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 تصدير

 

 1الصفحة 

 

 دير تص

ُّ دراسة ادلكتاكن يل الامتياز يف منتصف العقد التاسع من ال وراة يف "جامعة تكساس" قرن العرشين، بيامن كنُت ُأمته

(University of Texas( يف أأوس تني )Austin رشاف وتوجيه ادلكتور هارون ابر (، أأن أأدرس اللغة الآرامية حتَت اإ

 من سفر اجلزء الآرايمهو (. اكن النّص الرئييس يف دراستنا يف أأحد الفصول ادلراس ية Aaron Bar Adonأأدون )

نة   7-2يال، أأي الأحصاحات دان  منه. كنُت مفتواًن بقصص البالط امللك الواردة يف هذا السفر، وابلنّبوات املدهشة املدور

س. وقد قدُت دراسة فيه، ومع هذا، فقد جنيُت الكثري من دراستنا للغة الأصلية لهذا السف ر الفريد يف الكتاب املُقدر

يف زايدة  جملموعة من طالب املاجس تري يف "جامعة تكساس"، وهو ما سامه 1990بيع العام كتابية يف سفر دانيال يف ر 

وتعميق حمبيت لهذا السفر. وعرب س نوات معيل الأاكدميي مكدّرهس يف عّدة لكيات لالهوت، علّمُت سفر دانيال يف 

نهحت يل الفرصة بأأن أأمّعهق حبيث أأكرث وأأكرث، لأكتب يف الهنمناس   اية عّدة مقالت أأاكدميية للنرش حول باٍت عديدة، وس ُ

(، مدير "خدمة التعلمي الكتايب Jody Dillowطلب مين ادلكتور جودي ديلّو )سفر دانيال. وقد ملأين الّّسور حني 

ل لغاٍت عديدة لس تخدامه ابلمتداد ادلولية" يف ذكل الوقت، بأأن أأفكّهر بكت ابة مساق دلراسة سفر دانيال ميكن ترمجته اإ

 كجزٍء أأسايس من ذكل املساق.  املُس تخَدم يف هذه ادلراسةالعامل. وقد ُكتهب التفسري  ش ّّت أأحناءة ادلارسني يف الطلب

ُّسخة الإجنلزيية من هذا التفسري لـ"خدمة التعلمي الكتايب ابلمتداد ادلول  مت ترمجة ُكتهبت الن  NET Bibleية"، واس تخده

. وجلعل التفسري أأكرث نفعًا البس تاين يف الرتمجة العربية( -ك مت ترمجة فانداي)بيامن اس ُتخده  اكلنّّص الكتايب الأسايسّ 

جنلزيية )وعربية يف الرتمجة ا لعربية(.  لرشحيٍة أأوسع من القّراء، فقد ُكتهبت لك اللكامت العربية والآرامية واليواننية بأأحرٍف اإ

نّه س يكو فر وأأثق أأنّه برمغ كون هذا التفسري متوسط الطول والعمق، فاإ ن سبب بركة للّك من يرغب بدراسة هذا الّسه

يف معل هذا، أأصيّل أأن لّك من يدخل هذا السفر يسعى لأن يصري صاحب اس تقامة وتطبيق تعالميه عىل حياته. و

 دانيال نفسه.  مثلام اكنوبصرية نبوية 

 

 اتنر ول پىج. 

   2014متوز/ يوليو 

 

ع يف دراس هتم لهذا السفر ل  أأدعو الراغبني ابلتوسُّ  زايرة موقعي عىل الإنرتنت، حيث دلير عدٌد من املواد الإضافية: اإ

www.paultanner.org 
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 3الصفحة 

 

 الإميان والاس تقامة والبصرية دانيال: رجل  

مة املساق    ُمقّده

ليس من شّكٍ يف أأن سفر دانيال هو أأحد أأكرث لك  .أأهاًل بك يف مساق دانيال: رجل الإميان والاس تقامة والبصرية

ل الس يب يف اببلر العهد القدمي روعًة ومتعًة. يتضّمن السفر الكثري أأسفا  لبعيدةا من احلركة واحليوية: مفن معارك احلصار اإ

ة خمللوقات حيوانيّة غريبة. الغريبة، ومن  ل الرؤى النبوية املُحرّيه ولكْن عرب اكمل قصص اُلتُن املش تعةل وجباب الأسود اإ

ميان دانيال وجشاعته واس تقام سامية حلياة تُعاش بأأمانة جملد هللا. يرتبط  السفر، يربز خشص دانيال كصورة برؤاه  تهاإ

  العامل يف صفحات اترخي العهد القدمي. النّبويّة يف رمس قّصة هللا

ذ بعض  ق.م.، حنيَ  605تبدأأ القّصة عام  حاّص جيٌش أأجنيبٌّ بقيادة القائد البابيل نبوخذنَّصر مدينة أأورشلمي. ُأخه

ل مدينة اببل الواقعة يف بالد ما بني الهنالش با ن بيهنم رين )العراق اليوم(، واكب الهيود املُهّمني وذوي املاكنة اخلاّصة اإ

دانيال ورفاقه الثالثة اذلي ُأعطوا الأسامء البابلية شدرخ وميشخ وعبدنغو. عاش هؤلء وسط املس بيني من الهيود، 

طاعته همام اكن ل وتعلرموا الثقة ابهلل واإ مياهنم ورفعهم اإ ت التلكفة ابلنس بة حلياّتم الّشخصيّة. ونتيجة لهذا، أأكرم الّرّب اإ

ح أأحد أأعىل املسؤولني يف الأرض ومستشارًا موثوقًا مراكز همّمة يف احلكومة ا لبابليّة. ويف احلقيقة، ارتقى دانيال لأن يصبه

 للمكل. 

ل اببل )وهو ما يثري أأس ئةًل و  يب اإ  تساؤلٍت حول برانمج هللا مع الّشعب الهيودي(، يعطي هللالأّن شعب دانيال س ُ

ًا بشأأن ما اكن  م فهامً وتبَّصُّ عالاًن جديدًا يقّده وتتحقرق. حيصل هذا يف بعض الأحيان بصورة خططه يعمهل وكيف س تظهر اإ

ها دانيال(، ويف أأحياٍن أأخرى بصورة رؤى ُمعطاة مبارشة دلان  يال. ومع أأّن دانيال اكن أأحالٍم يراها ملوك أأمميّون )يفّّسه

ه كأداته البرشية اليت يتواَصل من مسؤوًل س ياس يًّا أأكرث من كونه نبيًّا )عىل الأقل من انحية املهنة(، فاإن هللا يس تخدم

 خاللها. 

ل يف دراس تك هذا املساق، ستبدأأ يف فهم ل معىن الأحالم والرؤى النبوية ومغزاها فقط، بل وكذكل يف  ف اإ التعرُّ

ل جشاعته النابعة من تقواه( جتالإنسان دانيال بص  طبيعة ميانه )ابلإضافة اإ عهل فته رجَل هللا. اس تقامة دانيال وطبيعته واإ

 لأن ك حتّدايً ممثاًل للمؤمنني اذلين يعيشون اليوم حتَت العهد اجلديد. حني تمكهل دراس تك هذا املساق، سرتى أأما

 تصبح دانياَل اليوم! 

 

 هذا املساق  أأس باب تدعوك دلراسة  

عالنميكن أأن تكون هناك أأس باب كثرية للرغبة بدراسة سفر دانيال. لأن هذا السفر جزٌء من  ىح به، فينبغي  هللا املو  اإ

للّك مؤمن أأن تكون دليه رغبة طبيعية بأأن يدرسه لهذا السبب وحده. وقد تكون دلى املؤمنني حرية بشأأن مقصد بعض 

جاابت تهنيي حريّتم هذه. ولكّن هذا الأحالم والنّبوات الغريبة، وذلا يأأ  ملون أأهّنم بدراس هتم هذا املساق سوف جيدون اإ

ل دراس ته. السفر ل يقتَّص عىل الأحالم وال   نبوات، وذلا مثّة أأس باب أأخرى عديدة تدفع اإ

رات التارخيية يف الع  نيًا، هد القدمي. اثأأوًل، تساعدك دراسة دانيال يف تكوين فهم شامل ممتاز لالهوت العهد القدمي والتطوُّ

خاّص. اثلثًا، سفر دانيال حمل  بشلٍك  الرؤايفهم النّبوة الكتابية بشلٍك عاّم ولفهم سفر سفر دانيال ابلغ الأمهية من أأجل 
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ذ اس تنتج بعض العلامء النقديّون أأّن ما حيتويه من نبوات ليست نبّوات تتعلرق ابملس تقبل، بل أأن السفر منحول  جدل، اإ

لهيا بصيغة نبّوات. وذلا، حنتاج لأن نفهم جحج هؤلء وكيف نرّد علهيا ُكتهب بعد حصو  ل الأحداث التارخيية املُشار اإ

 ن لكمة هللا حصيحة متامًا وحمّل ثقة. وندحضها، لأ 

 

 أأهداف املساق  

 املساق، سوف:   عند انهتائك من دراسة هذا

س، وخاّصة ابتفهم  • س تخدام املهارات اليت تعلّمهتا يف مساق كيف ميكنك أأن تدرس سفرًا يف الكتاب املُقدر

 ُ س" من مساقات ادلراسة الكتابية ابلمتداد. "دراسة الكتاب امل  قدر

ز وتمتّم •  معل دراسة اس تقرائيّة لسفر دانيال، حبيث تكون قادرًا عىل أأن تفّّسه نّصه وتفهم املعىن اذلي تنجه

 يقصده اكتبه بشلٍك دقيق. 

ن يّة )وتتعملر بشلٍك خاّص أأن تفّّسه الرموز الكتابية بشلٍك حصيح(، ومت النّبو الكتااب تنخرط يف جتربة دراسة •

 كتايب للنّبوة. شامل  مّث تبدأأ يف تمنية وتطوير لهويت

ق مبادئ كتابيّة مس تقاة من سفر دانيال عىل حياتك وخدمتك الّشخصيّتنَي،  • ميانك وسامت تطبّه لتمنو يف اإ

 طبيعتك وخشصيّتك.  

 

 ب نبذة عن الاكت 

ُكتهب هذا املساق بيد ادلكتور ىج. بول اتنر. ادلكتور اتنر حاصٌل عىل شهادة املاجس تري العايل يف الالهوت وشهادة 

وعرشين س نة يف لكّيّات  امخلسة عىلادلكتورة يف اللغة العربية ودراسات العهد القدمي. عملر اكتبنا سفر دانيال مّدًة تزيد 

رف ا ت يف دورايت علميةلهوت عديدة يف العامل، وأأل مس يحيّة. وهو أأيضًا  لعديد من املقالت عن سفر دانيال نرُشه

ع لسفر دانيال مضن سلسةل "التفسري الاس تقصايئ الإجنييل" ) ّهف لتفسري شامل وموسر  Evagelical Exegeticalمؤل

Commentaryصدا س" ) هار ( اليت يمّت اإ  (. Logos Bible Softwareابلتعاون مع "برجميات اللوغوس للكتاب املُقدر

 

 تنظمي املساق  

نرتنت، ميكنك أأن تضغط عىل زّر "ُمخطط املساق" الواقع يف أأعىل الصفح ة لُيفتح كل يف أأي وقٍت بيامن تدرس عرب الإ

 الصفحة.  ُمخطط املساق يف ميني
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 وحدات ادلراسة  

 يف أأربع وحدات: اثين عرش درسًا مرتربني ساق من يتكّون هذا امل 

 : ارتقاء ماكنة دانيال يف اببل  الأول  الوحدة 

 التحضري دلراسة سفر دانيال  الأول: ادلرس  

 (  21-1: 1الإطار التارخيي اخلاّص ابلبالط امللك يف اببل )دانيال س الثاين: ادلر  

 (  49-1: 2حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال ذي الأجزاء الأربعة )دانيال س الثالث: ادلر  

نقاذ هللاالثانية الوحدة   ل التواضع   وقياد : اإ  ته النّاس اإ

نقاذ هللا س الرابع: ادلر      (30-1: 3دانيال الثالثة )دانيال  رفاقاإ

ل التواضع )دانيال س اخلامس: ادلر    (  37-1: 4قيادة هللا نبوخذنَّصر اإ

ذلل س السادس: ادلر    ( 31-1: 5هللا بيلشاّّص )دانيال اإ

نقاذ هللا دانيال )دانيالس السابع: ادلر    (  28-1: 6 اإ

 : نبّوات عن أأنطيوخوس واملس يا وضد املس يح  الثالثة الوحدة  

 ( 28-1: 7رؤاي دانيال للحيواانت الأربعة اخلارجة من البحر )دانيال س الثامن: ادلر  

 (  27-1: 8رؤاي الكبش والتيس )دانيال س التاسع: ادلر  

  (27-1: 9رؤاي نبوة "الأسابيع" الس بعني )دانيال س العارش: ادلر  

 : الرؤاي الأخرية: اضطهادات أأنطيوخوس وضّد املس يح  الرابعة الوحدة  

 (  35: 11 - 1: 10اضطهاد أأنطيوخوس )دانيال  -الرؤاي الأخرية س احلادي عرش: ادلر  

 (  13:  12 - 36: 11اضطهاد ضّد املس يح )دانيال  -الرؤاي الأخرية س الثاين عرش: ادلر  

 

م هذا الوقت أأن تهنيي فهيا لك ر التوارخي اليت تريدط لربانجمك ادلرايس، قّره بيامن ختّطه  ل فرتات  وحدة. ميكنك أأن تقّسه اإ

 دراس ية للّك درس. 

 

متام درس واحٍد يف لّك أأس بوع أأو ثالثة دروس يف لّك شهر. تتنورع ادل عليك أأن  روس يف طولها، ولكنْ نقرتح أأن حتاول اإ

ل مخسة للّك درس. خت ص حوايل ثالث ساعات اإ ن درست حوايل الساعة يوميًا. هبذا املعدل، ك ميكنّصه معل هذا اإ

ل أأربعة شهور أأو مخسة لإمتام هذا املساق. وميكنك أأن تّّسهع يف هذه العملية بدراس تك درسني أأو ثالثة لكر  س تحتاج اإ

 أأس بوع.  
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 تنظمي ادّلرس  

ل لّكه    واحٍد من أأجزاء ادلرس: أأرجو أأن تنتبه جيدًا اإ

 العنوان  

مة ا   دلرس ُمقّده

 خمّطط ادلرس  

 أأهداف ادلرس  

 واجبات ادلرس  

 حمتوى ادلرس  

ل ادلرس. ستسامه هذه النظرة اخملتَّصة املس بقة يف جعل  ط والأهداف نظرة عاّمة ُمس َبقة اإ مة واخملطر م العنوان واملُقّده يقّده

 ذهنك أأكرث تيقُّظًا وقبوًل، وستساعدك يف تعملُّ ادلرس بشلٍك أأفضل. 

دك وا متامه. جبات ادلر ترشه  س بشأأن أأية قراءة أأو مترين عليك اإ

رس بعد خمّطط ادلرس. تساعدك رشوحاته واقرتاحاته وأأس ئلته يف فهم املادة وتطبيق لكمة هللا عىل يأأيت حمتوى ادل

هما. ستساعدك هذه يف تركزي انتباه جاابتك مبقارنهتا ابلإجاابت اليت نقّده ك مّرة حياتك. احرص عىل أأن تتأأكّد من حّصة اإ

ل جعل مع   لية التعملُّ أأكرث فاعلية وذات نتاجئ أأكرث دميومة. أأخرى عىل نقاط ادلرس الرئيس ية. هيدف هذا الإجراء اإ

ل اخلرائط واللوحات واجلداول والإيضاحات الأخرى اليت ترافق لّك درس.   انتبه بشلٍك خاّص اإ

 

 اس تخدام تفسري سفر دانيال  

حدى السامت الفريدة اليت ميتا يراده لت اإ فسرٍي اكمل لسفر دانيال كتبه اكتب هذا املساق، ادلكتور ز هذا املساق هبا يه اإ

مع أأنه ميكن أأن يكون و ىج. بول اتنر. يف نقاط ُمعيرنة يف دراس تك، س ُيطلَب منك قراءة أأجزاء ُمعيرنة من التفسري. 

ل حمل دراس تك  تذكرر أأّن هذا ل هيدف لأن حي ة الآايت صعبة التفسري(، لكنْ التفسري مفيدًا جدًا لفهمك النّّص )خاصّ 

س.   الشخصيّة للكتاب املُقدر
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 : ارتقاء ماكنة دانيال يف اببل الأول الوحدة 

ض بشلٍك غري متوقرع لحتالل من جيٍش  حاول أأن تتخيرل أأنّك فّت يف اخلامسة عرشة من معرك. مثر ختيرل أأن بدلك يتعرر

ل  جُ  حلكومة، ويعنّيه حكامءينهتيي ابلس يطرة عىل ا أأجنيبٍّ  ذ ينظر اجليش احملتل اإ ُدد لتنفيذ أأوامر هذا القّوة الأجنبية. واإ

ب عىل خدمة حكومهتم  ل عامصهتم من أأجل التدرُّ باب ليأأخذمه اإ لك الش باب يف بدلك، خيتار بعض أأفضل هؤلء الش ّ

ذوا.  ذت قّسًا من وايف املس تقبل. وختيرل أأنّك أأحد اذلين ُأخه ل ثقافة ل دليك ومن بني أأفراد عائ فقد ُأخه تك، ونُقهلت اإ

أأجنبية متامًا لها لغة خمتلفة، وكذكل عادات وممارسات دينية خمتلفة. ولك ما اكن مأألوفًا كَل يف السابق انهتيى الآن. وعالوًة 

نّك لن تعود  اّب اذلي وطنك اثنيًة. هل يبدو هذا مشهدًا مرعبًا كل؟ هذا ما حدث ابلضبط للشّ  لرتىعىل ذكل، فاإ

 يُدعى دانيال. 

ل عامل دانيال لرتى الأمور من منظوره. ولعمل هذا،  ل مساعدتك يف أأن تدخل اإ ّتدف الوحدة الأول يف هذا املساق اإ

ر  جيريحتتاج لأن تفهم ما اكن  حتتاج لأن تفهم ما اكن جيري من الناحية  كاترخييًا يف وقت حصول هذا الأحداث. كام أأن

روا هيلكها ويس بوا كثريين من ن هللا حيمك لك الأمم، فلامذا مسح للبابليني بأأن حياّصوا أأ الالهوتية. فاإن اك ورشلمي ويدّمه

رات الكتابيّة الاكمنة وراء سفر دانيال.  تبدأأ أأحداث حفني العربانينّي؟ وذلا، س تحتاج لأن تدرس برانمج عهد هللا والتطوُّ

هللا بأأن  ة يف بالط املكل نبوخذنَّّص. كيف حصل هذا الأمر، وملاذا رغبقصتنا، يُرى دانيال ملقى به جفأأة يف ماكنة ابرز

يب، بل وبأأن يوصل حاّكمًا أأجانب ني وثنيّ علهن خطته اخلاّصة ابلأمم حلاّكم أأمميّ يُ  ني؟ وأأخريًا، كيف محى هللا شعبه يف الس ّ

ل م  س ئةل يف الوحدة الأول من دراس تك. رحةٍل يكرمونه وميّجدونه فهيا؟ ستمّت الإجابة عن لك هذه الأ غري عربانيني اإ

، ويه معلومات رضورية جدًا من هة لتدرس معلومات هممة بشأأن خلفية السفر وأأحداثس يعطيك ادلرس الأول فرص

م كل نظرة عامة يف دراسة سفر دانيال. أأما  ل  3و 2ادّلرسان أأجل فهم هذا السفر، كام س يقّده فس يأأخذانك مبارشًة اإ

 لني يف السفر. دراسة الأحصاحني الأور 

 

 ُمخطط الوحدة 

 التحضري دلراسة سفر دانيال  الأول:  ادلرس

 (  21-1: 1الإطار التارخيي اخلاّص ابلبالط امللك يف اببل )دانيال س الثاين: ادلر 

 (  49-1: 2حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال ذي الأجزاء الأربعة )دانيال س الثالث: ادلر 

 

 أأهداف الوحدة 

 قادرًا عىل أأن:  ة هذه الوحدة، س تكونعند انهتائك من دراس

ال وهوية اكتبه، وتكون قادرًا عىل أأن تدافع عن وهجة النظر  أأمهية اجلدل القامئ بشأأن اترخي كتابة سفر دانيتفهم  •

 الإجنيلية بأأن دانيال كتب السفر يف القرن السادس قبل امليالد. 
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رات الرئيس ية من تعرف وحتّدد الأحداث التارخيية الرئيس ية اليت حصلت يف فرت  • ة حياة دانيال، وتبنّي التطوُّ

 ت وحّت جميء يسوع املس يح. ذكل الوق

ل اببل يف ضوء عدم ثبات شعب ترشح  • يب اإ الأمهية واملغزى الالهوتيني حلصار نبوخذنَّّص لأورشلمي والس ّ

رسائيل يف العهد مع هللا.    اإ

آه نبوخذنَّّص يف حلمه  •  (. 2)دانيال ترشح املعىن الرمزي للمتثال اذلي رأ

، واذلي خُيمَت 2دانيال  يعلهنهتدافع عن التفسري الإجنييل احملافظ لتسلسل املامكل الأممية الأربعة اذلي  •

 ابلإمرباطورية الرومانية. 
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 التحضري دلراسة سفر دانيال الأول:    ادلرس 

مة ادلرس   ُمقّده

هل هو أأن تكتشف املعلومات اجلوهرية واملهمة قبل أأن تبدأأ يف دراسة أأي سفٍر ابلتفصيل، الأمر الأول اذلي عليك مع

لسفر؟ لسفر؟ مّت ُكتهب؟ ملن ُكتهب؟ ملاذا ُكتهب السفر؟ ماذا اكنت الظروف يف وقت كتابة اعن السفر: َمن كتب ا

ل وقد تكون قادرًا أأو غري قادر عىل أأن جتد الإجاابت عن لك هذه الأس ئةل، ولكْن لكاّم سعيت  معرفة الإجاابت عن اإ

 ة وفهم أأكرث وأأكرب بشأأن السفر. الأس ئةل صارت دليك بصري هذه 

ل اكتبه ووقت كتابته يف بداية السفر. وقد حتتوي  مة السفر نفسه عىل  يف كثرٍي من الأحيان يشري السفر الكتايب اإ مقّده

آخر من السفر. وقد يبني الاكت ب بشلٍك مبارش بعض املعلومات التارخيية املهمة، وقد تُوَجد هذه املعلومات يف جزٍء أ

الاكتب مقصده من الكتابة، ولكّن الأمر الأكرث ش يوعًا هو أأن يمت التأأكُّد من مقصد السفر بتتبُّع ومالحظة ما يقوهل 

 ه عىل املواضيع املهمة. والتشديد اذلي يضع

شعياء، والإشارة اإ  آها اإ شعياء بشلٍك مبارش يف الآية الأول أأّن السفر رؤاي رأ ل امللوك العديدين يف مفثاًل، يبنّيه سفر اإ

ل هالبداية ختربه القارئ بشأأن الفرتة اليت كتب فهيا سفر  د هوية اكتبه يف البداية. ولكن يُشار اإ . أأّما سفر دانيال فال حيّده

َ حصار عسكري همم  د اترخيه من خالل امل شارات اترخيية  كله وحُيدر  اذلي اكن حيمك يف تكل الفرتة. وعالوًة عىل ذكل، فمثّة اإ

 . السفر عرفها من خارجيدة يف السفر تسمح لنا بأأن نربط مادة السفر مع املعلومات التارخيية اليت نعد

ل الفرصة لأن تكتشف بنفسك بعض الأمور املتعلقة خبلفية السفر، واليت لها أأمهية يف تفسري س يعطيك ادلرس الأوّ 

فهم أأفضل للس ياق التارخيي تقدمي مّث س يعمل عىل  السفر. سيبدأأ هذا ادلرس بتحديد هوية الاكتب واترخي الكتابة، ومن

طًا للسفر كلك. سيساعدك هذا يف رؤاي الصورة قراءة عامّة ورسيعة وحتاول أأن تضع خمطّ الّسفر  للسفر. وأأخريًا، س تقرأأ 

منه  ادلرس خمتلف عن بقية ادلروس الأخرى يف هذا املساق، وذكل لأن الهدفهذا الكبرية ملا يقوهل الاكتب. واحٌض أأن 

س ية ل وقتًا أأطول من املعتاد لتهنيي لك املهامت ادلراهو حتضريك دلراسة السفر. وذلا، فقد تس تغرقك دراسة ادلرس الأور 

ص مزيدًا من الوقت لإمتام هذا ادلرس.   املرتبطة به. وذلا، خّصه

 

ط ادلرس    ُمخطر

 الاكتب واترخي الكتابة الأول:  املوضوع

 ارخيية  اخللفية التوع الثاين: املوض

 قراءة لتكوين نظرة عاّمة وشامةل وع الثالث: املوض

 معل ُمخّطط للّسفر وع الرابع: املوض
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 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:  •

يف القرن السادس قبل امليالد يف الرّد كتابته واترخي  سفر دانيالتدافع عن املوقف التقليدي بشأأن هوية اكتب  •

هما العلامء النقديّون اذلين عىل التح يرون أأن دانيال سفر منحول ُكتهب يف القرن امليالدي الثاين ّداّيت اليت يقّده

 امليالد. قبل 

يف الفرتة  تللأحداث التارخيية الأساس ية ذات التأأثري عىل سفر دانيال وما يعمّل عنه، واليت حدثترمس خمّططًا  •

 ق.م.  132ق.م. والعام  627املمتدة ما بني العام 

يني ، واملوضوع واملقصد الرئيس  فيه، واملواضيع الأساس ية ةالعامّ السفر تعمل خمططًا لسفر دانيال يعكس بنية  •

 للسفر. 

 

 الاكتب واترخي الكتابة  الأول:    املوضوع 

عاش يف القرن مع أأّن سفر دانيال ل يذكر امس اكتبه، فمثّة أأس باب قوية لالعتقاد بأأن الإنسان اذلي يُدعى دانيال، واذلي 

يحينّي الإجنيليني. ولكّن السادس قبل امليالد، هو من كتب هذا السفر. هذا هو الفهم التقليدي عند العلامء الهيود واملس  

س ابعتباره لكمة هللا( اليوم العلامء النقدينّي )اذلين ل يقب عونلون الكتاب املُقدر ناكر الفهم التقليدي لهوية  ُمجمه معليًا عىل اإ

 ل امليالد بيد اكتب غري معروف. ، ويعتقدون أأّن السفر ُكتهب يف القرن الثاين قبالاكتب

ل افرتاٍض ُمس َبق.  ل  يتفق لكملاذا يفعلون هذا؟ خُيزَتل اجلواب هنا بأأّن الأمر يعود اإ العلامء عىل أأن السفر يشري اإ

ل الفرتة من القرن السادس  مفثاًل، يتّفق العلامء . عىل الأقل  قبل امليالدحّت القرن الثاينو تفاصيل اترخيية كثرية تعود اإ

بيفانوسيصف ملاكً رّشيرًا يُدعى أأنطيوخوس الرابع  35- 20: 11الإجنيليون والنقديون عىل أأن دانيال  ، اذلي حمك  اإ

ق.م. كيف ميكن دلانيال اذلي عاش يف القرن السادس قبل امليالد أأن  164-175لوقية يف الفرتة ياطورية الس  الإمرب 

جنيل يع ينّي، ليست هذه رف ويكتب هبذا التفصيل عن ملوك مثل أأنطيوخوس أأتوا بعده بفرتٍة زمنية طويةل؟ ابلنس بة لالإ

نبائية مشلكة، فاهلل أأعلن هذه الأمور دلانيال، وما كتبه اكن نب أأي نبوة ختربه بأأحداٍث س تحصل يف املس تقبل. ولكّن  -ّوة اإ

ماكنية وجود ا نبائية، وذلا علهيم أأن يفرتضوا أأن السفر كُ العلامء النقدينّي ينكرون اإ آخر حدٍث اترخيي ته لنّبوة الإ ب بعد أ

أأنطيوخوس بفرتٍة قصرية(. ق.م.، أأي قبل مقتل  165يُذَكر يف السفر )يعتقدون معومًا أأن السفر ُكتهب حوايل العام 

هنا يه قدرة هللا عىل أأن خيربه وهكذا، يصري موضوع هوية الاكتب موضوعًا مثريًا يرفع صوته جدًا. املسأأةل املهمة 

 ية لكمة هللا.  ابملس تقبل قبل جميئه وأأن يعلهن هذا املس تقبل لأنبيائه، ويف الهناية موثوق 

 

 1السؤال  

بيفانوسانيال ُكتهب خالل فرتة حمك أأنطيوخوس الرابع يؤمن العلامء النقديّون أأن سفر د  ، والراحج أأن هذا حصل حول اإ

 طأأ؟صواب أأم خ ق.م.  165العام 
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 2السؤال  

؛ 2-1: 9؛ 1: 8اقرأأ الآايت التالية وبنّي ما تعتقد به بشأأن هوية الاكتب يف ضوء ما يُقال يف هذه التَّصحيات: دانيال 

 . 5: 12؛ 2-3: 10

 بلنبوخذنَّصر مكل اب .أأ 

شعياء النيّب  .ب  اإ

 دانيال .ج

 كورش مكل فارس .د

 

 ُ لهيا يف السؤال رباّم لحظَت يف الآايت امل ل دانيال ابس تخدام مضري املتلكم أأنّه يُشار  2شار اإ )هو املتلكّم(، مبعىن أأن اإ

)ولكتاهام متثّهالن بداية قسمني   1: 10ودانيال  1: 7وابس تثناء دانيال السفر ُكتهب وكأن دانيال هو اكتب مادة السفر. 

ل دانيال يف الأحصاحات  م. يف 12-7يف السفر(، فاإن لك الإشارات اإ هذا القسم الرئييس  تأأيت ابس تخدام مضري املتلكّه

ل دانيال دامئًا ابس تخدام  6-1ر، دانيال هو الراوي. يأأيت هذا عىل خالف الأحصاحات العاّم من السف اليت يُشار فهيا اإ

مر مرشوبه، : "أأّما دانيال جفعل يف قلبه أأنه ل يتنجس بأأطايب املكل ول خب8: 1لحظ مثاًل دانيال مضري الغائب. 

نه يس تخدم لغة الالكم املنقول  أألّ فطلب من رئيس اخلصيان  ل نفسه بصفته املتلكم، فاإ س." حفني يشري دانيال اإ يتنجر

؛ 12-11: 1عىل لسان دانيال )انظر دانيال )أأي ابقتباس ما قاهل دانيال(. ومثّة أأمثةل عديدة عىل صيغة "الالكم املنقول" 

ل دانيال ابس تخدام مضري ا ،6-1(، ولكْن يف اكمل الأحصاحات 21:  6؛ 17: 5؛ 19: 4؛ 24: 2 لغائب. يُشار اإ

ل هذا الأمر كجزٍء من جحهتم عىل أأّن دانيال ليس اكتب السفر. ولكّن هذا الأمر يف ذاته ليس   يشري العلامء النقديّون اإ

ل نفسه ابس تخدام مضري الغائب يف قصٍة يكتهبا شارة الاكتب اإ نّه هذه،  تبدو أأمرًا غريبًا لقّراء أأاّيمنا حاسامً. مفع أأن اإ مل فاإ

(، Anabasis"الرتاجع" )كتاب ( مثاًل كتب Xenophonفزينوفون ) يكن معل هذا أأمرًا غريبًا عند الُكتّاب القدماء. 

ل نفسه. وهذا ينطبق عىل كتاب "احلروب الغالية" ) (  Gallic Warsمع أأنّه اس تخدم مضري الغائب يف الإشارة اإ

صيغة مضري الغالب يف القسم الروايئ اذلي يغطي يتلكرم عن نفسه ب  أأن دانيال اختار أأنوس قيَّص. واحٌض ليولي 

ن سلسةًل من أأربع رؤى ُأعطيت دلانيال. 12-7، ولكْن بصيغة مضري املتلكم يف الأحصاحات 6-1الأحصاحات   ، اليت تدّوه

 

 واجب قراءة 

ظهار بطالن فكرة أأن سفر يس تخدم العلامء النقديون الكثري من احلجج يف  دانيال ُكتهب يف القرن السادس قبل حماولهتم اإ

امليالد بيد دانيال، الشخصية التارخيية اليت عاشت يف القرن السادس قبل امليالد. والكثري من جحجهم تش متل عىل 

ل الا فامياّتامات بوجود عدم دقة  عتقاد بأأن خشصًا ما بعد دانيال يتعلرق ابلأمور التارخيية يف نّص السفر، مما يقودمه اإ

اكن هذا الاكتب جيهل الكثري من اترخي القرن السادس قبل امليالد( هو املسؤول ارخيي هذا بفرتٍة طويةل جدًا )وقد الت

 "اترخي كتابة سفر دانيال وهوية اكتبه".  عن هذا الأمر. اقرأأ 
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 اترخي كتابة سفر دانيال وهوية اكتبه 

 أأوًل: ُمقّدمة  

ل النيب دانيال، اذلي اكنعزا التقليدان العربي واملس يحّي ابس مترا يُعتقَد بأأنّه وضعه  ر هذا السفر اإ

ض هذا املوقف لنوعٍ  يف القرن السادس قبل امليالد. ويف القرن امليالدي الثالث مضن حقبة الكنيسة، تعرر

(، اذلي اكن مفكّهرًا ومشكّهاكً يعتنق الفلسفة Porphyryمن التحّدي والاعرتاض عىل يد بورفريي )

، ولكّن تعليقاته عىل سفر دانيال حمفوظة اجلديدة )مل يكن مس يحيًّا(. مل تمتكرن كتاابته من البقاء الأفالطونية

آخرين مثل جريوم. اكن بورفريي يعتقد أأن سفر دانيال ُكتهب يف احلقبة املاكبيّة )القرن الثّا ين قبل يف كتاابت أ

ضو ن لالضطهاد عىل يد أأنطيوخوس الرابع امليالد( من أأجل تشجيع الشعب الهيودّي اذلين اكنوا يتعرر

بيفانوس. افرتض بورفريي أأن النّ  ل املس تقبل يه أأمٌر مس تحيل، وبأأنّه ل ميكن لأحٍد أأن اإ بوة اليت تشري اإ

ن اكن عاش يف القرن ل اإ نة يف سفر دانيال اإ  الثاين قبل امليالد.  يعرف الأحداث املدور

ل دانيال اذلي عاش يف القرن الساد مع أأن املس يحينّي الإجنيلينّي اليوم ينس بون س قبل السفر اإ

م بريهنارد و. أأنديرسون )  .Bernhard Wامليالد، فاإن العلامء النقدينّي يمتسكون برفض هذا الرأأي. يقّده

Anderson ذ يقول: "عىل أأيّة حال، ( )اذلي اكن مدّرهسًا للعهد القدمي( صورة أأ منوذجية للموقف النقدي، اإ

فر يف شلكه ا هاد أأنطيوخوس حلايل ميثّهل بشلٍك أأسايّس معاًل واحدًا موّحدًا صدر خالل فرتة اضط الّسه

بيفانوس، والراحج أأن هذا حصل حول العام   ,Bernhard W. Andersonق.م. ) 165اإ

Understanding the Old Testament, 622 ع يف حديثه عن الأمر فيقول: "بعد انطالق  (. ويتوسر

ن قصرية، وَضع اكتب غري معروف سفر دانيال. ل شّك أأن هذا الشخص اكن ماحلروب املاكبية بفرتٍة 

احلس يدمي اذلين شعروا ابلنفور والامشزئاز من الثقافة الهيلينية والطريقة الاستبدادية اليت فُرهضت هبا عىل 

(. ولكْن ل Bernhard W. Anderson, Understanding the Old Testament, 618الهيود." )

ذ اقرتح العلامء النقديون نظرايت العلامء النقدينّي م يتّفق لك ع وهجة نظر أأنديرسون بشأأن وحدة السفر، اإ

خل.  د كتّاب السفر، وبشأأن العمل التحريري هل، اإ  عديدة بشأأن تعدُّ

ناكرًا للنبوة املس تقبلية حفسب، بل هو جهوم مبارش وّصحي عىل  ليس املوقف النقدي ببساطة اإ

ل النّاس يف أأايمه نزاهة الكتاب املُقدر  ث اكتب سفر دانيال اإ يف شلكه كتابٍة  س. يقول أأنديرسون: "حتدر

ل الوراء."  س بقت احلقبة البابليّة، وكأّن الاكتب يتطلرع حنو املس تقبل بدًل من النظر يف احلارض اإ

(Bernhard W. Anderson, Understanding the Old Testament, 619  الكم أأنديرسون .)

 ملُقدس خبداع النّاس عن قصد. جوهره اّّتاٌم للكتاب ا هذا يف

س ابفرتاض مس بق ضد النبوة املس تقبلية( يقبلون   ل الكتاب املُقدر الإجنيليّون )اذلين ل يأأتون اإ

م دانيال بصفته اكتبه )ا (. فالعبارة "أأان دانيال" ترد يف 4-3: 12نظر مثاًل دانيال حقيقة أأن السفر نفسه يقّده

ل (5: 12؛ 2: 10؛ 2: 9؛ 27: 8؛ 1: 8يدة من السفر )انظر مثاًل دانيال مواقع عد . ومع أأنّه يُشار اإ

دانيال يف بعض أأجزاء السفر ابس تخدام مضري الغائب، فقد اكنت هذه املامرسة اعتيادية عند الُكتّاب 
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ل (، مع أأنّه اس تخدم مضري الغائب يف Anabasisون كتب كتاب "الرتاجع" )القدماء. فزينوف الإشارة اإ

 ( ليوليوس قيَّص. Gallic Warsكتاب "احلروف الغالية" )نفسه. وهذا ينطبق عىل 

 

 اثنيًا: أأدةّل تدمع املوقف التقليدي بشأأن اترخي الكتابة وهوية الاكتب 

 (  15:  24أأ. شهادة املس يح )مّّت  

ل "رجسة اخلراب" )انظر دانيال 15: 24يف مّّت  (،  11: 12 ؛27: 9، أأشار الّرّب يسوع اإ

ل أأّن دانيال النيب هو من تلكّم عهنا. وهبذا يكون قد د مع الرأأي التقليدي بأأن اكتب هذا السفر هو وأأشار اإ

 ن الثاين قبل امليالد.دانيال، وليس اكتبًا جمهول الهوية عاش يف القر 

 ب. دليل واثئق وخمطوطات مقران  

دت مضن خمطوطات ولف ائف البحر امليت، واليت احتوت عىل نصوص تشري القهطع الامثنية اليت ُوجه

ل اترخٍي يس بق احلقبة املاكبية بفرتٍة ليست قصرية. تشهد هذه القهَطع للطريقة اليت اكن السفر لسفر دانيا ل، اإ

س. ولأن هذه القطع واخملطوطات نَسٌخ فقط، فهيا موضع اح رتام ويُقتبَس منه ابعتباره جزءًا من الكتاب املُقدر

دت قبل الفرتة املاكبية بفرتة ليست قصرية، وذكل من أأجل فال بّد أأن  اخملطوطة الأصلية لسفر دانيال ُوجه

عطاء وقٍت اكٍف  ُ اإ س. وعالوًة عىل ذكل، لو اكن لتداُول السفر بني النّاس وقبوهل كجزٍء من الكتاب امل قدر

ل القرن الثاين قبل امليالد، مل يكن حممتاًل أأن  ل القانون سفر دانيال كتااًب يعود اإ يسمح الهيود هل بأأن ينسّل اإ

س دون انتباه.   العربي لأسفار الكتاب املُقدر

 ج. دليل اللكامت املُقرتضة من اللغة الفارس ّية  

ل هذا، ترد يف السفر لكامت عديدة ُكتهب سفر دانيال نصفه ابل عربية ونصفه ابلآرامية. وابلإضافة اإ

آرامية. تُدعى هذه بـ"اللكامت املُقرَتضة". بعض هذه ذات أأصول أأجنبية، ولكهّنا ُكتهبت حبر  وف عربية وأ

ا ذات أأصٍل فاريس. وحفص هذه اللكامت املُقرتضة عن قرب اللكامت املُقرَتضة ذات أأصٍل يوانيّن، وبعضه 

 يُظههر أأن سفر دانيال ُكتهب يف وقٍت سابق بفرتة طويةل للقرن الثاين قبل امليالد. 

ل أأّن "لك اللكامت املقرتضة من الفارس ية يف سفر  Harrisonوقد أأشار هاريسون ) ( مثاًل اإ

 عىل دانيال لكامت من الفارس ية القدمية )اليت ترهد يف نقوش القرن السادس واخلامس قبل امليالد(، مما يدلّ 

آرامية الفرتة امل  آرامية ما قبل احلقبة الهيلينية، وليَسْت أ آرامية سفر دانيال يف هذه املنطقة يه أ اكبيّة"  أأن أ

(Harrison, "Daniel, Book of," ISBE, 1:86 .) 

ل القرنني الثاين والأّول قبل امليالد   مواد د. املقارنة مع    أأدبية تعود اإ

نّه يُتوقرع أأن تتشابه لغته العربية والآرامية  ن اكن سفر دانيال ُكتهب يف القرن الثّاين قبل امليالد، فاإ اإ

ظهار هذا ابملقارنة مع واثئق أأخرى معروف أأهّنا مع نوعية هاتني اللغتني السائدة  يف الفرتة نفسها، وميكن اإ

 ُكتهبت يف الفرتة الزمنية نفسها. 
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 ق.م(    180- 200خ )حوايل  . سفر يشوع بن سريا 1

ل بداايت  سفر حمكة يشوع بن سرياخ وثيقة دينية هممة ُكتهبت يف الأصل ابللغة العربية اليت تعود اإ

ننا نتوقع أأن  القرن الثاين قبل  امليالد. فلو اكن سفر دانيال ُكتهب يف هذه الفرتة، كام يرى العلامء النقديّون، فاإ

يشوع بن سرياخ العربية. ولكّن املقارنة بني الوثيقتنَي تُظههر أأن السفرين ل  العربية مع لغةتتشابه لغة دانيال 

ل الفرتة الزمنية نفسها. فلغة سفر بن سرياخ العربية تظهره سامت حقبٍة متأأخرة عن لغة دانيال، حّّت  يعودان اإ

هّنا تتصف بلغة شبهية بعربية املش ناة )ويه نوع وأأسلوب اللغة العربية اليت اكنت تُ  س تخَدم حول الفرتة اليت اإ

عاش يسوع املس يح فهيا(. عربية سفر دانيال تس بق زمنيًا عربية سفر يشوع بن سرياخ، ول تتشابه مع عربية 

 املش ناة. 

 . واثئق عربية من مقران  2

آرترش ) فت يف مقران، Gleason Archerدرس جليسون أ ( عددًا من الواثئق العربية اليت اكتُشه

ل   The Hebrew of Daniel Compared with the"القرون الأخرية قبل امليالد )واليت تعود اإ

Qumran Sectarian Documents"  يفThe Law and the Prophets, 1974 لواثئق من ا(. و

 Manual of( أأو "دليل الانضباط" ) The Rule of the Communityاليت درسها "قانون امجلاعة" )

Discipline 1؛QS ،)( "و"حروب أأولد النور ضد أأولد الظالمThe War of the Children of 

Light Against the Children of Darkness 1؛QM( "و"مزامري الشكر ،)The 

Thanksgiving Psalms ة مشرتكة مع أأحصاحات القسم (. ولكّن لغة هذه الواثئق ل تُظهر سامت ممزير

أأي القائل بأأن اللغة العربية املُس تخدمة يف سفر دانيال سابقة لعربية  العربي يف سفر دانيال. هذا يؤيّد الر 

 القرن الثاين قبل امليالد. 

 . سفر التكوين الأبوكريفي  3

ل القرن ال لو اكن سفر دانيال يع ننا نتوقرع أأن ود حقًا اإ ثاين قبل امليالد، كام يؤّكهد العلامء النقديّون، فاإ

ل الفرتة الزمنية نفسها. ولكّن احلقيقة غري ذكل. تشابه لغته الآرامية لغة  الواثئق الآرامية املعروفة اليت تعود اإ

فت يف الكه  قرب مقران، اكنت هناك وثيقة   1ف من بني خمطوطات البحر امليت الس بع الأصلية اليت اكتُشه

ن هذه1QapGen؛ Genesis Apocryphonتُعَرف ابمس "سفر التكوين الأبوكريفي" ) الوثيقة،  (. تدّوه

اليت ُكتهبت ابللغة الآرامية، حديثًا منحوًل جرى بني خشصية لمك، ابن متوشاحل، وابنه نوح. حبسب حمّرهري 

ع Y. Yadinايدين ]ي. [ و N. Avigadهذه الوثيقة )ن. أأفيغاد ] [(، الراحج أأن "التكوين الأبوكريفي" ُوضه

ل القرن الأول يف الأصل يف القرن الثالث قبل امليالد، مع أأن النّسخ فت يف مقران تعود اإ ة الآرامية اليت اكتُشه

هّنا تُظههر اختالفًا كبريًا عن لغة الأحصاحات الآرامية يف سفر دانيال. آرترش  قبل امليالد. ومع هذا، فاإ يكتب أ

(Archer،هبذا الشأأن: "ومع هذا، فاإن التحليل اللغوي يُظههر أأنه يف نوايح عمل الَّصف واملفردات والنحو ) 

ل مرحةل لحقة جدًا ابلنس بة لأحصاحات دانيال الآرامية"   آرامية تعود اإ حيتوي التكوين الأبوكريفي عىل لغة أ

(Archer, "Daniel," 7:23 ؛ قارن معArcher, "The Aramaic of Genesis Apocryphon" .)

آرامية سفر   ( دراس تني لنحو اللغة الآرامية الكتابية أأظهرPeter Coxonوقد أأجرى بيرت كوكسون ) فهيام أأن أ
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دانيال حتمل سامت ما يُدعى "الآرامية الرمسية" )ويه شلّك من اللغة الآرامية اكن يُس تخَدم يف الفرتة ما بني 

ل فرتٍة تس بق القرن الثاين قبل امليالد. ق.م.(، وابلتايل 300و 700   فهيي تعود اإ

 . احلُجج اللغوية 4

ننا نتوقرع أأن تشابه عربية نص السفر العربي عربية لو اكن دانيال قد ُكتهب يف القرن الثّ  اين ق.م.، فاإ

ل فرتٍة لحقة )ويه منط اللغة العربية اذلي اكن ُمس تخدمًا قرب زمن امل  س يح(. ولكّن املش ناة اليت تعود اإ

ذ عربية سفر دانيال تُظههر سامت تتعلرق ابللغة العربية الكتابية الأقدم. مفثاًل،  يُس تخدم يف الواقع غري ذكل، اإ

ل الفرتة املاكبيّة، حيث أأن  سفر دانيال شلك "أأشري" لالمس املوصول، وهو أأمٌر غري متوقرع يف وثيقة تعود اإ

آخر عىل الفروق عدم اس تخدام عربية املش ناة اكنت متيل لتجنب هذا ا لشلك أأو اندرًا ما اس تخدمته. ومثال أ

ضارع/ املس تقبل للمؤنث امجلع الغائب واملؤنث امجلع اللغة العربية املش ناوية للهناية "انه" يف صيغة امل

افق يف الفعل "اتعاموذان" و"ايعاموذان" )وهو أأمٌر متو  22: 8املُخاطب، مع أأنّنا جند هذه الصيغة يف دانيال 

 مع منط اللغة الكتابية اذلي يس بق منط لغة املش ناة(. 

 بية( اثلثًا: الاعرتاضات عىل املوقف التقليدي )الفرضية املاك 

الاعرتاضات عىل الرأأي التقليدي بشأأن اترخي كتابة السفر وهوية اكتبه مبنيّة بشلٍك أأسايّس عىل ما 

مبنية عىل جحج أأدبية/ لغوية ولهوتية. ويُفرَتض أأن يُفرَتض أأنّه أأخطاء اترخيية، مع أأن بعض الاعرتاضات 

ر الاكتب احلقيقي )اذلي بشأأنه يؤّكهد العلامء النّقديون أأنّه مل  يكن يعرف احلقائق الصحيحة( كتب يف زمن متأأّخه

 جدًا عن زمن دانيال اذلي عاش يف القرن السادس ق.م. 

   1:  1أأ. التناقُض املفرتض يف دانيال  

ان دانيال نبوخذنَّّص عىل أأورشلمي حصل يف الس نة الثالثة من ُمكل هيوايقمي، أأن جهوم  1: 1 خيربه

رميا  ل أأن الهجوم حصل يف الس نّة الرابعة من ُمكل هيوايقمي.  2: 46و 1: 25بيامن يشري اإ  اإ

مة يتذكرر أأن أأنظالرّد: عند القراءة الأول ميكن أأن يبدو هذا تناقضًا اترخييًا. ولكْن عىل ادلارس أأن 

نوي )الروزانمة( وطرق التأأرخي اكنت يف الرشق الأدىن القدمي خمتلفة مّعا دلينا اليوم. وهناك عىل التقومي الس  

نة اليت حصل فهيا الهجوم. أأّوًل، اكن هناك نظامان  رميا ودانيال بشأأن الس ّ الأقل تفسريان حممتالن لختالف اإ

آذارالأول يبدأأ بشه . فاكن النظام اس تخدهمام العربانيون يف حساب الزمن -ر نيسان العربي )اذلي يقابل أ

بريل(، بيامن يبدأأ النظام الثّاين بشهر ترشي العربي )اذلي يقابل أأيلول-مارس/ نيسان -سبمترب/ ترشين الأول-اإ

، حيث أأكتوبر(. اثنيًا، رمبا اكن دانيال يس تخدم مهنجية التأأرخي اليت تأأخذ "س نة ارتقاء العرش" يف الاعتبار

بني بدء املكُل وبداية الس نة التالية تُعَرف بس نة ارتقاء العرش، بيامن تُعَرف س نة املكُل   رتة املمتدة مااكنت الف

نة امللكية. وهكذا، ببساطة، اكن دانيال حيسب الس نوات بطريقة ختتلف عن طريقة  الاكمةل التالية ابلس ّ

رميا.   اإ

   28:  6ل  ب. اخلطأأ املُفرتض بشأأن داريوس يف دانيا 

ل داريوس يف دانيال الع يقول ن الإشارة اإ تنطوي عىل خلطٍ مع داريوس  28: 6لامء النّقديّون اإ

 ق.م. )بعد زمن دانيال(.  486-522الأّول، املكل الفاريس اذلي حمك يف الفرتة 
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ل املكل يف دانيال  بينه  بكونه داريوس ل ينبغي تفسريه بأأن الاكتب خلط 28: 6الّرّد: الإشارة اإ

ّما يكون "داريوس" لقبًا رشفيًا )مثل قيَّص(، أأو أأن يوس الأول، املوبني دار  كل الفاريس اذلي حمك لحقًا. فاإ

نّه يُستبَعد أأن اكتبًا كتب يف القرن الثاين قبل امليالد  امللكني اكان حيمالن الامس ذاته. وعالوة عىل ذكل، فاإ

ليه 24: 4؛ 5: 4عزرا ًا دليه )انظر وقع يف مثل هذا اخلطأأ، لأّن سفر عزرا اكن متاح (. وكون دانيال يشري اإ

( فاإّن ذكل يدّل عىل أأنّه داريوس خمتلف عن املكل الفاريس اذلي حيمل 31: 5بـ"داريوس املادي" )دانيال 

ل "داريوس  د اإ قرار بأأن الواثئق التّارخييّة ل تشري بشلٍك ُمحدر الامس نفسه. ومع أأنّنا عىل اس تعداد لالإ

در من املادينّي عنُّيه حاكامً عىل اببل. وجيد هذا الاقرتاح ما يعّززه يف  أأن خشصًا ينحي"، مفحمتل جداً املاد

" عىل أأرايض اللكدانينّي. فقد اكن اجليش املادي قد 1: 9دانيال  ، اذلي يؤّكهد عىل أأن داريوس املادي "ُمكّله

  احّتد مع اجليش الفاريس يف حماربة اببل والاستيالء علهيا.

(، يُوَصف القائد اذلي Nabonidus Chronicleخبار نبونيدس" )اببل يف "أأ  يف وصف سقوط

(. اكن "الغويت" Governor of Gutium[( بأأنه "حامك غوتيوم" )Ugbaruفتح اببل )وهو أأوجبارو ]

مرباطورية املاديّة. وهبذا، الر   احج أأن أأوجباروالساّكن اجلبليني اذلين اكنوا يسكنون حول العامصة السابقة لالإ

مرباطوريته. اكن ماداًي، مم  ا يؤّكهد أأن كورش عنير مادينّي يف مراكز عالية يف اإ

نر داريوس Steven Andersonوحديثًا، دافع ادلكتور ستيفن أأنديرسون ) ( عن الرأأي القائل اإ

آخر ملوك املادييني وابن أأستياغيس )Cyaxares IIاملادي ليس سوى س يارخيس الثاين ) ( Astyages(، أ

(. وبعمهل هذا، هو يعمتد Steven Anderson, Darius the Mede: A Reappraisal, 2014 )انظر

خ اليوانين زينوفون )  (.Xenophonعىل رواية فتح اببل اليت دّوهنا املؤّره

آخر امللوك البابلّيني    ج. اخلطأأ املُفرتض بشأأن أ

ل أأن سفر دانيال  آخر امللوك ايشري العلامء النقديّون اإ ن أ ، بيامن من لبابليني هو بيلشاّّص يقول اإ

آخر ملوكهم. Nabonidusالناحية التارخييّة اكن نبونيدس )   ( هو أ

 Persianالّرّد: نعرف الآن أأهّنام اكان رشيكني يف احلمك. فمثة وثيقة تُدعى "الشعر الفاريس" )

Verse ل أأن نبونيدس ولكر ابنه بل، بيامن سكن هو بيلشاّص ابملكل عىل اب( تكتب عن نبونيدس، وتشري اإ

تاميء يف حصراء العربية. وهكذا، اكن بيلشاّص احلامك الرئييس يف اببل بيامن اكن نبونيدس يسكن يف ماكٍن  يف

آخر. وذكر دانيال  أأن دانيال صار "متسلطًا اثلثًا" )احلامك الثالث يف املزنةل( يف اململكة يفّّسه بشلٍك  29: 5أ

ركز "املتسلط الثالث" هو أأمسى ماكفأأة ميكن أأن يف احلمك. فقد اكن م بونيدس وبيلشاّص ابنهصائب رشاكة ن 

هما بيلشاّص دلانيال.   يقّده

 د. اخلطأأ املفرتض بشأأن أأيب بيلشاّّص  

ل نبوخذنَّص ابعتباره أأاب بيلشاّص، مع أأنّه من الناحية التارخيية اكن   2: 5يُشار يف دانيال  اإ

 شاّص. نبونيدس هو أأاب بيل 

( Nitocris بيلشاّص، لأن نبونيدس )أأاب بيلشاّص( تزوج نيتوكريس )نبوخذنَّص جدر الّرّد: اكن 

ابنة نبوخذنَّّص لريث العرش. ولكّن املشلكة تمكن يف قراءة خاطئة من العلامء الغربيني ملُصطلحاٍت رشق 
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ل "أأب" )ويه "أأب" يف العربية والآرامية  لغتني العربية  أأيضًا( اس ُتخدم يف ال أأوسطية. فالتعبري املرُتمج اإ

ل الأب أأو اجلد )انظر  والآرا ل الأجداد أأو الأسالف، وهكذا ميكن اس تخدامه يف الإشارة اإ مية يف الإشارة اإ

 (.  9: 32؛ 13: 28تكوين 

 هـ. اخلطأأ املُفرتض بشأأن مرض نبوخذنَّّص 

كر يف مصادر ادلوةل البابلية احلديثة تؤّكه  ل أأنّه ليس من ذه صابة نبوخذنَّصر يشري العلامء النّقديون اإ د اإ

ليه يف دانيال   . 4ابملرض املُشار اإ

س  الّرّد: مع أأن رواية مرض نبوخذنَّّص ل يمّت التأأكيد علهيا يف جساّلت اترخيية خارج الكتاب املقدر

 ّ ن ل تكل الفرتة، فاإ ذ  تعود اإ ه ليس صعبًا أأن يُفهَم سبب عدم تدوين مثل هذا الأمر يف السجالت التارخيية، اإ

الرشق الأدىن ن هذا الأمر أأن يتسبرب حبرجٍ شديد جدًا للمكل وعائلته. مثّة أأمثةل عديدة يف اترخي من شأأ 

ل التدوين، وذكل حني اك ل اإ جيادها سبياًل اإ خفاء احلقائق التارخيية وعدم اإ نت تنتقص من جمد القدمي عىل اإ

نّه تُوَجد بعض الأدةل  اليت تؤّكهد الرواية الكتابية بشأأن مرض وهيبة املكل أأو احلامك. وعالوًة عىل ذكل، فاإ

خ اب م ومؤّره (. فباس تخدامه ثالث Berossusبيل امسه بريوسوس )نبوخذنَّّص يف كتاابت اكهن ومنّجه

 History ofأأو  Babyloniaca"اترخي اببل" ) جسالت اببلية قدمية غري موجودة دلينا الآن، نرش كتاب

Babylonia وسوس تقليدًا يقول ق.م. يف هذا الكتاب، حفظ بري  278-290( يف ثالثة كتب حول الفرتة

ن نبوخذنَّصر ُأصيب مبرض جفايئ قرب هناية حمكه.    اإ

ل خدمة املكل    و. اخلطأأ املُفرتض بشأأن وقت دخول دانيال اإ

، مل 19-18: 1؛ 5: 1وخذنَّّص يف سنته الثّانية، بيامن حبسب دانيال حمل نب 1: 2يضع دانيال 

ل خ ل بعد ثالث س نوات. يدخل دانيال اإ  دمة املكل كأحد احلكامء اإ

، فالراحج أأن هذا  نة الثانية من ُمكل نبوخذنَّصر ل أأن احلمل حصل يف الس ّ الّرّد: مع أأن النّص يشري اإ

س نوات. اكنت س نة ُملكه الأول تُعترَب س نة الارتقاء، وقد امتدت حصل بعد برانمٍج تدرييّب امتدر ثالث 

آذار 605 من شهر أأيلول/ سبمترب بريل( من العام  -مارس / نيسان -ق.م. وحّت شهر نيسان )اذلي يقابل أ اإ

نة اليت تُعترَب سنته الرمسية الأول أأو س نة املكُل الأول، اليت اكنت . و 604 هكذا، اكنت هذه يه الس ّ

س نة الثانية  ق.م. حبسب املامرسة البابليّة. وهبذا، فالّراحج أأن ال  603وحّت نيسان  604من نيسان  حُتَسب

ل وقت متأأّخر من سنته امللكية الثانية، واليت من الناحية العملي ة اكنت يف وقٍت ما يف سنته الفعلية  تشري اإ

نة حُيَسب "س نة"، فاإن هذا يسم ذ نعرف أأن جزءًا من الس ّ ح ابنهتاء الربانمج التدرييب يف هذه الثالثة. واإ

 النقطة من الزمن. 

   3انيال  فردات وتعابري يواننية يف د ز. اعرتاض لغوي: اس تخدام مُ 

لها أأسامء يواننيّة، مما يفرتض أأن هذا السفر   3مثّة عدٌد من الآلت املوس يقيّة املذكورة يف دانيال 

 خدمًة )أأي خالل الفرتة الهيلينيّة، بعد زمن دانيال التارخيي(.  ُكتهب يف فرتٍة اكنت فهيا اللغة اليواننية ُمس ت

ن هناك أأرسى يواننيون يُباعون عبيدًا. كام أأن املرتزقة  لفرتة الأشورية، اكالرّد: حّّت خالل ا

مرة أأرسحدون ) ق.م.(، وكذكل يف اجليوش البابلية  683اليواننينّي اكن يعملون يف اجليوش الأشوريّة حتَت اإ
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م ل ال حتَت اإ ثقافية  رة نبوخذنَّّص. وهكذا ميكن أأن تكون املُصطلحات املوس يقيّة اليواننيّة قد دخلت اإ

 الأشوريّة/ البابليّة قبل زمن دانيال. 

 ح. اعرتاض أأديب: يُفرَتض أأن سفر دانيال جزٌء من الأدب الرؤيوي الالحق 

ل نوعٍ أأديّب ممزّي يُدعى الأدب الرؤيوي اذلي ظهر  كثريًا ما يّدعي الناقدون أأن سفر دانيال ينمتي اإ

رسائيل يف الفرتة املاكبية. ومن هنا، ف هّنم يرون أأن الفرتة بكرثة يف اإ ق.م. اترخيٌ أأكرث معقولية  134-168اإ

 لتأأليف هذا الّسفر.  

ن حزقيال أأيضًا حيتو  ل الّرّد: ميكن القول اإ ّن العلامء ل يعيدونه اإ ي عىل عناّص رؤيوية، ومع هذا فاإ

رؤيويني عىل أأساس حقبٍة متأأخرة، اكملاكبيّة. حاول بعض العلامء النقدينّي أأن يربطوا سفر دانيال ابلُكتّاب ال

آلم ومعاانة النّاس. )يُفرَتض أأ  ن الُكتّاب اختالفهم عن الأنبياء املبكرين يف الطريقة اليت اكنوا يكتبون هبا عن أ

رسائيل ل ميكن تفسريها ابعتبارها انجتة عن اخلطية.( ومع هذا، فاإن دانيال  آلم شعب اإ الرؤيوينّي عرفوا أأن أ

 ل التّوبة )وهو الأمر اذلي يُفرَتض أأن الكتّاب الرؤيويني ل يقّرون به(. يقّر خبطية الأّمة وحباجهتا اإ  9

 ن سرياخ ط. اعرتاض أأديب: غياب امس دانيال يف كتاب ب 

ق.م.، وفيه جزٌء كبري )انظر ابن سرياخ  180كتب ابن سرياخ كتابه يف اللغة العربية حوايل العام 

ص لـ "مدحي الآابء". ولأ  1: 44 ن امس دانيال ل يُذَكر يف هذا القسم )ابلرمغ من ذكر الأنبياء فصاعدًا( ُمخصر

ل أأن سفر دانيال مل يكن قد الرئيس ينّي الآخرين(، فاإن العلامء النقدينّي يّدعون أأن  غياب امس دانيال يعود اإ

ل ما بعد العام   ق.م.  180ُكتهب بعد، ممّا يقرتح اترخيًا للكتابة يعود اإ

ل أأشخاص ابرزين  الّرّد: ميكننا أأن نشري آخرين مثل أأيوب وعزرا ومردخاي مل يُذَكروا يف قامئة هنا اإ أ

دانيال يف مقران )كام يظهر يف خمطوطات البحر امليت(   ابن سرياخ. وعالوة عىل ذكل، فاإن شهرة وشعبية

ل دانيال وسفره يف   فصاعدًا، ويف 59: 2ماكبيني 1تُظههران مدى سطحيّة هذا الاعرتاض. كام يُشار اإ

(، ويه كتاابت تعود مجيعها Sibylline Oracles III، ويف الأقوال السابلية الثالثة )3: 3 15: 1ابروخ 

ل القرن الثاين ق  س اإ بل امليالد عىل الأقل. ولأّن سفر دانيال اكن يف القسم الثالث من قانون الكتاب املُقدر

يراد امسه يف كتاب  العربي )مبقابل كتاابت الأنبياء الآخرين اليت اكنت يف القسم الثاين(، فقد يفّّسه هذا عدم اإ

 ابن سرياخ. 

م جدًا ابلنس    بة لتارخي مبكهر  ي. اعرتاض لهويت: لهوت سفر دانيال متقّده

م جدًا ابلنس بة   يف بعض الأحيان وّجه العلامء النقديّون اّّتامًا مفاده أأن لهوت سفر دانيال متقّده

ل قيامة الأموات وادلينونة  للقرن السادس ق.م. فُيفرَتض أأن  ل املالئكة والإشارة اإ الإشارات املتكّرهرة اإ

 س يب. ا بعد ال الأخرية واملس يا تفرتض اترخيًا متأأّخرًا للسفر يف فرتة م

ل املالئكة يف مواقع أأخرى يف العهد القدمي وعرب اترخي شعب  الرّد: هذه جحّة ضعيفة، لأنّه يُشار اإ

رسائيل. ومع أأن العلامء  هّنم يَّّصون عىل أأن هذا حصل يف سفر دانيال يف شلٍك اإ ون هبذا، فاإ النقدينّي يقرُّ

رًا من غريه من الأسفار، مثل حزقي ل قيامة الأموات يف مزمور ال أأو زكراي. كامأأكرث تطوُّ  10: 16 أأنّه يُشار اإ

شعياء   ، وهام سفران مؤكرد أأهّنام يس بقان سفر دانيال اترخييًّا. 19: 26واإ
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 الاس تنتاج :  رابعاً 

اّدعاء العلامء النقدينّي بأأن سفر دانيال ُكتهب عىل يد اكتب جمهول )أأو ُكتّاب جمهولني( يف القرن 

اطة اّدعاء غري حصيح. فمثّة أأدةل كثرية عىل أأن سفر دانيال ُكتهب قبل القرن الثاين الثاين قبل امليالد هو ببس

من خالل مقارنتنا للغتني العربية والآرامية اللتني تظهران يف  قبل امليالد بفرتٍة طويةل، كام يظهر بشلٍك خاّص 

ود للقرن الثاين قبل امليالد. عروفة تعسفر دانيال مع اللغتني العربية والآرامية اللتني تظهران يف واثئق م

رخيية وعالوًة عىل ذكل، فاإن حماوةل العلامء النقدينّي أأن يوهجوا اّّتامات وش هبات ابرتاكب الاكتب لأخطاء ات

)ابعتبار أأنّه مل يكن عىل معرفة جيدة لتارخي القرن السادس قبل امليالد( يه اّّتامات ل أأساس لها. فاحلجج 

رخيية ميكن دحضها، وابلتايل فهيي ليست دلياًل عىل أأن اكتبًا متأأخرًا هو من كتب أأخطاء اتاليت تّدعي ورود 

ن الرجل اذلي يُدعى دانيال، واذلي عاش يف القرن السفر. هناك أأس باب كثرية تدعو لقبول شهادة السفر بأأ 

 السادس قبل امليالد هو من كتب السفر اذلي حيمل امسه.  

 

 3السؤال  

 ما أأمهيّة سفر "التكوين الأبوكريفي" يف اجلدل املتعلّهق هبوية اكتب سفر دانيال؟ 

رميا هو من كتب سفر دانيال.  .أأ   حتتوي هذه الوثيقة عىل تَّصحي بأأن اإ

ل القرون الأخرية قبل امليالد، ولكّن لغهتا الآرامية أأن هذه ايُعَرف ب .ب لوثيقة، املكتوبة يف اللغة الآرامية، تعود اإ

ل فرتٍة سابقة جدًا من القرن الثاين قبل ذا ي خمتلفة عن لغة دانيال، وه ل أأن لغة دانيال الآرامية تعود اإ شري اإ

 امليالد. 

ُكتهب قبل وقٍت طويل من ر التكوين العربية لإثبات أأن سفر دانيال ميكنك مقارنة لغة دانيال العربية بلغة سف .ج

 القرن الثاين قبل امليالد. 

م لنا سف .د  ر التكوين الأبوكريفي دلياًل حاسامً وهنائيًا بأأن دانيال ُكتهب يف القرن الثالث أأو الثاين قبل امليالد. يقّده

 

 4السؤال  

ّه يتعلرق ابجل فاميما أأمهية سفر يشوع بن سرياخ   ق هبوية سفر دانيال؟ دل املتعل

 الرتمجة اليواننية لسفر دانيال. ، ولغته اليواننية تشابه يف اليواننيةيف الأصل ُكتهب سفر يشوع بن سرياخ  .أأ 

ّن دانيال هو َمن كتب سفر دانيال يف القرن السادس قبل امليالد.  .ب  يقول سفر يشوع بن سرياخ اإ

 مليالد. تكل املُس تخدمة يف القرن السادس قبل اُكتهب سفر يشوع بن سرياخ بلغة عربية ك  .ج

بشلٍك   لغته العربية خمتلفة قبل امليالد، سفر يشوع بن سرياخ، اذلي ُكتهب يف الأصل بعربية القرن الثاين  .د

قبل القرن الثاين قبل امليالد بفرتٍة زمنية   ُكتهبملحوظ عن عربية دانيال، وهذا دليل عىل أأن سفر دانيال 

 طويةل. 
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 5  السؤال 

ل أأن حصار نبوخذ نَّص الأول لأورشلمي حصل يف الس نة الثالث 1: 1يشري دانيال  رميا  ةاإ من ُمكل هيوايقمي، بيامن يشري اإ

ل أأنّه حصل يف الس نة الرابعة لهيوايقمي. ل يعين هذا ابلرضورة أأن سفر دانيال مل يكن دقيقًا من النّاحية التارخيية، لأنّه   اإ

فني(، خمتل د اس تخدما نظامني خمتلفني يف التأأرخي )حيث مثة نظامان تبدأأ الس نة حبس هبام بشهرينحيمتَل أأن يكون النبيان ق

  صواب أأم خطأأ؟ م نظام التأأرخي اذلي يأأخذ "س نة الارتقاء عىل العرش" يف الاعتبار. أأو رمبا يكون دانيال اس تخد

 

 اخللفية التارخيية  وع الثاين:  املوض 

ّن هذا سفر مثة ئيًا سفر دانيال حّّت لو اكن دلمع أأن ادلارس ميكنه أأن يفهم جز  حاجة  يه فهم حمدود ابلتارخي القدمي، فاإ

لأن يكّون فهامً شاماًل للتارخي احمليط به من أأجل استيعاب لك ما يظهر يف السفر. عاش دانيال نفسه  دارسهكبرية عند 

العامل. ولكّن الكثري من الأحالم والرؤى اليت يف القرن السادس قبل امليالد، حني اكنت الإمرباطورية البابلية حتمك 

 من زمن دانيال وحّت القرن امليالدي الأول. وابس تثناء الأحداث املتعلقة ابجمليء احتواها السفر تتعلرق بأأحداث متتدّ 

ليه يف السفر هو دمار أأورشلمي يف العام  آخر حدث اترخيي يُشار اإ  (. 26 :9ميالدية )دانيال  70الثّاين للمس يح، فاإن أ

م برتتيب اترخيّي اتّم )فالأحصاحان   ل وقٍت س بقثاًل، ، م 8و 7مع أأن أأحصاحات السفر ل تُقدر أأحداث  يشريان اإ

ق.م. يف وقت الاجتياح البابيل لهيوذا. وقد عاش دانيال لريى سقوط  605(. يُفتتح السفر يف الس نة 6-5الأحصاحني 

ر ملوت دانيال هو ق.م.، والس نو   539الإمرباطورية البابليّة عام  مرباطورية املادية الفارس ية. والتارخي املُقدر ات الأول لالإ

مرباطوريتنَي أأخريني أأتيتا بعد الإمرباطورية املادية الفارس ية،   535عام ال ق.م. ومع هذا، فاإن سفر دانيال ينئب ابإ

 ويصفهام. 

 

 واجب قراءة  

 اقرأأ اخللفية التارخيية لسفر دانيال. 

 ل  ية لسفر دانيا اخللفية التارخي 

مة    ُمقّده

ق.م. حبصار جيش نبوخذنَّّص لأورشلمي. ولتقدير أأمهيّة هذا احلدث،  605يبدأأ سفر دانيال ابلعام 

رسائيل من مَّص  عىل ادلارس أأن يفهم عالقة هذا العمل بالهوت العهد القدمي معومًا. حني أأخرج الّرّب أأّمة اإ

ل جبل سين 1446عام  رب )العهد املوسوي(، اذلي به اء. وهناك دخلوا يف عهٍد مع الق.م.، أأىت هبم أأوًل اإ

سة" للرب. ويف وقٍت لحق، أأعطامه الرب سفر التثنية   وافقوا عىل أأن حيفظوا الرشيعة بصفهتم "أأمة ُمقدر

ن عصت )انظر تثنية   ن أأطاعت رشيعته وس ُتلَعن )تُؤدرب( اإ ؛  2-1: 28اذلي فيه أأعلن أأن الأّمة س تتبارك اإ

د املس متّرين )خاّصة الذلين يظهران يف عبادة الأواثن( س يؤّداين كام حّذرمه من أأن العصيان وال  (.15: 28 مترُّ

رسال الرب جيوشًا أأجنبيًة علهيم )انظر تثنية  ل اإ وا 28- 22: 29؛ 41: 28؛ 37- 36: 28اإ (. فاإن اس مترُّ
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دمه من أأرض املوعد بشلٍك اكمل. وهكذا، يرشح هذ نّه سيُبعه ا الأمر سبب حصار البابلينّي يف العصيان، فاإ

 ق.م. اكن هذا تأأديبًا من الرب لإرسائيل عىل س نواّتا الكثرية يف عصياهنا لرشيعة هللا.  605هيوذا عام ل

مرباطورايت عاملية هممة حمكت  ل سفر دانيال، ينبغي لنا أأن نكون عىل معرفة خبمس اإ ويف نظران اإ

 وذا بشلٍك خاّص(: بشلٍك متواٍل الرشق الأوسط معومًا )وأأرض هي

 

 ق.م.(    612  -   900أأوًل. الإمرباطورية الأشورية )حوايل  

لهيا يه الإمرباطورية الأشورية. مع أأن أأشور ل يؤىت  أأول الإمرباطورايت العظمية اليت سننظر اإ

ل حصار أأورشلمي  حّّت عىل ذكرها يف سفر دانيال، فقد اكن نشاط الإمرباطورية الأشورية هو ما قاد اإ

. قبل الفرتة اليت يغطهيا سفر دانيال، اكنت الإمرباطورية الأشورية قد حمكت الرشق 1دانيال املذكورة يف 

ق.م.، متكرنت قوات البابليني واملادينّي املشرتكة   612الأوسط مّدة ثالث مئة س نة تقريبًا، ولكْن يف عام 

ر عىل الرشق الأوسط. اعل س يادة أأشو من فتح عامصة الأشوريني نينوى. وقد أأهنيى سقوط نينوى بشلٍك ف

وبعد هذا، نشب ّصاع قوى اشتبكت فيه القواتن العظميان الباقيتان، أأي اببل ومَّص. ويف هذا الَّصاع 

ل التأأثري عىل دوةل هيوذا الصغرية، اليت اكن  ق والس يادة، أأّدى الزناع بني اببل ومَّص اإ من أأجل حتقيق التفوُّ

  609ق.م.(. ويف عام  609 - 640/ 641يف الفرتة يا )اذلي حمك حيمكها يف ذكل الوقت املكل يوش  

ق.م.، واس تجابة لطلب املكل أأشور أأوابليت مكل أأشور، زحف الفرعون خنو الثاين، مكل مَّص، شامًل 

ل حاران )الواقعة يف جنوب تركيا اليوم( من أأجل أأن يسعف حليفه يف  عرب أأرايض مملكة هيوذا يف طريقه اإ

ق الأشوريني )سكرية البابليمواهجة القوى الع  -Merrill, Kingdom of Priests, 467ة اليت اكنت تالحه

كامل طريقه، قُتهل )468  (. 29:  23ملوك 2(. وحني حاول يوش يا أأن يتدّخل ملنع اجليش املَّصي من اإ

آحاز ملاكً بيد "شعب الأرض" ) ب هيوأ (، ولكنّه ُخلهع بعد فرتٍة 30: 23ملوك 2ومبوت يوش يا، نُّصه

ذ أأسريًا 2: 36أأخبار 2، واملقطع املوازي 31: 23ملوك 2و الثاين فرعون مَّص )رية عىل يد خنقص (، وُأخه

ل مَّص ) رميا 33: 23ملوك 2؛ 4: 36أأخبار 2اإ (. وبعد ذكل، عنير الفرعون خنو أألياقمي  12- 10:  22؛ اإ

آحاز( ملاكً لعرش هيوذا عام  هيوايقمي حاكامً ملكيًا. واكن ق.م.، وُأعطي امس "هيوايقمي" اسامً  609)أأخا هيوأ

 لهيوذا اتبعًا للفرعون خنو )حيث صارت هيوذا دوةًل اتبعة ملَّص، وفُرهضت علهيا جزيٌة ثقيةل اكن علهيا دفعها(. 

 ق.م.(   539- 612اثنيًا. الإمرباطورية البابلية ) 

آخر مكل أأشوري عظمي، بداية ضعف  627اكن موت أأشورابنيبال )حوايل العام  ق.م.(، أ

لأشورية وتراجعها وزوالها. فبعد موته بفرتٍة قصرية، متّرد اببيّل امسه نبوبولرس عىل احلمك لإمرباطورية اا
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ده، واخّتذ لقب "مكل اببل" )حوايل عام  ق.م.(. وابلس يطرة عىل مدينة نينوى   626الأشوري، وجنح بمترُّ

 ني اببل ومَّص. القوى ليصري بق.م.، صارت اببل معليًا قوة عاملية. وهكذا، انتقل ّصاع  612عام 

 
عٍ يُدعى كرمكيش )موجود  605يف صيف العام  ق.م.، اشتبك اجليشان البابيل واملَّصي يف موقه

حاليًا يف جنوب تركيا(. وقد متكّن اجليش البابيل، اذلي اكن يقوده ويّل العهد البابيل نبوخذنَّّص الثاين، من 

ل م مَّصيني، اجتاز أأرايض مملكة َّص. ويف مالحقة اجليش البابيل للهزمية اجليش املَّصي، ولحقه جنواًب اإ

ل اببل، وذلا حاّص أأورشلمي. ومن  هيوذا. واكن أأمرًا طبيعيًا أأن نبوخذنَّّص أأراد أأن يضمن انتقال ولء هيوذا اإ

ل الإمرباطورية البابلية، مع أأنّه مُسهح  605العام  عت أأورشلمي لبابل، ومُضرت اإ لهيوايقمي ق.م. فصاعدًا، ُأخضه

ق.م.(. واجلزية اليت اكنت يف السابق تُدفَع ملَّص،  598ذا )وهو ما حصل حّت العام بأأن يس متّر ملاكً لهيو 

ل اببل ليمّت تدريهبم عىل اخلدمة يف  ذ عدٌد من الفتيان الهيود من الأرسة املالكة اإ صارت الآن تُدفَع لبابل، وُأخه

دارة شؤون احلكومة البابلية. ومن بني ال  ذوا عام اإ . دانيال ورفاقه الثالثة: حننيا  ق.م 605فتيان اذلين ُأخه

 )شدرخ( وميشائيل )ميشخ( وعزراي )عبدنغو(. 

