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سفر كل مؤمن من الشعب 
ریًخا لحقبة من تاریخ السفر دانیال أهمیة خاصة في حیاة المؤمنین، فهو لیس سجًال لحیاة دانیال النبي وال ت

بني إسرائیل أثناء السبي البابلي، لكنه كتاب إلهي ُیقدمه لنا روح اهللا القدوس لیبعث الرجاء في النفوس الجریحة. فإن 
كان یسمح لنا أحیاًنا أن ُنلقي في أتون التجارب، لكنه ُیغیر طبیعة النیران ألجل راحتنا وسالمنا. 

، یعمل لحساب بنیان مؤمنیه المخلصین أینما اهللا هو ضابط التاریخ كلهفمن ناحیة یكشف لنا هذا السفر أن 
، هو سندهم في تقدیس حیاتهم، وهو یتمجد في القلة القلیلة جًدا الُمخلصةُوجدوا. ومن ناحیة أخرى یكشف لنا أن اهللا 

سور ناٍر یحمیهم، والُمدبر لخالصهم. 
إن كان اهللا یسمح لمؤمنیه بالضیق كما سمح لدانیال بسبیه وهو بعد شاب صغیر، لكنه خالل التجربة رفعه 

إلى أعلى الدرجات لیسجد له أعظم ملك في ذلك الحین، یسجد له ُمدرًكا أن فیه روح قدوس القدیسین طالًبا بركته 
ورضاه؛ كما فتح الرب عن بصیرته ال لیهبه حكمة فیعرف أحالم الملك وُیفسرها له، وال لیدبر أمور المملكة بحكمٍة 

وفهٍم فحسب، وٕانما ما هو أعظم لكي یتمتع بأسرار اهللا الفائقة، فیكشف له الروح عن عمل اهللا المستقبلي واألبدي مع 
البشریة. 

 القادرة وحدها أن ترفع قلب المؤمن إلى الحیاة السماویة الفائقة، حتى وٕان عاش سفر الصداقة اإللهیةإنه 
في أرض الغربة كمسبي. 

"، التي ُیقدمها اهللا لمختاریه ومحبوبیه، هذه المعرفة التي تنبع عن اإلیمان الصادر المعرفة اإللهیةإنه سفر "
من قلب متسع بالحب اإللهي. هذه المعرفة ُتوهب خالل خبرة الضیق الشدید واحتمال اآلالم من أجل اهللا وشعبه. 

یكشف أیًضا السفر كیف یحاول عدو الخیر أن ینتزعها بتحطیم إیماننا. 
كل مؤمن من الشعب لیعرف دوره الحّي في حیاة الكنیسة كما في حیاة أخیًر، فإن هذا السفر موجه إلى 

، وٕاذ لم یكن دانیال متفرًغا للخدمة والنبوة لكنه كان أشبه برئیس الوزراء في دولة سیطرت على العالم البشریة كلها
أجمع. عرف كیف ُیعطي ما لقیصر لقیصر، وما هللا هللا. وٕان كان دانیال لم یرجع إلى أورشلیم مع العائدین من 

السبي، ولم یشترك مع نحمیا في بناء السور، وال مع زربابل في إعادة بناء الهیكل، لكنه كان الرجل األول الخفي 
العامل في هذه األمور، إذ كان له تأثیره على ملوك بابل وفارس. لقد قدم خدمة فائقة من جوانب متعددة خالل حیاته 

المقدسة وأمانته في عمله. 
لیت روح الرب یفتح بصائرنا لنكتشف أسراره اإللهیة، ونتعرف علیه، ونقبل صداقته عاملة فینا، فیستخدمنا 

 في الموقع الذي یراه لبنیان ملكوته.
 

 القمص تادرس یعقوب ملطي
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 مقدمة في سفر دانیال
كان دانیال النبي معاصًرا لحزقیال النبي وأصغر منه سًنا. قدم لنا حزقیال أورشلیم بهیكلها، هذه التي قد 
صارت خراًبا بسبب الفساد، وفي نفس الوقت رأى بروح النبوة لیس فقط العودة من السبي، وٕانما إقامة هیكٍل جدیٍد 

مجیٍد، هو هیكل العهد الجدید حیث فیض النعمة اإللهیة. وأما دانیال فقدم لنا ال العودة من السبي فحسب، وٕانما اللقاء 
مع المحرر الحقیقي السید المسیح الذي ُیحررنا من سبي الخطیة. ویدخل بنا إلى أمجاده، كما یفتح عیون قلوبنا لنراه 

قادًما في نهایة األزمنة لیقیم من مؤمنیه كواكب منیرة على صورته. اتفق النبیان المسبیان على كشف اهتمام اهللا 
 بمؤمنیه، مؤكدین أنه لن ینساهم مهما طالت مدة السبي. 

 : دانیال
ُیقدم لنا هذا السفر شخصیة دانیال الفریدة: 

لكنه عرف كیف ال یمزج بینها وبین عمله الروحي النبوي، إذ لم یفقده مركزه اإلداري نظرته نبي انشغل باإلدارة، هو  •
السماویة واهتمامه بخالص نفسه وخالص شعبه، بل وخالص الملوك الذین تعامل معهم. لم یمنعه كرجل دولة 
عظیم له مكانته في أكبر إمبراطوریة في ذلك الحین، وهي وثنیة، من أن یشهد هللا الحقیقي ویحفظ شریعته، ال 

بتهور وعنف بل بروح الحكمة والحب والشجاعة.  

. سندهم في أرض السبي الشعوب الحب لكل، لكن ال بروح التعصب، بل بروح القداسة واالتضاع، مع خدم شعبه •
حیث نال نعمة في أعین الملوك، كما فتح أبواب الرجاء أمام الشعب المسبي، بل وأمام كل األمم. 

الذي كان ینظر إلى المستقبل بعمل روح اهللا فیه، وهبه اهللا الكثیر من الرؤى.  الرائي هو  •

سجل لنا نبوات دقیقة عن الممالك التي تتعاقب خالل خطة اهللا. سفر دانیال هو السفر أب التاریخ األممي، هو  •
الوحید في العهد القدیم الذي تنبأ بالتفصیل عن ملوك وممالك حدد بعضها باالسم مثل فارس والیونان.  

الذي تمتع بعطیٍة إلهیٍة وحكمٍة سماویٍة وفهٍم فائقٍ .  نبي األحالم والرؤى هو •

ألحداث الخالص ونهایة العالم، وانشغل بأزمنة األمم. لقبه السید المسیح بـ "دانیال النبي"  النبي الذي حدد أزمنة هو •
. وبسبب كثرة نبواته إذ بلغت حوالي الستین كان سفر دانیال أكثر أسفار العهد القدیم قراءة ودراسة )15 :24مت (

 في الكنیسة المسیحیة. 

)، وأیًضا كأحد أحكم 20 ،14 :14  أشار إلیه معاصره حزقیال مع نوح وأیوب كأتقى رجال اهللا (حزرجل الحكمة، •
الرجال. ضرب به الوحي اإللهي المثل في ذلك، إذ قال اهللا لملك صور: "هل أنت أحكم من دانیال؟ سّر ما ال 

. ُوهب عطیة تفسیر األحالم بروح اهللا، وكما یقول الملك الوثني: "إنّي أعلم أن فیك )3 :28حز (یخفي علیك" 
 ). 9 :4روح اآللهة القدوسین وال یعسر علیك سرّ " (دا 

، وأنه هو الذي صمم مبنى برج شوشن المشهور  حاذًقا في المعمار أن دانیال كانیوسیفوسیذكر المؤرخ الیهودي  •
في فارس حیث كان ملوك فارس یقطنون. 
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)، غیر أن األول ُسبي في السبي األول أیام 2-1 :1غالًبا ُولد في أورشلیم، وُسبي إلى بابل مثل حزقیال (
)، إن لم 7 :1 ق.م، والثاني في الغزو الثاني. ُحمل إلى بابل وهو شاب، وكان من سبط یهوذا (606یهویاقیم سنة 

 عاًما 84)، تعلم الكلدانیة مع الثالثة فتیة. یرى البعض أنه عاش حوالي 3 :1یكن من البیت الملكي من نسل داود (
. Ïق.م) 618-534(

أعطاه اهللا حكمة ونعمة فخدم في أیام الممالك: بابل ومادي وفارس. ومع أمانته للملوك بقي أمیًنا هللا ال یأكل 
من األطیاب المقدمة األوثان، ویرفض السجود لعبادة األوثان، وكان شجاًعا في تفسیره الرؤى واألحالم للملوك دون 

مجاملة. 
عاش في أیام تاریخیة حاسمة، فقد عاصر ملوك عظماء مثل نبوخذنصر البابلي وكورش الفارسي. لم یكن 

ممكًنا في أیامه أن یتحدث إنسان مع هؤالء الملوك الجبابرة ولو بشيء من اللطف، أما دانیال الغریب الجنس والمسبي 
فتحدث معهم بصراحة وجسارة مع اتضاع مواجًها الملوك بأخطائهم. 

:   شخصین آخرین یحمالن ذات االسمیذكر الكتاب المقدس
 صم 2()، وُیدعى كیالب في 1 :3 أي 1. دانیال أو دانیئیل أحد أبناء داود من أبیجایل، ُولد في حبرون (أ

3: 3( .
ب. كاهن من عائلة إیثامار رجع مع عزرا وناب عن بیت أبیه، وكان من ضمن الذین ختموا العهد في زمن 

). 6 :10 ؛ نح2 :8 نحمیا (عز

 : وضع سفر دانیال
 لیس ضمن أسفار Masoreticسفر دانیال عند الیهود في النسخة العبریة المعروفة باسم الماسوریتك 

األنبیاء، وٕانما ضمن األسفار الحكمیة (كتوبیم). وكما سنرى في تفسیر األصحاح التاسع أن البعض یرى أن الیهود 
قاموا بنقله من األسفار النبویة إلى الحكمیة ألن السفر ُیعلن بوضوح ودقة عن موعد مجيء السید المسیح وصلبه. 

سواء في إسرائیل أو یهوذا أو حتى  ،كانوا متفرغین للعمل النبوي یرى آخرون أن السبب في هذا أن جمیع األنبیاء  •
في أرض السبي. عاشوا وسط الشعب ویتحدثون مع القیادات الدینیة أو المدنیة أو مع الشعب في شأن توبتهم 

ورجوعهم إلى اهللا؛ أما دانیال النبي فقد انفرد بمركزه في القصر یقوم بدور رئیس وزراء لدى ملوك أممیین. كان 
احتكاكه بالملوك والوالة، ولم یكن له احتكاك بالقیادات الیهودیة الدینیة أو حتى بالوالة على أرض إسرائیل في 

أمور دینیة، لهذا نظر إلیه الشعب كقائٍد في القصر له دوره الفعَّال. 

 غالًبا ما كان األنبیاء یقومون بدور التبكیت على الخطایا على المستوى الشعبي مع القیادات، أما دانیال فلم یكن له  •
هذا الدور. 

 أن دانیال لم یعش حیاة األلم مثل إرمیا وغیره من األنبیاء، وٕانما عاش كأمیر أو Ð یرى البعض من الربیین الیهود •
 :10كرئیس وزراء، بینما في الواقع نراه مضطهًدا كغیره من األنبیاء، عاش في نسك شدید، لم یأكل طعاًما شهًیا (

). كما تعرض لمؤامرات وقدمت اتهامات 27 :8)، وٕاذ كان تحت روح النبوة صار ضعیًفا ونحیًال إلى أیام (3

1 Cf. G. Coleman Luck: Daniel, 1958, p.7. 
2 See Bethany Parallel commentary on the Old Testament, 1985, p. 1764. 
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ضده ألقته في جب األسود. 

 یقدمون سبًبا آخر وهو كتابته في بلد غریب وثني، لكن حزقیال كتب سفره أیًضا في السبي وُحسب مع أسفار  •
األنبیاء. 

.   أحد "عظماء" األنبیاء المؤرخ الیهوديیوسیفوسعلى أي األحوال یدعوه 

 : Îلمن كتب؟
بال شك كان الیهود المسبیون في ذهن دانیال وهو ُیسجل هذا السفر، بجانب الیهود المنتشرون في كل 

موضع. ُكتب السفر لنفعهم كما لنفع األجیال القادمة من الیهود. حتى یترقبوا مجيء المسیا المخلص. وأیًضا ُكتب لنا 
نحن المؤمنین لنفعنا الروحي ولترقب مجيء السید المسیح األخیر واالستعداد له. ولعل هذا السفر أیًضا ُكتب لنفع 

البابلیین أنفسهم.  

 : سماته
. هذه الكلمة apocalyptic "أبوكالبسیس" ُیعتبر سفر دانیال مثل سفر الرؤیا من األدب الرؤیوي أو .1

"رفع الحجاب". هو سفر رؤیوي نبوي أخروي سلوكي روحي، یقدم لنا صورة حیة للحیاة  معناها "إعالن" أو "كشف" أو
اإلیمانیة العملیة مع ترقب للحیاة األخرى. 

 هذا السفر في مجمله هو إعالن عن قوة اهللا وحكمته في ضبط العالم حتى نهایة األزمنة لتحقیق خطة .2
إلهیة. فالسفر لم ُیقدم لنا عرًضا لحیاة دانیال، وال لتاریخ إسرائیل أثناء السبي وال تاریخ السبي البابلي، إنما ُیقدم لنا 

قدرة اهللا الفائقة في قیادة كل قوى الطبیعة وتاریخ الشعوب وقدرات الملوك لتحقیق خطة إلهیة لخالص شعبه ومؤمنیه، 
 مرة في هذا السفر. 57" مملكةلذلك تكررت كلمة "

 في األصل استخدم سفر دانیال لغتین: اآلرامیة وهي اللغة التي كان یستخدمها البابلیون بكونها لغة .3
 (تكملة دانیال). وقد استخدم 14 ،13دولیة، والعبریة التي كان یستخدمها الیهود، بجانب الیونانیة في األصحاحین 

دانیال اآلرامیة حین كان یوجه حدیثه إلى البابلیین أو یسجل ما قاله البابلیون. لكن حین یوجه الحدیث إلى الیهود 
عن مدى اهتمام دانیال بالدقة، فلم یشأ ترجمة ما كان یتحدث به مع البابلیین أو ما  فیستخدم العبریة. هذا یكشف

نطقوا به.  
مع كتابته بأكثر من لغة واحتوائه لتاریخ ونبوات ورؤى جاء السفر یحمل وحدة عجیبة في الهدف وتناغًما في 

؛ والنبوات الواردة 7  مع الوحوش المذكورة في أصحاح 2الفكر. على سبیل المثال  یتفق التمثال الوارد في أصحاح 
 .12-7في األصحاحات 

؛ خاصة والتشبیهات الواردة في سفر دانیال لصور استخدم السید المسیح وتالمیذه ورسله الكثیر من ا.4
فیما یتعلق باألزمنة األخیرة.  

 : غایته والفكر الالهوتي في سفر دانیال
. كانت مملكتا إسرائیل ویهوذا قد انحرفتا تماًما نحو العبادة الوثنیة، وجاء سبیهما بواسطة أشور وبابل 1

1 Cf. Baker’s Pictorial Introduction to the Bible, 1967, p. 196. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 في المسكونة كلها، یجب أن یخضع الكل  إله واحدلتأدیبهما. لذا ُیقدم سفر دانیال درًسا واضًحا، وهو تأكید أنه یوجد
له في والء حقیقي، وأنه من الغباء أن یتعبد أحد لألوثان، أو یعتمد على قوي وثنیة، أو حكمة وثنیة. وٕان كان العالم 

یطلب من المؤمنین عدم الوالء له لكن المؤمنین في شجاعة یرفضون ذلك.  
، لیس شيء مخفي عن عینیه، یسبق فیرى أحداث التاریخ كلها، وهو الذي اهللا هو سید التاریخ وملك الكون

ُیوجه الممالك الوثنیة مع تقدیره للحریة اإلنسانیة. لیس شيء ما یحدث في العالم مصادفة أو بغیر توجیه إلهي. وقد 
).  26 :6؛ 37 :4؛ 47 :2سجل لنا السفر اعتراف ملوك وثنیین عظماء لسلطان اهللا على كل البشر في كل جیل (

 :2)، ورب الملوك (36 :11؛ 47 :2)، إله اآللهة (44 :2) وٕاله السماء (37 :4اهللا هو ملك السماء (
 :3). الرب الوحید المجید في المسكونة (11 :8). وهو رئیس الجیش الخفي (12 :2)؛ یعزل ملوًكا ویقیمهم (47
).  33 :4). ُسّلطانه إلى جیل فجیل (4 :9)، العظیم والمخوف (45

 :2)، وواهب الحكمة والمعرفة (47 :2اهللا ُیعلن ألتقیائه عن حكمته الخفیة وقدرته. هو معلن األسرار (
12  .(

). ملكوته یتحدى 4 :9)، حافظ العهد (27 :7)، ُیقیم مملكته األبدیة في قلوب البشر (29 :3 (المخلص
).  37 :11)، هو إله آبائنا (14 :7الزمن (

:  ضعف اآللهة الوثنیة وفشلهامقابل هذا یعلن السفر 

.  )2 ص(عجزت عن كشف الحلم للمجوس والسحرة  •

.  )3 ص(عجزت عن حرق الثالثة فتیة في أتون النار  •

.  )4 ص(عجزت عن إنقاذ نبوخذنصر من طرده لیعیش كحیوان البریة یأكل الحشائش  •

.  )6 ص(عجزت عن إثارة األسود الجائعة اللتهام دانیال النبي  •
 :2)، یصیر جبًال یمأل كل األرض (35 :2 بكونه الحجر المقطوع بغیر یٍد ( ُیقدم لنا السید المسیح.2

35  .(
 :8)؛ رئیس الرؤساء (14 :7)؛ رب مملكته (3 :7)؛ ابن البشر (9 :7)؛ قدیم األیام (25 :3وهو ابن اهللا (

).  11-9 :2؛ في 33: 32؛ لو 14 :7). ملكوته جامعي وأبدي (25 :9)، المسیا (24 :9)؛ الكلي القداسة (25
 یظهر السید ما دام هذا السفر هو سفر عمل اهللا المستمر في العالم كله وسط التیارات الصعبة، لهذا

: [ال یظهر القدیس إیرینیؤس حسب احتیاجاتنا، لمساندتنا وبنیاننا. یقول المسیح في هذا السفر تحت أشكال كثیرة
لمن یروه بشكٍل واحٍد وال بسمٍة واحدٍة، إنما حسب أسباب ظهوره واآلثار المرجوة من ذلك حسب تدبیره، كما ُكتب في 
دانیال. فقد رآه من هم حول حنانیا وعزریا ومیشائیل حاضًرا معهم (مع الفتیة الثالثة) في أتون النار، في االحتراق، 

)، 45 :2). مرة أخرى ظهر كحجٍر مقطوع من جبل ال بیدین (دا 25 :3وكما قیل: "منظر الرابع شبیه بابن اهللا" (دا 
یضرب كل الممالك المؤقتة ویزیلها بعیًدا، ویمأل كل األرض. رآه نفس الشخص ابن اإلنسان قادًما على سحاب 

السماء، مقترًبا من القدیم األیام، یستلم منه كل سلطان ومجد وملكوت، وقد قیل إن "ُسّلطانه سلطان أبدي ما لن یزول 
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. ]Ï)14-13 :7وملكوته ما ال ینقرض" (دا 
 وبهذا یهیئ للتجسد  تكریمه لإلنسانیظهر الكلمة قبل التجسد في األصحاح السابع، ویتشبه باإلنسان لیعلن

اإللهي.  
وأیًضا لصلبه كما تحدث عن مجیئه   محدًدا موعًدا لمیالدهتحدث هذا السفر عن مجيء السید المسیح،

)؛ وعن 26-20 :9؛ وأیًضا عن خدمته على األرض (الثاني وما یسبقه من ضیقة عظیمة یثیرها ضد المسیح
: [أود أن تعلیقات على دانیال" في مقدمة كتابه "القدیس جیروم). یقول 36 :18 ؛ یو45-44 :2مملكته الروحیة (

. ]Ðأؤكد في مقدمتي هذه الحقیقة، وهي أنه لیس من األنبیاء من تحدث بخصوص المسیح بوضوح كما فعل دانیال
 الوهیهم. إذ أشار هذا السفر عن دور السید المسیح وحدد زمن مجیئه، لهذا استخدم الكلمة العبریة "3
Elohim" عن اهللا. ولما كانت "im ُتشیر إلى الجمع، فمع تأكید وحدانیة اهللا، بالهوت واحد وطبیعة واحدة لكنه "

ثالوث، ألن المسیا هو األقنوم الثاني المخلص للبشریة.  
) هو اللقب المحبوب لدى السید 14-13 :7 الذي ورد في رؤیا دانیال األولي (لقب "ابن اإلنسان"كان 
). 96 :22؛ 27 :21؛ لو 62 :14؛ مر 26 :13؛ مر 24 :26؛ 30 :24المسیح (مت 

"، وُیطابق ذلك معنى اسم "دانیال" وهو: "اهللا دیان". بر اهللا لشر الوثنیة إدانة. عالج هذا السفر موضوع "4
لقد دان هذا السفر: 

. )1 ص(العادات الوثنیة * 
 .)2 ص(* الفلسفة والحكمة الوثنیة 

). 3* الكبریاء الوثني (ص 
). 4* العبادة الوثنیة (ص 

). 5* الرجاسات الوثنیة (ص 
). 6ص االضطهاد الوثني (* 

). 8-7* الصراعات الوثنیة بین الممالك (ص 
لم یدن دانیال بالهجوم على العالم الوثني، لكن حیاته التقویة غلبت الشر وأدانته. كذلك بتفسیره الرؤى 

واألحالم أعلن أن اهللا ُیدین الممالك الوثنیة بظهور المسیَّا لیملك روحًیا على القلوب. 
. أوضح هذا السفر أن رجال اهللا المطیعین لوصیته یتمتعون باآلتي: 5

). 49-48: 2؛ 20، 9: 1أ. النجاح في العالم (
). 47، 22، 19: 2ب. معرفة األسرار اإللهیة (

). 25: 3ج. التعزیة بحضرة اهللا وسط الضیق (
). 37-30: 4د. الشهادة ضد الشر (

إنهم یحتملون اآلالم بصبر وفي والء هللا، وذلك خالل قداسة حیاتهم ونقاوة قلوبهم. 
غایته أن ُیعلن لنا عن السید المسیح أنه ذاك الذي على صورته نتشكل، والذي في ملكوته نضيء كضیاء 

1 Adv. Haer. 4:20:11. 
2 PL 25:61. 
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. Ïالجلد
 لكن التاریخ یكشف على المدى البعید عدله وحكمته الفائقة. اهللا ُیهاجم العالم العدالة اإللهیة،. كثیًرا ما 6

هو سید التاریخ، یستخدم حتى المقاومین له لتحقیق أغراضه اإللهیة المقدسة. 
 بینما كان دانیال في السبي إذا باهللا یعلن له عن اهتمامه الخاص بالكنیسة ورعایته من جهة الكنیسة:. 7

لها: 
 عاًما، فإنه یجب أن ینتظر سبعة في سبعین من السنوات لیرى 70أ. إن كان قد سمح لشعبه بالسبي لمدة 

عودته من سبي الخطیة بمجيء المسیا. لم یكن هذا السبي الزمني إالَّ الكتشاف سبي أخطر یمس أبدیة اإلنسان، 
فیشتهي عودة أعظم بخالص اهللا األكید. 

 عاًما من السبي، جاءت الرؤى تؤكد أن 70ب. إذ كان البعض یسخرون بالمؤمنین الذین صدقوا العودة بعد 
أحزاًنا كثیرة تنتظر الكنیسة قبل مجيء المسیَّا وبعده عبر األجیال، حتى یتهیأ كل مؤمن لملكوت المسیح السماوي. 

لقد أوضح السفر بقوة أن اهللا ضابط التاریخ، حتى في لحظات تأدیب المؤمنین، إذ یسمح بهذا بهدف أبدي. 
لیس شيء یحدث مصادفة، لكن اهللا یرعى كنیسته لیدخل بها إلى األمجاد السماویة. 

ج. یصف السفر مجيء المسیا وما یتبع هذا من إبطال حرف الناموس وظالله، إذ یحل ویتمتع المؤمنون 
بالروح. 

د. من جهة العالم، قد یظن بعض الجبابرة أنهم بقوتهم وجبروتهم ُیسیطرون على التاریخ، فیقاومون اهللا 
ویضطهدون شعبه، لكن اهللا یقیل ملوًكا من عروشهم في الوقت المناسب. لقد تنبأ عن كنیسة العهد الجدید كمملكة 

روحیة أبدیة، تسحق ممالك العالم بمسیحها، الحجر المقطوع بغیر یدین، الذي یمأل األرض كلها. هكذا رفع اهللا فكر 
دانیال لیدرك أن الكنیسة ال ترتبط بشعٍب معیٍن، بل تحتضن كل الشعوب، بل تحتضن العالم كله، لتقدمه لمسیحها في 

مجیئه الثاني كواكب مجیدة. 
تكشف النظرة السریعة لألحداث عن سلطان الشر في العالم، لكن إذ تنفتح البصیرة ندرك أن قوى الشر تزول 

حتًما لُتعلن مملكة اهللا األبدبة. 
تعامل دانیال مع كثیرین من المالئكة، خاصة رئیس المالئكة جبرائیل والذي ذكر اسمه ألول المالئكة: . 8

: 7مرة في الكتاب المقدس. یظهر في هذا السفر أن ألوف ألوف المالئكة تخدم اهللا، وتقف بین یدیه ربوات ربوات (
). المالئكة أرواح خادمة للعتیدین أن یرثوا الخالص. فنرى ابن اإلنسان یطلب من رئیس المالئكة جبرائیل أن 10

یشرح الرؤى للنبي. 
الكشف عن العالم السمائي فیما وراء الطبیعة المادیة، جعل بعض النقاد المتحررین الذین ال یؤمنون 

باألرواح یزعمون أن ما وصفه دانیال في سفره ما هو إالَّ انعكاس لألفكار الیهودیة التي كثرت في فترة ما بعد السبي 
بكثرة. وقد زعموا أن هذه األفكار لم تكن بهذا الوضوح في بقیة أسفار العهد القدیم األخرى واألقدام! 

ُیرد على ذلك أن لكل سفر طبیعته الخاصة من حیث مضمونه وظروف وزمن كتابته. ُكتب سفر دانیال في 
األیام األخیرة للعهد القدیم وكان من الطبیعي أن یتكلم عن األخرویات والعالم السماوي، مثله في ذلك سفر الرؤیا الذي 

هو آخر أسفار العهد الجدید والذي ركز على عمل المسیح في السماء والعالم المالئكي واألخرویات. كما أن سفر 

1 Boyd's Bible Handbook, p. 397. 
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دانیال كتب في ظل السبي البابلي وفي ظروف عانى فیها الشعب من الشتات والغربة والعیش في ظل عبودیة ال 
ُیماثلها في تاریخهم القدیم سوى العبودیة في مصر، ومن الطبیعي في مثل هذه الظروف یكشف اهللا عن العالم 

المالئكي األفضل وقدرته غیر العادیة وعمله لصالح شعبه واقتراب موعد المسیا الفادي، ابن داود الذي سیجلس على 
كرسیه إلى األبد، لیعلن عن سموه الفائق وأنه هو رب السموات واألرض وخالق الكون، وأنه لم ُیهزم كما تصور 

الوثنیون كما أنه لن یتركهم إلى األبد. 
المالئكة أو الكائنات السمائیة مذكورون في كل أسفار الكتاب المقدس بعهدیه، لكن الحدیث عنهم بصورة 

رؤیویة أخرویة في سفر دانیال في العهد القدیم وسفر الرؤیا في العهد الجدید، جاء بسبب طبیعة السفرین ونوع الوحي 
فیهما؛ إذ یتحدثان عن األیام األخیرة بصفة أساسیة. 

) والدینونة العامة لألبرار واألشرار. 2: 12 تظهر فكرة قیامة األجساد بوضوح (القیامة:. 9
بخصوص عقیدة القیامة من األموات یعترض بعض النقاد المادیین ویقولون إن هذه العقیدة لم تكن معروفة 
في القرن السادس ق.م. ویعتبرون ذلك دلیًال على كتابة السفر متأخًرا في عصر المكابیین، وقد فات هؤالء النقاد أن 

العهد القدیم یتكلم من قبل دانیال النبي بعدة قرون عن إمكانیة قیامة الموتى من خالل بعض األشخاص الذین أقامهم 
)، والذي صلى أن یرجع نفس 21-20: 17 مل 1اهللا بواسطة األنبیاء مثل إقامة إیلیا النبي البن أرملة صرفة صیدا (

 مل 2الولد إلیه، ویقول الكاتب: "فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش"، وكذلك إقامة الیشع النبي البن المرأة الشونمیة (
). وفوق الكل قول اهللا لموسى إنه "إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله یعقوب" مما یدل على أن هؤالء البطاركة، 32-39: 4

كما قال السید المسیح، أحیاء عند اهللا بأرواحهم. 
یؤكد الكاتب المقدس حقیقة وجود الروح بعد موت الجسد وفنائه إذ یقول أیوب "وبد أن یفنى جلدي وبدون 

)، أما عن القیامة من الموت یقول إشعیاء النبي "تحیا أمواتك تقوم الجثث، استیقظوا 26: 19جسدي أرى اهللا" (أي 
)، ویقول هوشع النبي "من الهاویة أفدیهم من الموت أخلصهم. أین آباؤك یا موت 9: 26ترنموا یا سكن التراب" (إش 
)، وفي رؤیا حزقیال النبي ُیقدم الصورة التالیة للقیامة من األموات: "وكانت علّي 14: 13أین شوكتك یا هاویة" (هو 

ید الرب فأخرجني... وأنزلني في البقعة وهي مآلنة عظاًما... فقال لّي تنبأ على هذه العظام... فتنبأت كما ُأمرت... 
وٕاذا رعش فتقاربت العظام... وٕاذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد علیه... فدخل فیها الروح فحیوا وقاموا على 

. Ï)10-1: 37أقدامهم جیش عظیم جًدا جًدا" (حز 
 ُیعرف هذا السفر بسفر المعرفة اإللهیة. فقد تحدى دانیال بهذه المعرفة كل حكمة المعرفة اإللهیة:. 10

الكلدانیین والسحرة والمجوس هذه التي تدربوا علیها خالل الدراسة وحدها. أما معرفة دانیال فهي هبة إلهیة ُتعطي 
للنفوس النقیة المجاهدة، التي تلتحق باإلیمان العلمي الحّي في مدرسة األلم... حتى في یوم الرب العظیم یمجد اهللا 

: 12). یعدنا اهللا بالمعرفة المتزایدة، "والمعرفة تزداد" (3: 12أصحاب المعرفة: "الفاهمون یضیئون كضیاء الجلد" (
4 .(

شخصیة دانیال : 
في افتتاحیة هذه المقدمة تحدثنا عن دانیال بكونه النبي المنشغل باإلدارة دون مزٍج بینها وبین العمل 

Ï  69القس عبد المسیح بسیط أبو الخیر: اعجاز الوحي والنبواة في سفر دانیال، ص .
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الروحي، والرائي المحبوب الذي یكشف له اهللا عن أسراره، وأب التاریخ األممي، ونبي األحالم والرؤى، واآلن أود أن 
ُأقد خطوط عریضة لهذه الشخصیة التقیة التي نكتشفها بأكثر وضوح خالل دراستنا للسفر: 

. یتحدى دانیال المذلة والصعوبات، وال ینحني للترف والتدلیل. لقد عاش في وسط القصر كرجل آالم من 1
أجل أمانته هللا ولخالص اخوته، لهذا لم تكن السماء ببعیدة عنه. إذ هي قریبة من الذین یتأملون فیها ویتألمون ألجلها. 

. آمن أن كل سلطة هي ن ید اهللا، وأن اهللا ُیحرك التاریخ كله، وهو یهب النصرات ویسمح بالهزائم. 2
. دانیال رجل الدولة القائم بمهام رئیس الوزراء هو نفسه القائم باعمال اهللا في آن واحد. لم یتغیر وهو في 3

الجب بین األسود عنه وهو في القصر یخضع له كل رجال الدولة. 
ُیمثل دانیال النبي صورة حیَّة للمؤمن الحقیقي، الذي یعمل في سن الشیخوخة بذات الروح التي كان یعمل 

بها وهو شاب. یعمل وهو رئیس عام إلدارة أعظم مملكة في ذلك الحین بذات الروح التي كان یعمل بها وهو خادم في 
القصر كمبتدئ. 

لم یعتز دانیال باللقب البابلي الذي أعطاه إیاه الملك والذي كان له كرامته في كل الدولة إنما استخدم اسمه 
العبراني في كل السفر عالمة اعتزازه بعالقته بشعبه المسبي. 

اتسم بالذكاء الُمفرط منذ صباه وقدراته الموهوبة، وقد أعطاه اهللا نعمة لیحتل مركًزا مرموًقا في القصر أثناء 
فترة السبي لیكون شاهًدا أمیًنا هللا في معقل الوثنیة في ذلك الحین. لقد تشبه بیوسف الذي أقامه اهللا في بدء تاریخ 
الشعب كرجل ثاٍن في قصر فرعون لیشهد بأمانته إللهه، بینما ُأقیم دانیال في القصر البابلي في أواخر عهد هذا 

الشعب لیقوم بذات الدور. 
. كان دانیال أمیًنا في حیاته الخاصة وفي عبادته كما في عمله لیومي. 4

فمن جهة حیاته الخاصة كان حازًما مع نفسه في تحقیق هدفه: "فجعل في قلبه أنه ال یتنجس بأطیاب الملك 
). كان ودیًعا متضًعا 5-4: 2)، وشجاًعا بال خوف كحكیم (1). كان أمیًنا كقدیس (ص 8: 1وال بخمر مشربه" (

للغایة یعترف دوًما بخطایاه أمام اهللا وأمام نفسه، جریًئا وشجاًعا ال یهاب أباطرة أو ُوالة. بوداعة غلب األسود، 
وبحكمته كسب الكثیرین. 

). 3: 9ومن جهة عبادته فكان حاًرا بالروح في صلواته وتضرعاته التي قدمها بالصوم والمسح والروماد (
 كمثاٍل عملي للمثابرة في حیاة الصال، إذ یقول: [كیف استحق أن أكون في صحبة القدیس باسیلیوس الكبیریقدمه 

]. Ïدانیال إن لم اطلب اهللا بمثابر دائمة وبابتهال مملوء غیرة؟
ومن جهة عمله الیومي، كرجل دولة لم یكن متآمًرا وال وصولًیا بل رجل اهللا الحكیم. بال شك كانت له 

ضعفاته لكنه ُیحسب بال لوم، لم یستطیع ألّد أعدائه أن ینطقوا بكلمة ضده، ولم یذكر الكتاب المقدس عنه خطأ معیًنا. 
"ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا یطلبون علة یجدونها على دانیال من جهة المملكة فلم یقدروا أن یجدوا علة وال ذنًبا ألنه 

). كما قال للملك: "ألنّي ُوجدت بریًئا قدامه وقدامك أیًضا أیها الملك لم 4: 6كان أمیًنا، ولم ُیجد فیه خطأ وال ذنب" (
). 22: 6أفعل ذنًبا" (

دانیال الذي كرمه أهل األرض فصار رجل دولة بیده أسرار ممالك تسیطر على العالم، جعله اهللا سفیره وقدم 
له أسراره اإللهیة وكشف له عن تاریخ دقیق لنهایة العالم. 

1 The Long Rules: Preface. 
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، الطوباي والقدیس والبار والشاهد للمسیح على سفر دانیال دعاه هیبولیتس الرومانيفي تعلیق القدیس 
فمن كلماته عنه: 

[إننّي ُأباشر حمل الشهادة لذلك الرجل القدیس والبار، النبي والشاهد للمسیح، الذي لیس فقط أعلن عن رؤى 
نبوخذنصر الملك في تلك األیام، وٕانما أیًضا درب بنفسه الفتیة الذین لهم فكر مشابه لفكره، ُمقیًما شهوًدا أمناء في 

]. Ïالعالم
كان شاهًدا أمیًنا هللا، ترك أثًرا عمیًقا في حیاة الملك الوثني الذي انجذب إلى اهللا وأعلن إیمانه به، قال عنه 

)، وقال له بیلشاصر آخر ملوك 9: 4نبوخذنصر: "إنّي أعلم أن فیك روح اآللهة القدوسین وال یعسر علیك سر" (
). قیل أیًضا عنه: "فیه روح 14: 5بابل: "قد سمعت عنك أن فیك روح اآللهة وأن فیك نیرة وفطنة وحكمة فاضلة" (

). وذكر في سفر حزقیال كأحد األبرار الثالثة: "نوح 4-3: 6فاضلة، وكان أمیًنا ولم یوجد فیه خطأ وال ذنب" (
). وعندما وبخ اهللا ملك صور قال: "ها أنت أحكم من دانیال، سّر ما ال یخفي علیك" 14: 14ودانیال وأیوب" (حز 

). 3: 28(حز 
. لم ُیعَط لدانیال أن یفهم كل ما قدمه اهللا له من رؤى، "ألن األقوال مخفیة ومختومة إلى وقت النهایة" 5

). وقدر ما 13: 12)، ویقول الرب: "أما أنت فأذهب إلى النهایة فتستریح وتقوم لقرعتك في نهایة األیام" (9: 12(
تقترب النهایة یلزمنا أن نتیقظ لندرك بعض أسرار سفر دانیال. 

. إذ نعیش كدانیال ورفقائه نستعد للدخول مع مسیحنا في مجده یوم ظهوره: "وتكونون حیث أكون أنا". 6

سفر دانیال ورؤیا یوحنا : 

 ُیدعى سفر دانیال: "رؤیا العهد القدیم، بینما ُیدعى رؤیا یوحنا "رؤیا العهد الجدید". •

)، 22: 9؛ 16: 8؛ 16: 7كما رافق مالك - غالًبا رئیس المالئكة جبرائیل - دانیال النبي لیفسر له أكثر الرؤى ( •
 هكذا كثیًرا ما رافق مالك یوحنا الحبیب لُیمارس نفس العمل.

-13: 7) اللقب الذي ورد في دانیال (14: 14؛ 13: 1استخدم سفر الرؤیا لقب "ابن اإلنسان" عن السید المسیح ( •
14.( 

). وُدعي القدیس یوحنا الحبیب 19، 11: 10؛ 23: 9 "الرجل المحبوب" ثالث مرات (المالكُدعي دانیال بواسطة  •
 ).20، 7: 21؛ 2: 20؛ 26: 19؛ 23: 11"التلمیذ الذي كان یسوع یحبه" خمس مرات (یو 

 ).9: 1كتب دانیال  السفر وهو أسیر في بابل، وكتب القدیس یوحنا رؤیاه وهو في األسر في جزیرة بطمس (رؤ  •

سفر دانیال هو السفر الخاص بغلبة مملكة المسیح على اإلمبراطوریات األربع كما هو سفر أخروي، وسفر الرؤیا  •
 هو سفر الكنیسة المتألمة في العالم والمنتصرة التي تترقب مجيء مسیحها... وهو أیًضا سفر أخروي.

؛ 4: 10؛ 5یكشف السفران عن ختوم یفتحها الرب لیعلن أسراره لخائفیه... لكن تبقى بعض األسرار مختومة (رؤ  •
 ).4: 12؛ دا 4: 22

1 ANRrs., vol. 5, p. 177. 
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) بنفس الوصف الذي 14: 1 وصف القدیس یوحنا في رؤیا شخص السید المسیح بأن رأسه وشعره أبیضان... ( •
 ).9: 7قدمه دانیال النبي (

، 2: 4؛ رؤ 10-9: 7تشابه السفران في وصفهما للعرش اإللهي وحوله ربوات ربوات وألوف ألوف من المالئكة ( •
 ).11: 5؛ 9

 ).20: 9) بنفس السبب الذي به أدان البعض في سفر الرؤیا (23-22: 5أدان اهللا في دانیال بیلشاصر ( •

)، وهو 6-5: 10رأى القدیس یوحنا رجًال واقًفا على البحر یرفع یده إلى السماء ویقسم بالحّي إلى أبد اآلبدین (رؤ  •
 ).7: 12ذات المنظر الذي رآه دانیال (

: 11 یوًما). (رؤ 1260تحدث كل من السفرین عن مدة الزمان والزمانین والنصف زمان (ثالث سنوات ونصف أو  •
 ).7: 12؛ 25: 7؛ دا 6: 12، 3

 ).10: 8) یشبه ما ورد في دانیال (4: 12تصویر إبلیس بتنین ذنبه یجر ثلث نجوم السماء ویطرحها إلى األرض ( •

 حدیث السفرین عن ضد المسیح متطابق. •

). 10: 7؛ دا 12: 20وصف السفرین لیوم الدینونة وفتح األسفار متشابه (رؤ  •

دانیال بین األنبیاء الكبار : 
. تهتم أسفار األنبیاء الكبار (إشعیاء، حزقیال، إرمیا، دانیال) بالكشف عن شخص الملك، بینما أسفار 1

األنبیاء الصغار (اإلثنا عشر) فتهتم بالكشف عن الملكوت، وٕان كان یصعب فصل المسیَّا الملك عن مملكته أو عن 
كنیسته التي هي جسده. 

. مارس اثنان من األنبیاء الكبار خدمتهما النبویة في أرض الموعد، هما إشعیاء الرجل األرستقراطي، 2
وٕارمیا الكاهن الریفي المتوقف عن العمل الكهنوتي. ومارس االثنان خدمتهما في أرض السبي، أحدهما وسط الشعب 
على ضفاف نهر خابور (حزقیال) وهو كاهن متوقف عن عمله واآلخر في بالط بابل رجل الدولة. یرى یوسیفوس 

المؤرخ أن والدیه شریفان من أصل ملوكي. هكذا تجري كلمة اهللا إلى كل إنساٍن أینما وجد، وفي كل األوساط. 
الذي ُیقیم مملكته وسط البشریة. صورة حیَّة متكاملة عن شخصیة الملك الروحي لقد قدم األنبیاء الكبار 

 عاش في أیام ازدهار یهوذا، لذا رفع قلوبنا إلى العرش اإللهي لنرى أن سّر ازدهارنا الحقیقي هو فإشعیاء
الشركة في األمجاد السماویة خالل النعمة اإللهیة.  

 أواخر ملوك یهوذا حیث امتأل كأس الشر، فجاء ُیعلن كراهیة اهللا للخطیة، ُمؤكًدا تسلیم اهللا إرمیاوعاصر 
شعبه ومدینته وهیله لألعداء من أجل التأدیب.  

مجموعة من المسبیین في بابل الذین لم یتأدبوا بالرغم من قساوة الغربة وحرمانهم من خدمة حزقیال وخدم 
الهیكل. وقد ُحرم هو نفسه ككاهن من هذا العمل، لذا دخل به الرب إلى الهیكل العهد الجدید لیرى مجد بیت الرب، ال 

في حرف الناموس الموسوي وٕانما في نزول المسیا إلى العالم لُیقیم هیكًال جدیًدا بإمكانیات إلهیة فائقة.  
 فخدم في قصر بابل حیث أعظم دولة في ذلك الحین، وبات األمر كما بال رجاء في عودة دانیالأما 
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الشعب إلى وطنه وٕالى هیكل اهللا المقدس والذبیحة، لذا جاءت نبوته تتحدث عن مملكة اهللا الروحیة المستمرة بالرغم 
من مقاومة األمم (بابل، مادي وفارس، الیونان، الرومان). هذه المقاومة لن تتوقف حتى یأتي ضد المسیح الذي یظن 

أنه قادر على نزع مملكة المسیَّا تماًما، فإذا به ینهار ویملك الرب مع قدیسیه في السموات أبدًیا.  
 

 
 

تاریخ الكتابة  
موضوع اإلعالن 

  إشعیاء

أثناء مجد یهوذا  
مجد اهللا 

  إرمیا

آخر أیام یهوذا  
مقومة اهللا للخطیة 

 حزقیال

بین المسبیین  
* شخص اهللا  

* یعلن عن ذاته  
* یخدم اإلنسان 

  دانیال

في قصور الملوك  
اهللا ضابط التاریخ 
كل األمم بین یدیه 

 : محتویاته
جاء السفر یحمل اتجاًها تاریخًیا نبوًیا بخصوص العالم األممي من عصر نبوخذنصر حتى مجيء ضد 

.  Ïالمسیح وٕالى نهایة العالم
ینقسم السفر إلى قسم تاریخي ال یخلو من رؤى ونبوات، وقسم نبوي رؤیوي ال یخلو من جوانب تاریخیة.  

).  6-1أوالً : القسم التاریخي (لیلة تاریخیة) (ص 
ُیمثل هذا القسم لیلة تاریخیة مظلمة بالفساد مع العنف، خاللها تقوم إمبراطوریة على أنقاض إمبراطوریة، 
والكل یقاوم عمل اهللا، لكن اهللا الذي یسمح للشر أن یتسلط إلى حین ُیدینه بكل وسیلة من أجل القلة المختارة. وقد 

جاءت هذه االصحاحات التاریخیة ُتدینه.  
).  1. نسك دانیال ُیدین الترف الوثني  (ص 1

 الفتیان المؤمنون وأطایب الملك. 
).  2. حكمة دانیال السماویة ُتدین حكمة العالم (ص 2

تمثال نبوخذنصر العظیم.  
).  3. شجاعة الفتیة المسبیین ُتدین نار الظلم (ص 3

الثالثة فتیة في أتون النار.  
).  4. عفة نفس دانیال ُتدین إمكانیات نبوخذنصر (ص 4

تأدیب نبوخذنصر المتكبر.  
).  5. نقاوة دانیال ُتدین دنس بیلشاصر  (ص 5

بیلشاصر والكتابة الخفیة.  
).  6. أمانة دانیال ُتدین الظلم   (ص 6

دانیال في جب األسود.  

).  12-7ثانًیا: القسم النبوي الرؤیوي (نهار نبوي) (ص 

1 Boyd's Bible Handbook, p. 307. 
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یحمل هذا القسم رؤى نبوات مشرقة تبعث الرجاء وسط الضیق واأللم، حتى یجتاز المؤمنون العالم إلى شركة 
المجد السماوي.   

. فكما Ïقدمت نبوات زمنیة هامة تحدد میالد السید المسیح، وتاریخ صلبه، وأیًضا أحداث انقضاء الدهر
تحدث عن تأسیس مملكة السید المسیح أوضح مقاومة عدو الخیر لها، خاصة في األیام األخیرة بظهور ضد المسیح. 
كما تنبأ عن مجيء السید المسیح الثاني ومجد القدیسین األبدي ودینونة األشرار. وُیضیف إلیها البعض خراب الهیكل 

على ید تیطس الروماني. هذا بجانب النبوات الخاصة بتاریخ الیهود واإلمبراطوریات األربع، أي البابلیة والفارسیة 
الذي وهبه اهللا أن ینطلق "نبي األزمنة األخیرة"، (مادي وفارس) والیونانیة والرومانیة في شيء من التفصیل. لقد ُدعي 

قلبه ال لیرى أحداث العالم المقبلة فحسب بل یعبر إلى ما وراء التاریخ لیتأمل األبدیة. بهذا تحقق القول اإللهي "ّسر 
اهللا لخائفیه".  

. الوحوش األربعة والقرن الصغیر.  7
. الكبش والتیس.  8
. سبعون أسبوًعا.  9

. رؤیة مجد اهللا.  10
. نبوات عن فارس والمملكة الیونانیة ونهایة العالم.  11
. الضیقة العظیمة والقیامة.  12

 من األسفار القانونیة الثانیة).  14، 13ثالثًا: تتمة دانیال (الفصالن 
یمكن أیًضا تقسیم السفر إلى إربعة أجزاء:  

].  1. لمحة عن شخصیة دانیال [ص 1
. رؤى الملوك یفسرها دانیال  2

].  4-2* نبوخذنصر   [ص 
].  5* بیلشاصر   [ص 
].  6* داریوس   [ص 

].  12-7. رؤى دانیال یفسرها المالك [ص 3
نترك الحدیث عنها إلى ] (األسفار القانونیة الثانیة). 14-13. تتمة دانیال   [ص 4

حین الحدیث عن األسفار القانویة الثانیة.  

 : Ïدانیال وعلم اآلثار
 أنه یوجد اكتشاف هام جًدا في بابل خاص بخرائب لكلیة ومكتبة Robert T. Boyd. یقول روبرت بوید 1

وبرنامج دراسي لتدریب رؤساء مواطنین على تفسیر األحالم والرؤى. جاء أحد السجالت:  
أ. ُیلقى الجاحدون ألحد اآللهة أحیاء في أتوٍن ناري.  

Ï  1879األنبا دیسقورس األسقف العام: بحث في تفسیر المعادالت الزمنیة التي في سفر دانیال؛ القمص بیشوي كامل: دانیال صیق المالئكة، إبریل. .
2 Boyd's Bible Handbook, p. 311-2.. 
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ب. ُیلقى من ُیمارس عمًال ضد الملك حًیا في جب  أسود.  
. ُاكتشفت سجالت جاء فیها أنه من عادة نبوخذنصر لیس فقط في بابل بل وفي أور الكلدانیین أن یأمر 2

بعبادة التماثیل الضخمة.  
. ُوجد أیًضا في الحفریات األتون وقد ُنقش علیه: "هنا موضع حرق من یجدفون على آلهة الكلدانیین، 3

یموتون بالنار".  
)، بینما وجد لوح من الطین جاء فیه أن 5. جاء في سفر دانیال أن بیلشاصر هو آخر ملوك بابل (ص 4
كان آخر ملوك بابل وقد سمح له الفارسیون أن یعیش متقاعًدا. وقد ظن النقَّاد أن وجود  Nabonidusنابونیدس 

تعارض بین الكتاب المقدس والتاریخ، لكن بالبحث بین مئات األلواح الطینیة ُعرف أن نابونیدس له ابن ُیدعى 
بیلشاصر وقد عینه لیملك موضعه في حیاته. كانت هذه العادة منتشرة في تلك األیام. فعند اقتحام فارس بابل كان 

وتتسلط نابونیدس في أحد قصوره بعیًدا عن بابل بینما سقط بیلشاصر في أیدیهم. ومما یؤكد ذلك قول الملك لدانیال: "
)، أي الرجل الثالث بعد نابونیدس وبیلشاصر. هذا یؤكد دقة ما ورد في سفر دانیال.  16: 5ثالثًا في المملكة" (

. ُوجدت آثار لجب األسود الذي ُألقي فیه دانیال، وعلیه النقش التالي: "الموضع الذي یموت فیه من 5
ُیغضب الملك، حیث تمزقه الوحوش المفترسة".  

. أظهرت الحفریات أنه كان لحائط القصر طلیة رقیقة من الجص المدهون، وبفضل لون الكلس األبیض 6
) "ظهرت أصابع ید إنساٍن 5: 5كان أي شيء داكن یتحرك علیه ُیشاهد بكل جالء. هذا ُیطابق ما ورد في (دا 

.  Ïوكتبت بازاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك"

مناهج التفسیر :  
توجد مناهج كثیرة لتفسیر نبوات دانیال والرؤى الواردة فیه، منها:  

) ُیشیر إلى األربع ممالك 2الذي ساد آباء الكنیسة األولى. یرى أن تمثال الذهب (ص . التفسیر اآلبائي، 1
"بابل؛ مادي وفارس؛ الیونان؛ الرومان". في المملكة األخیرة یختلط الحدید بالخزف إشارة إلى اختالط أمٍم غالبة مع 

) مطابقة لذلك. وٕان العشرة قرون الواردة في هذه الرؤیا إما 7قوة روما الوثنیة. وجاءت رؤیا الوحوش األربعة (ص 
عشرة ملوك أفراد، أو عشر أقسام للملكة الرومانیة.  

وهو یفترض  ، Protestant System وكما یدعوة البعض "النظام البروتستانتي "ضد البابویة"،. التفسیر 2
. أتباع ضد البابویة الحدیثون ُیعالجون موضوع "القرن Ðالبابوي أن دانیال النبي والقدیس یوحنا سبق فتنبأ عن السلطان

 أن "القرن الصغیر" هو دون شك  "Hierophant"في عمله  Bush. یرى األستاذ Ñالصغیر" بكونه البابا الروماني
 وأن الغوصیین وشرلمان قد قاموا بتحقیق دورهم في هذه الرؤیا الهامة. وقد رفض كثیر من Òالسلطة الكنیسة البابویة

. Calvinاخوتنا البروتستانت هذا التفسیر مثل كلفن 
یرون في دانیال نبوات ستحقق في المستقبل.   . التفسیر المستقبلي: 3

Ï  337، ص 4منشورات النفیر: تفسیر الكتاب المقدس، ج .
2 John Calvin: A Commentary on Daniel (Banner of Truth Trust), Oxford 1985, p. 40. 
3 Ibid, p. 42. 
4 Hieraphant, N.Y 1844, p. 109. 
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 Îسفر دانیال والنقاد
 : )Porphyrius (فروفیریوس Porphyryسفر دانیال وبورفیري 

لم یوجد عبر كل القرون صوت واحد حتى القرن السابع عشر ینكر نسبة هذا السفر لدانیال النبي سوى 
-233 وهو فیلسوف یوناني أفالطوني حدیث غیر مسیحي عاش في القرن الثالث (Porphyryصوت بورفیري 

م). وقد رّد علیه القدیس جیروم ومیثودیوس وغیرهما.  304
 في أثینا، ثم ذهب إلى روما وهناك Longinusولد بورفیرى في صور بسوریا، وتتلمذ على یدي لونجینوس 

 الجدیدة الشهیر وتعلم أفكاره، واهتم بالبحث التاریخي والفلسفي. وفي دفاعه األفالطونیةتتلمذ على أفلوطین فلیسوف 
 واألدیان المحلیة وعبادة اآللهة الشهیرة وجد هو وأتباعه من االفالطونیین الجدد أن  polytheismعن تعدد اآللهة 

) 271-268 وأقام هناك إلى فترة قصیرة (Sicily عدوهم األعظم هو المسیحیة والمسیحیین. ذهب إلى سیسلیا
. تصور أنه قادر Ðم) وتعهد مدرسته إلى یوم موته270ألغراض صحیة، ثم عاد إلى روما بعد موت أفلوطین (حوالي 
 Against the مجلًدا بعنوان "ضد المسیحیین 15على استئصال المسیحیة من جذورها. وفي محاولته هذه كتب 

Christians ركز فیها هجومه على أسفار الكتاب المقدس ككل ومن ضمنها سفر دانیال النبي. وقام یوسابیوس ،"
، Òوسقراط Ñالقدیس جیروم كتاًبا، ولألسف ُفقدت هذه الكتب. أشار إلیها 25القیصري بتفنید ما ورد في كتاباته في 

. Ó Philostorgiusوسيوفیلوستورج
هاجم بورفیري هذا السفر بعنٍف، ألنه ال یؤمن بالوحي اإللهي وال بالنبوات أو المعجزات. جاء السفر یتنبأ 

في شيء من التفصیل عن ممالك وملوك حدد بعضهم باالسم. تنبأ عن الفرس الذین لم یكن أحد في عصره یمكن أن 
یتخیل نصرتهم على دولة بابل العظیمة، كما تنبأ عن الیونانیین الذین لم یكن لهم وزن سیاسي في ذلك الحین، وأیًضا 

 عاًما الذي لما جاء إلى أورشلیم ثائًرا على الیهود قدم له رئیس 225عن شخصیة اإلسكندر األكبر قبل مجیئه بحوالي 
الكهنة نبوات دانیال عن نصراته فُذهل وسجد إلى األرض أمام اهللا. ومما أثار الفیلسوف الملحد تحدید دانیال الدقیق 

لموعد التجسد اإللهي وأیًضا التنبوء عن زمن الخراب والضیقة العظیمة وظهور المسیح وقیامة األبرار والدینونة.  
 اإلنجلیزیة، التي دعت إلي اإلیمان بدیٍن Deismفي القرن السابع عشر تغیرت الفكرة بظهور حركة الربوبیة 

طبیعي مبني على العقل وحده، فقبلت وجود اهللا لكنها رفضت اإلیمان المسیحي كما رفضت الكتاب المقدس كإعالن 
في القرن عن اهللا. منذ ذلك الحین إلى الوقت الحاضر یرفض بعض الدارسین المتحررین نسبة السفر إلى دانیال النبي 

 غالًبا ما ، ق.م)164-168 في فترة المكابیین (السادس قبل المیالد، ویحسبونه من وضع القرن الثاني قبل المیالد
ق.م).  Antiochus Epiphanes) 175-163حددوا عصر أنطیخوس الرابع أو "أبیفانوس" 

: Ô Glean L. Archerوكما یقول
 (الذین rationalists [ربما باستثناء إشعیاء ال یوجد في العهد القدیم من یحمل تحدًیا صارًخا للعقالنیین

1 Cf. J.E.H. Thomson, “Daniel” in Pulpit Commentary, p xliii; Robert H. Pfeiffer: Introduction to the Old Testament, 
p. 755 
2 Angelo Di Berardino: Encyclopedia of the Early Church, Oxford 1992, vol. 2, p.704. 
3 De vir illus. 81, Ep. 70 
4 H.E. 3:23 
5 H.E. 8:14 
6 Gleanson L. Archer: Encyclopedia of Bible Difficulties, 1982, p. 282. 
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یعتمدون على العقل وحده مع رفض فكرة الوحي اإللهي) مثل دانیال. فیحوي سفره لیس فقط نبوات على مدى قریب 
)، وسقوط بابل السریع أمام المحاربین من فارس ومادي (أصحاح 4مثل السبع سنوات لجنون نبوخذنصر (أصحاح 

)، مع دقة اإلتقان في هذا التعاقب، 2)، بل ونبوات بعیدة المدى مثل التنبؤ عن الممالك األربع المتعاقبة (أصحاح 5
، واالهتمام بوجه الخصوص على المملكة الثالثة)، والتنبؤ عن مجيء 8-7وتأكید األزمنة األخیرة (األصحاحان 

)، ثم تقدیم عرٍض مفصٍل عن الصراع بین إمبراطوریتي السلوقیین 9المسیح األول، وبنیة السبعین أسبوًعا (أصحاح 
. )]11 والبطالسة وسیرة القرنین الصغیرین (أصحاح

اعتمد النقاد المتحررون على األسانید التالیة: 
فما  بخصوص قیام إمبراطوریات متتالیة دقیقة وعجیبة. النبوات الواردة في السفر أهم أسباب شكهم: أوالً 

 في شيء من التفصیل أعلنه دانیال عن المستقبل كان ُیسجله كمن یعیش فیه وُیسجل تاریًخا كأنه حدث فعالً . فقد تنبأ
عن األحداث خالل الثالثة قرون السابقة لمیالد السید المسیح التي نتحدث عنها في ُصلب التفسیر. ولما جاءت هذه 
النبوات بدقة، تطابق ما كتبه المؤرخون المعاصرون لألحداث ومن بعدهم مثل هیرودت، األمر الذي دفع هؤالء النقاد 

المتحررون أن یدَّعوا بأن السفر قد ُسجل بعد قیام هذه اإلمبراطوریات على أنها نبوات سابقة منسوبة لدانیال. كما 
في الواقع یرفض هؤالء الذین یدعون "متحررین" الكتاب المقدس، بل واهللا ككائن ضابط هاجموا السفر بكل عنفٍ . 

. بهذا الفكر حاول النقاد المتحررون أن ینتزعوا عن كلمة اهللا قدسیتها وٕامكانیاتها للكل، في قبضته أحداث التاریخ
بكونها كلمة إلهیة كاشفة للمستقبل. 

 الذي هاجم المسیحیة كما هاجم الیهودیة والكتاب المقدس Porphyryهذا السبب استخدمه بورفیري 
نه إذ رأى دقة ما كتبه دانیال النبي وقد تحقق عبر التاریخ، األمر الذي ال [إ :القدیس جیرومبعهدیه. وكما یقول 

یستطیع أن ینكره، لجأ إلى االدعاء بأن السفر ُكتب كسجٍل تاریخي بعد أن تمت األحداث؛ فجاء هجوم بورفیري یؤكد 
. ]Ïدقة دانیال

أما عن تقدیم نبوات تاریخیة مفصلة، فهذا لیس بغریٍب عن الكتاب المقدس، فقد تنبأ إبراهیم عن أموٍر تمت 
أحداثها خالل خمسة قرون، إذ یقول له اهللا: "اعلم یقیًنا أن نسلك سیكون غریًبا في أرض لیست لهم وُیستعبدون لهم؛ 
فیذلونهم أربعمائة سنة. ثم األمة التي ُیستعبدون لها أنا ُأدینها؛ وبعد ذلك یخرجون بأمالٍك جزیلةٍ ... وفي الجیل الرابع 

). لقد حمل هذا النص نبوات دقیقة: 16-13 :15یرجعون إلى ههنا، ألن ذنب األموریین لیس إلى اآلن كامالً " (تك 

 عاًما. 400والدة إسحق ابن الموعد، إذ یكون إلبراهیم نسل ُیستعبد في مصر لمدة حوالي  •

في خروجهم یحملون معهم الكثیر.  •

ُیدین اهللا األمة التي استعبدتهم، حیث غرق فرعون وجنوده في بحر سوف.  •

عودتهم إلى كنعان تحت قیادة موسى ویشوع من بعده.  •

هزیمة األموریین أمامهم.  •
تحققت هذه األحداث بكاملها خالل خمسة قرون بعد النبوة.  

1 PG 25:619-620. 
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أما عن سبب تقدیم دانیال تفاصیل أكثر من غیره من األنبیاء فهذا أمر طبیعي إذ اقترب عصر السید 
)، وجاء بأكثر تفصیل في عصر اآلباء إبراهیم 5:3المسیح. فالوعد الذي أخذه أبونا آدم وحواء كان یبدو غامًضا (تك 

. )4 :26؛ 18 :22؛ 18 :18؛ 3 :12تك (وٕاسحق ویعقوب حیث ُوعد إبراهیم: "بنسلك تتبارك جمیع أمم األرض" 
ق.م) حیث نسمع عن المسیا القادم كملك یقاومه الرؤساء، كما  1000ازداد الوضوح في عهد داود النبي (حوالي 

)، وبعد حوالي ثالثة قرون ُیحدثنا إشعیاء النبي عن میالد السید 22یكشف المرتل عن بعض أحداث الصلب (مز 
)، جاء دانیال لیحدد لنا موعد مجیئه 53) ویتحدث عن الصلب كمن ُیعاصره (إش 7-6 :9المسیح من عذراء (إش 

وما یسبقه من صراعات بین الممالك العظیمة الخ. إذن ما جاء في دانیال ینسجم تماًما مع روح الكتاب المقدس 
ووحدته.  

 . الواردة في السفر مثل خالص الثالثة فتیة في أتون النار ودانیال في جب األسود الخالمعجزات: ثانًیا
ولیست إذ یرفض هؤالء النقاد المعجزة وكل ما هو فائق للطبیعة، سواء في سفر دانیال أو غیره من األسفار. إن كان 
سفر دانیال ُیقدم الكثیر من المعجزات، لكنها معجزات هادفة وبناءَّه، ولیَس استعراًضا لقوة اهللا وسلطانه، إنما لتحقیق 
هدف تأدیب اهللا لشعبه بالسبي وهو تحریرهم من العبادة الوثنیة ورجاستها، حتى یلتصقوا به ویتكئوا على صدره ویثقوا 

في عنایته بهم وقدرته وحكمته. كما كتب لنفع البابلیین الذین كان دانیال یعیش في وسطهم. 
 فمن بین هذه المعجزات:  

) لیعلن اهللا للملك المعتز بذاته أنه یضعف أمام حلم بسیط، 2 * كشف حلم نبوخذنصر وتفسیره لدانیال (دا
وأنه اهللا العالم بكل شيء حتى أفكار اإلنسان وأحالمه هو ضابط الكل. 

) یعلن عن حب اهللا الفائق لمؤمنیه، فُیحرك الطبیعة لحسابهم 3 * وفي إنقاذ الثالثة فتیة في أتون النار (دا
حتى ولو بخالف قوانینها الطبیعیة، فیحول أتون النار إلى ندى وموضع راحة. 

) غایته تأكید عمل اهللا الذي ُیحطم الكبریاء لیقیم 4 * طرد نبوخذنصر إلى البریة لیعیش مع الحیوانات (دا
منا نفوًسا مقدسة له لعلها تقترب إلیه وُتشاركه مجده إن أرادت. 

)، غایتها تأكید إدانة الخطیة، فإنه لیس 5 * الكتابة على الحائط أثناء االحتفال بولیمة سمتها الرجاسة (دا
أحد فوق قانون العدالة اإللهیة. 

) یعلن عن رعایة اهللا للمؤمن األمین؛ فُیحول جب األسود الجائعة إلى 6  * إنقاذ دانیال في جب األسود (دا
 فائقة. سماء مفرحة... ویلتقي مع المالئكة ویتلمس خدمة سمائیة

، معتمدین في ذلك على وجود أسفار رؤیویة زائفة، لكن غیر الرؤى: یهاجم المتحررون السفر بسبب ثالثًا
منطقي. ألن وجود عملة زائفة في كل العصور ال یعني إنكار وجود عملة حقیقیة، هكذا وجود رؤى زائفة ال ُیحتم أن 
كل الرؤى زائفة. فإبراهیم أب اآلباء تمتع برؤى ُسجلت في الكتاب المقدس، ویعقوب أیًضا رأى سلًما نازًال من السماء 

وسفر زكریا ُیقدم لنا مجموعة من الرؤى، وفي العهد الجدید یوجد سفر باسم "رؤیا یوحنا"، جاء منسجًما مع سفر 
دانیال كما رأینا، حیث یحسبه الكثیرون تأكیًدا وامتداًدا لسفر دانیال. 

ق.م) إلى إشعیاء، إرمیا، حزقیال واإلثني عشر نبًیا  170: أشار سفر حكمة ابن سیراخ (حوالي رابًعا
الصغار ولم یذكر دانیال، مما یوحي بعدم وجود هذا السفر في أیامه. هذا وقد جاء في نفس السفر "ولم ُیولد رجل 

، فیظنون أنه ال یمكن لشخص یعرف دانیال ینطق بهذا ألنه "مثل یوسف". )15 :49ابن سیراخ (مثل یوسف" 
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: Îیرد على ذلك
) 10-8 :49. الدلیل ضعیف للغایة، ألن ذكر األنبیاء الصغار بعد إشعیاء وٕارمیا وحزقیال (ابن سیراخ 1

إنما هو وضع طبیعي، حیث كان سفر دانیال في األصل العبري ضمن مجموعة "كتوبیم" ولیس مجموعة "أنبیاء". 
ألن دانیال لم ُیقدم نفسه كنبي في مقدمة السفر بل كفتى مسبي نال نعمة أمام رئیس الخصیان في قصر نبوخذنصر، 

وقد عاش أغلب حیاته بعیًدا عن ُأمته. وفي بابل لم ُیعرف كنبي وال كمصلح روحي بین الیهود المسبیین. 
. عدم ذكر "دانیال" في ابن سیراخ ال یعني عدم وجوده؛ فإن أحًدا من الدارسین لم ُینكر وجود سفر عزرا 2

بالرغم من عدم ذكر عزرا عندما أشار إلى زربابل ویهوشع رئیس الكهنة ونحمیا. هذا ولم یذكر ابن سیراخ أیوب وال 
القضاة االثني عشر مثل جدعون وشمشون ودبورة وغیرهم، ولم یذكر ملوك كثیرین مثل آسا ویهوشفاط... فهل یعني 

هذا أنها شخصیات وهمیة لم تكن موجودة. هذا وقد أوضحت مخطوطات قمران ما لدانیال النبي من شهرة في عصره. 
. العبارة الخاصة بیوسف شرحها سفر ابن سیراخ نفسه، إذ قیل: "ولم ُیولد رجل مثل یوسف رئیس اخوته 3

وعمدة الشعب، عظامه ُافتقدت وبعد موته تنبأت". فإن كان دانیال قد شابه یوسف في كونه متغرًبا في قصر وثني 
لكنه لم یكن یشبهه في األمور الثالثة المذكورة في ابن سیراخ عن یوسف. 

 لماذا لم یتأثر األنبیاء المتأخرون مثل حجي وزكریا ومالخي بما ورد في دانیال مادام قد كتب في خامًسا:
عصر سابق لهم؟ یرد على ذلك أن هناك اختالف في الغرض بین ما كتبه دانیال وما كتبه هؤالء األنبیاء. 

: عدم ذكر اسم دانیال في السجالت البابلیة والفارسیة كدلیٍل على عدم وجوده. وُیرد على ذلك بأن سادًسا
كثیر من العظماء لم ُیذكروا في سجالت التاریخ مثل الوزراء والمشیرین وقادة الجیوش ورجال العمارة مثل الذین بنوا 

األهرامات.  
) یعني أن سفر دانیال ُكتب بعد قبول سفر إرمیا 10 :29؛ 12-11 :25: ذكر ما جاء في إرمیا (سابًعا

كسفر قانوني وذلك بعد عصر دانیال. یرد على ذلك بأنه كان یكفي أن یكون لدى دانیال هذا السفر بین یدیه أو قد 
عرف كلمات إرمیا عن والدیه خاصة وأنهما كانا من األشراف أو ربما من األسرة الملكیة. 

، توجد ثالث كلمات یونانیة ألدوات موسیقیة وبعض الكلمات الفارسیة، هذا في نظرهم اللغة من جهة ثامًنا:
یعني أن السفر قد ًوضع بعد قیام اإلمبراطوریتین الفارسیة والیونانیة، حاسبین أن ما ُسجل كنبوات إنما هو تاریخ قد 

تحقق وضعه الكاتب كنبوات مستقبلیة. یرد على ذلك باآلتي: 
. إن كان دانیال قد عاش قبل قیام الثقافة الیونانیة في أوج عظمتها بزمٍن طویل، لكن هذه الثقافة بدأت مبكًرا 1

جًدا، وكان لها أثرها في هذه المنطقة بسبب وجود مستعمرات إغریقیة في القرن السابع ق.م. وكان في جیوش نبوخذنصر 
 ق.م. 605فرق یونانیة مرتزقة خدمت معه وأخرى خدمت مع الجیش المصري في معركة كركمیش سنة 

ق.م، وكان من السهل جًدا على نبوخذنصر أن  700. ُوجد في نینوى بعض األسرى الیونانیین منذ عام 2
. Ðیستولى على آالت موسیقیة یونانیة أتى بها إلى قصره

 إن أسماء هذه اآلالت الموسیقیة تبدو أنها یونانیة في األصل، لكنها ترجع Harrison. یقول هاریسون 3
. Ïفي أصلها إلى ما بین النهرین

1 J.H. Raven: O.T. Introduction, p. 319. 
2 Coleman Luck: Daniel, Moody Press, 1958, p. 9ff. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

. ال یمكن تجاهل دور اآلرامیین كوسطاء تجاریین بین مصر والیونان، وبین بابل والشرق، بجانب 4
احتكاكهم السیاسي بالدول المجاورة... هذا كله جعلهم یستخدمون بعض المصطلحات األجنبیة ضمن مصطلحاتهم 

 قوائم تاریخیة In and Around Daniel  في كتابةCharles Boutflowerاللغویة. ُیقدم بعض الدارسین مثل 
. Ðعن تبادل الرجال والجنود والصناع المهرة وغیرهم بین األمم

. لقد ظن النقاد أن النصوص الكلدانیة في السفر هي آرامیة عامیة ترجع إلى ما بعد القرن السادس ق.م، 5
، إذ برهنت أن لغة السفر قدیمة ترجع إلى القرن Ñلكن جاءت االكتشافات والدراسات الحدیثة لیس بما یشتهیه النقاد

 أن لغة السفر ال تناسب حقبة الحقة للعصر الفارسي، وذلك من خالل ÒGleanson Archerالسادس ق.م. یرى
الدراسة المقارنة بین لغة السفر ولغة مخطوطات البحر المیت. فإن لغة السفر ومفرداته توضح أن السفر أقدم من 

المخطوطات، ترجع إلى القرن السادس أو الخامس ق.م، وأنها ُكتبت في القطاع الشرقي للعالم المتحدث باآلرامیة مثل 
بابل ولیس في فلسطین.  

 في السفر تتفق في كل خصائص الهجاء وأصول الكلمات  النصوص اآلرامیةومما یسترعي االنتباه أن
والتراكیب النحویة مع اآلرامیة في النقوش السامیة الشمالیة من القرن التاسع والثامن والسابع ق.م، كما تتفق مع آرامیة 
البردیات المصریة التي اكتشفت في جزیرة فیلة عند أسوان والتي ترجع إلى القرن الخامس ق.م. سفر دانیال به مزیج 
من الكلمات العبریة البابلیة والفارسیة مثلما هو موجود ببردیات القرن الخامس ق.م، بینما تختلف عن آرامیة النبطیین 
التي تخلو من أي كلمات فارسیة أو عبریة أو بابلیة، ولكنها تمتلئ بالمصطلحات العبریة، كما أنها تختلف عن آرامیة 

بالمیرا (تدمر) التي تمتلئ بكلمات یونانیة، في حین أن بها بضع كلمات بالفارسیة دون وجود أي كلمات عبریة أو 
. Óبابلیة

لغة السفر ال تناسب عصر المكابیین حیث لم تكن اللغة العبریة مستخدمة كلغة حیة، إذ حل محلها اآلرامیة 
العامیة. هذا وتشترك بعض المصطلحات مع ما جاء في سفر حزقیال الذي ُكتب أثناء السبي في القرن السادس ق.م. 

بصورة واضحة عن اللهجة التي كانت سائدة للترجمة التفسیریة الكلدانیة المتأخرة للعهد كما تختلف آرامیة سفر دانیال 
. Ôالقدیم، وتقترب كثیًرا من لغة سفر عزرا الذي ُكتب في زمن قریب جًدا من زمن دانیال النبي

 أن اللغة اآلرامیة المستخدمة في سفر دانیال هي نفس اللغة Õ Rosenthalأكدت الدراسات التي قام بها
التي نمت في بالط الملوك والسفارات منذ القرن السابع ق.م. وما بعده، وقد انتشرت انتشاًرا واسًعا في الشرق األدنى.  

. االعتراض بأن لغته العبریة ضعیفة تُناسب وقت متأخر عن عصر دانیال. فُیرد على ذلك بأننا ال نتوقع 6
من إنسان ُسبي وهو فتى صغیر وعاش في القصر البابلي في ثقافة كلدانیة أن ُیجید العبریة كما ینبغي. 

. بخصوص الكلمات الفارسیة فقد ثبت حدیثًا أن كثیًرا من الكلمات التي كان العلماء یحسبونها فارسیة 7

Ïالقس عبد المسیح بسیط أبو الخیر: اعجاز الوحي والنبواة في سفر دانیال  .
Harrison: Introduction to the Old Testament, p. 1162. 
2 W.A. Criswell: Expository Sermons on the Book of Daniel, vol.1, p. 31. 
3 Cf. Robert Dick Wilson: Book of Daniel 1SBE, 2, p.785. 
4 Gleanson L. Archer: Encyclopedia of Bible Difficulties, 1982, p. 282. 

Ó .دائرة المعارف الكتابیة: بند دانیال 
6 Cf. Dr. Kitto: Encyclopedia of Biblical Literature; p. 620. 
7 cf. Harrison: Introduction to the Old Testament, p. 1124-26 
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أصیلة أنها ذات أصل بابلي قدیم. أغلب الكلمات التي أشار إلیها هؤالء النقاد بكونها فارسیة هي ألقاب وأسماء 
مالبس وتعبیرات فنیة، یمكن أن تكون قد عَبرت من مادي إلى بابل في أیام دانیال أو قبله.  

 كلمة الفارسیة المستعارة والتي تظهر في آرامیة سفر دانیال تدل على أن 15 إن الـ Ï G.L. Archerیقول
الكاتب كان مرتبًطا بالعصر الفارسي. كما أنه لم یستخدم ألفاظا یونانیة باستثناء ثالث أسماء ألدوات موسیقیة یدل 

على أن الكاتب قبل العصر الیوناني. 
 Dr. Robert Dick لقد أوضح الدكتور روبرت ولسن ،  أخطاء تاریخیةُیدعي البعض وجودتاسًعا: 

Wilsonأحد كبار الدارسین العبرانیین في العصر بطالن هذه الحجج، ویمكن الرجوع إلى ذلك في :International 

Standard Bible  Encyclopedia. 
 أن نبوخذنصر قام بحملته ضد أورشلیم في السنة الثالثة من ملك یهویاقیم، بینما )1 :1دا (. جاء في 1

). 1 :1یذكر إرمیا النبي أن هذه الحملة كانت في السنة الرابعة للملك (راجع دا 
) بینما تمتع برؤیا في السنة الثالثة لذات الملك 21 :1. عاش دانیال حتى السنة األولى لكورش الملك (2

). 21 :1) (راجع دا 1 :10(
) یتفق مع الحقائق التي كشفت 8 :6. ما جاء في دانیال "في ملك داریوس وفي ملك كورش الفارسي" (3

عنها اآلثار، ومع نصوص السفر نفسه، بافتراض أن داریوس قد حكم في نفس الوقت مع كورش كنائب ملك عن 
كورش. 

) كآخر ملك بابلي بینما ُعرف في التاریخ أن 1 :8. رأى دانیال رؤیا في السنة الثالثة لبیلشاصر الملك (4
نابونیدس هو آخر ملوك بابل (راجع دانیال وعلم اآلثار). 

: عاشًرا: اعتراضات جغرافیة
. قیل أن شوشن خاضعة لبابل، بینما یرى البعض أنها كانت في ذات الوقت تابعة لمادي. یقول ونكلر 1
Winkler أنه عند تقسیم الوالیات اآلشوریة بین الحلفاء المادیین والبابلیین، أصبحت عیالم خاضعة لبابل ولیس 

لمادي، عالوة على أنه ینبغي أن نذكر أن دانیال نفسه كان في شوشن في رؤیا. 
. أن نبوخذنصر ما كان لیقوم بحملة ضد أورشلیم، تارًكا في مؤخرته حامیة مصریة عند كركمیش، 2

ُمعرًضا بذلك خط اتصاالته للخطر عند احتمال التقهقر إلى بابل. لم یعد لهذا االعتراض وزن بعد أن تبین أن موقع 
 میًال إلى الفرات 150 على بعد Jirabis قبًال، ولكنه عند جیرابیس نكركمیش لیس عند سیریسیوم كما كان ُیظ

األعلى. وكان بإمكان حامیة من كركمیش أن تقطع خط التراجع إلى نینوى، ولكنها كانت أبعد من أن تقطع خط 
االتصال إلى بابل. 

. القول بأن داریوس ولّي على المملكة مئة وعشرین مرزباًنا (والًیا) على المملكة كلها، ولكن لم یكن هناك 3
ما یمنع نائب ملك مثل داریوس، من أن یكون له العدید من المرازبة (الوالة)، فسرجون ملك أشور یذكر أنه كان یحكم 

مئة وسبعة عشر شعًبا وبلًدا أقام علیها والة من قبله. 

 : براهین على صحة السفر وقانونیته

1 Gleanson L. Archer: Encyclopedia of Bible Difficulties, 1982, p. 284. 
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 : Î. الدلیل الداخلي1
الذي عاش في القصر الملكي  واضح من نص السفر أن الكاتب دانیال النبي في القرن السادس قبل المیالد

ببابل عشرات السنوات:  
. یعرف الكاتب تاریخ المدینة وعادتها وطریقة حیاة أهلها معرفة دقیقة.  أ

). 2 :2ب. یعلم الكاتب طبقات علماء بابل، وهم المجوس والسحرة والعرافون والكلدانیون (
)، وأفكارهم 12 :5ج. على درایة كاملة بأسلوب هؤالء العلماء: تعبیر األحالم وتبیین األلغاز وحل العقد (

). 11 :2الدینیة: "اآللهة الذین لیست سكناهم مع البشر" (
)، الذي ُیشیر إلى بابل. 4-3 :7د. استخدام الكاتب صور الحیوانات المجنحة، خاصة األسد المجنح (

هـ. ذكر بعض األمور الدقیقة التي ما كان یمكن كتابتها في عصر الحق مثل:  

). 30 :4 نشاط نبوخذنصر في أعمال البناء ( •

 لم یلق داریوس الملك دانیال في النار بل في جب األسود، ألنه كان عابًدا لإلله "النار".  •

 ق.م)، وقد أشار حزقیال إلى دانیال 570-592 لقد ُقبلت نبوة حزقیال النبي بصفة عامة على أنها معاصرة له ( •
 530-605)، هذا الذي كان معاصًرا له. وهذه شهادة كافیة أن سفر دانیال ُكتب في أیام دانیال (3 :28(

. Ðق.م)

.  Ð استحالة أن یكون السفر قد كتب في عصر المكابیین.2
، فال یمكن أن  ق.م.) إلى سفر دانیال كسفر قانونيٍ 135أشار سفر المكابیین األول (ُكتب حوالي عام . أ 

 ونقول هل كان في إمكان  Walvoordیكون قد ُكتب السفر في عصرهم بل في عصر سابق لهم. نتساءل مع 
الیهود الذین عاشوا في العصر المكابي أن یقبلوا السفر ككتاب مقدس وینسبونه لدانیال الذي عاش قبل عصرهم 

بحوالي أربعة قرون، إن لم یكن السفر مكتوًبا فعًال قبل أیامهم، وعصرهم، بزمن، وكان في عداد األسفار القانونیة 
. Òالموحي بها

ب. لم یظهر أي نبي في الفترة ما بین مالخي النبي في نهایة القرن الخامس ق.م. وبین یوحنا المعمدان في 
النصف األول من القرن األول المیالدي. ویؤكد سفر المكابیین على هذه الحقیقة یقول: "فحل بإسرائیل ویل عظیم لم 

)، "ووضعوا الحجارة (حجارة مذبح المحرقات) في 27 :9مك  1یعرفوا مثله منذ الیوم الذي لم یظهر فیهم نبي" (
). "وان الیهود وكهنتهم سرهم أن یكون سمعان 46 :4مك  1موضع الئق إلى أن یظهر نبي بیدي رأیه في شأنها" (

).  41 :14مك  1رئیًسا لهم وكاهًنا أعظم مدى الحیاة إلى أن یقوم نبي أمین فیهم یقودهم ویهتم بالهیكل" (
 ق.م) إلى زماننا كتب تاریخنا (كل األشیاء 442-464 "ومن ارتحشتا (Óیوسیفوسویقول المؤرخ الیهودي 

Ï   ،29، ص 1995القس عبد المسیح بسیط أبو الخیر: اعجاز الوحي والتنبوة في سفر دانیال .
2 Boyd’s Bible Handbook, Oregon 1983, p. 307. 

Ñ الخ. 46  القس عبد المسیح البسیط أبو الخیر: إعجاز الوحي والنبوة في سفر دانیال، ص 
4 J.F. Walvoord: Daniel, The Key to prophetic Revelation, p. 20-21. 
5 Against Apion 1:8. 
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سجلت) ولكن لم یقم بنفس السلطان مع أولئك الذین سبقوهم ألنه لم یكن هناك تعاقًبا حقیقًیا لألنبیاء منذ ذلك الوقت". 
إذ عرف المكابیون هذه الحقیقة، وٕاذ لم یوجد نبي في زمانهم، بل ولم یقم نبي منذ مالخي، لذلك كان من المستحیل 
علیهم أن یقبلوا سفًرا ُكتب في أیامهم ویضموه إلى األسفار الُموحى بها، وأن یستشهدوا بكاتبه كأحد أبطال اإلیمان 

العظماء.  
مك  1ج. شهد سفر المكابیین األول لدانیال النبي وبره "تذكروا دانیال: براءته أنقذه اهللا من أفواه األسود" (

). وال یمكن بل ومن المستحیل 29 :1مك  1). كما اقتبس السفر من دانیال النبي نبوته عن "رجسة الخراب" (60 :2
أن یذكر سفر المكابیین دانیال النبي مع إبراهیم وداود وغیرهم من عظماء اإلیمان، ویقتبس من سفره، لو كان السفر 

قد كتب في أیامهم.  
م 1956 سنة 11Q  قمران، وخاصة المخطوطتان المكتوبتان باللغة العبریة في كهفÏد. برهنت مخطوطات

 والتي أشارت إلى سفر دانیال Ð Florililegiumعلى انتشار سفر دانیال وشهرته منذ القدیم، كما أكدت المخطوطة
 على أن السفر كان ُیقرأ وُمعترف به في القرن الثاني )15 :24مت (بالقول "دانیال النبي" مثلما قال السید المسیح في 

 أن مخطوطات قمران بما فیها Raymond K. Harrisonكسفر مقدس مكتوب بالروح القدس. یقول أحد العلماء 
مخطوطات سفر دانیال كلها منسوخة عن مخطوطات أقدم منها على األقل بنصف قرن، وبما أن جماعة قمران هي 

مكابیة، أي من العصر المكابي، فتكون مخطوطات دانیال الموجودة لدیهم منسوخة من نسخة أقدم من العصر 
.  Ñالمكابي ذاته على األقل بنصف قرن

 لما ُنسب إلى دانیال الذي في ذهن بعض  األسفار المنحولة أو المزیفة. لو كان هذا السفر من3
الالهوتیین المتحررین شخصیة وهمیة لم یقم بالدور الوارد في السفر، بل نسب كاتبه إلى أحد الشخصیات المشهورة 

لدى الیهود؛ وأیًضا لما قبله الیهود ضمن أسفار الكتاب المقدس القانونیة.  
 كسفٍر قانوني.   هذا السفر،، ق.م.180، 280 للعهد القدیم التي ترجع إلى الترجمة السبعینیةحوت . 4
نعرف من یوسیفوس أن الیهود في أیام السید المسیح عرفوا دانیال ككاتب للسفر وأنه سفر قانوني. . 5

 أن اإلسكندر األكبر اتجه نحو أورشلیم لمعاقبة الیهود لوالئهم لداریوس ملك الفرس. قاد جیًشا Òیخبرنا یوسیفوس
) التقى به على رأس 22، 11: 12عظیًما جًدا وأراد أن ینتقم من الیهود، لكن رئیس الكهنة األعظم یویاداع (نح 

 من الكهنة والالویین الستقباله. أثار المنظر اإلسكندر األكبر إذ رأى نفس المنظر في رؤیا سابقة، فشعر أن موكب
نبوة دانیال التي تعلن عن أن ملًكا یونانًیا یطیح بمملكة األمر صادر من قبل اهللا. أظهر رئیس الكهنة لإلسكندر 

 هذا یكشف  ق.م. وصار اإلسكندر صدیًقا للیهود یعاملهم بلطف غیر عادي بعد ذلك،322فارس.هذا حدث في سنة 
أن الیهود عرفوا السفر قبل اإلسكندر وفهموا من نبواته قیام المملكة الیونانیة بعد مملكة فارس.  

. )4 :12؛ 2-1 :10؛ 2 :9؛ 2 :8؛ 1 :7هذا والسفر نفسه ُیشیر إلى أن كاتبه هو دانیال النبي (
) أشار 15: 24أعظم من هذا كله فإن العهد الجدید قد أشار إلى سفر دانیال أكثر من مرة. ففي (مت 

). هكذا ربنا یسوع "الحق" 14: 13السید المسیح إلى رجسة الخراب تحدث عنها دانیال. وتوجد عبارة مشابهة في (مر 

Ï 34،35 القس عبد المسیح البسیط أبو الخیر، ص .
2 R.K. Harrison: Introduction to the Old Testament, p 1107. 
3 Ibid 1118. 
4 Antiquities 7:11:8. 
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 إن األمر الهام هنا هو أن Ï G.L. Archer. یقولیشهد أن دانیال شخصیة تاریخیة حقیقیة ونبي وُنسب السفر إلیه
السید المسیح لم یشر ببساطة إلى سفٍر في العهد القدیم ُیدعى "دانیال"، بل باألحرى عن شخص دانیال حیث أن 

إلى شخٍص بشري. وكأن السید المسیح أكد وجود شخصیة دانیال، وأنه واضع السفر، وأن ما تنبأ  ُیشیر  diaاستخدام
. عنه بخصوص رجسة الخراب لم یتحقق بعد

1 Gleanson L. Archer: Encyclopedia of Bible Difficulties, 1982, p. 284. 
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 من وحي سفر دانیال
! أنر عینّي فأراك یا ضابط الكل

  ،في وسط هذا السبي المؤقت
أنر عینّي فأراك یا ضابط الكل! 
أرى التاریخ كله في قبضة یدیك، 

فتطمئن نفسي یا سند حیاتي! 
  ،لتقم ممالك عظیمة، ولیظهر جبابرة

فأنت وحدك ملك الملوك ورب األرباب. 
ملكوتك أبدي یتحدى كل قوات الظلمة! 

