس الثالث"

Euergetes ")ونجح في  وطيُسها،َيمال َحِم وقد دخل حربا مع الش).أي الفاعل حسنا 
  .قتل الذين قتلوا أخته

  
 فأفسدت أحس بأنه لم يستنفد طاقته بعد؛، )8عدد( نجاح مملكته الجنوبية وبعد أن زاد  
البطالمة على مملكة قت  وهكذا تفوَّ."مصر" إلى آلهتهميوشه الشمال، وحملت ج
  .، واستمرت لسنوات"السلوقيين"
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وهو سيستمر سنوات أآثر من ملك : " نقرأ8في الترجمة المعتمدة لنهاية عدد  
وقد  ،"شمال لبضع سنواتوهو سيمتنع عن مهاجمة ملك ال: "وُيمكن أن تترجم". الشمال

 قبل قرون من حدوثها،" دانيآل"لـ آل التفصيالت التاريخية ُآشفت .حدث ذلك فعال
  .آلمة اهللاة في ة النبوَّ نندهش لدقَّ،حُنطالع ما ورد في األصحاوعندما 

  
 ليست صحيحة، بل يجب أن 9ذهن أّن الترجمة المعتمدة لعددالأول ما يتبادر إلى و  
  ".وسيرجع إلى أرضهسيدخل مملكة ملك الجنوب، ) ملك الشمال(وهو : "تكون

  
 وزحف في ،"سسلوق"سم الجميل مال جاء رجل باإل فمن الشوقد حدث هذا بالفعل،  
وبعد ذلك .  ثم عاد إلى أرضهفي الجنوب، وهزمه تماما،" بطليموس"م على . ق240عام 

زا نفسيهما ، وجهَّ" الكبيرأنطيوخوس"و" سراونوسسلوقس " وهما ،جاء ابنا ملك الشمال
بما حدث بعد ذلك؛ فقد تبّدد  بالتحديد إّن لغة هذا العدد دقيقة، وتنبيء. )10عدد(للحرب 

"  الكبيرأنطيوخوس" وآان على في ميدان المعرآة،" سلوقس"اتحاد األميرين، إذ مات 
على " غزة" أخذ فيها  آثيرة في اتجاهات مختلفة عديدة، فقاد حمالتأن يستمر وحده؛

  .حرب بين الشمال والجنوب تعود مرة أخرى مما جعل ال؛"البطالمة"حدود مملكة 
  

هائلة بالمقارنة بالمملكة " أنطيوخوس"لنرى أن جيوش  11ا إلى عددنتقل سوًينول  
 73 من الفرسان و5000مشاة ومن ال 70000: الجنوبية؛ التي لم يكن لديها شيء تقريبا

 معرآة  ودفع القوات الجنوبية لتخوضغاضبا،" ربطليموس فيلوبات"ا ثار وهن. فيل
 وفاز أخيرا بالمعرآة، وخضع له .، عدة وعتادا مع القوات الشمالية الفائقة،مصيرية

  .جمهور الشمال
  

وتقدم ) 12عدد(إّن النصر العجيب وغير المتوقع، مأل قلب ملك الجنوب غرورا   
  . فعاد للجنوب ثانية من أجل حياة سهلة ميزات؛لكنه لم يجِن. يوقع هزائم متتالية بالشمال
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ت طويل حتى مات  ولم يمض وق،)13عدد(لم يكن للتفوق الجنوبي أن يستمر   
وتصبح القوة  "الشمال" األربعة، وتعود أبنائه من  ابٌن، ليخلفه"ربطليموس فيلوبات"

  .مرة أخرىنة على الساحة يِمالمَه
  

 فقد تحالف آّل شيء قد انتهى بالنسبة للجنوب؛واآلن بدا آما ولو أّن ) 14عدد(  
ر المتمردون داخل  وظه أعداء الجنوب جدا،مال، وبهذا قويمع الش"  المقدونيفيليب"

  . مع أنهم لم يستمروا طويالالحدود المصرية،
  

 وقد تحققت آما سبق ".إلثبات الرؤيا"يل هذه األحداث التاريخية حدثت آل تفاص  
 قد ، بهُتنِبيءو وآل ما سبق ال شيء منها زائف. زاد صدقها تأآيدا". دانيآل"نا لـوقالها رب

موا ما  خالل األوقات الحالكة، وتعلَّ، لشعب الربًاب تشجيعفسبَّتحقق أمام عيون القراء؛ 
  .سوف تكون عليه النتيجة النهائية

  
 وُأقيمت  فالمدينة حوصرت،؛"صيدون"حتمي في آان للشمال بعد ذلك نصر   

  ).15عدد(المتاريس؛ لتمكين الجيش المهاجم من دخول المدينة 
  

ان وسرع.  وال أحد في استطاعته أن يقاومهر،لن ُيقَه"  الكبيرأنطيوخوس"لقد بدا أن   
 بالرغم من آل ).16عدد ( وبدأت تعاني نتيجة لذلكفي قبضة يده،" فلسطين"ما صارت 

وهنا نأتي إلى الفترة . ر سياسته الحربيةهذا، لم يستطع أن يهزم الجنوب؛ مما جعله ُيغيِّ
ما حدث في معالجة أحداث مسرحية  آ البعض،س فيها األمر علىالتاريخية التي التب

فضل طريق ليهزم إلى أّن أ" نطيوخوسأ"لقد توصَّل  ".شكسبير"لـ" نطونيو وآليوباتراأ"
ولكي . دقاء واألشراف لذلك ذهب إلى مصر، ومعه آل أنواع األصالجنوب هو الدهاء؛

ولكن ". يالبطليموس"للملك " راآليوبات"ض قوته على الجنوب؛ خطب ابنته يتمكن من فر
ما آان " باتراآليو" لم ُتحقق الخطة فشلت بشكل مأساوي، فبعد الزواج بخمس سنوات،

 بدا صحيحا اإللهيوها هو التنبؤ .  فقد وقفْت بجانب زوجها ضد أبيهايسعى إليه والدها؛
خوس نطيوي أوقد أدى ذلك إلى تخلِّ ).17عدد" (فال تثبت وال تكون له: "مرة أخرى

 على سواحل البحر األبيض التي" الجزر" نحو ،الكبير عن طموحاته في الجنوب
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وبذلك يكون . إلى أمالآه" آسيا الصغرى" في نفسه أْن ُيخضع  وآل ما يعتملالمتوسط،
  .قد التهم أآثر مما يشتهي

  
و أسياتيكس لوسيوس سكبي"زحف عليه ". ى المرء يدرآهليس آل ما يتمنَّ"ولكن   

Lucius Scipio Asiaticus "،18عدد( تماما لَّوُأِذ" نطيوخوسأ" وانهزم الروماني.(  
  

" أنطيوخوس"ُيقال، إنها آانت هزيمة َنْكراء، ونهاية لطموحات أن  يمكن أقل ما  
ز اهتمامه على شئون وطنه، رآَّ فْد قادرا على مهاجمة شعوب أخرى؛لم َيُع. التوسعية

  ).19دعد(وبعد قليل اختفى عن مسرح األحداث 
  

 وبدأ أعماله بأن أرسل مبعوثا ،"Seleucus Philopatorسلوقس فيلوباتر "وخلفه   
". أورشليم" على أموال خزينة الهيكل في ليستولي" Heliodorusهليودورس "ى ُيدَع

ره  شبحا يحذِّ-على حد قوله- حتى رأى ،في تنفيذ ما ُأِمَر به" هليودورس"وما أن شرع 
  . فاستجاب ولم يفعلشرير؛من ارتكاب هذا العمل ال

  
 نزلت الستارة واختفى ،"لوقس فيلوباترس" من بداية عهد بعد بضعة أسابيع فقط  

ا وآان ذلك تحقيق قد دسَّ له السم،" ودورسيله"د أن وساد حينذاك اعتقا. بصورة غامضة
  ).20عدد" ( وال بحربوفي أيام قليلة ينكسر، ال بغضب،: "للنبوة

  
إنه من شبه . دا، وليس ممتعاعقَّإذا ما وقفنا اآلن لنتأمل هذا التاريخ، سنجده صعبا وم  

" البطالمة" بالتاريخ الدقيق للعالقات بين ، أن يحتفظ أحد في ذاآرته طويال،المستحيل
نطيوخوس أ"، التي سيأتي فيها لكن ها نحن قد وصلنا إلى النقطة". السلوقيين"و

وقد سبق وقرأنا عنه في األصحاح الثامن، وسندرس قدرا . اريخإلى مسرح الت" إبيفانيس
  ).45 – 21: 11( الجزء يآبيرا عنه في الفصل التالي من هذا الكتاب، والذي ُيغطِّ

  
 بين  فيما،متابعة تفاصيل تاريخ الشرق األوسطل ولما آان هذا المقام ليس مجاًال  

وهدفنا . له في هذا األصحاح سطحية لحد ما لذا ُتعتبر دراستنا العهد القديم والعهد الجديد؛
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 إّن د حدثت بالضبط، والذي يهمنا قوله،أن آل التفاصيل التي تم التنبؤ بها قهو مالحظة 
 هو ما ُآتب بالضبط في آتب ،"دانيآل"وبالتالي ما جاء في سفر  ما ُآتب في آتاب اهللا،
قودنا إلى أن نتعلم عددا من الدروس  البد أن ت،هذه الحقيقة المذهلة. التاريخ التي بين أيدينا