د عليه، وقد  رة عىل حمك اببل والمترُّ ويف الس نوات التالية، اكنت هناك حماولت انقالٍب متكّره

آخرها يف حمك املكل صدقيا )اذلي حمك يف الفرتة  ل دمار  ق.م.(. 586- 597حصل أ وقد أأّدى هذا اإ

- 605ق.م. عىل يد البابليني. ونبوخذنَّص نفسه، حمك اببل يف الفرتة  586والهيلك الهيودي عام أأورشلمي 

ل يد نبونيدس  562 ل أأن وصل أأخريًا اإ ل أأيٍد عّدة، اإ ق.م. وبعد موته، انتقل حمك الإمرباطورية اإ

الفرس املشرتكة بقيادة ق.م. بيد قوات املاديني و  539ام وبيلشاّّص )حكام معًا، كأب وابنه(، الذلين ُهزما ع

هناء حمك اململكة البابلية احلديثة. والإمرباطورية اجلديدة )اليت صارت مع الزمن  ل اإ كورش العظمي، مما أأّدى اإ

ل أأن ُهزمت عىل يد  تُعَرف ببساطة ابمس الإمرباطورية الفارس ية( حمكت معظم الرشق الأوسط اإ

حمك لك ملوك اململكة البابلية احلديثة من نبوخذنَّصر ق.م. وقد شههد دانيال  331 عام الإسكندر الكبري

ل احلاّكم اذلين حمكوا الإمرباطورية الفارس ية يف بداايّتا. ويف ضوء الأحداث املذكورة يف  فصاعدًا، ابلإضافة اإ

ن افرتضنا أأنّه اكن بعمر ق.م. فاإ  535سفر دانيال، نس تطيع أأن نفرتض أأن دانيال عاش حّت حوايل العام 
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ل اببل عام  اخلامسة يب اإ ق.م.، فهذا يعين أأنّه عاش حياًة طويةل )الراحج أأنه جتاوز  605عرشة حني س ُ

 الامثنني من معره(. واملُخطط التوضيحي التايل يُظههر حاّكم الإمرباطورية البابلية احلديثة:  

 

 ق.م.(    331- 539اثلثُا. الإمرباطورية املادية الفارس ية ) 

آخران   626شورية حبلول العام َضُعف الإمرباطورية الأ  ق.م. تقريبًا مسح أأيضًا بأأن يكتسب شعبان أ

شيئًا من القوة، وحيقّقا الاس تقالل، وهام شعبا املاديني والفرس. بشلٍك أأسايس، اكن املاديّون يسكنون 

يران، بيامن اكن ا ياملنطقة اليت متثّهل اليوم اجلزء الشاميل من اإ ران. يف لفرس يسكنون اجلزء اجلنويب من اإ

ذ منوا قوًة وسلطااًن حتَت قيادة س يارخيس املادي )اذلي حمك يف  البداية، اكن املاديّون مه الشعب الأبرز، اإ

ل الشامل من أأراضهيم، رتّب  585- 625الفرتة  ق.م.(. وبعد طرد عدومه )السكيثيني( اذلي اكن اإ

( من أأجل عقد حلٍف بني املادينّي بويل عهد اببل )نبوخذنَّّص الثاينس يارخيس زواجًا س ياس يًا لبنته 

هناء حمكهم. وكام ُذكهر سابقًا، فقد حصل هذا عام  ق.م. حني متكن  612والبابليني هبدف هزمية الأشوريني واإ

يف  املاديون والبابليون من فتح نينوى، عامصة الأشوريني احلصينة. ومع أأن حامك الأشوريني وجيشه اس متروا

 ّ ن  ه من الناحية الفعلية انهتت س يطرّتم عىل الرشق. املقاومة بضع س نني أأخرى، فاإ

وبعد ذكل، اكن املاديون والبابليون يتعاملون بعضهم مع بعض ابلتسامح والاحرتام، ومل يشتبكوا 

ل حني، ولكّن موت س يارخيس عام  ل اندما 585اإ هجم ق.م. اكن بداية سلسةٍل من الأحداث اليت انهتت اإ

خ ال  يوانين هريودتس، فقد تزّوجت حفيدة س يارخيس فارس يًا، وودلت كورش مع الفرس. وحبسب املؤّره

الثاين، اذلين يُعَرف يف التارخي ابمس كورش العظمي. وببطء، ولكن بشلٍك اثبت، متكّن كورش من بناء ما 

مرباطورية عىل الأرض حّّت ذكل الوقت. وقاد كورش جيوش املاديني  والفرس اليت احّتدث يف صار أأعظم اإ

رفة من املادينّي والفرس، فقد ساد الفرس هزمية ا لعديد من ادلول املعادية. ومع أأن ادلوةل اجلديدة اكنت مؤل

: 3: 8عىل املاديني. وهذا التفوق والس يادة للفرس عىل املاديني يساعدان يف تفسري رؤاي الكبش يف دانيال 

ذا بكبٍش  رانن عاليان، والواحد أأعىل من الآخر، واقٍف عند الهنر وهل قرانن، والق"فرفعُت عييّن ورأأيُت واإ

ان النّص الكتايب يف دانيال  أأن الكبش ذا القرنني ميثّهل ملوك مادي  20: 8والأعىل طالع أأخريًا." وخُيربه

 وفارس. القرن الأطول اذلي طلع اتليًا هو فارس. ساد املاديون مّدة مخس وس بعني س نة، ولكّن الفرس

عىل املئيت س نة. ويف احلقيقة، صارت هذه الإمرباطورية مع الزمن تُعَرف حمكوا الرشق الأدىن ملدٍة تزيد 

 ببساطة ابمس الإمرباطورية الفارس ية.  
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ق.م.، اجّتهت جيوش املادينّي والفرس جممتعني حنو اببل. ومع أأنّه اكن يُعتقَد أأن اببل  539ويف عام 

( تعلن حمك هللا 5بيلشاّّص )دانيال  د ظهرت كتابة عىل حائط قَّص املكلحصينٌة ل ميكن اخرتاقها، فق

مت مملكتك وُأعطيْت ملادي وفارس" )دانيال  ترشين  12(. ويف تكل الليةل ابذلات )28: 5الأكيد: "قُسه

ق.م.(، متكنت جيوش كورش من الاستيالء عىل اببل، ويه حقيقة اترخيية مؤكردة  539الأول/ أأكتوبر، 

جعل كورش مدينة اببل مقاطعة فارس ية أأخرى )اكنت تشمل مضن  من مصادر غري كتابية. ومن مثر، متاماً 

أأراضهيا وسلطاّتا سوراي وفينيقية وهيوذا(. وعنُّيه داريوس املادي حاكامً عىل مقاطعة اببل. ما تزال خشصية 

لأقل ل تذكره هبذا الامس(.  "داريوس املادي" هذا حمل خالف )ل تذكره املصادر غري الكتابية، أأو عىل ا

م ولكنّ  ل أأن تعيينه ماداّيً ملاكً لبابل اكن أأمرًا معقوًل متامًا. وقد قدر  احرتام كورش وتقديره للامدينّي يشري اإ

( معاجلة جيدة أأظهر فهيا أأن داريوس املادّي هو يف Dr. Steven Andersonادلكتور ستيفن أأنديرسون )

آخر  ,Steven Anderson( )انظر Astyagesمكل للامديني وابن أأستياغيس ) احلقيقة س يارخيس الثاين، أ

Darius the Mede: A Reappraisal, 2014 .) 

شعياء قبل حوايل مئة ومخسني   اكن فتح اببل عىل يد كورش تمتاميً لللكامت اليت نطق هبا النيب اإ

 س نة:  

اءَ مُُلوكٍ مَْسكُْت بِيَمِينِهِ ألَدُوَس أَمَامَهُ ُأمَمًا، وََأحْقَهكَذَا يَقُوُل الرَّبُّ لِمَسِيحِهِ، ِلكُورَشَ الَّذِي أَ"

أَنَا أَسِريُ ُقدَّامَكَ وَالْهِضَاَب أُمَهِّدُ. أُكَسِّرُ ’صْرَاعَيْنِ، وَاألَْبوَابُ اَل ُتغْلَقُ:  أَحُلُّ، ألَْفتَحَ أَمَامَهُ الْمِ

ِصفُ. وَأُعِْطيَك ذََخائِرَ الظُّلْمَِة وَكُنُوزَ الْمََخابِئِ، لَِكيْ مِصْرَاعَيِ النُّحَاسِ، وََمغَالِيقَ اْلحَدِيدِ أَقْ

لَّذِي يَدُْعوكَ بِاسْمِكَ، إِلهُ إِسْرَائِيلَ. أَلْجلِ عَبْدِي يَعْقُوبَ، وَإِسْرَائِيلَ تَعْرِفَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ ا

شعياء  ‘"عْرِفُنِي.مُخْتَارِي، دَعَْوتَُك بِاسْمِكَ. لَقَّبْتُكَ وَأَْنتَ َلسَْت تَ   ( 4-1:  45)اإ

لبابلية حفسب، بل ق.م. عىل يد كورش العظمي بهناية الإمرباطورية ا 539ومل يأأته فتح اببل عام 

شعاع أأمل للشعب الهيودي اذلين اكن يعيش يف الس يب ببابل. وبعد فتح كورش اببل بفرتٍة قصرية،  وأأىت ابإ

عادة بناء الهيلك واملدينة الذلين أأصدر مرسومًا يقيض ابلسامح للهيود ابلعودة اإ  ل موطهنم يف أأرض هيوذا، واإ

ما عىل يد نبوخذنَّصر عام  - 22: 36أأخبار 2و 4-1: 1. )وهو ما نقرأأ عنه يف عزرا ق.م 586اكان قد ُهده

شعياء 23 لَّ رَاعِيَّ، فَكُ’الْقَائِلُ عَْن كُورَشَ:  "]أنا[  (. وهذا الأمر أأيضًا قد س بق فأُخربه به يف نبّوات اإ

شعياء  ‘"يُتَمِّمُ. َويَقُولُ عَْن أُورُشَلِيمَ: سَُتبْنَى، وَلِلَْهيْكَلِ: سَتُؤَسَّسُ  مَسَرَّتِي  (.  28: 44)اإ

ل اببل حني اكن فّت يف عام  538صدر هذا املرسوم عام  يب اإ   605ق.م.، واكن دانيال )اذلي س ُ

ل أأورشلمي يف هذا الوقت. و ذلا، اختار أأن يبقى ويمكهل س نواته يف اببل يف ق.م.( كبريًا جدًا عىل العودة اإ

ل أأورشلمي وسامعه عن وضع أأساسات  حمك املادينّي والفرس. ليس من شّكٍ يف أأنّه فرح بعودة شعبه اإ
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ل يف  عادة بناء الهيلك مل يمّت اإ كامل اإ ق.م. )نتيجة خدمة النبيني جحري وزكراي(،   515/ 516الهيلك. ولكّن اإ

 حّّت مسع حبصول هذا.  ول نظن أأن دانيال عاش

مرباطوريته، وقد مات يف مع ق.م.  530ركٍة عام وأأّما فامي يتعلرق بكورش، فقد اس متّر يف توس يع اإ

وقد اكن قد أأّسس الإمرباطورية الفارس ية اجلبّارة اليت ثبّتت ملاكً فارس يًا عىل العرش طيةل املئيت س نة  

 التالية. 

 ق.م.(    64- 331رابعًا. الإمرباطورايت الهيلينية ) 

ق.م. وقد   331-539حمكت الإمرباطورية الفارس ية اجلبّارة الرشق الأدىن القدمي يف الفرتة 

م الإمرباطورية الفارس ية  480حصلت حروب كثرية بني الفرس واليوانن بدءًا من العام  ق.م. )مما أأعاق تقدُّ

ولكّن لك هذا انهتيى بشلٍك اتّم يف  حنو أأورواب(، ولكْن برمغ هذا بقيت فارس القوة العظمى بال منافس.

املمتلئ حيويًة. ُودله الإسكندر الكبري، ابُن فيليب  القرن الرابع قبل امليالد مع ظهور الإسكندر الكبري الشاب

ب عىل يد الفيلسوف أأرسطو. وبعد حتقيقه انتصاراٍت أأّولية عىل  356الثاين املقدوين، عام  ق.م.، وتعملر وّتذر

ّسوس  334( يف شهر أأاير/ مايو من عام Granicusغرانيكوس ) الفرس يف معركة ق.م.، ومعركة اإ

(Issus عام )بدا قدُر الإسكندر بأأن يفتح أأرايض العامل القدمي وحيمكها أأمرًا أأكيدًا وحمتومًا. ق.م 333 ،.

 ( الأمر فيقول: Beitzelيرشح بيزتل )

ق.م.، انطلق الإسكندر   334كشاّبٍ يف العرشين من معره مطالهب بعرش مقدونية عام 

ن من  : فقد قصد فقط يف هممٍة يفوق طموهحا ما حشد لها 35000عىل رأأس جيٍش مكور

الإسكندر أأن يهنيي الإمرباطورية الفارس ية القويّة. وبعد أأن حقّق الإسكندر انتصارًا هزياًل 

ر مقاطعة اكراي ) ل ادلاخل  ( قبل أأن يتّجه اإ Side( ومدينة سايد ) Cariaعىل طروادة، حرر

(. ويف فصل الربيع، انطلق الإسكندر حنو Gordionفصل الش تاء يف غورديون )ليقيض 

(، اليت عربها الرسول بولس لحقًا، Cilician Gatesوب عرب البواابت الكيليكية )اجلن

ق.م.،  333ومن مّث دخل السهول الكيليكية اثنيًة. ويف ترشين الأول/ أأكتوبر من العام 

ّسوس،  اشتبك اجليش ا ملكدوين مع القوات الفارس ية اليت اكنت يقودها داريوس الثالث يف اإ

 املعارك الكتابيّة القدمية حموريًة وأأمهّيّة. ويروي املؤّرخان الالكس يكيان ... يف واحدٍة من أأكرث

( رمبا بيشٍء من Plutarch( وبلواترخ )Diodorus Siculusديودوروس س يكولوس )

م ومنضبط  جنداًي، وكيف أأنّه جبيش 450ر مل يفقد سوى املبالغة، كيف أأن الإسكند ُمنظر

يش الفاريس، وكيف متكّن حّّت من أأرس زوجة من اجل  110.000متكّن من قتل حوايل 

 Barry Beitzel, The Moody Atlas of Bible Landsداريوس وعائلته. )

[1985], 150 .) 

 

ّسوس للجيش املكدوين بقيادة  الإسكندر بأأن جيتاح اجلنوب، فاس تول أأوًل مسح هذا الانتصار يف اإ

ل قلب بالد فارس. ويفعىل مَّص ق.م. )بعد س نتني فقط من معركة  331عام  ، ليصل يف الهناية اإ

ّسوس(، خرج الإسكندر لأجل املواهجة الهنائية مع داريوس الثالث يف ڠاوڠاميال ) (، الواقعة  Gaugamelaاإ

بّسعٍة مدهشٍة، متكّن ل، الواقعة اليوم يف اجلزء الشاميل من العراق. و عىل بعد مسافٍة قصرية من مدينة املوص



 ادلرس الأول: التحضري دلراسة سفر دانيال 26الصفحة 

 

 

يصفه بمنٍر  6: 7ن حمكومًا منُذ فرتٍة طويةل من الفرس. وذلا، ليس جعيبًا أأن دانيال من فتح العامل اذلي اك

اللغة اليواننية(  رسيع عىل ظهره أأربعة أأجنحة! وتمكن أأمهية فتح الإسكندر للعامل يف انتشار التأأثري اليوانين )و 

ل الغرب من الهند. وقد مشل هذا أأرض هيوذا. ل الثّورة  معليًا يف لك الأرايض الواقعة اإ وهذا ما أأّدى اإ

 املاكبية بعد س نواٍت كثرية. 

ل السلطة والس يادة، اكنت رسعة مغادرته مّسح التارخي. فقد مات  وبّسعة وصول الإسكندر اإ

انية والثالثني فقط من معره. ولأنّه مل يكن هل خليفة واحض عىل عرشه، فقد ق.م.، واكن يف الث 323جفأأًة عام 

مرباطوريته. وحبلول عام نشبت ّصاعات عىل ال  ق.م.، انقسمت  301سلطة لالستيالء عىل حمك اإ

مرباطوية الإسكندر، اليت اكنت حّت ذكل الوقت أأكرب الإمرباطورايت اتّساعًا، بني أأربعٍة من قادته:   اإ

 (: وحمك مَّص وأأرض هيوذا Ptolemyوس ). بطلمي1

 (: وحمك فرجيية وحّت أأرايض الإندوس )مبا يف ذكل سوراي واببل( Seleucus. س يلوقوس )2

 (: وحمك ثرايك وبيثينية Lysimachus. ليس اميخوس )3

 (: وحمك مكدونية Cassander. اكساندر )4

ل أأربع مماكل ب ر قيام الإسكندر وانقسام مملكته اإ َم تَيُْس : "8: 8طريقٍة رمزية يف دانيال ُصّوه فتََعظر

ميُ )اليوانن(  املَْعزه  ا اعزَْتر انَْكَّسَ الْقَْرُن الَْعظه ا. َولَمر دًّ ٍة )الإسكندر جه َوًضا َعْنُه َأْربََعُة قُُروٍن ُمْعترََبَ )قادة ، َوَطلََع عه

ه الإسكندر(  َماءه اَلْربَع اَيحه السر َو ره  قوسني(.  ين الرموز بني" )ُأضيفت معاحَنْ

مملكتني هام اململكتان اللتان حمكهام بطلميوس وس يلوقوس. حمكت وفامي خيتّص بهيوذا، اكنت أأمه 

ل أأن متكّن القائد الروماين بومباي من الاستيالء علهيا وجعلها مقاطعة رومانية  سالةل س يلوقوس سوراي اإ

ض املعركة ما بني بطاملة مَّص وس يلوقيو سوراي. ق.م. ومؤسف أأن هيوذا اكنت واقعًة يف وسط أأر  64عام 

)حيث يُشار   11 عن هذا الَّصاع اذلي دار بني البطاملة والس يلوقيني بشلٍك واحضٍ يف سفر دانيال وقد ُأنئب

بيفانوس، املكل الشهري  لهيام مبكل الشامل ومكل اجلنوب(. ومن مضن حاّكم الس يلوقيني أأنطيوخوس الرابع اإ اإ

(.  35-21: 11؛ 26-23: 8؛ 14-9: 8ضيع البارزة واملهمة يف سفر دانيال )انظر دانيال برّشه، وأأحد املوا

ق.م. والإشارات اليت حيتوهيا  164-175وقد حمك أأنطيوخوس سوراي )وأأرض هيوذا( خالل الس نوات 

النبّوة سفر دانيال عنه واحضٌة متامًا، حّّت أأن العلامء النقديني )اذلين مل يكونوا قادرين عىل قبول حّصة 

ل السلطة. )وذلا خيطئون يف الكتابية( يَّّصون عىل أأنّه ل بّد أأن السفر كُ  تهب بعد وصول انطيوخوس اإ

حتديد اترخي كتابة سفر دانيال، حيث يرون أأنّه ُكتهب قبل موت أأنطيوخوس بفرتة قصرية، أأي حول العام 

 ق.م.(  165

ذ جنرس الهيلك والعبادة الهيودية،  ق.م.، معل أأنطيوخوس معاًل حقريًا،167-168يف العامني  اإ

ّدة اذلين قاوموا حماولته بفرض الثقافة الهيلينية عىل أأرض هيوذا. وحني عاد أأنطيوخوس  بشومن مّث اضطهد 

جراءاٍت قصد هبا أأن يرسل رساةل قوية بأأنّه لن يمت  168من محلته الثانية عىل مَّص عام  ق.م.، اخّتذ اإ

د عليه. و لالتسامح مع أأي مترُّ  ابعتبارها تعاطفًا مع مَّص، مل تُفّسر هذه املقاومة للهلننة والسلطة الس يلوقية اإ

ل من مَّص. وذلا، حني وصل  ر اإ لأن املمتّردين مل يكونوا يرجون تلّقي ادلمع والعون يف حركهتم الساعية للتحرُّ
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آلفًا من الهيود، وابع كثري  ين جدًا مهنم عبيدًا أأنطيوخوس أأورشلمي، أأمر هبدم أأسوار املدينة، وقتل أ

ل قدس الأقداس، منّجسًا موقع الهيلك. فصاعدًا(. وابلإ  11: 5ماكبيني 2) ل هذا، فقد دخل اإ  ضافة اإ

ليه فظائعه وبشائعه. ففي شهر اكنون الأول/ ديسمرب من عام  ولكّن هذا مل يكن أأقىص ما وصلت اإ

جبار الهيود عىل جتاوز ما دلهيم من ق.م.، أأصدر أأنطيوخوس مراس ميه الاضطهاديّة اليت فهيا حا 167 ول اإ

 ( بعض أأعامهل العدوانية املسيئة:  McCulloughورشيعة. يصف مأاّكلّو )وصااي 

متام الطقوس الهيودية ) (، ومت تسلمي ساحات الهيلك رمسيًا،  46-45: 1ماكبيني 1مّت منع اإ

 Zeus)ق.م.، لعبادة زيوس أألميبيوس  167يف اخلامس عرش من شهر كسلو من عام 

Olypios اذلي اكن يُدعى يف الآرامية "بعل 2: 6ماكبيني 2؛ 54: 1ماكبيني 1؛ ،)

مشني" )س يد السامء(. يبدو أأن البناء الرئييس للهيلك بقَي سلاميً. وهذا ينطبق عىل مذحب 

(. 44: 4؛ 59: 1ماكبيني 1احملرقة، مع أأنّه يف وقٍت لحق أأقمي فوقه مذحب وثين صغري )

لهيا  أأن هذا املذحب الوثين هو "الرجس اخملّرهب" أأ ويُفرَتض معوماً  و "رجاسة اخلراب" املُشار اإ

 McCullough, The History and(. )31: 11)انظر دانيال  54: 1ماكبيني 1يف 

Literature of the Palestinian Jews, 115) 

قت نَُسخ مل يش متل اضطهاد أأنطيوخوس عىل تدنيس اكمٍل للهيلك واملذحب حفسب، بل وُأحره 

عة اخلتان. وعالوًة عىل ذكل، ُأجربه الهيود عىل أأن حيتفلوا بعيد ميالد للتوراة، وُمنهع حفظ يوم السبت ورشي

هل ديونيسوس ) كرامًا لالإ (. أأقميت Dionysusاملكل لّك شهر، وعىل أأن يشاركوا يف املوكب الاحتفال اإ

ت علهيا اخلنازير واحليواانت الأخر  ّهشني لل مرتفعات ومذاحب ُذحبه تأأكُّد ى يف لك أأرض هيوذا، وعنير املكل ُمفت

 من تنفيذ هذه القرارات وتمتمي هذه الإجراءات. 

اكنت هذه الإجراءات املسيئة اليت أأمر هبا أأنطيوخوس ادلافع وراء اش تعال الثورة املاكبية، واليت 

ق.م.، حيث مّت  164لهناية يف عام نقرأأ عهنا يف سفري املاكبينّي الأول والثاين. وقد جنحت هذه الثورة يف ا

عادة تكريسه. وحول هذه الفرتة، مات أأنطيوخوس يف حاةٍل من اجلنون. ولكّن  تطهري الهيلك الهيودي واإ

ذ يف عام  ل قلياًل، اإ ق.م.، قاد القائد الروماين بومباي جيوش  64الراحة املؤقّتة من احلمك الس يلويق مل تدم اإ

خضاع سوراي وأأرض هي ول الإمرباطورية وذا )اليت اكن الرومان يدعوهنا فلسطني(. وبوصروما هبدف اإ

َيَواٍن َرابعٍ َهائهل  الرومانية، يكون وحش دانيال الرابع قد أأىت: " َ َذا حبه
ِ
بَْعَد هَذا ُكْنُت َأَرى يفه ُرَؤى اللرْيله َوا

رَيٌة. َألَكَ  يٍد َكبه ْن َحده نَاٌن مه ا، َوهَلُ َأس ْ دًّ يٍد جه ّيٍ َوَشده َ بهرهْجلَْيهه َوقَوه  (. 7: 7)دانيال  " َوََسََق َوَداَس الَْبايقه

 م(    476  - ق.م.    64خامسًا. الإمرباطورية الرومانية ) 

ق.م.، فقد اكن بومباي هو  64مع أأّن روما اكنت قد ظهرت عىل مّسح أأحداث العامل قبل العام 

احلمك الروماين وتأأثريها عىل مناطق ق.م.، مما شلّك بدء  63-64من فتح سوراي وأأرض هيوذا يف الفرتة 

م، ويف وسط  476املتوسط. واس متّر حمك روما مّدًة زادت عىل امخلس مئة س نة حّّت العام رشق البحر 

 حمك هذه الإمرباطورية، اكن املس يا س يأأيت. 

ةل وشامةل عن الإمرباطورية الرومانية، ولكّن مثّة أأمور  ليس دلينا مساحة اكفية ملناقشٍة مطور

لهيا هنا. بعد فتح بومباي لسوراي عام  ق.م.، خلع مكل سوراي وجعلها مقاطعة  64تس تحق أأن نشري اإ
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سوراي )اليت اكنت -ويليه ق.م. ليثبّهت س يادة روما عىل فينيقية ومنطقة ك 63ومانية، مث انتقل جنواًب يف عام ر 

ت فرقٌة الفريس ينّي بيامن تشمل هيوذا(. ويف ذكل الوقت، اكنت تش تعل حرٌب أأهلية يف هيوذا، حيث دمع

ي اكن يقوده هرياكنوس الثاين دمعت الأخرى الصدوقيني. واختار بومباي أأن يدمع فريق الفريس يني اذل

ة قد عينته ملاكً أأيضًا(. حاّصت جيوش بومباي )رئيس الكهنة الهيودي اذلي اكنت أأمه أأليكس ندرا سالوم

املدينة بيدمه. ويف هذه العملية، مات حوايل الثين  وهرياكنوس الثاين أأورشلمي، وبعد ثالثة شهور سقطت

ل الهيلك، ليأأمر بعدها بتطهري الهيلك ورّد مركز رئيس عرش أألفًا من الهيود. وقد دخل بومباي نفس ه اإ

ل هرياكنوس الث  (.  Josephus, Antiquities of the Jews, 14.4اين )الكهنة اإ

ل صّفه بو  ل اجلنوب مباي وهرياكنوس الثاين. )اكنت أأدومية منطانضّم أأدويمٌّ امسه أأنتيباتر اإ قة تقع اإ

 49الرشيق من هيوذا، ما بني البحر امليت وخليج العقبة، واليت اكنت يف السابق أأرض الأدومينّي(. ويف عام 

ل مَّص. ق.م.، اش تعل ت حرٌب أأهلية بني بومباي ويوليوس قيَّص قادت الك الرجلني يف الهناية للمجيء اإ

ذ ومع أأّن  بومباي اكن قد اغتيل قبل فرتٍة قصرية، فقد دخل القيَّص بعد ذكل يف نزاعات داخلية يف مَّص. واإ

ل جانب لكيوبرتا ضد أأخهيا بطلميوس الثامن، أأوشك أأن يهنزم ويُقتَل  يف الإسكندرية عام اصطّف القيَّص اإ

وُأعطي صالحيات أأن جيمع  ق.م. ولكْن أأسعف أأنتيباتر الأول القيَّص، وذلا عنُّيه أأّول واٍل لهيوذا، 47

ض  44الرضائب. ومع أأن يوليوس قيَّص اغتيل لحقًا يف عام  ق.م.،  43أأنتيباتر للتسممي عام ق.م.، وتعرر

يقها هيّأأت مّسح أأحداث القرن امليالدي الأول يف هيوذا  فاإن املاكنة الس ياس يّة اليت متكّن أأنتيباتر من حتق 

 )اليت دعاها الرومان فلسطني(. 

ل روما. وحبسب نتيبات اكن لأ  ر الأول ابٌن امسه هريودس، اذلي عقب اغتيال أأبيه ذهب اإ

ب هريودس "مكَل الهيود" من جملس الش يوخ الروماين عام  ل  39يوس يفوس، انُتخه ق.م. وعند عودته اإ

، تزّوج مرمينة، الأمرية احلشمونية )حيث رجا من خالل هذا الزواج أأن يعطي رشعيًة ملطالبته  فلسطني

ق.م.، متكرن  36لعرش(. وقد نشب يف فلسطني نزاٌع عىل السلطة دام ثالث س نوات، ولكْن يف عام اب

 "هريودس هريودس من الاستيالء عىل أأورشلمي وفتحها، ومن مثر تثبيت سلطته. ويعرفه التارخي ابمس

ل قتل الطفل يسوع يف بيت حلم )مّّت  ير اذلي سعى اإ اش هتر هريودس (. وقد 2الكبري"، الطاغية الرّشّ

وتوس يعه. ولأن هريودس مات  مبشاريع البناء الكثرية اليت أأقاهما، واليت اكن أأبرزها ترممي مجمع هيلك أأورشلمي

ق.م. وأأحد أأولد هريودس  3 -2ُودله عام ق.م.، فاإن معظم العلامء يس تنتجون أأن الرّب يسوع  1عام 

، قتل يف وقٍت لحق يوحنا املعمدان، وشارك يف الكبري، وهو هريودس أأنتيباس )رئيس ربع اجلليل وبريية(

ع بيالطس البنطي، الوايل الروماين عىل الهيودية. ونتيجة لقرارهام، ُصلهب التحقيق مع الرب يسوع وحمامكته م

: "وبعد اثنني وس تني أأس بوعًا يُقَطع املس يح )املس يّا( 26: 9 هبذا لكامت دانيال م.، ممتاّمً  33يسوع عام 

 وليس هل."
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وبعد ثالثة عقود، اثر الهيود عىل حمتيّل أأرضهم الرومان يف احلرب الهيودية الرومانية الأول، اليت  

ل تدمري أأورشلمي والهيلك  73- 66اش تعلت عرب الس نوات  م.،  70الهيودي عام م. وقد أأّدت هذه احلرب اإ

ّهامن أأيضًا لكامت دانيال  آٍت خيرهب امل26: 9وهام حداثن يمت دينة والقدس، وانهتاؤه بغامرٍة، : "وشعُب رئيس أ

َرٌب قُيض هبا." فقد متكّنت روما من َسق ل الهنر حرٌب وخه آلف،  واإ د الهيودّي َسقًا اتّمًا، حيُث قُتهل أ المترُّ

آلف عبيدًا. َ أ  وُصرّيه

آخر حصل اثنيًة عام  دًا هيوداًي أ  م.، وهو يُعَرف ابمس ثورة 136- 132ولكن الالفت للنظر أأّن مترُّ

وخبا. يف هذه الانتفاضة  ر كاب

آمن كثريون من الهيود بأأن  أ

رجاًل يُعَرف ابمس مسعان ابر 

كوخبا اكن املس يا الهيودي. 

ولكّن الرومان أأمخدوا الثورة 

ان  بوحش ية مّرة أأخرى. وخُيربه

خ الروماين اكس يوس ديو  املؤّره

(Cassius Dio أأن )

من الهيود قُتهلوا،   580.000

نة صر وأأن مخسني مدينة ُمح 

مت.  985و قرية قد ُهده

ل "أأيليا اكبيتولينا" ) وا امس أأورشلمي اإ ، Aelia CApitolinaوالأمر الأكرث أأمهيّة هنا هو أأن الرومان غرير

هل جوبيرت يف املوقع اذلي اكن يف السابق موقع الهيلك، ومنعوا الهيود  يلياء(، ونصبوا متثاًل لالإ وتُعَرف ابلعربية ابإ

ل خارج املنطقة أأو بيعوا عبيدًا. وقد س بق أأن أأنبأأ  ظم ومعمن دخول أأورشلمي،  املتبقني من الهيود س بومه اإ

ل أأن هذه 24-20: 21م. )انظر لوقا  70الرّب يسوع نفسه بدمار أأورشلمي اذلي حصل عام  (، وأأشار اإ

 

م.، ويه تُظههر تيطس بصفته  79قطعة ادلينار النقدية، وتعود للعام 

( أأي "اجمليد الروماين"، Roman Augustusأأغسطس الروماين" )"

 وعىل اخللف ممتّرهد هيودي جُيرَب عىل الاستسالم.
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ل مجيع الأمم، وتك ل طرد الهيود من الأرض: "ويقعون بفم الس يف، ويُس َبون اإ ون الثورات س تقود اإ

(. ومع أأن الإمرباطورية الرومانية اهنارت 24: 21شلمي مدوسة من الأم، حّت تمكرل أأزمنة الأمم" )لوقا أأور

 م.، فقد اس متر س يب الهيود الطويل من أأرض هيوذا حّت احلارض.  476يف الهناية عام 

صًا للحقبات التارخيية الرئيس ية والإمرباطورايت اليت  م ُملخر تداولت عىل حمك واجلدول التايل يقّده

 الرشق الأدىن وذات الصةل بسفر دانيال: 
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 6السؤال  

ل بني التوارخي التالية واحلدث التارخيي املرتبط هبا:   صه

 احلدث التارخيي  التارخي 

 ق.م.   605

 ق.م.   612

 ق.م.   586

 ق.م.   550

 يني ابل تدمري أأورشلمي والهيلك الهيودي عىل يد الب

 لعظمي، مكل مادي وفارس فتح اببل عىل يد كورش ا

 سقوط مدينة نينوى الأشورية بيد البابليني واملادينّي 

ل اببل الأول حصار نبوخذنَّص   لأورشلمي وس يب دانيال اإ

 

 7السؤال  

م حقيقة تنطبق عىل كورش الكبري؟   أأي من اجلَُمل التالية ل تقّده

 ق.م.  550وّحد جيوش املادينّي والفرس عام  .أأ 

هناء الإمرباطورية الأشورية.   أأّدىهزمت نينوى، مما قاد اجليوش اليت  .ب ل اإ  اإ

 ق.م.  539فتح مدينة اببل عام  .ج

ل أأرض هيوذا.  ق.م. مرسومًا يسمح فيه للهيود ابلعودة  538أأصدر يف عام  .د  اإ

شعياء  .ه شعياء النيب عن دور كورش يف التارخي )اإ  (.  4-1: 45؛ 28: 44تنبأأ اإ

 

 8السؤال  

م حقيقة تنطبق عىل الإ أأي من اجلَُمل التالية ل   سكندر الكبري؟ تقّده

 ق.م. لالستيالء عىل أأرايض الإمرباطورية الفارس ية.   334انطلق من مقدونية عام  .أأ 

 ق.م.   331عام  ڠاوڠاميالهزم داريوس الثالث يف معركة  .ب

 ني، عنير ابنه، فيليب املقدوين، ليحمك خلفًا هل. عحني مات الإسكندر يف سن الثامنة والأرب .ج

 الأجنحة الأربعة.  برمز المنر ذي 6: 7الإسكندر يف دانيال  َصفيُو  .د

ل انقسام مملكته بني أأربعة من قادته.  .ه  بعد موت الإسكندر، نشب ّصاع عىل السلطة أأدى اإ

 9السؤال  

مرباطورية الإسكندر اكان: بطلميوس، اذلي  سوراي واببل،  حمكاثنان من القادة الذلين اس تولوا عىل أأجزاء من اإ

 صواب أأم خطأأ؟ قوس، اذلي أأخذ مَّص. وس يلو 
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   10السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )؟ حصيحةأأي من اجلَُمل التالية 

بيفانوساكن أأنطيوخوس الرابع  .أأ  س يلويق احلقري اذلي فظائعه وبشائعه اليت ارتكهبا حبق هيوذا )مبا يف هو املكل ال  اإ

حراق نسخ من لكمة هللا( ل الثورة املاكبية املوصوفة يف سفري املاكبيني  ذكل تدنيس الهيلك واإ هو من دفع اإ

 الأول والثاين. 

بيفانوسابع ق.م.، مهنيًا هبذا جنون أأنطيوخوس الر  167فتح القائد الروماين بومباي سوراي عام  .ب  . اإ

ا يف س يطرته عىل هيوذ ضمتكّن هريودس الكبري، بعد تعيني جملس الش يوخ الروماين هل ملاكً للهيود، من فر  .ج

 ق.م.  36العام 

ر الرومان أأورشلمي والهيلك عام  .د دانيال  م. تمتاميً للنبوة الواردة يف 70خالل احلرب الهيودية الرومانية الأول، دمر

9 :26  . 

 

 قراءة لتكوين نظرة عاّمة وشامةل  ثالث:  وع ال املوض 

متام قراءة عاّمة للس فر. يف هذه املرحةل من ادلراسة، هدفك هو أأن  اخلطوة التالية يف حتضريان دلراسة سفر دانيال يه اإ

حبيث نفسك عليك أأن تضبط الانشغال بتفاصيل السفر. احدة )أأو جلس تني(، من دون تقرأأ سفر دانيال يف جلسٍة و 

ل الهناية. يف هذه املرحةل، ليس هدفك أأن تفهم لك التفاصيل، بل أأن تصري عىل  تكون قراءتك قراءًة فقط من البداية اإ

مّة ابلسفر. مفا ترجوه من هذه القراءة هو أأن تفهم اخلطوط العريضة اليت يدور السفر حولها. ل تتوقع أأن تفهم معرفة عا

اّمة هذه. وعليك أأل تتوقرف يف قراءتك من أأجل أأن حتاول تفسري التفاصيل. والوضع يف قراءتك الع الكثري من التفاصيل

لأقّل مرتني، ولكْن ابس تخدام ترمجتني خمتلفتني يف لك مّرة تقرأأ فهيا المنوذيج هو أأن تقرأأ السفر هبذه الطريقة عىل ا

 السفر. 

 

 واجب 

ض للمقاطعة. بدءًا من الأحصاح الأول، حاول أأن جتد ماكاًن هادئًا لتقرأأ سفر دانيال يف جلسٍة واح دٍة من دون أأن تتعرر

معلوماٍت ُمعينة يف مصادر أأخرى، فأأنت  حث عناقرأأ السفر بشلٍك اكمل حّت هنايته. ل تتوقرف لتتأأمل ابلسفر أأو لتب

ن نظرة عاّمة بشأأنه. الّراحج أأن بعض الأحصاحات )خاّصًة دان  ( لن تكون 11يال تقرأأ السفر ليصري مأألوفًا دليك ولتكّوه

اطلب من مفهومًة كل يف املّرة الأول اليت تقرأأها هبا. ل بأأس يف هذا. قبل أأن تبدأأ القراءة، اقضه دقيقًة يف الصالة، و 

ل بعد أأن تكون أأمتمت هذه القراءة.  م يف دراس تك اإ  الرب أأن يضع يف ذهنك بعض ادلروس املهمة من الّسفر. ل تتقدر

جيابيات  حدى اإ متاماإ راءة عامة للسفر قبل دراسة تفاصيهل يه أأن هذه القراءة متكّنك من رؤية وحدة السفر. فقد ُكتهبت  ق اإ

س بقص د واحٍد عند اكتهبا، وذلا، فاإن للسفر كلّك قّصة موحردة ورساةل موّحدة. ويف معظم معظم أأسفار الكتاب املُقدر

 نية الأدبية للسفر. ميكن رؤية الب  احلالت، من خالل املالحظة احلريصة وادلقيقة،
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   11السؤال  

ل ما بني الأحصاح/ الأحصاحات عىل الميني وامجلل اليت تصف الأحصاح/ الأحصاحات.   صه

 امجلل الوصفية   حصاحات الأحصاح/ الأ 

 1دانيال 

   6-2دانيال 

   12-7دانيال 

 رؤى ملس تقبل الأمم ُمعطاة دلانيال 

 لوضع دانيال الفريد يف الس يب البابيل  الإطار التارخيي

 يف حياة دانيال  قصص من البالط امللك

 

   12السؤال  

مَت عن هللا وعن الطريقة اليت ر دانيال، ماذا تعلر الّسيعة والعامة لسف تكافتح دفرت احلياة اخلاّص بك. يف ضوء قراء

 مالحظات.  ياة النّاس؟ اكتب عىل الأقل ثالثيعمل هبا يف ح 

ان املادة اليت خيتار اكتب السفر أأن يوردها  س موضوع رئييس واحد ومقصد هممين واحد يفّّسه ملعظم أأسفار الكتاب املُقدر

ل املوضوع الرئييس. وحتديد  موضوعني فرعيني أأو الكتايب أأن حيتوي عىل يكتب. ميكن للسفر فامي أأكرث أأيضًا ابلإضافة اإ

 املواضيع الفرعية خطوة حتضريية هممة لفهم املوضوع والقصد الرئيس يني والعاّمني للسفر. 

 

 13السؤال  

 ت الصحيحة(لك الإجااباخرت )يف سفر دانيال؟  ت موضوعات فرعية ممكنةأأي مما ييل ليس

 ة للرب يف الاضطهاداتانثبات يف الأمصالة وال أأمهية ال .أأ 

قامة نظام اذلابحئ  .ب عادة اإ عادة بناء الهيلك واإ  تصممي الشعب الهيودي عىل اإ

متام مقاصده  .ج  س يادة هللا عىل الأمم غري الهيوديّة واحلاّكم غري الهيود لضامن اإ

 سحر خيتّص بعبادة الأواثن وال  فاميتوبة الأمة الهيودية  .د

 ة املس يانية املس تقبلية ابلرمغ من عداوة ومقاومة احلاّكم الأرضيني الرئيس يني والأكيد للمملك التأأسيس احملتوم .ه

 

شارات زمنية يف دانيال  ّن مثّة اإ القارئ يف فهم ما اكن  تساعد 12-7مع أأّن سفر دانيال ل يتبع ترتيبًا زمنيًا ابلرضورة، فاإ

عالن جلزمنية مصاحبة للّك ر دانيال يفعهل. وهذه الإشارات ا  ديد يُعطى دلانيال. ؤاي جديدة أأو اإ
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   14السؤال  

ل دانيال  ل ما بني 12-7بنظرك اإ شارات زمنية يف هذه الأحصاحات. صه ، يُفرتض بك أأن تكون قادرًا عىل رؤية أأربع اإ

 .  صحيحةشاهد الآية/ الآايت والإشارة التارخيية ال 

 الإشارة التارخيية   املرجع الكتايب 

 2-1: 7دانيال 

  1: 8نيال اد

   21- 20، 1: 9دانيال 

 

   1: 10دانيال 

 خالل الس نة الأول من حمك كورش مكل فارس

 خالل الس نة الأول من حمك بيلشاّّص، مكل اببل

ب ملاكً عىل  خالل الس نة الأول من حمك داريوس )اذلي ينحدر من املاديني(، اذلي نُّصه

 اببل 

 اببل الس نة الثالثة من حمك بيلشاّّص، مكل خالل 

 

عالن ُمعطى دلانيال. 1: 10رمبا تكون قد لحظَت أأنّه بعد دانيال  د اترخي رؤاي أأو اإ شارة زمنية حتّده ، ليست دلينا أأية اإ

. ماذا تالحظ؟ الأحصاحات الثالثة الأخرية يف سفر دانيال تشلّكه رؤاي 6- 5: 12مع دانيال  5: 10ولكن قارن دانيال 

 لإشارة الزمنية لهذه الرؤاي الطويةل والأخرية. ا 1: 10 طويةل واحدة، حيث ميثّهل دانيال

من قراءة سفر دانيال قراءة عامة رسيعة هو الاس تخدام الكثري للرموز يف السفر. ليس  مثّة أأمٌر يتّضح بشلٍك جيّد

س، فالرموز أأسلوب أأديب حصيح للتواصل،  ن والهدف ماس تخدام الرمور أأمرًا يتعارض مع التفسري احلريف للكتاب املُقدر

م يف الرمز.   اس تخدامه هو تأأكيد املعىن احلريف املُقدر

 

   15السؤال  

ل ما بني لك رمٍز مما ييل والأحصاح اذلي يُوَجد فيه الرمز.    صه

 الرمز  الأحصاح 

  2دانيال 

  4دانيال 

  5دانيال 

  7دانيال 

 8دانيال 

 تيس هل قرن معترب/ ابرز بني عينيه 

ل   السامء جشرة كبرية تصل فروعها اإ

 حيوان يش به ادلب يف مفه ثالثة أأضالع 

 نقش ابللكامت "منا منا تقيل وفرسني"

 متثال رأأسه من ذهب 
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 معل ُمخّطط للّسفر  وع الرابع: املوض 

أأحد الأمور املفيدة جدًا اليت ميكن أأن تعملها فتساعدك يف فهم أأي سفٍر يف الكتاب املُقدس هو أأن تعمل "مسحًا 

حدى ا خلطوات لعمل مسٍح للسفر يه بعمل خمطط للسفر. من شأأن معل خمطط لاكمل السفر عىل صفحة للسفر". واإ

ر خمّطط  القة الأحصاحات بعضهاواحدة أأن يساعدك يف رؤية تسلسل السفر وع ببعض. وبعمل هذا، ميكنك تصوُّ

 الاكتب للسفر، وهو أأمٌر من شأأنه أأن يساعدك يف رؤية موضوع ومقصد السفر الرئيس يني. 

 

 جب ا و 

أأنت الآن جاهز لعمل خمططك اخلاّص لسفر دانيال. وملساعدتك يف بدء هذا العمل، ميكنك أأن تس تخدم الإطار 

دك به بعد التعلاميت. ط  الأسايس اذلي نزّوه نعطيك بعض اخلطوط الرئيس ية ملساعدتك يف البدء. اجعل هذا املُخطر

أأو عىل ورقة منفصةل، مع التعديل يف أأجحام أأقسام  ُمخّططك الشخيص من خالل نسخه يف دفرت احلياة اخلاّص بك،

ق ابلأحصاحات يتعلر  فاميم كل بعض املساعدة الإضافية رؤيتك لتنظمي الاكتب حملتوايت السفر. نقّده  حسباملُخطط 

ي الثالثة الأخرية من السفر )فبعض النّاس يرون هذه الأحصاحات أأكرث صعوبة للفهم من غريها(. عليك أأن حتاول أأن تعط

 عنوااًن للّك أأحصاح أأو قسٍم رئييس يف الّسفر. 

ل خمططك، ف أأية تعليقات أأو تفاصيل أأخرى، حس امب ترغب، يف املساحة املتبقية. وقبل البدء يف معيميكنك أأن تض 

ط دك هبذا اخملطط بعد اإ ل منوذج ُمخطط عزرا لرتى مثاًل عىل ما قد يبدو خمّططًا جيدًا للسفر )ونزّوه ار عليك أأن تنظر اإ

بداعك  ه لسفر دانيال هو ُمخّططك أأنت، وميكنك أأن تس تخدم اإ دُّ ص دلانيال(. ولكّن املُخطط اذلي تُعه املُخطط املُخصر

عداده. وهمارتك الشخصيّة يف الشخيص   اإ

ع ل ُمخطط السفر اذلي مّت اإ طك لسفر دانيال، ميكنك النظر اإ عداد ُمخطر اده لهذا املساق، واملوجود دحني تنهتيي من اإ

عداد ُمخّططك. هناية هذا الكتاب. ل تنظر اإ  يف ل بعد أأن تنهتيي من اإ  ل هذا اخملطط اإ

 

، ُكتهب  7وحّّت هناية الأحصاح  4: 2بدءًا من دانيال ]أأفاكر مفيدة: ُكتهب الأحصاح الأول من سفر دانيال ابلعربية. و 

"أأحصاحًا مفصليًّا" يف  7ثريون من العلامء الأحصاح ابللغة العربية. يعترب ك  12-8ابللغة الآرامية، بيامن ُكتهبت الأحصاحات 

كذكل التوازايت رامية، و )اللغة املُس تخدمة يه الآ  6-2حات رتبط هذا الأحصاح ابلأحصاالسفر. مفن بعض النوايح، ي

ن الأحصاح 2و 7والتشاهبات الكثرية بني الأحصاحني  ل مجموع 7(. ولكن من انحية أأخرى، ميكن القول اإ   ةينمتي اإ

 الرؤاي الأول مضن مجموعة من الرؤى اليت ُأعطيت دلانيال([.   حيتوي عىل 7)حيث الأحصاح  12-8احات حصالأ 
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اذلايت لدلرس الأول الاختبار  38الصفحة   

 

 

   الاختبار اذلايت لدلرس الأول 

 1السؤال  

الرأأي التقليدي بشأأن اترخي كتابة سفر دانيال وهوية اكتبه هو أأن السفر ُكتهب بيد رجل هيودّي امسه دانيال تقدل 

  صواب أأم خطأأ؟ية عديدة يف حمك البابليني والفرس خالل القرن السادس قبل امليالد؟ مناصب س ياس  

 2السؤال  

ل أأنطيوخوس الرابع  بيفانوسيف ضوء الإشارات الواحضة اإ ، ما هو التارخي اذلي يعطيه العلامء النقديون 11يف دانيال  اإ

 عادًة لكتابة سفر دانيال؟ 

 ق.م.   605 .أأ 

 ق.م.   538 .ب

 ق.م.   331 .ج

 ق.م.   165 .د

 3السؤال  

ليه ترد ابس تخدام مضري املتلكم يف الأحصاحات اإ حيامن يُشار  نّه عادًة ما يُشار اإ ، وبضمري 6-1ل دانيال يف سفر دانيال، فاإ

  صواب أأم خطأأ؟. 12-7الغائب يف الأحصاحات 

   4السؤال  

ول قبل امليالد، يف القرنني الثاين والأ  تتهبمبقارنة اللغة الأصلية لسفر دانيال مع لغة الواثئق الأخرى اليت يُعَرف بأأهّنا كُ 

مثل سفر التكوين الأبوكريفي يف الآرامية وسفر يشوع بن سرياخ يف العربية، ميكننا أأن نس تنتج أأن لغة سفر دانيال تظههر 

  صواب أأم خطأأ؟ أأّن السفر ُكتهب يف اترخي أأبكر جدًا من القرن الثاين قبل امليالد. 

 5السؤال  

نّ  1: 1ال حقيقة أأن داني َّّص الأول لأورشلمي قد حصل يف الس نة الثالثة لهيوايقمي مبقابل ما يقوهل حصار نبوخذن  يقول اإ

آخر عىل عدم ادلقة التارخيية يف سفر دانيال )مما يؤّكهد أأن اكتب  رميا بأأن هذا حصل يف الس نة الرابعة لهيوايقمي دليل أ اإ

  ؟صواب أأم خطأأ دس قبل امليالد(. السفر احلقيقي عاش بعد فرتٍة طويةل من القرن السا

 6السؤال  

 أأي من التوارخي التالية ليس حصيحًا؟ 

 سقوط مدينة نينوى الأشورية بيد البابليني واملادينّي  -ق.م.  612 .أأ 

ل اببل  -ق.م.  605 .ب  حصار نبوخذنَّّص الأول لأورشلمي، وس يب دانيال اإ

 يني دمار أأورشلمي والهيلك الهيودي عىل يد البابل  -ق.م.  586 .ج

 يد كورش الكبري، مكل املاديني والفرس  فتح اببل عىل -ق.م.  550 .د
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   7السؤال  

 أأي من التَّصحيات التالية بشأأن كورش الكبري ليس حصيحًا؟ 

 ق.م.  550وحرد جيوش املاديني والفرس عام  .أأ 

هناء الإمرباطورية الأشورية.  أأّدىقاد اجليوش اليت هزمت نينوى وفتحهتا، مما  .ب ل اإ  اإ

 ق.م.  539بل عام ينة ابفتح مد .ج

ل أأرض هيوذا عام  .د  ق.م.   538أأصدر أأمرًا يسمح مبقتضاه للهيود بأأن يرجعوا اإ

شعياء  .ه شعياء النيب بدور كورش يف التارخي )اإ  (.  4- 1: 45؛ 28:  44س بق أأن أأنبأأ اإ

   8السؤال  

 أأي من التَّصحيات التالية بشأأن الإسكندر الكبري ليس حصيحًا؟ 

 لك أأرايض الإمرباطورية الفارس ية.  ق.م. لالستيالء عىل   334انطلق من مكدونية عام  .أأ 

 ق.م.  331عام  ڠاوڠاميالهزم املكل الفاريس داريوس الثالث يف معركة  .ب

ل أأنطيوخوس الرابع  .ج بيفانوسبعد موته، انتقل ُملكه اإ  . اإ

 برمز المنر ذي الأجنحة الأربعة.  6: 7يُوَصف يف دانيال  .د

   9السؤال  

مرباطورية الإسكندر هام بطلميوس )اذلي ين اس تولوا عىل أأجزااثنان من القادة اذل مَّص(، وس يلوقوس  حمكء من اإ

  صواب أأم خطأأ؟عىل سوراي واببل(.  حمك)اذلي 

 10السؤال  

 ثّل موضوعًا فرعيًا يف سفر دانيال؟ مي اقرأأ القامئة التالية. أأي من التايل ل 

ل أأرض هيوذا ويعيدني يف اببل عىل أأن يعودتشجيع دانيال للهيود املس بي .أأ   وا بناء الهيلك  وا اإ

 أأمهية الصالة والثبات يف الأمانة للرب يف الاضطهادات  .ب

متام مقاصده  .ج  س يادة هللا عىل الأمم غري الهيوديّة واحلاّكم غري الهيود لضامن اإ

 ني الرئيس يني ومقاومة احلاّكم الأرضيالتأأسيس احملتوم والأكيد للمملكة املس يانية املس تقبلية ابلرمغ من عداوة  .د



جاابت الاختبار اذلايت لدلرس الأول 40الصفحة   اإ

 

 

جاابت أأس ئةل ادلرس    الأول اإ

 صواب  :  1السؤال  

 دانيال ج.  2السؤال  

   3السؤال  

ل القرون الأخرية قبل امليالد، ولكّن لغهتا الآرامية خمتلفة  .ب يُعَرف بأأن هذه الوثيقة، املكتوبة يف اللغة الآرامية، تعود اإ

ل أأن لغة دانيال الآراميةوهذا يشعن لغة دانيال،  ل فرتٍة سابقة جدًا من ري اإ  القرن الثاين قبل امليالد.  تعود اإ

   4السؤال  

بشلٍك ملحوظ  غته العربية خمتلفةل ف سفر يشوع بن سرياخ، اذلي ُكتهب يف الأصل بعربية القرن الثاين قبل امليالد،  .د

 فرتٍة زمنية طويةل. قبل القرن الثاين قبل امليالد بُكتهب عن عربية دانيال، وهذا دليل عىل أأن سفر دانيال 

 : صواب   5السؤال  

   6السؤال  

 احلدث التارخيي  التارخي 

 ق.م.   605

 ق.م.   612

 ق.م.   586

 ق.م.   550

ل اببل   حصار نبوخذنَّص الأول لأورشلمي وس يب دانيال اإ

 سقوط مدينة نينوى الأشورية بيد البابليني واملادينّي 

 لبيني تدمري أأورشلمي والهيلك الهيودي عىل يد الباب 

 فتح اببل عىل يد كورش العظمي، مكل مادي وفارس

   7السؤال  

هناء الإمرباطورية الأشورية.  أأّدىقاد اجليوش اليت هزمت نينوى، مما  .ب ل اإ  اإ

   8السؤال  

 عني، عنير ابنه، فيليب املقدوين، ليحمك خلفًا هل. بحني مات الإسكندر يف سن الثامنة والأر  .ج

 : خطأأ 9السؤال  

   10  السؤال 

بيفانوساكن أأنطيوخوس الرابع  .أأ  هيوذا )مبا يف ذكل هو املكل الس يلويق احلقري اذلي فظائعه وبشائعه اليت ارتكهبا حبق  اإ

ل الثورة املاكبية املوصوفة يف سفري املاكبيني الأول والثاين.  حراق نسخ من لكمة هللا( هو من دفع اإ  تدنيس الهيلك واإ

س يطرته عىل هيوذا يف العام  الروماين هل ملاكً للهيود، من فرضتعيني جملس الش يوخ متكّن هريودس الكبري، بعد  .ج

 ق.م.  36



جاابت أأس ئةل ادلرس الأول  اإ

 

 41الصفحة 

 

ر الرومان أأورشلمي والهيلك عام  .د م. تمتاميً للنبوة الواردة يف يف دانيال  70خالل احلرب الهيودية الرومانية الأول، دمر

9 :26  . 

   11السؤال  

 امجلل الوصفية   الأحصاح/ الأحصاحات 

 1دانيال 

   6-2دانيال 

   12-7دانيال 

 الإطار التارخيي لوضع دانيال الفريد يف الس يب البابيل 

 يف حياة دانيال  ط امللكقصص من البال

 رؤى ملس تقبل الأمم ُمعطاة دلانيال 

جابتك اخلاّصة :  12السؤال    اإ

   13السؤال  

قامة نظا .ب عادة اإ عادة بناء الهيلك واإ  م اذلابحئ تصممي الشعب الهيودي عىل اإ

 خيتّص بعبادة الأواثن والسحر فاميتوبة الأمة الهيودية  .د

   14السؤال  

 الإشارة التارخيية   املرجع الكتايب 

 2-1: 7دانيال 

  1: 8دانيال 

   21- 20، 1: 9دانيال 

 

   1: 10دانيال 

 ن حمك بيلشاّّص، مكل اببلخالل الس نة الأول م

 كل اببل خالل الس نة الثالثة من حمك بيلشاّّص، م

ب ملاكً عىل  خالل الس نة الأول من حمك داريوس )اذلي ينحدر من املاديني(، اذلي نُّصه

 اببل 

 خالل الس نة الأول من حمك كورش مكل فارس

   15السؤال  

 الرمز  الأحصاح 

  2دانيال 

  4دانيال 

  5دانيال 

  7دانيال 

 8دانيال 

 متثال رأأسه من ذهب 

ل ا  لسامء جشرة كبرية تصل فروعها اإ

 نقش ابللكامت "منا منا تقيل وفرسني"

 حيوان يش به ادلب يف مفه ثالثة أأضالع 

 تيس هل قرن معترب/ ابرز بني عينيه 



جاابت الاختبار اذلايت لدلرس الأول 42الصفحة   اإ

 

 

جاابت    الاختبار اذلايت لدلرس الأول اإ

 : صواب 1السؤال  

 2السؤال  

 ق.م.  165 .د

 : خطأأ 3السؤال  

 : صواب  4السؤال  

 : خطأأ 5السؤال  

 6السؤال  

 الكبري، مكل املاديني والفرس  اببل عىل يد كورشفتح  -ق.م.  539 .د

   7السؤال  

هناء الإمرباطورية الأشورية.  ىأأدّ قاد اجليوش اليت هزمت نينوى وفتحهتا، مما  .ب ل اإ  اإ

   8السؤال  

ل أأنطيوخوس الرابع  .ج بيفانوسبعد موته، انتقل ُملكه اإ  . اإ

 : صواب 9السؤال  

 10السؤال  

ل أأرض هيوذا ويعيدوا بناء الهيلك بيّ تشجيع دانيال للهيود املس   .أأ   ني يف اببل عىل أأن يعودوا اإ



(21-1: 1)دانيال ادلرس الثاين: الإطار التارخيي اخلاّص ابلبالط امللك يف اببل   

 

 43الصفحة 

 

 الإطار التارخيي اخلاّص ابلبالط امللك س الثاين:  ادلر 

 ( 21- 1:  1)دانيال    بليف اب 

 ُمقّدمة ادلرس 

لسفر، نرى سنبدأأ يف ادلرس الثاين دراسًة نظاميًة لسفر دانيال بدءًا ابلأحصاح الأول. يف هذا الأحصاح الافتتايح من ا

ل البالطات امل  ذوا قّسًا من أأورشلمي اإ اكن سيمّت  حيث لكية. أأن دانيال وعددًا من الش باب العربانيني الآخرين قد ُأخه

عدادمه للخدمة يف ادلوائر والأعامل ا حلكومية. حاول أأن تضع نفسك ماكن دانيال. هو شاب رباّم يف اخلامسة عرشة من اإ

ل مدينٍة غريبًة حيث خضع لتدريٍب وثينّ معره، انفصل عن وادليه وأأقرابئ َذ قّسًا اإ عىل اخلدمة املس تقبلية يف  ه، وُأخه

 فاميمدينًة تقع عىل هنر الفرات احلكومة البابلية. اكنت اببل 

حدى أأمّه مدنيُعَرف اليوم جب   العامل نوب العراق. وقد اكنت اإ

نة وعظمية، وفهيا   يف تكل الأايم. اكنت اببل ذاَت أأسواٍر حمصر

صة لآلهٍة وثنية، ولها شوارع عريضة  هيألك عالية ُمخصر

ل بّد أأّن دانيال شعر ابدلهشة  للمواكب امللكية. مناس بة

آلهة  . فهل اكنتبل للمّرة الأولحني دخل مدينة اب واخلوف أ

ضًا  رسائيل؟ رمبا اكن معرر هل اإ ملثل هذه اببل أأقوى من اإ

ميان الأفاكر رأأى هبام ما جتاوز ، ولكْن اكن عند دانيال عينا اإ

مرباطورية  س مظهر اإ هل الكتاب املُقدر اببل العظمية. رأأى أأن اإ

كٌ  الأمور بصورة اكمةل. ومؤكرد أأن يَد هللا  بيده زمامَ  ممسه

ل الطريقة اليت  اكنت عىل دانيال. سننظر يف هذا ادلرس اإ

تعامل هبا دانيال مع هذا الوضع اجلديد، وكيف اكن هللا معه 

 خذها يف الطريق. يف لك خطوٍة أأ 

ط ادلرس    ُمخطر

ل اببل )دانيال وع الأول: املوض  (  2-1: 1حصار نبوخذنَّصر لأورشلمي واجلالء اإ

عادة برجمة داني حماوةلوع الثاين: املوض  (  7-3: 1ه )دانيال رفاقال و نبوخذنَّصر اإ

ميانه )دانيال وع الثالث: املوض  (  16-8: 1تصممي دانيال عىل أأل يساوم عىل اإ

 ( 21-17: 1ه )دانيال رفاقرفع هللا ملاكنة دانيال و وع الرابع: وضملا

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن: 

ل اببل. ذ مس بيّ نبوخذنَّصر لأوشلمي وأأخْ تفهم املغزى الالهويت حلصار  •  ني هيود معه اإ



(21-1: 1ادلرس الثاين: الإطار التارخيي اخلاّص ابلبالط امللك يف اببل )دانيال  44الصفحة   

 

 

د • دًة عديدة حاول هبا البابليون أأن جيّره  تعرف وتعّده  من هويهتم ادلينيّة والوطنية.   ورفاقهوا دانيال دطرقًا حمدر

ق يف حياتك موقف احرتام ملن مه يف مركز سلطة )مبن يف ذكل غري املؤمنني( حني تتواجه مع حتّدٍ  • يكون تطبّه

 عليك فيه أأن تطيع هللا أأوًل. 

ر الطريقة اليت هبا ميكن هلل بس يادته أأن يتدخل  • كرامنا حني خنتار أأن  يتنايف حياتنا اليومية من أأجل حامتقّده واإ

 نكرمه فوَق لّكه الأمور الأخرى. 

 

 

ل اببل )دانيال  وع الأول:  املوض   (  2- 1: 1حصار نبوخذنَّصر لأورشلمي واجلالء اإ

 املقطع الكتايب  

   21- 1: 1اقرأأ دانيال  •

   1السؤال  

م أأدق تفسري لسبب انتصار نبوخذنَّصر املوصوف يف   ؟ 2- 1: 1دانيال أأي من اجلَُمل التالية تقّده

م مكل هيوذا يف السن كثريًا، وذلا مل يعد قادرًا عىل أأن يقود شعبه يف احلرب.  .أأ   تقدر

هو أأنّه اكن ن هزمية هيوذا والاستيالء عىل أأرضها وعىل أأورشلمي السبب الوحيد اذلي لأجهل متكّن مكل اببل م .ب

ق   عىل جيش هيوذا.  قدرة هل جيش يتفور

ُ  .ج هل الكتاب امل ُ أأراد الرب، اإ س صاحب الس يادة امل  طلَقة، أأن يسمح للبابليني بأأن ينتَّصوا. قدر

يقاع الهزمية بهيوذا.  .د آلهة البابليني قواها لإ  اس تخدمت أ

 1المترين  

ل مراجعة واس تخدام همارات تعلرمهتا يف مساق "دراسة الكتاب  س ُتعطى يف هذا املساق واجباٍت عديدة تدفعك اإ

س" )املُق ادلراسة الكتابية ابلمتداد، وهذه املهارات يه همارة طرح أأس ئةل (، مضن مهناج لكية Studying the Bibleدر

، امعل جدول مالحظات، حبيث تكتب أأس ئةل 1املالحظة: َمن، أأين، مّّت، ماذا، ملاذا. بناءًا عىل قراءتك دلانيال 

جدوكل حمتوى اكمل  أأن يغّطي. ينبغي يف العمود الأيّسوتكتب مالحظاتك  املالحظة امخلسة يف العمود الأمين،

 .  من سفر دانيال الأحصاح الأول

 واجب التفسري  

رف هذا املساق من جزَأين رئيس ينّي. اجلزء الأول هو دليل دراسة املساق مع ما يش متل عليه من أأس ئةل ومتارين. أأّما  يتأأل

ا التفسري. وهذا رأأ جزءًا ُمعيرنًا من هذ دراسة هذا املساق أأن تقاجلزء الثاين فهو تفسري لسفر دانيال. س ُيطلَب منك يف



(21-1: 1)دانيال ادلرس الثاين: الإطار التارخيي اخلاّص ابلبالط امللك يف اببل   

 

 45الصفحة 

 

ل دانيال أأول واجب قراءة من التفسري.  مة اإ : 1، وتفسري دانيال 1أأرجوا أأن تقرأأ مادة التفسري التالية، واملتعلّهقة ابملُقّده

1-2  . 

- 1:  1 اببل ) أأوًل: الإطار التّارخيّي: رفع ماكنة دانيال ورفاقه يف البالط امللك يف 

21 ) 

 605شهد الافتتايح يف سفر دانيال مع حدٍث اترخيي عظمي وابلغ الأمهية حصل عام ن امل يزتام 

ق.م.  612ق.م. مفع أأن الإمرباطورية الأشورية حمكت الرشق الأدىن حلوايل ثالث مئة س نة، ففي عام 

ذا، بدأأ يجة ه. ونت متكرنت قّوات مشرتكة من البابليني واملاديني من الاستيالء عىل عامصة الأشوريني نينوى

ّصاُع قوى جديد بني أأعظم مملكتني بقيتا، أأي اببل ومَّص. فالتقى جيشا هاتني اململكتني يف احلرب يف موقعٍ 

ق.م. وقد متكّن البابليون، اذلين اكن  605يُدعى "كرمكيش" )يقع يف جنوب تركيا اليوم( يف صيف العام 

ة املَّصيني ومالحقهتم حنو اجلنوب يف هروهبم ن هزميين، ميقودمه يف ذكل الوقت ويّل العهد نبوخذنَّّص الثا

ابجّتاه مَّص. ويف مطاردة البابلينّي للمَّصينّي، عرب اجليش البابيل أأرايض مملكة هيوذا. اكنت هيوذا منذ عام 

ق.م. دوةًل اتبعة ملَّص، حيث اكن هيوايقمي، مكل هيوذا، حاكامً صوراًي عيّنه الفرعون خنو الثاين. واكن  609

ل اببل، وذلا حاّص أأورشلمي. واكن من بني اذلين  ًا أأنطبيعي ل ولء هيوذا اإ نبوخذنَّّص رغب بضامن حتوُّ

ان بقية سفر دانيال قّصة ارتقاء   تأأثّروا بشلٍك مبارش هبذا العمل يف هيوذا شابٌّ هيودي يُدعى دانيال. وخُتربه

ّمة ورؤيته لرؤى عظمية عديدة من ٍم هملأحالدانيال يف السلطة يف البالط امللك يف اببل، وقّصة تفسريه 

رسائيل.   الرب أأظهرت هل املس تقبل اذلي اكن ينتظر أأّمة اإ

ل اببل )  يب الأول اإ  (  2- 1:  1أأ. حصار نبوخذنَّّص لأورشلمي والس ّ

ق.م. اكن "الس نة الثالثة من ُمكل هيوايقمي مكل  605. تُظههر السجالت التارخييّة أأن العام 1:1 

ق.م. عقب موت املكل يوش يا عىل يدي  609مي عرش هيوذا يف ترشين الأول/ أأكتوبر وايقتىل هيهيوذا." اع 

فرعون مَّص خنو الثاين. وهكذا، صارت هيوذا دوةل اتبعة وخاضعة ملَّص، واكنت تدفع جزيًة س نوية لها. ومل 

د دوةًل ن يُو ضًا أأ يكن دافع نبوخذنَّص من حماّصة أأورشلمي هو ضامن ولء مملكة هيوذا حفسب، بل أأراد أأي جه

ل الشامل مّرة أأخرى.   حاجزة متنع مَّص من الاندفاع اإ

تعطي الانطباع بأأن هيوذا اكنت تعاين واقعًا حمزاًن نتيجة وقوعها وسط حاةل  1. مع أأن الآية 2: 1 

م لنا املنظور الرويح بشأأن ما اكن حيدث. فق 2من عدم الاس تقرار والَّصاع ادلوليني، فاإن الآية   د اكنتقّده

هللا أأس باب يف سامحه لنبوخذنَّّص بأأن ينجح يف حماّصة أأورشلمي، لتكون النتيجة "سمّل الرب بيده دلى 

ل "رب" )أأدواني( عىل س يادة هللا، فتذكّهران أأن هللا هو  هيوايقمي مكل هيوذا." تؤّكهد اللكمة العربية املرُتمجة اإ

حصيةل قدرته العسكرية، ولكنّه اكن لإمتام نَّّص نبوخذاملس يطر املمسك بزمام لّكه الأمور. فمل يكن انتصار 

رسائيل.   مقاصد هللا لشعب اإ

رسائيل من مَّص عام  ل جبل سيناء.  1446حني أأخرج الرب شعب اإ ق.م.، أأىت هبم أأوًل اإ

وهناك دخلوا يف عهٍد مع الرّب )العهد املوسوي(، حيث وافقوا عىل أأن حيفظوا رشيعته وأأن يكونوا أأّمته 

ن أأطاعت رشيعته، وأأن تُلَعن ولحقسة. املُقدر  رسائيل اإ ًا، أأعطامه سفر التثنية، اذلي فيه وعد بأأن تُباَرك أأّمة اإ

ن عصهتا )انظر تثنية   د املس متّرين )خاّصة  15، 2، 1: 28)تُؤدرب( اإ رمه من أأن العصيان والمترُّ (. كام حذر
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رسال الرب جل  ل اإ ة علهيم، فيأأخذوهنم من أأرض املوعد أأجنبييوٍش املمتثّلنَي يف عبادة الأواثن( س يؤّداين اإ

ذًا التفسري احلقيقي لسبب حماّصة البابليني 28- 22: 29؛ 41: 48، 37- 36: 28)انظر تثنية  (. هذا هو اإ

 ق.م. اكن هذا العمل تأأديبًا من الرب هلم عىل خطيهتم.  605لأورشلمي عام 

هل الرب أأيضًا بأأن يصادر "بعض مسح  ، بلومل يقتَّص الأمر عىل حماّصة نبوخذنَّّص ملدينة أأورشلمي

ل  ذت اإ ُّخه آنية بيت هللا". هذه الآنية )اليت ُصنهعت لأجل اس تخداهما يف هيلك هللا القدوس يف أأورشلمي( أأ أ

"أأرض ش نعار"، أأي أأرض اببل، وُوضعت يف أأحد املعابد الوثنية هناك. قصد نبوخذنَّّص بعمهل هذا أأن يعلهن 

آلهة اببل  هل اببل الوطين هو مردوخ،  الآ عىل لكمسّو وارتفاع أ لهة اليت اكنت الشعوب املهزومة تعبدها. اكن اإ

آلهة اببل. ولكّن القّراء  ل مردوخ وأ عت يف معبده. وهكذا، نسب البابلّيون جناهحم اإ والراحج أأّن هذه الآنية ُوضه

ب شع  رارمه يف عبادة  اس متبه عىليعرفون أأن س يادة هللا يه العامةل يف لك تكل الأحداث، وأأن هللا اكن يؤّده

 الأواثن ابس مترار عرب س نني كثرية جدًا. 

 2السؤال  

ق.م.، اكنت هيوذا دوةًل اتبعًة ملَّص، حيث اكن هيوايقمي حاكامً  605ق.م. و 609 خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني

 صواب أأم خطأأ؟صوراًي خيضع للفرعون خنو الثاين مكل مَّص. 

 3السؤال  

ن عصْت رشيعته، وأأن الاس مترار يف ن لكمة هللا، أأ يف قسٍم سابق م كرد الرب أأّن الأّمة س تقع حتَت لعنة )تأأديب( اإ

اي د س يؤّده رسال الرب جليوٍش أأجنبية علهيم يس بوهنم من أأرضهم. أأين يمت تعلمي هذه املبادئ يف  نالعصيان والمترُّ ل اإ اإ

س؟   الكتاب املُقدر

  15تكوين  .أأ 

   24-19خروج  .ب

   14-13سفر العدد  .ج

  29-28تثنية  .د

 4السؤال  

آنية الهيلك ل هيوذا لأخذ أ ل اببل؟  ملاذا لكرف نبوخذنَّصر نفسه عناء اذلهاب اإ  الهيودي ومحلها اإ

لهه  .أأ  ل هيلك اببل(، اكن يُعلهن س يادة اإ آنية الهيلك الهيودي من أأورشلمي اإ بعمل نبوخذنَّصر هذا )أأي نقل أ

قه عىل الإهل اذلي اكن الهيود يعبدون  ه. وتفوُّ

ل املال لأجل العمليات العسكرية، واكن ميكن بيع هذه الآنية ا .ب ملصنوعة من اذلهب اكن البابليون حباجٍة ماّسة اإ

 والفّضة واحلصول عىل الكثري من املال. 

قامة ولمئ ابذخة، واكن ميكن اس تخدام هذه الآنية )من حصون وكؤوس( يف  .ج اكن امللوك البابليون يمتتّعون ابإ

ل الولمئ.  تقدمي الطعام  وامخلر للمدعّوين اإ

ماكن اكن  .د آنية الهيلك املصنوع من ذهب وفضة مننيالبابليابإ  أأجل صناعة متاثيل لهيألكهم الوثنية.   صهر أ
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 5السؤال  

ح أأن دانيال و  ل هذا  605ه شهدوا حصار نبوخذنَّصر لأورشلمي عام رفاقاملُرجر ق.م، والراحج أأهنم اكنوا يقفون متفّرهجني اإ

ل خدمته الأجنيب وهو يدخل أأورشلمي ليسلب ما يف الهيلك، وليأأخذ كثريين ممن مه يف معر الش باب مس بيني لأج املكل

يف اببل. اكنت هذه فرتة تس بربت ابلكثري من الإحباط للّك الأمة. ورمبا اكن بعض الهيود يفكّهرون: "أأين كنَت اي هللا حني 

ليك؟" ورمبا فكرر البعض أأن ه هلهم هيوه مل يكن ابلقوة اليت ختيرلوها. اكنوا حباجٍة اإ ُأجربه دانيال عىل السري زميهتم عنْت أأن اإ

ل اببل. لو كنَت ماكن دانيال، ماذا كنَت س تقول للمس بيني الآخرين من الهيود مع املس بينّي  الآخرين من أأورشلمي اإ

ن أأفاكرك يف ثالثه  ل  ملساعدّتم يف هذا الوضع والأزمة؟ دّوه  دفرت احلياة اخلاّص بك.  يف مخسةمَجٍل اإ

 

عادة برجمة دانيال و   حماوةل وع الثاين:  املوض   (  7- 3:  1)دانيال  ه  رفاق نبوخذنَّصر اإ

ل اببل، ولكْن مؤكرد أأّن دانيال و  ان النّص بعدد الفتيان اذلين أأخذمه نبوخذنَّصر اإ ه الثالثة مل يكونوا الوحيدين رفاقل خيربه

ل دانيال  بوا ع(. الّراحج6: 1)انتبه اإ ذوا مل يكن كبريًا جدًا. اكن اذلين س ُ ون  605ام  أأن عدد اذلين ُأخه ق.م. يشلّكه

آخرون عام الس يب  يب أ آخرون عام  597الأول من بني ثالثة نفّذها البابليون ضد شعب هيوذا )س ُ  586ق.م.، وأ

ل اببل )بعد مسري مسافٍة طويةل تصل حوايل   بّد أأن العربانيني ساروا عرب كيلومرتًا(، ل 1100ق.م.(. وعند وصوهلم اإ

ل مدينة اببل اذل ل الطريق املوكيب عرب املدينة. بوابة عش تار الشهرية، ويه املدخل العظمي اإ  ي اكن يقود اإ

ذ بعض العربانيني ليكونوا عبيدًا أأو ليكونوا جنودًا يف جيش  حّّت لو ُأخه

ان شيئًا بشأأن هذا الأمر. ولكّن  عددًا من الفتيان  اببل، فاإن النّّص ل خيربه

ذوا ليمّت تدريهبم عىل اخلدمة يف احلكومة  احلسان ذوي الصّحة اجليدة ُأخه

م بعضهم يف العمل يف بالط املكل اخلاص. ولأن  ا لبابلية، كام اس ُتخده

ية خمتلفة كثرية، مرباطورية واسعة مشلت مجموعات عرق نبوخذنَّصر حمك اإ 

الشؤون ادلبلوماس ية. ومن  فقد اكن حباجٍة لعدٍد كبري من العاملني يف

ذوا من هيوذا ميكهنم معهلمضن الأمور الكث أأن  رية اليت اكن اذلين ُأخه

موا   ةبشأأن كيفية حمك هذا اجلزء من أأرايض مملك للبابلينياملشورة يقّده

وفرض الس يطرة عليه. وذلا، أأمَر املكل ابلبحث عن أأكرث نبوخذنَّص 

ل اببل املؤّهلني وأأحصاب القدرات واملواهب يف ف  تيان هيوذا، لُيؤَخذوا اإ

(  1حيتني: )ويتلقّوا التعلمي البابيل املناسب. اكن تدريهبم يتأألف من ان

معل غس يل دماغ هلم لفصلهم عن هويهتم وطريقة حياّتم السابقتني، 

ل اببل وملكهم. 2) ه الآن اإ  ( وتعلميهم وكأهنم مواطنون اببليون ل يعرفون شيئًا وولؤمه موجر

 

 لتفسري واجب ا 

 .  7-3: 1اقرأأ املالحظات التفسريية اخلاّصة بدانيال  •



(21-1: 1ادلرس الثاين: الإطار التارخيي اخلاّص ابلبالط امللك يف اببل )دانيال  48الصفحة   

 

 

عادة برجمة دانيال ورفاقه )   ( 7- 3:  1ب. حماوةل نبوخذنَّّص اإ

ل اببل. )اكن هذا سبيًا  حضار عدٍد من الهيود اذلكور بعمر الش باب اإ آنية الهيلك، مت اإ ل أ ابلإضافة اإ

ذ حصل سبيان أأكرب يف العام  ل اببل  586يف العام من مّث ق.م. و  597صغريًا فقط، اإ ق.م.( اكنت الرحةل اإ

ل حوايل  ق.م. للهيود عىل  605كيلومرتًا(. وقد ركّز س يب العام  1100مياًل )أأي حوايل  680تصل اإ

الش باب اذلكور الهيود اذلين ميكن تدريهبم وتعلميهم لأجل اخلدمات ادلبلوماس ية يف الإمرباطورية البابلية. 

جتريدمه من املشاعر الوطنية وادلينيّة، وجعلهم يتبنُّون نظرة البابلينّي ادلينية  ن بقصدولكّن تدريهبم ذاك اك

 والكونية.  

ني ) 1  (  4- 3:  1. اختيار املُرَّشر

ل املكل، وهو أأشفزن، اذلي يصفه الكتاب  بني اإ عدادمه لأحد املُقرر ني واإ س ناد هممة اختيار املُرَّشر مت اإ

ان الآيتان  ،رئيس اخلصياناملُقدس بكونه  الت اليت مت  4-3أأي العاملني يف البالط امللك. وخُتربه ابملؤّهه

ني. أأوًل، اكن ينبغي أأن يكونوا  أأي أأهّنم اكن ينبغي أأن  من نسل املكُل ومن الرشفاء،اعامتدها لختيار املُرَّشر

أأن تكون هلم الهيئة اجلسدية   يغيكونوا مرتبطني ابلعائةل امللكية يف هيوذا أأو من رشفاء الأرض. واثنيًا، اكن ينب

فأأّي عيب جسدي جيّرهدمه من الأهليّة. واثلثًا،  فتيااًن ل عيب فهيم، حسان املنظر.املناس بة، حبيث يكونون  

ني فطنٌة وذاكء عقلينّي متفّوهقني   حاذقني يف لّك حمكٍة وعارفني معرفًة وذوي   -اكن ينبغي أأن يكون دلى املُرَّشر

من أأجل تأأدية خدمات  عىل الوقوف يف قَّص املكل  (قدرة)  قّوةاكن ينبغي أأن تكون فهيم  ،ورابعاً   فهم ابلعمل.

ل طبيعة السلوك املناسب يف البالط، وكيفية التَّصُّف يف حرضة املكل، وكيفية  البالط امللك. يشري هذا اإ

 التعامل مع الآخرين يف البالط امللّك. 

. ومع أأن الكثري من كتاابت وعلوم ولغة البابلينيا يتعلّمون  اذلين جيتازون الاختبارات الأّوليّة اكنو 

تكل الكتاابت اكنت ذات طبيعة اترخيية أأو قانونية، فاإن قدرًا كبريًا مهنا أأيضًا ذو طبيعة دينية، مبا يف ذكل 

ىق والسحر والعرافة وعلوم التنجمي. اكنت سوي هذه املامرسات ممنوعة حبسب الناموس املو  ُكُتب احلُجب والرُّ

فصاعدًا(. ومع أأن قراءة هذه املواّد مل تكن خطيّة يف   3: 28ل مصوئي1؛ انظر أأيضًا 12-10: 18)تثنية  

ذاّتا، فاإن قارهئا حيتاج لأن يكون صاحب عالقة قويّة مع هللا )وصاحب عقل ُمثبرت بقوة عىل لكمة هللا(  

ل ذهنه فتؤثّهر به. محلايته من أأن تتّسرب   تعالمي هذه املواد اإ

حفصًا جيّدًا يرينا أأن املؤّهالت اليت طلهبا املكل مل تكن تعكس نظام هللا يف  4-3حفص الآيتني 

الت اليت طلهبا نبوخذنَّّص تتّسم ابلنخبوية ومعايري الفلسفة الإنسانيّة، ويه  القهمَي واملؤّهالت. فقد اكنت املؤّهه

ي برشيّة. ياُلَحظ مضن هذه املؤهالت غياب أأ  واحد لأن يكون الأفضل من النّاحية ال بيئة يطمح فهيا لكُّ 

تقدير للتكريس للرب الإهل واحلياة الأخالقيّة املتوافقة مع هذا التكريس واملبنية عىل معايري هللا للرّب 

 والصالح. 