 وُیحطم ضد المسیح وكل أتباعه،
 وتأتي إلّي قادًما على السحاب،
لتحملني معك یا سّر مجدي! 

 ،لتسحب أعماقي وسط األحداث  
 فأرى العالم كله في قبضة یدیك،

أراك تعد لّي مكاًنا في أحضانك األبویة. 
لترفعني من السبي إلى حریة مجد أوالد اهللا! 

لك الشكر والتسبیح یا مصدر تهلیلي! 
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محتویات الكتاب 
الصفحة 

   .......................................................... سفر كل مؤمن من الشعب
 مقدمة في سفر دانیال

................................................................. 
، غایته والفكر الالهوتي في سماتهدانیال، وضع سفر دانیال، لمن كتب؟، 

دانیال بین األنبیاء سفر دانیال، شخصیة دانیال، سفر دانیال ورؤیا یوحنا، 
  ، دانیال وعلم اآلثار،مناهج التفسیر.الكبار، محتویاته

 

 .................................................................... سفر دانیال والنقاد
)، براهین Porphyrius (فروفیریوس Porphyryسفر دانیال وبورفیري 

 على صحة السفر وقانونیته.

 

 . ]6 ص- 1[صالباب األول: الجانب التاریخي 

 .......................................... متغربون في القصراألول: األصحاح 
الفتیان في السبي، اختیارهم لخدمة الملك، رفضهم أطایب الملك، نتائج 

  االختبار، تمتعهم بالحكمة والفهم، تفوقهم على كل المجوس.

 

  ................................................... رؤیا التمثال:األصحاح الثاني
تاریخ الحلم، الحلم المنسي، األمر بقتل الحكماء، تصرف دانیال، كشف 
السّر، لقاء مع الملك، التمثال المعدني، الحجر العجیب، تفسیر الحلم، 

 دانیال الممجد، رفقاء دانیال.  

 

 ......................................  الثالثة فتیة في األتون:األصحاح الثالث
ر، الفتیة   إقامة تمثال ذهب، شكوى ضد الثالثة فتیة، حوار مع نبوخذنصَّ

 في األتون، خالص الفتیة، تسبحة الثالثة فتیة.

 

ر أو الشجرة المتشامخة:األصحاح الرابع  ..............  مرسوم نبوخذنصَّ
ر، دعوة الحكماء لتفسیر حلمه، الشجرة المتشامخة،  منشور نبوخذنصَّ

ر یمجد اهللا.     دانیال یفسر الحلم، تحقیق التفسیر، نبوخذنصَّ

 

ر والكتابة على الحائط:األصحاح الخامس  ..........................  بیلشاصَّ
ر، الكتابة على الحائط، إحضار دانیال للملك، تفسیر  ولیمة بیلشاصَّ

 دانیال،  النتائج.

 

 ....................................  دانیال في جب األسود:األصحاح السادس
مركز دانیال أثناء حكم داریوس، خطة األعداء ضده، إیمان دانیال، 

 .ضیقة دانیال وخالصه، إعالن داریوس
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  ].12ص -7[ص الباب الثاني: الرؤى والنبوات 

 ................................................................... الرؤى والنبوات
  الرؤى والنقاد الحدیثون، من التاریخ إلى الرؤیا.

 

 ........................  الوحوش األربعة والقرن الصغیر:األصحاح السابع
تاریخ الرؤیا، البحر الكبیر، الوحش األول: بابل، الوحش الثاني: مادي 

وفارس، الوحش الثالث: اإلمبراطوریة الیونانیة، الوحش الرابع: 
اإلمبراطوریة الرومانیة، القرن الصغیر، القدیم األیام، مثل ابن إنساٍن،  
  تفسیر الرؤیا، مملكة ضد المسیح ومملكة القدیسین، اضطراب دانیال.

 

 ...............................................  الكبش والتیس:األصحاح الثامن
 مقدمة عن الرؤیا، رؤیا الكبش، رؤیا التیس، القرن الصغیر، تفسیر الرؤیا.

 

 ............................................  السبعون ُأسبوًعا:األصحاح التاسع
دانیال دارس النبوات، دانیال رجل الصالة، استجابة الصالة، رؤیا 

  السبعین أسبوًعا.

 

 ...............................................  رؤیة مجد اهللا:األصحاح العاشر
  تاریخ الرؤیا، تمتعه بالرؤیا، خدمة مالئكیة، خدمة إلهیة.

 

  الرؤیا األخیرة عن فارس والیونان ونهایة األزمنة:األصحاح الحادي عشر
نبوات عن فارس، نبوات عن الیونان، نبوات عن الصراع بین مصر 

   وسوریا، نهایة األزمنة - ضد المسیح.

 

 ............................  الضیقة العظیمة والقیامة:األصحاح الثاني عشر
  الضیقة العظیمة، القیامة، خاتمة.

 

 ................. ملحق لتفسیر سفر دانیال: ضد المسیح في كتابات اآلباء
االهتمام بظهور ضد المسیح وانقضاء الدهر، موعد المجيء الثاني للسیَّد 

المسیح، الرأي األول: ال یعرف أحد هذا الموعد، الرأي الثاني: أن 
   العالمات أكیدة والمجيء اقترب، ضد المسیح في الكنیسة األولى.

 

 .............................................. سلوكیات وعادات في سفر دانیال
خزائن المعبد، أطایب الملك وخمر مشروبه، عقاب المجرمین، اآلالت 
الموسیقیة، ساعات الیوم، جبابرة القوة، المالبس، الصالة في العلیة، 

  شریعة مادي وفارس.
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الجانب التاریخي 
] 6ص - 1[ص 
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في هذا القسم ُیقدِّم لنا روح اهللا القدُّوس صورة حیَّة لإلیمان العملي في حیاة دانیال ورفقائه في بابل، في ظل 
حكم الملوك نبوخذنصر وبیلشاصر، وداریوس، وكورش. 
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األصحاح األول 

 متغرِّبون في القصر
 یهوذا على ثالث مراحل، وكانت هذه الفترة حتى نهایة السبّي من أشد العصور ظلمة على الشعب، فقد يّ ُسب

ًبا عن بلده، محروًما من عبادته الجماعیَّة في الهیكل، فاقًدا كل كرامة في أعین األمم. لكن وسط  عاش في مذلَّة، متغرِّ
الظلمة ُوجد هؤالء الفتیان الصغار - دانیال ورفقاؤه الثالثة - كأضواء المعة، یهتم اهللا بهم، ویستخدمهم لحساب 

ملكوته لیس في جیلهم فحسب وٕانَّما عبر األجیال، بكونهم شهوًدا للحق واإلخالص. 
. ]4-1[. الفتیان في السبّي   1
. ]7-5[. اختیارهم لخدمة الملك   2
. ]14-8[. رفضهم أطایب الملك   3
. ]16-15[. نتائج االختبار   4
. ]17[. تمتُّعهم بالحكمة والفهم  5
قهم على كل المجوس 6 . ]21-18[. تفوُّ

 . الفتیان في السبيّ 1
 ق.م 605ُیفتتح السفر بالتلمیح عن سبّي یهوذا األول في السنة الثالثة من ُملك یهویاقیم، أي حوالي سنة 

). فأخذ بعض آنیة 19: 22 ، إر1 :24 مل 2على یدّي نبوخذنصر ملك بابل، حیث حاصر أورشلیم وأذلَّ ملكها (
 بیت الرب وجاء بها إلى شنعار لیضعها في خزانة بیت إلهه.

]. 1"في السنة الثالثة من ملك یهویاقیم ملك یهوذا ذهب نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشلیم وحاصرها" [
 أنه في )1 :25 إر()، بینما جاء في 1 :1 جاء هنا أن السبّي تّم في السنة الثالثة من ملك یهویاقیم (دا

 ، الملك العرشىّ السنة الرابعة من ملكه، ذلك ألن اآلشوریِّین والبابلیِّین یعتبرون السنة ابتداء من السنة الجدیدة بعد تول
 لذا یأتي الحساب اآلشوري والبابلي أزید ،بینما في یهوذا یعتبرونها من بدء السنة التي في خاللها تم ارتقاؤه العرش

. Ïعاًما عن الیهودي
 في العبریَّة یمكن أن یعني بدء خروج نبوخذنصر على رأس )1 :1دا (" في ذهبیرى البعض أن الفعل "

 بینما ما ورد في إرمیا ُیشیر إلى وصوله إلى أورشلیم. ،الحملة لمقاومة نخو ملك مصر في معركة كركمیش
" أو "یا أیُّها اإلله نبو احرس الحدود"، أو " الحدوديبو حامن اسم بابلي یعني ": أو "نبوخذراصر"نبوخذنصر

. والد نبوخذنصر هو Ðنبو احرس الخالفة". أمَّا "نبو" فمعناه "نبأ" أو "إذاعة"، وهو إله العلم والمعرفة عند البابلیِّین
ق.م ومحطم اإلمبراطوریَّة اآلشوریَّة، أرسل ابنه لمحاربة نخو  625نبوبالسر مؤسِّس الدولة البابلیَّة الحدیثة سنة 

)، ثم جاء إلى أورشلیم وحاصرها، 2: 46 ؛ إر7: 24 مل 2ق.م في معركة كركمیش ( 605فرعون مصر فغلبه عام 
وسبى بعض سكانها، من بینهم دانیال ورفاقه. إذ سمع بموت والده عاد إلى بابل لیستلم الُملك. یالحظ هنا أن النص 

لم یذكر نبوخذنصر كملك لبابل أثناء حصاره أورشلیم، إنَّما ُیدعى ملك بابل من باب ما تمَّ بعد ذلك. أو ألنه كان ملًكا 

1 Raven: O.T. Introduction, p. 319-320. 
2 New Westminster Dictionary of the Bible, p. 655 
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 أنه عندما كان نبوبالسر قد تقدم Ï Berosusشریًكا ألبیه في الحكم، ثم انفرد بالحكم بعد موت أبیه. یرى بیروسیوس
في العمر وعاجًزا عن القیادة، أعطى قیادة الجیوش البنه نبوخذنصر. لقد حكم كشریك لوالده على األقل لمدة سنتین. 
أخبار نبوخذنصر موجودة في أسفار الملوك وأخبار األیام وعزرا ونحمیا وٕارمیا ودانیال، وقد جاءت آثاره في 

بابل وغیرها تتَّفق مع ما ورد في الكتاب المقدَّس. 
"وسلَّم الرب بیده یهویاقیم ملك یهوذا مع بعض آنیة بیت اهللا، 

فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بیت إلهه، 
]. 2وأدخل اآلنیة إلى خزانة بیت إلهه" [

. مراح السبّي البابلي لیهوذا على ثالث تمت عملیة
ق.م بعد معركة كركمیش التي فیها غلب نبوخذنصر فرعون  605 أو  ق.م.606 عام الترحیل األول: .1

آنیة بیت الرب ووضعها في  بعض فیه سبي دانیال وأصدقاؤه، وفیه أخذ نبوخذنضرمصر نخو، فاتجه إلى أورشلیم. 
، وترك للملك یهویاقیم على العرش كتابٍع له، یخضع لسلطانه. ببابل البعل هیكل

فیه ُسبي  ، ق.م بعد ثمان سنوات من سبّي دانیال597 أو ق.م. 598 عام حوالي الترحیل الثاني: .2
. تم هذا السبّي عندما ثار ملكا یهوذا یهویاقیم ویهویاكین على نبوخذنصر، فجاء الملك وأخذ بقیة أواني الهیكل حزقیال

 أسیًرا من اإلشراف ورجال الجیش والصناع والمهرة، ولم یترك في یهوذا 000,10وكنوزه وسبّي الملك یهویاقیم ومعه 
). 20-8: 24 مل 2؛ 10: 36 أي 2؛ 3-1: 1 سوى مساكین الشعب (حز

 جاء الملك للمرة الثالثة لُیعاقب صدقیا الملك على فیه ق.م، 587 أو ق.م. 588عام  الترحیل األخیر .3
، كما )9 :25 مل 2(تمرده "وأحرق بیت الرب وبیت الملك وكل بیوت أورشلیم وكل بیوت العظماء وأحرقها بالنار" 

 تم خراب أورشلیمقتل أبناء صدقیا آخر ملوك یهوذا وقلع عیني الملك نفسه وقاده إلى بابل مقیًدا بالسالسل، وهكذا 
). 7-1: 34 ؛ إر7-1: 25 مل 2والهیكل وتحطم المجتمع الیهودي (

)، كتأدیب جماعي بسبب انحراف الشعب وٕاصراره على العبادة 21-14 :36أي  2 (كل هذا تم تحقیًقا للنبوة
 الوثنیة برجاساتها، وعدم حفظ السنوات السبتیة، ومقاومتهم لصوت اهللا خالل األنبیاء.

تم السبّي األول في السنة الثالثة من ملك یهویاقیم بحسب التقویم البابلي الذي یتجاهل الجزء األول من 
السنة، ولم یتحّقق هذا بسبب بسالة نبوخذنصر وال خطته العسكریة المحكمة وال لحسن حظه أو مصادفة، وٕانما بسماٍح 

إلهٍي لتأدیب شعبه. هذا ما أكَّده دانیال النبي.  

 حقیقة تسجیل هزیمة یهویاقیم تظهر أن النصرة كانت بإرادة اهللا ولیس بسبب قدرة أعدائهÐ .
القدِّیس جیروم 

لم یسلِّم اهللا ملك یهوذا فحسب بل وسلَّم بیته وأوانیه المقدسة لُتحمل بیٍد وثنیة إلى هیكل وثني في شنعار. 
هذا لیس كسًرا لوعد اهللا إلبراهیم ونسله، ولما جاء في المزمور: "ألن الرب قد اختار صهیون اشتهاها مسكًنا له؛ هذه 

، إذ وضع شرًطا: "إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي )14 :123 مز(هي راحتي إلى األبد ههنا أسكن ألنّي اشتهیتها" 
.  )12 :123 مز(التي أعلمهم إیاها" 

1 Josephus: Contra Apionem 1:19; Antiq. 10:11:1. 
2 PL 25:623. 
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لكي یجتذبنا ، ألجل إثارتنا للتوبة والرجوع إلیه بالطاعة هللا مستعد أن یسلِّم هیكله وأوانیه المقدَّسة في أیٍد وثنیة
 إلیه بكوننا هیكله، الحجارة الحیَّة، واألواني المقدسة التي نصیبها السماء .

 اسم قدیم لمنطقة بابل حیث سهل دوًرا وأیًضا البرج الذي حاول المهاجرون القادمون من أرض شنعار:
الشرق أن یبنوه إلى السماء، وٕاذ حدثت بلبلة ُدعیت هذه المنطقة "بابل" التي ُتعني "بلبلة" أو "ارتباًكا". 

 تفسیًرا رمزًیا لنقل نبوخذنصر بعض أواني اهللا قائالً :  القدِّیس جیرومُیقدم لنا
 أنه لم یكن ممكًنا لملك بابل أن ینقل كل أواني اهللا، ویضعها anagogen[یلزم أن نالحظ بالتفسیر الروحي 

نك إفي بیت الوثن الذي بناه بنفسه، إنما ینقل فقط جزًءا من األواني من بیت اهللا. نفهم هذه األواني أنها تعالیم الحق. ف
إن درست كل أعمال الفالسفة تجد بالضرورة فیها نصیًبا من أواني اهللا. فتجد على سبیل المثال في أفالطون أن اهللا 

هو صانع المسكونة، وفي زینون رئیس الرواقیِّین أنه یوجد سكان في األماكن الجهنمیة وأن النفوس خالدة، وأن الكرامة 
هي األمر الصالح الوحید. لكن ألن الفالسفة یخلطون الحق بالخطأ، ویفسدون الطبیعة الصالحة بشرور كثیرة، لذلك 

. ]Ïقیل أنهم سبوا نصیًبا من أواني بیت اهللا ولیس جمیعها في تمامها وكمالها
 العالمة أوریجینوس.   بقوة، واقتبسه تلمیذهكلیمنضس السكندريأ القدِّیس هذا الفكر قدمه

"وأمر الملك أشفنز رئیس خصیانه بأن ُیحضر من بني إسرائیل ومن نسل الملك ومن الشرفاء، فتیاًنا ال 
عیب فیهم، حسان المنظر، حاذقین في كل حكمة، وعارفین معرفة، وذوي فهم بالعلم، والذین فیهم قوة على 

]. 4-3الوقوف في قصر الملك فیعلموهم كتابة الكلدانیین ولسانهم" [
یزعم بعض النقاد المتحررین أنه لم یرد اسم اشفنز في سجالت بابل القدیمة، وأن هذه الشخصیة غیر 

تاریخیة. لكن فیما بعد اكتشف أحد علماء اآلشوریات هذا االسم على لوح طیني في خرائب بابل، وهو محفوظ اآلن 
. Ðفي المتحف البریطاني

أقام الملك معهًدا في قصره تحت إشراف اشفنز. ربما كان هذا المعهد یضم أقساًما كثیرة، من بینها قسم 
خاص بأبناء أشراف الیهود لتقدم لهم دراسة تناسب ثقافتهم ولغتهم. أما إقامة هذا المعهد لتخریج رجاٍل حكماء یعاونون 

الملك فیكشف عن حكمة الملك واتساع ُأفقه وجدیته. أما عن اختیاره بعض الفتیان من نسل ملوك الیهود وأشرافهم 
شراف ال لیذلهم ویعذبهم، بل إلفكان ذلك لعدة أسباب منها شعوره الدائم بالرجل الغالب الذي یحمل فتیان الملوك وا

نه بهذا یدفع هؤالء الفتیان بما لهم من مواهب على الخضوع له إلخدمة قصره وتدبیر شئون الدولة. ومن جانب آخر ف
وعدم التفكیر في الثورة ضده لحساب بلدهم. كما ُیعطي هذا شیًئا من الراحة النفسیة لعامة الیهود أنه یوجد في القصر 

من ُیمثلهم. 
: اتسم هؤالء الفتیان باآلتي
* شرف النسب. 

* جمال الجسد وقوته. 
* حذاقة في الحكمة. 

* أصحاب معرفة. 

1 PL 25:623-4 
2 W.A. Criswell: Expository Sermons on The Book of Daniel, vol. 1. 
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* قادرون على تقدیم العلم للغیر. 
* قادرون على الوقوف في القصر، أي على تحویل الحكمة والمعرفة والفهم إلى عمٍل یمارسونه خالل 

حیاتهم الیومیة. 
مع ما لدیهم من شرف وصحة جسدیة وحكمة ومعرفة وخبرة أراد الملك أن یتمتعوا بثقافة بلده ولغتها 

لینتزعهم من انتمائهم لبني جنسهم ویربطهم ببلده. في حكمة لم یحطم ما قد ُوهبوا به وال حقر من شأنهم، بل أراد 
تحویل طاقاتهم لحساب قصره الملوكي. 

 تعلم لغتهم وأدبهم وكل ثقافتهم بالمفهوم الواسع مثل الفلك والریاضیات والشرائع مع بكتابة الكلدانیینُیقصد 
السحر وتفسیر األحالم الخ. كما تدرب موسى على حكمة المصریین، هكذا تدرب دانیال ورفقاؤه على حكمة 

الكلدانیین. 

 . اختیارهم لخدمة الملك2
"وعیَّن لهم الملك وظیفة كل یوم بیومه من أطایب الملك ومن خمر مشروبه لتربیتهم ثالث سنین وعند 

نهایتها یقفون أمام الملك. 
وكان بینهم من بني یهوذا دانیال وحننیا ومیشائیل وعزریا. 

ا يفجعل لهم رئیس الخصیان أسماء، فسمى دانیال بلطشاصر، وحننیا شدرخ، ومیشائیل میشخ، وعزر
]. 7-5عبدنغو" [

 به كملك، إذ اختار شباًبا نبیًال یتدرب على كتابة الالئقةواضح أن نبوخذنصر حمل بعض السمات 
الكلدانیین على نفقة القصر الملكي، بل ویأكلون من أطایب الملك، ال لیقفوا أمامه فحسب، یفتخر بجمالهم وحسن 

منظرهم، إّنما لیكونوا له مشیرین، یسندونه في تدبیر أمور الدولة المتشعبة، ولم یحتقرهم ألنهم من جنسیات أجنبیة. 
نستطیع أن نقول أنه في هذا األمر كان سابًقا لعصره بعشرات القرون. أنه لیس كالملك أحشویرش (المذكور في سفر 

استیر) الذي عین رجاًال الختیار فتیات إلشباع شهواته، إنما اختار شباًبا لخدمة المجتمع. 
لماذا عیَّن لهم الملك أن یأكلوا من أطایبه؟ 

في شيء من الخبث أمر الملك بذلك، ففیما یحمل مظهر الملك الكریم في معامالته بالمسبیین، یدخل بهم 
إلى حیاة الترف التي تنزع عنهم روح الثورة ضده لحساب بني جنسهم. فإن كان بالقوة سباهم من بلدهم، فبالترف أراد 

نزع انتمائهم إلى بلدهم. وكأنه أراد تحطیم یهوذا بالعنف كما باللطف، مستخدًما كل وسیلة لهدمهم. أما تحدید مدة 
 ُتشیر إلى القیامة. فالسید المسیح بقیامته قدم لنا سّر الرقم 3التدریب بثالث سنوات بعدها یقفون أمام الملك، فإن رقم 

، لُیقیمهم ال إلى 3 لیهبنا حیاته الُمقامة، ویرفعنا من الترف إلى السماء. ونبوخذنصر قدم لهؤالء الفتیة سّر الرقم 3
السماء بل إلى بابل. فیموتوا عن وطنهم لیحیوا بفكر جدید كلداني. 

 ومعیته أو وجودهم في حضرته. ُتذكرهم بانتسابهم هللا إلههمسماء األربعة الذین من سبط یهوذا أكانت 
فدانیال معناه "اهللا دیانيّ ". 

وحنانیا "یهوه حنان أو مترفق". 
ومیشائیل أو میخائیل معناه "من مثل اهللا"، أو الذي یتشبه باهللا. 
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وعزاریا معناه "من یعینه یهوه". 
سمائهم لیدركوا ارتباطهم بالرب. أیبدو هنا اهتمام آباء هؤالء الشبان بخالص نفوسهم بكل وسیلة حتى خالل 

. )6: 22 أم(وكما جاء في سفر األمثال: "رِب الولد في طریقه فمتى شاخ أیًضا ال یحید عنه" 
أراد رئیس الخصیان أن یقطع هؤالء الشبان عن كل صلة بماضیهم وثقافتهم ودیانتهم فأعطاهم أسماء جدیدة 

تربطهم باآللهة الكلدانیة الرئیسیة، أي البعل، واإلله الشمس، وٕالهة الجمال واألرض، وٕالهة النار.  
البعل هو اإلله الرئیسي  . كانBel’s prince“ومعناه "األمیر الخاص بالبعل "بلطشاصر"، أ. دعي دانیال 
الذي یتعبد له البابلیون. 

ومعناه "ُموحى به بإله الشمس". "شدرخ"، ب. ُدعي حنانیا 
. إذ تعبد البابلیون لإللهة فینوس تحت هذا اللقب، Shak، معناه "من قبل َشخ "میشخ"ج. ُدعي میشائیل 
وهي إلهة الجمال واألرض. 

؛ معناه "عبد النار المتألقة". "عبدنغو" ُدعي عزریا .د
لیس باألمر العجیب أن یقوم الملك بتغییر أسمائهم كما أراد تغییر لغتهم وثقافتهم، فهكذا فعل فرعون أیًضا 

)، لكن أحًدا منهما لم یستطع أن ُیغیِّر قلوبهم أو أفكارهم عن الرب وعن شعبه ومقادسه. أما السید 41 مع یوسف (تك
 جدد أعماقهم لتتناسب مع ...)، وابنّي زبدي إلى ابنّي الرعد16: 3 المسیح إذ غیَّر اسم سمعان إلى بطرس (مر

رسالتهم السماویة التي أعدهم لها. 
: حمل دانیال ثالثة أسماء

، ألن العبرانیین رأوا فیه اهللا الذي ُیدین شّر الوثنیین. دانیالنیة ا. ُدعي بالعبرأ
، ألن الكلدانیین أو البابلیین رأوا فیه قوة خفیة فائقة، فحسبوه األمیر الخاص بلطشاصرب. ُدعي بالكلدانیة 

باإلله األعظم "بعل". 
. )23 :9 ؛19، 11 :10 ("المحبوب الرجلج. ُدعي بلغة السماء والمالئكة: "

 . رفضهم أطایب الملك3
"أما دانیال فجعل في قلبه أنه ال یتنجس بأطایب الملك وال بخمر مشروبه، 

فطلب من رئیس الخصیان أن ال یتنجس. 
]. 9-8وأعطى اهللا دانیال نعمة ورحمة عند رئیس الخصیان" [

إذ كان دانیال أمیًنا مع اهللا أعطاه الرب نعمة في عینّي رئیس الخصیان، وكما یقول المرتل: "وأعطاهم نعمة 
. كما قسَّى اهللا قلب فرعون لیتمجد في خالص شعبه، أعطى ُلطًفا في قلب رئیس )46: 106 مز(قدام الذین سبوهم" 

الخصیان لیتمجد اهللا في دانیال ورفقائه. هكذا ُیعطینا طمأنینة لكي نعمل لحساب ذاك الذي ُیحرك قلوب من حولنا 
سواء بالسماح لهم أن ُیمارسوا عنفهم أو بتغییرها إلى اللطف  فتعمل كل األمور لخیرنا. 

  َّذاك الذي ُأخذ في السبّي بسبب خطایا أسالفه تمتع بمكافأة فوریة من أجل عظم فضائله. ألنه وضع في قلبه إال
یتنجس بطعام من مائدة الملك، وفضَّل غذاًء متضًعا عن األطایب، لهذا وهبه الرب منحة سخیة، إذ نال نعمة 
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ورحمة في عیني رئیس الخصیان. بهذا یمكننا أن نفهم أنه حتى في الظروف القاسیة ُیحْب القدیسون بواسطة غیر 
. Ïالمؤمنین، هذا من قبیل مراحم اهللا ولیس من أجل صالح الفاسدي

القدِّیس جیروم 
"فقال رئیس الخصیان لدانیال: 

إنيِّ أخاف سیدي الملك الذي عیَّن طعامكم وشرابكم. 
فلماذا یرى وجوهكم أخزل من الفتیان الذین من جیلكم فتدیِّنون رأسي للملك؟! 

فقال دانیال لرئیس السقاة الذي والَّه رئیس الخصیان على دانیال وحننیا ومیشائیل وعزریا: 
جرِّب عبیدك عشرة أیام فلیعطونا القطاني لنأكل وماء لنشرب. 

ولینظروا إلى مناظرنا أمامك، وٕالى مناظر الفتیان الذین یأكلون من أطایب الملك، ثم اصنع بعبیدك كما 
ترى. 

]. 14-10فسمع لهم هذا الكالم وجربهم عشرة أیام" [
. كان لعدم الصومكان دانیال الشاب یعیش في أرض غریبة (أرض السبيّ )، وكان یمكنه أن ینتحل األعذار 

دانیال في وسط مشجع على الخطیة، ألنه كان في قصر الملك. وكان لزاًما علیه أن یأكل كل یوم من أطایب الملك 
وخمر مشروبه. 

)، فكأن قلب دانیال لم یشخ. 10 كان یمارس الصوم حتى وهو في سن الشیخوخة (ص
ویالحظ في صوم دانیال النبي: 

. ]8[" فجعل في قلبهأ. یمارس دانیال النبي صومه ال بمجرد امتناعه عن الطعام فحسب، إنما قیل: "
. هكذا تبدأ الحیاة الروحیة )21 :6 مت(فالحیاة الروحیة هي تمتع بكنٍز داخلي. "حیث یكون كنزك هناك یكون قلبك" 

الصادقة من أعماق القلب، حتى متى حلَّت ساعة التجربة یستطیع المؤمن بالنعمة اإللهیة العاملة فیه أن ُیقاوم 
وینتصر، حامًال قوة اإلرادة المقدسة فیه. من جانب آخر لم یقف األمر عند حدود القلب، لكنه حول ما في قلبه إلى 

عمل. فالعبادة تبدأ باألعماق لكنها تُترجم أیًضا عملًیا، فیشترك الجسد مع النفس، والعمل مع الفكر، وُیمارس اإلنسان 
حیاته الروحیة بكل كیانه الخفي والظاهر. 

ب. طلب من رئیس الخصیان إالَّ یتنجس. ُیحسب هذا الطلب من المستحیالت بالنسبة لرئیس الخصیان، 
ألن تكلفته هي رقبته بال تفاهم.  

آمن دانیال أن اهللا إله المستحیالت یعمل في قلب هذا الرجل الوثني مادام األمر یخص قدسیة حیاته 
ونقاوتها. لقد غیرَّ رئیس الخصیان أسماءهم، لكنه كان عاجًزا عن تغییر قلوبهم، وطبیعتهم المقدسة في الرب. 

لقد حسب دانیال أطایب الملك نجاسة، لماذا؟ 
ألن اخوته محرومون من الحیاة المترفة، فكیف یعیش في القصر في حیاة ترف وغیره محتاج؟! أ. 

 أطعمة محرمة حسب الشریعة الموسویة، مثل المخنوق ولحوم بعض يألن ما ُیقدم على المائدة قد یحوب. 
الحیوانات المحرمة،وهي غیر المشقوقة الظلف والتي ال تجتر. وٕان كانت بالشك تقدم أنواًعا كثیرة من اللحوم على 

مائدة الملك، ویمكن لدانیال ورفقائه أن یختاروا اللحوم الُمحللة. 

1 PL 25:625B 
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خشي هؤالء الشبان المسبیون أن تلهیهم أطایب الملك عن معرفة وضعهم الحقیقي كمسبیین. أنهم ال ج. 
یطلبون مائدة الملك بل حریتهم هم وشعبهم. لن تستقر قلوبهم في قصر غریب، بل یشتهون العودة إلى وطنهم. 

بالشك كان دانیال ورفقاءه یئنون في داخلهم من أجل ما حلَّ بالشعب والهیكل والمدینة المقدسة، فأرادوا البقاء في حالة 
مرارة داخلیة حتى یترفق اهللا بهم ویرد السبيّ . 

خشي دانیال من المشتركین في المائدة كمدمنین للخمر، فرفض الخمر تماًما، وقد قیل: "للذین یدمنون د. 
الخمر الذین یدخلون في طلب الشراب الممزوج: ال تنظر إلى الخمر إذا احمرت حین ُتظهر حبابها في الكأس 

-2: 6 . ولعل دانیال كان یحسب نفسه نذیًرا للرب ال یشرب خمًرا أو مسكًرا (عد)31-30: 23 أم(وساغت مرقرقة" 
-4: 31 )، كما ُحرم الملوك من استخدامه (أم9-1: 10 ). وقد ُمنع الكهنة من استخدامه قبل خدمة الهیكل (ال3
). وكما سبق فرأینا أن هؤالء الفتیة كانوا في مرارة داخلیة من أجل السبّي، فكیف یشربون الخمر عالمة الفرح؟! أنهم 5

امتنعوا عنه حتى یرد اهللا سبیهم. 
[مباركون هم هؤالء الذین یحفظون عهد آبائهم وال یعصون الناموس القدِّیس هیبولیتس الروماني: یقول 

الُمعطى بواسطة موسى، بل یخافون اهللا الذي ُأعلن بواسطته. هؤالء مع كونهم مسبیین في بالد غریبة لم تْغِرهم اللحوم 
الشهیة، وال صاروا عبیًدا لملذَّات الخمر، وال أمسك بهم إغراء مجد األمراء؛ بل حفظوا أفواههم مقدسة وطاهرة، وسبحوا 

  .]Ïبهذه األفواه اآلب السماوي
  من لم یرد أن یأكل أو یشرب من مائدة الملك وخمره لئالَّ یتدنس (خاصة إن كان یدرك أن حكمة البابلیین

. Ðوتعلیمهم خاطئة) لن یقبل أن یتفوه بما هو خاطئ
القدِّیس جیروم 
دخل دانیال في حوار فیه شجاعة وجرأة مع دالة ولطف وبروح االتضاع ال البّر الذاتي. وكأن الحیاة الدینیة 
الحقة هي ممارسة االعتدال، فال یعیش اإلنسان خانًعا في مذلٍة وال أیًضا عنیًفا ال یحترم الغیر، أو متشامًخا كمن هو 

 أبّر منهم.
اتسم دانیال في حواره بالحكمة والوقار مع إیمان أن الذي ُیحرك قلبه وقلب الغیر هو اهللا. وكأن یلزمنا أن 

، أن ثمرة الحوار ونتائجه لم تكن من ]9[نضع عنصًرا خفًیا في الحوار وهو "تدخل اهللا لخیرنا الروحي"، فواضح من 
فعل شخصیة دانیال وحدها، إنما هو نعمة قدمها اهللا بمراحمه له في عینّي رئیس الخصیان. فإن قلوب المتولین علینا 

- حتى إن كانوا غیر مؤمنین أو قساة - هي في ید اهللا، یحركها لحسابنا. "قلب الملك في ید الرب كجداول میاه 
. )1 :21 أم(حیثما شاء ُیمیله" 

اهللا نفسه یریدنا أن نحاوره، كما دخل معه إبراهیم وموسى وداود وغیرهم في حواٍر معه. 
ج. صام دانیال وأصدقاؤه عشرة أیام بجدیة وتعبوا، فأعطاهم اهللا عشرة أضعاف. أعطاهم منظًرا حسًنا 

وصاروا أسمن من كل الفتیان. ما تم معهم لم یكن طبیعًیا إنَّما هو هبة من اهللا. لیس بالخبز وحده یحیا اإلنسان، بل 
). 3: 8 بكل كلمة تخرج من فم اهللا (تث

 لقد علموا أنه لیس اللحم األرضي هو الذي یهب الناس جماًال وقوة، إنما نعمة اهللا التي یمنحها الكلمةÑ .

1 Scholia on Daniel 1:8. 
2 PL 25:625A. 
3 Scholia on Daniel 1:12. 
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القدِّیس هیبولیتس الروماني 
أعطاهم معرفة وعقًال وحكمة، فالصوم الروحي المعتدل ال یضعف العقل بل یسنده ویقیمه وینمیه. 

)، ممتنًعا عن ]12[د. ُیقدم لنا هذا السفر صورة حیَّة عن صوم دانیال الذي كان یكتفي بالبقول (القطاني 
). مارس المرتل 3: 10) كما امتنع عن كل ترف من شرب الخمر ومن المسح بالدهن (3 :10 أكل اللحوم (دا

. هذا )24 :109 مز(الصوم بنفس الكیفیة، إذ یقول: "ركبتاْي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزل من أكل الزیوت" 
 ).2: 10وُیصاحب الصوم عن األكل التوبة والندامة (

 بل وحدد زمًنا ،كان إیمانه عظیًما للغایة فأنه لیس فقط وعد أنه سیكون في صحة الجسد بأكله الطعام المتضع 
. Ïلذلك. لم یكن ذلك تهوًرا منه بل موضوع إیمان. بهذا اإلیمان احتقر الطعام الفاخر الذي للملك

القدِّیس جیروم 

 . نتائج االختبار4
"وعند نهایة العشرة األیام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحًما من كل الفتیان اآلكلین من أطایب الملك. 

]. 16-15فكان رئیس السقاة یرفع أطایبهم وخمر مشروبهم ویعطیهم قطاني" [
ال نعرف عدد الشبان الذین اختیروا لخدمة الملك ومعاونته في عمله. بالشك كانوا كثیرین، لكننا ال نعرف 

باالسم إالَّ دانیال وأصدقاءه الثالثة. فإذ كانوا جادین في أمانتهم هللا في كل شيء بالرغم من الظروف القاسیة، 
 وخاضعین إلرادتهم مهما كلفهم األمر، استحقوا تسجیل أسمائهم في الكتاب المقدس، ونقشها في سفر الحیاة األبدیة.

 . تمتعهم بالحكمة والفهم5
"أما هؤالء الفتیان األربعة فأعطاهم اهللا معرفة وعقًال في كل كتابة وحكمة وكان دانیال فهیًما بكل الرؤى 

]. 17واألحالم" [
. )30: 2 صم 1(لقد تمم اهللا وعده مع مؤمنیه: "إنيِّ ُأكرم الذین یكرمونني" 

  الحظ أنه قیل بأن اهللا ُیعطي الفتیان القدیسین معرفة وعلًما في األدب العلماني، في كل كتاب أو فرع من فروع
 .Ðالحكمة

القدِّیس جیروم 
لقد میَّز اهللا دانیال ال عن بقیة الشعب فقط ولكن حتى عن زمالئه القدیسین لكي ُیهیئه لتحقیق عمٍل نبوٍي 

 أن اهللا أعطى األربعة فتیان حكمة ومعرفة، لكنه أضاف إلى دانیال فهم الرؤى واألحالم، القدِّیس جیرومهامٍ . یرى 
. هكذا وهب اهللا األربع فتیة معرفة وعقًال مع Ñفما یراه اآلخرون في مظهٍر كظٍل یمكنه أن یدرك بوضوح بعینّي الفهم

حكمة في األدب الكلداني والسلوك، لكن دانیال تمیَّز عن زمالئه بروح النبوة إذ وهبه اهللا فهًما للرؤى واألحالم، للكشف 
)، لكنه ال یبخل عن كشف 10: 18 عن إرادة اهللا وخطته. لقد حرَّم اهللا استخدام السحر بدعوى معرفة المستقبل (تث

بعض الجوانب من المستقبل ألنبیائه لبنیان شعبه ومجد اسمه القدوس. 

1 PL 25:625C. 
2 PL 25:625C 
3 PL 25:625C. 
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 . تفوقهم على كل المجوس6
"وعند نهایة األیام التي قال الملك أن ُیدخلوهم بعدها أتى بهم رئیس الخصیان إلى أمام نبوخذنصر. 

وكلمهم الملك فلم یوجد بینهم كلهم مثل دانیال وحننیا ومیشائیل وعزریا. 
فوقفوا أمام الملك. 

وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذین 
]. 20-18في كل مملكته" [

ما كان یمكن للملك أن یختبر هؤالء الشبان لو لم یكن هو نفسه حكیًما وذا معرفة وثقافة عالیة. لقد ُسرَّ 
الملك بهم ألنه لم یحضرهم إلى القصر للتسلیة بقصٍص وأحادیث باطلة أو مداعبات لطیفة، إنما لمعاونته بروح 

الحكمة والجدیة. 
لقد تمجد اهللا في عبیده المسبیِّین، فقد فاقوا كل زمالئهم الكلدانیین الذین كانوا یفتخرون أنهم أصحاب حكمة 

بالمیالد حاسبین غیرهم برابرة جهالء. اآلن یعترف ملكهم أن حكمتهم كال شيء أمام فیض نعمة اهللا. 
]. 21"وكان دانیال إلى السنة األولى لكورش الملك" [

ال یعني هذا أن دانیال لم یبَق سوى إلى السنة األولى لكورش الملك، إنما أراد هنا تأكید معاصرة دانیال لمدة 
السبّي حتى نهایتها، إذ في هذه السنة رجع الیهود إلى أورشلیم. 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 1من وحي دانیال 
في قصر بابل 

   ،لیحملني العدو إلى قصر بابل
لكنَّه ال یقدر أن یحدر نفسي من السماء! 

لُیقدم لّي كل األطایب والملذات، 
لكنه لن ینتزعني من المائدة السماویة! 

بل أتمتع بخبز المالئكة! 
  ،هب لّي أن أصوم عن محبة العالم

فتهبني بركة لجسدي ونفسي وعقلي. 
تسندني بحكمتك السماویة، 
وتكشف لّي أسرارك الفائقة! 

  ،كما كنت مع دانیال في قصر غربته
رافقني بنعمتك أینما ُوجدت! 

تهبني نجاًحا في كل عمل تمتد إلیه یديّ ! 
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األصحاح الثاني 

رؤیا التمثال 
د اهللا فیهم، وأعطاهم نعمة  یصعب علینا جًدا أن نعبِّر عن مشاعر الشاب دانیال ورفقائه الثالثة. حًقا لقد تمجَّ
في عینْي الملك، فحسبهم أكثر حكمة من كل حكماء الكلدانیِّین. نالوا نعمة في أعین الكثیرین، وصارت لهم كرامات، 

ع بالآللئ. فإن  وبین أیدیهم كل اإلمكانیَّات، لكنهم كانوا في القصر أشبه بعصافیر ُحبست في قفٍص ذهبيٍّ مرصَّ
الحریة بالنسبة لهم كما لشعبهم أفضل من كل ما بین أیدیهم.  

أراد اهللا أن یؤكد لدانیال أن ما حلَّ به لیس على سبیل الصدفة، فإن العالم كلُّه في قبضة یده؛ ال یفلت من 
ر حلًما یرعبه،  یده شيء، من إقامة ممالك وٕازالتها، حتى أحالم اإلنسان بین یدي اهللا، لهذا سمح اهللا أن یرى نبوخذنصَّ

وتعجز كل البشریة عن معرفة الحلم وتفسیره، إنما یعلنه اهللا لدانیال ویكشف له عن تفسیره الذي یتلخص في عبارة 
". اهللا ضابط التاریخ والمهتم بخالص العالمواحدة، وهى "

هذا وقد أراد اهللا أن یكشف ما تمیَّز به دانیال بروح النبوة، موضًحا أثر نعمة اهللا العاملة فیه. 
. ]1 [. تاریخ الحلم  1
. ]12-2 [. الحلم المنسي  2
.  ]13 [. األمر بقتل الحكماء 3
. ]18-14 [. تصرف دانیال   4
. ]24-19 [. كشف السّر  5
.  ]30-25 [. لقاء مع الملك  6
. ]33-31   [. التمثال المعدني 7
. ]36-34  [. الحجر العجیب  8
. ]45-37 [. تفسیر الحلم  9

. ]48-46   [. دانیال الممجد 10
 .]4[  . رفقاء دانیال  11

 . تاریخ الحلم1
ر أحالًما فانزعجت روحه وطار عنه نومه" [ ر َحَلَم نبوخذنصَّ ]. 1"في السنة الثانیة من ُملك نبوخذنصَّ

ر وقام دانیال بتفسیره بینما كان هو  ربما یتساءل البعض كیف كان الحلم في السنة الثانیة لحكم نبوخذنصَّ
)؟ 5: 1والثالثة فتیة الزالوا طلبة تحت التمرین، لم یقفوا أمام الملك إالَّ في نهایة األیام ، أي بعد ثالث سنوات (

 2" قد ُتشیر هنا إلى جزء من السنة األولى والسنة الثانیة  وجزء من السنة الثالثة (قارن ثالث سنین. عبارة "أ
ر إلى 31: 8 ؛ مر14: 34 ؛ إر10-9 :18 مل )، بحیث تشمل سنة التدریب األولى جزًء من سنة ارتقاء نبوخذنصَّ

. Ïالعرش، والسنة الثالثة جزًء من سنة ملكه الثاني بالحساب البابلي

Ï 329، ص 4 منشورات النفیر: تفسیر الكتاب المقدَّس، جـ .
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 588ب. یرى البعض أن السنة الثانیة هنا تعني بعد خراب أورشلیم والهیكل وتحطیم المجتمع الیهودي عام 
 ق.م. 587أو 

ج. الرأي األرجح واألكثر قبوًال أن ما ورد في األصحاح األول كان في أیام نبوخذنصَّر حین كان مساعًدا 
. نبوخذنصَّر صار ملًكا شریًكا Ïلوالده نبوبالسر في الحكم، أما هنا فیقصد السنة الثانیة من الحكم عندما تسلمه منفرًدا

مع والده كعادة الكثیر من الملوك في ذلك الحین. حینئذ حاصر أورشلیم كملك شریك وقائد للجیش، ثم اضطر إلى 
 وكان والده ال یزال حًیا. وٕاذ عاد وحاصر ...ترك الحصار والدخول مع فرعون في معركة كركمیش لتمرُّده علیه

ق.م. حیث تم الترحیل األول، مات والده وانفرد بالحكم. بهذا یتفق النص مع ما ذكره  605 أو 606أورشلیم عام 
التاریخ. بمعنى آخر كان دانیال ورفقاؤه یتدربون على حكمة الكلدانیِّین في أواخر أیام نبوخذنصَّر كشریٍك مع والده، ثم 

وقف أمامه في السنة الثانیة من حكمه المنفرد وبعد انقضاء مدة التدریب. 
 إن السنة الثانیة هنا بعد أن ملك لیس فقط على الیهود والكلدانیِّین وٕانما على كل األمم القدِّیس جیرومیقول 

ر حلم حلًما عجیًبا عن األمور المستقبلیة بعد نصرته  Ðاألخرى مثل أشور ومصر. لهذا یقول یوسیفوس أن نبوخذنصَّ
. Ñعلى مصر

" بصیغة الجمع، مع أنه لم یرد هنا سوى حلم واحد، لكنه استخدم صیغة الجمع أحالًمایذكر هنا أنه حلم "
بسبب ما یحمله الحلم من مواضیع كثیرة، أو ربما حلم الملك أحالًما كثیرة على فترات طویلة تحمل ذات المعنى، 

وجاء الحلم األخیر یبعث فیه االرتباك، فأرسل إلى المجوس والحكماء یسألهم في أمر هذا الحلم. 
ر الحلم للحكماء؟   على هذا التساؤل، قائالً : [لقد بقي الحلم القدِّیس جیرومیجیب لماذا لم یذكر نبوخذنصَّ

في قلب الملك أشبه بظل، أقول، مجرَّد صدى أو آثار للحلم، حتى إذا أعاد آخرون الحلم أمامه یقدر أن یستعید ما قد 
 ربما مما ضاعف ارتباكه هو نسیانه للحلم، فشعر بالحاجة إلى من .]Òرآه، وبالتالي بالتأكید لن یخدعوه باألكاذیب

یذكِّره به. اهللا الذي أعطاه الرسالة بالحلم جعله ینساه لیزید من ارتباكه، مع أنه عادة یتجاهل الناس األحالم التي 
ینسونها. 

ر یفكر في مستقبل العالم ویطلب إرشاًدا من اآللهة، لذا كشف له الرب عن أزمنة األمم  ربما كان نبوخذنصَّ
). فرأى أن حكمه ینهار لیعقبه إمبراطوریات تظهر وتختفي حتى یملك الرب أبدًیا. أدرك الملك وهو یحلم 24: 21 (لو

أنه یرى أموًرا غیر عادیة، وأن هناك رسالة من العالم اآلخر موجهة إلیه، ال یعلم ما هي. لذا إذ استیقظ نسي تفاصیل 
الحلم، كل ما یعرفه أنه حلم غریب ُمقدم له من السماء، لذا طلب من یذكره بما رآه ویكشف له سره. 

اهللا الذي قدم للملك الحلم، هو بنفسه نزع ذكرى تفاصیله من ذهن الملك حتى یرتبك جًدا ویلجأ إلى الحكماء 
والعرافین. هذا حدث فیما بعد مع الملك أحشویرش حیث ُأصیب بأرٍق ولم یستطع أن ینام، فأخذ یتصفح سجالت 

 ). 1: 6 القصر لیبدأ اهللا معه بالعمل لخالص شعبه من هامان الشریر (إس

 . الحلم المنسي2
هذه األحالم وأمثالها هي أمثلة لعمل اهللا القدیر في الخفاء لصالح مؤمنیه. 

1 G. Goleman Luck: Daniel, P. 26. 
2 Antiquites., book 10. 
3 PL. 25:627. 
4 PL. 25:627E-628 
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: Ïفي مقاله "عن النفس"، بین األحالم بناًء على مصادرها الثالثةالعالمة ترتلیان یمیِّز 
أ. أحالم من الشیطان، تبدو أحیاًنا صادقة ونافعة، لكنها مخادعة. 

ر الوثني، وذلك من قبل رحمته بكل البشریَّة.  ب. أحالم من اهللا، كما حدث مع نبوخذنصَّ
ج. أحالم تتم كعمل طبیعي في حیاة اإلنسان الیومیة، غالًبا ما تكون كرد فعٍل لسلوكه، ففي المساء حیث 

یكون الرقیب الداخلي للنفس خامًال تتراءى أحداث الیوم بما تحمله من اشتیاقات ومخاوف ومن أفراح وأحزان في شكل 
أحالم. لذا ُیقال الجائع غالًبا ما یحلم بالخبز، والعطشان بینابیع میاه.  

"فأمر الملك بأن ُیستدعى المجوس والسحرُة والعرَّافون والكلدانیُّون ُلیخبروا الملك بأحالمِه، 
]. 2فأتوا ووقفوا أمام الملك" [

ُیستخدم تعبیر "الكلدانیِّین" لیعني البابلیِّین بصفة عامة، لكنه فیما بعد ُاستخدم في معنى ضیِّق لیعني طبقة 
الحكماء وحدهم. 

 ولیس Chaldeaیظن بعض الُنقاد المتحررین أن كلمة "كلدانیِّین" في عصر دانیال كانت تعني شعب كلدیا 
 أن االكتشافات األثریَّة دلت على صحة ما سجله دانیال النبي، فأنها A.W. Criswellفئة معینة منهم. لكن یقول 

  أو بعل وكانوا یشكلون صفوة المجتمع.Belكانت في عصره تعني فئة كهنوتیة تخدم اإلله بل 
إلهیة سماویة، فقد سبق وحلم كثیًرا ولم یهتم،  واضح من هذه العبارة أن الملك شعر بأن الحلم یحمل رسالة

لكنه في هذه المرة استدعى كل المجوس والسحرة والعرَّافین والكلدانیِّین فقد حلَّ الرعب به، وافقده قدرته على النوم، 
فشعر بأن السماء تعلن له سر�ا خطیًرا. 

في البدایة، فرح السحرة والعرَّافون بدعوة الملك، إذ ظنُّوا أنه یطلب مشورتهم في أمٍر ما، أو یروي لهم حلًما 
فیفسرونه له، وبهذا ینالون هدایا وهبات من عنده. لم یخبروا دانیال وأصدقاءه بدعوة الملك لهم وذلك بدافع الطمع 

 إجابة الیهود على القدِّیس جیروموالحسد. أثار الیهود التساؤل: لماذا لم یدخل دانیال وأصدقاؤه إلى الملك؟ یقدم 
التساؤل: [عندما وعد الملك بهباٍت وعطایا وكرامة عظیمة لم یهتموا أن یقفوا أمامه لكي یظهروا بال عیب، فال یطلبون 

غنى الكلدانیِّین وكرامتهم. أو كان الكلدانیُّون أنفسهم دون شك یحسدون الیهود على سمعتهم وعلمهم فدخلوا وحدهم 
أمام الملك لكي ینالوا المكافآت ألنفسهم. بعد ذلك طلبوا بجدیة أن یكون معهم هؤالء الذین جحدوا أي رجاء في المجد 

. ]Ðلیساهموا في حلَّ كارثة عامة
ولعل عدم استدعاء دانیال ورفقائه مع المجوس كان بناء على طلب الملك الذي وٕان كان قد اختبر حكمتهم 

)؛ لكنه لم یكن بعد قد وثق في أمانتهم 20: 1فوجدهم عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذین في مملكته (
وٕاخالصهم له ولمملكته، فلم یرد أن یسألهم في أمر یشعر أنه یمس كیان المملكة. 

 كان ...سواء كان المجوس هم السبب أو الملك فإن اهللا سمح بذلك لكي ال یدخلوا مع جملة السحرة والعرَّافین
یجب تمییزهم عنهم ألنهم یعملون بروح الرب ال بالسحر والعرافة. على أي األحوال، قدم عزلهم عنهم الفرصة لیتمجد 

اهللا فیهم وبهم. 
"فقال لهم الملك قد حلمت حلًما، وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. 

1 Cf. A Treatise on the Soul, 4-7 
2 PL 25: 628D. 
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فكلَّم الكلدانیُّون الملك باآلرامیَّة: 
عش أیها الملك إلى األبد. 

]. 4-3[ أخبر عبیدك بالحلم فنَبیِّن تعبیرهُ ."
اعترف الملك بجهله لمعرفة تفسیر الحلم، وضعفه أمام رسالة هذا الحلم. 

"، لم یكن ذلك مجرَّد تحیة بسیطة، لكنهم رأوا عالمات القلق تمأل عش أیها الملك إلى األبدإذ قالوا له: "
وجهه، فسألوه أن یكون متهلًال بروح طیبة وأن ینزع كل قلٍق من روحه، فأنهم قادرون على تفسیر الحلم في یقیٍن 

 شدیدٍ . 
"فأجاب الملك وقال للكلدانیِّین: 

]. 5قد خرج منّي القول إن لم تنبُئوني بالحلم وبتعبیره تصیرون إرًبا إرًبا وُتجعل بیوتكم مزبلة" [
مع أنهم تحدثوا معه في اعتزاز كمن كانوا واثقین أنهم یستجیبون لطلبته، فوجئوا أنه یطلب منهم ما لیس في 

استطاعتهم، وفوق حدود فنونهم وعلمهم، إن كان بالحقیقة لهم معرفة أو علم. 
لقد كان هؤالء الحكماء والسحرة أنصاف آلهة في أعین رجال الدولة والشعب. اآلن صاروا في موقٍف مهین 

للغایة، كثمرة طبیعیة للتشامخ والعجرفة، حیث نسبوا ألنفسهم ما لیس لهم. 
هذا التهدید الخطیر كشف عن عنف الملك ووحشیته، كما أعطى الفرصة النتشار الخبر على مستوى واسع، 

 فتمجد اهللا باألكثر خالل عمله بواسطة دانیال النبي.
]. 6"وٕان بیَّنُتم الحلم وتعبیره تنالون من قبلي هدایا وحالوین وٕاكراًما عظیًما، فبیِّنوا لّي الحلم وتعبیره" [
 إذ كان الملك یعرف أنهم طمَّاعون ومحبون للمجد الباطل وعدهم بهدایا جزیلة ومكافآت مع كرامة.

نیة وقالوا: لُیخبر الملك عبیده بالحلم فُنبیِّن تعبیره. ا"فأجابوا ث
أجاب الملك وقال: إنِّي أعلم یقیًنا أنكم تكتسبون وقًتا إذ رأیتم أن القول قد خرج منيِّ . 

بأنه إن لم تُنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد. 
تَّفقتم على كالم كذٍب وفاسٍد لتتكلموا به ُقدَّامي إلى أن یتحول الوقت. اِ ألنَّكم قد 

]. 9-7[ فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تُبیُِّنون لّي تعبیره."
أصّر المجوس على إخبارهم بالحلم، وفي عجرفة أكدوا إمكانیتهم في تفسیره. أضاف الملك إلى المجوس 

جریمة جدیدة وهي جریمة الخداع أو االتفاق على كالم كذٍب وفاسد. فأنهم إذ عرفوا أنه نسي الحلم وتأكدوا من ذلك 
طلبوا منه أن یقصه لهم. لقد تأكد أنهم یكسبون الوقت لعلَّه یهدأ من ثورته ویعفو عنهم. خالل الحوار بین الملك 

والكلدانیِّین یظهر أنه كان یشك في أمرهم، أنهم یقدمون كلمات معسولة لكنهم غیر صادقین في المعرفة. لقد حاولوا 
"، تشترون" بمعنى "تكتسبونكسب الوقت حتى یهدأ من موجة غضبه فیغیِّر رأیه في أمر قتلهم. وقد جاءت كلمة "

أي یشترون الوقت الذي فیه ثورة وغضب حتى یعبر وینتهي. 
أدرك الكلدانیُّون أن أمور المستقبل ال یعلنها إالَّ اهللا. نشكر اهللا على محبته إذ جاءنا كلمة اهللا یخبرنا بكل 
شيء، وكما قالت المرأة السامریة: "أنا أعلم أن مسیَّا الذي ُیقال له المسیح یأتي، فمتى جاء ذاك ُیخبرنا بكل شيء" 

. )25: 4 یو(
"أجاب الكلدانیُّون ُقدام الملك وقالوا: 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


لیس على األرض إنسان یستطیع أن ُیبیِّن أمر الملك. 
]. 10لذلك لیس ملُك عظیم ذو ُسلطان سأل أمًرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني" [

قدموا عذًرا عادًال للملك، وهو أن ما یطلبه لیس في استطاعة إنسان على األرض، ولم یذكر التاریخ مثًال 
واحًدا لصاحب سلطان أن سأل أمًرا كهذا أن یخبره أحد بما رآه في حلمه. هكذا قدم الكل شهادة جماعیة أنه إن أخبره 
أحد بالحلم، هذا لن یكون بعمٍل بشري، إنما هو عطیة إلهیة من السماء، ألن اهللا وحده یعرف أحالم الناس وأفكارهم 

 الخفیة. قدموا هذا شهادة إلله دانیال قبل أن ینطق دانیال بكلمة.
"واألمر الذي یطلبه الملك َعسر ولیس آخر ُیبیِّنه ُقدام الملك غیر اآللهة الذین لیست سُكناهم مع البشر" 

]11 .[
یظن البعض أنهم یقصدون هنا المالئكة بكونهم وحدهم قادرین على تقدیم هذا الحلم الغریب الذي جاء 

 دون أن یزول االضطراب من روحه. ویرى بعض الدارسین أنه ،كإعالٍن إلهيٍّ وُمحّي من ذهن الملك لغرض إلهي
یقصد اآللهة، إذ كان الكلدانیُّون یتعبدون لجمهور من اآللهة مع وجود إله أسمى وهو الحاكم وحده. 

]. 12"ألجل هذا غضب الملك واغتاظ جًدا وأمر بإبادة كل حكماء بابل" [
لم یسترح الملك إلجابة المجوس بل اشتعل باألكثر غضبه وتحول تهدیده إلى أمر ملكي صدر بقتل كل 

حكماء بابل. 

 . األمر بقتل الحكماء3
"فخرج األمر وكان الحكماء ُیقتُلون، 

]. 13فطلبوا دانیال وأصحابه لیقُتُلوهم" [
لم ُیطلب دانیال وأصدقاؤه حینما ُاستدعى الحكماء بواسطة الملك للكشف عن الحلم وتفسیره، لكن حین صدر 

األمر بقتل الحكماء ُطلبوا لُیقتلوا معهم، ومع هذا لم یحملوا ضغینة أو كراهیة لهم، بل قام دانیال بإنقاذهم دون كلمة 
عتاٍب واحدة. 

 . تصرف دانیال4
"حینئذ أجاب دانیال بحكمة وعقل ألریوخ رئیس ُشرط الملك الذي خرج لیقتل حكماء بابل. 

أجاب وقال ألریوخ قائد الملك: لماذا اشتد األمر من قبل الملك؟ 
]. 15-14حینئذ أخبر أریوخ دانیال باألمر" [

واضح من النص أن بعض الحكماء ُقتلوا قبل طلب دانیال وزمالئه للقتل. وكان لهذا القتل مع نشر المرسوم 
الملكي أثره على كل األوساط في الدولة. 

إذ ُطلب دانیال لقتله، التقى برئیس شرط الملك ولیس بالملك نفسه، ألنه كان تحت حكم الموت بناء على 
 بینما لم ،المنشور الصادر دون أي استثناء، فاحتاج إلى تدخل وسیط بینهما یوضح للملك أن األمر شمل دانیال

ُیستدع مع المجوس للكشف عن الحلم. فإن األمر بقتله یحمل ظلًما مع تسرع. هذا واضح من كلمات اللوم بلطٍف 
  "لماذا اشتد األمر من قبل الملك؟!"واتزاٍن الموجهه من دانیال إلى الملك:

واضح من حدیث دانیال مع رئیس الشرط أن دانیال یطلب ما لصالح الملك أكثر منه دفاًعا عن حیاته 
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الزمنیة. فالحكم المفاجئ بموته ظلًما لم یفقده حكمته واتزانه ولم یزعج روحه. أزعج الحلم روح الملك، بینما صدور أمر 
بالقتل لم یربك عقل دانیال، ال لشيء إالَّ ألن حیاة دانیال وفكره وقلبه هي تحت قیادة روح اهللا. هذا ما یظهر بأكثر 

وضوح بطلبه مهلة من الملك للتمتع بإعالن إلهي. یطلب بثقة ویقین أن نعمة اهللا تسنده وتقدِّم له احتیاجاته. لقد عرف 
أن هذا الطلب له خطورته فأنه إن عاد الیوم التالي بال إجابة تكون عقوبته مضاعفة، حیث ُیسرع الملك بقتله ربما 

بطریقة أكثر عنٍف وعاٍر، كما ُیشهَّر بأمره عالنیة. 
"فدخل دانیال وطلب من الملك أن یعطیه وقًتا فُیبیُِّن للملك التعبیر. 

حینئذ مضى دانیال إلى بیته وَأعلم حننیا ومیشائیل وعزریا أصحابه باألمر لیطلبوا المراحم منِ قَبل إله 
]. 18-16السموات من جهة هذا السرَّ لكي ال یهلك دانیال وأصحابه مع سائر ُحكماء بابل" [

طلب الكلدانیُّون معرفة الحلم لكي یفسروه، أما ما طلبه دانیال فهو مهلة زمنیة قصیرة لیقف أمام كاشف 
األسرار ویهبه السرَّ . 

" إشارة أن الملك أعطاه مهلة زمنیة لكي ُیعّد نفسه للِّقاء معه، ربما لمدة یوٍم مضى دانیال إلى بیتهبالقول: "
واحدٍ . بالشك كان الملك یود الرد السریع لمعرفة حلمه ونزع اضطراب روحه، لكن دانیال غالًبا طلب هذا الیوم لیتمتع 

بإعالن إلهي یكشف له عن الحلم وتفسیره، فأمهله الملك. 
إذ ُأعطیت له المهلة الزمنیة من ِقبل الملك لم یلجأ إلى المكتبة لیقرأ، وال إلى أصدقائه لطلب مشورة، إنما 

ذهب إلیهم لمساندته بالصلوات. لقد كان دانیال مالصًقا هللا لكنه كان یشعر بالحاجة إلى صلوات وشفاعات أصدقائه 
لدى اهللا؛ هكذا كان یطلب الرسول بولس من الشعب أن یصلوا ألجله لكي یعطیه الرب حكمة عند افتتاح فمه. هكذا 

دخلت التجربة به وبأصدقائه إلى صلوات أعمق وشركة مع اهللا. 

  طلب دانیال وقًتا ال لیبحث في السرائر بمهارة قدرته العقلیة، وٕانما لكي یطلب رب السرائر. لهذا السبب طلب من
حنانیا ومیشائیل وعزریا أن یشتركوا معه في الطلب، لیتحاشى مظاهر الظهور بأنه وحده یستحق ذلك، هذا وٕاذ 

. Ïكانوا مشتركین في الخطر العام یشتركون في صالة عامة
 القدِّیس جیروم

، ولم یقل "إله إسرائیل"، ألنه یعلم أن إسرائیل قد ]18[" إله السمواتإذ تحدث دانیال مع أصدقائه دعى اهللا "
أخطأ ولم یعد مستحًقا أن ُینسب اهللا إلیه ألجل عصیانه، إنما ُینسب إلى السماء التي بالحب تخضع إلرادته. ُاستخدم 

هذا اللقب في أسفار نحمیا وحزقیال ودانیال بكونها أسفاًرا ترتبط بالسبي، فیظهر كأن اهللا قد فارق شعبه إلى حین، 
لیقدموا توبة جماعیة فیرجع ویسكن في وسطهم؛ كما ذكر هذا اللقب في سفر الرؤیا حیث یرفع قلبنا إلى السماء، فنرى 

إلهنا یحملنا إلى سمواته، وُیدعى إله السموات.  
سند الفتیة الثالثة دانیال بصلواتهم ال طمًعا في مقاسمته مكافأة من قبل الملك، وال لنزع العار عنه، وٕانما 

لیتمجد اهللا في نبیه في أرض السبيّ . 
" اإللهیة، فهي وحدها سندنا وقت الضیق. المراحملقد كانت أعین هؤالء األتقیاء مّتجهة نحو "

 . كشف السرّ 5

1 PL 25: 628D. 
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سمح اهللا لدانیال بالضیقة لیدخل إلى بیته ویلتقي بإله السموات، فیرفع قلبه وفكره إلى السماء، ویكتشف 
أسراًرا أعمق، ویتمتع بمعرفة تمأل كیانه عذوبة تبتلع كل ضیقٍ . ما أحوجنا أن ندخل كل یوم إلى بیتنا، أورشلیمنا 

الداخلیَّة، لنلتقي بذاك الذي یحملنا من هموم هذه الحیاة ویدخل بنا إلى عربون األبدیة. 
"حینئذ لدانیال ُكشف السر في ُرؤیا اللیل. 

]. 19فبارك دانیال إله السموات. [
إذ طلب دانیال ورفقاؤه من الرب بغیر ارتیاب قدم اهللا لهم سؤل قلبهم، وكما یقول یعقوب الرسول: "لیطلب 
بإیمان غیر مرتاب البتة، ألن المرتاب یشبه موًجا من البحر تخبطه الریح وتدفعه، فال یظن ذلك اإلنسان أنه ینال 

 ). اهللا قریب من الذین یصرخون إلیه بالحق وفي إخالص مع إیمان.7-6: 1 شیًئا من عند الرب" (یع
"أجاب دانیال وقال: 

لیكن اسم اهللا مبارًكا من األزل وٕالى األبد، 
ألن له الحكمة والجبروت. 

إذ كشف اهللا لدانیال عن السّر لم یفكر في لقائه مع الملك، وال انشغل بما ناله، بل قدم تسبحة جدیدة للرب، 
ناسًبا هللا الحكمة التي نالها والقوة التي تمتع بها. أنه یمجد اهللا ضابط التاریخ بیده، والذي ال ُیخفى عنه شيء، وهما 

أمران ال ینفصالن عندما ُیعلن جالل اهللا. 
وهو یغیر األوقات واألزمنة. یعزُل ملوًكا وُینصِّب ملوًكا. 

]. 21-20یعطي الحكماء حكمة وُیعلم العارفین فهًما" [
كثیرون یعترفون بوجود اهللا وقدرته وحكمته لكنهم یحسبونه معزوًال عن حیاة البشریَّة بوجه عام، وعن حیاتهم 

بوجه خاص؛ أما دانیال فیسبح اهللا العامل في حیاة الكل، برحمته العلویة. إن ُوجد ُأناس أقویاء في العمل وحكماء، 
فإن اهللا وحده هو مصدر القوة والحكمة، ال یحرمنا منهما. مسیحنا هو حكمة اهللا كقول الرسول: "هللا الحكیم وحده 

، نقتنیه فنقتني الحكمة. )27: 16 رو(بیسوع المسیح" 
اإلنسان الُمعاصر مع كل صباح یتوقع تغییرات مستمرة على المستوى العالمي، یقرأ الصحف بشغف مترقًبا 
ماذا یحدث من جدید. أما أوالد اهللا فیرتفع قلبهم مع كل صباح لیروا وُیدركوا خطة اهللا نحو خالص العالم، هذا الذي 

في یده كل دقائق األحداث على كل المستویات: العالمیة والمحلیة والكنسیة والشخصیة. مع كل صباح ُیسبح اهللا على 
عنایته الفائقة الُمشرقة دوًما بالعمل الُمستمر. یرى المؤمن حركة دائمة في السماء كما في الطبیعة وفي حیاة البشریة 

"، فتعني أن اهللا وهب ُیعطي الحكماء حكمةوفي حیاته الخاصة. كلها ُتسبح اهللا الحكیم والقدیر وحده. أما قوله "
اإلنسان حكمة طبیعیة، وهي هبة إلهیة. فإن كان أمیًنا في هذه الحكمة الطبیعیة ناسًبا إیاها هللا وذلك بروح االتضاع، 

ُیقدم له حكمة سماویة أعظم، وهكذا بالنسبة للمعرفة، فإن كنا أمناء في القلیل ُیقدم لنا الكثیر؛ ألن من له ُیعطى 
 فیزداد.

"هو یكشف العمائق واألسرار. 
]. 22یَعَلم ما هو في الظلمة وعنده یسكن النور" [

یتحدَّث هنا بصفة خاصة عن نعمة النبوة حیث ُیحسب اهللا أنبیاءه مفسري أسراره لبني البشر. هذه نعمة 
ُتعطى لبعض األخصاء األمناء، حسب ما فیه بنیان الجماعة وٕاعالن مجد اهللا. 
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إذ یسكن اهللا في النور یدخل برجاله إلى النور، محطًما مملكة إبلیس، أي الظلمة. شتان ما بین السحرة أبناء 
الظلمة ودانیال ابن النور! 

. فكما نعبد اهللا بالروح  بالذهنوبین فهم الرؤیابالروح بین التمتع باكتشاف الرؤیا القدِّیس أغسطینوس یمیِّز 
)، هكذا أدرك دانیال النبي الرؤیا اإللهیَّة بروحه واكتشف فهمها بذهنه.  15: 14 كو 1والذهن (

  وفهم هذه األمور  للتشبیهات الرمزیة بأموٍر مادیَّة، الرؤیا بالروحأعظم األنبیاء هو من ُیمنح العطیَّتین، أعني
. بقوة الذهن الحیویة

هكذا كان دانیال الذي ُأختبر سمو مركزه وتأسس لیس فقط عندما أخبر الملك عن الحلم الذي رآه بل وشرح 
). لقد ظهرت له الصور المادیة نفسها (الحلم) بالروح، وُاعلن له عن فهمها بذهنه. 24-16 :4 ؛27 :2 معناه (دا

.  Ï الذي یستخدمه بولس عندما یمیِّز بین الروح والذهنىإننيِّ استخدم هنا كلمة "الروح" بنفس المعن
القدِّیس أغسطینوس 

"إیَّاك یا إله آبائي أحمد وأسبِّح، 
الذي أعطاني الحكمة والقوة، 
وأعلمني اآلن ما طلبناه منك، 

]. 23ألنَّك أعلمتنا أمر الملك" [
"، أي إله الكنیسة الحیة الممتدة عبر العصور. اهللا الذي عمل في القدیم عجائب إله آبائهُیمجد دانیال اهللا "

كلیمنضس أالقدِّیس مع آبائه یعمل اآلن مع دانیال، ویعمل في العصور المتتالیة إلى انقضاء الدهر. یقول 
. ]إن اهللا واهب الحكمة والعلم والمعرفة والفلسفة الحقة[ :السكندري

  یدعو الكتاب المقدس كل علٍم علماني أو فٍن حكمة، وُیحسب االبتداع الفني والمهارة هما من اهللا. هذا یظهر
نظر، قد دعوت بصلئیل بن أوري بن حور، من سبط یهوذا، اُ واضًحا إذ نورد العبارة التالیة: "وكلم الرب موسى: "

. )2-1: 31 خر(باسمه، ومألته من روح اهللا بالحكمة والفهم والمعرفة" 
الذین هم حكماء في الذهن لهم عزوة خاصة بالطبیعة منسوبة إلیهم، والذین یظهرون أنفسهم قادرین أن 

. Ðیتسلَّموا من "حكمة العلي" لهم روح إدراك مضاعف

 یعطي اهللا حكمة من فمه الخاص، ومعرفة مع فهم، ویخزن عوًنا لألبرارÑ .

  قبل مجيء الرب كانت الفلسفة ضروریة للیونان للبرّ . واآلن فهي تبلغ باإلنسان إلى التقوى بكونها نوًعا من
. Òالتدریب یهیِّئ الذین بلغوا إلى اإلیمان خالل البرهان

كلیمنضس السكندري أالقدِّیس 
"فمن أجل ذلك دخل دانیال إلى أریوخ الذي عینه الملك إلبادة حكماء بابل. 

مضى وقال له هكذا: 

1 The Literal Meaning of Genesis, Book 12, ch. 9. 
2 Stromata 1: 4. 
3 Ibid. 
4 Ibid 1: 5. 
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ال َتِبد حكماء بابل. 
]. 24أدخلني إلي ُقدام الملك، فأُبیِّن للملك التعبیر" [

لماذا طلب دانیال من أریوخ أن یتوقف عن قتل الحكماء مع أنهم سحرة ویسلكون كأتباع للشیطان؟ 
. لم یطلب هذا ألنهم أبرار، بل ألن الحكم بقتلهم صدر ظلًما، إذ ال یستطیع أحد أن یعرف األحالم إالَّ اهللا أ

وحده. 
ب. لم یكونوا یهوًدا سمعوا الشریعة التي ُتحرم السحر والِعرافة. 

ج. بتوقف قتلهم یعطیهم هم وعائالتهم ومعارفهم فرصة إلدراك عمل اهللا الحقیقي في حیاة أنبیائه. 
سرعان ما استجاب اهللا لصلوات دانیال ورفقائه، ولم ینَس دنیال أن یشكر اهللا قبل أن یتقدم إلى الملك ویخبره 

بالحلم وتفسیره. لقد شعر دانیال وهو في السبّي برعایة اهللا الفائقة، اهللا الضابط الكل ُیحدد المواعید واألزمنة. فبعد 
قرون جاء السیِّد المسیح، وحرص القادة الیهود إالَّ یمسكوه ویقتلوه في عید خشیة تجُمعات الشعب. ومع هذا تمَّت 

خطَّة اهللا بقتله في فترة عید الفصح لیؤكد أنه الفصح الحقیقي، فیه تحققت الرموز الخاصة باألعیاد. 
على كشف السّر لدانیال قائالً : [بقي الحلم سًرا بالنسبة للذین لهم الفكر القدِّیس هیبولیتس الروماني ُیعلق 

 [أظهر لهم اهللا أن ما هو مستحیل بالنسبة .]Ïاألرضي، أما الذین یطلبون السماویات فُتعلن لهم األسرار السماویَّة
  .]Ðلإلنسان ممكن بالنسبة هللا

أن اسم أریوخ یعني حرفًیا "رئیس الجزارین" أو "رئیس الطباخین". القدِّیس هیبولیتس الروماني یرى 

 . لقاء مع الملك6
 وقال له هكذا: ."حینئذ دخل أریوخ بدانیال إلى ُقدام الملك ُمسرًعا

]. 25قد وجدت رجًال من بني سبّي یهوذا الذي ُیعرف الملك بالتعبیر" [
"، بینما لم ...قد وجدت رجالً قدم أریوخ دانیال للملك كمن صنع خیًرا للملك یستحق المكافأة، إذ یقول له: "

 ینسب دانیال لنفسه شیًئا، بل أعطى كل المجد هللا.
لقد سبق أن دخل دانیال إلى الملك وطلب منه ُمهلة لُیقدم له السّر، فلماذا یقدمه أریوخ كما لو كان الملك 

على غیر علٍم بأمر دانیال؟ ربما ألن الملك قد أعطى دانیال ُمهلة یوٍم واحٍد، لكنه في حدیثه الودي مع أریوخ أظهر 
یأسه من أن دانیال أو غیره من الحكماء یمكن معرفة السّر، حاسًبا أن ُمهلة الیوم التي قدمها لدانیال إنما هي لتبریر 

 عدالته في قتل كل الحكماء بما فیهم دانیال.
ر:  أجاب الملك وقال لدانیال الذي اسمه بلطشاصَّ

]. 26هل تستطیع أنت على أن ُتعرِّفني بالحلم الذي رأیت وبتعبیره؟" [
واضح من هذا التساؤل یأس الملك من وجود إنسان قادٍر على اكتشاف الحلم ومعرفة تفسیره. تحدث الملك 

د اهللا باألكثر، وأظهر عمله الفائق مع دانیال.  مع دانیال مؤكًدا استحالة تحقیق األمر، هذا مجَّ
أجاب دانیال ُقدام الملك وقال: 

مون على أن ُیبیِّنوه للملك.  السّر الذي طلبه الملك ال تقدر الحكماء وال السحرة وال المجوس وال المنجِّ

1 Scholia on Daniel 2: 3. 
2 Scholia on Daniel 2: 10. 
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ر ما یكون في األیام األخیرة.  لكن ُیوجد إله في السموات كاشف األسرار وقد عرف الملك نبوخذنصَّ
]. 28-27حلمك ورؤیا رأسك على فراشك هو هذا" [

في بدء حدیثه مع الملك أوضح أن الحلم نبوي، مؤكًدا فكرة الملك بأن الحلم لیس حلًما عادًیا بالمرة. مادام 
الحلم لیس طبیعًیا وال بشرًیا لهذا ال یقدر إنسان ما أن ُیظهره أو ُیفسره، إنما اهللا الذي أعطى الملك الحلم بروحه 

یكشف سر�ه. 
لقد وهبه اهللا إعالًنا عما یكون في األیام األخیرة، حیث یسقط كل ملٍك لیقوم آخر بدًال منه، حتى یأتي ملك 

 الملوك وُیقیم ملكوته الروحي في القلوب.
 وكاشف األسرار ُیعرِّفك بما ،"أنت یا أیها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما یكون من بعد هذا

]. 29یكون" [
أثاَر دانیال مشاعر الملك باألكثر حین أخبره أن حلمه لیس حلًما طبیعًیا إنما هو صعود ألفكاره وارتفاع لها 

 لتنعم بحضرة اهللا كاشف األسرار، الذي حباه بهذا الحلم.
"أما أنا فلم یُكشف لّي هذا السّر لحكمة فّي أكثر من كل األحیاء. 

]. 30ولكن لكي یعرِّف الملك بالتعبیر ولكي تعلم أفكار قلبك"[
اهللا بحكمته رفع أفكار الملك لیتمتع بسّر خاص باألیام األخیرة، لكنه لم یستطع أن یفهم الحلم؛ أما دانیال فلم 
ینل الحلم بل نال معرفة حلم الملك ومعرفة تفسیره. لم ینسب دانیال لنفسه الحكمة وال المعرفة أكثر من غیره من بني 

 ثم نزع عنه البشر، إنما ُیقدم المجد هللا الذي یكشف له السّر لئال یثور الملك ویخطئ في حق اهللا الذي أعطاه الحلم
 له التفسیر، قال دانیال: اهللا الذي وهبك الحلم وهبك إیَّاي مفسًرا للحلم. وكأن كل ما یحدث إنما تذكره كما لم ُیقدم

بخطة إلهیة ُمحكمة. 
ربما یسأل أحد: هل یحدثنا اهللا اآلن باألحالم؟ أنه قادر أن یفعل ذلك، لكنه یعطینا ما هو أعظم، إذ یقول 

. )2: 1 عب(بولس: "كلمنا في هذه األیام األخیرة في ابنه" 

 . التمثال المعدني7
"أنت أیها الملك كنت تنظر وٕاذا بتمثاٍل عظیمٍ . 

]. 31هذا التمثال العظیم البهي جًدا وقف ُقبالتك ومنظره هائل" [
ربما یتساءل البعض: لماذا قدم اهللا هذا الحلم الخاص بالممالك األربع التي تنتهي بمجيء السیِّد المسیح 

ر ولیس لدانیال؟  لنبوخذنصَّ
 لما سمع به كل الیهود الُمشتتین في الدولة البابلیة، ،. لو أن الحلم ُقدم لدانیال فأعلنه وأعلن عن تفسیرهأ

وأیًضا البقیة الباقیة في إسرائیل. لكنه إذ ُأعلن للملك الذي اضطربت روحه وكاد أن َیقتل جمیع الحكماء والسحرة 
والعرافین، انتشر األمر في كل المملكة، وأمكن لكل یهودي أن یتساءل عن السّر اإللهي وراء هذا الحلم. 

ب. إذ یخص الحلم مجيء السیِّد المسیح مخلص العالم، أراد أن یسمع به األمم لعلهم یتابعون أمر مجيء 
الُمخلص. 

"رأس هذا التمثال من ذهٍب جیدٍ . 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

صدره وذراعاه من فضةٍ . 
بطنه وفخذاه من ُنحاس. 

ساقاه من حدید. 
]. 33-32قدماه بعضهما من حدید والبعض من خزف" [

بعد أن عرض دانیال الحلم لم یسأل: "هل هذا هو الحلم؟"، بل في ثقة ویقین أن ما أعلنه له اهللا صدق قال: 
 كان الملك یستمع إلیه في صمت مع دهشة، فقد أخبره دانیال بالحلم في دقة شدیدة. هذا هو الحلم؟""

ُیالحظ في هذا الحلم اآلتي: 
فمع اختالف معادنه هو تمثال صورة واحدة عظیمة"، . رأى الملك تمثاًال ملوكًیا عظیًما، جاء في األصل "1

واحد. كل الممالك المتعاقبة مع اختالف إمكانیاتها في نظر اهللا هي تمثال واحد، أو قوة زمنیة واحدة، بهیَّة جًدا في 
أعین المنتفعین بها، ومرعبة (هائلة) بالنسبة للذین یسقطون تحت ضغط هذه القوى. لم یَر الملك صوًرا كثیرة أو 

تماثیل بل صورة واحدة مع أن الممالك األربعة تختلف عن بعضها البعض، بل قامت كل مملكة على أنقاض 
نیة على حساب المقدونیة. مع ااألخرى. ففارس قامت بغلبتها على بابل، ومقدونیَّة على حساب فارس، والدولة الروم

اختالف هذه الممالك تشترك في مقاومتها إلرادة اهللا، لهذا فهي تمثل وحدة واحدة مقاومة للحق. 
. رأس التمثال من ذهب، وینتهي بالقدمین من حدید وخزف، ففي هذا إشارة إلى انحالل العالم شیًئا فشیًئا 2

وضعفه وفساده المتزاید عبر األجیال. 
. هنا یتحدث عن كل مملكة ككل، ولیس عن ملوك بأعینهم. فإن كان كورش قد ُوجد یحمل صفات نبیلة 3

مع حكمة واتزان لكن مملكة فارس ككل تحمل فساًدا ومقاومة للحق. 
. ُقدم هذا الحلم لملٍك وثنٍي، لكي إذ یتعرف علیه الیهود المسبیُّون الذین یشتاقون إلى العودة إلى بلدهم ال 4

 وفي هذا كله لم تعد تظهر بعد ،یصابون بحالة إحباط عندما تظهر مملكة فارس لتحكم بابل ثم الیونان فالرومان
إسرائیل كما في أیام داود الملك أو سلیمان، ألن اهللا یَوْد تقدیم مملكة ابن داود، الحجر الذي یضرب التمثال ویصیر 

جبًال عظیًما، تمتّد مملكته الروحیة على مستوى العالم كله! 
لقد أراد أن ُیوجه أنظارهم من انتظار مملكة زمنیة إلى ملكوت أبدي روحي. 

. تجاهل مملكة أشور، ألن الحلم ال ُیقصد به تسجیل التاریخ بل قیادة الكل نحو السید المسیح مخلص 5
العالم. لهذا لم یذكر الممالك السابقة، بل بدأ بمملكة بابل. 

ر في هذا الحلم وهذه الرؤیا بـ "6 " فهو الذي جعل من بابل إمبراطوریة ذهب الرأس من. ُوصف نبوخذنصَّ
عالمیة لها مجدها وعظمتها وسیادتها وسلطانها، لهذا جعله الوحي اإللهي لیس مؤسًسا لهذه اإلمبراطوریة فحسب، بل 

صّوره على أنه هو وبابل واحد، فقد كان رمًزا لها وممثًال لعظمتها، كقوله: "ألیست هذه هي بابل التي بنیتها لبیت 
 ،)، أو كما وصفه الوحي: "أنت أیها الملك الذي كبرت وتقویت30: 4الملك بقوة اقتداري ولجالل مجدي" (دا 

ر ملًكا وقائًدا 22: 4نك إلى أقصى األرض" (دا ا وسلط،وعظمتك قد زادت وبلغت إلى عنان السماء ). كان نبوخذنصَّ
. Ïعسكرًیا ومعمارًیا وعبقرًیا فًذا، وكان سلطانه سلطاًنا مباشًرا وبال حدود على كل من خضع لصولجانه

رمز الوحي اإللهي لهذا الملك ولمملكته بالذهب الذي یرمز في الكتاب المقدس إلى العظمة والرفعة والسمو. 

1 The Pulpit Commentary, Daniel, p.70. 
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ر بحوالي   90كما اشتهرت المملكة أیًضا بوفرة ما كان فیها من ذهب. یقول هیرودوت الذي زار بابل بعد نبوخذنصَّ
ق.م.)؛ أنه لم یَر ذهًبا في األرض بمثل هذه الوفرة التي رآها في بابل، خاصة في معابدها وهیاكلها  450سنة (

. Ïومذابحها وأوانیها ومعداتها، وروى غیره من المؤرخین عما رأوه من مصنوعات الذهب الخالص
 التي ُتشیر في الكتاب المقدس إلى الغنى والطلب المتواصل للمال بالفضة. وقد رمز لمملكة فارس ومادي 7

). وكانت كلمة "فضة" في 5: 22 )، كما باع یهوذا السید المسیح بالفضة (لو10: 5 "فمن یحب الفضة ال یشبع" (جا
كل اللغات السامیة هي نفس كلمة "مال". وكانت هذه اإلمبراطوریة محبة للمال جًدا وقد طورت نظاًما واسًعا للضرائب 

والتي كانت تدفع بالفضة، وبسبب هذا النظام الضرائبي جمع ملوك مادي وفارس ذخیرة واسعة من األموال الفضیة. 
) عن أحد ملوك الفرس الذي "سیكون أغناهم" وكان یعني أحشویرش 2: 11وقد تنبأ دانیال النبي في رؤیاه الثالثة (

 .Ðالذي جمع كل فضة أبیه داریوس وملوك الفرس اآلخرین

"أنت أیها الملك ملك ملوك ألن إله السموات أعطاك مملكة واقتداًرا وُسلطاًنا وفخًرا. 
وحیثما یسكن بنو البشر ووحوش البر وطیور السماء دفعها لیدك وسلَّطك علیها جمیعها. 

]. 38-37فأنت هذا الرأس من ذهب" [
" هي لقب مستخدم لكثیر من حكام الشرق، فقد كشفت النقوش المسماریة أنه كان ملك ملوكوكانت عبارة "

ر في سفر حزقیال أیًضا بلقب "Ñلقًبا عاًما بین الفرس، وبین اإلثیوبیِّین والبابلیِّین  " (حزملك الملوك. ُیلقب نبوخذنصَّ
)، وقد امتد سلطانه على كل العالم المتحضر في زمانه، خاصة األمم التاریخیة مثل مصر وفلسطین وآسیا 7: 26

الصغرى. وبهذا المعنى صارت بابل مملكة عالمیة، وكانت النموذج األول والبدایة كممثلة لكل القوى العالمیة التالّیة 
لها. 

وُیالحظ هنا أن دانیال لم یتملَّق الملك بل دعاه الرأس الذهبي للتمثال الذي یتحطم تماًما، وأنه ستقوم بعده 
" ال یقصد به هو شخصًیا بل مملكة بابل التي من أشهر ملوكها "أنت هذا الرأسمملكة أخرى. وحینما یقول 

 نبوخذنصَّر. وقد ُعرف هذا الملك بالقسوة والعنف، كما ُعرف الملك بیلشاصر باستخفافه باهللا الحق.
]. 39"وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، ومملكة ثالثة أخرى من نحاٍس فتتسلَّط على كل األرض" [

 مملكة فارس أصغر من مملكة بابل، لیس من جهة اتساع الرقعة وال ضعف في القوة والسلطان أو ىدع
الغنى، إنما هي أصغر بسبب تزاید الفساد والوحشیة. حتى كورش الُمتزن والحكیم في بعض األمور استخدم الوحشیة 

 وهو یحاول السیطرة على العالم كله في كل اتجاه.

"، لیس ألنها أكثر نحاسیةتحدث بعد ذلك على مملكة المقدونیِّین التي تسلطت على كل األرض، یدعوها "
صالبة من مملكة فارس، لكن ألنها أكثر رداءة، حتى متى قورنت بها تكون كالنحاس بالنسبة للفضة. 

وتكون مملكة رابعة صلبة كالحدید، ألن الحدید یدق ویسحق كل شيء، وكالحدید الذي یُكسر تسحُق 
وتُكسر كل هؤالء. 