  .إنها واضحة آالبّلور، وإليك هذه الدروس. لمفيدة جداالروحية ا
  

    :بعض الدروس
وآما . لكتاب المقدسد ثقتنا في ا يؤآد ويجدِّ، مثل هذاًاإن أصحاح: الدرس األول  

 سفر على قراءةالناس  هو أْن ُأشجع ، أّن قصدي من آتابة هذا الكتابأوضحت من قبل،
تب في  أّن هذا السفر قد ُآ، وليس غرضي أن ُأثبت باألِدّلة أنفسهم،من أجل" دانيآل"

ْفُر وحدة واحدة، وليس هناك أي دليل على أن جزءا منه  فالسِّالقرن السادس قبل الميالد؛
 على أنه ُآتب في القرن ،أدلة داخلية وخارجيةوهناك . قد ُآتب في فترة زمنية أخرى

 و )Prof. Robert Dick Wilson")1" في ُآتب تلك األدلة نجدها لميالد،االسادس قبل 
"Prof. E.J. Young")2(الذي يعود بالفائدة من ،، بجانب التجهيز الذهني الضروري 

ظة أن مجادالتهم آثيرا ما ُأهملت، ويلزم مالح.  في تلك المجلدات،تلك الدراسة المفصلة
  .اء فيها من حجة قوية يصعب مهاجمتها وذلك يعود لما جولم ُيجب عليها أحد؛

  
 فيها التاريخ قد نجده بمثابة قطعة رائعة من األدب، ،عندما نطالع ما نستعرضه اآلن  

.  مصدرها غير َبَشريبأنال يمكن تفسير مثل تلك الظاهرة سوى !! ُآتب قبل أن يحدث
 -"دانيآل"سفر  بما فيه إجماال– وال عجب أن يقول الرب يسوع المسيح عن العهد القديم

  ).17: 17يو" (آالمك هو حق"
  

ليس الكتاب المقدس مجرد آتاب به حقائق، وليس مجرد آتاب حقيقي، بل إنه آتاب 
 أو إلى أين لبية العظمى من رجال ونساء حولنا، ال يعرفون ما يؤمنون به،إن الغا. الحق

 بكل .إلى الحقيقةدققون النظر للوصول إنهم يطلبون آالما أآيدا، يبحثون وي. يتوجهون
 من ثقوا في الكتاب المقدس، آالم اهللا الحق، إنه معصوم": ثقة نستطيع أن نقول لهم

   ."الخطأ
  



بة،  إنك متأآد من ذلك ألنه في آل مناسْر في شخص ما ُيخبرك دائما بالحق،َفكِّ
 حتى حين يصعب عليك التحقق من صحة ، أال ُتصدِّقه.آلماته تثبت أنها فعال صادقة

  مه لك؟آال
  

 تتأآد أنه يقول المقدس؛ ففي فحص آل جزء منه،وهذا أيضا ينطبق على الكتاب 
 بيءيمكننا أن نرى ما ُيْن. ذلك النوعإّن األعداد التي درسناها في هذا األصحاح من . الحق

به، ويمكننا أن نرى بوضوح أن األحداث التاريخية التي حدثت آانت مطابقة تماما 
  .قد أثبتت صدقهال. للنبوات المذآورة

  
)1 (Studies in the Book of Daniel, “Robert Dick Wilson” 
)2 (A Commentary on Daniel, “E.J. Young”  

  
إنه ! فما دام األمر آذلك، فلماذا ال ُأصدق الكتاب المقدس إْن أخبرني بأمور أخرى؟

ما  وولماذا هو هنا، ء،، من أين جااإلنسان إنه يخبرني عن .يه اهللا منُِّيخبرني عما يريد
  .هي الطبيعة الحقيقية لمشكلته

آيفية الحصول على الحياة : بنفس الطريقة يتكلم الكتاب المقدس عن أمور عظيمة
ما  ف يمكنني أن أحيا حياتي الشخصية، آيف يجب أن تكون حياتي العائلية،آي!! األبدية
  . األخرى الهامةاألمور والكثير من  مسئولياتي آمواطن،هي

  
 هو ، األمور أن تعرف أن الكتاب الذي يتكلم إلينا عن آل تلكوما يزيد االطمئنان؛

الحق "وجد في آتاب  ي آل ما تحتاج معرفته لهذه الحياة، إن.جدير بالثقة الكاملة
   .Dr. Francis Schaeffer"فرانسيس شيفر. ، آتعبير د"الحقيقي
  

. قة أآبر أن تشك فيه وال تؤمن بهوحما!! يا لها من حماقة أن ُيهمل مثل ذلك الكتاب
  . حقيقي ألنه جاء من عند اهللايوجد في هذا العالم آتاب حقيقي؛
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 عن الخوف، عندما نختلط مع أولئك الذين اإلنجيليون نحن لقد حان الوقت ِلَنُكفَّ
 مع أولئك الذين يسخرون عالنية بكل من يثق ون ويجادلون في النصوص الكتابية،يشّك

  .هافيها وُيِحّب
  

وهكذا يتجدد ذلك . آلمة اهللا - آما يصرح هو عن نفسه-لمقدسإننا نؤمن بأّن الكتاب ا
الذي يمأل قلوبنا ) 11دانيآل(صحاح العجيب قرأ مثل ذلك األ عندما ن؛ىاالقتناع ويتقوَّ

  . أننا نفتح آتاب الحق، من الروح القدس،تأآيدا
  

الحادي عشر عن الفكرة صحاح تلخيصه مما جاء في األويمكن : الدرس الثاني
 آيف يمكن للرب أن ".History is His Storyالتاريخ هو قصته : "القديمة القائلة

   إذا آان المستقبل خارج نطاق سيطرته؟،تفاصيل عن المستقبل" دانيآل"يعطي لـ
  

ذين آان بين أيديهم واآلن نستطيع أن نتوقف وقفة نتخيل فيها، آيف فّكر أولئك ال
 وينتهون تماما، آما قالت أتوني" السلوقيين"و" البطالمة"ن ْووهم يَر ،"دانيآل"سفر 
 في أنهم ،وال يوجد مجال للشك.إّن آل شيء حدث آما قال الرب:  حتما قالوا.النبوات

والبد أنهم استنتجوا أّن آل ما سبق .  وآل األمور تتم حسب مشيئتهيطر،اقتنعوا أنه المس
 . البد وأنها ستحدثلتي تنبأ بها الكتاب ولم تحدث،ء االتنبؤ به قد حدث، وأّن األشيا

  
وعلى هذا فإن فترة .  ألنه ُآتب في آتاب اهللا؛ إنما يحدثإّن ما يحدث في التاريخ،

 ، حتى وإن لم تكن قد حدثت حينذاك؛تبت في سفرهوُآ" دانيآل"رت لـمن التاريخ قد ُأظِه
  .ر حقيقة أنها قد آتبت في آتاب اهللافذلك ال ُيغيِّ

  
وعلى هذا ال نزعم أن التاريخ بال هدف أو بال معنى؛ آما أعلن بعض المؤرخين 

 ولكن، يبرز بوضوح، وفي المقام األول،. حدث ُيَتمِّم ما قرره اهللاإنما آل ما ي. ثينحَدالُم
 ال نفهم آيف ونحن. ال يتجاوز لحظة عنهاإنه .  صانع الخطية- بأي حال-أّن اهللا ليس
  عندما نقف عند الشاطيء،وسوف نرى بوضوح أآثر. قيقةلكنها الح!! يكون ذلك
  . حيث نستطيع أن نسترجع تاريخ العالم،األفضل



 10

  
شر تعمل  فعندما ننظر إلى العالم اليوم، نرى قوات الفي هذه الحقيقة تعزيات وفيرة،  

.  لكن حتى هذه تعمل مشيئة اهللا السرمدية. شرا، ُتهدد، َتضطهد، تظلمتدبِّرفي آل مكان، 
 المذآورة في سفر ، العالم العظمىياتإمبراطورن هذه القوات ال تعمل شيئا مختلفا عن إ
  .لقد َتعّلمنا أنها آانت تحت سيطرة اهللا". دانيآل"
  

 إن التاريخ ليس خارج سيطرة اهللا، ومحصلته ا األمر ال يختلف عن قوات اليوم،هذ  
 وإلى العقاب ع المسيح،، للرب يسوآل األشياء تتحرك نحو النصر النهائي. مضمونة

  .النهائي واألبدي لألشرار
  

 حتى وإن لم اهللا مازال هو اهللا،.  هذه الفقرةمه منّدْرٌس علينا أن نتعلَّ: درس ثالث وأخير
، وإذا "دانيآل" ُيعلن المستقبل للنبي فقد رأينا الرب يسوع المسيح. نشاهده في مكان ما

هناك قائمة صحيحة عن .  أية إشارة إلى اهللا فيها فإننا ال نجدت المعطاة له،فحصنا النبوءا
 لقد شغل اإلنسان آل .حروب، تحالفات، زيجات، معارك، وآثيرين جاءوا ثم ذهبوا

 وال توجد .يفعل آل شيء في عصره يظهر دائما أنه هو الذي واإلنسان األقوى ،الصورة
 فإّن ذلك،ومع .  بالتاريخ ويبدو وآأنه ال عالقة لهارة إلى اهللا في آل هذه المشاهد،أية إش

ن إ: تأآيد الدرس الذي تعلمناه اآلن وهذا يفيد في .الرب بنفسه هو الذي يعلن آل ذلك
  .ت هناك إشارة إلى دور اهللا أم الوتبقى هذه هي الحقيقة، سواء آان. التاريخ هو قصته