ني ) 2  (  5:  1. نظام املكل للُمرَّشر

ون خاللها يُْعطَ خّصص املكل ثالث س نوات للتدريب  رف اكن املُرَّشر ْون من الطعام اذلي يأألكه املُكث

لّك يوٍم بيومه من أأطايب املكل ومن مخر    )حّصة( وعنّي هلم املكل وظيفة  ذلي يرشبه: املكل وامخلر ا
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مع أأّن القصد من هذا الطعام اكن مساعدّتم لأن تُصبح دلهيم حّصة أأقوى وأأفضل، لكنر هذا الأمر  مرشوبه.

ام الرب )لحظ الآية  من هذا الطعام هو أأن ينّجسوا أأنفسهم أأم مأأزقًا للش باب العربانيني. مفعىن الألكشلكر 

ل أأحد أأمرين: أأوًل، رمبا اكن ذكل الطعام خمالفًا لقوانني الطعام املنصوص علهيا يف العهد 8 (. ورمبا يعود هذا اإ

النجس"(.  بشأأن الطعام " 21-3: 14وتثنية  11لويني القدمي، واليت اكنت ملزهمة هلم يف تكل الأاّيم )انظر 

(. اكَن أأمرًا اعتياداًي يف اببل 38: 32؛ تثنية 15: 34حئ وثنيّة )انظر خروج اثنيًا، رمبا اكن هذا الطعام ذاب

م الّطعام للأصنام، ومن مّث أألكه يف بالط املكل.   أأن يُقدر

عطاء أأسامء جديدة ) 3  ( 7- 6:  1. اإ

أأن  أأسامء تكرهم الرب الإهل. مفثاًل، ميكن لثقافة العربية أأن يعطي الوادلان أأولدهاماكن شائعًا يف ا

يل" )أأي "هللا"( أأو "ايه" )شلك خمتَّص لالمس "هيوه"، امس هللا الشخيص(.  يش متل الامس عىل املقطع "اإ

ّن امس  رف من الفعل العربي "دين" )أأي "دان، يدين"، مبعىن "ق دانيالوهكذا، فاإ ىض، يقيض"(، اكن يتأأل

يل". وهبذا، يكو مناس بًا مع واقعه فعاًل، ففي ن معىن امسه "هللا قايّض". وقد اكن امسه مع املقطع "اإ

هو "حتَّنر هللا". ومعىن  حنانيامناس باٍت عديدة قىض هللا دلانيال وأأنصفه. وابلطريقة نفسها، فاإن معىن الامس 

أأعان".  هو "هيوه عزرايهللا عليه؟" ومعىن الامس  هو "َمن هو مثل هللا؟ َمن هو ما هو ميشائيلالامس 

هّنا بشلٍك أأسايس تعكس أأسامء الآلهة و  مع أأّن الأسامء اجلديدة املعطاة هلم ليست مؤكردة املعاين دلينا، فاإ

ل صريورّتم أأكرث ارتباطًا ابلثقافة   د من تغيري الأسامء تغيري الهوية، وهو ما أأّدى اإ البابلية. ومن هنا، فقد قُصه

، اذلي معناه "عبد الإهل نبو". معىن "بلطشاّّص"، عبدنغو اجلديد هو وادلاينة البابليّتنَي. مفثاًل، امس عزراي

وهو الامس اجلديد املعطى دلانيال"، غري مؤكرد، ولكّن أأحد الاحامتلت هو أأنّه يعين "امحه حياته،" مبعىن 

واكنت متثّهل  عور ابلعار واخلزي لهؤلء الش باب الهيود،"ليحمه الإهل بهيل حياته." اكنت هذه الأسامء سببًا للش

هانًة لإهلهم.   اإ

 

 

 6السؤال  

ب عىل العمل واخلدمة يف بالطه، ما املتطلبات  حني أأعطى املكل نبوخذنَّصر تعلاميٍت لختيار بعض الفتيان الهيود للتدرُّ

دها لهؤلء؟    لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )أأو املواصفات اليت حدر

ل أأن يكون من العائةل املال .أأ   كة أأو من الأرشاف. يُفضر

 ليواننية. يدًا للغة اجه أأن يكون مُ  .ب

 أأن يكون حسن املنظر ومن دون عيوب جسدية.  .ج

 ًا يف لك أأنواع احلمكة.  عأأن يكون ابر  .د

 أأن يكون موهواًب يف الفهم وقادرًا عىل استيعاب املعرفة واملعلومات.  .ه
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بوا عىل    اذلين كل نبوخذنَّّص لأن تتوفرر يف الفتياناقضه بضع دقائق فكّهر فهيا ابملُتطلربات اليت سعى امل خّطط لأن يتدرر

متام املهاّم املرتبطة خبدمته. تعكس هذه املتطلبات نظام القمَي دليه. من شأأن املعايري اليت حّددها نبوخذنَّّص يف َمن  اإ

دها يسوع املس يح وأأرادها اختارمه أأن تكون دراسة مثرية، فقم هبا. وبعد ذكل، قارن وقابل هذه املعايري مع تكل  اليت حدر

مَي هذين الرجلني خمتلفة متامًا. اكتب يف دفرت احلياة اخلاّص اخ  فمين ّن قه تارمه ليكونوا رسهل الثين عرش. ل يعوزان القول اإ

. ما مدى تشابه أأو اختالف هذه املعايري والقمي م ة؟ ع القهمي الكتابيّ بك فقرًة أأو اثنتني حلّهل فهيام نظام القمي عند نبوخذنَّصر

 ليه معايري نبوخذنَّّص؟ هل من أأمٍر همم تفتقر اإ 

آداب البابليني ولغهتم. 4: 1حبسب دانيال  ، اكن عىل الفتيان أأن يتعلّموا أ

تس تخدم بعض الرتجامت اللكمة "لكدانيني" بدًل من "اببليني، 

الأول يف فـ"اللكدانيون" هو الامس القدمي للبابليني. نرى هذه اللكمة للمّرة 

س يف تكوين  براهمي اكن من 28: 11الكتاب املُقدر ل أأن اإ ، حيث يُشار اإ

ن اللكدانيني اكنوا مجموعة برشية  أأور اللكدانينّي.  بشلٍك عاّم، ميكننا أأن نقول اإ

لهيا هنا  سكنت ما يُعترَب اليوم اجلزء اجلنويب من العراق. ولغهتم املُشار اإ

خلط الإسفيين املُعروف ابمس "اخلط اكنت لغًة سامية رشقية تُكتَب اب

: 10ين الأكدي" )وهو يتّخذ امسه من مدينة أأكّد القمية املذكورة يف تكو 

، اليت اكنت يف القدمي عاصفة الإمرباطورية الأكدية(. مع أأن اللغة العربية 10

واللغة الأكدية اكنتا تس تخدمان خّطني خمتلفني متامًا، فقد اكنتا لغتني 

 ن ابلكثري من الأمور، مثل املفردات املُشرتكة بيهنام. ساميّتني تشرتاك

الأمر اكن ينطوي بل ما ولكْن مل تكن اللغة نفسها يه أأصعب مشلكة، 

 ( شارحًة هذا الأمر: Joyce Baldwin. تكتب جويس ابدليون )عليه

آداب وثنية لعب فهيا السحر والعرافة وا ل اعرتاض عىل دراسة أ لتعاويذ والتنجمي دورًا كبريًا ل يشري اكتب سفر دانيال اإ

رسائيل )ت وابرزًا، مع أأن هذه الأمور ُمنهعت  (. اكن  3: 28مصوئيل 1؛ انظر 12-10: 18ثنية  منُذ فرتٍة طويةل يف اإ

هؤلء الفتيان الأورشلمييّون حباجة لأن جيدوا الأمان والاس تقرار يف معرفهتم بهيوه من أأجل أأن يدرسوا هذه الكتاابت 

مياهنم. )بصورٍة موضوعي  (Joyce Baldwin, Daniel, 80ة من دون السامح لها بأأن ّتدم اإ

 

 8السؤال  

ي اذلي تدرس فيه، رمبا اكن عليك أأن تقرأأ وتدرس مواد حتتوي عىل تعالمي تتعارض بشلٍك مبارش مع يف النظام التعلمي

ا اروينية. اقضه بضع دقائق فكّهر فهيدللكمة هللا. وأأحد الأمثةل الشهرية والشائعة يف ثقافات عديدة هو نظرية التطور ا

 ضَا اتمًا مع لكمة هللا؟ أأين رأأيَت درسه واكن يتعارض تعارُ بثقافتك وجتربتك يف ادلراسة. ما اذلي اكن عليك أأن تقرأأه وت

ض للهدم؟ دّون أأفاكرك يف كتاب احلياة اخلاّص بك.   القهمَي الأخالقية الكتابية تواجه حتداّيً أأو تتعرر
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ملاذا اكنت دلى الفتيان   تعيني املكل حلّصٍة يوميًا من الطعام للفتيان العربانيني. حبسب التفسري،عن  5: 1نقرأأ يف دانيال 

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) مشلكة يف تناول هذا الطعام وهذا امخلر؟

جوا من الشعوب الأجنبية،  .أأ  هكذا أأيضًا مل يكن مسموحًا هلم بأأن يأألكوا كام أأنّه مل يكن مسموحًا للهيود بأأن يزتور

 طعامًا أأعّده أأجانب. 

ه املكل يتعارض مع صاذلي خصّ  وسوية، فرمبا اكن الّطعام اليويمفظوا الرشيعة املحيث أأهّنم اكنوا ُملَزمني بأأن حي .ب

م من الطعام يف العهد القدمي، واليت ترد يف لويني   . 14وتثنية  11قوانني احمللرل واحملرر

باب العربانينّي.  .ج  كثريًا ما اكن طعام البابليني يُؤلَك نيئًا غري مطبوخ، وقد اكن هذا يشلّكه خطورة حّصيّة للش ّ

مان للآلهة الوثنية قبل تقدميه للفتيان لتناوهل )وهذا ما يتعارض مع خروج رمبا اكن طعام ومرشوب املكل يُقدر  .د

34 :15 .) 

 

ل املكل أأو الآخرين الطعام لأصناهمم أأوًل، وبعد ذكل اك اكن البابليون جيرون طقوسًا يف تقدمي  نوا يأأتون بذكل الطعام اإ

رع الهيلك.   اذلين يساعدون يف العمل يف مجم

 

مة للآلهة يف اببل    الأطعمة املُقدر

عان قطو  للمعَبدوُمنتجات الأرايض التابعة  اكن المتثال يُطَعم بصورة طقس ية مع مرافقة عزف املوس يقى من القرابني

املاش ية اليت ختّصه. وحني اكن الإهل "يأألك"، اكن، عىل الأقل لحقًا، خُيَفى عن عيون النّاس، مبَن يف ذكل الكهنة بوضع 

ل املكل س تائر كتّانية حول المتثال ومائدته. ... وحني يكون الإهل قد "أألك"، اكنت الأطباق تُؤَخذ من طعامه وتُرَسل  اإ

وما مل يكن ُمخّصصًا ملائدة الإهل الرئييس أأو عش يقته أأو أأولده أأو الآلهة اخلّدام، اكن يُوّزع بني . ليتناول ما فهيا من طعام

 ,Joan Oatesواحلرفيني العاملني فيه. وقد اكنت مكّيّات الطعام املُس تخَدمة يف هذه العملية هائةل. ) عَبدخّدام امل 

Babylon, rev. ed., 175 ) 

ان أأهّنم ُأعطوا أأسامء جديدة كنوع من رفاقانيال و سم تذكران الأسامء الأصلية دلالآيتان الأخرياتن يف هذا الق  ه، وتوحّضه

آلهة وثنية اكنت تُعَبد  ل أ فني عاّمني خلدمة الإمرباطورية البابلية. اكنت أأسامؤمه اجلديدة تشري اإ ل موظر معلية "حتويلهم" اإ

ل "ب ة. مفثاًل، يف ادلاينة البابلي ". اجلزء "ب غرُّيه امس دانيال اإ ل" لكمة تعين "س يد" أأو "رب"، ويف الكتاابت يلطشاّصر

ل الإهل "مردوخ" )  . ومع أأّن مثّة يشٌء من عدم اليقني بشأأنمدينة اببل(حايم الأكديّة كثريًا ما اكن هذا الامس يشري اإ

نّه يُعتقَد "، فاإ عطاء هذه الأسامء "ل )أأي الرّب مردوخ( حياتَه.يالإهل ب أأن معناه "ليحمه  معىن "بلطشاّصر  اكن القصد من اإ

دماهجم يف داينة  ل اإ أأن تفصل الفتيان عن مرياهثم ادليين السلمي )اذلي فيه اكن هيوه يُعَبد بصفته الإهل الوحيد(، والسعي اإ

ننا نعرف ما يكفينا لر البابليني الوثنية. ومع أأننا ل نعرف املعىن ادلقيق للك الأسامء البابلية امل ؤية الارتباط ذكورة هنا، فاإ

 يف هجلهم.  اابليون يعبدوهنمع الآلهة اليت اكن الب
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ل بني الأسامء العربية عىل الميني والأسامء البابلية املقابةل اليت ُأعطيت لأحصاهبا عىل اليسار.   يف اجلدول التايل، صه

 الأسامء البابلية   الأسامء العربية  

:  "هللا قايّض" -دانيال  هل بيل حياته"رمبا معنبلطشاّصر  اه "ليحمه الإ

آلهة القمر(  أأو حتَّّن هيوه"حنّان ورحمي" هيوه " -حننيا   شدرخ: رمبا معناه "أأمر أأكو" )أأحد أ

 مثل هللا؟" هو "َمن -ميشائيل 
آخر لللكمة "نبو"،   عبدنغو: رمبا معناه "خادم نبو" )اللكمة "نغو" شلك أ

 أأحد الآلهة( 

 "َمن هو ما عليه أأكو." معناه رمبا ميشخ: "هيوه أأعان" -عزراي 

 

 

ميانه )دانيال  تصممي دانيال عىل وع الثالث:  املوض   (  16- 8: 1 أأل يساوم عىل اإ

ليست الطاعة أأمرًا صعبًا جدًا حني تكون ميسورًة ول تتعارض مع ما يريد الشخص معهل. ولكّن الطاعة حتّدٍ حني جتعل 

  أأو أأولوايته أأو رغباته. ويف بعض الأحيان، وخاّصة حني تكون الطاعة سبباً احلياًة ُمعقردة أأو تتعارض مع وقت الشخص 

اًب بأأن يعمل أأحد أأمرين: ) زعاج، قد يكون املؤمن جمرر ( أأن يعيص ويرجو أأل يراه أأحد أأو يكتشف أأحٌد ما معهل، أأو 1لالإ

م تربيرًا 2) صدق قميًة هذا. ل يعطي كثريون يف العامل الملا معهل. وُخذ الصدق مثاًل عىل ( يساوم يف قناعاته، ومن مّث يقّده

ن يعرف الآخرون عن أأعامهلم املنطوية عىل عدم صدق وعدم نزاهة، ولكهّنم قد يأأخذون بسهوةل كبريًة. طبعًا ل يريدون أأ 

ذه قراراٍت غري صادقة وغري نزهية، وخاّصًة حني يظنون أأهّنم يس تطيعون أأن ينجوا من تبعات قراراّتم تكل. بتجاوهبم هب

 ة بقمية الصدق والزناهة. ندي تالطريقة يُظههرون قناعهتم امل 

نسااًن صاحب قناعات.  فبالنس بة هل، اكن الألك والرشب من طعام املكل ومخره قضيًة تتعلرق واحٌض أأن دانيال اكن اإ

مملُحلرل واحملية املتعلقة اب ابلزناهة والاس تقامة )سواء أأاكنت أأس باب معهل هذا انبعة من قوانني الرشيعة الهيود من الطعام  رر

هل من هذا لهة الوثنية(. عرف دانيال أأن أألكه من هذا الطعام خطيًة أأمام هللا، فتناوُ أأو من خشيته من أألك ما ُذبهح للآ 

ان الكتاب غضابه. وذلا، خُيربه حزان هللا واإ  8: 1يف دانيال  املقدس الطعام وهذا املرشوب يعين تنجيس نفسه، وابلتايل اإ

ّ أأن دا س بأأطايب املكل ول خبمر مرشوبنيال "جعل يف قلبه أأن ميانه ابهلل. ه ل يتنجر ه." مصرم دانيال عىل أأل يساوم عىل اإ

طاعة هللا  حساٌس معيق بشأأن الصواب واخلطأأ، واكنت دليه قناعة معيقة بأأن اإ مفع أأنّه اكن فّت صغريًا جدًا، فقد اكن دليه اإ

ذ توشك أأن تبدأأ دوحفاظه عىل مضري سلمي اكن أأمرًا اب ، من الأحصاح راس تك يف القسم التايللغ الأمهية يف احلياة. واإ

حني وجد دانيال نفسه يف هذا الوضع، اسأأل نفسك عن الأمهية اليت تراها يف أأن يكون كل مضري صاحل وأأن تطيع هللا. 

ليني. كام أأن هذا اكن امتحااًن من هللا ر حكامً عىل القمي الأخالقية وأأسلوب احلياة عند الباب صده مل يكن سهاًل عليه أأن يُ 

ن اكن ر  ة. كثريًا ما يواجه لك املؤمنني امتحاانٍت لس تقامهتم ونزاههتم. قد ل يكون الامتحان اذلي جَل اس تقاملريى اإ

ن كنَت س تضع طاعته فوق لك توقُّعات  تواهجه مثل امتحان دانيال متامًا، ولكّن هللا يراقب لريى كيف تس تجيب، واإ

 ك. ثقافت
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 فكرة للتأأّمل  

ن أأردان حتصيل أأكرب قدٍر من الفائدة من درا سة هذا السفر، فعلينا أأن نتذكرر أأن الرؤى واحلقائق الواردة يف هذا السفر اإ

 ,Charles Feinberg, Danielمنفصاًل عن اخلطية والفساد السائدين يف زمنه. ) اذّلهن اكنُأعلهنت لإنساٍن رويّح 

p. 21) 

 11السؤال  

ن اكن دانيال خيُ ل  س اإ ان الكتاب املُقدر الثالثة دخلوا يف نقاٍش حول قضية الألك من طعام املكل والرشب من  ورفاقهربه

ل املرُشف علهيم ن اكن الفتيان العربانيون الآخرون قد )رئيس اخلصيان( مرشوبه قبل اذلهاب اإ . وليس معروفًا كذكل اإ

حان نفسه(. ولكْن ختيرل أأن مخسة أأو س تة مهنم )مبن فهيم دانيال( اكنوا متلال شاركوا يف هذا الأمر )فقد خضعوا مجيعاً 

، أأظّن أأن رفض أألك رفاقجيلسون يتناقشون حول هذا الوضع. وافرتض كذكل أأن أأحدمه تلكرم مبثل هذا الالكم: "اي 

هانة خشصية أأو د عىل سلطته.  مةعال املكل ورُشب مرشوبه أأمٌر خاطئ. فقد يتعامل مع هذا التَّصُّف ابعتباره اإ عىل المترُّ

يب، وس نكون حنُن َمن ياُلم عىل هذا. حنُن يف وضعٍ  وقد يدفعه هذا جلعل احلياة أأصعب عىل لك الهيود الآخرين يف الس ّ

من هذا الطعام، كام أأن علينا أأن نعمل   نايدون عن موطننا. لن يعرف أأحد أأننا أألك ع يف اببل وب  فريٍد هنا، وحنُن مسبيون

جابتك يف دفرت ه اعما يتوقر  لبابليون منّا." لو كنَت يف ماكن دانيال، فكيف كنَت ستتجاوب مع هذا الرأأي؟ اكتب اإ

 احلياة اخلاّص بك. 

 

 واجب التفسري  

 . 16-8: 1اقرأأ املالحظات التفسريية اخلاّصة بدانيال  •

ميانه )   (  16- 8:  1ج. تصممي دانيال عىل أأل يساوم عىل اإ

ربانيّون يف برانمج التدريب البابيل اذلي خضعوا واهجها هؤلء الش باب العمن بني لك القضااي اليت 

نسانية منحرفة،   هل، اكنت قضية الّطعام يه الأكرث حتّداّيً. أأما القضااي الأخرى، برمغ وثنيهتا واتّباعها لفلسفات اإ

ظهار كيف أأن قفاإ  مه عىل عصيان هللا. الهدف الأسايس لهذه الآايت هو اإ طاعة هللا هّنا مل جُتربه رار دانيال ابإ

 قوبهل بأأمانة هللا ليعمل معه ولأجهل. 

 ( 10- 8:  1. قرار دانيال ومناشدته رئيس اخلصيان ) 1

 - 12. مل يكن دانيال وحيدًا يف هذا الامتحان، برمغ تركزي النّص الكتايب عليه )لحظ الآية 8: 1 

باب الأ  طاعة هللا اكن "جّرهب عبيدك"(. رمبا اكن دانيال الناطق ابمس الش ّ ربعة، مع أأنّه يبدو أأن قرار اإ

ميااًن!  ان الآية مشرتاكً. والأمر الأمه هو أأن هذا القرار اكن يتطلرب جشاعًة واإ جعل يف  أأن دانيال  8حفني ختربه

س طاعة هللا فيه أأكرث أأمهية مما ميقلبه أأنه ل يتنجر كن ، علينا أأن نفهم أأن هذا اكن قرارًا انبعًا من الإميان تكون اإ

 أأذهاهنم أأن يكون مناس بًا يف ذكل الوقت أأو تكل املرحةل. يعيش الرجال والنساء الأتقياء بقناعاٍت متلأ 

  ملزتمون هبذه القناعات حّّت حني تعّرهضهم لصعوابت ومعاثر يف هذا العامل. وحياّتم، ومه
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ّن الطريقة اليت تعامل هبا دانيال مع ت كل الأزمة مل تكن أأقل ومع أأن قرار الإميان ابلغ الروعة، فاإ

ل رئيس اخلصيان أأْن يُسَمح هل بـ س روعة. فقد طلب اإ ره هذا (. اي للتوازن اذلي يصّوه 8)الآية  أأل يتنجر

طاعة هللا حفسب، ولكنّنا مسؤولون أأيضًا عن الطريقة اليت هبا نطيع هللا  العمل: فنحُن غري مسؤولني عن اإ

حفاظ عىل احرتام السلطة )مع أأّن أأحصاب السلطة اكنوا غري أأمام الآخرين. يف هذه احلاةل، مثة حاجة لل

كرامنا َمن مه يف هرم  :  13السلطة اليت مسح هللا بوجودها )انظر رومية مؤمنني ووثنينّي(. حنُن نكرم هللا ابإ

 (.  15-13: 2بطرس 1؛ 2-1: 2تميواثوس 1؛ 1-7

ل عواقب ق. 9-10: 1 ن اكن ينبغي عصيان مع أأّن دانيال ورفاقه اكنوا مس تعدين لتحمُّ رارمه، اإ

مياهنم. فتشري الآية رئيس اخلصيان، فقد أأكرم هللا ل أأّن  9 يف هذه احلاةل اإ انيال نعمة ورمحة يف  هللا أأعطى د اإ

، وهو مثال ممتاز عىل س يادة هللا معليًا. ويف هذه احلاةل، غرير هللا قلوب غري املؤمنني عني رئيس اخلصيان

تنئب ابلنتيجة الهنائية للأحداث،  9(. يبدو أأن الآية  1: 21قاصده )انظر أأمثال ليعملوا مش يئته ويمتّموا م

ن الرتدُّد يف البداية. فقد خيش رئيس اخلصيان أأنّه بعدم أألك هؤلء تُظههر شيئًا م 10حيث واحٌض أأن الآية 

ن. من وجوه الفتيان الآخري )يف العربية "ُزَعفمي"(  أأهزلالفتيان من الطعام املُعنير هلم ستتأأثرر وجوههم، فتبدو 

ئيس (، وقد اكن ما يقلق ر 6: 40معىن هذه اللكمة هو أأن يكونوا "حزاىن، كئيبون" )كام يف تكوين 

ل خسارته حياته.   اخلصيان أأن حُياَسب هو عن مظهرمه هذا، مما يؤّدي اإ

ع لبديل ) 2  (  13- 11:  1. اقرتاح دانيال املبده

جيابية، حفّّت هذا امع أأّن اس تجابة رئيس اخلصيان الأ  لأمر اكن جزءًا من قصد هللا. ول مل تكن اإ

تعلّموا املثابرة يف الصالة والثبات يف الإميان. ويف الوقت أأعطى هذا التأأخري فرصًة لهؤلء الفتيان العربانيني لي 

عة قّدهما ل لرئيس اخلصيان نفسه، بل  ، اذلي  ةلرئيس السقا املناسب، وضع هللا يف قلب دانيال فكرة ُمبده

ييداًي تق  القطاين واملاءاكن املسؤول اذلي ُأولكه علهيم. مل يكن الاقرتاح ابمتحاٍن مّدته عرشة أأاّيم يأألكون فهيا 

َرع،" اليت  ل "قطاين" تُش تق من اللكمة العربية "زه ابلقدر اذلي يعتقده البعض. فاللكمة العربية املرتمجة اإ

كن لهذا أأن يشمل ل اخلرضوات فقط، بل وكذكل الفواكه  حتمل فكرة ما يمنو وينبثق من البذور. ومي

 يكون حّصيًّا متامًا. واحلبوب واخلزب املصنوع من احلبوب. وبشلٍك عام، ميكن لهذا أأن 

 (  16- 14:  1. نتيجة النجاح يف الامتحان ) 3

تيجة ميكن مسح رئيس السقاة املولكر عىل الفتيان الأربعة ابلمتحان، وبعد عرشة أأايم اكنت هناك ن 

مناظرمه  كتئبني"(، اكنت مالحظهتا. ويف احلقيقة، بدل أأن يبدو هؤلء الفتيان "همزولني" )أأو "حزاىن وم 

ل امتالء أأحسن وأأمسن محلًا من لك الفتيان أأجسادمه. ومع أأن معىن الصفة  الآخرين. اللكمة "أأمسن" تشري اإ

هذه اللكمة يف الس ياق قيد ادلراسة تُس تخَدم العربية "بَري" هو "مسني"، حني تصف البرََش، فالراحج أأن 

ل أأن هؤلء اكنوا "بصحّ  شارة اإ [.( ومن ُهنا، مُسهح هلم بأأن يس متّروا 4: 73ة جيّدة" ]انظر مزمور جمازاًي لالإ

 أأن رئيس اخلصيان عرف بذكل ومسح به(. يف ذكل الطعام البديل )ونفرتض 
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 12السؤال  

 لك الإجاابت الصحيحة( اخرت ) اوب دانيال مع هذا الوضع؟ أأي مما ييل يعكس بصورة سلمية كيف جت

بصوٍت حازم، فأأخربه أأنّه لن يطيع تعلاميت ومطالب  )رئيس اخلصيان( تلكم بلغة التحّدي مع املرُشف علهيم .أأ 

 املكل. 

ذ اكن يعرف كيف عليه أأن يتلكرم عن معتقده مع غري املؤمنني، أأ  .ب ظهر اكنت دلى دانيال قناعات، ولكن اإ

لطة وملن مه يف السلطة.   الاحرتام للسُّ

 ه بأأن علهيم أأن يركضوا حماولني الهرب من اببل. رفاقأأقنع دانيال  .ج

ذٍن من املرُشف علهيمسعى دان  .د ل احلصول عىل اإ  وامن طعام املكل وأأل يرشب وابأأل يأألك )رئيس اخلصيان( يال اإ

 من مخره. 

 

غري مس يحيني. مع أأّن غري مس يحيني، وعلهيم التعامل مع مسؤولني  يعيش مس يحيون كثريون يف بالد حيمكها حاّكم

أأن نتّسم ابلحرتام، وطاملا اكن هذا ممكنًا  مبوقفنا وأأعاملنا جتاههم. علينا هؤلء املسؤولني غري مس يحيني، فاإن هللا هممت

طاعة هللا( فاإن علينا أأن نكون طائعني هل  م. )من دون املساومة عىل الزتامنا وتعهُّدان ابإ

   13السؤال  

جاابتك عن الأس ئةل التالية يف دفرت17-13: 2بطرس 1و 22-13: 4اقرأأ أأوًل أأعامل الرسل  احلياة اخلاّص  . اكتب اإ

ق  ، ومّت 17-13: 2بطرس 1بك. هل جتد هذه املقاطع متعارضًة بعضها مع بعض؟ ملاذا أأو مَل ل؟ كيف تعرف مّت تطبّه

بدون  ، هل اكن الرسل يُ 4يتعلرق بأأعامل الرسل  فامي؟ ما رأأيك، 22-13: 4ل تتَّصرف حس امب تَّصرف الرسل يف أأعام

يف السلطة؟ وأأخريًا، هل من دروس ميكنك أأن تتعلرمها من هذا ممّا ميكن تطبيقه   الاحرتام أأو عدم الاحرتام لذلين مه

 عىل ثقافتك؟ 

 

يضاحًا  الشؤون البرشية. ميثّه والاس تعداد للتدخُّل يفمثال هميب وجليل عىل س يادة هللا  9: 1دانيال  ل هذا املثل أأيضًا اإ

كجداول مياه حيامث شاء مييهل." جتاوب الرب مع قرار دانيال  : "قلب املكل يف يد الرب1: 21حلّقٍ مت تعلميه يف أأمثال 

عطائه نعمًة يف عيين املرُشف علهيم ذ أأمال قلب هذا الرجل ابخلري حنو دانيال. اختا)رئيس اخلصيان( ابإ ر هللا يف هذه ، اإ

وبدًل من أأن يُقابَل طلب دانيال ابلغضب واملعامةل ه، وهو ميكل لك احلق بأأن يعمل ذكل. تاحلاةل أأن يتدخرل بس ياد

، فتجاوب بلُطف. وهكذا، رفض املرُشف طلب دانيال ولكْن )رئيس اخلصيان( القاس ية، لنّي هللا قلب املرُشف علهيم

 برتدُّد. 

نيال. فقد يبدو هو ورفاقه وكأهنم يعانون من أأمٌر مرشوع يقلقه بشأأن مطلب دا (اخلصيان)رئيس  اكن دلى املرُشف

نوا ابلآخرين. ويف أأّيٍ من هاتني احلالتني، اكن املكل س يالحظ، ولن يكون  ذا ما قُوره سوء التغذية أأو مكفهرين مكتئبني اإ

قتل(. اكن )بل ورمبا يُعاقَب ابل  دعيه لينال عقابهعىل حالهتم، ويس ت)رئيس اخلصيان( وعندئٍذ قد يلوم املرُشف مّسورًا. 

 الوحش ية يف العقاب.  ة وبغضهبم الّسيع والشديد وبطرقهمالطغاة قدميًا يُش هترون بروهحم القصري 
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د  مقصده. فاملرُشف مل يعرتض عىل يثنيه عن املرُشف )رئيس اخلصيان( يف أأن يغرّيه من قناعته و مل يسمح دانيال لرتدُّ

قًا بشأأن ما س تكون عليه النتيجة ابلنس بة دلانيال ورفاقه. فاإن  من انحية املبدأأ، ولكنّه ببساطة اكن قل مطلب دانيال

قناع املرُشف وّتدئة قلقه، فاإن هذا الأمر س يكون سببًا جيعهل يوافق عىل مطلب دانيال. ورباّم  دت طريقٌة ميكن هبا اإ ُوجه

لبني منه حمكة. مر ابلصالة بيد الرب، طال ما حدث هنا هو أأن دانيال ورفاقه اس تودعوا هذا الأ  هذا  ل يشري النّص اإ

ليه يف دانيال  انتقل الإرشاف . ويف هذه الأثناء، 18-17: 2الأمر بوضوح، ولكنّه أأمٌر ينسجم متامًا مع وصفهم املُشار اإ

ل "رئيس السقاة" )ويف العربية "ميلَّص" ] لويّص، وترُتمج يف [، وتعين املرُشف أأو اmelṣārعىل هؤلء الفتيان اإ

لاندايك الف م دانيال اقرتاحاً السقاة"(.  "رئيس  اإ أأن يُعطى هؤلء الفتيان امتحااًن   لهذا الويص )رئيس السقاة( مفادهقدر

 يتبعون فهيا نظامًا غذائيًا خمتلفًا. من عرشة أأايم 

   14السؤال  

ل "قطايّن" يف الآية  لترمجة للكمة عربية تع 12اللكمة املرُتمجة اإ ما يمنو من  ين "حبوب، بذور"، وابلتايل فهيي تشري اإ

زراعة البذور. ل يشمل هذا اخلضار فقط، بل والفواكه واحلبوب واخلزب املصنوع من احلبوب، ومن شأأن هذه مجيعًا أأن 

 صواب أأم خطأأ؟  تكون غذاء حّصًيًا. 

 

ل بعض الوقت قبل أأن تُصبه  عرشة  ح نتاجئه واحضًة، وذلا طلب دانيال فرتةس يحتاج الغذاء الصّحّي اذلي اقرتحه دانيال اإ

هّنم اكنوا يف احلقيقة أأفضل من الآخرين اذلين  أأاّيم امتحااًن. ويف هناية هذه الفرتة، مل يظهروا حس ين املنظر فقط، بل اإ

رار يف تناول طعام املكل. وقد رُسّ الويّص )رئيس الّسقاة( هبذه النتيجة، وذلا وافق عىل أأن يسمح هلم ابلس مت أألكوا من

طاعة هللا ذكل الغذاء. وما بدأأ امتحا اًن لقتناع دانيال بأأن يطيع هللا ُحلر وأُمكهل بنجاح اتّم. مل يمتكّن دانيال ورفاقه من اإ

بعدم تنجيس أأنفسهم فقط، بل ومتكّنوا أأيضًا من اكتساب احرتام املسؤولني عهنم ابلطريقة اليت تَّصرفوا هبا وعيش  

 حّصيًّة. أأسلوب حياة أأكرث 

 

   15السؤال  

ل بدانيال  ( هل ُطلهب مين أأو توقّع الآخرون مين 1، وبيامن تتأأمل هبذا املقطع، اسأأل نفسك ثالثة أأس ئةل: ) 16-8: 1تأأمر

( هل معُل هذا ميثّهل مساومًة عىل اس تقاميت بصفيت ابنًا هلل؟ اكتب يف 2أأن أأمعل شيئًا أأعرف أأنّه ل يريض هللا؟ )

ل ذهنك. وبعد ذكل، اقضه دفرت احلياة الأف ل الطريقة  اكر اليت تأأيت اإ دك اإ بضع دقائق صّله فهيا طالبًا من هللا أأن يرشه

ة دليك. قد يدفعك هذا ةاليت هبا ينبغي أأن تتعامل مع هذا الوضع بطريقة حكمي ، مثلام معل دانيال. اكتب أأيّة أأفاكر متبَّّصه

ن حصل هذا، فعليك أأن  اام هللا، وأأذنبت فهيادلرس للتفكري بنواحٍ يف حياتك كنَت تتجاهلها أأم بتنجيس نفسك. اإ

 أأن تعمل من أأجل تصحيح هذا الوضع؟  يف الصالة والاعرتاف. ماذا ميكنكتقيض بعض الوقت مع هللا 
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 (  21- 17:  1ه )دانيال رفاق رفع هللا ملاكنة دانيال و وع الرابع: املوض 

ك رثأأكيف الآايت امخلسة الأخرية من الأحصاح الأول،  رامه للفتيان اذلين اختاروا أأن يطيعوه. بسبب هللا من بركته واإ

ذ ظهروا أأحسن وبصّحٍة أأفضل من  اختيار هؤلء الفتيان بأأن يتبعوا نظامًا غذائيًا حصيًّا يُكرهم هللا، ابركهم الرب جسداًي، اإ

لأخرية، نرى أأن كل. ويف هذه الآايت االآخرين املنخرطني يف برانمج املكل اذلين تبعوا النّظام الغذايئ اذلي حّدده امل

ن جوهر ما حصل هو أأهّنم ختّرجوا حمتلني املراكز الأول يف ُدفعهتم!   دانيال وأأصدقاءه برعوا بطرٍق عديدة. وميكن القول اإ

 لحظ العملية اليت حصلت يف هذا الأحصاح: 

 
لذلين اكان اكهنني أأيضًا( حني نه مل يضبط ابنيه )انرى فيه توبيخ هللا لعايل الاكهن لأ  2مثّة مشهد يف سفر مصوئيل الأول 

: "فاإين أُكرهم اذلين يُكرهمونين، 30: 2مصوئيل 1خيتّص بواجباّتام الكهنوتية. فقد أأعلن هللا يف  فاميتَّصرفا بطريقٍة خمزية 

رفاقه الثالثة يف واذلين حيتقرونين يصغرون." وعىل النقيض مما حصل مع ابيَن عايل، اختار هللا أأن يكرهم دانيال و 

مه مصوئيل الأولالطات البابلية. ومع أأن االب يبقى فاعاًل )يُكرهم هللا اذلين يكرمونه(، فاإن الكيفية  30: 2 ملبدأأ اذلي يقّده

ويف حاةل دانيال ورفاقه، فاإن "الإكرام" اذلين انلوه مل أأو الوقت الذلين فهيام سيمّت هذا الأمر يبقيان أأمرًا غري معروف. 

يب أأو ايكن حت ئوا عىل أأمانهتم بطرٍق همّمة فعاًل، لأن ترقيهتم ريرمه من الس ّ ل أأورشلمي. ومع هذا، فقد كوفه حلرية للعودة اإ

مكرنهتم من أأن يلعبوا دورًا همامً يف وقٍت همّم يف اترخي الأمة. ويف احلقيقة، ل نس تطيع دامئًا الاعامتد عىل نوال "الإكرام" يف 

ل وقت نوالنا حياة القيامة.  د خيتار حبمكته أأن يؤ هذه احلياة، لأن هللا ق ل الإكرام اإ  ّجه

 واجب التفسري  

 .  21- 17: 1اقرأأ املالحظات التفسريية اخلاّصة بدانيال  •

 ( 21- 17:  1د. رفع هللا ملاكنة دانيال ورفاقه ) 

لزتموا  معليًا، ل يُقال يشٌء عن الس نوات الثالث التالية، ولكن واحٌض أأن الش باب العربانيني ا

جنحهم. ومع أأن هذا الأحصاح وتكّرسوا بلّك اجهتاد لربانمج املكل اخلاص. والأمر الأمه هو أأن هللا ابركهم وأأ 

جيابية ع ن بركة هللا لهؤلء الش باب اذلين ابتدأأ مبالحظة ُمكئهبة عن حصار أأورشلمي، فهو ينهتيي مبالحظة اإ

طاعته وخدمته.   اكنوا أأمناء يف اإ

 (  17:  1ربعة ) باب العربانّيني الأ . ماكفأأة هللا للش  1

يه "أأعطامه هللا". مؤّكد أأهّنم الزتموا ابلتدريب املفروض  17اللكامت الأساس يّة واجلوهرية يف الآية 

ل حريهتم من  -علهيم، ولكّن هللا هو َمن اكن السبب احلقيقي وراء جناهحم. قوبلت أأمانهتم هلل مباكفأأة تناس هبا 

عداد هللا هلم ملهّمهتماببل )ويه رغبهتم الطبي  املُعيّنة هلم من هللا يف اببل. فعمومًا، أأعطى هللا  عية(، ولكن اإ

ل "عمل" )ويف العربية "َهْسَكيل"( تشري  معرفًة وعلامً يف لّكه كتابٍة وحمكة.الش باب الأربعة  اللكمة املرتمجة اإ



(21-1: 1ادلرس الثاين: الإطار التارخيي اخلاّص ابلبالط امللك يف اببل )دانيال  58الصفحة   

 

 

ل البصرية والفهم. فاملقصود هو أأن هللا أأعطامه قدرًة خاّصة لستي يت اكنوا عاب الكتاابت والواثئق البابليّة الاإ

ليه يف الآية  نراه يتحقرق فهيم الآن. ولكّن دانيال متزير عن البقية يف قدرته  4يدرسوهنا. مفا سعى نبوخذنَّصر اإ

)وهذا الكم هييّئنا دلوره الفريد يف تفسري الأحالم وتلقيه الرؤى يف الأحصاحات  الرؤى والأحالمعىل فهم 

وممارسات الّسحر، بل بقدرٍة فوق طبيعية منحها هللا هل. القدرة عىل  (. ولكنّه مل يفعل هذا بقوة العرافةالتالية

تفسري الأحالم اكنت ابلغة الأمهية يف الثقافة البابليّة، وقد اكن "احلكامء" اذلين أأحاطوا ابملكل قد وضعوا 

روا مهنجيًة لتفسري الأحالم والرؤى.   وطور

 ( 20- 18:  1كل ) . امتحان امل 2

)املرُشف العام عىل لك  رئيس اخلصيان. يف هناية الس نوات الثالثة، قّدم أأشفزن، 18-19: 1

ل املكل بشلٍك رمسي. وحبسب الآية  ني الناحجني اإ ، فوجد أأن لكّمهم املكل، 19موّظفي البالط(، املُرَّشر

 احلكومة البابليّة. يف  ّمةمراكز هم ُأعطوا  الأربعة فتيان الهيود أأفضل من لك الآخرين. ولهذا الّسبب 

اذلين خدموا يف الأرايض اليت حيمكها املكل )الآية   فوق لك اجملوس والسحرة. اكنوا يُعترَبون  20: 1

(. تُعقَد هذه املقارنة لأّن هؤلء الرجال معلوا يف جمالت تتعلّق ابلإدارة احلكومية الرمسيّة. اكن "السحرة" 20

ينون بنوعٍ من اللوحات املرسومة أأو رسوم وأأشاكل َسرية يف الإجابة "( عّرافني يس تع )يف العربية "حرطوممي

ل  مي"، واليت ترُتَجم اإ ل "جموس" )ويف العربية "َأّشافه لهيم. واللكمة املرُتمجة اإ عن الأس ئةل اليت يُؤىت هبا اإ

ل "عّرافني" يف ترمجة NASB"مس تحرضين" يف ترمجة  نة اكديّة تعين "كه ( تُش تقُّ من لكمة أأ NIV، واإ

ذ  التعويذات والّرىق". فقد اكنوا يعتقدون أأهّنم برقامه وُحُجهبم يس تطيعون التّصال مع عامل الروح. وهكذا، اإ

اكن من املفرتض أأن هؤلء املوّظفني امللكيني )بفئتهيم( يتواصلون مع عامل الأرواح والآلهة من خالل أأدواّتم 

برمغ لك هماراّتم وعلمهم، وجد املكل أأّن الفتيان   رين للمكل. ولكنووسائل َسرمه، اكنوا يعملون مكستشا

 )البصرية(.  احلمكة والعقل  الأربعة فاقومه جدًا يف 

 (  21:  1. مدة خدمة دانيال ) 3

ق.م. واستيالئه علهيا. اكن  539لبابل عام  كورشبقي دانيال يف معهل احلكويم حّت وقت فتح 

ل اكمل أأرايض مادي  سنته الأولري كورش مكل املادينّي والفرس، وتش ل حمكه عىل اببل ابلإضافة اإ اإ

ل  21وفارس. ومن هنا، فاإن أأمهّيّة الآية  ل املّدة اليت عاشها دانيال، بل يف الإشارة اإ ل تمكن يف الإشارة اإ

آايٍت أأخرى، مثل دانيال  ل ما بعد الإمرباطورية البابلية. كام نعرف من أ أأنّه عاش ، 1: 10أأن دانيال بقي اإ

ل أأن دانيال عاش لريى اليوم اذلي  539 احلقبة الفارس ية حّّت بعد العام ومعل يف ق.م. هذا يشري أأيضًا اإ

ل أأرضهم )انظر عزرا  فيه )برمحة هللا وأأمانته( أأصدر كورش مرسومًا يسمح مبقتضاه للهيود املس بينّي ابلعودة اإ

1 :1-3  .) 
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 16السؤال  

 ال ورفاقه الثالثة يف الربانمج التّدرييّب اذلي أأقّره املكل؟ لعظمي اذلي حقرقه دانيما السبب وراء النجاح ا 

 معل هؤلء الفتيان جبّدٍ أأكرث من لك املتدّرهبني الآخرين يف الربانمج.  .أأ 

عىل اس تخدام أأرسار نتيجة دلراسات هؤلء الفتيان يف الكتاابت البابلية بشأأن السحر والعرافة، اكنوا قادرين  .ب

 ر يف حتقيق النجاح. السح

سوا .ج عطاء هللا  مع أأّن الفتيان الأربعة كرر أأنفسهم بنشاط واجهتاد دلراساّتم، فاإن السبب الرئييس لنجاهحم اكن اإ

اّيمه معرفًة وهمارة.   اإ

فني يف البالط يشٌء من التحزيُّ جتاه دانيال ورفاقه، وقد اس تخدم  .د اكن دلى املرُشهف عىل املسؤولني واملوظر

 فعهم عىل املتدّرهبني الآخرين. مركزه لر 

مياانً استيعاب دانيال ورفاقه للكتاابت الب آمنوا اإ بلية،  خشصيًا هبا، أأو أأهنم جلأأوا للمامرسات السحرية البا ابلية ل يعين أأهّنم أ

اح اليت اكنت جزءًا من دراساّتم. ويف ضوء املوقف القوي اذلي أأخذوه جتاه هللا والأمانة هل )واذلي يظهر يف الأحص

يقرأأون  الأول(، فاإن الاس تنتاج املنطقي هو أأهّنم اكنوا قادرين عىل دراسة الكتاابت البابلية من دون أأن يؤمنوا مبا اكنوا

م مما  ويدرسون. الأمر احملمتل جدًا هو أأهّنم اكنوا يقضون وقتًا منتظامً مع لكمة هللا اكن من شأأنه أأن حيمي أأذهاهنم من التّسمُّ

 يدرسون.  

 

ان بأأنه اكن يس تطيع تفسري الأحالم  17: 1طى مواهب وقدرات خاّصة دلانيال، لأن دانيال هللا أأع واحٌض أأن خُيربه

ل اعامت فوق  ده عىل ممارسات السحر والشعوذة، بل اكنت قدرةً والرؤى. مل تكن قدرة دانيال عىل معل هذا تعود اإ

يتعلرق ابلأحالم والرؤى ّتّّي مّسح القصة لبقية   فامي هذا احلديث عن قدرة دانيال اخلاّصةطبيعية ُمعطاة هل من هللا. 

-7  الأحصاحاتدورًا ابلغ الأمهية مكُفّّسه للأحالم، بيامن يف 6-2أأحداث وجمرايت السفر. يلعب دانيال يف الأحصاحات 

 أأربع رؤى متتابعة من هللا. نرى دانيال نفسه يتلقّى  12

 

   17السؤال  

حالم، مل يكن هذا همامً لذلين اكنوا خيدمون يف قَّص دليه فهم بلّك أأنواع الرؤى والأ ابلرمغ من حقيقة أأن دانيال اكن 

 صواب أأم خطأأ؟ املكل، لأّن البابليني مل يعطوا قمية للأحالم والرؤى. 

 

   18لسؤال  ا 

اختري لأن دانيال اكن الفّت الهيودي الوحيد اذلي ُأعطي قدرًة عىل تفسري الأحالم والرؤى، فقد اكن الوحيد اذلي 

ل خدمة املكل الشخصية.   صواب أأم خطأأ؟  لدلخول اإ

 

ع دانيال  دوا أأفضل من لك السحرة واملنجمني وا 20-19: 1يتوسر جملوس يف الأرايض  حبقيقة أأن دانيال ورفاقه الثالثة ُوجه

. ويف احلقيقة، يقول الكتاب ن دانيال ورفاقه الثالثة اكن املقّدس والبالد اليت حمكها نبوخذنَّصر وا أأفضل من الآخرين اإ
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. فمل يُكن معلهم يقتَّص عىل اخلدمة ف. لعب هؤلء السحرة واملنّجمني واجملوس دورًا همامً يف اجملمتع البابيلبعرشة أأضعا

ذ الكثريون مهنم اكنوا مستشارين حمّل ثقة عند املكل. وكثريًا ما اكنت الشخصية يف الهي ألك الوثنية العديدة يف اببل، اإ

مه أأن رهّمة اليت يأأخذها املكل مبنيًة عىل أأخذ نصيحة هؤلء اذلين ميارسون السحر والعرافة. فقد اكن دو القرارات امل 

لهية" من الآلهة الوثنية، واليت اكنت ذات يس تخدموا هماراّتم وأأساليهبم يف الّسحر من أأجل احلصو  ل عىل "معلومات اإ

ل قمية كبرية عند املكل واذلين مه يف مناصب السلطة العليا . مفثاًل، اكن املكل يطلب مشورة هؤلء قبل اذلهاب اإ

 حه. احلرب عىل أأمل احلصول عىل معلومات عن النتيجة واحامتلية جنا

 

 19السؤال  

 التالية ليست حصيحة؟أأي من اجلَُمل 

ممي السحرية ملساعدّتم يف الإجابة عن ااكن السحرة عّرافني يس تخدمون نوعًا من اللوح املنقوش أأو التص .أأ 

م هلم. الأ   س ئةل اليت تُقدر

ل مركز الساحر الأول يف لك منطقة اببل.  .ب  متّت ترقية دانيال اإ

 صال مع عامل الروح. اس تخدم املنّجمون واجملوس التعاويذ والامتمئ كوس يةل لالتّ  .ج

فني حكوميني. مَعه  .د  ل السحرة واجملوس )املنّجمون( مكوظر

 

 20السؤال  

ل ا 21: 1ل ملاذا يقول النّص الكتايب يف دانيا ّن دانيال "اكن ... اإ  لس نة الأول لكورش املكل"؟ اإ

ل ما بعد انهتاء الإمرباطورية البابلية.  .أأ   مقصد هذه الآية هو التشديد عىل أأن دانيال عاش اإ

 ق.م. حني بدأأ ُحمك كورش لبابل.  539مات دانيال عام  .ب

 ق.م.  539س عام صار كورش مكل املاديني والفر  .ج

 رش ملاكً للامديني والفرس. ق.م. حني صار كو  550مات دانيال عام  .د
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 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين 

 1السؤال  

ن عصت رشيعته، يف حني أأن الاس مترار يف   أأين تعّهد الرب يف الكتاب املُقدس بأأن الأمة س تقع حتَت لعنة )تأأديب( اإ

د س يؤّداين  رسال الرب جيوشًا أأجنبية عليف الهناية العصيان والمترُّ ل اإ  ؟ من أأرضهم هيم وسبهيماإ

   24-19خروج  .أأ 

  29-28تثنية  .ب

  16لويني  .ج

  15تكوين  .د

   2السؤال  

ل اببل معه؟  ملاذا آنية الهيلك الهيودي وأأخذها اإ  معل نبوخذنَّصر عىل محل أ

آنية الهيلك الهيودي املصنوعة من ذهب وفضة أأن يصهرها البابليون لُصْنع متاثيلهم للبابليني أأن يصهروا ميكن  .أأ  أ

 هيألكهم الوثنية. لأجل 

متام اكن البابليون .ب اكن ميكن بيع هذه الآنية املصنوعة من معلياّتم العسكرية، و  حباجة شديدة للامل من أأجل اإ

 اذلهب والفّضة واحلصول عىل الكثري من املال. 

ل هيلٍك يف اببل، اكن يُ  .ج لهه )الر بنقل نبوخذنَّّص لآنية الهيلك الهيودي من أأورشلمي اإ ق اإ احج أأنّه اكن علهن تفوُّ

 ىل الإهل اذلي اكن الهيود يعبدونه. مردوخ( ع

قامة ولمئ ابذخة، واكن ميكن اس تخدام هذه الآنية )الصحون والأكواب( يف اكن امللوك البابليون يمتتّع .د ون ابإ

ل الولمئ.   تقدمي الطعام وامخلر للمدعّوين اإ

   3السؤال  

لاكً صوراًي خيضع اكنت هيوذا دوةًل اتبعة لأشور، واكن هيوايقمي م ق.م.، 605و 609خالل الفرتة املمتدة بني العامني 

  خطأأ؟صواب أأم ملكل أأشور. 

   4السؤال  

بوا عىل العمل واخلدمة يف بالطه، ما املتطلربات  حني أأعطى املكل نبوخذنَّصر تعلاميٍت ابختيار بعض الفتيان الهيود ليتدرر

دها هلم؟    ابت الصحيحة(لك الإجااخرت ) اليت حدر

 الأفضل أأن يكون الفّت من العائةل امللكية أأو من الأرشاف.  .أأ 

 ن أأيّة عيوب جسدية. أأن يكونوا حسان املنظر خيلون م .ب

 أأن يكونوا عارفني وحاذقني يف ش ّّت أأنواع احلمكة.   .ج

 أأن يكونوا حاذقني يف قراءة اللغة الأكدية والكتابة هبا.   .د

 املعارف.  أأن يكونوا أأحصاب قدرة خاّصة يف فهم .ه
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 5السؤال  

فسري، ملاذا اكنت دلى هؤلء الفتيان ، عنير املكل حّصة يوميًة من الطعام للفتيان العربانينّي. حبسب الت 5: 1يف دانيال 

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )مشلكة يف أألك هذا الطعام ورشب هذا امخلر؟ 

م من الطعام ث اكن طعام املكل يتعارض مع رشائع احمللرل واحمللأنّه اكن علهيم أأن حيفظوا الرشيعة املوسوية، حي .أأ  رر

 . 14وتثنية  11واليت ترد يف لويني  ،يف العهد القدمي 

جوا من الأجانب، مل يكن مسموحًا هلم أأن يأألكوا طعامًا أأعّده أأجانب.  .ب  كام أأنّه مل يكن مسموحًا للهيود بأأن يزتور

مشلكة حصيّة  يسبّهب أأن الأمريُمكن لهذا ًة ما اكن نيئًا غري مطبوخ، و ادع هالطعام اذلي اكن البابليون يأألكون  .ج

 لهيود. للفتيان ا

م .د ماقراباًن للأواثن قبل  ارباّم اكن طعام املكل ومرشوبه قد قُّده آلكهي أأن يُقدر : 34)وهو ما يتعارض مع خروج  امل

15  .) 

 6السؤال  

 املكل؟  نيال مع نظام الغذاء اذلي أأمر بهدا اأأي من اجلَُمل التالية تعكس الكيفية اليت جتاوب هب

 اببل س يكون حاًل بدياًل أأفضل من الألك من طعام املكل.  أأقنع دانيال أأصدقاءه بأأن الهروب من .أأ 

ذٍن من املرُشهف علهيم بأأل يأألكوا من طعام املكل ومرشوبه.  .ب  سعى دانيال بلك احرتام لأخذ اإ

 لهيم، ُمَّّصًا عىل أأنّه لن يعيَص هللا. تلكرم دانيال بصوٍت حازم مع املرُشهف ع .ج

مع أأن دانيال اكن مقتنعًا بأأوامر ومطالب هللا، وعرف مدى أأمهية الكيفية اليت هبا ينقل قناعاته لغري املؤمنني،  .د

ر بأأن حيتجّ   كل. ف املُعنير من امل ويعرّبه عن احتجاجه للُمرشه فقد شعر أأنّه مربر

 7السؤال  

 ة تعين نبااتت حلديقة، وابلتايل فهيي تعين أأي يشٍء ليس محلًا أأو مساكً ترمجة للكمة عربي 12: 1ل اللكمة "قطايّن" يف دانيا

  صواب أأم خطأأ؟أأجشار الفواكه. مأأخوذًا من  شيئاً 

   8السؤال  

 ؟ به املكل ييب اذلي أأمرَ ماذا اكن السبب وراء جناح دانيال ورفاقه الثالثة الكبري يف الربانمج التدر 

  .من بقية املتدربني يف الربانمج ن الأربعة ابجهتاٍد وجّدٍ أأكرثتياالف معل هؤلء  .أأ 

مع أأن الفتيان الأربعة اجهتدوا يف دراس هتم، فقد اكن السبب الرئييس يف جناهحم هو أأن هللا أأعطامه معرفة  .ب

 وهمارة. 

اروا قادرين عىل ت البابلية املتعلقة ابلسحر والعرافة، صنتيجة دلراسات هؤلء الفتيان الأربعة يف الكتااب .ج

 حتصيل النجاح وحتقيقه.  اس تخدام أأرسار السحر يف

البالط امللك منحازًا دلانيال ورفاقه، وقد اس تخدم مركزه لرتقيهتم فوق املتدّرهبني  اكن املرُشف عىل موظفي .د

 الآخرين. 



 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين

 

 63الصفحة 

 

 9السؤال  

 أأي من اجلَُمل التالية ليست حصيحة؟

ممي السحرية ملساعدّتم يف الإجابة عن الوح املنقوش أأو التصاكن السحرة عّرافني يس تخدمون نوعًا من ال .أأ 

م هلم.   الأس ئةل اليت تُقدر

 اس تخدم املنّجمون واجملوس التعاويذ والامتمئ كوس يةل لالتّصال مع عامل الروح.  .ب

فني حكوميني.  .ج  معل السحرة واجملوس )املنّجمون( مكوظر

ل مركز الساحر الأول يف لك م متّت ترق  .د  نطقة اببل. ية دانيال اإ

   10السؤال  

ل الس نة الأول لكورش املكل"؟  21: 1ملاذا يقول النّص الكتايب يف دانيال  ّن دانيال "اكن ... اإ  اإ

 ق.م. حني بدأأ ُحمك كورش لبابل.  539مات دانيال عام  .أأ 

 ق.م.  539صار كورش مكل املاديني والفرس عام  .ب

ل .ج  ما بعد انهتاء الإمرباطورية البابلية.  مقصد هذه الآية هو التشديد عىل أأن دانيال عاش اإ

 ق.م. حني صار كورش ملاكً للامديني والفرس.  550مات دانيال عام  .د



جاابت أأس ئةل ادلرس الثاين 64الصفحة   اإ

 

 

جاابت أأس ئةل ادلرس    الثاين اإ

س صاحب الس يادة املُطلَقة، أأن يسمح للبابليني بأأن ينتَّصوا.  1السؤال   هل الكتاب املُقدر  ج. أأراد الرب، اإ

   صواب :  2لسؤال  ا 

   29- 28ثنية ت  د.: 3السؤال  

 :4السؤال  

قه عىل  لهه وتفوُّ ل هيلك اببل(، اكن يُعلهن س يادة اإ آنية الهيلك الهيودي من أأورشلمي اإ أأ. بعمل نبوخذنَّصر هذا )أأي نقل أ

 الإهل اذلي اكن الهيود يعبدونه. 

جابتك اخلاّصة :  5السؤال      اإ

 :  6السؤال  

ل أأن يكون من العائةل املالكة أأو من الأرشا  ف. أأ. يُفضر

 ج. أأن يكون حسن املنظر ومن دون عيوب جسدية. 

 د. أأن يكون ابرعًا يف لك أأنواع احلمكة.

 أأن يكون موهواًب يف الفهم وقادرًا عىل استيعاب املعرفة واملعلومات.ه. 

جابتك اخلاّصة :  7السؤال    اإ

جابتك اخلاّصة :  8السؤال      اإ

 :  9السؤال  

ه املكل يتعارض مع صة املوسوية، فرمبا اكن الّطعام اليويم اذلي خصّ رشيعب. حيث أأهّنم اكنوا ُملَزمني بأأن حيفظوا ال 

م من الطعام يف العهد القدمي، واليت ترد يف لويني   . 14وتثنية  11قوانني احمللرل واحملرر

: 34ج خرو مان للآلهة الوثنية قبل تقدميه للفتيان لتناوهل )وهذا ما يتعارض مع د. رمبا اكن طعام ومرشوب املكل يُقدر 

15  .) 

 10السؤال  

 الأسامء البابلية   الأسامء العربية  

هل بيل حياته" "هللا قايّض" -دانيال  : رمبا معناه "ليحمه الإ  بلطشاّصر

آلهة القمر( شدرخ: رمبا معناه "أأمر أأكو" )أأحد  "هيوه حنّان ورحمي" أأو حتَّّن هيوه" -حننيا   أ

 "َمن هو ما عليه أأكو." اهميشخ: رمبا معن "َمن هو مثل هللا؟" -ميشائيل 

 "هيوه أأعان" -عزراي 
آخر لللكمة "نبوعبدنغو: رمبا معناه "خادم نبو" )ا  "،  للكمة "نغو" شلك أ

 أأحد الآلهة( 



جاابت أأس ئةل ادلرس الثاين  اإ

 

 65الصفحة 

 

جابتك اخلاّصة :  11السؤال      اإ

 :  12السؤال  

ذ اكن يعرف كيف عليه أأن يتلكرم عن معتقده مع غري املاك ب. ؤمنني، أأظهر الاحرتام نت دلى دانيال قناعات، ولكن اإ

لطة وملن مه يف السلطة.   للسُّ

ذٍن من املرُشف علهيم )رئيس اخلصيان( بأأل يأألكوا من طعام املكل وأأل يرشبوا من  د. ل احلصول عىل اإ سعى دانيال اإ

 مخره. 

جابتك اخلاّصة :  13السؤال      اإ

   صواب :  14السؤال  

جابتك اخلاّصة :  15السؤال      اإ

   16السؤال  

اّيمه الفتيان  ج. مع أأنّ  عطاء هللا اإ سوا أأنفسهم بنشاط واجهتاد دلراساّتم، فاإن السبب الرئييس لنجاهحم اكن اإ الأربعة كرر

 معرفًة وهمارة. 

 خطأأ :  17السؤال  

 خطأأ :  18السؤال  

 :  19السؤال  

ل مركز الساحر الأول يف لك منطقة اببل.   ب. متّت ترقية دانيال اإ

 20السؤال  

ل ما بعد انهتاء الإمرباطورية البابلية.  التشديد عىل أأن دانيالأأ. مقصد هذه الآية هو   عاش اإ



جااب 66الصفحة  ت أأس ئةل ادلرس الثايناإ  

 

 

جاابت    الاختبار اذلايت لدلرس الثاين اإ

 1السؤال  

   29- 28ب. تثنية 

   2السؤال  

لهه )الراحج أأنّه اكن مردوخ(  ق اإ ل هيلٍك يف اببل، اكن يعلهن تفوُّ ج. بنقل نبوخذنَّّص لآنية الهيلك الهيودي من أأورشلمي اإ

 ىل الإهل اذلي اكن الهيود يعبدونه. ع

 خطأأ :  3السؤال  

   4السؤال  

 أأ. الأفضل أأن يكون الفّت من العائةل امللكية أأو من الأرشاف. 

 ب. أأن يكونوا حسان املنظر خيلون من أأيّة عيوب جسدية. 

 ج. أأن يكونوا عارفني وحاذقني يف ش ّّت أأنواع احلمكة.   

 فهم املعارف.أأن يكونوا أأحصاب قدرة خاّصة يف  ه.

   5السؤال  

م من الطعام يف  أأ. لأنّه اكن علهيم أأن حيفظوا الرشيعة املوسوية، حيث اكن طعام املكل يتعارض مع رشائع احمللرل واحملرر

 . 14وتثنية  11واليت ترد يف لويني  ،العهد القدمي 

آ  م قراباًن للأواثن قبل تقدميه ل  (.  15: 34لكيه )وهو ما يتعارض مع خروج د. رباّم اكن طعام املكل ومرشوبه قد قُّده

   6السؤال  

ذٍن من املرُشهف علهيم بأأل يأألكوا من طعام املكل ومرشوبه. ب. سعى دان   يال بلك احرتام لأخذ اإ

   خطأأ :  7السؤال  

 8السؤال  

 معرفة وهمارة.  ب. مع أأن الفتيان الأربعة اجهتدوا يف دراس هتم، فقد اكن السبب الرئييس يف جناهحم هو أأن هللا أأعطامه

   9السؤال  

ل مركز الس  احر الأول يف لك منطقة اببل. د. متّت ترقية دانيال اإ

   10السؤال  

ل ما بعد انهتاء الإمرباطورية البابلية.   ج. مقصد هذه الآية هو التشديد عىل أأن دانيال عاش اإ



(49-1: 2زاء الأربعة )دانيال ادلرس الثالث: حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال ذي الأج  

 

 67الصفحة 

 

 حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال س الثالث:  ادلر 

 ( 49- 1:  2ذي الأجزاء الأربعة )دانيال  

 ُمقّدمة ادلرس 

ل   ل رفعه وترقيته اإ قامة يف اببل، وعن السبب اذلي قاد اإ تعلرمَت يف ادلرس الأول عن الكيفية اليت أأىت هبا دانيال لالإ

حر والعرافة، فقد اكن يُعترَب أأحد  ة يف خدمة املكل الشخصية. ومع أأّن دانيال مل يكن منخرطًا يف ممارسات الّسه ماكنٍة ممزير

ل   1يف دانيال  بل مع السحرة واملنّجمني واجملوس والعّرافني. كام تعلرمَت حكامء اب أأن الرب أأسمل هيوايقمي مكل هيوذا اإ

ن نبوخذنَّّص مكل البابليني بنجاح من فرض حصار عىل أأورشلمي، ومتكن من س يب عدٍد من أأيدي البابليني. وهكذا، متكّ 

ن لنا  ساّكهنا، ليس لأن جيشه اكن أأقوى من جيش هيوذا،  يب. يدّوه بل لأن هللا اكن يس تخدم اببل لتأأديب هيوذا ابلس ّ

اثنان عىل الأقل. أأوًل، واحٌض أأن هللا أأراد أأن   مقصدانحمل نبوخذنَّصر الفريد اليت أأاته من هللا. اكن لهذا احلمل 2دانيال 

ل ل قدرته العسكرية العظمية أأو اإ ق الآلهة اليت اكن البابليون  يعرف نبوخذنَّصر أأن انتصاره عىل هيوذا ل يعود اإ  تفوُّ

يادة التاّمة املس يطر عىل التارخي، وما فعهل نبوخذنَّصر اإ  حبسب خططه  ناّم اكنيعبدوهنا. فالرب الإهل هو صاحب الس ّ

لهية. اثنيًا، مع أأن املكل نبوخذنَّصر اكن يعمتد عىل حكامء اببليني يف املشورة، فاإن جعزمه عن حاكية حمل املكل  الإ

الآلهة اليت اكن البابليون يعبدوهنا. رمبا طالن وجعز ريه، مبقابل قدرة دانيال عىل معل هذا، اكن تَّصحيًا قواًي يظههر بُ وتفس

هل هيوذا لن يسمح بأأن هُيان جمده ل من نبوخذنَّصر أأو من الآلهة الاكذبة اليت اعمتد فشل شعب هيوذا يف ح  ياته، ولكّن اإ

ذ خضعت مملكة هيوذا حلّسه ري 2علهيا حكامء اببل. ودانيال   مك الأمم، اس تخدم هللا حلامً أأعطاه بوضوح هذه احلقيقة! واإ

 الأمم املتعاقبة اليت س تحمك قبل ممكل املس يا. ُمخّطط اترخيي عريض ملامكل  تقدمي لنبوخذنَّصر من أأجل 

 

ط ادلرس    ُمخطر

 ( 13-1: 2 )دانيالجعز حكامء اببل عن تفسري حمل املكل وع الأول: املوض

 (  23-14:  2صالة دانيال وترضُّعه لأجل احلمكة )دانيال وع الثاين: املوض

ل املكل نبوخذنَّصر )دانيال وع الثالث: املوض  (  30-24 :2تقدمي دانيال اإ

عالن دانيال احلمل وتفسريه )دانيال وع الرابع: املوض  ( 49-31: 2اإ

 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن: 

ون الأحالم للمكل اكنوا تفهم  • مغزى وأأمهية الأحالم يف ثقافة الرشق الأدىن القدمي، وحقيقة أأن اذلين اكنوا يفّّسه

ل التفسري.  ل اإ رشادمه للتوصُّ  يعمتدون عىل ممارسات َسريّة يف اإ



(49-1: 2ادلرس الثالث: حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال ذي الأجزاء الأربعة )دانيال  68الصفحة   

 

 

ق ادلروس اليت تتعلر  •  ت.  أأزمايتعلرق ابلتعامل مع الأوضاع املنطوية عىل فاميمها من حياة دانيال تطبّه

تنهتيي ابلإمرباطورية  2تدافع عن التفسري الإجنييل بأأن املامكل الأممية الأربعة املتعاقبة واملُعلَنة يف دانيال  •

  الرومانية. 

آه نبوخذنَّصر يف حلمه. ترشح املعىن الرمزي لل  •  متثال اذلي رأ

 

 

 (  13- 1:  2جعز حكامء اببل عن تفسري حمل املكل )دانيال  وع الأول:  املوض 

ص كثريون ممن اكنوا يعملون كـ"حكامء" أأو اكنت ا لأحالم تُعطى أأمهية عظمية يف الرشق الأدىن القدمي. ولهذا، فقد ختصر

رشاديةً "لكدانيني" )مشريين للمكل( يف تفسري ل   الأحالم. بل ووضعوا كذكل كتبًا اإ لهيا من أأجل الوصول اإ ميكن العودة اإ

ق احلكامء طرقهم وهماراّتم يف ي متلقّ معىن احلمل. طبعًا، اكن يُفرتض أأن يرو ي احلمل تفاصيل احلمل أأوًل، وبعد ذكل يطبّه

هل، فقد اكنت لأحالمه أأمهية خاّصة. مؤكرد أأن حمل  تفسري الأحالم. ولأنّه اكن يُعتقَد أأن املكل هو املمثّهل الأريض لالإ

 أأعطاه الرب الإهل هل. ومع أأنه مل يفهم معىن معجزايً حلامً عاداًي، بل اكن حلامً  ليس (13- 1: 2املكل نبوخذنَّصر )دانيال 

نه مزّي وأأدرك م المتثال  تبس بّ طبيعته غري الاعتيادية. رباّم ت  احلمل، فاإ بفعل جحٍر صورة المتثال العظمي نفسه ومن مّث حتطُّ

ذ اكن شديد التلهُّف ملعرفة معىن احلمل، اس   كامء اببل. تدعى حرضبه ابلإرابك هل، فشعر بنذير شؤٍم عىل مملكته. واإ

ذ من شأأن هذا  وه مبا حمل به، اإ ذ مل يطلب تفسري احلمل فقط، بل وطلب أأن خُيربه وحينئٍذ، خالف الربوتوكول الطبيعي اإ

ونه به. واحضٌ  ذ استشاط املكل غضباً   أأهّنم مل يمتكّنوا من معل هذا.أأن يضمن أأل حييكوا تفسريًا خيربه  ، أأمَر بقتلهم. علهيم واإ

 بية  الكتا   واجب القراءة 

 حبرص.  13- 1: 2اقرأأ دانيال  •

   1التدريب  

س" من مساقات ادلراسة  يعطيك هذا الواجب فرصًة لرتاجع املهارات اليت تعلرمهَتا يف مساق "دراسة الكتاب املُقدر

ات ال  بشأأن الكتابية ابلمتداد ات الشلكية" )املُؤرّشه بعض  فاّص . (Formal Indicationsبنيوية اليت تُدعى "املؤرّشه

س". حني تُ  ات الشلكية يف  الوقت الآن يف مراجعة "دراسة الكتاب املقدر مكهل مراجعتك، ضع عالمة عند لك املؤرّشه

ها 13-1: 2دانيال  دها اليت ميكنك أأن متزّيه ات البنيوية هو مساعدوحتّده ل املؤرّشه ك يف ت. تذكرر أأن الهدف من الإشارة اإ

 الاكتب. ر سري أأفاكمتيزي حدود الفقرة ورؤية 

 

س 2: 2حبسب دانيال  ، يُذَكر أأربع فئاٍت من احلكامء اذلين اكنوا ميثّهلون مستشاري املكل. تنقل ترجامت الكتاب املُقدر

ل "حكامء" )  NET Bibleاخملتلفة هذه التعابري بطرٍق خمتلفة. مفثاًل، ترمجة  (، ولكهّنا wise menترتمج الفئة الرابعة اإ

ترمجة لتعبري  12: 2يرد فهيا اثنيًة يف دانيال "حكامء" )ُمصطلح خمتلف يف النص الآرايم( التعبري  نّ ترمجة غري موفرقة لأ 

يه "لكدانيون". ولأن "اللكدانيني"   2: 2ئة الرابعة يف دانيال والرتمجة احلرفية للف أأكرث معوميًة يشمل لك الفئات الأربعة. 



(49-1: 2زاء الأربعة )دانيال ادلرس الثالث: حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال ذي الأج  

 

 69الصفحة 

 

نقلوه  NIVاينة اللكدانية( اعمتدوا بقوة عىل التنجمي، فاإن مرتمجي ادل يف احلديث عن كهنةه هذا التعبري )حني يُس تخَدم 

ل "منّجمني" ) (. واجلدول التايل يبني كيف تعاملت بعض الرتجامت مع هذه املُصطلحات الأربعة والوصف astrologerاإ

 املُعطى للّك واحدٍة من هذه الفئات يف التفسري. 

 

 

 واجب التفسري  

مة  13-1: 2 ريية اخلاّصة بدانيالاقرأأ املالحظات التفس • ل مبا يف ذكل املادة اليت تعطينا ُمقّده هذا اجلزء اإ

 الكتايب. 

 

رسائيل لها   ع شعب اإ ظهار س يادة هللا عىل الأُمم غري الهيوديّة اليت ُأخضه اثنيًا: اإ

 (2  :1   -  7  :28  ) 

ّهف الأحصاحات  ثري هو أأن هذه الأحصاحات ُكتهبت قسامً رئيس يًا من سفر دانيال، والأمر الالفت وامل  7-2تؤل

انيال، اكنت الآرامية يه اللغة املُشرتكة يف العامل غري الهيودّي. ولكون يف الآرامية ل يف العربية. يف أأاّيم د

رسائيل وأأخضعهتا )خالل فرتة الس يب البابيل  ركرزت عىل اُلَمم غري الهيودية اليت 7-2الأحصاحات  أأّدبت اإ

". يمت التشديد عىل ويةل اليت أأعقبهتا(، اكن مناس بًا أأن تُكتَب هذه الأحصاحات بـ"لغة الأمموالفرتة الزمنية الط

. دور مملكة املس يّا يف الأحصاحني الثاين والسابع، مما يؤّكهد عىل أأمهّيّة هذا املوضوع ابلنّس بة لهذا القسم

مربا ل السابع دور وطبيعة وتعاقُب اإ ر الأحصاحان الثاين اإ طورايت العامل الوثين اليت تأأدرب وهكذا، يصّوه

رسائيل حتهتا وخضع لها قبل مملك ة املس يّا. ُأعطيت مماكل الأمم س يادة وسلطااًن مؤقّتني )حتَت سلطة شعب اإ

ل الوقت اذلي فيه رُسّ هللا بأأن يؤّسس اململكة امل  س يانية الأبدية. ومع هذا، فقد حاسب هللا هذه هللا( اإ

الأدبية اليت  بب حتّدهيا املتعجرف لس يادته وحمكه. وهذا يظهر واحضًا من خالل الُبنية املامكل والأمم وأأذلّها بس 

 علهيا هذه الأحصاحات. 



(49-1: 2ادلرس الثالث: حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال ذي الأجزاء الأربعة )دانيال  70الصفحة   

 

 

 

أأ. حمل نبوخذنَّّص ابلمتثال ذي الأجزاء الأربعة، وتأأسيس مملكة املس ّيا يف الهناية  

 (2 :  1 -49  ) 

ذ جعز عن فهمه ل  يبدأأ هذا القسم حبمٍل يعطيه هللا لنبوخذنَّّص. واإ فامتلأ ابحلرية والتشويش، حاول أأن يلجأأ اإ

اكنوا يس تخدمون الأساليب السحرية يف فهم الأمور فوق الطبيعية وتفسري الأحالم. وقد "حكامئه"، اذلين 

ل حصول دانيال عىل فرصة لتقدمي ال  هل دانيال قاد جعزمه عن تفسري احلمل اإ ق اإ تفسري الصحيح، مما أأعلن تفوُّ

آلهة البابليني سوى جزٍء من خطة أأكرب وضعها . يُظههر هذا احلمل أأن هزمية اببل )املؤقّتة( لهيوذا مل تُكن عىل أ

هللا، خّطة سيمّت حبس هبا حلول مملكة أأخرى يف الهناية حمل مملكة اببل، ومن مّث تتناوب املامكل الأرضية لتحل  

 يعًا يف الهناية مملكة أأبدية يقميها هللا نفسه. حملها مج 

 (  13- 1:  2ّيني" عن تفسري حمل املكل ) كامء البابل . جعز "احل 1

تدّون لنا هذه الآايت حقيقة حمل املكل وحماولته اليت ابءت ابلفشل يف حصوهل عىل تفسري حللمه من 

 "حكامئه". 