وبما رأیت القدمین واألصابع بعضها من خزف والبعض من حدید، فالمملكة تكون ُمنقسمة، ویكون فیها 
قوة الحدید من حیث أنك رأیت الحدید ُمختلًطا بخزف الطین. وأصابع القدمین بعضها من حدید والبعض من خزف 

1 W. A. Criswell, vol. 2, p. 62. 
2 W. A. Criswell, vol. 2, p. 63. 
3 G. H. Lange: The Histories and Prophecies of Daniel, p.76. 
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فبعض المملكة یكون قوًیا والبعض قصًما. 
یتالصق هذا بذاك كما أن  وبما رأیت الحدید مختلًطا بخزف الطین فأنهم یختلطون بنسل الناس ولكن ال

]. 43-40الحدید ال یختلط بالخزف" [
م). إذ انقسمت المملكة المقدونیة إلى أربعة  ق.76 ق.م- 58ینطبق الحدیث هنا على مملكة الرومان (

أقسام بعد موت اإلسكندر، وقام الرومان بإخضاع األقسام األربعة. ُدعَي قیاصرة الرومان حدیًدا إشارة إلى قسوتهم 
التي فاقت قسوة ملوك الممالك السابقة، كما كانت أقوى بكثیر من اإلمبراطوریات السابقة. أما اختالط الحدید بالخزف 

فُیشیر إلى عدم وجود الوحدة الحقیقیة، كما ُیشیر إلى الفساد. 
ق.م لذلك نادي الدارسون العقالنیون  63لما كانت الدولة الرومانیة لم تستعمر األراضي المقدسة حتى سنة 

ق.م، وأن الكاتب  165-167الذین یرفضون الوحي اإللهي والنبوات بأن سفر دانیال ُكتب في فترة المكابیِّین حوالي 
ال یتنبأ إنما ُیسجل حقائق تاریخیة سابقة تخص الممالك األربع: الكلدانیَّة، مادي، فارس، الیونان. ألنهم إن قبلوا فكرة 

 عاًما. وقد سبق فرأینا ما 100المملكة الرابعة بكونها الدولة الرومانیَّة یكون الكاتب قد تنبأ عنها قبل قیامها بحوالي 
تؤكده الشواهد أن الكاتب في الواقع هو دانیال النبي في القرن السادس ق.م لیس فقط قبل قیام الدولة الرومانیَّة بل 

وقبل قیام الدولة الیونانیَّة. 
یقول القس عبدالمسیح أبو الخیر: 

أ. ُعرفت الجیوش الرومانیَّة بالجیوش الحدیدیَّة، واستخدم دانیال النبي كلمة "حدید" في وصف هذه اإلمبراطوریة 
 مرة. ومن ثم اعتقدت الكنیسة منذ فجرها بأن هذه اإلمبراطوریة هي اإلمبراطوریة الرومانیَّة. وكان هذا هو رأي أقدم 14

 في والقدِّیس هیبولیتس في القرن الثاني المیالدي القدِّیس إیریناؤساآلباء الذین وصلتنا كتاباتهم عن سفر دانیال؛ مثل 
م). ویقول أحد المفسرین  403-347 في القرن الرابع وذهبي الفم في القرن الرابع أیًضا (والقدِّیس جیرومالقرن الثالث 

اعتقدت الكنیسة الیهودیة قبل زمن مخلصنا أن اإلمبراطوریة الرابعة في سفر [: Joseh  Mede ویدعى جوزیف میدى
. ]Ï سنة300دانیال هي اإلمبراطوریة الرومانیَّة، وهذا المعتقد تسلمه تالمیذ الرسل وكل الكنیسة المسیحیَّة لمدة 

ب. ما یبرهن أیًضا على صحة هذا التفسیر، وبالتالي إعجاز الوحي والنبوة في سفر دانیال، وعظمة الكتاب 
المقدس، وأنه كلمة اهللا، هو أن مملكة المسیَّا، المسیح المنتظر، بدأت في أیام هذه اإلمبراطوریة، إذ تقول النبوة في 

الحلم والرؤیا: "وفي أیام هؤالء الملوك یقیم إله السموات مملكة لن تنقرض أبًدا وملكها ال یترك لشعب آخر". فقد ولد 
السیِّد المسیح في أیام هذه اإلمبراطوریة، وجاء میالده في بیت لحم بسبب أمر قیصرها، إذ یقول الوحي في العهد 

الجدید وفي بدایة اإلنجیل للقدِّیس لوقا: "وفي تلك األیام صدر أمر من أغسطس قیصر بأن یكتتب كل المسكونة" (لو 
)، ویؤرخ بدایة خدمة یوحنا المعمدان سفیر المسیح بتواریخ إمبراطورها ووالتها "وفي السنة الخامسة عشرة من 1: 2

 كانت كلمة اهللا على یوحنا بن زكریا في البریة" (لو ...سلطنة طیباریوس قیصر إذ كان بیالطس والًیا على الیهودیَّة
)، وكان یتعامل بعملتها (مت 27-24: 17). ودفع لها السیِّد المسیح الضرائب عن نفسه وعن تالمیذه (مت 1-3: 3

). 21: 19)، وبحسب قوانینها ُصلب (یو 17-21: 22
ج. كانت اإلمبراطوریة الرومانیَّة أكثر استمراریة من اإلمبراطوریات التي سبقتها، فقد استمرت اإلمبراطوریة 

 سنة، ولكن اإلمبراطوریة 130 سنة، واإلمبراطوریة الیونانیَّة 200 سنة، واإلمبراطوریة المادیَّة الفارسیَّة 70البابلیَّة 

1 Chr. Wordworth: Holy Bible with notes and introduction, p. 8. 
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 سنة كإمبراطوریة موحدة وغیر منقسمة، واستمرت بقسمیها الشرقي والغربي إلى سنة 500الرومانیَّة دامت واستمرَّت 
م عندما استولى األتراك على القسطنطینیة واستمر القسم الغربي من خالل بقیة دول أوروبا حتى الیوم، وهذه 1453

الدول نقلت حضاراتها وجزء كبیر من شعبها إلى األمریكتین وأسترالیا بعد اكتشافهما، حتى صارا جزئین منها. 
د. یقول القدِّیس إیریناؤس في القرن الثاني في تفسیره لقول النبوة "فالمملكة تكون منقسمة"، وفي إشارته 

للعشرة أصابع "العشرة أصابع إًذا هي الملوك العشرة التي ستنقسم إلیهم المملكة، وسیكون بعضهم قوي وفعال، 
نه یالحظ أن النبوة قد تمت في عصره [إ :القدِّیس جیروم. ویقول Ïوبعضهم اآلخر كسول وبال فائدة، ولكن یتفقوا

جزئًیا في دمار اإلمبراطوریة بالعداء الداخلي والحروب األهلیة. وقد تمت فیما بعد في التقسیم إلى إمبراطوریة شرقیة 
 أن األصابع العشرة التي القدِّیس هیبولیتس. ویرى ]وٕامبراطوریة غربیة، وتمت أخیًرا بتقسیمها إلى والیات صغیرة كثیرة

من حدید ومن خزف تعني الدیموقراطیات التي كانت ناهضة ومقسمة بین األصابع العشرة للتمثال التي سیكون فیها 
الحدید مختلًطا بالخزف. 

ز. یرى البعض أن اختالط الحدید بالخزف ُیشیر إلى اختالط عناصر حضارتین محددتین، دخول السالالت 
البربریة إلى قلب اإلمبراطوریة المتحضرة واتخاذ البرابرة ألشكال الحضارة. ومن ثم فإن اقتحام القبائل الجرمانیة من 

جهة واألتراك من جهة أخرى، هو تفسیر أقرب للمعنى الحقیقي للرمز في النبوة.    

. الحجر العجیب 8
"ُكنت تنظر إلى أن ُقطع حجر بغیر یدین، فضرب التمثال على قدمیه اللتین من حدید وخزف فسحقهما. 

فانسحق حینئذ الحدید والخزف والنحاس والفضة والذهب مًعا وصارت كُعصافة البْیدر في الصیف، 
فحملتها الریح فلم ُیوجد لها مكان. 

]. 36-34أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبًال كبیرًا ومأل األرض كلها" [
أهم ما في الحلم هو هذا الحجر العجیب القادر أن ُیحطم هذه الممالك لیقیم ملكوًتا روحًیا یمأل األرض، 

ملكوًتا یثبت إلى األبد. هنا یتحدث عن مملكة جدیدة ُیقیمها الحجر المقطوع بغیر یدین، إذ جاء السید المسیح لیس 
من زرع بشر، بل مولوًدا من العذراء. 

" إلى طبیعة مملكته أنها لیست بشریة بل سماویة إلهیة، ال بدایة له. ال بیدینُیشیر تعبیر "
أما دعوة السید المسیح بالحجر أو الصخرة، ألنه حجر الزاویة الذي ضم الیهود مع األمم في إیماٍن واحٍد، 

أي ربطهما كحائطین یضمهما حجر الزاویة. وهو الحجر الذي علیه تتأسس كنیسته. قیل عنه: 
"الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأس الزاویة؛ من ِقَبل الرب كان هذا هو عجیب في أعیننا" (مز 

). و"حجر امتحان حجر 14: 8). یدعوه إشعیاء النبي: "حجر صدمة وصخرة َعثرة لبني إسرائیل" (إش 22: 118
). ویقول زكریا النبي: "فهوذا الحجر الذي وضعته قدام یهوشع على حجٍر 16: 28زاویة كریًما أساًسا مؤسًسا" (إش 

). 8-7: 2بط  1، 11: 4، راجع أع 9: 3واحٍد سبع أعین"  (زك 

 هذا یبقى أن "الحجر یأتي من السماء، الذي ضرب التمثال (الصورة) وأرعبه وحطَّم كل الممالك ویعطي بعد 

1 Adv. Haer. 5:26:1 
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.  Ïالملكوت لقدیسي اهللا العلي

 الذي یضرب الصورة ویجعلها قطًعا، هذا الذي یمأل األرض كلها هو المسیح الذي جاء من السماء وأتى الحجر 
.  Ðبدینونة على العالم

 القدیس هیبولیتس الروماني

  لهذا السبب أیًضا إذ رأى دانیال مقدًما مجیئه قال بأن حجًرا مقطوًعا بدون یدین یأتي إلى العالم. فإن هذا ما یعنیه
" أن مجیئه إلى هذا العالم ال یتم بعمل بشري، أي بعمل هؤالء الذین اعتادوا أن یقطعوا الحجارة. لیس بدون یدین"

لیوسف دوًرا في ذلك إنما تعاونت مریم وحدها مع الخطة (اإللهیة) السابق تدبیرها. ُوجد هذا الحجر الذي من 
 حجر زاویة كریًما أساًسا ...األرض بقوة اهللا وحكمته. لذلك یقول أیًضا إشعیاء: "هأنذا أؤسس في صهیون حجًرا

. Ñ). هكذا، إذن نفهم أن مجیئه في الطبیعة البشریة لم یتحقق بإرادة إنسان بل بإرادة اهللا16: 28مؤسًسا" (إش 
 القدیس إیریناؤس

  نفهم أنه بدون یدین الیهود، ومن هذا الجبل ُقطع، حیث ُولد المسیح. حینما یقول: "مملكةُیشیر هذا الجبل إلى "
 .Òبدون أي عمل بشري، ألن األعمال ُتعرف باألیدي

األب قیصریوس 

  هذا هو هیكل الجسد الذي ُأخذ وُقطع من جبل الطبیعة البشریة وكیان الجسد، وذلك بدون أیدي، أي بدون عمل
. Óالبشر

 العالمة أوریجانوس

 حیث اعتاد رعاة كثیرون أن یدحرجوه عندما یأتون مًعا، وعندئذ یقدمون 29 ُوضع حجر كبیر على البئر (تك (
 ما هو هذا الحجر الموضوع إالَّ ...ماًء ألنفسهم ولمواشیهم. لكن یعقوب وحده دحرج الحجر وسقى مواشي عروسه

نه إ"، الذي هو المسیح المولود بدون (زرع) رجل. حجر مقطوع بدون یدین دانیال أیًضا یقول: "...المسیح نفسه؟
ألمر جدید وعجیب أن ُیقطع حجر من الصخرة بدون فأس أو أدوات لقطع الحجارة، هكذا فوق كل عجب أن 

. Ôیظهر نسل من عذراء لم تتزوج
 القدیس غریغوریوس النیسي

. تفسیر الحلم 9
"هذا هو الحلمُ . 

فُنخبر بتعبیره ُقدام الملك. 
وفي أیام هؤالء الملوك ُیقیم إله السموات مملكة لن تنقرض أبًدا وملُكها ال ُیترك لشعب آخر وتسحق 

1 AN Frs. Vol. s, P. 178. 
2 Ibid. 179. 
3 Adv. Haer. 3: 21: 7. 
4 Sermon 169:6. 
5 In Exod. hom. 6:12. 
6 On the Baptism of Christ. 
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وُتفنى كل هذه الممالك وهي َتثُبُت إلى األبد. 
ألنَّك رأیت أنه قد ُقطع حجر من جبٍل ال بیدین، 

فسحق الحدید والنحاس والخزف والفضة والذهب. 
اهللا العظیم قد َعرَف الملك ما سیأتي بعد هذا. 

]. 45-36 وتعبیره یقین" [حقحلم ل ا

. دانیال الممجد 10
ر على وجهه،  "حینئذ خرَّ نبوخذنصَّ

وسجد لدانیال، 
]. 46وأمر بأن یقدموا له تقدمة وروائح سرور" [

ر ویسجد لدانیال هذا الذي یحسب نفسه أشبه بإله، یسجد كل البشر  لم یكن باألمر السهل أن یخر نبوخذنصَّ
له؛ خاصة وأن دانیال لم ُیقدم له أنباء مفرحة بل أكد له أن مملكته تزول. مع هذا شعر الملك بضعفه الشدید أمام 

: 10؛ 27: 9عمل اهللا وخطته. انحنى الملك باتِّضاع ُیمجد إله دانیال، ولكن إلى حین كما سبق ففعل فرعون (خر 
ر نفسه ید اهللا القویة وشهد لذلك وأعلن: "ما أعظم معجزات اهللا العلي، وما أقوى عجائبه، 16 ). لمس نبوخذنصَّ

ملكوته ملكوت أبدي، وسلطانه إلى جیل فجیل"، لكنه فقد هذا إذ ارتبط بحب المجد الباطل، وبحیاة الترف خنق الشوك 
الكلمة التي نبتت فیه. 
 وقال: دانیالفأجاب الملك 

"حًقا إن إلهكم إله اآللهة ورب الملوك وكاشف األسرار، 
]. 47إذ استطعت على كشف هذا السر" [

لقد مجد اهللا لكن إلى حین، إذ لم یتخذ خطوات جدیة لخالص نفسه. لقد سمح اهللا بذلك لتشجیع الیهود المسبیِّین، 
فیدركوا أن اهللا قادر أن یتمجد فیهم إن رجعوا إلیه بكل قلوبهم. 

"حینئذ عظم الملك دانیال، 
وأعطاه عطایا كثیرة، 

وسلَّطه على كل والیة بابل، 
]. 48وجعله رئیس الشَحِن على جمیع حكماء بابل" [

قبل دانیال عطیة الملك ألجل خدمة شعبه، لهذا اهتم بتعیین الفتیة الثالث على أعمال والیة بابل، مع إدراكه 
أنهم ال یشتهون شیًئا من كرامات هذا العالم وغناه، إنما فعل هذا من أجل اخوته المسبیِّین. 

. رفقاء دانیال 11
"فطلب دانیال من الملك فولَّى شدرخ ومیشخ وعبدنغو على أعمال والیة بابل. 

].  49[ أما دانیال فكان في باب الملكِ "
كان دانیال في باب الملك كرئیس لرجال القصر لكي تكون عیناه ترقبان كل تحرُّك وكل إنسان یدخل 

القصر. ربما عني بهذا أنه تسلَّم القضاء في األمور التي تمس القصر الملكي، حیث كانت العادة القدیمة أن ُتقام 
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محال القضاء عند باب القصر. 
لم یشته دانیال وأصحابه أموًرا زمنیة، بل طلبوا ملكوت اهللا وبّره، فأعطاهم اهللا هذا وذاك. 

 عندما سألوا األمور السماویة من الرب، تقبلوا أیًضا األمور الزمنیة من الملكÏ.  
 القدیس هیبولیتس الروماني

1 Scholia on Daniel 2:49. 
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 2من وحي دانیال 
لتدخل بّي إلى بیتي! 

 يّ ارتبك الملك ورجاله ومشیروه من أجل حلم منس ،
أما دانیال فلم تهتز نفسه لتعرضه للقتل ظلًما! 

هب لّي أن أدخل مع دانیال إلى بیتي، 
ألدخل إلى أورشلیمي الداخلیة، 

التقي بك یا إله السموات مع مالئكتك وقدیسیك. 

  ،تحملني إلى حجالك األبدي
تكشف لّي أسرارك الفائقة، 
وتهبني معرفة تلذذ نفسي. 

تحول حیاتي إلى تسبحة مفرحة! 
عوض االرتباك بالضیق یهتز كیاني كلُّه تهلیالً . 

  .أدرك أن كل ممالك العالم كتمثاٍل معدني یتحطم
أنت هو حجر الزاویة ُتحطم الشّر وتجمع المقدسین فیك! 

أنت الذي ُتعلن لألرض فیض حبك! 
لُتحطم في داخلي كل تمثال غریب عنك، 

ولُتِقم ملكوتك المفرح في داخلي! 
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األصحاح الثالث 

 الثالثة فتیة في األتون
). وقام دانیال 3: 2 تحدث اهللا مع نبوخذنصَّر خالل لغة األحالم التي یؤمن بها، فقد انزعجت روحه (دا

) لتمثال معدني ینتهي بالتحطیم. خّر الملك أمام 8: 2 بتفسیره له محذًرا إیاه من الكبریاء، إذ صار كرأٍس ذهبٍي (دا
)، لكن سرعان ما نسي الملك هذا كله، وأقام تمثاًال غالًبا 47-46: 2 دانیال وشهد هللا إله اآللهة ورب الملوك (دا

لشخصه هو، لیس رأسه ذهبًیا، وٕانما التمثال كله من الذهب (تمثال من الخشب أو المعدن المطلي بطبقة من 
).  6: 3 الذهب)، وطلب أن یسجد الكل له، وٕاالَّ تعرض الممتنعون لحرقهم في أتون نار متقدة (دا

ر أشبه باألرض المملوءة أشواًكا، فقد سمع تفسیر الحلم بواسطة دانیال ومجد اهللا، وقدم  كان قلب نبوخذنصَّ
دانیال على جمیع حكماء بابل، كما عیَّن أصدقاءه الثالثة على أعمال والیة بابل، ومع هذا سرعان ما خنق الشوك 

الكلمة.  
.  ]7-1 [إقامة تمثال ذهب  . 1
. ]12-8 [شكوى ضد الثالثة فتیة . 2
ر . 3 . ]18-13 [حوار مع نبوخذنصَّ
. ]23-19[الفتیة في األتون  . 4
. ]30-24 [خالص الفتیة  . 5
تسبحة الثالثة فتیة. . 6

 : . إقامة تمثال ذهب1
ر الملك صنع تمثاًال من ذهب، طوله ستُّون ذراًعا وعرضه ست أذرع،  "نبوخذنصَّ

]. 1ونصبه في بقعة دورا في والیة بابل" [
ر أراد أن یزیل أثر الحلم على الشعب في كل مملكته، إذ شعر أن  یرى بعض الحاخامات أن نبوخذنصَّ

ر لیقیم  كثیرین مجدوا إله إسرائیل، لذلك أقام هذا التمثال لیشغل أذهان الناس. هل كان هذا التمثال لشخص نبوخذنصَّ
نفسه في مصاف اآللهة أم لإلله بعل، اإلله الرئیسي للدولة، أم إلله جدید؟ لم یذكر دانیال النبي. لكن الرأي الغالب 
أنه أراد تألیه ذاته. فإن كان قد اتضع إلى حین أمام دانیال النبي، سرعان ما ثار فیه حب المجد الباطل والكبریاء. 

الَّ یعبدوا آلهة الملك، لذا أقام الملك هذا أربما خشي الملك بعد انتشار موضوع حلمه أن یثیر الیهود األمم 
التمثال كاختبار لكل الشعوب التي سباها إن كانت خاضعة له ولعبادته أم ال. لقد نصبه في سهل دورا أو في المدینة 

المفتوحة. 
بسبب ضخامة التمثال ظن بعض النقاد أن القصة غیر تاریخیة. لكن ُیرد على ذلك بأنه لیس من الضروري 
أن یكون التمثال كله من الذهب الخالص، إنما مغطى بالذهب. وأن أبعاد التمثال تحوي القاعدة الضخمة التي علیها 

التمثال. 
ر الملك لیجمع المرازبة والشحن والوالة والقضاة والخزنة  والفقهاء والُمفتین وكل ُحكام ،"ثم أرسل نبوخذنصَّ
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ر الملك. ت لیأتوا لتدشین ال،الوالیات مثال الذي نصبه نبوخذنصَّ
 والفقهاء والُمفتون وكل حكماء الوالیات لتدشین ،حینئذ اجتمع المرازبة والشحن والوالة والقضاة والخزنة

ر الملك،  التمثال الذي نصبه نبوخذنصَّ
ر الملك ونادى ُمناٍد بشدةٍ :  ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذنصَّ

قد ُأمرتم أیها الشعوب واألمم واأللسنة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطیر 
ر الملك.  وا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصَّ والمزمار وكل أنواع العزف أن تخرُّ

ومن ال یخر ویسجد ففي تلك الساعة ُیلقى في وسط أتون ناٍر متقدة. 
ألجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطیر وكل أنواع العزف خّر كل 

ر الملك" [ ]. 7-2الشعوب واألمم واأللسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصَّ
 ُیشیر إلى ما بعد 8 ُیشیر إلى الكمال، بینما رقم 7كانت أبعاد التمثال ُتشیر إلى النقص، فنحن نعلم أن رقم 

 یعني تعدي الزمن، وقد قام السیِّد المسیح في 8 أیام األسبوع)، وكأن رقم 7الكمال الزمني (ألن الزمن یتكون من 
 فُیشیر إلى النقص لهذا فإن اسم الدجال 6الیوم األول من األسبوع الجدید، أو الثامن من األسبوع السابق. أما رقم 

].  1)، أي النقص األكید. والتمثال هنا طوله ستُّون ذراًعا وعرضه ست أذرع [18-13 :13  (رؤ666
ر كل وسیلة لكي یتعبد الكل لتمثاله. استخدم الجیش مع العظماء یتقدمون الصفوف لكي  استخدم نبوخذنصَّ

یرهب عامة الشعب، كما استخدم كل أنواع الموسیقى في ذلك الحین إلثارة المشاعر. هكذا في كل جیل یستخدم عدو 
الخیر كل وسیلة لیسحبنا إلى التعبُّد له بوسیلة أو أخرى، أو ینحرف بالبشر نحو طریق الخطیة، واعتبار الحیاة 

المقدسة حیاة عصیان على المجتمع. 
سجدت الشعوب للتمثال، سواء كان للبعل أو للملك أو إلله آخر، لیس بروح التقوى وٕانما بناء على أمر 

الملك، الذي هدد ال بالموت فحسب بل وبالتعذیب، حیث ُیلقى العصاة في أتون نارٍ . 

: . شكوى ضد الثالثة فتیة 2
تحدث األشرار مع الملك بتملٍُّق وریاِء، ناسبین للفتیة األمناء األتقیاء الجحود والعصیان للملك وأوامره، أما 

). 29: 5 الفتیان فتعلموا أنه ینبغي أن ُیطاع اهللا أكثر من الناس (أع
"ألجل ذلك َتقدَّم حینئٍذ رجال كلدانیُّون واشتكوا على الیهود. 

ر:  أجابوا وقالوا للملك نبوخذنصَّ
أیُّها الملك عش إلى األبد. 

أنت أیُّها الملك قد أصدرت أمًرا بأن كل إنسان یسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطیر 
والمزمار وكل أنواع العزف یخّر ویسجد لتمثال الذهب. 

من ال یُخر ویسجد ُیلقى في وسط أتون ناٍر متقدةٍ . 
وجد رجال یهود الذین وكَّْلتهم على أعمال والیة بابل شدرخ ومیشخ وعبدنغو. 

هؤالء الرجال لم یجعلوا لك أیها الملك اعتباًرا. 
].  12-8آلهتك ال یعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت ال یسجدون" [
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نیَّة، فقد أثرت الثقافة الیونانیَّة على المنطقة، وذلك بانتشار ایالحظ هنا استخدام بعض آالت موسیقیة یون
نیَّة قبل قیام اإلمبراطوریة الیونانیَّة. االتجار الیونان ووجود مستعمرات یون

واضح من النص أن تحركات الفتیة كانت تحت رقابة شدیدة، خاصة بعد صدور األمر بالتعبُّد للتمثال. ربما 
بعض مشیري الملك أخبروه بأن هؤالء الغریبي الجنس ال یشتركون مع بقیة رجال القصر في الطقوس الدینیة البابلیة، 
هؤالء الذین رفعهم الملك من العبودیة الحتالل مراكز كبیرة في الدولة. فبسبب الحسد ُوجه االتهام لهؤالء األتقیاء أنهم 

جاحدون وعصاة وغیر متعبدین لآللهة.  
)، إلى الملك 2 :2 ال نعجب إن تقدم الكلدانیُّون الذین أنقذهم دانیال ورفقاؤه الثالثة من موت محقق (دا

یشتكون من خلصهم لكي ُیلقي بالثالثة فتیة في أتون النار، وهكذا یردُّون لهم الحب بالكراهیة، واإلحسان بالحسد 
والرغبة في التخلص منهم. فالجحود هو طبیعة اإلنسان الساقط، واالضطهاد هي سمة األشرار، یضایقون األبرار بال 

سبب. 
یقین یطردهم قدیسون. حًقا نجد دنكم ال تجدون في الكتب المقدسة صإ[كلیمنضس الروماني: أالقدِّیس یقول 

فیها صدیقین ُاضطهدوا بواسطة أشرار، وصالحین سجنهم أشقیاء، وأبراًرا رجمهم عصاة وقتلهم أناس مغضوب علیهم، 
حملوا لهم حسًدا وغیًظا؛ أما هم فتحملوا مثل هذه اآلالم بمجد. ماذا أقول یا اخوة؟ هل ُألقى دانیال في جب األسود 

بواسطة رجال یخافون اهللا؟! هل ُألقى حنانیا وعزرا ومیصائیل في أتون النار بواسطة أناس عبدوا العلّي بطریقة مجیدة 
. ]Ïوعظیمة؟! حاشا أن یكون لنا هذا الفكر!

ر 3 : . حوار مع نبوخذنصَّ
ر بغضٍب وغیٍظ بإحضار شدرخ ومیشخ وعبدنغو.  "حینئٍذ أمر نبوخذنصَّ

أتوا بهؤالء الرجال ُقدام الملك. 
ر وقال لهم:  أجاب نبوخذنصَّ

تعمدَّا یا شدرخ ومیشخ وعبدنغو ال تعبدون آلهتي وال تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت. 
إن كنتم اآلن ُمستعدین عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطیر والمزمار وكل أنواع 

وا وتسجدوا للتمثال الذي عملته.  العزف إلى أن َتُخرُّ
إن لم تسجدوا ففي تلك الساعة ُتلقون في وسط أتون النار المتقدة. 

. ]15-13[ من هو اإلله الذي ُینقذكم من یدي؟"
نهم یطلبون طاعة الكل ألوامرهم إلیس شيء یثیر أصحاب السالطین مثل الشعور بأن سلطانهم ُمحتقر. 

حتى وٕان كانت غیر عادلة. 
إذ هدأ قلیًال أعطاهم فرصة أخیرة إلنقاذ حیاتهم، إن سجدوا للتمثال مرة واحدة!  

ما یشغله لیس السجود للتمثال أم عدمه بل تحدیهم لسلطانه، لهذا سخر بإلههم، وانه ال یقدر أن یخلصهم 
  من یده.

"فأجاب شدرخ ومیشخ وعبدنغو وقالوا للملك: 

1 l Cor. 45:4-7. 
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ر ال یلزمنا أن ُنجیبك عن هذا.  یا نبوخذنصَّ
هوذا یوجد إلهنا الذي نعبدُه یستطیع أن ُینجینا من أتون النار المتقدة، وأن ُینقذنا من یدك أیها الملك. 

].  18-16[ وٕاالَّ فلیكن معلوًما لك أیها الملك أننا ال نعبد آلهتك وال نسجد لتمثال الذهب الذي نصبتهُ "
) في كل شيء فیما 14-13: 2 بط 1؛ 1: 13 عن الطاعة للملوك والرؤساء (روالعالمة ترتلیان یتحدث 

عدا ما یمس اإلیمان، قائالً : [لهذا السبب أیًضا ُوضع الثالثة اخوة كمثاٍل سابق لنا، هؤالء الذین كانوا مطیعین 
ر في األمور األخرى، وبكل إصرار رفضوا تكریم التمثال . ]Ïلنبوخذنصَّ

كان یمكن للفتیة أن یجدوا لهم أعذاًرا یبررون بها السجود للتمثال منها:  
أ. كانوا صغاًرا في السن، ومسبیِّین.  
ب. كانوا تحت سلطان ملٍك عنیف.  

ج. كان الملك صاحب سلطان مطلق، خاصة علیهم كأسرى حرب. مطلوب منهم السجود ولو مرة واحدة 
دون منعهم من عبادة اهللا.  

د. قدمت كل أنواع الموسیقى للتأثیر علیهم.  
هـ. دخل الملك نفسه الذي وهبهم النعم التي یعیشون فیها في القصر معهم في الحوار وصار یهددهم.  

و. كانوا في أرض غریبة، معرضین بسهولة لالتهام. وفي الغربة ما أسهل تطبیق المثل القائل: "حینما تكون 
  ".When in Rome do as the Romans doفي روما اصنع ما یفعله الرومان 

ز. عبد سلفاؤهم في أورشلیم وكل یهوذا وٕاسرائیل األوثان حتى في داخل هیكل الرب عینه، كما جاء في 
الَّ یسجدوا لتمثاٍل في أرض غریبة. أإرمیا وحزقیال، ودون ضغط خارجي بینما أصر هؤالء الغرباء 

ح. برفضهم السجود لألوثان یتعرضون للموت فیفقدون كل فرصة للقیام بأي دور للعمل لحساب شعبهم. هذا 
 مقیاس بشري بحت رفضه الشبان بروح اإلیمان، واثقین في اهللا الذي یعمل لخیرهم وقادر أن ینقذهم إن شاء ذلك. 

 من الطوب األحمر له فوهة من فوق، كما كان له باب جانبي من خالله رأى الملك الفتیة األتونكان 
ومعهم الشبیه بابن اآللهة. 

ر إلههم، أما هم فتحدوا الموت من أجل أمانتهم هللا. لقد آمنوا أن إلههم  في الحوار تحدى الملك نبوخذنصَّ
قادر أن ُیخلصهم، وٕان لم یخلصهم من النار الزمنیة فال یعني هذا خیانتهم له. لم یبالوا بتهدیدات الملك معتمدین في 

مثابرتهم على إیمانهم الحيّ :  
أ. آمنوا أن اهللا قادر أن یخلصهم، وهو الحارس لحیاتهم، وأنه لن یسمح بموتهم إن كان في ذلك نفع لهم. 

ب. آمنوا أنه إن سمح لهم بالموت یقبلون ذلك بشجاعة، مقدمین حیاتهم ذبیحة حب هللا.  
بهذا ُیحسب هؤالء الفتیة شهداء، ألنهم شهدوا للحق اإللهي، مقدمین حیاتهم ثمًنا للشهادة، بغض النظر إن 

 إن االستشهاد ال یتحقق بوسیلة الموت،  القدِّیس أغسطینوسكانوا یقتلون أو ینقذهم الرب من الموت. وكما یقول
وٕانما بحالة المؤمن. فاالستشهاد یقوم على مبدأین: األول اإلیمان باهللا كحافظ لحیاتنا وقائدها إلى حیث یرید، والثاني 

انفتاح باب في السماء أمام أعیننا لنرى المجد الُمعد لنا، متطلعین إلى حیاتنا هنا كفترة عبور مؤقتة. 

1 On Idolatry, 15. 
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  تطلعوا إلى إیمانهم! أنهم یقولون: إننا نؤمن أنه قادر أن ُیخلصنا، ولكن إن منعته خطایانا فإننا نؤمن بالذي ال
ُیرید أن یسلمنا (للموت األبدي). لسنا نؤمن بهذه الحیاة بل بالحیاة العتیدة. ولسنا نؤمن به لكي نهرب من الحرق 
هنا، وٕانما لكي ال نهرب من عبور هذه النار فنسقط في ناٍر أخرى. إذن لتفعل ما ترید، أعدد أتونك، بحرارته هذه 

. Ïوبناره، فإنه لتنقیتنا
 القدِّیس جیروم

 لماذا لم ُیشتَك ضّد دانیال أنه لم یسجد للتمثال؟ربما یتساءل البعض: 
 اإلجابة على ذلك هي: 

 ربما كان دانیال في إرسالیة خارج المنطقة. أوالً : 
 ربما خشي المشتكون أن یقف الملك ضدهم، ألنهم یعلمون تقدیره لدانیال، وكیف سجد له، لذلك أرادوا ثانًیا:

التركیز على الثالثة فتیة بكونهم معینین لدانیال، ولعلهم كان في خطتهم أن یشتكونه بعد الخالص من هؤالء الفتیة. 
 ربما لم ُیطلب من دانیال ذلك، ألن الملك شعر بأن دانیال نفسه ینبغي له السجود، فهو أعظم من ثالثًا:

 التمثال أو في درجته.

 : . إلقاء الفتیة في األتون4
ر غیًظا،  "حینئٍذ امتأل نبوخذنصَّ

وتغیَّر منظر وجهُه على شدرخ ومیشخ وعبدنغو. 
فأجاب وأمر بأن ُیحموا األتون سبعة أضعاف أكثر مما كان معتاًدا أن ُیحمى. 

وأمر جبابرة القوة في جیشه بأن ُیوثقوا شدرخ ومیشخ وعبدنغو ویلقوهم في أتون النار المتقدة. 
 وأُلقوا في وسط أتون النار المتقدةِ . ،ثم ُأوثق هؤالء الرجال في سراویلهم وأقمصتهم وأردیتهم ولباسهم

ومن حیث إن كلمة الملك شدیدة واألتون قد ُحمى جًدا َقَتَل لهیب النار الرجال الذین رفعوا شدرخ ومیشخ 
وعبدنغو. 

].  23-19وهؤالء الثالثة الرجال شدرخ ومیشخ وعبدنغو سقطوا ُموثقین في أتون النار المتقدة" [
ُالقوا في األتون من الفوهة العلیا. 

ماذا فعلت بهم نیران إذ  ).5-4: 12 بتطلعهم إلى النار األبدیة لم یخافوا النار الزمنیة وال رهبوا الموت (لو
االضطهاد؟ 

أ. ظهر كلمة اهللا (شبیه بابن اآللهة)، هذا الذي كان في داخلهم، ظهر لیحتضنهم ویحمیهم. 
ب. حلَّت النیران القیود، لكنها لم تستطع أن تمس شعرة من جسمهم أو طرف ثوٍب لهم. 

 ].30ج. اعترف الملك بإلههم المخلص لمؤمنیه، وكرمهم في والیة بابل [
 أن ملك بابل هنا ُیشیر إلى الشیطان الذي یثیر في داخلنا أتون نار الشهوات القدِّیس یوحنا كاسیانیرى 
خالل النهم.  

  إذ ُنحفظ بغیرة الذهن هذه، والندامة المستمرة، نضرب شهوات الجسد الخطیرة بحرمانه (من األطعمة التي تثیره

1 On Ps. hom. 55 
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نحو العجرفة والكبریاء)؛ وهكذا ننجح بغزارة دموعنا وبكاء قلوبنا في إطفاء لهیب أتون جسدنا الذي یشعله الملك 
)، والذي یمده باستمرار بفرص الخطیة والرذائل المدمرة. بهذا یمكننا بنعمة اهللا أن یحّل الندى في 6: 3البابلي (

. Ïقلوبنا بروحه، ویمكن لحرارة الشهوات الجسدیة أن تُباد تماًما
القدِّیس یوحنا كاسیان 

 : . خالص الفتیة5
ر الملك، وقام ُمسرًعا، فأجاب وقال لُمشیریه:  "حینئٍذ تحیَّر نبوخذنصَّ

ألم ُنلِق ثالثة رجال ُموثقین في وسط النار؟ 
فأجابوا وقالوا للملك: صحیح أیها الملك. 

أجاب وقال: ها أنا ناظر أربعة رجال محلولین یتمشون في وسط النار ومابهم ضرر، ومنظر الرابع شبیه 
بابن اآللهة. 

ر إلي باب أتون النار المتقدة وأجاب فقال:  ثم اقترب نبوخذنصَّ
خرجوا وتعالوا. اُ یا شدرخ ومیشخ وعبدنغو، یا عبید اهللا العلي، 
فخرج شدرخ ومیشخ وعبدنغو من وسط النار. 

فاجتمعت المرازبة والشحن والوالة ومشیرو الملك ورأوا هؤالء الرجال الذین لم تكن للنار قوة على 
 ورائحة النار لم تأِت علیهم. ، وسراویلهم لم تتغیَّر، وشعرة من رؤوسهم لم تحترق،أجسامهم

ر وقال:  فأجاب نبوخذنصَّ
تبارك إله شدرخ ومیشخ وعبدنغو الذي أرسل مالكه وأنقذ عبیده الذین اتكلوا علیه، وغیَّروا كلمة الملك، 

وأسلموا أجسادهم لكیال یعبدوا أو یسجدوا إلله غیر إلههم. 
فمنيَّ قد صدَر أمر بأن كل شعٍب وأمٍة ولساٍن یتكلَّمون بالسوء على إله شدرخ ومیشخ وعبدنغو فإنهم 

یصیرون إرًبا إرًبا، وتجعل بیوتهم مزبلة، إذ لیس إله آخر یستطیع أن ُینجي هكذا. 
].  30-24حینئٍذ قدم الملك شدرخ ومیشخ وعبدنغو في والیة بابل" [

كان لألتون باب جانبي، وقف عنده الملك من بعید لیراهم وهم ُیلقون، الواحد تلو اآلخر، وینظرهم وهم 
  لكن ماذا رأى؟یحترقون.

 زكتهم النیران في عینْي اهللا وعینْي الملك، فظهر شبیه بابن اهللا یمجدَهم. أوالً :
 حلَّت النیران القیود الحدیدیة ولم تؤثر في ثیاب الفتیة. ثانًیا:
 بینما مات بعًضا من الجند الذین ألقوا الفتیة بسبب شدة الحرارة كان الفتیة یتمشون. ثالثًا:
 تحولت النیران إلى ندى، وربما اشتهى الملك أن یتمتع بما یتمتعون به، لكنه لم یستطع الدخول إلیهم، رابًعا:

إنما ناداهم لیخرجوا إلیه.  
لم یخرج الفتیة من األتون بل كانوا یتمشون، حتى صدر لهم األمر من الملك. أنهم مطیعون له في الرب.  
لقد عرف الكلدانیُّون قصة إلقاء الثالثة فتیة في األتون. لقد صاروا شهادة حیة، في والیات بابل أمام الكل، 

1 Institutes, Book 5:14 
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عن اهللا مخلص أتقیائه وقوة االلتجاء إلیه. ولكن ماذا فعل الملك بخصوص أبدیته؟! 

 )تأهل حنانیا وعزاریا ومیشائیل أن ُیسمع لهم، وأن ُیحصنوا بهبوب ریٍح یقدم ندى، ویمنع تأثیر لهیب بالصالة (
. Ïالنار علیهم. وُكممت أفواه األسود في جب البابلیِّین بصلوات دانیال

  سحق عندما قال لیعقوب: "لیعطك اهللا انزل حنانیا ورفقاؤه إلى بركة روحیة توهب لجمیع القدِّیسین والتي نطق بها
ر؟!)28 :27 تك(ندى من السماء"    Ð، أعظم من الندى المادي الذي أطفأ لهیب نبوخذنصَّ

 ر بنفس الكلمات التي لنا فإننا نحن العبرانیون الحقیقیون عبرانیو الحیاة العتیدة (عب  اآلن أیًضا ینطق نبوخذنصَّ
)، نختبر الندى السماوي الذي یطفئ كل النیران عنا وبنفس الجانب األسمى لنفوسنا نقتدي بهؤالء 13 :11

.  Ñالفتیة
العالمة أوریجینوس 

 مل 1)، ومن المجاعة (6 )، ومن الوحوش (دا3  في العالم القدیم لتحرر من النیران (دا الصالةحًقا ُاستخدمت 
)؛ ومع ذلك لم تكن قد نالت شكلها من المسیح. كم باألكثر یكون عمل الصالة المسیحیة 18-17: 5 ؛ یع18

 Òأعظم؟!
العالمة ترتلیان 

  صار هؤالء الفتیة الثالثة مثاًال لكل المؤمنین، فإنهم لم یخافوا جمهور الوالة، وال ارتعبوا عند سماعهم كلمات الملك
وال انقبضوا عندما رأوا لهیب اآلتون یتوهج، بل حسبوا كل البشر والعالم أجمع كال شيء، محتفظین بخوف اهللا 

وحده أمام عیونهم. 
إن كان دانیال قد وقف بعیًدا في صمت، لكنه شجعهم لیكونوا متهللین، صالحین، وابتسم لهم. بل هو نفسه 
ابتهج من أجل الشهادة التي حملوها، والفهم الذي صار لهم كما صار له، لكي ینال الفتیة الثالثة إكلیل النصرة على 

. Óالشیطان

  دعي (الملك) الثالثة فتیة بأسمائهم، لكنه لم یجد اسًما للرابع لیدعوه به، ألنه لم یكن بعد (قد تجسد)، وصار یسوع
 .Ôالمولود من العذراء

  .أن یعبدوا اهللالغریبة واألجنبیة لقد علموا األمملقد ُكرِّموا لیس فقط بواسطة اهللا بل وبواسطة الملك Õ   .
القدِّیس هیبولیتس الروماني 

  عندما ُأغلق علیهم األتون هربت النیران، وقدم اللهیب انتعاًشا، وكان الرب حاضًرا معهم، مؤكًدا أنه لیست قوة
تقف ضد المعترفین به وشهدائه، فإن الذین یتكلون على اهللا ال یصیبهم أذى، بل یكونوا دائًما في أمان من 

1 On Prayer, 16:3. 
2 On Prayer, 16:3. 
3 Exhortation to Martyrdom 33. 
4 On Prayer, 29 
5 Scholia on Daniel, 3:16. 
6 Scholia on Daniel, 3:39. 
7 Scholia on Daniel, 3:79. 
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. Ïالمخاطر

  لقد أضافوا أن اهللا قادر على كل شيء، لكنهم لم یتكلموا هكذا من أجل طلب إنقاٍذ زمني، بل للتمتع بمجد الحریة
. Ðاألبدیة والضمان األبدي

 " ُیعرفون الملك أنهم قادرون أیًضا على الموت من أجل اهللا الذي یعبدونه. فإن هذه هي قوة إن لم یكن..." بقولهم
الشجاعة واإلیمان. ومع اإلیمان ومعرفة قدرة اهللا على اإلنقاذ من الموت الحاضر ال تعني الخوف من الموت وال 

. Ñالهروب منه. بهذا یتزكى اإلیمان بأكثر قوة

  كان الفتیة الثالثة حنانیا وعزریا ومیشائیل متساوین في العمر، متفقین في الحب، ثابتین في اإلیمان، مثابرین في
الفضیلة، أقوى من اللَّهب والعقوبات التي ُوضعت علیهم، یعلنون أنهم یطیعون اهللا وحده، ویعرفونه ویعبدونه 

. Òوحده
القدِّیس كبریانوس 

  أظهر الثالثة فتیة القدِّیسون أنفسهم أسمى من ملذات الشهوة، واحتقروا غضب الملك، واتسموا بشجاعة بال خوف
ر بإیقاده. لقد برهنوا أن التمثال الذهبي المعبود كإله بال نفع ... Óمن أهوال أتون النار الذي أمر نبوخذنصَّ

 كیف انتصر الثالثة فتیة على قوة النار؟ ألم یكن بالمثابرة ؟Ô 
القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

 اشتهر الثالثة فتیة في بابل بواسطة النیرانÕ  .
القدِّیس أغسطینوس 
رون  اجتمع العظماء، غالًبا الذین اشتكوا ضد الفتیة، لكنهم قبل مناقشة األمر فیما بینهم لعلهم یجدون ما یبرِّ
به وشایتهم أصدر الملك قراره بإبادة كل من یقف ضد إلههم، مقدًما لهم كرامات زمنیة أیًضا. لكنه لم یشجب العبادة 
الوثنیة وال تخلى عنها. لقد خلط بین تكریمه هللا الحّي وبین العبادة الوثنیة ورجاساتها. لم یهتم أن یسأل عن ذاك الذي 

كان مع الثالثة فتیة في األتون لیرتبط به ویتمتع به.  

 : . تسبحة الثالثة فتیة6
حینئذ أخذ الثالثة بفم واحد یسبحون اهللا ویمجدونه ویباركونه في األتون. سنتحدث عن هذه التسبحة الرائعة 

التي تستخدمها الكنیسة یومًیا عندما نتحدث عن األسفار القانونیة الثانیة إن شاء الرب. 

  ،نه في وسطنا، الذي من القدیم جعل نار األتون في بابل برًداإاهللا في موقعه حتى اآلنÖ .

1 Epistle, 80:3. 
2 Epistle, 80:3 
3 Epistle, 55:5. 
4 Treatise, 11:11. 
5 On Renunciation of the World. 
6 The Long Rules, Q.16. 
7 Sermons for Christmas 1:13. 
8 On Detatchment. 
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القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

 هیب أن للكان الفتیة الثالثة صدِّیقین، صرخوا إلى الرب وهم في األتون، وٕاذ سبحوا صارت النار برًدا. لم یستطع ا
.  Ï الفتیة األبریاء المستقیمین إذ سبحوا اهللا، وهو نجاهم من اللَّهیبيیقترب لیؤذ

 واضح أنه لم یترك الثالثة فتیة الذین سبحوا في األتون، لم تستطع النیران أن تمسهمÐ  .
القدِّیس أغسطینوس 

1 Second Discourse on Ps 33 (34). 
2 Third Discourse on Ps 36 (37). 
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 3من وحي دانیال 
ألتمشى معك في وسط األتون! 

 ،لتتقد النیران، ولیتوهج اللهب، ولیزمجر العدو 
مادمت في داخلي ال أرتعب! 

تحول النیران إلى ندى! 
عوض األنین تتحول حیاتي إلى تسبحة! 

لتتجلى في أعماقي، ولتتمجد في ضعفي یا إله المستحیالت! 
لتعلن ذاتك ألجل خالص كل نفٍس بشریة، یا مخلص العالم! 

هب لّي روح الصالة مع التسبیح، 
 فأتحدى بك نیران الضیق،

بل ونیران إبلیس وأعماله الشریرة! 
 ال أعود أخاف حتى الخطیة فأنت واهب النصرة علیها!
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األصحاح الرابع 

ر  مرسوم نبوخذنصَّ
أو 

الشجرة المتشامخة 
یعتبر هذا األصحاح فریًدا في الكتاب المقدس، حیث ُیقدم لنا دانیال النبي منشوًرا ملكًیا یكشف فیه الملك 

) ُیظهر فیه تشامخ بابل 2 الوثني عن حدیٍث إلهي معه خالل الحلم، لقد تحدث اهللا معه مرتین، في حلم (دا
) حیث أعلن اهللا له أنه یتحدى عنفه وظلمه. اآلن یحدثه في حلٍم ثاٍن لیكسر 3 وانكسارها، وخالل نیران األتون (دا

تشامخه. وكما جاء في سفر أیوب: "لیكن اهللا یتكلم مرة وباثنین ال ُیالحظ اإلنسان؛ في حلم في رؤیا اللیل عند سقوط 
 .)16-14: 33(سبات على الناس في النعاس على المضطجع، حینئذ یكشف آذان الناس ویختم على تأدیبهم" 

في هذا المرسوم الملكي یعترف الملك الشیخ بكبریائه وال یخجل من الشهادة هللا الذي كسر تشامخه، فأدبه 
بانحطاطه إلى مستوى الحیوانات البریة. یعترف أنه قد سقط تحت تأدیب إلهي، وٕان بدى قاسًیا، خاصة بالنسبة 

ألعظم ملك في ذلك الحین، لكنه مستحق لهذا التأدیب، وأن ما حل به هو ثمرة طبیعیة لفساده. أنه یشرب من الكأس 
التي مألها بیدیه ویأكل من ثمرة الشجرة التي غرسها بنفسه. 
لقد قدم لنا دانیال النبي المنشور بلغته األصلیة.  

ر   1  .]3-1[ . منشور نبوخذنصَّ
 .]8-4[ . دعوة الحكماء لتفسیر حلمه  2
 .]18-9[ . الشجرة المتشامخة   3
 .]27-19[ . دانیال یفسر الحلم  4
 .]36-28[ . تحقیق التفسیر   5
ر یمجد اهللا   6 . ]37[ . نبوخذنصَّ

 : . منشور نبوخذنصَّر1
ر الملك إلى كل الشعوب واألمم واأللسنة الساكنین في األرض كلها.  "من نبوخذنصَّ

]. 1لیكثر سالمكم" [
ر قد ُسجلت في األنبیاء، حتى ال یأتي بعد من ُیدعى أن السفر  القدیس جیروم یقول إن رسالة نبوخذنصَّ

. Ïوفیري الذي هاجم السفررلیس من وضع دانیال، قاصًدا بذلك الوثني ب
یقدم لنا نبوخذنصَّر رسالة ملكیة صادرة من أعماق قلبه بعد اجتیازه التأدیب اإللهي الذي سقط تحته بسبب 
تشامخه. أنه لم یخجل من توجیه هذه الرسالة إلى كل الشعوب واألمم واأللسنة الساكنین في كل األرض، والتي فیها 

یعلن اآلتي:  

1 PL 25:644 B. 
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. كانت العادة القدیمة للملوك العظماء أن یحسبوا أنفسهم ملوًكا على كل األرض، بالرغم من أن أ
اإلمبراطوریة البابلیة لم تبلغ إلى بالد الغال وغیرها. هكذا كانت روما أثناء اإلمبراطوریة الرومانیة، ُتدعى كرسي 

إمبراطوریة العالم كله، مع أن اإلمبراطوریة لم تمتد إلى كل العالم في ذلك الحین. 
 للعالقة الشخصیة بین اهللا وبینه، فقد صنع معه آیات وعجائب. إن كان اهللا قد أذله اختباریةب. شهادة 

بتأدیٍب قاٍس، لكنه مستحق لهذا التأدیب النافع له. یمجد اهللا باعترافه برعایة اهللا له، واعترافه بخطایاه واستحقاقه 
للتأدیب. 

]. 2"اآلیات والعجائب التي صنعها معي اهللا العلّي حسن عندي أن ُأخبر بها" [
القدیس . یقصد بآیاته هنا ما یقوله ]3"آیاته ما أعظمها وعجائبه ما أقواها" [ج. یشهد لقدرة اهللا الفائقة 

: [بمراحم اهللا ُأعید (الملك) إلى عرشه، فسبح ملك السموات ومجده على أساس أن كل أعماله حق هي، وطرقه جیروم
 .]Ïعدل، وهو قادر أن یذل السالكین في الكبریاء

د. یشهد لملكوت اهللا األبدي وسلطانه الذي ال یزول، أما الممالك البشریة فمهما عظمت البد وأن تنهار. 
]. 3 وسلطانه إلى دور فدورٍ " [ي"ملكوته ملكوت أبد

یالحظ أن مقدمة المنشور تحمل لغة الهوتیة كتابیة ثیؤقراطیة (ُحكم اهللا)، ویرى البعض أن هذا یكشف عن 
. Ðتأثیر دانیال على الملك ولغته

تحدث اهللا مع الملك الذي أقامه رئیًسا على كل األرض في ذلك الحین، ومع هذا كان الملك یزداد كبریاًء 
وتشامًخا. لقد شهد هللا بفمه أما قلبه فكان متعجرًفا. إدراكه هللا الواحد القدوس كان مؤقًتا، ومع اعترافه به لم یعتزل 

عبادته لآللهة الوثنیة ومعتقداته الخاطئة. 

 : . دعوة الحكماء لتفسیر حلمه2
ر قد ُكنُت مطمئًنا في بیتي ]. 4 وناضًرا في قصري" [،أنا نبوخذنصَّ

ر أحكام اهللا التي حلت به بسبب كبریائه، أعطى حساًبا عادًال عن التحذیر الذي ُوجه  قبل أن یروي نبوخذنصَّ
]، عندما كان مطمئًنا في بیته وناضًرا في قصره. مؤخًرا هزم مصر وبهذا كملت كل نصراته على سوریا 4إلیه [

). 17 :29  من حكمه (حز35 أو 34وفینیقیة والیهودیة ومصر والعربیة، وانتهت بالنسبة له الحروب في السنة 
أعطته هذه النصرات المتوالیة فرصة لیمارس تشامخ قلبه وكبریاءه. شعر أنه لم تعد هناك غیوم في سماء حیاته، 

ولیس من ذراٍع یقدر أن یقاومه أو یقف أمامه. ظن أن السالم قد حّل واألمان أكید. 
" "وفرة"، فإنه إذ ینال اإلنسان بفیض یصیر كالفرس الذي متى أكل selueh مطمئنُیترجم البعض كلمة "

ًما أكثر من الآلزم یجمح وال یمكن لراكبه أن یضبطه ویقوده، ویتعرض الراكب للسقوط منه. لهذا كثیًرا ما یضبط اطع
اهللا بطوننا فال یقدم لنا كل ما نشتهیه، لیس ألنه یطلب أن یحرمنا، بل ألنه یریدنا سالكین كما یلیق بنا، فال نسيء 

إلى أنفسنا وال إلیه. 
"رأیُت حلًما فروعنّي واألفكار على فراشي وُرؤى رأسي أفزعتني. 

يِّ أمر بإحضار جمیع ُحكماء بابل ُقدامي لُیعرفوني بتعبیر الحلم. نفصدر م

1 Ibid. 
2 cf. the New Bible Commentary, Eerdmans, 1971, p.693. 
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حینئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانیُّون والمنجمون، 
]. 7-5وقصصت الحلم علیهم، فلم ُیعرفوني بتعبیره" [

هنا یمیز الملك هذا الحلم عنه األحالم العادیة التي تنبع عن ظروفه الیومیة، فقد شعر أنه حلم غیر عادي، 
یحمل رسالة من ِقبل العلّي، لذا استدعى الحكماء لتفسیر الحلم. 

كان دانیال في القصر الملكي، ویعرفه الملك تمام المعرفة، ومع هذا تجاهله لیستدعي بأمر ملكي جمیع 
حكماء بابل قدامه، المجوس والسحرة والكلدانیین والمنجمین، عازًال إیاه عنهم، وٕاذ فشلوا في تفسیر حلمه لجأ إلى 

دانیال. طلب خبرات السحرة مع إدراكه قوة وصدق التفسیر اإللهي الذي ُیمنح لرجل اهللا دانیال. لو أنه استدعى دانیال 
لكان ذلك أسرع وأوفر له، لكنه لم یفعل ذلك. هذا هو تصرفنا في كثیر من األحیان، فإن الكلمة النبویة بین أیدینا، 
والمعرفة اإللهیة لیست ببعیدة عنا، ومع هذا فإننا نطلب الخبرات البشریة، ونتجاهل ما هو بین أیدینا مجاًنا! لنطلب 
عمل اهللا، كلّي القدرة والحكمة والحب لنا، الساكن فینا، ونمسك بوعوده التي لیست بعیدة عنا عوض االلتجاء إلى ما 

هو خارج عنا!  
لقد عرَّف الملك السحرة الحلم ومع هذا لم یستطیعوا أن یفسروه، هؤالء الذین في یقین سبق أن قالوا: "لیخبر 

. لقد تحقق ما سبق أن تنبأ عنه إشعیاء عن ابنة بابل: "قد ضعفِت من )7، 4: 2(الملك عبیده بالحلم فُنبین تعبیره" 
كثرة مشوراتك، لیقف قاسموا السماء الراصدون النجوم الُمعرفون عند رؤوس الشهور ویخلصوِك مما یأتي علیك؟!" 

.  )13 :47 إش(
أخیًرا دخل ُقدامي دانیال الذي اسمُه بلطشاصر كاسم إلهي، 

والذي فیه روح اآللهة القدوسین، 
]. 8فقصصت الحلم ُقّدامه" [

إذ فشلت كل األذرع البشریة استدعى الملك رجل اهللا دانیال وقص الحلم قدامه. تحدث معه كملك وثني 
].  8 "فیه روح اآللهة القدوسین" [یؤمن بتعدد اآللهة، لكن یعتقد في دانیال أن

 وأنه ال ُیخفى عنه سّر، أنه أدرك ،لعل الملك لم یستدِع دانیال بالرغم من ثقته في قدرته على تفسیر الحلم
. Ïبأن الحلم یحمل تأدیًبا وٕاذالًال له یتحقَّق بیدي إله دانیال، لذا لم یلجأ إلیه إالَّ تحت الضرورة القصوى

   :. الشجرة المتشامخة3
"یا بلطشاصر كبیر المجوس، من حیث إنّي أعلم أن فیك روح اآللهة القدوسین، 

 وال یعسر علیك سّر، 
]. 9فأخبرني برؤى ُحلمي الذي رأیته وبتعبیره" [

"، وكان یظن أنه بهذا یكرمه إذ ینسبه إلى إلهه الوثني، بینما كان بلطشاصردعاه باالسم الذي ألزمه به "
االسم یجرح مشاعر دانیال وذهنه، فمن جهة یحرمه مما وهبه إیاه والداه كاسم یرتبط باسم اهللا الحّي، ومن جهة أخرى 

یربطه بوثٍن ال یؤمن به. 
"، هذا أیًضا یزید من جراحات نفسه، إذ یرید االعتزال عن المجوس الذین خدعوا كبیر المجوسدعاه أیًضا "

1 The New Bible Commentary, p. 693. 
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العالم بسحرهم الباطل، وال یرید أن یكون رئیًسا علیهم. في نفس الوقت یعلم عنه أمرین: 
]، ما ینطق به لیس عن خبرات بشریة وحكمة زمنیة، بل عن عمل 9-8أ. أن فیه روح اآللهة القدوسین [

الروح اإللهي فیه. أدرك الملك أن كل الخبرات والمعرفة البشریة قد فشلت، لذا استدعى دانیال الذي انفرد بالمعرفة 
النابعة ال عن إمكانیات بشریة بل روح اهللا القدوس. 

]، األمر الذي ینزع عن الملك قلقه واضطراب نفسه.  9 عنه سّر [ىب. أنه ال ُیخف
"فرؤى رأسي على فراشي هي إنّي ُكنت أرى، 
فإذا بشجرة في وسط األرض وطولها عظیم. 

فكبرت الشجرة وقویت، فبلغ علوها إلى السماء، ومنظرها إلى أقصى كل األرض. 
أوراقها جمیلة، وثمرها كثیر، وفیها طعام للجمیع، وتحتها استظل حیوان البر، وفي أغصانها سكنت طیور 

السماء، وطعم منها ُكِل البشر. 
ُكنُت أرى في رؤى رأسي على فراشي، 

وٕاذا بساهٍر وقدوس نزل من السماء، فصرخ بشدة وقال هكذا: 
اقطعوا الشجرة، واقضبوا أغصانها، وانثروا أوراقها، وابذروا ثمرها، لیهرب الحیوان من تحتها، والطیور من 

أغصانها. 
ولكن اتركوا ساق أصلها في األرض، وبقید من حدید وُنحاس في عشب الحقل، ولیبتل بندى السماء، 

ولیكن نصیبُه مع الحیوان في عشب الحقل.  
]. 16-10لیتغیر قلبه عن اإلنسانیة ولُیعَط قلب حیواٍن، ولتمِض علیه سبعة أزمنٍة [

ر ُمحًبا ألشجار لبنان، یذهب لیتمتع بها، وُیحضر منها األخشاب للبناء، لذا شبهه اهللا بالشجرة  كان نبوخذنصَّ
الضخمة التي ُیعجب بها. 

 :22 الخ.، إر3 :31 ؛7-5 :17 حز(غالًبا ما ُیشیر األنبیاء إلى العظماء والرؤساء بأشجار، كما جاء في 
) أن أحشویرش رأى حلًما أنه ُتوج بشجرة زیتون مألت 19: 7. ویذكر المؤرخ هیرودوت ()35 :38 ؛3 :1 ؛ مز15

أغصانها األرض كلها لكن ذبل التاج من على رأسه، فأدرك أن حكمه ینتهي حتًما.  
ُیرید اهللا من أصحاب السالطین والعظماء كل القیادات، كما من الممالك، أن یكونوا كاألشجار التي یجد 

نهم، لكن البشر والممالك أساءوا استخدام السلطة، فحولوها من الخدمة إلى التشامخ مع امأالكل فیها غذاءهم وراحتهم و
االستغالل. لهذا كان البد من اقتالع هذه األشجار لتغرس شجرة الصلیب التي تبلغ بالحب والسالم الفائق والفرح 

الداخلي إلى كل قلب.  
ر ُمعلًنا له في حلم أنه یسقط تحت التأدیب القاسي بسبب  في هذا األصحاح ُیحذر اهللا الملك نبوخذنصَّ

عجرفته. وفي هذا التحذیر نتلمس حنان اهللا في معامالته مع اإلنسان، حتى الملك الوثني الُمتعجرف. فمن جانب 
 لكنه ،یكشف له ما سیحل به من تأدیب لعله یرجع عن شره فُیعفى منه، وأعطاه ُمهلة لمدة عام كامل لمراجعة نفسه

عوض التوبة تشامخ. ومن جانب آخر حتى في اإلنذار شبهه بشجرة نافعة ُتقدم ظًال لحیوانات البریة، وطعاًما 
لإلنسان والحیوان، ومأوى لطیور السماء، كما تتسم الشجرة بالجمال. 
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 یرتفع مثل هؤالء الناس، ال بعظمة فضائلهم، بل بكبریائهم، لهذا ُیقطعون ویهلكونÏ .
القدیس جیروم 

روى الملك لدانیال الحلم الخاص بالشجرة الضخمة التي تمیزت باآلتي:  
]. في وسط األرض أي في المركز حیث 11-10. قائمة في وسط األرض نامیة، ویبلغ علوها إلى السماء [أ

 أن  العالمة أوریجینوس والقدیس جیرومتشع السلطة اإلمبریالیة البابلیة على كل األمم والشعوب. یرى كل من
أورشلیم هي مركز األرض، بكونها مدینة اهللا التي ُأقیم فیها الهیكل لیبارك البشریة المتعبدة هللا. ویرى بعض الربیین 
(الحاخامات) بابلیون أنها هي أیًضا في وسط األرض بكونها على نفس الخط. لكن من الجانب الروحي إن كانت 

ر  أورشلیم تمثل القصر الملوكي السماوي، فإن بابل تمثل القصر الملوكي لضد المسیح وكل مملكته. إن كان نبوخذنصَّ
یمثل شجرة مغروسة في بابل أم الزواني المتعجرفة، فإن المؤمن الحقیقي یمثل شجرة مغروسة في أورشلیم، في بیت 

الرب. 
]. 11ب. منظرها إلى أقصى كل األرض [

ر باإلنشاءات المعماریة وتزیین العاصمة. 12ج. جمیلة المنظر [ ]، إشارة إلى اهتمام نبوخذنصَّ
]، إشارة إلى الغنى واإلمكانیات الجبارة لنبوخذنصَّر.  12د. ثمرها كثیر، وفیها طعام للجمیع [

]، تحمي الطیور بین أغصانها وحیوانات الَبّر في ظلها. 12هـ. موضع حمایة للغیر [
هذا هو ما یقدمه اهللا لإلنسان، لیجعله ملًكا یقیم في العالم كقصٍر ملوكي، یرید من نفسه أن تكون نامیة 

على الدوام. مع وجودها على األرض ترتفع إلى السماء، لعلها تستقر في حضن اآلب، تتمجد في أقاصي المسكونة، 
جمیلة بال عیب، ُمشبعة للجمیع، تتسع لتضم الغیر بالحب فتهب أماًنا وسالًما لمحبیها!  

ر في الكبریاء  النازل من  بالساهر والقدوسفأرسل اهللا مالًكا دعاهالتأدیب، استحق  إذ سقط نبوخذنصَّ
السماء لیؤدب. 

 ألنه روح بال جسد، ال ینام وال یحتاج إلى راحة، فهو دائم الیقظة لیل نهار. كما أنه  ساهًرا،ُیدعى المالك
ُیدعى هكذا، ألنه یتحرك لیتمم إرادة اهللا ألجل بنیان شعبه، وكما یقول المرتل: "باركوا الرب یا مالئكته المقتدرین قوة، 

). 20: 103 الفاعلین أمره عند سماع صوت كالمه" (مز
 ألنه ال یحمل ضعًفا بشرًیا. أما نحن فنعاني من الضعف، لیس فقط بسبب ما نرتكبه بالقدوسُیدعى أیًضا 

من خطایا، وٕانما بسبب الفساد الذي تسلل إلینا من أبوینا األولین، الذي یصیب جسدنا كما قلبنا وذهننا. 
"، ألنه خالل احتیاج الساهر القدیسمهما بلغ اإلنسان من تقدیس، فإنه مادام ال یزال في الجسد، ال ُیدعى "

الطبیعة یلزمه أن ینام، وخالل الجهاد یتعرض للضعفات. بهذا یمكننا التمییز بین المالئكة والبشر، كما بین المؤمنین 
المجاهدین والمؤمنین الذین خلعوا الجسد وعبروا من العالم. 

یالحظ في هذا التأدیب:  
أ. أن ما یحدث حتى بالنسبة للملك الوثني لیس بخطة بشریة، لكنه بسماح إلهي. إذ أرسل مالكه الساهر 

من السماء لتحقیق هذه الخطة. لقد حدثه بلغة الكلدانیین، إذ كانوا یعتقدون بكائنات سماویة تدین أعمال البشر، ولها 
سلطان على تقریر مصیرهم.  

1 PL 25:646. 
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ب. مع التأدیب توجد رحمة، فقد أمر اهللا بترك الجذور في األرض لكي تنمو الشجرة من جدید بالتواضع 
]. "ألن للشجرة رجاء، إن ُقطعت ُتخلف 16والتوبة، فال ُتقتلع الشجرة بتمامها، والتأدیب مدة محددة هي سبعة أزمنة [

أیًضا وال ُتعدم خراعیبها، ولو قدم في األرض أصلها ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ، وتنبت فروًعا 
. هذا وٕان كان قد سمح له أن یأكل العشب مع حیوان الَبّر، لكنه لم یحرمه من التمتع بندى )9-7 :14 أي(كالغرس" 
السماء. 

 كل يج. صدر األمر للحیوانات المستظلة بالشجرة والطیور المقیمة بین أغصانها أن تهرب، إشارة إلى تخل
رجال الدولة عنه. هذا هو ثمر الخطیة إذ یشعر اإلنسان بالعزلة. ُیحسب أن الكل قد تخلوا عنه في لحظات الضیق، 

حتى الذین كسب صداقتهم بعطایاه الجزیلة. 
"یتغیر : ]16-15[د. واضح من الحلم أن الشجرة ترمز إلى شخص معین، إذ یشخصن الشجرة، فیقول في 

". he" بل "itلم یقل عن الشجرة "قلبه عن اإلنسانیة ولُیعط قلب حیوان"؛ 
ماذا یعني بالقلب هنا؟ الفهم واإلرادة والمشاعر، والنفس الداخلیة ككلٍ . فمع أن األشجار لیس لها قلب، لكن 

الحلم رمزي. كان األمر الصادر ینزع عن الملك، لیس فقط إمبراطوریته، بل وطبیعته البشریة إلى حین، فإنه غیر 
مستحق أن یعیش كإنسان حتى في أدنى درجات البشریة. 

هـ. لم یقم ملك بدًال منه، بل قام ابنه أویل مردوخ بالعمل في هذه الفترة حتى عاد والده إلى عقله وكرسیه.  
 ] یؤكد اهللا للملك أنه لن یستطیع الهروب من التأدیب الذي یعلنه له من خالل الحلم. 16في هذه العبارة [

]. 17و. غایة التأدیب هو نفع الكثیرین [
"هذا األمر بقضاء الساهرین، والُحكم بكلمة القدوسین، 
لكي تعلم األحیاء أن العلّي ُمتسلط في مملكة الناس، 

فُیعطیها من یشاء وینصب علیها أدنى الناس. 
ر الملك.  هذا الحلم رأیته أنا نبوخذنصَّ

أما أنت یا بلطشاصر َفبین تعبیرُه، 
ألن كل حكماء مملكتي ال یستطیعون أن ُیعرفوني بالتعبیر. 

].  18-17أما أنت فتستطیع ألن فیك روح اآللهة القدوسین" [
. فما ُأعلن )20 :1 إس( كما في edict" هنا ربما بمعنى أمر أو منشور pethegma كلمةجاءت الكلمة "

هو منشور إلهي سماوي. لكنه لماذا ینسب المنشور إلى المالئكة الساهرین القدوسین، هل هو أمر إلهي أم مالئكي؟ 
بالشك أن األمر إلهي، صادر عن اهللا وحده دون أیة خلیقة سماویة؛ أما نسبته هنا لهم فلتأكید دورهم 

اإلیجابي. 
مع طاعة المالئكة الكاملة هللا، وقیامهم بتنفیذ أوامره، یصلون من أجل خالص كل العالم. یطلبون أن یتدخل 
اهللا لتأدیب المتكبرین الذین یجدفون على اهللا، ال لالنتقام منهم، وٕانما لردهم إلى طریق الحق. وكأن ما صدر عن اهللا 

 جاء متناغًما مع شهوة قلب السمائیین، وطلباتهم المستمرة، حتى ُحسب األمر كأنه صادر عنهم.

: . دانیال یفسر الحلم 4
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"حینئٍذ تحیَر دانیال الذي اسمُه بلطشاصر ساعة واحدة وأفزعتُه أفكارهُ . 
أجاب الملك وقال: یا بلطشاصر ال یفزعك الحلم وال تعبیرهُ . 

]. 19فأجاب بلطشاصر: الحلم لمبغضیك وتعبیرُه ألعادیك" [
ال نعجب من تحیُّر دانیال وحزنه على الكارثة التي تحل بملك بابل، فمع كون الملك طاغیة ظالم، سبى 

الشعب الیهودي مع شعوب أخرى، لكنه إذ كان دانیال یعمل في القصر كان ملتزًما بالصالة من أجله. لقد أمرهم اهللا 
). وألنه لم یكن بعد قد تمت السبعون عاًما، 7: 29 بإرمیا أن یصلوا من أجل رخاء بابل، ففي هذا یكمن سالمهم (إر

فلم یكن من حق المؤمنین أن یطلبوا من الملك العودة، بل یخضعون له في طاعة صادقة ویخدمونه بأمانة بغیر 
كراهیة. لهذا حزن دانیال عندما علم بما سیحل بالملك. 

"الشجرة التي رأیتها، التي كِبرت وقویت، وبلَغ علوها إلى السماء، ومنظرها إلى ُكل األرض،  
وأوراقها جمیلة وثمرها كثیر، وفیها طعام للجمیع، وتحتها سكن حیوان الَبر، وفي أغصانها سكنت طیور 

السماء،  
إنما هي أنت یا أیها الملك، الذي كبرت وتقویت، وعظمتك قد زادت، وبلغت إلى السماء، وُسلطانك إلى 

]. 22-20أقصى األرض" [
 أمامه، وشوقه الحقیقي أن ینقذه من الكارثة، واتضاعههنا تظهر حكمة دانیال العجیبة، فمع محبته للملك 

تحدث معه كخادم للكلمة بكل صراحة، ونطق معه بالحق اإللهي. یقدم دانیال النبي درًسا عملًیا للخدمة، فالخادم 
یترفق بالخطاة ویشتهي خالصهم، إن وبخ ال ینسى نفسه كإنسان ضعیٍف؛ وفي نفس الوقت ال یهادن الخطاة على 

 "أنت یا حساب الحق، وال یخفي غضب اهللا على الخطیة. دانیال النبي المترفق بالملك لم یَخْفه، بل بكل جرأة قال له:
". لم یتردد وال قّدم أعذاًرا، وال تحدث بلغة یبدو فیها أدنى شك، بل في یقیٍن أعلن له أنه هو الشجرة التي أیها الملك

تحل بها الكارثة. 
"وحیث رأى الملك ساهًرا وقدوسا نزَل من السماء، 

وقال اقطعوا الشجرة وأهلكوا، 
ولكن اتركوا ساق أصلها في األرض، 

وبقیٍد من حدید ونحاس في عشب الحقل، 
ولیبتل بندى السماء، 

ولیكن نصیبه مع حیوان الَبر، حتى تمضي علیه سبعة أزمنة". 
 عمن یقوم بتقیید الملك بقید من حدید ونحاس، ویجیب: [واضح جًدا ُیربط كل القدیس جیرومیتساءل 

 .]Ïالمجانین بسالسل لحفظهم من أذیة أنفسهم أو هجومهم على الغیر بأسلحة
فهذا هو التعبیر أیها الملك، 

]. 24-23وهذا هو قضاء العلّي الذي یأتي على سیدي الملك" [
". سیدي الملكإذ یؤكد دانیال النبي أن الحلم بما فیه من مرارة ینطبق على الملك، یدعو الملك في احترام "

أنه یقدم التأدیب اإللهي، دون أن یستخف بالملك أو یهینه بكلمة جارحةٍ . 

1 PL 25:647C. 
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"یطردونك من بین الناس، وتكون ُسكناك مع حیوان الَبِر، 
وُیطعمونك العشب كالثیران، وَیبلونك بندى السماء،  

فتمضي علیك سبعة أزمنة،  
]. 25حتى تعلم أن العلّي ُمتسلط في مملكة الناس، وُیعطیها من یشاءُ " [

غالًبا ما كان الملوك، خاصة الدائمو النصرة، یحسبون أنفسهم فوق كل قانون، یأُمرون وال ُیؤَمرون، َیطلبون 
طاعة الغیر وال یخطر على قلبهم الخضوع للغیر. إنهم كثیًرا ما ینسون طبیعتهم البشریة، كأنهم من طبیعة غیر 

طبیعة سائر البشر. اآلن یقدم له دانیال النبي تفسیر الحلم ال لُیذكره أنه إنسان له الضعف البشري، إنما یسقط تحت 
التأدیب، فیفقد مع المملكة طبیعته البشریة، لیصیر كما على مستوى حیوانات البریة. ُیعزل من وسط الناس لیعیش 

كما بین قطیع الثیران أو الخنازیر. 
"وحیث أمروا بترك ساق أصول الشجرة، 

]. 26فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن للسماء ُسلطان" [
ر للتوبة، فیفتح له باب الرجاء فمع التأدیب ُتعلن مراحم اهللا التي تنتظر توبته یهیئ  دانیال النبي نبوخذنصَّ

..." عندما تعلم، إذ یقول له "عطیة المعرفةلترد له ما فقده بفیض. فإن اهللا یؤدب ال لیذل اإلنسان، بل لیرفعه، ویهبه 
فالتأدیب مدرسة إلهیة للتمتع بمعرفة سماویة فائقة. 

، ر"لذلك أیُّها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لدیك، وفارق خطایاك بالِب 
]. 27وآثامك بالرحمة للمساكین، لعله ُیطاُل اطمئناُنك" [

لقد بقي دانیال صامًتا إلى حین مرتبًكا، فشعر الملك بخطورة الحلم وشجعه على الحدیث، معلًنا له أنه 
سیتقبل األمر أیا كان. تحیر دانیال وأفزعته أفكاره لسببین:  

أ. سقوط ملٍك عظیٍم كهذا إلى أدنى مستوى، وهو أن یصیر له قلب حیوان بریة.  
ب. أنه هو الذي یقدم التفسیر للملك، وكان یتمنى الخیر للملك.  

ما رغبة في معرفة الحقیقة، أو من أجل حب االستطالع.  إلقد شجع الملك دانیال أن ینطق، 

  في سمو ىباألحرأوضح الحق دون أن یهین الملك، لكي یتجنب الظهور بمظهر اتهام الملك بكبریاء خاطئ، بل 
. Ïعظیم

القدیس جیروم 
ختم دانیال حدیثه فاتًحا باب الرجاء أمام الملك بالتوبة وعمل الرحمة مع ترك خطایاه. اشتهى دانیال توبة 

نبوخذنصَّر حتى ال یسقط تحت هذا التأدیب القاسي، بل یسقط فیه أعداؤه. لذلك قدم له مشورة بأن یترفق بالفقراء 
والمحتاجین. بهذا إذ یتحول قلبه عن القسوة والعنف واألنانیة إلى الحب والعطاء یجد نعمة في عینّي اهللا. 

 إن فتحتم أیادیكم للفقراء، یفتح المسیح أیًضا أبوابه لكم حتى تدخلوا كما إلى الفردوسÐ  .

1 Ibid. 
2 Sermon 31:3. 
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اآلب قیصریوس 

  ثني عشر شهًرا. النقل أن نبوخذنصَّر صنع أعمال رحمة مع الفقراء حسب مشورة دانیال، لهذا ُأرجئ الحكم لمدة
 لذلك فقد فضیلة ...،ولكن إذ كان یتمشى في قصره ببابل وبعجرفة قال: "ألیست هذه بابل العظیمة التي بنیتها؟!"

. Ïالعطاء بشّر كبریائه

  إننا نقرأ أیًضا في إرمیا عن توجیه اهللا للشعب الیهودي أنه ُیلزمهم الصالة من أجل البابلیین، إذ یرتبط سالم
. Ðالمسبّیین بسالم الذین سبوهم أنفسهم

القدیس جیروم  

   :. تحقیق التفسیر5
ر الملك.  "كل هذا جاء على نبوخذنصَّ

عند نهایة اثني عشر شهًرا كان یتمشى على قصر مملكة بابل. 
وأجاب الملك فقال: 

ألیست هذه بابل العظیمة التي بنیتها لبیت الملك بقوة اقتداري ولجالل مجدي؟! 
 والكلمة بعد بفم الملك، وقع صوت من السماء قائالً :

ر الملك، إن الُملك قد زال عنك،  لك یقولون یا نبوخذنصَّ
ویطردونك من بین الناس، 

، ویطعمونك العشب كالثیران،   وتكون ُسكناك مع حیوان الَبرِّ
فتمضي علیك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلّي ُمتسلط في مملكة الناس، 

]. 32-28وأنه یعطیها من یشاء" [
 ُتشیر إلى أن الملك كان یتمشى على سطح القصر. كان الشرقیُّون mehelekجاءت الكلمة العبریة 

یمارسون عادة المشي على السطح. 
أمكن للملك أن یرى بابل كلها "من على السطح"، خاصة إن كان القصر مبنًیا على تل عالٍ . 

نظر كل متعظم واخفضه". افي كبریاء ظن أنه إله، لهذا انحدر لیصیر أشبه بحیوان، وكما قال اهللا ألیوب: "
لقد نسب كل شيء لنفسه وقدرته وجالله، ال إلى اهللا واهب القدرة والحكمة. كما تجاهل سابقیه الذین أسسوا المدینة. 

أما سلیمان الحكیم الذي بنى الهیكل فیقول: "إن لم یبِن الرب البیت فباطًال یتعب البناؤون؛ إن لم یحفظ الرب المدینة 
. )1: 127 مز(فباطًال یسهر الحراس" 

ر،  "في تلك الساعة تم األمر على نبوخذنصَّ
فُطِرَد من بین الناس وأكل العشب كالثیران، 

وابتل جسمُه بندى السماء،  
حتى طال شعرُه مثل النسور وأظافرُه مثل الطیور. 

1 PL 25:649. 
2 PL 25:649A. 
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ر رفعت عینّي إلى السماء،  وعند انتهاء األیام أنا نبوخذنصَّ
فرجع إلّي عقلي، 

وباركت العلّي وسبحُت وحمدُت الحّي إلى األبد، 
]. 34-33الذي ُسلطانه ُسلطان أبدي وملكوته إلى دور فدورٍ " [

في كبریائه نسب لنفسه بابل بأسوارها وحدائقها العامة ومعبدها لإلله بعل والقصر الملكي. ینسب هیرودت 
 Abydenus   وأبیدنسBerosus، بینما یذكر بیروسوس Nitocris ونیتوقریس Semiramisبابل إلى سمیرامیس 

ر قصًرا فخًما وأسوار المدینة. ُیستشف  ر، أضافوا إلى المدینة القدیمة الكثیر فبنى نبوخذنصَّ أن البابلیین، أي نبوخذنصَّ
ر قامت بتجمیل المدینة.  من نیتوقریس أن زوجة نبوخذنصَّ

ر بابل، لكن في االكتشافات الحدیثة 30هاجم الُنقاد هذا النص [ ]، بالقول بأنه تاریخًیا لم یبِن نبوخذنصَّ
ر بن نبوبالسر". هذا وأن كلمة "بناء" هنا ال تعني آُوجدت  الف من الطوب في بابل ُنقش علیها من أسفل "نبوخذنصَّ

. وال ننسى أن كثیًرا من الملوك اعتادوا أن یدفنوا أمجاد Ïمجرد التأسیس، إنما تستخدم أیًضا في التوسیع واإلضافة
السابقین، وینسبوا كل شيء إلى أنفسهم، بمجرد تغییر شكل الشيء أو اإلضافة إلیه. 

  .لو لم یرفع عینیه نحو السماء لما استعاد عقله السابق
. Ðعالوة على هذا بقوله: "رجع إلیه عقله" أظهر أنه لم یفقد مظهره الخارجي بل عقله فقط

القدیس جیروم 
 أنه إذ عاد إلیه عقله أدرك القدیس جیروم" ال یعني فقط األجیال المقبلة وٕانما كما یقول "دور فدوربقوله 

 .Ñسّر ملكوت اهللا الذي یعبر من الناموس إلى اإلنجیل
"ُحسبت جمیع سكان األرض كال شيء، 

]. 35وهو یفعل كما یشاء في جند السماء وال یوجد من یمنع یدُه أو یقول له ماذا تفعل" [
كثیًرا ما یحسب الطغاة أن اهللا حبیس السماء، ال دور له في شئون البشر؛ وهم یفعلون ما یشاءون كآلهة 

ولیس من ُیقاومهم. اآلن یرى الملك أن إله السماء ُیحرك البشر، ویقود وُیدبر كما یشاء، واألرض في قبضة یده كما 
 السماء تماًما! 

في ذلك الوقت رجع إلّي عقلي، 
وعاد إلّي جالل مملكتي ومجدي وبهائي، 

وَطَلبني ُمشیري وُعظمائي، 
]. 36وتثبت على مملكتي، وازدادت لّي عظمة كثیرة [

ر بالرغم من أن اهللا قد تركه اثني عشر شهًرا، أي عاًما كامًال بعد الحلم. إنما على العكس  لم یتب نبوخذنصَّ
ُضرب الملك بالعجرفة فتحقق فیه الحلم. 

لم یتحقق الحلم إالَّ بعد سنة، مقدًما اهللا للملك فرصة طویلة لمراجعة نفسه والتوبة، فیترفق باألسرى ویهتم 

1 The Bethany Parallel Commentary on the O.T., p. 1779. 
2 PL 25:650. 
3 Ibid. 
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 لكن كبریاءه كان یتفاقم باألكثر.  ،بالمحتاجین
أصیب الملك بحالة جنون أفقدته وعیه كإنسان، صار كحیوان البریة یأكل العشب. ربما ُأصیب بمرض 

. Ïاالستئذاب، وهو مرض فیه یتوهم من یعاني منه أنه ُمسخ ذئًبا

  بعد أن ُنزع عن ذلك الملك البابلي الشكل البشري في سنیه السبع البائسة وصار ُمهمًال بسبب عصیانه للرب، فإنه
... Ðإذ احتمل األلم الجسدي لم یسترد مملكته فحسب، وٕانما ما هو باألكثر حقق مسرة اهللا

العالمة ترتلیان 
ر لتأدیب شعبه إلى حین بسبّیهم، اآلن ُیعلن له أن كل األمور تسیر بسماح منه.  اهللا الذي حرك نبوخذنصَّ

لقد سمح أن یطرده رجاله من الحكم وُیقیدوه بسبب جنونه، اآلن ُیحركهم لیردوه إلى الُملك دون أن ُیدركوا یّد اهللا 
الخفیة. 

ر یمجد اهللا6   :. نبوخذنصَّ
ر ُأسبِّح وُأعظِّم وأحمد ملك السماء،  "فاآلن أنا نبوخذنصَّ

الذي ُكل أعماله حق وطرقُه عدل، 
]. 37ومن یسلك بالكبریاء فهو قادر على أن ُیِذلهُ " [

إذ أكمل فترة التأدیب عاد إلیه عقله فرفع نظره نحو السماء كإنسان تائٍب یطلب مراحم اهللا. انسحقت نفسه 
فیه، ومجد اهللا. أدرك أنه لیس إنسان یقدر أن یملك إلى األبد، وأن كل الممالك أمام اهللا كال شيء. أو ربما إذ رفع 

ر عینیه إلى السماء ُیمجد اهللا، رفع اهللا عنه التأدیب.  نبوخذنصَّ
ر  مما یجعل الخبر غیر صحیح ،Ñاعتقد البعض أنه ال توجد أدلة في التاریخ ُتشیر إلى جنون نبوخذنصَّ

 ما ُیشیر إلى حقیقة جنون الملك. لكن Ò المؤرخ الیهوديیوسیفوستاریخًیا. یرد عند بیروسُّوس أیًضا كما جاء في 
البد من اإلشارة إلى أنه حتى لو لم تحتوي المصادر الخارجیة ما یدل على جنون الملك هذا ال یعني أن الخبر غیر 

صحیح تاریخًیا. 
]. 21"وكان دانیال إلى السنة األولى لكورش الملك" [

.  335، ص4 منشورات النفیر: تفسیر الكتاب المقدس، جـ ˺
2 On Patience 13. 

.  325، ص4، جـ 1988 منشورات النفیر: تفسیر الكتاب المقدس ˼
4 Contra Apionem 1:20. 
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 4من وحي دانیال 
رَوض نفسي فإنها قد جمحت! 

  ،وهبتني كثرة من الخیرات والعطایا
فشبعُت وصرُت في تخمٍة، وجمحت نفسي. 
من یروضها غیرك یا من تهتم بخالصي؟! 

  ،لتحرمني من بعض العطایا
 أمامك، األتضاعلتهبني 

إن كان في ذلك بنیاًنا ألعماقي! 
لكن ال تحرمني منك،  

فأنت نصیب نفسي، ومیراثي األبدي! 

   ،أسأت إلى محبتك وغنى عطایاك
إذ جمحت نفسي بال ضابط! 

 الفكر، باتضاعما أصعب علّي أن احتفظ 
وسط فیض عطایاك! 

. ضع ضعفي أمام عیني، فیتضع فكري
أمسك بیدي، فأسیر معك في طریق حبك! 

  .هب لّي یا رب روح دانیال النبي الخادم
واشتهي خالص الخطاة، وأترفق بهم، 

لكن بال مداهنة على حساب الحق اإللهي. 
ال أخشى ملًكا مهما كان طغیانه، 

وال أخفي كلمتك مهما بدت حازمة! 

  ،ر تهدیداتك أرعبت نبوخذنصَّ
أجد عذوبة حبك وسط تهدیداتك ليّ . 

علمني أن أكرس كل حیاتي لطاعتك. 
تهدیداتك ووعودك هي لبنیان نفسي! 

  تحت التأدیب اإللهي، أسقطتنيخطیتي 
دفعت بّي كما إلى قطیع الثیران أو الخنازیر. 