 
لجيوش  الفصل، واليت التفكير يذهب بك إلى الفترة التاريخية المشار إليها في هذا  

 ولم يكن ،"البطالمة"أو " السلوقيين"م على  وانتباه العال،"فلسطين"في ذهاب وإياب على 
 قامت وانتهت، واليهود لم ياتإمبراطورفكم من . في سياسات العالملليهود أّي وجود 

  لم الحي، ومع ذلك، عن اهللايقةن الذين لديهم الحق لقد آان اليهود هم الوحيدو.بوا شيئاُيحَس
 ل آانوا في مشكالت وحيرة واضطهاد، بلم تكن لهم أهمية وسط العالم،. حدتفت إليهم أ يل

  .ب التاريخ، ليس إللههم ذآر فيهاتوفيما يتعلق بُك. مألت قلوَبهم خوفا ورعدة
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انت  آ- على وجه التحديد وبالنسبة للعالم آكل لهمبالنسبة – فاألحداث ورغم ذلك،  
ب ولم يحدث شيء في أي مكان إال ما ُآت. ، وحسب مشيئته"صالمخلِّ"تتوالى آما أنبأ بها 

 آل التاريخ . حتى وإن بدا أن اهللا غائب تماما عن العالموبقيت هذه حقيقة،. في آتاب اهللا
ه أمور العالم آلها  يوجِّ، ففي الوقت الذي ال يمكن ألحد أن يراه، تجده موجوداهو قصته؛
  .آما يشاء

  
ذ ننهي هذا األصحاح، هل يمكنني أن أسأل إن آنَت تؤمن  وإ،أيها القاريءوأخيرا،   
وهم يقدِّمون  ،باسم المسيحينادون  نشاهد رجاال إننا فعال نعيش في أيام االرتداد،! بذلك؟

 لكن ال تحكمهم  مالبس المسيحية،يلبسون. ى بالدينزيد عن فلسفة إنسانية، تتحلَّتعاليم ال ت
 ، إن الكنيسة المنظورة!!، وال يخضعون لهااهللاال يحترمون آلمة . أية قناعات روحية

  . في تيار بعيد عن تعليم وأساس الرسل،تنجرف آل يوم
  

.  في آل المستويات في مجتمعناأخالقي انهيار ونتيجة مباشرة لمثل هذه الخيانة،  
 يومية في  إلى ذلك، فنحن نعيش تحت ظل رعب غير واضح، ونشهد تقلباتوإضافة

ية، ونقرأ عن اضطراب في االقتصاد العالمي، ونتعرض للسرقة لقومالسياسة الدولية وا
  .حتى في شوارعنا

  
ويصعب . ى لكن دون جدَومن خالل هذا آله، ننظر حولنا منتظرين انحسار الشر،  

 : بالحقيقة المؤلمةإحساسنا وبالتالي يزداد  نسمع صوت الحق عاليا في أي مكان؛علينا أن
  .لينا في أية لحظةأن آل أبواب الجحيم سُتفتح ع

  
أن اهللا لم يزل هو اهللا،  -من خالل هذا األصحاح  –هل هذه الصورة تدفعك أن تؤمن   

  !حتى وإن آان ال ُيرى في أي مكان؟
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  إبيفانيسنطيوخوس أ
Antiochus Epiphanes  

  
 الحادي عشر ليتنا نقرأ األعداد قبل الخوض في تفسير ما تبقى من األصحاح  

11 :21- 45.  
  

 فدعونا أوًال ؛منطقة أخرى من السفر يصعب فهمها 45 -25: 11إن األعداد   
  . ثم بعد ذلك نستخرج منها بعض الدرر،نلقي نظرة عليها

  
ر  التي أعطاها الرب للنبي الشيخ في أواختبر استمرارا للرؤياهذا الجزء ُيع  

مالئكة هذا الرجل  مّكنت الوبصورة خارقة للطبيعة،. لقرن السادس قبل الميالدا
سوف " مادي وفارس "يةإمبراطورر بأّن لقد ُأخِب.  رؤيا عن المستقبلالشيخ من تلقِّي

 أربع دويالت، تسودها بعد ذلك  التي ستنقسم فيما بعد إلى،ح المجال لليونانفِسُت
  .مملكتان

  
 الجنوبية،" البطالمة"ة بين مملكة  ُتقدم ملخصا مفصال عن العالق20-1واألعداد   
  ".سوريا"وقاعدتها  ،الشمالية" السلوقيين"، ومملكة "مصر"عدتها وقا
  

 والجزء الموجود أمامنا اآلن ؤيا زادتنا ثقة في الكتاب المقدس،إن دراستنا للر  
بها لما اتبعناه في الفصل وسوف يكون أسلوب دراستنا مشا. دي إلى نفس النتيجةسيؤ

 سنوضح تاريخ هذه الفترة بأبسط . آثيرة ودون الدخول في تفاصيل تاريخيةالسابق،
آل عدد على حدة، وما الطرق الممكنة، ملتزمين باألعداد الموجودة في هذا الفصل، 

 وآيف أن آال منها قد سبق التنبؤ بها ،تلك األحداثآل جزء من ُيشير إليه في 
  . أن نقرأ تاريخا ُآتب قبل حدوثه- مرة أخرى-وسيكون لنا االمتياز. بالضبط
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    Antiochus Epiphanesإبيفانيسأنطيوخوس "
سلوقس " جاء بعده ،"أنطيوخوس الكبير" السابق أّن منا من األصحاحلقد تعّل  
وجاء حاآم . يه الحكمد أسابيع من تولِّ بع،الذي اختفى بطريقة غامضة" رفيلوبات

). الشهيرأي " (إبيفانيس"أيضا، ودعا نفسه " نطيوخوسأ"مه للمنطقة الشمالية واس
 الرجل أي" (سبيمانإ"، حتى أّن معاصريه أطلقوا عليه آان شخصية غير طبيعية

  ).المجنون
  

 فقد آان. "نطيوخوسأ"ص صفات شخصية خِّلوفي قائمة قصيرة ُيمكن أن ُن  
آان  إلى آل هذه الصفات، وباإلضافة.  وفاسقا طماعًا،أحمقا، قاٍس، مخادعا ماآرا،

لم يجعلوا عليه فخر  ":تب عنهن هذا الملك الجديد هو الذي ُآإ. رجال عنيفا جدا
وصل إلى العرش عن .  له منزلة الملوكعَط؛ ألنه لم يكن خليفة للعرش، لم ُت"كةالممل

  . تماما21 آما تنبأت اآلية ،"بالتملقات ":مة، والكلمات الناعطريق التآمر
  

. ، ودحرهم تماما"بطالمة مصر" حتى خاض حربا ضد ،لم تمض فترة طويلة  
" رئيس العهد ":وفي نفس الوقت قضى على أحد حلفائه األقربين، المشار إليه أنه

  ).22عدد(
  

، واستطاع أن يدخل في قلوب "مصر"تحالفا مع " نطيوخوسأ"عمل   
  ).23( وأصبح ذا قوة ونفوذ رغم قلة أتباعه  َفَعال نجمه، وصعد وعظم،؛المصريين

  
شاء، أن أصبح على من  ، التي احتلها،وآان من نتائج توزيع ثروات البالد  

 فكان ر طموحاته؛ ونجاحاته لم ُتغيِّرة فاسدة،ا لمملكة مبذِّسيًد" إبيفانيسنطيوخوس أ"
فأعّد حملة جديدة ضد  ).24عدد(ل مصر  على معاقستوليقلبه أسيرا لرغبته في أن ي

ستطع المصريون الصمود أمام  لم ي؛بسبب خيانة البعض من قادة الجيشو ،"مصر"
سقط آثيرون من المصريين قتلى، وتقدم . عة فأسفرت الحرب عن مذبحة مروِّقواته،

  ).26و 25" (ويسقط آثيرون قتلى: "ة القائلةعلى جثثهم، وتمت النبوء" السلوقيون"
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هذان ": دانيآل"قال اهللا لـلقد . كان المتحاربان أخيرا حول مائدةتقابل الملو  
وهذا بالفعل . )27عدد(الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة 

 الذي ،"فيلوميتور"نه سيشارك بقواته مع بأ" نطيوخوسأ" فقد تظاهر ما حدث تمامًا،
 ووقت اهللا لم يكن قد .أن يخِفَي نواياه عن اآلخرحاول آل منهما .  بتصديقهتظاهر

  .27عنيه نهاية عدد  وهذا ما ت،"سوريا"و" مصر"حان بعد لنهاية الحرب بين 
  

وفي عام . إلى وطنه غنيا، ملحدا، يبدو عليه أنه لن ُيقهَر" نطيوخوسأ"عاد   
 آما قال" ون اآلخر آاألولولكن ال يك": "مصر"م قام بحملة أخرى ضد . ق168
 للتعبير على أن الحملة الجديدة لن تنجح آسابقاتها ،هذا مصطلح عبري. الرب

ار  البحَّأسطول وهي ،"سفن ِآتِّيم" وهو أّن ؛30 والسبب واضح في عدد ،)29و28(
 أبحر في الحال إلى ،"نطيوخوسأ"، بمجرد تقدم "بوبليوس ليناس"ر الروماني الشهي