 (  3- 1:  2) أأ. ارتباك ورعب نبوخذنَّّص بسبب حمل أأعطاه هللا   

ل أأن نبوخذنَّص1: 2 ،  يف الس نة الثانية من ملكهرأأى هذا احلمل  . مع أأّن النّّص الكتايب يشري اإ

آية  (. اكنت س نة حمكه الأول تُعترَب 1فالراحج أأن هذا حصل بعد انهتاء برانمج الس نوات الثالثة التدرييب )أ

آذار ق  605س نة "اعتالئه للعرش"، واليت امتّدت من أأيلول/ سبمترب  ل نيسان )أ  -نيسان / مارس  -. م اإ

بريل( من العام  نة اليت اكنت تُعترَب س نة حق. 604اإ مكه الرمسي م. وبعد هذه الس نة، اكنت تأأيت الس ّ

ّن 603وحّت نيسان  604الأول، بدءًا من نيسان  ، وذكل حسب العادة واملامرسة البابليّتنَي. وهبذا، فاإ

ل وقٍت متأأخر من "س نة احلمك ال الراحج أأن "الس نة الثانية" املُشا شارة اإ لهيا يف النًّّص يه اإ ثانية" للمكل ر اإ

ذ نعرف أأن جزءًا من الس نة اكن نبوخذنَّّص، واليت من الناحية العملية اكنت س نة ح مكه الفعيل الثالثة. واإ

 كل للحمل. حُيَسب "س نة"، فاإّن هذا الفهم يسمح بأأن يكون الربانمج التّدرييّب قد اكمتل يف وقت رؤية امل
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ب حلمه املزجع، اكن أأول أأمٍر معهل هو دعوته . لعدم قدرة املكل نبوخذنَّّص عىل النوم بسب2-3: 2

خيتّص ابلسحرة )يف العربية   فاميء ليقّدموا هل النصيحة. ويُذكر هنا أأربعة أأنواع من هؤلء احلكامء. للحكام

أأما الفئة الثالثة فاكنت "العرافون"   .20: 1(، انظر التعليقات عىل أأّشافمي "حرطوممي"( واجملوس )يف العربية 

َخاّشفمي  )يف العربية ( اذلين اكنوا يس تخدمون الأعشاب والتعويذات واجلرعات السحرية اخملتلفة. جوهراًي مه

س )خروج  : 22؛ 11: 7وبشلٍك أأسايس، اكنوا ميارسون فنون السحر اخملتلفة اليت منعها الكتاب املُقدر

شعياء 10: 18؛ تثنية 18 رميا 12، 9 :47؛ اإ ون" )ويه ترمجة (. أأما الرابعة فهيي "اللكداني9: 27؛ اإ

مي لللكمة العربية   ل حقيقة  wise menالتعبري "حكامء" ) NET(. تس تخدم ترمجة َكْسده (، ورمبا هذا يعود اإ

ن أأن لللكمة "لكدانيون" معىن أأكرث خصوصية يف هذا الس ياق هو اخلرباء يف ادلاينة اللكدانية أأو كهنهتا اذلي

خيتص ابلنقاش ادلائر هنا،  فاميملس تقبل وعواقهبا. مالحظة: اكنوا يعمتدون بقوة عىل التنجمي ملعرفة أأحداث ا

ل لك اجملموعات الأربعة.  ل اجملموعة الثالثة، بيامن يشري ُمصطلح "احلكامء" اإ يشري ُمصطلح "اللكدانيون" اإ

نت اكن هلم كام يظهر يف حوارمه التايل مع املكل. اك وتظهر أأمهية هؤلء ابلنس بة للمكل يف ادلور البارز اذلي

حدى املهارات البارزة واملهّمة حلكامء البالط تفسري الأحالم، وهذا يفّّسه اس تدعاء املكل هلم فورًا. وقد  اإ

رًا جدًا يف الرشق الأدىن القدمي، حيث اكنت "كتب تفسري الأحالم الإرشادية" اليت  صار هذا علامً متطّوه

 توي عىل تعلاميت واحضة حول التفسري الصحيح. تُكتَب حت 

 (  6- 4:  2رّد اللكدانّيني الأّول ) .  ب  

اكن ينبغي أأن حُيىك احلمل  أأخربه عبيدك ابحلمل فنبنّي تعبريه.رّد اللكدانيون بطريقة بدت هلم منطقيًة:  

عمل هذا يف الوضع )حس امب اعتقدوا( حّت ميكن تفسريه. اكن هذا هو الإجراء الاعتيادي، واكن املكل ي

ن حُيىك هل حمتوى ، ابتعد املكل عن املامرسة الاعتيادية، حيث طلب أأ الاعتيادي. لكن يف هذه املناس بة

ن اكنت  ن أأخربمه ابحلمل فس يختلقون تفسريًا هل. ولهذا، اإ احلمل وتفسريه. والسبب اذلي أأعطاه لهذا هو أأنّه اإ

ن متكّنوا يكونوا قادرين عىل أأن خيربوه ابحلمل وبتفسريه. ف دلهيم قدراٌت فوق طبيعية حقًا، مفن املفرتض أأنْ  اإ

عامتد عىل تفسريمه والثقة به. لكن ملاذا اس تخدم املكل مثل هذا من معل هذا، فس يعرف املكل أأنّه ميكن الا

احملمتةل الهنج غري املعتاد و"غري الأرثوذكيس"؟ الاحامتل الأكرب لهذا هو الطبيعة الفريدة حللمه وللمعاين اخمليفة 

كر املكل. )اكن هذا حلامً  أأن مثّة شيئًا فريدًا   من هللا الواحد احلقيقي، وحّّت نبوخذنَّّص أأدرك اليت اكنت يف فه

خباره  ن مل يمتكّنوا من اإ بشأأن هذا احلمل.( وحّّت يوحّضه املكل مدى أأمهية الأمر ابلنس بة هلم، هّدد بقتلهم اإ

آٍت عظمية  ن متكّنوا من معل ذكل. ابحلمل وتفسريه، كام وعد مباكفأ  اإ

 (  9- 7:  2ثّاين ) ج. رّد اللكدانّيني ال  

روا ببساطة طلهبم  مل جيرؤ اللكدانيّون عىل حتّدي ّتديد املكل، وذلا فاإنر لكر ما معلوا هو أأهّنم كرر

ف من حّدة موقفه وخُيربمه مبا حمل. ومع هذا، فقد رأأى  املكل بأأن يسمعوا حلمه، راجني )بال شك( أأنّه س يلّطه

ذ عرف أأهّنم حياولون  آمر ضّده ليحيكوا معًا كذاًب خيربوه الوقت  اكتساب يف هذا عبثًا، اإ . وحينئٍذ اّّتمهم ابلتأ

رمبا ترتبط عدم ثقته الواحضة هبم ابحلمل نفسه مبارشًة.   لأنرمك اتفقمُت عىل الكم كذٍب وفاسد لتتلكّموا به.به: 

آه يف حلم ل أأنّه س ُيغتال  ( اكن يعتربها نوعًا من الإشارة الإ 35: 2ه )انظر فرمبا فكرة تدمري جحٍر لمتثال رأ لهية اإ
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ن  اكن هذا ما فكّر به، فرمبا زاد هذا من حّدة شكوكه وخماوفه، حبيث صار لّك أأو أأّن مملكتَه ستسقط. اإ

نساٍن تقريبًا حملر شّك يف عينيه.   اإ

 (  13- 10:  2د. رد اللكدانّيني الثالث )  

ذ عر 10-11: 2  ل ف احلكامء أأن مطالبهتم املكل بأأن يسمعوا حلمه ل . اإ جدوى مهنا، سعوا اإ

ل اس تحاةل ما اكن املكل  ادلخول يف حوار فكرّي ومنطقي معه يف ثالث نقاط: أأوًل، حاولوا أأن يشريوا اإ

نسان يس تطيع أأن يبنّي أأمَر  يطلبه:   ( ليس عىل الأرض اإ ل أأنّه مل حيدث أأن  املكل.  )رسر اثنيًا، حاولوا الإشارة اإ

ل احلكامء مثل هذا الأمر، حّت ل أأن طلب املكل اكن صعبًا  ُطلهب اإ من امللوك العظامء. واثلثًا، أأشاروا اإ

)مثل الآلهة اذلين اكن يعبدها البابليون( مه الوحيدون القادرون عىل معل أأمٍر كهذا.  الآلهةجدًا دلرجة أأن  

 ّ رادة لحظ السخري هنا نقطهتم الأخرية. اكن مجمل هدف ومعل هؤلء احلكامء هو متيزي اإ الآلهة ة اليت تتضمر

عيوب وضعف! وهكذا،  ونتاجئ الأحداث الأرضية. والآن، مه يعرتفون بعجزمه، ومبا يتّصف به نظاهمم من

ممارسات وهمارات السحر. حمدوداّيت احلمكة واملعرفة البرشيّتنَي، حّّت حني تدمعهام  11-10تُظههر الآيتان 

هل حيتاج الإنسان لإعالن خاّص، وهو ما ل يس تطيع أأن يعطيه بأأما ل اإ نة، حبيث ميكن التعويل عليه، اإ

س   الإهل احلقيقي. -الكتاب املُقدر

ل 12-13: 2  ل اإ . برمغ املنطقيّة اليت بدت علهيا أأفاكرمه ابلنس بة هلم، فاإن أأفاكرمه هذه مل تؤّده اإ

ن اكن هذا قد حصل لأنه مل يعجبه منطقهم والأس باب اليت  زايدة غضب وغيظ املكل. ل خيربان الكتاب اإ

ؤمه عىل حتّديه. ولكن يف هذه اللحظة، لك  أأهنيى النّقاش، وأأمر بقتل  قّدموها أأو لأنه شعر ابلإهانة لتجرُّ

. اكن مرسوم املكل متّّسهعًا، لأنّه أأمر بقتل حّّت اذلين مل يكونوا أأمامه يف ذكل اليوم، مبَن يف ذكل حكامء اببل

ّن توتُّر وحرارة ذكل ال وقت أأعّدا بشلٍك ممتاز مّسح الأحداث هلل ليعمل معاًل دانيال ورفاقه. ومع هذا، فاإ

ل، فُيظههر به س يادتَه وعظمتَه. )عرف هللا أأن دانيال لن يفقد حياته.( اكن ميكن هلل معجزاًي من خالل دانيا

عطاء نبوخذنَّصر حلامً، ولكّن ذكل مل يكن ليؤثّه  م دانيال مبارشة برؤاي ورساةل يوصلها للمك بدًل من اإ ر أأن يلكّه

 عىل نبوخذنَّّص ابلقدر ذاته. 

 1السؤال  

آه نبوخذنَّصر القسم الآرايم من السفر.  يف ، أأي7-2صودة متامًا يف دانيال ، مثة بنية أأدبية مقحبسب التفسري احلمل اذلي رأ

ر تعاقُب املامكل الأمم  ية اليت ستس بق يف الأحصاح الثاين، واذلي رأأى فيه متثاًل من أأربعة أأجزاء، اكن القصد منه أأن يصّوه

 ؟ ناحية الفكريةمن ال  2دانيال  ويُقابل مملكة املس يا. ما الأحصاح اذلي يوازي

 

 2السؤال  

ن أأحداث املشهد الوارد يف دانيال  ، ولكّن ميكن أأن تكون  2يقال اإ حصلت يف الس نة الثانية من حمك املكل نبوخذنَّصر

ن اكنت هذه تشري  ل العرش متبوعًة  هذه الس نة الثالثة دلانيال يف اببل، اإ ل "س نة املكُل" الثانية )أأي س نة ارتقائه اإ اإ

  صواب أأم خطأأ؟. بسنيت املكُل(
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ل هذه الفئات الأربعة ، 2: 2حبسب دانيال  . جلأأ نبوخذنَّصر اإ يُذَكر أأربع فئات من "احلكامء" واملُشريين للمكل نبوخذنَّصر

ر  صار علامً يف ذاته، وقد ُكتهبت كتب تفسري الأحالم حّّت من أأجل حل لغز احلمل. يف الرشق الأدىن القدمي، تطور

رشاديّة لتفسري الأ   . حصيحةبشأأن كيفية تفسري الأحالم بصورٍة مناس بة و  اليت احتوت عىل تعلاميت حالم،اإ

 

 الأحالم يف الرشق الأدىن القدمي  الكتب الإرشاديّة لتفسري  

ن ُأعطيت معلومات اكفية قانوانً .. اكنت تتبع أأن الأحالم . معل هؤلء اخلرباء يف الأحالم عىل مبدأأ   جتريبيًا معليًا، اذلي اإ

نّه ميكن تقريره وتثبيته.   ّن بشأأنه، فاإ رف من أأحالٍم  كتب تفسريوهكذا، فاإ ل النور، تتأأل الأحالم، اليت أأىت كثرٌي مهنا اإ

لهيهتاترخيية والأحداث اليت تبع ي ي لهذا الكتب أأن تغطّ ا. ولأنّه اكن ينبغا، ُمرتربة بشلٍك نظايم من أأجل تسهيل الرجوع اإ

اخلرباء، وحّّت  قبل ، حبيث ل يس تطيع التعامل معها سوى منالاحامتلت، صارت طويةًل بصورة غري مكبوحة لكّ 

اخلبري اكن عليه أأن يبدأأ ابحلمل قبل أأن يبحث عن أأقرب ش بٍه ممكن. واملطالب غري املنطقية للمكل نبوخذنَّصر 

ين يف دانيال واحتجاجات املُف   Joyceالأحالم. )تفسري احلقائق املعروفة عن كتب مع تنسجم مع طبيعته و  11-3: 2ّّسه

G. Baldwin, Daniel, p. 87 ) 

   3السؤال  

جحٍج عىل كون مطلب املكل غري منطقي. أأي مما ييل ليس من احلجج اليت  ثالث 12-10: 2احلكامء يف دانيال أأعطى 

 اس تخدموها؟ 

ل أأن م .أأ  نسان. طلب املكل اكن م أأشاروا اإ  س تحياًل ابلنس بة لأي اإ

آخر طلب مثل هذا الأمر من مشرييه.  .ب ل أأنه ليس من مكل عظمي أ  أأشاروا اإ

ل أأن الآلهة يه الوحيدة اليت تس تطيع معل ما طلبه املكل.  .ج  أأشاروا اإ

ل أأّن عىل املكل أأن يطلب مشورة واحٍد من الفتيان العربانيني، لأ  .د هلهم قادر أأشاروا اإ ىن عىل أأن يعلهن معّن اإ

 احلمل. 

 

ابدة لّك حكامء اببل12: 2حبسب دانيال  اس تجابة ." رمبا اكنت اس تجابة املكل ، "غضب املكل واغتاظ جدًا، وأأمر ابإ

ر لكامت سفر دانيال غضب  طبيعية من طغاة تكل الأايم، ولكْن مع هذا اكن غضبه غري املنضبط أأمرًا غري مناسب. تصّوه

ل أأن "السخط" )نوابت الغضب( أأحد  20: 5حتَت س يطرة روح هللا. وتشري رساةل غالطية  الإنسان حني ل يكون اإ

ر مسعة نفسه. أأعامل اجلسد. بتَّصُّف نبوخذنَّصر هبذه الطريق  ة، مل يكن يعطي قمية للحياة البرشيّة، ولكنّه اكن يدّمه

 4السؤال  

الغضب  هبا مشالكت يتسبرب الثدفرت احلياة ث س يطرة؟ اكتب يفعن ال هل مترُّ بظروٍف وأأوقاٍت خيرج فيه غضبك 

 اخلارج عن الس يطرة هبا. 
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 (  23- 14:  2ال  صالة دانيال وترضُّعه لأجل احلمكة )داني وع الثاين:  املوض 

. مفرسوم املكل بقتل لك حكامء اببل  مؤكرد أأن دانيال )وحكامء اببل الآخرين( واهجوا أأزمًة عىل يد املكل نبوخذنَّصر

ان الكتاب13 :2)دانيال  مع هذه  كيف تعامل حكامء اببل الآخرون املقّدس ( اكن يشمل دانيال ورفاقه الثالثة. ل خيربه

يكشف لنا كيف تعامل دانيال ورفاقه الثالثة مع الأمر. يكتب الروايئ الكندي دوغ  23-14: 2، ولكّن دانيال الأزمة

ن مل تكن دليك ممارسةاللكامت التالية عن مواهجة الأ ( Doug Couplandكوبالند ) روحية حني تكون  زمة: "اإ

متيل الأوضاع املنطوية عىل أأزمة لأن الظروف جيدة ومواتية، فال تتوقّع أأن تمني هذه املامرسة حني تأأيت الشّدة والأزمة." 

ل حمرض ليه فعاًل هو الرجوع هبدوء اإ ع معظم النّاس يف حاةل من الرعب، حني يكون الأمر اذلي حيتاجون اإ . يُرى  هللاتوقه

(، ومعل هللا 16-14: 2طرٍق همّمة: الهدوء اذلي به جتاوب دانيال مع الأزمة )دانيال  جامل هذا القسم يف ثالث

عطاء هللا اجملد عىل الرمحة اليت منحها )دانيال 18-17: 2اس تجابة للصالة )دانيال الس يادي   (.  23-19: 2(، واإ

س    واجب قراءة من الكتاب املُقدر

 .  23-14: 2باه دانيال رص وانت اقرأأ حب •

 2المترين  

ترى أأن دانيال أأخذها يف  ، امعل قامئة يف دفرت احلياة بلّك خطوات العمل احلكمية اليت23-14: 2بعد أأن تقرأأ دانيال 

 تعامهل مع ظرف الأزمة اليت مّر هبا. 

 واجب التفسري  

 . 23- 14 :2اقرأأ اكمل املالحظات التفسريية التالية املتعلّهقة بدانيال  •

 (  23- 14:  2. ترضُّع دانيال وصالته ) 2

م هذا املقطع جامل الطريقة اليت هبا يعامل املؤمنون  اكن الأمر بقتل حكامء اببل يشمل دانيال ورفاقه. يقّده

دون هللا حني تُس تجاب صلواّتم.   أأزماّتم ابلصالة، ومن مّث ميّجه

ل املكل )    (  16- 14:  2أأ. طلب دانيال اإ

ليه هممة تنفيذ . يظهر نضوج دانيال ابلطريقة اليت لكّم هبا أأريو 14-15: 2  ت اإ خ، الرجل اذلي ُأولكه

نّه   فبلباقٍة اس تخدم لكامته املتعقّهةل، مظههرًا هبا احرتامه  أأجاب ... حبمكٍة وعقل.حمك القتل، حيث يقول اإ

ر )الآية  لطة. لحظ املقابةل ما بني غضب املكل املتفّجه دانيال الهادئ وتفكريه املنطقّي (، وجتاُوب 2للسُّ

يضاحه هنا هو أأنّه حني يكون املؤمن مقتنعًا متامًا بأأن هللا هو الس يد املمسك بزمام املتعقّهل. املب دأأ اذلي يمت اإ

نّه ل خياف يف مواهجته أأخبارًا مربكة وخميفة، بل حيافظ عىل هدوئه.   لك الأمور، فاإ

ن دانيال  16: 2  املكل  ل يعين ابلرضورة أأنّه هو من لكّم املكلوطلب من  دخل ...  . قول الكتاب اإ

يصال رساةٍل  خشصيًا. رمبا فعل هذا، ولكن رمبا مل يكن املقصود من هذه امجلةل أأكرث من حقيقة أأنّه متكّن من اإ

ل املكل )انظر  (. واملالحظة الأكرث بروزًا وأأمهية يه أأنّه واحض أأّن املكل وهبه طلبه أأي مزيدًا من 25: 2اإ

عطاءه لللكدانيني )تذكر ما حصل يف الوقت )حيث متكّن من اللقاء بأأصدقائه(، وهو الأم : 2ر اذلي رفض اإ
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(. واحض أأن املكل مل يعترب طلب دانيال تكتياكً لإعاقة تنفيذ حمك املكل، وكأنه اكن حياول اكتساب الوقت. 8

ايه رجَل اس تقامة وحمكة  هذا يعين أأنّه ل بّد أأنّه اكن دلى املكل مقداٌر اكٍف من الاحرتا ًا اإ م دلانيال معتربه

ة. الطريقة املنطقيّة الوحيدة لتفسري هذا يه افرتاض أأن دانيال اكن قد أأمّت الربانمج التّدرييب املطلوب، عظمي

 . 20-19: 1وأأن املكل اكن قد قابل دانيال خشصيًا، كام يُرى يف دانيال 

 (  18- 17:  2ب. صالة دانيال مع أأصدقائه )  

ّرة أأخرى، يُظههر دانيال نضوجًا ابلطريقة اليت يتعاَمل هبا مع هذا الوضع الّصعب. فقد سعى لأن مو 

يكون مع رفاق أأتقياء يصيّل معهم. اس تخدام الأسامء الأصلية لهؤلء الرفاق يف هذه الآية )قارن مع الأسامء 

رهثم الصاحل واحّتادمه ابلإهل احل 49: 2املُس تخدمة يف  قي الوحيد. اكن هؤلء يتَّصرفون هنا مبا يق ( يذكّهران ابإ

لهيم هبذه الأخبار ليشعروا ابلأسف بعضهم  18يتوافق مع هويهتم احلقيقيّة. وتوحّضه الآية   أأن دانيال مل يأأته اإ

لهيم  هل الساموات.جتاه بعض أأو ليتذّمروا ويتشكّوا، بل أأىت اإ بَل اإ )يشري النص الآرايم    ليطلبوا املرامح من قه

ل ل القصد، مبعىن أأنّه أأخربمه مبا حصل بينه وبني املكل هبدف أأن يصلّوا.(  الأصيل اإ أأّن هذه عبارة تشري اإ

". فهذه اللكمة َرحاممياللكمة "مرامح" ترمجة لللكمة الآرامية  ل "شفقة" و"حتَّنُّ ، ورمبا الأفضل ترمجهتا اإ

 ريوها فيه حنومه بصلواّتم. ثي تشّدد عىل مشاعر الإحساس العميقة عند هللا، اليت رجوا أأن يلمسوها و 

هل السامء التعبري املُس تخَدم هنا يف وصف هللا هو  ، وهو اندر الاس تخدام ولكنّه مناسب جّدًا. اإ

هل دانيال هو صانع السامء، وصلواّتم  حفكامء اببل طلبوا معونة سامء النجوم من خالل فنون تنجميهم. لكّن اإ

ليه مبارشة )يف الآرامية "رزا"(. معىن هذه اللكمة  الّسرجوا أأن يعّرهفهم بـ .لأجل رمحة هللا ورأأفته صعدت اإ

)اليت رمبا تكون مس تعارة من الفارس ية( هو "يشء رّسّي وخمفّي". مفا ُأظههر للمكل نبوخذنَّّص اكن رّسًا ل 

َدع َسريّة يف العامل أأن تكتشف ماذا اكن ذكل هل السامء احلقيقي، ول ميكن لأي وسائل وخه ل اإ .  يعرفه اإ الّّسّ

ل الصالة لأجل هذا الهدف.  ولكن ميكن أأن خيتار هللا أأن يُعلهنه، ومعرفة هذا الأمر دفعهتم اإ

 (  23- 19:  2ج. تسبيح دانيال اس تجابًة لإعالن هللا للّّس )  

فهيا حمل املكل هل. من دون هذا الإعالن  ُأعلهنمن هللا  رؤاي. خالل الليل، ُأعطي دانيال 19: 2

ل الّرب، ل  من هللا، مل يكن ممكنًا دلانيال أأن يعرف احلمل أأو تفسريه. ومن هذا، واحض أأن لك الفضل يعود اإ

ل قَّص املكل حاماًل هل اخلرب، فقد  ل دانيال. ومع أأن امليل البرشي الطبيعي هو أأن يركض دانيال فورًا اإ اإ

ذ  هل السامءاكنت اس تجابة دانيال مناس بًة متامًا، اإ قىض وقتًا يف شكر الرب وعبادته قبل أأن  ، أأي أأنّهابرك ... اإ

هيمّت بتمتمي العمل. وتسبيح الرب اذلي نطق به دانيال اكن يف شلكه قصيدة. مفع أأنر الّّسّ ُأعلهن دلانيال، واحض 

ذ تُس تخدم ضامئر امجلع، كام يظهر يف الآية  ،  23أأن قصيدة التسبيح والربكة هذه قد ُكتهبت حبضور رفاقه، اإ

 ية الآية: "لأنّك أأعلمتنا أأمر املكل."احيث يقول يف هن

  وقوته( هللا ُحْكام)يف الآرامية  حمكة. اكنت نقطة تركزي قصيدة دانيال التسبيحية عىل 20-23: 2

، وكيف تُبىن 23و 20(. لحظ كيف يتكّرر هذا املُصطلحان يف الآيتنَي غيبورا جربوته )يف الآرامية  -

 الصالة حول هذين املفهومني: 
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ل احلمكة والقوة بغين  عالنه بشأأن املامكل املس تقبليّة )الآية   فاميي أأن يُنَظر اإ   31يتعلرق ابحلمل واإ

ل أأن هللا  21فصاعدًا(. تظهر قوة هللا بس يطرته الاكمةل عىل أأحداث التارخي. تشري الآية  يغرّيه الأوقات  اإ

ب ملواكً. ّدانياامية ر الآ اللكمتان "أأوقات" )يف  والأزمنة. يعزل ملواكً وينّصه (  زهْمنَّيا)يف الآرامية  أأزمنة ( و عه

ل الأوقات املُعيرنة يف التارخي )أأي وقت حصول أأحداٍث معيّنة(، وكذكل  هّنام تشريان اإ لكمتان مرتادفتان. اإ

(. فلأن هللا يس يطر 12: 7فرتات أأو حقبات التارخي )أأي مراحل ومَدد حصول الأش ياء، كام يف دانيال 

نّه يتدخرل بشلٍك خاّص يف تنصيب وعزل امللوك الأرضيني. تُرى حمكة هللا يف زم لأ عىل الأوقات وا نة، فاإ

 22معرفته املطلقة وفهمه غري احملدود للّكه يشء، ويف قدرته بأأن يعلهن هذا لأانٍس خيتارمه هو. تعكس الآية 

دراكه الاكمل للك ما هو موجود، لك -( عمَل هللا اللكّّي عنده يسكن النُّور) ميكن أأن حيصل وس يحصل. ا م اإ

نّه يعرف الهّناية من البداية! وما بقي غرَي معروٍف وخمفيًّا )أأي "يف الظلمة"(، رأأى هللا أأن يعلهنَه دلانيال  اإ

 ليقوم هو بدوره بتعريف املكل نبوخذنَّّص به. 

كامء  حلا  يعطي :  21وأأخريًا، ينبغي أأن نالحظ التعليق املنطوي عىل خسرية أأدبية والوارد يف الآية 

ل  حمكة. موه للمكل، بيامن الإنسان اذلي طلب حمكة هللا )دانيال( ُجعه مل يكن دلى حكامء اببل شيئًا ليقّده

 حكاميً فعاًل. 

 

 5السؤال  

لك الإجاابت اخرت )يتعلرق ابلطريقة اليت تعامل هبا دانيال مع أأريوخ، مندوب املكل؟  فاميأأي من امجلل التالية حصيٌح 

 (حةحيالص 

ر دانيال أأريوخ من أأنّه ورفاقه لن يستسلموا بسالم وهدوء.  .أأ   حذر

 طة ابحلديث احلكمي بفهم. لأأظهر دانيال الاحرتام للس .ب

 طلب دانيال هبدوء رشحًا لسبب صدور أأمر املكل هبذه الّسعة والإحلاح.  .ج

ث دانيال أأريوخ عن بعض  .د س ليقنعه بأأن القتل خطأأ.  حدر  أآايت الكتاب املُقدر

 

عة الإنسان احلقيقية يف أأوقات الشّدة والأزمات. تكتب جويس ابدلوين يف تفسريها: "القدرة عىل احلفاظ عىل طبي تظهر

الهدوء يف ظل ظروف ضاغطة وصادمة جدًا، والتفكري بّسعة، وممارسة الإميان يف أأوقات الأزمة والّشدة يه جوانب 

 (. Joyce Baldwin, Daniel, p. 14)اذلاكء والفهم اليت تُرى يف دانيال هنا" 
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 6السؤال  

ل مبدأأ يظهر يف دانيال  ممسك بزمام بأأنّه حني يكون املؤمن مقتنعًا بقوة أأن هللا متس يّد و  15-14: 2أأشار التفسري اإ

ة الصادمة، بل حيافظ عىل هدوئه. فكّهر ابلس نوات امخلسة الأخرية يف نّه ل يرتعب حني يواجه الأخبار املُحرّيه  الأمور، فاإ

د مناس بًة جتاوبت فهيا هبذه الطريقة مع أأزمة، ومن مّث حّدد مناس بة مل تتجاوب فهيا هبذه الطريقة. اكتب وصفًا  تك. حيا حّده

مها من منظورك احلايل؟ ما اذلي ترى  ل تكل الظروف، كيف تقيّه ْذ تنظر الآن اإ لتجاوبك يف احلالتني يف دفرت احلياة. اإ

 قبل؟ ملس ت يف اأأنّك تعلّمتَه وميكنه أأن يساعدك 

 

 7السؤال  

ل "رس" يف دانيال  ل حمل املكل، اذلي مل يكن معروفًا  18: 2اللكمة املرُتمجة اإ تعين أأمرًا خمفيًا، ويف هذه احلاةل تشري اإ

ل لإهل السامء احلقيقي.   صواب أأم خطأأ؟ اإ

 

 8السؤال  

عىل حمكته وجربوته. ماذا قصد دانيال يف  بيحٍ ة تس بعد أأن أأعلن هللا الّّسَ دلانيال يف رؤى الليل، ابرك دانيال هللا بصال

 لكامته "عنده يسكن النور"؟ بهذه الصالة 

، فريى نور يوٍم جديد.  .أأ  ل رجاء دانيال بأأن ينجو من حمك املكله  تشري هذه اللكامت اإ

دراكه للك ما هو موجود، وللك ما ميكن أأن حيدث  .ب ل اإ ل عمل هللا اللكّّي، أأي اإ تشري هذه اللكامت اإ

 ث. س يحدو 

مرباطورية نبوخذنَّصر الرّشيرة.   .ج ل قداسة هللا، فهو س يأأيت ابدلينونة عىل اإ  تشري هذه اللكامت اإ

ل قّوة هللا، فهو أأقوى جدًا من نور الشمس يف قوّتا.  .د  تشري هذه اللكامت اإ

 

جعاب يف دانيال:  23-14: 2التفكري بدانيال   يعلهن عددًا من السامت املثرية لالإ

 (. 15-14وميتنع عن قول أأي الكٍم غري حكمي أأو غري مناسب )الآيتان لأن يضبط الكمه  اكنت دليه النعمة •

ليه، واكن دليه • ميااًن عظميني. فقد اكنت هل اجلرأأة لأن يطلب أأن يس متع املكل اإ الإميان بأأن هللا  أأظهر جرأأًة واإ

 (. 16س يعمل املس تحيل )الآية 

آخرين ) •  (.  18- 17الآيتان واجه الأزمة ابلرشكة والصالة مع مؤمنني أ

-19حني أأعلن هللا احلمل هل، قىض وقتًا يف عبادة هللا وشكره بدًل من الاندفاع فورًا لإمتام العمل )الآايت  •

23  .) 
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لهيا أأعاله، اخرت صفًة ميكن أأن تنطبق عىل وضعك احلايل يف احلياة.  بتفكريك ابلسامت اليت ظهرت يف دانيال واملُشار اإ

ف يف دفرت  ا هبذا الوضع. وأأخريًا، اكتب خطوَة معٍل ميكنك أأخذها لتطبيق هذه ّتعالقة الّصفة اليت اخرت و احلياة الوضع صه

 الّصفة يف حياتك. 

 

 

 

ل املكل نبوخذنَّصر )دانيال  :  وع الثالث املوض   (  30- 24:  2تقدمي دانيال اإ

"التواضع" تقع صفة ملؤمن، ولكْن مؤكرد أأن لكمة مفيدة وهممة كل. مثّة صفات كثرية ينبغي أأن تصف حياة ا -التواضع 

آخر عشاء فصٍح  قرب مقّة هذه القامئة. طبعًا، أأعطى يسوع من نفسه مثاًل لنا مجيعًا، ليس فقط بغسهل أأقدام التالميذ يف أ

ل الصليب لأجل شعبه. حّث الرسول بطرس يف رسالته الأول الش يوخ   تناوهل، بل يف معهل الأمسى بذهابه طوعًا اإ

لش باب قائاًل: "... وكونوا مجيعًا خاضعني بعضمك لبعض وتّسبلوا ابلتواضع، لأّن هللا يقاوهم املس تكربين، وأأما وا

عوا حتَت يد هللا القويّة لك يرفعمك يف حينه. ملقني لكر مهّمك عليه لأنّه هو يعتين بمك"  م نعمًة. فتواض املتواضعون فيعطهي

ذا الأمر: يعطي هللا قميًة عظمية للتواضع، وهو ينفر ويزنجع جدًا من اذلين (. ليس من شّكٍ بشأأن ه7-5: 5بطرس 1)

أأريوخ  موقف دانيال بتواضع حمل نبوخذنَّصر مبقابلكيف أأعلن  2من دانيال يتَّصرفون بكربايء. يُظههر هذا القسم الثاين 

" تعكس ُت رجالً دلكامته "قد وج اذلي سعى لتحصيل اجملد لنفسه. اكن أأريوخ ما ميكننا أأن ندعوه "ساّلب اجملد". ف

 أأن يعطيه املكل شيئًا من املاكفأأة املوعودة. بحماولته لإعطاء الفضل لنفسه، رمبا عىل أأمٍل 

 

 س  واجب الكتاب املُقدر 

   30- 24: 2اقرأأ حبرص دانيال  •

   3المترين  

د لك املواقع يف سفر بشأأن امس دانيال البابيل: "اذلي امسه بلطشاّّص  26: 2لحظ التذكري الوارد يف دانيال  ." حّده

ر فهيا امس دانيال البابيل بعمله  ن اكن  دانيال اليت يتكرر س اإ مسٍح حريص يف السفر أأو ابس تخدام فهرٍس للكتاب املُقدر

ّن بعض العلامء النقدينّي يعتقدون أأن أأكرث  متوفرًا. مع أأنّنا نعتقد أأّن دانياَل نفَسه  كتب اكمل السفر اذلي حيمل امسه، فاإ

رف الأحصاح رف 6-1ات من اكتب شارك يف كتابة هذا الّسفر )مفثاًل يرى البعض أأن اكتبًا أأل آخر أأل ، بيامن اكتب أ

(. يف ضوء التذكريات يف السفر بشأأن امس دانيال البابيل، هل تظن أأنّه ميكن أأن يكون لهذا الأمر 12-7الأحصاحات 

 مَل ل. أأي تأأثري عىل قضية وجود اكتب واحد للسفر؟ ملاذا أأو 
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 واجب التفسري 

 .  30- 24: 2املالحظات التفسريية اخلاّصة بدانيال  اكملاقرأأ  •

ل املكل نبوخذنَّّص ) 3 دخال دانيال اإ  (  30- 24:  2. اإ

وضع دانيال الربر يف مقّة أأولوايته، وذلا خّصص وقتًا ليبارك امسه ويس بّحه. وبعد أأن معل هذا، 

ل أأريوخ، رشاف عىل قتل حكامء اببل.  أأخذ اخلطوة التالية بذهابه اإ  اذلي اكن قد عنُّيه لالإ

ل أأريوخ )    (  24:  2أأ. جميء دانيال اإ

ان ابلكثري عن س ل خيربه ن أأنّه مل يكن يتطلرع  مع أأن الكتاب املُقدر ل أأن خنّمه نّه ل يسعنا اإ َأريوخ، فاإ

ليه ببعض للقضاء عىل حكامء اببل. فاإن اكن الأمر كذكل، فال بّد أأن وصول دانيال اب خلرب الّساّر قد أأىت اإ

نّه ل يبدأأ ابلتفاخر بأأنّه قادر ل أأريوخ ابلأخبار. اإ أأن خُيربه  عىل الراحة. ومع هذا، لحظ الطريقة اليت يأأيت هبا اإ

املكل ابحلمل وتفسريه، بل اكن اهامتمه الأول هو حياة احلكامء الوثنيني اليت اكنت يف خطر. وذلا، اكن أأول ما 

د حكامء اببل! ل تُ " قاهل دانيال: ن اكنت معرفة دانيال لهؤلء معرفة خشصيًة، وما مدى هذه به " ل نعرف اإ

ن اكنت هل عالقة معهم. ازدراء دا نيال الواحض مبامرسات هؤلء السحرية ورفضه املشاركة يف  املعرفة، أأو اإ

بشأأن دانيال(. ومع هذا، اكن دانيال  فنوهنم رمبا أأاثرا احتقارمه هل )ومؤّكد أأهّنام أأاثرا شكوكهم وارتياهبم أأيضاً 

م أأكرب مهتيشعر ابلشفقة والرمحة جتاه هؤلء، اذلين اكنوا ضالنّي هالكني وبعيدين عن الرب. اكن اهامتمه بسال

 من اهامتمه بنجاحه الّشخيّص واملاكفأأة اليت س يحصل علهيا. 

 (  26- 25:  2ب. مثول دانيال أأمام نبوخذنَّّص )  

دحٍي وكرامة خشصيني، فقد اكن بطل تكل الساعة حبّق. ومع يال مل يكن يسعى مل. مع أأّن دان 25: 2 

ل املكل، قّدمه ابللكامت:  هذا، حاول أأريوخ أأن يس تغل ذكل الوضع لتعزيز ماكنته. حفني أأدخل قد  دانيال اإ

ضل اكن أأريوخ يسعى لكتساب يشٍء من الف وجدُت رجاًل من بين هيوذا، اذلي يعّرهف املكل ابلتعبري.

عٍ من الالزتام بأأن يعطيه شيئًا من املاكفأأة اليت اكن قد عَرض تقدميها )ارجع لنفسه، راجيًا بأأن يشعر املكل بنو 

ل  ل أأخذ الفضل اذلي حيّق للآخرين. (. نرى يف أأري6: 2اإ ل تعزيز ماكنته، ساعيًا اإ  وخ رجاًل يسعى اإ

ل دانيال وسأأهل 26: 2  ن اكن يس تطيع فعاًل أأن خيربه ابحلمل . التفت نبوخذنَّصر عىل الفور اإ اإ

ُن . طبعًا، حناذلي امسه بلطشاّّص ل سؤال املكل، يعلّهق النّص بأأمر همم بشأأن دانيال: وتفسريه. ولكن قب

ل أأن دانيال ُأعطي امس "بلطشاّّص". وترد لكامٌت  7: 1عرفنا هذا سابقًا، حيث ُأشري بوضوح يف دانيال  اإ

لهيي." واحض أأن الامس  : "أأخري 8: 4شبهية يف دانيال  ًا دخل قّدايم دانيال اذلي امسه بلطشاّصر اكمس اإ

آ  ردوخ، الإهل الوطين لبابل(. والإنسان خر مل"بلطشاّّص" اكن مرتبطًا ابمس الإهل البابيل "بيل" )وهو امس أ

هل بيل، أأو عىل الأقل هذا ما فكرر  اذلي محل الامس بلطشاّصر اكن يُتوقرع منه أأن يأأيت ابجملد والكرامة لالإ

كرامًا لبيل/   فامياملكل به  ذ اذلي حيمل الامس "بلطشاّّص" اإ خيتّص بدانيال. ولكْن اي لسخرية احلال، اإ

هل املس بيني من هيوذا! ويف حقيقة الأمر، ما يفعهل هللا هنا هو أأنّه يؤّكد  مردوخ، س يكون َمن ميجّ  د هللا، اإ

"( ابدلفاع عن الأمور اليت ّتمه ومصاحله، وابلتايل يعلهن أأنّه حّصة امس دانيال الأصيل )اذلي يعين "هللا قايضّ 
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ل أأحد من احلكامء اذلين أأّن هو الإهل اذلي ليس هل منافس. أأما بيل فهو ل يشء، كام يظهر من حقيقة 

 يعبدونه وخيدمونه متكّن من الإخبار ابحلمُْل. 

 (  28- 27:  2ج. شهادة دانيال للمكل نبوخذنَّّص )  

ا الوضع حبمكة عظمية. مؤّكد أأّن املكل اكن شديَد اللهفة لالس امتع لشخٍص نيال مع هذيتعاَمل دا

ر  ه ابحلمل وتفسريه، ولكّن دانيال تأأخر قلياًل يف هذا. اكنت هذه حلظة فريدة حظي هبا بلك انتباهه واهامتمه خُيربه

هل الكت -املكل، واكنت حلظة مثالية ليشهد فهيا للمكل عن الإهل احلقيقي  س. اكنت شهادة دانيال اإ اب املُقدر

ماكنية حكامء اببل عىل أأن يلبُّوا مطلب املكل، ومن مّث أأكّد عىل جيابيّة. فأأوًل، أأنكر اإ  أأن هللا قادٌر سلبية واإ

 عىل هذا.

: 2. مع أأّن دانيال شعر ابلرأأفة والشفقة جتاه حكامء اببل اذلين صدر علهيم حمك املوت )27: 2

يف التقليل من قمية أأعامهلم وأأنشطهتم أأمام املكل. فبصفهتم برشًا، اكنت يف قلبه شفقة (، نراه ل يرتّدد 24

فنون السحر، اكن يريد أأن يعرف  ن ينّجهيم من املوت. ولكْن بصفهتم ميارسون حنومه، واكن يمتىّن ويسعى لأ 

دة أأنواع خمتلفة من املكل أأن هذه الأمور اكنت رّشيرة وغري مقبوةل هلل احلّي. وذلا، يذكر بشلٍك خاّص ع

ل هذه الأنواع مجيعها سابقًا ابس تثناء واحد. الفئة اجلديدة ا فنا اإ يس السحر. وقد تعرر ليت يذكرها يه مماره

ل "عّرافني". الراحج أأن معل هؤلء  NIVو  NASB(، واليت ترُتَجم يف الـ نجازري )يف الآرامية    املنّجمون اإ

دي مصائر" يس تخدمون اكن يشمل التنجمي لكن دون حَّص معلهم ف  يه. وملزيٍد من ادّلقّة، اكن هؤلء "ُمحّده

جئ حادثة فة من العرافة يف سعهيم للحصول عىل املعرفة فوق الّطبيعيّة، وذكل هبدف حتديد نتا أأشاكًل خمتل

نساٍن ما. وابلرمغ من أأساليهبم وفنوهنم، اكنوا عاجزين عن معل يشء، واكنوا يس تحقّون  معيّنة أأو مس تقبل اإ

شعياء  (. أأظهر دانيال بوضوح وجرأأة بطالن داينة 13-12: 47أأن يُفَضح جعزمه عن مساعدة املكل )انظر اإ

 اببل الوثنية. 

هل السامءعىل . بعد ذكل انتقل دانيال ليعرف املكل 28: 2 اذلي أأعطاه هذا احلمل الرائع. هو  اإ

من رّس خيفى عليه. أأحد أأس باب رؤية   (، لأنّه لكي املعرفة، وليس18: 2)انظر "الّس" يف  اكشف الأرسار 

)أأو "الآايم الآتية"، كام يف ترمجة الـ  يف الأايم الأخريةمل هو أأن يعّرهفه هذا الإهل مبا س يحدث املكل لهذا احل

NIV آخر الآايم" )"بأأحاريت هاليوممي"(،  (. ال تعبري الآرايم املُس تخدم هنا ماكئف ابملعىن للعبارة العربية "يف أ

ل وقٍت غري وهو يرد ثال شارة اإ ث عرشة مّرة أأخرى. مع أأّن هذا املُصطلح ميكن أأن يُس تخَدم أأحيااًن لالإ

د يف املس تقبل )ان نّه يشري بشلٍك خ29: 31ظر مثاًل تثنية ُمحدر ل املس تقبل البعيد، خاّصة (، فاإ اّص اإ

شعياء  (. ل ترتبط لك تفاصيل 1: 4؛ ميخا 4-2: 2الوقت اذلي فيه س ميكل املس يّا عىل العامل )انظر مثاًل اإ

بدأأ (، فاإن أأحداث احلمل ت 45-31: 2حمل املكل ابلأايم الأخرية، فكام سرنى بعد قليل )يف دانيال 

ل هناية القوى الأ  ، ومتتد اإ هل السامء )دانيال بنبوخذنَّصر قامة مملكة اإ (. ولكّن 44: 2ممية الوثنية، ومن مّث اإ

ن  اجلزء اذّلروّي يف حمل املكل هو اجلزء الأ  ه دانيال اإ خري من طيف الأحداث )خاّصة اململكة(، ولهذا خيربه

فه مبا س يحدث يف "الأايم الأخرية".   هللا عرر
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عالنه حمل املكل )    (  30- 29:  2د. تواُضع دانيال يف اإ

رق بأأمور مس تقبلّية. بقول دانيال للمكل نبوخذنَّّص: 29: 2  ، اكن جوهر ما يقصده هو أأفاكرك تتعل

ًا هو أأنّه مه عن "الأايم الأخرية" املذكورة تكرار الك يف الآية السابقة. أأحد أأس باب كون ذكل احلمل مرباكً وحمرّيه

اكشف  ف اذلي يُعّرهف هبذه الأمور للمكل بأأنه أأوصل حقائق تتعلق ابملس تقبل البعيد جدًا. ودانيال يص

ما هو رّس للآخرين )انظر اللكمة  ، لأنّه الوحيد اذلي يس تطيع أأن يرى املس تقبل البعيد، ويعرف الأرسار 

نّه س يدرهك رسيعًا مدى مسّو الرب الإهل (. لو 18: 2"رس" يف دانيال  هل دانيال، فاإ تأأّمل نبوخذنَّّص بقدرة اإ

آلهة البابليني آلهة البابليني(  عىل أ )مع أأن هؤلء ليسوا موجودين عىل الإطالق(. وحقيقة أأنّه الوحيد )دون أ

 بل البعيد وينئب مبا س يحصل فيه حقيقٌة تؤّكد مسّوه هذا! القادر عىل أأن يعرف املس تق 

. قبل كشف احلمل وتفسريه، يوحّض دانيال أأنّه ل يعمل هذا بسبب حمكة خاّصة دليه. مفا 30: 2 

اكن س يعرف هذه الأمور لول أأّن هللا أأعلهنا هل. وبقوهل هذا، اكن حريصًا عىل أأن ينال هللا لكر اجملد عىل ما 

ف املكل ابلتعبري، ولك تعمل  لك ي. وعالوًة عىل ذكل، فقد أأعلن هللا هذه الأمور دلانيال حيصل الآن )أأهّيا  عرر

هل دانيال يريد أأن يعرف نبوخذنَّص هذه الأمور ويفهمها. وحني يفهمها س يدرهك ل أأفاكَر قلبك املكل(  . اكن اإ

هل دانيال فقط )لأنّه ينئب ابملس تقبل(، بل ميكن كذ كل لنبوخذنَّّص الآن أأن يدرك أأّن مماكل الأمم فرادة ومسّو اإ

ط الأمور العظمية. )مبا يف ذكل مم   لكته( يه جزٌء من خمطر

 

   10السؤال  

" 26: 2التذكري الوارد يف دانيال  الامس عىن أأنّه اكن  ينطوي عىل خسرية، لأن هذا بشأأن امس دانيال البابيل "بلطشاّصر

هل  س. ال  "شاّّص"، ولكنّه بدًل من ذكل أأىت ابلإكرام واجملد لإهل ينبغي دلانيال أأن يأأيت ابجملد لالإ صواب أأم  كتاب املُقدر

  خطأأ؟

 

   11السؤال  

(. أأي من امجَلل التالية gāzerîn -، يذكر دانيال فئًة جديدًة من احلكامء يه "املنّجمون" )"جازيرين" 27: 2يف دانيال 

 حصيحة بشأأن هذه الفئة اجلديدة؟ 

شالًك واحدًا من أأساليب السحر من أأجل حتديد مصري الإنسان، وهو أأسلوب  خدموناكن هؤلء يس ت .أأ 

 التنجمي.  

 نوعًا من السحر للس يطرة عىل املس تقبل.  اكن هؤلء فرسًا اس تخدموا .ب

هل مردوك، واكنوا يعمتدون عىل أأحالم الليل يف احلصول عىل املعرفة فوق الطبيعية.  .ج  اكن هؤلء عابدين لالإ

دو  .د صري من خالل أأشاكٍل خمتلفة من العرافة والسحر يف سعهيم للحصول عىل املعرفة فوق ن املاكنوا حيّده

 الطبيعية، واكن هدفهم هو حتديد حدٍث ما أأو ما اكن ينتظر خشصًا ما. 
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 12السؤال  

، أأعطاه هذا فرصًة ل ليكشف حمل املكل فقط، بل وليشهد هل أأ  يضًا. أأي حني ُأيت بدانيال لميثل أأمام املكل نبوخذنَّصر

 لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )من امجَلل التالية تصف بشلٍك دقيق شهادة دانيال للمكل؟ 

رخ دانيال املكل عىل  .أأ  ل حكامء اببل من أأجل أأن يكش هتوهجُّ وب . اإ  فوا هل عن الّّسّ

 أأعلن دانيال جبرأأة أأن حكامء اببل اكنوا عاجزين عن أأن يكشفوا حمل املكل.  .ب

لهيًا بأأن الإهل اشهد دانيال  .ج هل السامء، اكن قادرًا عىل أأن يعلهن الأرسار، وقد أأعطى حلامً اإ حلقيقي الوحيد، اإ

 للمكل. 

ن اتب املكل عن ع .د ميانه. أأعلن دانيال أأن اببل ستنجو من ادلينونة اإ  دم اإ

هل السامء" نّه مل خيربه املكل أأن هيوه هو الإهل احلقيقي الوحيد. مع أأن دانيال شهد عن "اإ علينا أأن نتذكرر أأن نبوخذنَّصر ، فاإ

آله  ق عىل الآلهة الوثنية يف  اكن وثنيًا يؤمن بوجود أ ل دفع نبوخذنَّصر لقبول أأن هيوه متفّوه ٍة عديدة. وذلا، اكنت احلاجة يه اإ

 (، برجاء أأن يدرهك املكل يف وقٍت ما يف املس تقبل أأن هيوه هو الإهل الوحيد. 47: 2انظر دانيال اببل )

 

   13السؤال  

آتية، أأو حرفيًا بـ"الأايم الأخرية" )دانيال  (. حبسب التفسري، ما معىن 28: 2أأخرب دانيال املكل بأأن احلمل يتعلرق بأأزمنٍة أ

 هذه العبارة يف هذا الس ياق؟ 

ل أأاّيمتشري هذه  .أأ   الإمرباطورية الفارس ية اليت س تعقب زمن اببل.  العبارة اإ

ل الأايم اليت فهيا تشري هذه ا .ب  الرابع الشعب الهيودي.  بيفانوسأأ هد أأنطيوخوس س يضط لعبارة اإ

ل املس تقبل البعيد جدًا، اذلي يشمل الزمن اذلي فيه س يحمك املس يا العامل.  .ج  تشري هذه العبارة اإ

ل اجمليء الأول ليسوع املس يح.  .د ل لك الأحداث اليت تقود اإ  تشري هذه العبارة اإ

شعياء  آخر الأايم"( يف اإ شعياء 2: 2ترد العبارة ذاّتا )"أ ب عن الأس ئةل 5-1: 2. اقرأأ اإ  لية.  التا، مث أأجه

 

   14السؤال  

شعياء  آخر الأايم )"يف املس تقبل" حبسب ترمجة 5- 1: 2حبسب اإ  The، ما الأمور اليت ميكننا أأن نتوقرع حدوهثا يف أ

NET Bible لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) (؟  

 . سريتفع جبل بيت الرب ويكون ابرزًا جداً  .أأ 

ل أأورشلمي ليتعلر  .ب  موا طرق الرب. س يصعد كثريون من أأمٍم كثرية اإ

 ، وس يعّم السالم العامَل. الّرّب للأمم س يقيض  .ج

 س يكون هناك هنٌر يصل البحر املتوسط ابلبحر امليت.  .د
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 15السؤال  

ضل ناس لأن ينس بوا فٌت. مييل معظم ال موقف دانيال يف الشهادة اليت قّدهما للمكل لفمّرة أأخرى.  30: 2اقرأأ دانيال 

ل أأنفسهم. ولكّن دانيال أأعلن: "وأأما أأان فمل يُكَشفالقدرة عىل املعرفة وكشف  هذا الّس  يل هذا النوع من املعلومات اإ

حلمكٍة يّف أأكرث من لّك الأحياء." وبدًل من ذكل، اكن حريصًا عىل أأن يسمح بأأن ينال هللا لك اجملد. تؤّكهد هذه املالحظة 

، واكن همامتً مبجد هللا أأكرث من اهامتمه مبجده وكرامته. هل ئعة يف خشصية دانيال وحياته. فقد اكن متواضعاً عىل صفٍة را

ق هذا املبدأأ عىل حياتك؟ اكتب أأفاكرك يف دفرت  ترغب بأأن تكون مثل دانيال يف هذه الناحية؟ كيف ميكنك أأن تطبّه

 احلياة؟ 

 

عالن دانيال احلمل وتفسري وع الرابع:  املوض   (  49- 31:  2ه )دانيال  اإ

اًن ثنبوخذنَّصر يف حلمه مت رأأى املكل  نسااًن، مع أأن المتثال اكن مكور اًل عظاميً يش به اإ

آه نبوخذنَّص، مع أأنّه مل يفهم ما عناه.  وبشلٍك من أأنواعٍ عديدة من املعادن. هذا ما رأ

ل يث حترض، حب ال ميثّهل سلسةًل من املامكل اليت س تحمك شعوب الأ ثعاّمٍ، اكن المت 

د بلغ هذا الأمر ذروته يف اململكة اخلاّصة اليت س يؤّسسها . وقلك مملكة بعد سابقهتا

 هللا واليت لن حتل حملها مملكة أأخرى. 

س    واجب الكتاب املُقدر

 35- 31: 2انيال اقرأأ حبرص د •

 واجب التفسري  

- 31: 2ات العاّمة بشأأن دانيال ، مبا يف ذكل املالحظ35-31: 2املالحظات التفسريية عىل دانيال  اكملاقرأأ  •

45.   

عالن دانيال احلمَل وتفسريه ) 4  (  45- 31:  2. اإ

رف هذا القسم من جزَأين رئيس ينّي. يف اجلزء الأول )الآايت    (، يعلهن دانيال حمل املكل 35-31يتأأل

مل بتصوير رمزي (، يعطي دانيال تفسري احلمل. يتعلرق احل45- 36كام طلب متامًا. ويف اجلزء الثاين )الآايت 

رسائيل، ولكهنّ  بة اليت س تحمك وتتسلّط عىل شعب اإ ر وتنهتيي، لتحّل حملها ملامكل الأمم املتعاقه ا يف الهناية س ُتدمر

 مملكة من السامء. 

عالن دانيال للحمل )    (  35- 31:  2أأ. اإ

آه املكل يف حلمه اكن متثاًل عظاميً بدا أأّن هل مل31: 2  عااًن عظاميً. اكن منظر . الأمر الرئييّس اذلي رأ

يل"، ومعناها "ُمسبّب للُرعب" )ل "مدهش"، ده المتثال "هائاًل". اللكمة "هائل" ترمجة لللكمة الآرامية " حه

جراءاته   خاف نبوخذنَّّص كام تقرتح بعض الرتجامت.(  آه، وهذا اخلوف يعطي جزئيًا تفسريًا لقراراته واإ مما رأ

 القاس ية. 
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ل الأسفل. اكن الرأأس وصف المتثال ابلرأأس، وان  . بدأأ دانيال يف32-33: 2  من ذهب  تقل اإ

رف من معادن أأقل قمية شيئًا  ، ولكن مع انتقاهل اإ جيد  ل الأسفل، اكنت أأعضاء جسم المتثال الأخرى تتأأل

ل أأقدام خيتلط فهيا احلديد ابخلزف. ولكن يف الوقت نفسه، اكنت املواد  ل أأن وصل يف الهناية اإ فشيئًا، اإ

ذ اكن اذلهب هو الأكرث لينًا والأسهل تشكياًل، ب  مرتّبة يامن احلديد أأقساها(. بطريقٍة تُظههر قساوًة مزتايدة )اإ

يبدو أأن هذه السامت تعكس طبيعة املامكل اليت متثّهلها املعادن )مفثاًل، يعكس اذلهب اجليد المثني اجلالل 

ناسب لسحق أأيّة مقاومة(. اكن اجلزء اخلامس واجملد الذلين اكنت تتّصف هبام اببل، بيامن احلديد قاٍس وم 

. واحض أأن اجلزء الأخري من ماه بعضهام من حديد والبعض من خزف قد والأخري يف المتثال هو الأكرث فرادة: 

ن من معدٍن وخزف )وهام ل خيتلطان معًا ول يامتساكن معًا  المتثال ليس مصنوعًا من معدٍن نقّي، ولكنّه مكور

ل ار  جيّدًا(. كام أأنّ  تباط قوي مكّونه املعدين هو ذات مادة اجلزء الرابع، أأي احلديد )اذلي يف الغالب يشري اإ

رف املرحةل الأخرية من حديد صلب وخزف مشوي قاٍس  ليه "الساقان" و"القدمان"(. تتأأل ما بني ما يرمز اإ

 )ولكْن قابل للتفتُّت(. 

ل الأ 34-35: 2  َظم هذا المتثال، مل يُدم اإ ،  رضب المتثال، جحر  34بد. فبحسب الآية . برمغ عه

ل أأن هذا احلجر  حفّطمه وَسقه، فانهتيى. دانيال حريٌص عىل أأن ع ... بغري يدينيشري اإ )برشيّتنَي(   قُطه

ل أأن أأصهل وقوته 45: 2)وحبسب دانيال  ع من جبٍل(. تشري اللكامت "بغري يدين )برشيّتنَي(" اإ ، فقد قُطه

لهيي، واللكامت ليسا من مصدر برشي، بل من م لهيي. تدمري المتثال معل اإ المتثال عىل    ]احلجر[  رضبصدر اإ

ّن هذا يشري  من حديد وخزف  قدميه اللتني  بة، فاإ ل نقطة الهجوم. ولكون المتثال ميثّهل املامكل املتعاقه تشريان اإ

ر المتثال ويُ  لهيا ابلأقدام( س ُيدمر ل أأنّه يف أأاّيم اململكة الأخرية )املُشار اإ سَحق. ميثّهل هذا هناية املامكل مضنًا اإ

ى هللا ول تكرهم امسه(. ومث ل العصافة اليت حتملها الرحي يف وقت احلصاد، هكذا زالت البرشية )اليت تتحدر

. ولأن احلجر اذلي رضب المتثال صار جباًل كبريًا ومَل الأرَض لكرهااملامكل البرشية. وبدًل من تكل املامكل، 

شعياء ااًن مبعىن جمازّي يف الكتاجلبل يُس تخَدم أأحي ننا 4- 1: 2اب املُقدس يف تصوير مملكة )انظر اإ (، فاإ

نس تطيع أأن نس تنتج أأنّه حني َسق احلجر الإمرباطورايت البرشية، صار مملكة كونية. )ينبغي أأل يُفهَم هذا 

اململكة الأخرية بعد مبعىن أأنّه لن تكون هناك دول أأممية مطلقًا، لأنّه س تكون هناك دول وأأمم خاضعة لهذه 

 "انتصار احلجر".( 

 

 16السؤال  

ع جحٌر بغري يدين" )دانيال   (؟  34: 2ما مغزى امجلةل "قُطه

لهيي.  .أأ  ل أأّيه مصدٍر برشّي، مفصدرهام اإ  أأصل وقوة اململكة الأخرية ل يعودان اإ

.  .ب  هللا يف س يادته سيهنيي مملكة نبوخذنَّصر

   ًا ببابل، بيدها ممسكًة الس يوف والرماح.لن حتارب جيوش لك واحٍد من املامكل، بدء .ج

 ميثّهل احلجر اململكة الفارس ية اليت سيس تخدهما هللا يف هزمية البابلينّي.  .د
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 التّفسري الكتايّب والتفاصيل الرمزيّة 

الرمزي  ، نرى دانيال يعلهن املعىن36 من الآية ا رأآه يف حلمه. وبدءاً وخذنَّصر قد طلب، أأخربه دانيال مبكام اكن املكل نب

س تُس  للحمل. مثّة مواقع كثرية يف الك  ّ  تخَدم فهيا الرموز. ولكّن املعاينتاب املُقدر ل تتناقض مع مبدأأ تفسري الكتاب  ةالرمزي

س بهنٍج حريف.  عالن من نيب، فاإ وباملُقدر ن اكن الس ياق يش متل عىل حمل أأو رؤاي أأو اإ ن علينا أأل نتفاجأأ  صورة خاصة، اإ

ن اكن هناك دليل واحض من النّّص اح اذلي علينا تذكُّره هو أأن نفّّسه الك من رؤية رموز. املفت ل اإ س حرفيًا اإ تاب املُقدر

علينا جتنُّب فرض تفسري رمزّي أأو صويّف يف النّص مل  الكتايب نفسه عىل أأن الاكتب قصد تفسري الكمه بهنج غري حريف.

ناً ، فاإن النّص نفسه 2نه. ويف حاةل دانيال يُقَصد أأن يتضمّ  ل أأن مثّة معىن رمزاًي ُمتضمر  فيه، لأن دانيال كشف عن يشري اإ

س تفسري الرموز )انظر رؤاي  م الكتاب املُقدر (. وحني يشري 20: 1تفسري احلمل. خُيرَب القّراء مبعىن الرموز. فكثريًا ما يقّده

س  ل الكتاب املُقدر نّنا نس تطيع الاسرتشاد ابلرمأأن مثّة رموزًا اإ زيّة  وز معروفة املعاين لتفسري التفاصيل الرميف النص، فاإ

( مغزى رمزي. 42-41: 2النّص نفسه بوضوح. مفثاًل، الّراحج أأّن لـ"أأصابع القدمني العرشة" )انظر دانيال  هااليت فّسر 

شارات ومفاتيح ترشدان يف  ّن مثّة اإ لهذا. فأأوًل، يبدو أأن النّص يلفت الانتبومع أأن النّّص ل يرشح معناها، فاإ أأصابع  اه اإ

ز و املوازية  7. واثنيًا، تظهر فكرة كونفدرالية من عرشة مماكل يف رؤاي دانيال 42القدمني يف الآية  املشاهبة، اليت تتعزر

 . 17بدورها مبا يمّت تعلميه يف رؤاي 

س   واجب الكتاب املُقدر

 .  49- 36: 2اقرأأ حبرص دانيال  •

 التفسري  واجب 

 .  49-36: 2عىل دانيال  يةاملالحظات التفسري  اكملاقرأأ  •

 (  45- 36:  2ب. تفسري دانيال للحمل )  

 ( نقاش متهيدّي: الفوارق التفسرييّة  1)   

آه املكل يف حلمه اكن تصويرًا رمزاًي ملامكل   التفسري اذلي يقّدمه دانيال يوحّض أأن المتثال اذلي رأ

ذه املامكل هو سلطهتا عىل شعب عديدة س تنشأأ وحتمك، بدءًا مبملكة نبوخذنَّّص. الأمر املشرتك بني ه

رسائيل  رسائيل عىل يد البابليني، ومه -اإ يب شعب اإ حتَت سلطة مماكل أأخرى  اذلي اختاره هللا. مفنُذ س ُ

س مملكٌة يقميها هللا.  ل أأن يمكهل المتثال زمنه، وتُؤسر  وعلهيم اخلضوع ململكٍة أأمميّة بعد أأخرى. ويس متّر هذا اإ

س يتّفقون عىل أأن مع أأن لك علامء الكتاب ا  هّنم ل ملُقدر ل مماكل عديدة، فاإ أأجزاء المتثال ترمز اإ

والقضااي الرئيس ية هنا يه حتديد املامكل املتعاقبة وطبيعة اململكة اليت يقميها يتّفقون عىل تفسري لك التفاصيل. 

آابء الكنيسة (. معظم الإجنيلينّي اليوم )بغّض النّظر عن موقفهم الأخروي(، مثل مع44هللا )الآية  ظم أ

ل الإمرباطورية الر  ومانيّة. أأّما العلامء الأول، معليًا يرون أأن املامكل الأربعة الأول تبدأأ ببابل، ومتتّد اإ

النقديّون فيتّفقون عىل أأن اببل يه اململكة الأول، ولكهّنم يَّّصون عىل أأن اململكة الرابعة يه اليوانن )ل 

ء النقدينّي حمكوٌم مبوقفهم املتحزّيه ضّد سفر دانيال. فبحس هبم، سفر دانيال روما(. ولكّن موقف هؤلء العلام

ال التارخيي اذلي عاش يف القرن السادس قبل امليالد، بل بيد اكتب جمهول سفٌر منحول ُكتهب ل بيد داني



(49-1: 2ادلرس الثالث: حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال ذي الأجزاء الأربعة )دانيال  86الصفحة   

 

 

بيفان  165حول العام  ل حامك سوراي أأنطيوخوس اإ وس الرابع ق.م. )يأأيت تأأرخيهم لكتابة السفر من الإشارة اإ

اليت  .( وحيث أأن هؤلء العلامء النقدينّي ينكرون ويرفضون معقوليّة النبّوات11وقضااي أأخرى يف دانيال 

ل روما، لأّن روما مل تكن قد  شارة اإ هّنم يرون أأنّه ل ميكن أأن حيتوي السفر عىل أأيّة اإ خُتربه ابملس تقبَل، فاإ

ل بعد العام  ا يقوهل هؤلء. وذلا، يؤّكدون عىل أأنّه ل بّد أأن اململكة ق.م. هذا م 165حمكت )عىل هيوذا( اإ

ء الإجنيلينّي رفضوا، ورفضهم ُمصيب وحّق، جحج الرئيس ية الرابعة يه مملكة اليوانن. ولكن العلام

واس تنتاجات العلامء النقدينّي. وحّّت ينهتيي العلامء النقديّون ابليوانن، اكن علهيم أأن جيعلوا مادي )ل مادي 

معًا، كام يفعل العلامء الإجنيليّون( اململكة الثانية، ولكّن هذا الفهم ببساطة غري معقول ول ميكن وفارس 

 عنه:  ادلفاع

( من الناحية التارخييّة، مل تكن مادي مملكًة مس تقةّل ملادي بعد مملكة اببل. فقد فُتهحت اببل بيد 1

 ة املادينّي والفرس املتّحدة. املكل الفاريس كورش العظمي اذلي اكن حاكامً لإمرباطوري

دينّي والفرس، وليس للامدينّي ، تعلهن الكتابة عىل احلائط أأن اببل ستُسملر ليد املا28: 5( يف دانيال 2

 فقط. 

ل أأّن اكتب سفر دانيال اكن ينظر  8: 6( يشري دانيال 3 ل "رشيعة مادي وفارس" )مشريًا هبذا اإ اإ

مرباطورية واحد لهيام بصفهتام اإ  ة(. اإ

م حيواانن كرمزين ململكتنَي أأمميتنَي، كبٌش هل قرانن وتيس عاٍف أأشعث. 8( يف دانيال 4 ، اس ُتخده

ليه يف نّص السفر بكونه اليوانن )دانيال  (، بيامن اكن الكبش )كيان واحد( ميثّهل 21: 8وقد أأشري اإ

  1(. 20مادي وفارس )الآية 

ذًا، فالتفسري الصحيح هو أأن اململكة الأول  فارس، - يه اببل )ورأأسها نبوخذنَّّص(، يتبعها مادياإ

 واليوانن، والإمرباطورية الرومانيّة. 

 (  38- 37:  2ة الأول = اببل ) ( اململك 2) 

ا املكل ... أأنت هذا الرأأس من ذهب."   يف تفسري دانيال لهوية رأأس اذلهب، أأعلن قائاًل: "أأنَت أأهيُّ

نّه واحض أأن رأأس اذّلهب اكن ير  . )يشري وهبذا، فاإ مرباطورية البابلية واملكل العظمي نبوخذنَّصر مز لالإ

ل هذه الإمرب  اطورية ابمس "الإمرباطورية البابلية اجلديدة" متيزيًا لها عن املؤّرخون عىل حنو منوذيج اإ

ملكل الإمرباطورية البابلية اليت سادت يف الألف الثاين قبل امليالد.( لحظ أأّن املكل واململكة اليت ميثّهلها ا

ل "مملكة أأخرى" تقوم بعد اببل. َعَكس عنَّص اذلهب بشلٍك  39مشمولن يف الرمز، حيث تشري الآية  اإ

مناسب جودة ُحمْك نبوخذنَّّص مقارنة ابمللوك واحلاّكم اذلين عقبوه. ومع هذا، فقد اكن نبوخذنَّصر مشهورًا 

بل، اكن املقدس ادلاخيّل مطعرامً ابذلهب. بذوقه ورغبته اخلاّصني جتاه اذلهب. ففي هيلك الإهل مردوخ يف اب

آخر هو من أأقام ُحمْكه. وقد أأشار وعىل الرمغ من عظمة نبوخذنَّّص وشهرته، مل يكن مردوخ أأو أأيُّ  هل اببيل أ  اإ

 
الأحصاح السابع، اذلي اكن (، وهو ما يقابل المنر يف 8: 8بأأن هل أأربعة قرون ) 8لحظ أأّن التيس العايف )اليوانن( يُوَصف يف دانيال  1

هو اببل، بيامن الثالث هو اليوانن، فال بّد أأن  7هل أأربعة رؤوس )متثّهل قادة الإسكندر الكبري الأربعة(. ولكون احليوان الأول يف دانيال 

 ، اذلي حبس به يس بق الكبُش اليوانَن(. 8ون احليوان الثاين هو مادي وفارس )وهو ربط ممتاز مع دانيال يك
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هل السموات أأعطى" نبوخذنَّّص املكُْل واحلمُك )الآية  ل أأن "اإ (. اكن ُحاّكم الرشق الأدىن القدمي 37دانيال اإ

آلههتم مه من أأعطومه املكُل )وحنُن نعرف من نقوٍش مّت اكتشافها أأن نبوخذنَّّص اّدعى أأن عادًة ما يّدع ون أأّن أ

ّن مملكته والسلطة اليت اكن ميارسها واجملد مردوخ  مرباطوريته(. ولكّن دانيال قال جبرأأٍة اإ هو من أأعطاه اببل واإ

هل   السامء، الرب الإهل. والكرامة الناجتني الذلين اكن يمتترع هبام، قد ُأعطيا هل من اإ

 أأ(  39:  2( اململكة الثانية = مادي وفارس ) 3) 

لهيام اهامتمًا أأكرث جدًا عىل خالف اببل، يمت احلديث ع  ه اإ ن اململكتني التاليتنَي ابختصاٍر )مع أأنّه يُوجر

اليت فهيا س تحمك اببل  (. مل خُيربه دانيال نبوخذنَّّص ابملّدة اليت سيبقى فهيا حمكه أأو املّدة8و 7يف الأحصاحني 

وكام ظهر لحقًا، اكن  س تحل يف الهّناية حمل اببل. مملكة أأخرىالرشق الأدىن. ومع هذا، اكن واحضًا أأن 

آخرون حمكوا  562-605نبوخذنَّّص قد متتّع بفرتةه حمك غري قصرية،  ق.م.، وقد تبعه بضعة حاّكم اببليّون أ

ق. م عىل رأأس جيش مشرتك من املادينّي  539بل عام فرتة قصرية. ويف الهناية، فتح كورش العظمي اب

شعياء   اطورية البابليّة اجلديدة. (، مهنيًا هبذا الإمرب 4- 1: 45والفرس )انظر اإ

لهيا بصدره وذراعي  ز اإ الفكرة الوحيدة اليت أأعلهنا دانيال عن الإمرباطورية املاديّة الفارس ية )اليت ُرمه

وخذنَّّص.  ولكن الإمرباطورية املاديّة الفارس ية مشلت أأرايض لكة نبمن مم أأصغرالفّضة( هو أأهّنا س تكون  

جلديدة. وذلا، رمبا اكن القصد ابللكمة أأوسع، ودامت مّدًة أأطول من اليت عاش هتا الإمرباطورية البابلية ا

 "أأصغر" هو كون ملكها اكن يمتتّع بسلطة أأقل مما متتّع هبا مكل اببل. فقد اكن دلى نبوخذنَّّص سلطًة غري

نّه مل يكن يس تطيع أأن يلغي  ُمقيّدة، ولكن خالل الفرتة الفارس ية، اكنت هناك قيود عىل سلطة املكل، حّّت اإ

 (. 8: 6قد أأصدره سابقًا )انظر دانيال قانواًن أأو مرسومًا اكن 

 ب(  39:  2( اململكة الثالثة = اليواننية ) 4) 

لهيا ببطن وخفذَ   اململكة الثالثةس تكون    يت اش هترت بفعل ي الربونز( مملكة اليوانن، ال)اليت يُرَمز اإ

آخر ملوك الفرس( يف موقعة ڠاوڠاميال عام  ق.م. )تقع   331الإسكندر العظمي حني هزم داريوس الثالث )أ

ل أأن هذه اململكة سوف "تتسلرط  ربيل املعاّصة يف شامل العراق.( أأشار دانيال اإ ڠاوڠاميال قرب مدينة اإ

لإسكندر ذروة سلطته وقوته يف حمكههه أأعظَم وأأوسع مملكة يف الأرض حّّت ذكل عىل لك الأرض". وقد بلغ ا

ق.م.، فانقسمت مملكته وتوّزعت بني  323 الوقت. وقد مات الإسكندر نفسه جفأأة وهو صغري الّسّن عام

 وها. قادته الأربعة، اذلين نرشوا الثّقافة الهيلينيّة واللغة اليواننية يف لك الأرايض واملناطق اليت حمك

 (  40:  2( اململكة الرابعة = روما ) 5) 

رلت   لهيا بسايَق احلديد( روما.  اململكة الرابعةمث ز اإ مناسب لروما،  وصف صلبة اكحلديد)اليت ُرمه

ق.م.  64لأّن اجليوش الرومانية اكنْت معروفة بقدرّتا عىل أأن تسحق لك مقاومة بقسوة ل ترمح. ويف عام 

ل حظرية الإمرباطورية فرض القائد الروماين بو  مباي سلطة روما عىل سوراي، ونتيجة لهذا مّت مّض هيوذا اإ

 الرومانية بعد فرتٍة قصرية من ذكل. 

 

 



(49-1: 2ادلرس الثالث: حمل نبوخذ نَّص ابلمتثال ذي الأجزاء الأربعة )دانيال  88الصفحة   

 

 

 (  43- 41:  2( اململكة اليت يف املس تقبل البعيد ) 6) 

أأكرث مما يُعطى للساقني. ولأن الساقني مصنوعتان من   لقدمني والأصابعل. يُعطى اهامتم 41-43: 2 

ل أأّن هاتني مملكة خزف وحديد، والقدمني والأصابع مصنوعة من حديد ، فاإن عنَّص احلديد املشرتك يشري اإ

قة خمتلفتان يف الزمن. خيتلف حول هذه النقطة حّت العلامء الإجنيليون. فبسبب كون واحدة أأو أأهنام يف احلقي

ل اململكة ل روما القدمية.  احلديد مشرتاكً، يعتقد البعض أأن الساقني والقدمني تشريان اإ نفسها، وابلتايل اإ

آخرين يعتقدون أأنّه ابلرمغ من كون احلديد مادة   واحضًا ما بني الساقني ، فاإن مثّة فارقاً شائعة التوفرلكّن أ

ل مملكة س تأأيت يف  والقدمني. وعادًة ما يعتقد أأحصاب املوقف الثاين أأن القدمني )والأصابع( تشريان اإ

ل جفوة زمنية غري ُمحّددة ما بني املس تقبل، ولكهّنا مرتبطة  ابلإمرباطورية الرومانية القدمية. هذا يشري مضنًا اإ

 ن هجة والقدمني والأصابع من هجٍة أأخرى. انهتاء اململكة الرابعة )روما( م

مثّة أأس باب ُمقنعة عديدة لرضورة الاعتقاد بأأن القدمني والأصابع مملكة خمتلفة عن الساقني. السبب 

ل أأّن الأول هو حق  يقة أأن القدمني والأصابع تتكّوانن من عنَّصين خمتلطني هام احلديد واخلزف، مما يشري اإ

، س تنهتيي 44الأخرى. واثنيًا، حني س يؤّسس هللا اململكة الأبدية حبسب الآية  ن املامكل فهيا ما ميزيها ع

نر اململكة هذه اململكة الأممية )"]سوف[ تسحق وتفين لّك هذه املامكل."( وأأقوى جحّة ضد  املوقف القائل اإ

 املايض مملكة "َسقت" املمثرةل ابلقدمني والأصابع يه الإمرباطورية الرومانية القدمية يه حقيقة أأنّه مل يُقهم يف

ن هذه اململكة أأّسسها املس يح يف جميئه الأول يواجه مشلكًة كبرية يف كون  و"أأفنت" مماكل الأمم. والقول اإ

أأو الكنيسة؟( مل تنهه وجود الإمرباطورية الرومانية القدمية. وحّّت اجلزء الغريب من هذه اململكة )املس يحية؟ 

ل العام  ْكر الأصابع يف الآية  476الإمرباطورية اس متّر اإ يمّن عن احامتلية أأن تكون "اململكة"  42م. واثلثًا، ذه

كر أأصابع الأممية الرابعة كونفدرالية من عرشة بدلان أأو عرشة ملوك، مثلام توجد عرش  ة أأصابع يف القدمني. وذه

يوازي دانيال  2ال ( هو مبثابة تشديٍد علهيم. لحظ علامء كثريون أأن داني42و 41القدمني مرتني )يف الآية 

. ففي الك الأحصاحني دلينا تصوير رمزّي للمامكل املتعاقبة اليت تهتاوى وتنهتيي يف الهناية لتحّل حملها مملكة 7

سها السامء. ولك ل عرشة ملوك  7ون الأحصاح تؤّسه د بوضوح اتّم عىل "القرون العرشة" اليت ترمز اإ يشّده

(، فاإّن هذا يرشح بشلٍك طبيعّيٍ متامًا 24- 23: 7ا )انظر دانيال خيرجون من اململكة الرابعة، اليت يه روم

ّن سفر الرؤاي يعلهن أأن هؤلء ال2دور الأصابع العرشة يف دانيال  قرون العرشة )= . وعالوًة عىل ذكل، فاإ

عرشة ملوك( مه كونفدرالية مؤلّفة من عرشة ملوك س يقومون يف املس تقبل يف فرتة الّضيقة العظمية مبارَشة 

 (. 12: 17بل اجمليء الثّاين للمس يح، وس يكونون يف حتالٍف مع "الوحش" )رؤاي ق 

ّن أأفضل ت  لهيا أأعاله، فاإ نّه ابلعامتد عىل النقاط املُشار اإ فسري هو اعتبار "الساقني" واس تنتاجًا فاإ

مرباطورية الرومانية القدمية، بيامن ا شارة لالإ رفاإ ل كونفدرالية مؤل شارة اإ ة من عرشة ملوك لقدمان والأصابع اإ

نة جزئيًا من احلديد، فالراحج أأن هذه اململكة املس تقبلية   ينتظر املس تقبل جميََئا. ولأن الأقدام والأصابع مكور

لإمرباطورية الرومانية القدمية )يف الغالب، س تخرج اململكة املس تقبلية من املوقع لها نوٌع من الارتباط اب

(. وقد  24: 7ململكة الرومانية القدمية، كام ميكن أأن يُرى من دانيال اجلغرايف العام نفسه اذلي فيه قامت ا

احلديد )روما يعرتض البعض عىل هذا الاس تنتاج عىل أأساس أأنّه يتطلرب وجود جفوة زمنية بني سايَق 

 ّ ّن مث ة مواقع القدمية( والقدمني والأصابع )كونفدرالية مس تقبلية لها نوٌع من الارتباط بروما القدمية(. ومع هذا، فاإ
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شعياء  : 42-25:  41أأخرى يف العهد القدمي يُرى فهيا مثل هذه الفجوات الزمنية )انظر عىل سبيل املثال اإ

 (. 3-2: 11نية يف سفر دانيال نفسه )انظر دانيال (، ويف احلقيقة ميكن أأن تُوَجد جفوة زم 9

طبيعة عسكرية ووحش ية )ذات   قوة احلديدومثل روما القدمية، س تكون لهذه اململكة املس تقبلية 

، مثل اس تحاةل امزتاج احلديد ابخلزف. وقد اقرتح البعض أأن مملكة منقسمةشديدة(. ولكهّنا اكنت أأيضًا 

ل حماوةل فاشةل لتوحيد رعااي هذه املامكل من خالل  والالتصاق الفعيلالامتزج معًا من دون الاحّتاد   يشري اإ

آخرو ن أأن القضية ل تتعلرق ابلزتاوج بني شعوب هذه املامكل، بل الزتاوج بني شعوب هذه املامكل. واقرتح أ

ّهف كونفدرالية. وهم ل حماوةل فاشةل لتوحيد هذه اجملموعات البرشية اخملتلفة لتؤل ام اكنت احلال تشري فقط اإ

دها أأو يبقهيا موحردة.  نّه س تكون دلى قائد )قادة( هذه اململكة الأخرية صعوبة بأأن يوّحه  فعاًل، فاإ

 (  45- 44:  2اململكة الأبدية اليت يقميها هللا )   ( 7) 

هل السامء س يقمي يف الهناية 44: 2  . وحيث أأن هذه مملكًة ل تنقرض أأبداً . ذروة الإعالن يه أأن اإ

ر يف دانيال ة أأبديّة، و"لن تنقرضاململك ، اليت تُعطى ملن 14-13: 7"، فال بّد أأهّنا اململكة نفسها اليت تُصور

ن  ، فاإن هذا الأمر س يحصل 44: 2سان" )لحظ تكرار املفردات نفسها(. وحبسب دانيال هو "مثل ابن اإ

ل كونفدرالية . فاإن اكن التفسري اذلي أأقّدمه أأعاله حصيحًا بأأن ايف أأاّيم هؤلء امللوك لأقدام والأصابع تشري اإ

نة من ع  بدية س ُتقام يف أأاّيم رشة ملوك أأو عرش مماكل س تأأيت يف املس تقبل، فال بّد أأن مملكة هللا الأ مكور

 هؤلء امللوك. 