ألرجع إلیك فتحملني إلى شركة القدیسین، 
وترفعني إلى حیاة السمائیین. 
وتهبني معرفة سمائیة فائقة! 
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األصحاح الخامس 

 والكتابة على الحائط بیلشاصر
)، وحّل موعد العودة، 11: 25 إذ عبرت السبعون عاًما الخاصة بالسبّي التي تنبأ عنها إرمیا النبي (إر

 بشخصیته المستهترة لتنهار بیلشاصركانت مملكة بابل قد تحولت إلى حیاة الرخاوة والترف مع الفساد. جاء الملك 
. مملكة بابل في أیامه

ر العنیف والمتكبر أخطاءه، وقد أعطاه اهللا أكثر من فرصة لمراجعة نفسه، أما حفیده،  حًقا كان لنبوخذنصَّ
 فلم ینتفع من دروس آبائه. تحدى اهللا نفسه، وأراد أن یهینه عن عمدٍ . لهذا أعلن له تأدیبه بیلشاصراألرجح ابن ابنته، 

ر وأویل مردوخ. وكما یقولبیلشاصرالسریع الذي تحقق فوًرا. ما فعله   القدیس  لم یصنعه سالفیه مثل نبوخذنصَّ
. ]Ï: [لم یكن متزًنا حین صنع هذه األمور، بل بالحري كان مخموًرا، ناسًیا العقوبة التي حلت بسالفه نبوخذنصَّرجیروم

ر، إذ اشتهر الملك بالفساد والظلم.  لم یتعاطف دانیال النبي مع هذا الملك كما فعل قبًال مع جده نبوخذنصَّ
 "، وتحدث عن عنفه في التعامل مع عظمائه.الشریرهذا یتفق مع أورده عنه المؤرخ الوثني زینوفون، الذي دعاه "

 .]4-1[   بیلشاصر. ولیمة 1
 .]9-5[. الكتابة على الحائط   2
 .]16-10[. إحضار دانیال للملك   3
 .]29-17[. تفسیر دانیال   4
 .]31-30[. النتائج    5

بیلشاصر: . ولیمة 1
]. 1الملك صنع ولیمة عظیمة لعظمائه األلف وشرب خمًرا قدام األلف" [ بیلشاصر "

" Bel-Sharra-Utsur (Bel-shar-usur) بیلشاصر" بمعنى "النار"، أما كلمة "شاصریترجم البعض "
فتعني "بیل یحمي الملك". 

" تعني الضخامة، وهي تمثل األلفكانت الوالئم العظیمة من سمات األزمنة القدیمة. ومن الواضح أن كلمة "
رقًما تقریبًیا. وقد جرت العادة في الوالئم الشرقیة أن یجلس الملك أو رئیس المتكأ على منصة مرتفعة، فیراه كل 

" یكشف عن دقة الحدیث والوصف. شرب خمًرا قدام األلفالحاضرین. لذا جاء التعبیر: "
 یذوق الخمر، بیلشاصر"وٕاذ كان 

ر أبوه من الهیكل الذي في أورشلیم، آأمر بإحضار  نیة الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذنصَّ
لیشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراریه. 

حینئذ أحضروا آنیة الذهب التي أخرجت من هیكل بیت اهللا الذي في أورشلیم، 
]. 3-2وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراریه [

" تحمل معاٍن كثیرة، هنا تعني جده أو أحد أسالفه. أبكلمة "

1 PL 25:652. 
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منشغًال بیلشاصر بینما كانت الدولة البابلیة في خطر من فارس حیث كان كورش محاصًرا المدینة، كان 
بإقامة ولیمة تضم ألًفا من العظماء القادمین من كل موضع، مع نسائه وسراریه. كان یظن أنه من المستحیل لكورش 
أو غیره أن یقتحم أسوار المدینة الضخمة، فتركه ُیحاصرها في استخفاٍف به وبجیشه. كانت أسوار بابل كما جاء في 

 قدًما أخرى في 100 برًجا تعلو 250 قدًما، مع وجود 350 قدًما وارتفاعها عن 87هیرودوت ال یقل عرضها عن 
.  أنه ال یمكن غزو بابلبیلشاصرالهواء. لذلك ظن 

في إقامة الولیمة واإلمكانیات التي ُقدمت ال یمكن تقدیرها. هذا مع تحدِّیه هللا، بیلشاصر الجهد الذي بذله 
فعوض الصوم في وقت الحصار، والصراخ هللا لكي ینقذه وینقذ مدینته، إذا به ُیقیم ولیمة، ویستخدم األواني المقدسة 

للشرب، في جٍو من الفساد واإلباحیة، یكشف عن إصرار الملك على الحیاة غیر الآلئقة. 
لقد عرف كورش عن الولیمة لضخامتها ولدعوة الكثیرین باالشتراك فیها، فأدرك أن الملك ورجاله غارقون في 

. Ïالخمر، ال یبالون بشئون بلدهم، ووجدها فرصة ذهبیة القتحام المدینة
یفتتح الولیمة كان جیش كورش على أبواب بابل. یروي لنا المؤرخ الوثني زینوفون بیلشاصر بینما كان 

Xenophon جبرایس بیلشاصر  أن قائديGodatas, Gobryas ،المنشقین خاناه. فقد خصى أحدهما للتشهیر به 
وقتل ابن الثاني في أثناء حیاة أبیه، ال لشيء إالَّ ألنه كان یصطاد معه فضرب سهمه قبله، فأراد االنتقام منه. لقد 

ل كورش مجاري كثیرة لنهر الفرات واقتحم المدینة فجأة.  حوَّ
لم یكن إحضار اآلنیة للتمتع بلذة الشرب، وٕانما إلهانة اهللا وتدنیس اآلنیة المكرسة لخدمة هیكله وللتشهیر. 

إمعاًنا في اإلهانة مجدوا األوثان أثناء الشرب بها. 
"، في هذه الولیمة تحذیًرا للمؤمنین من االنشغال المعاهد في مقدمة كتابه "القدیس یوحنا كاسیانیرى 

باألواني المقدسة الذهبیة أو الفضیة التي یمكن للملوك األشرار أن یسلبوها، بل یلزمهم االهتمام باألواني الروحیة، أي 
نفوس المؤمنین المقدسة التي ال یمكن اغتصابها.  

  حینما تضع في خطتك أن تبني هیكًال هللا حقیقًیا ومعتدًال، ال بحجارة جامدة، بل بمجمع القدیسین، لیس بمبني
مؤقت ینحل، بل بمبنى أبدي ال یهتز، وترید أیًضا أن تقدس للرب أكثر األواني قیمة، لیس من معادن صماء، من 
ذهب وفضة، هذه التي یمكن لملك بابل أن یأخذها فیما بعد ویكرسها لملذات سراریه وعظمائه، إنما ُیشكِّل نفوًسا 
مقدسة تشرق باستقامة الطهارة والبّر والنقاوة، وتحمل المسیح ساكًنا فیها كملك. حیث أنك مشتاق أن تؤسس في 

مقاطعة (نفسك الداخلیة) معاهد الشرق، خاصة مصر، تقوم فیك دون وجود أدیرة مع أنك أنت كامل في كل 
.  Ðالفضائل والمعرفة ومملوءة بكل غنى روحي

القدیس یوحنا كاسیان 
وجد النقاد فرصتهم لمهاجمة السفر خالل هذا األصحاح، فقد سبق أن قرر المؤرخان لبابل الوثنیان 

 هو آخر ملوك بابل، وأنه كان له مركزه Nabonidus بأن نابونیدس Abydenus وأبیدنس Berosusبیروسوس 
 هو آخر ملوك بابل، وأنه بیلشاصرالمكرم حتى بعد استیالء الفارسیین على بابل. بینما جاء في هذا األصحاح أن 

. القى الموت مقتوالً 

1 Bethany Parallel Commentary on the O.T., p. 1780. 
2 Institutes, Preface. 
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أكد علم اآلثار أن كًال ما ذكره المؤرخان وأیًضا دانیال حقیقي. فقد جاء في النقوش اآلشوریة التي وجدها 
Sir Herbert Rawlinson كان ابن الملك نابونیدس، وأنه شاركه في الحكم كما سبق بیلشاصرم أن 1854 عام 

فرأینا في مقدمة السفر (دانیال وعلم اآلثار) هذا یتفق مع القول بأن دانیال كان الثالث في المملكة. 
. Bel- Shar- Usurُوجد نقش لنابونیدس یحوي صالة عن نفسه ثم عن ابنه البكر  Ur في الحفریات بأور

مثل هذه الصالة لم تكن تقدم إالَّ للذین تولوا الحكم. كما ُوجدت مستندات "إسفینیة مسماریة"، وهي حروف ُاستخدمت 
. Ï كذبائح عن الملك Sippar خراًفا وعجوًال في هیاكل سیبار بیلشاصرفي بابل، ُتسجل كیف قدم 

 فظهرت أواني ،Hillah في وقت قریب حدثت فیاضانات غزیرة على حي في بابل القدیمة ُیدعى هیال
 كان بیلشاصرفخاریة ضخمة مملوءة بألواح تمثل إیصاالت وعقود لمؤسسة خاصة بالبنوك في بابل، یظهر منها أن 

. Ðله بیت وسكرتاریون وحراس
 . هذا ربما هو نفس بلطشاصر المذكور في السجالت البابلیة والذي قام بمهمة النائب األول للملكبیلشاصر

ق.م.  539ق.م. واستمر في هذا المركز إلى سنة  553وقد أصبح ملًكا بالنیابة عن أبیه وفًقا للسجالت البابلیة سنة 
ومع أن نابونیدس كان متغیًبا طوال الوقت في تیماء بشمال شبه الجزیرة العربیة إالَّ أنه لم یترك الملك إلى أن فتح 

 .Ñكورش بابل
 فذلك یرجع لشخصیة والده نبونیدس الذي كان رجًال له اهتمامات ملًكا في بابل؟ بیلشاصرلماذا ُترك أما 

دینیة وثقافیة، كما كان عالًما لآلثار، فكان یبحث في نقوش الملوك القدماء وأساسات وأحجار المباني العامة، ویبحث 
عن الوثائق التي تكشف الماضي. وكانت اهتماماته الدینیة قویة جًدا، وكانت ابنته مكرسة إلله القمر، ویبدو أن أمه 

" إله القمر. وهذا ما شغله عن أمور الحكم، ومن الواضح لنا، مما كشفه علم Sunكانت كاهنة معبد "سین 
 لحكم بابل، بیلشاصراآلشوریات، أنه قضى معظم أیام حكمه لیس في بابل ولكن في تیماء، ومن ثم فقد ترك ابنه 

ر مع والده نبوبالسر. هذه الحقائق قدمها لنا رایموند دورتى   .Raymond Pبنفس الطریقة التي كان بها نبوخذنصَّ

Doughertyأستاذ علم اآلشوریات  ]New Haven, Yale 1929[ Ò .
]. 4"كانوا یشربون الخمر ویسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحدید والخشب والحجر" [

إذ دنسوا األواني المقدسة، سبحوا اآللهة الوثنیة بكونها واهبة النصرة على اإلله الحقیقي، وكما جاء في سفر 
. لقد أكلوا )16: 1 حب(حبقوق: "لذلك تذبح لشبكتها وتبخر لمصیدتها، ألنه بهما سمن نصیبها وطعامها ُمسمن" 

وشربوا فشبعوا وسمنوا، وسَخروا باهللا واهب العطایا. 
لقد أحضر الملك األواني المقدسة عمًدا قبل الشرب، وأشعل السكر باألكثر مشاعره الفاسدة، ودفعه إلى 

التمادي في السخریة. هذا ولم یخطئ الملك وحده بل دفع عظماءه ونساءه وسراریه لالشتراك معه، فتحولت الولیمة 
إلى مجلس مستهزئین. 

 یا لعظم غباوتهم! إذ كانوا یشربون في أواٍن ذهبیة سبحوا آلهة من خشٍب وحجارةÓ .

1 G. L. Archer: Encyclopedia of Bible Difficulties, p.286. 
2 Today’s Dictionary of the Bible; Bethany Parallel Commentary on O.T., p. 1780. 

Ñ 208  قاموس الكتاب المقدس، ص .
4 W.A. Griswell, p.38-40. 
5 PL 25:652. 
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القدیس جیروم 
آلهة الذهب ُتشیر إلى الذین ُیهاجمون الحق مستخدمین براهین عقلیة تبدو مقبولة،  أن القدیس جیروم یرى

وآلهة الفضة ُتشیر إلى الذین یستخدمون البالغة والخطابة لنفس الهدف، وأما آلهة النحاس والحدید فُتشیر إلى من 
یستخدم األشعار بما تحمله من خزعبالت واهیة بعضها لها تذوقها الصالح واألخرى تحمل غباوة. آلهة الخشب 

. Ïوالحجارة ُتشیر إلى من یقدم سخافات واضحة

 : . الكتابة على الحائط2
"في تلك الساعة، ظهرت أصابع ید إنسان، 

وكتبت بإزاء النبراس (المنارة) على مكلس حائط قصر الملك، 
]. 5والملك ینظر طرف الید" [

" قائالً : بأن الید قد ظهرت في نفس الساعة لیعلن اهللا أن في تلك الساعة على تعبیر: "القدیس جیرومیعلق 
 ما یحدث هو تأدیب بسبب تجدیفه ولیس لسبب آخر.

واضح أن الحفل كان لیًال حیث ُوجدت المنارات، وأنه استمر حتى منتصف اللیل حیث استولى كورش على 
بابل. 

ظهرت الید للملك دون العظماء، لهذا ارتبك جًدا وارتعب، فارتعب العظماء معه، دون أن یروا شیًئا. 
ن الكتابة جاءت على حائط القصر الملكي لكي یدرك الملك أن المكتوب یخصه أ  القدیس جیرومیقول

. Ðشخصًیا
"حینئذ تغیرت هیئة الملك، وأفزعته أفكاره، 

]. 6وانحلت خرز حقوْیه، واصطكت ركبتاه" [
منذ لحظات كان الملك یظن في نفسه إلًها جباًرا، یسخر باهللا الحقیقي وُیدنس مقدساته، مسبًحا األوثان. اآلن 

یأخذ موقف المتهم الذلیل، ویدرك أن اهللا هو الدیان الحقیقي. انحلت قوى الملك الجسمانیة، وارتبك فكره، وفقد اتزانه 
 وكرامته بین المدعوین للحفل. صار في موقٍف ال ُیحسد علیه.

فصرخ الملك بشدٍة إلدخال السحرة والكلدانیین والمنجمین. 
فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: 

أي رجل یقرأ هذه الكتابة، وُیبین لّي تفسیرها، 
فإنه یلبس األرجوان، وقالدٍة من ذهب في عنقه، 

]. 7ویتسلط ثالثًا في المملكة" [
شعر الملك أن جراحات عقله خطیرة، فاستدعى السحرة والحكماء والمنجمین لعله یجد دواًء ألعماقه، لكنه 

كان یشعر أنه لیس لجراحاته شفاء، وأنه لن یفلت من یدّي القدیر. لقد نسَي أنه ملك ُیقیم ولیمة للعظماء، فأرسل 
یستدعي هؤالء الرجال على وجه السرعة، لیدخلوا إلیه وهو بعد في الولیمة. لقد صرخ بشدة، األمر الذي ال یلیق 

بصاحب سلطان! لقد فقد أعصابه تماًما! 

1 PL 25:652A, 653. 
2 PL 25:653 
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لماذا لم ُیستدع دانیال؟ 
. ربما ألنه كان قد شاخ فُأحیل على المعاش. 1
ر أثار - على مدى الوقت - أحقاد الحكماء البابلیین، إذ شعروا 2 . ما ناله دانیال من كرامة من نبوخذنصَّ

أن رجًال غریب الجنس مسبی�ا قد فاقهم جمیًعا، فبذلوا كل الجهد بعد موت نبوخذنصَّر على استبعاده من القصر، حتى 
ینساه رجال القصر تماًما، وقد وجد ذلك استطیاًبا في قلب دانیال النبي الذي ال ُیرید أن ُیحَصى مع المجوس، وأن 

یكون كبیرهم. وفي نفس الوقت شوَّهوا صورة الشعب الیهودي وعبادتهم لدى الملك. هذا یظهر بوضوح مما فعله الملك 
عندما أقام الولیمة وأراد تدنیس الُمقدسات اإللهیة مع تمجید أوثانه. هكذا استطاعوا أن یزیلوا كل أثر لدانیال على 

القصر الملكي. 
. مع كل ما حّل به لم ُیراجع الملك نفسه، ویفحص تصرفاته. لقد دنس مقدسات اهللا ومجد أوثانه، فكان 3

یلیق به أن یبحث عن رجل اهللا، یطلب منه مشورة للتكفیر عما فعله، لكنه ِعوض البحث عن رجل اهللا طلب رجال 
أرعبه اهللا، فكان یلیق به أن یبحث عمن یقدم له الصوت اإللهي، لكنه حتى في وسط  األوثان من سحرة ومنجمین. لقد

ارتباكه طلب صوت أوثانه. لقد أدرك أنه ال یستطیع الهروب من حكم اهللا، فطلب أن یجد تعزیته في السحرة. یمكننا 
.  كان أعمى، أغلق عینیه عن معاینة النور اإللهيبیلشاصرن أالقول 

بإعالنه عن الهدایا التي یقدمها لمن یفسر له الرؤیا أوضح أن قلبه لم یتمتع بالمخافة اإللهیة. لقد صار شبه 
میت، ومع هذا ففي كبریائه الخفي یظن أنه ُیغني من یفسر له الرؤیا، ِعوض الوعد بالتوبة. 

"ثم دخل كل حكماء الملك، 
وا الكتابة، وال أن ُیعرفوا الملك بتفسیرها. ءفلم یستطیعوا أن یقر

]. 9-8جًدا، وتغیرت فیه هیئته، واضطرب عظماؤه" [ بیلشاصرففزع الملك 
، لم یستطیعوا فتحه وقراءته. أو قل )11: 29 إش(لقد ظهرت لهم الكتابة أشبه بسفٍر مختوٍم كما جاء في 

إنهم صاروا عمیاًنا غیر قادرین على الرؤیة. ُوضعت غشاوة على قلوبهم، فلم یستطیعوا القراءة. 
 أن یرى الید الخفیة تكتب على الحائط، لكنه لم یهبه القدرة على قراءة ما هو بیلشاصروهب اهللا الملك 

وا، لكنهم كانوا أشبه بالعمیان. لقد سمح اهللا بذلك حتى یزداد الملك رعًبا، فیرتعب كل من ء وجاء الحكماء لیقر.مكتوب
حوله. ولعل هذا الحدث بین ألٍف من العظماء غیر الزوجات والسراري جعل خبر الرؤیا ینتشر سریًعا، ال على مستوى 

المدینة بل وخارجها؛ مما أعطى كورش طمأنینة وثقة أن ما یصنعه یلزم أن یتم سریًعا، ألن یّد اهللا تسنده. هذه 
األحداث التي حتًما بلغت كورش فیما بعد بتفاصیل دقیقة دفعته نحو تكریم دانیال وشعبه وٕالهه، فسمح للشعب بالعودة 

إلى أورشلیم. 
أدان اهللا تصرف الملك الشریر في ذات الساعة، فجاءت الكتابة ال في حلم بل حقیقة ملموسة. وقد أدرك 

الملك أن عقوبة تنتظره، لذلك خاف جًدا قبل معرفته بالتفسیر. هذا یوضح أن ما فعله الملك لم یكن عن جهٍل وٕانما 
عن إدراك ووعي. 

  أصبع ید تكتب على الحائط، وفي الحال انطبعت صورة شيء مادي على روحه خالل حواس بیلشاصررأى 
.. جسدیة، وعندما انتهت الرؤیا بقیت الصورة في أفكاره، بقیت منظورة في الروح لكن غیر مفهومة.

، جاء دانیال في الحال، وٕاذ كان ذهنه مستنیًرا بروح النبوة، كشف للملك ىعندما فشل في اكتشاف المعن
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.  Ïالمضطرب المعنى النبوي للعالمة
 القدیس أغسطینوس

 : . إحضار دانیال أمام الملك3
"أما الملكة فلسبب كالم الملك وعظمائه دخلت بیت الولیمة،  

فأجابت الملكة وقالت: أیُّها الملك عش إلى األبد. 
ال تفزعك أفكارك وال تتغیر هیئتك. 

یوجد في مملكتك رجل فیه روح اآللهة القدوسین، 
وفي أیام أبیك ُوجدت فیه نیرُة وفطنة وحكمة كحكمة اآللهة، 

ر أبوك جعله كبیر المجوس والسحرة والكلدانیین والمنجمین" [ ]. 11-10والملك نبوخذنصَّ
، بیلشاصر، غالًبا ما تكون زوجته، أي جدة بیلشاصرواضح أن الملكة قد عاصرت أحداث نبوخذنصَّر جد 

ولیست زوجته، ألن األخیرة كانت مع الملك في الولیمة. أما الجدة ففي حكمة ووقار لم تشترك في الولیمة، إذ كان 
حضور النساء مع الرجال في الوالئم ُیخالف العادات الشرقیة في ذلك الحین. غیر أن مخاطبة الملكة للملك یشهد لدقة 

. Ðالسفر، ففي بابل كان للملكة األم منزلة ُعلیا في البیت الملكي
لم بیلشاصر لقد ذكَّرت الملك بدانیال، الذي غالًبا ما كان على المعاش أو مستبعًدا، لكن ال یمكننا الجزم بأن 

یسمع عنه، فقد كان كثیرون ینظرون إلیه كمالٍك نازٍل من السماء. لقد كان الملك غارًقا في ملذاته التي جعلته 
یتجاهل أو ال ینشغل برجل اهللا، ویقاوم اهللا نفسه. 

عاتبته الملكة بروح هادئ، وكأنها تقول له: "لماذا تسلك في الظلمة وقد وهبك اهللا رجًال یحمل مشعل النور 
الفائق؟!" 

"من حیث إن روًحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبیر األحالم وتبیین ألغاز وحل عقد ُوجدت في دانیال، 
هذا الذي سماه الملك بلطشاصر. 
]. 12فلُیدَع اآلن دانیال ُفیبین التفسیر" [

 قادرون على تفسیر األحالم، بأنهملقد میَّزت الملكة العجوز بین دانیال والسحرة. فقد كان السحرة یفتخرون 
لكن افتخارهم كاذب وباطل، أما دانیال فتمتع بثالث عطایا إلهیة، بها فاق الجمیع، ومیَّزه عنهم. 

فیه روح فاضلة.  •
فیه معرفة وحكمة.  •
قادر على تفسیر األحالم وتبیین األلغاز وحّل المشاكل.  •

ر له إذ نسبه إلى إلهه، وأعطاه اسًما مكرًما  ". لقد حمل اسًما "بلطشاصركشفت أیًضا عن تقدیر نبوخذنصَّ
! االَّ یحتقره لكونه غریب الجنس ومسبي� أ". لذا یلیق به بیلشاصر مشابًها السم الملك "

"حینئذ ُأدخل دانیال إلى قدام الملك، فأجاب الملك وقال لدانیال: 

1 The Literal Meaning of Genesis, Book 12, ch. 11. 
Ð337، ص4  منشورات النفیر: تفسیر الكتاب المقدس، ص.  
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أأنت هو دانیال من بني سبّي یهوذا الذي جلبه أبي الملك من یهوذا؟ 
قد سمعت عنك أن فیك روح اآللهة، وأن فیك نیرة وفطنة وحكمة فاضلة. 

وا هذه الكتابة، ءواآلن َأُ◌دخل قدامي الحكماء والسحرة لیقر
وُیعرفوني بتفسیرها، فلم یستطیعوا أن یبینوا تفسیر الكالم. 

وأنا قد سمعت عنك أنك تستطیع أن تفسر تفسیًرا وتحل عقًدا. 
فإن استطعت اآلن أن تقرأ الكتابة، وُتعرفني بتفسیرها، 

فتلبس األرجوان، وقالدة من ذهب في عنقك، 
]. 16-13وتتسلط ثالثًا في المملكة" [

مع كل ما حّل بالملك، وما سمعه من جدته لم یتضع، نادًما على ما فعله، بل تحدث مع دانیال في عجرفة، 
 ناظًرا إلیه كرجٍل ذلیٍل مسبيّ . ولعله استخدم هذا األسلوب لكي یلزمه بالطاعة وااللتزام بالنطق بالحق معه.

لقد اعترف الملك أنه التجأ إلى السحرة فظهر عجزهم التام، وأنه یأمل بسبب ما سمعه عنه أن یقدم له ما 
عجز عنه هؤالء الرجال. 

قدم الملك وعوًدا لدانیال من ثیاب ملوكیة (أرجوان) وقالدة ذهبیة مع سلطان، ولم یكن یدري أنه هو نفسه 
یفقد ممتلكاته وسلطانه بل وحیاته بعد ساعات. كان مرتعًبا أمام القضاء اإللهي، وربما كان یشعر أنه یفقد كل شيء 

 سریًعا، لكنه أخفى هذا كله، مقدًما وعوًدا لآلخرین ال یقدر أن یتمتع هو نفسه بها.

: . تفسیر دانیال 4
"فأجاب دانیال وقال قدام الملك: 

لتكن عطایاك لنفسك وهب هباتك لغیري. 
]. 17لكني أقرأ الكتابة للملك وُأعرفه بالتفسیر" [

أظهر دانیال استخفافه بالعطایا الزمنیة قبل أن یقرأ الكتابة ویفسرها، لئال یظن الملك أن الرفض لیس من 
أعماق القلب، وٕانما ألن دانیال أدرك أن ملكه ینتهي، وكأن دانیال استغل الرؤیا لحسابه الشخصي. على أي األحوال 

. ]Ïإن دانیال تبع الوصیة اإلنجیلیة رافًضا أیة مكافأة، إذ قیل: "مجاًنا أخذتم، مجاًنا أعطوا"[ :القدیس جیرومكما یقول 
أن یقدم هذه األمور، بیلشاصر لم یرتبط قلبه بغنى أو كرامة أو سلطة، ومن جانب آخر أدرك أنه لیس في سلطان 

ألن ساعة هالكه قد حّلت. 
اختلفت طریقة تفسیر دانیال للرؤیا هنا عنها مع نبوخذنصَّر. لقد أظهر استهانته بالمكافأة، لألسباب التالیة. 

خطیة الملك هنا لیست عن جهل، فقد سبق أن عرف ما حدث مع جده.  •
 . اهللا القدیربیلشاصرهاجم  •
د  •  . األوثان ومدحها بقصد إهانة اهللا الحيّ بیلشاصرمجَّ

 ومعناها: أحصى اهللا مملكتك أو قیَّمها وأنهاها. وزنت "ُحسبت، ُحسبت، وزنت، انقسامات"جاءت الكتابة: 
بالموازین وُوجدت ناقًصا. تقسم مملكتك وتعطى إلمبراطوریة مادي وفارس. 

1 PL 25:653B. 
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نه بهذا تحققت نبوة إشعیاء النبي عن أنهیار مملكة بابل أثناء إقامة الولیمة بطریقة [إ :القدیس جیرومیقول 
حرفیة دقیقة، إذ یقول: "تاه قلبي، بغتني رعب، لیلة لذتي جعلها لّي رعدة، یرتبون المائدة، یحرسون الحراسة، یأكلون، 

. ]Ï)5-4 :21 إش(یشربون - قوموا أیها الرؤساء امسحوا المجن" 
ر ملكوًتا وعظمة وجالًال وبهاء.  "أنت أیها الملك، فاهللا العلي أعطى أباك نبوخذنصَّ

وللعظمة التي أعطاه إیاها، كانت ترتعد وتفزع قدامه جمیع الشعوب واألمم واأللسنة. 
فأیا شاء قتل، وأیا شاء استحیا، 
وأیا شاء رفع، وأیا شاء وضع. 

فلما ارتفع قلبه، وَقَست روحه تجبًرا، 
]. 20-18انحط عن كرسي ملكه، ونزعوا عنه جالله" [

ر لم یكن سوى عطیة إلهیة، فإن كل سلطاٍن هو من  أوضح له دانیال أن ما تمتع به جده الملك نبوخذنصَّ
)، إذ ُیرید اهللا أن تظهر قوته بطریقة منظورة خالل الممالك. لكنه أساء استخدام العطیة، عوض أن 1 :8 اهللا (رو

ُیمجد اهللا ویخدم البشر تشامخ وتجبَّر قلبه. 
كان نبوخذنصَّر صاحب سلطان یقتل من یشاء ویعفو عمن یشاء؛ یرفع من یشاء، ویذل من یشاء، ولم 

یدرك أن حیاة الناس هي في ید اهللا، بل وحیاة الملك نفسه وكرامته وسلطانه هذه جمیعها في ید اهللا. 

  إن كان هذا هو الحال (یستطیع الملك أن یفعل ما یشاء)، یثور السؤال: كیف نفهم ما جاء في الكتاب المقدس
، ألن الخطیة ال كل قدیس هو ملك. ربما یمكننا القول إن )1 :21 أم("قلب الملك في ید اهللا حیثما شاء یمیله" 

). حالما یوضع في ید اهللا اآلب، 6 تملك في جسده المائت، بهذا یبقى قلبه محفوًظا في أمان، ألنه في ید اهللا (رو
. Ðفبحسب اإلنجیل، ال یقدر أحد أن ینتزعه. أما من ُینتزع ُیفهم أنه لم یكن قط في ید اهللا

القدیس جیروم 
"وُطرد من بین الناس، وتساوى قلبه بالحیوان، 

وكانت سُكناه مع الحمیر الوحشیة، فأطعموه العشب كالثیران، 
وأبتل جسمه بندى السماء، 

حتى علم أن اهللا العلي سلطان في مملكة الناس، 
]. 21وأنه ُیقیم علیها من یشاء" [

ر أمر له خطورته، ُیحسب درًسا ألجیال متعاقبه، لكن هوذا حفیده   سرعان بیلشاصرما حدث مع نبوخذنصَّ
ما نسي الدرس أو تناساه، فلم ینتفع من خبرة جده، الذي لتشامخه اعتزل البشریة لیعیش في مملكة الحیوانات 

العجماوات كمن ال عقل له. هذا ما فعله حفیده بمحض إرادته حین صنع الولیمة بغیر تعقٍل ودنَّس الُمقدسات اإللهیة، 
  .حاسًبا أنه یستخف باهللا

]. 22ابنه، لم تضع قلبك مع أنك عرفت كل هذا" [ بیلشاصر"وأنت یا 
ر الذي سقط تحت التأدیب اإللهي بسبب كبریائه؛ وكأنه یقول له: "لست بیلشاصریدعو   ابنا للملك نبوخذنصَّ

1 PL 25:657. 
2 PL 25:653-5. 
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. أقدم لك مثاًال من أمٍة غریبٍة، بل من بیت أبیك وعائلتك. أنت بال عذر!"
 بیلشاصر، فكما لم ینتفع  ضد المسیحإن البعض یرى أن الحدیث هنا ینطبق على[ : القدیس جیرومیقول

ر الذي سقط في الكبریاء، هكذا ال ینتفع ضد المسیح مما حلَّ بأبیه إبلیس بسبب كبریائه.  من تأدیب أبیه نبوخذنصَّ
. Ï بعد قتله إلى غیره، هكذا یموت ضد المسیح ویملك القدیسون ِعوًضا عنهبیلشاصروكما انتقل الُملك من 

 "بل تعظمت على رب السماء،
نیة بیته، آفأحضروا ُقدامك 

وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراریك شربتم بها الخمر، 
وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحدید والخشب والحجر التي ال تبصر وال تسمع وال تعرف. 

أما اهللا الذي بیده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده. 
حینئٍذ أرسل من قبله طرف الید فكتبت هذه الكتابة. 

وهذه هي الكتابة التي ُسطرت. 
منا منا تقیل وفرسین. 

وهذا تفسیر الكالم. 
منا أحصى اهللا ملكوتك وأنهاه. 

تقیُل ُوزنت بالموازین، فوجدت ناقًصا. 
فرس ُقِسمت مملكتك وُأعِطیت لمادي وفارس. 

أن ُیلبسوا دانیال األرجوان، وقالدة من ذهب في عنقه، وُینادوا علیه أنه یكون  بیلشاصر حینئذ أمر 
. ]29متسلًطا ثالثًا في المملكة" [

قدم له الملك عطایاه، لكنها لم تدم إالَّ لساعاٍت،. ربما قبلها دانیال النبي لئال یظن الملك أنه ثائر ضده أو 
ارتدى دانیال ثوب ارجواني ملوكي، وقالدة من ذهب ُتشیر إلى السلطة الملوكیة... بهذا  متعجرف علیه ومتشامخ.

ُأعطیت الفرصة لكورش أن یتعرف علیه ویتساءل عن سبب تكریمه، فیسمع عن الرؤیا. 
 تقدیم الملك المكافأة لدانیال بأنه ظن أن هذه النبوة المؤلمة ستتحقق في المستقبل القدیس جیرومیعلل 

البعید، أو أنه بتكریمه رجل اهللا یجد رحمة ونعمة لدى اهللا. 

 : . النتائج5
. ملك الكلدانیین بیلشاصر"في تلك اللیلة ُقتل 

]. 31-30فأخذ المملكة داریوس المادي وهو ابن اثنتین وستین سنة" [
بینما كان الشرب بكؤوس بیت الرب جارًیا قبل الصباح دخل كورش بابل بطریقة لم یتوقعها الحراس والرقباء 
في األبراج العالیة، فقد فاض نهر الفرات تحت أسوار بابل الضخمة. كان الفرس قد حفروا مجرى ضخًما خارج بابل 
ولم یدري البابلیون بذلك. وبسرعة قاموا بتوصیل المجرى بالنهر فتدفقت المیاه في المجرى، فعبر الجیش إلى داخل 
المدینة خالل النهر الجاف تحت األسوار. من داخل المدینة فتحوا األبواب فاقتحم الجند المدینة من كل جانب وُقتل 

1 PL 25:655. 
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 في نفس اللیلة أو ربما اللیلة التالیة. لقد تحولت المملكة من أیدي البابلیین إلى الفارسیین، بهذا ننتقل من بیلشاصر
الرأس الذهبي للتمثال إلى الصدر والكتفین من الفضة كما جاء في األصحاح الثاني من السفر. 

تحدث المؤرخون الوثنیون عن احتالل كورش لبابل وهم مندهشون، فقد كشف له القائدان المنشقان عن 
.  الطریق لفتح المدینةبیلشاصر

: داریوس المادي
كلمة داریوس بالفارسیة معناها "مالك الخیر"، وهو لقب للملوك الفارسیین مثل فرعون بالنسبة لمصر، 

وقیصر لروما. 
 خال كورش Ï Astyages بن Cyaxares IIیرى البعض ان داریوس المادي هو نفسه كیاكسریز الثاني

الذي أعطاه عرش بابل كشریٍك له في الحكم. وكما یقول القس عبد المسیح بسیط أبو الخیر بأنه جاء في السفر أن 
). "ُملك" هنا ُتعني "ُجعل ملًكا" 1 :9"داریوس بن أحشویرش من نسل المادیین الذي ُملك على مملكة الكلدانیین" (

"was made ruler على بابل، أي أنه كان حاكًما شریًكا ونائًبا عن الملك كورش. ویقول السفر أیًضا أن المملكة لم "
)، وكان الملك یحكم بحسب شریعة واحدة مشتركة، هي "شریعة مادي 28 :5ُتعَط لمادي وحدها، بل "لمادي وفارس" (

)، والتي لم یكن في مقدور داریوس أن ُیغیرها أو یناقضها، أي أن دانیال النبي 15 ،8 :6وفارس التي ال تُنسخ" (
یتحدث عن إمبراطوریة واحدة متحدة، هي إمبراطوریة مادي وفارس، وال یتحدث عن إمبراطوریتین متعاقبتین. كما أنه 

. لم یتحدث دانیال عن Ðلم یكن في إمكانه تعدیل أو تغییر أو مقاومة شریعة "مادي وفارس"، شریعة المملكة المتحدة
). لسنا في حاجة إلى اإلشارة إلى 51 ،50 الحرب التي قامت بین البابلیین ومادي، إنما تحدث عنها إشعیاء (ص

التحالف بین مادي وفارس، خاصة في احتاللهما بابل تحت قیادة داریوس وكورش، حیث احتل االثنان المدینة.  
) بواسطة داریوس ملك مادي، خال كورش الفارسي، تحطمت بیلشاصر: [بعد أن ُقتل ( القدیس جیرومیقول

 عن المملكتین (مادي وفارس) 21إمبراطوریة الكلدانیین بواسطة كورش الفارسي. لقد تحدث إشعیاء في األصحاح 
]. Ñ)7 :21 كقائدي مركبة یجرها جمل وحمار (إش
 القائد العام لكورش، الذي احتل بابل Gobryas أو Gubarn أو Gubaruویرى البعض أنه هو جوباروا 

وكان له دوره الفعال. جاء في النقوش المسماریة اإلسفینیة، التي ُكشفت وُنشرت في القرن العشرین أن كورش َعین 
ًما في بابل. هذا یعني أن كورش سلمه قیادة البلد اقائد جیشه جوباروا حاكًما على بابل فور فتحها، هذا بدوره أقام حك

وٕاقامة حكام، أما هو فخرج لیحقق النصرة على بقیة البالد. كما ذكرت األلواح المسماریة اسمه كحاكم لبابل وما وراء 
النهرین أي؛ بابل وسوریا وفینیقیة وفلسطین، على مدى أربعة عشرة عاًما، وكان اسمه یبعث الرعب في قلوب 

المجرمین. 
. Òویرى آخرون أن كورش نفسه ُدعي داریوس

لم یشر هیرودوت إلى داریوس كملك وذلك بسبب ضعف شخصیته وفساده، خاصة وانه سلم العرش البن 

1 St. Jerome: Comm. on Daniel, PL 25:651D. 
Ð 63،64القس عبد المسیح بسیط أو الخیر، ص.  

3   PL 25:651D. 
Ò147 دار منهل الحیاة: موسوعة الكتاب المقدس، ص .
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 بكونه كیاكسریز Ð. كان داریوس في الثانیة والستین من عمره، هذا یتفق مع ما ورد في زینوفونÏاخته كورش
 .Cyaxares IIالثاني

لماذا سمح اهللا لدانیال أن یلبس األرجوان؟ 
ُتقدم لنا حیاة دانیال صورة حیة عن معامالت اهللا معنا. بین الحین واآلخر یتمجد اهللا في حیاة دانیال 

ویستخدمه لخدمة شعبه المسبي. لكن قدرما كان اهللا یتمجد فیه، كان عدّو الخیر یخطط لتحطیمه، فتتحول الخطة 
، وینتهي بیلشاصرلبنیان ملكوت اهللا. اآلن وقد بدى دانیال كمن هو خارج المسرح یجتذبه إلى القصر خالل رؤیا 

األمر أن یرتدي األرجوان والقالدة من ذهب في عنقه ویصیر الرجل الثالث في المملكة. لم یدم هذا أكثر من ساعات 
، ووجد دانیال بهذا اللباس، وٕاذ سأل عنه عرف أنه تنبأ عن بیلشاصرقلیلة حیث استولى كورش على بابل وقتل الملك 

سقوط مملكة بابل وقیام مملكة فارس، وعن نصرة كورش الخ. كرَّمه وقربه إلیه كرجل اهللا، وتعاطف مع شعبه. وكأن 
اهللا قد سمح بما ورد في هذا األصحاح في اللحظات الحاسمة لسقوط بابل ونصرة فارس حتى یصغي كورش لدانیال 

). 4-1 :1 وشعبه، ویستمع إلى نبوات إرمیا النبي عن عودتهم بعد سبعین عاًما من السبي، فأصدر أمره بذلك (عز
 

1 Cyrop. 1:5;8:7. 
2 Cyrop. 8:5,19 
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 5من وحي دانیال 

ألتمتع بولیمة حبك، 
 فال اشتهي والئم العالم!

 

  األواني المقدسة، بیلشاصرفي جسارة دّنس 
وفي جهالة ُأدنس جسدي، إناءك الثمین! 

ألتمتع بولیمة حبك یا مخلصي، 
  فال أشتهي بعد والئم العالم!

  المتجاسر،بیلشاصرامتدت یدك لُتعلن حكمك على   
لیكتب روحك الناري في قلبي كلمات حبك. 

وال أستشیر حكیًما من العالم، 
بل أطلب دانیال نبیك، 

وأسمع صوتك اإللهي في داخلي! 

  ،احتقر دانیال كل عطایا الملك
ولم یشتِه غنى وال سلطاًنا، 

فأعطیته نعمة في عیني كورش، 
لیسند شعبك في سبیهم. 

متى َاحتقر كل الزمنیات؟! 
متى اقتنیك یا كنز نفسي ومجدها الداخلي؟! 

ها أنا بین یدیك استخدمني كیفما ترید! 
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األصحاح السادس 

 دانیال في جب األسود
یقدم لنا هذا األصحاح قصة إلقاء دانیال في جب األسود، وهي ُتقابل قصة إلقاء الثالثة فتیة في أتون النار 

في األصحاح الثالث. 
تؤكد القصتان قدرة اهللا الفائقة في إنقاذ مؤمنیه حافظي وصایاه، العامل في وسط الضیق. بینما األصحاح 

الثالث ُیقدم التزام المؤمنین بالجانب السلبي، أي عدم العبادة لألوثان، نرى هنا التزامهم اإلیجابي، وهو العبادة هللا الحّي 
. Ïالخ) 59: 2 مك 1تحت كل الظروف. وكانت القصتان معروفتین في أیام المكابیِّین (

شاخ دانیال، أما قلبه فلم یعرف الشیخوخة؛ إذ لم یستطع زمان السبّي الطویل أن ُیغیِّر أعماقه، وأمانته هللا. 
فبقي كما كان كشاٍب عند سبّیه، بل كان ینمو في اإلیمان بالرغم من حرمانه من الجو الروحي المحیط لمساندته. كان 
دانیال ُیمثل الكنیسة، خاصة في أواخر الدهور الرافضة للسجود لضد المسیح والوحش. كان دانیال مسبّیا، لكن اهللا في 

حُبه بسط یدیه لخدمتهم بواسطة نبیِّه األمین، دانیال، حتى في لحظات التأدیب. 
. ]3-1  [. مركز دانیال أثناء حكم داریوس1
. ]9-4 [. خطة األعداء ضده   2
. ]15-10 [. إیمان دانیال    3
. ]24-16 [. ضیقة دانیال وخالصه   4
 .]28-25   [. إعالن داریوس 5

 : . مركز دانیال أثناء حكم داریوس1
بالشك سمع داریوس الملك عن دانیال النبي وربما رآه بنفسه عندما ُقتل بیلشاصر، ووجده مرتدًیا األرجوان 
والقالدة الذهبیة، فسأل عن شخصه. عرف أنه هو الذي فسَّر لنبوخذنصر أحالمه، ولبیلشاصر الكتابة التي ظهرت 

على الحائط أمامه. كرَّمه داریوس ووثق فیه، فصار الید التي استخدمها اهللا لخدمة شعبه المسبي. لكن عدو الخیر لم 
ما تمجد اهللا في دانیال ثار العدو باألكثر لكي ُیحطمه. رفعه اهللا في عینّي الملك لیجعله  یقف مكتوف الیدین، فقدر

 بینما كان عدو الخیر ُیعد له جب األسود الجائعة للخالص منه وتحطیم عمله. ،الرجل التالي له
"َحسن عند داریوس أن یولي على المملكة مائة وعشرین َمرُزباًنا یكونون على المملكة ُكلها. 

وعلى هؤالء ثالثة وزراء، أحدهم دانیال، لُتؤدي المرازبة إلیهم الحساب، فال ُتصیب الملك خسارة. 
ففاق دانیال هذا على الوزراء والمرازبة، ألن فیه روًحا فاضلة، وفكر الملك في أن یولیه على المملكة 

]. 3-1كلها" [
سبق لنا الحدیث عن داریوس المادي في األصحاح الخامس. ویرى البعض أن فترة سقوط بابل یكتنفها 

بعض الغموض، ربما كان داریوس حتى ذلك الحین شخًصا مجهوًال ُعهد إلیه الُملك من قبل كورش. ومع أن هویته 

1 A New Catholic Commentary on Holy Scripture, Nelson 1959, p. 661. 
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. Ïغیر ثابتة حتى اآلن بصورة قاطعة

 : . خطة األعداء ضده2
"ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا یُطلبون علًة یجدونها على دانیال من جهة المملكة، 

فلم یقدروا أن یجدوا علة وال ذنًبا، 
ألنه كان أمیًنا ولم یوجد فیه خطأ وال ذنب. 

فقال هؤالء الرجال: 
]. 5-4ال نجد على دانیال هذا علًة إالَّ أن نجدها من جهة شریعة إلهه" [

 بة هي الحیاة التي تقود حتى األعداء فال یجدوا فیها علة لالتهامات إالَّ ربما من جهة شریعة اهللا  .Ðمطوَّ
القدیس جیروم 

"حینئذ اجتمع هؤالء الوزراء والمرازبة عند الملك، وقالوا له هكذا: 
أیُّها الملك داریوس عش إلى األبد. 

إن جمیع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشیرین والوالة قد تشاوروا على أن یضعوا أمًرا ملكًیا، 
وُیشددوا نهًیا، 

بأن كل من یطلب طلبًة حتى ثالثین یوًما من إله أو إنسان إالَّ منك أیُّها الملك ُیطرح في جب األسود. 
فثبت اآلن النهي أیها الملك، 

وأمض الكتابة لكي ال تتغیر كشریعة مادي وفارس التي ال تُنسخ. 
]. 9-4ألجل ذلك َأمضى الملك داریوس الكتابة والنهي" [

 بل على اإلمبراطوریة المشتركة ،واضح من الحدیث أن داریوس لم یكن ملًكا على إمبراطوریة مادي وحدها
 لمادي وفارس كما رأینا في األصحاح السابق، إذ كان شریًكا في الحكم مع كورش.

دبر األعداء خطتهم ضد دانیال حسًدا، وذلك بسبب عظمته مع تقواه وٕاخالصه للملك. لم یجدوا علَّة علیه 
لذا خططوا للخالص منه. 

اقنعوا الملك أن قراًرا مثل هذا یكشف عن مدى إخالص الغرباء المسبّیین له في أرض جدیدة. 

 : . إیمان دانیال3
"فلما علم دانیال بإمضاء الكتابة، 

ذهب إلى بیته، وكواه مفتوحة في ُعلیته نحو أورشلیم، 
فجثا على ركبتیه ثالث مرات في الیوم، 

]. 10وصلى وحمد ُقدام إلهه كما كان یفعل قبل ذلك" [
عرف األعداء موعد صلوات دانیال، وكان من السهِل مراقبته من النافذة المفتوحة. فقد اعتاد الیهود أن 

.  338، ص 4  منشورات النفیر: تفسیر الكتاب المقدَّس، جـ ˺
2 PL 25:658B. 
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: Ïُیمارسوا ثالث صلوات یومیة

في الصباح، في وقت تقدیم ذبیحة الصباح.  •

 بعد الظهر)، في وقت تقدیم ذبیحة المساء. 3في وقت الساعة التاسعة ( •

في العشیة عند غروب الشمس.  •
كان دانیال النبي یمارس عبادته في الُعلیة، إشارة إلى ارتفاع النفس إلى األعالي لتلتقي مع اهللا فوق كل 

الزمنیات. 

 وفي أعمال الرسل حّل الروح القدس على المائة وعشرین 14 قبل كل شيء احتفل ربنا بالفصح في الُعلیة (مت ،(
). وهكذا دانیال في هذه الحالة، إذ استخف بأوامر الملك، 2 نفًسا من المؤمنین بینما كانوا في الُعلیة (أع

واستراحت ثقته في اهللا، لم یمارس صلواته في بقعة غامضة بل في مكاٍن مرتفع، وفتح نوافذه نحو أورشلیم حیث 
 یرى سالم اهللا.

عالوة على هذا كان ُیصلي حسب وصیة اهللا، وحسب قول سلیمان الذي حثَّ الشعب أن یصلوا متجهین 
. Ðنحو الهیكل

  یلزمنا أن نسجد هللا ثالث مرات في الیوم. وبحسب تقلید الكنیسة ُتفهم الثالث مرات على أنها الساعات الثالثة
). وفي الساعة السادسة إذ أراد 15: 2 والسادسة والتاسعة. في الساعة الثالثة حلَّ الروح القدس على الرسل (أع

). وفي الساعة التاسعة كان بطرس ویوحنا في طریقهما إلى 10 بطرس أن یأكل صعد إلى الُعلیة للصالة (أع
. Ñ )3 الهیكل (أع

القدیس جیروم 
"فاجتمع حینئذ هؤالء الرجال، 

فوجدوا دانیال یطلب ویتضرع ُقدام إلهه، 
فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك. 

ألم تمض أیها الملك نهًیا بأن كل إنسان یطلُب من إلٍه أو إنسان حتى ثالثین یوًما إالَّ منك أیها الملك 
ُیطرح في ُجب األسود؟ 

فأجاب الملك وقال: 
األمر صحیح كشریعة مادي وفارس التي ال تُنسخ. 

حینئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: 
إن دانیال الذي من بني سبّي یهوذا لم یجعل لك أیُّها الملك اعتباًرا، 

وال للنهي الذي أمضیُته، 
بل ثالث مرات في الیوم یطلب طلبته. 

1 E. Schurer: A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ, 2, I p. 290, n. 248. 
2 PL 25:659. 
3 PL 25:660A. 
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فلما سمع الملك هذا الكالم اغتاظ على نفسه جًدا، 
وجعل قلبه على دانیال لُینجیه، واجتهد إلى غروب الشمس لینقذه. 

فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: 
]. 15-11اعلم أیها الملك أن شریعة مادي وفارس هي أن كل نهٍي أو أمٍر یضُعه الملك ال یتغیر" [

 أنه كما فهم الملك نّیة هؤالء الرجال إنهم دبروا الخطة لإلیقاع بدانیال، هكذا فهموا هم القدیس جیرومیقول 
أیًضا نّیة الملك الذي امتنع عن الطعام حتى الغروب كنوع من الضغط علیهم كي ال یطلبوا موت دانیال، إذ لم یكن 
في سلطانه أن یغیِّر القانون الذي أصدره، لكن كان یمكن لهم أن یتجاهلوا ما صنعه دانیال وال یشتكوا علیه. أما هم 

وا على تطبیق القانون على دانیال . Ïفلم یبالوا بما فعله الملك وأصرُّ
كان أمام دانیال أن یتوقف عن الصالة لمدة ثالثین یوًما حتى تنتهي مدة القرار، مع قیامه بالصالة خفیة في 

منزله والنوافذ مغلقة، والتظاهر بأنه یسجد للتمثال. لكن وجد دانیال فرصته إلعالن إیمانه ففتح النوافذ، وتحدى الشر 
: 55 لیس استعراًضا لقوته، وٕانما شهادة إلیمانه. كان دانیال ُیحدد أوقاًتا معینة یومی�ا للصالة وهكذا كان المرتل (مز

16-17 .(
..."، وقد وقف الملك محامًیا عنه. لكن األعداء كانوا دانیال هذاتحدث األعداء ضده باستخفاٍف وكراهیة: "

قد احكموا الخطة، إذ وقَّع اإلمبراطور قانوًنا ال رجعة فیه. 

 : . ضیقة دانیال وخالصه4
"حینئٍذ أمر الملك، فأحضروا دانیال، وطرحوه في ُجب األسود. 

أجاب الملك وقال لدانیال: 
]. 16إن إلهك الذي تعبده دائًما هو ُینجیك" [

أدرك الملك أن إله دانیال هو إله المستحیالت، حیث تعجز كل األذرع البشریة عن العمل تظهر قوة اهللا. 

  ترك الملك (إلقاء دانیال) للجماهیر، ولم یجسر أن یوقف خطة األعداء الخاصة بموت صدیقه، تارًكا لقوة اهللا أن
تتمم ما عجز هو عن تنفیذه. 

إن إلهك لم یستخدم لغة الشك كأنه یقول: "إن كان قادًرا أن ُینجیك"، بل باألحرى تحدث في جرأٍة ویقین: "
". حتًما سمع عن الثالثة الفتیة الذین كانوا أقل مرتبة من دانیال نفسه إنهم غلبوا لهیب بابل. الذي تعُبده هو ُینجیك

. Ðوسمع عن األسرار التي ُأعلنت لدانیال، فتطلع إلیه بنظرة سامیة، وحسبه في كرامة عظیمة، بالرغم من كونه مسبی�ا
القدیس جیروم 

"وأُتي بحجٍر ُووضع على فم الُجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم ُعظمائه، 
]. 17لئالَّ یتغیر القصد في دانیال" [

  ختم الصخرة بخاتمه حتى ال یفتح أحد الجب، فال یحاول أعداء دانیال اإلیقاع به. فقد ائتمنه في ید اهللا، ومع
كونه لم یضطرب من جهة األسود، لكنه خشي علیه من الناس. كما ختمه أیًضا بأختام العظماء كي یتجنب بكل 

1 PL 25:660A. 
2 PL 25:660A. 
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. Ïوسیلة دخول الشك إلیهم
القدیس جیروم 

"حینئٍذ مضى الملك إلي قصره، 
وبات صائًما، ولم ُیوَتى قدامه بسراریه، 

]. 18وطار عنه نومه" [

 نه ُنعاًسا. وٕانما إذ ایا إلخالص نّیة الملك الصالحة، إذ لم یرد أن یمس طعاًما باللیل كما بالنهار ولم ُیعِط ألجف
 كان النبي في خطر بقي هو متعاطًفا معه في قلقٍ .

إن كان الملك الذي ال یعرف اهللا صنع هكذا من أجل إنساٍن آخر یشتاق أن ُیخلصه، كم باألكثر یلیق بنا أن 
. Ð اهللا باألصوام واألسهار بسبب خطایانا؟!منفعل نحن لنسترضي مراح

القدیس جیروم 
"ثم قام الملك باكًرا عند الفجر، 

]. 19وذهب ُمسرًعا إلي ُجب األسود" [
أسرع الملك إلي الجب في ثقة باهللا إله دانیال أنه ُیخلَّصه.  

"فلما اقترب إلى الُجب نادى دانیال بصوٍت أسیفٍ : 
أجاب الملك وقال لدانیال: 
یا دانیال عبد اهللا الحّي، 

]. 20هل إلهك الذي تعبده دائًما قدر على أن ُینجیك من األسود؟" [

  أظهر الملك بدموعه عاطفته الداخلیة، فقد نسي كرامته الملوكیة، ونصرته على المسبّیین، وسیادته على خادمه
  ..(دانیال).

.. لقد دعى اهللا اإلله الحّي لُیمیِّزه عن آلهة األمم الذین هم كتماثیل لألموات.
 إنما نطق بهذا، لیس في شك، ولكي یظهر ...لم تكن (كلمته هذه) تحمل شًكا في قوة اهللا الذي وثق فیها

. Ñدانیال ولم تصبه أذیَّة، فیجد الملك ما یبرره باألكثر في غضبه على العظماء
 القدیس جیروم

"فتكلم دانیال مع الملك: 
]. 21یا أیُّها الملك عش إلى األبد" [

 ُیكرِّم دانیال ذاك الذي كّرمه، وطلب له أن یحیا أبدًیاÒ  .
 القدیس جیروم

"إلهي أرسل مالكه وسد أفواه األسود، 

1 PL 25:660A. 
2 PL 25:660A.. 
3 PL 25:660A.. 
4 PL 25:660A.. 
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فلم تضرُّني ألنيِّ ُوجدُت بریًئا ُقدامُه، 
]. 22وُقدامك أیًضا أیُّها الملك لم أفعل ذنًبا" [

 ي)، ُیسمع له، وال یعان19 : 74 ذاك الذي ُیصلي ویقول: "ال تسلم للوحوش النفس التي تعترف لك" (راجع مز 
)، وینال القوة المجیدة التي یهبها 13 :91 من األفعى والحیات، ألنه یستطیع بالمسیح أن یطأ األسد والتنِّین (مز

)، فال یؤذیه شيء من ِقَبْل هذه األشیاء. مثل هذا یلزمه 19 :10 یسوع لنطأ الحیات والعقارب وكل قوة العدو (لو
 .Ïأن یشكر اهللا أكثر من دانیال، ألنه یخلص من وحوش أكثر رعًبا وأذیة

 لقد ُكممت أفواه أسود غیر منظورة بالنسبة لدانیال النبي لكي باألكثر ال ُتضر نفسه من األسود المنظورةÐ. 
العالمة أوریجینوس  

  یمكن أن تصیر حتى هذه الوحوش غیر مؤذیة، إالَّ إذا كانت عقوبة تقع على خاطئ أو اختباًرا وتزكیة لكمال
.  Ñفضائل المؤمن

القدیس أغسطینوس 

 لینطق كل قدیس بهذه الكلمات، فإنه ُینتزع من أفواه األسود غیر المنظورین، ومن الحفرة، ألنه یثق في إلههÒ .
 القدیس جیروم

"حینئٍذ فرح الملك به، وأمر بأن ُیصعد دانیال من الُجب. 
فُأصِعَد دانیال من الُجب، ولم ُیوجد فیه ضرر ألنه آمن بإلهه. 

فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذین اشتكوا على دانیال وطرحوُهم في ُجب األسود هم وأوالدهم 
ونساءهم. 

].  24-23ولم یصلوا إلي أسفل الُجب حتى بطشت بهم األسود وُسحقت كل عظامهم" [
ُتقدم لنا قصة دانیال النبي هنا صورة حّیة عن دور اإلنسان في حیاة الجماعة. فدانیال بحیاته المقدسة نجح، 
كما أعان زمالءه الشبان الثالثة، وخدم أیًضا شعبه في السبّي، وخدم الملوك وسندهم، وخدم األمم، إذ قدم لهم نبوات 

صریحة عن السیِّد المسیح. هكذا بالتصاقه بالرب لم تكن لخدمته وهو في السبّي حدوًدا.  
ومن الجانب اآلخر الفساد الذي حّل بأعدائه الحاسدین أفقدهم سالمهم، وحّول طاقتهم للهدم ِعوض البنیان، 
وحطم سالم الملك إلى حین كما دفع بهم وبنسائهم وأوالدهم إلى الجب لیصیروا فریسة لألسود الجائعة. هكذا یلیق بنا 

ال نستخف بحیاتنا، في كل بنیان داخلي نسند الكثیرین وتفرح السماء بنا، ومع كل انحراف نهدم معنا كثیرین وبسببنا أ
یصیر نوء عظیم، كما حدث بسبب یونان الهارب من وجه الرب. كانت عادة سقوط العائلة بأكملها تحت العقوبة 

 .)18  الخ؛ حز29: 31 ، إر16: 24 تث(معروفة في المجتمعات القدیمة، وهي تتعارض مع ما ورد في 
فشل الملك في إنقاذ دانیال ألن القرار قد سبق فوقَّعه وال رجعة فیه، لكن اهللا نفسه خلصه. 

كان الملك في قصره حزیًنا للغایة، طار النوم من عینیه، وكان األشرار واضعوا الخطة في فرح شدید. ربما 

1 On Prayer, ch 13:4. 
2 On Prayer, ch 16:3. 
3 The Literal Meaning of Genesis, Book 15:24. 
4 PL 25:662. 
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اجتمعوا ُیهنئون أنفسهم على نجاح خطتهم، وخالصهم من دانیال. ربما كانوا ُیخططون في هذه اللیلة لترشیح إنساٍن 
یحل محل دانیال. أما دانیال فعاد إلى الحیاة الفردوسیة األولى حیث الصداقة القویة بین الحیوانات حتى المفترسة 
واإلنسان. كان ُیداعب هذه الحیوانات ویالطفها ألول مرة في حیاته، كما اختبر عربون السماء، إذ نزل مالك یسد 

أفواه األسود. قضى دانیال أسعد وأعجب لیلة في حیاته كلها. 
لو لم ُیلِق الملك باألشرار في الجب كان یمكن القول بأن األسود لم تكن جائعة، لذلك لم ُیَصب دانیال 

بضرر. لكنه وقد بقي معهم لیلة كاملة في سالم وأمان بینما ُأصیبت األسود بحالة شبه جنون حین ُألقي كثیرون في 
هذا كشف عن ید اهللا التي خلصت ... الجب حتى لم تنتظر بلوغهم إلى القاعة وسحقت كل عظامهم أثناء إلقائهم

دانیال النبي بقوة، ونزعت أدنى شك ممكن أن ُیساور إنسان ما. 
استراح دانیال، ال ألنه خُلص من موت جسدي، ولكن ألنه تمتع برؤیة جدیدة وٕادراك أعمق لحب اهللا 

ورعایته له. أما الملك فلم یسترح ألنه شعر بفقدانه أعز إنسان أمین له، وأدرك أنه ماَرَس الظلم ضد من أخلص إلیه. 
لكنه ترجى في اهللا - إله دانیال - أن ُیخلص ذلك األمین. 

یمكننا القول بأن دانیال النبي سبَّح اهللا في وسط جب األسود قائالً : مع المرتل: "على األسد والِصلَّ تَطأْ . 
الِشبل والثعبان تدوس. ألنه تعلق بّي ُأنجیه. أرفعه ألنه عرف اسمي. یدعوني فأستجیب له. معه أنا في الضیق أنقذه. 

. أما عن أعداء دانیال فینطبق قول عاموس النبي: "كما )16-13: 91 مز(من طول األیام ُأشبعه وُأریه خالصي" 
إذا هرب إنسان من أمام األسد وصادفه الدب، أو دخل البیت ووضع یده على الحائط فلدغته الحّیة؛ ألیس یوم الرب 

. )20-19: 5 عا(ًما ال نور له؟!" اا ال نوًرا، وِقتمً ظال
إذ خلَّص اهللا دانیال قرر الملك معاقبة األشرار وعائالتهم الذین خططوا ضد دانیال النبي البار. 

   :. إعالن داریوس5
"ثم َكَتَب الملك داریوس إلى كل الشعوب واألمم واأللسنة الساكنین في األرض كلها. 

لیكثر سالمكم. 
من ِقبلي صدَر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي یرتعدون ویخافون ُقدام إله دانیال، ألنه هو اإلله الحّي 

القیوم إلى األبد، وملكوته لن یزول، وسلطانه إلى المنتهى. 
هو ُینجي وُینقذ، ویعمل اآلیات والعجائب في السموات وفي األرض.  

]. 27-25هو الذي نجى دانیال من ید األسود" [
)، وذلك ألنه كان إیجابًیا ال سلبًیا. فقد تأثر 29: 3كان إعالن داریوس أقوى من إعالن نبوخذنصر (

داریوس بما حدث، واهتزت أعماقه أمام المعجزة. لقد أدرك أن اهللا الحّي الحقیقي، إله دانیال هو األبدي الذي ال 
یموت، ُیحرك السماء واألرض بقوة، لیخلَّص مؤمنیه. هذا ال یعني أن داریوس قد صار تقًیا، ألنه لم ینزع عن قصره 

د اهللا إلى حین، لكنه بقي في  وال عن مملكته العبادات الوثنیة، وال نزع عن سلوكه ما ال یلیق بالمؤمنین. لقد مجَّ
الرجاسات الوثنیة. 

"، كما سبق فُنسب اهللا إلى إبراهیم وٕاسحق ویعقوب، لكنه إذ لم یتمتع بخبرة إله دانیاللقد دعى الملك اهللا: "
الحیاة مع اهللا لم یستطع الملك أن ینسب اهللا إلیه. إننا في حاجة أن نتمتع باهللا إلهنا، الذي یشتاق أن ُینسب نفسه 
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. كما نسمع صوب )24 :3 مرا(إلینا، كما ننسب أنفسنا إلیه، فنقول مع إرمیا النبي: "نصیبي هو الرب، قالت نفسي" 
. )7: 21 رؤ(الرب قائالً : "من یغلب یرث كل شيء، وأكون له إلًها، وهو یكون لّي ابًنا" 

یتمتع هو بالمراحم اإللهیة، ویتذوق أبوته لیتحدث الملك عن اهللا كمخلص نجى وینجي دانیال، لكنه لم یتقدم 
في حیاته الشخصیة. 

 ى األرض، فقد عرف كل ما حدث مع آبائه، وما تم علىسّبح اهللا كصانع آیات وعجائب في السموات وعل
یدّي دانیال النبي، لكنه لم یتمتع باآلیات في أعماقه. لم ُیسلم جسده ونفسه كأرض وسماء ُیحركهما اهللا بیده القویة، 

وُیعلن عجائبه فیهما! 
 مرزباًنا مع نسائهم وأوالدهم؟ اإلجابة أنه لم ُیلق في الجب 120تساءل البعض هل یمكن للجب أن یضم 

غیر عدد قلیل منهم هؤالء الذین اشتكوا ضد دانیال.  
تظهر دقة القصة أنه حسب العادات الفارسیة كان أقرباء اإلنسان ُیعاقبون بجریرة جریمته، لهذا ُألقیت 

الزوجات أیًضا واألبناء.  
]. 28"فنَجح دانیال هذا في ُملك داریوس وفي ُملك ُكورش الفارسي" [

". فإذ كان في أیام مملكة دانیال "في ملك داریوس وفي ُملك كورش الفارسيُیختتم األصحاح بخبر نجاح 
فارس ومادي، كان المتولي على شئونها داریوس المادي كحاكم شریك مع كورش الفارسي، فالنص ال ُیعني حكمین 

متعاقبین، وقد جاءت اكتشافات اآلثار الحدیثة تؤكد ذلك. 
 إلى بابل وُاختیر كأحد الحكماء الذین يَ نجح دانیال النبي في أیام الكلدانیِّین أو المملكة البابلیة حیث سب

)، وأعطاه اهللا نعمة في عینّي نبوخذنصر حیث كان ُیفسر له األحالم، لكنه ُاستبعد غالًبا 1یقفون أمام الملك (دا 
بحسد السحرة والعرافین والحكماء. وفي اللحظات األخیرة من حیاة بیلشاصر آخر ملوك بابل، ُأعید لیقرأ ما كتبته الید 

الخفیة التي كتبت على حائط القصر. وٕاذ فتح داریوس وكورش بابل أعطیاه كرامة خاصة، كرَّمه داریوس المادي وهو 
ل اهللا أحزان دانیال في  شیخ حتى مات، وحسبه كورش الفارسي ابن أخت داریوس من عظمائه المقربین إلیه. بهذا حوَّ
السبّي إلى تعزیات. نجح في حیاته الیومیة وفي عباراته كما في عمله. خدم جیله بقوة، كما خدم األجیال التالیة من 

األمم كما الیهود خالل نبواته التي وردت في القسم الثاني من السفر. 
شك كان دانیال حزیًنا، ال ألنه سبَي مثل كثیرین من الشعوب التي أخضعها نبوخذنصر، وٕانما ما هو  بال

أكثر أنه ُحِرم من أرض الموعد، ومن التمتُّع بالمدینة المقدسة وهیكل الرب. لكن اهللا استخدمه لعمل أعظم وسط 
الشعوب، ولرسالة فائقة تستمر عبر األجیال. هكذا أعطاه اهللا نجاًحا حسب الفكر اإللهي ال حسب فكرنا البشري. لقد 
ُحرم من الهیكل في أورشلیم، لكنه وقف أمام هیكل الرب الجدید لیفتح أبواب الرجاء لألمم للتمتع بالُمقدسات اإللهیة، 

. لهذا حسبه )10: 84 مز(الُسكنى في خیام األشرار"   علىيفحق له الترنم: "اخترت الوقوف على العتبة في بیت إله
. )14 :14 حز(حزقیال النبي أحد الرجال األولین الثالثة العظماء: "نوح و دانیال و أیوب" 
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 6من وحّي دانیال 
ل لّي الحب سماءً !  حوِّ

  !عجیبة هي رعایتك یا ضابط الكل
تسمح لّي مع دانیال أن ُألقى في وسط الجب، 

لكنك ُتحول الجب إلى فردوس! 
تهبني رؤیة مالئكتك، 

هؤالء الذین یخدموننا للخالص، 
ون بالعمل لحساب ملكوتك فینا!  وُیسرُّ

 ب، جلُتلقني في ال
لكن، لتسد أفواه األسود الجائعة فال تؤذیني. 

  .في حیرتي أرى كأن الكل ضدي
لكنني أجد حتى وسط غیر المؤمنین داریوس الملك األمین! 

أخجل منه في إخالصه، وثقته فیك! 
من أجل دانیال لم یأكل حتى الغروب، 

بل وطال صومه حتى الفجر. 
امتنع حتى عن حقوقه البشریة من أجل خادمه دانیال! 

طار النوم من عینیه! 
ومع الفجر ركض نحو الجب! 

  ،بصوت أسیف نادى دانیال
لكي ُیعلم من هم حوله، 

أن إله دانیال قادر أن ُینجي إلى التمام! 

  !داریوس ُیدینني
هل لّي أن أصوم وأبكي ألجل خالص اخوتي، 

بل ومن أجل خالص العالم كله؟! 
هل أثق بإله دانیال القادر أن ُینجي؟ 

هل ال ُأعطي لعیني نوًما مادامت توجد نفوس في جب األسود غیر المنظورة؟! 
هل ُأبكر ألبحث عن كل نفس؟! 

بماذا ُأجیب؟ 
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الباب الثاني 
 
  
 
 
 

الرؤى والنبوات 
] 12 ص -7[ص 
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الرؤى والنبوات 
من السفر مجموعة من األحداث المختارة من حیاة دانیال النبي ورفقائه الثالثة، تكشف القسم األول حوى 

المدینة المقدسة من إن كانت مسبّیة ومحرومة من أرض الموعد ووعن اهتمام اهللا بالقلَّة القلیلة المقدسة، حتى 
"أورشلیم" وهیكل الرب. 

هذه األحداث تكشف عن اهتمام اهللا أیًضا بكنیسته حتى في لحظات تأدیبها، وتؤكد أن التاریخ كلُّه في 
قبضة اهللا ضابط الكل، الذي یعمل بخطته اإللهیة الفائقة. 

 فیحوي أربع رؤى تمتع بها دانیال، بدأت من قبل أن تنتهي األحداث السابقة، تسیر جنًبا القسم الثانيأما 
. 6-5إلى جنب تاریخًیا مع ما ورد في األصحاحین 

: في السنة األولى من ُملك بیلشاصَّر. الرؤیا األولى
: في السنة الثالثة من ُملك بیلشاصَّر. الرؤیا الثانیة
: في السنة األولى لداریوس المادي. الرؤیا الثالثة
: في السنة الثالثة لكورش. الرؤیا الرابعة

في هذه الرؤى ُیقدم لنا روح اهللا تاریخ الخالص منذ أیام دانیال حتى مجيء السیِّد المسیح األخیر، كما ُیقدم 
مفهوم الخالص بكونه إقامة ملكوت اهللا في حیاة المؤمنین من كل األمم، لیدخل بهم إلى المجد السماوي. فتفتح هذه 

الرؤى قلوب المؤمنین من الیهود لقبول األمم معهم في اإلیمان بالمسیا المخلِّص. 
 أن التنظیم العام للسفر یوحي لنا بأن السفر كتبه دانیال نفسه، أو أنه ُكتب بعده بفترة HarrisonÏیرى 

قصیرة ال تتعدى منتصف القرن الخامس ق.م. 

  :Ðالرؤى والنقاد الحدیثون
أثار النقاد مناقشات كثیرة ولسنوات طویلة حول هذه الرؤى. وكما سبق أن تحدثنا في مقدمة السفر، أن أوالً : 

، وحسبوا أنها: بابل، ومادي، وفارس، والیونان. اإلمبراطوریات األربع المؤقتةأغلب هذه المناقشات دارت حول 
 وجود دولة مادي المستقلَّة، قامت بین سقوط بابل وقیام اعتمدوا في هذا على الظن بأن كاتب السفر ُیشیر إلى

. كما أن Ò. على أي األحوال فإن تاریخ مملكة مادي ال یترك مجاًال لمثل هذا االفتراضÑ )31: 5( كورش الفارسي
القراءة الدقیقة لسفر دانیال تؤكد أنه لم یكن في ذهن الكاتب هذا االفتراض. 

أن بابل تهتز ال أمام مملكة مادي بل أمام مملكة مشتركة، وَتظهر فیها فارس أعظم )، 28: 5(واضح في دانیال  •
من مادي. 

)، األمر الذي ما 15، 12، 8: 6وفي ممارسة داریوس المادي إلدارة المملكة كان ملتزًما بشریعة مادي وفارس ( •
كان یمكن أن یحدث لو أن مادي دولة مستقلَّة في ذلك الحین، خاصة وأنه لم یكن ممكًنا له تغییرها.  

1 R. K. Harrison: Introduction to the Old Testament, Eerdmans 1988, p. 1127. 
2 Cf. R. K. Harrison: Introduction to the Old Testament, Eerdmans 1988, p. 1126ff. 
3 Cf. J.G. Eichhorn: Einleitung in das (Altes Testament), 1823 ed, IV, p. 483 ff; S. Davidson: Introduction to the Old 
Testament, 1862, III, p. 207; R. H. Charles: A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel, p. 167 ff. 
4 J.C. Whitcomb: Darius the Mede, p.68 ff. 
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هذا ولم یذكر سفر دانیال أن داریوس ملك دولة مادي أو المادیِّین، بل ینتسب إلى مادي.  •
هذا كلُّه یوضح أن اإلمبراطوریة الثانیة هي مملكة فارس ومادي المشتركة. 

: 51) وٕارمیا (2: 21 ،17: 13ظن كثیر من الدارسین أن واضع سفر دانیال تبع ما ورد خطأ في إشعیاء (
) بأن مادي هي التي تنتصر على بابل دون ذكر "فارس". وكأن واضعو أسفار إشعیاء وٕارمیا ودانیال الثالثة 28، 11

قد أخطأوا في الظن بأن مملكة مادي وحدها ُتحطم اإلمبراطوریة البابلیة. 
 أن كاتب سفر إشعیاء وٕان كان قد تحدث عن مادي بكونها تهز كیان بابل، لكنه حینما RowleyÏأوضح 

یتحدث عنها إنما یقصد المملكة المشتركة "فارس (عیالم) ومادي"، إذ جاء في السفر: "قد ُأعلنت لّي رؤیا قاسیة. 
 أن Harrison. وكما یقول )2: 21 إش(" مادي  اصعدي یا عیالم، حاصري یاالناهب نهًبا، والمخرِّب مخرًبا.

االكتشافات الخاصة باآلثار تظهر أنه یجوز إلشعیاء وٕارمیا أن ُیشیرا إلى مادي كغالبة لبابل. كمثاٍل تحدث نابونیدس 
البابلي عن األحداث التي تمت في عهده وعن نفیه في جنوب العربیة لمدة عشرة سنوات إلى ملك مادي، وذلك في 

ق.م، أي بعد أربع سنوات من ذوبان مادي مع فارس بواسطة كورش، إذ كان الذین من مادي یحتلُّون  546عام 
مركًزا رئیسًیا في هزیمة بابل، لكنهم لم یكونوا جیًشا مستقًال بل جزًء ال یتجزأ من الجیش الذي تحت قیادة كورش 

. بهذا یتضح أن األمر لم یكن فیه التباس في ذهن إشعیاء أو إرمیا وال في ذهن دانیال بخصوص مملكة Ðالفارسي
مادي وفارس كما ظن كثیر من الناقدین المتأخرین لهذه األسفار. 

 :7 دا( في القرن الصغیراعتمد أیًضا بعض النقاد الحدیثین على ما ورد في هذه الرؤى بخصوص ثانًیا: 
، حاسبین أن ما ورد في النص األول یخص أنطیوخس أبیفانس الذي ارتبط بالوحش الرابع، وكأن المملكة )9 :8 ؛8

 تختلف )8: 7(الرابعة هي الیونان ال اإلمبراطوریة الرومانیة. لكنه من الواضح أن سمات القرن الصغیر الواردة في 
: 7(، كما یختلف عملهما عن بعضهما البعض. وكما سنرى فإن ما ورد في )9: 8(تماًما عن سمات المذكور في 

فیتحدث ) 9: 8( الذي ُیحارب قدیسي اهللا قبل المجيء الثاني للسیِّد المسیح، أما ما ورد في المسیح ضد یخص )8
 قبل ظهور اإلمبراطوریة الرومانیة، وهي رمز لضّد المسیح. أنطیوخس أبیفانسعن 

 في سوریا كما ورد في األصحاح العاشر بدقٍة الصراع بین البطالسة في مصر والسلوقیِّینما ورد عن ثالثًا: 
وتفصیٍل جعل بعض النقاد ینكرون ما ورد هنا كرؤیا، ویحسبونها عرًضا تاریخًیا ُكتب بعد حدوثها، وقد سبق لنا الرد 

على ذلك في مقدمة السفر. 

 : من التاریخ إلى الرؤیا
وي، كأنه كتابان، لكل منهما أسلوبه وسماته يیبدو سفر دانیال بشقیه الرئیسین: القسم التاریخي والقسم الرؤ

الخاصة به، لكن وحدة السفر واضحة جًدا، لیس فقط في تأكید أن اهللا ضابط التاریخ والمؤسس لملكوته الروحي الذي 
یمتد في العالم كله، ومخلِّص المؤمنین به الذین یعانون وسیعانوا من الضیق الشدید، وٕانما یظهر االتفاق العجیب 

 بینهما في عرض األحداث المستقبلیة منذ أیام دانیال حتى نهایة الدهور.

1 H. H. Rowley: Darius the Mede and the Four World Empires in the Book of Daniel, p.58. 
2 D. J. Wiseman. Christianity Today, II, no 4 (1957), p.10. 
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األصحاح السابع 

الوحوش األربعة والقرن الصغیر 
ر ورؤیا دانیال  : بین حلم نبوخذنصَّ

عوض تفسیر دانیال ألحالم الملوك ُوهب رؤى یفسرها له مالك؛ والرؤیا التي بین أیدینا في هذا األصحاح ال 
تحتاج إلى تفسیٍر تاریخي حیث قدم للنبي التفسیر. 

ر الوارد في األصحاح الثاني، ولكن بمعاٍن  بصفة عامة جاءت هذه الرؤیا تحمل نفس أساس حلم نبوخذنصَّ
 539ق.م)، ومن بابل إلى فارس (سنة  612مختلفة مع إضافات. فقد رأى تحول المملكة من أشور إلى بابل (سنة 

سنة (ق.م)، ومن المقدونیِّین إلى الدولة الرومانیة التي بدأت في  331ق.م)، ومن فارس إلى اإلسكندر األكبر (سنة 
. )ق.م 63

ر، الذي یمثل اإلنسان الطبیعي، ممالك العالم العظیمة ممثلة في تمثاٍل لرجٍل عظیٍم، وكان ىرأ  نبوخذنصَّ
التمثال معدنًیا برأٍس ذهبيٍ . أما دانیال، اإلنسان الروحي، فرآها ممثلة في أربعة حیوانات مفترسة قاتلة وجائعة، تتحدث 

ر یمثل النظرة البشریة للممالك األربع، إذ تركز على  عن الجانب األخالقي إلمبراطوریات العالم. ما رآه نبوخذنصَّ
الغني والعظمة والسلطة، أما ما رآه دانیال فُیمثل نظرة اهللا إلى هذه الممالك عینها حیث یراها وحوًشا مفترسة تخرج كل 

. األول رآها من الزاویة السیاسیة كملٍك ممتص بكل تفكیره في السلطة، أما دانیال فیشغله Ïمنها لتفترس سابقتها
انتصار مملكة الحق وزوال الشّر بكل جبروته. 

ر السیِّد المسیح كحجٍر صغیٍر ینمو فیمأل األرض كلها، أما دانیال فرآه بطریقة مباشرة ابن ىرأ  نبوخذنصَّ
)، جاء لیقیم مملكته الروحیة األبدیة في حیاة البشریة. 14-13اإلنسان الممجد (

 أما دانیال فرآه بكونه الملك الشریر یظهر في األیام األخیرة في شيء من ،لم یَر نبوخذنصَّر ضد المسیح
التفاصیل. 

كًال من حلم نبوخذنصَّر ورؤیة دانیال قد ُسجال لنفع الشعب الیهودي المسبي والبابلیِّین، كما لنفع األجیال 
المقبلة. في هذه الرؤیا تختلف كل إمبراطوریة عن األخرى، لكن الكل یشترك مًعا في الُعنف والوحشیة (وحوش أربعة) 

وعدم التعقل.  
. ]1[. تاریخ الرؤیا    1
. ]2[. البحر الكبیر    2
. ]4-3[. الوحش األول: بابل   3
. ]5[. الوحش الثاني: مادي وفارس  4
. ]6[. الوحش الثالث: اإلمبراطوریة الیونانیة 5
. ]7[. الوحش الرابع: اإلمبراطوریة الرومانیة 6
. ]8[. القرن الصغیر    7

1 See Clarence Larkin: The Book of Revelation, 1919, p. 111. 
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. ]12-9[. القدیم األیام    8
. ]14-13[. مثل ابن إنسان    9

. ]18-15[. تفسیر الرؤیا    10
. ]27-19[. مملكة ضد المسیح ومملكة القدیسین 11
. ]28[. اضطراب دانیال   12

: . تاریخ الرؤیا 1
ر ملك بابل رأ  دانیال ُحلًما ورؤى رأسه على فراشه. ى"في السنة األولى لبیلشاصَّ
]. 1حینئذ كتب الحلم، وأخبر رأس الكالم" [

ر آخر ملوك بابل ( ق.م)، فمن  539-556ُوهب دانیال هذه الرؤیا خالل السنة األولى من ملك بیلشاصَّ
ق.م.  555؛ أي أن زمن هذه الرؤیا عام ]6-5[الجانب التاریخي یأتي هذا األصحاح قبل األصحاحین 

 : . البحر الكبیر2
"أجاب دانیال وقال: 

كنت أرى في رؤیاي لیًال، 
]. 2وٕاذا بأربع ریاح السماء هجمت على البحر الكبیر" [

 البحر ى أي في هذا العالم قبل أن ُیشرق علیه شمس البّر، في ظالم الفساد الذي ال نور له، رأ،اللیلفي 
 الذي ندعوه حالًیا البحر األبیض المتوسط. الكبیر

 كانت حدود األربع ممالك العظیمة هو البحر األبیض المتوسط، وجاءت عاصمة المملكة األخیرة "روما" .1
على ساحله، لذا فمن المناسب أن تظهر الحیوانات األربعة صاعدة منه. 

؛ 25: 21 ؛ لو15: 17  ُیشیر البحر في الكتاب المقدس رمزًیا إلى شعوٍب وجماهیٍر وأمٍم وألسنٍة (رؤ.2
). 20 :57 إش

هذه سمة اشتركت فیها ...  یرمز البحر العظیم بأمواجه إلى حالة االضطراب الدائم أو عدم االستقرار.3
الممالك األربع. 

 وٕانما هو الهاویة )،1: 9 یش(یرى البعض أن البحر الكبیر هنا لیس هو البحر األبیض المتوسط كما في 
مسكن إبلیس، الذي في كل جیل یبعث بخدامه للعمل لحساب ملكوته، ومقاومة ملكوت اهللا. والبحر أیًضا یمثل 

االضطراب، فإن عدو الخیر تقوم مملكته على بث روح االضطراب والقلق، لذا في السماء الجدیدة واألرض الجدیدة ال 
). 1: 21 یكون بحر بعد (رؤ

). وأن الكنیسة المستیقظة الآلبسة القوة 1: 27 یرى الیهود أن التنِّین، رمز إبلیس، یسكن في البحر (إش
 ألسِت أنِت ...التي تعمل بذراع الرب تجفف البحر وتطعن التنِّین: "استیقظي، استیقظي، ألبسي قوة یا ذراع الرب

. لذا تترنم قائلة: "أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس )10، 9: 51 إش(القاطعة رهب، الطاعنة التنِّین؟!" 
 .)14-13: 74 مز(التنانین على المیاه. أنت رضضت رؤوس لویاثان" 

: ریاح السماء األربع
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: 3  ُتشیر إلى وكاالت اهللا الخفیة العاملة. هذا وُتشیر الریح إلى الروح القدس الذي یعمل في الخفاء (یو
" و"روح" في العبریة كما في الیونانیة كلمة واحدة. وكأن ما یراه النبي هنا صادر من السماء بسماٍح ریح)، إذ "8

، حیث یعمل روح اهللا لحساب ملكوته السماوي حتى و ن بدت األحداث ُمّرة أو مقاومة لعمل اهللا. إإلهيٍّ

  أظن أن األربع ریاح السماء هي قوات مالئكیة ُعهدت إلیها الرئاسات، وذلك في توافق مع ما جاء في سفر
التثنیة: "حین قسَّم العلّي لألمم، حین فرق بني آدم نصب ُتخوًما لشعوب حسب عدد المالئكة؛ إن قسم الرب هو 

. لكن البحر یعني هذا العالم والزمن الحاضر، وقد ) 8LXX: 32 تث(شعبه؛ یعقوب َحْبُل نصیبه (میراثه)" 
). هكذا أیًضا ُیوصف 13 ته األمواج المالحة الُمّرة، وذلك كتفسیر الرب عن الشبكة الُملقاة في البحر (متطّ غ

). ونقرأ في عاموس: 73 ملك كل الخالئق القاطنة في المیاه كتنِّیٍن، ُتضرب رؤوسه في البحر كقول داود (مز
 أما عن الریاح األربع التي تهب ...)LXX 3: 9 عا("وٕان اختفى في قعر البحر فمن هناك آمر التنِّین فیُعضه" 

. Ï" ألن كل مالك یمارس في حدود اختصاصه ما هو ملتزم بهریاح السماءعلى البحر العظیم، فُتدعى "
القدیس جیروم 

ولعله یقصد بریاح السماء األربع أن ما سیحدث بخصوص اإلمبراطوریات األربع إنما هو في مهب الریح، 
ال تحمل الممالك استقراًرا، ولیس في ید إنسان أن ُیغیِّر األحداث التي یعلنها اهللا له. 

 : : بابل . الوحش األول3
"وصعد من البحر أربعة حیوانات عظیمة هذا مخالف ذاك. 

. األول كاألسد وله جناحا نسرٍ 
نتتف جناحاه، وانتصب على األرض،  أوكنت أنظر حتى 

وأوقف على رجلین كإنسان، 
]. 4-3وُأعطي قلب إنسان" [

 الرابعة. المملكة ُیشیر الحیوان الرابع إلى ]23[ بینما في ملوك ُتشیر الحیوانات األربعة إلى أربعة ]17[في 
ر یمثل مملكة  واضح أن كل مملكة من الممالك ُعرفت بملك خاص له دوره الرئیسي في المملكة ككلٍ . فنبوخذنصَّ
بابل، بینما كورش یمثل مملكة فارس، واإلسكندر األكبر یمثل المملكة الیونانیة (المقدونیة)، أما المملكة الرومانیة 

). 13 فُأشیر إلیها في سفر الرؤیا بالوحش (رؤ
ُیشار إلى مملكة بابل بأسٍد مجنٍح، أي یمتاز بالقوة واالفتراس مع سرعة الحركة، إذ كادت الدولة البابلیة أن 

 ُأشیر إلى بابل بالنسر الطائر، حیث تلتقط فریستها بسرعة، 17تستولي على العالم كلُّه في فترة وجیزة. في حزقیال 
: [أما عن حقیقة أن لها جناحا نسر، فهذا ُیشیر إلى كبریاء المملكة القدیس جیروموال یستطیع أحد اللحاق بها. یقول 

 :14 إش(الكلیة القوة، والحاكم الذي ُأشیر إلیه في إشعیاء: "أرفع كرسّي فوق كواكب السماء، أصیر مثل العليّ " 
. عالوة على هذا، كما یحتل األسد رتبة )4(عد  فمن هناك ُأحِدرك" .... لذلك قیل: "إن كنت ترتفع كالنسر)14

 .]Ðملوكیة بین الوحوش، هكذا یحتل النسر بین الطیور

1 PL 25:663A, B; 664 
2 PL 25:664. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

نظر دانیال النبي المملكة البابلیة وقد ُانتُتف جناحاها وانتصب على األرض، أي بدأت تنهار، حیث صارت 
عاجزة عن الطیران.  

 مثل الملك ریتشارد، أما هنا ،"Lion-hearted حینما ُیعرف إنسان بشجاعته یقال عنه "صاحب قلب األسد
فنجد أسًدا صاحب قلب إنسان. من الخارج یبدو أسًدا شجاًعا وسط الوحوش، وفي الداخل مملوء خوًفا كإنسان أعزل 

وسط وحوش مفترسة. هذا ما حدث مع بابل في أیام بیلشاصَّر. 
 لبوة بالمؤنث. ویقول: [لم ُتدع مملكة البابلیِّین أسًدا بل "لبؤة"، aryeh الكلمة األرامیة القدیس جیرومیترجم 

 كما یقول: [یؤكد .]Ïوذلك بسبب وحشیتها وقسوتها، أو باألحرى بسبب ترفها واتسام حیاتها باالنغماس في الشهوات
كتَّاب التاریخ الطبیعي أن اللبؤات أكثر شراسة من األسود، خاصة متى كن ُیرضعن فهوًدا، وهن شهوانیات على الدوام 

 .]Ðفي العالقات الجنسیة
:  القدیس هیبولیتس الرومانيیقول

ند الحدیث عن لبؤة صاعدة من البحر یعني صعود مملكة بابل، وهي بعینها رأس التمثال الذهبي. وأما ع[
ر الذي تعالى وتشامخ بمجده ضد اهللا. عندئذ قیل "ُانتُتف جناحاه"،  الحدیث عن جناحي نسر فیعني الملك نبوخذنصَّ

" فیعني أنه رجع إنسان وأوقف على رجلین كإنسان وُأعطَي قلبأي تحطم مجده، إذ ُطرد من مملكته. أما الكلمات "
 .]Ñإلى نفسه وعرف أنه ُمجرَّد إنسان، ُمعطًیا المجد هللا

 القدیس جیروم: یقول
ر، واضح جًدا أنه بعد أن فقد مملكته ُانتزعت عنه قوته، ثم أعید إلى حاله  [إن فهمنا ذلك عن نبوخذنصَّ
األصلي وتعلَّم لیس فقط أن یكون إنساًنا بدًال من لبؤة، بل ویسترد قلبه الذي فقده. من جانب آخر یمكن فهم ذلك 

وتطبیقه على مملكة الكلدانیِّین بوجه عام، فیعني هذا أنه بعد قتل بیلشاصَّر حیث احتل مادي وفارس السلطة 
 .]Òاإلمبریالیة تحقق رجال بابل أن طبیعتهم واهیة ووضیعة أكثر من الكل

: مملكة بابل
ن مملكة بابل أ . أسَّسها نابوبالسر األول بعد أن تمرد على مملكة أشور في الشمال واستقل عنها وكوَّ

ق.م دمرَّ نینوى وحرقها.  612الجدیدة. وفي عام 
ر ( )، قام بفتوحات كثیرة، وأسَّس مدینة بابل ومعابد مردوخ، وغزا أورشلیم على 562-606ب. نبوخذنصَّ

ق.م). وفي المرة األخیرة هدم الهیكل وأحرقه وخرَّب أورشلیم، فُأوقفت المحرقة  587، 599، 606ثالث مرات (
الدائمة طوال مدة األسر. 