ة مَّماني سبب إضعاف ِهفكان وصول األسطول الرو. الساحل المصري
 وهناك ،"فلسطين"طا إلى حَب فعاد غاضبا ُم.؛ فلم يتمكن من أخذ مصر"نطيوخوسأ"

أرض "اهتمامه إلى " نطيوخوسأ"فحوَّل . د الذين ترآوا إيمانهمتشاور مع اليهو
ن القلعة المشرفة على  وأسر النساء واألطفال، وحصَّ،"أورشليم"، وهاجم "عدالمو

ما الفكر قدِّ محاوال أن يمحو آل أثر للدين اليهودي، وُم،مةلة منظَّوبدأ حم. الهيكل
آل هدفه إزالة مذبح المحرقة . الوحشية  لم يكن هناك حد لمحاوالته.والثقافة اليونانية

  ).31عدد(في الهيكل، مستبدال إياه بمذبح األوثان 
  

ه، وأن  أن يصبحوا حلفاء،اليهود المرتدين" نطيوخوسأ"وبكالم ناعم، أقنع   
فبين الشعب رجال ونساء آثيرون . إال أّن بعضا منهم لم يستجب. يحققوا أهدافه

. لوثنيةلم يستسلموا للطقوس اف وإقدامبكل شجاعة تمسَّكوا بعالقتهم باهللا وساروا معه 
وسرعان ما . يةم عن التقوى الشخصية والعبادة السرِّالعذاب واالستشهاد لم يثِنه

ل عصر الظلم إلى عصر  وتحوَّ،"أنطيوخوس"االنتشار ضد مت مقاومة واسعة ُنظِّ
  ).32(ة َدَهضَطة الُمقوة روحية، وأعمال بطولية من البقية التقيَّ
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 ينتشرون سرا بين الشعب، ،م عمق روحي له، أخذ ُأناس آخر،على َمْنَحى  
 واستمر. انيمون الكتب المقدسة، ويقودون للصالة، ويحيون فيه الرجاء المسيَّيعلِّ

 أو السجن أو واإلعدام حرقا،ضهم للعقاب بالسيف  برغم تعّرالعمل بال انقطاع،
 ، فترة ظهور اإليمان الحقيقي،لقد آانت فترة االضطهاد الطويل القاسي. السلب

  ).33عدد(والدين الحقيقي النابع من القلب 
ريح تطع أن ُيلم يس" يهوذا المكابي"إال أّن .  واشتعلت،"نيابيالمك"وجاءت ثورة   

 خوفا من ،آثيرون من المرائينوبالُمخِلصين،  فقد التصق به األتقياء من آروبهم؛
ة لم تستطع الصمود أآثر من وفي النهاية بدا وآأن البقية التقيَّ. عواقب مواقفهم السابقة

  ).34عدد(ذلك 
  

 ًا وآان لغيرهم اختباريسقطون، جعل بعض المؤمنين باهللا ،إّن زمان االضطهاد  
ولعلمهم أّن الرب سيجعل .  الروحيةر والتنقية، وبالتالي وقت الآتساب القوةللتطهي

  ).35عدد(نه؛ لم يستسلموا  في وقت هو عّي،نهاية لذلك
  

ونؤآد . وأعماله" إبيفانيسأنطيوخوس "ي قيام طِّ يغ،ما ذآرناه في هذا الفصل  
 قبل الميالد،دثت في القرن الثاني  في تلك األمور التي ح،اإلعجازمرة أخرى مدى 

  . عنها في القرن السادس قبل الميالدءيوالتي قد ُتُنبِّ
  

كن معروفة  لم ت،"دانيآل" من تفاصيل األصحاح الحادي عشر من سفر آثير  
 وُآتبت قبل حدوثها بعدة ، ومع ذلك فقد تّم التنبؤ بهاللمؤرخين إلى وقت قريب،

آذلك ما نتعلمه من . جيعناإّن المصدر السامي للكتاب المقدس يستمر في تش. قرون
 يتحكم في آل التاريخ، حتى وإن بدا وآأنه ليس - دون شك-دروس ُتظهر أن اهللا

  .فإننا ال نخجل من أن نكررها ثانية!! منا هذا من قبل، وألننا ننسىعلَّلقد َت. موجودا
  

  مبدأ هام
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 حدث شيء 36ا من عدد وبدًء،35صحاح الحادي عشر حتى العدد لقد درسنا األ  
 لكن بأشياء ال ،"إبيفانيسأنطيوخوس " فاألصحاح يستمر ويبدو أنه يصف .غريب

  .تنطبق عليه بأي حال
  

تفاصيل يليها تفاصيل، تّم التنبؤ بها بدقة مثيرة . ما تاريخياُيعتبر األصحاح تا  
ُيكمل  إنه يبدو وآأنه ر، ال يبدو أن الموضوع قد تغي36َّومن عدد. 35عددحتى 

لكن آثيرا من التفاصيل ال يمكن أن تنطبق ". إبيفانيسخوس أنطيو"الحديث عن 
  .عليه

  
 ،وعندما نأتي لبداية األصحاح الثاني عشر، الذي هو استمرار لتلك الرؤيا نفسها  

فهناك إشارة إلى القيامة وإلى حياة أبدية وازدراء !! نجد أنها تتكلم عن نهاية العالم
  .أبدي

  
  ماذا نستخلص من آل هذا؟

 آرمز ، ينظر خالله ويراه،"نطيوخوسأ" لو أن النبي وهو يرى يبدو آما  
  . سوف يأتي في المستقبل،لشخص آخر مثله

  
 آان قرنا صغيرا،" دانيآل" السابع رأى  ففي األصحاحال يوجد ما يثير الدهشة؛  
 وبسببه سيعاني شعب الرب مثل ما  سوف يأتي في نهاية العالم،،ل شخصا شريرايمثِّ
  . من قبلانىع
  

 - الذي آنا نتحدث عنه اآلن-"إبيفانيسأنطيوخوس "في األصحاح الثامن رأينا   
ين في يصحاحين متتال في أ،فعندنا إذن شخصان". قرن صغير"قد ُوصف أيضا بـ

 أحدهما مر متشابهان، ولهما نفس األوصاف،وفي حقيقة األ.  مختلفان،نفس السفر
  .عاش ومات، واآلخر لم يأت بعد
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".  المسيحأضداد" سيسبقه العديد من ،األخير" ضد المسيح"لقد عرفنا أّن   
إنهم يسبقون . ، هدفهم َسْحق شعب اهللاأنفسهموالتاريخ امتأل بأشخاص بارزين، رفعوا 

 نعرف إن آان هو أحد أضداد المسيح، ال ،عندما يظهر أحدهم. األخير" ضد المسيح"
 إن اعتقدت أنه ،وم عليكعندما يقاومك أحدهم فال ل! األخير؟" ضد المسيح"أم هو 

 حتى تأتي أحداث -أنه ليس آذلك-ال يمكنك تدارك الخطأ و. األخير" ضد المسيح"
 أنه األخير -في ذلك الوقت ليس عيبا اعتبار ذلك الشخص. الحقة تبرهن أنه ليس هو

من الواضح أنه من . مجيئه يعلن الساعات األخيرة للتاريخ البشري ، الذيالبغيض
  . آأنهما واحد،شخصان مختلفانله يبدو تختلط عليه األمور ف أن يالممكن ألي تق

  
 هيإن آانت تلك حقيقة اختبار المسيحي، فال نندهش باآتشاف أن تلك أيضا   

 يمكنه أن يرى شخصين ،فعندما ينظر النبي إلى المستقبل. حقيقة االختبار النبوي
 ذلك لقد فعل.  إلى اآلخر آأنهما واحد، وتنتقل نبوته بشكل طبيعي من واحد،مختلفين

 فأظهرت العديد من األنبياء، ليس بالشخصيات فقط، بل باألحداث المستقبلية أيضا،
 ،لكن عند التنبؤ بهما.  أن المجموعتين من األحداث آانتا مختلفتين،األحداث التاريخية

إن لم ندرك تلك . يتكلم عنهما آأنهما حدث واحد. يعطي النبي تلميحات عن اختالفهما
  .الخاصية للنبوة، فسيكون فهمنا لها محدودا دائما

  
يرى " دانيآل" فقد جعل الرب شر؛نجد هذه الخاصية في األصحاح الحادي ع  

ه، لكن  يتحدث عن36، ومازال عدد"نسان الخطيةإ"رمزا لـ" إبيفانيسأنطيوخوس "
ن أن تنطبق  ال يمك،هناُتذآر  إذ أن أشياء ؛"ضد المسيح"يتحدث بتأآيد أآثر عن 

  .بأي حال" نطيوخوسأ"على 
  

  .36 تستمر دراستنا من عدد، وبكلمات بسيطة،وبوضوح ذلك الفكر في أذهاننا  
  

   الخطيةإنسان
 إن الصورة لرجل يأتي بقوة،.  يريدك سيعمل آيفماِل عن َم36يخبرنا عدد  

نتحل قد ا" إبيفانيسأنطيوخوس "صحيح أن . ته؛ فيتكلم ضد آل إلهوتزيد قوَّ وينجح،
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له اآللهة، فعال قد تكلم ضد إ. نيُّاَل حياته آان يحتفظ بنوع من التده َطو لكناأللوهية،
): 4 :2تس2(إن التحقيق الوحيد لهذا العدد يتم في . ولكن ليس ضد آل األديان

، نه يجلس في هيكل اهللا آإله أو معبودا حتى أإلهاى ل ما ُيدَعآالمقاوُم والمرتفُع على "
  ".نه إلهمظهرا نفسه أ