دوارد ج. يونغ   ّن هذا التفسري يواجه حتداًي من بعض الإجنيلينّي. مفثاًل، يعتقد اإ وبرمغ هذا، فاإ

(Edward J. Young ل لك املامكل الأربعة السابقة، حيث ميثّهل املكل ( أأن عبارة "هؤلء امللوك" تشري اإ

لهيا يف دانيال  2املامكل الأخرى.الرابع )أأي روما( لك  ل الاس تنتاج بأأن هذه اململكة )املُشار اإ وقد قاده هذا اإ

ل يف زمن الإمرباطورية الرومانية القدمية، وابلتايل44: 2 ست اإ يف اجمليء الأّول ليسوع املس يح. كام  ( قد تأأسر

رف مهنم  يقرتح أأّن هذه اململكة مملكة روحيّة )الآن( حيمك فهيا يسوع املس يح يف قلوب املؤمنني، أأي اذلين تتأأل

نر اململكة املذكورة يف دانيال   44: 2الكنيسة. ولكّن مثّة مشالكت عديدة ينطوي علهيا الرأأي القائل اإ

ول ليسوع املس يح )وأأي مساواة ما بني هذه اململكة والكنيسة(. قد قّدمنا أأعاله )انظر  تأأّسست يف اجمليء الأ 

آتية، وليس  ( عّدة أأ 43-41: 2تفسري  ل مملكة مس تقبلية أ شارة اإ س باب لحامتلية أأن تكون الأقدام والأصابع اإ

ل هذا أأن الإعالن املوازي عن هذه اململكة يف دانيال  ل روما القدمية. ونضيف اإ ل يسمح بأأن تكون  7اإ

- 25: 7نيال )خاّصة دا 7هذه اململكة تأأّسست يف اجمليء الأول ليسوع املس يح. فادلراسة احلريصة دلانيال 

ل بعد زمن "القرن الّصغري". وكام س نُظههر يف مالحظاتنا التفسرييّة  27 ل أأن اململكة ل تتأأّسس اإ ( تشري اإ

ل ضد املس يح اذلي س يظهر يف الضيقة العظمية  عىل الأحصاح السابع، فاإن هذا "القرن الّصغري" شارة اإ اإ

[ 163، 158من املثري لالس تغراب، أأنّه حّّت يونغ ]ص  املس تقبليّة قبل اجمليء الثّاين للمس يح بفرتة قصرية. )

)مبا يف ذكل  7ودانيال  2يتّفق مع هذا التفسري لـ"القرن الصغري".( وذلا، فاإن طبيعة التوازي بني دانيال 

ل أأن اجمليء الثاين للمس يح هو الوقت اذلي فيه  الإشار  ل املامكل يف الك الأحصاحني( تشري بوضوح اإ ات اإ

 
2 Edward J. Young, The Prophecy of Daniel: A Commentary (Grand Rapids, MI: WM. B. 

Eerdmans Publication Company., 1949), 78.  
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س عن التدشني الرمسّي تُقام هذه امل ملكة. هذا يتوافق مع التعلمي العام الوارد يف مواقع أأخرى يف الكتاب املُقدر

 .  (15: 11؛ رؤاي 31، 27: 21؛ لوقا 31: 25"ملكوت هللا" )مّّت  لـ

هل السامء يف دانيال   ن اكنت هذه اململكة اليت يقميها اإ يه اململكة اليت س ُتقام يف اجمليء  44: 2اإ

 للمس يح، مفا يه طبيعة هذه اململكة، وما اجملال اذلي س تحمك فيه؟ بعض الالأألفيني يف لهوّتم الثاين

قامة اململ ليه سابقًا لإ كة/ امللكوت. ولكهّنم يعتقدون أأن اململكة )وليس مجيعهم( يتفّقون مع التوقيت املُشار اإ

الألفيني يعتقدون أأن عودة املس يح  س ُتقام يف احلاةل الأبدية يف السامء )ل عىل الأرض هنا(. لكن قبل

س تكون متبوعة حُبمكه املادي للأرض )ومعظم قبل الألفينّي يتّفقون عىل أأن هذه اململكة الأرضية س تدوم  

ل فرتٍة مدّتا أألف س نة.( ويرى مؤلف 6-1: 20حلريف لرؤاي مّدة أألف س نة حسب التفسري ا ْذ يُشار اإ ، اإ

 3الأفضل يف التعامل مع لك البياانت واملعلومات الكتابية وتفسريها. هذا الكتاب أأن املنظور قبل الألفي هو

ية امللوك وهكذا، فاإن يسوع املس يح س يعود يف اجملد حني تكون اململكة البرشية الأخرية قامئة )أأي كونفدرال 

كومات )وابلتايل احلاملمثرةل ابلأصابع والقدمني، واملتحالفة مع ضد املس يح(. سيهنيي املس يح هذه اململكة 

(، ليس متّر هذا 4-1: 20البرشية(، ومن مّث ستبدأأ مملكته حُبمْكه خشصيًا عىل الأرض ّمدة أألف س نة )رؤاي 

ل الأبدبق ست (. وحينئٍذ  21احلمُْك حّّت اخلليقة اجلديدة )رؤاي   . ى مملكته اإ

ع من جبل" ميثّهل الرب يسوع املس يح )وحقيقة أأن 45: 2  ع . مؤّكد أأن احلجر اذلي "قُطه احلجر قُطه

]برشيّتنَي[ تؤّكد أأصهل وسلطته الّساموينّي(. هو من "سيسحق" مماكل الأمم الوثنية. يَّّصهح املزمور ل بيدين 

انء : "أأسأألين فأأعطيك الأمم مريااًث كل8-9: 2 مهم بقضيٍب من حديد، مثل اإ ، وأأقايص الأرض ُملْاكً كل. حتّطه

ل انتصاره عىل  خّزاف تكّسمه." ينبغي أأن يُدرهك القارئ أأنّ  َسق املامكل الأمميّة يف هذا الس ياق هو نظرة اإ

ن نظران الأمم املعادية واملقاومة هل. تكل يه الأمم اليت تريد أأن تقف يف طريق جميئه ليحمك العامل. وأأخرياً  ، اإ

ل دانيال   ل الوراء اثنيًة اإ ." حقيقة  هاوملأ الأرض لكّ ، نالحظ أأن هذا احلجر "صار جباًل كبريًا 35: 2الآن اإ

ن هذه اململكة ل بّد أأهّنا س تقوم عىل الأرض.  نّه ملأ "الأرض لكها" تدمع احلّجة اليت تقول اإ أأن النص يقول اإ

ل  البحر"، وس تجثو وختضع هل لك الأمم حتقيقًا لنبوة مزمور وحينئٍذ "]سوف[ ميكل ]املس يح[ من البحر اإ

72 :8-11  . 

عالن دانيال  5  (  49- 46:  2للحمل وتفسريه ) . ردُّ نبوخذنَّّص عىل اإ

  . ه بدقة وبشلٍك اكمل. وقد اقتىض هذا رّدًا لفتًا من نبوخذنَّصر  روى دانيال حمل املكل وفّسر

 

 
يراد رشح ودفاع اكملني لفهم الاكتب للمكل الألفي هنا. لالّطالع عىل رشوحات مفيدة حول املواقف اخملتلفة يف فهم املكل 3  يصعب اإ

ل الكتُب التالية: الألفي، أأنصح اب لرجوع اإ Robert P. Lightner, The Last Days Handbook; A Comprehensive 

Guide to Understanding the Different Views of Prophecy, rev. ed. (Nashville:  Thomas Nelson 

Publishers, 1998) ؛Paul N. Benware, Understanding End Times Prophecy: A Comprehensive 

Approach (Chicago:  Moody Press, 1995) ؛Darrell Bock, ed., Three Views on the Millennium and 

Beyond (Grand Rapids, MI:  Zondervan, 1999) ؛Stanley J. Grenz, The Millennial Maze; Sorting 

Out Evangelical Options (Downers Grove, IL:  Intervarsity Press, 1992) . 
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كرام نبوخذنَّّص )    (  47- 46:  2أأ. تبجيل واإ

 2 :46 ] هو معٌل ياكد أأن يكون مس تحيَل  خّر ... عىل وهجه وجسد دلانيال  . كون ]نبوخذنَّصر

ن نبوخذنَّّص  ، ول يُقَصد هبذا أأنّه عبد دانيال، ولكنّه خّر دلانيالالتصديق من مكل اببيّل. كام يقول النّص اإ

كرام وتبجيل املكل رأأى دانيال ممثّهاًل هلل، وذلا أأكرمه مبا يليق مع ممثّهل هللا. ل حظْ أأن الآية التالية تشّدد عىل اإ

 ال. لإهل داني

هل دانيال، ولكنّه يقول 47: 2  هل الآلهه. ل يذكر نبوخذنَّصر امس اإ لهمك اإ هل الآلهة" )يف  اإ . التعبري "اإ

ق املطلق عىل ما سواه، مبعىن "الإهل الأعظ ل التفوُّ لهني"( تعبري سايّم يشري اإ هَل اإ م من لّك الآرامية "اإ

ّن نبوخذنَّصر يف الكمه  هنا يقرُّ بأأن هللا هو "ربُّ امللوك"، أأي الأعظم من لّك الآلهة." وعالوًة عىل ذكل، فاإ

مياٍن خشيّص ابهلل.  امللوك )مبا يف ذكل نبوخذنَّصر نفسه(. ينبغي أأن نفهم أأن اعرتاف نبوخذنَّّص ليس اعرتاف اإ

نساٍن يؤمن بتع ل مس توى الاعرتاف بأأن اإ مفا قاهل ممكٌن متامًا من اإ د الآلهة. ومع أأن هذا الالكم يرىق اإ هل دُّ

ّن هللا هو الإهل الوحيد. ولهذا، بقي نبوخذنَّصر يف ظلمة  نّه ل ياكئف القول اإ دانيال هو الأمسى بني الآلهة، فاإ

 روحيّة ومن دون حياٍة أأبديّة. 

آت دانيال )    ( 48:  2ب. ماكفأ

ل . أأوىف نبوخذنَّّص بوعده 48: 2  عطائ (، فاكفأأ دانيال6: 2)ارجع اإ ل اإ ه كام ينبغي. وابلإضافة اإ

)والراحج أأن املقصود هو لك املقاطعة اليت  سلّطه عىل لك ولية اببلدانيال بعض الهدااي والعطااي املُعيّنة،  

ًا يف هذا ( واحٌض أأن دانيال اكن ما يزال شااًب صغري 1اكنت اببل عامصهتا(. هذا أأمٌر مدهش جدًا املس بينّي: )

ه اكن غريبًا(، وذلا فالراحج أأنّه اكن حملر احتقاره وازدراء ( اكن دانيال أأحد املس بنّي الهيود )أأي أأن2الوقت، و)

آخران للشعب الهيودي  كثريين. يف الس نوات الآتية، وبيامن اكن دانيال يف مركزه الّسايم ذاك، حصل سبيان أ

، حني حصل هذان السبيان الآخران، اكن دانيال يف ق.م.(. وبس يادة هللا 586ق.م. وعام   597)عام 

 اٍم، واكن هل دور ابرز يف التعامل مع ذينك الس بيني )وهذا بنعمة هللا(. مركز سلطٍة س

ع دانيال فوق حكامء اببل الآخرين، فاكن    رب  أأو "رئيس الّشَحن" )يف الآرامية  الوايل الأّولكام ُرفه

ل ممارساّتم وفنوهن ء احلكامء، مع أأنّه مل يكن(. فاكنت هل سلطة عىل هؤلس يغنني   م الّسحريّة. حمتاجًا للجوء اإ

خالص دانيال لأصدقائه )    (  49:  2ج. اإ

لوا يف مناصب ذات نفوذ يف   ب دانيال من املكل ما طلبه لأجل أأصدقائه، جُفعه   أأعامل ولية اببلُوهه

يثار دانيال وعدم أأاننيت دارّتا. هذا يُظههر مدى اإ خوتَه الروحينّي اذلين خاضوا معه الأزمة. أأي يف اإ ْذ تذكرر اإ ه، اإ

مركز دانيال اجلديد جعهل يسكن ويعمل يف بالط املكل، ممّا يدّل عىل أأن الثالثة الآخرين خدموا يف أأماكن 

 أأخرى. 
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 17السؤال  

ُ يعتنقه العلامء النقديون بشأأن أأجزاء المتثال ا  اً ل تفسري أأي من اخليارات التالية ميثّه  آه نبوخذنَّصر يف احلمل امل ل لنا ذلي رأ سجر

 ؟ 35-31: 2يف دانيال 

 اببل، مادي، مَّص، روما  .أأ 

 اببل، مادي، فارس، اليوانن  .ب

 اببل، فارس، اليوانن، مَّص .ج

 اببل، مادي وفارس، اليوانن، روما  .د

 18السؤال  

 مجةل واحدة. ما هذه امجلةل؟  لك امجلل التالية تدمع التفسري الإجنييل يف حتديد هوايت املامكل املتعاقبة عدا

 ، ليس من مملكة مس تقةّل ملادي أأتت بعد اببل. اً اترخيي .أأ 

 ، تُظههر الكتابة أأن اببل س ُتعطى للامديني والفرس. 28: 5حبسب دانيال  .ب

ل "رشيعة مادي وفارس".  .ج  يُعترَب املاديّون والفرس يف مواقع أأخرى مملكًة واحدة، كام يُرى يف الإشارة اإ

 3: 8دانيال بكونه فارس، نس تنتج أأنّه ل بّد أأن "الكبش ذا القرنني" يف  5: 8يف دانيال يس الوارد بتحديد الت  .د

ل مادي.  شارة اإ  اإ

 19السؤال  

هل الساموات أأعطاك مملكًة واقتدارًا وسلطااًن وخفرًا" )دانيال  : "اإ ( اكن بصورة أأساس ية  37: 2حني قال دانيال لنبوخذنَّصر

ه بأأنّه مل يأأخذ مم    صواب أأم خطأأ؟لكته واحلّق بأأن حيمك من مردوخ، بل من الرب الإهل. خيربه

 

   20السؤال  

ل يف  للمامكل.  اململكة اليت تقابهل حبسب التفسري الإجنييللك جزٍء من المتثال مع  اجلدول التايل صه

 اململكة   أأجزاء المتثال 

 اببل رأأس اذلهب 

 مادي وفارس صدر وذراعي الفّضة 

هل السامء  حاس بطن وخفذا الن  مملكة اإ

 اليوانن  ساقا احلديد

 روما اجلبل الكبري اذلي ملأ الأرض لكها 
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 21السؤال  

ّن سايَق احلديد وقديم احلدي ل مملكة واحدة.  دحبسب الرأأي اذلي يدمعه هذا التفسري، فاإ صواب أأم  واخلزف تشري اإ

 خطأأ؟ 

 

   22السؤال  

ن  ، عدا نقطة واحدة.  منفصةًل عن سايق احلديدثّهل مملكة القدمني وأأصابع القدمني مت لك النقاط التالية تدمع الرأأي القائل اإ

 ما هذه النقطة؟ 

نتان من حديد، بيامن القدمني وأأصابع القدمني تتكّون من بعض احلديد وبعض اخلزف .أأ  ن الساقني مكور  يُقال اإ

 . أأيضاً 

ن اكنت الساقان تتكّوانن من ح .ب شلكة يف (، فمثّة م روماثّهل مملكة واحدة )ويه ديد والقدمان وأأصابع القدمني مت اإ

ل سقوط الإمرباطورية الرومانية، وكذكل لك املامكل الأمميّة.  اململكة اليت أأقاهما هللا مل تؤّده أأن   اإ

ل  .ج ر بصورة دقيقة روما أأنر فكرة عدم جتانس احلديد واخلزف اخملتلطني تشري اإ القدمني وأأصابع القدمني تصّوه

 أأن تتوحرد. ممكنًا يكن  اّتا الساّكنية املتنّوهعة اليت ملالقدمية مبجموع

رفة من عرشة ، الراحج أأنّه ينبغي رؤية الأصابع العرشة 7ودانيال  2يف ضوء التوازي ما بني دانيال  .د كونفدرالية مؤل

 العظمية واجمليء الثاين للمس يح.  ةس ُتوَجد يف أأايم فرتة الضيق مماكل

   23السؤال  

أأصابع القدمني العرشة متثّهل مملكة ختتلف عن اململكة اليت متثّهلها الساقان. واحدة تدمع فكرة أأن الية ابس تثناء لك اجلَُمل الت

 ما هذه امجلةل اليت ل تدمع هذه الفكرة؟ 

م احامتلية أأن   42- 41: 2يبدو أأن نّص دانيال  .أأ  د عىل أأن أأصابع القدمني ختتلف عن الساقني، وهو ما يقّده يشّده

لهيالكة أأخرى غري تكل الابع القدمني مممتثّهل أأص  ابلساقني.  يت يُرَمز اإ

ل الاس تنتاج بأأن  7ودانيال  2مثّة عرشة أأصابع يف القدمني، والتشابه ما بني دانيال  .ب يقود بصورٍة طبيعية اإ

ث دانيال  2أأصابع القدمني يف دانيال   عهنا.  7توازي القرون/ امللوك العرشة اليت يتحدر

مة الرؤايواحٌض أأن سفر  .ج خيتّص ابلوحش وامللوك العرشة املرتبطة به،  فامي 7يف دانيال  يعمتد عىل الصور املُقدر

 املس يح يف جميئه الثاين.  هؤلء امللوك وممالكهم س هيزهممولكّن لّك 

ة بني حّّت متثّهل أأصابع القدمني مملكة خمتلفة عن اليت متثّهلها الساقان، ينبغي أأن تكون هناك جفوة زمنية واحض .د

س. اململكتني، ولكْن ل يُسَمع   هبذا يف أأي موقعٍ يف الكتاب املُقدر

   24السؤال  

حبسب التفسري، أأفضل تفسري للساقني والقدمني هو اعتبار أأن الساقني متثّهالن الإمرباطورية الرومانية القدمية، بيامن متثّل 

   صواب أأم خطأأ؟ملس تقبل. القدمان وأأصابع القدمني كونفدرالية من عرشة ملوك س تأأيت يف ا
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 25السؤال  

س ملكوت هللا الأبدي؟   أأي مجةل مما ييل تساعدان يف فهم الوقت اذلي فيه سيتأأسر

، سيمت تأأسيس اململكة "يف أأايم هؤلء امللوك" )أأايم الساقني وأأصابع القدمني(، وذلا 44: 2حبسب دانيال  .أأ 

 ابجمليء الثاين للمس يح. علينا أأن نتوقع أأن يمت تأأسيس اململكة بصورٍة مرتبطة 

ل جبل اجللجثة، وابلتايل فقد تأأسست اململكة يف اجمليء  ل بّد أأن .ب اجلبل اذلي "ملأ الأرض لكها" يشري اإ

 الأول للمس يح. 

ل أأن مملكة  44: 2لأن دانيال  .ج شارة اإ ل أأن مملكة هللا سوف "تفين لك هذه املامكل"، فال بّد أأن هذه اإ يشري اإ

ست رمس   ق.م.  476عام يًا بسقوط الإمرباطورية الرومانية هللا قد تأأسر

س يف املايض خالل  لأن الساقني والقدمني/ .د نة من احلديد، فال بّد أأن ملكوت هللا قد تأأسر أأصابع القدمني مكور

 أأاّيم الإمرباطورية الرومانية. 

   26السؤال  

 حبسب التفسري، كيف ينبغي تفسري قطع احلجر من اجلبل؟ 

ل .أأ  ق.م.، وحقيقة أأن احلجر  539كورش، اذلي َسق الإمرباطورية البابلية عام  املكل الفاريس يشري احلجر اإ

ل معونة هللا لكورش.  ع من دون يدين برشيتنَي تشري اإ  قُطه

ع من دون يدين برشيتنَي  .ب وسلطانه  ؤّكهد عىل أأصهل تهذا ميثّهل الرب يسوع املس يح، وحقيقة أأن احلجر قُطه

 . السامويني

ل ذكل احليرمز احلجر  .ج ل انتصاره عىل اإ ن املس يح فيه، وهو يشري اإ ع عىل مدخل القرب اذلي ُدفه جر اذلي ُوضه

 املوت. 

ل رساةل الإجنيل، اليت تسحق لك مقاومة بيامن  .د ل لك مماكل الأرض.  متتدو تنترش يشري احلجر اإ  لتصل اإ

 

هل السامءن هل أأن أأن يعله   هواكن الهدف الرئييس من احلمل اذلي أأعطاه هللا لنبوخذنَّصر  هو املس يطر ابلاكمل عىل  الرب اإ

التارخي، وأأن ذكل التارخي ل يتعلرق بعظمة نبوخذنَّصر أأو مماكل اببل. بعد أأقل من مئة س نة، زالت اببل لتحّل حملها مملكة 

 يكمتل رى، وهكذا. وحنيحملها مملكة أأخ لّ ذكل زالت مادي وفارس بدورها، لتحأأخرى يه مملكة مادي وفارس. وبعد 

ل زمهنا املُعنير لها، س يُ التارخي آخر مملكة برشية اإ هل السامء قدرًة عظمية بتدمري لك املامكل البرشية. وبعد ، وتصل أ ظههر اإ

ل الأبد. س تكون هذه اململكة كونية، وس تكون حتَت حمك املس يا يسوع عىل لك  س مملكته اليت س تدوم اإ ذكل س يؤّسه

(. س تكتشف املزيد عن التعلمي عن اململكة يف دانيال، 35: 2نظر دانيال الأرض لكها؛ ا  اجلبل الكبريالأرض )مثلام ملأ 

، س يحمك املس يح عىل الأرض مّدة أألف س نة،  4-1: 20وطبعًا س تجد املزيد أأيضًا يف العهد اجلديد. ويف ضوء رؤاي 

ميثّهل ما يُعَرف ابمس "الرأأي قبل   ادّلراسةالوارد يف هذه املس يح الألفي". رشحنا تُدعى بـ"الزمن الألفي" أأو "حمك أأو ُمكل 

خيتص ابمللكوت. ل يؤمن لك املس يحينّي احلقيقينّي ابلرأأي قبل الألفي بشأأن امللكوت، مع أأّن هذا هو رأأي  فاميالألفي" 

 لكة هللا. اكتب املساق. اجلدول التايل يساعدان يف فهم بعض املواقف اخملتلفة بشأأن تمتمي وعود امللكوت/ مم
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 الثالث الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

آه نبوخذنَّصر 7-2حبسب التفسري، مثة بنية أأدبية مقصودة متامًا يف دانيال  ، أأي يف القسم الآرايم من السفر. احلمل اذلي رأ

ر تعاقُب املامكل الأممية اليت ستس بق  يف الأحصاح الثاين، واذلي رأأى فيه متثاًل من أأربعة أأجزاء، اكن القصد منه أأن يصّوه

 من الناحية الفكرية؟  2ي يوازي ويُقابل دانيال مملكة املس يا. ما الأحصاح اذل

  3دانيال  أأ.

  4دانيال  ب.

  5دانيال  ج.

  6دانيال  د.

   7دانيال  ه.

 

 2السؤال  

لك الإجاابت اخرت )؟ خيتّص ابلطريقة اليت تعامل هبا دانيال مع أأريوخ، مندوب املكل  فاميأأي من امجلل التالية حصيحة 

 الصحيحة(

 دى دانيال الاحرتام للسلطة ابلتلكُّم حبمكة وفهم. أأب .أأ 

ر أأريوخ بأأنّه ورفاقه لن يستسلموا بسالم وهدوء.  .ب  حذر

 طلب دانيال هبدوء تفسريًا لسبب كون أأمر املكل مس تعجاًل هبذا الشلك.  .ج

قناعه بأأ  .د آايٍت كتابية مع أأريوخ من أأجل اإ  ن القتل معل خاطئ. شارك دانيال بأ

 

   3السؤال  

، اكنحني ُأحرضه  هل فرصة ل لأن يكشف حمك املكَله فقط، بل ولأن يشهد هل  ت دانيال للمثول أأمام املكل نبوخذنَّصر

 لك الإجاابت الصحيحة( اخرت )أأيضًا. أأي من امجَلل التالية تصف بشلٍك حصيح شهادة دانيال للمكل؟ 

رخ دانيال املكل عىل .أأ  ل حكامء ال وب  لمه. بابليني بغية كشف ح اللجوء اإ

ميانه.  .ب ن اتب املكل عن عدم اإ  أأعلن دانيال أأن اببل ستنجو من ادلينونة اإ

 أأعلن دانيال جبرأأة أأن حكامء اببل عاجزون عن كشف حمل املكل.  .ج

هل السامء، قادر عىل أأن يكشف الأرسار، وهو من أأعلن .د هذا احلمل  شهد دانيال بأأن الإهل احلقيقي الوحيد، اإ

لهيي للمكل.   الإ
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 4السؤال  

(. حبسب التفسري، 28: 2يتعلرق ابلأوقات الآتية، أأو حرفيًا بـ" الأايم الأخرية" )دانيال  همأأخرَب دانيال املكل بأأن حل

ل أأايم اململكة الفارس ية اليت س تأأيت بعد مملكة اببل.    صواب أأم خطأأ؟يشري هذا التعبري اإ

 

 5السؤال  

ّهد التفسري الإجنييل الية ابس تثناء لك اجلَُمل الت . ما امجلةل اليت ل يتعلرق ابملام فاميواحدة تؤي كل املتعاقبة يف حمل نبوخذنَّصر

ّهد هذا التفسري؟   تؤي

 من الناحية التارخيية، ليس من مملكة مس تقةّل ملادي تبعت اببل.  .أأ 

 فرس. ، أأظهرت الكتابة أأن اببل س ُتعطى للامدينّي وال28: 5حبسب دانيال  .ب

ل 3: 8أأّن "الكبش ذا القرنني" )دانيال  س، نس تنتج أأنّه ل بدّ ر ابف 5: 8 حنّدد هوية تيس دانيال حني .ج ( يشري اإ

 مادي. 

ل "رشيعة ومادي وفارس".  .د  يُعترَب املاديّون والفرس يف مواقع أأخرى مملكًة واحدة، كام يُرى يف الإشارة اإ

 

 6السؤال  

ر  ، الراحج أأن أأصابع قديم7ودانيال  2يف ضوء التوازي ما بني دانيال  فة من عرشة ملوك المتثال تقابل كونفدرالية مؤل

  صواب أأم خطأأ؟س توَجد يف فرتة الضيقة املس تقبلية واجمليء الثاين للمس يح. 

 

   7السؤال  

ّهد فكرة أأن أأصابع القدمني العرشة متثّهل مملكًة خمتلفًة عن تكل اليت متثّهلها الساقان. ما  لّك امجلل التالية ابس تثناء واحدة تؤي

ّهد هذه الفكرة؟   امجلةل اليت ل تؤي

ماكنية أأن متثّهل  42- 41: 2يبدو أأن نّص دانيال  .أأ  يؤّكهد عىل اختالف أأصابع القدمني عن الساقني، مما يطرح اإ

 أأصابع القدمني مملكة خمتلفة عن تكل املمثرةل ابلساقني. 

ل الاس تنتاج بأأن عرشة  7ودانيال  2دانيال  مثّة عرشة أأصابع يف القدمني، والتشابه بني .ب يقود بصورٍة طبيعية اإ

 . 7تمتثرل يف القرون/ امللوك العرشة يف دانيال  2أأصابع القدمني يف دانيال 

َور الواردة يف دانيال  .ج خيتّص ابلوحش وامللوك العرشة املرتبطة به،  فامي 7واحٌض أأن سفر الرؤاي يعمتد عىل الصُّ

 ًا س هيزهمم املس يح يف جميئه الثاين.  ولكّن هؤلء مجيع

ة مملكة خمتلفة عن اليت متثّهلها الساقان، ينبغي أأن تكون هناك جفوة زمنية واحضة لمتثّهل أأصابع القدمني العرش  .د

س.  آخر يف الكتاب املُقدر  بيهنام، ولكْن ل يُقرأأ عن هذا الأمر يف أأّي موقعٍ أ
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 8السؤال  

متثّهالن الإمرباطورية الرومانية القدمية، بيامن اقني والقدمني هو اعتبار الساقني حبسب التفسري، فاإن أأفضل تفسري للس

رفة من عرشة ملوك س تأأيت يف املس تقبل.    صواب أأم خطأأ؟متثّهل القدمان وأأصابعهام كونفدرالية مؤل

 9السؤال  

 فيه ستتأأّسس مملكة هللا الأبدية؟ أأي من امجلل التالية تساعدان يف فهم الوقت اذلي 

ست يف املايض خالل فرتة حمك الإمرباطورية  .أأ  لكون الساقني مكونتني من احلديد، فال بّد أأن مملكة هللا قد تأأسر

 الرومانية. 

، سيمت تأأسيس مملكة هللا "يف أأايم هؤلء امللوك" )القدمني وأأصابعهام(، وذلا علينا أأن  44: 2حبسب دانيال  .ب

 لثّاين للمس يح. انتوقع تأأسيس امللكوت بصورٍة مرتبطة ابجمليء 

ست يف  .ج ل جبل اجللجثة، وابلتايل تكون مملكة هللا قد تأأسر ل بّد أأن اجلبل اذلي "ملأ الأرض لكّها" يشري اإ

 اجمليء الأول للمس يح. 

ل أأن مملكة هللا  44: 2لأن دانيال  .د ل أأن مملكة هللا سوف "تفين لك هذه املامكل،" فاإن هذا يشري اإ يشري اإ

ست رمس   ق.م.  476قوط الإمرباطورية الرومانية القدمية عام سيًا ب قد تأأسر

 10السؤال  

ع من اجلبل؟ حبسب التفسري، كيف ينبغي تف   سري احلجر اذلي قُطه

ل املكل الفاريس كورش، اذلي حّطم الإمرباطورية البابلية عام  .أأ  ق.م.، وحقيقة أأن   539يشري هذا احلجر اإ

ع من دون يدين برشيّتنَي تشري   ل مساعدة هللا لكورش. اإ هذا احلجر قُطه

ل رساةل الإجنيل  .ب ل لك مماكل الأرض. و اليت تسحق لك مقاومة بيامن تنترش يشري احلجر اإ  متتد لتصل اإ

ع بغري يدين برشيتنَي تؤّكهد عىل أأصهل وسلطانه  .ج ميثّهل احلجر الرب يسوع احلقيقة، وحقيقة أأن احلجر قُطه

 السامويني. 

ل مد .د ل انتصاره عىل املوت.  خل القرب اذلييشري احلجر اإ ن فيه املس يح، وهو يرمز اإ  ُدفه
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 امتحان الوحدة الأول 

   1السؤال  

فر ُكتهب بيد رجٍل هيودي امسه دانيال شغل  الرأأي التقليدي بشأأن اترخي كتابة سفر دانيال وهوية اكتبه هو أأن الّسه

 صواب أأم خطأأ؟  مليالد. مناصب س ياس ية عديدة يف حمك البابليني والفرس خالل القرن السادس قبل ا

   2السؤال  

ل أأنطيوخوس الرابع  بيفانوسيف ضوء الإشارات الواحضة اإ ، ما التارخي اذلي عادًة ما يعطيه العلامء 11يف دانيال  اإ

 النقديون لكتابة سفر دانيال؟ 

 ق.م.   605 .أأ 

 ق.م.   538 .ب

 ق.م.   221 .ج

 ق.م.   165 .د

   3السؤال  

ل القرنني الثاين  مبقارنة لغة سفر دانيال الأصلية ابلواثئق والأول قبل امليالد، مثل سفر التكوين املعروفة اليت تعود اإ

الأبوكريفي وسفر يشوع بن سرياخ يف العربية، ميكننا أأن نس تنتج أأن لغة سفر دانيال تُظههر أأن السفر ُكتهب قبل القرن  

  صواب أأم خطأأ؟ الثاين قبل امليالد. 

 4السؤال  

ل  1: 1حقيقة أأن دانيال  يف الس نة الثالثة لهيوايقمي، عىل خالف   َحَصلتلأورشلمي  لنا أأن بداية حصار نبوخذنَّصر يسّجه

رميا بأأّن هذا الأمر حصل يف الس نة الرابع آخر عىل عدم ادلقة التارخيية يف سفر دانيال  ةما يقوهل اإ لهيوايقمي، يه دليل أ

 صواب أأم خطأأ؟ القرن السادس قبل امليالد(.  )مما يؤّكهد عىل أأن الاكتب احلقيقي للسفر عاش بعد فرتٍة طويةل من

   5السؤال  

 أأي من التوارخي التالية ليس حصيحًا؟ 

 بلينّي واملادينّي. ق.م.: سقوط مدينة نينوى الأشورية بيد البا 612 .أأ 

ل اببل.  605 .ب آخرين اإ جالء دانيال وأ  ق.م.: حصار نبوخذنَّصر الأول لأورشلمي، واإ

  الهيودي عىل يد البابليني. ق.م.: تدمري أأورشلمي والهيلك 586 .ج

 ق.م.: فتح اببل عىل يد كورش الكبري، مكل املادينّي والفرس.  550 .د
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 6السؤال  

 أأن كورش الكبري؟ أأي امجلل التالية ليست حصيحة بش

 ق.م.   550وحرد جييش املاديني والفرس عام  .أأ 

 شورية. قاد اجليوش اليت هزمت نينوى، وابلتايل اكن َمن أأسقط الإمرباطورية الأ  .ب

 ق.م.  539فتح مدينة اببل عام  .ج

ل أأرض هيوذا.  538أأصدر عام  .د  ق.م. أأمرًا يسمح للهيود ابلعودة اإ

شعياء النيب بدور كورش يف التا .ه شعياء أأنبأأ اإ  (.  4-1: 45؛ 28: 44رخي )اإ

   7السؤال  

 أأي من امجلل التالية بشأأن الإسكندر املقدوين ليست حصيحة؟ 

 رس ية والاستيالء عىل أأراضهيا.  م. لهزمية الإمرباطورية الفاق.  334انطلق من مقدونية عام  .أأ 

 ق.م.  331عام  ڠاوڠاميالهزم املكل الفاريس داريوس الثالث يف معركة  .ب

ل أأنطيوخوس الرابع  .ج بيفانوسبعد موته، انتقلت مملكته اإ  . اإ

 ابلمنر ذي الأجنحة الأربعة.  6: 7يُوَصف يف دانيال  .د

 8السؤال  

 فر دانيال؟ موضوعًا فرعيًا يف س أأي مما ييل ل ميثّهل

عادة بناء الهيلك. تشجيع دانيال للهيود املس ب  .أأ  ل أأرض هيوذا واإ  يني يف اببل عىل العودة اإ

 يف الأمانة هلل يف ظروف الاضطهاد.  صالة والثّباتأأمهية ال .ب

 س يادة هللا عىل الأمم الوثنية وحاّكهما من أأجل ضامن حتقيق مقاصده.  .ج

 . همّمنيرضيني ة املس تقبلية، ابلرمغ من عداوة حاّكم أأ كيد للمملكة املس يانيالتأأسيس احملتوم والأ  .د

 9السؤال  

د  ن عصت النّاموس، بيامن اس مترارها يف العصيان والمترُّ رسائيل س ُتلَعن اإ س بأأّن أأّمة اإ أأين تعهرد الرب يف الكتاب املُقدر

ل أأراٍض  رسال الرب جيوشًا أأجنبية علهيم وسبهيم اإ ل اإ  أأجنبية؟ س يؤّدي اإ

 24-19خروج  .أأ 

  29-28تثنية  .ب

 16لويني  .ج

  15تكوين  .د
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   10السؤال  

ل اببل؟ ملاذا لكرف نبوخ آنية الهيلك الهيودي ومحلها اإ ل هيوذا لأخذ أ  ذنَّصر نفسه عناء اذلهاب اإ

آنية الهيلك الهيودي املصنوع .أأ  من ذهب وفضة من أأجل صناعة متاثيل لهيألكهم  ةاكن البابليون يس تطيعون صهر أ

 لوثنية.  ا

ل املال لأجل العمليات العسكرية، واكن ميكن ب  .ب يع هذه الآنية املصنوعة من اذلهب اكن البابليون حباجٍة ماّسة اإ

 والفّضة واحلصول عىل الكثري من املال. 

لهه  .ج ل هيلك اببل(، اكن يُعلهن س يادة اإ آنية الهيلك الهيودي من أأورشلمي اإ بعمل نبوخذنَّصر هذا )أأي نقل أ

قه  عىل الإهل اذلي اكن الهيود يعبدونه.  وتفوُّ

قامة ولمئ ابذخة، واكن ميكن اس تخدام هذه الآنية )من حصون وكؤوس( يف  .د اكن امللوك البابليون يمتتّعون ابإ

ل الولمئ. تقدمي الطعام وامخل  ر للمدعّوين اإ

 11السؤال  

ل  609خالل الفرتة املمتدة من  كامً صوراّيً خيضع ملكل اور، واكن هيوايقمي حق.م.، اكنت هيوذا دوةًل اتبعة لأش 605اإ

 صواب أأم خطأأ؟  أأشور.

 12السؤال  

هبم عىل اخلدمة يف البالط امللك، لتدري تيار بعض الفتيان والش باب الهيودحني أأعطى املكل نبوخذنَّصر تعلاميٍت بشأأن اخ 

 ( صحيحةالإجاابت ال  لكاخرت )ما املتطلربات اليت حّددها هلم؟ 

 أأن يكون الفّت من العائةل امللكية أأو من الأرشاف. ل يُفضر  .أأ 

 أأن يكون ذا مظهر حسن وخاليًا من العيوب.  .ب

 كيًا وماهرًا يف لك أأنواع احلمكة. أأن يكون ذ .ج

 وكتابهتا.  الأكديةأأن يكون ذكيًا وماهرًا يف قراءة اللغة  .د

 أأن يكون موهواًب يف فهم املعرفة وصاحب قدرة يف حتصيلها.  .ه

 13السؤال  

أأن يف ك مشلكة من الطعام للفتيان العربانينّي. حبسب التفسري، ملاذا اكنت هنا ، عنير املكل حّصًة يوميّةً 5: 1ل يف دانيا

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) يأألكوا من ذكل الطعام ويرشبوا من تكل امخلر؟ 

قوانني العهد القدمي بشأأن املُحلرل  امللك يتعارض معرمبا اكن الطعام لأنّه اكن علهيم أأن حيفظوا الرشيعة املوسوية،  .أأ 

م من الطعام، واليت ترد يف تثنية   . 14 وتثنية 11واملُحرر

كام أأنّه مل يكن مسموحًا للهيود ابلزواج من الشعوب الأجنبية، هكذا أأيضًا مل يكن مسموحًا هلم أأن يأألكوا طعامًا  .ب

 أأعّده أأجانب. 
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 اكن هذا ميثّهل خطرًا حصيًا عىل الفتيان العربانينّي.  يُؤلَك نيئًا غري مطبوخ، وقد كثريًا ما اكن طعام البابليني .ج

مًا للأصنام قبل أأن يمّت تقدميه للنّاس لألكه )وهو ما يتعارض مع رمبا اكن طعام املكل  .د ومرشوبه قراباًن ُمقدر

 (.  15: 34خروج 

   14السؤال  

 درييب؟ به دانيال ورفاقه الثالثة يف برانمج املكل التماذا اكن السبب وراء النجاح الكبري اليت متتع 

 قيّة املتدّرهبني يف الربانمج. معل هؤلء الفتيان الأربعة جبديّة واجهتاد أأكرث من ب  .أأ 

الفتيان الأربعة اجهتدوا يف دراس هتم، فقد اكن السبب الرئييس وراء جناهحم هو أأن هللا أأعطامه معرفًة مع أأّن  .ب

 وهمارة. 

ربعة الكتاابت البابلية بشأأن السحر، اكنوا قادرين عىل اس تخدام أأرسار السحر لتحقيق الفتيان الأ  نتيجة دلراسة .ج

 النجاح. 

في البالط امللك حيايب دانيال ورفاقه، وقد اس تخدم مركزه لرفعهم وترقيهتم فوق  .د اكن املرُشهف عىل موظر

 املتدّرهبني الآخرين. 

 15السؤال  

 ؟ حصيحةلتالية ليست أأي من اجلَُمل ا

اكن السحرة عّرافني يس تخدموا نوعًا من الرسوم أأو التصاممي السحرية ملساعدّتم يف الإجابة عن الأس ئةل اليت   .أأ 

م هلم.   تُقدر

 اكن املنّجمني يس تخدموا الرىق والتعاويذ كوس يةل للتواصل مع عامل الروح.  .ب

فني حكومينّي.  .ج  اكن السحرة واملُنّجمني يعملون مكوظر

ل مركمتت ترقية دا .د ل يف منطقة اببل. نيال اإ  ز الساحر الأور

   16السؤال  

ل الس نة الأول لكو 21: 1ملاذا يقول النّص يف دانيال   رش املكل"؟ : "واكن دانيال اإ

 ق.م.، حني فتح كورش اببل.  539مات دانيال يف الس نة  .أأ 

 ق.م.  539صار كورش مكل املاديني والفرس عام  .ب

ل ما بعدهو التشديد  21: 1هدف دانيال  .ج  زوال الإمرباطورية البابلية.  عىل أأن دانيال عاش اإ

 ق.م. حني صار كورش مكل املادينّي والفرس.  550مات دانيال عام  .د

   17ل  السؤا 

 صواب أأم خطأأ؟حني تعامل دانيال مع أأريوخ، مندوب املكل، أأظهر الاحرتام للسلطة ابلتلكُّم حبمكة وفهم. 
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 18السؤال  

د لك حكامء اببل قبل أأن ثل أأمام املكل نبوخذنحني ُأيت بدانيال لمي  َّصر ليكشف حمل املكل، أأوحض للمكل بأأن عليه أأن يبعه

 صواب أأم خطأأ؟يمتكن من معرفة معىن حمل املكل. 

   19السؤال  

يشري (. وحبسب التفسري، هذا 28: 2أأخرب دانيال املكل بأأن حلمه يتعلرق بـ"الأزمنة الآتية" أأو "الأايم الأخرية" )دانيال 

ل أأاّيم مملكة فارس اليت س تعقب اببل.   صواب أأم خطأأ؟اإ

   20السؤال  

يف تفسري الإجنيليني للمامكل املتعاقبة، ينادون بأأنّه ل بّد أأن اململكة الثالثة يه مملكة املاديني والفرس، لأن كتابة اليد يف  

ل املادينّي والفرس.  28: 5دانيال   ؟صواب أأم خطأأ أأعلنت أأن اببل س ُتدفع اإ

 21السؤال  

كونفدرالية العرشة امللوك متثّهل أأصابع قديم المتثال  أأنّ  كن اعتبار، الراحج أأنّه مي7ودانيال  2يف ضوء التوازي ما بني دانيال 

 صواب أأم خطأأ؟اذلين س ُيوَجدون يف فرتة الضيقة املس تقبلية واجمليء الثاين للمس يح. 

 22السؤال  

ل اململكة نف يف متثال ُحمل املكل، تشري الساقان و  نة أأصابع القدمني العرشة اإ سها )الإمرباطورية الرومانية(، لأهّنا مجيعًا مكور

 صواب أأم خطأأ؟  من معدن احلديد. 

   23السؤال  

ية القدمية، بيامن حبسب التفسري، فاإن أأفضل تفسري للساقني والقدمني هو اعتبار الساقني ميثّهالن الإمرباطورية الرومان 

رفة من عرشة  القدمان وأأصابعهام  صواب أأم خطأأ؟ملوك س تأأيت يف املس تقبل؟ متثّهل كونفدرالية مؤل

   24السؤال  

 ما امجلةل اليت تساعدان أأكرث من غريها يف فهم الزمن اذلي فيه ستتأأسس مملكة هللا الأبدية؟ 

س قبل المتثال، فاإن اململكة الأبدية ستتأأسر لأن مملكة اببل ومملكة مادي وفارس القدميتني جزٌء من  .أأ 

 الإمرباطورية الرومانية. 

نة من احلدي .ب ست يف املايض يف دلأن الساقني والقدمني/أأصابع القدمني مكور نّه ل بّد أأن مملكة هللا قد تأأسر ، فاإ

 أأاّيم الإمرباطورية الرومانية. 

ل جبل ا .ج ست يف  جللجثة، وابلتايل تكون مملكة هللا قدل بدر أأن اجلبل اذلي "ملأ الأرض لكها" يشري اإ تأأسر

 اجمليء الأول للمس يح. 

ك" )القدمني وأأصابع القدمني(، وهكذا فاإن ، ستتأأسس مملكة هللا "يف أأايم هؤلء امللو 44: 2حبسب دانيال  .د

س قرب زمن اجمليء الثاين.    اململكة ستتأأسر
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   25السؤال  

ع من اجلبل؟ حبسب التفسري، كيف ينبغي تفسري احلجر اذل  ي قُطه

ل  .أأ  ق.م.، حقيقة أأن احلجر   539ورش اذلي َسق الإمرباطورية البابلية عام املكل الفاريس كيشري احلجر اإ

ل معونة هللا لكورش.  ع من دون يدين برشيتني تشري اإ  قُطه

ل املوت.  .ب ل الانتصار اإ ن فيه املس يح، مما يشري اإ ل مدخل القرب اذلي ُدفه  يشري احلجر اإ

ع  حلجراحلجر الرب يسوع املس يح، وحقيقة أأن اميثل  .ج  بغري يدين برشيتني تؤّكهد أأصهل وسلطانه السامويني.  قُطه

ل لك مماكل الأرض.  .د ل رساةل الإجنيل، اليت ستسحق لك مقاومة بيامن تنترش ومتتّد اإ  يشري احلجر اإ
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جاابت أأس ئةل ادلرس    الثالث اإ

 7دانيال  1السؤال  

 صواب :  2السؤال  

 3السؤال  

ل أأّن عىل املكل أأن يطلب هلهم قادر عىل أأن يعلهن معىن احلمل.  مشورة واحٍد من الفتيان العربانيني، د. أأشاروا اإ  لأّن اإ

جابتك اخلاّصة :  4السؤال    اإ

   5السؤال  

 أأظهر دانيال الاحرتام للسلطة ابحلديث احلكمي بفهم.  ب.

 هبذه الّسعة والإحلاح. طلب دانيال هبدوء رشحًا لسبب صدور أأمر املكل  ج.

جابتك اخلاّصة :  6السؤال    اإ

 صواب :  7السؤال  

 8السؤال  

دراكه للك ما هو موجود، وللك ما ميكن أأن حيدث وس يحدث.  ل اإ ل عمل هللا اللكّّي، أأي اإ  ب. تشري هذه اللكامت اإ

جابتك اخلاّصة :  9السؤال    اإ

 خطأأ :  10السؤال  

دون املصري من خالل أأشاكٍل خمتلفة من العرافة والسحر يف سعهيم  11السؤال   للحصول عىل املعرفة فوق د. اكنوا حيّده

 ة، واكن هدفهم هو حتديد حدٍث ما أأو ما اكن ينتظر خشصًا ما. الطبيعي 

 12السؤال  

 أأعلن دانيال جبرأأة أأن حكامء اببل اكنوا عاجزين عن أأن يكشفوا حمل املكل.  ب.

هل السامء، اكن قادرًا عىل أأن يعلهن الأرسار ج. لهيًا للمكل.شهد دانيال بأأن الإهل احلقيقي الوحيد، اإ  ، وقد أأعطى حلامً اإ

   13السؤال  

ل املس تقبل البعيد جدًا، اذلي يشمل الزمن اذلي فيه س يحمك املس يا العامل.   ج. تشري هذه العبارة اإ

 14السؤال  

 أأ. سريتفع جبل بيت الرب ويكون ابرزًا جدًا. 

ل أأورشلمي ليتعلرموا طرق الرب.   ب. س يصعد كثريون من أأمٍم كثرية اإ

 م العامَل. الّرّب للأم، وس يعّم السال يحمكج. س  
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جابتك اخلاّصة :  15السؤال    اإ

لهيي. : 16السؤال   ل أأّيه مصدٍر برشّي، مفصدرهام اإ  أأ. أأصل وقوة اململكة الأخرية ل يعودان اإ

 ب. اببل، مادي، فارس، اليوانن : 17السؤال  

 18السؤال  

شارة  3: 8 نس تنتج أأنّه ل بّد أأن "الكبش ذا القرنني" يف دانيالبكونه فارس،  5: 8د. بتحديد التيس الوارد يف دانيال  اإ

ل مادي.   اإ

 صواب :  19السؤال  

 20السؤال  

 اململكة   أأجزاء المتثال 

 اببل رأأس اذلهب 

 مادي وفارس صدر وذراعي الفّضة 

 اليوانن   بطن وخفذا النحاس 

 روما ساقا احلديد

هل  مملكة اجلبل الكبري اذلي ملأ الأرض لكها   السامءاإ

   خطأأ :  21السؤال  

 22السؤال  

ل  ر بصورة دقيقة روما القدمية أأنر ج. فكرة عدم جتانس احلديد واخلزف اخملتلطني تشري اإ القدمني وأأصابع القدمني تصّوه

 أأن تتوحرد. ممكنًا  مل يكنمبجموعاّتا الساّكنية املتنّوهعة اليت  

 23السؤال  

ان، ينبغي أأن تكون هناك جفوة زمنية واحضة بني اململكتني، كة خمتلفة عن اليت متثّهلها الساقد. حّّت متثّهل أأصابع القدمني ممل

س.  ولكْن ل  يُسَمع هبذا يف أأي موقعٍ يف الكتاب املُقدر

 صواب :  24السؤال  

 25السؤال  

دمني(، وذلا علينا أأن ، سيمت تأأسيس اململكة "يف أأايم هؤلء امللوك" )أأايم الساقني وأأصابع الق44: 2أأ. حبسب دانيال 

 نتوقع أأن يمت تأأسيس اململكة بصورٍة مرتبطة ابجمليء الثاين للمس يح. 

 26السؤال  

ع من دون يدين برشيتنَي يؤّكهد عىل أأصهل وسلطانه السامويني.   ب. هذا ميثّهل الرب يسوع املس يح، وحقيقة أأن احلجر قُطه
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جاابت    الثالث الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 : 1السؤال  

 7دانيال . هـ

 2السؤال  

 أأ. أأبدى دانيال الاحرتام للسلطة ابلتلكُّم حبمكة وفهم. 

 ج. طلب دانيال هبدوء تفسريًا لسبب كون أأمر املكل مس تعجاًل هبذا الشلك. 

   3السؤال  

 ج. أأعلن دانيال جبرأأة أأن حكامء اببل عاجزون عن كشف حمل املكل. 

هل لهيي   السامء، قادر عىل أأن يكشف الأرسار، وهو مند. شهد دانيال بأأن الإهل احلقيقي الوحيد، اإ أأعلن هذا احلمل الإ

 للمكل. 

 خطأأ :  4السؤال  

 5السؤال  

ل 3: 8س، نس تنتج أأنّه ل بّد أأّن "الكبش ذا القرنني" )دانيال ر بفا 5: 8ج. حني حنّدد هوية تيس دانيال  ( يشري اإ

 مادي. 

 صواب :  6ل  السؤا 

   7السؤال  

عن اليت متثّهلها الساقان، ينبغي أأن تكون هناك جفوة زمنية واحضة بيهنام،  ني العرشة مملكة خمتلفةد. لمتثّهل أأصابع القدم

س.  آخر يف الكتاب املُقدر  ولكْن ل يُقرأأ عن هذا الأمر يف أأّي موقعٍ أ

 صواب :  8السؤال  

 9السؤال  

مني وأأصابعهام(، وذلا علينا أأن نتوقع  يس مملكة هللا "يف أأايم هؤلء امللوك" )القد، سيمت تأأس 44: 2ب. حبسب دانيال 

 امللكوت بصورٍة مرتبطة ابجمليء الثّاين للمس يح.  تأأسيس 

 10السؤال  

ع بغري يدين برشيتنَي تؤّكهد عىل أأصهل وسلطانه السامويني.   ج. ميثّهل احلجر الرب يسوع احلقيقة، وحقيقة أأن احلجر قُطه
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جاابت امتحان الوحدة    الأول اإ

 صواب :  1السؤال  

   2سؤال  ل ا 

 ق.م.  165د. 

 صواب :  3السؤال  

 خطأأ :  4السؤال  

   5السؤال  

 ق.م.: فتح اببل عىل يد كورش الكبري، مكل املادينّي والفرس.  550د. 

 6السؤال  

 ب. قاد اجليوش اليت هزمت نينوى، وابلتايل اكن َمن أأسقط الإمرباطورية الأشورية. 

   7السؤال  

ل أأنط  بيفانوسيوخوس الرابع ج. بعد موته، انتقلت مملكته اإ  . اإ

 8السؤال  

عادة بناء الهيلك.  ل أأرض هيوذا واإ  أأ. تشجيع دانيال للهيود املس بيني يف اببل عىل العودة اإ

 9السؤال  

   29- 28ب. تثنية 

   10السؤال  

لهه و  ل هيلك اببل(، اكن يُعلهن س يادة اإ آنية الهيلك الهيودي من أأورشلمي اإ قه عىل ج. بعمل نبوخذنَّصر هذا )أأي نقل أ تفوُّ

 الإهل اذلي اكن الهيود يعبدونه. 

 خطأأ :  11السؤال  

 12السؤال  

ل أأن يكون الفّت من العائةل امللكية أأو من الأرشاف.   أأ. يُفضر

 ليًا من العيوب. ب. أأن يكون ذا مظهر حسن وخا

 ج. أأن يكون ذكيًا وماهرًا يف لك أأنواع احلمكة. 

 ب قدرة يف حتصيلها. ه. أأن يكون موهواًب يف فهم املعرفة وصاح
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 13السؤال  

أأ. لأنّه اكن علهيم أأن حيفظوا الرشيعة املوسوية، رمبا اكن الطعام امللك يتعارض مع قوانني العهد القدمي بشأأن املُحلرل 

 . 14وتثنية  11م من الطعام، واليت ترد يف تثنية واملُحرر 

مًا للأصن : 34روج ام قبل أأن يمّت تقدميه للنّاس لألكه )وهو ما يتعارض مع خد. رمبا اكن طعام املكل ومرشوبه قراباًن ُمقدر

15  .) 

   14السؤال  

 هحم هو أأن هللا أأعطامه معرفًة وهمارة. ب. مع أأّن الفتيان الأربعة اجهتدوا يف دراس هتم، فقد اكن السبب الرئييس وراء جنا

 15السؤال  

ل يف منطقة  ل مركز الساحر الأور  اببل. د. متت ترقية دانيال اإ

   16السؤال  

ل ما بعد زوال الإمرباطورية البابلية.  21: 1ج. هدف دانيال   هو التشديد عىل أأن دانيال عاش اإ

 صواب :  17السؤال  

 خطأأ :  18السؤال  

 خطأأ :  19السؤال  

   خطأأ :  20سؤال  ال 

 صواب :  21السؤال  

 خطأأ :  22السؤال  

 صواب :  23السؤال  

   24السؤال  

لوك" )القدمني وأأصابع القدمني(، وهكذا فاإن اململكة مملكة هللا "يف أأايم هؤلء امل، ستتأأسس 44: 2د. حبسب دانيال 

س قرب زمن اجمليء الثاين.   ستتأأسر

   25السؤال  

ست يف ا ج. ل جبل اجللجثة، وابلتايل تكون مملكة هللا قد تأأسر جمليء  ل بدر أأن اجلبل اذلي "ملأ الأرض لكها" يشري اإ

 الأول للمس يح. 





ل التواضع نقاذ هللا وقيادته النّاس اإ  الوحدة الثانية: اإ

 

 111الصفحة 

 

ل التواضع الثانية الوحدة  نقاذ هللا وقيادته النّاس اإ  : اإ

الوحدة الأول أأنّه اكن يف فكر هللا أأمٌر أأمسى دلانيال من أأن يشغل منصبًا ذا نفوذ يف بالد املكل. فقد أأعطى رأأيَت يف 

رؤى. وحني أأمر هللا دانيال معرفة، وهمارًة يف لك أأنواع الكتاابت واحلمكة، بل وأأعطاه قدرًة خاّصة يف فهم الأحالم وال

و ل الرب يف الصالة، وأأعلن الرب نبوخذنَّصر حكامء اببل بأأن يعلهنوا ويفّّسه ، أأخذ دانيال ورفاقه الأمر اإ ا حلمه املُزجعه

ل تنصيب املكل نبوخذ نَّصر  واحلامك حاكامً عىل تكل املنطقة، فصار الوايل  دلانيال احلمل ومعناه دلانيال. وقد قاد هذا اإ

رسائيل اكنت حتَت تأأديب حكامء اببل. م الرئييس عىل لك هللا، فقد اكن هللا قد اختار بأأن يبارك دانيال ع أأن أأّمة اإ

ويس تخدمه لأجل جمده. وقد أأعلن حمل هللا أأّن دلى هللا خّطة للتارخي البرشي، وأأنّه س يعمل عىل حتقيق هذه اخلطة 

، أأعظم ملوك الأرض يف زمنه، اعرتف  جناهحا. وحّّت نبوخذنَّصر هل الآلهة، ورب امللوك" واإ لهمك اإ ن اإ )دانيال قائاًل: "حقًّا اإ

هل دانيال فريد. ويف الوقت املناسب، س يعرف نبوخذنَّصر املزيد  نَّّص (. اكن نبوخذ47: 2 ما يزال وثنيًا، ولكنّه أأدرك أأن اإ

 عن الإهل اذلي امسه هيوه. 

نقاذه اذلالأحصاحات الأربعة التالية من سفر دانيال.  الثانيةتغطي الوحدة  دوه ين عبوتعلهن هذه الأحصاحات س يادة هللا ابإ

وا ورفضوا احرتام ُمكل هللا. ويف احلقيقة، هذه الأحصاح مرتربة  اتوخدموه بأأمانة، بيامن أأذّل احلكامء البابليني اذلين تكربر

يّد السايم اذلي حيمك اجلنس ابشلٍك فين للتنبري عىل حقيقة أأن هي رسائيل، هو الس ّ هل اإ لبرشي. هيوه ممسك بيده وه، اإ

 م لك ما حيدث. بزما

 

 

ط الوحدة   خمطر

نقاذ هللا رفاق دانيال الثالثة )دانيال س الرابع: ادلر    (  30-1: 3اإ

ل التواضع )دانيال س اخلامس: ادلر    (  37-1: 4قيادة هللا نبوخذنَّصر اإ

ذلل س السادس: ادلر    ( 31-1: 5هللا بيلشاّّص )دانيال اإ

نقاذ هللا دانيال )دانيال  س السابع:ادلر    (  28-1: 6اإ

 

 



ل التواضع 112الصفحة  نقاذ هللا وقيادته النّاس اإ  الوحدة الثانية: اإ

 

 

 الوحدة   أأهداف 

 عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تكون قادرًا عىل أأن: 

صدار املكل نبوخذنَّصر أأمرًا بُصنع متثاٍل من ذهب )دانيال سبب تفهم  • (، وما ميكن للمؤمنني أأن يتعلرموه حني 3اإ

 ُ ه شألكَ يواهجون ضغطًا من النّاس مل  مثلهم.  م والعيشهته

طها أأحٌد )دانيال  • رادته تمّت من دون أأن حُيبه ر كيف أأن هللا بس يادته حيمك الأمم، حّّت أأّن اإ  (. 4تدرك وتقّده

يادة تدرك أأنّه رمغ صرب هللا عىل الأمم الوثنية  • نّه يأأيت وقٌت حني س يأأيت بوصفه الإهل صاحب الس ّ اليت ترفضه، فاإ

 . (5دانيال بدينونٍة عىل تكل الأمم، وياليش سلطانه )

(، وتعرف عالقة هذا الأمر خبطة هللا 6تفهم ملاذا تشلّكت مؤامرة عىل دانيال يف فرتة حمك داريوس )دانيال  •

ل أأرضهم.  عادة الهيود اإ  ابإ

ميانك تكتسب قناعًة أأعظم بأأن تكون • ، نتيجة دراس تك للتجارب والاختبارات اليت أأمينًا للرب حني يُمتَحن اإ

 عاشها دانيال ورفاقه. 



نقاذ هللا رفاق دانيال الثالثة )دانيال  (30-1: 3ادلرس الرابع: اإ  

 

 113الصفحة 

 

نقاذ هللا رفاق دانيال  س الرابع: ادلر   ( 30- 1:  3الثالثة )دانيال  اإ

 ُمقّدمة ادلرس 

مياانً  رًا؟ كيف تعرف أأّن كل اإ ميانك لالمتحان مؤخر ض اإ ن مل حيدث أأن مررَت بوضعٍ فيه امتحان  قوايًّ  هل تعرر ابهلل اإ

روا ٍل صنعه برش ونصبه نبوخذنَّصر أأمام متثا  ابلركوعفاق دانيال الثالثة يواهجون حتدايً لإميانك؟ يف هذا ادلرس، نرى ر  . ُأمه

ظهارًا مهنم لولهئم للمكل. ورفضهم معل هذا عىن املوت املوكرد، وابلتايل فاإن هذا  ميثّهل بأأن يركعوا لهذا المتثال ويعبدوه اإ

لطريق اذلي اكن علهيم أأن لالنصياع للمطلب امللك. ولكّن معل هذا يعين املساومة عىل ولهئم لإهلهم. ما ا قوايًّ  اً دافع

 يسلكوه؟ 

ل أأتون النار، ولكهنم انلوا حامية  ح أأنك تعرف نتيجهتا ابلنس بة هلم. أألقي هبم اإ بقراءتك قصة رفاق دانيال الثالثة، يُرجر

لهية ليست الهدف الرئييس لهذا ادلرس. فالهدف الرئييس من هذه القصة هو موقفهم  لهية. ومع هذا، فاإن امحلاية الإ اإ

اكنوا مس تعدين لأن يدفعوه مقابل أأمانهتم لأجل اذلي أأحبوه واكنوا يعبدونه. س تكون  ي اخّتذوه جتاه هللا، والمثن اذلي اذل

ميانك  مياهنم. هل أأنَت مس تعّد لأن تعمل ما معهل هؤلء الفتيان الثالثة: بأأن متوت لأجل اإ هذه فرصًة كل لأن تفكّهر بشأأن اإ

 الأمانة كل؟ بيسوع املس يح؟ ما مقدار ما تعنيه 

ط ادلرس    ُمخطر

 (  7-1: 3مرسوم نبوخذنَّصر )دانيال وع الأول: املوض

ه للفتية العربانينّي والتحقيق معهم )دانيال الّّته وع الثاين: املوض  (  13-8: 3ام املوجر

ميان الفتية العربانيني الشجاع )دانيال وع الثالث: املوض  (  23- 16: 3اإ

 (  30-24: 3)دانيال حامية هللا وع الرابع: املوض

 ادلرس أأهداف  

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن: 

صدار املكل نبوخذنَّصر أأمرًا بصنع متثال اذلهب )دانيال  • (، وما اذلي يس تطيع املؤمنون أأن  3تفهم سبب اإ

 يتعلرموه من الضغط الشعيب علهيم بأأن يتوافقوا مع اجملمتع. 

ابملوقف السليب اذلي يواهجه املؤمنون من اذلين  فاق دانيال الثالثة متعلقةترشح كون شكوى اللكدانينّي عىل ر  •

 يُبغضوهنم اذلين مه مس تاؤون مهنم. 

 تصف خسط املكل وتقارنه ابلإميان الشجاع اذلي أأبداه رفاق دانيال الثالثة.   •

نقاذ املعجزي فقط، بل وتأأثري الإميان الشجاع اذلي حتىّل به رفاق • ر تأأثري ل الإ دانيال الثالثة عىل حياة  تقّده

 أأيضًا.  املكل الروحية الشخصية

 



نقاذ هللا رفاق دانيال الثالثة )دانيال  114الصفحة  (30-1: 3ادلرس الرابع: اإ  

 

 

 (  7- 1:  3مرسوم نبوخذنَّصر )دانيال  وع الأول:  املوض 

س" من مساقات ادلراسة الكتابية ابلمتداد هو القدرة عىل تتبُّع  أأحد املبادئ الهامة يف مساق "دراسة الكتاب املُقدر

 تقس مي س عليك أأن تكون قادرًا عىل حتديداكماًل يف الكتاب املُقدر  تسلسل أأفاكر الاكتب. لهذا حني تدرس أأحصاحاً 

ّهف الأحصاح )وينبغي الانتباه ل الفقرات اليت تؤل أأّن تقس مي الفقراء يف نسخ الرتجامت قد ل يكون أأحيااًن دقيقًا(. يف ذكل  اإ

ة رئيس ية لصةل تعاجل موضوعًا أأو فكر املساق، تعلرمت عن معىن "الفقرة": "الققرة مجموعة من امجلل أأو الأفاكر ذات ا

ل أأربعة مواضيع لتسهيل معلية ادلراسة، فاإن دانيال  رف معليًا من أأكرث من  3واحدة." مع أأّن هذا ادلرس ينقسم اإ يتأأل

ل س بع فقرات أأو مثانية(. هيدف الواجب الأول والمترين الأول يف هذا ادلرس فقرات )رمبا ينبغي تقس مي الأ  أأربع  حصاح اإ

ل  لقاء نظرة عامّ اإ ل اكمل الأحصاح هبمساعدتك يف اإ ل ة اإ ن هذا دف الوصول اإ فهم العالقة بني الفقرات اليت تكّوه

 الأحصاح. 

 

س    واجب الكتاب املُقدر

 اس تعدادًا للمترين الأول.  3اقرأأ حبرص لك دانيال  •

 

   1السؤال  

ل س بع فقرات. قد حتتوي نس 3يمت تقس مي دانيال  س اليت تس تخدهما تقس اميً خمتلفًا خة الكتاب يف اجلدول التايل اإ املُقدر

مه الفقرات اذللغرضنا يف هذا املساق، سنس تخدم تقس مي  اح، ولكنللأحص ل ما بني الآايت الكتابية  فاميي نقّده ييل. صه

 وعنوان الفقرة املناسب.  

 الآايت  عنوان الفقرة  

 18-16: 3دانيال  أأمر املكل بعبادة متثال اذلهب

 7-1: 3دانيال  عربانينّي بتحّدي أأوامر املكللاشكوى اللكدانينّي عىل 

 12-8: 3دانيال  حتقيق املكل الغاضب مع العربانينّي اذلين رفضوا الركوع

مياهنم وعبادة المتثال  23-19: 3دانيال  رفض العربانيني املساومة عىل اإ

 16-13: 3دانيال  أأمر املكل الغاضب مبعاقبة العربانيني اذلين رفضوا الركوع

 27-24: 3دانيال  حامية هللا للعربانينّي اذلين حتّدوا أأوامر املكل

كر أأ  هل السامء مامر املكل ابإ  30-28: 3دانيال  اإ

 

 



نقاذ هللا رفاق دانيال الثالثة )دانيال  (30-1: 3ادلرس الرابع: اإ  

 

 115الصفحة 

 

 2السؤال  

ل العناوين املعطاة يف ال   حبرص. ما اذلي تالحظه بشأأن بنية هذا الأحصاح؟  1 سؤالانظر اإ

حصاح.  .أأ   ليس من بنية ميكن حتديدها للأ

 غضب املكل نبوخذنَّصر هو املوضوع الرئييس يف الأحصاح.  .ب

م بشلٍك متوازن متامًا، حيث القسم الأوسط ه .ج نّه يسلّهط الضوء عىل  و النقطة املركزيّة، وابلتايلالأحصاح ُمقسر فاإ

مياهنم. رفض العربانيني   بأأن يساوموا عىل اإ

صدار الأوامر امللكية هو املوضوع الرئييس يف لأن الأحصاح يبدأأ وينهتيي بذكر مرسوم املكل، نتعملر من ه .د ذا أأن اإ

 الأحصاح. هذا 

اًل من يبدأأ الأحصاح الثالث ابحلديث عن ُصْنع املكل نبوخذنَّصر متث

ٌر مرتبط بشلٍك مبارش متثاًل كهذا أأم  ذهب. رغبته املفاجئة بأأن يصنع 

آه يف الأحصاح  ثال مثّة تشاهبات واختالفات بني المت . 2ابحلمل اذلي رأ

آه يف احلمل والمتثال  اذلي صنعه، لكّن لكهيام اكان خضمني. يذكر لنا اذلي رأ

اع س تني ذراعًا وعرض أأن املكل أأمر بصنع متثال ابرتف 1 :3دانيال 

ولكنر المتثال اذلي رتًا(. م 27.5ست أأذرع )أأي أأنّه اكن بطول حوايل 

رفًا من أأجزاء تتكّون من معا آه يف حلمه اكن مؤل  المتثال ة، بيامنن خمتلفدرأ

اًن من اذلهب فقط ) اكن مطليًا  يف الغالب،اذلي صنعه اكن مكور

اذلهب اكن ابذلهب، وليس ذهبًا خالصًا(. الراحج أأن قرار ُصنع متثال 

ل حقيقة أأن "رأأس حلمل يقابل نبوخذ نَّص نفسه اذلهب" يف ا يعود اإ

اكن هذا ملكل ومملكة اببل )وهو ما يُرى يف متثال احلمل(. يبدو أأّن معل ا

درأاكً منه بأأن مملكته اكنت فقط مرحةًل يف  هجدًا لمتجيد ذاته، وليس اإ

عن املكل  ( اكن فيه حديٌث سامٍ 38-37: 2خّطة هللا يف التارخي. التفسري اذلي أأعطاه دانيال للحمل )انظر دانيال 

لأنّه هو َمن يس يطر عىل التارخي، وهو  نبوخذنَّصر دون أأن يكون القصد منه تعظميه. فقد اكن احلمل هيدف لمتجيد هللا،

 الّرب يسوع املس يح املس ياين. وعالوة عىل ذكل، فاإن هللا س يحاسب مماكل الأمم، مْك من س يأأيت يف الهناية مبملكة هللا، حُ 

رادته. وس يأأيت ابدلينونة علهيا، م  ايها ابإ  فنيًا اإ

 واجب التفسري  

مة. ال يف  7-1: 3اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •  تفسري، مبا يف ذكل فقرة املُقّده

نقاذ هللا لأصدقاء دانيال الثالثة اذلين رفضوا السجود لمتثال اذلهب )  :  3ب. اإ

1 -30  ) 

شهادة رائعة عىل قوة هللا وقدرته عىل أأن ينقهذ من أأتون النار املش تعةل الش باب العربانيني  3دانيال 

ْذ يروي هذا  الثالثة اذلين رفضوا أأن يساوموا عىل عبادّتم ميان هؤلء، اإ د قّصة عن اإ هللا. ولكنّه أأكرث من جمرر

هل السامء ل الإميان ابإ  . الأحصاح قّصة رحةل نبوخذنَّّص نفسه اإ



نقاذ هللا رفاق دانيال الثالثة )دانيال  116الصفحة  (30-1: 3ادلرس الرابع: اإ  

 

 

 (  7- 1:  3. مرسوم نبوخذنَّصر القايض ابلسجود أأمام متثال اذلهب ) 1

آه يف  حلمه اكن يرمُز لسلسةٍل من يف الأحصاح السابق، أأعلن دانيال للمكل نبوخذنَّصر أأّن المتثال اذلي رأ

رأأس اذلهب  لكة فريدة يقميها هللا نفسه. وعالوًة عىل ذكل، فاإناملامكل الأممية الوثنية اليت ستس بق تأأسيس مم

 يف ذكل المتثال اكن ميثّهل نبوخذنَّّص ومملكته اببل. 

 (  1:  3أأ. ُصْنع المتثال ) 

آه يف ح  . )بعض متثال اذلهبلمه اكن ُملههمه يف صنعه واحٌض أأن المتثال اذلي اكن نبوخذنَّّص قد رأ

هو  1: 3الرتجامت تس تخدم اللكمة "صورة" بدل "متثال"، ولكّن املُصطلح الآرايم املُس تخدم يف دانيال 

ل "متثال" يف دانيال  ل المتثاُل العظمُي رساةًل  2اللكمة ذاّتا املرتمجة اإ .( ولكن يف احلمل، قصد هللا أأن يوصه

رباطورايت العابدة الأواثن. مل يعطه الرب نبوخذنَّّص الهناية س يقايض ويدين ويسحق لك الإم مفاُدها أأنّه يف

تعلاميٍت بأأن يصنع متثاًل حرفيًا. وكون نبوخذنَّّص ابدر يف معل هذا يبدو معاًل انطوى عىل كربايء وغطرسة.  

ليه ابعتباره رأأس اذلهب ومكل ملوك يف دانيال  اكنت تصويرًا هميبًا هل،  38-37: 2حصيح أأّن الإشارة اإ

نّه حممتٌل أأن  ولكّن ُصْنع ذ نرى الأمر من هذه الزاوية وهبذا النّور، فاإ ه للمتثال اكن حماوةل أأاننية لمتجيد نفسه. اإ

د  الأمر ابلسجود أأمام المتثال اكن ميثل امتحااًن لولء رعااي املكل وأأكرث من كونه تعزيزًا للوثنية )فمل يكن هذا جمرر

 صمن!( 

ثال اكن ُمغَّشر ابذلهب ل مصنوعًا باكمهل من اذلهب )انظر الأمر الأكرث احامتًل هو أأن هذا المت  

نعرف أأنّه اكن ُمغَّّش ابلنحاس  2- 1: 27، اذلي يف ضوء خروج 30: 38مثاًل "مذحب النحاس" يف خروج 

ّن  90) س تني ذراعاً وليس مصنوعًا ابلاكمل منه(. ومع أأن ارتفاع هذا المتثال، البالغ  قدمًا( اكن هميبًا جدًا، فاإ

أأقدام(، اكن متثال "الكولوَسس"  104مرتًا تقريبًا ) 32مل يكن فريدًا بال شبيه. فعىل ارتفاع  ذكل

(Colossus ن متثال نبوخذنَّصر مي  ( يف جزيرة رودس )متثال حنايس لإهل الشمس هيليوس( أأعىل. ويُقال اإ ُأقه

ولوا ربطها ببعض التالل املعروفة العلامء حا ق دلورا اليوم، مع أأن بعض. ل يُعَرف املوقع ادلقييف سهل دورا

 مياًل( عن موقع اببل القدمي.  12كيلومرتًا ) 20ابمس "تلول دورا" عىل بعد حوايل 

 (  3- 2:  3ب. تدشني المتثال ) 

ل احتفاٍل هميب خاّص لتدشني المت   ثال بعد مل يأأمر نبوخذنَّصر بصنع متثال اذلهب فقط، بل ودعا اإ

موّظفي احلكومة البابلية حارضين للمشاركة يف هذه املناس بة )برمغ أأن غياب امس اكامتل ُصْنعه. اكن لك كبار 

ماكنية أأنّه مل يكن حارضًا هذا الاحتفال(. وقد مشل هذا  )لكمة    املرازبةدانيال يف هذا الأحصاح يسمح ابإ

ات الرئيس ية يف حٌض أأهّنم اكنوا حاّكم وولة املقاطعمس تعارة من الفارس ية تعين "حايم املنطقة"(، اذلين وا

. وتُظههر قامئة املسؤولني احلكوميني الواردة يف الآية  الإمرباطورية اذلين اكنوا مسؤولني مبارشة أأمام نبوخذنَّصر

 أأّن لك أأرشاف ونبالء الأرض اكنوا حارضين يف هذه املناس بة.  3

 (  6- 4:  3ج. مرسوم املكل ) 

بأأمر املكل بأأّن عىل امجليع أأن يطيعوا  منادٍ اندى موّظفي احلكومة مجيعًا، اجمتع كبار  . حني4-5: 3 

أأمام المتثال. حتديد هذه  للسجودحني يسمعون املوس يقى تعزف. اكن صوت الآلت املوس يقية هو الإشارة 
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حيمل أأسامء مس تعارة من الأدوات املوس يقية ما يزال حمل جدٍل وخالف، مع أأنّه واحٌض أأنر الكثرَي من أأسامهئا 

ل الاس تنتاج بأأنّه ل بّد أأن سفر دانيال ُكتهب يف وقٍت لحٍق اليواننيّة. و  لكْن ينبغي أأل تقود هذه املالحظة اإ

)أأي بعد فتوحات الإسكندر الكبري يف القرن الرابع قبل امليالد(. فرمبا اكنت الآلت املوس يقية اليواننية  

طويةل من خالل املرتزقة من اجلنود ومن  الرشق قبل فتوحات الإسكندر بفرتٍة بأأسامهئا اليواننية منترشة عرب

 خالل اليواننينّي اذلين بيعوا عبيدًا. 

بعد سامع عزف الآلت املوس يقية، اكن عىل َرعااي اململكة احلارضين أأن يسجدوا للتّهمثال. اكن هذا 

ل الإكرام والاح  السجود شارة اإ يف دانيال  رتام )هذا هو التعبري نفسه املُس تخدم)يف الآرامية "تسجدون"( اإ

حني "خّر" نبوخذنَّص أأمام دانيال، أأي قّدم هل الاحرتام(. ولكْن يف س ياقاٍت ُمعيّنة، ميكن لهذا  46: 2

م هذا التعبري مع اللكمة "يعبدون" )يف  28: 3التعبري أأن يتضّمن معىن العبادة. ففي دانيال  ، مثاًل، اس ُتخده

ي طاعة أأمر املكل تعادل تقدمي العبادة لَح"(، وهو ُمصطلح يتضمن معىن العبادالآرامية "فه ة. وهكذا، فاإن اإ

 (. 6-1: 20الوثنية، وهو تعّدٍ واحٌض عىل الوصية الأول يف الوصااي العرشة )خروج 

طاعة أأمر املكل اكن علهيم أأن يواهجوا مواًت حمقرقًا يف 6: 3  )انظر   أأتون انٍر متّقدة. اذلين يرفضون اإ

رميا  (. اكنت اُلتُن والأفران املُس تخَدمة يف صنع لهْْب الطني معروفة يف اببل منُذ العصور 22- 21: 29اإ

ل حو  د التفكري بأأن القدمية. وحيُث أأنّه ميكن أأن تصل احلرارة يف هذه اُلتُن اإ ّن جمرر ايل أألف درجة مئوية، فاإ

 شديدًا دليه.  يُلقى الإنسان يف أأتوٍن كهذا ميكن أأن تسبّب رعباً 

 (  7:  3د. الإذعان لأمر املكل ) 

ل بّد أأن صوت املوس يقى ارتفع، فرفع شّدة العواطف واملشاعر يف هذه املناس بة، مما اكن من شأأنه 

وضوح وصفاء. كام أأنّه ل بّد دليناميكية الوجود مضن جامعة أأن يكون قد أأثرر أأن مييت القدرة عىل التفكري ب

، يُرى أأّن 12الناس، مثل اس تعداد تكل امجلوع لإطاعة أأمر املكل. ولكْن يف ضوء الآية تأأثريًا قواًي عىل 

ساوموا عىل ال بُقوا عىل ولهئم للرب، فمل يسجدوا لمتثال اذلهب. مل يكونوا مس تعدين لأن ي أأصدقاء داني

ل مزيٍد من مياهنم ابلرب الإهل، حّّت لو لكرفهم هذا حياّتم. وقد أأّدى معلهم هذا اإ  الامتحان لإمياهنم.  اإ

 

 3السؤال  

 ا السبب اذلي حُيمتَل أأنّه اكن وراء أأمره نبوخذنَّصر بُصْنع المتثال؟ حبسب التفسري، م

 ما يس تطيع من اذلهب.  اكن الطمع يس يطر عليه، وقد أأراد أأن جيمع قدرَ  .أأ 

د  أأنّه بصنعه متثال من هذا النوع، اذلي ميكن للمواطنني وساكن املنطقة أأن يتجمّ  ظنّ  .ب عوا حوهل، س ُيوجه

حساسًا أأقوى ابلوحدة الوطنية.   اإ

ل لرعاايه حقيقة تقديره للفنون.  .ج  ظن املكل أأن مجع متثال مصنوعٍ مبهارة مع عزٍف مجيل للموس يقى س يوصه

هذا فيه مشاعر عدم الشعور ابلأمان، وذلا  خرى س تحل حمّل مملكته، فرمبا بثّ ربه بأأن مملكة أأ لأن دانيال أأخ .د

 كنوعٍ من امتحان الولء عند رعاايه. صنع المتثال 
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 4السؤال  

 ، يربز امس دانيال بصفته أأمه احلارضين مرامسَ 3: 13مضن قامئة أأسامء قادة احلكومة البابلية والأرشاف املُعطاة يف دانيال 

  صواب أأم خطأأ؟تكريس هذا المتثال. 

 

آلت موس يقية، وهذا يعين بوضوح 5: 3نرى يف دانيال  ى البابليني هذه الآلت يف ذكل الوقت. أأنّه اكن دل قامئًة بعدةه أ

سامء الآلت الواردة يف النص الآرايم الأصيل )والنص اليوانين الس بعيين(، ميكننا أأن نعرف أأن بعض هذه أأ ابمتحان 

الآلت لها أأسامء أأتت من الثقافة اليواننية. وبعد 

، تشري املالحظات 5: 3مالحظٍة بشأأن دانيال 

ل أأ NET Bibleرمجة ادلراس ية يف ت ن اللكامت ، اإ

ل عود ورابب ومزمار "تأأيت من أأصٍل  املرتمجة اإ

 ّ "لكامت مس تعارة" من  هيوانين." هذا ما يُعَرف بأأن

آرامية يف الأصل،   اليواننية. ليست هذه لكامت أ

آرامية.   ولكهّنا مكتوبة بأأحرف أ

   5السؤال  

 اللكامت املس تعارة من اليواننية واملُس تخدمة كأسامء

 متثّهل دلياًل حاسامً  5: 3لآلٍت موس يقية يف دانيال 

وهنائيًا عىل أأنّه ل بّد أأّن سفر دانيال ُكتهب بعد 

فتوحات الإسكندر الكبري يف القرن الرابع قبل 

  صواب أأم خطأأ؟امليالد. 

 

(.  5: 3ذلهب" )دانيال لت املوس يقية علهيم أأن "]خيّروا ويسجدوا[ لمتثال اُأخربه الناس بأأهّنم حني يسمعون عزف الآ 

ل العبادة، كام يُرى البس تاين  -يك اللكمة "يسجد" يف ترمجة فاندا تنقهل الكثري من الرتجامت الأخرى.  فاميلكمة تشري اإ

مت اللكمة نفسها )يف الآرامية "س يجيد"   احلديث عن "جسود" نبوخذنَّصر يف 46: 2( يف دانيال segid -وقد اس ُتخده

كرامٍ دلانيال، حيث اكن جس  هل )ولكنّه مل يعبد دانيال(.  وَد اإ

 6السؤال  

. مل تكن يف جممتعك ر لبضع دقائق عن الضغط الثقايف عليك لتتوافق مع الثقافة السائدةتوقرف عن ادلراسة قلياًل، وفكّه 

ع للمتثال. فقد امس تكريس متثال اذلهب أأيّة مشلكة يف السجود والركو دلى معظم رعااي نبوخذنَّصر اذلين اكنوا حارضين مر 

آلهة وثنية كثرية. لك يشٍء حول الفتيان العربانيني الثالثة اكن يضغط علهيم  نيني، وقد تربّوا عىل عبادة متاثيلاكنوا وث  وأ

ن مقاومة مثل هذا الضغط أأم ل املوس يقى. اإ ل السجود للمتثال، من امجلع اإ ٌر صعب جدًا. يف ضوء هذا الأمر، ويدفعهم اإ

رادة عٍ شبيه يف ثقافتك يُ حاول أأن تفكّهر بوض توقرع منك فيه بأأن تعمل أأمرًا )أأو أأن تصادق عىل أأمر( يتعارض بوضوح مع اإ

هللا. ارشح يف دفرت احلياة هذا الوضع بلكامتك اخلاّصة. هل دليك أأصدقاء أأو أأفراد من عائلتك يتوقرعون منك أأن تتوافق  

موس يقيون عيالميون يعزفون عىل مزمار مزدوج وقيثارات أأفقية 

حدى املدن عىل يد املكل  وعامودية يف احتفال ابلس يطرة عىل اإ

 ق. م.( 604الأشوري أأشورابنيبال )
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ف هذا الأمر، وما الأمر اذلي  مع  ؟ ماذا جتد يف الكتاب أأو سيتعّرض للمساومة عليه ختاطر بهرغباّتم وثقافهتم؟ صه

س من معونة كل يف أأخذ قراٍر بشأأن ما عليك معهل؟   املُقدر

 

ه للفتية العربانّيني والتحقيق معهم )دانيال  الّّته وع الثاين:  املوض   (  13- 8:  3ام املوجر

ذلين مه خارج عائةل هللا( دامئًا أأو . لن يفهم العامل )السري يف الطاعة أأمام هللاابون مثن ينبغي دفعه من اذلين يرغبمثّة 

حيرتموا القمي والقرارات اليت حييا املس يحيّون املؤمنون هبا. اكن هذا هو احلال يف أأاّيم دانيال، وهو احلال اليوم أأيضًا. 