ق.م)، عفي عن یهویاكین ملك یهوذا.  560-562ج. وآبل مردوخ (
ق.م)، وهو زوج أخت الملك السابق.  556-560د. نرجال شاالسر (

ر ( ق.م)، حیث انتهت دولة بابل في أیامه. تنازل عن الُملك البنه،  539-556هـ. نابونیدس والد بیلشاصَّ
ر واستبق  والده الذي كان غالًبا خارج مدینة بابل، وبقي معتزًال العمل السیاسي ىوعندما غزا كورش بابل قتل بیلشاصَّ

1 PL 25:664. 
2 PL 25:664 
3 AN Frs., vol. 5. p. 178, 209. 
4 PL 25:664C. 
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إلى یوم وفاته.  

 : : مادي وفارس الوحش الثاني .4
"وٕاذا بحیوان آخر ثاٍن شبیه بالدب، 

فارتفع على جنٍب واحٍد، 
وفي فمه ثالث أضلٍع بین أسنانه، 

فقالوا له هكذا: 
]. 5قْم ُكْل لحًما كثیًرا" [

. وقد عرف عن مملكة فارس ومادي أنها لم تغلب أعداءها خالل قوته وشراسته مع جبنهأهم سمات الدب 
المهارة العسكریة وسرعة التحرك، وٕانما خالل اقتحام البالد بأعداد ضخمة من المقاتلین، ففي حرب أحشویرش ضد 

 5 ملیوًنا من الحلفاء التابعین له، فكان معسكره یضم حوالي 2.5 ملیون مقاتًال، بجانب 2.5الیونان حارب حوالي 
ملیوًنا، فمتى دخلوا مدینة یسببون لها دماًرا بسبب كثرة العدد، یسببون مجاعات الستیالئهم على المواد الغذائیة 

.  Ïالحتیاجات الجیش
ارتفع على جنب واحد، ألن المملكة تتكون من أمتین هما مادي األقدم وبعدها فارس، لكن بعد فترة بسیطة 

أن ارتفاع الدب على جنب واحد ُیشیر إلى أن مملكة فارس وٕان القدیس جیروم سیطرت فارس على مادي. ویرى 
كانت شرسة مع الشعوب لكنها كانت ُمترفقة مع الیهود. تعامل الشعوب األخرى بطریقة والیهود بطریقة أخرى، أي 

. Ðتقف على جانب واحد
. Borsippa وبورسیبا Ecbatanaكباتانا إالثالثة أضلع التي بین أسنانه هي المدن البابلیة الرئیسیة بابل و

القدیس . ویرى Ñهذه المدن افتتحتها جیوش كورش. وربما ُتشیر إلى الممالك التي التهمتها: لیدیا وبابل ومصر
 حیث التقت مًعا تحت لواء اإلمبراطوریة Ò" أنها ُتشیر إلى ثالث أمم: "مادي وفارس وبابلهیبولیتس الروماني

الفارسیة. 
أما ملوك فارس فهم: 

ق.م)، دعاه إشعیاء النبي "كورش مسیح الرب"، ألنه عفي عن  Cyrus II) 559-530. كورش الثاني أ
الیهود وأصدر أمًرا بالرجوع األول من سبّي بابل في عهد زربابل وتصریحه له بإعادة بناء الهیكل في أورشلیم، وأعاد 

ق.م.  559إلیهم كل آنیة الهیكل التي كان قد نهبها نبوخذنصَّر. وكورش هذا كان قد بدأ ملكه في الجزء الشمالي عام 
ر آخر ملوك بابل الذي كان  539لكنه تمكن من ضم بابل، وهي الجزء الجنوبي في عام  ق.م. بعد أن هزم بیلشاصَّ

یقوم في ذلك الوقت بفتوحات جدیدة في الجزیرة العربیة. 
ق.م).  Cambyses) 530-522ب. قمبیز 

ق.م).  Smerdis-Pseudo) 522ج. المدعو أسمیردس 
ق.م).  Darius I) 522-486د. داریوس األول 

1 Clarence Larkin: The Book of Revelatien, 1919, p. 109. 
2 PL 25:665. 
3 Ibid 109. 
4 AN Frs., vol. 5. p. 178-9. 
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ستیر. إق.م) سفر  Xerxes I) 486-465هـ. أحشویرش األول 
ق.م). سفر نحمیا.  Artaxerxes I) 465-424و. أرتحشتا األول 

ق.م).  Xerxes II) 424-423ز. أحشویرش الثاني 
ق.م).  Darius II) 423-404ح. داریوس الثاني 
ق.م).  Artaxerxes II) 404-8/359ط. أرتحشتا الثاني 
ق.م).  Artaxerxes III) 8/359-7/338ي. أرتحشتا الثالث 

ق.م).  Arses) 7/338-5/336ك. أرسیس 
ق.م).  Darius III) 6/337-5/336ل. داریوس الثالث 

 : : اإلمبراطوریة الیونانیة . الوحش الثالث5
"وبعد هذا كنت أرى وٕاذا بآخر مثل النمر، 

وله على ظهره أربعة أجنحة طائرة. 
وكان للحیوان أربعة رؤوس، 

]. 6وُأعطَي سلطان" [
مع أنه أصغر من األسد في حجمه لكن له أربعة أجنحة وأربعة رؤوس. 

سكندر األكبر إإن كانت إمبراطوریة الیونان أقل من إمبراطوریة بابل كما أن النمر أصغر من األسد لكن 
 أجنحة؛ كمن یطیر في كل جهات العالم األربع. 4كان أكثر حركة وأسرع من األباطرة البابلیِّین، لذا ظهر في النمر 

األجنحة األربعة ُتشیر إلى سرعة مضاعفة في التحرك والنصرة، ففي حوالي عشرة سنوات هزم اإلسكندر 
ق.م. قوات فارس، وأخضع كل العالم الممتد في ذلك الحین ومنها  333األكبر مؤسس اإلمبراطوریة الیونانیة عام 

، واألربعة رؤوس ُتشیر إلى تقسیم المملكة إلى أربعة أقسام بعد موت اإلسكندر األكبر في الرابعة Ïمصر وفلسطین
والثالثین من عمره مباشرة على قواده األربعة: سلوقس الذي صار ملًكا على سوریا وبطلیموس الذي ملك على مصر 

. Thraceوٕاسرائیل وفلسطین. والثالث ملك على مقدونیة، والرابع على تراثیا 
 [لم تحدث أیة نصرة أسرع من تلك التي لإلسكندر، فقد عبر كل الطریق من القدیس جیروم:وكما یقول 

  بلیدخل في معرك لیس مجرد، Ganges والبحر األدریاتیكي إلى المحیط الهندي ونهر جانجز Illyricumاللیرقیوم 
 .]Ðینال نصرات مصیریة قویة، وفي ست سنوات أخضع لحكمه نصیًبا من أوروبا وكل أسیا

القدیس مع ذكائه الحاد وقدراته العسكریة لكن ما حققه إنما ألنه ُأعطي سلطان من قبل اهللا. وكما یقول 
. ]Ñ" یظهر أن اإلمبراطوریة لم تقم ثمرة شجاعة اإلسكندر وٕانما بإرادة اهللافُأعطى سلطاًنا[ بالقول "جیروم:

 : : اإلمبراطوریة الرومانیة . الوحش الرابع6
احتل الحدیث عن اإلمبراطوریة الرومانیة النصیب األكبر من األصحاح. على خالف الحیوانات السابقة، 

ُرمز إلیها بحیوان لم َیر له دانیال النبي شبیًها، ولم یسمع عنه، فإنه ال یوجد في عالم الوحوش المفترسة ما یحمل سمة 

1 Clarence Larkin, p. 110. 
2 PL 25:666. 
3 PL 25:666. 
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الشراسة والعنف مثل هذه اإلمبراطوریة. 
 [رأینا في الحیوانات السابقة رموًزا متنوعة للرعب، لكن تركزت هذه كلها في هذا القدیس جیروم:یقول 
 .]Ïالحیوان الواحد

ویقول أیًضا: [ربما كان ذلك لیظهر الحیوان بشكٍل مرعٍب؛ بالحقیقة لم یعِطه اسًما، حتى نفهم من ذلك أن 
 إنهم كحیواٍن یفترس ویسحق ...الرومان قد شاركوا في أبشع السمات شراسة یمكن أن نفكر فیها بالنسبة للوحوش

 .]Ðما یذبحون األمم، أو یخضعونهم للجزیة والعبودیةإویدوس كل الباقین بقدمیه. هذا یعني أن الرومان 
ق.م وامتدت فتوحاتها حتى احتلت أراضي مملكتّي بابل وفارس القدیمة  63بدأت مملكة الرومان من سنة 

ق.م.  47ومصر سنة 
"بعد هذا كنت أرى في رؤى اللیل، 

وٕاذا بحیواٍن رابٍع هائٍل وقويٍّ وشدیٍد جًدا، 
وله أسنان من حدیٍد كبیرة. 

أكل وسحق وداس الباقي برجلیه. 
 قبله. وكان مخالًفا لكل الحیوانات الذین

]. 7وله عشرة قرون" [
جًدا، وله أسنان من حدیٍد ومخالب من  هائل وقوي وشدیدهذا الحیوان أكثر قوة من الحیوانات السابقة: "

ر "بعضهما من حدید والبعض من خزف" نحاسٍ  : 2 دا(" (الترجمة السبعینیة). ُیقابل قدمّي التمثال الذي رآه نبوخذنصَّ
 أن أصابع القدمین العشرة التي بعضها من حدید واألخرى من خزف ُتقابل القدیس هیبولیتس الروماني. یقول )33

. Ñالعشرة قرون التي لهذا الحیوان، وهي ُتشیر رمزًیا للملوك العشرة الذین قاموا من هذه المملكة
ُوصف هذا الحیوان بأنه هائل وقوي وشدید جًدا، ألنه ال ُیقارن بالنسبة للمالك السابقة. حًقا لقد أخضع 

اإلسكندر األكبر أغلب دول العالم، لكنه كان یطلب الشهرة ال السیطرة، وٕاذ تحققت أحالمه وهب الدول الخاضعة له 
الكثیر من الحریة. أما الرومان فأخضعوا العالم وصاروا سادته العنفاء. أخضعوا آسیا الصغرى وسوریا وكیلیكیة 

. خضعت كل دول البحر األبیض المتوسط لها. حًقا كان ألمانیاوالیونان ومقدونیة وأسبانیا وبالد الغال وجزء من 
لمصر ملوكها، لكنهم خضعوا للجزیة؛ وكل قانون یصدره الرومان ُیطبق فوًرا في مصر. لقد تركوا والة في آسیا 

قیصر هو أول من دخل بریطانیا بعد إخضاع الغال الخ.  الصغرى، لكنهم كانوا جواسیس لحساب الرومان. یولیوس
 لهذا كله دعاها دانیال بالوحش الهائل والقوي والشدید جًدا. 

، إشارة إلى افتراسها العنیف مع طمعها الشدید. كانت أفضل محاصیل ]7[" وله أسنان من حدید كبیرة"
العالم وموارده تُنقل إلى روما، دون أن تشبع. لم تكن اإلمبراطوریة تهتم باحتیاجات الدول المستعمرة بل تسحقها 

امها. كان األباطرة یبعثون سفراءهم إلى الدول بحجة الحفاظ على أمن الدولة وسالمها، وكان هّمهم دوتدوسها بأق
األول التجسُّس لحساب األباطرة، ونقل كل ما هو ثمین إلیهم. 

1 PL 25:666. 
2 PL 25:666. 
3 AN Frs., vol. 5. p. 178. 
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یظن بعض النقاد الحدیثین أن هذا الحیوان ُیشیر إلى السلوقیِّین، ورؤوسه العشرة هم الملوك: سلوقس األول، 
أنطیوخس سوتیر، أنطیوخس الثاني، سلوقس الثاني، سلوقس الثالث، أنطیوخس الثالث، سلوقوس الرابع، هلیودورس، 
بطلیموس السادس، دیمتریوس، والقرن القوي هو أنطیوخس أبیفانیوس الذي داس الثالثة ملوك األخیرین. لكن الرأي 

األرجح هو أن الحیوان الرابع ُیشیر إلى اإلمبراطوریة الرومانیة. وهو حیوان غریب ال شبیه له، ألن الدولة الرومانیة لم 
تفرض ثقافتها على الدول التي استعمرتها. كان كل ما یشغلها هو السلطة العسكریة وجمع الجزیة. امتازت باإلدارة 

والتنظیم ولم تُباِل بفكر ثقافي معین، لذا صارت الدولة تحمل ثقافات متنوعة، كل بلد حسب رغبته. 
یرى البعض في القرون العشرة إشارة إلى االضطهادات العشر التي مارسها الرومان ضد الكنیسة، ویرى 

آخرون أنها تمثل ممالك سوف تبرز إلى الوجود خالل المرحلة الثانیة من تاریخ الحیوان. وال یستتبع ذلك بالضرورة أن 
یمكن رد أصلها إلى روما،  هذه الممالك یجب أن تقوم بعد ضعف روما. إذ جل ما یستنتج من ذلك كون هذه الممالك

. Ïعاصرة فقط بمعني وجودها في حقبة معینة، فلیس من الضروري أن تكون متعاصرة بالفعلتوهي م
 في الكتاب 10ظن بعض الیهود أنه یعني هنا قیام عشرة ملوك یحكمون مًعا في روما، لكن واضح أن رقم 

المقدس یعني الكثرة، فقد أقام األباطرة الرومان والة كثیرین على مستعمراتهم، والًیا على سوریا وآخر على مقدونیة 
وثالث على أسبانیا الخ. وكان لهم حقوق أشبه بحقوق الملوك، یفعلون ما یریدون، لكنهم یخضعون لإلمبراطور، 

وُیطیعون قوانینه التي یصدرها، الذي كان یحسب نفسه ملك الملوك أو أشبه بإله. 

 : . القرن الصغیر7
"ُكنت ُمتأمًال بالقرون، وٕاذا بقرٍن آخر صغیر طلع بینها،  

وُقلعت ثالثة من القرون األولى من قدامه، 
وٕاذا بعیون كعیون اإلنسان في هذا القرن، 

]. 8[ وفم ُمتكلِّم بعظائم"
، وأن الثالثة  أنطیوخوس ابیفانیس أن القرن الصغیر الذي ظهر بعد العشرة قرون هو بورفیريفي رأي

) وبطلیموس السابع (أورجیتیس Philometerقرون التي اقتلعت من العشرة هو بطلیموس السادس (فیلومایتر 
Euergetesو (Artaraxias .ملك أرمینیا 

إن بعض المفسرین المسیحیِّین قالوا بأنه إبلیس أو شیطان ما، أو [هذا التفسیر قائالً : القدیس جیروم رفض 
ربما إنسان قد ملك علیه الشیطان تماًما، ابن الخطیة، ابن الهالك الذي یتجاسر ویجلس في هیكل اهللا جاعًال نفسه 

. Ð)2 تس 2مثل اهللا (
یقول أیًضا أنه لو كان القرن الصغیر هو أنطیوخس الذي هزمه یهوذا المكابي، فهل یمكن القول عن یهوذا 

]، وكیف ُیقال عنه أنه ُیمنح سلطاًنا وقوة 13]، وأنه ُیقدم أمام "القدیم األیام" [13أنه یأتي على السحاب كابن إنسان [
 [لو أنه ُیشیر إلى المكابیِّین، .Ñ]؟14ن سلطانه أبدي ال ینتهي [أملوكیة وأن تتعبد له كل الشعوب والقبائل واأللسنة و

Ï344، ص 4 منشورات النفیر: دراسات في الكتاب المقدَّس، ج .
2 PL 25:667A-668. 
3 PL 25:670-671. 
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. Ï ]14فلیشرح المدافعون عن هذا الوضع كیف تكون مملكة المكابیِّین لها سمة الدیمومة [
یذكر جون كالفن في تفسیره سفر دانیال أن في أیامه ظن البعض أن القرن الصغیر هو بابا روما أو ظهور 

یباریوس ت. لقد نادى بأن یولیوس قیصر وما خلفه من قیاصرة أي أوغسطس وÐاألتراك، وقد رفض هذا الرأي
وكالیجیوال وكلودیوس ونیرون وغیرهم هم القرن الصغیر، مدلًال على ذلك بأن هؤالء القیاصرة مع ما لهم من سلطان 

. Ñنهم، لذا ُدعوا بالقرن الصغیرا الذي یحد من سلطsenateلكن یشاركهم في السلطة مجلس األشراف 
إن كانت الرؤى والنبوات قد هدفت نحو الكشف عن مجيء السیِّد المسیح لُیقیم ملكوته الروحي في القلوب، 

ُمحطًما الُعنف من القلب، فإن عدو الخیر ال یقف مكتوف الیدین بل ُیقاوم السیِّد. تتجلى هذه المقاومة في أبشع 
 أو إنسان الخطیة أو النبي الكذاب. هذا ما سبق أن تنبأ عنه دانیال ،صورها في آخر األیام حین یأتي ضد المسیح

النبي هنا تحت رمز "القرن الصغیر"، كما حدثنا عنه السیِّد المسیح بوضوح وصراحة في حدیثه عن نهایة األزمنة 
). 13 )، والقدیس یوحنا الرائي (رؤ8: 3 تس 2)، وأیًضا القدیس بولس (24 (مت

 تس 2؛ 24 ُیشیر القرن الصغیر هنا إلى ضد المسیح. وقد تحدث عنه العهد القدیم كما العهد الجدید (مت
 لیؤكد أنه وٕان كانت تعیش الكنیسة في ضیٍق شدیٍد خاصة في األیام األخیرة، لكن هناك ،)7؛ دا 13 ؛ رؤ2-8: 2

خطة إلهیة تنتهي بنصرة ملكوت اهللا. مهما قاوم إبلیس وكل جنوده، حتًما سیملك القدیسون مع اهللا، ال على أرض 
زائلة بل في السماویات. وقد جاء وصف ضد المسیح هنا مطابًقا لما ورد في العهد الجدید. 

أما سمات هذا القرن الصغیر فهي: 
]، 25]، یظهر فجأة، وُیحطم ممالك، وُیقیم لنفسه مملكة تقاوم كنیسة اهللا [8. صغیر وغامض وعنیف [أ

. ]28[بسببه یحدث فزع شدید 
)، یحمل قوة شیطانیة، یجعل نفسه إلًها. 9: 2 تس 2؛ 2: 13 ] قابل للموت (رؤ8ب. یقوم كملك آخر [

]. 24، 8ج. تبدأ قوته بالغلبة على ثالثة ملوك [
 له عیون كثیرة. ...د. ذكي ومخادع یعرف كیف یخطط

]. 8هـ. ُمجدف، یقاوم اهللا، له قدرة على الكالم [
]. 20و. منظره ُمثیر [

ز. مملكته زائلة، تدوم فقط زماًنا وزمانین ونصف زمان. یظن أنه ُیحطم مملكة اهللا وُیغیِّر األزمنة واألوقات 
]، كأنه ال یعلم عن وجود خطة إلهیة خفیة ُتحطم كل شرُّه. 25[

ح. سّر الغلبة علیه هو مجيء السیِّد المسیح:  
. المجيء األول: حیث حطم عمل إبلیس بصلیبه. 1
. المجيء الثاني: لیملك قدیسوه معه في السماء بعد تحطیم ضد المسیح. 2
. مجيء الرب في القلب لُیحطم مملكة الشّر في الداخل. 3

 : . القدیم األیام8

1 PL 25:671. 
2 John Calvin: A Commentary on Daniel, 1986, vol. 2, Oxford, p. 26. 
3 Ibid 27. 
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"ُكنت أرى أنه ُوضعت عروش وجلس القدیم األیام. 
لباسه أبیض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهیب نار، وبكراته نار متقدة. 

نهر نار جرى وخرج من قدامه. 
ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه. 

وُفتحت األسفار.  فجلس الّدیان 
ُكنت أنظر حینئذ من أجل صوت الكلمات العظیمة التي تكلم بها القرن. 

ُكنت أرى إلى أن ُقتل الحیوان، وهلك جسمه، ودفع لوقید النار. 
]. 12-9[ أما باقي الحیوانات فُنزع عنهم سلطانهم، ولكن ُأُعطوا طول حیاة إلى زماٍن ووقٍت "

 التي انتهت بمجيء السیِّد المسیح لیقیم مملكته على القلوب، ةبعد أن تحدث عن اإلمبراطوریات األربع
 الشرسة، فقد رأي اهللا األزلي الجالس على العرش وقد ألقى بعروش  إدانة هذه اإلمبراطوریاتتحدث عن

. ]12[طول حیاة إلى زمان ووقت" اإلمبراطوریات أیًضا ونزع عنها سلطانها، وٕان كان أعطاهم "
"، لیؤكد أنه لیس شيء من األحداث الماضیة تفلت من بین القدیم األیامیتحدث هنا عن اهللا كدیان، یدعوه "

عینیه. أنه الدیان األزلي، لكنه في طول أناته ینتظر الوقت المناسب. أنه منذ بدء خلقتنا یقدم لنا الفرص للتمتع 
بمراحمه، ومنذ سقوطنا یترقب رجوعنا إلیه، لكنه یأتي وقت یجلس فیه على عرش الدینونة لیحكم بالعدل والبرّ . 

" بالعبریة یعني "ُنزعت عروش" الملوك والعظماء لیجلس ملك الملوك "ُوضعت عروشیرى البعض تعبیر 
"، حیث یجلس اهللا وحوله السمائیُّون ُأقیمت عروشالذي وحده له أن یدین. غیر أن البعض یرى أن المعنى هنا "

 وكل جنوده. إبلیسیشاهدون الدینونة، ویتهلَّلون بنصرة المؤمنین وتحطیم 
ولعل العروش هنا ُتشیر إلى وعد السیِّد المسیح لتالمیذه إنهم سیدینون بني إسرائیل. فإن اهللا الكلي العدل 

ُیدین البشریة، ُیدین األبرار الغالبین األشرار الذین هم بال عذر، یوبخهم بّر العبید زمالئهم الذین عاشوا معهم في هذا 
العالم. 

الخ.)! وقد تحدث السیِّد المسیح  4-2: 1وصف اهللا الدیان هنا یطابق ما جاء عن السیِّد المسیح في الرؤیا (
). 46-31: 25 عن نفسه كدیان لألمم (مت

  كلما أسرع إنسان إلى النهایة یكون باألكثر وقوًرا، ویكون اهللا وحده هو األكبر منه، إذ هو األزلي القدیم األیام، هو
. Ïأقدم من كل شيء

 اإلسكندري أكلیمنضسالقدیس 

 إن كان الذي ُیحاكم بال شك سیكون بائًسا، إالَّ أن ذاك الذي ألجله یجلس اهللا (لیكافئه) فهو سعیدÐ  .

  یحل قضاء اهللا إلذالل الكبریاء. لهذا فإن الدولة الرومانیة ستهلك، ألنها هي القرن الذي ینطق بالكلمات
. Ñالمتعجرفة

1 Paed. 3:3. 
2 On Ps. hom.. 26. 
3 PL 25:669D. 
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القدیس جیروم 

 بدون شك هذه 10 :7 ألنه في دینونة اهللا التي یصفها دانیال نجده جالًسا، وُیشیر إلى الكتب التي ُفتحت (دا ،(
.  Ïاألسفار التي تحوي خطایا البشر. نحن بأنفسنا نكتب هذه المستندات التي ُتدیننا وذلك باألمور التي نرتكبها

العالمة أوریجینوس  
إننا نعلم أن اهللا ال یمكن أن ُیرى كما هو، لكنه ُیعلن ذاته حسبما نستطیع أن نراه، وبالطریقة التي فیها 

بنیاننا. هنا إذ ُتقدم الرؤیا الصراع بین مملكة السیِّد المسیح في قدیسیه ومملكة ضد المسیح، یظهر اهللا بلباٍس أبیض 
كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي. البیاض والنقاوة یرمزان إلى الحیاة السماویة التي بال دنس. وكأن سالحنا في 
المعركة هو تمتعنا بالحیاة السماویة الطاهرة. ارتفاع القلب إلى السماء، وانشغالنا باألبدیات، وطهارة نفوسنا هي 

أسلحتنا التي لحساب مملكة المسیح. 
أما الحدیث عن العرش الملتهب الناري والبكرات الناریة المتقدة، فتعني التزامنا أن تتحول أعماقنا إلى عرٍش 
روحٍي متقٍد بنار الحب اإللهي، فال یكون للخمول أو للتراخي موضع فینا، بل نكون كالشاروبیم الملتهبین بنار الروح. 
یخرج من أمامه نهر نار یجري متدفًقا، فیروي نفوسنا ال بالمیاه بل بالنار المقدسة، فتتحول أعماقنا إلى جنة 

النهر السماوي بنار  یهملتحمل ثمر الروح الناري. إن كان ضد المسیح مرهب ومخیف، فإن أوالد اهللا الذین یفیض ع
فائقة یصیرون مرِهبین، ال یقدر العدو أن یقف أمامهم! 

أخیًرا ُیعلن أنه یقف أمامه أعداد بال حصر، ألوف ألوف وربوات ربوات، یشتهون أن یخدموه. في اختصار 
یقف السمائیُّون ومعهم المؤمنون حاملین السمات التالیة:  

* الفكر السماوي والطهارة. 
* لهیب الحب والغیرة المتقدة. 

* نار القلب الجريء الذي ال یفشل وال یخزى. 
* یقفون في أعداٍد بال حصر. 

 أن سفر الحیاة أو الكتاب اإللهي ُیذكر بالمفرد كذاك الذي رآه القدیس یوحنا العالمة أوریجینوسیرى 
)، الكتاب الذي قال عنه موسى 7 :3 ؛5-1 :5 الالهوتي والذي مفتاحه في یدّي األسد الخارج من سبط یهوذا (رؤ

. بینما تستخدم صیغة الجمع )32 :32 خر(النبي: "واآلن إن غفرت خطیتهم، وٕاالَّ فامحني من كتابك الذي كتب" 
.  Ðبالنسبة لألسفار التي فیها ُتسجل الذین هم محفوظون للدینونة

  الكتب التي تكون مغلقة إلى ذلك الوقت تقدم حساًبا عن كل ما نصنعه، كل كلمة نطقنا بها وكل فكٍر، حتى كل
 البعض أنه توجد كتب حقیقیة في السماء تنقش ن)، كل ما ُیسجل في أسفار اهللا. یظ36 :12 كلمة بطالة (مت

فیها خطایانا. أظن أن هذه الكتب هي ضمائرنا التي سُتعلن في ذلك الیوم، وسیرى كل واحد ما قد فعله من أجل 
.  Ñنفسه

1 In Gen. hom. 13:4. 
2 Comm. on John, book 5,7. 
3 On On Ps. hom. 14. 
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القدیس جیروم 

  تكشف أمام الكل ضمائر الناس وأعمال األفراد التي ُتساهم في كل شخصیة، سواء كانت صالحة أو شریرة. أحد
هذه الكتب هو الكتاب الصالح الذي غالًبا ما نقرأه، أعني كتاب األحیاء. الكتاب اآلخر هو الكتاب الشریر الذي 

. )10: 12 رؤ(یمسك به المشتكي بیده، الذي هو منتقم وخبیث للغایة، نقرأ عنه في الرؤیا "المشتكي على االخوة" 
. Ï)13: 17 إر(هذا هو الكتاب األرضي الذي یقول عنه النبي: "في التراب یكتبون" 

القدیس جیروم 

 : . مثل ابن إنسان9
"ُكنت أرى في رؤى اللیل، 

وٕاذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القدیم األیام، فقربوه ُقدامه. 
فُأعطي ُسلطاًنا ومجًدا وملكوًتا لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة. 

]. 14-13[ ُسلطانه ُسلطان أبدي ما لن یزول، وملكوته ما ال ینقرض"
 مع الیهود أوضح العالمة ترتلیانیأتي لیملك إلى األبد، حیث یتمتع القدیسون بشركة المجد معه. في حوار 

أن دانیال سبق فتنبأ عن مجیئین للسیِّد المسیح، جاء أوًال كحجٍر صغیٍر یصدم تمثال الممالك الزمنیة وُیحطمها، جاء 
. Ðُمتجسًدا ُمخلًیا ذاته، وفي المجيء الثاني یأتي في مجده الملوكي السماوي على السحاب

  ،هو ابن اهللا، ربنا، إذ هو كلمة اآلب؛ وهو ابن اإلنسان، إذ ُولد حسب ناسوته من مریم، فنزل من الجنس البشري
.  Ñوهو كائن بشري إذ صار ابن اإلنسان

اؤس إیرینالقدیس 

  لقد ُأظهر كل سلطان ُأعطي بواسطة اآلب لالبن الذي ُعیِّن رًبا لكل ما في السماء وما على األرض وما تحت
). 10: 2 األرض ودیاًنا للجمیع (في

هو رب الذین في السماء ألنه كلمة اهللا المولود قبل الدهور؛ ورب الذین على األرض ألنه ُأحصي بین 
. Ò)، وقد غلب الموت بالموت19: 3 بط 1األموات كارًزا باإلنجیل لنفوس القدیسین (

القدیس هیبولیتس الروماني 

 : . تفسیر الرؤیا10
في البدایة اضطرب دانیال جًدا بخصوص هذه الرؤیا، فاقترب إلى واحد من الوقوف، غالًبا ما كان مالًكا، 

یطلب منه تفسیًرا لما یراه. لكن تمتع دانیال بالسالم بعدما أدرك أن هذه الممالك بالرغم مما تناله من سلطان ومع 
شراستها لكن ینتهي األمر بمملكة القدیسین في السماء التي یسبقها الضیقة العظیمة التي یسببها ضد المسیح. 

"أما أنا دانیال فحزنت روحي في وسط جسمي، وأفزعتني رؤى رأسي. 

1 PL 25:669D. 
2 Cf. An Answer to the Jews, 14. 
3 Adv. Haer. 3:19:3. 
4 Treatise on Christ and Antichrist, 26. 
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فاقتربت إلى واحٍد من الوقوف، وطلبت منه الحقیقة في كل هذا.  
فأخبرني وعرَّفني تفسیر األمور. 

هؤالء الحیوانات العظیمة التي هي أربعة هي أربعة ملوٍك یقومون على األرض. 
]. 18-15[ أما قدیسو العلّي فیأخذون المملكة ویمتلكون المملكة إلى األبد وٕالى أبد اآلبدین"

"ألوف ألوف رأى دانیال النبي كل جموع السمائیِّین یقفون أمام العرش یتأهبون لخدمته بفرح، إذ یقول: 
، األمر الذي ُیثیر فینا أن نجتمع مًعا على مثال السمائیِّین لخدمة )10 :7 دا(" تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه

اهللا. 
: [ونحن أیًضا إذ نجتمع مع بعضنا البعض باتفاق، نصرخ بغیرة كما من  الرومانيإكلیمنضس القدیس یقول

نا بالرب، ولنخضع إلرادته، وُندرك أن كل انفٍم واحٍد، لنصیر شركاء مواعیده العظیمة الممجدة]، [لیكن فخرنا واطمئن
 ].Ïجموع مالئكته یقفون حوله متأهبین لخدمة إرادته

 أن هذه الصورة تُثیر فینا االشتیاق للتشبه بالمالئكة خالل عمل المسیح القدیس غریغوریوس النیسيویرى 
الخالصي فینا، فیقول: [إننا نحیا مع المسیح كنتیجة لصلبنا معه، ونتمجد أیًضا معه ونملك معه. أما نتیجة حضورنا هللا 

فهي إننا نتغیر من رتبة الطبیعة البشریة والكرامة اإلنسانیة إلى تلك التي للمالئكة، وهكذا یقول دانیال "ألوف ألوف وقوف 
 ].Ðقدامه"

  یلیق جًدا بالذین هم بیض وبال غضن في الداخل أن یستخدموا ثیاًبا بیضاء وبسیطة. یقول دانیال بكل وضوح
. وتقول الرؤیا أن الرب نفسه ظهر ]9[ : "ُوضعت عروش وجلس القدیم األیام، لباسه أبیض كالثلج"وجالء

 رؤ(مرتدًیا ثوًبا كهذا، كما تقول: "رأیت نفوس الذین استشهدوا تحت المذبح وقد ُأعطیت لكل منهم ثوب أبیض" 
. Ñ. وٕان كان هناك ضرورة للبحث عن لون آخر فیكفي اللون الطبیعي للحق)11، 9: 6

القدیس أكلیمنضس اإلسكندري 

 : . مملكة ضد المسیح ومملكة القدیسین11
"حینئٍذ ُرمت الحقیقة من جهة الحیوان الرابع الذي كان ُمخالًفا لكلها، وهائًال جًدا، وأسنانه من حدید،  

وأظافره من نحاس، وقد أكل وسحق وداس الباقي برجلیه، وعن القرون العشرة التي برأسه وعن اآلخر الذي طلع 
فسقطت قدامه ثالثة وهذا القرن له عیون وفم ُمتكلِّم بعظائم ومنظره أشُد من ُرفقائه. 

"وُكنت أنظر وٕاذا هذا القرن ُیحارب القدیسین فغلبهم. 
]. 21-19[ حتى جاء القدیم األیام وُأعطي الّدین لقدیسي العلّي وبلغ الوقت فامتلك القدیسون المملكة"

اشتاق دانیال النبي أن یتعرف على حقیقة هذا الحیوان الغریب والمختلف عن بقیة الحیوانات لُیدرك سرُّه. لقد 
كرر وصفه بسبب دهشته، ولشعوره بخطورة دوره وعمله الجنوني القاتل. 

زمان  "إلىالملك اآلخر الذي یقدم بعد الملوك العشرة هو القرن الصغیر الذي ُیعرف بضد المسیح. هذا یملك 
 أن الزمان هنا معناه "سنة"،  القدیس جیروم، أو "زمان وزمانین ونصف زمان". في رأي]20[" وأزمنة ونصف زمان

1 1Cor. 34:7,5. 
2 On Virginity, ch. 24. 
3 Paed. 2:11. 
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 ].23-16[أي یملك ضد المسیح ثالث سنوات ونصف 

  سیثیر ضد المسیح حرًبا ضد القدیسین وسیغلبهم، ویمجد ذاته إلى مثل هذا العلو من العجرفة، محاوًال تغییر نفس
. Ïلًها، مخضًعا الذین لهإنوامیس اهللا والطقوس المقدسة أیًضا. سیرفع نفسه ضد كل ما ُیدعى 

  "جا(األربعة ممالك التي تحدث عنها قبًال هي ممالك أرضیة في سماتها. "كل ما هو من التراب إلى التراب یعود 
. أما القدیسون فإنهم سوف ال ینالون مملكة أرضیة، إنما سمائیة فقط. تًبا بالفكر التافه عن الملك )20: 3

 Ðاأللفي!
القدیس جیروم 

"فقال هكذا. أما الحیوان الرابع فتكون مملكة رابعة على األرض ُمخالفة لسائر الممالك، 
فتأُكل األرض ُكلها وتدوسها وتسحقها. 

والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك یقومون، 
ویقوم بعدها آخر، وهو ُمخالف األولین ویذل ثالثة ملوك. 

 العلّي، يویتكلَّم بكالم ضد العلّي، وُیبلى قدیس
ویُظن أنه ُیغیر األوقات والسُّنة، 

وُیسلِّمون لیده إلى زماٍن وأزمنٍة ونصف زمانٍ . 
فیجلس الّدین وینزعون عنه ُسلطانه لیفنوا ویبیدوا إلى المنتهى. 

 العليّ . يوالمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء ُتعطى لشعب قدیس
]. 27-22[ ملكوته ملكوت أبدي وجمیع السالطین إیاُه یعبدون ویطیعون"

 : . اضطراب دانیال12
"إلى هنا نهایة األمر. 

]. 28أما أنا دانیال فأفكاري أفزعتني كثیًرا، وتغیرت على هیئتي، وحفظت األمر في قلبي"[
. ]28[یعلن دانیال النبي عجزه عن إدراك التفسیر الكامل للرؤیا لهذا حفظ األمر في قلبه 

1 PL 25:671,671A. 
2 PL 25:671. 
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 7من وحّي دانیال 
ملكوت مجید وأبدي! 

  ،هوذا العالم كبحٍر مضطرٍب
تخرج منه وحوش مفترسة، 

تفترس وُتسیطر! 
لكن ملكوتك قادم حتًما! 

تملك في قدیسیك إلى األبد! 
ال على أرٍض زائلٍة، 

بل في سماء جدیدة خالدة! 

  !أنها الساعة األخیرة
أنت قادم حتًما لتملك! 

لكن ضد المسیح یدخل إلى ساحة المعركة، 
أنها معركة حاسمة، 
هي حیاة أو موت! 

لیمت الشّر، ولتبطل الظلمة، 
ولتِقْم ملكوت النور في داخلنا! 

  ،لیأِت ضّد المسیح
أنه عنیف للغایة وُمحطم للنفوس! 

لكنك أنت أقوى وأعظم. 
 لتحِم كنیستك، فقد بدأت نهایة األزمنة!
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 األصحاح الثامن

الكبش والتیس 
في السنة األخیرة من ُملك بیلشاصر حیث صارت نهایة مملكة بابل على األبواب، قدم اهللا له رؤیا جدیدة 

عن دمار ممالك قادمة، لكي ال یندهش عندما یرى بابل العظیمة تنهار أمامه. فقد ظن الكثیرون أن بیلشاصر 
سیسخر بكورش وداریوس، وأن مقاومتهما لبابل ال تستحق اهتمام بیلشاصر. لكن اهللا كشف أكثر من مرة لدانیال عن 

انهیار بابل ثم انهیار فارس فیما بعد. تمتع دانیال النبي برؤیا جدیدة تؤكد ما جاء بالرؤیا األولى وتشرحها بأكثر 
 Antiochus Epiphanesتفصیل، مع إبراز جوانب جدیدة خاصة بدور الشر العنیف الممثل في أنطیوخس أبیفانس 

القدیس (في العهد القدیم) وضد المسیح (في أواخر الدهر)، األمر الذي جعل دانیال یضعف جًدا ویتحیر. یقول 
. Ï" أن هذه الرؤیا بتفاصیلها هي "لبنیان المؤمنینهیبولیتس الروماني

. ]2-1[  . مقدمة عن الرؤیا1
. ]4-3[   . رؤیا الكبش2
. ]8-5[   . رؤیا التیس3
. ]14-9[   . القرن الصغیر4
. ]27-15  [. تفسیر الرؤیا5

 : . مقدمة عن الرؤیا1
تمت هذه الرؤیا قبل سقوط بابل بفترة قصیرة، إذ رأى دانیال النبي نفسه كمن هو في شوشان، عاصمة والیة 

عیالم، غرب فارس وشرق بابل وجنوب مادي.  
]. 1" [االبتداء"في السنة الثالثة من ُملك بیلشاصر الملك ظهر لّي أنا دانیال رؤیا بعد التي ظهرت لّي في 

ُوهب دانیال من قبل الرب أن یقف كما في برج مراقبة عاٍل، لیرى األمور البعیدة التي ال یراها غیره، والتي 
قد یظنها البعض أنها غیر منطقیة، بل وأحیاًنا مستحیلة. هذه العطیة ُتقدم للنفس األمینة التي ترتمي في حضن اهللا، 

فیرفعها كما بجناحي حمامة، لترى حتى ما هو وراء الزمن. 
) بقلیٍل، لهذا تجاهلت الرؤیا 5ُوهبت له هذه الرؤیا بعد عامین من الرؤیا السابقة، وذلك قبل سقوط بابل (دا 

 اإلمبراطوریة البابلیة وكشفت عن مملكة مادي وفارس (الكبش) التي ُتهاجمها مملكة المقدونیِّین (التیس).
"فرأیت في الرؤیا، 

وكان في رؤیاي وأنا في شوشان القصر الذي في والیة عیالم، 
]. 2[ ورأیت في الرؤیا وأنا عند نهر أوالي"

سوسا، وهي توصف في الكتاب المقدس بالحصن. احتلت مركًزا خاًصا، إذ كانت  أومدینة شوشان 
 میًال 250 عاصمة فارس؛ صارت فیما بعد تشارك بابل كعاصمة في أیام اإلمبراطوریة الفارسیة. تقع على بعد حوالي

شرقي بابل، ُتستخدم إحداهما في الشتاء واألخرى في الصیف، وقد صارت عاصمة لكورش. كان دانیال في القصر 

1 AN Frs., vol. 5, p. 179. 
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في بابل، لكنه إذ كان في الرؤیا شاهد نفسه كأنه عند نهر أوالي. ظن البعض أن دانیال كان في مدینة شوشان، لكن 
 أن یترك بابل ویقطن في شوشان التابعة لفارس، إنما رأى نفسه يهذا غیر مقبوٍل، ألنه لم یكن ممكًنا لدانیال المسب

هكذا في الرؤیا. ولعل اهللا سمح له بذلك لیطمئن أنه كما خدم شعبه خالل الحكم البابلي سیخدمه أیًضا خالل الحكم 
الفارسي. غالًبا لم یكن شوشان القصر فد ُبني بعد، ألنه لم تكن إمبراطوریة فارس قد ازدهرت بعد. 

 : . رؤیا الكبش2
في الرؤیا السابقة رأى دانیال أربعة حیوانات، أما هنا فینظر حیوانین، األول كبش له قرنان. 

إذ اقترب وقت انهیار بابل أمام فارس ومادي رأى دانیال هذه الرؤیا. رأى كبًشا واقًفا عند النهر له قرنان 
: [یعني بهذا الكبش الذي ینطح غرًبا وشماًال الروماني القدیس هیبولیتسعالیان، الواحد أعلى من اآلخر. یقول 

. ]Ïوجنوًبا داریوس ملك الفرس، الذي غلب كل األمم، إذ قیل "لم یقف حیوان قدامه"
"فرفعت عیني ورأیت، 

وٕاذا بكبٍش واقف عند النهر، 
وله قرنان، والقرنان عالیان، 

والواحد أعلى من اآلخر، واألعلى طالع أخیًرا. 
رأیت الكبش ینطح غرًبا وشماًال وجنوًبا، 

فلم یقف حیوان قدامه، 
وال ُمنقذ من یده، 

]. 4-3وفعل كمرضاته وعظم" [
إذ شعر دانیال النبي أنه مدعو لرؤیة أسرار إلهیة مستقبلیة، رفع عینیه لیرى. وكأن الرؤیا وٕان بدت أنها 
تخص ظهور مملكتْي فارس ومادي والیونان، لكنها في جوهرها تمس أبدیة المؤمنین وتمتعهم بما هو فوق الزمن. 

هكذا لیس لنا أن نتجاهل التاریخ الزمني، لكن إذ یرفع روح اهللا أعیننا نرى خطة اهللا الخفیة التي تعمل عبر التاریخ 
لیحملنا إلى ما وراء التاریخ. 

في دقة عجیبة ُشبهت مملكة فارس بالكبش ذي القرنین، واحد أعلى من اآلخر. ألن فارس صارت أعظم 
 (داریوس المادي)، وكان داریوس ضعیف Cyaxaresمن مادي. لقد تزوج كورش الفارسي ابنة خاله كیاكسارس 

الشخصیة جًدا بالنسبة لكورش، الذي فاق حماه جًدا، مع ذلك تركه شریًكا معه في الحكم، فتحققت النبوة حرفًیا.  
)، 5: 7هنا القرنان یقابالن جانبي الحیوان الثاني (الدب) في الرؤیا السابقة حیث ارتفع على جنٍب واحٍد (

ر المذكور في االصحاح الثاني. ویرمز نطاح Colossusكما یقابال كتفي التمثال العظیم المعدني   في حلم نبوخذنصَّ
الكبش إلى االنتصارات السریعة التي حققها الفارسیُّون. 

إذ ُشبه فارس بالكبش، ُشبه الملوك اآلخرون بالحیوانات، التي لم تستطع الوقوف أمامه، وال أن تفلت من 
یدیه.  

نه إذ كان ملك الفرس على رأس جیشه كان یرتدي رأس كبش على [إ :Marcellinus مارسیلینوسیقول 

1 Cf.  AN Frs., vol. 5, p. 179. 
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. ]Ïرأسه عوض التاج

 : . رؤیا التیس3
وبینما ُكنت متأمًال، "

إذا بتیس من المعز جاء من المغرب على وجه كل األرض، 
ولم یمس األرض، 

وللتیس قرن ُمعتبر بین عینیه. 
وجاء إلي الكبش صاحب القرنین الذي رأیته واقف عند النهر، 

]. 6-5وركض إلیه بشدة قوته" [
إذ ظهر الكبش بقوة وسلطان ینطح كل حیوان یلتقي به ظهر له عدو هو تیس ذو قرن معتبر بین عینیه. رآه 

كان التیس سریًعا جًدا حتى أن أقدامه لم تكن تمس األرض  النبي قادًما من الغرب، حیث تقع الیونان غرب فارس.
]. كان بجیشه أشبه بطائر یطیر في الهواء، أكثر منه قادًما على الَبّر أو خالل األسطول البحري. لقد ُشبه فارس 5[

بالكبش بالمقارنة بالمملكة الیونانیة التي ُشبهت بالتیس. فإن التیس أكثر رشاقة وسرعة حركة من الكبش. هكذا كان 
اإلسكندر األكبر أكثر سرعة في تحرُّكاته. 

. ]7[ضرب الكبش وكسر قرنیه وطرحه على األرض وداسه، ولم یكن للكبش ُمنقذ من یده 
"ورأیته قد وصل إلي جانب الكبش، 

فاستشاط علیه وضرب الكبش، وكسر قرنیه، 
فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، 

وطرحه على األرض وداسه، 
]. 7ولم یكن للكبش ُمنقذ من یده" [

 عاًما. هنا یظهر اهللا لنبِیه نصرة اإلسكندر الذي أخضع الشرق 200إنها رؤیا صادقة تحققت بعد أكثر من 
كله، حیث دخل في معارٍك كثیرة، لكنه یركز على فارس التي كانت مسیطرة على دوٍل كثیرٍة، والتي سبق فُشبهت 

بالكبش الذي ینطح في كل جهات المسكونة. 
رأى التیس قد وصل إلى الكبش، األمر الذي لم یكن أحد یتوقعه، إذ كانت المدن الكبرى محصنة، هذا مع 

ُبعد المسافة بین فارس والیونان. لكن اإلسكندر بلغ إلى فارس، وهزمها بقوة وبسرعة غیر متوقعة. لقد ُهزم داریوس في 
معركتین مثیرتین، ٌهزم في المعركة األولى، فحاول أن یجمع قواته من جدید، وبالفعل دخل معه في معركة ثانیة، لكن 

اتباعه خانوه وانتهت المعركة بقتله بواسطتهم. 
ن اإلسكندر ادعى بأنه ابن اإلله جوبتر آمون الذي كان ُیرمز إلیه بشكل تیس، وقد أیقول بعض المؤرخین 

ُاكتشفت صور تاریخیة ُتصور تیًسا بقرٍن واحٍد كرمز للجیوش الیونانیة القدیمة. 
فتعظم تیس المعز جًدا، "

ولما اعتز انكسر القرن العظیم، 

Ï 116 القس عبد المسیح بسیط، ص .
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]. 8وطلع عوًضا عنه أربعة قرون ُمعتبرة نحو ریاح السماء األربع" [
: [یقصد بالتیس من الماعز القادم من المغرب اإلسكندر المقدوني القادم القدیس هیبولیتس الرومانيیقول 

لقد أثار اإلسكندر حرًبا ضد داریوس وغلبه، وأقام نفسه سیِّدا على كل المملكة بعد أن هزمه هزیمة ... من الیونان
منكرة وحطم معسكره. بعد أن تمجد التیس انكسر قرنه العظیم، وطلع أربعة قرون تحته نحو ریاح السماء األربع. فإنه 

. ]Ïعندما أقام اإلسكندر نفسه سیدا على كل أرض الفرس وأخضع شعبها مات وانقسمت مملكته على أربعة رؤساء
عظم التیس جًدا، وفي عز عظمته حدث تغیُّر عجیب، فقد انكسر القرن المعتبر، وحّل موضعه أربعة قرون 

]. بموت اإلسكندر األكبر، انقسمت مملكته بین قواده األربعة إلى أربع 8معتبرة، تمتد نحو ریاح السماء األربع [
ممالك: مقدونیة، وتراقیا، وسوریا، ومصر. ولم یكون أحد منهم في قوته. اختلف المؤرخون بخصوص موته، فالبعض 
یرى أنه مات بسبب المرض، وآخرون یرون أنه مات مسموًما. قبل موته ُسئل عمن یخلفه، ففي كبریائه لم یَر أحًدا 

مستحًقا أن یخلفه، فقال: "اإلنسان الذي ُیحسب نفسه مستحًقا جًدا لهذه اإلمبراطوریة!" وكان له ابنان أحدهما من 
، لكنه لم یَر أحًدا منهم مستحًقا أن Aridaeus ابنة داریوس، وأیًضا كان له أخ ُیدعى أریداؤس Roxanaروكسانا 

یخلفه، كأنه ال یوجد في العالم كله من هو مثله. وٕاذ صار عاجًزا عن النطق نزع الخاتم من یده وأعطاه لبیردیكاس 
Perdiccas قائًدا. 15. بعد موته حدثت اضطرابات كثیرة وُقتل حوالي 

 بن انتیباتیر ملًكا على مقدونیة بعد قتل أولمبیاس والدة اإلسكندر، وأخته، Cassanderصار كاساندر 
وابنه، وزوجته روكسانا، وكثیر من أقربائه. وفقد القادة ثقتهم في بعضهم البعض، وخشي كل قائد من زمالئه، فقد ساد 

 عاًما من موته انقسمت المملكة إلى أربعة أقسام وهي: 15بینهم روح الغدر والخیانة. أخیًرا بعد 
 مع مدن Thrace، حیث ملك علیها كاساندر بن أنتیباتیر، وانضم إلیها بعض أجزاء من تراقیا مقدونیة. أ
الیونان. 

. Selecus Nicanor وبابیلونیا وكل ممالك الشرق، ملك علیها سلوقس نیقانور سوریاب. 
 Paphlagonia، حیث ضم فیریجیا وبافالجونیا Antigonus، ملك علیها أنتیجونس آسیا الصغرىج. 

 من القادة. 6 أو 5والمناطق األسیویة األخرى، وذلك بعد قتل 
. Lagos ملك علیها بطلیموس بن الغوس مصرد. 

] التي سادت العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب. 8هؤالء هم األربعة قرون المعتبرة [

 : . القرن الصغیر4
ومن واحد منها خرج قرن صغیر جًدا، "

نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر األراضي. 
وتعظم حتى إلى جند السموات، 

وطرح بعًضا من الجند والنجوم إلى األرض وداسهم. 
وحتى إلى رئیس الجند تعظم، 

وبه أُبطلت الُمحرقة الدائمة، وُهدم مسكن مقدسه. 

1 Cf.  AN Frs., vol. 5, p. 180. 
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وجعل جند على الُمحرقة الدائمة بالمعصیة، 
فطرح الحق على األرض وفعل ونجح. 

فسمعت قدوًسا واحًدا یتكلم، فقال قدوس واحد لُفالن الُمتكلِّم: 
إلى متى الرؤیا من جهة الُمحرقة الدائمة ومعصیة الخراب لبذل القدوس والجند مدوسین. 

].  14-9فقال ليّ : إلى ألفین وثالث مائة صباح ومساء فیتبرأ الُقدس" [
ما هو هذا القرن الصغیر إالَّ دجال العهد القدیم أنطیخوس أبیفانس، والذي یرمز أیًضا إلى ضد المسیح في 

أواخر الدهور. ُدعي بالقرن الصغیر لیس بمقارنته ببقیة الملوك في عهده، وٕانما ألنه لم یكن أحد یتوقع أنه یتولى 
الحكم بعد والده، لكنه استولى على الحكم بخبثه ودهائه. ملك أبیفانس على سوریا (مملكة الشمال لإلمبراطوریة 

. ُدعي )35-21 :11 دا(ق.م. تحدث عنه دانیال النبي بأكثر تفصیل في  175الیونانیة) وكان ذلك حوالي سنة 
أدنس إنسان في العهد القدیم، اضطهد الیهود. التقى بعد وفاة أخیه بالشعب، وتظاهر باللطف الشدید وخدعهم، فأقاموه 

]، وٕاالَّ تعرضوا للقتل. 11ملًكا، وذبح خنزیًرا ورش دمه على المذبح واألواني المقدسة، ومنع تقدیم الذبائح الیومیة [

  قام أنطیخوس المدعو أبیفانس من خط اإلسكندر، وٕاذ ملك على سوریا، وأخضع مصر تحت سلطانه صعد إلى
أورشلیم، ودخل الهیكل، واستولى على كل كنوز بیت الرب، والمنارة الذهبیة والمائدة والمذبح وصنع مذبحة عظیمة 

في األرض، كما ُكتب: "ُیداس المقدس باألقدام إلى ألٍف وثالثمائة صباح ومساء". لقد حدث أن المقدس بقي 
خراًبا كل هذه المدة - ثالث سنوات ونصف - فتمت األلف وثالثمائة یوًما. عندئذ ظهر یهوذا المكابي بعد موت 

والده متیاس وقاومه وحطم معسكر أنطوخیوس، وخلص المدینة وطهر المقدس وأصلحه بدقة حسبما ورد في 
الشریعة. 

. Ïلقد ُوصف هذا بوضوح في سفرّي المكابیِّین
القدیس هیبولیتس الروماني 

 Senate، أي نحو مصر، فقد أراد االستیالء على مصر، لكن مجلس الشیوخ ]9[" خرج نحو الجنوب"
 لكي یترك مصر، وبطریقته المملوءة خداًعا طلب من الرسول مهلة لكي یترك Pompiliusأرسل إلیه بومبیلیوس 

مصر، أما الرسول إذ كان ممسًكا بعصا صنع دائرة على األرض حوله وقال: "قبل أن تخرج من هذه الدائرة تعطیني 
إجابة وال تخدعني بالقول أنك تطلب مشورة المشیرین"، واضطر إلى ترك مصر. لكنه فیما بعد دخل في حرب ضد 

بطلیموس فیلوباتیر ملك مصر. 
، وقد حارب الثائرین ضده في فارس.  Ptolemais، إذ امتدت مملكته حتى بتولمایس ]9[  الشرقاتجه نحو
". وكما جاء في إرمیا "وأعطیِك كنعان، أي األراضي المجیدة، أو أرض الموعد "]9[" فخر األراضيثم إلى "

)؛ "وأعطیتهم هذه األرض التي حلفُت آلبائهم أن ُأعطیهم إیاها 19 :3 أرًضا شهیة میراث مجد أمجاد األمم" (إر
). ُدعَیت فخر األراضي أیًضا لوجود هیكل الرب المجید في یهوذا، وقد حارب 22: 32 أرض تفیض لبًنا وعسالً " (إر

أنطیوخس الیهود ودنس هیكلهم. 
  ویطرح بعًضا من الجند والنجوم إلى األرضیتعظم أنطیخوس (أو ضد المسیح) حتى على جند السماء

1 Cf. AN Frs., vol. 5., p. 180. 
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. هكذا ُیعلن اهللا لنبیِّه دانیال عن كنیسته أنها سماء، وأن المؤمنین هم جند المسیح وكواكبها. ]10[
وكما قاوم أنطیخوس المؤمنین - كنیسة العهد القدیم - وقتل كثیرین، هكذا سیبذل ضد المسیح كل جهده 
لُیحطم كواكب العهد الجدید. لهذا یقول السیِّد المسیح عن مجیئه األخیر: "متى جاء ابن اإلنسان ألعله یجد اإلیمان 

على األرض؟!" كما یقول عن ضد المسیح: "إن أمكن أن یضل حتى المختارین". 
]، أي رئیس الكهنة 11ال یقف األمر عند كواكب السماء أو جنودها، بل یتعظم العدو على رئیس الجند [

 رب الجنود، فقد Ï أنه یقصد برئیس الجند اهللا نفسهالقدیس جیرومالیهودي الذي اضطهده أنطیوخس أبیفانس. ویرى 
وقف أنطیوخس ضده، ولم یترك جزًء من الهیكل مقدًسا لعبادة اهللا الحّي، بل دّنس كل الهیكل وملحقاته. وٕاذ منع تقدیم 

 أن أنطیوخس فعل هذا القدیس جیروم، صار هیكل الرب كأنه غیر قائم. یقول endelekhismosالمحرقة الدائمة 
. هذا كله یحمل رمًزا لما سیفعله ضد المسیح الذي ُیقیم نفسه إلًها. Ðلیس بسبب شجاعته وٕانما بسبب خطایا الشعب

 طرح الحقوال یقف األمر عند مقاومة عبادة اهللا، وٕانما یمتد إلى إفساد التعالیم اإللهیة، إذ یقول عنه أنه "
. هكذا تربط الرؤیا بین العبادة والتعلیم السلیم. من جانب آخر فإن عدو الخیر یستطیع أن یطرح ]12[" على األرض

الحق على األرض، لكنه ال یقدر أن ینتزعه عن السماء. وكأن من یحیا في السماویات یحمل بجوار العبادة الروحیة 
الحق ذاته فیه. 

إذ ارتفع قلب دانیال إلى السماء رأى مالًكا (قدوًسا) یسأل مالًكا آخر، وٕان كان البعض یرون أنه یسأل كلمة 
)، لكن في حبهم للبشریة 10: 3 " فالمالئكة ال یعرفون كل األسرار (أف؟...إلى متى الرؤیا من جهة المحرقةاهللا: "

واشتیاقهم إلى كمال مجدهم یتساءلون عما یخص الكنیسة، ولعلهم خشوا أن تطول مدة الضیقة فیفقد المؤمنون إیمانهم 
وأكالیلهم.    

 :اختلف الدارسون في أمر هذا القرن الصغیر
. 7. یرى البعض أنه هو بعینه القرن الصغیر الوارد في االصحاح أ

 ُیشیر إلى ضد المسیح، 7ب. آخرون یمیِّزون بین االثنین، فیرون أن القرن الصغیر الوارد في االصحاح 
بینما المذكور هنا ُیشیر إلى أنطیوخس أبیفانیس الذي اعتبره البعض "ضد المسیح" لفترة العهد القدیم. 

ج. هناك رأي یوفق بین الرأیِّین السابقین وهو أن ما ورد هنا في االصحاح الثامن ُیشیر إلى أنطیوخس الذي 
بدوره ُیشیر إلى ضد المسیح، وكأن ما ورد في االصحاح السابع ُیشیر إلى ضد المسیح بصورة مباشرة، أما هذا 

االصحاح فهو ُیشیر إلیه بطریقة غیر مباشرة. 
 صباًحا ومساًء؛ لئال ُتفهم على أن الیوم هنا 2300 وهي  المدة الخاصة بتبرئة القدس أو تطهیره،أما عن

 سنوات وثالثة 6 أنها تعادل القدیس جیروم یوًما حقیقًیا. یرى 2300رمز لسنة یقول: "صباًحا ومساءً "، فیعني 
القدیس . بینما یرى Ñشهور، وهي تمثل المدة من بدء مقاومة أنطیوخس للعبادة حتى انتصر یهوذا المكابي علیه

)، حیث ُمنعت الذبیحتان الیومیتان 2÷2300 یوًما (1150 صباًحا ومساًء تعني 2300 أن هیبولیتس الروماني
(الصباحیة والمسائیة) أثناء االضطهاد، وهي ُتعادل  حوالي ثالث سنوات ونصف، حیث طهر یهوذا المكابي الهیكل 

1 PL 25:674. 
2 PL 25:674. 
3 PL 25:675C. 
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بعد تدنیسه بواسطة أنطیوخس. 
 شهور 4 سنوات و6 صباًحا ومساًء تؤكد أنها أیام حقیقیة، وهي تعادل 2300كثیر من المفسرین یرون أن 

 یوًما. هذه هي المدة الفعلیة 30 یوًما نبوًیا، والشهر 360 یوًما نبوًیا حیث أن السنة في الكتاب المقدس تعادل 20و
ق.م، أي من بدء معصیة الخراب، حیث تعین یاسون رئیس كهنة بالدسائس، وتعهد  71 أغسطس 5التي تبدأ من 

 وزنة فضة إذا صرح له بإنشاء محل لتعلیم شبان الیهود عادات الوثنیِّین وتسمیتهم 260الملك بأن یدفع له 
باألنطیوخیِّین، فأذن له بذلك. وبالفعل أدخل عادات الوثنیِّین بین قومه وتزیوا بزیِّهم، ولبسوا قبعاتهم، فازدرى الكهنة 
بهیكل اهللا وذبائحه، وانشغلوا باأللعاب الیونانیة، وفضلوها على كل شيء. وكما جاء في سفر المكابیِّین: "وفي تلك 
األیام خرج من إسرائیل أبناء ال خیر فیهم، فأغروا الكثیرین بقولهم: هلمُّوا نعقد عهًدا مع األمم التي حولنا، فإننا منذ 

 وارتّدوا عن العهد المقدس، واقترنوا باألمم، وباعوا ...انفصلنا عنهم لحقنا شرور كثیرة؛ فحسن الكالم في عیونهم
. فإذا ُحسبت نبوة دانیال من هذه الحادثة حتى إعادة العبادة إلى أصلها )15-11: 1 مك 1(أنفسهم لعمل الشرّ " 
 یوًما تماًما. بمعنى آخر ما ورد هنا تشمل المدة التي حّلت 2300 تكون المدة 165 دیسمبر 25وتطهیر المقدس في 

فیها كل الكوارث على الهیكل في أیام أنطیوخس إبیفاُنس من أول معصیة الخراب إلى انتهاء مدة أبطال المحرقة 
الدائمة، حیث خّلص یهوذا المكابي الیهود من أنطیوخس. 

أما األحداث المؤلمة التي تعرضت لها أورشلیم في ذلك الحین فهي:  
. تعیین یاسون رئیًسا للكهنة واشتراكه مع أنطیوخس في الرجاسات الوثنیة. أ

-20: 1 مل 1ب. هجوم أنطیوخس على أورشلیم ودخوله الهیكل ونهبه نفائس وتقدیم خنزیر على المذبح (
28 .(

ج. بعد سنتین إذ شاع خطأ خبر موته فتهلل الیهود، أرسل إلیهم أبولونیس أحد قواده، فنكَّل بالمدینة ثم 
). 14-11: 5 مك 2؛ 29: 2 مك 1أحرقها ودكَّ أسوارها وبنى بأطاللها قلعة منیعة على جبل مطل على الهیكل (

ق.م.  197) وكان ذلك في شهر یونیو 51: 44 مك 1د. منع رسمًیا تقدیم المحرقات والذبائح في الهیكل (
بخصوص ما حّل بالیهود على أیدي أنطیوخس إبیفاُنس نمیِّز بین مدتین رئیسیتین: 

 یوًما تضم كل األحداث السابقة، تبدأ بتولّیة یاسون رئیس كهنة وتنتهي بنصرة یهوذا المكابي. 2300. مدة أ
 یوًما، أو حوالي ثالث سنوات ونصف تبدأ بإزالة المحرقة الدائمة وٕاقامة تمثال جوبتر في 1290ب. مدة 

. Ïالهیكل وتدنیس المقدس بعد استیالء أنطیوخس على أورشلیم بواسطة قائده أبولونیس

 : . تفسیر الرؤیا5
وكان لما رأیت أنا دانیال الرؤیا، وطلبت المعنى،  "

إذ بشبه إنسان واقف ُقبالتي. 
وسمعت صوت إنسان بین أوالي، فنادى وقال: 

]. 16-15یا جبرائیل َفهِّم هذا الرجل الرؤیا" [
اشتهى دانیال النبي تفسیر الرؤیا بصورة أكمل، فقد عرف القلیل، لكن لنفعه ولنفع الكنیسة ككل اشتهى أن 

Ï الخ. 112، ص1982 المتنیح القس منسى یوحنا: كتاب حل مشاكل الكتاب المقدس 
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؛ غالًبا ما یكون كلمة اهللا قبل التجسد الذي له سلطان أن ]15[" "شبه إنسانیبحث عن المعنى، وقبل أن یسأل رأي 
]. وكأن اهللا الذي یعرف خفایا القلب، إذ یرى الداخل مشتاًقا 16یأمر رئیس المالئكة جبرائیل لكي یفسر له الرؤیا [

نحو الحق یقدمه له بفیٍض، ویطلب من خدامه السمائیِّین أن یكشفوا له بعض األسرار الخفیة. 
"فجاء إلى حیث وقفت، 

ولما جاء خفت وخررت على وجهي. 
فقال ليّ : افهم یا ابن آدم. 
إن الرؤیا لوقت المنتهى. 

على وجهي إلى األرض، ) في نوٍم عمیقٍ (وٕاذا كان یتكلم معي كنت ُمسبََّخا 
فلمسني وأوقفني على مقامي. 

وقال: هأنذا ُأعرفك ما یكون في آخر السخط. 
]. 19-17ألن لمیعاد االنتهاء" [

" بقوله: [إذ رأى حزقیال ودانیال وزكریا أنفسهم إنهم غالًبا ما كانوا ابن آدم دعوة دانیال " القدیس جیرومیبرر
في صحبة مالئكة، كانوا دائًما ُیذكرون بضعفهم حتى ال یرتفعوا بالكبریاء، ویظنوا إنهم یشاركون في طبیعة المالئكة 

. ]Ïأو كرامتهم. لذلك كانوا ُیدعون كأبناء البشر (أبناء آدم)، لیتحققوا إنهم لیسوا إالَّ كائنات بشریة
إذ اقترب رئیس المالئكة من دانیال سقط النبي في رعٍب . ولعل دانیال اكتشف خطورة الرؤیا، واهتمام اهللا 

بكشف أسرارها له عن طریق رئیس المالئكة، فاستقبل هذا التفسیر في خوٍف ومهابةٍ . وقد سجل لنا ذلك كي ال 
ننا كما حیاتنا للتعرف علیها بروح االجتهاد والجدیة. انستهین بالرؤیا أو نستخف بتفسیرها، بل یلزم أن تستعد أذه

، أي تخص المستقبل. هنا ربما یقصد إتمامها في أیام ]17["  "لوقت المنتهىأوضح المالك له أن هذه الرؤیا
أنتیخوس وباألكثر ُقبیل مجيء المسیح األخیر. أنه یؤكد أن الرؤیا ستتحقق حتًما وبالتمام، ولكن في الوقت المناسب 

والمحدد لها. 
أقامه رئیس المالئكة من نومه العمیق، لیتقد ذهنه بالمعرفة، وطمأنه، كما أكد له هالك هذا القرن الصغیر. 

). 12 قیل أن أنطیوخس قد مات شر میتة، حیث كان الدود یضرب في جسمه مثل هیرودس أغریباس األول (أع
وهكذا سُیضرب أیًضا ضد المسیح وتهلك مملكته. 

أما الكبش الذي رأیته ذا القرنین فهو ملوك مادي وفارس. "
 .والتیس العافي ملك الیونان، والقرن العظیم الذي بین عینیه هو الملك األول

وٕاذ انكسر وقام أربعة عوَضا عنه، 
فستقوم أربع ممالك من األمة ولكن لیس في قوته. 

وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي یقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحیل. 
وتعظم قوته، ولكن لیس بقوته. 

ُیهلك عجًبا وینجح ویفعل وُیبید العظماء وشعب القدیسین. 
بحذاقته ینجح، أیًضا المكر في یده، 

1 PL 25:677F. 
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ویتعظم بقلبه، وفي االطمئنان ُیهلك كثیرین، 
]. 25-22ویقوم على رئیس الرؤساء وبال ید ینكسر" [

سبق لنا شرح ما ورد في العبارات السابقة. هنا یؤكد رئیس المالئكة لدانیال معنى الكبش والتیس، نازًعا أدنى 
شك من جهة تفسیرهما. 

 أو فاهم الحیل، أي أنه ملك ذو وجٍه قاٍس ال یلین، كما یدعوه جافي الوجههنا یدعو أطیوخس ملًكا 
األحاجي، ألنه كان بارًعا في الخداع. 

، وقد تحقق ذلك عندما ]25[ بالسالم أو االطمئنان ُیهلك كثیرینتنبأ دانیال النبي عن أنطیخوس قائالً : أنه 
 رجًال إلى أورشلیم كإرسالیة سالم. وكان هؤالء الجنود یدخلون ویخرجون حتى اطمأن لهم 22000أرسل قائده ومعه 

الیهود، وكان الرجال ُیعاملون الشعب بلطف شدید، فلم یتشككوا في أمرهم. وفي یوم السبت إذ كان الیهود یعبدون في 
. Ïالهیكل صدرت األوامر بقتلهم جمیًعا، فُقتل اآلالف، وهكذا باالطمئنان أهلك كثیرین

]، وقد تم ذلك حین قاوم 25 [قیامه ضد رئیس الرؤساء وانكساره بغیر ید بشریةتنبأ أیًضا دانیال النبي عن 
 یوًما). قاومه 2300 سنوات (6نطیوخس أبیفانس اهللا نفسه، رئیس الرؤساء وملك الملوك. وبقي هكذا لمدة أكثر من أ

المكابیُّون، وعلى أیدیهم تطهَّر الهیكل وتحققت النصرة علیه. سمع أن الیهود تحت قیادة المكابیِّین قد أزالوا تمثال 
جوبتر أولیمبیاس من الهیكل الذي وضعه بنفسه هناك، فثار جًدا وجمع جیًشا ضخًما وقرر إبادة الجنس الیهودي 

تماًما، لكنه أصیب بألم حاٍد جًدا في أحشائه، ومات حاًال من شدة األلم، وهكذا هلك بسماٍح إلهي دون استخدام ید 
. Ðبشریة

فرؤیا المساء والصباح التي قیلت هي حق. "
أما أنت فاكُتم (اختم على) الرؤیا ألنها إلى أیام كثیرة. 

وأنا دانیال َضعفت ونحلت أیاًما، ثم ُقمت وباشرت أعمال الملك. 
]. 27-26وكنت متحیًِّرا من الرؤیا وال فاهم" [

 یعني أن الرؤیا هي حق بوجهها المظلم حیث ،]26[" فرؤیا المساء والصباح التي قیلت هي حقبقوله: "
الضیقة الشدیدة، ووجهها المشرق حیث ُیعلن اهللا عن نصرة شعبه. 

لم یحتمل دانیال الرؤیا فصار مریًضا غیر قادٍر على مفارقة الفراش وذلك إلى أیام. ولكنه كان مرتعًبا مما 
قام لیباشر أعمال الملك، [ :Ðالقدیس جیرومسیحل بالكنیسة سواء في عهد أنطیوخس أو ضد المسیح. لكنه كما یقول 

). 25: 20  (لوهللافیعطي ما لقیصر لقیصر وما هللا 
كنت متحیًِّرا من على أي األحوال لم ُیدرك دانیال كل أسرار الرؤیا، ومستقبل ختومها مع األزمنة، إذ یقول: "

 ].27[" الرؤیا وال فاهم

1 Boyd’s Bible Handbook, p. 309. 
2 Boyd’s Bible Hand book, p.309. 
3 PL 25:677F. 
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     دانیال سفر في األربع اإلمبراطوریات    
 

   8دانیال  7دانیال  2دانیال 
ق.م  626 لبابلیةا- أسد مجنح الرأس الذهبي 

 صدر وأذرع
 من الفضة

ق.م  539 مادي وفارسكبش دب 

 البطن والفخذان
 من النحاس

 الیونانیةتیس نمر 
البطالسة  تضم[

. والسلوقیُّون]
 [المكابیُّون]

 ق.م 330
 
 

 ق.م 167
ق.م 63 الرومانیة- حیوان مرعب  رجالن من حدید 

   ال شبیه له  وقدمان من الطین        
ق.م 70سقوط أورشلیم      
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 8من وحّي دانیال 
صرت متحیًِّرا وال فاهم! 

   ،رافق جبرائیل رئیس المالئكة نبیك دانیال
وقدم له تفسیًرا لبعض أسرارك، 

وها هو یصرخ بعد أن انحّل جسده في ضعفٍ : 
كنُت متحیًِّرا من الرؤیا وال فاهم! 

  ،لتكشف لّي أسرار حبك
فأرى التاریخ كله في قبضة یدیك، 

وأرى حیاتي كلها موضوع اهتمامك! 
هب لّي صحبة مالئكتك، 

لكن ذكرني بضعفي لئالَّ أتشامخ. 
اذكر إنيَّ ابن آدم الضعیف. 

بك أصیر قوًیا وفهیًما! 

  ،لتتعاقب الممالك القویة
ویظهر ضد المسیح، 

فأنت وحدك حصن الكنیسة وقوتها! 
لن تسمح له أن یملك إالَّ إلى زمن محدود! 

تنتهي مملكته، ویملك قدیسوك في السماء إلى األبد!  
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األصحاح التاسع 

 السبعون ُأسبوًعا
إذ كان دانیال یحمل في قلبه حبه لشعبه، بل ولكل البشریة، وهبه اهللا نعمة الحكمة والفهم مع النبوة. كشف 

للملوك أحالمهم وفسرها لهم، كما ُأعلن له عن رؤى تخص األحداث المستقبلیة الخاصة بالعالم كله. اآلن في 
شیخوخته، إذ الحظ أن اهللا سبق فوعد بالعودة من السبي بعد سبعین عاًما كما جاء في سفر إرمیا، بدأ یسأل بروح 

االتضاع عن هذا الوعد اإللهي، یطلب من اهللا الصفح عن خطایا شعبه، وتحقیق وعده معهم، فوهبه اهللا رؤیا السبعین 
أسبوًعا، یعلن له فیها لیس فقط عن عودة الشعب إلى أورشلیم، بل وعودة البشریة إلى األحضان اإللهیة، بتحدید موعد 

التجسد اإللهي وتقدیم ذبیحة المسیح الفریدة. 
جاءت هذه النبوة المسیحانیة تصحح مفاهیم الیهود، فإنهم إذ كانوا ینتظرون العودة من السبي إلقامة مملكة 
یهودیة مجیدة، أكد لهم أن كلمة اهللا المتجسد آٍت لُیقیم مملكته بذبیحة نفسه، فیهب المؤمنین مجًدا داخلًیا، ال مملكة 

زمنیة. 
. ]2-1[. دانیال دارس النبوات  1
. ]19-3[. دانیال رجل الصالة  2
. ]23-20[. استجابة الصالة  3
. ]27-24[. رؤیا السبعین أسبوًعا  4

 : . دانیال دارس النبوات1
]. 1"في السنة األولى لداریوس بن أحشویرش من نسل المادیِّین الذي ملك على مملكة الكلدانیِّین" [
تمت أحداث هذا األصحاح بعد سقوط بابل، في السنة األولى من حكم داریوس بن أحشویرش أو 

Astyages ق.م،  537 كما یدعوه المؤرخ زینوفون، أي تقریًبا في ذات التاریخ الذي لألصحاح السادس، حوالي سنة
قبل أن یسمح كورش للیهود بالعودة إلى أورشلیم بسنة. كان اسم أحشویرش شائًعا بین كثیر من ملوك مملكة فارس 

ومادي. 
" یعني أن داریوس لم یصر ملًكا ببسالته، إنما ُوهب له الُملك من آخر؛ أي made king الذي ُملكبالقول "

من كورش ابن أخته وزوج ابنته. 
"في السنة األولى من ُملكه، 

أنا دانیال فهمت من الكتب عدد السنین التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرمیا النبي لكمال سبعین سنة 
]. 2على خراب أورشلیم" [

 أي 2؛ 38 :31 ؛10 :29 ؛11-9: 25 یظهر دانیال لیس كنبي فحسب، لكنه أیًضا كدارٍس للنبوات (إر
)، یدرس كلمة اهللا والنبوات، ویمزج دراسته بالصالة، مقدًما ثالث صلوات كل یوم. لم تكن دراسته إلشباع لذة 21: 36

فكریة، أو كحب استطالٍع لیتعلم شیًئا جدیًدا، ولكن للتمتع بوعود اهللا. كان دانیال قد كبر في السن، وُأحیل على 
ق.م (حتى لحظات هذه الرؤیا)؛ أما  537ق.م إلى عام  606 عاًما في السبي منذ عام 69المعاش، قضى حوالي 

قلبه فلم یشْخ قط، وال اعتزل العمل اإللهي كرجل اهللا، بل مع الزمن كانت نفسه تمتلئ قوة ورجاًء في مواعید اهللا 
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الصادقة. لهذا التجأ دانیال إلى الكتاب المقدس، یجد فیه كنز هذه المواعید التي یتمسك بها. هذا وقد مزج دراسته 
للكتاب بحیاة النسك والصالة بروح االنسحاق أمام اهللا. 

" جاءت ُمعرَّفة في اللغة الكتب. یزعم بعض النقاد المتحررین أن كلمة "]2[" أنا دانیال فهمت من الكتب"
العبریة، وهذا یعني أن دانیال النبي كان یتحدث عن قانوٍن كامٍل ألسفار العهد القدیم، في حین أنهم یزعمون أن هذا 

القانون لم یتم إالَّ في القرن الثاني ق.م، وما یدعیه النقاد مبني على أفكار القرون الثالثة الماضیة وقد أثبتت الدراسات 
العلمیة واألبحاث بطالن هذه المزاعم:  

: لم یكتب األنبیاء أسفارهم لكي یخفوها حتى یأتي من یضعها في القانون كما توهم النقاد، وٕانما كان أوالً 
الشعب یحفظ ما جاء في أسفار األنبیاء قبل أن ُتكتب، ألن ما بها من إعالنات ُأعلنت على الشعب أوًال ثم ُدونت في 

أسفاٍر بالروح القدس بعد ذلك.  
: كانت هذه األسفار ُتجمع في الهیكل ومع األفراد، خاصة األنبیاء وعلماء الدین. وبالطبع فإن كل ما ثانًیا

سبق فُكتب قبل دانیال كان معه نسخة منه. كانت النسخة األصلیة توضع دائًما في الهیكل، كما ُوجدت نسخ عدیدة 
.  Ïفي المجامع التي ُأنشئت في السبي للعبادة الیهودیة وكبدیٍل مؤقت للهیكل

 : . دانیال رجل الصالة2
إذ فتح دانیال الكتاب المقدس واكتشف كنوز المواعید السمائیة أدرك أن التمتع بهذه الكنوز یحتاج إلى 

الصالة الممتزجة بالصوم مع االتضاع واالنسحاق. لقد كشف هذا السفر في أكثر من موضع عن شخصیة دانیال 
كرجل صالة. ُیالحظ في صالته هنا اآلتي: 

  الصالة كلقاء حّي مع اهللا:.أ
إذ یعلم أنه لم یكن هو أو شعبه مستعًدا روحًیا لتحقیق ما وعد به اهللا، التجأ إلى اهللا یعترف بخطایاه كما 

]. بهذا یعترف دانیال أنه ینتظر العمل اإللهي لیس عن استحقاٍق خاٍص به أو بالشعب، أي 14-3یعترف ببّر اهللا [
]. 18لیس عن برٍّ بشري [

"فوجهت وجهي إلى اهللا السیِّد، 
]. 3طالًبا بالصالة والتضرعات، بالصوم والمسح والرماد" [

الصالة بالنسبة لدانیال لیست عمًال روتینًیا أو واجًبا یلتزم به، إنما هي تمتع برؤیة وجه اهللا بعینْي القلب، إذ 
 حتى یدخل معه في حواٍر، بروح الحب واالتضاع. بهذا حقق ما قاله سلیمان الحكیم "وّجهت وجهي إلى اهللا"،یقول: 

یوم تدشین بیت الرب: "إذا أخطأوا إلیك، ألنه لیس إنسان ال یخطئ، وغضبت علیهم ودفعتهم أمام العدو، وسباهم 
سابوهم إلى أرض العدو، بعیدة أو قریبة، فإذا ردوا إلى قلوبهم في األرض التي ُیسبون إلیها، ورجعوا وتضرعوا إلیك 
في أرض سبیهم، قائلین: قد أخطأنا وعوِّجنا وأذنبنا، ورجعوا إلیك من كل قلوبهم، ومن كل أنفسهم في أرض أعدائهم 
الذین سبوهم، وصلُّوا إلیك نحو أرضهم التي أعطیت آلبائهم، نحو المدینة التي اخترت، والبیت الذي بنیت السمك، 

. )48-46: 8 مل 1(" ...فاسمع في السماء
:  لم ینقص دانیال اإلیمان أن اهللا ُیحقق مواعیده.ب

Ï 62 القس عبد المسیح بسیط أبو الخیر: إعجاز الوحي والنبوة في سفر دانیال، ص .
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  سأل دانیال اهللا بمسٍح ورماٍد لكي یحقق وعده، لیس ألن دانیال كان ینقصه اإلیمان بخصوص ما سیحدث في
. Ïالمستقبل، بل باألحرى أراد أن یتجنب خطر الشعور باألمان الذي یولد المباالة، والآلمباالة تولد عصیاًنا هللا

 القدِّیس جیروم
. فإن كان یعترف بخطایاه هو ]20، 4[  "الرب إلهي" فیدعو: الشعور بالعالقة الشخصیة مع اهللا،.ج

 وشعبه، لكنه یتقدم هللا ال في رعٍب، بل في ثقة ویقین باهللا صدیقه الشخصي والمنتسب إلیه، واهب الوعود الصادقة.
"وصلیت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: 

أیُّها الرب اإلله العظیم المهوب، 
]. 4حافظ العهد والرحمة لمحبیه وحافظي وصایاه" [

 بمعنى: أنت مخوف للذین یستخفون بوصایاك أیها الرب اإلله القدیر المهوب..."وصلیت إلیك ،"Ð .
القدِّیس جیروم 

ُیقدم لنا دانیال   فال یلقي باللوم علیهم وحدهم، بل وعلى نفسه معهم. الشعور بمشاركته شعبه خطایاه،.د
النبي مادة صالته واعترافه، وهو یمزج بینهما، إذ یعترف في اتضاٍع بعظمة اهللا المهوب ومراحمه كما یعترف بخطایاه 

هو وشعبه. یبدأ صالته باالعتراف بمجد اهللا وعنایته الفائقة بشعبه. 
لقد عرف دانیال أن اهللا ُیتمم مواعیده لحافظي وصایاه. هذا ویربط الكتاب المقدس بین العهد اإللهي والمراحم 
اإللهیة، إذ أقام العهد معتمًدا على مراحمه. عبر كل العصور یشعر المؤمن أن اهللا أمین في مواعیده وصادق ورحوم، 

إنما یلیق بالمؤمن أن یعد نفسه للتمتع بالمواعید اإللهیة والمراحم. وذلك بإعالن إیمانه وثقته في اهللا مع توبته عن 
، "ولكن اهللا )9: 1 كو 1( هو اهللا الذي به ُدعیتم إلى شركة ابنه یسوع المسیح ربنا" أمینخطایاه. یقول الرسول: "

 هو الرب الذي سیثبتكم ویحفظكم من أمین. ")13: 10 كو 1(الذي ال یدعكم ُتجربون فوق ما تستطیعون" أمین 
. )3 :3 تس 2(الشریر" 

"أخطأنا وأِثمنا وعملنا الشّر، 
]. 5وتمرَّدنا، وِحدنا عن وصایاك وعن أحكامك" [

إذ یستمر النبي في االعتراف بخطایاه ُیعلن أن ما حّل به وبشعبه إنما بسبب خطایاهم، فالسبّي هو تأدیب 
عادل بسبب العصیان. لیس من حقهم التذمُّر على وحشیة العدو الذي سباهم وما لحق بهم من أضراٍر مادیة وعاٍر 

: [كان یتطلع إلى خطایا الشعب كما لو القدِّیس جیروموخزي. هذا وكثیًرا ما ینسب خطایا الشعب إلیه، وكما یقول 
. ]Ñكان قد ارتكبها هو شخصًیا على أساس أنه واحد منهم، كما نقرأ هكذا عن الرسول في الرسالة إلى أهل رومیة

إذ نقترب إلى اهللا بالصالة مع االعتراف ال نظن أننا ننال شیًئا بصلواتنا، لكننا كمجرمین في حقه نسترضیه 
ه ومراحمه وبره. ببإیماننا بح

استخدم دانیال النبي أكثر من تعبیر في اعترافه بالخطایا، منها: 

، ولعلها ترتبط بكلمة "شیطان"، ألن طبیعة الشیطان بعد سقوطه هو أن ُیخطئ في حق اهللا. chetanuأخطأنا  •

1 PL 25:678. 
2 PL 25:678. 
3 PL 25:678-679. 
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ونحن إذ نخطئ، نرفض أبوة اهللا، لنعلن البنوة للشیطان. وكما قال السیِّد المسیح للیهود المخطئین: "أنتم من أب 
. )44: 8 یو(هو إبلیس، وشهوات أبیكم تریدون أن تعملوا" 

أِثمنا، أي ارتكبنا اإلثم أو الظلم.  •

عملنا الشّر، صار سلوكنا غیر الئق.  •

، والتمرد أشر من الخطیة، ألن فیه تحدي لوصیة اهللا وأحكامه. ففي التمرد رفض للنور اإللهي reshegnتمردنا  •
، وقبول للظلمة عن معرفة وبإرادة، )105: 119 مز(المقدم لنا، كقول المرتل: "سراج لرجلي كالمك ونور لسبیلي" 

ولیس عن ضعٍف أو جهلٍ . 
وما سمعنا من عبیدك األنبیاء، 

]. 6الذین باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب األرض" [
لم ُیقدم النبي تبریًرا للخطأ، بل على العكس یبرر تأدیب اهللا الذي حذرهم عن طریق أنبیائه. هذا وقد اشترك 
الكل في الخطأ، سواء على مستوى القیادات المدنیة أو الدینیة أو على المستوى الشعبي، فقد اندفع الكل نحو الشّر 

 بصورة جماعیة.
"لك یا سیِّد البرّ . 

أما لنا فخْزي الوجوه، كما هو الیوم. 
لرجال یهوذا ولسكان أورشلیم ولكل إسرائیل، القریبین والبعیدین، في كل األراضي التي طردتهم إلیها من 

]. 7[ أجل خیانتهم التي خانوك إیاَّها"
إن كانوا قد سقطوا تحت الغضب اإللهي، ففي غضبه هو بار، أما هم فیلیق بهم خْزي الوجوه، أي السقوط 

بوجوههم أمامه معترفین بخطأهم. وكما یقول الرسول: "لیكن اهللا صادًقا، وكل إنساٍن كاذًبا، كما هو مكتوب لكي تتبرر 
. ال نستطیع أن نمجد اهللا، خاصة ونحن ساقطون تحت التأدیب ما لم )4: 3 رو(في كالمك، وتغلب متى حوكمت" 

نكتشف خطایانا ونعترف بها وندرك حكمته من تأدیبنا. 
هؤالء   یهوذا وٕاسرائیل، حیث ُسبي إسرائیل منذ زمن بعید وتشتتوا أكثر من یهوذا.بالقریبین والبعیدینیقصد 

 الَّ یرفعوا وجوههم، بل في خزي یعترفون للرب.أطردوا من أراضیهم بسبب الخیانة، لذا الق بهم 
"یا سیِّد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا وآلبائنا، 

أخطأنا إلیك. 
]. 9-8للرب إلهنا المراحم والمغفرة، ألننا تمردنا علیه" [

یعود فُیكمل النبي اعترافه أمام اهللا عن نفسه وعن الشعب بقیاداته. حًقا لقد استحق الكل خاصة الملوك 
والعظماء واآلباء خْزي الوجوه. وكما جاء في إشعیاء: "كل الرأس مریض، وكل القلب سقیم. من أسفل القدم إلى 

 .)6: 1 إش(الرأس، ولیس فیه صحة، بل ُجرح وٕاحباط وضربة طریة لم ُتعصر ولم ُتعصب ولم ُتلین بالزیت" 
وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه، 

التي جعلها أمامنا عن ید عبیده األنبیاء. 
وكل إسرائیل قد تعدى على شریعتك، 
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وحادوا لئالَّ یسمعوا صوتك، 
فسكبت علینا اللعنة والحلف المكتوب في شریعة موسى عبد اهللا، 

]. 11-10[ ألننا أخطأنا إلیه"
ارتكب إسرائیل خطأین خطیرین:  

. عدم الطاعة لشریعة اهللا التي ُأعلنت لهم، والتي صارت بین أیدیهم. لیس فیها شيء غامض أو موضع أ
شٍك، فقد أعلن اهللا عن بّره وٕارادته ووصایاه بكل وضوح خالل شرائعه. هذا یجعل الشعب مستحًقا لعقوبة مضاعفة. 