  
، يشير إلى شخص آخر غير بمجرد أن ندرك أن األصحاح في أغلبه  

إّن آثيرا من نبوات .  فإن ذلك يؤثر على تفسيرنا لكل عبارة،"إبيفانيسأنطيوخوس "
 فإن تلك -يتضح من تفسير الرسل لها آما - لكنرفية، تستخدم لغة َح،العهد القديم

خروية، استعمل ففي الكالم عن أحداث ُأ. اللغة الحرفية ال يجب أن تكون محصورة
 لكن تلك اللغة آانت قاصرة عن أن تصف ء اللغة الوحيدة المكشوفة أمامهم،األنبيا

أن رفية يجب غتهم الَح لذلك فُلاألحداث النبوية التي تشير إليها؛ تلك ،وصفا آافيا
  .ر به الكلمات ذاتهاُتعطى أهمية أآبر وأسمى مما تعبِّ

  
 فهو يشير إلى شخص د الموضوع،عقِّسُي" نطيوخوسأ" على 37إن تطبيق عدد  

لم " إبيفانيسأنطيوخوس "ونقول ثانية إنَّ . اإلطالقي إله على ليس عنده اعتبار أل
 ليس فيه الحب ره آباؤه، لشخصفالصورة هنا لرجل يدوس على ما قدَّ. يكن آذلك
  . وليس فيه أي نوع من الشفقةالبشري،

  
س آل شيء لها، ، وقد آرَّ"ةالقو " هو، الوحيد الذي يعبده ذلك الشخصاإللهإن   

و 38عدد( على الذين يؤازرونه ،ع الهبات وسيوزِّوبمساعدتها سيتقدم على أعدائه،
39.(  

  
ففي . ا لوجهن وجًه نفهم أنه سيأتي الوقت الذي فيه يتقابل غريما40وفي عدد  

، وفي الناحية "ملك الشمال"ى  وُيدَع،"إبيفانيسأنطيوخوس "لك يمثِّل ناحية سيكون َم
ستكون أيام ". ملك الجنوب"ى  وُيدَع،"البطالمة"األخرى يكون شخص ُيمثِّل 

وال .  ويهزم آل مقاوميه،عبرغبته في التوسُّ" ضد المسيح"المعرآة، وسوف ينشغل 
  . أعداء شعب اهللاينجو من غضبه إال
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، التي لم يستمر "موآب"مة  بل إلى ُأ،"أنطيوخوس" ال ُيشير أيضا إلى 41وعدد  

 ال يمكن أن ،فمن الواضح إذن أن هذا العدد.  وال هي موجودة اليومأيامه،وجودها في 
  .ة مع أن لغة صياغته حرفّي،اره حرفّينفّس

  
 وحيث. ون لشعب اهللاء تقليدّيهم أعد" ونالعمونّي"و" ونالموآبّي"و" وندومّياأل"

 فيجب َفْهم تعليمها روحيا، آما نفعل آثيرا مع نبوات ا؛يصعب تفسير اآلية حرفيًّ
فالذين " ضد المسيح" إلى أنه عندما يأتي ،ةسنفهم ذلك آإشارة رمزّي. العهد القديم

  . هم أعداء شعب اهللا،جون منهْنسوف َي
  

ليس هناك مكان في آل العالم : 44 -42يحتل الواقع وضعا بارزا في األعداد   
د عليها  والتمّر يستسلم لها آل العالم،ارة،سينجو من غضبه، سيكون قوة قاهرة جّب

  . فسُتحبطه وتسحقه؛مستحيل
  

س عرشه على أرض  الذي فيه يؤّس، على المشهد األخير45والترآيز في عدد  
حسب تعبير ) 4: 2تس2" (يجلس في هيكل اهللا آإله مظهرا نفسه أنه إله: "مقدسة

  ".بولس"
  

 ُتعطي رؤيا عن 45 -21ألعداد  اقتناع عقلي أن ا لكن لَديَّ،قد ال توافقني في هذا  
 فتصبح ريعة؛خروية الُمتندمج مع رؤيا عن الصورة اُأل" إبيفانيسأنطيوخوس "

" ويبلغ نهايته وال معيَن له: "...  وينتهي األصحاح مؤآدا معزيا بالقولصورة وحيدة،
  ).45عدد(
  

  :وقفة جادة
 التفسير الذي ى وقلب مفتوح،َض يقبل بِر أتوقع أن آل من يقرأ هذا الكتاب،ال  
لكن ليس ألحد . لك أن ُتعارض آما تشاء؛ فربما يكون لديك تفسير آخر أفضل. قدمته
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 حياتنا سيأتي في نهاية العالم؛ فهذا ُيعطي" د المسيحض"ا أن ُيعارض حقيقة أن شخًص
  . جدِّية حقيقيةالمسيحية عنصر

  
أوال  يأت االرتداد األخير ال يمكن أن يأتي إن لمآلمة اهللا توضح أن اليوم   
  ).3: 2تس2" (بن الهالكإ... إنسان الخطيةيستعلن "و
  

عتقاد بأن آل العالم سيصبح  التي تقودهم إلى اال،ون اآلراء النبويةهناك من يتبّن  
 ومدرسة تأثيرا ل حكومة ومؤسسة ومصنعون باليوم الذي فيه ستتأثر آمليح. مسيحًيا

 ،ل أولئك الحالمينمث. لى األيام الذهبية اآلتيةإنهم يشتاقون إ. ا بالنفوذ المسيحيقويًّ
: 3تيمو2( وسيكونون أآثر سوءا سوف يزدادون شرا، فاألشرار سُيصابون باليأس؛

  .ه من قبل مثل شرِّاشرالعالم ر ، لم يإلى أن يأتي عندئذ شرير) 13
  

 لم الكثيرة األخرى،" القرون الصغيرة"أنَّ ى  سنَر،ندما يأتي ذلك الشخصع  
 واضطهاده لشعب سيكون أسوأ من أي شخص ُوجد قبله،إنه . مات لهى مقّدَوتكن ِس

نحن ضد االندفاع . ه جاد في الحياة المسيحيةلذلك نناشد بتوجُّ. اهللا لم يسبق له مثيل
ه رعبة ستواِجهناك أيام ُم.  لحد آبير، المعاصرةزان المسيحيةن يميِّْيوالسطحية اللَذ

 لذا سيكون هناك شهداء؛.  ذي قبلالكنيسة المسيحية، أشّد شرا من أي شيء حدث من
 ويحسب حساب ، دون أن يدرك تلك الحقائق،ل أحد إلى الحياة المسيحيةينبغي أال ُيقِب

  .النفقة
  

 سبق ،اا األصحاح درًسمنا من هذ إذا ما تعلَّ،سنكون مستعدين لتلك األيام  
  ال شيء يحدث بدون سماح من أبينا":دانيآل" آثيرة في دراستنا لسفر مناه مراتوتعلَّ

  . اهللا فالتاريخ بين يدّيالسماوي؛
  

 وُيخبرنا ،"نميعاد معيَّ"أو " نالميعاد المعيَّ" إلى 35و29و 27تشير االعداد   
 َفَيُد اهللا مازالت ل التاريخ بال حاآم، عندما يبدو آ". به ُيْجَرىالَمْقِضيَّ" أن 36عدد
  . فإن لم يكن آذلك، لما آان هو اهللاك بزمام األمور؛ُتمِس
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المكتوب في  وآذلك الوعد  مطلقا؛ فنبوات ذلك األصحاح تتم،مادام سلطان اهللا  

" ضد المسيح" ليس فقط أن -نوألن اهللا يحكم التاريخ؛ فنحن واثقو. 45آخر عدد
  .ايته أيضا بل سيبلغ نهسيأتي،

  
 فال يمكنه إعاقة فندرك أنه مهما آان حجم االضطهاد، ؛عناهذا األصحاح يشّج  

"  فيقَوْون ويعملونإلههمالشعب الذين يعرفون : "ففي األزمنة الحالكة. شرآتنا مع اهللا
  ).32عدد(
  

موا آل االجتماعات  يمكنهم أن يمنعوا العبادة العامة، ويحّر،إّن الطغاة والقساة  
 آما  وآتبنا المسيحية،زيلوا آتابنا المقدس المطبوع، آما يمكنهم أن ُيحية،المسي

دين دون آل حرياتنا، مهدِّيمكنهم أيضا أن يمنعوا العمل والخدمة المسيحية، ويقّي
آل هذا .  الرب بالتواجد الظاهر بأي شكلال يسمحون لشعبفبالعقوبات القاسية، 

حتى العقاقير الحديثة . نا باهللا، وشرآتنا معه ولكن ال يمكنهم أن يمنعوا معرفتوأآثر،
  .ال تستطيع أن تزيل التمتع بتعزيات حضور الربه العقل، التي ُتوجِّ

  
 لذلك سيكون  أن تفعلها؛- مهما آانت جامحة-لشرهناك أمور ال تستطيع قوات ا  

.  اهللامون اآلخرين حق سيوجد دائما َمْن يعّل،حتى في األوقات المظلمة. دائما بقية تقية
ى أن يؤدي إلى المزيد من انتشار حق َو ِس،لم يتمكن االضطهاد من عمل أي شيء

إن نباتات اهللا ال تزدهر في صوبات، بل في الريح والَبَرْد والثلوج والحرارة . اإلنجيل
  .المحرقة