رضائرفاق دانيال الثالثة حني حاو س تدرس يف هذا املوضوع ما حدث ل وا من غري املؤمنني  .هلوا العيش بطاعة هلل واإ هومجه

عومه ت للثالثة ّتمة عدم الولء للمكل، مع أأهّنم اكنوا قد سعوا لأن  يف مشلكة مع احلكومة. فقد ُوهّجه اذلين أأرادوا أأن يوقه

وثنيًا، حفّّت ذكل الوقت، اكن للعربانيني اذلين يعيشون هناك يكونوا رعااي ذوي ولء حقيقي. مع أأن اببل اكنت جممتعًا 

س ادلينيّة للآلهة البابلية الوثنية. وفرض الركوع أأمام متثال رية لأن يعبدوا الرب الإهل، ومل جُيرَبوا عىل املشاركة يف الطقو احل

 اكن متوقرعًا مهنم عىل املس توى ادليين.  فامي تغيريًا اذلهب شلكر 

ن اذل ّ يقال اإ مبعىن عريق ه ميكن اس تخدام هذا املُصطلح ين اش تكوا عىل الفتيان الهيود الثالثة "رجال لكدانيون". مع أأن

ف بشلٍك جوهري لللكمة "لكداين" ابملعىن العريق، أأي 30: 5)انظر دانيال  ّن الأمر  البابليني، حيث يُرى أأنه مراده (، فاإ

ل فئٍة معينة من حكامء اببل يف ضوء  لتعبريهذا ا الأكرث احامتًل يف هذا الس ياق هو أأن يكون شارًة اإ   امس تخدالاهنا اإ

أأي أأهنم اكنوا خرباء أأو كهنة يف النظام ادليين البابيل. واحض أأهّنم اكنوا . 2: 2هذه اللكمة السابق يف دانيال ل  الّسابق

دارة  ل مراكز هممة يف اإ  (.  49: 2نبوخذنَّّص )انظر دانيال يضمرون البغضاء واحلقد جتاه الغرابء اذلين متّت ترقيهتم اإ

 واجب التفسري 

 يف التفسري.   15-8: 3يال لتفسريية عىل دان اقرأأ املالحظات ا •

 (  12- 8:  3. اّّتام الهيود بتحّدي أأوامر املكل ) 2

طاعة أأمر املكل دون أأن يراه أأحد، وقد اغتمن بعض الأعداء    مل ميّر قرار أأصدقاء دانيال بعدم اإ

يقا  عهم يف مشلكة. الفرصة فورًا لإ

 (  8:  3أأ. املُش تكون ) 

(، فاإّن الارتباط الوثيق 30: 5يُس تخَدم أأحيااًن مبعىن عريّق )انظر دانيال  لكدانيونمع أأن التعبري  

ّهل عىل أأن هذه اللكمة هنا حتمل املعىن نفسه اذلي لها يف دانيال  : 2بني الأحصاح الثاين والأحصاح الثالث يدل

حقيقة أأن دانيال وأأصدقاءه لبابلية واخلرباء يف شؤوهنا ومعتقداّتا وممارساّتا. وابلرمغ من ، أأي كهنة ادلاينة ا2

 أأنّه اكنت هناك مرارة جتاه هؤلء الغرابء اذلين مّت تعييهنم مكسؤولني أأنقذوا حلكامء اببل يف السابق، فالراحج

فسريه بدوا محقى وعاجزين. وذلا، فاإهنم علهيم. حفني جعزت أأساليب اللكدانيني وفنوهنم يف معرفة حمل املكله وت 

 (.  8: 3عىل هؤلء الهيود )قارن مع أأس تري  اش تكواكنوعٍ من الانتقام  

 (  11- 9:  3ب. تذكري املكل مبرسومه ) 
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ا  قبل تقدمي املش تكني لّّتامات حمّددة عىل الفتية الثالثة، ذكّروا املكل مبرسومه. اكنت اللكامت   أأهيُّ

ل الأبد!  ش اإ نت ختلو من الصدق أأسلوب خماطبة رمسية للمكل يف البالط امللك، والراحج أأهّنا اكاملكل، عه

ر الآيتان )ومع هذا فهيي لكامت مدحي ومتلُّق للمكل(.  مرسوم املكل وعقابه املنصوص عليه ملن  11- 10تكّره

 . 6-5: 3خيالف املرسوم، حس امب ُأعلهن سابقًا من املنادي يف دانيال 

 (  12:  3ج. الّّتامات املوهّجة ضد الهيود ) 

ل أأن  املكل، مع أأن الأصل العريق مل يكن أأمرًا همامً. وبعملهم أأمر  عصوا الهيودأأشار املش تكون اإ

ف موقفهم ا ملتحامل جتاه هذا الشعب الفريد. )يف الأساس بُْغض الش يطان لشعب هللا هو الاكمن هذا، ُكشه

ذ يعرف أأن املس يح يسوع س يأأيت من هذا النسل.( كام ذكرر اللكدانيّون املكل بأأنّه هو من  وراء موقفهم، اإ

دارة اببل، وذكل ليظههروا أأّن هؤلء الهيود مل بكرمه رين ملا معهل  عنّي هؤلء الهيود يف مراكزمه يف اإ يكونوا ُمقّده

املكل هلم وأأهّنم اكنوا ممتّردين عصاة. ومن بني الّّتامات الثالثة اليت وهّجها هؤلء املش تكون للهيود، اكن 

ان فقط. فمل يكونوا يقّدمون الاحرتام للمكل فقط، ولكهّنم الّّتامان الثاين والثالث هام الّّتامان الصحيح

(. فاكن  49، 37: 2؛ 13-12، 8: 1ام للّك َمن هل سلطة علهيم )انظر دانيال سعوا أأيضًا لتقدمي الاحرت 

طاعة النّاس )انظر أأعامل  طاعة هللا أأكرث من اإ  (. 20-19: 4عصياهنم للمكل انبعًا من رغبهتم ابإ

 (  18- 13:  3انيال الثالثة ) الغاضب مع أأصدقاء د   . حتقيق نبوخذنَّصر 3

حضار  مل يكن غضب نبوخذنَّّص عند سامعه عن حتّدي رعاايه لأوامره أأمرًا مفاجئًا. وهكذا، مت اإ

ليه لالس تجواب فورًا.   الهيود الثالثة اإ

 (  15- 13:  3أأ. حتقيق نبوخذنَّصر مع الفتيان الثالثة ) 

ْذ اكن نبوخذنَّّص يف حاةل   يأأخذ  ، مل يكن ذهنه يس تطيع أأن يفكّهر هبدوء ووضوح ل ضبسورة غاإ

ون سلطته   قراراٍت عاقةل ومنطقية. وقد أأشعلت كربايؤه انر غضبه، لأنّه يف الغالب افرتض أأهنم اكنوا يتحدُّ

ل: ) عطاؤمه فرصة للنجاة من العقاب ابلسجود للمتثال رمبا يعود اإ ( أأنّه 1خُببث. وعدم أأمرهه بقتلهم فورًا، بل اإ

ه دلانيال اذلي طلب تعييهنم يف املراكز اخلاّصة اليت  ( تقدير 2(، و) 20-19: 1ذكرر تقيميه الأصيل هلم )ت

(. ولكْن همام اكن الأمر اذلي وضعه املكل يف اعتباره، فقد اكنت كربايؤه وجعرفته  49-48: 2شغلوها )

ت اكن يعلهن أأنّه مل ل املكل هذه اللكام(. وبقو 15)الآية   ومن هو الإهل اذلي يُنقهذمك من يدي؟ُّتمينان عليه:  

هل السامء يكن قد ف  آلهة اببل، اذلي اكن قد أأعطاه احلمل.  -هم بعُد مدى سلطة وقوة اإ  الإهل الأمسى من لك أ

 7السؤال  

لك اخرت ) حبسب التفسري، ما الأس باب املمكنة وراء تقدمي اللكدانيني لالّّتامات املاكرة واحلقودة عىل الفتيان العربانيني؟

  الإجاابت الصحيحة(

 الأصل.  ا اببليين الفتيان العربانيون الثالثة غرابء، ومل يكونو اك .أأ 

 مل حيب الفتيان العربانيون الثالثة الطعام البابيل، ومل يأألكوه.  .ب

دارة مقاطعة اببل.  .ج  متّت ترقية الفتيان العربانيني الثالثة ليتسلّموا همّمات اإ

ل اللكدانيون يبدون أأغبياء وعاجزين حني فشلوا يف كشف  .د  حمل املكل وتفسريه. ُجعه
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 8السؤال  

ل ل بدر أأن اللكدانينّي )ولك حكامء البابليني( اكنوا ممتنني دلانيال ورفاقه الثالثة، لأن املكل مل ينفّهذ ّتديده بقتلهم لأن دانيا

  ؟صواب أأم خطأأ  اكن قد أأخرب املكل حبلمه وتفسريه. 

 

(، فقد اكن 7الفتيان العربانيون الثالثة )كام يُشار يف السؤال  مع أأنّه اكن دلى اللكدانينّي أأس باب للرغبة بأأن يُقتَل

 الش يطان هو الشخص الأسايس وراء كواليس حتريض هذا النوع من املرارة والبغض جتاه شعب هللا. 

 9السؤال  

ك بيسوع يُبغَض املؤمنون هو أأهنم "ليسوا من العامل". كيف يؤثّهر ارتباط . السبب اذلي لأجهل21-18: 15يوحنا  اقرأأ 

ليك؟  ضونك، املس يح عىل الطريقة اليت ينظر هبا غري املؤمنني اإ )طبعًا، لن يكون لك غري املؤمنني مزنجعني منك أأو يبغه

لتلقّيه من العامل؟ اكتب  مؤمنًا ابملس يح، ما اذلي عليك أأن تكون مس تعداً  ّن هذا س يكون موقف بعضهم.( لكونكولك

جاابتك وأأفاكرك يف دفرت ن التأأقمل مع هذا الأمر صعباً املؤمنني. هل اكعامكل هبا غري  الّطرق الّسلبية اليت ؟ اكتب لك اإ

ايه بسبب اس تعدادك لأن تعاين  ارفعهااحلياة. وحني تمكهل الكتابة، اكتب رساةًل قصرية أأو صالة قصرية  ًا اإ ل هللا ُمخربه اإ

 لأمور خالل حياتك عىل الأرض. هذه ا

 

املواقف السلبية اليت اكنت دلى اللكدانينّي جتاههم. مل خيربه  يتعلّموا التأأقمل والتكيُّف مع   اكن عىل رفاق دانيال الثالثة أأن

ن "رجاًل هيودًا" ُمعيّنني مه َمن ارتكبوا هذا الت جاوز. ويف اللكدانيون املكل بأأّن هناك من تعّدى أأمره حفسب، بل قالوا اإ

. ميكن تعريف املوقف السليب مبا ييل: م اكنوا حضااي موقٍف سليّب جتاههماحلقيقة، مل تكن هويهتم العرقية أأمرًا همامً، ولكهنّ 

آراء أأو مواقف غري منطقية، تكون ذات طبيعة عدوانية بشلٍك خاّص، بشأأن مجموعة عرقية أأو دينية أأو  "مشاعر أأو أ

يان يصعب رؤية املوقف التعريف ينطبق عىل موقف اللكدانيني متامًا، ولكْن يف بعض الأح  قومية معينة." مؤكرد أأن هذا

روا من أأن يكون دلهيم موقفالسليب فاعاًل يف ثقافتك. عىل املؤمنني أأ  س  اً ن يتحذر سلبيًا جتاه الآخرين. يعمّله الكتاب املُقدر

ّن مجيع املؤمنني مه أأعضاء يف جسد  مالنّاس بأأن حيبوا الآخرين حمبة غري مرشوطة، مثلام أأحهبر  هللا. وعالوًة عىل ذكل، فاإ

كورنثوس 1يكون دلهيم الاهامتم نفسه بعضهم ببعض )ملس يح نفسه. ينبغي أأل يكون بني املؤمنني انقسامات، وينبغي أأن ا

12 :14 -26 .) 

 10السؤال  

متع املس يحي يف بدلك أأو منطقتك؟ هذه املواقف يف اجمل هل جتد مواقف سلبية جتاهك يف ثقافتك وبدلك؟ هل ترى 

ية جتاه الآخرين؟ ثّهر بضحاايها؟ ماذا ميكنك أأن تعمل للتغلُّب عىل املواقف السلب كيف تظهر هذه املواقف؟ كيف تؤ 

جاابتك وأأفاكرك يف دفرت احلياة.   اكتب اإ

 

دو أأن موقف اللكدانيني السليب )"اذلين ولّكهتم عىل أأعامل ولية اببل"(، يب 12: 3يف ضوء التعليق الوارد يف دانيال 

أأمٍر اكن يمتىن  ني. حيصل احلسد حني تتودلر عند أأحدمه مرارة حلصول الآخرين عىلغّذته الغرية واحلسد من العرباني

ل من ينغمس فهيام ويستسمل هلام! قال يوحنا مف اذلهب، أأحد أأعظم  عليه. ولكن الغرية واحلسد ل يؤذاينحصوهل  اإ
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ي الكتاب ا س يف الكنيسة الأول: "كام ُمفّّسه دفع احلسد النّاس لهتم احلسد الإنسان." يف العّث الثياب، هكذا يتله يُ ملُقدر

ل معل أأموٍر غري لطيفة وبغيضة للآخرين، مثلام معل اللكدانيون. ومع أأّن الفتيان العربانيني الثالثة رفضوا الركوع لمتثال  اإ

هّنم يف احلقيقة مل يكونوا يقصدو  د. ومع هذا، قال اللكدانيون للمكل: "هؤلاذلهب، فاإ ء الرجال مل ن عدم اخلضوع والمترُّ

ا املكل اعتبارًا."   جيعلوا كل أأهيُّ

ه اذلي قّدمه اللكدانيون  اثرة غضب املكل. وحني ُأحرضه الفتيان الثالثة للمثول أأمام املكل، أأعلن  يفجنح اخلرب املشور اإ

الكربايء مزجيٌ ي يُنقهذمك من يدي؟" اكنت هذه كربايء وجعرفة يف املكل. الغضب و بلك جعرفة وكربايء: "ومن هو الإهل اذل

 خطري جّدًا! 

 11السؤال  

 ، ماذا ميكنك أأن تس تنتج بشأأن حالته الروحيّة وفهمه عند هذه النقطة؟15-13: 3يف ضوء الكم املكل يف دانيال 

 لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )

هل السامء. مل يكن املكل قد أأدرك ب .أأ   عُد مدى سلطان وقوة اإ

ّهنًا جدًا حيرت  .ب  م لك حقوق رعاايه ادلينية. اكن املكل متدي

حساس ية املكل الروحية مكرنته من رؤية ادلوافع احلقيقية عند اللكدانيني، ويه أأهّنم اكنوا مدفوعني ابلغرية  .ج

 واملواقف السلبية جتاه الفتيان العربانيني. 

ايه.  .د  مل يدرهك املكل مغزى احلمل اذلي أأعطاه هللا اإ

 

ميان الفتية العرب وع الثالث:  املوض   (  23- 16:  3نيال  انيني الشجاع )دا اإ

(. وحني اش تىك 5: 3اكن أأمر املكل الأصيل أأن يسجد لك رعاايه ويركعوا أأمام متثال اذلهب اذلي نصبه )دانيال 

ايمه بعدم الولء، أأضافوا مالحظهتم بأأهّنم مل يكتفوا برفضهم السجود  اللكدانيون عىل الفتيان رفاق دانيال الثالثة طاعنني اإ

آلهة املكل )دانيال  ثال اذلهب، بل وأأهنم ل يعبدون ولأأمام مت  لهة البابليني الأخرى  (. اكن 12: 3خيدمون أ هذا يشمل اإ

آلهته.  مثل نبو ومردوخ. ونتيجة لهذا، حني اس تجوب املكل الفتيان الثالثة، أأاثر قضية عدم عبادّتم وعدم خدمهتم أ

 بوعًة بأأمر املكل بأأن يُعاقَبوا. تيان العربانيون الثالثة املكل، مت س ندرس يف هذا املوضوع عن الطريقة اليت هبا أأجاب الف 

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  23-16: 3اقرأأ لك املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

ميان أأصدقاء دانيال الثالثة )   (  18- 16:  3ب. جشاعة واإ

، رّدًا مرنا أأن جنيبك عن هذا الأ اي نبوخذنَّّص، ل يلزم . ينبغي عدم تفسري رّد الفتية الثالثة،  16: 3 

عوا. فقد اكنوا قد اخّتذوا قرارمه خي لو من الاحرتام. مل يكونوا حياولون خلق الأعذار لأنفسهم أأو أأن خُياده

ميان، ومه الآن مس تعّدون للثبات عىل موقفهم، حّّت لو عىن ذكل فقدان حياّتم.   بشجاعة واإ
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يُقَصد . مل 17يحة والتفسري الصحيح للآية . دار نقاٌش كثري حول الرتمجة الصح 17: 3 

ابس تخداهمم للغٍَة تفيد معىن املرشوطية بشأأن ما س يعمهل هللا تشكيكهم بوجود هللا أأو قدرته عىل أأن خيلّهص. 

. فاإن اكن هناك 15فيبدو أأن اختيارمه لللكامت وطريقة التعبري اكن متوافقًا مع لكامت املكل نفسه يف الآية 

نه مل ي ايمه أأمرًا حبسب مقاصده أأم ل. مل يُكن كن حول قدرة هللا وقوته، بل حول كوسؤال، فاإ نقاذه اإ ن اإ

ن أأراد ذكل.   هؤلء يعرفون الإجابة عن هذا السؤال، ولكهّنم أأكّدوا عىل أأن هللا قادٌر عىل أأن ينقذمه اإ

نّه . وحيث أأهنم مل يكونوا يعرفون ما ميكن للرب أأن يعمهل يف حالهتم، أأمكلوا الك18: 3 همم بقوهلم اإ

هّنم سيبقون أأمناء هل  آلهة نبوخذنَّّص ول يسجدون لمتثاهل. حّّت لو أأّن الّرّب اختار أأل يُنقهذمه فاإ ول يعبدون أ

ل تفضيل املو  م اإ نقاذ أأنفسهم بعدم ولهئم هلل. دفعهتم رغبهتم ابلبقاء عىل أأمانهتم لرهّبه  ت عىل اإ

لقاء الثال 4 ل الأتون ) . َأْمر نبوخذنَّصر احلانق ابإ  (  23- 19:  3ثة اإ

لقاهئم   تصف هذه الآايت ما معهل املكل يف غضبه مع هؤلء الفتية العربانيني الثالثة يف تنفيذ عقاب اإ

ل الأتون املش تعل.   اإ

 (  20- 19:  3أأ. رّد الفعل الغاضب من املكل ) 

ل الغضب وكثريًا ما اكن يس تجيب بيشءٍ   من الالعقالنية )عُْد  اكن نبوخذنَّّص رجاًل يتّصف مبيهل اإ

ل  آه عصيااًن اتمًا من هؤلء (، وها هو الآن ينفجر يف غضٍب خارجٍ ع13-12: 2اإ ن الس يطرة عىل ما رأ

ت. والنّّص الآرا يم يتضمن هنا شيئًا من السخرية، حفني مل يقبل الفتية العربانينّي الثالثة. حفّت هيئة وهجه تغرير

"( املكل، تغرير هؤلء أأن يسجدوا لمتثال )يف الآرام  مله "( وهجه. وذلا، أأمر  منظر ية "صه مله )يف الآرامية "صه

حامء الأتون  )اذلين  جبابرة القوةمما هو اعتيادّي. وعالوًة عىل ذكل، أأمر املكل  س بعة أأضعاف أأكرثاملكل ابإ

حاكنوا جنود لقاء هؤلء العربانينّي يف الأتون. ففي اإ امء الأتون ُمضاعفًا وأأمره ًا حماربني أأقوايء( بأأن ينفّذوا هممة اإ

رادته. بأأن ينفّهذ جنوٌد ذوو قدرة خاّصة أأمر الإعدام، سعى امل ل رساةل بأأل يمّت حتّدي اإ  كل لأن يرسه

ل الأتون )  لقاء الفتية الثالثة اإ  (  23- 21:  3ب. اإ

نقاذ ، مما يؤّكد لنا بأأهنم اكنوا عاأأوثهقوايذكّهران النّّص مراٍت عديدة بأأن الفتية الثالثة   جزين عن اإ

(. ومبقابل جعز هؤلء العربانيني تربز قدرة اجلنود اجلبابرة اذلي مت 24، 23، 21، 20أأنفسهم )الآايت 

حضارمه بشلٍك خاّص لأجل هذه املناس بة. وذلا، اي لسخرية رؤية انر  يذاء  اإ الأتون ويه عاجزة عن اإ

هالك جنود اببل دون أأن يكونوا ُمقيّدين ودون أأن يدخلوا الأتون.   العربانيني املوثَقني، بيامن تكون قادرة عىل اإ

نقاذ خّدامه وعبيده.  من شأأن هذه املقابةل أأن تسامه يف تعظمي  قوة هللا عىل اإ

ل الأتون املش تعل ومه  21. تُلفهت الآية 21: 3  ل حقيقة أأن الفتية العربانيني ذهبوا اإ الانتباه اإ

لوضع الطبيعي أأن تلتقط النّار فورًا، ولكّن عدم احرتاق هذه مرتدون اكمل ثياهبم. من شأأن هذه الثياب يف ا

ز الطبيعة املعجزية للحدث.   الثياب أأمٌر يرُبه

نّه واحٌض أأن هل اباًب قرب مقّته يف  . مع أأننا ل22-23: 3   خُنرَب بطبيعة الأتون املُس تخَدم هنا، فاإ

ل أأن الفتيان العربانينّي الثال 23الأعىل، لأن الآية   ن أأنّه اكن  سقطواثة  تشري اإ يف وسط الأتون. هذا يتضمر

ذ مل يكونوا عىل اجلنوَد أأنفسهم أأن يقرتبوا من ابب الأتون ليمتكّنوا من دفع الفتيان العرباني ل الأتون. واإ ني اإ



نقاذ هللا رفاق دانيال الثالثة )دانيال  124الصفحة  (30-1: 3ادلرس الرابع: اإ  

 

 

ل هذه ادلرجة، فقد أأخطأأوا يف تقدير خطر لُُهب النار، مفاتوا يف هذه  رى اإ معتادين عىل أأن يكون الأتون محم

لية. وذلا، فاإن هذه الآية ّتدف لإظهار أأن هذه النّار، اليت اكنت شديدة جدًا دلرجة أأهّنا قتلت منفّذي العم 

نّه ل ميكن تفسري حقيقة جناة الفتيان  الإعدام، يقينًا اكنت س تقت لهيا، وابلتايل فاإ ل حضاايها اذلين س ُيلقون اإ

ل بأأّن معجزًة حقيقيّة قد حصلت.   العربانيني اإ

آايت بعد الآية ة الس بعي يف الرتمج  ، ولكّن هذه الإضافات ُكتهبت بعد 23نية لسفر دانيال، تُضاف أ

س. الكتابة الأصلية لسفر دانيال بفرتٍة زمنيّةٍ   ليست قصرية، وينبغي عدم اعتبارها جزءًا من نص الكتاب املُقدر

 4تشلّكه هذه الآايت جزءًا مما يُدعى "الأبوكريفا".

 

نّه ليس ملزمًا بأأن يثبهت لأحد أأّي يشٍء خيّصه. وعالوًة عىل ذكل، حلريّة بعمل ما يرغهلل بس يادته مطلق ا ب وما يريد. اإ

ن أأراد. ولكْن بغّض النظر مّعا هو ليس ملزمًا بأأن ينقهذ أأول ر أأو من املوت. مؤكرد أأنّه يس تطيع معل ذكل اإ َ ده من الرضر

خيتار معهل، دوران هو أأن خنضع هل. 

وعبدنغو هذا عرف شدرخ وميشخ 

هم يف املبدأأ الرويح الأسايس، وقد وهجر 

 وقت التجارب. 

 واجب 

اكن بطرس ويعقوب اثنني من التالميذ 

، ومع هذا، اكنت الثين عرش الأصليني

دلى هللا خطتني خمتلفتني للّك واحٍد 

:  12مهنام. اقرأأ قّصة جسهنام يف أأعامل 

. هل تظن أأن هللا اكن حيب 1-11

يعقوب؟ جزٌء من  بطرس أأكرث مما حيب

 احلياة.  ن أأفاكرك بشأأن هذا الأمر يف دفرتخدمة املس يح هو التخيّل عن حقّنا ابحلياة. دّوه 

آية دانيال  اللكمة اليت تبدأأ هبا لصعبة الرتمجة: " 18: 3أ ل الرتمجة العربية املُشرتكة ." واإ ويف " -" ويف أأية حال"ترتمجها اإ

ا املكل لهنا اذلي ترتمجه  NET Bibleرمجة ..." وت أأية حال، فاعمل أأهيُّ ن اكن اإ ل "اإ ا هذه اللكمة مع العبارة املرتبطة هبا اإ

ل  NIV( أأما ترمجة If our God whom we are serving existsخندمه موجود ..." ) ن ُألقينا اإ ل: "اإ فتنقلها اإ

ى ..." ) جتعل وجود هللا  NET Bible(. ترمجة If we are thrown into the blazing furnaceالأتون املُحمر

ن..."(، بيامن ترمجة  ل الأ  NIVموضوع امجلةل الرشطية )"اإ لقاء املكل هبم اإ تون أأو عدم جتعل موضوع الرشط وقضيته اإ

لقاهئم.   اإ

 

 
ل الأحصاح ال  4 ةل اإ ضافات مطور آية: ) 67ثالث يف الرتمجة الس بعينية تؤلّهف معًا مثّة ثالث اإ ل 2( صالة عزراي، )1أ ( رواية نرثيّة لتدخُّ

 ( نش يد الفتيان الثالثة. 3املالك، )
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   12السؤال  

ل مجةل الرشط يف ضوء دانيال  ن مل  15: 3حبسب التفسري، ينبغي النظر اإ ل الأتون اإ وّتديد املكل بأأن يلقي هبم اإ

  صواب أأم خطأأ؟ سجدوا لمتثال اذلهب اذلي صنعه. ي 

 13السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) ، أأي من امجلل التالية حصيحة؟ 18: 3يف ضوء دانيال 

 العربانيون الثالثة متأأكّهدين من أأن هللا سينقذمه من أأتون النار.  اكن الفتيان .أأ 

 أأن نبوخذنَّصر سينفّهذ ّتديده.  مل يكن الفتيان العربانيون الثالثة يؤمنون .ب

آلهة  .ج مياهنم ابلسجود لمتثال املكل أأو يعبدوا أ موا عىل اإ أأخذ الفتيان العربانيون الثالثة قرارًا ابلإميان بأأهّنم لن يساوه

 ليني. الباب 

هّنم ملزتمون بأأن يكونوا أأمناء لإهل ال  .د كتاب مل خَيف الفتيان العربانيون الثالثة من أأن يقولوا للمكل بوهجه اإ

س، حّّت لو لكرفهم هذا الأمر حياّتم.   املُقدر

 

يضاح من أأاّيمنا   اإ

يوعيّون قريًة كوريّة، وجدوا شااًب هل شهادة مس يحية نش يطة وجادة، حيث ب غض النّظر  حني اجتاح الش ّ

يوعيّو امعّ عن مراس ميهم وأأوامرمه اليت تهنيى  ر اجلنود الش ّ ْذ قرر ن يف اكن يعمهل، اس متّر يشهد للمس يح. واإ

ع يف ساحة القرية. وقاد جنديٌّ ش يوعّي  الهناية أأن جيعلوه مثاًل للآخرين، أأمروا اكمل ساّكن القر  ية ابلتجمُّ

ب مسدسًا  ل وسط امجلع، وصور ل رأأسه، مث ّصخ: "أأنكهر يسوع املس يح واعتنق الشاب املس يحي اإ اإ

ل امجلع احمل  ل متوت!" تردرد الشاب، ونظر حوهل اإ يوعيّة، واإ ل الإميان الش ّ تشد، ورأأى بعَض من أأىت هبم اإ

ل السامء وّصخ: "أأومن بيسوع املس يح!  أأومن ..." طق! مفات وهو ممتلئ املس يح. مث رفع بّسعٍة عينيه اإ

 Donaldيف قلوب شدرخ وميشخ وعبدنغو. )قّصة مرويّة يف  مثل الذلين اكانابلشجاعة والإميان 

Campbel, Daniel, 43) 

ت مالمح وهجه، وصار غري نينّي الثالثة، انفجر غضبه الفتيان العرباشهادة الإميان من بسامع نبوخذنَّصر  الشديد. تغرير

أأكرث مما اكن(. اكن غضبه خيرج عن الس يطرة متامًا. يكتب جون منطقّيٍ يف مطالبه )فمل يكن رضوراًي أأن حيّمي الأتون 

. دامئًا مسة الإنسان الصغري س يطرته عىل نفسه! هذه ( يف تفسريه لسفر دانيال: "... فقدJohn Walvoordولفورد )

مثل اذلي يفقد  اكن أأتونه حاميًا، ولكنّه اكن أأمحى! وحني ميتلئ الإنسان ابلغضب، ميتلئ ابمحلاقة. ليس عىل الأرض أأمحق

 (. John Walvoord, Daniel: The Key to Prophetic Revelation, 90أأعصابه وس يطرته عىل نفسه" )

 لغضب وضبط النفس  بشأأن ا حمكة هللا 

 ( 32: 16"البطيء الغضب خرٌي من اجلبّار، وماكل روحه خرٌي ممن يأأخذ مدينة." )أأمثال 
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 14السؤال  

 ّ ى الأتون أأكرثحبسب التفسري، ما السبب اذلي رب ، وبأأن ينفّهذ هذا الأمر جنود خاّصون ام جعل املكل يأأمر بأأن حُيمر

 ؟ )جبابرة القوة(

 ية لقتل الفتيان الثالثة.  ون الاعتيادية اكف مل تكن حرارة الأت .أأ 

ل أأن يس تخدم الرمز الكتايب اذلي يتضّمنه الرمق  .ب حامء الأتون س بعة أأضعاف اإ اكن املكل يسعى من وراء اإ

س. "س بعة" م هل الكتاب املُقدر ظهار اس هتانته ابإ  ن أأجل اإ

رادته. اكن املكل حياول أأن يرسل رساةًل لرعاايه مجيعًا بأأنّه ينبغي عدم حتدّ  .ج  ي اإ

ل اُلتن احملّماة.  .د لقاء اجملرمني املُدانني اإ  اكن هؤلء اجلنود مدرربني تدريبًا خاّصًا عىل اإ

 15السؤال  

ر ثالث مّرات  23-20: 3مثّة مالمح من السخرية والهتمكُّ يف دانيال  ن رفاق دانيال الثالثة أأوثهقوا  تتكرر يف قول السفر اإ

ل الأتون، ومع)أأو "قُيّهدوا"( وُألقوا ومه يف هذا قُتهل جبابرة القوة )لكهم( بيامن اكنوا يُلقون ابلفتيان الثالثة.    اكمل ثياهبم اإ

 صواب أأم خطأأ؟ 

 

   16السؤال  

ذ تفكّهر بد ميان عظمي. ومع أأهنم اكنوا  18-16: 3نيال ااإ ميكنك أأن ترى بسهوةل أأنّه اكن لهؤلء الفتيان العربانيني الثالثة اإ

ل  د سعوا بلّك أأمانةحيرتمون املكل، وق دارة شؤون ولية اببل، فاإ اإ . اكن ن طاعهتم هلل اكن أأولويهتم العلياأأن خيدموه يف اإ

مياهنم، دون أأن موقفهم بأأن يع  بدوا الإهل احلقيقي الوحيد فقط أأمرًا غري قابل للتفاُوض. اكنوا مس تعدين لأن ميوتوا لأجل اإ

آلهة املكل والسجود لمت  ثاهل اذلهيب. اكتب يف دفرت احلياة التحّداّيت اليت تواهجها يف ثقافتك يف يساوموا يف انحية عبادة أ

طاعتك هللا. قد ل تُؤَمر  ثاٍل من ذهب، ولكنر الراحج أأّن مثّة أأمور يف ثقافتك يُتوقرع منك معلها، ولكهّنا أأمام مت  ابلركوعاإ

ميانك. اكتب بعض الأمثةل. وحني تنهتيي من كتابتك  لمتثّهل مساومة عىل اإ هللا طالبًا  هذه الأمثةل، اكتب صالة ترفعها اإ

مياانً  ميان شدرخ وميشخ وعبدنغو.  منه أأن يعطيك اإ  قواّيً مثل اإ

 

 

 (  30- 24:  3حامية هللا )دانيال  وع الرابع: ض املو 

مياهنم،  مع أأن الفتيان العربانيني الثالثة اكنوا ما يريد  اكنت دلى هللا خطط أأخرى بشأأنفقد مس تعدين لأن ميوتوا لأجل اإ

د هللا نفسه فيه. اكن املكل حصوهل يف ذكل اليوم حيّمي أأن يس تطيع . فقد انبغى أأن يكون يوَم معجزٍة عظمية، يومًا ميّجه

يريد هللا معهل. محى هللا بس يادته الفتيان الثالثة من أأن هيلكوا ابلنّار.  فاميهذا لن يغرّيه  الأتون مئة ضعف أأكرث، ولكنر 

د الاقرتاب من ابب الأتون. مل تكن هناك طريقة تفّّسه  نعرف أأن هذا ما حصل  فعاًل، لأن جبابرة املكل قُتهلوا فقط مبجرر

ل معجزةٌ  لهيّة.  جناّتم اإ  اإ
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 واجب التفسري 

 يف التفسري.  30- 24: 3اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

 (  27- 24:  3. حامية هللا للفتيان الثالثة يف الأتون ) 5

 أأ(  26- 24:  3ملرتعب ) نبوخذنَّّص ا أأ. رّد فعل  

ل الباب الأعىل، لأّن املكل اكن قادرًا عىل أأن   رباّم اكن للأتون يشٌء شبيٌه بباب جانيّب ابلإضافة اإ

مة، بل  ل داخل الأتون، مل يَر ثالثة أأجساد متفّحه ذ نظر اإ )بدًل من  أأربعة رجاليرى داخل الأتون. وهكذا، اإ

ف بـ"شبيه اببن الآلهة". النّّص الآرايم  . ل تُعلَن لنا هوية الرجل الراونحملولني يمتشّ ثالثة( اكنوا   بع، ولكنّه ُوصه

يلوهمي" يف  هل". )مع أأن صيغة امجلع "اإ آلهة" ل "اإ ل "أ ني"، اليت ينبغي ترمجهتا اإ لهه
ِ
يس تخدم صيغة امجلع "ا

آلهة"، فاإن هذا ل ينطبق عىل اللغة الآ  س. فلو اكالعربية ميكن أأن تعين "هللا" أأو "أ ن رامية يف الكتاب املُقدر

هَل" ]يف الآرامية[، كام يف دانيال 
ِ
هل" هو املقصود، لس تخدم الاكتب صيغة املفرد "ا : 3و 47:  2املفرد "اإ

26  ). 

، يدعوه نبوخذنَّص "مالاكً" أأرسهل هللا، مع أأّن فهمه 28: 3ولكن من هو هذا الرابع؟ يف دانيال  

لهيًا أأو وس يطًا ة. فرباّم لكُّ ما يعنيه هذا الالكهذا مل يكن حصيحًا ابلرضور  م هو أأّن نبوخذنَّصر اعتربه اكئنًا اإ

لهيًا. يرى البعض أأن ذكل الرجل الرابع هو "مالك الرب"، ورمبا ظهور مريّئ هلل، وهو ما يُدعى "ثيوفاين"  اإ

س يح قبل جتّسده، والّراحج (. عرَب معظم اترخي الكنيسة، اعُتربه هذا الرجل يسوع امل 15- 13: 5)انظر يشوع 

قامة ملكوت  2يح. فيسوع املس يح ظهر يف دانيال أأن هذا حص  ابعتباره "احلجر" اذلي رضب المتثال متهيدًا لإ

(، ومنطقي أأّن يدافع عن هؤلء الفتيان العربانينّي اذلين سعوا لأن يبقوا 14- 13: 7الّسموات )انظر دانيال 

هلهم ريف نبوخذنَّّص للمتثال وكيفية اس تخعىل ولهئم وأأمانهتم للرب يف وجه حت ابهلل  دامه. وبدعوة نبوخذنَّّص اإ

آلهته، ولكنّه اكن يقّر ابملاكنة الفائقة لإهل العربانينّي.  26: 3)دانيال العيل   (، مل يكن ينكهر أ

 (  27- ب 26:  3ب. خروج الفتيان الثالثة من الأتون ) 

ل تفاصيل مث  وعدم ل عدم احرتاق شعرمه أأو ثياهبم، بل النّّص شديد احلرص عىل أأن يشري اإ

دت معجزة جناّتم ل من  نقاذمه وجناّتم. ُشوهه التقاطها حّّت راحئة النار ابعتبارها دلياًل عىل الطبيعة املعجزية لإ

هل  في الإمرباطورية أأيضًا. حقًّا، اكن معاًل عظاميً متّجد به اإ نبوخذنَّصر فقط، بل ومن كبار ولة ومسؤويل وموظر

 سامء. ال 

هل الّسامء )   . مرسوم نبوخذنَّصر بوجوب 6 كرام اإ  (  30- 28:  3اإ

صدار نبوخذنَّصر ملرسوٍم، أأقرر خشصيًّا مبا اكن قد حدث.    قبل اإ

قرار نبوخذنَّّص )   (  28:  3أأ. اإ

هل العربانينّي بصيغة املُفَرد:   ل اإ هل شدرخ وميشخ  اس تجابًة ملا حدث، أأشار نبوخذنَّصر اإ تبارك اإ

د الآلهة، فقد فهم عىل الأقل أأّن العربانينّي ل يؤمنون وعبدنغو ميانه الوثين اذلي يعتقد بتعدُّ . ومع أأنّه بقي عىل اإ

هل واحٍد ووحيد )التوحيد(. وحينئٍذ عزا لهذا الإهل ل ابإ نقاذ املعجزي. كام نرى أأنّه اكن لإميان هؤلء  اإ هذا الإ
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ل أأهنم  . كام لحظ جشاعهتم وتكريسهم وولءمه للرب: اكنوا عليهوا  اتلّك تأأثري معيق عىل املكل، لأنّه يشري اإ

مس تعّدين لأن ميوتوا لأجل أأن يكونوا طائعني لإهلهم، ومل يكونوا مس تعّدين لأن يساوموا عىل قضيّة عبادّتم 

 . هل

 (  29:  3ب. مرسوم نبوخذنَّّص ) 

آلههتم البابلية، ولكْن مل   يكن مسموحًا هلم بأأن يتلكّموا  مل مينع نبوخذنَّّص رعااي مملكته من عبادة أ

هل شدرخ وميشخ وعبدنغوعىل  ابلسوء )ورمبا املقصود هنا التجديف( . ويف مرسومه هذا، شهد أأيضًا بأأنّه اإ

آخر  هٌل أ  ّطريقة اليت هبا جّنى هللا عبيده. يس تطيع أأن ينّجي ابل ليس اإ

 (  30:  3ج. رفع مقام الفتيان العربانيني الثالثة ) 

ل مراكزمه السابقة )انظر  ترقية وأأخريًا، متّت  عادّتم اإ الفتيان العربانيني الثالثة، وهو ما مشل يقينًا اإ

 همّمة يف حكومة الإمرباطورية.  (. ورمبا مشل هذا ماكفأأة ماديّة أأيضًا. وهكذا، اس متّر هؤلء يف مراكز49: 2

 

نّه "شبي  ى، قال عنه اإ ه اببن الآلهة". حني رأأى املكل الرجل الرابع يف الأتون احملمر

ل س هذه العبارة اإ هل،" أأو "الرابع  تنقل بعض ترجامت الكتاب املُقدر نّه مثل اإ "اإ

حقيقة أأن  يش به ابن هللا." تفيد الرتمجة الأخرية أأن املكل نبوخذنَّصر أأدرك 

الشخص الرابع هو "ابن هللا"، أأي الرب يسوع املس يح. لكّن مشلكة هذا الفهم 

دراك هذه احلقيقة من يه أأنّه غري حممتل أأن يك ون هذا املكل الوثين قد متكّن من اإ

عالٍن نبوّي. الأمر الأكرث احامتًل هو أأن نبو  ّن الشخص دون اإ خذنَّصر اكن يقول اإ

لهيّ  اً الرابع اكن اكئن  . من نوعٍ ما اً اإ

 

 17السؤال  

 ما السبب الآخر اذلي يعطيه التفسري لعدم قبول ترمجة "ابن هللا"؟ 

 ة "ابن" أأو "هللا". عريف قبل اللكمل توجد أأداة ت .أأ 

هل" بصيغة املُفَرد.  .ب آلهة" بصيغة امجلع، ل "اإ  يس تخدم النص الآرايم اللكمة "أ

 يقهّر التفسري بأأن هذه العبارة ميكن أأن ترُتَجم بصيغة املُفَرد أأو امجلع، وذلا فاإن لكتا الرتمجتني حصيحة ومقبوةل.  .ج

 يسوع املس يح. فاإن الرجل الرابع ل ميكن أأن يكون  مل يكن يسوع املس يح قد ُودله بعُد، وذلا .د

 

ل أأن نبوخذنَّصر تلكم عن الشخص الرابع بكونه "مالاكً" يف دانيال  : "تبارك ]هللا[ ... اذلي 28: 3كام ميكننا أأن نشري اإ

مواقع أأخرى يف  أأرسل مالكه وأأنقذ عبيده اذلين اتلّكوا عليه." مع أأّن تعبري "مالك الرب" ميكن أأن يكون ُمس تخدمًا يف

شار  هل. بغّض العهد القدمي لالإ لهيًا أأقّل من اإ ل الرب يسوع، فالراحج أأن نبوخذنَّصر قصد اكئنًا اإ   النظر عن الطريقة اليت ة اإ
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ده. ففي مواقع أأخرى يف نبوخذنَّّص فهم  هبا هبا الرجل الرابع، مثّة سبب وجيه لالعتقاد بأأن هذا ظهور للمس يح قبل جتسُّ

(، وتقليداًي فُههم هذا 7: 34؛ مزمور 15-13: 5؛ يشوع 2: 3قابل "مالك الرب" )انظر مثاًل خروج العهد القدمي، ن

ان دانيال يف دانيال  لهيي أأرسل مالكه وسدّ قائالً  22: 6الشخص ابعتباره املس يح قبل التجسد. خيربه أأفواه الأسود   : "اإ

الرجل الرابع يف الأتون وثين. الأمر الأكرث احامتًل هو أأن فمل ترّضين." يف هذه احلاةل، دلينا الكٌم من مؤمن، ل من مكل 

ص  ده. وملخر نّه مالك الرب، يسوع املس يح قبل جتسُّ ث عنه يف الأحصاح السادس. اإ هو نفسه "مالكه" اذلي يتحدر

ده، ولكّن نبوخذنَّصر رأأى ااحلديث هو أأّن  هذا الرجل لرجل الرابع يف الأتون اكن مالك الرب، يسوع املس يح قبل جتسُّ

نسان فاٍن يك نوعًا من الاكئنات املالئ  د اإ  اعتيادي. و ة. ولكّن املكل مل يكن يدرهك أأن هذا أأكرث من جمرر

، لأّن نبوخذنَّصر نفسه اقرتب من ابب أأتون 26واحٌض أأنّه ل بّد أأن الأتون اكن قد برد قلياًل حني حصلت أأحداث الآية 

ثة بـ"اي عبيد هللا العيل." هذا اعرتاف واحٌض من والاهامتم هو خماطبته للفتيان الثالالنار املتّقدة. الأمر الالفت لالنتباه 

آلهٍة عديدة. وهو هنا يعرّبه  هل حقيقعىل الأقل هذا املكل الوثين اذلي اكن يعبد أ هل العربانيني اإ دراكه واعرتافه بأأن اإ ، يعن اإ

 ّ آلهته. ومع هذا، فهو ل همع أأن ايه ماكنًة ساميًة  يدعوه بـ"هللا" فقط، بل "هللا العمل يكن يف هذه املرحةل ينكهر أ يل" معطيًا اإ

 جميدة. 

آخر.   يف بعض الأحيان، يُشَعر حبضور هللا يف جتاربنا وحمننا أأكرث ممّا يُشَعر به يف أأّيه وقٍت أ

َك َتخَْف ألَنِّي فَدَيُْتكَ. َدعَوْتُوَاآلنَ هكَذَا يَقُوُل الرَّبُّ، خَالُِقكَ َيا يَعْقُوبُ َوجَابُِلكَ يَا إِسْرَائِيلُ: "اَل  "

بِاسْمِكَ. أَنَْت لِي. إِذَا اجْتَْزتَ فِي الْمِيَاِه فَأَنَا َمعَكَ، وَفِي األَنْهَارِ فَاَل َتغْمُرُكَ. إِذَا َمشَْيتَ فِي 

شعياء   مَُخلِّصُكَ."إِسْرَائِيلَ،    ألَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِهلُكَ قُدُّوسُ النَّارِ فَاَل تُلَْذعُ، وَاللَِّهيُب اَل ُيحِْرقُكَ. )اإ

43 :1-3 ) 

 

 18السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )اليت تُظههر الطبيعة املعجزية ملا اكن قد حصل؟   3ما احلقائق املذكورة يف دانيال 

 سهم قد احرتق. ؤو مل يكن شعر ر  .أأ 

 مل حترتق ثياهبم أأو تتلف.  .ب

 مل تعلق راحئة دخان النار هبم.  .ج

 اليت عىل أأيدهيم.  لاحلبامل حترتق  .د

 

 19السؤال  

ان أأن  ، اس تخدم هللا الفتيان الثالثة شهوداً 28: 3حبسب دانيال دانيال  ، لأن الكتاب خُيربه يف حياة املكل نبوخذنَّصر

مياهنم.    صواب أأم خطأأ؟املكل لحظ اإ
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   20السؤال  

آرا   لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )ئه ادلينية والاقرتاب من احلق؟ ما النوايح اليت نرى املكل نبوخذنَّصر يتغرير فهيا يف أ

هل العربانيني موجود وأأنّه جميد  .أأ  دراكه بأأن اإ ًا هبذا عن اإ أأعلن املكل أأّن الفتيان الثالثة مه "عبيد هللا العيل"، معرّبه

 ومرتفع. 

نقاذ الفتيان الثالثة ا وجمر املكل  كَ ابرَ  .ب ذلين رفضوا السجود أأمام متثال اذلهب. فهم د هللا اذلي اكن قادرًا عىل اإ

طاعته.  املكل شيئاً   عن قوة هللا ومعىن الوثوق به واإ

هلهم بشلٍك سلمي. عبُ أأمر املكل ببناء هيلك لإهل العربانيني يف اببل. فقد أأراد املكل أأن يَ  .ج  د اإ

ف أأحٌد عىل الإهل اذلي اكن العربانيون يعبدونه أأ  بأأن ل جيُ أأصدر املكل أأمراً  .د  تلكرم ابلسوء عنه. و يُ ّده

آخر ميكنه أأن  .ه هل أ ينقهذ ابلطريقة اليت أأنقذ هبا مكل العربانينّي. رأأى املكل هللَا فريدًا أأعلن املكل أأنّه ليس من اإ

آلهته.   وخمتلفًا عن أ

 

 21السؤال  

ميان هؤلء الفتيان الثالثة. مل ينده مّرة أأخرى. مل 28: 3اقرأأ دانيال  ش نبوخذنَّصر حبقيقة أأن  يتجاهل هذا املكل الوثين اإ

هلهم أأنقذمه مما بدا مصريًا حمتومًا حف  هلهم. حفّت لو مل يكن هللا سينقهذمه، اإ ميان هؤلء الفتيان ابإ اكن سب، بل واندهش من اإ

د، لأن العامل غري املؤمن اكن سيتقابل مع حمب ميالإ ة املؤمنني هللا سيمتجر ننا هلهم. ميكننا أأن نس تقي تطبيقًا من هذا هو أأّن اإ

مياننا اب هنم يرون اإ ب عن الأس ئةل التالية يف دفرت احلياة. هل ميكنك أأن تفكّهر بتجربٍة أأو يؤثّهر ابذلين ل يؤمنون. اإ هلل. أأجه

ميانك فيه مرئيًا وحقيقيًا؟ هل اكن لإميانك تأأ كُ اختباٍر يف حياتك مل يَ  ثري عىل الآخرين؟ أأم هل ميكنك أأن تفكّهر بأأمثةٍل ن اإ

مياهنم عىل الآخرين؟ عىل مؤمنني يف   ثقافتك أأثّر اإ
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 الرابع الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

 حبسب التفسري، ما السبب اذلي اكن حممتاًل وراء أأمر املكل نبوخذنَّّص بُصنع المتثال؟ 

 املكل، وقد أأراد أأن جيمع قدر ما يس تطيع من اذلهب.  اكن الطمع مس تحوذًا عىل .أأ 

جعهل هذا يشعر بعدم الأمان، وذلا صنع هذا ة أأخرى س تحل حمل مملكته، فرمبا لأن دانيال أأخرب املكل بأأن مملك .ب

 ثال اكمتحاٍن لولء رعاايه. المت 

حساس أأقوى  .ج ظّن املكل أأنّه بوجود متثال من هذا النوع ميكن للمواطنني أأن يتجّمعوا حوهل، سيمتكّن من خلق اإ

 ابلوحدة الوطنية. 

دراك حقيقة تقديره للفنون. ة مع عزف موس يقى مجيةل س يمزجي صناعة متثاٍل مبهار  ظّن املكل أأنّ  .د ل اإ  قود رعاايه اإ

 2  السؤال 

، يغيب امس دانيال بوضوح عن احلارضين 3: 3وسط قامئة أأسامء القادة والأرشاف احلكوميني يف اببل الواردة يف دانيال 

  صواب أأم خطأأ؟ يف مراس مي تدشني المتثال. 

 

 3السؤال  

لك اخرت ) ضد الفتيان العربانيني؟اللكدانيون ا راء الشاكوى الرّشّيرة اليت قّدهماب املمكنة و حبسب التفسري، ما الأس ب

  الإجاابت الصحيحة(

 ابللغة البابلية بشلٍك سلمي.  ربانيون الثالثة يس تطيعون النُّطقمل يكن الفتيان الع .أأ 

دارة مقاطعة اببل. .ب   متّت ترقية الفتيان العربانيني الثالثة يف اإ

 كشف حمل املكل وتفسريه.  مل يمتكّنوا منبدا اللكدانيون محقى وعاجزين حني  .ج

 ّب الفتيان العربانيون الثالثة تناول الأطعمة البابلية.  مل حيُ  .د

 4السؤال  

 ممتنني دلانيال ورفاقه الثالثة؟  ملاذا اكن ينبغي لللكدانيني )ولك حكامء اببل( أأن يكونوا 

 ضّمن تعملُّ لغة البابليني وكتاابّتم. يف التدريب الأاكدميي اذلي تأأجاد دانيال ورفاقه الثالثة  .أأ 

خبار املكل ابحلمل وتفسريه.  .ب  مل ينفّذ املكل ّتديده بقتلهم لأن دانيال متكّن من اإ

 بل. اكن دانيال رجل صالة مساملًا، واكن مواطنًا صاحلًا يف اب .ج

 مقاطعة اببل.  أأظهر دانيال وأأصدقاؤه الثالثة أأهنم مديرون ممتازون لشؤون .د
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 5السؤال  

اخرت ), ماذا ميكنك أأن تس تنتج بشأأن حالته الروحية وفهمه يف هذه املرحةل؟ 15-13: 3يف ضوء الكم املكل يف دانيال 

  لك الإجاابت الصحيحة(

 احلقوق ادلينية لرعاايه.  اكن املكل رجاًل متديّنًا جدًا حيرتم .أأ 

هنم اكنوا ُمقادين بغريّتم وموقفهم السليب دلوافع احلقيقية لللكدانيني، ويه أأ مكرنته حساسيته الروحية من رؤية ا .ب

 املس بق من الفتيان العربانيني. 

هل السامء.  .ج  مل يفهم املكل حقيقة قوة وسلطة اإ

ايه هللا.  .د  مل يدرك املكل مغزى احلمل اذلي أأعطاه اإ

 

 6السؤال  

لك اخرت )، أأي من امجلل التالية حصيحة؟ 18: 3 دانيال يف ضوء رفض الفتيان العربانيني الثالثة لأمر املكل يف

  الإجاابت الصحيحة(

آلهة  .أأ  مياهنم ابلسجود لمتثال املكل أأو عبادة أ أأخذ الفتيان العربانيون الثالثة قرارًا ابلإميان بأأهّنم لن يساوموا عىل اإ

 البابليني. 

نّه ينبغي هلم أأن يكونوا أأمناء هلل وأأن لاكن الفتيان العربانيون الثالثة خائفني من أأن يقولوا ل .ب يعبدوا  لمكل بوهجه اإ

 ول خيدموا سواه. 

 يكن الفتيان العربانيون الثالثة متيقنني من أأن هللا سينقهذمه من الأتون.  مل .ج

 أأن نبوخذنَّصر سينفّهذ ّتديده.  يصّدقونمل يكن الفتيان العربانيون الثالثة   .د

 

 7السؤال  

قدرة  ى املكل لإحامء الأتون جدًا، وأأمره بأأن ينفّذ احلمك جنوٌد ذووب احملمتل اذلي اكن دلحبسب التفسري، ما السب

 خاّصة؟ 

رادته.  ااكن املكل حياول أأن يرسل رساةل لرعاايه مفاده .أأ   أأنّه ينبغي عدم حتّدي اإ

 قتل الفتيان الثالثة. احلرارة الاعتيادية للأتون س تكون اكفيًة ل مل تكن  .ب

حامء الأتون س بعة .ج ن يف العدد "س بعة"، من أأجل أأضعاف، اكن املكل  ابإ يسعى لس تخدام الرمز الكتايب املُتضمر

س.  ظهار احتقاره لإهل الكتاب املُقدر  اإ

لقاء اجملرمني امل .د ى.  داكن هؤلء اجلنود متدّرهبني تدريبًا خاّصًا عىل اإ ل الأتون احملمر  انني اإ
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 8السؤال  

ل "شب  25: 3عبارة دانيال  ةمجتر لعدم  يه التفسريما السبب اذلي يعط   ه اببن هللا"؟ ياإ

 مل يكن يسوع املس يح قد ُودله بعُد، وذلا مل يكن ممكنًا أأن يكون الرجل الرابع يسوع.  .أأ 

 ليس من أأداة تعريف تس بق اللكمة "ابن" يف النص الآرايم الأصيل.  .ب

آلهة"، وليس  .ج هل"يس تخدم النص الآرايم بوضوح صيغة امجلع "أ  . صيغة املُفرد "اإ

 بصيغة املفرد أأو امجلع، وذلا فاإن الرتمجتني حصيحتان.  تفسري بأأن هذه العبارة ميكن ترمجهتايقهّر ال  .د

 

 9السؤال  

ل أأن املكل 28: 3حبسب دانيال  ، لأن النّص يشري اإ ، اس تخدم هللا الفتيان الثالثة شهودًا يف حياة املكل نبوخذنَّصر

  اب أأم خطأأ؟صو لحظ حقيقة جشاعهتم. 

 

 10ل  السؤا 

آرائه ادلينية واقرتابه من احلق؟  لك الإجاابت اخرت )ما الطرق اليت ترى املكل نبوخذنَّصر قد يتغرير فهيا يف انحية أ

  الصحيحة(

هلهم ابلطريقة الصحيحة.  .أأ   أأمر املكل ببناء هيلك لإهل العربانيني يف اببل. أأراد املكل أأن يعبد اإ

هل العربانيني اكنبيد هللا العيل". فقد أأدأأعلن املكل أأن الفتيان الثالثة "ع  .ب  موجودًا وجميدًا.   رك املكل أأن اإ

ين رفضوا أأن يسجدوا أأمام متثال اذلهب. فقد ابرك املكل وجمرد الإهل اذلي اس تطاع أأن ينقذ الفتيان الثالثة اذل  .ج

طاعته.   فهم املكل شيئًا عن قوة هللا ومعىن الوثوق به واإ

أأو ابحلديث بأأي الكٍم ميسء  يعبدونه العربانيون اكن التجديف عىل الإهل اذلي ر املكل أأمرًا يقيض مبنع دأأص .د

هلهم.   عليه. صار املكل حيرتم اإ

آخر .ه هل أ هل العربانينّي. رأأى املكل هللا فريدًا مي  أأعلن املكل أأنه ليس من اإ كنه أأن خيلّهص ابلطريقة اليت خيلّهص هبا اإ

آلهته.    وخمتلفًا عن أ
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جاابت أأس ئةل ادلرس    بع راال اإ

 1السؤال  

 الآايت  عنوان الفقرة  

 7-1: 3دانيال  أأمر املكل بعبادة متثال اذلهب

 12-8: 3نيال دا شكوى اللكدانينّي عىل العربانينّي بتحّدي أأوامر املكل

 15-13: 3دانيال  حتقيق املكل الغاضب مع العربانينّي اذلين رفضوا الركوع

مياهنم وعبادة المتثال  18-16: 3دانيال  رفض العربانيني املساومة عىل اإ

 23-19: 3دانيال  يني اذلين رفضوا الركوعأأمر املكل الغاضب مبعاقبة العربان 

 27-24: 3دانيال  حامية هللا للعربانينّي اذلين حتّدوا أأوامر املكل

هل السامء كرام اإ  30-28: 3دانيال  أأمر املكل ابإ

 2السؤال  

م بشلٍك متوازن متا نّه يسلّهط الضوء عىل رفض مًا، حيث القسم الأوسط هو النقطة املج. الأحصاح ُمقسر ركزيّة، وابلتايل فاإ

مياهنم.   العربانيني بأأن يساوموا عىل اإ

 3السؤال  

وذلا صنع  هذا فيه مشاعر عدم الشعور ابلأمان، خرى س تحل حمّل مملكته، فرمبا بثّ د. لأن دانيال أأخربه بأأن مملكة أأ 

 لولء عند رعاايه. المتثال كنوعٍ من امتحان ا

 خطأأ :  4السؤال  

 خطأأ :  5السؤال  

جابتك اخلاّصة :  6السؤال    اإ

 7السؤال  

 اكن الفتيان العربانيون الثالثة غرابء، ومل يكونوا اببليي الأصل.  أأ.

دارة مقاطعة  ج.  اببل. متّت ترقية الفتيان العربانيني الثالثة ليتسلّموا همّمات اإ

ل اللكدانيون يبدون أأ  د.  يف كشف حمل املكل وتفسريه.غبياء وعاجزين حني فشلوا ُجعه

 صواب :  8السؤال  

جابتك اخلاّصة  :  9السؤال    اإ

جابتك اخلاّصة  :  10السؤال    اإ
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 11السؤال  

هل السامء.   أأ. مل يكن املكل قد أأدرك بعُد مدى سلطان وقوة اإ

ايه. د. مل يدرهك املكل مغزى احلمل اذلي أأع  طاه هللا اإ

جابتك اخلا :  الواجب   ّصة اإ

 صواب :  12السؤال  

 13السؤال  

آلهة  مياهنم ابلسجود لمتثال املكل أأو يعبدوا أ موا عىل اإ ج. أأخذ الفتيان العربانيون الثالثة قرارًا ابلإميان بأأهّنم لن يساوه

 البابليني. 

هّنم ملزتمون بأأن يكونوا أأمناء لإهل س، حّّت د. مل خَيف الفتيان العربانيون الثالثة من أأن يقولوا للمكل بوهجه اإ  الكتاب املُقدر

 فهم هذا الأمر حياّتم. لو لكر 

 14السؤال  

رادته.   ج. اكن املكل حياول أأن يرسل رساةًل لرعاايه مجيعًا بأأنّه ينبغي عدم حتّدي اإ

 صواب :  15السؤال  

جابتك اخلاّصة  :  16السؤال    اإ

هل ب.  17السؤال   آلهة" بصيغة امجلع، ل "اإ   " بصيغة املُفَرد.يس تخدم النص الآرايم اللكمة "أ

   18لسؤال  ا 

 سهم قد احرتق. ؤو أأ. مل يكن شعر ر 

 ب. مل حترتق ثياهبم أأو تتلف. 

 ج. مل تعلق راحئة دخان النار هبم. 

 صواب :  19السؤال  

 20السؤال  

هل العربانيني موجود  دراكه بأأن اإ ًا هبذا عن اإ  وأأنّه جميد ومرتفع. أأ. أأعلن املكل أأّن الفتيان الثالثة مه "عبيد هللا العيل"، معرّبه

رفضوا السجود أأمام متثال اذلهب. فهم املكل نقاذ الفتيان الثالثة اذلين كل وجمد هللا اذلي اكن قادرًا عىل اإ ب. ابرك امل

طاعته.   شيئًا عن قوة هللا ومعىن الوثوق به واإ

ف أأحٌد عىل الإهل اذلي اكن العربانيون يعبدونه أأو  تلكرم ابلسوء عنه. يُ  د. أأصدر املكل أأمرًا بأأن ل جيّده

هل أآخر ميكنه أأن ينقهذ ابلطريقة اليت أأنقذ هبا مكل العربانينّي. رأأى املكل هللَا فريدًا وخمتلفًا هـ. أأعل ن املكل أأنّه ليس من اإ

آلهته.   عن أ

جابتك اخلاّصة :  21السؤال    اإ
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جاابت    الرابع الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 1السؤال  

فرمبا جعهل هذا يشعر بعدم الأمان، وذلا صنع هذا  مملكة أأخرى س تحل حمل مملكته، ب. لأن دانيال أأخرب املكل بأأن

 المتثال اكمتحاٍن لولء رعاايه. 

 صواب :  2السؤال  

 3السؤال  

دارة مقاطعة اببل.   ب. متّت ترقية الفتيان العربانيني الثالثة يف اإ

 كل وتفسريه. كشف حمل امل مل يمتكّنوا من ج. بدا اللكدانيون محقى وعاجزين حني

 4السؤال  

خبار املكل ابحلمل وتفسريه.   ب. مل ينفّذ املكل ّتديده بقتلهم لأن دانيال متكّن من اإ

 5السؤال  

هل السامء.   ج. مل يفهم املكل حقيقة قوة وسلطة اإ

ايه هللا.   د. مل يدرك املكل مغزى احلمل اذلي أأعطاه اإ

 6السؤال  

مياأأ. أأخذ الفتيان العربانيون الثالثة قرار  آلهة البابليني. ًا ابلإميان بأأهّنم لن يساوموا عىل اإ  هنم ابلسجود لمتثال املكل أأو عبادة أ

 لأتون. ج. مل يكن الفتيان العربانيون الثالثة متيقنني من أأن هللا سينقهذمه من ا

 7السؤال  

رادته.  اأأ. اكن املكل حياول أأن يرسل رساةل لرعاايه مفاده  أأنّه ينبغي عدم حتّدي اإ

 8  ؤال الس 

هل".  آلهة"، وليس صيغة املُفرد "اإ  ج. يس تخدم النص الآرايم بوضوح صيغة امجلع "أ

 خطأأ :  9السؤال  

 10السؤال  

هل العربانيني اكند أأدب. أأعلن املكل أأن الفتيان الثالثة "عبيد هللا العيل". فق  موجودًا وجميدًا.  رك املكل أأن اإ

متثال اذلهب. فقد فهم ذ الفتيان الثالثة اذلين رفضوا أأن يسجدوا أأمام ج. ابرك املكل وجمرد الإهل اذلي اس تطاع أأن ينق

طاعته.   املكل شيئًا عن قوة هللا ومعىن الوثوق به واإ

أأو ابحلديث بأأي الكٍم ميسء عليه. صار يعبدونه العربانيون  الإهل اذلي اكنمبنع التجديف عىل ر املكل أأمرًا يقيض دد. أأص

هلهم.   املكل حيرتم اإ

آخاملكل أأ . أأعلن ه هل أ هل العربانينّي. رأأى املكل هللا فريدًا وخمتلفًا نه ليس من اإ ر ميكنه أأن خيلّهص ابلطريقة اليت خيلّهص هبا اإ

آلهته.    عن أ
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ل التواضع )دانيال  س اخلامس:  ادلر   ( 37- 1:  4قيادة هللا نبوخذنَّصر اإ

 ُمقّدمة ادلرس 

آخر أأحصاح  4ميثّهل دانيال  جنازات يغّطي فرتة حمك املكل نبأ . اإ وخذنَّصر

ق.م.(   562- 605نَّصر العمرانية الضخمة وفرتة حمكه الطويةل )نبوخذ

مه ب زه وتقّده عظم ملوك الإمرباطورية البابلية احلديثة. ومع أأنّه أأ صفه و تربه

أأنفسهم يف عالقٍة سلمية ابهلل  ، حفّّت العظامء حيتاجون لأن يروااكن عظاميً 

ل نفسه مضن كّن نبوخذنَّصر صارع قبلالعيل. ول طار أأن ينظر اإ هذه  اإ

العالقة. فقد اكنت كربايؤه تس تحوذ عليه، واكن يعزو لك الفضل لنفسه  

ها العظمية وبناايّتا املزخرفة ينة اببل اجمليدة هبيألكها وأأسوار يف بناء مد

رنة بامتثيل احليواانت.   وشوارعها املُزي

ملثابرتك يف ادلراسة ابملدرسة." ومع هذا، كثريًا ما أأحُدمه: "أأان خفوٌر بك  دامئًا. مفثاًل، قد يقولليس الافتخار أأمرًا سلبيًا 

جنازاته وجناحه، خاّصة حني ل يعزو هلل يكون الافتخار ممزتجًا ابلكربايء آمثًا جدًا ابفتتان الشخص ابإ ن شعورًا أ ، فيتضمر

يزنجع الرب من  مل الرّب معه، س تدرهك مك  والكيفية اليت هبا تعاالفضَل ول يعطيه اجملد. بقراءتك قّصة نبوخذنَّصر 

 الكربايء. حيّب الرب التواضع يف حياة املؤمنني، ويه صفة أأخالقية جّسدها الرب يسوع املس يح يف نفسه لنا. 

ط ادلرس    ُمخطر

 (  9-1 :4)دانيال نبوخذنَّصر والبحث عن مفّّسه مرسوم وع الأول: املوض

خبار نبوخذنَّصر بفحو : وع الثايناملوض  ( 18-10: 4ال ى احلمل دلانيال )دانياإ

 (  27-19: 4تفسري دانيال حلمل نبوخذنَّصر )دانيال وع الثالث: املوض

 (  37-28: 4كربايء نبوخذنَّصر وتواضعه ورّده يف الهناية )دانيال وع الرابع: املوض

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن: 

ر كيف أأن هللا حيتدرك  • رادته دون أأن يمتكّن أأحٌد من تعطيلها مك أأمم وبالد العامل بس  وتقّده يادته، حبيث تتحقرق اإ

حباطها.   أأو اإ

ضه لالإ تفهم معىن حمل نبوخذنَّصر اخلاّص ابلشجرة العظمية وحتقيق احلمل ب  •  لل املكل س بع س نوات.  ذتعرُّ

مه الأحصاح عىل حياتك )وهو أأن هللا • ق خشصيًا ادلرس الرئييس اذلي يقّده  قادر عىل أأن يذّل من يسكل تطبّه

 ابلكربايء(. 

ظهار نعمته.  • ، مدراكً أأن هللا يَُّسُّ ابإ  ترى روعة نعمة هللا اليت معلْت يه أأيضًا يف حياة نبوخذنَّصر
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 (  9- 1:  4)دانيال  مرسوم نبوخذنَّصر والبحث عن مفّّسه  وع الأول:  املوض 

هل السامء )دانيال  -م فيه الإهل احلقيقي يبدأأ هذا الأحصاح مبرسوٍم أأصدره املكل نبوخذنَّصر يكره  قد يبدو هذا (. 3-1: 4اإ

الأمر غريبًا عند قراءته أأّول مّرة، ولكّن هذا الأحصاح ليست مكتواًب برتتيب زمين. مفع أأن هذا املرسوم مكتوب يف بداية 

رها بقيةالأحصاح، لكنّ    4الأحصاح الرابع. وهكذا، فاإن الآية  ه يف احلقيقة أأىت نتيجة التجربة اليت عاشها املكل واليت تصّوه

ل حلمه  د وتتأأكرد بسهوةل مبالحظة  متثّهل ارجتاعًا ذهنيًا اإ ذلهل وتواضعه. هذه احلقيقة تتجسر ل اإ ولك الأحداث اليت قادت اإ

 :  34: 4 ودانيال 3: 4التشابه ما بني دانيال 

 

س    واجب الكتاب املُقدر

 9- 1: 4اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري  

مة. 9-1: 4رأأ املالحظات التفتسريية اخلاّصة بدانيال قا •  ، مبا يف ذكل فقرة املُقّده

ذلل هللا لنبوخذنَّص اذلي ُأعلهن هل حمل الشجرة العظمية )   (  37- 1:  4ج. اإ

م لنا دانيال   ل  4يقّده س عن الكربايء، خاّصة لذلين ينظرون اإ أأحد أأعظم دروس الكتاب املُقدر

جنازاّتم ويعزون لكر  آخر أأحصاح يف سفر دانيال يعاجل أأمرًا خيّص اإ ل أأنفسهم. كام أأن هذا هو أ  الفضل اإ

. أأذّل هللا نبوخذنَّّص  ذلًل عظاميً، ومع هذا فقد أأعاده الّرّب اإ نبوخذنَّصر م التسبيح اإ ل وضعه السابق ليقّده

 ّ ين عىل أأّن ما يرويه هذا الأحصاح واجملد لإهل السامء. رفض العلامء النقديّون معومًا اترخييّة هذا الأحصاح، ُمَّصه

. ومع هذا، فاإن معظم السجالت املكتوبة اخلاّصة بفرتة حمك  نبوخذنَّّص الطويةل ضائعة، مل حيدث لنبوخذنَّصر

ر التوثيق من املصادر غري الكتابية ليس دلياًل عىل خطأأ الرواية الكتابية. والأمر الأكرث وذلا فاإن عدم توفّ 

دهاشًا هو أأن يتواضع م ل أأّن دافعه اإ كُل اببل تواضعًا عظاميً دلرجٍة أأن يعرتف علنًا هبذه القّصة. هذا يشري اإ
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هل السامء احل  ميااًن قيقّي اذلي تعامل معه برمحٍة عظمية، مما قد اكن متجيَد اإ يتضّمن بقوة أأنّه صار يؤمن هبذه الإهل اإ

  حقيقيًّا. وأأخريًا أأمثرت شهادة دانيال لهذا املكل العظمي الشهري!

ذلهل وتواضعه ) 1 ل مرسوم نبوخذنَّّص اذلي أأصدره بعد اإ مة اإ  (  3- 1:  4. ُمقّده

مرباطوريته، حيث مت  3-1تأأيت الآايت  "حتيّة   1ثّهل الآية يف صيغة مرسوم أأصدره نبوخذنَّصر لرعااي اإ

الش به  شديد  3: 4(. وحيث أأن اجلزء التايل من دانيال 25: 6افتتاحية رمسية" اعتيادية )انظر دانيال 

نّه ميكننا أأن نس تنتج أأن هذا املرسوم قد صدر بعد أأحداث هذا الأحصاح ل قبلها 34: 4بدانيال  ، فاإ

 رجتاع الأديب(.  )أأسلوب الا

ل أأنّه اكن دليه حافٌز خشيّص بأأن يعلهن  عندي أأن أأخرب هبا  حسن. تشري اللكامت 1-2: 4  ايمك[ اإ ]اإ

ر هللا ث عنه، لأنّه صار يقّده آايت وجعائب اذلي اكن رحاميً معه. مع أأّن العبارة اختباره ويتحدر ميكن أأن تتضّمن  أ

 عليه، كام معل حني أأىت أأعامل هللا املعجزية، فالراحج أأنّه اكن يفكّهر ابلتأأديب الشديد واملؤلهم اذلي جلبه هللا

آايت وجعائب"( عىل فرعون لإجباره عىل الإذعان  لإرادة هللا )انظر  ابلأوبئة والرضابت )اليت تُدعى أأيضًا بـ"أ

ل عباد22: 6؛ تثنية 3: 7خروج  ليه نبوخذنَّصر لريكع، ويف الهناية لإيصاهل اإ ة هللا عبادة (. هذا ما احتاج اإ

 حقيقيّة. 

حدى أأعظم مماكل العامل، فقد فشل يف رؤية مملكته مبنظوٍر . مع أأّن نبوخذ3: 4  نَّّص أأراد أأن يبين اإ

ن  3يقوهل عن أأبدية ملكوت هللا يف الآية  سلمي من خالل منظار ملكوت هللا. مفا شديد الش به ملا هو ُمدور

ل13-10: 145يف املزمور  ومن املمكن   أأنّه اكن عىل معرفة هبذا املزمور ادلاودي.، بل ورمبا يشري هذا اإ

ما يقوهل جدًا أأّن دانيال يف حماولته أأن خيدم ذكل املكل املريض شاركه هبذا املزمور. وعىل مجيع الأحوال، فاإن 

. فقد اكن دلى الرّب خطة بأأن يقمي ملكوته بعد 44: 2ينبغي أأن يُرى يف ضوء دانيال   ملكوتهنبوخذنَّصر عن 

رخي حول ملكوت هللا ل ُمكل نبوخذنَّّص ومملكته. وأأخريًا، بدأأ أأن ينهتيي وقت مماكل الأمم، وبأأن يمتحور التا

 ة. املكل نبوخذنَّّص يس توعب ويدرهك هذه احلقيقة العظمي

 (  9- 4:  4. ُحمل نبوخذنَّصر والبحث عن مفّّسه هل ) 2

: رأأى املكل حلامً مزجعًا، وطلب مساعدة حكامء اببل يف ذكل. 2هذه الفقرة كثرية الش َبه بدانيال   

ّن مثة فوارق أأيضًا: فاملكل هنا حيك حمتوى احلمل، ول يطلب سوى تفسريه، وذلا يؤىت بدانيال  ومع هذا، فاإ

 مل بعد أأن اكن احلكامء قد فشلوا يف هذا. ليفّّسه احل

 (  5- 4:  4) أأ. تلقّي احلمل  

. الراحج أأن هذا حصل يف املرحةل حييا برخاء ورفاه، واكن راحٍة يف بيته اكن املكل مطمئنًا ويف حاةل  

دفرق اليت أأعقبت انتصاراٍت وفتوحاٍت عسكرية عظمية، حيث صارت مملكته مس تقّرًة، واكنت الرثوة املاديّة تت

ل خزانته، واكن يمتتّع بامثر مشاريعه العمرانية ال  كثرية اليت صار لحقًا يش هتر جدًا هبا. وقد أأعطاه لكُّ هذا اإ

رفًا ابلأمان، وذلا فاإن كون احلمُْل "رّوعه" واكن يسبّب هل "الفزع" يُظههر أأن هللا يريد الآن أأن هيز   حساسًا مزي اإ

 عامله الهادئ الهائن. 
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 ( 7- 6:  4مام املكل ) امء اببل أأ ب. مثول حك

ل سامع تفاسري لأحالهمم، وقد اكن وكام لوحظ يف الأحصاح الثا  ين، اكن البابليون يسعون عادًة اإ

رشادية مكتوبة حبرص   صني بتفسري الأحالم )حيث اكنت دلهيم أأدةّل اإ البالط امللك ميتلئ ابخلرباء املتخّصه

نّه  حضار وانتباه لتفسري الأحالم(. وهكذا، فاإ لي حكامء اببلمل يكن مفاجئًا أأن املكل أأصدر أأمرًا ابإ آية اإ (، 6ه )أ

 مع أأنّه قد يبدو غريبًا أأن املكل مل يس تدعه دانيال فوَر رؤيته احلمُْل. 

 (  9- 8:  4ج. مثول دانيال أأمام املكل ) 

ّ  8. يف الهناية، مثُل دانيال أأمام املكل، واللكامت الأول يف الآية 8: 4  ل أأن ه اكن هناك تشري اإ

بب هذا التأأخري(. رمبا اكن هللا وراء تأأخريه ليسمح عن قصد بأأن تأأخرٌي يف جميء دانيال )مع أأنّنا ل خُنرَب بس 

فالس نظام الّسحر والعرافة اذلي اكنوا يعمتدون  حيظى احلكامء ابلفرصة الأول )وابلتايل ليكشف عن مدى اإ

 مل وتقدمي دانيال لتفسريه تأأثري أأعظم عىل املكل. عليه(. وهبذا، اكن لعجزمه عن تقدمي تفسري للح

، اكن مرتبطًا ابلآلهة البابلية )وخاّصة الإهل بيل(. بلطشاّصر بأأن امس دانيال الوثين،  8ان الآية  تذكّهر 

ومع هذا، فاإن أأحداث هذا الأحصاح تدافع عن دانيال، وتُظههر أأنّه ل يأأخذ شيئًا من بيل. وعالوًة عىل ذكل، 

هل" يرُتَجم بصيغة امجلع، وهذه )التعبري الآرايم ا  روح الآلهة القدوسنيكل أأن دانيال فيه يرى امل ل "اإ ملرُتَجم اإ

لهية )وابلتايل فيه روح روحية جدًا(. مل يس تطع  ترمجة دقيقة(. امتدح املكل دانيال بصفته خشصًا فيه روح اإ

اكن متيقّنًا من أأّن دانيال اكن حيظى مبعونة  نبوخذنَّّص أأن يرشح بشلٍك حصيح قدرة دانيال الفريدة، ولكنّه

لهية فريدة.   اإ

اكن املكل يس تخدم نفس اللكمة  رسٌّ ]عىل دانيال[   ل يعّس. يف تسلمي املكل حبقيقة أأنّه 9: 4 

ل أأّن املكل يتذكرر   27: 2"رس" اليت اس تخدهما دانيال يف  حني بدأأ بتفسري ذكل احلمُْل للمكل. هذا يشري اإ

 . 2ختبارات السابقة املدّونة يف دانيال بوضوح الا

 

ان دانيال  مرباطور 1: 4خُيربه يته الواسعة. معظم اذلين تلقّوا املرسوم بأأن املكل نبوخذنَّصر أأصدر مرسومًا للك رعاايه يف اإ

وا عند سامعهم حفوى املرسوم ، لأن املكل اكن اكنوا عبدة أأواثن، مثلام اكن نبوخذنَّصر نفسه. مؤكرد أأهّنم تفاجأأوا وحترير

هل اذلي اكن العربانيون يعبدونه، أأي هلل العيل. قبل أأن يمت آلهة اببل املعروفني، بل لالإ كرن املكل من يعطي اجملد ل لأحد أ

ل التواضع. برمغ مدى غرابة هذه  رلته وقادته اإ أأن يتلكرم هبذه الطريقة، اكن عىل هللا أأن جيزيه يف معليٍة مؤملة وصعبة ذل

. فشفتاه نطقت التجربة  ل تغيرٍي حقيقي يف قلب نبوخذنَّصر جيد وامحلد، مت بلكامت ال  املكل اببيّل، الأمر اجليّد هو أأهّنا أأّدت اإ

هل دانيال.   واكن هذا املرسوم شهادة حلقيقة اإ
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 1السؤال  

دت يف دانيال نرى هنا املّرة العارشة لس تخدام اللكمة "ملكوت" أأو "مملكة" يف سفر دانيال. املّرات التسعة  الأخرى ُوجه

 لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )حة؟ . بعد قراءة هذا املقطع السابق، أأي من اجلَُمل التالية حصي37-44: 2

 أأخرب دانيال نبوخذنَّصر أأن الإهل احلقيقي اكن قد أأعطاه مملكًة حيمكها.  .أأ 

 ليحمك مملكة اببل. كام أأّن الإهل احلقيقّي اكن قد أأعطى نبوخذنَّصر السلطة والقوة  .ب

.  .ج  حبسب خّطة هللا، س تحل مملكة الإسكندر الكبري حمل مملكة نبوخذنَّصر

 يف الهناية، سزتول لك املامكل الأرضية، لتحّل حملها مملكة س يقميها هللا.  .د

 

أأن لك  2دانيال اكن ينبغي لنبوخذنَّصر أأل يفكّهر بأأن مملكته أأعظم مماكل التارخي. اكن عليه أأن يعرف من جتربة احلمل يف 

، تشري 45-31: 2 يف دراس تك دلانيال مماكل الأرض سزتول يف الهناية لتحّل مملكٌة س يؤّسسها هللا نفسه. كام رأأيَت 

سه الرب يسوع املس يح يف جميئه الثاين. ولكامت دانيال  ل امللكوت اذلي س يؤّسه ، "أأّما احلجر اذلي 35: 2هذه اململكة اإ

الرأأي،  اًا، وملأ الأرض لكها،" تدمع الرأأي قبل الألفي بشأأن ملكوت املس يح. فبحسب هذرضب المتثال فصار جباًل كبري 

س ملكوت املس يح هنا عىلسيتأأ  عىل أأن ملكوت هللا س يدوم  6-1: 20د رؤاي (. وتؤّكه 10: 5الأرض )انظر رؤاي  سر

هيا ملاكً. لكّن هذا يح حيمك علأألَف س نة، وبعدها س يخلق هللا مسوات جديدة وأأرضًا جديدة حيُث سيس متّر يسوع املس  

ي، أأي أأّن هللا اكن وسيبقى حيمك من السامء عىل لك شؤون ملكوته غري قامئ يف احلارض. مفلكوت هللا أأبد ل يعين أأنر 

 : "... العيّل متسلّهط يف مملكة النّاس." 17: 4ر هذه احلقيقة مثاًل يف دانيال ظَهتَ الأرض. 