]. 6ب. لم ینصتوا لصوت األنبیاء الذین حذروهم [
لم یحاول دانیال أن یبرر خطأ الشعب، بل أكد أمانة اهللا في مواعیده وعدم تقصیره من جهة شعبه. مرة 

أخرى یؤكد أن التعدي كان جماعی�ا. انسكبت اللعنة على الشعب بكل فئاته كفیضان ال یمكن الهروب منه. یستخدم 
وهي تستخدم في صهر المعادن وسكبها على أجسام المجرمین، هكذا كانت إحساسات " tittach"سكبت هنا كلمة 

المسبیِّین من جهة مرارة السبي والحرمان من بالدهم وهیكلهم وحریتهم. وهكذا كانت نفوسهم ُمّرة من جهة تأدیبات اهللا 
لهم. لكن اهللا سبق فحذرهم، باسًطا یدیه إلیهم منذ أجیال طویلة، بل منذ نشأة هذا الشعب في أیام موسى القائد األول 

  ].11لهم. أنهم بال عذر! هذا وقد حسب النبي كل خطیة مهما كان دافعها موجهة ضد اهللا نفسه [
، بمعنى ال )LXX 11("وسكبت علینا (اللعنة) قطرة قطرة"  على هذه العبارة قائالً : [ القدِّیس جیرومیعلق

تسكب علینا كل غضبك، ألننا ال نقدر أن نحتمله، بل تسكب مجرد قطرة من غضبك لكي نعود إلیك عندما نسقط في 
. ]Ïشبكتك

"وقد أقام كلماته التي تكلم بها علینا، 
وعلى قضاتنا الذین قضوا لنا، 

لیجلب علینا شًرا عظیًما، 
]. 12ما لم ُیْجَر تحت السموات كلها كما ُأْجِرَي على أورشلیم" [

كأن ما حّل بالشعب من تأدیبات إنما هو تثبیت لما سبق أن أنبأ به على لسان موسى النبي منذ زمن بعید. 
لقد سبق فحذر لیس فقط عامة الشعب، ولكن حتى الذین وهبهم حق القضاء؛ فإنه لیس أحد فوق القانون اإللهي. لیس 

لجسٍد أن یفتخر أمام اهللا، وال یعفیه مركزه المدني أو الدیني من التأدیب اإللهي. لقد نال القادة سلطاًنا من اهللا، لكن 
في حدود ناموسه وٕارادته. السلطان الممنوح من اهللا ال یتستر على خطایاهم، وال یحمیهم من التأدیب. 

لقد امتدت فترة السبي إلى سبعین عاًما، لكن لم یتحرك الشعب بالتوبة، وال رجعوا عن آثامهم وقبلوا الحق 
اإللهي. 

لقد اختار الرب أورشلیم مدینة مقدسة له، لكنها إذ أخطأت وعصت وأصرت على عدم التوبة، صار تأدیبها 
 ].12عظیًما، لم ُیسمع عنه من قبل في كل المسكونة [

"كما ُكتب في شریعة موسى قد جاء علینا كل هذا الشّر، 
ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا، 
]. 13لنرجع من آثامنا، ونفطن بحقِّك" [

1 PL 25:679. 
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یعترف دانیال النبي أن تأدیب الرب حّل بهم، ومع هذا لم ینتفعوا من هذا التأدیب، لألسباب التالیة: 
. لم یتضرعوا إلى وجه الرب. حًقا لقد مارسوا صلوات كثیرة، سواء الذین بقوا في مدن إسرائیل ویهوذا أو أ

الذین ُسبوا؛ مارس الكهنة والقادة والشعب صلوات جماعیة وفردیة وعائلیة، لكنها في عینْي اهللا ال ُتحسب تضرًعا إلى 
وجه الرب. مارسوا الشكلیات الظاهرة في ریاء، أما قلوبهم فلم ترتفع نحو السماء، وال دخلت في حواٍر حيٍّ مع اهللا. لم 

، وال عن حیاة توبة صادقة. يٍّ تصدر صلواتهم عن إیماٍن ح
ب. لم یرجعوا عن آثامهم؛ األمر الذي حرمهم من اللقاء مع القدوس، وحجب صلواتهم عنه. 

ج. لم یفطنوا بحق اهللا، إذ سلكوا بحكمة بشریة زمنیة، واستهانوا بالحكمة اإللهیة. لم تدفعهم سیاط التأدیب 
 یربط بین الحیاة المقدسة واإلیمان .]13لنرجع من آثامنا، ونفطن بحقِّك" [إلى الحكمة، بل بقوا في غباوتهم. بقوله: "

: [لتحسب حق اهللا القدِّیس جیرومالمستقیم أو الحق اإللهي؛ كما یربط بین السلوك الشریر واالنحراف عن الحق. یقول 
. ]Ïمعادًال للرجوع عن الشر

یربط النبي الصالة أو التضرع إلى وجه الرب بالرجوع عن اإلثم مع التمتع بالحكمة اإللهیة النابعة عن الحق 
اإللهي. 

"فسهر الرب على الشّر وجلبه علینا، 
ألن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها، 

]. 14إذ لم نسمع صوته" [
 الرب؛ ُیستخدم هذا الفعل لیعني یقظة الذهن واالهتمام بكل شيء، لهذا ُیستخدم بالنسبة seked" سهر"

للحراس الذین یسهرون لیل نهار في یقظة لحراسة المدن. ُیستخدم هنا لُیعلن أن ما حدث من كوارث لم یأِت مصادفة، 
لكن اهللا الحارس للنفس والمهتم بخالصها یسمح بحكمته أن تحل الضیقة أو ما نظنه شًرا. لقد أطال أناته إلى أجیال 

طویلة، وفي الوقت المناسب سمح بالسبي لبنیان شعبه بالتأدیب، حتى وٕان بدى قاسًیا. 
 خ على خطایانا، یسهر اهللا علینا، ویفتقدنا بالتأدیب. لكن عندما یتركنا اهللا وحدنا وال نعاني من التأدیب بكلما ُنو

نكون غیر أهٍل لتوبیخ الرب، لهذا قیل أنه ینام. حسًنا نقرأ في المزامیر: "یقوم الرب كمن هو نائم، كالثامل من 
. Ð )78مز (الخمر"  

القدِّیس جیروم 
أكد دانیال في كل السفر خطورة االعتقاد بأن ما یحّل بنا من ضیق جاء عارًضا نتیجة أحداث ُجزافیة. فإنه 

ال یوجد ما ُیدعى بالحظ، إنما تسیر كل األمور خالل یّد اهللا ضابط الكل، وٕاالَّ نكون قد سلبنا اهللا عنایته الفائقة 
بخلیقته، وأسأنا إلى قدرته وعدله. 

"، المهتم بنا، یلیق بنا أن نسمع صوته؛ أي نفهم خطته، الرب إلهناإنه في وسط ضیقتنا یود تأكید أنه "
وننصت إلى تعالیمه، لیس فقط خالل الوصایا، بل وخالل التأدیب واأللم! أنه یدخل بنا إلى مدرسة التأدیب ویكشف 

 لنا عن فلسفة األلم!
"واآلن أیها السیِّد إلهنا، 

1 PL 25:679. 
2 PL 25:679 A,B. 
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الذي أخَرْجت شعبك من أرض مصر بیٍد قویة، 
وجعلت لنفسك اسًما كما هو هذا الیوم، 

]. 15قد أخطأنا، عملنا شًرا [
إذ اعترف دانیال النبي عن خطایاه وخطایا شعبه، كما اعترف أنه بعدٍل سقطوا تحت التأدیب، یعلن عن 
ثقته في اهللا مخلص شعبه، إذ حمل خبرة الخالص حین أخرج الشعب من أرض مصر بیٍد قویة، اآلن یستطیع أن 
یخرج بهم من بابل، لكي یتمجد اسمه القدوس. آمن دانیال النبي أن اهللا الذي عمل في القدیم ال یزال یعمل اآلن. 

"یا سیِّد حسب كل رحمتك، 
اصرف ُسخطك وغضبك عن مدینتك أورشلیم جبل ُقدسك، 

]. 16إذ لخطایانا وآلثام آبائنا صارت أورشلیم وشعبك عاًرا عند جمیع الذي حولنا" [
إن كانت خطایانا عظیمة وشرورنا كثیرة ونستحق الموت مئات المرات، لكن مراحمك أیًضا غیر محصاة، 

" رحمتك. كللذا نطلب "
إذ ندخل بجرأة أمام عرش رحمتك، تصرف غضبك عن مدینتك التي نعتز بها، وعن جبل قدسك الذي 

اخترته لنتقدس نحن فیه، إذ علیه ُنقدم لك الذبائح المرضیة أمامك.  
فاسمع اآلن یا إلهنا صالة عبدك وتضرعاته، 

]. 17وأضيء بوجهك على مْقِدسك الخرب من أجل السیِّد" [
لم یطلب من اهللا أن  كأنه یقول له: قدم لنا الدلیل على مصالحتك لنا بإشراق نور وجهك علینا، فنضيء بك.

یسمح لهم ببناء الهیكل الذي ُخرب، وٕانما أن یشرق بنوره على الهیكل، فإنه لیس بالحجارة ُیبنى بیت الرب، بل بسكناه 
فیه ورضاه على شعبه. 

یختم الصالة بطلب تدخل اهللا السریع لیس عن شعور باالستحقاق وٕانما من أجل نعمة اهللا. لم یطلب من اهللا 
الرحمة من أجل ذاته، وال من أجل إسرائیل، وٕانما من أجل اهللا نفسه، لكي یتمجد اسمه، إذ یرى األمم عجائبه معهم. 

لم یجد دانیال ما ُیقدمه هللا لیبرر التمتع بمراحمه، إنما یجد في اهللا المحب إمكانیة العطاء بسخاء. 

]، ومتسعة وتغفر كل خطایانا وعصیاننا. 18 فمراحم اهللا عظیمة [...]16"كل رحمة اهللا" [ •

، فقد صارت في عٍار بسبب خطایانا، لكنها هي مدینة اهللا وجبل قدسه. ]16"من أجل مدینة اهللا جبل قدسه" [ •
هنا تظهر إحساسات الرسول بالحرمان الشدید والمرارة، ألن مدینة اهللا والهیكل المقدس یحتالن قلبه، وقد ُحرم 

منهما. 

أي من أجل اهللا نفسه.  ،]17"من أجل السیِّد" [ •

الذي دعَي على الشعب وعلى المدینة.  "من أجل اسمه"  •
"أمل ُأذنك یا إلهي، واسمع، 

افتح عینیك وانظر ُخربنا والمدینة التي ُدعي اسمك علیها، 
ألنه ال ألجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، 

بل ألجل مراحمك العظیمة. 
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صغ وِاصنع. اِ یا سیِّد اسمع، یا سیِّد اغفر، یا سیِّد 
ر من أجل نفسك یا إلهي،  ال ُتَؤخِّ

]. 19-18ألن اسمك ُدعَي على مدینتك وعلى شعبك" [
ال یطلب من اهللا أن یستمع إلیه وینظر إلى الخراب الذي حّل بالمدینة، إنما یطلب أن یمیل اهللا بأذنه إلیه، 

وأن یفتح عینیه لیرى. فإننا إذ نخطئ نشعر كأن اهللا یتجاهلنا تماًما، یبتعد بأذنیه كي ال یسمع، ویغمض عینیه لكي ال 
یرى. بقوله هذا كأنه یقول: "ُنریدك قبل أن تسمع وترى أن تلتصق بنا. نراك تمیل بأذنیك كأٍب ینحني نحو طفله، 

ندما ع: [القدِّیس جیرومویفتح عینیه بالحب فتستریح نفوسنا. ُنریدك أنت! لتقترب إلینا، فإننا في حاجة إلیك". ویقول 
. ]Ïیحول وجهه نظهر غیر أهٍل الهتمام عینیه أو أذنیه

شعر الشعب طوال فترة السبي كأن اهللا قد تركهم، ولم یعد یسمع لهم وال یصغي وال یعمل لحسابهم، اآلن 
یطلب دانیال باسم الشعب أن یغفر دون تأجیل، فإنهم یطلبون التمتع بصالحه ومراحمه. 

هكذا قدم دانیال هللا مبررات لكي یرحم شعبه، متشبًها بموسى الذي كان یشفع في الشعب. لم یبرر دانیال 
نفسه، لكنه شعر بالمسئولیة كعضٍو في هذه الجماعة، وأن له دوره اإلیجابي الذي یلتزم به. حًقا لم یذكر الكتاب شیًئا 

اعترف عن خطایا شخصیة ارتكبها دانیال، لكن هذا ال یمنعه من التوبة مع الشعب بشكل جماعي، إذ یقول: "
. ]20[" بخطیتي وخطیة شعبي

 :بالبركات التالیةإذ كان دانیال النبي رجل صالة تمتع 
). هكذا تمتع دانیال بذاك الذي هو 9-5 :10 ؛15 :8 ؛13: 7. ظهور ابن اإلنسان له أكثر من مرة (أ

مشتهى األمم.  
ب. انفراد دانیال برؤى سماویة فائقة، إذ یقول: "فرأیت أنا دانیال الرؤیا وحدي، والرجال الذین كانوا معي لم 

. )8-7 :10 (ا، فبقیت وحدي ورأیت هذه الرؤیا العظیمة"ئویروا الرؤیا، لكن وقع علیهم ارتعاد عظیم، فهربوا لیختب
ج. تمتع بصحبة رئیس المالئكة جبرائیل الذي سأله ابن اإلنسان أن ُیفسر له الرؤى وُیفهمه أسرار مجیئه 

یه (1 :11 ؛21 :9 ؛16: 8األول واألخیر وعمله الخالصي ( ). 19: 10)، كما كان یقوِّ
). المعنى الحرفي "الرجل الذي یشتهیه اهللا ویسّر 19 :10 ؛23: 9د. ُدعي بالرجل المحبوب جًدا من اهللا (

به". 

 : . استجابة الصالة3
"وبینما أنا أتكلم وُأصلي وأعترف بخطیتي وخطیة شعبي إسرائیل، 

]. 20وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل ُقدس إلهي" [
 یقتبس هذه اآلیة في حدیثه ضد أتباع بیالجیوس وكالستوس القدِّیس أغسطینوسكثیًرا ما كان 

Coelestius الذین كانوا یعتمدون على العمل البشري، ویتجاهلون النعمة اإللهیة وطلب المراحم اإللهیة. كان 
 یؤكد دائًما أنه ال یوجد في العالم إنسان واحد بار ال یحتاج إلى مراحم اهللا. إن كان دانیال الذي القدِّیس أغسطینوس

لم یذكر عنه الكتاب المقدس خطیة ما ارتكبها، وشهد له حزقیال أنه أحد ثالثة أفراد في العالم مشهود لهم "أیوب ونوح 
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، قد ألقى بنفسه في قطیع الخطاة، طالًبا باتضاع وانسحاق مغفرة خطایاه، فماذا یكون حالنا )14 :14 حز(ودانیال" 
نحن؟! لقد طالب السیِّد المسیح جمیع تالمیذه أن یطلبوا في كل یوم مغفرة الخطایا أكثر من مرة خالل الصالة 

الربانیة، فمن یظن أنه بار وغیر محتاج إلى المغفرة إنما یفصل نفسه عن مدرسة السیِّد المسیح. 
: [كما سبق فأشرنا قبًال لم یفكر دانیال في خطایا الشعب فقط بل وفي خطایاه بكونه القدِّیس جیرومیقول 

واحًدا من الشعب، أو فعل هذا بطریق االتضاع، فإنه وٕان لم یكن قد ارتكب خطایا شخصیة، لكن هدفه هو نوال العفو 
. ]Ïباتضاعه

"وأنا متكلم بعد بالصالة، 
إذا بالرجل جبرائیل الذي رأیته في الرؤیا في االبتداء ُمطاًرا واغًفا لمسني عند وقت تقدمة المساء. 

وفهَّمني، وتكلم معي وقال: 
یا دانیال إنّي خرجُت اآلن ُألعلِّمك الفهم. 

في ابتداء تضرُّعاتك خرج األمر، 
وأنا جئُت ألخبرك ألنك أنت محبوٌب جًدا. 

]. 23-21فتأمل الكالم وافهم الرؤیا [
یكشف دانیال النبي عن حب اهللا الفائق الذي یستمع إلى صالته، ویقبل اعترافه عن خطایاه وخطایا شعبه، 

وینصت إلى تضرعه من أجل جبل قدس الرب، أي من أجل مدینة أورشلیم والهیكل وكل المقدسات اإللهیة. 
ُیسر اهللا بالمؤمنین المتضعین الذین یعترفون بضعفاتهم، والذین في غیرة متقدة، ال یطلبون ألجل أنفسهم، بل 

ألجل الغیر، كما ألجل المقدسات اإللهیة. 
. لم ُیصلِّ دانیال بقلبه فحسب، وٕانما أیًضا بلسانه؛ ُیقدم الصالة ]21[" وأنا متكلم: یقول دانیال النبي: "أوالً 

بروحه كما بجسده؛ یشترك بكل كیانه في التعبیر عما في أعماقه. وقد جاءته اإلجابة على سؤاله بینما كان ُیصلي.  
، استجاب اهللا ]21[  "وأنا متكلم بعد بالصالة"لم یكن بعد قد انتهى دانیال النبي من صالته، إذ یقول:ثانًیا: 

]، 23"في ابتداء تضرعاتك خرج األمر" [لصالته قبل أن یفرغ منها. والعجیب أن رئیس المالئكة جبرائیل یقول له: 
أي في بدء الصالة، ألن اهللا استجاب لقلب دانیال قبل أن ُیعبر عما فیه بشفتیه. 

أرسل اهللا إلیه رئیس مالئكة طائًرا بسرعة! اهتمام إلهي عجیب. هنا ألول مرة نسمع عن أجنحة ثالثًا: 
". بهذا یؤكد اهللا تقدیره لإلنسان الرجل جبرائیلالمالئكة أو أنها كائنات طائرة. ظهر له على شكل إنساٍن، لذا قال "

واعتزازه به، فیجعل مالئكته لیس فقط تظهر لخدمة اإلنسان، وٕانما تحمل أیًضا شكله، حتى یمكن التالقي بینهم. یقول 
. ]Ð" ألنه ظهر بمظهر إنسانٍ طار: [قیل أنه "القدِّیس جیروم
"، أي في وقت الساعة الثالثة بعد عند وقت تقدمة المساء: ظهر رئیس المالئكة لدانیال ولمسه "رابًعا

الظهر. كان دانیال مسبًیا منذ قرابة سبعین عاًما، لم یَر ذبیحة المساء، التي كان الكهنة یقدمونها في هیكل الرب. 
لكن السنوات الطویلة لم تسحب قلبه عن الذبیحة، ولم تحرمه عن التمتع ببركة بیت الرب الذي تهدمت حجارته! في 

وسط القصر ببابل كان قلبه ینطلق مع كل صباٍح ومساٍء لیشارك بالروح العبادة التي انقطعت في أورشلیم. هكذا 
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ن كان مستبعًدا في زنزانة، بل ویشارك الكنیسة السماویة عبادتها إیرتبط اإلنسان مع كل الشعب في العبادة، حتى و
الفائقة أینما ُوجد.  

" لُیظهر أن صالة النبي قد امتدت من وقت ذبیحة عند وقت تقدمة المساء: [قیل: "القدِّیس جیرومیقول 
. ]Ïالصباح حتى المساء، لهذا وجه اهللا رحمته إلیه

" یحمل معنى رمزًیا، أنه قد جاء المساء، وحّل ملء في وقت تقدمة المساءظهور رئیس المالئكة ولمسه "
الزمان الذي فیه ال تنتهي السنوات السبعون للسبي بل ینتهي زمان الخطیة بمجيء المحرر المخلص، الذي یلمسنا 

بتجسده اإللهي، ویدخل بنا إلى المعرفة السماویة الجدیدة.  
، ]23[ ألنك أنت محبوب جًدا"كشف رئیس المالئكة جبرائیل لدانیال عن مركزه لدى اهللا إذ یقول: "خامًسا: 

وبالمعنى الحرفي للكلمة العبریة "الرجل الذي یرغب فیه اهللا"، أي موضع سرور اهللا. اهللا محب كل البشریة ُیسر 
 باألكثر بمن یتمتعون بشركة عمیقة معه، فُیسر أن ُیعلن لهم أسراره اإللهیة.

لقد ]. 23"فتأمل الكالم وافهم الرؤیا" [قدم له وصیة إلهیة، بل عطیة إلهیة، وهى عطیة الفهم: سادًسا: 
درس دانیال نبوات إرمیا، وفهم تاریخ العودة من السبي، لكنه كان محتاًجا إلى فهٍم أعظم، حیث ینسحب قلبه من 

الرجوع إلى كنعان إلى الرجوع إلى السماء عینها خالل عمل المسیا. 

 : . رؤیا السبعین أسبوًعا4
: مقدمة

لهذه الرؤیا أهمیتها الخاصة عند الیهود كما عند المسیحیِّین، وقد  اتفق الفریقان على أن الیوم هنا ُیشیر إلى 
 " ...سنة، واألسبوع إلى سبع سنوات. وكما جاء في سفر الآلویِّین: "تعد لك سبعة سبوت سنین، سبع سنین سبع مرات

. )8: 25 ال(
 أن تعلیم الیهود السابقین لعصره یختلف عن تعلیم المعاصرین القدِّیس جیرومأما عن غایة هذه الرؤیا فیقول 

له. فاألولون في اتضاٍع اعترفوا أن هذه العبارة ال یمكن فهمها إالَّ بمجيء المسیا. لكن من المالحظ أن أغلب 
الحاخامات یرون في هذه الرؤیا أن العقوبة اإللهیة تحل بالیهود حتى بعد عودتهم من السبي. وفي رأیهم أن السبعین 
أسبوًعا تبدأ بخراب الهیكل السابق وتنتهي بدمار الهیكل الثاني في أیام تیطس. وأما بالنسبة للكنیسة المسیحیة فمع 

 لكن الكل یتفق أن مركز الرؤیا كله هو شخص السیِّد المسیح، كما سنرى في ،اختالف آراء المفسرین والآلهوتیِّین
شرحنا لنصوص الرؤیا. 

: أوالً : غایة الرؤیا
"سبعون ُأسبوًعا ُقِضیت على شعبك، 

وعلى مدینتك المقدَّسة، 
لتْكمیل المْعصیة وتْتمیم الخطایا ولكفاَّرة اإلثم، 

]. 24ولُیؤتى بالبّر األبدي ولختم الرؤیا والنبوة ولمسح قدوس الُقدُّوسین" [
ُحددت هذه المدة (سبعون أسبوًعا) لتحقیق غرض خاص له ست نتائج، ثالثة منها سلبیة، والثالثة األخرى 
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إیجابیة، وقد تحققت هذه كلها فعًال بمجيء السیِّد المسیح: 
، أي إزالتها من أمام عیني اهللا، وذلك بالكرازة بإنجیل الخالص والتمتع بعطیة الروح . تكمیل المعصیةأ

القدس التي وهبها اهللا لكنیسته في استحقاقات الدم الثمین، إذ صارت معصیتنا كأنها غیر موجودة أمام اهللا. كان 
السبي تأدیًبا عن معاصي إسرائیل ویهوذا، لكنه لم یكن قصاًصا عادًال عنها، ولیس للسبي القدرة على محو الخطیة 

 یو 1وٕازالتها، لذا كانت هناك حاجة إلى ذبیحة الصلیب، حیث ُیقدم السیِّد المسیح نفسه كفارة عن خطایا العالم كله (
2 :1 .(

، وتترجم "إنهاء". إذ قدم السیِّد المسیح نفسه ذبیحة خطیة مرة واحدة عن العالم كله، هذا ب. تتمیم الخطایا
الذي ال یوجد عیب في نفسه أو في جسده، وضع للخطیة نهایة. 

، وتعني ضمًنا أن الضرورة تقتضي تقدیم ذبیحة للمصالحة أو الكفارة. لكفارة اإلثم ج.
هذه هي النتائج السلبیة حیث تُنزع لعنة المعصیة والخطایا واإلثم، هذه التي حجبتنا عن اهللا، ودخلت بنا إلى 

العداوة فصرنا في حاجة إلى مصالحة. اآلن یحدثنا عن النتائج اإلیجابیة الثالث. 
 األبدي الذي یجلب سالًما دائًما، حیث یأتي به المسیا وُیقدمه هبة إلهیة، ُیقدم نفسه بًرا فنتبرر د. جلب البرّ 

به. یؤتى إلینا بالبّر من خارج طبیعتنا، إذ هو عمل اهللا فینا بالمسیا البار. 
[هذا هو السبب لكل   على نبوة دانیال النبي في هذا األصحاح یقول:أثناسیوس الرسوليوٕاذ یعلق القدِّیس 

 وكما یقول القدِّیس بولس الرسول: .]Ïنبواتهم، أعني إلى أن یأتي البار الحقیقي، ذاك الذي صار فدیة عن خطایا الكل
. إذ نقل مونتجمري الذي تبنى آراء النقاد )30: 1 كو 1("المسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من اهللا وبّر وقداسة" 

 یقول: Haddershanالحدیثین بعض آراء علماء الیهود في تفسیر هذه النبوة ذكر بأن الحاخام موسى هادرشان 
"البّر األبدي هو الملك المسیا". 

، حیث تتحقق نبوات العهد القدیم والرؤى الواردة فیه بمجيء المسیا، واإلعالن هـ. الختم على الرؤیا والنبوة
عن شخصه وعمله الفدائي ومجده األبدي. لقد تمتع دانیال وغیره من األنبیاء برؤى ونبوات لحساب شعب اهللا، لكنه 

یأتي وقت ال تكون هناك حاجة إلى ذلك، حیث یحل كلمة اهللا نفسه في وسطنا، ویتحدث معنا فًما لفمٍ . 
أنه متى جاء السیِّد المسیح لم تعد هناك حاجة إلى النبوات والرؤى عند الیهود. البابا أثناسیوس وكما یقول 

[ألنه متى توقفت النبوة والرؤیا عن إسرائیل إالَّ عندما جاء المسیح، قدوس القدِّیسین؟ 
فإن هذه عالمة وبرهان قوي على مجيء كلمة اهللا أن أورشلیم ال تقف بعد، وال یقوم بعد نبي، وال ُتعلن لهم 

 فما الحاجة بعد إلى أیة إشارة إلیه؟ إذ جاء الحق، أیة حاجة ،رؤیا، هذا أمر طبیعي جًدا. ألنه ما قد ُعني به قد جاء
... بعد إلى الظل؟

هكذا إذ جاء قدوس القدِّیسین بالطبیعة ُیختم على الرؤیة والنبوة وتنتهي مملكة أورشلیم. 
أ یعقوب عن مملكة الیهود بكان الملوك ُیمسحون من بینهم فقط حتى جاء قدوس القدِّیسین الذي ُمسح. یتن

أنها تتأسس إلى مجیئه، إذ قیل: "ال یزول حاكم (قضیب) من یهوذا، وأمیر (مشترع) من بین رجلیه حتى یأتي 
أوا" ب). وصرخ المخلص نفسه قائالً : "األنبیاء والناموس إلى یوحنا تن10: 49 (شیلون)، والذي تتوقعه األمم" (راجع تك

). لو أنه ُوجد اآلن بین الیهود ملك أو نبي أو رؤیا لكانوا حسًنا ینكرون أن المسیح قد 16:16 ؛ لو13: 11 (مت

1 De Incarnatione Verbi Dei, 40:2. 
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. ]Ïجاء
، إذ قدَّس ذاته ألجلنا، مقدًما نفسه رئیس كهنة وذبیحة فریدة وشفیًعا عنا. وكما مسح قدوس القدِّیسین و.

. كأن ال )19: 17 یو(یقول السیِّد المسیح في صالته الوداعیة: "ألجلهم ُأقدس أنا ذاتّي لیكونوا هم ُمقّدسین في الحق" 
غایة له سوي الدخول بكل نفس إلى األمجاد األبدیة، والتمتع بالمیراث السماوي. وفي ترجمة أخرى "مسح قدس 

األقداس"، أي مسح المكان الكلي القداسة، أي أقدس موضع في الهیكل. 
" ولم یقل: "شعبي، مدینتي شعبك، مدینتك المقدسة أن اهللا یقول لدانیال النبي: " القدِّیس جیرومالحظ

المقدسة"، ذلك ألن اهللا قد طلَّق شعبه، ورفض مدینته بسبب معاصیهم. هكذا تحدث اهللا مع موسى النبي حینما كان 
الشعب ُمصر�ا على الخطیة. ولعلَّه هنا ُیعلن اهللا لدانیال الذي ُیحب شعبه الیهودي ومدینة أورشلیم، أنه إذ سیأتي السیِّد 

المسیح ویحقق الخالص، ال تقبله خاصته، وال تؤمن به، فیصیر شعًبا مرفوًضا، ومدینة تحت التأدیب! 

: ثانًیا: مراحل السبعین أسبوًعا الثالث
"فاعلم وافهم أنه من خروج األمر لتجدید أورشلیم وبنائها إلى المسیح الرئیس سبعة أسابیع، 

واثنان وستون ُأسبوًعا یعود وُیبنى سوق وخلیج في ضیق األزمنة. 
وبعد اثنین وستین ُأسبوًعا ُیقطع المسیح، ولیس له وشعب. 

رئیس آٍت َیخرب المدینة والُقدس وانتهاُؤه بَغمارٍة وٕالى النهایة حرب وُخرب ُقضي بها. 
وُیثبِّت عهًدا مع كثیرین في ُأسبوع واحٍد، 

وفي وسط اُألسبوع ُیبطل الذبیحة والتقدمة، 
].  27-25 الَمْقضي على الُمخِرب" [بَّ وعلى جناح األرجاس ُمخرَّب حتى یتم وُیَص 

لقد حدد اهللا وقًتا معیًنا لمجيء كلمة اهللا المتجسد إلى العالم، وبحكمة فائقة حدد الساعة التي یولد فیها 
المسیا، واللحظة التي فیها ُیقدم حیاته كفارة عن خطایا العالم، فإن مجيء السیِّد وعمله الخالصي هما في عینْي اهللا 

مركز التاریخ، وعصب العنایة اإللهیة، وٕاكلیل النعمة. ال یحدث شيء مصادفة، بل یتم كل شيء في دقة عجیبة. لقد 
أكد الكتاب المقدس مجيء المخلص في ملء الزمان في أواخر الدهور. 

جاءت هذه النبوة أشبه بكوكب مضيء في وسط أحزان المسبیِّین الذین یعانون من ظلمة الحزن القاتل. لقد 
فهم كثیرون النبوة، حتى أنه عندما جاء كان هناك توقًعا عاًما بین الیهود عن مجيء المسیا. كان الرجال والنساء 

القدیسون یدرسون النبوات باجتهاد، وكانوا یترقبون مجيء المخلص. كان سمعان الشیخ ینتظر تعزیة إسرائیل، وحنة 
تترقب الخالص في أورشلیم مع غیرها ممن حملوا نفس فكرها. لیس فقط الیهود، بل واالسامریُّون كانوا یتوقعون قرب 

. حتى بین )25: 4 یو(مجیئه كما یظهر من حدیث المرأة السامریة: "أنا أعلم أن مسیا الذي ُیقال له المسیح یأتي" 
. Ðاألمم كان یترقب البعض مجیئه كما حدث مع المجوس الذین رأوا نجمه

 عرًضا تفصیلًیا كیف تحققت هذه 8 فصل "An Answer to the Jews"في مقاله العالمة ترتلیان قدم 
 النبوة بدقة بمیالد السیِّد المسیح وآالمه وخراب أورشلیم.

  بخصوص هذه النقطة (مجيء السیِّد المسیح)، فان آراءهم ُتفند باألكثر ال بأیدینا نحن، بل بتلك التي للحكیم جًدا

1 De Incarnatione Verbi Dei, 40:1-4. 
2 Bethany Parallel Commentary on the O.T., p.1798; The Treasury of the Old Testament. 
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دانیال، الذي حدد كًال من التاریخ الفعلي لمجيء المخلص وحلوله اإللهي بیننا، إذ قال: "سبعون أسبوًعا قضیت 
بالنسبة للنبوات األخرى یمكنهم أن یجدوا أعذاًرا وأن یرجئوا ما هو مكتوب إلى المستقبل.  ماب" ر...على شعبك

لكنهم ماذا یستطیعون أن یقولوا عن هذه (النبوة)، أو كیف یمكنهم أن یواجهوها تماًما؟ فإنها لیست فقط ُتشیر إلى 
المسیح، بل ُتعلن أن ذاك الذي ُیمسح لیس إنساًنا مجرًدا بل قدوس القدیسین، وأن أورشلیم تثبت إلى حین مجیئه، 

. Ïوعندئذ تتوقف النبوة والرؤیا في إسرائیل
القدِّیس أثناسیوس الرسولي 

ُیعلق نیافة األنبا دیسقورس على هذا األصحاح قائًال بأنه نظًرا لدقة ووضوح هذا األصحاح في تحدید زمن 
صلب السیِّد المسیح بعد تجسده، فقد قام الیهود باستبدال تعبیر "مسح قدوس القدیسین" إلى "تدشین قدس األقداس" 

 والتي ُیرجعون تاریخها إلى القرن الحادي عشر Masoretic وذلك في النسخة المتداولة عندهم باسم الماسوریتك
المیالدي، حتى تبدو النبوة أنها خاصة بمكان ولیس بشخٍص، بل وضمُّوا سفر دانیال إلى قسم الكیتوبیم الذي یحتوي 

على األسفار التاریخیة والمزامیر وكتب الحكمة السماویة لكي ال ُیحسب من األسفار النبویة. هذا نادى به بعض 
. Ðالدارسین

ویعلق القمص بیشوى كامل على هذه النبوة بقوله: [والحقیقة أن هذه الحسابات أعطت الفرصة للیهود لمعرفة 
میعاد مجيء المسیح بالتقریب. لذلك یقول معلمنا لوقا اإلنجیلي: "... مع المنتظرین تعزیة إسرائیل،... فداء أورشلیم" 

. لذلك أصبح الیهود بال عذر )11: 19 لو(إن ملكوت اهللا سیظهر في الحال" ". بل قال بعضهم: )38، 25: 2 لو(
. ]Ñفي تحدید میعاد مجيء السیِّد المسیح

 ثالثُا: ما هو معنى األسبوع؟
" ال بمعنى سبعة أیام، بل وحدة seba"، المشتقة من "Shabua" هنا في العبریة "شبوع أسبوعجاءت كلمة "

" وهي لیست الجمع المؤنث المعتاد لكلمة أسبوع، من ثم فهي Shabu’imمن سبعة. وقد جاء الجمع للكلمة "شبوعیم 
. وقد أجمع علماء ومفسرو الیهود والمسیحیِّین في تفسیرهم لهذه النبوة، مع اختالف Òتعني سبعات أو فترات من سبعة

" تعني سبعین وحدة من سبعات، وهي بهذا تعني سبعین أسبوًعا من "سبعون أسبوًعااتجاهاتهم، على أن عبارة 
 م. 70 و26ق.م. وتنتهي فیما بین  445 و457السنین. رأى غالبیة المفسرین أن هذه الفترة تبدأ فیما بین 

: رابًعا: المراسیم الخاصة بالعودة إلى أورشلیم وٕاعادة بناء الهیكل وأورشلیم
صدرت ثالثة مراسیم أو أوامر ملكیة خاصة بالعودة إلى أورشلیم وٕاعادة بناء الهیكل وأورشلیم: 

: 45 ؛8: 44 ق.م، بعد استیالئه على بابل (إش 537ق.م أو  538 أصدره كورش عام المرسوم األول:
). بدأت العودة األولى تحت قیادة زربابل، وبدأ ترمیم المذبح وٕاعادة تنظیم 23-22: 36 أي 2؛ 2-1: 1 ؛ عز1

العبادة، لكن قاومهم األعداء. وفي عهد داریوس األول ُبحث عن مرسوم كورش وأمر الملك باالستمرار في العمل (من 
ق.م). یلیق بنا أن نالحظ أن كورش أصدر أمًرا ببناء الهیكل فقط، لكنه لم یصدر أمًرا بتجدید  515 إلى 520سنة 

1 De Incarnatione Verbi Dei, 39:1-3. 
2 Bethany, p. 1764. 

Ñ 67 دانیال صدیق المالئكة، ص.  
4 J. Barton Payne: Encyclopedia of Biblical Prophecy, p.383. 
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مدینة أورشلیم وبنائها. یقول دانیال النبي أنه من صدور األمر بتجدید أورشلیم وبنائها، وهو غیر صدور األمر ببناء 
الهیكل. فیوجد بین األمرین فرق عظیم، فكورش رأى أن ال مانع من جواز مساعدة الیهود على بناء الهیكل سیاسة 

منه، لكنه رأى أن مساعدتهم على بناء المدینة وٕاعادة حصونها خطر علیه. فبناء الهیكل ُیعتبر نهایة مدة السبي وهي 
 أمر الملك: "هكذا قال كورش ملك فارس: جمیع ممالك األرض دفعها لّي )3-2 :1 عز( سنة. وقد ُذكر في سفر 70

الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بیًتا في أورشلیم التي في یهوذا. َمْن منكم ِمن كل شعبه لیكن إلهه معه 
ویصعد إلى أورشلیم التي في یهوذا فیبني بیت الرب إله إسرائیل. هو اإلله الذي في أورشلیم". لم یذكر في هذا األمر 

كلمة عن تجدید المدینة وبنائها. 
 ق.م. 457ق.م.) عام  Artaxerxes I) 464-424 أصدره الملك ارتحشستا األول المرسوم الثاني:

 عاًما من العودة األولى. سمح المرسوم للراغبین من الیهود أن 80) بعد حوالي 8 وحمله عزرا الكاهن والكاتب (عز
)، وترتیب األمور المالیة 7 :7 )؛ وتنظیم القضاء وتطبیق شریعة موسى (عز13: 7 یعودوا إلى أورشلیم (عز

). لقد 9: 7). كان اهتمام عزرا هو إعادة بناء الشعب نفسه أخالقًیا وروحًیا (20، 15: 7 الخاصة بالهیكل (عز
 الحق في تجدید بناء الهیكل وٕاقامة األسوار، إذ قال: "ألننا عبید نحن وفي عبودیتنا لم یتركنا إلهنا، بل بسط يَ ُأعط

"  لنرفع بیت إلهنا وُنقیم خرائبه ولیعطینا حائًطا في یهوذا وفي أورشلیمعلینا رحمة أمام ملوك فارس لُیعطینا حیاة
. لألسف لم ُیقدم التاریخ لنا شیًئا عما حدث من إصالحات خاصة بالبناء، لكن واضح أن عزرا قام )9 :9عز (

باإلصالح األخالقي والروحي ولم یستطع القیام ببناء األسوار وال تجدید المدینة. هذا ما یظهر مما قاله فیما بعد 
. )3 :1 نح(حناني لنحمیا: "هناك في البالد هم في شٍر عظیٍم وعاٍر، وسور أورشلیم منهدم، وأبوابها محروقة بالنار" 

ألنه كان یتوقع أن  مابواضح من تصرف نحمیا في نفس األصحاح أنه لم یكن متوقًعا أن یكون حال أورشلیم هكذا، ر
    .Ïعزرا ومن معه قاموا بتجدیدات في المدینة وبناء األسوار

ق.م.)،  445 أصدره ارتحشستا األول في نیسان من السنة العشرین لملكه (مارس/ إبریل المرسوم الثالث:
 الملك، رّ )، وقام نحمیا ببناء سور أورشلیم وبناء المدینة إذ یقول للملك: "إذا ُس 11: 1 حمله نحمیا، ساقي الملك (نح

. )5 :2 نح(وٕاذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى یهوذا، إلى مدینة قبور آبائي فأبنیها" 

: خامًسا: حسابات المراحل الثالث
طالب دانیال النبي - بإیمان - أن یحقق اهللا مواعیده، وهي عودة الشعب بعد سبعین عاًما من السبي؛ فإذا 

 سنة)، فیتمتع هو وكل البشریة 490=7 × 70 سنة بل بعد سبوتها (70باهللا ُیقدم له ما هو أعظم، یتحقق ال بعد 
بسبٍت جدید، وراحة فائقة وبّر اهللا، وهیأها لها عبر األجیال، واشتهاها اآلباء واألنبیاء وهي رجوع البشریة إلى اهللا 

خالل عمل اهللا الخالصي. وذلك بتجسد الكلمة وتقدیم ذاته كفارة عن خطایا العالم. لقد حدد موعد مجيء هذا 
المخلص وصلبه كما كشف عن أحداث مجیئه األخیر. 

 .تقف هذه العبارة هكذا، إذ تمّس عجائب كثیرة.. 
واضح أن العبارة تتحدث عن مجيء المسیح الذي كان یجب أن یعلن عن نفسه بعد سبعین أسبوًعا. ففي 
وقت المخلص، ُأزیلت المعاصي وانتهت الخطایا، وُمحیت خالل المغفرة اآلثام مع المعاصي بالكفارة، وُكرز بالبّر 

1 Gleson L. Archer: Encyclopedia of Bible Difficulties, p. 290. 
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األبدي الذي یختلف عن بّر الناموس، و(توقفت) الرؤى والنبوات إلى یوحنا، وُمسح الكلي القداسة. فإن هذه األمور لم 
ونها.  تتحقق قبل مجيء المخلص، بل كانوا یترجُّ

 عاًما، تبدأ باألمر الصادر بالبدء في 490یعلمنا المالك أن بدایة األعداد، أي السبعین أسبوًعا التي هي 
بناء أورشلیم (كاستجابة لطلب المسبیِّین). هذا حدث في السنة العشرین من ملك ارتحشستا ملك فارس. فقد سأله 

 من اإلمبراطوریة الفارسیة والسنة الرابعة من 115 كان ذلك في السنة ..نحمیا واستلم اإلجابة أنه یلزم بناء أورشلیم.
  من األولمبي، والسنة العشرین من ارتحششتا نفسه.83الدورة 

 من ملك طیباریوس قیصر (حیث 16 لألولمبي، والسنة 202إلى هذا التاریخ، حیث السنة الثانیة من الدورة 
 سنة بالحساب الیهودي، حیث یحسبون السنة 490 سنة، وهي ُتقابل 475ُصلب السیِّد المسیح)، تكون المحصلة 

 365 یوًما بینما تتكون السنة الشمسیة من 354حسب دورة القمر. هذا أمر یسهل بیانه، إذ تتكون السنة عندهم من 
 Ï  یوًما وربع...11 شهًرا حسب دورة القمر 12یوًما وربع، فإن السنة األخیرة تزید في الـ

األب یولیوس أفریكانوس 
 سنوات 4 حیث ُتقام الدورة كل 202 والسنة الثانیة من الدورة 83[ما بین السنة الرابعة للدورة األولیمبیة 

.  سنة قمریة]490 سنة شمسیة، وهي توازي 475تكون المحصلة 
تفسیره لهذه الرؤیا.   فيJulius Africanus األب یولیوس أفریكانوس رأي القدِّیس جیروموقد أورد 

وقد ُقسمت المدة هكذا: 
 عاًما، وهي الفترة ما بین صدور األمر بإصالح الهیكل وبناء السور بواسطة 49=7×7، أي  أسابیع7أوالً : 

ق.م، وتعیین نحمیا والًیا على أورشلیم، وانتهت  445 نیسان (مارس - إبریل) سنة 14منشور أرتحشستا األول في 
 سنة) هي مدة 49ق.م حیث مات نحمیا في أیام مالخي النبي. فالسبعة أسابیع (أي  396 أو 397الفترة بسنة 

تجدید أورشلیم وبنائها، ألنها كانت أطالًال بالیة. وال شك أن نحمیا صرف هذه المدة في بناء أورشلیم، وكان آخر 
عمله في والیته على أورشلیم هو تنظیم أحوال األمة اإلسرائیلیة وٕاصالح شؤونها. لقد تعین نحمیا والًیا على الیهودیة 

 سنة والًیا على الیهودیة، وذلك 12ولم یكمل تجدید أورشلیم إالَّ في مدة والیته للمرة الثانیة. ففي المّرة األولى استمر 
ألن أرتحشستا أصدر إلیه أمًرا ببناء أورشلیم، وعّینه والًیا علیها. وفي السنة الثانیة والثالثین جع إلیه نحمیا، ثم استأذن 

) فصّرح له. وال یخفى أن نحمیا عّمر طویًال، فإذا كان عمره لما شرع 7-6: 13 من الملك لیرجع إلى أورشلیم (نح
 سنة، وقد قال المؤرخ یوسیفوس أنه كان 79 سنة في بنائها، كان عمره 49 سنة، وصرف 30في تجدید أورشلیم 

هِرًما. 
 عاًما كاآلتي: لقد سمح كورش للشعب أن یبني الهیكل، فوضعوا 49ُیقدم البعض حساًبا لبناء الهیكل خالل 

، لكن اضطر الیهود إلى التوقف عن Scythisاألساسات في ثالث سنوات عندما ذهب كورش إلى الحرب في سكیثیا 
 عاًما في هذه 46 تمموا ذلك في بالبناء الذي كان معادًیا لهم. وٕاذ ُسمح لهم Cambysesالبناء في أیام خلیفته كمبیز 

. Ð سنة) تم إصالح أورشلیم وكذا حال الشعب الیهودي دینًیا ومدنًیا بواسطة عزرا ونحمیا49 = 46 + 3الفترة (
 عاًما). هذه الفترة التي تبلغ أربعة قرون تمثل أظلم فترات الشعب 434 = 7 × 62 ( أسبوًعا62ثانًیا: 

1 Cf.  A N Frs, vol. 6, p.134-35. 
2 Bethany parallel Commentary on the O.T., p.1799. 
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روحًیا، إذ لم یوجد فیها أنبیاء إلى ظهور القدِّیس یوحنا المعمدان. فُحسبوا بحق جالسین في الظلمة حتى یشرق علیهم 
شمس البّر بصلیبه. 

 بن شلتیئیل من سبط داود  بعد عودة الشعب من بابل تحت قیادة یشوع بن یهوصاداق وعزرا الكاتب وزُربابل
 عاًما حتى مجيء السیِّد المسیح حیث یظهر كاهن الكهنة للعالم، ویقوم 434(وتجدید أورشلیم وبنائها) یوجد 

بوضوح ذاك الذي ینتزع الخطیة من العالم كما یقول یوحنا عنه: "هوذا حمل اهللا الذي یحمل خطیة العالم". ولكن 
 :2 أف(من هو هذا الذي یمحي معاصینا؟ ُیعلمنا بولس الرسول، قائالً : "هو سالمنا الذي جعل االثنین واحًدا" 

. )14 :2 كو(" علینا؛ وعندئذ "یمسح صك خطایانا الذي )14
 سنة ما بین عودة الشعب من بابل (وتجدید أورشلیم وبنائها) ووقت میالد السیِّد المسیح. هذا 434توجد 

. Ïیمكن إدراكه بسهولة
القدِّیس هیبولیتس الروماني 

في هذه الفترة تم حدثان هامان: 
" في العهد القدیم، ضد المسیح ق.م) الذي ُیعتبر "164-167 هو ظهور أنطیوخس إبیفاُنس (الحدث األول

هذا الذي أوقف تقدیم ذبیحة المحرقة الدائمة لمدة ثالث سنوات ونصف، وأقام كهنة الیونانیِّین الذین أدخلوا عبادة 
اآللهة الیونانیة ودّنس الهیكل بدم خنزیر وقتل اآلالف من الیهود، ولكن المكابیِّین تصّدوا له حتى تمَّ تحریر الهیكل 

وعودة المحرقة. 
 وهو في أیام اإلمبراطوریة الرومانیة حیث ملك هیرودس الكبیر، وقد أراد أن یكسب رضا الحدث الثانيأما 

 عاًما؛ وكان قد وسَّع أرض الهیكل إلى 46 ق.م واستغرق بناؤه 20 حوالي سنة  ببناء الهیكل الجدیدالیهود، فبدأ
ضعف المساحة تقریًبا. 

 69 أن إبطال الذبیحة الحیوانیة في وسط األسبوع، أي في وسط األسبوع األخیر من الـ ]27[إذ جاء في 
 عاًما من صدور المنشور 479.5) 7 × 68.5، أي بعد (68.5أسبوًعا فیعني هذا أن الصلب یتم في األسبوع 

 سنة ونصف من المیالد وهذا 33 ق.م)، بهذا یكون الصلب بعد 445بالعمل بتجدید الهیكل بواسطة نحمیا (عام 
 عاًما 35تحقق، إذ ُصلب السیِّد المسیح وهو في هذا السن. أما نهایة األسبوع األخیر فیكون بعد الصلب بحوالي 

على ید تیطس الروماني.  م حیث ُنقض الهیكل تماًما70 یوًما)، أي حولي سنة 3.5(
) من 483=  7 × 69=  62 + 7 عاًما (483یرى بعض الدارسین أن صلب السیِّد المسیح قد جاء بعد 

ق.م  445م، فإن كان المنشور صدر سنة 30صدور منشور أرتحشستا السابق ذكره. ألن الصلب تم في إبریل سنة 
 سنوات. والسبب في هذه الثماني سنوات هو 8 أي یوجد فارق 483 سنة ولیس 475 = 30ق.م +  445فالفارق هو 

 یوًما وربع. فالخمسة  أیام 365 یوًما ولیس كالسنة الفلكیة أو الیولیانیة 360أن السنة في الكتاب المقدس تحسب 
 483=  7 × 69 أسبوًعا (69 سنوات. بهذا تحقق مجيء المسیا الرئیس بعد 8قدره  وربع في السنة یسبب فارًقا

. Ðعاًما) تماًما، وذلك بحساب السنة كما جاء في الكتاب المقدس
 سنة) ُتحسب من المرسوم الثاني، أو المرسوم 483 سنة رمزیة (69 أن الـ Gleason L. Archerیرى 

1 Cf.  A N Frs, vol. 5, p.180 -1. 
2 Clarence Larkin: The Book of Revelation, 1919, p. 52. 
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 ق.م الذي حمله عزرا الكاتب للبناء، وٕان كان لم یتحقق البناء إالَّ 457األول بالنسبة للملك ارتحشستا األول عام 
 26 إلى 1، وحیث ال توجد سنة تعادل الصفر ُیضاف رقم 26 ق.م یتبقى 457 من 483بواسطة نحمیا. فإن طرحنا 

 م. 27 م، فإنه یكون قد بدأ خدمته وعماده عام 30م. وٕاذ ُعرف أن السیِّد المسیح ُصلب عام 27فیكون الموعد هو 
بهذا تحققت النبوة بدقة. 

ق.م حسب تحقیقات العّالمة هنجستنبرج  454یرى آخرون أن السنة العشرین من أرتحشستا هي سنة 
 سنة میالدیة)، وهي المدة التي قال عنها 483 (7 أسبوًعا في 69و"أشر". فإذا طرحنا هذه المدة من حاصل ضرب 

 سنة میالدیة، وهي بدایة خدمة السیِّد المسیح، أو دعوته إلى طریق 29، كان الباقي حوالي 25النبي دانیال في آیة 
الخالص، فإنها الغایة المقصودة بالذات، ألن النقطة المهمة في تواریخ الملوك والسالطین هي أوائل حكمهم وعملهم، 

ولیس مولدهم، لهذا راعى النبي دانیال هذه النقطة المقصودة بالذات. 
هكذا یرى الكثیرون أن هذه الفترة الثانیة تنتهي بعماد السیِّد المسیح وبدء كرازته بإنجیله، لتأتي الفترة الثالثة 

أي بعد ثالث سنوات ونصف من خدمته، فتبطل الذبائح الحیوانیة.  حیث ُیقدم السیِّد المسیح ذبیحته في وسط األسبوع
. "ویثبت عهًدا مع كثیرین في أسبوع واحد وفي وسط األسبوع ثالثًا: األسبوع السبعون، أو األسبوع األخیر

]. 27ُیَبّطُل الذبیحة والتقدمة..." [ 
یوجد رأي أو تأمل في تفسیر هذه اآلیة بأن هذا األسبوع ُیشیر إلى أسبوع اآلالم بأیامه السبعة حیث دخل 

السیِّد المسیح إلى الهیكل یوم األحد (العاشر من نیسان) كحمل وأخرج الخراف التي كانت ترمز إلیه، وظل یبیت في 
بیت عنیا كأنه تحت الحفظ إلى الیوم الرابع عشر (الخمیس) حیث عمل الفصح األخیر مع تالمیذه وأبطله، وكان 

العشاء حیث قدم لتالمیذه ذبیحة العهد الجدید بجسده ودمه المتحوالن من الخبز والخمر كطقس ملكي صادق كنبوة 
داود النبي في المزمور. فُتشیر الخمسة األیام األولى إلى خمسة آالف عام (تقریًبا) التي كانت تقدم فیها الذبائح 

الدمویة التي كانت ترمز إلیه، ثم الیومان الباقیان من األسبوع إلى ألفى عام، وبذلك یتحقق قول بطرس الرسول حینما 
یتكلم عن مجيء السیِّد المسیح الثاني للدینونة قائًال "ولكن ال یخف علیكم هذا الشيء الواحد أیها األحباء أن یوًما 

واحًدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كیوم واحد. ال یتباطأ الرب عن وعده كما ُیحسب قوم التباطؤ لكنه یتأنى علینا 
). 10-8 :3بط  2وهو ال یشاء أن یهلك أناس بل أن یقبل الجمیع إلى التوبة.. الخ" (

 أسبوًعا قد انتهت بتقدیم السیِّد المسیح نفسه ذبیحة حب فریدة، واآلن تنتقل بنا رؤیا 69 یرى البعض أن الـ
دانیال إلى نهایة العالم، وهي مدة السبع سنوات األخیرة التي خاللها یأتي ضد المسیح لیملك ثالثة سنوات ونصف 
حیث الضیقة العظیمة التي قال عنها السیِّد المسیح: "فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانیال النبي في 

المكان المقدس. لیفهم القارئ. فحینئذ لیهرب الذین في الیهودیة إلى الجبال والذي على السطح فال ینزل لیأخذ من 
بیت شیًئا... ألنه یكون حینئٍذ ضیق عظیم لم یكن مثله منذ ابتداء العالم إلى اآلن ولن یكون. ولو لم تقصر تلك األیام 

. وقد تحدث بعد ذلك عن مجیئه )21-15 :24 مت(لم یخلص جسد. ولكن ألجل المختارین تّقصر تلك األیام 
 األخیر.

 تحدث عنها أیًضا دانیال في موضع آخر: "ویكون زمان ضیق لم یكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت" (دا
  (إر"آه ألن ذلك الیوم عظیم ولیس مثله، وهو وقت ضیق على یعقوب ولكنه سیخلص منه"). وفي إرمیا: 1 :12
)؛ وجاء في صفنیا: "ال فضتهم وال ذهبهم یستطیع إنقاذهم في یوم غضب الرب بل بنار غّیرته تؤكل األرض 7 :30
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). 18 :1 كلها" (صف
وجاء في سفر الرؤیا: "هؤالء هم الذین أتوا من الضیقة العظیمة وقد غسلوا ثیابهم وبیضوا ثیابهم في دم 

).  17-6 :12؛ 14-1 :11؛ 15 :6 ). جاء وصف فترة الضیق هذه في (رؤ14 :7 الخروف" (رؤ

  الثالث سنوات ونصف لضد إلى ببسط یدیه یعني آالمه، وباإلشارة إلى زمان وزمانین ونصف زمان ُیشیر
. Ïأ عنها دانیال ألنهاء األلم وتحقیق التشتیت عندما یأتي ضد المسیحب یوًما التي تن1290المسیح... وهي الـ 

القدِّیس هیبولیتس الروماني 

1 Cf.  A N Frs, vol. 5, p.185. 
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 9من وحي دانیال 
تهبني أكثر مما أطلب، 

وتعطیني فوق ما احتاج! 

  ،شعر دانیال في اتضاع أنه غیر مستحق لمواعیدك
، صلى متضرعا وهو في المسوح والرماد

اعترف بخطایاه وخطایا شعبه كاسر الوصیة. 
اشتهى أن تحقق له وعدك بالعودة بعد سبعین عاًما! 

 ،بعدل وبرِّ أدبت شعبك بالسبي البابلي 
، في وسط التأدیب كنت ساهًرا على شعبك

كل ما حّل بشعبك بسماٍح من عندك. 
إنك تود أن تمحصهم فتمجدهم! 

  ،استغاث بك فقد حجبت الخطایا شعبك عنك
تضرع إلیك أن تمیل بأذنك وتسمع، 

تفتح عینیك وتنظر ما بلغه الشعب من عارٍ . 
تغفر اآلثام من أجل اسمك، 

من أجل هیكل قدسك ومدینتك! 

  ،لقد توقفت الذبائح إذ خرب الهیكل
لكن مع موعد تقدیم كل ذبیحة 

كان دانیال ُیسكب نفسه ذبیحة حب. 
یصرخ إلیك یا ینبوع الرحمة. 

أرسلت له جبرائیل رئیس المالئكة یهبه فهًما. 
أعلمه أنه محبوب لدیك جًدا، 

قدم له رؤیا وشرحها له. 

  .مع الوعد القدیم بالتحرر من السبي بعد سبعین عاًما
قدم له وعًدا جدیًدا في سبت هذه السبعین. 
أراه كیف یتحرر العالم من سبي الخطیة، 

تنتهي الخطایا وُیكفر عن اآلثام. 
یتمتع المؤمنین بالبر وتتحقق النبوات بقدوم قدوس القدِّیسین. 

  .حددت له موعد التجسد اإللهي وغایته
أعلنت له عن سّر الصلیب الذبیحة الفریدة. 
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 كشفت له عن نهایة األزمنة والتمتع باألمجاد األبدیة!
حًقا أنك ُتقدم لّي أكثر مما أطلب، 

وتهبنّي دوًما فوق ما احتاج! 
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لألصحاح التاسع  ملحق
: آراء ُأخرى بخصوص السبعین أسبوًعا 

 الكثیر من آراء آباء الكنیسة وعلماء الیهود بخصوص رؤیا السبعین أسبوًعا، إن القدِّیس جیرومقدم لنا 
اختلفت في طریقة الحسابات لكنها تتركز جمیعها حول شخص المسیح وعمله الخالصي.  

لیوسابیوس ، وقد سبق لنا عرضه. كما قدم لنا بعد ذلك مجموعة آراء  األب یولیوس أفریكانیوسبدأ برأي
" نذكرها هنا Praeparatio Evangelica التي وردت في الكتاب الثامن من عمله "اإلعداد لإلنجیل أسقف قیصریة

في شيء من االختصار.  

 : . الرأي األول1
یقوم هذا الرأي على أساس أن السیِّد المسیح، رئیس الكهنة، هو مركز الرؤیا، لذا تقوم الحسابات من خالل 

رؤساء الكهنة الذین تعاقبوا على شعب إسرائیل منذ عودتهم من بابل إلى مجيء المخلص الممسوح ألجلنا.  
 لنفكر في الرؤساء (المسحاء) اآلخرین الذین تعهدوا ... [لست أظن أن تقسیم السبعین أسبوًعا جاء جزاًفا

، الذین یدعوهم الكتاب arkiereisشعب الیهود، وقد جاءوا مالحقین لهذه النبوة وللعودة من بابل، أي رؤساء الكهنة 
) تاله آخرون 3، 1 :3 ؛ وُیدعى أیًضا یهوشع زك3: 4؛ 22 :3  (عزیشوع بن یهوصاداقالمقدس مسحاء. كان 

 بمعنى أن المقصود هنا هو جمع السبعة أسابیع إلى ...ممن احتلُّوا هذه الوظیفة حتى وقت مجيء ربنا ومخلصنا
 بعد وقت كورش. ولئالَّ ُیقال أننا قد استخدمنا الحدس لنحصي ) سنة483 = 7 × 69 أسبوًعا فیكون المجموع (62الـ

أولئك الذین احتلُّوا هذه الوظیفة كمسحاء یتعهدون الشعب من أیام یشوع بن یهوصاداق حتى مجيء الرب، أي الذین 
. ]...ُمسحوا رؤساء كهنة (نذكر هنا بالتفصیل)

 رئیس الكهنة، هذا الذي اشترك مع زُربابل بین شلتیئیل في وضع أساسات الهیكل وتحقق یشوع بن یهوصاداق 
 عاًما، إذ تعطل البناء بواسطة السامریِّین وغیرهم من األمم المحیطة. وقد انفصلت هذه األسابیع 49البناء في 
 أسبوًعا كما جاء في النبوة. أخذ الیهود أخیًرا بهذا الرأي، إذ قالوا للرب كما ورد في قصة 62) عن الـ 49السبعة (

 یضیف یوسیفوس ...)20 :2 یو(اإلنجیل "في ست وأربعین سنة ُبني هذا الهیكل، أفأنت في ثالثة أیام تقیمه؟!" 
 سنة ُتحسب من 49ثالث سنوات أخرى تمت خاللها األعمال الخاصة باإلعداد للبناء وغیرها فیكون المجموع 

 (الذي كان قد بلغ یشوع بن یهوصاداق وزُربابلالسنة السابعة لداریوس. في ذلك الحین كان متعهًِّدا الشعب هما 
أ في ذلك الوقت حجِّي وزكریا.  بالذروة)، وقد تن

  الملقب 10 :12  (نحیویاقیم بن یشوعثم جاء عزرا ونحمیا من بابل وبنیا أسوار المدینة أثناء رئاسة كهنوت (
 :12 (نحیدوع ، وجاء بعده یویاداع ویوحانان)، ثم تاله 10 :12  في الكهنوت (نحألیاشیبیهوصاداق، وأعقبه 

، Antiquities ) الذي في عهده أنشأ اإلسكندر، ملك المقدونیِّین، اإلسكندریة، كما ذكر یوسیفوس في كتبه22
 236 في السنة 113وجاء إلى أورشلیم وقدم ذبائح دمویة في الهیكل. لقد مات اإلسكندر في الدورة األولمبیة الـ 

. وجاء هذا التاریخ مطابًقا للوقت الذي 55لإلمبراطوریة الفارسیة التي بدأت بدورها السنة األولي للدورة األولمبیة 
فیه هزم كورش ملك فارس البابلیِّین والكلدانیِّین.  
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 رئاسة الكهنوت. في ذلك  أونیاسىوبعد موت یدوع الكاهن الذي كان متعهًدا الهیكل أثناء ُملك اإلسكندر تول 
الحین نّصب سلوقس نفسه ملًكا على سوریا وآسیا بعد فتحه بابل في السنة الثانیة عشرة بعد موت اإلسكندر. حتى 

 عاًما. وجاء تاریخ سفر المكابیِّین 248ذلك الحین كان مجموع السنوات التي انقضت منذ كورش الملك هي 
مطابًقا لذلك.  

 یرأس الكهنوت عند الیهود. في هذه الفترة قام السبعون بترجمة الكتاب  الیعازربعد أونیاس الكاهن األعظم جاء 
المقدس إلى الیونانیة في مدینة اإلسكندریة.  

 الذي قاد الشعب، وقد كتب یشوع بن سیراخ، وعنوانه الیوناني سمعان  ثم  أونیاس الثانيبعد ذلك جاء
Panartos (رجل كامل فاضل)، والذي نسبه كثیرون إلى سلیمان خطأ. في هذا الوقت كان أنطیوخس یحاول 

 الذي طهَّر الهیكل وحطم تماثیل اآللهة یهوذا المكابيإلزام الیهود بتقدیم ذبائح آللهة األمم. بعد أونیاس جاء 
 سنة من حكم 277 لیحكم الشعب. وبموته انقضى  سمعان، ومن بعده أخوه یوناثانالوثنیة. ثم جاء بعده أخوه

المملكة السریانیة. وقد سجل لنا سفر المكابیِّین األحداث التي تمت في ذلك الحین، بهذا تكون نهایة مكابیِّین 
 سنة.  425األول وموت سمعان الكاهن األعظم هي 

 هركانس  یوحناىبعد ذلك تولHyrcanus  أرسطوبولس (األول) عاًما، وبعد موته تولى29 رئاسة الكهنوت لمدة  
رئاسة الشعب لمدة عام، وكان أول من جمع بین كرامة رئاسة الكهنوت وسلطة الُملك بعد الرجوع من السبي 

البابلي.  

 عاًما. عند هذه النقطة یكون مجموع 27 الذي كان بالمثل رئیس كهنة وملك، حكم الشعب لمدة  اسكندروتاله 
 عاًما. هذا 483السنوات منذ السنة األولي لكورش وعودة المسبیِّین الذین رغبوا في العودة إلى الیهودیة هي 

 رئاسة ى أسبوًعا في جملتها. خالل هذه المدة تول69 أسبوًعا، أي الـ 62 أسابیع مع الـ 7المجموع یضم الـ 
الكهنوت كهنة حكموا الشعب الیهودي، واعتقد أنهم هؤالء الذین ُأشیر إلیهم بالمسحاء.  

سكندر انقسم الشعب الیهودي إلى أحزاٍب مختلفٍة، وحدثت في وسطهم فتنة داخلیة إذ إبعد موت آخرهم وهو 
 أیًضا أن تنتزع السلطة، وتحتفظ بمركز رئاسة Salinaسكندر والتي ُدعیت إسكندرا زوجة إكانوا بال قائد. هذا دفع ب

 العرش لمدة ى، أما الُملك فسلمته البنها األخیر أرسطوبولس (الثاني) الذي اعتل هركانس (الثاني)الكهنوت البنها
 يعشرة سنوات. لكن األخوین تنازعا، وخاضا حرًبا أهلیة، وانقسم الشعب الیهودي إلى أحزاب. حینئذ ظهر بومبا

Graeus Pompey جنرال الجیش الروماني على مسرح األحداث. وٕاذ غزا أورشلیم بلغ قدس األقداس في الهیكل 
وأرسل أرسطوبولس (الثاني) مقیًدا إلى روما لیسخر به وهو في موكب نصرته. وأعطى رئاسة الكهنوت ألخیه 

، فصارت األمة الیهودیة ألول مرة خاضعة للرومان. أعقبه هیرودس بن أنتیباتر في تولى الُملك هركانس (الثاني)
على الیهود بمرسوم من مجلس الشیوخ (الروماني) بعد اغتیال هركانس. هذا صار أول أجنبي یحكم الیهود. وأیًضا 

 رئاسة الكهنوت ألوالده مع أنهم لم یكونوا یهوًدا، معارًضا بهذا الناموس الموسوي. وهو لم یعهد ىبعد موته والدیه َأعط
، إذ احتقر وصایا يإلیهم بهذه الوظیفة إلى مدة طویلة إالَّ بناء على تعهُّدهم أن ٌیقدموا له منافع خاصة به ورشاو
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.  Ïناموس اهللا

 : . الرأي الثاني2
، جاء فیه أن عدد السنوات منذ السنة السادسة  لیوسابیوس القیصري تفسیًرا ثانًیاالقدِّیس جیرومُیقدم لنا 

لحكم داریوس الذي تولى الحكم بعد كورش وابنه كمبیز، هذا التوقیت الذي ُیضاهي وقت انتهاء العمل لبناء الهیكل، 
 483 أسبوًعا، وفي مجموعها 62إلى وقت هیرودس وأوغسطس قیصر، هذه المدة ُتقابل السبعة أسابیع مضاًفا إلیها 

سنة. في ذلك الوقت ُاغتیل هیركانس بكونه آخر رئیس كهنة للمكابیِّین بواسطة هیرودس، وانتهت بذلك رئاسة 
ما بید هیرودس نفسه بالكهنوت بحسب الناموس. في ذلك الحین أیًضا ُدمِّرت المدینة والمقدس على ید قائد روماني. ر

ویثبت عهًدا مع كثیرین في أسبوع واحد، الذي نصب نفسه حاكًما ذا سلطة بدون وجه حقٍ . وبحسب قول المالك: "
 ُیفهم اآلتي:  ،"...وفي وسط األسبوع

ُولد المسیح أثناء ُملك هیرودس في الیهودیة وأوغسطس قیصر في روما، وكرز باإلنجیل، وأسس عبادة اإلله 
الحق لكثیرین ونعني بالشك الرسل والمؤمنین عامة، ثم بعد آالم الرب بطلت الذبیحة والتقدمة في وسط األسبوع. ألنه 

، )25 :2 مت( إذ صرخ الجمیع: "دمه علینا وعلى أوالدنا" ...ما ُقدمت من ذبائح بعد ذلك لم یكن بذي قیمة لدى اهللا
وأیًضا "لیس لنا ملك إالَّ قیصر".  

 أما بخصوص حساب السنوات منذ إتمام بناء الهیكل إلى السنة Chronicle هذا في كتاب یوسابیوسذكر 
 + 7 هیرودس والیة الیهودیة، ففي مجموعها ىالعاشرة لُملك اإلمبراطور أوغسطس قیصر، أي حین ُذبح هركانس وتول

 سنة، ویمكن تقدیمها هكذا:  483) أو 7 × 69 أسبوًعا (62
 أي 186، وهي السنة السادسة لداریوس. وفي السنة الثالثة للدورة 67تحقق إتمام بناء الهیكل في الدورة األولمبیة 

 سنة بحسب الدورات األولمبیة، حیث تتم 483العاشرة ألوغسطس انتزع هیرودس الحكم على الیهود. بهذا ُتحسب مدة الـ 
 سنوات.  4الدورة كل 

)].  483  (السنة الثالثة بعد الدورة) =3 + 480=  4 × 120. (67، 186 دورة ما بین 120 [توجد 

: . الرأي الثالث 3
 رأي آخر ال یرفضه تماًما، وهو تقییم األسبوع األخیر من السنین بكونه لیوسابیوس إن القدِّیس جیرومیقول 

یقابل سبعین عاًما باعتبار أن كل یوم یوازي عشرة سنوات من الزمن.  
م) 70 عاًما (سنة 35م ُقِدمت ذبیحة المسیح، وبعدها بحوالي 35ففي منتصف األسبوع، أي حوالي سنه 

قامت روما ضد الیهود وهدمت الهیكل على ید تیطس الروماني.  

: رأي القدِّیس هیبولتیس الروماني 
سبق لنا عرضه في تفسیر األصحاح. یرى أن األسبوع األخیر یخص نهایة العالم حیث یظهر ضد المسیح 

كما یظهر إیلیا النبي إلعالن معرفة اهللا. أخیًرا یأتي السیِّد المسیح ویقتل المضلَّ بنفخة فمه وتخرب مملكته.  
: رأي أبولیناریوس 

 62 عاًما)، فإذا ُأضیفت إلیها الـ 49رأى أنه مع میالد السیِّد المسیح وعمله الخالصي تمت السبعة أسابیع (

1 PL 25:684 - 686B. 
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 حیث یظهر إیلیا الذي یرد قلوب اآلباء على ...م ُیعاد بناء الهیكل وأورشلیم482 عاًما)، أي في عام 434أسبوًعا (
) ویشن حرًبا ضد القدِّیسین، ثم ُیقتل 2 تس 2األبناء، حینئذ یأتي ضد المسیح كقول الرسول أنه یجلس في هیكل اهللا (

بنفخة ربنا ومخلصنا. هذا یحدث في منتصف األسبوع فیثبت عهد اهللا مع قدِّیسیه، بعد أن یصدر ضد المسیح 
مرسوًما یمنع فیه تقدیم ذبائح، ألن سُیقیم رجسة الخراب، أي تمثاًال للوثن داخل الهیكل. ثم یتم الدمار النهائي وُیدان 

الیهود الذین ُیفتنون بضد المسیح بعد أن رفضوا المسیح.  
 الذي سبق لنا عرض تفسیره في شرح  یولیوس أفریكانیوس وهو Temporaیستشهد أبولیناریوس بمؤلف الـ

األصحاح.  
نه یستحیل فصل الفترات عن أ یقول بأبولیناریوسإنه یؤكد أن األسبوع األخیر یأتي في نهایة العالم، لكن 

بعضها البعض، إنما هي ملتصقة وراء بعضها.  
: كلیمنضس السكندري أرأي القدِّیس 

رأى أن الفترات متتابعة وأن السبعین أسبوًعا تمت وذلك من ُملك كورش ملك فارس حتى تولى فسبسیان 
الروماني وتیطس الحكم، فهي تضم عصر فارس والیونان وقیاصرة روما.  

: رأي العالمة أوریجینوس 
مع تبنِّیه للتفسیر الرمزي إالَّ أننا نجده في هذه الرؤیا ال یمیل إلى الرمزیة بل كان ملتزًما بالحقائق التاریخیة. 

.  Stromata هكذا قدم لنا المالحظة المختصرة التالیة في المجلد العاشر من المتفرقات
[یجب أن نتحقق بدقة المدة ما بین السنة األولي لداریوس بن أحشویرش ومجيء المسیح الثاني، ونكتشف 
كم تتضمن من عدد السنوات، وما هي األحداث التي قیل أنها قد حدثت أثناءها؛ ثم نرى ما إذا كانت هذه التوقیتات 

تتفق مع وقت مجيء المسیح الثاني].  
: رأي العالمة ترتلیان 

" في شيء من Contra Judaeos ضد الیهود عن كتابه "Ï العالمة ترتلیان رأي القدِّیس جیرومقدم لنا
االختصار.  

 أسبوًعا؟ یبدأ حساب ذلك بالسنة األولى لداریوس حیث 62كیف نقول أن السیِّد المسیح قد جاء خالل الـ 
یطابق هذا التوقیت إعالن الرؤیا لدانیال. لهذا قیل وفهمني وتكلم معي وقال یا دانیال إنّي خرجت اآلن ألعلمك الفهم، 

].  23-22في ابتداء تضرعاتك خرج األمر" [
 24 الملقب كورش فملك Ochus سنة، أما Artaxerxes  40رتحشستا أ سنة، وملك 19ملك داریوس 

 12 عاًما. وملك اإلسكندر المقدوني 21 لمدة Melas عاًما واحًدا ثم داریوس الثاني المسمى Argusسنة وأرغوس 
، ثم تولى الحكم إفرجیتس 38 عاًما، خلیفة فالدیلفیوس لمدة 35 في اإلسكندریة  Soterعاًما. ملك سوتیر 

Euergetes عاًما، وأیًضا ملك إفرجیتس الثاني 24 عاًما وتاله إبیفانس لمدة 17 عاًما ثم فیلوباتور لمدة 25 لمدة 
 عاًما وخمسة أشهر. وأیًضا شاركت 20 عاًما وكیلوباترة لمدة 37 سنه، وبطلیموس لمدة 38 سنة وسوتیر 29لمدة 

 سنة أخرى، فكانت 43 سنة. وملك أوغسطس بعد حكمه مع كیلوباترة لمدة 13كیلوباترة أوغسطس في الحكم لمدة 
  سنة. 15 سنة. وقد عاش أوغسطس هذا بعد میالد السیِّد المسیح لمدة 56مجموع سنوات حكم أوغسطس 

1 PL 25:691 - 694. 
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 سنة في شركة 13 من حكم أوغسطس) فیها 41جاء مجموع السنوات حتى میالد السیِّد المسیح (السنة 
 سنة وخمسة أشهر بمعنى أنه 437 من حكمه)، هو 29 من حكمه وحده (وجاء میالد السیِّد في السنة 28كیلوباترة و 

 أشهر عند میالد المسیح. حینئذ ظهر الصالح األبدي، 6 سنة و437 أسبوًعا، أي ما یوازي 62.5یكون قد انقضى 
وُمسح قدوس القدوسین وهو المسیح، وبطلت الرؤیا والنبوة، ومحا المسیح الخطیة لكل من یؤمن به. لكن ماذا یعني 

تت الرؤیا والنبوة؟... یقول العالمة ترتلیان: قد ُختمت النبوة، محقًقا كل النبوات التي جاءت قبًال بخصوصه.  بأنه قد تث
ومن المؤكد أنه قد بطلت كل رؤیا ونبوة عن مجيء المسیح وآالمه، ألنها قد تحققت.  

: لنبحث إًذا عن معنى السبعة أسابیع ونصف التي ُقسمت بدورها إلى أجزاء من أسابیع  ترتلیانیضیف
 عاًما، 15سابقة، كیف تحققت خالل تلك األجزاء؟ بعد موت أوغسطس الذي عاش بعد میالد السیِّد المسیح، انقضت 

 سنة 33 لملكه تألم المسیح في الـ 15 یوًما. في السنة 28 شهور و7 سنة و22وتاله طیباریوس قیصر وملك لمدة 
 9 یوًما.  وملك نیرون لمدة 13 أشهر و8 سنوات و3 لمدة Caligulaمن عمره. ثم ملك غایس قیصر الملقب 

 أشهر وخمسة أیام؛ أما 3 لمدة Otho یوًما. وملك 28 أشهر و7 لمدة Galba یوًما. وملك 13 أشهر و 9سنوات و 
Vitellius 52 یوًما. هزم فسبسیان الیهود في السنة األولي لملكة، فصار مجموع السنین 28 أشهر و8 فملك لمدة 

 سنة وبذلك في الوقت 11 أشهر، ألنه ملك لمدة 6 سنة و 52 سنة مجموع السنین 11 أشهر، ألنه ملك لمدة 6سنة و
الذي اقتحم فیه أورشلیم، فیكون الیهود قد أتمُّوا السبعین أسبوًعا كما جاء في نبوة دانیال.  

: رأى الیهود 
 سنة تبدأ بالسنة األولى لداریوس الذي ذبح بیلشاصر وحول 490 إن الیهود حسبوا الـ Ï القدِّیس جیرومیقول

اإلمبراطوریة الكلدانیة إلى مادي وفارس، وتنتهي إلى عصر المسیح، فوجدوا فیها نبوة عن موته وعن اقتراب الجیش 
الروماني تحت قیادة فسبسیان وابنه تیطس. وٕان النبوة قد تحققت بدمار أورشلیم على أیدي الرومان، واعتبر الیهود أن 

الثالث سنوات ونصف األولى من األسبوع األخیر ُتشیر إلى دمارها على أیدي فسبسیان وتیطس والثالث سنوات 
ونصف األخرى ُتشیر إلى حرب هادریان.  

 الذي تبنى أراء النقاد في القرن العشرین أن كثیر من  Ð James Montgomeryهذا وقد ذكر مونتجمري
علماء الیهود في العصور الوسطى اتبعوا الرأي التقلیدي في اعتبار أن نقطة النهایة في النبوة هي دمار أورشلیم 

رتحشستا.  أ وابن عزرا وغیرهما، وینقل يبواسطة تیطس أو هادریان؛ مثل راش
 بأن "قدوس Nachmanides أمثلة لتفاسیر الیهود لهذه النبوة، كقول الحاخام  Shottgenوینقل عن

.  "القدوسین لیس سوى المسیا، المكرس من أبناء داود
ویقول الحاخام موسى هادرشان "البّر األبدي هو الملك المسیا".  

ولالستزادة في تفسیر علماء الیهود لهذا النبوة نرجو الرجوع إلى كتاب القس عبد المسیح بسیط أبو الخیر، 
. 139-136ص 

 

1 PL 25, 694 - 695.  
2 A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel, p. 392. 
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 اإلصحاح العاشر
 

 رؤیة مجد هللا

 الرؤیا الرابعة واألخیرة لدانیال النبي. )12-10(تقدم األصحاحات 

، تصف ظھور مالك أو ربما كلمة هللا نفسھ لدانیال : افتتاحیة للرؤیا10ص 
ودخولھ في حوار معھ. 

، تقدم نبوات خاصة بالعالقة بین بطالسة مصر والسلوقیِّین : الرؤیا ذاتھا11ص 
، وتنتھي بموت أنطیوخس. بسوریا

، تحدثنا عن الضیقة العظیمة ونھایة األزمنة. : خاتمة الرؤیا12ص 

یقدم لنا دانیال النبي ھذا األصحاح كمقدمة لألصحاحین التالیین، فیھ یعلن اھتمام 
). كما یقدم لنا 7: 12؛ رؤ 1: 3؛ زك 1: 2؛ 7: 1السمائیِّین بالعالم البشري (أي 

الصراع بین المالئكة وقُوى الشّر من أجل تمتع البشریة بالخالص أو ھالكھم. كما 
: 1أن المالئكة ال تكف عن أن تعمل لحساب العتیدین أن یرثوا الخالص (عب 

)، فإن الشیاطین أیًضا ال تكف عن مقاومة الحق وھالك الناس. 14

 قدم لنا رؤیاه الخاصة بالسبعین أسبوًعا التي حددت موعد األصحاح السابقفي 
مجيء السیِّد المسیح لتحریر المؤمنین بھ كما وجھت أنظارنا إلى مجیئھ الثاني أو 
األخیر. اآلن یؤكد لنا النبي في الرؤیا التالیة األحداث الرئیسیة ما بین العودة من 

بابل إلى مجيء السیِّد المسیح في شيء من التفصیل، وفي دقة فائقة. 
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 . تاریخ الرؤیا:1

ي باسم  "في السنة الثالثة لكورش ملك فارس ُكشف أمٌر لدانیال الذي ُسمِّ
ر.  بلطشاصَّ

 واألمر حق، والجھاد عظیم (طویل)، وفھم األمر،

 ].1ولھ معرفة الرؤیا" [

) 21: 1في السنة الثالثة من ُملك كورش ملك فارس. بمقارنة ذلك بما جاء في (دا 
"وكان إلى السنة األولى لكورش الملك" ُیفھم أن دانیال أحیل على المعاش وترك 

 الخدمة في الثمانین من عمره، بعد تولي كورش الُملك بسنة واحدة.

، بل بقي في بابل، فلم یخبرنا عنھ زربابلأما سبب عدم رجوعھ إلى أورشلیم مع 
الكتاب؛ ربما بأمٍر إلھيٍ لیتمم رسالة خاصة بخدمة شعبھ یمارسھا وھو في أرض 

 السبيّ .

ُوھبت لھ ھذه الرؤیا بعد عامین من تركھ العمل، قبیل نیاحتھ. وقد تأكد أن ما یراه 
"، ال یوجد مجال للشك، بالرغم األمر حق)، إذ یقول: "6: 22سیحققھ هللا حتًما (رؤ 

من أن األحداث غیر ُمتوقعة. على أي األحوال قرر دانیال أن الزمن المحدد طویل. 
) تمتد إلى قیامة 12-10یرى البعض أن الزمن طویل ألن الرؤیا الرابعة (ص 

 .[245]األموات وانقضاء الدھر

بالنسبة للرؤیا السابقة كان دانیال مرتبًكا وغیر قادٍر على فھمھا، أما ھذه النبوة فیؤكد 
 أنھ قد فھمھا تماًما.

ر"؟  لماذا أورد ھنا اسمھ الذي أُعطي لھ في بابل "بلطشاصَّ
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أ. لیؤكد أنھ وإن كان قد أُحیل على المعاش، وال وجود لھ في القصر، لكن لم یعرفھ 
أحد باسمھ األصلي، إنما التصق بھ االسم الذي فُرض علیھ، ومع عدم محبتھ لالسم 

 تركھ لعلھ یجد بھ فرصة لخدمة شعبھ.

ب. إن كان ال یزال یحمل ھذا االسم الكلداني كل ھذه الفترة، لكن قلبھ ال یزال 
 ملتصًقا بإلھھ الذي یكشف لھ أسراره، ویھبھ فھًما وحكمة.

 

 . تمتعھ بالرؤیا: 2

  :أ. فترة صوم وندامة

 "في تلك األیام أنا دانیال كنت نائًحا ثالثة أسابیع أیام، 

 لم آكل طعاًما شھًیا، ولم یدخل في فمي لحم وال خمر،

 ].2ولم أُدھن حتى تمت ثالثة أسابیع أیام" [

صام دانیال ثالثة أسابیع كاملة، لم یأكل طعاًما شھًیا ولم یتطیب بدھٍن، ألن كورش 
، فترك منطقة آسیا الصغرى، وقام ابنھ Scythiansانشغل بالحرب ضد السكیثیِّین 

 بمقاومة إعادة بناء الھیكل والمدینة المقدسة أورشلیم. حًقا لقد Campysesقمبیز 
عاد البعض إلى أرض الموعد، لكنھم صاروا في عاٍر وخزي، غیر قادرین على 

إعادة الحیاة الروحیة في بلدھم. ولعلھ أیًضا سمع عن عدم مباالة الراجعین إلى 
 أورشلیم بشأن بناء الھیكل؛ بیت الرب.

یمیِّز بین األسبوع في الرؤیا السابقة كرمٍز لسبع سنوات وبین األسبوع ھنا إذ یدعوه 
 "، أي بمعناه الحرفي ال الرمزي.أسبوع أیام"

 رأیناه ممتنًعا عن أطایب الملك، مكتفًیا بأكل البقول، األصحاح األول من السفرفي 
ھل عاد لیأكل اللحم ویشرب الخمر؟ ال یعني النص ھكذا، لكنھ مع امتناعھ عن 
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أطایب الملك سابًقا اآلن یرفض كل طعاٍم شھّي حتى في بیتھ الخاص، لیقدم صوًما 
 صارًما من أجل شعبھ.

یھاجم البعض الصوم الكنسي كأنھ بال ھدف، وأنھ ال حاجة إلیھ إالَّ عند الضرورة 
كما حدث ھنا بالنسبة لدانیال النبي. ُیرد على ذلك أن دانیال كان رجل صالة مع 

. حًقا كان لصومھ ھدفھ، وأیًضا األصحاح األولصوم منذ قدم لنا سیرتھ في 
لصالتھ، لكننا لم نسمع عنھ أنھ توقف عن الصالة حتى متى حلت الضیقة ُیصلِّي. 

لقد قدم لنا صالتھ واعترافھ في وقت الضیق، ھذا لم یمنعھ عن الصالة ثالث مرات 
یومًیا. ھكذا بالنسبة للصوم الكنسي، فإننا في حاجة إلیھ بجانب األصوام الخاصة عند 

ھو وجود ھدٍف روحي واضح ال حلول ضیقة معینة. إنما ما یجب التأكید علیھ 
 فحسب، بل ولكل عبادتنا. لألصوام الكنسیة

مع امتناع دانیال النبي عن اللحم والخمر امتنع أیًضا عن كل طعاٍم شھي، ھكذا یلیق 
بنا في أصوامنا مع امتناعنا عن المنتجات الحیوانیة أن نمتنع عن كل طعاٍم شھي 

 حتى وإن كان نباتًیا، فال نأكل بشھوة، حتى وإن كان خبًزا جاًفا.

ارتبط صوم دانیال بالصالة واالعتراف بخطایاه، ألن الصوم ھو تھیئة للنفس 
للحدیث مع إلھھا، ولیس ھدًفا في ذاتھ. وقد ربط السیِّد بینھما بقولھ: "وأما ھذا 

 ).21: 17الجنس فال یخرج إالَّ بالصالة والصوم" (مت 

* على أي األحوال إذ مارس دانیال، رجل الرغبات، السیطرة على شھواتھ، 
صارت لھ سیطرة على مملكة الكلدانیِّین، فطرح أصنامھم، وأھلك التنِّین، 

ر األسرار الخفیة ( ض األسود، وبشر بالتجسد، وفسَّ .  [246] )14، 9: 5وروَّ

 القدیس باسیلیوس الكبیر

ل في العجائب؟ ألم یحدث ھذا بعد صوم عشرین  * وماذا عن دانیال؟ كیف نال التأمُّ
  [247]یوًما؟!