  
 بل يؤآد لنا التشجيع،ليس هذا الدرس الذي يقدمه لنا هذا األصحاح هو نهاية   

  .ر لن تكون له النصرة النهائيةأيضا أّن الشري
  

. د السلطة أن تقلَّ لحظَة،"إبيفانيسأنطيوخوس "تدقيق أآثر دعنا نفكر ثانية في وب  
هي البلد الوحيد " نفلسطي"آانت .  الحقيقياإليمانفقد بدا آما لو آان ذلك نهاية آل 
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مل  وذلك المكان بالذات هو الذي ع مؤمنون حقيقيون،على األرض الذي يوجد فيه
 فلم ادة ناجحة دون شك، لكنها لم تنجح؛لقد بدت حملته لإلب. ما شاء" أنطيوخوس"فيه 

  .حو اإليمانيميستطع أن 
  

  ماذا حدث له ؟
يواجه " ليسياس" فترك ها؛ويحتّل" فارس"لقد مأله الطموح بأن يقهر بالد   

 شعروا "الفارسيين"ط، إذ أن لكن طموحه ُأحِب. ، وبدأ يتحرك نحو هدفه"المكابيين"
  .بنواياه
    
 ويستخدمها في ،"الفرس"أن يسرق آميات آبيرة من آنوز " نطيوخوسأ"َتَعمَّد   

 فقد  حدث ما لم يكن في الحسبان؛،"بابل"وفي طريقه إلى ". بابل"ضد تمويل حملة 
 وأّن مذبحا ،"المكابيين"أمام " فلسطين"نه في وصلته أخبار هزيمة القائد الذي عّي

  ".أورشليم"م مرة أخرى في هيكل قد ُأقي" يهوه"لـ
  

أو  ، أو اغتياله،"أنطيوخوس"لدالئل تشير إلى استحالة هزيمة آانت آل ا  
 انهار وشعر بشدة ار أخبار الهزيمة؛ لكن عندما سمع هذا الجّبتحطيمه سياسيا،

 أباده اهللا بنفخة فمه،. عب والفزعردا طريح الفراش إلى أن مات من الالمرض، وغ
  .وانتهى

  
 .األخير" ضد المسيح"ية ستكون لـ ونفس النها،"ضد المسيح"ا يحدث مع آل هذ  

ستعلن وحينئذ سُي" :)8: 2تس2(ى  يجب أال ننَسه،عندما نفكر في غطرسته وقوت
  ".األثيُم الذي الرب ُيبيده بنفخة فمه ويْبطله بظهور مجيئه

  
لويا، فإنه قد ملك هل...  الصغار والكبار،هنا يا جميع عبيده الخائفيهحوا إللسبِّ"  

  ).6و5: 19رؤ" ( القادر على آل شيءاإللهالرب 
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  النهاية
  

، واألمر يحتاج "دانيآل"صحاح الثاني عشر من سفر الترآيز هنا يتم على األ  
 قد ، والذي رأيناه في أألصحاح األول،إن الصبي ابن الرابعة عشر عاما. إلى قراءته

لقد .  من عمرهصار اآلن رجال شيخا في السادسة والثمانين أو السابعة والثمانين
 في بيئة معادية ، أن يقف ثابتا من أجل الرب،واتاستطاع على مدى آل تلك السن

 ظروفا مثالية لتنمو  ال تتطلب، أّن الحياة الروحيةوضوحب لنا  أظهروقد .للرب
حياة لكن ال توجد ظروف مثالية، في أي مكان في العالم،  على أي حال .وتنتعش فيها

ار مع الرب في  لذا فالذي س، في أحلك وأصعب األماآن؛التقوى يمكن أن تنمو وتتسع
  .مقتبل عمره، ها هو يسير أآثر قربا منه في شيخوخته

  
ه الُمْخِلص بجانب نهر  لنبيِّ،ظهور الرب يسوع المسيحبأود هنا أن ُأذآرآم   

 قبل حدوثها ،، وقد أعطاه رؤيا عن األحداث الهامة الرئيسية في التاريخ"دجلة"
 الشيخ تنظران المستقبل رجلوأآثر من ذلك، فقد جعل عيني ذلك ال. بمئات السنين

د نهاية  ذلك الشرير الذي سيظهر عن، ليرى في نهاية األصحاح الحادي عشرالبعيد؛
 على شعب ، ذا قوة هائلة في آل العالم، ُيوقع اضطهادا عنيفارآه ملحدا تماما،. العالم
  ).45: 11" (ويبلغ نهايته، وال معين له: " يفوق الخيال،الرب

  
  نهاية العالم

بارة عن جزء من تلك  ععة األولى من األصحاح الثاني عشر،يات األرباآل  
تبدأ بتأآيد .  وتستمر في آشف ما سوف يحدث أثناء تلك األيام األخيرةالرؤيا نفسها،
رهابها لشعب الرب، إنما هي محاطة ة المظلمة من تاريخ العالم، بكل إأن تلك الفتر

ن سيطرة في تلك الفترة، فالسماء وليس التاريخ دو. من آل جانب بمالئكة اهللا
 فيه وفي الوقت الذي تمرُّ. ستستمر ممسكة بزمام األمور التي تجري على األرض

بق له مثيل، يقوم المالك ميخائيل، الرئيس العظيم، ليحمي شعب  لم يس،األمم بضيق
  ).1عدد ( يسندهم وينقذهمالرب،
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حيم ضد آنيسة يسوع  ففي تلك الفترة ستنفتح آل أبواب الجالكتاب واضح،  
  .)2عدد ("السفرفي ذلك الوقت ُيَنجَّى َشْعُبَك آلُّ من يوجد مكتوبا في " :لكن. المسيح

  
ولكن ال تفرحوا : "ندما قال أشار إليه يسوع عأسماء شعب اهللا مكتوبة في سفر،  
" تبت في السمواتأن أسماءآم آ بل افرحوا بالحري ،ن األرواح تخضع لكمبهذا أ

 عندما آتب عن الدينونة األخيرة فر، السِّإلى ما في هذا يوحنا  ورجع.)20: 10لو(
" وآل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة ُطِرَح في بحيرة النار: "في سفر الرؤيا

  ).15: 20رؤ(
  

أسماء ُأولئك الذين أحبهم الرب محبة أبدية إنها ، يوجد سفر فيه أسماء أفراد  
يمان  لإلراعي من أجلها، دعاها روحه القدوسات الهم خراف م. وأعطاهم البنه
لة في السماء، سيتمتعون بالخالص المجيد، هؤالء أسماؤهم مسجَّ. الذي للخالص

  .المذآور في بداية هذا األصحاح األخير
  

وعندما تأتي نهاية العالم، فلن يكون هناك شيء آخر يهم، غير ما إذا آانت   
 بين الناس لن يكون لها أهمية وإنجازاتناسيرتنا ف وبة في ذلك السفر أم ال؛أسماؤنا مكت

فقط قبولنا للرب هو الذي . آل ممتلكاتنا سوف تتحطم وتدمَّر في حريق هائل. بتاتا
  .يهم

  
ينزل "سيكون أيضا اليوم الذي فيه ) 45: 11" (ضد المسيح"إن يوم االطاحة بـ  

، وعندئذ )16: 4تس1" (ربنا من السماء بهتاف، بصوت رئيس مالئكة وبوق اهللا
الراقدين في تراب األرض وآثيرون من : "2 في عددتحدث األمور الواردة

  ".هؤالء إلى الحياة األبدية، وهؤالء إلى العار لالزدراء األبدييستيقظون، 
  

والخالص من الموت ليس مضمونا للمسيحيين . سيكون اليوم األخير يوم قيامة  
وال يلتبس األمر من . مضمونة ال محالة لكن عدم سيادة الموت عليهم دين،ضطَهالُم

لتجذب االنتباه لضخامة  فهي طريقة اللغة العبرية ؛2في عدد" آثيرون" آلمة استخدام
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قيامة الكل ال تعني أن و". آل"ها ال تعني أي شيء أقل من صود، لكنالعدد المق
. ليوم القيامة سيكون يوم الفص سيتمتعون بنفس النوع من القيامة؛ إذ أن الجميع

ز الراعي فالملك في مجده سيمّيز أفراد الجنس البشري بعضهم من بعض، آما ُيميِّ
). 29و28: 5يو( قبر على ميت فيه يِقلن ُيْب). 32: 25متى(الخراف عن الجداء 

ى عون من هناك للدينونة العظَمفمهما آان المكان الذي رقد فيه األموات، فسوف ُيجَم
د في الجنس البشري سيكون له أحد كل فر وحسب قول المسيح، ف.)13: 20ؤر(

  ".زدراء األبدي وهؤالء إلى العار لالاة األبدية،هؤالء إلى الحي: "مصيرين
  

 لكن هذا  آثير من األقوال عن الدينونة األبدية لألشرار،في الكتاب المقدس  
؛ ذلك ألن )3عدد(صون األصحاح يؤآد على الجزاء الذي سيناله المؤمنون المخِل

ويجدر بنا أن نعرف من هم بالضبط . ُآتب أساسا ألولئك المؤمنين" نيآلدا"سفر 
لكي نفهم ذلك؛ نعود ! دُّوا آثيرين إلى البرِّ؟ ومن هم الذين َر،)3عدد" (الفاهمون"