 

 2السؤال  

ضًا حمك س ملكوته عىل الأرض ويقميه مّدة أألف س نة بعد جميئه الثاين، وهناك أأيس أأن املس يح س يؤّسه يعمّله الكتاب املُقدر 

  صواب أأم خطأأ؟ هلل عىل لك شؤون البرش عىل الأرض.  أأبديّ 

 

آه، فدعا حكامء اببل 9-4: 4يف دانيال  ، حيك املكل نبوخذنَّصر عن حمل رأ

وا احلمل. وحبسب الآية  ع احلمل املكل، بطريقة شبهية مبا معهل ، فقد أأفز 5ليفّّسه

ل مبارشة يف طلب  . الغريب ابلأمر هو أأّن املكل1: 2احلمل يف دانيال  مل يرسه

ذ نعرف عام معهل املكل بشأأن  حضار مجيع حكامء اببل." اإ دانيال، ولكنّه أأمَر "ابإ

نة يف دانيال  طة ، قد نظن أأّن املكل سيس تدعي ببسا2دانيال بفعل التجربة املُدور

دانيال وحده. ل يوحّضه لنا النّص سبب معهل هذا. وعىل مجيع الأحوال، فقد اكن 

ذ ظهر اثنيًة أأهّنم جمليء حك امء اببل الوثنيني يف البداية دوٌر يف متجيد هللا أأكرث، اإ

غري كفاٍة للمهّمة. اكن هذا احلمل من هللا، وخادم حقيقّي واحد هلل س ُيعطى من 

وا ابحلمل وتفسري 2اةل، حيك املكل احلمل حلكامء اببل، خبالف دانيال هللا تفسريه. ويف هذه احل  ه. ، حيث طلب أأن خُيربه
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   3السؤال  

 ، أأي من اجلَُمل التالية حصيحة؟  2مع حلمه يف دانيال  4مبقارنة حمل نبوخذنَّصر يف دانيال 

ه  4دانيال  يف ملاحلأأفزع  .أأ   سعادًة. ابل  2دانيال  يف ملاحلاملكل، بيامن ملأ

وه ابحلمل وتفسريه، بيامن يف دانيال  ، أأمر املكل احلكامء بأأن2يف دانيال  .ب  طلب مهنم التفسري فقط.  4خيربه

وا احلمل، بيامن يف دانيال 2يف دانيال  .ج طلب من دانيال فقط بأأن  4، اس تدعى املكل لك احلكامء ليأأتوا ويفّّسه

ذ اكن يعرف أأّن اس تدعاء احلكامء الآخرين غري جمدي.  (يأأيت )اإ

ل بعد أأن كشف للمكل معىن حلمه.  ، مل يمت تعيني دانيال4يف دانيال  .د  "رئيسًا للمجوس والسحرة" اإ

، خاطبه املكل بوصفه "اذلي فيه روح الآلهة القّدوسني" )دانيال مثُل حني  (.  8: 4دانيال أأخريًا أأمام املكل نبوخذنَّصر

نّه ينبغي فهم أأمٍر ر دانيال ُكتهب يف اللغة الآرامية لماذا قصد نبوخذنَّصر هبذا التعبري؟ لأن هذا اجلزء من سف  العربية، فاإ

آلهة" أأو "هللا"  ل "أ يلوهمي" اإ آلهة". يف اللغة العربية، ميكن ترمجة صيغة امجلع "اإ ل أ بشأأن اللكمة الآرامية اليت ترُتَجم اإ

هل السامء احلقيقي(. يشري بعض العلام ل اإ شارة اإ ل احلاةل الثانية ابعتبارها مجع )حيث يف احلاةل الثانية تكون اإ جالةل.  ء اإ

يالهني"  هل" )"اإ آلهة" )ول ميكن أأن تعين ělāhîn' -ولكّن صيغة امجلع يف الآرامية لللكمة "اإ ل "أ ( ل ميكن أأن تعين اإ

آلهة" ابمجلع(. هذا يعين أأن نبوخذنَّصر  عن دانيال بصفته  يف الكمه "هللا"(. أأي أأّن هذه صيغة مجع عددي حقيقي )"أ

هل السامء احلقيقي. حني اكن يرغب خشٌص  ل "اذلي فيه روح الآلهة القّدوسني" ل اإ هل السامء احلقيقي اإ ابلإشارة  يشري اإ ل اإ

له"  هل" )"اإ (. يرد مثل عىل هذا يف دانيال ělāh' -يف اللغة الآرامية، اكن رضوراًي أأن يس تخدم صيغة املفَرد لللكمة "اإ

هل دانيال "الإ 26: 6 لها حيّا" هل احلي" )، حيث يُدعى اإ هل" والصفة "يح" (ělāha ḥayyā' -"اإ ، حيث الامس "اإ

 تردان يف صيغة املُفَرد.  

فيه روح الآلهة القدوسني" يتضّمن أأمرين. أأوًل، اكن نبوخذنَّصر ما يزال وثنيًا  بوخذنَّصر عن دانيال بصفته "اذليالكم ن 

آلهة عديد ُ يف هذه املرحةل، أأي أأنّه اكن يؤمن بوجود أ نة يف دانيال ة، ابلرمغ من جتاربه احلياتيّة امل . اثنيًا، 3ودانيال  2دور

نسااًن روحيًا  ّن نبوخذنَّصر اكن يؤّكهد عىل أأن دانيال اكن اإ ل الروح القدس. وهبذا، فاإ وذلا فاإن اللكمة "روح" ل تشري اإ

ن ا لهية(، ولكنّه مل يكن حياول أأن يقول اإ  لروح القدس اكن يسكن يف دانيال. جّدًا )ميكل نوعًا من القدرة الإ

 4السؤال  

 أأي من امجلل التالية ليست حصيحة؟ 

يلوهمي"  .أأ  ل "هللا" )"اإ ( يه يف احلقيقة بصيغة امجلع، والس ياق هو ما elōhîm' -اللكمة العربية اليت ترُتَجم اإ

آلهة" أأو "هللا".  ل "أ ن اكن ينبغي ترمجهتا اإ د اإ  ينبغي أأن حيّده

آلهة" )"يف الآرامية، صيغة امجل .ب يالهني" ع لللكمة "أ ل بصيغة امجلع. ělāhîn' -اإ  ( ل ميكن ترمجهتا اإ

ل الإهل احلقيقي  .ج نّه يس تخدم صيغة املُفرد من  -يف الآرامية، حني يرغب خشٌص ابلإشارة اإ س، فاإ هل الكتاب املُقدر اإ

له" اللكمة  هل" )"اإ  (. ělāh' -"اإ

ىن أأنّه فهم أأن الروح القدس ذلي فيه روح الآلهة القدوسني" مبعينبغي تفسري قول نبوخذنَّصر عن كون دانيال "ا .د

 اكن يسكن دانيال. 
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 5السؤال  

. أأوًل، تشري الآايت أأم 9-1: 4يكشف دانيال  ل أأنّه يف وقت تلقّيه هذا احلمل،  9-4رين همّمني عن املكل نبوخذنَّصر اإ

الآلهة، مع أأنّه أأدرك وأأقّر بأأن ابعرتافه، اكن يؤمن بتعّدد اكن ما يزال وثنيًا دون ولدة اثنية ويعيش روحيًا يف الظلمة. و

لهية اخلاصة. اثنيًا، تُ  )املرسوم اذلي صدر بعد التجربة اليت مّر هبا  3-1ظههر الآايت دلى دانيال نوعًا من القدرة الإ

ده. ا يعرتف بـ"هللا العيل" ومي( أأن هللا اكن قد أأحدث تغيريًا روحيًا فيه، لأنّنا نراه هن4نبوخذنَّصر ودّوهنت يف الأحصاح  ّجه

 . ، وأأراد أأن ما حتتاج لأن تدركه هو أأن هللا اكن قد اختار دانيال ليكون شاهدًا لنبوخذنَّصر اكن هللا همامتً بنبوخذنَّصر

 خيرهجه من ظلمته الروحية، وقد اختار دانيال شاهدًا هل. وما يزال هللا يعمل الأمر ذاته اليوم، ومثّة كثريون يرغب هللا

صني ترامه بطريقٍة ما وبشلٍك متكّرهر. اكتب جبانب ياة أأسامء ثالثة أأشخاص غري ُمخلر دفرت احل بأأن تشهد هلم. اكتب يف 

 واحٍد مهنم.  لّكه  لك امس صالة خاّصة لأجل لّك واحٍد يف ضوء عالقتك به. وبعد ذكل، صّله لأجل

 

 

خبار نبوخذنَّصر بفحوى احلمل دلانيا وع الثاين:  املوض   ( 18- 10: 4ل )دانيال  اإ

وصف للصورة الأساس ية يف احلمل، أأي جشرة عظمية  18-10: 4يرد يف دانيال 

ر ظاّلً ومنافع للك اذلين عىل الأرض )دانيال   تخضمة اكن وبعد (. 12-10: 4توفّه

(، ويبنّي قصد هذه الأعامل اليت 16-13: 4يظهر مالك يعلهن ادلينونة )دانيال هذا 

:  4ن لنا الآية الأخرية يف هذا اجلزء )دانيال (. وتدّوه 17: 4دانيال ينفّهذها ابلشجرة )

 ( أأمَر املكل دلانيال بأأن يفّّسه هل احلمل. 18

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 18-10: 4اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

م 18- 10: 4اقرأأ املالحظات التفسريية اخلاّصة بدانيال  •  ة. يف التفسري، مبا يف ذكل فقرة املُقّده

 (  18- 10:  4 احلمَل دلانيال ) . رْسُد نبوخذنَّّص 3

، فقد روى املكل حمتوى حلمه مّرًة واحدًة عىل الأقل حلكامء اببل الآخرين. وذلا، 7حبسب الآية  

ن لنا هنا يف القهّصة.    رواه دلانيال هنا عىل حدٍة، كام يُدور

 (  12- 10:  4أأ. الشجرة كثرية الثّمر ) 

نية يه ما يصيهبا من سوء. ول يه الشجرة كثرية الثّمر، والثاني أأساس يّتنَي، الأ تضّمن احلمل انحيتَ  

ا املكل"(. ولكّن بقاء ساق  22متثّهل الشجرة نبوخذنَّّص ومملكته )لحظ الآية  ناّم يه ]الشجرة[ أأنَت أأهيُّ : "اإ

ل أأن مملكته لن تُقَطع متامًا )انظر الآية  ّن ال26الشجرة يشري اإ رموز املُس تخَدمة مرنة مبا يكفي (. ومن هذا، فاإ

ل املكل واملم  لكة اليت حيمكها. لتشري اإ
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. فكرة أأن تكون الشجرة رمزًا ململكة فكرٌة تظهر يف مواقع أأخرى يف العهد القدمي )انظر 10: 4 

شعياء  6-5، 3: 31حزقيال  ل مشول واتّساع اململكة واذلين 13-12: 2؛ اإ (. وهكذا، فاإن الشجرة ترمز اإ

( يعكس وضعها يف وسط الأرضا املركزّي ) (. وموقعه 32-31: 13ون علهيا وينتفعون مهنا )انظر مّّت يعمتد

 ذي الأمهّيّة الفائقة ابلنس بة لبقيّة الأرض. 

ل السامء . تُس تخَدم لغة املبالغة الأدبية يف وصف ارتفاع الشجرة )11: 4  ماكنية  بلغ علّوها اإ ( واإ

ل أأقىص لك الأرض ا[ ]رؤيهتومنظرها  رؤيهتا من بعيد ) ّ اإ ساع لها خالل (. هذا تصوير للمملكة يف أأعظم ات

 .  فرتة ُحمْك نبوخذنَّصر

. مبعىن ما، مل تكن هذه اململكة مباَركة حفسب، بل اكنت أأيضًا سبب بركة لكثريين )أأي 12: 4 

ض نبوخذنَّصر للتأأديب من هللا(. يمت تصوير هذه احلقيقة من خالل  والمثر  اجلّذابة  يةلالأوراق امجل قبل تعرُّ

ل امحلاية والأمان الذلين متنحهام لذلين خضعوا اذلي يُعطى طعامًا لكثري  الكثري ره يشري اإ ين. والّظّل اذلي توفّه

رميا  ل 8-6: 27لسلطهتا. ويف ضوء اإ ميكن أأن تتعلرق ابلبالد واملناطق اليت مّت  حيوان الربّ ، فاإن الإشارة اإ

خضاعها ململكة اببل.   اإ

 (  17- 13:  4ينونة هللا لـ"الشجرة" ) د   ب. 

ل أأفاكر القضاء وادّلينونة.  13بدءًا ابلآية  ل جّو احلمل من أأفاكر الربكة اإ  ، يتحور

مبعىن "مراقب  NASBأأو "ساهر قّدوس" )وترهد يف ترمجة  ساهر وقّدوس. يرتبط التعبري  13: 4 

ستيقاظ واستثارة اذلات. اذلي يبقي نفسه  مالئك قّديس"( ابلفعل العربي "عري"، اذلي يفيد معىن الا

ن يكون مراقبًا أأو حارسًا. ويف كتاابت فرتة ما بني العهدين )مثلام يُرى يف صاحيًا ويقظًا خشٌص مناسٌب لأ 

د يف الكهف الأول يف مقران(، اكن هذا تعبريًا شائعًا لوصف املالك،  "سفر التكوين الأبوكريفي" اذلي ُوجه

ل أأن هذا "نزل من السام 13صود هنا. وعالوًة عىل هذا، فاإن الآية وهذا هو املعىن املق ء". كام أأن تشري اإ

ل "مالك"، ويه ترمجة ميكن تربيرها وفهم أأس باهبا  ترمجة العهد القدمي الس بعينية اليواننية القدمية ترمجهتا اإ

ل أأن هذا مالك متامًا. شارة اإ صاحل ُمرَسل من هللا  وحيث أأّن هذا "الساهر املالئك" "قّديس"، فهذه اإ

 لإعالن ادلينونة.  

لهية اليت تلكرم هبا. واحٌض أأن اللكامت   ّصخ بشّدة. كون هذا املالك 14: 4  يعكس السلطة الإ

ل ادلينونة، والراحج أأن هذا ما أأخاف واقضبوا أأغصاهنا وانرثو أأوراقها وابذروا مثرها" تش اقطعوا الشجرة ري اإ

ك أأن يقع عليه. وحيث أأنّه ل تتوفرر دلينا جسالت اترخيية اكاملكل، جفعهل يفكّهر بأأّن ال  نّنا ل رشر يوشه فية، فاإ

ل  نس تطيع أأن نتيقّن من نوع الاضطراب اذلي رباّم حلر مبملكته حني أأّدبه هللا )مع أأنّه يبدو أأّن النّصر يشري اإ

 حصول هذا الأمر(. 

ل أأ  جذرأأ. كون  15: 4  شارة اإ لهية لن تكون اكمةلالشجرة بقي يف الأرض اإ  ولن ّن ادلينونة الإ

ماكنية أأن تعود للنّمّو والازدهار اثنيًة، مما يعطي بصيص أأمٍل  تكون هنائيّة. فقد احتفظت الشجرة ابإ

، ولكن الراحج أأنّه  15يف الآية   والنحاس  القيد من احلديد لنبوخذنَّصر ومملكته. ل يتّضح هدف اس تخدام  

ل نوعٍ من امحلاية اليت   تُوَضع عىل اململكة حني اكن املكل غري مؤّهل حلمكها. يشري اإ
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ل صورة اخمللوق الشبيه ابحليوان أأمٌر يتعلرق 16-ب15: 4  . الانتقال من صورة الشجرة اإ

ل من  فعقهلبنبوخذنَّصر نفسه.   ل عقل حيوان. اكن قلب نبوخذنَّّص )حرفيًا "قلبه"( سيتحور نسان اإ عقل اإ

 ية( هو مصدر كربايئه، وهذا ما ملسه هللا فيه! )اذلي يشمل معلياته الفكر 

. التعبري "أأزمنة" ترمجة لللكمة الآرامية "عهّدانني" س بعة أأزمنةبأأهنا  16تُوَصف مدة العقوبة يف الآية  

"عهّدان" مبعىن عاّم هو "زمان"، ولكن ميكن أأن تُس تخَدم أأيضًا )بصيغة امجلع(. ميكن أأن تُس تخَدم صيغة املفرد 

شارة  دة من الزمن، مثل الس نة، وهو املعىن الأكرث احامتًل لالإ ل فرتٍة ُمحدر . ويف احلقيقة، ترُتَجم 16يف الآية اإ

خ الهيودي ي ل "س بع س نوات"، واملُؤّره وس يفوس فّّس هذه العبارة يف الرتمجة الس بعينية اليواننية القدمية اإ

)"زمان   25: 7(. وتظهر اللكمة يف دانيال Antiquities, x.10.6هذه العبارة مبعىن "س بع س نوات" أأيضًا )

ل فرتة ثالث س نوات ونصف. ومن هنا، يُرى أأّن تأأديب  وأأزمنة ونصف زمان"(، حيث تشري بال شّك اإ

 نبوخذنَّصر سيس متّر مّدَة س بع س نوات. 

دانة نب17: 4  ان . يُس تخَدم هذان التعبري الساهرين ... القدوسنيوخذنَّّص مّت أأخذه بقضاء . القرار ابإ

ل الشخص نفسه / الأشخاص أأنفسهم. كام أأهّنام املُصطلحان بشلٍك متواٍز، مما يد ّل عىل كوهنام يشريان اإ

ما يف الآية  ل 13الذلان اس ُتخده شارة اإ مجمع مالئك ، مع أأهّنام يُس تخَدمان هنا بصيغة امجلع. يبدو أأن هذه اإ

؛ 12-6: 1؛ أأيوب 23- 18: 22ملوك 1؛ 1: 82؛ مزمور 26: 1اكن ميثُل أأمام الرب الإهل )انظر تكوين 

، واحض أأن القرار هو قرار هللا )اذلي يعطي املكُل ملن 17الآية (. ويف ضوء اجلزء الأخري من 1-6: 2

لهيي.   يشاء(، وأأن املالئكة وافقوا عىل القرار الإ

يقاع ادلينونة عىل نبوخذنَّّص تعلمي درٍس من شقني: أأوًل، تعلمي حقيقةاكن القصد من   العيل  أأن  اإ

وذلا، اكن نبوخذنَّّص حيتاج لأن يتواضع أأمام هللا اذلي منحه  متسلّهطٌ يف مملكة النّاس، فيعطهيا من يشاء.

ب علهيا أأدىن النّاس.السلطان ليحمك. اثنيًا، اكن حيتاج لأْن يعمل أأنر هللا   ل تشري اللكمة "أأدىن" يف هذا  ينّصه

ل الأ  ل الأقل اس تحقاقًا، بل اإ ا الّربُّ يف الإنسان )انظر مزمو الس ياق اإ ر كرث "تواضعًا"، والتواضع فضيةل حيهبُّ

ل "يؤّسس"، مبعىن مس تقبيل ل مضارع. 6: 138 ب" )يف الآرامية "يهقمي"( ميكن أأن ترُتَجم اإ (. اللكمة "ينّصه

ملس تقبل الآرامية ميكن ترمجته بزمن املضارع أأو املس تقبل.( ويبدو أأن صيغة زمن ا)فزمن "املُضارع" يف 

قامة هللا  مناس بة أأكرث هنا. فرتمجة هذا الفعل بزمن املُضارع جتعل امجلةل تبدو وكأهنا مبدأأ عام، ولكّن اإ

ل زمن املس تقبل  ل أأن هللا س يقمي  "أأدنياء" عىل املامكل أأمٌر ل يعمهل هللا دامئًا. وترمجة هذا الفعل اإ تشري اإ

ون يف احلقيقة أأدىن النّاس، وهو الّرّب يسوع املس يح )انظر  حاكامً عىل عامل اجلنس البرشي يف املس تقبل، يك

حملًة مس بقة عن الوقت اذلي  14-13: 7(. ويعطينا دانيال 8: 2؛ فيليّب 29: 11؛ مّّت 10-9: 9زكراي 

 .  س ُيجَعل فيه يسوع حاكامً عىل اللُكّ

 (  18:  4ج. تعلاميت نبوخذنَّصر دلانيال ) 

خذنَّّص نفسه، اكن واحضًا ول حيتاج ، واذلي قّدمه نبو 17ه يف الآية ادلرس الرئييس اذلي يمّت تعلمي 

لأّي تفسري. أأّما رمز الشجرة والسلوك الشبيه ابلسلوك احليواين فاكان حباجٍة للتفسري. اعرتف نبوخذنَّصر بلّك 

 ل اكنوا عاجزين عن تقدمي املساعدة، عىل عكس دانيال. رسور بأأن حكامء ابب

 



ل التواضع )دانيال  146الصفحة  (37-1: 4ادلرس اخلامس: قيادة هللا نبوخذنَّصر اإ  

 

 

 6السؤال  

َّصر يف احلمل جشرة وارفة وعظمية. حبسب التفسري، اكن القصد من الشجرة أأن تكون رمزًا ململكة )أأو  نبوخذنرأأى املكل

صواب أأم  أأراضهيا.  مكل مع مملكته(، واكن جحمها الضخم العظمي يعكس مدى اتّساع هذه اململكة لذلين اكنوا يسكنون

  خطأأ؟

 

ر الظل وامحلاية لذلين ث تُش بره مملكة ، حي9-3: 31مثّة قّصة شبهية نقرأأها يف حزقيال  مَّص بشجرٍة عظمية اكن توفّه

غصاهنا. تس تخدم هذه القصة الشبهية يف حزقيال أأيضًا لغَة املبالغة. مفثاًل، يتلكم يف حزقيال  ّو عن من 3: 31يسكنون يف اإ

ل : "فكربت الشجرة 11: 4السامء، مثلام نقرا يف دانيال  الشجرة العظمي حّّت وصلت غيوم وقويت، فبلغ علّوها اإ

نة ل ميكن اخرتاقها.  ْت من املنظور البرشي، اكنالسامء." املقصد هنا هو أأنّه  هذه اململكة عظمية وهموةل، وبدت حمصر

 أأمم الأرض وممالكها،  ميكن أأن تزتعزع وتسقط. فاهلل هو اذلي حيمكولكْن ابلرمغ من جحمها، فليس من مملكة أأرضية ل

ل الأبد، يه مملكة هللا. يعمل الرب عوبة يفأأية ص وليست دليه  أأن يُركّهع أأعظم املامكل عىل ركهبا. ولكّن مثّة مملكة تدوم اإ

ر منّو مملكته بمنّو جشرة، كام يسوع املس يح الآن للمجيء هبذه اململكة الأبدية. الأمر الالفت للنظر حقًا هو أأن  يسوع صور

فاإن ملكوت يسوع . ومبقابل "الأجشار" العظمية اليت متثّل اببل أأو مَّص، 32- 31: 13نقرأأ يف مثَل حبّة اخلردل يف مّّت 

ّ 15: 11، ويمنو حّت يصري أأعظم املامكل، كام تشري لكامت سفر الرؤاي املس يح يبدأأ صغرياً  نا : "قد صارت مماكل العامل لرب

ل أأبد الآبدين." املؤمنني بيسوع املس يح جزٌء من هذا امللكوت   اذلي مصريه احملتوم هو الانتصار. ومس يحه، فس ميكل اإ

د نفخة هواء . همام اكنت الإحباطات أأو التجارب اليت ميكن أأن تواهجها هنا عىل وأأما مملكة نبوخذنَّصر فقد اكنت جمرر

س مملكته، حني س ُياكفَأأ  الأرض، دليك العزاء بأأنّك تقف يف اجل انب املنتَّص. وس يثبهت يسوع أأنّه املنتَّص حني تتأأسر

 ذوو الولء هل املاكفأأَة اليت يس تحقّوهنا.  الأمناء

هّنا ستُ  "ساهر "حارس قّدوس" أأو َحق رسيعًا بظهور س تَ همام اكنت نظرة نبوخذنَّصر مثاليًة بشأأن مملكته يف اببل، فاإ

ل مال أأعلن دينونة هللا عىل س"ّدو ق شارة اإ س أأرسهل كٍ نبوخذنَّصر ومملكته. وكام يوحّضه التفسري، فاإن هذه اإ   هللا.  ُمقدر

 

 7السؤال  

ن "الساهر القّدوس" يف دانيال  لك الإجاابت اخرت )مالك؟  13: 4أأي من اجلَُمل التالية تؤيّد التفسري القائل اإ

  الصحيحة(

 تظهر يف الأحالم اليت يُعطاها امللوك.  املالئكة يه الوحيدة اليت تس تطيع أأن .أأ 

ل فرتة ما بني ال  .ب َ عهدين )مثل سفر التكتُظههر الواثئق اليت تعود اإ   ْت وين الأبوكريفي( أأن هذه اللكمة العربية اكن

 تُفهَم مبعىن "مالك". 

ل اليواننية هبذا املعىن.  .ج  ترمجة العهد القدمي الس بعينية القدمية نقلت هذه اللكمة اإ

ل مسكنه الطبيعي.  13تضيف الآية  .د شارة اإ  املالحظة بأأن هذا الشخص "نزل من السامء"، وهذه اإ
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، اكن ينبغي أأن يُزال جمد الشجرة الأول، وهو ما يُرَمز هل بقطع الشجرة وأأغصاهنا ونرث أأوراقها 14: 4انيال ب دحبس

شعاع أأمل، لأن أأصلها بق ماكنية ي يف الأرض، ممّ وريم مثارها. ومع هذا، بقَي اإ رل اإ أأن تعود الشجرة للمنو اثنيًة )وهبذا،  ا مث

ل ما س يحدث لنبوخذنَّصر خشصيًّا. فهو س ُيَذلُّ  16-15: 4يشري دانيال ذا، اكنت ادلينونة مؤقّتة ل دامئة(. وهك رمزاًي اإ

ّدة ذلل للمكل مدلرجة أأن يصري مثل حيواٍن، وس يصري عقهل بشلٍك خاّص مثل عقل احليوان. انبغى أأن يس متّر هذا الإ 

 .  ""س بع س نوات "س بعة أأزمنة"، وهو تعبري معناه

 8السؤال  

ن "س بعة أأزمنة" تعين س بع س نوات؟ ية تتفق مع التفسري أأي من املصادر التال    لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )القائل اإ

 ترمجة العهد القدمي الس بعينية القدمية .أأ 

 سفر حزقيال  .ب

 سفر الرؤاي  .ج

 ( Antiquitiesكتابه التارخيي املُعروف ابمس "العادايت" )يوس يفوس، يف  .د

 

القصد مهنا أأن تعمّله لك البرش درسًا همامً. القصد  أأثررت ابملكل بشلٍك مبارش، فقد اكنمع أأن ادلينونة اليت أأعلهنا املالك  

ة النّاس فيعطهيا من يشاء : "لك تعمل الأحياء أأن العيّل متسلّهط يف مملك17: 4من هذه ادلينونة موحضر يف دانيال 

ب علهيا أأدىن النّاس." ادلرس الأول اذلي نس تقيه من هذا هو أأن ر من حيمك عىل املامكل.  وينّصه الرب الإهل هو من يقّره

دين حاكمًا، وهو أأ  ب: هو من يعنّيه أأشخاصًا حمدر يضًا من خيلعهم من مراكزمه حس امب يرى مناس بًا. قد تسأأل ممتلئًا ابلتعجُّ

بعض  يفيسمح هللا بأأن يصري أأرشار حاّكمًا. ولكْن حّّت هذا الأمر هو حبسب مقاصده الس يادية السامية. ملاذا 

الأحيان، يُعنير حامكٌ رشير كنوعٍ من ادلينونة عىل َمن حيمكهم. ولكْن مثّة أأمٌر واحض وهو أأن الرب الإهل مس يطر ابلاكمل، 

دمه  احلاّكم البرشيون سوى اتبعني هل، سواء أأدركوا حقيقة أأنّه س يّ ويف الهناية هو احلامك عىل لك شؤون البرش. ليس 

 يعرتفوا.  وأأ هبا أأم مل يدركوا  واواعرتف

 

 9السؤال  

ب علهيا أأدىن النّاس،" أأي من امجَلل التالية  17: 4خيتّص ابجلزء الأول من دانيال  فامي لك اخرت ) ؟ حصيحة، "وينّصه

  الإجاابت الصحيحة(

 اللكمة "أأدىن" ل تعين أأقل النّاس قميًة، ولكهّنا تعين أأكرث النّاس تواضعًا.  .أأ 

ب" .ب ب ميكن ترمجة الفعل "ينّصه  "(.  بزمن املُس تقبل )"سينّصه

 اكن نبوخذنَّصر مثاًل جيدًا عىل خشٍص "دين" نّصبه هللا.  .ج

ل الرب يسوع املس يح.  .د شارة اإ  حبسب التفسري، ميكن أأن تكون هذه اإ
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 10السؤال  

يه أأن بعض  كثريًا ما يكون عىل املؤمنني أأن يواهجوا حقيقة أأهّنم يعيشون حتَت سلطةه حامك برشي ليس مؤمنًا. واحلقيقة

س أأن نصيل  احلاّكم معادون جدًا للمس يحينّي احلقيقيني، ويف بعض الأحيان يضطهدوهنم. ومع هذا، يعمّله الكتاب املُقدر

َل لّكه  يشٍء أأن تُقام طلبات وصلوات وابهتالت وتشكُّرات لأجل مجيع الناس، لأجل امللوك ومجيع  لأجلهم: "فأأطلب أأور

(. كتب الرسول بولس  2-1: 2تميواثوس 1تقوى ووقار" )حياًة مطمئنًة هادئًة يف لّك اذلين مه يف منصب لك نقيض 

تُعَرف بقسوّتا جتاه املس يحيني. كيف هذه اللكامت يف وقٍت اكنت فيه روما حتمك العامل، واكنت احلكومة الرومانية 

لهيي جتاه احلكومة واحلاك 17-13: 4يساعدان مقطع دانيال  م اذلين نعيش حتت سلطهتم يف يف تكوين منظور حصيح واإ

 احلارض؟ اكتب أأفاكرك يف دفرت احلياة. 

 

 

 (  27- 19:  4تفسري دانيال حلمل نبوخذنَّصر )دانيال  وع الثالث:  املوض 

ليفّّسه هل نبوخذنَّصر املكل ضوع مبثول دانيال أأمام يتعلرق هذا املو 

جتاوب دانيال الشخيص  19: 4ن لنا دانيال حلمه الغريب. يدّوه 

أأن الشجرة ترمز يؤّكهد دانيال   22-20اه احلمل. ويف الآايت جت

يرشح   26-23: 4للمكل نبوخذنَّصر وجمد مملكته، ويف دانيال 

مملكته. وأأخريًا، يف دانيال دانيال كيف س تقع ادلينونة عىل املكل و 

م دانيال نصيحته الشخصية للمكل.  27: 4  يقّده

س   واجب الكتاب املُقدر

 . 27-19: 4اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

مة.  27- 19: 4اقرأأ املالحظات التفسريية اخلاّصة بدانيال  •  يف التفسري، مبا يف ذكل فقرة املُقّده

 (  27- 19:  4. تفسري دانيال حلمل نبوخذنَّّص ) 4

ل ثالثة أأجزاء: اجلزء الأول )الآية   ( يدّون اس تجابة دانيال الأّولية املُتّصفة  19تُقَسم هذه الفقرة اإ

 ( هو التفسري الفعيّل للُحمْل؛ أأما اجلزء الثالث )الآية26- 20صدمة عند سامع احلمل؛ واجلزء الثاين )الآايت ابل

 ( فهو نصيحة دانيال للمكل يف ضوء ما ُأنئب به. 27

 (  19:  4س تجابة دانيال الأولية املُتّصفة ابلّصدمة ) أأ. ا 

ل "أأفزعته" تعين امتلأ دانيال أأفزعته أأفاكرهيف البداية، فزع دانيال بسبب أأفاكره:   . اللكمة املرُتمجة اإ

ابخلوف بسبب ما مسع. اكن دانيال هيمّت بشلٍك خشيّصٍ ابملكل، وذلا فاإن أأي سوء ميكن أأن يصيب املكل اكن 

ظهار موضوع قل ق واهامتم حقيقينّي عند دانيال. ولهذا، عّزى دانيال نبوخذنَّّص يف هذه اللحظات الصعبة ابإ
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نّه يمتىّن لو اكن احلمل  الاحرتام هل. يف البداية، دعاه دانيال "اي س يّدي"، معلنًا ولءه هل. واثنيًا، قال للمكل اإ

 سريه خيّصان أأعداء املكل.وتف 

 (  22- 20:  4عادة وهناء املكل السابقان ) ب. اجلزء الأول من التفسري: س

تفسرَي ما  22م يف الآية . ولكّن دانيال يقدّ 12-10يف جوهرهام تكرار للآايت  21- 20الآيتان  

ليه الشجرة:  ا املكل!ترمز اإ ناّم يه أأنَت اي أأهيُّ ل  فقد اكن هللا قد مسح ابمتداد مملكة نبوخذنَّّص حّّت  اإ بلغت اإ

ا تصوير لنبوخذنَّصر يف مقّة سلطته الس ياس ية يف س يادته عىل املشهد العاملّي. حقًّا )لغة جمازية(. هذ السامء

ا، وقد اكن نبوخذنَّصر ينعم ابلهناء والسعادة يف هذا. وذكّره هللا بعظمة مملكته ليدرك اكنت مملكة عظمية حمكه 

 اّكم البرش. يدرك حقيقة أأن الرب هو املس يطر عىل املامكل وامللوك واحلما س ُيؤَخذ منه، ول 

 (  25- 23:  4ج. اجلزء الثاين من التفسري: س بع س نوات القضاء وادلينونة ) 

(، ومن مّث 14-13)انظر الآيتني  13احلمل يف الآية يال صياغة جزٍء من . يعيد دان 23-24: 4 

ل أأن ادلينونة اليت س تأأيت يه  24. تشري الآية 25- 24يقّدم التفسري يف الآيتنَي  ، أأي أأهنا قرار قضاء العيلّ اإ

" )أأي الساهرين القّديسني، حيث مت أأخذ هذا القرار من "17من هللا العيّل. هذا ل يتناقض مع الآية 

 ديسني(. فاهلل )العيل( أأصدر هذا القرار، واملالئكة أأكّدته وأأعلنته. املالئكة الق

ل 25: 4  ش اإ . اكن املكل قد تَّصرف بوحش ية، وذلا فاإّن قضاء هللا هو أأن يعيش كحيوان متوّحه

ح يف دانيال ر الرش . )انظحيوان الربّ   مع ليسكن  من بني الناسأأن يتعملر ادّلرس. وذلا اكن ينبغي أأن ]يُطَرد[  

مونه[ 33: 4 ذ ]س ُيطعه . رمبا يشري تبلُّل نبوخذنَّّص الُعشب  (. بل وسيتَّصرف أأيضًا مثل احليوان الرّبّي، اإ

ل أأنّه س يقيض لياليه يف احلقول، ونتيجة لهذا س يغّطيه ندى الصباح. ومع أأنّه سيبقى عىل هذه   بندى السامء اإ

ل الآية  مّدة س بع س نواتاحلاةل  ل أأن يدرهك أأن العيّل ميارس سلطته  (، فاإن عقابه سيس مت 16)ارجع اإ ّر اإ

 عىل املامكل البرشيّة، وبأأنر هل احلقر بأأن يعطهيا َمن يشاء. 

 (  26:  4د. اجلزء الثالث من التفسري: نعمة مس تقبلّية ) 

زاةل الشجرة بشلٍك اكمل يعطي أأماًل ابلّرّد والش   س تنهتيي فاء يف املس تقبل حنيحقيقة أأنّه ل تمت اإ

وبة. اكنت هذه لكامت نعمة، لأن مملكته ستبقى )أأي ستبقى ساملًة خالل فرتة التأأديب هذه(. وحني فرتة العق

ل ُملكه. رمبا حمك أأحُد  هلها( هو اذلي حيمك ويسود، فس ُيعاد اإ يدرك نبوخذنَّّص أأن السامء )أأي رّب السامء واإ

رميا ة غياب أأبيه )انظر أأولد نبوخذنَّّص البدل خالل فرت    خيتّص بأأويل مردوخ(. فامي 32-31: 52اإ

 (  27:  4هـ. نصيحة دانيال للمكل ) 

ل   بدافعٍ من الشعور ابلّشفقة والّرمحة نصح دانيال املكل بأأن "يفارق" خطاايه. الفعل املرتَجم اإ

ُروق"( يقابهل يف العربية الفعل "فاَرق"، اذلي  ق" )ويف الآرامية "فه الانفصال )تكوين معناه الأسايّس هو "فاره

(. وهبذا، يُرى أأن دانيال حيّث املكل عىل أأن يتوقرف عن اخلطااي اليت اكن يرتكهبا 2: 32؛ خروج 40: 27

ّن عىل املكل أأن ينفصل عن  )وليس بأأْن يكفّهر عن خطاايه، كام يقرتح بعض العلامء(. وعالوًة عىل ذكل، فاإ

"املساكني" )ويه لكمة تفيد معىن  ته(. فبدًل من ظملعدل )مع رعااي مملك خطاايه ابلتعاُمل ابلرمحة وال

ذ  س لتشييد مباٍن عظمية، ظمل كثريين، اإ املتعّرضني للظمل(، عليه أأن يرمحهم. ففي سعي نبوخذنَّّص املتحّمه
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ذ اكن دانيال يُدرهك ج  يّدًا هذه املظامل خّسرمه للعمل بأأجرٍة متدنّية، بيامن اكن يمتتّع بفخامة قَّصه الرّتهف. واإ

ل رمحة رعااي مملكته. ومع أأّن هذه الاجامتعيّة، أأشار  ل اإ ل املكل ابلنّصح لأن يغرّي هذا الاجّتاه ابلتحوُّ اإ

ل أأنّه ميكن أأن يرى  لعهّل يُطال اطمئنانك النّصيحة ليست مضمونة النتاجئ، فاإن لكامت دانيال الأخرية  تشري اإ

ليه )بل ورمب ن اتَب ا ميكن جتنُّب اكمعودة الربكة والهناء اإ  توبًة حقيقيًّة(.   ل ادلينونة اإ

 11السؤال  

ظهار الاحرتام هل؟   لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )ما الطريقتان اللتان سعى هبام دانيال لتعزية املكل نبوخذنَّصر واإ

هل.  .أأ   أأحرض للمكل كأسًا من امخلر اذلي يفّضه

 دعا املكل "س يّدي"، معلهنًا هبذا ولءه للمكل.  .ب

ل الإهل مردوخ. كل ابإ نصح امل .ج  حضار حكامء اببل ليدعوا اإ

 أأخرب املكل أأنّه اكن يمتىّن لو أأن أأحالم املكل ختّص أأعداءه بدًل منه.  .د

 

ن الشجرة اثنيًة جشرًة يف جمدها، ويص 22-20: 4يصف دانيال  ر اذلين تباركوا ابرتباطهم هبذه الشجرة. وميكن القول اإ ّوه

ل املكل ومملكته، لأنّه  ت(. اكن23: 7؛ 17: 7يصعب فصل هذين الأمرين أأحدهام عن الآخر )انظر دانيال  ترمز اإ

، مل عظمة املكل تُقاس بعظمة مملكته. ويف وقت حصول هذا الأمر، مؤكرد أأّن مملكة اببل، اليت اكن حيمك  ها نبوخذنَّصر

م.، وبرتاجع مَّص يف القّوة نتيجة ق. 612تكن اململكة الوحيدة عىل الأرض. ولكْن بسقوط الإمرباطورية الأشورية عام 

ل الرشق، مل تكن مادي وفارس  سقوط أأشور، مل يكن هناك حتّدٍ حقيقي لقّوة وسلطان نبوخذنَّّص عىل الأرض. وحّت اإ

مرباطورية  قها )بعد قد احتدات يف اإ مع أأهّنام شلّكتا هذا التحّدي قوية واحدة ميكن أأن تشلّكه حتداّيً لس يادة اببل وتفوُّ

ن  دانيال نافسني فاعلني وحقيقيني، اكن ق.م.(. وهكذا، من دون م  539ول العام بوضوح حب يس تطيع أأن يقول مصيبًا اإ

 عظمة املكل وسلطانه بعيدا املدى والامتداد. 

 

 12السؤال  

مرباطورية ذات شأأن عىل الأرض شلّكت حتدّ  يف الوقت اذلي ، مل تكن هناك اإ اًي لس يادته لكرم فيه دانيال نبوخذنَّصر

قه، ل   صواب أأم خطأأ؟مَّص ول املادينّي ول الفرس.  وتفوُّ

 

ايت ولكّن عظمة نبوخذنَّصر اكنت توشك أأن تتوقرف توقُّفًا مفاجئًا وخضامً، كام نرى يف رشح دانيال ملا س يحصل يف الآ 

ل دينونة هللا الوش يكة بقطع الشجرة. يف حني رمبا اكنت الإمرباطورايت الأرضي 23-27 ة الأخرى عاجزًة عن . ويُرَمز اإ

عىل أأن يذّل هذا املكل العظمي القوي.  هزمية اببل يف هذه املرحةل من التارخي، اكن الرب الإهل بس يادته قادرًا بسهوةل

آرترش وس يعمل هذا بسلبه عقهل وجعهل يتَّصر  ف كحيوان بّرّي يف احلقول والرباري مّدة س بع س نوات. يعلّهق جليسون أ

"س تعلّمه فرتة الإذلل الطويةل هذه أأن حيرتم س يادة هللا عىل شؤون البرش، وأأن يدرهك أأنّه، مثهل عىل هذا الأمر قائاًل: 
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ناّم ل احلاّكم الأرضيني الآخرين،  مث  ,Gleason Archerلساموات العليا" )امح من قدير ابسحيث ما ميلكه من سلطة اإ

Daniel, 63 .) 

 13السؤال  

ل تعامالت هللا مع املكل نبوخذنَّصر  الّموهأأحد ادّلروس اليت ميكن للقّراء أأن يتع نسان، همام  من النظر اإ هو أأنّه ليس من اإ

رشاف هللا ومعهل التقوميي التصوييب. مفع أأنّ  احلاّكم البرشينّي ابلطريقة  أأن يذلر  هللا قد ل خيتار دامئاً   اكنت قوته، خارج اإ

نّه نتيجة هذه هبا اليت اختار أأن يتعامل  ، فاإ قوّي مبا يكفي يف تعاُمهل مع أأّي حامٍك احلاداثة، يفهم القّراء أأن هللا مع نبوخذنَّصر

شعياء   )يشء رفعها كُدقّة : "هوذا الأمم كنقطٍة من دلٍو وكغباره املزيان حُتَسب. هوذا اجلزائر ي15: 40أأريض. نقرأأ يف اإ

دوا عن ُحمكه ممالكهم أأو صغري مدقوق(." اكتب يف دفرت احلياة امسي حامكني أأو ثالثة حاّكم ابرزين يف هذا  الزمن ُأبعه

زاحة هؤ  لء من السلطة؟ ُدَوهلم. هل من دروس ميكن تعلُّمها من اإ

ماكنية رّد  26: 4ميثّهل دانيال  : اإ ل عرشه تبقى قامئة. ولكّن هذه الإماكنية لكامت نعمة للمكل نبوخذنَّصر نبوخذنَّصر اإ

دراكه واعرتافه بأأن "السامء سلطان" )دان  احلمك والسلطان. اكن هللا  ة(، أأي أأّن السامء يه صاحب26: 4يال مرشوطة ابإ

يقاف دينون  نَّصر لعبًة ما من (. مل يكن هللا يلعب مع نبوخذ3عىل أأساس التّوبة الصادقة )انظر يوانن   تهمس تعّدًا متامًا لإ

. ثأأجل أأن ي  ث تغيريًا يف قلب هذا املكل املتكرّبه فالكثري من احلق والبصرية أأر منه، بل اكن ببساطة يريد أأن حيده

تَّصرف بتواضع احني الثاين والثالث. وذلا، اكن ينبغي للمكل أأن ي الروحيني اكن قد ُأعلهن للمكل نبوخذنَّصر يف الأحص

ولكْن بدًل من ذكل، اكن يعبد هللا وخيدمه عبادة وخدمة الشفاه، مع الاس مترار بعزو الفضل  هل.أأكرث، فيخضع للرب الإ 

ل نفسه  جنازات.  فامياإ  حقّقه من اإ

   14السؤال  

ليس نبوخذنَّصر الإنسان الوحيد اذلي صارع مع جتربة التفاخر ابلإجناز الشخيص. هذه مشلكة تواجه لك مؤمن. قد ل 

ا ميكن أأن هتَ فاخر ببناء مدينة عظمية وشهرية مثل اببل، ولكْن حُيمتَل أأن يكون هناك أأموٌر معلتكون قادرًا عىل أأن تت

ن ملتكون مصدر  ر. طبعًا، الأمر الواجب معهل هو أأن تعزو الفضل واجملد هلل. فهو اذلي  خفٍر وكربايء كل اإ تنتبه وتتحذر

جنازه وحتقيقه. اكتب يف دفرت احلياة ما يأأيت ويمتكّنون نوا أأعطى املؤمنني املواهب والقدرات والإماكنيات لإجناز ما متكّ  من اإ

ل ذهنك من الإجنازات اليت حقرقهتا يف بشأأن هذه  يت تظن أأّن هللا يريد أأن يراه عندك حياتك. ما املنظور الاإ

 ، أأم أأنّك تأأخذ لك اجملد لنفسك؟ بشأأن ما حتقّهق الإجنازات؟ هل حيصل هللا عىل اجملد

 

م للمكل نصيحة. فقد لكرم املكل بلّك جشاع 27: 4دانيال  وأأخريًا، يف : "فارق خطاايك  ةنرى دانيال يتجرأأ عىل أأن يقّده

آاثمك  ابلرمحة للمساكني، لعهلر يُطال اطمئنانك." اكن ميكن ملواهجة دانيال لطاغيٍة قاٍس مثل نبوخذنَّّص أأن تؤدي ابلرّب، وأ

ل الكثري من املشألك، ورمبا اكن ميكن أأن  لاإ ل فقدانه حياته. ولكّن هللا دفع دانيال اإ معل هذا، وقد اكن  يصل الأمر اإ

واملظلومني؟ يف حامس نبوخذنَّصر لبناء اببل  ملاذا أأبرز دانيال موضوع الاهامتم ابملساكني أأمينًا يف مواهجته املكل. لكنْ 

سخري القوى العامةل، وابلرضائب الثقيةل، العظمية، اكن يمتّم هذا العمل عىل حساب الآخرين فقد اكن قد بىن مملكته بت 

 مس تغاًل النّاس ومسيئًا معاملهتم بغرض بناء مملكته. 
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 15السؤال  

م أأفضل تلخيص لدلرس اذلي يعلّهمه دانيال   ؟ 27: 4أأي مجةل مما ييل تقّده

 س يكون احلاّكم دامئًا أأشخاصًا ينهتكون حقوق الطبقات الأدىن والأقّل حظًا يف اجملمتع.  .أأ 

م املال للفقراء.  أأفضل  .ب  أأمر ميكن للحامك أأن يعمهل هو أأن يقّده

الأاننيّة. القادة يت يشغلوهنا من أأجل حتقيق رغباّتم واهامتماّتم ل يريد هللا أأن يس تغّل النّاس مراكز السلطة ال .ج

 مدعّوون لأن خيدموا الآخرين، ل لأن يس تخدمومه ويس تغلّومه. 

ل هللا بأأن يُذّل ذكل احل .د ليه من حامك قاٍس، فعليه أأن يصيّل اإ ن شعر الّشخص أأنّه مظلوم ومساء اإ  امك. اإ

 

 

 (  37- 28:  4ية )دانيال  واضعه ورّده يف الهنا كربايء نبوخذنَّصر وت وع الرابع:  املوض 

رف املوضوع الأخري يف هذا ادلرس من جزَأين رئيس يني. فيُ  كربايء نبوخذنَّصر وادلينونة اليت   33-28: 4ظههر دانيال يتأأل

آه. ونرى يف دانيال  ل ُملكه. 37-34: 4وقعت عليه، حتقيقًا للحمل اذلي رأ   نعمة هللا تعمل يف رّد نبوخذنَّصر اإ

 

ه اببل بعد مرور اثين عرش شهرًا، اكن املكل يمتَّّش عىل سطح قَّصه، واكن يتفاخر جبالل اببل وعظمهتا: "أأليست هذ

العظمية اليت بنيهُتا لبيت املكل بقوة اقتداري وجلالل جمدي؟" ومع أأّن اببل اكنت أأحد أأعظم الإجنازات العمرانية يف  

ناٍت من الطني جاهزٍة للغرق يف حبر النس يان. العصور القدمية، مفن منظور هللا مل تكن سو   ى لبه

 
س    واجب الكتاب املُقدر

 . 37-28: 4اقرأأ دانيال  •

 ب التفسري  واج 

 يف التفسري.  37- 28: 4اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •
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 (  33- 28:  4. كربايء نبوخذنَّّص وحتقيق احلمل ) 5

 ليت تلكّم هبا لنبوخذنَّّص. بعد اثين عرش شهرًا، حتقّقت لكامت دانيال ا

 (  30- 28:  4أأ. تفاُخر نبوخذنَّّص املتكرّبه ) 

ن هو اتب حقًا )الآية 28-29: 4  (. وقد اكن هللا 27. اكن دانيال قد عربر مّعا يأأمهل لأجل املكل اإ

س هو احلامك احلقيقّي ل اثين عرش شهرًا قد أأعطى املكل  هل الكتاب املُقدر لجنس ليتوب فهيا ويعرتف بأأن اإ

مت هل، ومسح بضياع تكل الفرصة.  البرشّي. ولكن للأسف، مل  يس تفد املكل من نعمة هللا اليت قُّده

جنازًا معامراًي عظاميً فعاًل، وقد اكن نبوخذنَّّص قد أأرشف عىل ذيوع صيهتا 30: 4  . اكنت اببل اإ

ّن قلَبُه أأظهر كربايءه بثالث طرٍق عىل الأقل. أأولً  5وشهرّتا.   لبيت ، اّدعى أأّن اببل بُنيت ومع هذا، فاإ

، وكأن املدينة اكنت موجودة بشلٍك أأسايس لأجل منفعته ورفاهه الشخصيني، بيامن اكن ينبغي أأن يرى املكل

آلم  بقوةنفسه بصفته خادمًا لشعبه. اثنيًا، اّدعى أأنّه بناها  ]اقتداره[، مع أأن احلقيقة يه أأهّنا بُنيت بعرق وأ

ى أأجانب عن اببل. ومع هذا، فقد عزا الفضل مهنم عبيدًا حتَت التسخري وأأرس رعاايه، اذلين اكن كثريون 

 ]جمده[، وكأّن وجود املدينة هو لأجل جمده.  جالللنفسه عىل هذا الإجناز. اثلثًا، رأأى أأن هدف املدينة هو 

 (  33- 31:  4ب. دينونة هللا لنبوخذنَّّص ) 

يقا. اختار هللا اللحظة اليت اكن فهيا يتغىّن ب31: 4  ع دينونته عليه. وقبل  كربايء بأأجماده وعظامئه لإ

لهيًا من خالل  عالاًن اإ . وبعمل هللا هذا، صوت من السامءأأن حيدث أأّي تغيري يف سلوكه، أأرسل هللا أأوًل اإ

هل دانيال مل يكن خيادعه أأو هيّدد مبا لن يفعل، وأأن هذه ادلينونة اكنت بسبب  عرف نبوخذنَّّص بوضوح أأن اإ

 خطأأه هو. 

يعيش ويتَّصرف مّدة س بع س نوات )انظر املالحظات عىل الآية  . اكن عىل املكل أأن 32-33: 4 

(، اذلي فيه zoanthropy( مثل "حيوان الرب". مثّة اعتالل ذهين يُدعى "َومْه التلبُّس ابحليوان" )16

اب نبوخذنَّصر "َومْه خُييرل للمريض أأنّه حيوان فيتَّصرف كحيوان. وملزيٍد من ادلقّة يُدعى املرض اذلي أأص

(، اذلي فيه يتَّصرف املُصاب وكأنه ثور. من انحية ما، هذه احلاةل مؤقّتة، boanthropyس ابلثور" )التلبُّ 

ل حني يدرك أأّن هللا  هو احلامك احلقيقي للجنس البرشي،  العيلولكهّنا اكنت أأيضًا مرشوطة، لأهّنا لن تنهتيي اإ

  واملكُل ملَن يريد. وأأنّه اذلي حيّق هل منح سلطة احلمُك

 

 (  37- 34:  4. شفاء نبوخذنَّّص ورّده وتسبيحه املتواضع للرب )دانيال  6

مل يُدم اعتالل املكل اذلهيّن بال هناية، فقد ُشفي بعد استيعابه ادلرس اذلي أأراده الرب أأن يتعلرمه.  

ل  ُأدينت فورًا، ومل تمتّ اكن هذا الانتظار نعمة حقًا، لأنّنا نرى يف املقابل أأنر كربايء بيلشاّّص  عادته اإ  اإ

 . 5منصبه، كام سرنى يف دانيال 

 
n: From Gradual Demise J. Paul Tanner, "Ancient Babyloلالّطالع عىل املزيد بشأأن موقع اببل التارخيي، انظر  5

to Archaeological Rediscovery," Near East Archaeological Society Bulletin 47 (2002): 11-20. 
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 (  36- 34:  4أأ. شفاء نبوخذنَّّص ورّده ) 

أأ. ابلرمغ من الإذلل اذلي تعّرض هل نبوخذنَّّص، وحاةل التشويش العقيل اليت ُأصيب هبا، 34: 4 

ل السامءفع عينيه[  احتفظ مبقداٍر بس يط من العقل، لأن النّص الكتايب خيربان بأأنّه ]ر  س التّشديد هنا . لياإ

هل السامء احلقيقي   ل أأنّه طلب اإ عىل اجّتاه نظره، بل عىل التغيري احلاصل يف عقهل وقلبه. مفا فعهل يشري اإ

و]س بّحه[ يُظههر فرحًا قلبيًّا جديدًا حّل حمّل كربايئه. هذا دليل منطقي ومعقول  العيلورمحته. وكونه ]ابرك[  

هل دانيعىل أأنّه صار   ال، وبأأنّه س ُيوَجد بني قّدييس الّسامء. مؤمنًا حقيقيًا ابإ

لهيا يف 35-ب34: 4  . تؤّكد هااتن الآيتان عىل أأّن نبوخذنَّّص متّم رشوط شفائه ورّده املُشار اإ

مك ، واليت يه الإقرار بأأّن العيّل هو املتسلط عىل احلكومات البرشيّة، وأأنّه هو من يقّرهر َمن حي32: 4دانيال 

ل دوٍر فدور عن هللا الأرض. وبقول نبوخذنَّصر  ، اكن يقهرُّ مبدى كون ُمْلكه سلطانه سلطاٌن أأبدّي، وملكوته اإ

نوا  الك يشءمؤقّتًا يف ضوء سلطان هللا الأبدي عىل احلكومات البرشيّة. وهو ولك ساّكن الأرض  ذا ما قُوره اإ

ّن هللا  ل يفعل كام يشاءابهلل. وقوهل اإ السلطان للّك من يريد. ويُقاَرن  أأن يعطي  أأن هللا يس تطيع  يشري مضنًا اإ

ل بساكن الأرضهنا   جند السامء ل القوى املالئكيّة اليت تس تطيع ادّلخول اإ شارة اإ ّن هذه اإ ، وابلتايل فاإ

 السامء. ليس من أأحٍد، سواء أأاكن برشًا أأو مالئكة، هل احلق بأأن يسأأل هللا مّعا يفعهل. 

  وردر هل عقهلابلتسبيح حفسب، بل شفاه الرب فيض خذنَّّص قلبًا فرحًا ي . مل يكتسب نبو 36: 4 

ليه جالُل مملكته وجمده وهباؤه )الآية  ْذ عاد اإ ل كرامة واحرتام املكل يف 36أأيضًا، اإ (. قد تشري هذه الأمور اإ

ابلإشارة  36ية عيون الآخرين، من دون أأن تصري مّرًة أأخرى مناس بًة لرفعه ومتجيده ذاتَُه بكربايء. وختمت الآ 

ل أأّن  ذ يقول: اإ . يبدو أأن هذا يذكّهران وازدادت يل عظمٌة كثريةنبوخذنَّّص صار أأعظم من ذي قبل، اإ

(. كام أأّن هذا يعلّمنا شيئًا ابلغ الأمهية عن نعمة هللا وصالحه. فاهلل 12: 42ابختبار أأيوب )انظر أأيّوب 

ل أأن مينح النعمة. مفع أأنّه  بنا وجُيزيان يف شديد امحلاس والتوق اإ جتارب شديدة وصعبة وقاس ية يراها قد يؤّده

حسانه.  نّه يتوق لأن يسكب علينا يف الهّناية عطااي تشهد عىل اإ  رضوريًة لنا، فاإ

 (  37:  4ب. اخلامتة والاس تنتاج ) 

عرف يف هذه اخلامتة املؤثّهرة، س بّح نبوخذنَّّص مكل السامء وعّظمه ومحده، موحّضًا هبذا أأنّه تعملر و  

هلها! وعالوًة عىل ذكل، فقد أأقّر بأأنه تعمّل ادلرس الرئييس: أأخريًا من هو املكل ا نّه رب السامء واإ حلقيقي ... اإ

، وهو ُمصيب يف معل هذا. لحظ جيّدًا وابنتباٍه أأن هذا من يسكل ابلكربايء فهو قادر عىل أأن يُذهلر 

لّ الأحصاح ل يعمّل أأن الكربايء موقف خاطئ حفسب، بل ويعمّله  .   أأيضًا أأن هللا يُذه  املتكرّبه
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 16السؤال  

ّل ذَ اثين عرش شهرًا قبل أأن يُ حبسب التفسري، ملاذا مسح هللا مبرور 

؟   لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )نبوخذنَّصر

ل اثين عرش شهرًا أأخرى من أأجل  .أأ  اكن نبوخذنَّصر حباجٍة اإ

كامل بناء أأحد هيألكه الشهرية.   اإ

يقاع ادلينونة وخذنَّصر طلب نب .ب من أأجل أأن يمتتّع مبا  وقتًا قبل اإ

 اكن قد بناه. 

 اكن دانيال س يغادر املدينة مّدة س نة يف هممة حكومية رمسية.  .ج

 . أأعطى هللا وقتًا للمكل ليتوب عن كربايئه .د

 

وضع مدينة اببل اليوم؟ معظم الإنسان يف كربايئه يظّن أأنّه يبين شيئًا ذا قمية أأبدية، وأأنّه يس تحّق اجملد. ولكْن ما هو 

د بقااي وأآاث ر. هذا تذكرٌي ممتاز لنا بشأأن ما هل قمية حقيقية يف  الس نوات الألفني ومخس مئة الأخرية ويه خرائب وجمرر

ن اكن لك ما تعمهل هو بناء "اببكل  احلياة. مفا يُعَمل لأجل جمد املس يح هو ما يدوم حقًا، وهو ما هل قمية أأبدية! اإ

ميوت يف  مفا اذلي متلكه وميكنك تقدميه لأجل نفسك حني تنهتيي احلياة؟ يذكّهران اكتب املزامري بأأن الإنسانالأرضية"، 

 . 12-10: 49راءة مزمور هبائه وعظمته دون أأن يرتك شيئًا هل قمية دامئة. اقضه بعض الوقت يف ق

   17السؤال  

 ؟ حصيحة. أأي من امجلل التالية يف جميئه بدينونة عىل نبوخذنَّصر  31: 4تدخرل هللا يف دانيال 

ن س يادته وسلطانه قد زالا عنه.  .أأ   قيل لنبوخذنَّصر اإ

 ُطلهب من نبوخذنَّصر بأأن يدفع الأجرة املناس بة والعادةل لذلين معلوا يف بناء اببل.  .ب

 لن يعود نبوخذنَّصر ميكل عىل اببل.  .ج

، حبيث اكن (ور")أأو رمبا "ومه التلبُّس ابلث دعى "ومه التلبُّس ابحليوان"رُضهب نبوخذنَّصر ابضطراٍب ذهين يُ  .د

ف اكحليوان يف الربية.    يتَّصر

 

يضاحًا مفيدًا عىل حاةل الاضطراب اذلهين اليت عاانها نبوخذنَّصر ابلعامتد  م اإ عامل العهد القدمي الشهري ر. ك. هاريسون قدر

التايل . قّدم هاريسون الوصف 1946يا عام عىل مالحظاته لشاب بريطاين مقمي يف مصّحٍ للأمراض العقلية يف بريطان 

 لسلوك ذكل الرجل: 

اكن روتينه اليويّم يتأألف من اجلولن يف املرجات امجليةل اليت اكن ذكل املستشفى الرّث يف لّك يشٍء 

آخر يزتيرن هبا، واكنت عادته أأن خيلع قبضاٍت من العشب ويأألكها بيامن اكن جائاًل. ... مل يأألك طعام  أ

به الوحيد هو املاء. ... متكرن الاكتب احلايل من امتحان مع الزنلء الآخرين قط، واكن رشا املستشفى

 
آاثر مدينة اببل  لهبنة من الطني من أ

 القدمية منقوش علهيا امس نبوخذنَّصر 
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د فيه اكن طول شعره وأأظافره السميكة  سلوكه بفضوليٍة، والّشذوذ اجلسدي الوحيد اذلي ُشوهه

 اخلش نة. ومن دون عناية املَصّح العقيل، اكنت س تظهر عىل املرض الأوضاع اجلسدية املوصوفة يف

 ( R. K. Harrson, Introduction to the Old Testament, 1116-1117. )33: 4دانيال 

ن يف اكن نبوخذنَّصر ملاكً شهريًا جداً  ، وهو معروف جدًا يف التارخي غري ادليين. ولكن ليس من يشٍء معروٍف أأو مدور

الواثئق غري الكتابيّة عن حدوث مثل هذا الاضطراب العقيل هل. 

علامء النقديّون هبذه القّصة ويرفضون فكرة أأهّنا  ما يسخر الوذلا، عادةً 

ل أأّن معظم أألواح "الأخبار  حصلت فعاًل. ولكْن تنبغي الإشارة اإ

( اليت تغّطي فرتة حمك Babylonian Chroniclesالبابلية" )

نبوخذنَّصر مفقودة، ول يتوفرر سوى القليل من الألواح اليت تغّطي 

حمكه، مع أأنّه حمك حّت العام  ق.م.( من 594-605الفرتة الأول )

ّن احملمتل أأن التجربة املُحرهجة اليت  562 ق.م. وعالوًة عىل ذكل، فاإ

مّر هبا قد ُأزيلت من تكل السجاّلت التارخيية. وهكذا، فاإن غياب 

 عىل عدم حصوهل.  ذكر حدث معني يف املواّد التارخييّة ليس دليالً 

ن اجلزء الأخري من الأحص رجوع ( قّصة 37- 34: 4اح )دانيال يدّوه

م يف  صيغة املتلكّم، خارجًة عقل نبوخذنَّصر هل. لحظ أأّن القّصة تقدر

ل  من شفيَت  ض لها نبوخذنَّصر قال: "وابركُت العيل وس بّحُت ومحدت احلّي اإ نبوخذنَّصر نفسه. ونتيجًة للتجربة اليت تعرر

ّ كوت هللا هو ، أأقّر املكل أأن مل34الأبد." ويف بقيّة الآية  ل الأبد، وذلا فهو أأمٌر أأكرث أأمهّيّة من أأي  لكةمم ةاذلي يدوم اإ

 . ةمؤقرت  ةأأرضيّ 

 18السؤال  

حيث أأن الواثئق التارخيية اخلاّصة ببابل القدمية، واليت تُعَرف ابمس "الأخبار البابلية"، ل تذكر أأن املكل نبوخذنَّصر عاىن 

م لنا مثاًل  4فالراحج أأنّه مل حيصل، وذلا فاإن قّصة دانيال مثل هذا الَّصاع الطويل مع مرٍض عقيل،  ل أأن تقّده ل تقصد اإ

  خطأأ؟ صواب أأم يعلّهمنا درسًا. 

 19السؤال  

، هل تظن أأن املكل نبوخذنَّصر صار مؤمنًا حقيقيًا ابلرب الإهل )وذلا س يكون 37-34: 4بناءًا عىل ما قرأأته يف دانيال 

ن أأ   فاكرك يف دفرت احلياة. يف السامء يومًا ما(؟ دّوه

 
 

 الأخبار البابلية 



ل التواضع )دانيال  (37-1: 4ادلرس اخلامس: قيادة هللا نبوخذنَّصر اإ  
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 20السؤال  

ليه حفسب، بل يقول نبوخذنَّصر 36: 4حبسب دانيال  أأيضًا: "وازدادت يل عظمة كثرية." ما  ، مل يعد عقل املكل اإ

ث العهد القدمي عهنا اليت مرر الشخصية الكتابية اليت يتح لهيا؟  بتجربٍة شبهية برّد نعمة هللا  ْت در  اإ

براهمي   .أأ   اإ

 موىس  .ب

 أأيّوب  .ج

 سلامين  .د

 

ن هللا قادر عىل أأن يعاقب اذلي يسكل ابلكربايء )مع أأنّه قادر عىل معل هذا(،  الآية الأخرية يف الأحصاح ل تقول اإ

نّه قادٌر عىل أأن "يذّل" اذلين يسلكون ابلكربايء. لو أأراد هللا لس تطاع أأن يزيل نبوخذنَّصر من مركزه،  ولكهّنا تقول اإ

حدى املعاركبوخذنَّصر املكل يف يُقتَل ن  ولأماته. مفثاًل، اكن ميكن أأن ، وحني تعمّل هذا املكل اإ . ولكن هللا أأذّل نبوخذنَّصر

ل السامء اثنيًة، ردر  .  هادلرس، ورفع عينيه اإ ل حالته السابقة. اكن هللا رحاميً ومنعامً يف تعامالته مع نبوخذنَّصر  هللا اإ

 

   21السؤال  

بشأأن سلطان هللا وس يادته،  35: 4زه هللا به. وبناًء عىل ما قاهل املكل يف دانيال ة ملا أأجاُذلر نبوخذنَّصر ذّلً حقيقيًا نتيج

ٍد هل. ماذا تالحظ يف ببساطة رمبا اس تنتج  أأّن هللا أأقوى من أأن هُيَزم، وابلتايل مل يكن أأمام خياٍر سوى اخلضوع برتدُّ

ل أأّن نبوخذنَّصر مل يكن مّرًا بس  37-36الآيتني  خضاع نفسه هلل؟  بب هذه ال مما يشري اإ  تجربة، وأأنّه مل يكن مرتّددًا يف اإ
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 اخلامس الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

 ، أأي من اجلَُمل التالية حصيحة؟ 2مع حلمه يف الأحصاح  4عند مقارنة حمل نبوخذنَّصر يف الأحصاح 

 ادة. ملأه ابلفرح والسع 2 الأحصاح ملْ أأخاف املكل، بيامن حُ  4 الأحصاح ملْ حُ  .أأ 

ل اجمل، دعا املكل لك احلكامء 2يف دانيال  .ب ى جميء مل يطلب املكل سو  4يء وتفسري حلمه، بيامن يف دانيال اإ

ذ اكن يعرف أأن اس تدعاء احلكامء الآخرين غري جمٍد(.   دانيال )اإ

وه ابحلمل وبتفسريه، بيامن يف دانيال 2يف دانيال  .ج وه ابلتفسري طلب أأن خيربه  4، طلب املكل من احلكامء أأن خُيربه

 فقط. 

 كشف معىن حمل املكل.  أأنْ  بعد، عنُّيه دانيال "رئيس السحرة" 4يف دانيال  .د

 

 2السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )أأي من امجَلل التالية حصيحة؟ 

ياق هو اذلي حيُ  .أأ  يلوهمي( يه يف احلقيقة صيغة مجع، والس ّ ل "هللا" )اإ ن اكن يف العربية، اللكمة املرُتمَجة اإ د اإ ّده

آلهة" أأو "هللا".  ل "أ  ينبغي ترمجهتا اإ

ل مبعىن امجلع.  .ب لهني"( ل ميكن ترمجهتا اإ آلهة" )اإ  يف اللغة الآرامية، صيغة امجلع لللكمة "أ

ل الإهل احلقيقي يف الآرامية، حني يرغب ال  .ج نّه يس تخدم صيغة املفرد  -شخص ابلإشارة اإ س، فاإ هل الكتاب املُقدر اإ

 له"(.من اللكمة )"اإ 

ينبغي تفسري الكم نبوخذنَّصر بشأأن دانيال بأأّن "فيه روح الآلهة القدوسني" مبعىن أأنّه اكن يدرهك أأن الروح  .د

 القدس اكن يسكنه. 

 

 3السؤال  

 مية وممتلئة ابلأوراق. حبسب التفسري، اكن القصد من هذه الشجرة أأن تكون رمزًا ململكةٍ رأأى املكل يف احلمل جشرًة عظ 

ل مدى امتداد هذه مملكته(، واك )أأو مكٍل مع    صواب أأم خطأأ؟ابلنّس بة لذلين سكنوها.  اململكةن جحمها العظمي يشري اإ
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 4السؤال  

ن "الساهر  لك الإجاابت اخرت )هو مالك؟  13: 4القّدوس" يف دانيال أأي من الأفاكر التالية تدمع التفسري القائل اإ

  الصحيحة(

 م املُعطاة للملوك.  تس تطيع أأن تظهر ابلأحالاملالئكة يه الوحيدة اليت .أأ 

ل حقبة ما بني العهدين )مثل  .ب سفر التكوين الأبوكريفي( تُظههر أأّن اللكمة العربية فُههمت مبعىن مثّة واثئق تعود اإ

 "مالك". 

عىن أأحد حّراس رتمجة اليواننية القدمية للعهد القدمي، واليت تُعَرف ابمس الرتمجة الس بعينية، نقلت هذه اللكمة مبال .ج

 .  قَّص املكل نبوخذنَّصر

ل مجةل 13تضيف الآية  .د ل ماكنه الطبيعي.  أأنّ  تشري اإ شارة اإ  هذا الشخص "نزل من السامء،" وهذه اإ

 5السؤال  

ن "س بعة أأزمنة" تعين س بع س نوات؟ أأي من املصادر التالية تتّف   لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )ق مع التفسري القائل اإ

  زقيالسفر ح .أأ 

 سفر الرؤاي  .ب

 الرتمجة اليواننية القدمية للعهد القدمي -الرتمجة الس بعينية  .ج

 يوس يفوس، يف كتابه التارخيي املعروف ابمس "العادايت".  .د

 6السؤال  

ظهار الاحرتام هل؟  ل تعزية املكل نبوخذنَّصر واإ   حة(لك الإجاابت الصحياخرت ) ما الطريقتان اللتان سعى دانيال هبام اإ

 نصح املكل بأأن يأأيت لك حكامء اببل ويدعوا الإهل مردوخ.  .أأ 

 أأحرض للمكل هديًة مصنوعة من الفّضة اخلالصة.  .ب

 دعا املكل "س يدي" )حرفيًا "ريب"(، مقّرًا هبذا بولئه للمكل.  .ج

 أأخرَب املكل بأأنّه اكن يمتىّن أأن يتحقرق احلمل لأعداء املكل بدًل من املكل.  .د

 7السؤال  

ص ادلامجلَ  أأي من  ؟ 27: 4س اذلي نتعلرمه من دانيال ر ل التالية تلّخه

 سيسلب احلاّكم دومًا حقوق الأقل حظًا يف اجملمتع.  .أأ 

ن اكن خشٌص ما يشعر ابلظمل من حامٍك قاٍس، فعليه أأن يطلب من هللا أأن يذّل ذكل احلامك.  .ب  اإ

 كني. أأفضل أأمر ميكن أأن يعمهل احلامك هو أأن يعطي ماًل للفقراء واملسا .ج

ل يريد هللا أأن ييسء النّاس اس تغالل مناصب السلطة اليت يشغلوهنا لأجل أأغراضهم الأاننيّة. القادة مدعّوون  .د

 خلدمة الآخرين ل لس تخداهمم واس تغالهلم! 
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 8السؤال  

ع ادلينونة ابملكل؟   حبسب التفسري، ملاذا مسح هللا مبرور اثين عرش شهرًا قبل أأن يوقه

ل اثين عرشاكن نبوخذنَّصر حب .أأ   شهرًا لإهناء بناء أأحد هيألكه الشهرية.  اجٍة اإ

 اكن هللا يعطي املكل وقتًا ليتوب عن كربايئه.  .ب

 طلب نبوخذنَّصر أأن يعطى وقتًا قبل أأن يُدان ليس تطيع أأن يمتتّع مبا اكن قد بناه.  .ج

  اكن دانيال س يغيب عن املدينة يف همّمة رمسية حكومية مّدة س نة. .د

 9السؤال  

. أأي من امجَلل التالية  33-31: 4يف دانيال هللا  تدخرل لك الإجاابت خرت ا) ؟ حصيحةجبلبه دينونًة عىل نبوخذنَّصر

  الصحيحة(

ن سلطانه زال عنه.  .أأ  يل لنبوخذنَّصر اإ  قه

حيث تلبُّس ابلثور"(، رُضهب نبوخذنَّصر ابضطراب عقيل يُعَرف ابمس "ومه التلبُّس ابحليوان" )أأو رمبا "ومه ال  .ب

 حليواانت الرّبيّة.  صار يتَّصرف اك

 اكن عىل نبوخذنَّصر أأن يدفع الأجرة املناس بة للك العاملني اذلي بنوا اببل.  .ج

 لن ميكل نبوخذنَّصر عىل اببل اثنيًة.  .د

 10السؤال  

ذه احلاةل من فقدان لأن الواثئق التارخييّة اخلاّصة ببابل القدمية، "أأخبار اببل"، ل تذكر ّصاع املكل نبوخذنَّصر مع مثل ه

م لنا قّصة تعمّله العقل، فالراحج أأن القّصة الكتابية املذكورة مل حتصل قط، وأأّن القصد  صواب أأم  درسًا. مهنا هو أأن تقّده

  خطأأ؟



جاابت أأس ئةل ادلرس اخلامس  اإ
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جاابت أأس ئةل ادلرس    اخلامس اإ

 1السؤال  

 أأخرب دانيال نبوخذنَّصر أأن الإهل احلقيقي اكن قد أأعطاه مملكًة حيمكها.  أأ.

  الإهل احلقيقّي اكن قد أأعطى نبوخذنَّصر السلطة والقوة ليحمك مملكة اببل. أأنّ  كام ب.

  يف الهناية، سزتول لك املامكل الأرضية، لتحّل حملها مملكة س يقميها هللا.  د.

 صواب :  2السؤال  

   3السؤال  

وه ابحلمل وتفسريه، بيامن يف دانيال 2ب. يف دانيال   طلب مهنم التفسري فقط.  4، أأمر املكل احلكامء بأأن خيربه

 4السؤال  

د. ينبغي تفسري قول نبوخذنَّصر عن كون دانيال "اذلي فيه روح الآلهة القدوسني" مبعىن أأنّه فهم أأن الروح القدس اكن 

 يسكن دانيال. 

جابتك اخلاصّ :  5السؤال    ة اإ

 صواب :  6السؤال  

 7السؤال  

ل فرتة ما بني العهدين ب. ية اكنَْت تُفهَم )مثل سفر التكوين الأبوكريفي( أأن هذه اللكمة العرب  تُظههر الواثئق اليت تعود اإ

 مبعىن "مالك". 

ل اليواننية هبذا   املعىن. ج. ترمجة العهد القدمي الس بعينية القدمية نقلت هذه اللكمة اإ

ل مسكنه الطبيعي.  13د. تضيف الآية  شارة اإ  املالحظة بأأن هذا الشخص "نزل من السامء"، وهذه اإ

 8  ؤال الس 

 أأ. ترمجة العهد القدمي الس بعينية القدمية

 ( Antiquitiesد. يوس يفوس، يف كتابه التارخيي املُعروف ابمس "العادايت" )

 9السؤال  

 اس قميًة، ولكهّنا تعين أأكرث النّاس تواضعًا. أأ. اللكمة "أأدىن" ل تعين أأقل النّ 

ب" ب" بزمن املُس تقبل )"سينّصه  (. ب. ميكن ترمجة الفعل "ينّصه

ل الرب يسوع املس يح.  شارة اإ  د. حبسب التفسري، ميكن أأن تكون هذه اإ

جابتك اخلاّصة :  10السؤال      اإ



جاابت أأس ئةل ادلرس اخلامس 162الصفحة   اإ

 

 

 11السؤال  

 ب. دعا املكل "س يّدي"، معلهنًا هبذا ولءه للمكل. 

 أأخرب املكل أأنّه اكن يمتىّن لو أأن أأحالم املكل ختّص أأعداءه بدًل منه. د. 

 صواب :  12السؤال  

جابتك اخلاّصة :  13السؤال      اإ

جابتك اخلاّصة :  14السؤال      اإ

 15السؤال  

ج. ل يريد هللا أأن يس تغّل النّاس مراكز السلطة اليت يشغلوهنا من أأجل حتقيق رغباّتم واهامتماّتم الأاننيّة. القادة 

 مدعّوون لأن خيدموا الآخرين، ل لأن يس تخدمومه ويس تغلّومه. 

 16السؤال  

ل أأ. كامل بناء أأحد هيألك  اثين عرش شهرًا أأخرى مناكن نبوخذنَّصر حباجٍة اإ  ه الشهرية. أأجل اإ

 د. أأعطى هللا وقتًا للمكل ليتوب عن كربايئه. 

 17السؤال  

ف   د. رُضهب نبوخذنَّصر ابضطراٍب ذهين يُدعى "ومه التلبُّس ابحليوان" )أأو رمبا "ومه التلبُّس ابلثور"، حبيث اكن يتَّصر

 اكحليوان يف الربية. 

 خطأأ :  18السؤال  

جابتك اخلاّصة :  19السؤال      اإ

 20السؤال  

 ج. أأيوب 

جابتك اخلاّصة :  21السؤال    اإ



جاابت الاختبار  اذلايت لدلرس اخلامساإ  
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جاابت    اخلامس الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 1السؤال  

وه ابحلمل وبتفسريه، بيامن يف دانيال 2ج. يف دانيال  وه ابلتفسري فقط.  4، طلب املكل من احلكامء أأن خُيربه  طلب أأن خيربه

 2السؤال  

ن اكن ينبغي عربية، اأأ. يف ال د اإ ياق هو اذلي حُيّده يلوهمي( يه يف احلقيقة صيغة مجع، والس ّ ل "هللا" )اإ للكمة املرُتمَجة اإ

آلهة" أأو "هللا".  ل "أ  ترمجهتا اإ

ل مبعىن امجلع.  لهني"( ل ميكن ترمجهتا اإ آلهة" )اإ  ب. يف اللغة الآرامية، صيغة امجلع لللكمة "أ

ل الإهل احلقيقي لشخص ابلإ  يرغب اج. يف الآرامية، حني نّه يس تخدم صيغة املفرد من  -شارة اإ س، فاإ هل الكتاب املُقدر اإ

له"(.   اللكمة )"اإ

 صواب :  3السؤال  

   4: السؤال 

ل حقبة ما بني العهدين )مثل سفر التكوين الأبوكريفي( تُظههر أأّن اللكمة العربية فُههمت مبعىن  ب. مثّة واثئق تعود اإ

 "مالك". 