 القدیس باسیلیوس الكبیر
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"وفي الیوم الرابع والعشرین من الشھر األول إذ كنت على جانب النھر العظیم ھو 
 ].4َدجلة" [

یرى البعض أنھ رأى نفسھ في الرؤیا على شاطئ نھر الدجلة، ولم یكن بالفعل ھكذا، 
وال قاطًنا في ھذه المنطقة، وإن كان البعض اآلخر یرون أنھ بعد ثالثة أسابیع من 
الصوم كان دانیال بجوار النھر العظیم (دجلة) یتمشى على شاطئ النھر یتأمل في 

 هللا ومعامالتھ، كما كان اسحق یتمشى في الحقل.

)، وعند مجاري نھر 1عند نھر خابور رأى حزقیال النبي رؤیاه العظیمة (حز 
األردن انفتحت السموات لترى ربنا ومخلِصنا یعتمد... ھكذا إذ نجلس بجوار میاه 

المعمودیة، ونقبل عمل روح هللا فینا، وندرك بنوتنا ہلل ننال رؤیا جدیدة في أعماقنا، 
ونكتشف تجلِّي ابن هللا الوحید الجنس في أعماقنا. نراه كمن على عرشھ یھبنا 

عربون مجده السماوي إلى أن نلتقي بھ وجًھا لوجھ فننعم بشركة أمجاده ومیراثھ 
 األبدي. 

عوض العید كان دانیال حزیًنا وصائًما، ال یأكل لحًما وال یشرب خمًرا، وال یدھن 
 بزیت كعادة الفارسیِّین. ظھرت لھ الرؤیا وھو في مناحة یبكي على خطایا شعبھ. 

منذ عامین كان قد سمح كورش للراغبین من الیھود أن یعودوا إلى أورشلیم، لكن 
قلة قبلت ذلك. ألن كثیرین فضلوا البقاء في بابل یمارسون أعمالھم التجاریة، 

ویھتمون بالمكاسب المادیة ِعوض إنفاق ما لدیھم على عودتھم مع أسرھم للبدء في 
مشاریع جدیدة بأرض الموعد. ھذا ما أحزن دانیال النبي الذي بقي في السبي، لیس 
طمًعا في مركٍز أو مكسٍب، وإنما لخدمة الذین لم یرجعوا بعد. ولعل ما أحزنھ أیًضا 

أنھ سمع عن تراخي الذین عادوا إلى أورشلیم في بناء ھیكل الرب، مھتمین ببناء 
بیوتھم الخاصة حاسبین أنھ لم یأِت بعد الوقت للبناء. ھذا ما أحزن قلب حجي النبي 

أیًضا، إذ جاءتھ كلمة الرب: "ھل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بیوتكم المغشاة، وھذا 
 ).4: 1البیت خراب؟!" (حج 
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كانت ھذه الرؤیا في الیوم الرابع والعشرین من الشھر األول، أي في عید الفطیر 
 ) الذي یأتي بعد الفصح مباشرة لمدة أسبوع.18: 12(خر 

قان بذھب أُوفاز."  رفعت ونظرت فإذا برجٍل البٍس كتاًنا وحقواه متنطِّ

 وجسمھ كالزبرجد، ووجھھ كمنظر البرق،

 وعیناه كمصباحّي نار،

 وذراعاه ورجاله كعین النحاس المصقول،

 ].6-5وصوت كالمھ كصوت جمھور" [

 صفة تعني "نقًیا"، بینما یرى البعض أنھا ُتشیر Uphazیرى البعض أن كلمة أوفاز 
)، ویترجمھا 9: 10إلى منطقة معینة كما جاء في إرمیا "ذھب من أوفاز" (إر 

 .Ophirالبعض "أوفیر" 

یرى البعض أن اللباس الكتاني ھنا ُیشیر إلى كھنوت السیِّد المسیح، والمنطقة الذھبیة 
إلى العمل الرعوي للسیِّد المسیح. فقد اعتادوا في الشرق أن یلبسوا مناطق على 

الحقوین، ألن ثیابھم طویلة تبلغ إلى القدمین فتعوق حركتھم. فالمنطقة ترفع الثوب 
وتساعد اإلنسان على الخدمة وسرعة الحركة. 

[إنھا إحدى الحجارة الكریمة اإلثنتي  :القدیس جیرومجسمھ كالزبرجد، وكما یقول 
 إن كانت الحجارة الكریمة ُتشیر [248]عشرة التي توضع علي صدرة رئیس الكھنة

 فیقف رئیس الكھنة أمام هللا یشفع فیھم، ویحملھم بالحب  االثني عشراألسباطإلى 
سبط على صدره لینعموا بالحضرة اإللھیة. فإننا وقد صرنا سبًطا واحًدا، ننتسب إلى 

 (روحًیا)، وصرنا أعضاء في جسد السیِّد المسیح. فإننا ال نجد أنفسنا على یھوذا
صدریة المخلِّص، بل بالحري أعضاء جسده، لنا حق الدخول إلى األقداس السماویة 

مع الرأس السماوي.  
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كان صوتھ كصوِت جمھوٍر عظیم سمعھ دانیال النبي وفھمھ بینما ھرب من معھ ولم 
 موقع األنبا تكالیفھموا شیًئا من الصوت. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا في 

في أقسام المقاالت و التفاسیر األخرى). ھذا ما حدث مع شاول الطرسوسي في 
 حیث رأى وسمع، فتحدث مع یسوع المسیح الذي ظھر لھ في دمشقالطریق إلى 

السماء، أما الذین حولھ فرأوا وكأنھم لم یروا وسمعوا صوًتا ولم یفھموا شیًئا؛ لذا 
 ).9: 22؛ 7: 9ُحسبوا كأنھم لم یروا ولم یسمعوا (أع 

شاھد دانیال النبي شخًصا أوصافھ تطابق ما ورد عن السیِّد المسیح في رؤیا القدیس 
). یرى البعض أنھ نظر مالًكا قدیًرا، بینما یرى 15-13: 1یوحنا الالھوتي (رؤ 

. فإنھ إذ كان نائًحا على خطایا شعبھ ظھر لھ [249]آخرون أنھ كلمة هللا قبل التجسد
 ذاك الذي یحمل خطایا العالم كلھ.

 في الرؤیا ].5"رفعت (عیني) ونظرت فإذا برجل البٍس كتاًنا" [* یقول: 
األولى یقول: "أنظر، قد أُرسل المالك جبرائیل"، أما ھنا فاألمر مختلف، إذ 

 ..یرى الرب لیس إنساًنا كامًال وإنما في شكل إنسانٍ .

ع النعم التي لدعوتنا. لقد ُصنع  ارتداؤه لباًسا مختلف األلوان ُیشیر رمزًیا إلى تنوُّ
عة تنتظر مجيء المسیح لكي  اللباس الكھنوتي من ألوان مختلفة، ألن أمًما متنوِّ

 نصیر (جسًدا واحًدا) بألوان متباینة.

. كلمة "أوفاز" انتقلت عن العبریة إلى ]5"وحقواه متنطقتان بذھب أوفاز" [یقول 
الیونانیة لتعني ذھًبا نقًیا. لقد تمنطق حول حقویھ بمنطقة طاھرة. كان على "الكلمة" 

أن یحملنا ویربطنا بھ كمنطقة حول جسده بحّبھ الخاص، الجسد الكامل، أما نحن 
 فأعضاء جسده المتحد مًعا، ونقوم بالكلمة نفسھ.

 ُتفسر "إثیوبیِّین". أو "من Tharses)". كلمة كالزبرجد (Tharses وجسمھ مثل"
ف علیھ". ھكذا أعلن النبي مقدًما، مؤكًدا أن الجسد سُیعلن في العالم،  الصعب التعرُّ

ف علیھ.  لكن كثیرین یجدون صعوبة في التعرُّ
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 فإنھ یلیق بقوة الكلمة الناري والقضاء "ووجھھ كمنظر البرق وعیناه كمصباحّي نار".
 أن ُیعلن مقدًما عن ممارستھ لنار (دینونتھ)، فیضيء بالعدل على األشرار ویھلكھم.

" لیظھر الدعوة وذراعاه وقدماه مثل نحاس المعیضیف أیًضا ھذه الكلمات: "
األولى والثانیة للبشر، أي لألمم. "فإن اآلخرین یكونون كاألولین"؛ إذ أُقیم حّكامك 

). 6: 19، رؤ 26: 1كما في البدایة. "وكان صوتھ كصوت جماھیر كثیرة" (إش 
فإننا نحن جمیًعا ننطق بأمور ُمتنبأ عنھا، ننطق بفمھ عن األمور التي عینھا 

 .[250]ھو

 القدیس ھیبولیتس الروماني

 فرأیت أنا دانیال الرؤیا وحدي،"

 والرجال الذین كانوا معي لم یروا الرؤیا،

 لكن وقع علیھم ارتعاد عظیم، فھربوا لیختبئوا.

 فبقیت أنا وحدي ورأیت ھذه الرؤیا العظیمة،

لت فيَّ إلى فساد،  ولم تبَق فيَّ قوة، ونضارتي تحوَّ

 ولم أضبط قوة.

 وسمعت صوت كالمھ،

 ولما سمعت صوت كالمھ، 

ًخا على وجھي ووجھي إلى األرض" [  ].9-7كنت مسبَّ

ل كما إلى فساٍد، فلم  أدرك دانیال - وھو أفضل من كان في زمانھ - أن كمالھ قد تحوَّ
). إذ غلبھ مجد الرب 6: 64یفتخر ببٍر ذاتي، ھذا الذي ُیحسب كخرقة الطامث (إش 
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سقط النبي على األرض كمن قد فقد وعیھ وخارت قواه تماًما، لكنھ أدرك صوت 
 الرب.

وقع خوف على الذین كانوا مع دانیال النبي وھربوا لیختبئوا؛ ربما رأوا شیًئا غریًبا، 
لكنھم لم ُیمیِّزوا الرؤیا فارتعبوا. لقد سمح لھم هللا بھذا لئالَّ یظن أحد أن ما أعلنھ 

دانیال كان وھًما أو تخیًُّال . لقد اُختیر دون غیره لیصیر معلًِّما یكشف عن أسرار هللا 
ویتقبل المعرفة اإللھیة لحساب الجماعة كلھا، لكنھ كان محتاًجا إلى من یشھد لھ أنھ 

 مدعو لعمٍل إلھيٍ فائقٍ .

كرر أكثر من مرة أنھ رأى لیؤكد أن ما ینطق بھ ھو حقیقة شاھدھا حًقا، ویدعو 
 الرؤیا عظیمة لكي یلفت أنظارنا فنھتم بھا.

هللا ال ُیرید لنا نحن .. ارتعد دانیال وفقد قوتھ الجسمیة، حتى صار كمیٍِّت فاسٍد بال حیاة.
أوالده ھذا الضعف الشدید، لكنھ یسمح لنا بذلك إن كان فیھ نفعنا. ألنھ أحیاًنا إذ نكون 
في كامل صحتنا ال نبالي بالصوت اإللھي، وال نتمتع برؤیا سماویة داخلیة، لذا یسمح 
لنا بالضعف الجسدي إلى حین لیسحب طاقاتنا الداخلیة إلى رسالة سماویة معینة. إن 

كانت الرؤیا قد أرعبت دانیال، لكن الصوت السماوي أعطاه طمأنینة وسالًما، ولمسات 
 یده مألتھ قوة.

 

 . خدمة مالئكیة:3

 وإذا بیٍد لمستني،"

 ].10وأقامتني مرتجًفا على ركبتّي وعلى كفَّّي یدي" [

واضح أن دانیال شاھد الرؤیا وھو منبطح على األرض، وكان مستنًدا على ركبتیھ 
 ویدیھ، وكان محتاًجا إلى عون سماوي لُیقیمھ.
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ر، ھي التي لمست دانیال وأعطتھ  الید التي كتبت على الحائط فأرعبت الملك بیلشاصَّ
قوة للقیام والتمتع بالفھم. یرى البعض أن الید السماویة ُتشیر إلى التجسد اإللھي، 

 حیث قدم لنا السیِّد المسیح العمل اإللھي، واھًبا إّیانا الفھم والحكمة مع الفداء والمجد.

: [ظھر المالك في شكل إنساٍن ووضع یده على النبي إذ كان القدیس جیرومیقول 
 .][251]مستلقًیا على األرض. لقد حمل شكلھ (البشري) حتى ال یرتعب!

ظھور المالئكة على شكل بشر یكشف عن تقدیر السماء لنا كبشٍر، فھم وإن لم 
یحملوا أجساًدا مثلنا ال یستنكفون من الظھور بشكٍل بشريٍ . أنھم بھذا أیًضا یعلنون 

 عن شوق السمائیِّین إلى الدخول في صداقة معنا.

 "وقال ليّ : یا دانیال أیُّھا الرجل المحبوب (جًدا)، 

 افھم الكالم الذي أُكلِّمك بھ، 

 وقم على مقامك،

 ألنيَّ اآلن أُرسلت إلیك.

 ].11ولما تكلم معي بھذا الكالم قمت مرتعًدا" [

لمستھ الید وناداه صوت سماوي یحثھ على القیام، ینزع عنھ الخوف ویھبھ فھًما. 
ومع ھذا إذ قام دانیال كان مرتعًدا. وكأن هللا من أجل محبتھ لنا، یسمح أن یترك فینا 
شیًئا من الضعف لكي ال نستكبر. لقد كان دانیال دون سواه مؤھًال لنعمة الرؤى في 
عھده، ونال عوًنا إلھًیا إذ أرسل هللا لھ رئیس المالئكة جبرائیل یلمسھ بیده ویتحدث 

معھ، ویقدم لھ الفھم. لكنھ بقي في رعدة فیدرك مع إبراھیم أب اآلباء أنھ تراب 
 ورماد.

لمست ید سمائیة دانیال وأقامتھ، ربما كانت ید رئیس المالئكة جبرائیل الذي ُیفسر 
 )، ھذا الذي یدعو دانیال بالمحبوب جًدا، لتشجیعھ ومساندتھ.23: 9الرؤى لدانیال (
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على تعبیر: "المحبوب"، قائًال : [إنھ تعبیر الئق، فإن كل قدیس  القدیس جیروم ُیعلق
 ].[252]یحمل جماًال في نفسھ، وھو محبوب من الرب

وقف النبي الشیخ لكنھ كان مرتعًبا. طمأنھ المالك بأن صالتھ قد ُسمعت وأُرسلت 
 اإلجابة.

 "فقال ليّ : ال تخف یا دانیال، 

ألنھ من الیوم األول الذي فیھ جعلت قلبك للفھم وإلذالل نفسك قدام إلھك 
 ُسمع كالمك،

 ].12وأنا أتیت ألجل كالمك" [

طلب رئیس المالئكة من دانیال أال یخف، ولم یكن ذلك في قدرة دانیال بل كان 
محتاًجا إلى عوٍن إلھي یھب فكره سالًما، ویھیِّئ أعماقھ إلدراك األسرار اإللھیة. 

بقولھ: "ال تخف" ال یقدم مجرد وصیَّة سمائیة، بل عطیة سمائیة یھبھا هللا نفسھ 
لمحبِّیھ. أما لماذا قُدمت ھذه العطایا لدانیال دون الذین حولھ، ھل عند هللا محاباة؟ 
حاشا! لقد جعل دانیال قلبھ للفھم، وذلك بالصالة والصوم والتذلُّل مع التوبة. تمتع 

دانیال بعطایا إلھیة مجانیة، لكن لیس وھو متھاون في حیاتھ، یحیا ال بروح الترف 
والتدلیل، بل بروح الجدیة، ملتجًئا إلى هللا واھب الفھم والمعرفة. وكما یقول القدیس 

 ).14: 5 یو 1یوحنا الحبیب إننا نعرف أننا إن طلبنا شیًئا حسب مشیئتھ یسمع لنا (

لقد تذلل دانیال بالتوبة قدام هللا إلھھ، أي خالل العالقة الشخصیة مع هللا الذي یحسبھ 
إلھھ، أي ینسبھ إلیھ، ولھذا تأھل أن یرسل هللا مالكھ إلیھ، ألن مالك الرب حال حول 

 ).19: 145خائفیھ (مز 

 "ورئیس مملكة فارس وقف مقابلي واحًدا وعشرین یوًما،

 وھوذا میخائیل واحد من الرؤساء األولین جاء إلعانتي، 
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 ].13وأنا أبقیت ھناك عند ملوك فارس" [

 یوًما أو ثالثة أسابیع، وھي األسابیع التي كان فیھا 21یبرر المالك سبب تأخیره 
دانیال النبي صائًما ومتذلًال أمام هللا، لكن لم یعرف دانیال ذلك حتى تَمت الثالثة 

 أسابیع، فقد كان المالك یعمل لصالح النبي وھو ال یدري.

كثیًرا ما نظن أن هللا ال یسمع لصلواتنا أو یتباطأ في اإلجابة، مع أنھ مھتم بنا، 
ویخفي عنا عملھ من أجلنا حتى نكتشفھ في الوقت المناسب، حین نصیر قادرین على 

ة هللا وعملھ ألجلنا.  فھم خطَّ

 "وجئت ألُفھمك ما یصیب شعبك في األیام األخیرة،

 ].14ألن الرؤیا إلى أیام بعد" [

یؤكد المالك لدانیال أنھ جاء لیعلن لھ أن صلواتھ قد اُستجیبت، وأنھ یعمل لصالح 
الشعب، مقاوًما شر ملك فارس. عاد لیعلن لھ أن عنایة هللا ممتدة عبر سنوات 

طویلة؛ علیھ أن ینتظر لیرى بروح النبوة األحداث القادمة ال إلى یوم رقاده فحسب، 
 بل وإلى مجيء السیِّد المسیح مخلص العالم.

 * لیتأكد ذاك الذي یرتاب في استجابة صالتھ أنھ لن ُیستجاب لھ. 

غیر أنھ یلزمنا أال نسأل هللا بقلٍق، وذلك كما ُیعلِّمنا دانیال الطوباوي، إذ سمع هللا لھ 
 یوًما. ھكذا لیتنا ال 21من أول یوم بدأ فیھ یقدم الصالة، لكنھ نال ثمرة صالتھ بعد 

نفتر في غیرة صلواتنا التي نبدأھا، إن تصورنا أن االستجابة قد أبطأت، لئال تتأجل 
. وھذا ما كان یمكن أن یحدث في حالة النبي ..االستجابة التي تھبھا لنا العنایة اإللھیة

 یوًما رغم أن 21المذكور لو لم ُیوجد مثابًرا على الدوام بثبات في صلواتھ خالل الـ
 .[253]االستجابة صدرت من الیوم األول

 األب إسحق
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أوضح رئیس المالئكة جبرائیل سّر تأخره في اإلجابة على صالتھ، إذ لھ ثالثة 
" حتى جاء رئیس المالئكة میخائیل، شفیع شعب رئیس مملكة فارسأسابیع ُیقاوم "

هللا ومعیًنا لھ. ماذا یقصد برئیس مملكة فارس؟ ھل یقصد الملك أم مالك شریر 
 مقاوم لعمل هللا؟

إن مالًكا شریًرا یوجھھ الشیطان لُیجرب ملوك فارس ویؤثر علیھم ضد شعب هللا، 
لذا وقف المالك جبرائیل یسنده المالك میخائیل لُیحطم أعمال عدو الخیر ضد 

"، إنساًنا بل الشیطان الذي یجرب "رئیس مملكة فارسالمؤمنین، ال یقصد ھنا ب 
 ملك فارس ویحركھ. 

: [في رأیي أنھ المالك الُمكلف بفارس، وذلك كما جاء في التثنیة: القدیس جیرومیقول 
ق بني آدم نصب تخوًما لشعوب حسب عدد مالئكة"  "حین قسم العلي لألمم حین فرَّ

). توجد الرئاسات التي یتحدث عنھا بولس: "لكننا نتكلم بحكمة بین 8: 32(تث 
الكاملین... التي لم یعلمھا أحد من رؤساء (عظماء) ھذا الدھر. ألن لو عرفوا لما 

. ھكذا قدم رئیس أو مالك فارس مقاومة، عامًال )8-6: 2 كو 1(صلبوا رب المجد" 
لحساب المقاطعة الموكولة إلیھ حتى ال تتحرر األمة المسبیة بكاملھا. لعلھ بالرغم 

من أن هللا قد سمع للنبي بحنو منذ الیوم الذي فیھ وضع قلبھ للفھم، مع ذلك لم ُیرسل 
 یوًما، 21إلیھ المالك لیعلن لھ قرار هللا المملوء حنًوا ألن مالك فارس قاومھ لمدة 

معدًدا خطایا الشعب الیھودي كأساس عادل لبقائھم في السبي وكحجة لكي ال 
 .][254]یتحررون

ھل كان رئیس المالئكة جبرائیل عاجًزا عن مقاومة الشیطان الذي یبث روح العنف 
 ضد المؤمنین؟ أو كان عاجًزا عن مقاومة الملك Cambysesوالكراھیة في قمبیز 

الشریر نفسھ؟ لماذا أرسل لھ المالك میخائیل؟ لست أظن أن حدیث المالك ھنا یقلِّل 
من شأن المالك جبرائیل أو قدرتھ، إنما یكشف عن روح العمل الجماعي حتى بین 

السمائیِّین، وأیًضا یعلن عن اھتمام هللا بشعبھ، فیرسل ال رئیس مالئكة واحد بل أكثر 
من أجل شعبھ. یقول یوناثان: "ألنھ لیس للرب مانع عن أن یخلِّص بالكثیر أو 
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). ویقول آسا: "أیُّھا الرب لیس فرًقا عندك أن ُتساعد 6: 14 صم 1بالقلیل" (
 ). 11: 14 أي 2الكثیرین ومن لیس لھم قوة" (

یؤكد رئیس المالئكة جبرائیل أن دوره لم ینتِھ بعد، بل تركھ هللا عند ملك فارس 
الذي ال یزال یحمل كراھیة ضد الشعب. فإن هللا في عدلھ لم ینِھ حیاة ملك فارس، 
وال ألزمھ بحب المؤمنین، بل ترك لھ حریة اإلرادة یفعل كما یشاء، ولكن من أجل 

 المؤمنین یرسل مالئكة لصد الھجمات التي تحل علیھم من الملك الشریر.

في التقلید الیھودي كما المسیحي ُینظر إلى رئیس المالئكة میخائیل كحارٍس لشعب 
 ).1: 12هللا (

 

 . خدمة إلھیة:4

 فلما تكلم معي بمثل ھذا الكالم جعلت وجھي إلى األرض وَصَمت."

،  وھوذا كشبھ بني آدم لمس شفتيَّ

 ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي: 

 یا سیِّدي، بالرؤیا انقلبت علي أوجاعي، فما ضبطت قوة.

 فكیف یستطیع عبد سیِّدي ھذا أن یتكلم مع سیِّدي ھذا، 

 ].17-15وأنا فحاًال لم تثبت فيَّ قوة ولم تبَق فيَّ نسمة؟!" [

على ھذه العبارات قائًال : [یلیق بطبیعتنا الداخلیة أن توجھ  القدیس جیروم ُیعلق
أنظارھا إلى خارج (فترى أننا في ضعف)، وذلك قبل أن تتأھل لمعاینة رؤیة هللا، لكن 
ما أن تتحقق فعًال رؤیة هللا تتحول طبیعتنا الداخلیة إلى الداخل ونصیر بكلیتنا في تعداد 
من كتب عنھم في مزمور آخر: "كل مجد ابنة الملك من الداخل، في ثیاب ذھبیة" (مز 

44 :14( [255][. 
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إذ ُغلب دانیال بالضعف مرة أخرى سقط على األرض. وبلطف اھتم هللا بھ، لكن 
 دانیال كان عاجًزا عن الحدیث حتى فتح الرب شفتیھ، إذ جعل مالكھ یمس شفتیھ...

وإن كان دانیال قد عجز عن الدخول في حواٍر، سنده المالك، لیس فقط بالكلمات 
المشجعة، والكشف عن استجابة صلواتھ، وإنما بلمسھ أیًضا. وكأن هللا یؤكد لنا 

شوقھ أن نلتقي مع السمائیِّین، وندخل معھم في شركة حب، ألننا نجتمع مًعا لتسبیحھ 
 إلى األبد.

ظھر لھ المالك في شبھ بني آدم حتى یمكن لدانیال أن یسمع لھ، ویتالمس معھ. في 
حٍب مملوٍء اتضاًعا تظھر لنا المالئكة في شبھ البشر، ال من جھة طبیعتھم، بل من 
جھة شكلھم. وعلى العكس في كبریاء یحاول الشیطان أن یخدعنا لیظھر في شكل 

 ).14: 11 كو 2مالك نور (

یرى البعض أن الذي ظھر في شبھ بني آدم ھو كلمة هللا الذي لمسنا بحبُّھ اإللھي، 
 وأعطانا قوة للدخول معھ في حواٍر مفتوحٍ .

 

 مقدمة للنبوة األخیرة:

اني.  "فعاد ولمسني كمنظر إنساٍن وقوَّ

 وقال: ال تخف أیُّھا الرجل المحبوب (جًدا).

 سالم لك.

 تشدد، تقوَّ .

یتني" [  ].19-18ولما كلمني تقویت وقلت: لیتكلم سیِّدي، ألنك قوَّ
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: [لو لم یطمئنھ المالك بلمسھ كابن اإلنسان، فیحرر قلبھ من القدیس جیرومیقول 
الرعب، ما كان یمكنھ أن یسمع أسرار هللا. لھذا السبب یقول اآلن: "لیتكلم سیِّدي، 

 .][256]ألنك قویتني، ألنك جعلتني قادًرا أن أسمع وافھم ما تقولھ"

كان دانیال محتاًجا إلى عمٍل سماويٍ مستمٍر، إذ عاد ولمسھ المالك، ثم قواه، مؤكًدا 
لھ أنھ إنسان محبوب جًدا من قبل هللا والسمائیِّین، معطًیا إیاه السالم، ومشدًدا إیاه 

 ".تشدد، تقوَّ بالوصیة اإللھیة: "

نحن في حاجة إلى نمٍو روحيٍ دائٍم، خالل لقائنا المستمر مع هللا، وتمتعنا الدائم 
ى بالعمل الجماعي الحّي،  بالشركة مع السمائیِّین والقدیسین. نتالمس معھم، ونتقوَّ

 وننصت إلى وعود هللا ووصایاه التي ینطقون بھا لكي نتشدد. 

 حیاتنا في المسیح تمتع دائم وخبرة غیر متوقفة؛ ولیست ولیدة لحظة معینة بال نمو!

لیتكلم إذ تحدث معھ المالك وتقوى لم یكتِف دانیال بذلك، بل طلب المزید قائًال : "
 ". سیِّدي ألنك قویتني

 "فقال: ھل عرفت لماذا جئت إلیك؟

 ].20فاآلن أرجع وأحارب رئیس فارس" [

* ما یعنیھ ھو ھذا: حًقا أتیت ألعلمك األمور التي تتسلمھا كإجابة للصالة، لكنني ھا 
أنا أعود مرة أخرى ألصارع رئیس فارس في عینّي هللا، ألنھ ال ُیرید أن یحرر 

. [257]شعبك من السبيّ 

 القدیس جیروم

 "فإذا خرجت ھوذا رئیس الیونان یأتي.

 ولكنيَّ أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق.

 ].21وال أحد یتمسك معي على ھؤالء إالَّ میخائیل رئیسكم" [
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أرسل الرب المالك (ربما جبرائیل) لدانیال حیث تحدث معھ عن رئیٍس ثاٍن، ھنا 
. كما أعلن أن الشیطان یبعث بمالئكتھ األشرار إلثارة األمم الیونانیِّینیتحدث عن 

 للشّر، وھو یقوم بخطة محكمة.

لقد أكد المالك لھ وجود خطة إلھیة سماویة یحتفظ بھا هللا، وُیعلنھا لنا تدریجًیا. وأن 
 هللا قد عھد لمیخائیل رئیس المالئكة حمایة شعبھ ضد قوى إبلیس ومالئكتھ األشرار.

لقد أرسلھ هللا إلى الملك الفارسي قمبیز، لكن رسالتھ لم تنتِھ بعد، فإن المقاومة 
مستمرة في أیام الیونان كما في أیام فارس لذا یتركھ یعمل وسط الملوك المقاومین 

للحق من أجل حمایة المؤمنین البسطاء. وكأن عنایة هللا لكنیستھ بكل وسیلة ال 
 تتوقف عبر األجیال، وإرسالیتھ لمالئكتھ مستمرة ألن قوى الشر ال تتوقف.

 10من وحي دانیال 

 لتعلن لّي مجدك وسط آالمي!

* ھب لّي یا رب مع دانیال روح الصالة مع الصوم باتضاع. 

 ھب لّي أال أطلب طعاًما شھًیا،

 بل أجد في اللقاء معك سالمي وفرح قلبي!

 العترف عن خطایاي وخطایا شعبي بدموعي،

 فإن صوت دموعي یرتفع إلى عرش نعمتك!

* كثیًرا مع ظننت أنك نسیتني، 

 ال تبالي بصلواتي وصرخات نفسي،

 اكشف عن عیني فأراك تعمل ألجلي،
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 تخفي عنّي أعمالك إلى حین،

 حتى ال تتوقف نفسي عن الحوار معك!

* سقطت وارتعبت،  

وس،  لتلمسني بیدك أیُّھا القدُّ

 لُتسمعني صوتك الذي یمألنيَّ رجاءً .

 لتقل ليّ : تشَدد وتقوّ !

 كلماتك لھا سلطان على أعماقي!

* أرى العالم مقاوًما للحق، ومضطھًدا لكنیستك. 

 وأرى جبرائیل رئیس مالئكتك یعمل معھ میخائیل العظیم!

 تترك لألشرار كمال حریتھم للعمل،

 وبحبك تبعث بجنودك السمائیِّین لحمایتنا!

 عجیب أنت في عدلك كما في حبك.

 لتعلن لّي مجدك وسط آالمي!
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األصحاح الحادي عشر 

 الرویا األخیرة

عن 
 فارس والیونان ونهایة األزمنة

یحوى هذا األصحاح تفاصیل نبویة عجیبة ألحداث العالم تخص شعب اهللا لمدة تزید عن ثالثة قرون جاءت 
 [هذا األصحاح هو واحد من أعجب األصحاحات التي :C. Larkineمطابقة تماًما لألحداث التاریخیة. وكما یقول 

نها ُتطابق تماًما التاریخ العلماني لملوك مصر إقدمت نبوات تفصیلیة دقیقة أكثر من أي أصحاح في الكتاب المقدس. 
 ُتقدم لنا نبؤات عن الحروب التي نشبت بین ملوك الشمال (سوریا) 31 حتى 5 عاًما. اآلیات 350وسوریا ألكثر من 

 .]Ïوملوك الجنوب (مصر)
. ]2-1[. نبوات عن فارس    1
. ]4-3[. نبوات عن الیونان   2
. ]35-5[. نبوات عن الصراع بین مصر وسوریا 3
. ]45-36[. نهایة األزمنة - ضد المسیح   4

  :. نبوات عن فارس1
]. 1"وأنا في السنة األولى لداریوس المادي وقفت ألشدده وأقویه" [

یظن البعض أن الحدیث هنا عن مساندة رئیس المالئكة میخائیل لرئیس المالئكة جبرائیل، ولكن هذا غیر 
مقبول هنا. إنما الحدیث لرئیس المالئكة جبرائیل الذي وقف بجانب داریوس الملك وقوَّاه لكي یسند كورش ملك فارس 
ضد بابل. بمعنى آخر إن كان بعض ملوك فارس ُیقاومون اهللا في شعبه فإن ما نالوه من نصرات هو بسماح إلهي، 

وبقوة ُقّدمت لهم خالل مالئكة اهللا. هنا ال یفتخر المالك بقوته وٕامكانیاته الخاصة، إنما یتحدث كوكیل اهللا، وباسم اهللا 
العامل بمالئكته.  

"واآلن أخبرك بالحق. 
هوذا ثالثة ملوك أیًضا یقومون في فارس، 

]. 2والرابع یستغنى بغنى أوفر من جمیعهم، وحسب قوته بغناه یهیج الجمیع على مملكة الیونان" [
غایة ما ورد في هذا األصحاح من نبوات تخص مملكتي فارس والیونان ثم الصراع بین مصر وسوریا، لیس 

أن تستعرض أحداثًا مستقبلیة تثیر في النبي حب االستطالع، وٕانما ُتعلن عن عنایة اهللا بكنیسته، وتحث المؤمنین 
على االتكال على اهللا والثقة في عنایته اإللهیة حتى في اللحظات الحرجة. حًقا یبدو من الظاهر وجود صراعات 

عالمیة بین الدول العظمى مثل بابل وفارس ومادي والیونان، وبین شّقین من اإلمبراطوریة الیونانیة وهي دولة 
البطالسة ودولة السلوقیِّین، لكن وراء هذه األحداث ید اهللا الخفیة التي تحول كل مجریات األمور لبنیان كنیسته، وأن 

1 C. Larkine: The Book of Revelation, p. 113. 
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اهللا ُیعطي لعهده مع شعبه أولویة خاصة حتى وٕان لم یلحظ أحد ذلك. 
)، أشار رئیس المالئكة جبرائیل 1: 10بالرغم من أن هذه النبوة بأكملها ُأعطیت في السنة الثالثة لكورش (

في وقت مبكر عندما ثبت بطریقة سرِّیة داریوس وقوَّاه في السنة األولى له. هذا حدث غالًبا في الوقت الذي فیه ُألقَي 
دانیال في الجب. 

یرى البعض أن الثالثة ملوك الذین كانوا یحكمون في فارس بعد كورش هم:  
ق.م): في أثناء قیامه بمهمة طویلة في مصر ُاغتیل أخوه  522-527 بن كورش (Cambyses. قمبیز 1

. Smerdis الملقب سمیردس Magusاألصغر ماغوس 
ق.م): اغتصب الُملك بعد اغتیال سمیردس وكان یشبه شكل سمیردس،  521-522. المدعو سمیردس (2

 شهور واغتاله سبعة مجوس. 7 ابنة قمبیز. وبقَي في الحكم Pantaptesتزوج 
ق.م) صار ملًكا، وقد تزوج  486-521 أو داریوس األول (Darius Hystaspes. داریوس هیستاسبس 3

Pantaptes  .نفسها زوجة الملك السابق وأنجبت له أحشویرش الذي صار من أغنى الملوك وأشهرهم 
یرى آخرون أن المالك یقصد بالملوك الثالثة كورش وابنه قمبیز وداریوس ُمستبعدین مغتصب الحكم 

المخادع "المدعو سمیردس". 
تحَدث رئیس المالئكة عن ملك رابع فاق الثالثة ملوك السابقین في الغنى، وهو أحشویرش بن داریوس 

 عن غناه أنه كانت له ثروات كثیرة حتى إن جفت القدیس یوستینوسق.م) الذي تزوج استیر. یتحدث  480-465(
 نسمة وغلب الیونان. وقد وضع الیونانیُّون 2641000. هذا عبر بجیش تعداده Ïاألنهار بواسطة قواته ال تنفذ ثروته

في قلبهم أن ینتقموا ألنفسهم األمر وقد فعلوا ذلك. لقد بقى أربع سنوات یجمع جیشه، لكن ضخامة الجیش الزائدة 
. بكبریائه واندفاعه ِانهزم أحشویرش، وهرب في Salamisأفقدته قدرته على تنظیمه، وانهزم في موقعة سالمیس 

مركب صغیر، ولم یجد سفینة واحدة تنقذه، مع أن میاه البحر كانت مغطاة بأسطوله الضخم الذي فقده بسوء نظامه. 
حسبه شعبه غبی�ا في تصرفاته العسكریة، كما احتقروه ألنه قتل أخاه، وسلك سلوًكا شائًنا مع أخته، وارتكب جرائم 

أخرى. 
اعتبر المالك ما تبقى من ملوك فارس أشبه بالساقطین. إذ انحدرت دولة فارس وتحطمت نفسیة الشعب 

وصار الملوك فیما بعد كأن ال كیان لهم حتى تسلَّط اإلسكندر المقدوني على العالم.  
: [یجب مالحظة أنه بعد أن حصر بعض ملوك فارس بعد كورش حذف الِسفر بوضوح القدیس جیرومیقول 

التسعة ملوك اآلخرین وعبر مباشرة إلى اإلسكندر، ألن روح النبوة ال یهتم بتقدیم التفاصیل التاریخیة، بل ُیقدم في 
. ]Ðاختصار األحداث الهامة جًدا وحدها

 : . نبوات عن الیونان2
"ویقوم ملك جبار، ویتسلَّط تسلًُّطا عظیًما، ویفعل حسب إرادته. 

وكقیامه تنكسر مملكته، وتنقسم إلى ریاح السماء األربع،  
وال لعقبه وال حسب سلطانه الذي تسلَّط به،  

1 St. Justin: Apol. 1: 10. 
2 PL 25: 701. 
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]. 4-3ألن مملكته تنقرض وتكون آلخرین غیر أولئك" [
ق.م) وبقدرة عظیمة یهزم  323-356ُیشیر بكل وضوح إلى أنه في الوقت المناسب یقوم اإلسكندر األكبر (

فارس وغیرها من الدول. سبق لنا الحدیث عن العداوة التي حملها اإلسكندر األكبر للیهود، ولكن في طریقه إلى 
الیهودیة رأى رؤیا تحققت عندما شاهد رئیس الكهنة بثیابه الكهنوتیة یستقبله بحفاوة، وُیقدم له نبوات دانیال النبي، 

لیؤكد له أنه یهزم فارس، وُیقیم مملكة عظیمة. بهذا تحولت عداوته إلى صداقة، وأحسن معاملته للیهود.  
مات فجأة في بابل بعد فتوحات ونصرات متوالیة وسریعة، لكنه سكر بالنجاح الفائق والغنى، ومات وهو 

مخمور. ال یعلم أحد إن كان قد مات بمرض أصابه فجأة وهو مخمور ال ُیعرف له عالج، أم مات مسموًما، شرب 
" یعني بعد أن صار الملك وكقیامه تنكسر مملكته. قول المالك "Cassanderالسم لینتحر أم أخفاه له كاساندر 

الوحید لكل الشرق ِانهارت مملكته بموته المفاجئ. وقد سبق لنا الحدیث عن الصراعات واالغتیاالت التي حدثت بعد 
. Ipsusموته حتى انقسمت مملكته في النهایة بین أربعة من قواده بعد معركة 

. في دقة تحقَّقت هذه النبوة حرفی�ا إذ لم یرث ]4: "ألن مملكته تنقرض، وتكون آلخرین غیر أولئك" [یقول
أحد أبنائه العرش، وال أحد أقربائه بل تسلَّم العرش قّواد غرباء، مع أنه كان له ابنان هما هیراقلیوس واإلسكندر الثاني، 

لكن لم یتولَّ أحدهما الحكم بل ُقتال، أحدهما قبل موت أبیه واآلخر بعده. 
: [بجانب األربع ممالك، أي مقدونیة وآسیا الصغرى وسوریا ومصر، تمزقت مملكة القدیس جیرومیقول 

 Lysimachus وPerdiccasالمقدونیِّین بین حكام آخرین أقل أهمیة وبین ملوك صغار ال كیان لهم. هنا ُیشیر إلى 
 وغیرهم الذین حكموا كبادوكیة وأرمینیا وبیثینیة وهیراقلیا وبوفورس وأقالیم أخرى كثیرة انسحبت من القوة Craterusو 

].  Ïالمقدونیة وأقامت لنفسها ملوًكا مختلفین
هذا كله أعلنه المالك لدانیال النبي قبل والدة اإلسكندر األكبر بسنین كثیرة. 

 : . نبوات عن الصراع بین مصر وسوریا3
تتحدث هذه النبوات عن حروب السلوقیِّین مع البطالسة، إذ دخلت هاتان األسرتان في حروب دائمة ضد 

بعضهما البعض. وبحكم موقع فلسطین الجغرافي، في المنتصف بین مصر وسوریا كانت هي أرض المعركة للطرفین 
في أغلب الحاالت. وُدعي ملوك مصر بملوك الجنوب، وملوك سوریا ملوك الشمال. 

یلیق بنا أن ندرك أن هذا القسم ُیغطي فترة زمنیة طویلة، حوالي قرنین من الزمان، وعندما یتحدث عن ملك 
الشمال أو ملك الجنوب ال یقصد ملًكا معیًنا واحًدا لكل من الدولتین. 

 أ. الحرب األولى:

"ویتقوَّى ملك الجنوب. 
ومن رؤسائه من یقوى علیه ویتسلط، 

]. 5تسلط عظیم تسلطه" [
 285-323 (األول Lagus بطلیموس الغوسكان أول ملك للجنوب (مصر) قوًیا هو وامرأته، وهو 
، ملك الشمال (سوریا)، لكنه فیما بعد صار Seleucusق.م). كان قوًیا وذكًیا وغنًیا، أقوى من أنطیوخس بن سلقوس 
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أنطیوخس أقوى وأغنى، إذ ضم إلیه بابلونیا ومادي. لقد عرف المالك ما یبلغه أنطیوخس من عظمة أكثر من 
بطلیموس في المستقبل. 

القدیس جیروم:  أما المقصود بأحد رؤسائه الذي صار أقوى منه وأكثر سلطة، فیقول عنه 
، ملك مصر الثاني، وابن بطلیموس السابق ذكره. قیل أنه بطلیموس فیالدلفیوس[الشخص المذكور هنا هو 

في عهده قام السبعون بترجمة الكتاب المقدس إلى الیونانیة.  
 لقد أرسل أیًضا كنوًزا كثیرة إلى أورشلیم إلى الیعازر رئیس الكهنة وأرسل أواٍن للهیكل.

 رجًال ذا شهرة بین الیونانیِّین كخطیٍب وفیلسوف.  Demetrius of Phalrumكان أمین مكتبته دیمتریس 
 200جاء عن فیالدلفیوس أنه كان ذا قوة عظیمة فاقت والده بطلیموس، إذ یروي عنه التاریخ أنه كان له 
  ..الًفا من الجنود المشاة، وعشرین الًفا من الفرسان، والفین مركبة، وأربعمائة فیًال، أول من استوردها من إثیوبیا.

 قطعة 14.800كان كنزه من الذهب والفضة عظیًما جًدا، وكان دخله السنوي الذي یتسلمه من مصر یبلغ 
].  Ïفضة، ویبلغ القمح من نصف ملیون إلى ملیون إردًبا

"وبعد سنین یتعاهدان، 
وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال إلجراء االتِّفاق، 

ولكن ال تضبط الذراع قوة، 
وال یقوم هو، وال ذراعه، 

]. 6وُتسلَّم هي والذین أتوا بها والذي ولدها ومن قوَّاها في تلك األوقات" [
 ق.م، وكان طریق هذه 250یتنبأ عن أواخر األیام حیث تمت معاهدة بین ملكّي مصر وسوریا عام 

 Antiochus Theos) 285-247المعاهدة هو زواج ملك سوریا ابنة ملك مصر. وبالفعل طلق أنطیوخس ثیوس 
 أو برنیس Betonice أو بیتونیس Berenice لیتزوج بیرینیس Laodiceق.م) ثالث ملك لسوریا زوجته الودیس 

Bernice) ق.م) والمدعو فیالدلفیوس. لقد وهب ابنته اآلالف من القطع الذهبیة  246-283 ابنة بطلیموس الثاني
 Dowery-giver أي "واهب الدوطة" Phernophorosوالفضیة بال حصر كمهٍر (دوطة) لها حتى دعي 

(dotalis) وكان هدف بطلیموس أن یستخدم زواج ابنته بملك سوریا فرصة لكي ُیسیطر على سوریا وكل مملكة .
أنطیوخس، لكن الخطة فشلت. إذ أن الودیس، التي بعد أن طلَّقها أنطیوخس احتفظ بها كإحدى السراري ولیس كملكة، 
أثارت أصدقاءها ضد الملك، وقتلت ُضرَّتها بیرینیس ومن حولها. أعاد أنطیوخس زوجته األولى الودیس التي قیل أنها 

 على العرش، واالبن Seleucus Callinicusقتلته مسموًما بعد قلیل، وأقامت ابنها األكبر سلقوس كالینیكوس 
 والًیا على آسیا الصغرى. ویقال أن االبن األكبر هو الذي استمال Hieraxاألصغر أنطیوخس الصغیر والمدعو 

بیرنیس ووعدها أنه یهتم بها فاطمأنت إلیه، وقام بقتلها هي وابنها بطریقة خسیسة وبشعة. هكذا إذ دخل الغش في 
حیاة الملكین فشل االثنان.  

ل الملك مأربه بتقدیم ابنته زوجة نلقد تحققت النبوة حرفًیا، فقد فشلت خطة ملك مصر تماًما: فمن جهة لم ي
لملك سوریا، وُقتلت االبنة ومن حولها، وأیًضا زوجها الذي كان سنًدا لها، كما ُقتل ابنها.  
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: ب. الحرب الثانیة
"ویقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ویأتي إلى الجیش،  

ویدخل حصن ملك الشمال ویعمل بهم ویقوى. 
ویسبي إلى مصر آلهتهم أیًضا،  

مع مسبوكاتهم وآنیتهم الثمینة من فضة وذهب.  
ویقتصر سنین عن ملك الشمال.  

]. 9-7فیدخل ملك الجنوب إلى مملكته ویرجع إلى أرضه" [
ُیشیر إلى أن فرًعا من عائلة بیرنیس یأتي ویغلب ملك الشمال. بالفعل جمع بطلیموس (الثالث) إیرجیتس 

Ptolemy Euergetes أخ بیرینیس، غالًبا أصغر منها، الملك الثالث لمصر الذي خلف والده فیالدلفیوس، جیًشا 
عظیًما لالنتقام ألخته. وبالفعل غلب كالینیكوس الذي كان حاكًما سوریا بالشركة مع أمه الودیس، وفتح مدًنا كثیرة 

نة. لم ینتصر فقط على سوریا، لكنه اقتحم أیًضا كیلیكیة وبعض المناطق وراء الفرات، وكاد أن یتسلط على كل  محصَّ
. جاءت أخبار عن قیام حركة تمرَّد في مصر جعلت ایرجیتس یسرع بالعودة إلى مصر حامًال معه المسبیِّین Ïآسیا

 40وأیًضا الفین ونصف من التماثیل الذهبیة والفضیة بعضها جاء بها قمبیز من مصر منذ زمٍن بعید، كما حمل 
ألف وزنٍة من الفضة. لم یفكر كالینیكوس في الدخول في معركة أخرى مع أیرجیتس، إذ عرف أنه لن یستطیع أن 

]. إذ شعر كالینیكوس بالهزیمة أمام 8 عاًما [46یغلبه أو یسترد ما حمله من غنائم. وقد بقي أیرجیتس ملًكا لمدة 
أیرجیتس استنجد بأخیه هیراكس والي آسیا الصغرى، الذي لم یباِل بصرخات أخیه إذ حسب أنه أولى بالعرش. ودخل 

 سنوات بعد موت 4مع أخیه فیما بعد في معركة وسقط أخوه عن حصانه میًتا، بینما بقَي إیرجیتس ملًكا في مصر 
ملك سوریا. على أي األحوال لم یرجع إیرجیتس إلى سوریا. 

  :ج. الحرب الثالثة
"وبنوه یتهیَّجون فیجمعون جمهور جیوش عظیمة، 

ویأتي آٍت ویغمر ویطمو ویرجع وُیحارب حتى إلى حصنه. 
ویغتاظ ملك الجنوب ویخرج وُیحاربه أي ملك الشمال،  

]. 11-10ویقیم جمهوًرا عظیًما فُیسلَّم الجمهور في یدیه" [
 وأنطیوخس الكبیر، Ceraunusیتنبأ عن ابني كالینیكوس ملك سوریا وهما سلقوس (الثاني) سیرانوس 

اللذین جمعا جیًشا لالنتقام من المصریِّین بعد موت أیرجیتس. لكن سیرانوس ُقتل في فیریجة في السنة الثالثة من 
 وهو یستعد للمعركة ضد مصر، تارًكا الحكم ألخیه وحده. صار Apaturiusحكمه، إذ خانه نیكانور وأباتیریوس 

أنطیوخس الكبیر ملًكا مرموًقا، قاد جیًشا ضخًما ضد مصر. كان في ذلك الوقت بطلیموس فیلوباتور الملك الرابع 
على مصر، وقد حمل لقب فیلوباتور كوصمة عار، ألن الكلمة تعني "المحب لوالده"، بینما قتل والده ووالدته وأخاه، 

ق.م، استخدم فیها  217فكرهه الشعب. هذا ما دفع أنطیوخس الكبیر للدخول معه في معركة شرسة في رفح سنة 
الطرفان فیلة ضخمة، السترداد ما فقدته سوریا، معتبرین كراهیة الشعب لملكهم فرصة للهزیمة. لكن ملك مصر جمع 
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جیًشا عظیًما یكاد یعادل جیش سوریا. استطاع أن یتحرك سیرانوس بجیشه ویسترد األراضي السوریة المغتصبة، بینما 
كان ملك مصر المتسم بالُجبن والتهاون یستعد بجیشه العظیم، وٕاذ التقى بجیش أنطیوخس انتصر علیه في مذبحة 

]. 11عظیمة [
لم یغلب فیلوباتور أنطیوخس الكبیر بشجاعته وقوته، لكن الرب سمح بذلك لیكسر كبریاء األخیر. 

وٕاذا كان متهاوًنا في متابعة نصرته، خاصة وأنه لم یكن یثق فیمن حوله فمع نصرته صنع سالًما مع 
]. 12أنطیوخس بطریقة غیر كریمة [

]. 12"فإذا ُرفع الجمهور یرتفع قلبه ویطرح ربوات وال یعتز" [
یقول المؤرخون أنه كان یمكن لفیلوباتور أن یستولى على سوریا بسهولة، لكنه كان مستسلًما لشهواته 

 وارتكب جرائم Eurydiceالجسدیة وانحالل خلقه مع ارتكابه الكثیر من الجرائم. فعند عودته من الحرب قتل زوجته 
 كما سقط في حب أخیها أغاثوكالیس Agathocleaكثیرة، كما سلَّم زمام الملك لسیِّدة شرِّیرة العبة موسیقى تسمى 

Agathocles .الذي أقامه قائًدا عاًما على مصر 
بعد أن اشتهر بالنصرات فكان الشرق كله یخشاه انغمس في الُسكر مع الكسل والتراخي، ولم یعد یشغله 

شيء سوى الوالئم والسهرات والملذات، بهذا ارتفع قلبه إلى سحب نصراته لیسقط منطرًحا في خزي. 
"فیرجع ملك الشمال وُیقیم جمهوًرا أكثر من األول، 

ویأتي بعد حین بعد سنین بجیٍش عظیٍم وثروٍة جزیلةٍ . 
وفي تلك األوقات یقوم كثیرون على ملك الجنوب، 

]. 14-13وبنو الُعتاة من شعبك یقومون إلثبات الرؤیا ویعتزون" [
هنا یعلن المالك للنبي عن قیام حروب جدیدة، فبعد موت بطلیموس فیلوباتیر، صارت مصر بال ملك، إذ 

ق.م) طفًال صغیًرا یبلغ عمره أربع سنوات وزاد انحراف أغاثوكالیس  181-203كان ابنه بطلیموس إبیفانس (الخامس 
جًدا وعجرفته فثارت المقاطعات الخاضعة لمصر وتمردت ضد الحكم، ودخلت في مشاكل داخلیة كبرى. قام 

أنطیوخس بالهجوم على مصر، وٕاذ كانت مصر قد ضعفت جًدا بعثت سفارة إلى روما، وٕاذ كان الرومان یشتهون مّد 
سلطانهم في العالم أرسلوا إلى أنطیوخس یطلبون منه أن یتوقف عن الحرب. بعد محاوالت كثیرة فشل في حربه، 

 على حدود الیهودیة. أوضح المالك أنه لم یقف أنطیوخس Scopasوأخیًرا انتصر في معركة ضد القائد المصري 
الكبیر وحده ضد مصر، بل صار لمصر أعداء كثیرون. 

]. رفض األتقیاء من الیهود 13صنع أنطیوخس معاهدة مع فیلیب الثالث المقدوني، وطلب عون الیهود [
معاونته لكن بعض الیهود ساندوه. 

 في هذا نبوة ˺ القدیس جیرومیرىماذا نعني ببني العتاة الذین من شعب دانیال یقومون إلثبات الرؤیا؟ 
عن رئیس الكهنة أونیاس الصغیر الذي خان مذبح الرب ودنسه في أورشلیم. هرب إلى مصر وآخًذا معه عدًدا كبیًرا 

من الیهود، فاستقبلة بطلیموس بكرامة عظیمة. قدم له الملك منطقة هلیوبولیس (مصر الجدیدة)، هناك بنى مذبًحا 
)، وذلك كما 19: 19للرب، مدعًیا أنه یتمم نبوة إشعیاء النبي الخاصة بإقامة مذبح للرب في أرض مصر (إش 

ن الهیكل بقي قائًما حتى عصر فسبسیان لمدة [إ :القدیس جیرومأخبرنا سفر المكابیِّین وأیًضا یوسیفوس المؤرخ. یقول 
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 عاًما. وقد ُدعیت المدینة نفسها "مدینة أونیاس"، وقد ُخربت أثناء الحرب بین الیهود والرومان. ولم یعد باقًیا أي 250
.  القدیس جیرومأثر للهیكل وال للمدینة في أیام 

"فیأتي ملك الشمال ویقیم مترسة ویأخذ المدینة الحصینة، 
فال تقوم أمامه ذراعا الجنوب وال قومه المنتخب وال تكون له قوة المقاومة. 

واآلتي علیه یفعل كإرادته ولیس من یقف أمامه،  
ویقوم في األرض البهیة وهي بالتمام بیده. 
ویجعل وجهه لیدخل بسلطان كل مملكته،  

]. 17-15ویجعل معه صلًحا، وُیعطیه بنت النساء لیفسدها فال تثبت وال تكون له" [
 Scopas إن أنطیوخس لكي یسترد الیهودیة وبعض مدن سوریا دخل في معركة مع القدیس جیرومیقول 

، فهرب سكوباس، لكنه حوصر في صیدون مع Peneasقائد بطلیموس، وذلك بجوار األردن بقرب مدینة ُتسمى 
عشرة أالف من جنوده. ولم یعد للمصریِّین قوة للمقاومة، وهكذا جلس في األرض البهیة، فلسطین، التي صارت تحت 

"، ویقصد بها األرض موضع سرور اهللا. the land of desireسلطانه جاء في الترجمة السبعینیة "أرض المسرة 
سبق فأعلن اهللا لدانیال ما سیحدث حتى متى سقطت فلسطین في أیدي أنطیوخس العنیف ال تتحطم نفسیة األتقیاء، 

بل یدركوا أن اهللا سبق فأعلن عن ذلك. هكذا تصیر هذه النبوة سبب تعزیة لهم وسط الضیق والسقوط تحت األلم 
واالضطهاد. ولكي تصیر مصر في قبضة یده أعطى أنطیوخس ابنته الجمیلة كلیوباترة لبطلیموس الشاب، ظاًنا أنه 

]، بل وقفت بجانب زوجها، فحّول وجهه من مصر إلى 17بهذا ُیخضع مصر تحت سلطانه. لكنها لم تقف بجانبه [
آسیا الصغرى بأسطوله البحري فاستولى على كثیر من الجزائر.  

"ویحول وجهه إلى الجزائر، ویأخذ كثیًرا منها، 
]. 18ویزیل رئیس تعبیره فضًال عن ردِّ تعبیره علیه" [

 ُیقصد بالجزائر آسیا الصغرى وسواحل البحر المتوسط والیونان وقبرص وجمیع الجزائر بالبحر. فقد كانت 
عادة الیهود أن یدعو كل المناطق التي تقع بعد البحر بالجزائر، إذ لم تكن لهم خبرة في الشئون البحریة. 

 الذي بلغت Hannibalاستطاع أنطیوخس بجیش صغیر أن یتقدم إلى آسیا الصغرى، وكان معه هانیبال 
شهرته إلى الرومان وكانوا یرتعبون منه، لهذا لم یكن من الصعب علیه أن یطرد الرومان من كل منطقة یعبر إلیها. 

صار هانیبال صدیًقا حمیًما ألنطیوخس، یالزمه كل یوم ویتحدث معه، لكن أنطیوخس شك في إخالصه. اتجه 
 انجذب نحو فتاة جمیلة هناك Chalcisأنطیوخس نحو الیونان بال تدبیر حسن وفي غیر تحفظ، وٕاذ بلغ خالسیس 

فأقام حفل زواج معها كما لو كان في أرضه في سالٍم تامٍ . وبحكم شهرته العظیمة افتتح مدًنا كثیرة كانت ترتعب 
ر هذه المدن من الرومان. وكما یعلن المالك لدانیال:  ل وجهه إلى الجزائر، ویأخذ كثیًرا منها" أمامه، وحرَّ "ویحوَّ

]18[  .
برفضه مشورة هانیبال بدأ أنطیوخس ینهار ویحل به العار دون أن یدري، وكان یسخر بالرومان ویعیرهم. 

لقد احتل في البدایة بعض مناطق بالیونان التي كانت متحالفة مع القوة الرومانیة الناشئة حدیثًا، لكن القائد الروماني 
Acilius  أو Lucius Scipio Nasica    ومعه أخوه)Publius Scipio Aficanus استطاع أن یجتذبه إلى ما (

 ویهزمه في مغنسیا فرد ألنطیوخس تعییراته التي كان ینطق بها ضد الرومان، لهذا یعلن Taurusوراء جبل طورس 
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. بهذا ِانهار أنطیوخس أمام الیونان المتحالف مع روما. ]18ویزیل رئیس تعییره فضًال عن رّد تعییره علیه" [المالك "
 ألنه ترك كل إمكانیات روما تحت تصرف فیلیب المقدوني.  Scipioوهنا یلوم كثیرون القائد 

]. 19"ویحول وجهه إلى حصون أرضه ویعتز ویسقط وال یوجد" [
 فعاد إلى بالده في خیبة أمل لكي یتحصن في بالده بعد Scipioضعف أنطیوخوس أمام القائد الروماني 

 Elymais في الیمایس Jupiter Dodoneus]، وٕاذ حاول أن ینهب هیكل جوبیتر دودنیوس 19أن فقد الكثیرین [
بجوار شوشان، ربما لكي یدفع الجزیة الرومانیة، ُقتل هو وجنوده بواسطة الشعب الثائر ضده. لهذا یقول المالك 

". یسقط وال یوجد"
ق.م) ویدعوه البعض  176-187ق.م وقد تولى بعده الُملك سلقوس فیلوباتو ( 187مات أنطیوخس سنة 

 واالبن الثاني هو دیمتریوس. والثالث أنطیوخس إبیفانس، اآلن یتحدث عن خلفه سلقوس Ceraunusسیرانیوس 
قائالً :  

"فیقوم مكانه من ُیعبر جابي الجزیة في فخر المملكة، 
]. 20وفي أیام قلیلة ینكسر ال بغضب وال بحرب؟" [

] لیدفع الجزیة لروما فأرسل رئیس 20خلفه ابنه سلقوس فیلوباتور، وكان هذا مبالًغا في طلب الضرائب [
 سیِّده، وتولى أنطیوخس Heliodorus إلى أورشلیم لینهب الهیكل هناك. بعد قلیل اغتال Heliodorusوزرائه 

إبیفانس الحكم. 
"فیقوم مقامه ُمحتقر، لم یجعلوا علیه فخر المملكة، 

]. 21ویأتي بغتة وُیمسك المملكة بالتملقات" [
لقد أجمع كل المؤرِّخین أن أنطیوخس إبیفانس كان ماكًرا وعنیُفا إلى أبعد الحدود. إذ بلغ روما خبر موت 

 (یستخفون) بأخیه دیمتریوس. كان یتملق الرومان، وعند وصوله إلى بلده contentأبیه أطلقوا سراحه إذ كانوا 
استقبلوه بحفاوة عظیمة. لم یدم أخوه سلقوس كثیًرا، وكان قد ترك ابنه خلًفا له، لكن استطاع أنطیوخس بخداعه أن 

". وُیمسك المملكة بالتملُّقات" ویكمل "لم یجعلوا علیه فخر المملكةیستلم الحكم بال حق، لذلك یقول عنه المالك: "
 بهذا استطاع أن ...كیف تم ذلك؟ بخداعه تظاهر أنه رجل سالم مع ابن أخیه، الوارث الشرعي للُملك، وأنه حارس له

یسحب الُملك منه. 
]. 22"وأذرع الجارف ُتجرف من قدامه وتنكسر وكذلك رئیس العهد" [

لقد وجد أنطیوخس مقاومة من شعبه الذي اكتشف خداعه واستبعاده البن أخیه، وأیًضا وجد متاعب من 
البالد المحیطة مثل مصر، فقد كان ملكها بطلیموس فیلومیتور ولًدا، وكان مشیروه على عالقة طیِّبة بابن سلقوس 

الذي استبعده عمه، فأرسلوا معونة سریة لمقاومة أنطیوخس. هكذا فعلت بالد مجاورة كثیرة. لكن كل هذه األذرع 
المقاومة انكسرت كقول المالك هنا، إذ كانت كالسیل الجارف. لكنها سارت قدامه وانهارت. لم یكن ذلك بسبب قوة 

أنطیوخس وٕانما بسماٍح إلهي، ألن اهللا سمح بإقامته لتأدیب الیهود في ذلك الحین. 
من هو رئیس العهد الذي انكسر أمام أنطیوخس؟ ُیقصد به بطلیموس ألنه یمت بصلة قرابة مع الوارث 

الشرعي ابن سلقوس.  
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بطلیموس فیلومیتور هذا كان أبًنا لبطلیموس فیلوباتور وكلیوباترة أخت سلقوس، ومع كونه ولًدا صغیًرا ال 
 یستطیع أن یتحرك بنفسه لكنه كان رئیس عهد بكونه ملك مصر.

]. 23"ومن المعاهدة معه یعمل بالمكر، ویصعد ویعظم بقوٍم قلیلٍ " [
في البدایة كان أنطیوخس محتقًرا في سوریا، وكانت هناك محاوالت تسندها مصر لكي یستلم الملك الشرعي 

"ابن سلقوس" الحكم. لكن أرسل أنطیوخس إلى ملك مصر (ابن أخته) یطلب صداقته، خاصة وأن كلیوباترة أخت 
أنطیوخس كانت ال تزال على قید الحیاة. اطمأن بطلیموس لخاله أنطیوخس وصارا في صداقة، لكن إذ ثبَّت أنطیوخس 

أقدامه قام فجأة بحملة قوامها عدد قلیل واستولى على بعض مدن مصر من ابن أخته الذي لم یكن یتوقع قیام هذه 
الحملة.  

"یدخل بغتة على أسمن البالد، ویفعل ما لم یفعله آباؤه، وال آباء آبائه. 
یبذر بینهم نهًبا وغنیمة وغنى،  

]. 24ویفكِّر أفكاره على الحصون وذلك إلى حین" [
استطاع بخداعه ال بقوة عسكریة ضخمة أن یغتصب من ابن أخته بعض مدنه وینهب ویحمل غنائم وغنى 
إلى بلده، إذ كان المصریُّون یعیشون في ترفٍ . عاد أنطیوخس یفكر كیف یهجم بعد ذلك على بالد مصر الحصینة 

كمرحلة ثانیة. 
لقد فاق أنطیوخس آباءه وأجداده في الخداع، ولم یوجد من ُیقارن به، خاصة وأن كسر العهود - خاصة في 

الشرق -  ُیعتبر أمًرا ُمشیًنا، مهما كانت الظروف. 
"وُینهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجیش عظیم، 

وملك الجنوب یتهیج إلى الحرب بجیش عظیم وقوي جًدا، 
]. 25ولكنه ال یثبت ألنهم یدبِّرون علیه تدابیر" [

بعد استیالئه على المدن المفتوحة اآلمنة ونهبها عاد أنطیوخس ُیهیِّئ جیًشا ضخًما لفتح مصر والهجوم على 
مدنها الحصینة. كان محتاًجا إلى وقٍت طویٍل لتكوین هذا الجیش بعد أن استولى على بالد كثیرة مجاورة بخداعه. في 

نفس الوقت أدرك ابن أخیه میول خاله فاستعد للمعركة العلنیة وهّیأ نفسه بجیٍش عظیمٍ . 
، والذي دعي "ضد المسیح 8] ركزت على أنطیوخس إبیفانس الذي أشیر إلیه قبًال في األصحاح 21-25[

في فترة العهد القدیم" 
 إبیفانس أي السامي أو البهي، ألنه كان یهتم بالفنون والعمارة وٕانشاء Epiphanesكان رجال قصره یدعوه 

 ویعني "المجنون" ألنه كان عنیًفا Epimanesمباٍن ضخمة جمیلة وبهیة، لكن البعض كانوا یغیِّرون حرًفا واحًدا 
ومخادًعا ومعتوًها في تصرفاته. 

]. 26"واآلكلون أطایبه یكسرونه، وجیشه یطمو، ویسقط كثیرون قتلى" [
لقد سمح اهللا لبطلیموس أن ُیغلب أمام أنطیوخس بخیانة رجاله، ألنه كان منهمًكا في الملذات، طامًعا، غیر 

مباٍل بشئون بلده. 
"وهذان الملكان قلبهما لفعل الشّر، 

ویتكلَّمان بالكذب على مائدة واحدة، وال ینجح، 
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].  27ألن االنتهاء بعد إلى میعاد" [
كان الملكان، الخال وابن أخته، شرِّیرین ومخادعین، لهذا إذ انكسر بطلیموس رأى االثنان حاجتهما إلى الصلح 

والدخول في صداقة حتى ُیدبر كل منهما لآلخر ما ُیحطمه. لقد غلب أنطیوخس ابن أخته لكنه لم یجسر أن یكمل الرحلة، 
إذ خشي من االنهیار أمام بقیة المدن الحصینة. جلس االثنان على مائدة واحدة، أما قلباهما فكانا مملوئین كراهیة وبغضة. 

 له. هكذا تفعل السیاسة بكثیرین، فیفقد اإلنسان ثقته في أقرب من
، بمعنى أن ما حدث كان في حدوٍد معینة، لكي تتم خطة ]27ألن االنتهاء بعد إلى میعاد" [یقول المالك: "

اهللا، إذ لم یكن المنتهى قد جاء، لكن اهللا حدد  لكل شيء موعًدا.  
]. 28"فیرجع إلى أرضه بغنى جزیل، وقلبه على العهد المقدس، فیعمل ویرجع إلى أرضه" [

عاد أنطیوخس إلى أرضه، سوریا، ولم یملك مصر، لكنه حمل غنى كثیًرا منها، ثم عاد لیشن حرًبا ضد 
 2أورشلیم والهیكل المقدس، وضد كل الیهود. لقد اضطر أن یترك أورشلیم كما ترك الكثیر من الخزائن كما جاء في (

)، حیث صنع اهللا عجائب. ضمَّ ما اغتصبه من الهیكل إلى ما سلبه من مصر، وعاد إلى سوریا حامًال في 2: 5مك 
 داخله الرغبة في مقاومة العهد المقدس، أي یقاوم اهللا نفسه.

"وفي المیعاد یعود ویدخل الجنوب، ولكن ال یكون اآلخر كاألول. 
فتأتي علیه سفن من كّتیم، 

فییئس ویرجع ویغتاظ على العهد المقدس، 
]. 30-29ویعمل، ویرجع ویصغي إلى الذین تركوا العهد المقدس" [

إذ تمت المعاهدة بین أنطیوخس وابن أخته وجلسا مًعا على مائدة واحدة، بدون سبب هیأ أنطیوخس جیشه 
وكسر العهد ودخل مصر واستولى على جزٍء منها، كما حاصر اإلسكندریة وأخذ الملك الولد مسبًیا، في ذلك الوقت 

من كتیم، التي ُیقصد بها مقدونیا والیونان وٕایطالیا. استقبله Popilus  أو Publuisجاءت إرسالیة رومانیة برئاسة 
أنطیوخس بلطف شدید كعادته، لكن بوبیلس لم ینخدع بل طلب منه كأمر مجلس السناتور أو الشیوخ الرماني أن یترك 

مصر فوًرا. طلب منه مهلة لیتشاور مع أصدقائه ومشیریه، لكن بوبیلس في حزم رسم دائرة حول الملك بالعصا التي 
في یده، وطلب منه أن یدعو مشیریه ویتفاهم معهم فوًرا قبل خروجه من الدائرة، وٕاالَّ أعلن الحرب ضده حاالً . لم 
یستطع أنطیوخس أن یتردد بل سّلم نفسه في أیدي السیناتور ورجع عن مصر. هذا الواقع التاریخي أعلنه المالك 

لدانیال النبي. 
لم ُیحقق أنطیوخس أطماعه في مصر، وعاد في خزي لمجرد كلمة صدرت من السناتور الروماني، فعاد 

لیوجه كل طاقاته ضد أورشلیم والهیكل المقدس؛ في هذه المرة جاء إلى أورشلیم بصورة أكثر عنًفا وشراسة من المرة 
" من الیهود یستخدمهم ضد الشعب الیهودي والمقدسات تركوا العهد المقدسالسابقة. عاد یبحث عن خونة للهیكل "

).  5-3مك  2اإللهیة. وقد تحقق ذلك كما جاء بالتفصیل في (
"وتقوم منه أذرع، وتنجِّس المقِدس الحصین،  

]. 31وتنزع المحرقة الدائمة، وتجعل الرجس الُمخرِّب" [
األذرع التي وقفت مساندة ألنطیوخس هي ألولئك الذین خانوا اهللا ونسوا الشریعة، فكانوا مساندین للملك 

). 4 مك 2الشرِّیر ضد الحق اإللهي (

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

سمع الیهود خطأ أن أنطیوخس ُقتل ففرحوا جًدا ولما سمع باألمر في طریق عودته عبر بأورشلیم وتصرَّف 
بقسوة شدیدة معهم. 

التجأ الیهود إلى روما للمساندة فأرسلت روما جیًشا بینما اتجه أنطیوخس لمقاومة القوى الیهودیة تحت قیادة 
]. خضع أنطیوخس لروما ووعد بحفظ السالم، لكن ما أن عادت القوات الرومانیة حتى خان الوعد 29المكابیِّین [

]، وساعده في ذلك بعض الخونة من الیهود. 30[
بخداعه المعروف لم یمنع عبادة اهللا الحّي، لكنه بدأ أوًال بممارسة العبادات الوثنیة في داخل الهیكل جنًبا إلى 

 فیه، بعد ذلك وأوقف Jupiter Olympiusجنب مع عبادة اهللا. دنَّس الهیكل حیث وضع تمثال جوبتر أولمبیاس 
العبادة الیهودیة، وأقام نفسه إلًها، وذبح خنزیًرا على المذبح. ثار األمناء األتقیاء ضده تحت قیادة أسرة المكابیِّین 
األبطال، فُقتل منهم اآلالف. ما فعله ُیحسب "رجسه خراب للهیكل" رمًزا لرجسة الخراب التي ستحدث في أواخر 

). 24: 25الدهور والتي أشار إلیها السیِّد المسیح (مت 
"والمتعدُّون على العهد یغویهم بالتملُّقات. 

]. 32أّما الشعب الذین یعرفون إلههم فیْقوون ویعملون" [
یوضح المالك كیف انقسم الكهنة وأیًضا الشعب إلى فریقین، فریق خدعته تملقات أنطیوخس، وآخر تمسكوا 

نه ال یشك أحد بأن هذا سیحدث أیًضا في أیام [إ :القدیس جیرومبمعرفة اهللا فیهبهم اهللا قوة وفهًما أكثر. وكما یقول 
ضد المسیح، حیث یقاومه كثیرون ویهربون منه في اتجاهات كثیرة. ویفسِّر الیهود هذه األمور عن خراب الهیكل على 

.  ]Ïیدّي فسبسیان وتیطس، ویقولون إن كثیرین ممن أقامهم عرفوا ربهم وقتلوا من أجل حفظهم شریعته
: [نقرأ في المكابیِّین أنه ُوجد من تظاهروا بأنهم أوصیاء على شریعة اهللا، وأخیًرا دخلوا القدیس جیرومیقول 

 لكن في رأیي هذا سیحدث في أیام ضد المسیح حین تبرد محبة الكثیرین. عن هؤالء یقول ربنا ...في عهد مع األمم
  .]Ð)8: 18في اإلنجیل "ولكن متى جاء ابن اإلنسان ألعلَّه یجد اإلیمان على األرض؟! (لو 

"والفاهمون من الشعب ُیعلِّمون كثیرین. 
ون بالسیف وباللَّهیب وبالسبي وبالنهب أیاًما.  ویعتزُّ

]. 34-33فإذا عثروا ُیعانون عوًنا قلیًال، ویتصل بهم كثیرون بالتملُّقات" [
رفض الحكماء بین الشعب (غالًبا من الكهنة) تملُّقات أنطیوخس وعلَّموا كثیرین أن یستهینوا بكل وسائل 
العذابات سواء كان القتل بالسیف أو الحرق بالنار أو سبیهم أو نهب ممتلكاتهم، حاسبین هذه كلها أمجاًدا وكرامة. 
هنا دعوة التباع المْخلصین واألمناء في عالقتهم باهللا، وعدم االنسیاق وراء المتملِّقین أیَّا كانت رتبتهم أو 
مركزهم. كما هي دعوة للكهنة والقادة أن یقبلوا السیف ویستهینوا بالنار وال یفقدوا إخالصهم هللا وتمسكهم بالوصیة 

اإللهیة، فإنهم وٕان بدوا كأنهم قد سقطوا، ولیس من عوٍن إال القلیل، مثل المكابیِّین الذین لم یلتصق بهم إالَّ القلة القلیلة 
األمینة، یلزمهم أالَّ یهتموا باألمجاد الزمنیة والمدیح. 

"وبعض الفاهمین یعثرون امتحاًنا لهم للتطهیر وللتبییض إلى وقت النهایة. 
]. 35ألنه بعد إلى المیعاد" [

1 PL 25: 717. 
2 PL 25: 716. 
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هنا یؤكد أنه یسقط بعض الفاهمین، ولعلَّه یقصد هنا السقوط بالسیف أو بالحرق بالنار، لكن هذا ال یعني 
عدم مساندة اهللا لهم، إنما یسمح بذلك لخالصهم، من أجل تزكیتهم في النهایة، حیث یتطهرون ویبیضون بعمل اهللا 

فیهم أثناء معاناتهم من الضیق. ُیحسبون شهداء عبروا النیران فتنقوا كالذهب الخالص. 
 حتى ...هكذا كان اهللا ُیهیِّئ نفوس المكابیِّین ومن على شاكلتهم لیس منذ لحظة والدتهم، بل وقبل خلقتهم

متى تحرَّكوا للعمل وشاهدوا المقاومة یرجعوا إلى نبوات دانیال فیتشددوا وال یخافوا.  
 من مملكة 107 [صار أنطیوخس ملًكا على سوریا، ملك في السنة :القدیس هیبولیتس الرومانيیقول 

الیونان. وفي نفس الوقت أثار حرًبا ضد بطلیموس ملك مصر وغلبه ونال سلطاًنا. في عودته من مصر صعد إلى 
، حامًال معه كل كنوز بیت الرب، واتجه إلى أنطاكیة. بعد عامین أرسل الملك جابًیا للضرائب 103أورشلیم في سنة 

إلى مدن الیهودیة لیجبر الیهود على ترك شرائع آبائهم ویخضعهم لسنن الملك. جاء وحاول أن ُیلزمهم بذلك، قائالً : 
"تعالوا، وتمموا أوامر الملك فتحیون". أما هم فأجابوا: "ال نأتي وال نتمِّم أوامر الملك، إننا نموت طاهرین؛ فقام بذبح 

 (دا "ویعثرون باألتعاب والمجاعة والسیف والسبي"). بهذا تحقق ما قاله دانیال: 33: 2مك  1ألًفا من النفوس" (
). إذ قام متیاس في ذلك الحین ویهوذا المكابي 34: 11). ویضیف دانیال: "یعانون عوًنا قلیالً " (دا 33: 11

 .]Ïلمعاونتهم وتخلیصهم من أیدي الیونان
فجأة تحولت الرؤیا إلى نهایة األزمنة ومجيء ضد المسیح في تفصیل عن شخصه وأعماله الشرِّیرة.  

  ضد المسیح :–. نهایة األزمنة 4
) عن "القرن الصغیر"، هنا یدعوه الملك الذي 26: 9؛ 8: 7] تقدم نفس الشخصیة الواردة في (دا 36-39[

]. 36یعمل حسب إرادته [
ویفعل الملك كإرادته ویرتفع ویتعظَّم على كل إله، 

ویتكلَّم بأموٍر عجیبٍة على إله اآللهة، 
وینجح إلى إتمام الغضب ألن المْقضي به ُیجرى. 

وال ُیبالي بآلهة آبائه، وال بشهوة النساء، وبكل إله ال یبالي، 
]. 37-36ألنه یتعظَّم على الكل" [

اختلف الیهود في تفسیرهم للنص السابق، فالبعض ظن أن المالك یتحدث عن أنطیوخس إبیفانس وآخرون 
ظنوا أن الحدیث هنا عن الرومان مثل فسبسیان وابنه تیطس، أو الدولة الرومانیة ككل. أما آباء الكنیسة فرأوا أن 

الحدیث هنا عن ضد المسیح ولیس عن أنطیوخس، ألن ما ورد بعد ذلك ال ینطبق علیه. وٕان كان البعض رأى أن 
الحدیث عن الدولة الرومانیة المتشامخة، التي أقام بعض األباطرة أنفسهم آلهة، وطلبوا من الشعب السجود لتماثیلهم 

وصورهم. 
)، حتى فوق اهللا 14-13: 14یضع هذا الشخص السالك بإرادته الذاتیة فوق كل شيء مثل لوسیفور (إش 

نفسه. یمثل تمجید لذاته، األمر الذي یقاومه اإلیمان المسیحي. 
ینسب لنفسه كرامات إلهیة وینطق بعجائب (تجدیفات) ضد اهللا، إله اآللهة. إذ قیل أنه ال یبالي بإله آبائه، 

1 AN Frs., vol. 5, p. 183. 
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هذا دعي البعض بالقول أن ضد المسیح سیكون یهودًیا جاحًدا لإلیمان. 
ما جاء هنا عن ضد المسیح بكونه حاكًما یعید إقامة الدولة الرومانیة وأنه یقاوم الیهود جعل البعض یظنون 

أنه مسیحي  جاحد اإلیمان. 
 وهي التي تترجم آلهة بهذا یظن أنه یحتقر كل الدیانات التي آلبائه.  Elohimالكلمة العبریة "إله آبائه" هي

اإلله الوحید الذي یؤمن به هو القوة والعنف، إله القدرة العسكریة. 
نه یوجد تفسیرین لهذا التعبیر، أما أنه ُیقصد به طلب شهوة [إ :القدیس جیروم" فكما یقول شهوة النساءأما "

. یرى البعض أنها Ïالنساء أو حجد هذه الشهوة كما سیفعل ضد المسیح الذي سیتظاهر بالعفة لكي یخدع الكثیرین
ُتشیر هنا إلى رغبة الیهودیات أن یحبلن بالمسیَّا. وربما تعني أنه ال یبالي بالنساء ورغباتهن. ُیقال أن  هتلر  كان من 

هذا النوع.  في القرن السادس عشر ُوجد رأیان رفضهما كالفن، األول هو أن المقصود هنا هو "البابا" إذ جاء في 
ون اهللا، Siriciusالفصل السابع من المجلد األول للمجامع قوانین البابا   حیث قیل إن الذین في الجسد ال یسرُّ

حاسبین أن الزواج أقرب إلى الزنا. أما الرأي الثاني فهو الرغبة في النساء حیث ُیسمح للشخص باالرتباط بأكثر من 
زوجة شرعًیا. ویرى البعض أن الحدیث هنا عن األباطرة الرومان الذین اشتهروا بكراهیتهم لزوجاتهم ولجنس النساء 

بوجه عام.  
إن النص هنا ینطبق على ضد المسیح ولیس على أنطیوخس ألن األخیر حاول أن [ :القدیس جیرومیقول 

ُیلزم الیهود والسامریِّین أن ُیعیِّدوا آللهته، وأنه أقام تماثیل آللهة الیونان، أما ضد المسیح فهو ال یبالى بآلهة آبائه، بل 
ُیقیم نفسه إلًها.  

"ویكرم إله الحصون في مكانه، 
وٕالًها لم تعرفه آباؤه  

ُیكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكریمة والنفائس. 
ویفعل في الحصون الحصینة بألَّه غریب. 

من یعرفه یزیده مجًدا، 
ُیسلطهم على كثیرین، 
]. 39-38ویقسم األرض ُأجرة" [

"، اإلله الذي لم یعرفه آباؤه وهو یعني "نفسه"، إذ ینسب لنفسه الكرامات ضد المسیحیتحدث هنا عن "
اإللهیة، ویطلب كل غنى وسلطان لذاته، فهو اإلله الغریب. وسیقدم هدایا للذین یخضعون له، وینخدعون به.  

یرى البعض أن هذا ینطبق أیًضا على الدولة الرومانیة التي رفضت عبادة اهللا الحّي، وكان إلهها هو القوة 
والحصون المنیعة، وحب السلطة مع طلب الجزیة والمكاسب المادیة من الدول التي تستعمرها. لقد أقام األباطرة 
ألنفسهم أو آللهتهم تماثیل من الذهب والفضة والحجارة الكریمة والنفائس. كانوا یحسبون أنفسهم أعظم وأقوى من 

اآللهة، لیس من یقدر أن یبلغ إلیهم. وكانوا أیًضا یتطلَّعون إلى "روما" بكونها اإلله الذي یجب تكریمه فوق كل اآللهة. 
لم یكن یجسر الیونانیُّون على مهاجمة اآللهة أّیا كانت، أما الرومان فكثیًرا ما كانوا یتظاهرون بتكریم حتى 
اآللهة الغریبة للشعوب األخرى، لكنهم أیًضا كانوا یسخرون باآللهة وینادون بإنكارها حاسبین أن دولتهم وكیانهم فوق 

1 PL 25: 719B. 
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كل اعتبار. 
"ففي وقت النهایة ُیحاربه ملك الجنوب،  

فیثور علیه ملك الشمال بمركباٍت وبفرساٍن وبسفن كثیرٍة،  
ویدخل األراضي ویجُرف ویطمو. 

ویدخل إلى األرض البهیة، 
فیعثر كثیرون، وهؤالء یفلتون من یده أدوم وموآب ورؤساء بني عمون. 

ویمد یده على األراضي، وأرض مصر ال تنجو. 
ویتسلَّط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر. 

واللوبیُّون والكوشیُّون عند خطواته. 
وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، 

فیخرج بغضٍب عظیٍم لیْخرب ولیحرم كثیرین. 
]. 45-40وینصب فسطاطه بین البحور وجبل بهاء القدس ویبلغ نهایته وال معین له" [

] تقدم لنا بعض أحداث األیام األخیرة التي للملك المعتد بذاته وغیره. 40-45[
یالحظ أنها تقدم لنا ثالثة شخصیات:  

". ضد المسیح. الملك المعتد بذاته "1
. ملك الجنوب (مصر). 2
. ملك الشمال (سوریا). 3

: [إننا نقرأ أن أنطیوخس حقق هذا جزئًیا، لكن إذ نالحظ ما جاء بعد ذلك تفصیلًیا القدیس جیرومیقول 
" فإن مدرستنا تصر أن یناسب ذلك باألكثر ضد المسیح. وسیعبر على اللوبیِّین (اللیبیِّین) والكوشیِّین (األثیوبیِّین)"

 .]Ïفإن أنطیوخس لم یفتتح لیبیا قط، هذه التي یفهمها أغلب الكتَّاب على أنها شمال أفریقیا، وال أثیوبیا
]، خاصة البحر األبیض المتوسط 45 مركزه في أورشلیم، ویمتد سلطانه إلى البحار [ضد المسیحسُیقیم 

والبحر المیِّت. سُیقیم مركزه على الجبل البهي المجید، أي جبل صهیون. ومع كل ما یبلغه من قوة وسلطان فإنه لن 
یقدر أحد أن یسنده؛ سینهار ضد المسیح أمام إیلیا وأخنوخ اللذان یسندان الكنیسة في عصره ویهیِّئان المؤمنین لمجيء 

السیِّد المسیح األخیر.  
: [مدرستنا الفكریة تصر على أن ضد المسیح سوف یهلك في نفس البقعة التي فیها القدیس جیرومیقول 

 .]Ðصعد الرب إلى السماء (جبل الزیتون)
 

1 PL 25: 721. 
2 PL 25: 723. 
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  11من وحي دانیال 
 لیعبر التاریخ، ولتأِت آخر األزمنة!

   ،في قبضتك التاریخ كلُّه
ولیس شيء مخفًیا عنك.  

یقوم جبابرة وینهار آخرون.  
ُتقام عهود، یحفظها البعض، ویكسرها آخرون.  

مملكة تصارع مملكة،  
  .والتاریخ یطوي هذه وتلك

   ،لیعبر التاریخ وینطوي بكل أحداثه
ولتأتي آخر األزمنة.  

سیبث ضد المسیح كل سمومه؛  
لكن مسیحنا الغالب قادم حتًما!  

د مؤمنیك!   لتأٍت أیُّها الغالب، ولیتمجَّ
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األصحاح الثاني عشر 

الضیقة العظیمة والقیامة 
 أن دانیال تحدث عن الضیقة العظیمة أو رجسة الخراب التي تحققت  القدِّیس هیبولیتس الرومانيیرى

جزئی�ا وعلى مستوى محلي في أیام أنطیوخس إبیفاُنس، وتتحقق على مستوى العالم كله في أواخر الدهور أیام ضد 
، یرون أن الحدیث هنا واضح عن ضد المسیح وانقضاء القدِّیس جیروم. لكن الكثیر من اآلباء، خاصة Ïالمسیح
الدهر. 

. ]1[. الضیقة العظیمة  1
. ]3-2[. القیامة   2
. ]13-4[. خاتمة   3

 : . الضیقة العظیمة1
وفي ذلك الوقت یقوم میخائیل الرئیس العظیم القائم لبني شعبك،  "

ویكون زمان ضیق لم یكن منذ كانت ُأمَّة إلى ذلك الوقت،  
]. 1وفي ذلك الوقت ُینجي شعبك كل من یوجد مكتوًبا في السفر" [

 ، واضح أنه یكمل ما جاء في األصحاح السابق. ففي ]1"وفي ذلك الوقت" [إذ ُیفتتح األصحاح بالتعبیر: 
) ، وذلك في فترة 12 قمة سلطان ضد المسیح یقوم رئیس المالئكة میخائیل ویعمل لحساب الكنیسة (كما جاء في رؤ

). 22-15: 24الضیقة العظیمة التي یعلن عنها السیَّد المسیح (مت 
 وسط الضیق ُینجي اهللا شعب دانیال، أي كنیسة المؤمنین المكتوبة أسمائهم في سفر الحیاة. أنها تتعرض 

دوًما للضیق، لكنها لیست منسیة أمام اهللا، بل كلما اشتدت الضیقة أظهر اهللا باألكثر اهتمامه بها. أنها في ید 
مخلصها السیَّد المسیح الذي یعمل لبنیانها، ویستخدم مالئكته ورؤساء مالئكته لحمایتها.  

 : . القیامة2
"وكثیرون من الراقدین في تراب األرض یستیقظون، 

هؤالء إلى الحیاة األبدیة، وهؤالء إلى العار لالزدراء األبدي. 
والفاهمون یضیئون كضیاء الجلد، 

]. 3-2والذین ردُّوا كثیرین إلى البّر كالكواكب إلى أبد الدهور" [
یعتبر البعض سفر دانیال هو أول سفر في العهد القدیم یتحدث بوضوح وبقوة عن القیامة ویحدِّد زمانها. 
عندما یأتي یوم الرب العظیم ویضيء الحكماء الذین أطاعوا اهللا ككواكب أبدیة. وٕان كان قد ُحسب هذا األمر فوق 

. ]8[ "وأنا سمعت وما فهمت"قدرة دانیال نفسه، إذ یقول: 
ن یمیز بین قیامتین هنا، إحداهما للُملك األلفي واألخرى للحیاة األبدیة، لكن واضح أن أیحاول البعض 

الحدیث هنا عن قیامٍة واحدٍة ودینونٍة أبدیة، ومجٍد أو عذاٍب أبديٍ .  