، حيث نقرأ عن أحلك العصور ظالما تحت اضطهاد )33: 11(رتنا إلى بذاآ
الناس ويرشدونهم إلى الحق بين ، هناك آان الذين ينتشرون "إبيفانيسنطيوخوس أ"
 ،تهم على نشر الحق بل أيضا عملوا بكل قوَّيمانهم،أولئك لم يثبتوا فقط في إ. لهياإل

  .لوانوا أو ُقِتأو ُعذِّبوا أو ُسِجدوا رولو طو
  

 أيضا ُأناس يشبهون أولئك  سيكون هناكي وقت االرتداد وأثناء االضطهاد،فو  
 ون في إيمانهم، وفي عمل الرب، يستمّر،"لى البّرون آثيرين إيردُّ"الذين " نيمالفاه"
هل يستحق األمر .  فلن يستسلموا،تحت عليهم أبواب الجحيمفمهما ُف. ليكن ما يكونو

  أن يفعلوا ذلك؟
  

زمان آالم ال إذ أن ، لن يخسروا الجعالة األبدية؛ وآل من فعل مثلهم من قبل،هم  
وعة  والرَّاإللهي؛ فالجزاء ون به تقارن بالمجد الذي سيستمتع أنيمكنالحاضر ال 

  مضيئا في أوقات الظالم الحالك؛لقد حافظوا على شعاع النور. األبدية ينتظرانهم
  ".آالكواآب إلى أبد الدهوريضيئون آضياء الجَلد و"فالبد أنهم 
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ير المجدَّد، هذا هو تقييم العالم غ. ما عملوه آان حماقةبمفهوم المنطق البشري،   
  ! فما بالك في األيام شديدة الظالم؟إلنجيل،لنشر رسالة ا

  
م عليهم باالزدراء األبدي، فسوف زيهم، وُيحَكلكن عندما يهلك أعداؤهم في ِخ  

كون جزاؤهم عابرا، بل سيكون لن ي. رين بالبريظهر آم آانت حكمة هؤالء المبشِّ
  .بد اآلبدينإلى أ

  
ألمور التي آشفتها ذه هي اه". دانيآل السفر، يا ِمواْخِت: "4يقول الرب في عدد  

  . اآلن اختمهالك في الرؤيا،
  

 فقد ا؛ى سرًّ آان يجب أن تبَق،"دانيآل"ظهرت لـذلك ال يعني أن األمور التي ُأ  
 ويتم توزيعه، أن ُتختم نسخة منه، عندما يتم نسخ آتاب،" الفارسي"يد آان التقل

ى قبوال لَقبع للكتاب الذي َيوهذا هو المت. وتوضع في المكتبة لتقرأها األجيال التالية
 بل ، ال لجيله فقط،ف ُيعَرر له،ضمان أّن ما ُأظِه" دانيآل"وبهذا آان على . من القراء

 الناس النتيجة النهائية للتاريخ، بل ليست مشيئة الرب أن يجهل. ية أيضالألجيال التال
  .يريد أن الجميع يعرفون ما سوف يحدث فيما بعد

  
إن ما ). 4عدد" (األرض والمعرفة تزدادفي يطوفون آثيرون "من أجل ذلك   

اال  فإّن رجوبرغم ذلك، ، موجود في ذلك الكتاب المفتوحسوف يحدث في المستقبل
إن المتاح . جل تحصيلها، من أ ويجرون هنا وهناكونساء يواصلون السعي للمعرفة،

ل بما يحدث  لكن الجهه من قبل أبدا، لم يسبق أن توصل الناس إلي،اآلن من المعرفة
 ،وفي آمالهم ومخاوفهم برهنوا جميعا.  لم يزل منتشرا آما آان من قبل،في المستقبل

ى َوف ِسإنه ال يمكن أن ُيعَر.  في تخمين ما سيحدث مستقبال،الكاملعلى عجزهم 
  .هم ما نحتاج أن نعرفه، قد أعلنه لنا الرب في هذا السفربإعالن من اهللا، وأ
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ويقيم األموات ويدينهم، " ضد المسيح"طيح بـ العالم، سُينهيالذي سُيهو المسيح   
دي  يدخلون في جزائه األبوالذين. ز بينهم، ويرسل آال منا إلى مصيره األبديويميِّ

  . وآان هو الجانب الصعبهم فقط الذين أخذوا جانب الرب،
  

أحُد أولئك الذين سينالون ذلك الجزاء، هو ذلك الشخص الذي عندما آان في   
. ر أن ال ُيغضب اهللا، وحاول أن يعيش آل حياته بذلك المبدأ العظيمبعة عشرة قرَّالرا

إن الكاتب المتواضع لذلك السفر .  يستحق االحتماللكن األمر آانلم يكن ذلك سهال، 
آالكواآب إلى و .. يضيئون آضياء الجلد":  هو واحد من أولئك الذين،من العهد القديم

  ".أبد الدهور
  

  نهاية السفر
  بالعدد الرابع،،"دجلة"عند نهر " دانيآل" التي ُأعطيت لـ،تنتهي الرؤيا الطويلة  
  . ندرس مشهدا الحقا ُينهي السفر5ا من عدد وبدًء

  
عالن أمور المستقبل طوال وقت إ" دانيآل" مع -بالتأآيد -لقد آان الرب يسوع  
لى جانب من زائران سماويان، يقف آل منهما عهما ران، واآلن يلحق به آَخ. له

  .)5عدد( النهر جانبي شاطيء
  

هل مشيه ف). 6عدد(لم يكن الرب نفسه على أي من الشاطئين، بل آان فوق الماء   
نظارنا إلى هذه الفقرة؟ ولكي نعرفه  آان لتوجيه أ،ر في األناجيلعلى الماء الذي ُذِآ

  !؟"دانيآل"بأنه هو الذي آان يكلم 
  

ه  سمع واحدا من هذين المالآين يسأل ربَّهد،يرى هذا المش" دانيآل"نما آان بي  
 ، المالك يستفسر عن زمن حدوث تلك األحداث"إلى متى انتهاء العجائب؟: "ئالقا

  . بنهاية العالمالتي ُتنبيء
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 ُيجيب رافعا آلتا يديه ،ده الذي هو ربنا قبل تجسُّ،"الرجل الالبس الكتان"و  
 يعني قسما ،، ورفع يدين رفع يد واحدة في العهد القديم يعني َقَسما جليًالإنَّ). 7عدد(

 وأقسم ، برفع آلتا يديه،لقد أجاب ربنا يسوع على ذلك االستفسار. جليال غير عادي
  ".بالحيِّ إلى األبد: "بنفسه

  
  ).7عدد" (نه إلى زمان وزمانين ونصف زمانأ: "وأتى الجواب  

  
 ُأعطيت باآلرامية آما - المعطاة بالعبرية-س المعلوماتوهذا يتوافق تماما مع نف  
 يويتكلم بكالم ضد العلي وُيْبِل ": اآلتي"ضد المسيح"، حيث قيلت عن )25: 7(في 

األوقات، والسُّنَّة ويسلَّمون ليده إلى زمان وأزمنة  ويظنُّ أنه ُيغيِّر قدِّيسي العلي
  ".ونصف زمان

  
سنوات ونصف سنة و" :ْلُقلم َيإنه : من قبل نفسره آما فعلناماذا يعني ذلك؟   
وعندما .  العالم لزمانىلطر عيسيس" ضد المسيح"إن ". زمنةأ"، إّن الكالم عن "سنة

 فإنه سيستمر في سيطرته على العالم ضعف ذلك الزمان، ،يبدو أنه قد استمر طويال
. إلى األبدو أنه سوف يستمر دثم يبدو آما لو أنه سيستمر  ضعف ذلك الزمان، بل سيب

وفي ذلك . ع وهو في أوج مجده، وقمة سيطرته وسلطانه سُيقَط،لكنه عند هذا الحد
 تتم آل ،سيدي الشعب المقدَّيتم تفريق أ"وعندما . ر شعب الربالوقت يكون قد دّم

  ).7عدد" (هذه
  

األصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا بشكل صحيح، إن آنت أنا قد فهمت   
مَّر فيها آنيسة المسيح تماما بقوة َدالشاهدين، فستأتي أيام ُتوالقصة التي تتعلق ب

ضد "سيبدو .  يبدو فيها أن الظالم قد انتصر،الشرير، وستأتي في التاريخ إلى نقطة
  .وآأنه سيبقى إلى األبد، وآأّن الكنيسة قد ُأزيلت بالكامل" المسيح

 "ضد المسيح"ر كَسنه في هذا الوقت سُيإ، لناه من قبل، ونقوله ثانيةآل ذلك ق  
فالشرير لن ُيكسر . لذلك يجب أال نيأس عندما نرى الشر يتزايد مرة وإلى األبد؛

  .عندما يكون في وضع منخفض، بل ُيكسر وهو في أوج مجده
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 وأنا سمعُت وما فهمُت؛): "8عدد(ا ًرحيَِّت، لكنه لم يزل ُم"دانيآل"آل ذلك سمعه   

  "فقلُت يا سيدي ما هي آِخُر هذه؟
  

رد ترديد مج" دانيآل"هنا أمر البد أن يكون قد استرعى نظرك، فلم يكن آالم و  
في " رآِخ"ر عن آلمة  لتعبِّ، فقد استخدم آلمة عبرية مختلفة؛6لسؤال المالك في عدد

. فإذ قد سمع عن أيام الشر القادمة؛ استفسر عن المراحل الختامية لتلك الفترة. سؤاله
 التي تدل ، فماذا ستكون العالمةة العالم، لنهايحفوظة م،إن أيام الشر الموصوفة هنا

  على أن تلك األيام في طريقها إلى النهاية؟
  

ألن : "جاء الرد اإللهي بأال يسأل عن أمور أخرى، وال يستفسر أآثر من هذا  
 إعالنه، وبمعنى آخر، آل ما تّم .)9عدد" (خفيَّة ومختومة إلى وقت النهايةالكلمات َم

 أن يفهم ما قيل تماما؛" دانيآل"لـيام التي قيل عنها، وليس بالضرورة محفوظ إلى األ
فليس آل ما قيل سيتحقق معه أو في زمانه، لكن عندما يلزم فهم الكلمات؛ فسوف 

  .مُتفَه
  

فالكتاب المقدس لم .  تكشف لنا عن الطبيعة العملية للكتب المقدسةاإلجابة،تلك   
 لنكون مشابهين تنا فيه؛، وليثبِّاإليمانيأتي بنا إلى  لكن ل به فضولنا؛يرِضُيعَط لنا لُن

 على تخميناتنا اإلجابةلكن . ر حياتناسنا وليغيِّ ليقدِّ، لناَيإنه قد ُأعِط. صورة المسيح
  .ليست من أهدافه

  
، لن نفهمها  أن بعض تعاليم الكتاب المقدس عن األيام األخيرةإدراكيجب علينا   

د جداول  أن نحدِّ، بل وإنه من الخطورة،فليس من الحكمة لذلك حتى نأتي لتلك األيام؛
إن بعض أجزاء آلمة اهللا لن تكون واضحة حتى . لة لألحداث المستقبليةبمواعيد مفصَّ

  .تأتي األيام التي تتحدث عنها تلك األجزاء
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 العددين الحادي ما جاء فييا جدا، خاصة عزِّ شخصيا أجد ذلك التعليم ُمإنني  
أنه ليس بإمكاني أن أخبرك حاًال شر من هذا األصحاح، وسوف ترى عشر والثاني ع

ليس عندي مفتاح الحل لذلك، لكنني أومن أننا سنفهمها بدرجة آافية عندما . بمعناها
  .نحتاج إليها

  
، يجب أن نتذآر ماذا تعني آلمات الرب في 12و11قبل أن ننظر لهذين العددين   
آنيسة  . وُتَبيَُّض وُتَمحَُّصىة، فالناس سُتنقَّ؟ إنها تتنبأ عن اضطهادات قادم10عدد 

ون األشرار سيستمرُّ. م وفي ذلك الوقت آل ما ُأعلن سُيفَهالمسيح ستجتاز عملية تنقية،
 ما لم سيفهمونف أما الفاهمون هم، ولن يفهموا؛ إذ ليس لهم بصيرة روحية،في شرِّ
د قرون من الدراسة، سوف وما لم نفهمه نحن بع.  الرؤياإعالنوقت " دانيآل"يفهمه 
  .آنذاك" الفاهمون"يفهمه 

  
ر تلك األيام المرعبة على آنيسة المسيح، فيالفرح المؤمنين في تلك عندما تتفجَّ  

ل أبواب ماذا يشجعهم عندما تنفتح عليهم آ. األيام؛ ألنهم فهموا األصحاح الثاني عشر
 القديم التي تحوي آلمة تلك الصفحات القديمة ذات النمط الكتاب المقدس،! الجحيم؟

الكلمات التي لم يفهمها أحد منا حتى اآلن، ستكون لهم مصدر البرآة والتعزية . اهللا
  . ألنهم لم يترآوا آلمة الرب من أجل أشياء أخرى!يالسعادتهم. والقوة

  
 إنه يتكلم عن حتى اآلن، فكل محاولة لفهمه فشلت، 11لم يستطع أحد فهم عدد  

سبة استخدم الرب لغة أآثر منا"  اآلتيضد المسيح"م عن وفي الكال.  يوما1290
 يوما 1290ر به ثالثون يوما؛ فعلى ذلك  باعتبار أن الشه".إبيفانيسأنطيوخوس "لـ

ليس لدّي فكرة عن معنى ذلك، .  شهر إلىباإلضافة تساوي ثالث سنوات ونصف،
، أنه مهما فه هولكن ما أعر!! ثق انك أنت أيضا ال تفهمهوأ وهذا ال يسبب لي خجال،
.  إلهي، إال بتوقيتتأتي أيام على آنيسة المسيحيمكن أن  فال حدث فنحن في يد اهللا،

 ده الرب لها؛لقد جعل اهللا لتلك األيام حدودا، وهي لن تستمر يوما واحد أآثر مما حدَّ
 يوما، إال أنني أومن أنني أفهم جوهر 1290لذلك فبرغم أنني ال أعرف ماذا تعني الـ 
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فإنه سيكون   الذي ُيصيب شعب الرب،،فمهما آانت فترة االضطهاد. جاه العددوات
  .د، وعندما ينتهي ذلك الوقت سيتوقف االضطهادلوقت محدَّ

  
 يوما، استمر لمدة 1335استمر ال تستسلم، استمر إلى "نجد القول  12في عدد   

 أنه عندما  لكني أعرفلست أعلم ما يعنيه ذلك أيضا،". رى يوما أخوأربعينخمسة 
. فإن تلك األيام لن تستمر إلى األبدتدخل آنيسة المسيح في فترة االضطهاد األخير، 

ضطهاد سيصل إلى خيرا، فإن االوأ. د بأمر إلهيقد تستمر لوقت طويل، لكنه محدَّ
  .ىنتَه ثم يأتي الُمدرجة شديدة جدا،

  
 أبدًاتدخل علينا أن ننتظر خالل فترات االضطهاد، فالكنيسة المسيحية لم   

رجة تفوق  بد،ربما تكون أيام االضطهاد مظلمة وقاسية. اضطهادا لم يكن له نهاية
.  للنهاية؛ يضيئون آنور الشمس مرة أخرىاإليمان لكن الذين يثبتون في !!الخيال

 في الضياء سوف يكون ضياء تمجيد المخلِّصوفي حالة ذلك االضطهاد األخير، فإن 
  .نهاية العالم

  
األيام " إنه أصحاح عن .)3تيمو2(لس عن ذلك الموضوع في يتكلم بو  

، وهو مصطلح آتابي يشير إلى الفترة التي بين المجيء األول والمجيء "األخيرة
والكلمة ). 1" (أزمنة صعبة" ستكون ،فهو يخبرنا أنه في تلك األيام. الثاني للمسيح

.  يفلت فيها الزمام للشرور تعني أنه يشير إلى فترات في التاريخاليونانية المستخدمة،
ثم يخبرنا . ي الشرورز بموجات تفشِّفالفترة الزمنية التي بين المجيئين للمسيح، ستتميَّ

مهما طال نفق ). 9" (ال يتقدمون أآثر"بولس أن األشرار في تلك الفترات الشريرة 
 ًاختبر انفالتكلما نالحال بالنسبة لذلك النفق األخير، فوآذلك . ، فله نهايةالظالم والشّر

كثيرة، أم ال نعرف ما إذا آانت تلك هي واحدة من موجات الشر ال، ى الشّرَو لُقًاشديد
هما آان األمر فسيكون له نهاية،  منحن لسنا بحاجة أن نعرف،.  األخيرأنها االرتداد

ولكن الذي يصبر إلى المنتهى : "مهمتنا تبدأ وتنتهي بكلمات الرب يسوع المسيحلكن 
  ).13: 24متى" (لصُخفهذا َي
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: ات في اإليمانالثب، بعد الحث على ويأتي العدد األخير من ذلك السفر العظيم  
  ".إلى النهاية: " وُيكمل الرب".أما أنت فاذهب"
  

إنها ليست ". مش اآلنِا: "يجب أال نستحضر صورة عقلية لوالد يقول لطفله  
ت من يي اآلن، فقد انتهعنِّ "دانيآل"ذهب يا ِا: " اآلية ال تعني.آلمات لالنصراف

  ". آما أنت في حياتك الروحية"دانيآل"استمر يا : "بل بالحري".  الرؤياإعطائك
  

فتستريح وتقوم : "يل له بعد ذلكلكن ِق احتاج لتذآرته أن يثابر، النبي الشيخحتى   
  ".ِلُقْرَعِتك في نهاية األيام

  
قال له أن يستمر في حياته  لسنين عديدة من عمره، ُي،ص جداِلْخالُم" دانيآل"  

 ايته؛وعن قريب سيرتاح في القبر، لكن لن تكون نه. الروحية حتى يأتي موعد موته
  . ليستمتع بهله؛ما قد ُأعد له سيكون أخيرا . فبعد تلك الراحة سوف ينال مكافأته

  
 لم يَر أشياء بوضوح مثلما نرى ، من رجال العهد القديم،الشك أن ذلك المؤمن  

ى تشجيع تلك الكلمات  العهد الجديد، مع ذلك فما أقومعونة إعالناتن لنا نحن الذي
 دون أن ُيطمئنه على مكافأته التي ، تلك الحياة الفانيةترك الرب يلم يدعه!! له

 ولذلك على مدار حياته، ،هه أوًال من تعزية لذلك الذي أحب الرب إلهايال. سينالها
االضطهاد والصعاب في  تقية ويهرب من ال أحد يحيا حياة. تجاسر أن يقف وحيدا

تضيع منه  ة، يحيا حياة تقّي أحد، اللكن بكل تأآيد هذه الحياة؛ فالبيئة دائما معادية،
  .مكافآت السماء
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