1 Scholia on Daniel, 12: 11. 
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  أما هؤالء السادة والمعلمون الذین لهم معرفة الناموس، فسیضیئون كالسماء، والذین یحثون الشعوب المتخلفة عن
.  Ïاإلیمان على االهتمام بعبادة اهللا فیتألألون ككواكب في األبدیة

القدِّیس جیروم 

  ن نكرِّس أنفسنا للصالة أو قراءة ألنهرب بكل قوتنا من معوقات هذا العالم ونطلب بعض الساعات حیث نستطیع
.  Ð"والفاهمون یضیئون كضیاء الجلدالكتاب المقدس ألجل خالص نفوسنا. هذا یحقق فینا المكتوب: "

األب قیصریوس 

  بعد أن یتحطم ضد المسیح ویهلك بنفخة فم المخلص، سیخلص الشعب المكتوب في سفر اهللا، وذلك حسب
استحقاق كل واحٍد؛ فیقوم البعض لحیاة أبدیة، والبعض اآلخر لعاٍر أبدي. 

ُیشبه المعلمون بالسموات عینها، وُیقارن الذین یعلمون اآلخرین ببهاء الكواكب. فإنه ال یكفي أن یعرف 
اإلنسان الحكمة بل یلیق به أن ُیعلمها لآلخرین. 

لسان التعلیم الذي یبقى صامًتا وال یبني أحًدا ال ینال مكافأة.  
القدِّیس جیروم 

 یعین الرب المتواضعین، ویتحول المتواضعون إلى كواكٍب . إذ "یشرق األبرار مثل الكواكب" كما یقول دانیالÑ .
القدِّیس جیروم 

 : . خاتمة3
أما أنت یا دانیال فأخِف الكالم، واختم السفر إلى وقت النهایة.  "

]. 4كثیرون یتصفحونه والمعرفة تزداد" [
، لكن المعرفة تزداد، وٕان كان یبقى اإلنسان كما في "إلى وقت النهایة"ُأمر دانیال أن ُیختم على السفر حتى 

لغز حتى یتحقق ما ورد في السفر تماًما. ربما قصد بالختم هنا بقاء النبوات غیر واضحة حتى یتحقق الخالص في 
) . لهذا یرى كثیر من الدارسین أن 10: 22 ملء األزمنة، وتنكشف أسرار المجيء الثاني كما في سفر الرؤیا (رؤ

سفر الرؤیا هو مفتاح سفر دانیال. 
 أن الوحّي اإللهي طلب من دانیال أن یختم على النبوة، ألنه ال یستطیع أحد أن القدِّیس إیریناؤسیرى 

یدركها حتى یأتي السیَّد المسیح الذي هو غایة النبوات، فیدرك المؤمنون سّرها، إذ یقول: [الكنز المخفي في الكتب 
ه خالل الرموز واألمثال. وحیث أن طبیعته البشریة لم یكن ممكًنا فهمها قبل يالمقدسة هو المسیح، حیث ُأشیر إل

"اخِف الكالم، واختم السفر إلى وقت تحقیق هذه األمور الُمتنبأ عنها، أي قبل مجيء المسیح، لذلك قیل لدانیال النبي: 
 (راجع النهایة، حتى یتعلَّم كثیرون وتكمل المعرفة. في ذلك الزمان عندما یتحقق التدبیر فسیعرفون كل هذه األمور"

). فإن كل نبوة - قبل تحققها - تكون بالنسبة للبشر لغًزا وغموًضا. لكن عندما یحل الوقت وتتحقق 7، 4: 12دا 
 .]Òالنبوات تصیر واضحة ویصبح تفسیرها أكیًدا

1 PL 25: 725 
2 Sermon 7: 4. 
3 On Ps. hom. 56. 
4 Adv. Haer. 4: 26: 1. 
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: [األمور التي ُنطق بها قدیًما بواسطة الناموس واألنبیاء كلها قد ُختمت،  القدِّیس هیبولیتس الرومانيیقول
ولم تكن معروفة للناس، هذا یعلنه إشعیاء بقوله: "السفر المختوم الذي یدفعونه لعارف الكتابة قائلین: اقرأ هذا، فیقول: 

نه الئق وضروري أن تكون األشیاء التي نطق بها األنبیاء قدیًما مختومة إ. )11: 29 إش(ال أستطیع ألنه مختوم" 
بالنسبة للفرِّیسیین غیر المؤمنین، الذین ظُنوا أنهم یفهمون حرف الناموس، بینما تكون مكشوفة بالنسبة للمؤمنین. لقد 

كانت األمور القدیمة مختومة، أما اآلن فبنعمة اهللا الرب جمیعها مكشوفة للقدِّیسین. فقد كان هو نفسه (اهللا) هو الختم 
 لهذا السبب ...)7: 3 والكنیسة هي المفتاح: "الذي یفتح وال أحد یغلق، ویغلق وال أحد یفتح"، كما یقول یوحنا (رؤ

". أما بالنسبة للمسیح فال ُیقال "اختم" بل فك اختم الكلمات، فإن الرؤیا إلى وقت النهایةیقول المالك لدانیال: "
األشیاء التي كانت مربوطة قدیًما، لكي بنعمته ُتعرف إرادة اآلب، ونؤمن بذاك الذي أرسله لخالص البشر، ربنا 

  .]Ïیسوع
:  القدِّیس جیرومیقول 

[ذاك الذي أعلن الحق من جوانب متعددة لدانیال یعلن أن األمور التي قالها سریة. وقد طلب منه أن یطوي 
الدرج الحاوي لكلماته، ویضع ختًما على السفر. فتكون النتیجة أن كثیرین یقرأونه ویسألون عن تحقیقه عبر التاریخ، 

ویختلفون في آرائهم (تفاسیرها) بسبب غموضها العظیم. 
.  ..ونهأ أو "یعبرون فیه"، ُیشیر إلى أن كثیرین یقر]4[" كثیرون یتصفَّحونهبقوله "

وأیًضا في رؤیا یوحنا ُیرى سفر مختوم من الداخل والخارج. وٕاذ لم یقدر أحد أن یتأهل لفك ختومه یقول یوحنا: 
وجاءني صوت: ال تبِك كثیًرا، هوذا قد غلب األسد الذي من سبط یهوذا أصل داود لیفتح السفر ویفك ي..."فصرت أنا أبك

). 4: 5 ختومه" (راجع رؤ
أما ذاك السفر فیمكن أن ُیفتح بواسطة من یتعلم أسرار الكتاب ویفهم حقائقه المخفیة وكلماته التي تبدو 
ل الحرف الذي یقتل إلى  مظلمة بسبب عظمة األسرار التي تحویها. أنه هو الذي یستطیع أن یشرح األمثال ویحوِّ

.  Ðيالروح الذي یحي
القدِّیس جیروم 

"فنظرت أنا دانیال وٕاذا باثنین آخرین قد وقفا، 
واحد من هنا على شاطئ النهر، وآخر من هناك على شاطئ النهر. 

وقال للرجل الآلبس الكتَّان الذي من فوق میاه النهر:  
إلى متى انتهاء العجائب؟ 

فسمعت الرجل الآلبس الكتَّان الذي من فوق میاه النهر،  
إذ رفع ُیمناه ویسراه نحو السموات، 

وحلف بالحّي إلى األبد أنه إلى زمان وزمانین ونصف.  
فإذا تم تفریق أیدي الشعب المقدس تتم كل هذه. 

وأنا سمعت وما فهمت. فقلت یا سیدي ما هي آخر هذه. 

1 AN Frs., vol. 5, p. 180-1. 
2 PL 25: 726 - 727. 
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فقال: اذهب یا دانیال ألن الكلمات مخفیة ومختومة إلى وقت النهایة. 
كثیرون یتطهَّرون ویبیضُّون وُیمحَّصون. 

]. 10-5 ["أما األشرار فیفعلون شًرا وال یفهم أحد األشرار، لكن الفاهمون یفهمون
). سأله أحد 6: 10 (التجسُّد الكتَّان، أي كلمة اهللا قبل بسآلواللكي یختم دانیال السفر رأى مالكین آخرین 

 ، أي إلى ثالث سنوات ونصف. وهو زمان وزمانین ونصف زمان، وجاءت اإلجابة إلى الضیقةالمالكین عن مدة هذه 
القدِّیس نصف األسبوع الذي تحدث عنه دانیال قبًال، فترة االضطهاد الُمّرة جًدا ، تنتهي بكسر عهد الملك المفترس. یقول 

إن الزمان والزمانین والنصف زمان ال یمكن أن ُیقصد بها الثالث سنوات ونصف التي فیها دنس أنطیوخس [ :Ïجیروم
، ألن هذا یقتضي أن الغالب یتمتع بملكوت أبدي، وأن كل الملوك یخضعون له ویطیعونه، وهذا بورفیريالهیكل كما ادعى 

 یوًما أو ثالث سنوات ونصف. 1290 الذي یملك لمدة  الحدیث هنا عن ضد المسیحلم یحدث. إنما واضح أن
 نفسه یقول: دانیالإن كان قد ُطلب من دانیال أن یختم السفر، ألنه یحوي أسراًرا ال یعرفها الجمیع، وٕان كان 

 سیفهم ما قیل ویصیر حكیًما، أما وُمقدًسا، لكنه في نفس الوقت یؤكد أن من كان طاهًرا ]8[" وأنا سمعت وما فهمت"
 أدرك دانیال الكثیر من أسرار انقضاء الدهر، لكن كما في فبالشك نسبياألشرار فال یفهمون. المعرفة والحكمة هنا أمر 

خالل الظل، لكن تزداد المعرفة بالنسبة للمؤمنین وتنكشف أمور كثیرة.  أومرآة، 

 سینقص األشرار الفهم، بینما المثقفون بتعالیم اهللا فسیستطیعون أن یفهموا. ألن ىلقد علق بأنه إذ یأتي المنته 
.  Ðالحكمة سوف ال تدخل النفس المنحرفة، وال یمكنها أن ُتفصح عن نفسها لجسٍد خاضع للخطایا

القدِّیس جیروم  
"ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وٕاقامة رجس الُمخرب ألف ومائتان وتسعون یوًما. 

]. 12-11طوبى لمن ینتظر ویبلغ إلى األلف والثالث مائة والخمسة والثالثین یوًما" [
 یوًما وتعني ثالث سنوات ونصف، ُتعاني فیها الكنیسة من الضیق 1290ُیحدد المدة باألیام ال السنوات 

 یوًما)، ولعل هذه الفترة هي ما بین قتل ضد المسیح ومجيء السیَّد المسیح. 1335 یوًما (45الشدید، مضاًفا إلیها 
أنها فترة راحة لیرجع ویتوب من انحرف وراء ضد المسیح، وفي نفس الوقت فترة تذكیة للمؤمنین حیث یترقبوا بفرح 

 یوًما. 1335مجيء المسیح بعد الخالص من ضد المسیح. لذلك یطوِّب دانیال النبي من ینتظر ویبلغ 
 [واضح أن الثالث سنوات ونصف قبلت بخصوص زمن ضد المسیح، فإنه سیضطهد :القدِّیس جیرومیقول 

 یوًما، وعندئذ سیواجه سقوطه على الجبل الشهیر المقدس. وهكذا منذ 1290القدِّیسین لمدة ثالث سنوات ونصف أو 
 والتي تُترجم "الذبیحة الدائمة"، أي من الوقت الذي فیه یملك ضد المسیح Endelekismosالوقت الذي فیه یمنع الـ 

  .]Ñ یوًما تتم1290على العالم ویمنع عبادة اهللا إلى یوم موته فإن الثالث سنوات ونصف أو الـ 

1 PL 25: 729. 
2 PL 25: 728 A-B. 
3 PL 25: 729. 
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 ) ألنه في هذه الفترة سیأتي ربنا 1290یعني بهذا أنه مطوَّب من ینتظر خمسة وأربعین یوًما بعد الرقم المعین ،(
في مجده. ولكن السبب في الخمسة وأربعین یوًما بعد قتل ضد المسیح أمر مستقر في معرفة اهللا، اللهم إالَّ إذا قلنا 

. (بمجيء المسیح األخیر).  Ïأن حكم القدِّیسین یتأجل لكي ُیمتحن إیمانهم
القدِّیس جیروم  

]. 13"أما أنت فاذهب إلى النهایة فتستریح وتقوم لقرعتك في نهایة األیام" [
. )22 رؤ(أخیًرا یطلب من دانیال أن یستریح حتى یقوم حین یأتي رب المجد القائل "ها أنا آتي سریًعا" 

  من هذه المالحظة یظهر بوضوح أن كل نص النبوة خاص بقیامة كل األموات، الوقت الذي فیه سیقوم أیًضا
.  Ðالنبي

القدِّیس جیروم  
) 1335 + 1290 یقول جون كالفن إن بعض المفسرین یضیفون الرقمین مًعا (القرن السادس عشرفي 

 ق.م، إذن سیكون مجيء السیَّد المسیح مع نهایة 600 عاًما، ولما كانت النبوة حوالي 2600فیكون الناتج حوالي 
. Ñ عاًما من مجیئه األول. وقد رفض كالفن هذا التفسیر2000العالم بعد 

  دینارین،ویعلق البعض على قول السیَّد المسیح في َمثل "السامري الصالح": "وفي الغد لما مضى أخرج
، مستخدمین )35: 10 لو(وأعطاهما لصاحب الفندق، وقال له: اْعتِن به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفیك" 

 2000التفسیر الرمزي، بأن السیَّد المسیح قد أودع النفوس الجریحة في هذا العالم بین یدي الكنیسة المجاهدة لمدة 
عاًما. فإن یوًما واحًدا عند الرب كألف سنة، فالدیناران ُیمثِّالن ألفین عاًما بعد خدمة المسیح، أي یرجع السیَّد المسیح 

كما إلى الفندق مع بدایة القرن الواحد وعشرین. 
 في سفر دانیال یكشف فیه عن قرب انقضاء العالم، كما ظهرت آراء في نیافة األنبا دیسقورس بحثًاقدم 

الغرب تؤید سرعة انقضاء العالم. هذا وقد رأى بعض العلماء أن اتِّساع ثقب األوزون، من الجانب العلمي، سبَّب 
 ي كیلومترات وأن تحرُّكها بهذا المعدل سیؤد3تحرًكا لكتلة ثلجیة ضخمة في منطقة القطب الجنوبي لمسافة حوالي 

إلى اختالل مغناطیسیة وتوازن الكرة األرضیة مما یسبب حدوث زالزل قویة وبراكین تنتهي بتحطیم الكرة األرضیة بعد 
 بسنوات قلیلة.  2000عام 

كان لظهور هذه اآلراء انعكاساتها القویة في الشرق والغرب بین مؤید ومعارضٍ . لكن مما الشك فیه أنه عند 
ظهور "ضد المسیح" سیكتشف المؤمنون أن ما ورد بسفر دانیال كان واضًحا تماًما لألتقیاء، وذلك كما أدركت كنیسة 

العهد الجدید منذ بدایة انطالقها مع أتقیاء الیهود أن األزمنة الخاصة بمجيء المسیح كانت صریحة وواضحة.  
ما أود أن أوضحه هنا، أنه منذ صعود السیَّد المسیح والكنیسة بفرح تترقب مجیئه سریًعا، في یقین أنه قادم، 
وأنه قادم سریًعا، لكن في غیر استهتار بااللتزامات الزمنیة وال تراخٍ . وقد كشف لها السیَّد المسیح عن عالمات مجیئه 
األكیدة لكي تستعد بالصبر وتواجه الضیقات، خاصة الضیقة العظیمة ورجسه الخراب، كما تستعد بالفرح والرجاء أن 

لها نصیًبا معه في األحضان األبویة. أما اآلن فیظن كثیرون أن ترقب مجيء السیَّد المسیح ُیعتبر نظرة سوداویة 

1 PL 25: 730. 
2 PL 25: 730 B. 
3 John Calvin: A Commentary on Daniel, Oxford 1986,. p. 392. 
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تشاؤمیة تبعث على التراخي والتهاون في االلتزام بالمسئولیات، هذا یكشف عن ضعف إیمان وعدم التهاب القلوب 
بالفكر األخروي السماوي.  

إنه قادم حتًما! وستعبر األزمنة سریًعا، ونفرح ونتهلَّل بقیامتنا مع األموات، ولقائنا معه على السحاب.  
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  12من وحي دانیال 
نعم! لتنقِض األزمنة! 

   ،من أجلنا خلقت الزمان لنمجدك فیه
د معك أبدًیا.   ومن أجلنا ینقضي الزمان لنتمجَّ

نعم! لتنقِض األزمنة!  
لتأت أیُّها الحبیب إلینا،  

أو لتحملنا بروحك القدُّوس إلیك، 
ل اللقاء معك!   إننا نتعجَّ

   ،لتفتح عیون قلوبنا
فنراك قادًما اآلن إلى أعماقنا،  

 ونرى أنفسنا عابرة إلیك تنعم بحضرتك! 
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ملحق لتفسیر سفر دانیال 
ضد المسیح 

في 
كتابات األباء 

 : االهتمام بظهور ضد المسیح وانقضاء الدهر
إذ تحدث سفرا دانیال ورؤیا یوحنا الالهوتي عن ضد المسیح، آثرت أن أقدم ملحًقا لتفسیر سفر دانیال عن 

"، خاصة وأن موضوع "ضد المسیح وانقضاء الدهر" یشغل العالم في وقتنا الكنیسة ضد المسیح في كتابات آباء"
الحاضر أكثر من كل عصٍر سابقٍ . فقد ذكر منذ سنوات قلیلة أحد مشاهیر الُوعاظ بالوالیات المتحدة األمریكیة أن 
األسئلة التي ُقدمت له في سنة واحدة عن انتهاء العالم أكثر بكثیر من عدد األسئلة في نفس الموضوع لمدة عشرین 

سنة سابقة إن ُجمعت مًعا. هذا یكشف عن المشاعر الشعبیة حتى في الدول المتقدمة من جهة اقتراب انقضاء الدهر. 

تزایدت التساؤالت في األعوام األخیرة لألسباب التالیة: 

 ظهور دولة إسرائیل، وكأن الصیف قد اقترب ألن شجرة التین قد صار ُغصنها رخًصا، وأخرجت أوراقها (مت •
). 28 :13 ، مر32 :24

 یتساءل البعض عما إذا كانت إسرائیل ستقبل اإلیمان بالسیَّد المسیح في آخر األزمنة كقول الرسول بولس (رو •
 The Jewish). لقد نمت حركة التبشیر باإلیمان المسیحي بین الیهود، وظهر المركز المسیحي الیهودي 11

Christian Center .بأمریكا... واهتم الكثیر بالكرازة بین الیهود حتى داخل إسرائیل 

مناداة أحد الحاخامات المشهورین الذي قبل اإلیمان بالسیَّد المسیح بأن ما یترقبه الیهود لیس المسیَّا بل ضد  •
المسیح، وأنهم یهیِّئون لظهوره دون أن یدروا. 

ظهور بعض التسابیح الیهودیة التي تتغنى بأن المسیَّا قد ُولد فعًال، ویترقب  بعض الیهود مجیئه سریًعا.  •

م 70الصراع الخطیر بین الیهود والدول المحیطة بخصوص إقامة الهیكل من جدید الذي اندثر تماًما منذ سنة  •
حتى الیوم، أكثر من تسعة عشرة قرًنا...  

، یتساءل كثیر من المسیحیین: بعیًدا عن الجو السیاسي •
)، وقد 35 :13 ؛ لو38 :23 * هل یسمح اهللا ببناء الهیكل وقد أكد السیَّد المسیح أنه یخرب إلى األبد (مت

فشلت المحاوالت السابقة في إقامته؟ 
* هل یسمح اهللا ببناء الهیكل حیث ُیقیم ضد المسیح مركزه الروحي فیه ویبث سمومه ضد الكنیسة في 

العالم، فیتحقق القول الرسولي عن ظهور إنسان الخطیة في هیكل الرب؟ 
* هل ُتقدم ذبائح حیوانیة بعد أن بطلت كل هذه القرون بذبیحة السیَّد المسیح الفریدة؟ وما موقف السماء 
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منها إن ُقدمت؟ 
إن التصریحات اإلسرائیلیة بالعمل على بناء الهیكل، بجانب ما تسببه من مشاكل سیاسیة، األمر الذي 

یشغل رجال السیاسة، تُثیر في نفوس بعض المسیحیین في العالم كله تساؤالت بخصوص انقضاء الدهر. 
بجانب العوامل السابقة تُثیر تصریحات بعض العلماء عن اتساع ثقب األوزون وما قد یسببه من دمار  •

األرض تماًما بالزالزل والبراكین ما ُیثیر الكثیرین في هذا األمر.  

 : موعد المجيء الثاني للسید المسیح
فیما یخص موعد المجيء الثاني للسید المسیح، تُثار في السنوات األخیرة تساؤالت كثیرة، خاصة وأن كثیرین 

حاولوا عبر مختلف العصور حساب األزمنة واألوقات، وقد استعان أغلبهم بسفري دانیال والرؤیا بقصد تحدید موعد مجیئه 
وانقضاء الدهر. 

: الرأي األول: ال یعرف أحد هذا الموعد
. هذا یحمل في نفس الوقت )4 :12دا (. قیل لدانیال: "اخِف الكالم، واختم السفر إلى وقت النهایة" أ

احتمال معرفة دانیال للنهایة، لكنه یلتزم بإخفائها. 
تحدث السیَّد المسیح صراحة أن ذلك الیوم وتلك الساعة ال یعلم بها أحد من البشر، وال مالئكة السموات، 

). 42 ،36 :24 وأنه لیس للبشر أن یعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها اآلب في سلطانه وحده (مت
: [وقد حرم علیهم معرفتها، ولیس ذلك فقط، وٕانما الشوق إلى االهتداء  القدیس هیالري أسقف بواتییهیقول

. ]Ïإلى معرفتها ممنوع، ألنه لیس لهم أن یعرفوا تلك األزمنة
ب. الشعور بقرب مجيء السیَّد المسیح أمر الزم عبر كل األجیال، لكي یكون الكل مستعًدا، وكما قیل: 

. )12 :13 رو(" تناهى اللیل وتقارب النهار"فإن خالصنا اآلن أقرب مما كان حین آمّنا، قد 
" الیوم یقرب"غیر تاركین اجتماعنا كما لقوٍم عادة، بل واعظین بعضنا بعًضا، وباألكثر على قدر ما ترون 

. )25 :10 عب(
. )37 :01 عب(" ألنه بعد قلیل جًدا سیأتي اآلتي وال ُیبطئ"

. )7 :4 بط 1(، فتعقلوا واصحوا للصلوات" نهایة كل شيء قد اقتربت"وٕانما 
. )9 :5 یع(" هوذا الدیان واقف قدام الباب"
. )20 ،12 ،7 :22؛ 11 :3 رؤ(" ها أنا آتي سریًعا"

: الرأي الثاني: أن العالمات أكیدة والمجيء اقترب
لقد سبق فحدد كثیرون موعد انقضاء الدهر، خاصة الذین اعتقدوا في الُملك األلفي الحرفي، إذ ظنوا أنه كما 

)، 8 :3 بط 2خلق اهللا العالم في ستة أیام هكذا سینتهي العالم بعد ستة آالف سنة، ألن الیوم عند الرب كألف سنة (
ثم تبدأ راحة الرب في الیوم السابع (الُملك األلفي) وفي الیوم الثامن یكون مجیئه للدینونة. فمع بدء األلف السابعة 

 Ï وفیكتوریانوسÎ وكومودیانÐ إیریناؤس، مثل القدیسÐللعالم یأتي المسیح ثانیة لیملك على األرض لمدة ألف سنة

Ï ترجمة الدكتور إمیل ماهر اسحق. 75:9 عن الثالوث ،
Ð ،18، ص1966 الدكتور إمیل ماهر إسحق: موعد المجيء الثاني .

3 Adv. Haer 5:33-35. 
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. Ðوالكتانتیوس
إن تركنا العالمات التي یمكن أن تنطبق على كل األجیال، فإن عصرنا هذا یتسم بعالمات خاصة تؤكد 

سرعة المجيء، وقد سبق لنا الحدیث عنها مثل عودة الیهود وٕاقامة إسرائیل، والصراع بخصوص إقامة هیكل للیهود، 
وشعور بعض الیهود أن المسیَّا قد ُولد فعالً . 

هذا وما أن ُیعلن الیهود عن قبولهم لشخٍص ما أنه المسیَّا المنتظر یكون قد تأكد المؤمنون أنه ضد المسیح، 
 یوًما) لتوبة الراجعین وتزكیة 45 یوًما، وهي فترة حكمه الُمرَّة وقتله ثم فترة انتظار (1290وأنه لن یبقى سوى 

المؤمنین. 
اآلن نقدم عرًضا لما ورد عبر التاریخ بخصوص ضد المسیح.   

: ضد المسیح في الكنیسة األولى 
منذ انطالق الكنیسة للعمل الكرازي والتعبدي بعد العنصرة كانت توجه أنظار أوالدها إلى حقیقتین أخرویتین:  

. مجيء السیَّد المسیح األخیر، حیث یحمل كنیسته معه إلى حضن أبیه، لتشاركه مجده. اآلن تتمتع 1
الكنیسة بحلول السیَّد المسیح في وسطها وسكناه في قلوب المؤمنین، لینعموا بعربون مجده الداخلي، وتلتهب قلوبهم 

بالشوق كي تراه وجًها لوجه قادًما على السحاب.  
. مجيء ضد المسیح، المقاوم للحق، والذي یدخل في معركة حاسمة أخیرة لحساب إبلیس في أواخر 2

األزمنة. یبث ضد المسیح كل أنواع الخداع والفساد، إن أمكن أن یضل حتى المختارین. ویعد لهذا المضل أضداد 
للمسیح في كل عصر.  

: * ضد المسیح في العصر الرسولي 
، قائالً : "أیها األحباء ال تصدقوا كل روٍح بل أضداد المسیح في عصرهیتحدث القدیس یوحنا الحبیب عن 

امتحنوا األرواح، هل هي من اهللا، ألن أنبیاء كذبة كثیرین قد خرجوا إلى العالم... هذا هو روح ضد المسیح الذي 
. هكذا ُیحذرنا القدیس یوحنا من أضداد المسیح الذین هم أنبیاء )3-1 :4 یو 1(سمعتم أنه یأتي واآلن هو في العالم" 

 یرتبط مجیئه (معلمین) كذبة ال ینطقون بالحق. وفي نفس الوقت یوجه القدیس بولس أنظارنا إلى ضد المسیح الذي
، إذ یقول: "ألنه ال یأتي (یوم المسیح) إن لم یأِت االرتداد أوًال، وُیستعلن إنسان بحالة ارتداد خطیرة في نهایة األزمنة

الخطیة، ابن الهالك، المقاوم، والمرتفع على كل ما ُیدعى إلًها أو معبوًدا، حتى انه یجلس في هیكل اهللا كإلٍه، مظهًرا 
  ).4-3 :2 تس 2(نفسه أنه إله" 

: * في عصر اآلباء الرسولیین 
 (القرن الثاني - بعض نصوصها ترجع إلى القرن األول) عن ضد المسیح بكونه الدیداكیةیحدثنا واضع 

، یحكم على األرض ویصنع آیات وعجائب ویضطهد المؤمنین. لكن تتحقق Òمضلل العالم، الذي یدَّعي أنه ابن اهللا

1 Instr. 2:35:8ff. 
2 PL 5:303. 
3 Inst 7:24. 

Ò ،7-4:16 [دیداكیة 210، ص 1995 للمؤلف اآلباء الرسولیین .[
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النصرة الكاملة للسید المسیح بظهور عالمة (الصلیب) في السموات المفتوحة، وُیسمع صوت البوق، ویقوم األموات. 
عندئذ یأتي السیَّد المسیح ومعه جمیع قدیسیه على سحب السماء. 

هذا ویربط واضع الدیداكیة بین مجيء السیَّد المسیح وانتشار البغضة والكراهیة مع الظلم. 
 عن التجسد اإللهي، وموت السیَّد المسیح على الصلیب، حاسًبا أن من القدیس بولیكربس أسقف سمیرنایدافع 

. Ïینكرهما هو ضد المسیح ومن الشیطان واالبن البكر إلبلیس

 : )165-100 (حوالي * القدیس یوستین الشهید
 بكونه إنسان االرتداد الذي ینطق بما هو ضد العلّي، ویتجاسر بارتكاب أعماٍل إنسان الخطیةیتحدث عن 
. Ðشریرٍة ضد المسیحیین

 : * القدیس إیریناؤس
یقول: [مع كونه لًصا ومرتًدا یهتم أن ُیعبد كإله، ومع كونه عبًدا ُمجرًدا یرغب في إقامة نفسه ملًكا؛ وٕاذ 

یحمل قوة إبلیس یأتي ال كملٍك باٍر خاضع هللا، وٕانما كإنساٍن ُمقاوم، فیه یتركز كل ارتداد شیطاني، ُمخادًعا الناس 
. ]Ñبكونه اهللا...

 یقوم بتجدید الهیكل الیهودى في أورشلیم كمركز  أن ضد المسیحالقدیس إیریناؤس وكیرلس الكبیریرى 
 یتربع في هیكل الكنیسة  أنهیرى القدیسون یوحنا الذهبي الفم وأغسطینوس وجیروم واألب ثیؤدرت. بینما لعمله

: "إنه یجلس في هیكل الرب لیس فقط في أورشلیم، وٕانما في كل القدیس یوحنا الذهبي الفم. ویقول المسیحیة
 .Òكنیسة"

على أي األحوال إن كان السیَّد المسیح قد جاء إلى العالم لیكرس كل قلب كهیكٍلٍ◌ مقدٍس للثالوث القدوس، 
وخالل هذا التقدیس یعود للهیكل اإللهي قدسیته، فإًن ضد المسیح یأتي لیهدم القلوب ویفسد الهیكل القائم مغتصًبا إّیاه 

. Óلحسابه، كما یفسد كنائس الرب ویضطهدها

 :م تقریًبا) 240-160 (* العالمة ترتلیان
، وكانوا یتطلعون إلى  یظهر بعد زوال الدولة الرومانیةساد في القرون األولى اعتقاد بأن هذا اإلنسان

اإلمبراطوریة كقوة مقاومة لظهوره. یقول العالمة ترتلیان: [أي عائق له إالَّ الدولة الرومانیة، فإنه سیظهر االرتداد 
 كما یقول: [نلتزم نحن المسیحیون بالصالة من أجل األباطرة واستقرار اإلمبراطوریة استقراًرا .]Ôكمقاوٍم وضد المسیح

كامًال، فإننا نعرف أن القوة المرعبة التي تهدد العالم یعوقها وجود اإلمبراطوریة الرومانیة. هذه القوة التي ال ُنریدها، 
 .]Õفنصلي أن یؤجل اهللا ظهورها... بهذا تظهر إرادتنا الصالحة لدوام الدولة الرومانیة

، فیقول: [إنه اآلن على األبواب، یتوق إلى دم المسیحیین ال إلى ضد المسیح قد اقترب مجیئه جًدایرى أن 

1 Ep. to Philippians, 7:1. 
2 Dial. cum. Trypho, 110. 
3 Adv. Haer. 5:25:1. 
4 In 2 Thess. hom.3. 

Ó .للمؤلف: رسالة بولس الرسول الثانیة إلى أهل تسالونیكي االصحاح الثاني 
6 De. Resurr. 24. 
7 Exhort. ad Martyr. 
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  .]Ïاألموال

 : * العالمة أوریجانوس
، آیات خادعة وعاجزة وجودها، لكنها عن اآلیات الشیطانیة التي تتبع ضد المسیحیتحدث العالمة أوریجانوس 

 الفاسدة إلى طبیعة مقدسة، وال أن تهب نمًوا في الحیاة الفضلي، بل أن الممارسین لها أنفسهم طبیعتنا تغیرإذ ال تقدر أن 
.  Ðال یسلكون في نقاوة

یمثل  أن إنسان الخطیة وهو یحمل أعمال الشیطان بكل عنفها وخداعها إنما  العالمة أوریجانوسیرى
. فظهور المسیح یسوع شمس Ñ الذي ال یمكن أن یكون له وجود بإعالن ظهور مجيء المسیح، أي ظهور الحقالكذب

شمس البر في أواخر الدهور ویقضى تماًما على ظلمة عدو الخیر ویدفع بها إلى العذاب األبدى، وٕاعالن الحق 
 یحطم الكذب. 

 Comm. in( من إنجیل متى 24إذ اتبع العالمة أوریجانوس منهج التفسیر الرمزي جاء تفسیره لألصحاح 

Matthaeum on 24:3-4( ضد المسیح هو التفسیر الزائف للتعلیم المسیحي والفضیلة المسیحیة رمزًیا، فیرى .
أما أحداث األزمنة األخیرة فهي: 

* المجاعة التي تسبق مجئ السیَّد المسیح هي مجاعة المسیحي للمعنى الذي هو تحت سطح الكتاب، أي 
المعنى الروحي أو الرمزي المختفي وراء الحرف. 

* األوبئة هي الخطابة المؤذیة للنفس التي یستخدمها الهراطقة والغنوسیون. 
* االضطهادات هي التعالیم الباطلة التي یشوه بها المخادعون الحق المسیحي. 

* رجسة الخراب في الموضع المقدس هو التفسیر الخاطئ للكتاب المقدس. 
* السحاب الذي یظهر علیه السیَّد المسیح هو كتابات األنبیاء والرسل التي تعلن عنه في النفس. 

* السماء التي نتمتع بها هي األسفار المقدسة التي تقدم لنا الحق. 
* النصرة النهائیة هي اعالن االنجیل في العالم. 

استخدام العالمة أوریجانوس للتفسیر الرمزي هنا ال یعني إنكار مجيء ضد المسیح كشخٍص حقیقٍي وذلك 
في أواخر األزمنة. 

 :  (القرن الثالث) Ñ* القدیس هیبولیتس أسقف روما
" الذي اعتمد فیه على اقتبسات من De Christo et Antichristo عن المسیح وضد المسیحفي مقاله "

. Óالعهدین: القدیم والجدید، قال إن التاریخ سینتهي بظهور طاغیٍة عنیٍف، یقلد المسیح لكي یغلب كل األمم لحسابه
.  Ôسیقوم ببناء الهیكل في أورشلیم، ویكون أساسه السیاسي هو مملكة روما (بابل الجدیدة)

. ولكن إذ یبلغ Õسیدعو ضد المسیح كل الشعب لتبعیته، ویغویهم بوعود باطلة، ویكسب الكثیرین إلى حین

1 De Fuga 12; cf De An. 50; De Resur. 25. 
2 J. Wendland: Miracles and Chrlstianianity. 1911, p 53f. 
3 See Gomm. on John 2:4. 
4 Brain E. Daley: The Hope of the Early Church, A Handbook of Patristic Eschatolology, Cambridge, 1990, p. 38ff. 
5 De Christo et Antichristo, 6:49. 
6 Ibid 30-36. 
7 Ibid 49-63. 
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؛ یأتیان بمجٍد، ویجمعان مؤمنیه مًعا في موضع Ïاألمر إلى القمة یأتي الرب ویسبقه النبیان یوحنا المعمدان وٕایلیا
. سیحدث حریق ویسقط رافضوا اإلیمان تحت الحكم العادل. عندئٍذ یقوم األبرار إلى الملكوت والخطاة إلى Ðالفردوس
.  Ñناٍر أبدیة

القدیس ، ویشترك Ò، ویحدد أنه من سبط دان یهودًیا أن ضد المسیح سیكونالقدیس هیبولیتسیفترض 
. Ó معه في ذات الرأيإیریناؤس

 الذي ُیعتبر أقدم تفسیر آبائي للسفربین أیدینا، یربط  Commentary on Danielتفسیره سفر دانیالوفي 
 عاًما من الخلیقة حیث یستریح الرب 6000تتم بعد القدیس هیبولیتس بین مملكة ضد المسیح ونهایة العالم التي 

في الیوم السابع. 

 : Commodian* كومودیان 
توجد قصیدتان شعریتان بالالتینیة ترجعان إلى النصف الثاني من القرن الثالث أو إلى القرن الرابع، وهما 

 یتحدثان Carmen de Duobus populis, Instructions منسوبتان لكومودیان، أول مسیحي التیني شاعر، هما 
عن األیام األخیرة هكذا: 

. Ô ُیحارب الكنیسة، وسیقف أمامه إیلیا النبي الذي یرجع إلى العالمسیقوم نیرون من الجحیم كضد المسیح
 عن Carmen. وتشیر القصیدة Õوأن المسیح الغاش هو إعادة حیاة نیرون الذي سیصنع معجزات في الیهودیة

، وهو نیرون الذي ضد واحد للمسیحفي الشرق، بینما ُتشیر القصیدة األخرى إلى ظهور مجيء ضد آخر للمسیح 
. Öیأتي إلى أورشلیم بعد نصرته على الغرب وخداعه للیهود الذین یقبلونه بكونه المسیَّا

 : )373-295 (حوالي * القدیس أثناسیوس الرسولي
، تّطلع البابا أثناسیوس إلیه كضد المسیح، لكن ال بروح الخوف والقلق،  أریوسإذ ذاقت الكنیسة األمّرین من

بل بروح النصرة والغلبة على الشر. ففي رسالته الفصحیة العاشرة یقول: [كیف ُیذكى طول األناة مالم تأِت أوًال 
، الذي ُیهيء لمجيء ضد المسیح. ÏÎ] دعي أریوس "السابق" لضد المسیح×اتهامات ضد المسیح الباطلة والمخادعة؟!

. ÏÏالمسیح. وقد دافع عن حرم وعزل الكنیسة ألریوس أنه بإنكاره الهوت السیَّد المسیح اقترب جًدا من ضد المسیح

 : م)364 (تنیح عام * القدیس كیرلس األورشلیمي
ُیقدم لنا القدیس كیرلس األورشلیمي حدیثًا عن ضد المسیح في مقاله الخامس عشر الخاص بمجيء السیَّد 

المسیح في مجده، جاء فیه: 

1 Ibid 64f; 44f. 
2 Ibid 64. 
3 Ibid 65. 
4 Ad Anti Christo, 14. 
5 Adv. Haer 5:30:2. 
6 Carmen 825-36; Instructions 1:41:50. 
7 Carmen 837-41; 891-926. 
8 Instructions 1:41:13-20. 
9 Epist. Pasch. 10:7. 
10 Depositio Arii 1. 
11 Ibid 5. 
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. إن البغضة بین اإلخوة هي الطریق الذي ُیهيء لضد المسیح، وهو في هذا یتفق مع ما ذكره السیَّد 1
. Ïالمسیح أنه في األیام األخیرة تبرد محبة الكثیرین، كما یتفق مع ما ورد في الدیداكیة

. تم االرتداد بظهور الهرطقات. 2
. أرسل الهراطقة رّواده للضالل الُجزئي حتى یأتي لینَقض على الفریسة. 3
. ُیقیم نفسه إمبراطوًرا على روما، فیخدع الیهود البسطاء الُمنتظرین الُملك المادي، ویخدع األمم بالعجائب 4
الُمخادعة. 
 . ُمدة حكمه ثالث سنوات ونصف تنتهي بظهور السیَّد المسیح في مجده من السماء.5

 :24 یقول: ["فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانیال النبي في المكان المقدس. لیفهم القارئ" (مت
). 23 :24 ). وأیًضا "حینئذ إن قال لكم أحد هوذا المسیح هنا أو هناك فال تصدقوا" (مت15

. ألن الشیطان یصنع االنقسام بین الناس حتى یقبلوا كراهیة االخوة تفسح الطریق لمجيء ضد المسیحإن 
 .]Ðالمزمع أن یأتي. لكن اهللا منع أي خادم من خدام المسیح أن یذهب إلى هنا أو هناك نحو العدو

[وٕاذ یكتب الرسول بولس في هذا األمر ُیعطي عالمة واضحة إذ یقول: "ألنه ال یأتي (هذا الیوم) إن لم یأت 
). 10-3 :2 تس 2االرتداد أوالً ..." (

 إذ ارتد الناس عن اإلیمان المستقیم، فالبعض یتجاسر ویقول إن المسیح وقد تم االرتدادهكذا كتب بولس، 
ُأوجد من العدم. كان الهراطقة من قبل ظاهرین، أما اآلن فالكنیسة مملوءة هراطقة مستترون، إذ ضل الناس عن الحق 

). هل یوجد مقال مملوء اعتدادا؟ ! الكل ینصت إلیه بفرح! هل توجد كلمة لإلصالح؟ الكل 3 :4 تي 2وصموا آذانهم (
یتحول عنها! 

تحول الغالبیة عن الكلمات الصحیحة واختاروا باألحرى الكلمة الشریرة بدًال من الصالحة. هذا هو االرتداد، 
والعدو یتطلع إلیه فقد أرسل جزئًیا رواده حتى یأتي فینقض على الفریسة. 

اهتم بنفسك یا إنسان ولتكن نفسك في أمان. 
الكنیسة تحملك المسئولیة أمام اهللا الحّي، فهي تخبرك عما یخص بضد المسیح قبل أن یأتي. وٕاننا ال نعلم 

. ]Ñإن كان یأتي في أیامكم أو بعدكم، لكن یلیق بكم إذ تعرفون هذه األمور أن تحترسوا...
[لكن كما أنه كان یلیق به (بالمسیح) من قبل أن یأخذ الناسوتیة وكان منتظًرا أن یولد اهللا من عذراء، فقد 

خلق الشیطان خداًعا بإیجاد روایات عن آلهة كذبة تلد وتولد من نساء، لكي بوجود األكاذیب ال ُیصدق الحق. وهكذا 
أیًضا إذ یأتي المسیح مرة أخرى، فإن المقاوم یستغل فرصة انتظار البسطاء خاصة الذین من أهل الختان، فیأتي رجل 

 وُینصب نفسه مسیًحا كذاًبا، یأخذ لنفسه سلطان إمبراطور روماساحر نابغ في فنون السحر والعرافة مخادع ماكر 
 .]Òالمسیح یخدع الیهود المنتظرین مجيء المسیح ویغوي األمم بأضالیله السحریةوتحت اسم 

[هذا المسیح الكذاب السابق ذكره یأتي بعد انتهاء أزمنة إمبراطوریة روما عندما تقترب نهایة العالم. سیقوم 
عشرة ملوك لروما ضد بعضهم، ربما یحكمون في مناطق مختلفة، لكنهم یقومون في زمن واحد، بعد هذا یأتي الحادي 

Ï 4:16 الدیداكیة .
2 St. Cyril of Jerusalem: Lect. Cath. 15:9. 
3 St. Cyril of Jerusalem: Lect. Cath. 15:9. 
4 St. Cyril of Jerusalem: Lect. Cath. 15:11. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

عشر أي الضد للمسیح الذي بخداعاته السحریة یغتصب القوة الرومانیة، ومن هؤالء العشرة ملوك الذین كانوا یحكمون 
سابًقا" 

) والسبعة یخضعهم لسطوته. في البدایة یلبس مظهر اللطف والتعقل والحنو، 24 :7یذل ثالثة ملوك" (دا "
وبالعالمات الكاذبة والعجائب السحریة المخادعة یخدع الیهود كما لو كان المسیح المنتظر. بعد هذا ُیظهر كل أنواع 
الجرائم الوحشیة والشرور، فیفوق كل األشرار والملحدین الذین سبقوه، مستخدًما روح قتال عنیٍف جًدا ضد كل البشریة 

خاصة المسیحیین، فیكون بال رحمة مملوء غًشا. 
وبعد ثالث سنوات وستة أشهر فقط تتحطم هذه الجرائم بالظهور المجید البن اهللا الوحید ربنا ومخلصنا یسوع 

 .]Ïالمسیح الحقیقي من السماء، حیث یسحق ضد المسیح فمه ویلقیه في نار جهنم
[لسنا ُنعلم بهذا من اختراعنا، بل تخبرنا به الكتب المقدسة اإللهیة التي في الكنیسة وخاصة ما جاء في نبوة 

دانیال التي قرأت منذ قلیل، كما فسرها رئیس المالئكة جبرائیل قائًال "الحیوان الرابع مملكة رابعة على األرض تفوق 
). ومعروف في تقلید مفسري الكنیسة أنها مملكة الرومان. فكما كانت المملكة األولى التي 23 :7سائر الممالك" (دا 

ذاع صیتها هي مملكة اآلشوریین، والثانیة هي مملكة مادي والفرس مًعا. وبعد هذا المملكة الثالثة هي المقدونیون، 
والرابعة هي مملكة الرومان. ثم یستمر جبرائیل في التفسیر قائًال "قرونه العشرة هم عشرة ملوك سیقومون ویقوم بعدهم 

). 24: 7ویذل ثالثة ملوك" (دا "آخر الذي یفوق في الشر كل سابقیه: (لیس فقط یفوق العشرة بل كل سابقیه)". 
). انه یكون مجدًفا وشریًرا، ال یأخذ 25 :7واضح أنهم من العشرة ملوك السابقین... إنه "یتكلم بكالم ضد العليّ " (دا 

. ]Ðالمملكة عن آبائه بل یغتصبها بالسحر
[(من هو هذا؟ وما هو نوع عمله؟) 

). مظهًرا 9 :2 تس 2فسِّر لنا یا بولس. یقول "الذي مجیئه بعمل الشیطان بكل قوة وبآیات وعجائب كاذبة" (
أن الشیطان یستخدمه كأداة عامًال في شخصه، ومن خالله. فإذ یعلم أن دینونته لن تتأخر بعد كثیًرا، یصنع حرًبا 

لیس خالل وكالئه كعادته بل یصنعها علًنا من ذلك الحین فصاعًدا. مستخدًما "آیات وعجائب كاذبة". ألن أب الكذب 
یعمل أعمال الكذب حتى یظن الناس أنها ترى المیت یقوم وهو لم یقم، والعرج یمشون والعمي یبصرون مع أنهم لم 

 .]Ñیشفوا حقیقة
[یقول أیًضا "الُمقاوم والمرتفع على كل ما یدعى إلًها أو معبوًدا... حتى أنه یجلس في هیكل اهللا". 

یجلس في هیكل اهللا". 
أّي هیكل هذا؟ لئال ُیظن أننا نفضل أنفسنا فإنه متى جاء للیهود على أنه المسیح راغًبا في أن یكون موضع 

 وأنه سیبني الهیكل الذي شیده سلیمانعبادتهم، یعطي اهتماًما للهیكل لكي یخدعهم تماًما ُمدعًیا أنه من نسل داود 
هذا الذي متى جاء ضد المسیح لن یجد فیه حجر على حجر كما حكم بذلك مخلصنا... 

إنه سیأتي "بآیات وعجائب كاذبة" رافًعا نفسه على كل األصنام، فیتظاهر أوًال بمحبة اإلحسان، لكن یعود 
فیظهر طبعه الذي ال یعرف الرحمة وخاصة ضد قدیسي اهللا. إذ قیل "وكنت أنظر وٕاذا هذا القرن ُیحارب القدیسین" 

). مرعب 1 :12). وفي موضع آخر قیل "ویكون زمان ضیق لم یكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت" (دا 21 :7(دا 

1 St. Cyril of Jerusalem: Lect. Cath. 15:12. 
2 St. Cyril of Jerusalem: Lect. Cath. 15:13. 
3 St. Cyril of Jerusalem: Lect. Cath. 15:14. 
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هو هذا الوحش، تنین عظیم ال یهزمه إنسان، مستعد لالفتراس، هذا لنا أن نتكلم عنه الكثیر مما ورد في الكتب 
 .]Ïاإللهیة، لكننا نكتفي اآلن بهذا حتى ال نتعدى حدود المقال

 : (القرن الرابع) الكتاتنتیوس* 
، في وقٍت فیه یتدمر جو الجنس Ðعدو قدیر من أقصى الشمالیتحدث عن ضد المسیح قائًال إنه سیأتي 

. هذا الملك هو ضد Ò ابن الشیطان مخرب للجنس البشري ومدمٍر لهملك سریاني. أخیًرا یظهر Ñالبشري الطبیعي
. Ô، الذي یطالب بالتعبد له؛ یصنع المعجزات، ویقتل النبي الذي سیرسله اهللا لكي یجمع شمل شعبهÓالمسیح الحقیقي

بعد ثالث سنوات ونصف من اضطهاده للمؤمنین یرسل اهللا الملك العظیم یسوع المسیح من السماء لُیخلص المؤمنین، 
. وسیقوم كل المؤمنین لیدینوا من لم یعرفوا اهللا، هؤالء الذین ُحكم علیهم بالفعل Õویهلك ضد المسیح مع كل قواته

، لكنهم كانوا ینتظرون الموت الثاني والقیامة النهائیة. بهذا ُیلقى األشرار في النار األبدیة، وهي Öوسقطوا تحت الدینونة
. ×وهي نار إلهیة تحیا بذاتها ال تحتاج إلى ما یشعلها، وتُبقي على من تستهلكه

كل البشریة تدخل هذه النار، لكن األبرار ال یحترقون "ألن فیهم ما هو من اهللا یفهم أیًضا من كلماته أن 
.  ÏÎ"یقاوم قوة اللهیب ویستخف به
. ویعتقد ÏÏ بل في مجيء السیَّد المسیح دینونة المؤمنین لن تتم بعد الموت مباشرةیؤكد الكتانتیوس أن

. ÏÐ على بقیة األمم لمدة ألف سنة من السالم والرخاء العجیباألبرار سیحكمون مع المسیحالكتنتیوس أن 

 :  (القرن الرابع)* تیخون األفریقي
 م)، وأنه 380 (مات عام أن ضد المسیح قد ظهر في أیامه في أفریقیااعتقد تیخون الذي اتبع الدونستین 

. ÏÑسیعلن في كل العالم
رأى أن ضد المسیح إلى أیامه كان یضطهد كنیسة المسیح الحقیقیة بطریقة غیر مباشرة وملتویة، یحمل 

، حان الوقت لظهوره عالنیة كشخصیة حقیقیة ویعلن عن أتباعه. لكنه قد ÏÒمظهر القداسة مقدًما سّر الشر المخفي
. ÏÓفانه ال یعود ینطق بتجادیف على اهللا بطریقة خفیة تحت ستار الدین وٕانما یتحدث أمام الكل

. ÏÔتنمو الكنیسة - جسد المسیح - على الدوام في مجٍد غیر منظوٍر، بجهادها المخفيفي نفس الوقت 
وٕاذ تنتهي فترة النمو الغامضة هذه ویكمل عدد القدیسین، یحل الشیطان من الهاویة الروحیة حیث هو محبوس 

1 St. Cyril of Jerusalem: Lect. Cath. 15:15. 
2 Institutiones, 16. 
3 Ibid 
4 Ibid 17. 
5 Ibid 19. 
6 Ibid 17. 
7 Ibid 17-19. 
8 Ibid 20. 
9 Ibid 21 
10 Ibid. 
11 Ibid . 
12 Ibid 24. 
13 Beatus 2:6:82; Sanders 243. 
14 Beatus 6:3:38; Sanders 478. 
15 Beatus 6:3:38; Sanders 478f 
16 Lib. Reg.1; Burkitt 4:21-23. 
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. حتى تستمر شهادتهم Ð. وال یكون أمام القدیسین إالَّ بذل دمائهمÏ، ویخطئ شعبه عالنیة ویعطلوا كرازة الكنیسةاآلن
. Ñلإلنجیل في كل األرض بالرغم من الضیقة الشدیدة والمقاومة

األیام األخیرة بالنسبة له لیس فقط وقًتا لإلعالن فحسب بل ولتطهیر الكنیسة. بعد ذلك ُیرسل المالئكة لجمع 
. یقول: Ò). فُیعزل الخطاة عن جماعة المسیح1 :14حصاد العنب من كرم الرب، وتُبنى المعصرة خارج المدینة (رؤ 

. Ó""من ال یتعذب اآلن بالتوبة سیتعذب حتًما فیما بعد في جهنمیقول: 

: * القدیس یوحنا ذهبي الفم 
، ألنه سُیهلك االرتدادیقول: [دعاه:  . كماÔ بكونه ضد المسیح الذي ظن في نفسه إلًها نیرونیتطلع إلى

، ألنه یصنع إنسان الخطیة). دعاه: 24 :24 كثیرین ویجعلهم یرتدون، إن أمكن حتى المختارین أن یضلوا (مت
. ]Õ ألنه هو نفسه أیًضا یهلك ابن الهالكشروًرا بال حصر، ویثیر اآلخرین لفعل ذلك، ودعاه:

شدة الهجوم الذي یشنه إنسان الخطیة تجعل البعض ینظرون إلیه أنه الشیطان بعینه، لذلك یتدارك القدیس 
  .]Öیوحنا ذهبي الفم ذلك بقوله: ["هل هو الشیطان؟ ال، إنما هو إنسان یبث فیه الشیطان كل أعماله"

ربما تُثیر فینا كلمات الرسول بولس "واآلن تعلمون ما َیحجُز حتى ُیستعلن في وقته، ألن سّر االثم اآلن 
) التساؤالت التالیة:  7-6 :2 تس 2یعمل فقط إلى أن ُیرفع من الوسط الذي َیحجُز اآلن (

ما هو هذا الحاجز الذي یعوق استعالن إنسان الخطیة؟  
ولماذا كتب الرسول بأسلوب غامض؟  

وكیف یرفع من الوسط؟  
 بأن في عصره ساد رأیان:  القدیس یوحنا ذهبي الفمُیجیب 

 الذي یعوق قیام إنسان الخطیة حتى یحل الوقت المحدد. هذا الحاجز هو الروح القدسالرأي األول: أن 
الرأى یرفضه القدیس یوحنا ذهبي الفم.  

" التي تقف عائًقا عن ظهوره. وقد قبل القدیس هذا الرأى  الحاجز هو "الدولة الرومانیةوالرأي الثاني: أن
ُمتطلًعا إلى نبوة دانیال التي یفسرها هكذا: إن الدولة البابلیة قامت على أنقاض مادي، وقام الفرس على انقاض بابل، 
والمقدونّیون (الدولة الیونانیة) على انقاض سابقتها، والرومانیة على أنقاض الیونانیة، ویكون ذلك قبل مجيء المسیح 

یسوع ربنا لیملك على كنیسته في السموات إلى األبد. ففي رأیه أن الرسول أخفي ما هو الحاجز لكى ال ُیثیر 
اإلمبراطور الروماني ضد الكنیسة بكونها تتنبأ عن نهایة الدولة الرومانیة وحلول ضد المسیح مكانها.  

 : * القدیس أمبروسیوس
یبید السیَّد المسیح "ضد المسیح" بروحه القدوس: [ال ینال (المسیح) نعمة ُتوهب له، إنما یمثل الوحدة التي 

1 Beatus 5:6:6; Sanders 423. 
2 Beatus: Praef: 4:12; Sanders 8. 
3 Beatus 5:10:36ff; Sanders 443. 
4 Beatus 7:2:21; Sanders 522. 
5 Beatus 7:2:15; Sanders 522. 
6 In 2 Thess. hom 4. 
7 33, In 2 Thess hom. 3. 
8 34.2 Thess. hom.3. 
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  .]Ïبال انقسام، حیث ال یمكن أن یوجد المسیح بدون الروح، وال الروح بدون المسیح، إذ وحدة الالهوت ال تنقسم

   :* القدیس أغسطینوس
 أن السیَّد المسیح قد جاء إلى الیهود یطلب مجد اآلب فرفضوه، وسیأتي ضد القدیس أغسطینوسیرى 

 المسیح یطلب مجد نفسه فیحسبوه المسیا المنتظر: [إذ یعلن الرب عن ذاك الذي یطلب مجد نفسه ال مجد اآلب (یو
. لقد )45 :5 یو() یقول للیهود: "أنا قد أتیت باسم أبي ولستم تقبلونني؛ إن أتى آخر باسم نفسه فذاك تقبلونه" 18 :7

أعلن لهم أنهم سیقبلون ضد المسیح الذي یطلب مجد نفسه منتفًخا، وهو لیس بصادٍق وال ثابٍت وٕانما بالتأكید هالك. 
أما ربنا یسوع المسیح فأظهر لنا نفسه مثاًال عظیًما لالتضاع، فمع كونه بال شك مساٍو لآلب... لكنه یطلب مجد 

. وكما یقول  تفكیرهم المادى وتفسیرهم الحرفي للنبوات]. أما سّر قبول الیهود لضد المسیح فهوÐ"اآلب ال مجد نفسه
القدیس أغسطینوس: [یبدو لّي أن الشعب اإلسرائیلي الجسداني سیظن أن النبوة تتحقق (في ضد المسیح)، القائلة: 

. تتحقق تحت قیادته وأمام أعین أعدائهم المنظورین )47 :106 مز("خلصنا أیها الرب إلهنا واجمعنا من األمم" 
.  Ñ"ویقدم المجد المنظورهؤالء الذین سیأسرهم بطریقة منظورة 

 أیام الخلیقة لیستریح الرب في یوم السبت. أما 6 عاًما تقابل 6000كثیرون ظنوا أن العالم سینتهي بعد 
. Òالقدیس أغسطینوس فاعتقد أن الدینونة تأتي في الیوم الثامن "سبت الراحة"

: * القدیس جیروم 
 فیقول: [كما كان سلیمان وقدیسون آخرون رموًزا للمخلص، كثیرین یقومون كرمٍز لضد المسیحیرى أن 

. ]Óهكذا نؤمن بظهور رمٍز لضد المسیح مثل أنطیوخس أكثر الملوك شًرا، مضطهد الكنیسة ومدنس الهیكل
إنسان یهودي من أصل  قال إن ضد المسیح هو Porphyryفي تفسیره سفر دانیال وتفنیده هجوم بورفیري 

.  Ôوضیع سُیحطم مملكة الرومان ویسود العالم

 : )420-363(حوالي  Sulpicius Severus * سویرس
نیرون وضد المسیح  مقتنع بأن St. Martin of Toursأخبرنا أن معلمه القدیس مارتن أسقف تورز 

 م، وذلك كإعداد لنهایة العالم والدخول في المعركة الفاصلة. 396، وكان ذلك حوالي عام سُیخضعان العالم قریًبا جًدا
. Õكما اعتقد أن ضد المسیح كان قد ُولد فعًال وأنه صبي یستعد لنوال القوة في السن المناسب

 :  م)503-399 ( السریانيNarsai* نارساي 
 یلبسه الشیطان تماًما، فیصنع عجائب باهرة، ویؤسس سالًما غاًشا، ویطلب إنسانیرى أن ضد المسیح هو 

. Öأن ُیعبد

1 37. of the Holy Spirit 3:7. 
2 In Joan. hany 29:8. 
3 On Ps. 107:33. 
4 Enarr in Ps. 37:9-12; conf. 12:10:10; 12:11:13; Epistle 55:17f. 
5 On Dan. 11:35 
6 Comm. on Daniel 2:7:7f; 2:7:11; 4:11:21. 
7 Dial. 2:14:4 
8 Hom. 4:4. 
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یعود إیلیا إلى العالم لكي یقاوم ضد المسیح باسم البشریة المؤمنة، وسیغلبه في معركة واحدة حاسمة، بالروح 
. وفي نهایة المعركة یظهر السیَّد المسیح نفسه ویتوج نصرة إیلیا بسحق ضد المسیح في Ïالقدس، متسلًحا بالكلمة

الجسد والنفس. 
ینزل الرب إلى األرض في بشریته المتجلیة بالمجد في موكب مجید ألرواح مسبحة یقودها مالك متوشح 

وبعالمة . Ñ ویحول طبیعة األحیاء حیث یلبسهم الخلودبعالمة بسیطة، وُیقیم األموات من األرض Ðبصلیب على رأسه
 یفصل األبرار عن األشرار بدینونة عظیمة، حیث یقود كل خلیقته إلى أتون الحكم فیصهرهم لیختار وبعالمة أخرى

. Òالذهب الحقیقي ویزدري بالغاش

 :  (بدایة القرن السادس)Oecumenius* اكیومینس 
 رفضوا فكرة الملك األلفي (المادي)،كتب تفسیًرا لسفر الرؤیا اعتمد فیه على أقوال اآلباء السابقین، فیه 

. وتمتع البعض بالقیامة (األولي) Óحاسًبا أن التالمیذ قد تربعوا على العرش بطریقة متواضعة في أیام السیَّد المسیح
 هي اجتذاب تالمیذ جدد إلى الحیاة بالروح )5 :20 (رؤ وأن القیامة األولي ،Ôحقیقة بقبولهم حیاة اإلیمان الجدیدة

. Õالقدس
) بكونها قبائل بربریة غیر معروفة ُتصاحب الشیطان في 8 :20 تحدث أیًضا عن جوج وماجوج (رؤ

، ویقتل إیلیا وأخنوخ یصیر ملًكا على الیهود یلبسه شیطان، إنساًنا. وأن ضد المسیح سیأتي Öاضطهاده المؤمنین
.  ×النبیین اللذین یظهرا في أواخر الدهور

 : (القرن السادس) Romanos The Melodist * رومانس
) عن مجيء السیَّد 50 یقدم لنا انعكاًسا للفكر األخروي الیوناني والسریاني في عصره. خصص تسبحة (رقم

.  ÏÎالمسیح الثاني، وصف فیها طغیان ضد المسیح في شيء من التفصیل
ویقیم . وأنه یصنع معجزات ÏÐ، یقاوم مؤمني المسیح بقوةÏÏالشیطان متجسًدایرى ضد المسیح أنه 

.  ÏÒ، ویبذل كل جهده لكي یقود األبرار إلى حجال عرسهÏÑموتي
. ÏÓسُیلقي العدو في النار األبدیة، وهو ومالئكته وكل األشرار

 :  Andrew of Caesaraea* أندراوس مطران قیصریة 

1 Hom.15;52. 
2 Hom. 34. 
3 Hom. 52. 
4 Hom. 18. 
5 Hoskier 217:19-24. 
6 Hoskier 219:1-15. 
7 Hoskier 219: 13-19; 220:19-27. 
8 Hoskier 225:14-20. 
9 Hoskier 131:3-13ff; 128ff; 155:12ff. 
10 Hymn 50:6-14. 
11 str. 7. 
12 str. 9-10. 
13 str. 17. 
14 str. 18. 
15 str. 19. 
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. Ðمن باشان في منطقة الفرات، Ïالمسیح یأتي من سبط دان یرى األب اندراوس من القرن السابع أن ضد 
. Ðالفرات

، لكنه Ò، یقیم نفسه إمبراطوًرا رومانًیا، ویعید تأسیس اإلمبراطوریة الرومانیةÑفي رأیه أنه یظهر كمن هو إلهي
جسد الذین یقاومون كلمة اهللا في كل األزمنة ، هي "یقیمها مملكة أرضیة عامةلكنه ال یجعل عاصمتها روما بل 

. Ó"واألماكن
.  Ôأن اهللا وحده هو الذي یعرف عدد السنوات الالزمة لكي تكمل الكنیسة المطران أندراوسیرى 

 :  م)750-650 (حوالي * األب یوحنا الدمشقي
قّدم لنا مفاهیم كتابیة لضد المسیح. أصر أن ضد المسیح سیكون إنساًنا عادًیا قابًال للموت، مولوًدا من زنا، 

. Ö. سیضطهد الكنیسة ویخدع كثیرین بعالمات وعجائب كاذبةÕتلبسه قوة شیطانیة، وسیقبله الیهود بحماسٍ 
. × ُیرسل اهللا اخنوخ وٕایلیا وُیقتال

. ÏÎ عندما یأتي السیَّد المسیح على السحاب كما صعد في مجد ویهلك اإلنسان غیر الشرعي (ضد المسیح)
.  ÏÏ فكرة تجسد الشیطان تماًمااألب یوحنا الدمشقيلقد رفض 

. ÏÐنقتبس هنا ما ترجمه له األرشمندریت شكور في هذا الشأن

مفاهیم كتابیة عن المسیح الدجال: 
[ینبغي أن تعلم أن المسیح الدجال ال محالة آٍت وأنه لمسیح دجال كل من ال یعترف أن ابن اهللا قد أتى 

بالجسد وأنه إله كامل وأنه قد صار إنساًنا كامًال بعد أن كان إلًها. ومع ذلك فبالمعنى الخاص والحصري فإنهم یدعون 
المسیح الدجال ذاك الذي سوف یأتي في منتهي الدهر. ومن ثم ینبغي أن ُیكرز أوًال باإلنجیل في جمیع األمم 

)، كما قال الرب، ثم یأتي الدجال لیحاج الیهود مقاومي اهللا، فقد قال الرب لهؤالء: "أنا أتیت باسم أبي فلم 14:24(مت
). وقال الرسول أیًضا: "لذلك ُیرسل اهللا إلیهم عمل الضالل 43 :5 تقبلوني، ویأتیكم آخر باسم نفسه فذاك تقبلون" (یو

. )]12-10 :2 تس 2حتى یصدقوا الكذب، وُیدان جمیع الذین لم یؤمنوا بالحق بل ارتضوا باإلثم" (

الیهود سوف یقبلونه على أنه مسیحهم:  
[فالیهود إًذا لم یقبلوا الرب یسوع المسیح، على أنه ابن اهللا واهللا، ویقبلون الغاش المدعي بأنه اهللا. وقد سمي 

). 27 :11نفسه اهللا ألن المالك الملقن لدانیال یقول هكذا: "ال یعبأ بآلهة آبائه" (دا 
ویقول الرسول: "ال یخدعنكم أحد بوجٍه من الوجوه، ألنه ال بد أن یسبق االرتداد أوًال، ویظهر إنسان الخطیئة 

1 Schmid 79:3. 
2 Ibid 35:7. 
3 Ibid 142:5-10. 
4 Ibid 137:1; 18:18-21; 202:5f. 
5 Ibid 181:6-9; 202:8-13. 
6 Ibid 216:13-18; 221:15-222:6. 
7 Expositio Fidei (Kotter, Berlin 1973, 232:23). 
8 Ibid 233:39-43. 
9 Ibid 233:44-47. 
10 Ibid 233:47-234:52 
11 Ibid 233:31ff. 

ÏÐ ،274-273، ص1991 األرشمندریت أدریانوس شكور: المئة مقالة في اإلیمان األرثوذكسي .
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ابن الهالك المعاند المترفِّع فوق كل من ُیدعى إلًها أو معبوًدا حتى إنه یجلس في هیكل اهللا وُیري من نفسه أنه هو 
 بل الهیكل القدیم الیهودي، ألنه ال یأتي إلینا بل إلى - ال هیكلنا -). هو یقول "في هیكل اهللا" 4-3 :2 تي 2اهللا" (

  .الیهود. لیس ألجل المسیح، بل ضد الذین هم للمسیح. لذلك ُیدعي المسیح الدجال]

سیكون المسیح الدجال رجًال حقیقًیا:  
[وعلیه ینبغي أن یكرز باإلنجیل في جمیع األمم، "وحینئذ یظهر الذي ال شریعة له ویكون مجیئة بعمل 

الشیطان بكل قوة وبالعالمات والعجائب الكاذبة، وبكل خدیعة وظلم في الهالكین، فُیهلكه الرب یسوع بَنَفْس فمه ویبطله 
). وعلیه فإنه لیس هو بالشیطان الذي یصیر إنساًنا على مثال تأنس الرب، حاشا! بل هو 10-8 :2تي  2بمجیئه" (

  .إنسان یولد من زنى، ویتسلم كل عمل الشیطان. وقد سبق اهللا وعلم شناعة اختیاره فترك للشیطان أن یسكن فیه]

بدایة المسیح الدجال وامتداد نفوذه: 
[إًذا قلنا إنه ُسیولد من زنى ویتربى في الخفیة ویثور فجأة ویستولي ویملك. وفي أوائل تملكه أو األحرى 

تجبره یتظاهر بالعدل. وعندما تكون قد اتسعت سلطته یضطهد كنیسة اهللا وُیظهر كل شره. "وبكون مجیئه بالعالمات 
) المضلة وغیر الصادقة. ویخدع من كان أساس ذهنهم فاسًدا وضعیًفا وُیبعدهم عن 9 :2 تس 2والعجائب الكاذبة" (

  .)]24 :24اهللا الحي و"ُیضل المختارین لو أمكن" (مت 

محاربة أخنوخ وٕایلیا ضد المسیح الدجال: 
[وسُیرسل اهللا أخنوخ وٕایلیا التشبي فُیعیدان قلوب اآلباء إلى األبناء، أي شیوخ المجمع إلى ربنا یسوع المسیح 

وٕالى كرازة الرسل. ولكنه سیقتلهما. ثم یأتي الرب من السماء كما كان شاهده الرسل القدیسون صاعًدا إلى السماء، إلًها 
كامًال وٕانساًنا كامًال، بمجد وقوة، فیهلك بنفس فمه اإلنسان الزائغ عن الشریعة وابن الهالك. فال یتوقعن أحد إًذا مجيء 

  .الرب من األرض بل من السماء، على ما أكده لنا هو نفسه]

 :  (الكبیر)* البابا غریغوریوس
جاء في سیرته التي سجلها الشماس یوحنا في القرن التاسع أن البابا غریغوریوس كان یحسب أن یوم 

. لقد اتبع التقلید الالتیني القدیم Ïوأن نهایة العالم على األبواب بما یرافقها من كوارث عدیدةالدینونة قریب الحدوث 
. لقد قال: "صارت ضربات األرض اآلن مثل Ðأن العالم قد شاخفرأى في األمراض االجتماعیة لعصره عالمة 

". Ñصفحات كتبنا
: Mauriceكتب إلى اإلمبراطور موریس 

[سوف ال یحدث تأخیر، 
السماء واألرض تحترقان،  

والعناصر تنحل، 
 .]Òوسیظهر الدّیان المهوب مع المالئكة ورؤساء المالئكة والعروش والسالطین والرؤساء والقوات

1 Vita 4:65  PL 75:214 A15- B5. 
2 Hom. in Ev. 1:1:1 PL 76: 1077c ff. 
3 Epistle 3:29 ( April 593 AD ). 
4 Ep.11:37. 
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. Ïكان یرى البابا غریغوریوس في عجرفة أخیه أسقف القسطنطینیة كبریاء ضد المسیح عامًال فیه
. Ðال تتم في عصرهمع اعتقاده بسرعة نهایة العالم، لكنه اعتقد انها 

: * آراء متطرفة 
في القرون الوسطى اهتم كثیر من الالهوتیین الغربیین بموضوع "ضد المسیح" فتطلع بعض مقاومي 

: "صار خدام المسیح خداًما لضد األب برناردالسلطان الكنسي في أوربا إلى الكرسي البابوي كضد المسیح. یقول 
  .Ñالمسیح، وجلس وحش الرؤیا على كرسي القدیس بطرس"

غیر أن كثیر من اخوتنا الالهوتیین البروستانت رفضوا هذا الرأى، مؤكدین أن ضد المسیح لیس نظاًما 
معیًنا، بل هو إنسان معین یظهر في أواخر الدهور قبل مجيء السیَّد المسیح األخیر.  

وكما اتهم بعض المتطرفین من البروتستانت البابویة انها "ضد المسیح"، فإنه من الجانب اآلخر قام بعض 
. Òالمتطرفین الكاثولیك یتهمون الحركة البروتستانتیة كضد المسیح، ورفض بعض الالهوتیین الكاثولیك ذلك

1 Ep.11:37. 
2 Ep. 11:37. 
3 Bishop Hurd: On Prophecy, vol 2., p28. 
4 Pulpet Commentary, Vol. 21 (2 Thess.) p. 54. 
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سلوكیات وعادات 
في 

 Îسفر دانیال
 : . خزائن المعبد1

. )2 :1( ""وأدخل اآلنیة إلى خزائن بیت إلهه
اعتاد الوثنیون أن یضعوا األواني الثمینة، خاصة التي تستخدم في العبادة واالحتفاالت الدینیة، في مخازن 
ملحقة بالمعبد الوثني. وكان األباطرة والملوك متى غلبوا بلٍد ما یسلبون أوانیها الثمینة ویأتون بها إلى مخازن إلههم. 
ر الذي جاء باألواني المقدسة من هیكل أورشلیم وأودعها في مخازن معبد اإلله بعل أو بیل. أما  كما فعل نبوخذنصَّ

غایة هذه المخازن، كما سبق فرأینا، هي: 
. تأكید أن كل ثمین في المملكة هو ملك لإلله الذي یعبدونه. أ

ب. احضار األواني من البالد المستعمرة كغنائم تعني أن اإلله قد وهبهم النصرة على أعدائهم. 
ج. وجود المخازن بجوار المعبد، یحمل إشارة إلى أن اإلله هو الحامي لمخازن الدولة والملك. 

ُوجدت في هیكل سلیمان حجرات منفصلة بعضها الستقبال العشور والبكور واألخرى لتخزین األدوات 
النفیسة. ُعرف الیهود بسخائهم الشدید في العطاء لبیت الرب، كما حدث في أیام موسى النبي عند بناء الخیمة، وفي 

). كانت األواني الثمینة 22 مل 2)، ویوشیا (24 أي 2أیام داود حیث كان ُیعد لبناء الهیكل، كما في أیام یوآش (
. Ðُتقدم كنذوٍر أو هباٍت، وبسبب كثرتها كانت خزانة الهیكل في أورشلیم مطمًعا للغرباء، مثل السریان والرومان

 : )5 :1. أطایب الملك وخمر مشروبه (2
ُعرف ملوك بابل وعظماؤها بالحیاة المترفة المبالغ فیها. اعتادوا أن یقیموا الموائد بما لذَّ وطاب من أصناف 

الطعام، كما ُعرفوا بحیاة اللهو. كانوا یشربون الخمور حتى الثمالة، وقد تمثل بهم ملوك فارس. 

 : )6 ،3 ، ص5 :2. عقاب المجرمین (3
ورد في سفر دانیال ثالثة أنواع من العقوبات: 

). كانت هذه العقوبة مألوفة عند كثیر من الشعوب القدیمة، 5 :2 تقطیع المجرم إرًبا إرًبا (النوع األول:
). یظن البعض أن هذه 33 :15 صم 1استخدمها العبرانیون أحیاًنا كما حكم صموئیل النبي على الملك أجاج (

بابل أن ُیدمر منزل المجرم، وُتحسب  العقوبة ُتشیر إلى شطر اإلنسان إلى نصفین أو نشره إرًبا. وكانت العادة في
األرض الُمشید علیها منزله ملعونة إلى األبد. وقد اتبع الفارسیون هذه العادة أیًضا، وُاتبعت أیًضا في أثینا. لذا ُوجدت 
في المدن القدیمة مساحات شاسعة من األراضي فضاء ال یمكن بنائها بسبب صدور أحكام على أصحابها بتقطیعهم 

1  Cf. Victor H. Matthews: Manners and Customs, article: Daniel;  Freeman: Manners and Customs of the Holy 
Bible,1991. 

 .312-310دار منهل الحیاة: موسوعة الكتاب المقدس، لبنان، ص
2 A. Edersheim: The Temple, 1976, p.69. 
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إرًبا وهدم منازلهم. 
إلقاء العصاة ضد اآللهة في النار (راجع تفسیر االصحاح الثالث). النوع الثاني: 
إلقاء العصاة ضد الملوك في جب أسود (راجع تفسیر االصحاح السادس). النوع الثالث: 

 : )15 ،10 ،7 ،5 :2. اآلالت الموسیقیة (4
احتلت الموسیقي مركز الصدارة في العصور القدیمة، فكانت ُتستخدم أثناء العبادة، وفي المعارك إلثارة 

الجنود، وفي مواكب الملوك خاصة عند نصرتهم، وفي األعیاد واالحتفاالت كما في الجنازات.  
عرف العالم القدیم ثالثة أنواع من اآلالت الموسیقیة: ذوات األوتار، آالت النفخ، وآالت النقر. بعض هذه 

األدوات معروفة تماًما، بینما وصف األدوات األخرى یشوبها الغموض. 
قدیًما كانت آالت النفخ الموسیقیة ُتصنع من قرون الحیوانات. تطورت فصارت من المعادن مع . القرن: أ

 هو أن carnetوالبوق  hornاحتفاظها بشكلها األصلي وتسمیتها األولى، كما ُدعیت "الهزوزران". الفرق بین القرن 
"، وكأنهما نوع واحد. Keren" Carnet شكل األخیر أقل انحناًء من األول. وفي سفر دانیال ُدعي القرن

: من أقدم وأبسط اآلالت الموسیقیة. كان في األصل مجرد قصبة بها بعض Mashrokithaب. الناي: 
الثقوب على امتدادها. وٕاذ انتشر استخدامه صار ُیصنع بأكثر اهتمام، وأحیاًنا یصنع من النحاس أو الخشب أو 

األبنوس أو العظم. أحیاًنا ُیستخدم مزماران مًعا، ُیعزف علیهما بالید الیمنى والید الیسرى، ملتصقان مًعا في الطرف 
الذي من جهة الفم. 

كان الناي ُیستخدم في المواكب الخاصة باألعیاد الكبرى لبث روح البهجة، كما ُیستخدم أثناء السفر حتى ال 
یشعر المسافرون بالملل، وأیًضا في الجنازات بنغماته الهادئة الحزینة. 

 انه یمثل القیثارة البابلیة، وهي تشبه RawlinsonÏ : یظن Kathrosج. القیثارة أو الِكنور أو العود 
القیثارة اآلشوریة، لكن أوتارها أقل. كما یتشابهان في أن ُتحمل كل منهما تحت أحد الذراعین وُیعزف علیها بالیدین، 

كل ید تأخذ اتجاًها معیًنا من األوتار. 
" وهي آلة من أصل یوناني، استخدمها الكلدانیون وهي نوع cittern تشبه الـ "harpیظن البعض أن القیثارة 

من الجیتار الزال یستخدم في الشرق. 
 أنها ربما ربابة Rawlinson عند الرومان. یرى Sambuca : وهي الـSabbeca, Sackbutد. الرباب 

 مثلثة الشكل لها أربعة Sambuca  أن الـWrightÐضخمة مرتكزة على األرض مثل الربابة عند المصریین. یرى 
أوتار أو أكثر وُیضرب علیها باألصابع، وتعطي صوًتا حاًدا. 

، ویبدو أنه Nebel: وهو نوع من الرباب، وُیظن أنها هي النَِّبل Pesanterin, Psalteryهـ. السنطیر 
لیس لها شكل معروف. وهي آلة وتریة ربما كان لها شكل المثلث المقلوب (دلتا مقلوبة)، ویظن آخرون أنها تشبه 

الزق، هذا ما ُیشیر إلیه كلمة نَِّبل. ویرى آخرون أنها تشبه الجیتار بوجه عام. 
 أن السنطیر له اثني عشر وتًرا تصدر اثنتي عشرة نغمة، یقول المرتل: "ذو العشرة أوتار"، Ñیقول یوسیفوس

1 Five Ancient Monarchies, vol. 3, p.20. 
2 Smith Dict. of the Bible 
3 Antiquities 7:12:3. 
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). 5 :6 صم 2ُیعزف علیه باألصابع. كانت األوتار، أیا كان عددها، مشدودة على قطعة خشبیة (
من غیر المعروف متى ظهرت النَِّبل، ومتى ُاستخدمت عند العبرانیین. جاء ذكرها في البدایة عند تولي 
شاول الُملك. وعندما القته مجموعة من األنبیاء بعد أن مسحه صموئیل النبي بوقت قلیل، استخدمت النَِّبل بین 

 ،16 ،15 ،13 ،8: 1 أي 1 ،5 :6 صم 2)، كما ُاستخدمت في القیادة اإللهیة (5 :10 صم 1اآلالت الموسیقیة (
). یبدو أن النبل ُاستخدمت لمصاحبة الصوت للغناء. 11 :14 ،12 :5 ) وأثناء االحتفاالت (إش5 :6 عا ،25 ،25

 الحدیث، وهو نوع من المزمار. أوتارها أقل من عشرة، Santour أن السنطیر یشبه الـ RawlinsonÏیرى 
مشدودة على صندوق مجوف أو لوٍح موسیقي. غالًبا ما ُیضرب علیها بقضیٍب صغیر أو مدق، یحمله الموسیقار بیده 

الیمني بینما یضغط بیده الیسرى على األوتار لكي یخرج النغم المطلوب. 
: اختلفوا في أمره فُدعي العود أو البوق المعقوف أو الطبلة Sumpongah, Dulcimerو. المزمار 

، وفي آسیا Sampogne. حالًیا یسمى مزمار القربة باإلیطالیة bag piperالمرتفعة، أو أرغن، أو مزمار قربة 
. Ugab. بینما في بعض المراجع ُیسمى مزمار القربة في اآلالت القدیمة Sampony الصغرى

 :30 ،12 :21 ). وقد جاء في (أي12 :4  آلة قدیمة جًدا وقد ُنسب إلى یوبال اختراعها (تكUgabالـ 
) انه استخدم في احتفاالت المناسبات. 31

. إنها تمثلها على اعتبار أنها تتكون من Bag pipe یشبه مزمار القربة Ugabیقول البعض انه یبدو أن الـ 
مزمارین مثبتین في حقیبة جلدیة، الواحد من فوق واآلخر من أسفل. خالل المزمار العلوي الذي له الفم (وهو الجزء 

من اآللة الذي ُیوضع بین شفتي الموسیقار)، یمتلئ الكیس بالهواء، بینما المزمار السفلي الذي له بعض الثقوب ُیعزف 
. وفي نفس الوقت نجد الكیس یرتفع وینخفض مثل المنفاخ بالضغط. Fluteعلیه باألصابع مثل الفلوت 

 (المصفار) وهي آلة بدائیة من آالت النفخ، Syrinx یماثل الـ Ugabجاء في كثیر من المراجع أن الـ 
 أن المترجمین عند استخدامهم Kittoتتألف من سلسلة أنابیب متدرجة الطول، وهي أصل آلة األرغن الحدیثة. ویقول 

). (Syrinxلكلمة "األرغن" كانوا یعنون به المصفار 
 اإلله الحارس Pan وآخرون من بقع أخرى من الیونان. ویظنون أن Arkadianاستخدمه الرعاة األركادیون 

. وكان یصنع من Maenalusهو الذي ابتكرها، ویسترسلون في خیاالتهم فیقولون انه كان یعزف علیها على جبل 
 (وهو نبات یستخرج من ثمره شراب سام). بوجه عام كان ُیؤتي بسبعة عیدان  hemlockعیدان القصب والشوكران 

مجوفة من هذه النباتات ویوضع شمع للصق العیدان مع بعضها البعض بعد أن تقطع بحسب الطول المطلوب، 
وتنظم حتى تصنع ثمانیة وأحیاًنا تسعة، معطیة نغمات مطابقة لعددها. ونادًرا ما كانت تنظم األنابیب بانحنائة حتى 

. مازالت هذه اآللة تستخدم في بعض مناطق الشرق. القصب مختلف Ðتالئم شكل الشفاه، بدًال من أن تكون مستویة
. وأحیاًنا نرى هذه اآللة في ید الموسیقیین المتجولین 23 و5األطوال لكن له قطر موحد، ویختلف في عدده ما بین 

في شوارع مدن أوروبا وأمریكا. 
تشهد اآلثار بإسهاب أن البابلیین كانوا ُمغرمین بالموسیقى، یستخدمون كثیر من اآلالت ولهم فرق موسیقیة 

 أنه كان یستضیف ضیوفه على مأدبة یصحبها غناء وآالت موسیقیة Annarusمنظمة على مستوى كبیر. ویحكي 

1 Five Ancient Monarchies, vol.1, p. 537-8. 
2 Smith, Dict. Greek and Roman Ant. 
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 سیدة. 150تؤدیها فرقة تتكون من 

 : ساعات الیوم
" ربما تعني "نظرة". ُاستخدم هذا االصطالح ألول مرة في الكتاب المقدس في Sha-ah"ساعة" باألرامیة "

. وهو تعبیر غامض ینبيء عن فترة قصیرة غیر محددة تماًما، لیس بمعنى "ساعة" كما نفهمه )5 :5؛ 6 :3(دانیال 
الیوم.  

 قسًما متساوًیا، ویشهد هیرودت أن الیونان أخذوا هذا عن 12یبدو ان البابلیین هم أول من قسموا النهار إلى 
البابلیین، وأیًضا تبنى الیهود عنهم هذه الفكر.  

كان الیوم عند الیهود ُیحسب من المساء إلى المساء التالي، وكان الجزء من الیوم ُیحسب یوًما كامالً . فقد 
مكث السیَّد المسیح في القبر قبل السبت مباشرة وقام في فجر األحد، فُحسب أنه بقي في القبر ثالثة أیام (الجمعة 

 هزیعات، وقد أخذوا هذا النظام عن الرومان بعد أن صاروا تحت 4والسبت واألحد) وُیقسم اللیل عند الیهود إلى 
 بالمساء ونصف اللیل وصیاح الدیك )35 :13 مز(سلطتهم. كل هزیع یعادل ثالثة ساعات، ُاشیر إلیها في 

 ساعة متساویة تختلف حسب طول النهار خالل السنة من شروق الشمس إلى 12والصباح. أما النهار فُقسم إلى 
 12 ساعة و14غروبها، فساعات الصیف أطول من ساعات الشتاء. ففي منطقة فلسطین الصیف یبلغ أطول نهار 

 دقیقة.  49 دقیقة و71 دقیقة، لذلك تتراوح الساعة ما بین 48 ساعات و9دقیقة بینما أقصر نهار هو 
تبدأ الساعة األولي مع شروق الشمس وتقع الساعة السادسة عند ظهیرة، والثانیة عشر عند الغروب حیث 

 بعد الظهر.  3یبدأ اللیل، أما الساعة التاسعة فُتقابل الساعة 

 الساعات في الكتاب المقدس 
.  )29 :8؛ یش 12 :17؛ خر 1 :28تك (الغروب    م    6.00
  .(صالة المساء) ظهور النجم   م   6.20

. )19 :2مرا (نهایة الهزیع األول   م   10.00
  ).8 :3، را 4 :11خر (نصف اللیل   م  12.00
.  )9 :7قض (نهایة الهزیع الثاني   ص  2.00
. )57 :26، مت 35 :13مر (صیاح الدیك  ص  3.00
.  )30 :14،؛ مر 75 :26مت (صیاح الدیك الثاني    ص   4.30
 السحر   ص   5.40
. )11 :21؛ عد 24 :14خر (الشروق (نهایة الهزیع الثالث)   ص   6.00
). 15 :2أع (الصالة األولي    ص  9.00

.  )16 :43تك (الساعة السادسة (ظهًرا)   ص  12.00
 العشیة الكبرى (المنشا األول)   م  1.300
 العشیة الصغرى (المنشا الثاني).  م  3.30
 وقت ذبیحة المساء.  م  5.40
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: جبابرة القوة 
 مثل هؤالء "جبابرة القوة" أو "العمالقة". یبدو أن هؤالء Khorshabad جاء في اآلثار التي ُاكتشفت في

الرجال كانوا ُیختارون من بین أفراد الجیش حسب حجمهم وقوتهم، یقفون في حراسة القصور الملكیة متأهبین لتنفیذ 
أمر الملك. وذلك كما في أوربا وفي الشرق إلى یومنا هذا.  

).  20 :3قام بعض هؤالء الجبابرة بالقاء الثالثة فتیة في اتون النار (

: المالبس 
.  )21 :3("ثم أوثق هؤالء الرجال في سراویلهم وأقمصتهم وأردیتهم ولباسهم" 

 له سماته المختلفة عن العبري.  ،Sarbalinأ. السروال 
 داخلي.  Tunic وهو ثوب Patish ب. القمیص

 وهو ثوب داخلي.   Carbalaج. رداء 
 عباءه تغطي كل المالبس.  Lebush د. لباس

: الصالة في العلیة 
.  )10 :6("وكواه مفتوحة في علیته نحو أورشلیم" 

 هي حجرة علیا في البیت الشرقي، كانت تُبنى أحیاًنا على السطح، واحیانا فوق هذه الحجرة. aliyahالعلیة 
غالًبا البیوت الفقیرة لم یكن بها علیه. كانت غالًبا ما تكون مؤثثة بما یلیق باستضافة الضیوف، كما استضافت 

).   24 :18 صم 2). اعتكف داود في العلیة لیبكي ابنه أبشالوم (10 :4 مل 2الشونمیة ایلیا النبي في علیتها (
 ُأعد الفصح في ُعّلیه كبیرة ضمت السیَّد المسیح وتالمیذه...  )15-14 :14مر (في 

احیانا ُتقام العلیة في مكان مرتفع في الفناء، مستقل عن البیت، وتقام أمامه نافورة لترطیب الجو، وتضفي 
جماًال على المباني، یتمتع بها الضیوف.  

 : )15 :6شریعة مادي وفارس (
لم یكن من حق الملك أن ُیغیر قراًرا صدر وُختم وُنشر، وذلك حسب شریعة مادي وفارس، وذلك بناء على 

اتفاق بین مادي وفارس عند اتحادهما مًعا.  
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