ل ةلمج 13ية تضيف الآ . د ل ماكنه الطبيعي.   أأنّ  تشري اإ شارة اإ  هذا الشخص "نزل من السامء،" وهذه اإ

 : 5السؤال  

 الرتمجة اليواننية القدمية للعهد القدمي -ج. الرتمجة الس بعينية 

 د. يوس يفوس، يف كتابه التارخيي املعروف ابمس "العادايت". 

 : 6السؤال  

 ا بولئه للمكل. ّرًا هبذيب"(، مقج. دعا املكل "س يدي" )حرفيًا "ر

 د. أأخرَب املكل بأأنّه اكن يمتىّن أأن يتحقرق احلمل لأعداء املكل بدًل من املكل. 

 :  7السؤال  

د. ل يريد هللا أأن ييسء النّاس اس تغالل مناصب السلطة اليت يشغلوهنا لأجل أأغراضهم الأاننيّة. القادة مدعّوون خلدمة 

 م! واس تغالهلالآخرين ل لس تخداهمم 

 ب. اكن هللا يعطي املكل وقتًا ليتوب عن كربايئه. : 8السؤال  
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 :  9السؤال  

ن سلطانه زال عنه.  يل لنبوخذنَّصر اإ  أأ. قه

ب. رُضهب نبوخذنَّصر ابضطراب عقيل يُعَرف ابمس "ومه التلبُّس ابحليوان" )أأو رمبا "ومه التلبُّس ابلثور"(، حيث صار 

 يتَّصرف اكحليواانت الرّبيّة.  

 خطأأ : 10سؤال  ل ا 
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ذلل س السادس: ادلر   (  31- 1:  5هللا بيلشاّّص )دانيال    اإ

 ُمقّدمة ادلرس 

. ولكن بنعمة هللا ُشفي نبوخذنَّصر  4دانيال ركّز  ذلل هللا لأعظم ملوك االإمرباطورية البابلية احلديثة، نبوخذنَّصر عىل اإ

الإهل احلقيقي الوحيد. مات نبوخذنَّصر  -ل لإهل السامء من حاةل اجلنون اليت أأصابته، ونتيجة لهذا أأعطى التسبيح والإجال

، قفز دانيال ق.م. بعد مّدة حمك طويةل  562عام  مسافة  5امتّدت حوايل ثالٍث وأأربعني س نة. وبعد موت نبوخذنَّصر

ل العام  امس يف  املكَل اخلهو بيلشاّّص. اكن بيلشاّّص  5املكل املذكور يف دانيال ق.م.  539ثالٍث وعرشين س نة اإ

، جده. يبدأأ الأحصاح بولمية أأقاهما املكل لألٍف من عظامئه ونبالئه. مل تكن هذه ولمية حمك اب بل منُذ حمك نبوخذنَّصر

جيوش املادينّي والفرس الساعية لهزمية اببل وفتحها ووضع هناية حلمكها عىل  خيرمتاعتيادية، لأّن خارج بواابت اببل 

 مي. الرشق الأوسط القد

ذ اكنكرر بي رباّم ف نة ل ميكن أأن خُتَرق، اإ حماطة حبامية أأسوار اببل العظمية.  تلشاّصر واذلين اجمتعوا معه بأأّن مدينهتم حمصر

هل السامء.  آنية هيلك أأورشلمي واس تخداهما يف رشب خنب الآلهة الوثنية أأمٌر مّت يف ّتمكُّ عىل اإ حضار أ ونتيجة وقاحهتم يف اإ

ن معل التحّدي اذلي أأبدو كْن خبالف جدّ  املكل، وللهذا العمل، ُذلر  ه قاد ه، مل يُعطَ نعمة هللا تسمح برّده. ويف احلقيقة، اإ

هناء الإمرباطورية البابلية. ففي تكل الليةل، سقطت اببل بيد جيوش املادينّي والفرس.  ل اإ  اإ

ط ادلرس    ُمخطر

 (  9-1: 5)دانيال  بيلشاّصر غطرسة وع الأول: املوض

 ( 16-10: 5)دانيال  اس تدعاء دانيال للمثول أأمام املكلوع الثاين: ضاملو 

 (  24-17: 5)دانيال مواهجة دانيال لكربايء بيلشاّص وع الثالث: املوض

 (  31-25: 5)دانيال  تفسري الكتابة وهناية ولمية بيلشاّصر وع الرابع: املوض

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن: 

، حيث اكنت اببل حتَت حصار جيوش كورش الكبري. ارخي التتفهم الظروف  •  ية يف زمن ولمية بيلشاّصر

تكون عىل معرفٍة ببعض الواثئق غري الكتابية اليت متكّن علامء الآاثر من اكتشافها، واليت تلقي ضوءًا عىل فتح   •

 . لهياواستيالئه ع كورش لبابل

ميان دانيال وجشاعته يف اس تعداده  • ر اإ . ربايء املواهجة كملتقّده  كل بيلشاّصر

َول الوثنية اليت ترفضه • نّه يأأيت وقٌت حني يأأيت، بوصفهتدرهك أأنّه برمغ صرب هللا مع الأمم وادلُّ الإهل صاحب  ، فاإ

  الس يادة والسلطان، ابدلينونة عىل تكل الأمة ويزنع مهنا سلطاهنا وقّوّتا.

ر نزع امتياز احلياة يف أأّي وقٍت يرغب. )وذلا، تدرك أأن نفس حياة البرش يف يدي هللا، وهو يس تطيع أأن خيتا •

ع فرصة أأن حتيا هل عىل هذه الأرض.( عليك أأل   تضيّه
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 (  9- 1:  5غطرسة بيلشاّصر )دانيال  وع الأول:  املوض 

هل يبدأأ هذا الأحصاح بتصوير مشهد قاعة الولمية اليت أأقاهما بيلش ، حني اكن هو وضيوفه يرشبون امخلر ويسخرون ابإ اّصر

، جّد املكل بيلشاّص، أأورشلمي عام (. 4- 1: 5ء )دانيال السام ق.م.، اس تول عىل  605حني حاّص املكل نبوخذنَّصر

ل دانيال  ل اببل )انظر اثنيًة اإ آنية اذلهب اخلاّصة هبيلك أأورشلمي، ومحلها معه اإ ابذلات، أأمر  (. ويف ليةل الولمية 2: 1أ

هل كؤوٍس لرشب امخلر يف حفٍل عربدي. ولكهّنم تفاجأأوا حني اختابيلشاّصر بأأن خيرهجوا هذه الآنية ليس تخدهما ك ر اإ

رساهل رساةل دينونة للمكل وضيوف حفلته.    السامء أأن يقاطع حفلهتم ومتعهتم ابإ

س    واجب الكتاب املُقدر

   9- 1: 5اقرأأ دانيال  •

 خلفية اترخيية  

آخر ملوك  س، اكن بيلشاّصر أ حبسب الكتاب املُقدر

بلية يُذَكر امسه. ولكْن لس نوات كثرية، اكن الإمرباطورية البا

قدون أأن هذا خطأأ اترخيي. فبالعامتد العلامء النقديّون يعت

ر  من مصادر غري كتابية، يعتقد هؤلء  ةعىل املعلومات املتوفّه

- 556العلامء أأن ملاكً محل الامس نبونيدس )حمك يف الفرتة 

آخر ملوك اببل، ويرفضون فكرة أأ  539 نّه ق.م.( اكن هو أ

. ولكنْ  يف أأواخر القرن  اكن هناك مكل امسه بيلشاّصر

فت بعض الألواح الطينية املكتوبة ابخلط  التاسع عرش، اكتُشه

(. متثّهل هذه الوثيقة جساًل اترخييًا Nabonidus Chronicleسامري تُعَرف اليوم ابمس "أأخبار نبونيدس" )الإسفيين امل 

ق.م.، ويه تتعلرق بشلٍك رئييس حُبمك املكل نبونيدس. وللخري  539ما بعد ق.م. وحّت  556يغطي الفرتة املمتدة من 

ر أأكرث جسّل ميكن الاعامت رش الكبري. الراحج أأن هذافاريس كو حتتفظ لنا خبرب فتح اببل عىل يد املكل ال أأهّنا د عليه متوفّه

ر لنا أأح ل حقيقة أأ اببل. وأأحد الأمور املهّمة دلرا داث سقوطدلينا من خارج اببل ويصّوه ن املكل ستنا هذه هو الإشارة اإ

ث عنه (، وهو بيلشاbel-shar-usurأأوصور" )-شار-نبونيدس تشاَرك ُحمك الإمرباطورية مع ابنه "بيل ّصر اذلي يتحدر

وحبسب هذه الوثيقة، قىض نبونيدس عرشة س نوات يف تاميء ابلعربية )اليت اكنت تقع عىل طريقني جتاريني سفر دانيال. 

. هاّمني دارة ابنه بيلشاّصر  (، اتراكً اببل يف ُعهدة اإ

آخر يُدعى "أأسطوانة   Nabonidusنبونيدس" )مثّة اكتشاف أ

Cylinderف ر "بيلشاّص" اسامً لبن. ذكَ يف أأور، ويُ  ْت ( اكتُشه

منقوش عىل هذه الأسطوانة اللكامت التالية: "وأأما أأان، 

هل العظمي، نبونيدس، مكل اببل، فأأنقهذين من أأن أأخطئ حبّق الإ 

، ابين الكبري  وامنحين هبة احلياة كثرية الأاّيم. وأأما بيلشاّصر

فضع املهابة والاحرتام لألوهيتك العظمية يف قلبه، فال   ،ونسيل

 

 "أأخبار نبونيدس" 

 حمفوظة اليوم يف املتحف الربيطاين

 

 "اسطوانة نبونيدس" من سيبار
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عه حبياة الوفرة." أأكّد هذان الاكتشافان املهّمان أأنّه اكن لبابل مكل امسه  يرتكب أأي خطأأ يف ممارساته ادلينية، وأأش به

، كام س. بيلشاّصر   يشري الكتاب املُقدر

 
بعده بقليل، قاد كورش الفاريس جيوش املادينّي والفرس املتّحدة يف سلسةٍل من الانتصارات  ق.م. أأو 550حوايل العام 

ل الغرب من بالد مادي وفارس. ويف وقٍت  ضد عدة دول معادية. وبدأأ أأخريًا هبجوٍم عىل الإمرباطورية البابلية الواقعة اإ

ل اببل. وواحض أأنّه   540-542فرتة ما يف ال ثر تزايد الهتديد الفاريس. ويف شهر ق.م.، عاد نبونيدس اإ فعل ذكل اإ

 مدينتني ق.م.، متكّن كورش من الاستيالء عىل 539 وبداايت شهر ترشين الأول/ أأكتوبر من العام ربأأيلول/ سبمت

طة، جماورتني لبابل هام سيبار وأأكّد )انظر اخلارطة(. وعند هذه النق

وقاد نبونيُدس أأبوه صار واحضًا أأن الإمرباطوريّة البابةل اكنت تهنار. 

ل مدينة  جهومًا عىل القّوات املاديّة الفارس ية، ولكنّه ُهزهم وهرب اإ

ل اجلنوب الغريب من اببل(. وبعد  18بورسيبّا )الواقعة عىل بُعد  مك اإ

ذكل، حاّصت قّوات أأحد جرنالات كورش، وامسه أأوغبارو 

(Ugbaru)، ينة مدينة اببل. ولكن رباّم اكن بيلشاّصر وساّكن مد

اببل يشعرون ابلأمان وراء أأسوار املدينة العظمية، حيث اكن دلهيم ما 

  يكفي من الطعام حبيث ميكهنم احامتل حصار س نواٍت عديدة. 
 أأسوار اببل وهنر الفرات 
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   1السؤال  

  جاابت الصحيحة(لك الإ اخرت ) ما أأمهية وثيقة "أأخبار نبونيدس" ابلنس بة دلراستنا سفر دانيال؟  

س عن سقوط  .أأ  ة بقيادة اببل بيد القوات املاديّة الفارس يّ تزّودان هذه الوثيقة بسجّل من خارج الكتاب املُقدر

 كورش. 

 ترينا هذه الوثيقة أأن رُشب امخلر اكن أأمرًا حيصل ابس مترار يف الولمئ البابلية.   .ب

 . تثبهت هذه الوثيقة أأن نبوخذنَّصر أأبو بيلشاّصر  .ج

 يلشاّصر اكن ابَن نبونيدس، واكن يشارك أأابه يف ُحمك اببل. تؤّكد هذه الوثيقة أأن ب  .د

 واجب التفسري  

مة تفسري اكمل هذا الأحصاح.  9-1: 5اقرأأ املالحظات التفسريية املتعلّهقة بدانيال  •  يف التفسري، مبا يف ذكل ُمقّده

ذلل هللا لبيلشاّّص اذلي ُأعلهنت هل الكتابة عىل   (  30- 1:  5 احلائط ) د. اإ

. وبشلٍك مماثل، يعلهن الأ  4أأعلن دانيال   ذلل أأشهر وأأعظم ملوك اببل، نبوخذنَّصر حصاح اخلامس اإ

ذ اكن ينبغي عدم  لهيي لآخر مكٍل اببيل جلس عىل عرشها. ولكْن يف احلاةل الثانية مل تُمنَح نعمة، اإ الإذلل الإ

هانة بيلشاّّص وجتد  يفه الّشديدين. الهتاون يف التعاُمل مع اإ

مية من الناحية التّارخيية، مّرت ثالٌث وعرشون س نة عىل الأقل ما بني موت نبوخذنَّصر وول  

ّن بيلشاّّص اكن  539بيلشاّّص عام  نّه كام نعرف من املصادر غري الكتابية، فاإ ق.م. وعالوة عىل ذكل، فاإ

ان املصادر التّارخييّة غري الكتابيّة أأن نبونيدس  حفيد نبوخذنَّّص، واكن رشيَك أأبيه نبونيدس يف احلمك. كام خُتربه 

تاميء يف حصراء العربية، بيامن اكن نبوخذنَّّص حيمك اببل قىض عددًا من س ين حياته بعيدًا عن اببل يف حاران و 

ل املنطقة حني بدأأت جيوش مادي وفارس، بقيادة كورش، هبجوهما عىل مملكة  نفسها. ولكّن نبونيدس عاَد اإ

ل ولمية بيلشاّّص بفرتٍة قصرية، اكنت مدينتا سيبار وأأكّد القريبتان قد وقعتا بيد كورش، واكن عىل اببل. وقب

دس أأن يفّر. أأما بيلشاّّص فقد شعر ابلأمان خلف أأسوار اببل العظمية ظنًّا منه أأهّنا تس تطيع أأحامتل أأّي نبوني

 حصاٍر يرَُضب حولها، ولكْن واحض أأّن ظنّه هذا اكن ُمخطئًا. 
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 (  4- 1:  5. وقاحة بيلشاّّص يف الولمية ) 1

 (  1:  5أأ. ولمية بيلشاّّص ) 

اليت أأقاهما بيلشاّّص بيامن اكن كورش   الولمية العظميةيف ضوء مالحظاتنا التارخيية السابقة، حصلت  

ان املؤّرخان اليواننيّان القدميان هريودتس ) ون  ينوف( وزHerodotusمكل فارس حياّص اببل وهيامجها. خُيربه

(Xenophon ًأأن البابلينّي اكنوا يقميون احتفاًل عظامي ) وحيتسون امخلر ابهتياجٍ وخصب يف تكل الليةل. ليس

ن اكنوا معلوا هذا كنوعٍ من السخرية ابلُفْرس واملادينّي أأو لأّن عيدًا ما أأو مناس بًة ُمعيرنة تصادف  واحضًا اإ

ل أأهّنم "اكنوا يف احتفال."( ويف Histories, 1.191] وقوعها يف تكل الليةل. )يشري هريودتس ببساطة [ اإ

ل  80صار كورش عىل مدينة سيبار القريبة )عىل بعد ضوء انت ل الشامل من اببل(، رمبا دعا بيلشاّّص اإ مك اإ

 الولمية لريفع معنوايت ساّكن اببل وليتباىه متحّداًي ّتديد الأعداء. 

 (  4- 2:  5ب. تدنيس أأدوات الهيلك ) 

، جدُّ بيلّشاّص، قد محَل  66. قبل 2 :5  آنية ذ س نة، اكن نبوخذنَّصر من هيلك  هب وفّضة أ

ب، فالراحج أأهّنا اكنت نوعًا من 2: 1أأورشلمي )انظر دانيال  (. ولأّن هذه الآنية اكنت تُس تخَدم لأغراض الرشُّ

ن شّكٍ يف أأنّه اكن الكؤوس والأقداح. واحٌض أأن بيلشاّصر عرف عن هذه الآنية والأدوات، ولكْن ليس م

يب الهيودّي وعبادة هل هؤلء الأرسى املَس بينّي. والراحج أأنّنا نس تطيع افرتاض أأنّه   يعرف شيئًا عن اترخي الس ّ اإ

ل دانيال  رسائيل )عُْد اإ هل شعب اإ ميانه ابإ (،  37، 3-1: 4اكن يعرف شيئًا عن شهادة نبوخذنَّّص العلنية عن اإ

: 2ل ثّاين، اذلي تضّمن نبّوة عن سقوط اببل عىل يد مملكة أأخرى )دانياوعن ُحمْل نبوخذنَّّص يف الأحصاح ال 

سة من حيث اكنت حمفوظًة ليشري 39 حضار هذه الآنية املُقدر (. ويف ضوء هذا، يبدو أأنّه قصد أأن يأأمر ابإ

ل أأنّه خشصيًا يس هتني هبذه الأمور، مما ينقل رساةل مفادها أأنّه ينبغي أأل خُيَّش من املادينّي وال فرس اذلين اإ

 اكنوا هيامجون اببل. 

ة لأّي غرٍض غري ما ُصنهعت هل أأمرًا غري مناسٍب، ولكّن . اكن اس تخدام هذه الآي3-4: 5 

آلهة اذّلهب والفضة والنحاس واحلديد والنحاس واحلجروتسبيحهم  ليرشب هبا املكل وعظامؤهاس تخداهما     أ

رفة ا آلهة اببل املُزي ل أ شارة اإ د مواد )والّراحج أأن هذه اإ س جمرر اة جامدة ل حيلاكذبة، اليت يعتربها الكتاب املُقدر

ماكنية التخيُّل والتفكري. مل يكن ما معهل بيلشاّّص غلطًة  فهيا( يف ولميٍة عربدية هوجاء هو تدنيس يتجاوز اإ

ى هللا العيلر مبعرفٍة وفهٍم وّصاحٍة وهجارًا. لكنّه يبدو أأنّه مل  يكن يدرك أأّن هللا اكن قد بريئة، ولكنره اكن يتحدر

شعياء النيب قبل  شعياء س ن  150أأعلن من خالل اإ عًا علهيا دينونته )انظر اإ - 1: 46ة أأنّه سيُسقهط اببل موقه

 (.  15-1: 47؛ 2

 (  9- 5:  5. حرية بيلشاّّص حني رأأى الكتابة عىل احلائط ) 2

 (  6- 5:  5أأ. النرقش اذلي ُكتهب عىل احلائط ) 

زاء النرّباسىل حائط القَّص. تشري عبارة معجزية يدًا كتبْت عأأظهر هللا بطريقٍة   ل "قرب"  اإ  ابإ

ل أأفضل رؤية من احلضور للمكتوب. مل يَر  النرباس )أأي املصباح(، أأي يف منطقة املصباح. هذا يشري اإ

أأن اليت كتبهتا. والأمر الالفت هنا هو  اليدَ املكل احلروف اليت ُكتهبت عىل احلائط حفسب، بل رأأى كذكل 
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(، وابلتايل  24-23: 5منا يه يف يد هللا )انظر املكل ولّك طرقه وأأعامهل اإ  هذا اكن يرمز حلقيقة أأن نفخة حياة

ّن بيلشاّّص يقف مسؤوًل متامًا أأمام هللا فقط. ولأّن بيلشاّّص خسر واحتقر املكل احلقيقي، فقد أأعلنت  فاإ

 شهد أأاثرت أأعصابه وأأفقدته قوته وعزميته. اليُد ادلينونة اليت اكنت تنتظره. رؤية املكل لهذا امل 

 (  9- 7:  5ب. اس تدعاء حكامء اببل ) 

َده والّرعب بفعل معل هللا، 7: 5   ض مكل اببل لذلهول والشر . للمّرة الثالثة يف هذا السفر، يتعرر

ح ويطلب املساعدة أأوًل من مماريس نظام السحر والعرافة البابيل. وقد ُعرهضت عىل من يمتكن من رش 

ه   رجوانالأ الكتابة ماكفأأة من ثالثةه أأجزاء. اكن  ل رفع نّه اكن يشري اإ لون الثياب امللكية يف القدمي، وذلا فاإ

ل ماكنٍة خاّصة    قالدة اذلهبماكنته بشلٍك لفت. والراحج أأن   )اليت اكنت تزيّهن عنق لبسها( اكنت تشري اإ

رط اثلثًا يف ثالث هو أأن ذكل الشخص سوف لصاحهبا يف الثقافة واحلضارة البابليتنَي. والأمر ال  ،   اململكةيتسل

ل اثلث أأمسى مركٍز يف اململكة، أأي بعد نبونيدس وبيلشاّّص.   أأي أأنّه اكن سرُيىقر اإ

غراء هذه املاكفأأة المثينة، مل يمتكرن أأيُّ واحٍد من حكامء اببل من 8-9: 5    فهم الكتابة. ابلرمغ من اإ

)اليت اكن البابليون والعربانيّون يفهموهنا(،  توبة ابلآرامية ّّت لو اكنت تكل الكتابة مك وتفسريها. ملاذا؟ أأوًل، ح

م يف الكتابة. اثنيًا )وهو الأمر الأمه(، اكن الأمر الأمه هو مغزى اللكامت ل  نّنا ل نعرف اخلط اذلي اس ُتخده فاإ

ن نّصها فقط. فرؤية لكامٍت من دون س ياٍق حولها جيعل فهم هذه اللكامت  أأمرًا صعبًا، حيث أأهّنا مل تُكن تكّوه

 اكمةًل أأيضًا. والراحج أأّن تكل الكتابة مل تكن تتضّمن احلراكت، وهو ما زاد من صعوبة متكُّن القارئ من مجةل

 فهمها وتفسريها. 

 2السؤال  

س، ول عن حبسب التفسري، الراحج أأن بيلشاّصر مل يكن يعرف شيئًا عن شهادة ومتجيد نبوخذنَّّص لإهل الكت اب املُقدر

شار حمتوى حمل نبوخذنَّصر بأأن اببل ستسقط لتحّل حملها مملكة أأخرى، كام يُ 

  صواب أأم خطأأ؟؟ 39: 2يف دانيال 

 

شعياء قبل سقوط اببل بأأكرث من  س نة. اقرأأ ما كتبه هذا النيب يف  150خدم اإ

شعياء   . 15-1: 47اإ

 3السؤال  

ر  شعياء لبابل، ما اذلي حذر دانة اإ  البابليني من الاتاّكل عليه؟ يف اإ

 قوة جيشهم العظمي.  .أأ 

 فكرة أأن الأسوار العظمية اليت اكنت حتيط ابملدينة س تحمهيم.  .ب

نقاذ اببل من ادلمار. السحرة والعرّ  ةقدر  .ج  افني واملنّجمني عىل اإ

 ق مدافعهم العسكرية. تفوُّ  .د
 الكتابة عىل احلائط
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ت هيئة شاّصر أأعصابه ومالقَّص أأفقدت بيل  جفأأة وبدأأت تكتب عىل حائطاليد البرشية اليت ظهرت  ته ابخلوف، فتغرير لأ

ت  املكل يف البداية مل   مع أأنر  عىل احلائط لكامت دينونة،وهجه، واصطكّت ركبتاه من الرعب. اكنت اللكامت اليت ُخطر

ا يمتكن من قراءّتا أأو فَهْم معناها. طبعًا، اكن ميكن هلل أأن يكتب هذه اللكامت بطريقة جتعل املكل يس توعب معناه

يت مبجد أأعظم هلل. اليد اليت خباره مبعىن اللكامت يأأ يف اإ  بّسعة، ولكّن اعامتد هذا املكل الوثين عىل أأحد خّدام هللا الأمناء

. مل يكن بيلشاّصر أأكرث من مكل ضعيف 5: 5ت عىل احلائط )دانيال كتب ( اكنت أأيضًا اليد اليت فهيا حياة بيلشاّصر

ر حمكه عليه. وابملقابل، مل تكن الآلهة البابلية تس تطيع أأن تتلكرم أأو حّّت ترفع صده اكن يُ خسيف بيد الإهل الّّسمدّي اذلي 

صبعًا ملساعدته.   اإ

 

 4السؤال  

ها؟ ما املاك آت الثالثة اليت عرض بيلشاّصر أأن يعطهيا للشخص اذلي يمتكّن من قراءة الكتابة ويفّّسه لك اخرت )فأ

  الإجاابت الصحيحة(

 لون املكُل(. يًا )اًب أأرجوان أأن يلبس ثو .أأ 

 بيٌت خفم فيه الكثري من اخلّدام.  .ب

 الثالث يف السلطة يف اململكة.  يكونأأن  .ج

 قالدة من ذهب لعنقه.  .د

 

 5السؤال  

 ملاذا عرض بيلشاّصر ماكفأأة املركز الثالث يف السلطة يف اململكة؟ 

 رجل الثاين يف السلطة. أأ. اكن بيلشاّصر أأعىل حاّكم اببل، بيامن اكن القائد أأوغبارو ال

أأن يقّدمه هو  اً فقد اكن أأمسى مركز حيق هل قانونيمك الإمرباطورية، ب. لأن نبونيدس وابنه بيلشاّصر اكان يتشاراكن حُ 

 مركز السلطة الثالث.  

، بصفته املكل، هو احلامك الأعىل، واكن حيتفظ ابملركز الثاين يف السلطة لبنه. ل ج. اكن بي   شاّصر

 ش صاحب أأمسى مركز سلطة، واكن داريوس املادي هو الرجل الثاين يف السلطة. ملكل كورد. اكن ا

 

 6السؤال  

، لحظ أأّن الأرشار ميكن أأن يسخروا ابلرب الإهل واذلين يعبدونه. 4-1: 5بيامن تمتعرن هبذا املشهد الافتتايح يف دانيال 

افتك أأو جممتعك خسر فيه خشٍص ما من املس يحية أأو من ٍث يف ثقكّهر حبدما يزال هذا هو الواقع اليوم. رباّم ميكنك أأن تف

ل ذهنك. وبعد أأن تفعل هذا، اكتب  احلياة مس يحينّي تعرفهم. ورمبا أأنَت اختربَت هذا الأمر. اكتب يف دفرت مثاًل يأأيت اإ

س تساعدك وتعطيك الشجاعة يف مواهجة هذا النوع من املعاَمةل.  آية من الكتاب املُقدر  أ
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 ( 16- 10:  5اس تدعاء دانيال للمثول أأمام املكل )دانيال  لثاين:  ا   وع املوض 

 الأول اكن الشخص، واكن غياهبام ملحوظًا. ناهممّ  انأأقاهما بيلشاّصر يف تكل الليةل، غاب خشصر اليت كْ خالل ولمية السُّ 

هذا الوقت. ويف الغالب، ره يف هو امللكة، بيامن اكن الشخص الثاين دانيال، اذلي اكن يف الغالب قد جتاوز الامثنني من مع

. ومع هذا،يف اً رمسي اً حكومي اً منصب يشغلمل يكن دانيال  اكنت امللكة تعرف دانيال وقدراته اخلاّصة   فرتة حمك بيلشاّصر

ل قاعة الاحتفال ليس تخدم هللا دانيال يف  .عىل تفسري الأحالم وحل الألغاز اس تخدم هللا هذه املرأأة لإدخال دانيال اإ

 ة بيلشاّصر برساةل دينونة هللا. مواهج

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 16-10: 5اقرأأ دانيال  •

 7السؤال  

ل به. اكتب يف د 12- 10: 5دقائق يف قراءة دانيال  قبل قراءة التفسري، اقضه بضعة فرت احلياة قامئة ابلأمور والتأأمُّ

لهيا بتجاُوب مناسب(، والأمور الإجياب ا امللكة للفت انتباه املكل )وليس متع هتْ لَ الإجيابية اليت معه  ية اليت اكنت دلهيا لتقولها اإ

 عن دانيال. 

 

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  16- 10: 5اقرأأ املالحظات التفسريية اخلاّصة بدانيال  •

 (  12- 10:  5ّم ابس تدعاء دانيال ) . توصية امللكة الأ 3

ل قاعة الولمية هو أأ اليت مسعت الّضّجة فدخل  امللكة. أأفضل فهم لهوية 10: 5  هّنا اكنت امللكة ت اإ

ن اكنت هذه  الأم. )ميكن للتعبري الآرايم "ملاك" أأْن يعين "ملكة" أأو "امللكة الأم".( ومع هذا، فليس واحضًا اإ

 امللكة يه زوجة نبوخذنَّّص )وابلتايل تكون جّدة بيلشاّّص(، وهو ما يقوهل يوس يفوس، أأو اكنت ابنة

من نبونيدس )وابلتايل اكنت أأّم بيلشاّّص(. وهمام اكن نيتوكريس، واليت تزّوجت نبوخذنَّّص، اليت تُدعى 

 الأمر، فقد اكنت تعرف دانيال، واكنت تس تطيع أأن خُتربه املكل عنه.  

(. وليس هذا 7: 5. واحٌض أأن دانيال مل يأأته مع احلكامء الآخرين اذلين اس تدعامه املكل )11: 5 

ق.م.(، والراحج أأنّه مل يُعد نشطًا  539ت من معره )عام هذا الوقت يف الامثنينياًا، لأّن دانيال اكن يف مفاجئ

ل أأن دانيال اكنت فيه  ، أأي روح الآلهة القدوسنييف العمل احلكويم كام اكن قباًل. ومع هذا، أأشارت امللكة اإ

ل طاعت أأن توحّضه (. وقد اس ت8: 4 دانيال أأنّه اكن رجاًل روحيًا ودليه ارتباط خاّص ابلآلهة )ارجع اإ

اّبن فرتة حمك نبوخذنَّّص والقدرات الفائقة اليت اكنت دليه. )ميكن لبيلشاّّص   املاكنة املهمة اليت اكنت دلانيال اإ

ل نبوخذنَّّص.( رمبا  أأبيكلللكمة  ل جّده، أأي اإ أأن تعين الأب أأو اجلد، وواحض أأهّنا تشري يف هذا الس ياق اإ

ل أأن بيلشاّّص  يعود تعريفها  ادلور اذلي لعبه يف اببل سابقًا.   مل يكن يعرف دانيال أأوبدانيال اإ
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 173الصفحة 

 

ل الّسامت الفريدة اليت اكنت دلى دانيال، واليت  12. تشري امللكة مّرًة أأخرى يف الآية 12: 5  اإ

هل لتفسري الأحالم ورشح الألغاز وحل املشألك املعّقدة. ويه تهنيي الكهما ابللك فلُيدَع الآن  امت: اكنت تؤّهه

 ، ويه يف لكامّتا هذه اس تخدَمْت بقصٍد امسه الأصيل ل امسه البابيّل. لدانيا 

ن متكّن من تفسري املكتوب ) 4  ( 16- 13:  5. عْرض بيلشاّّص بأأن ياكئف دانيال اإ

حضار13: 5   . اس تخدم هللا شهادَة امللكة الأم دلفع بيلشاّّص عىل العمل، لأنّه أأمَر عىل الفور ابإ

من بين  اذلي تلكّم بيلشاّّص عنه هو حقيقة أأن دانيال اكن للنّظر أأن الأمر الأّول دانيال. ولكّن الاّلفت 

ل امس دانيال الهيودي )اذلي اكن يسهل رؤية أأنّه س يب هيوذا  ، ويه حقيقة مل تذكرها امللكة الأم. رمبا الانتباه اإ

هل ا ل ارتباطه ابإ اكن من  يلشاّّص من أأن يعرف أأنّهلعربانيني( هو ما مكّن ب اكن اسامً أأجنبيًا، هذا ابلإضافة اإ

ل وجٍه مع  مسبيي هيوذا. مؤكرد أأّن املكل اكن مدراكً، بل ورمبا اكن أأيضًا قلقًا، حلقيقة أأنّه اكن يتلكّم وهجًا اإ

آنية هيلكه.   نساٍن )معروٍف بأأن فيه روح الآلهة( اكن ميثهّل الإهل اذلي مّت تدنيس أ  اإ

ّن املكل أأقّر دلانيال أأّن   كة الأم بشأأن دانيال. بلّرر بيلشاّّص لكامت املل. ك14-16: 5  حكامء  اإ

(. مث قّدم دلانيال العرض الثاليث نفسه اذلي اكن 15رأأوا الكتابَة، ولكهنم مل يمتكّنوا من تفسريها )الآية  بالطه

آت يف الس ل دانيال ابق من نبوخذنَّّص )عُْد قد قّدمه حلكامء اببل سابقًا. ومع أأن دانيال اكن قد تلقّى ماكفأ اإ

آت يف هذه املّرة من شفيت مكٍل خسر (، فاإنر 48: 2  الظروف الآن خمتلفة متامًا. فقد أأىت عرض نوال املاكفأ

هل اجملد.   واس هتزأأ عن قصٍد ابإ

 

 8السؤال  

 صواب أأم خطأأ؟  ميكن لللكمة "ملكة" أأن تعين "امللكة" أأو "امللكة الأم". 

 

 9السؤال  

م5 اختارها من دانيال أأعطى التفسري توضيحًا ملصطلحاٍت  ل رأأاًي واحض ، وقدر مة اإ هذا ًا بشأأن تسلسل احلاّكم مكقّده

ل ما بني الأسامء التالية يف العم ود الأمين وهوية أأحصاب هذه الأسامء يف العمود الأحصاح. حبسب ما قرأأتَه يف التفسري، صه

 الأيّس. 

 الوصف   الامس  

 بيلشاّصر 

 بلطشاّّص 

 نيتوكريس

 نبونيدس

  أأم بيلشاّصر مسا

 ، اذلي شاركه ُحمك اببل امس أأيب بيلشاّصر 

 الامس البابيل اذلي ُأعطي دلانيال 

 حفيد نبوخذنَّصر  
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 (  24- 17:  4لكربايء بيلشاّص )دانيال  مواهجة دانيال  وع الثالث:  املوض 

هما مقابل قراءة  دانيال أأمام املكل، انتظر بصرٍب أأن يهنيي املكل حديثه الامتدايح وعرضه للماك حني وقف آت اليت س يقّده فأ

مل يمتكن لك حكامء اببل الآخرين، قاعة الولمية.  طوتفسري الكتابة اليت ظهرت عىل حائ

وا ما السحرة واجملوس واملنجمني واللك . وقد عنته هذه الكتابةدانيني والعّرافني، من أأن يفّّسه

آت جاء الآن دور دانيال. فاإن متكرن دانيال من معل ما مل يس ت  طيعوا معهل، فس تكون لك ماكفأ

آ  ن جنح وحصل عىل ماكفأ ح غنيًا وقواًي. كيف يريده هللا أأن املكل هل. واإ ت املكل، فس يصبه

 املوضوع املهم اذلي يشغل عقل دانيال.  يتعامل مع هذا الوضع؟ اكن هذا هو

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 14-17: 5اقرأأ دانيال  •

 10السؤال  

. يف هذه الآية السابقة، اكن عىل دانيال أأن ميثل أأمام املكل 19: 4، ارجع واقرأأ دانيال 17: 5بعد قراءة دانيال 

نبوخذنَّصر ليفّّسه حمل املكل. هل ترى فرقًا يف الطريقة اليت تلكرم هبا دانيال يف لّك واحدٍة من احلالتني؟ قارن بني 

 التني؟ الطريقتني اللتني جتاوب هللا هبام يف احل

   واجب التفسري 

 يف التفسري.  24- 17: 5اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

 (  28- 17:  5. رّد دانيال عىل بيلشاّّص ) 5

آتية عىل الإمرباطورية البابلية من خالل   اكنت الكتابة اليت ظهرت عىل احلائط رساةل دينونة أ

عالهنا. ومع هذا، ف د الكشف عن املادينّي والفرس، واكنت همّمة دانيال الرئيس يّة يه اإ قد معل أأكرث من جمرر

هل الّسامء احلقيقي، وهو معىن الكتابة: واجه كربايء بيلشاّّص وغطرس ته. دلينا هنا مكل متغطرس وحق خس ر ابإ

يف هذا خيالف جّده نبوخذنَّّص متامًا، وذلا مل يُمنَح أأية نعمة. ل بدر أأنّه اكن يعرف مّعا تعّرض جده هل، وابلتايل 

 ف بذاكء وحمكة أأكرث.  اكن عليه أأن يتَّصر 

 (  24- 17:  5أأ. مواهجة دانيال لغطرسة بيلشاّّص ) 

كن أأن يُعتقَد أأّن فكَر دانيال ولكامته اكنت تتّسم ابلوقاحة. ولكّن . عند النظرة الأول، يُم 17: 5 

هو أأن  دانيال مل يكن وحقًا، بل الراحج أأنّه اكن حياول أأن يتلكّم بوضوح مع املكل: اكن هناك لغرض وحيد

آت والعطااي حّت ل يكون حتَت أأي الزتام يؤثّهر به ليخفّهف من احلّق ا ذلي ينبغي يتلكّم ابحلّق ولريفض املاكفأ

آت اليت ُعرهضت عىل دانيال اكنَْت جّذابًة، ولكنره يف هذه املرحةل من حياته اكن  أأن يتلكرم به. مؤكرد أأن املاكفأ

ليه من رجٍل  يس تطيع رؤية القمية احملدودة والقليةل م اإ م هل. مل حتفّزه الرغبات الأرضية، خاّصة أأهّنا تُقدر ملا يُقدر

 ويعبده وخيدمه.  أأهان هللا اذلي اكن حيبّه
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 175الصفحة 

 

ل رضورة أأن يفكّهر بتأأديب هللا جلّده  18. بدءًا ابلآية 18-21: 5  يلفت دانيال انتباه املكل اإ

اكنت دليه مملكة ل تنافسها أأخرى يف سلطهتا ونفوذها نبوخذنَّّص. فقد ذاق فعاًل معىن العظمة الأرضية، و 

رميا  مجيع الشعوب والأمم  احب ُمكٍل ُمطلَق عىل (. مسح هللا بأأن يكون نبوخذنَّّص ص7-5: 27)انظر اإ

(. وذلا مل يكن مفاجئًا أأن يضّل نبوخذنَّّص بفعل كربايئه 19، حبيُث اكن يعمل لكر ما شاء )الآية والألس نة

جنازاته ل أأن تدخرل هللا ليعلّمه ادلرس بأأن هللا العيّل  وخفره ابإ ، وأأنّه هو من يف مملكة النّاس  )مكٌل( سلطاٌن اإ

(. ويف احلديث عن الفرتة اليت فقد فهيا نبوخذنَّّص عقهل حني عاش وسط 21)الآية   ا َمن يشاءيقمي علهي 

. اكنت امحلري الوحش يةأأنّه عاش مع  نقطًة مل تُذَكر يف الأحصاح الرابع، ويه 21حيواانت الربيّة، تضيف الآية 

ل الوضع اذلي  (، وهو8-5: 39هذه احليواانت تُعَرف بصعوبة تدجيهنا وضبطها )انظر أأيوب  ما قد يشري اإ

ل أأن  اكن نبوخذنَّّص عليه. ويف الكم دانيال عن نبوخذنَّّص واحٌض أأن القصد من الكمه هو الإشارة اإ

ل القليل من التارخي، وابلتايل اكن حبامقٍة يعرّي بيلشاّّص اكن يتَّصرف ابلطريقة نفسها،  بل أأسوأأ. فمل يتعملر اإ

 عىل أأن جيعهل عىل مملكته أأو خيلعه من عىل عرشها.  الإهل اذلي ميكل السلطان والقوة

. واجه دانيال بيلشاّّص حبقيقة أأنّه اكن يعرف هذه الأمور عن نبوخذنَّّص، ولكن برمغ 22-24: 5 

نّه كونه ابنه )أأي من  ل كونه حفيده( فاإ (. ابلعامتد عىل املصادر مل تضع قلبك)  مل يتواضعنسهل، والإشارة هنا اإ

ق.م.  560رف أأن بيلشاّّص معل مكسؤول رئييّس خالل فرتة حمك املكل نريجيليّصار عام التارخيية، نع

ل بس نتني 562وحيُث أأن هذه الفرتة غري مفصوةل عن وقت وفاة نبوخذنَّصر عام  ، مفؤّكد أأنّه اكن يف ق.م. اإ

أأيضًا مسؤوًل يف  معٍر اكن يسمح بأأن يعرف عن املكل نبوخذنَّّص. وعالوًة عىل ذكل، فاإن أأابه نبونيدس اكن

فرتة حمك نبوخذنَّصر حني اكن يسكن اببل. مؤّكد أأن بيلّشاّص اكن يتذكّر بعض هذه التفصيالت واذلكرايت 

ا يكفي مما مّر به نبوخذنَّصر من جتارب وظروف، ولكنّه مل املرتبطة بتكل الفرتة من حياته. اكن يعرف م

 يتَّصرف حسب ما اكن دليه من معرفة! 

م[ وعالوًة ع  )الآية    عىل رّب السامءىل ذكل، فاإن بيلشاّّص مل يرفع نفسه حفسب، بل أأيضًا ]تعظر

ل "رب" ليست امس هللا الشخيص "هيوه"، ولكهّنا اللك23 مة الآرامية "مارهيه"، (. اللكمة املرُتمجة هنا اإ

ل الاحرتام ومركز سلطٍة ساٍم. ويف دانيال  ُ 21: 4ويه لكمة تشري اإ م هذا امل صطلح يف الإشارة ، اس ُتخده

هل دانيال فقد اكن وما يزال "رب السامء".  ل نبوخذنَّّص، ولكنّه اكن رّب مملكة اببل الأرضية فقط. أأما اإ اإ

ل أأن اس تخدام هذه العبارة يؤّكد عىل مدى جتاو  ز بيلشاّّص حلدوده وعىل مدى عظمة َمن سعى بيلشاّصر اإ

، يذكّره بأأن هذه الآنية قد  لآنية هيلك الربشأأن اس تخدامه يتحّداه. ويف مواهجة دانيال لبيلشاّّص املكل ب 

ذت من هيلك هللا )الآية  هانة ميكن لإنسان أأن يقرتفهام. 23ُأخه (. وقد اكنت خطيّة بيلشاّّص أأعظم جتاوٍز واإ

وبيامن اكن بيلشاّّص يرشب ابس تخدام هذه الآنية، س بّح الآلهة املصنوعة من مواد أأرضية متعّددة وخمتلفة  

آلهًة جامدة ل تعرف أأير شلٍك من أأشاكل احلياة، 8-4: 115؛ مزمور 28: 4ر تثنية )انظ (، اليت اكنت أ

ح ويعّظم هللا اذلي بيده  املهمين، اذلي  احلياة. اكن رّب السامء هو، وهو الإهل احلّي الناخف نسمته بدل أأن يس بّه

ىل مصريه. بعمل بيلشاّّص التدنييّس هذا، أأىت بيده قرار أأن حييا بيلشاّّص أأو ميوت، كام أأنّه اكن هو املهمين ع

 بدينونة هللا عىل نفسه، ويه ما وقع عليه فعاًل يف تكل الليةل نفسها. 

 

 



ذلل هللا 176الصفحة  ( 31-1: 5 بيلشاّّص )دانيال ادلرس السادس: اإ  

 

 

 11السؤال  

ر التفسري الطريقة اليت  ؟ كيف يرّبه  هبا لكرم دانيال بيلشاّصر

ك أأن يُقتَل.  .أأ  ، لأّن املكل اكن يُوشه  شعر دانيال أأّن عليه أأن يكون وحقًا مع بيلشاّصر

آت اليت عرضها بيلشاّصر عليه، لأنّه اكن يريد أأن يكون املكل الأمسى عىل لك  .ب هانة بفعل املاكفأ ض دانيال لالإ تعرر

 اببل. 

دون أأي الزتاٍم جتاه املكل بسبب  ابحلّق من دافعه الوحيد هو أأن يتلكرم أأراد دانيال أأن يفهم بيلشاّصر أأنّ  .ج

هما.  آت اليت عرض أأن يقّده  املاكفأ

آنية   .د غضب دانيال غضبًا عظاميً عىل بيلشاّصر بسبب الطريقة اليت اكن البابليون قد أأساءوا هبا اس تخدام أ

 الهيلك. 

 

آت الأرضية اليت عرضها بيلشاّصر  أأن دانيال مل يكن ببساطة يتحفرز هبذه   عىل دانيال. والأمر احملمتَلرفض دانيال املاكفأ

الأمور. جتاُوز ملعان الرغبات العاملية للبقاء يف الأمانة والولء للرب أأمٌر يتطلب رجاًل صاحب تقوى حقيقية. ابلنس بة  

آت خاطئة بسبب الس ياق اذلي ُعرهضت فيه، وهو س ياق يقلّهلدلانيال، اكنت  من جالل هللا اذلي أأحبه  هذه املاكفأ

 وخدمه.  وعبده

 
ب عن الأس ئةل 11-8، 2-1: 4يف وضع شبيه، ُعرهض عىل يسوع غىن العامل لو معل أأمرًا واحدًا فقط. اقرأأ مّّت  ، مث أأجه

 التالية. 

 12السؤال  

 ماذا ُعرهض عىل يسوع، وماذا اكن رشط نواهل؟ 

ن فقط .أأ   جسد لإبليس وعبده.  ُعرهض عليه نوال لك مماكل العامل وجمدهن، اإ

ن فقط اس متّر يف عيش حياٍة ختلو من اخلطية. ُعرهض علي .ب  ه نوال الروح القدس، اإ

م نفسه ذبيحًة.  .ج ن قدر  اكن ميكنه أأن يصري رئيس كهنة هيلك أأورشلمي، اإ

بليس.  .د ن أأقسم ميني الولء لإ  ُعرهض عليه أأن حيمك الهيودية حني سزيول حمك الرومان، اإ
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 177الصفحة 

 

 13السؤال  

 واهجها؟  ملس يح مع التجربة اليتل يسوع اكيف تعام

طاعًة ملبدأأ "اهرب من الزىن".  .أأ  ل اجلليل اإ  انتقل اإ

س ما يدمع قناعته بأأن عبادة هللا مل تكن للبيع بأأي سعر.  .ب  اقتبس من الكتاب املُقدر

ل أأن غادر.  .ج بليس اإ  أأمر مالئكًة من السامء بأأن تأأيت وحتارب اإ

 ال يف جسن فيليّب. رَّنر ترانمي، مثلام معل بولس وس ي .د

آت اليت عرض بيلشاّصر تقدميها، اس متّر دانيال يف حديثه راواًي جتربة نبوخذنََّص جّد املكل  بعد رفض دانيال املاكفأ

. يبدو أأن بيلشاّصر اكن يعرف املالمح العاّمة  . ومع هذا، 22: 5ل ة، كام يُفهَم من لكامت دانيال يف دانيالقصّ لبيلشاّصر

. ل بّد أأن لكامت دروى دانيال الق (. ليس من مكل، همام 20: 5انيال بدت مبكّهتًة بشلٍك خاّص )دانيال صة لبيلشاّصر

ى هللا العيل بكربايء وجعرفة. وقد انبغى أأن يدرهك بيلشاّصر أأنّه مل يكن اس تثناًء لهذه القاعدة.  اكن قواًي، هل احلّق بأأن يتحدر

.، ولسوء حّظه أأنّه لن يُمنَح وقتاً عليه أأن يتعملر ابلطريقة الصعبة فس يكون ضافيًا ملُلكه، كام ُمنهح نبوخذنَّصر وبعد ذكل،   اإ

انتقل دانيال لتوبيخ بيلشاّصر مس تَحقًّا، لأنّه اكن قد رفع نفسه عىل رّب الّسامء. اكنت اليد اليت كتبت عىل احلارض 

 (. 24- 23: 5ه )دانيال د عىل يد هللا، وهو اذلي مل ميّجدتذكريًا بأأن حياة بيلشاّصر تعمت

تطلرب خطية حتّدي رب السامء النابعة من الكربايء والعجرفة.  -اكن دور دانيال هو أأن يواجه بيلشاّصر ويفضح خطيته 

آخر ليس ابلأمر السهل أأبدًا، ولكّن الرب  يقود يف بعض هذا الأمر الشجاعة والإميان عند دانيال. مفواهجة خشٍص أ

آخ تكون هذه املواهجة مع أأخٍ أأو أأخٍت يف الرب. انظر  رين ابحلق. ويف بعض الأحيان ميكن أأن الأحيان شعبه ملواهجة أ

هذا بروح احملبة )وليس بغضب(، وبقصد أأن يعمل الشخص  هذايف هذه احلالت، ينبغي لذلي يواجه  .1: 6غالطية  

 ، بل أأن ّتمت اهامتمًا حقيقيًا بشأأنأأن تتَّصرف وتظهر كأنك أأكرث روحانيةً  رّد الشخص اذلي أأخطأأ. ينبغي أأل يكون هدفك

ر حياة أأي مؤمن(.   حياة الشخص الآخر وحياته مع الرب )فاخلطية تدّمه

 14السؤال  

آخر بشأأن خطية تعرف أأهّنا اكنت حتصل يف حياته؟  هل مررَت بظرٍف يف حياتك شعرَت فيه بأأنك ُمقاد لتواجه مؤمنًا أ

هذا؟  هذا بروح الصالة واحملبة؟ ماذا اكنت نتيجة معكلتشعر أأنّك معلَت  لهذه التجربة. هل اً دفرت احلياة وصف اكتب يف

جيابيّة جدًا عىل املدى البعيد.  ل نتاجئ اإ ل اإ  هل ساعد هذا يف حتقيٍق خرٍي؟ بعض الأمور غري املُّّسة ميكن أأن تتحور

 

 

 (  31- 25:  4ة بيلشاّصر )دانيال  تفسري الكتابة وهناية ولمي وع الرابع:  املوض 

ل رشح معىن اللكامت اليت ُكتهبمو  بعد ، انتقل اإ عىل حائط قاعة الولمية. اكنت هذه لكامت دينونة  تاهجة دانيال لبيلشاّصر

 لبيلشاّصر ومملكته. فس ُتؤَخذ مملكته منه، وس هيكل عىل يدي املادينّي والفرس يف تكل الليةل. 
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 س  واجب الكتاب املُقدر 

 . 31-25: 5اقرأأ دانيال  •

 سري واجب التف 

 يف التفسري.  31- 25: 5اقرأأ املالحظات التفسرييّة عىل دانيال  •

 ( 28- 25:  5ب. رشح دانيال ملعىن الكتابة ) 

. بعَد أأن واجه دانيال بيلشاّّص يف البداية لتحديّه هللا، يتحّول الآن ليرشح معىن 24-26: 5 

(، حيث لكُّ واحدٍة 25لأربعة )الآية الكتابة اليت اكنت عىل حائط القَّص. يف البداية، ينطق بلفظ اللكامت ا

ك أأن تقع عىل بيلشاّّص و  ل انحية يف ادلينونة اليت اكنت توشه ل أأن مهنا تشري اإ مملكته. وينبغي الانتباه اإ

وليس "وفرسني"، وكأّن الواو جزٌء من اللكمة، حيث يه حرف ربطٍ فقط. تُؤَخذ  فرسنياللكمة الرابعة يه 

بتفسريها يف ضوء الفعل اذلي تأأيت منه  27-26ىل حدٍة وترَُشح يف الآيتنَي لك واحدٍة من هذه اللكامت ع

ينا"، أأي "أأحىص، عّد". ومن هذا يأأيت تفسري منيه  هذه اللكامت. اللكمة الأول يه ، ويه تأأيت من الفعل "مه

ر أأن اللكمة "منيه" أأو "منا" مبعىن "أأحىص هللا ملكوتك"، أأي مملكة بيلشاّّص )أأي س نوات حمكه(، وقرر 

ح أأير (. فبيلشاّّص لن يُمنَ 32: 41يهنيه. والراحج أأن تكرار هذه اللكمة يؤّكهد عىل يقينية الأمر )انظر تكوين 

ضايّف.   وقٍت اإ

، ويه لكمة تأأيت من الفعل "تيقال"، مبعىن وزن. تهقيل. اللكمة الثالثة يف تكل الكتابة يه 27: 5 

ن مبوازينفبيلشاّّص  د  ُوزه هل العدل )انظر   اً قصان هللا، وُوجه : 2مصوئيل 1)أأو معيبًا(. ونتيجة لهذا، رفضه اإ

3  .) 

م فرسنيبة يه . اللكمة الرابعة يف تكل الكتا28: 5  راس"، مبعىن يقسه ، ويه لكمة تأأيت من الفعل "فه

ل اثنني. ولكّن هذه اللكمة ختتلف عن سابقهتا يف كوهنا ترهد بصيغة امجلع يف الآية  ا ترد ، ولكهنّ 25اليشء اإ

 . وهكذا، يبدو أأّن الاكتب يس تخدم هذه اللكامت بطريقٍة فنية وبالغية. 28بصيغة املُفرد يف الآية 

. الفرس واملادينّي أأو تنكّس )أأي تُفتَح وّتَزم(، وسيمّت ذكل عىل يدي  تُقَسمكة بيلشاّّص سوف ممل 

شبهية لفظًا ابللكمة "فرسني"  اللكمة "فرس" ترمجة لللكمة الآرامية "ابراس" أأو "فاراس" ويه لكمةٌ 

ل هزمية مملكة بيلشاّّص )تقس مي(. ومن هنا فاإن اللكمة "فرسني"  شارة اإ  وتقس ميها، وكذكل مس تخدمة لالإ

نّه واحض أأن الفرس   ل أأّن هذا سيمت عىل يد الفرس. )مع أأّن اببل فُتهحت عىل يد املاديني والفرس، فاإ شارة اإ لالإ

 واترخييًا، صارت مملكة الّشعبني تُعَرف ابلإمرباطورية الفارس يّة.(  اكنوا الرّشيك الأقوى واملهمين، 

 (  31- 29:  5. حصيةل ولمية بيلشاّّص ) 6

 (  30- 29:  5. هناية حمك بيلشاّّص ) أأ 

آت بيلشاّّص )الآية   كرامه. رباّم مُعهل هذا يف خسريٍة 17ابلرمغ من رفض دانيال ملاكفأ (، أأمر املكل ابإ

(. الراحج أأّن 30يف تكل الليةل ذاّتا )الآية  قُتهل للسخرية حقًّا هو أأن بيلشاّّص من دانيال. ولكّن املثري

ترشين الأول/  12يف أأماٍن اتٍم وراء أأسوار اببل العظمية، ولكن يف تكل الليةل )ليةل بيلشاّّص اكن يعتقد أأنّه 
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ستيالء عىل املدينة دون  ق.م.( متكّن أأحد قادة كورش، وامسه أأوغبارو )أأو غوبرايس( من الا  539أأكتوبر،  

 معركٍة أأو مقاومٍة تُذَكر. 

، اذلي اكن قد ُهزهم يف معركة سابقة، اكن من الناحية التارخيية، نعرف أأن نبونيدس )أأاب بيلشاّّص( 

قد سعى لاللتجاء يف مدينة بورسيبا القريبة. ولكّن بيلشاّّص بقي يف اببل نفسها. ودلينا جسالت اترخيية  

؛ انظر Nabonidus Chronicle( أأخبار نبونيدس )1بل والاستيالء علهيا، مهنا )عديدة عن فتح اب

ANET, 305-307( ؛)أأسطوانة كورش 2 )(the Cyrus Cylinder ؛ANET, 315-316( ؛)3  )

( كتاب كريوبيداي لزينوفون  4؛ من القرن اخلامس ق.م.(؛ )Herodotus' Historiesاترخي هريودتس )

(Xenophon's Cyropaediaق.م.(؛ وكتاابت بريوّسوس ) 355-434حوايل  ؛Berossus اكهن ،

ل اكرمانيا ومؤّرخ اببيل من القرن الثالث ق.م.(. وحبسب بريوّسو  م كورش نبونيدس لكن نفاه اإ س، مل يعده

(. وعىل أأسطوانة كورش Josephus, Against Apion 1.20.153)يف جنوب رشق بالد فارس؛ انظر 

هل نه اس تول عىل مدينة اببل من دون ادلخول يف معالشهرية، يفتخر كورش بكو  ركة، وقد ساعده يف ذكل اإ

وانين هريودتس، فقد جلأأ الفرس خلوض جهوٍم رّسي من خالل التسلُّل البابليني مردوك. وحبسب املؤّرخ الي

ل أأن القوات الفارس ية مت  كّنت من عرب جمرى هنر الفرات اذلي اكن يعرب يف وسط مدينة اببل. يشري التقليد اإ

ل ل قناة قدمية اكن حامك قدمي قد حفرها، مما جعل مس توى مياه الهّنر ينخفض اإ  ما حتويل مياه هنر الفرات اإ

حتَت بّواابت الهنر. وقد مكّن هذا اجلنوَد من خوض املياه يف الليل دون رؤيهتم، ومن مّث تسلّقوا أأسوار 

املُهامجون داخل املدينة، شقّوا طريقهم بّسعة حنو  ضفاف الهنر، لهيامجوا احلرس عىل حني غّرة. وحني صار

ة املدّونة دلينا يف الأحصاح اخلامس من سفر القَّص، حيث اكن بيلشاّّص، وقتلوه، وهو ما يتوافق مع القصّ 

 دانيال. 

 (  31:  5ب. بداية حمك داريوس ) 

انية والس تني. مقاليد حمك هذه اململكة يف سن الث داريوس املاديّ حبسب هذه الآية، اس تمل   

ليست دلينا مصاَدقة اترخيية عىل خشٍص امسه داريوس املادّي من مصادر خارج الكتاب  املشلكة هنا يه أأنّه

آخر  د امس أ مت نظرايت عديدة تفّّسه هذه الآية. مفثاًل، يظّن بعض العلامء أأّن هذا جمرر س. وذلا، فقد قُّده املُقدر

ل أأن  1:  9دانيال  ش. ولكّن لكور ن ينحدر من نسل املادينّي، واكن ملاكً ُمعيرنًا عىل داريوس هذا اكيشري اإ

الإمرباطوريّة البابليّة. وعالوًة عىل ذكل، فقد اكن أأبو كورش فارس يًا )مع أأّن أأّمه اكنت ماديّة(، مما جيعهل 

ليهفارس يًا ابدّلرجة الأول. يُذَكر كورش يف الكتاب املُقدس  ابس مترار بكونه  عرشين مّرة عىل الأقل، ويُشار اإ

ث 1: 1؛ عزرا 22: 36أأخبار 2انظر مثاًل "كورش مكل فارس" ) (. ويف كتاب أأخبار نبونيدس، تتحدر

ل اخنراطه ومشاركته الّشديَدين والكبرَيين يف الاستيالء عىل  Gutiumالرواية عن حامك غوتيوم ) ( مشريًة اإ

شارة لفت ل كون غوتيوم مدي اببل. وهذه اإ  نة ماديّة. ة جّدًا للنّظر اإ

( أأن ماداّيً امسه غوابرو عنُّيه حاكامً عىل مقاطعة John Whitcombاقرتح جون ويتكومب ) 

آخرون  اببل، بيامن اكن كورش نفسه يسكن يف الأرايض الفارس ية )مما جيعل داريوس املادّي غوابرو(. وأ

ن الرّشح الأكرث احامتًل هو أأن بارو، عنُّيه حاكامً عىل اببل. ولكيعتقدون أأن أأحد قادة كورش، وامسه أأوغ 

(، ابن املكل املادّي أأستياغز Cyaxares IIاريوس املادّي" هو امس العرش لس ياخاريس الثاين )"د

(Astyages.)ومع أأنّه ل ميكن  ؛ اذلي يذكره املؤرخ اليوانين زينوفون، لكنّه ل يرد يف كتاابت هريودتس
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ول الشهادة الكتابية اليت احلارض، فليس من سبٍب وجيه لعدم قبوية داريوس املادّي بيقني اتّم يف حتديد ه

، خاّصة أأّن دلينا دلياًل اترخييًّا عىل كون كورش عنير مادينّي يف مناصب هممة يف 31: 5دلينا يف دانيال 

مرباطوريته.  اإ

 

 15السؤال  

ل   ييل ما بني اللكمة يف العمود الأمين ومعناها يف العمود الأيّس.  فاميصه

 املعىن    مة لكال

 منا

 تقيل 

 فرسني

م"  م، حمطر ل أأّن اببل س هُتَزم.  -"ُمقسر ، وهكذا، تشري هذه اللكمة اإ م مملكة بيلشاّصر  ستتحطر

 " ر أأن يضع هنايًة لها.  -"ُأحيص، عُدر ، وقرر  أأحىص هللا أأاّيم مملكة بيلشاّصر

ن"  د انقصًا.  -"ُوزه ن بيلشاّصر مبوازين هللا، وُوجه  ُوزه

اللكمة الأول، "منا"، ترهد مرتني. الراحج ئط. هنا بشأأن اللكامت اليت ُكتهبت عىل احلا ذكرهاممثّة مالحظتان أأخراين ينبغي 

ليه. كام أأنّه يبدو أأن اللكمة "فرسني" تتضّمن نوعًا من  أأّن هذه اكنت طريقة للتشديد عىل يقينية ما اكن هللا يشري اإ

س" رْ ذه اللكمة يرتبط بفكرة التقس مي أأو الانكسار، فاإن اللكمة املُس تخَدمة مبعىن "الفُ ه التورية. مفع أأن الشلك الفعيل ل 

 ذات صوٍت شبيه. وكورش الكبري اذلي هزم اببل اكن فارس يًا، واكن قائد جيوش املادينّي والفرس املتّحدة. 

وبرايس يتحرضر غش يُدعى اكن قائٌد جليوش كور ق.م.( 539ترشين الأّول/ أأكتوبر،  12يف تكل الليةل ذاّتا )

ل كونه معركًة. فبحسب املؤرخ  لالستيالء عىل املدينة. والأمر املثري للسخريّة حقًا هو أأّن ما حصل مل يكن يرىق اإ

دموية دلخول (، مت الاستيالد عىل املدينة من دون معركة Herodotus, Histories, 1.191اليوانين هريوديتس )

آرترش الأحداث عرب جمرى هنر هبجوم خمتلس  نر، ولكالأسوا ص جليسون أ الفرات، اذلي اكن جيتاز يف وسط اببل. يلّخه

 ابللكامت التالية: 

ليه يف الأخبار بكونه حامك غوتيوم(، قائد كورش احلصيف واملاكر، اكن  مل يعرف البابليون أأن أأوغبارو، )ويُشار اإ

ل قنا ل ما حفرها ... وجفأأة اخن مية اكن حامك سابق قدقد ةٍ قد حّول مياه هنر الفرات اإ فض مس توى مياه الهنر اإ

ون يف خوض املياه لياًل، مث يتسلرقون  حتَت بواابت الهنر. ومل ميضه وقٌت طويل قبل أأن يبدأأ الفرس احملاّصه

 Gleason Archer, "Daniel," inجدران ضفاف الهنر، قبل أأن يعرف احلَرس ما اكن حيصل. )

Expositor's Bible Commentary, 7:70) 

 16السؤال  

ها يف اللفظ يه امس اللكمة "فرسني" تتضّمن نوعًا من التورية ما بني فعٍل معناه "انكّس" أأو "انقسم" ولكمة تش هب 

 شعب هو ____________________. 

 17السؤال  

 متكّن جيش كورش من الاستيالء عىل مدينة اببل عام _______________. 
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 18السؤال  

 ، ما اذلي معهل قائد كورش لتمتكرن قواته من الاستيالء عىل مدينة اببل؟ هريوديتس انين القدمي حبسب املؤّرخ اليو

 اس تخدم فيةَل حرٍب لتدمري جزٍء من أأسوار املدينة.  .أأ 

 لكّس بّواابت املدينة من أأجل أأن تمتكرن قّواته من ادلخول ابلبّواابت. اس تخدم أأدوات حصار  .ب

 ش كورش. سلموا يف الهناية جلياببل للجوع حّّت است  عّرض ساّكن .ج

ل جمرى هنر الفرات اذلي اكن جيتاز عرب املدينة، مما مسح جلنوده ابلتسلُّ  .د  ل عرب بّواابت ومداخل الهنر. حور

 

أأعظم الأحداث التارخيية يف اترخي العامل القدمي. وللخري أأنّه يوجد العديد من  أأحد اكن فتح اببل عىل يد املكل كورش

 Cyrusكتابية اليت تزّودان مبعلومات مفيدة عن هذا احلدث. وأأحد هذه املصادر "أأسطوانة كورش" )املصادر غري ال 

Cylinder ٍيروي قّصة  املسامري القدمي ابخلط الإسفيين  (، ويه قطعة من الفخار أأسطوانية الشلك، علهيا نقُش كتابة

بعض الأحداث اخلاّصة حبياة كورش 

فت هذه الأسطورانة  وسط العظمي. اكتُشه

آاثر اببل عام  ، ويه حمفوظٌة اليوم  1879أ

ييل  وفامييف املتحف الربيطاين بلندن. 

ترمجة جلزء من هذا النقش )انظر 

ANET, 315 .) 

 أأسطوانة كورش 

مردوخ، الرب العظمي، حايم 

لابديه، شعبه/ ع  نظر برضا اإ

ل مدينة اببل ... جعهل  أأعامهل )أأعامل كورش( الصاحلة وفكر قلبه املس تقمي، فأأمره بأأن يسري هاجامً  اإ

ل اببل ... سائرًا جبانبه كص هنٍر عظمي، ل  عدده مكياه -ديٍق حقيقي. جيشه الواسع ينطلق يف الطريق اإ

حصائه، سار ببطء وأأسلحته محموةل يف أأماكهن ل مدينته اببل ... ميكن اإ ا. ومن دون معركة أأدخهل اإ

 منّجيًا اببل من أأية اكرثة. 

خ اليوانين   كورش أأن كورش متّكنيُذَكر يف أأسطوانة  من أأخذ املدينة "من دون معركة،" وهو ما يتوافق مع رواية املؤّره

 هريوديتس. 

 أأخبار نبونيدس 

ذت مدينة سيبار من دون معرك ، ة. هرب نبونيدس. يف اليوم السادس عرشيف اليوم الرابع عرش، ُأخه

ة. وبعد ذكل، قُبهض من دون معركبل اب دخل غوبرايس )أأوغبارو( حامك غوتيوم وجيش كورش مدينة

لهيا ... ويف شهر أأراهشامنو، يف اليوم الثالث )  ترشين الأول/  29عىل نبونيدس يف اببل حني عاد اإ

امه أأغصاُن أأجشاٍر خرضاء صغرية، وفُرهضت حاةل ق.م.(، دخل كورش اببل، وُألقيت أأم  539أأكتوبر،  
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ل لك اببل، وأأقام غوبرايس، رش حتياأأرسل كو ( عىل املدينة. šulmu -"السالم" )شوملو  ،  واليهته اإ

  539ترشين الثاين/ نومفرب،  6شهر أأراهشامنو، يف ليةل اليوم احلادي عرش ) حاّكمًا يف اببل. ... يف

 (ANET, 306ق.م.(، مات غوبرايس. )انظر 

عىل  ربهاوأأجبل عىل ابحبسب أأخبار نبونيدس، اكن لكورش قائد امسه غوبرايس، واحٌض أأنّه من قاد الهجوم 

الاستسالم. ولكّن الامس "غوبرايس" ترمجة يواننية لالمس "أأوغبارو". وهذه القضية تصبح أأكرث تعقيدًا أأيضًا، لأّن مثّة 

ن اكن  ل "غوبرايس". هذا يثري التساؤل حول اإ آخر هو "غوابرو" يرد يف أأخبار نبونيدس، ويرُتَجم يف اليواننية اإ اسامً أ

، Xenophonه، أأو أأهّنام خشصان خمتلفان. مثّة مؤّرخ يوانين امسه زينوفون )للشخص نفس أأوغبارو وغوابرو امسني

(، Cyropediaق.م.( كتب وثيقة ابمس "كريوبيداي" ) 354-430حوايل 

م رواية سرية حياة كورش الكبري. ويف هذه الوثيقة، يُذَكر حامك ويه تقّده 

 الس يطرة عىلمتقّدم يف السن امسه غوبرايس ساعد كورش يف  يأأشور

 مدينة اببل. 

راباكً شديدًا وما يزال. فقد دار جدل كثري  31: 5أأربك دانيال  العلامء اإ

حول َمن يكون "داريوس املادّي"، لأنّه ل يرد يف املصادر غري الكتابية 

خشٌص هبذا الامس. )وينبغي عدم اخللط بينه وبني املكل داريوس املذكور يف 

ذ أأىت  يف وقٍت لحٍق جدًا.( ووسط هذا املكل سفري زكراي وجحّاي، اإ

الوارد اقرتاحات عىل الأقل بشأأن هوية داريوس  مخسالعلامء الإجنيليني، مثّة 

 يف سفر دانيال: 

آخر لكورش الكبري.  .1  داريوس املادّي هو ببساطة امس أ

ل   أأي، يُنَظرهو نفسه أأوغبارو/ غوابرو، اذلي يرد امسه يف أأخبار نبونيدس. )حبسب هذا الر  املاديداريوس  .2 اإ

 هام امسني للشخص نفسه.( ر أأوغباروا وغوابرو ابعتبا

داريوس املادي هو غوابرو )اذلي يمت تفريقه عن أأوغبارو(. )حبسب هذا الرأأي، ساعد أأوغبارو يف فتح اببل  .3

متام هذا العمل. وذلا، عنّي كورش غوابرو حاكامً لب  ابل.( والاستيالء علهيا، ولكنّه مات بعد فرتٍة قصرية من اإ

آخر لقمبزي ابن كورش. دار  .4  يوس املادي امٌس أ

كيازاريس الثاين، ابن املكل املادي أأستياغيس )يذكره املؤرخ اليوانين زينوفون،  داريوس املادي هو امس املكُل ل  .5

 دون أأن يذكره هريودتس(. 

ساعد كورش يف فتح قائد اذلي للرأأي الثالث ما يدمعه ويؤيّده أأكرث من غريه، فأأوغبارو الوارد يف أأخبار نبونيدس )ال

ر بأأنّه بقي يف احلمك مدًة  اببل( مات بعد الاستيالء عىل اببل بفرتة قصرية، بيامن داريوس املادي املذكور يف دانيال يُصور

ل "الس نة الأول دلاريوس"،   1: 9ق.م. )لحظ أأن دانيال  539جتاوزت شهر ترشين الأول/ أأكتوبر من العام  يشري اإ

.( أأحد الاس تنتاجات املمكنة املبنية عىل أأخبار نبونيدس مّدة من الّزمنتتطلرب مرور  6يال أأحداث دان  ومؤكرد أأن

  عاليةووثيقة كريوبيداي لزينوفون هو: مع أأن كورش اكن حاكامً فارس يًا، واحٌض أأنّه عنّي مادينّي يف وظائف ومراكز 

 Steven(. ويف ضوء أأحد البحوث احلديثة )ن يسكنوهنا)"غوتيوم" املذكورة يف أأخبار نبونيدس منطقة اكن املاديو



ذلل هللا بيل  ( 31-1: 5شاّّص )دانيال ادلرس السادس: اإ  

 

 183الصفحة 

 

Anderson, Darius the Mede: A Reappraisal, 2014 نّه ينبغي التعامل جبدية مع فكرة أأن داريوس (، فاإ

 املادي هو كيازاريس الثاين، وهو ما جيعل الرأأي اخلامس اخليار الأفضل. 

 

 19السؤال  

ُ امع أأنّه ليس من دليل من خارج الكتاب  د ويؤّكهد هوية "داريوس املادي"، فقد اكن دلمل س حيّده كورش قائد مادّي ى قدر

مرباطوري بل، واكن كورش يُعَرف بأأنّه عنير معل حتَت قيادته يف فتح اب صواب . ته مادينّي يف مراكز ومناصب سامية يف اإ

  أأم خطأأ؟

 

   20السؤال  

ل دانيال  نسمتك، وهل لك طرقك فمل متّجده." مبعىن ما، هذا ل ينطبق  هدأأّما هللا اذلي بيمّرة أأخرى: " 23: 5انظر اإ

نسان  عىل بيلشاّصر فقط، بل عىل لك النّاس أأيضًا. فنسمة حياتك وطرقك )ما حيدث كل( يف يد هللا. هو يعطي لكر اإ

ضاعة الوقت القليل اذلي دليه. اقرأأ مزمور  ص هل عىل الأرض، وعىل املرء أأل يرغب ابإ ن 12-10: 90الوقت املُخصر . اإ

نسان أأن حييا س بعني   نّه يس تطيع أأن يزنع من الإنسان نسمة حياته يف أأية حلظة خيتارها )فال يُضَمن للّك اإ أأراد هللا، فاإ

س نة(. وذلا، ينبغي أأن تكون رغبتك احلقيقية أأن تس تخدم الوقت اذلي منحك حبمكة. وكمتريٍن تطبيقي عىل هذه 

ثة التالية يف حياتك. ما بعض القرارات احلكمية اليت س تأأخذها بشأأن كيفية الثاحلقيقة، حاول أأن تفكّهر ابلشهور ال 

ن يف دفرت احلياة أأفاكرك  اس تخدامك وقتك حبمكة جملد هللا؟ هل من أأمور ل تعملها الآن عليك أأن تبدأأ بعملها؟ دّوه

 بشأأن أأية حتسينات.  



 الاختبار اذلايت لدلرس السادس 184الصفحة 

 

 

 السادس الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) دلراسة سفر دانيال؟ نبونيدس" ابلنس بة  أأمهية وثيقة "أأخبارما 

 تُظههر هذه الوثيقة أأن رشب امخلر اكن أأمرًا جيري دامئًا يف الولمئ البابلية.  .أأ 

 تزّودان هذه الوثيقة برواية حلادثة سقوط اببل بيد القوات املادية الفارس ية بقيادة كورش.  .ب

 نبونيدس واكن يشارك أأابه احلمُك. ن بيلشاّصر اكن ابن تؤّكهد هذه الوثيقة أأ  .ج

.  .د  هذا يثبهت أأن نبوخذنَّصر هو أأبو بيلشاّصر

 

 2السؤال  

حبسب التفسري، الراحج أأن بيلشاّصر عرف عن شهادة نبوخذنَّصر ومتجيده لإهل الكتاب املُقدس، وعن احلمل الوارد يف 

ل أأن اب 39: 2، والإشارة يف دانيال 2دانيال    صواب أأم خطأأ؟بل ستسقط بيد مملكة أأخرى. اإ

 

 3السؤال  

 لكة؟ ملاذا عرض بيلشاّصر ماكفأأة أأن يصري دانيال الثالث يف املم

 اكن بيلشاّصر هو احلامك الأعىل، واكن القائد أأوغبارو الرجل الثاين يف السلطة.  .أأ 

، بصفته املكل، احلامك الأعىل، وقد  .ب  لثاين لبنه. ركز السلطة ااحتفظ مباكن بيلشاّصر

 س يكون املكل كورش هو صاحب السلطة العليا، وس يكون داريوس الرجل الثاين يف السلطة.  .ج

عطاءه هو لأن نبونيدس و  .د ابنه بيلشاّصر اكان رشيكني يف احلمك، فاإن أأعىل منصب ميكنه قانونيًا أأن يعرض اإ

 الثالث يف احلمك. 

 

 4السؤال  

؟   َمن هو بيلشاّصر

 َّصر الابن البكر لنبوخذن .أأ 

 أأبو نبونيدس  .ب

 رشيك احلمك عىل مملكة اببل يف وقت فتح مدينة اببل  .ج

 اكن هذا هو الامس البابيل دلانيال  .د



 الاختبار اذلايت لدلرس السادس

 

 185الصفحة 

 

 5ال  السؤ 

؟   كيف يرشح التفسري الطريقة اليت لكرم هبا دانيال بيلشاّصر

ك أأن يُقتَل.  .أأ  ، لأن هذا املكل اكن يوشه  شعر دانيال أأنّه يريد أأن يكون وحقًا مع بيلشاّصر

اد دانيال أأن يفهم بيلشاّصر أأّن دافعه الوحيد هو أأن يتلكرم ابحلق )ما أأراده هللا أأن يقوهل ابلضبط(، من دون ر أأ  .ب

آت اليت اكن يعرضها.   أأي الزتام جتاه املكل بسبب املاكفأ

آنية الهيلك.  اكن دانيال غاضبًا جدًا عىل بيلشاّصر بسبب الطريقة  .ج  اليت اس تخدم البابليون هبا أ

آت اليت عرض بيلشاّصر تقدميها، لأنّه اكن يريد أأن يكون احلامك الأعىل لبابل. يال ابلإ شعر دان  .د  هانة بسبب املاكفأ

 6السؤال  

د انقصًا؟   ما اللكمة اليت ُكتهبت عىل احلائط، واكنت تعين أأن بيلشاّصر "وزنه" هللا فُوجه

 منا .أأ 

 تقيل .ب

 فرسني  .ج

 ل يشء مما س بق  .د

 7السؤال  

ىن فعٍل يعين "انكّس، انقسم"، ولكمة ذات لفظ شبيه لمس شعب يُعَرف  عىل تورية ما بني مع اللكمة "فرسني" تنطوي

  صواب أأم خطأأ؟بـ"الفرس". 

 8السؤال  

 صواب أأم خطأأ؟ ق.م.، مت فتح مدينة اببل عىل يد مكٍل فاريس يُعَرف ابمس داريوس املادي.  539يف الس نة 

 9السؤال  

 ن قواته من الاستيالء عىل مدينة اببل؟ فعل قائد كورش لتمتكّ  لقدمي هريوديتس، ماذاحبسب املؤرخ ا

ل جمرى هنر الفرات اذلي اكن يعرب املدينة، مما مسح للجنود ابدلخول عرب بّوا .أأ   ت الهنر. ابحور

 م فيةَل احلرب لهدمه جزٍء من أأسوار املدينة. اس تخد .ب

 البّواابت. ّواته من العبور عرب من أأجل أأن تمتكرن ق اس تخدم أأدواته حصار لكّس بّواابت املدينة، .ج

ل أأن استسلموا يف الهناية جليش كورش.  .د  عّرض ساّكن اببل للمجاعة، اإ

 10السؤال  

مثّة أأدةل من مصادر خارج الكتاب املُقدس عىل خشٍص يُدعى "داريوس املادي،" كام اكن لكورش الكبري قائد مادي يأأمتر 

مرباطوريته. كورش بأأنّه عنير ما عىل اببل، كام يُعَرفبأأوامره خالل استيالئه   صواب أأم خطأأ؟ ديني يف مناصب رفيعة يف اإ



جاابت الاختبار اذل 186الصفحة  ايت لدلرس السادساإ  

 

 

جاابت أأس ئةل ادلرس    السادس اإ

 1السؤال  

س عن سقوط اببل بيد   ة بقيادة كورش. القوات املاديّة الفارس يّ أأ. تزّودان هذه الوثيقة بسجّل من خارج الكتاب املُقدر

 . َن نبونيدس، واكن يشارك أأابه يف ُحمك اببلد. تؤّكد هذه الوثيقة أأن بيلشاّصر اكن اب

 خطأأ :  2السؤال  

 3السؤال  

نقاذ اببل من ادلمار.  ةدر ج. ق  السحرة والعّرافني واملنّجمني عىل اإ

 4السؤال  

 أأ. أأن يلبس ثواًب أأرجوانيًا )لون املكُل(. 

 الثالث يف السلطة يف اململكة.  يكونج. أأن 

 د. قالدة من ذهب لعنقه. 

 5السؤال  

أأن يقّدمه هو  فقد اكن أأمسى مركز حيق هل قانونياً لأن نبونيدس وابنه بيلشاّصر اكان يتشاراكن ُحمك الإمرباطورية،  .ب

 مركز السلطة الثالث.  

جابتك اخلاصة :  6السؤال    اإ

جابتك اخلاصة :  7السؤال    اإ

 صواب :  8السؤال  

 9السؤال  

 الوصف   الامس  

 بيلشاّصر 

 بلطشاّّص 

 نيتوكريس

 نبونيدس

 حفيد نبوخذنَّصر  

 الامس البابيل اذلي ُأعطي دلانيال 

 امس أأم بيلشاّصر 

، اذلي شاركه ُحمك اببل  امس أأيب بيلشاّصر

جابتك اخلاّصة :  10السؤال    اإ

 

 



جاابت أأس ئةل ادلرس السادس  اإ

 

 187الصفحة 

 

 11السؤال  

آت أأي الزتاٍم جتاه املكل بسبب املاك لوحيد هو أأن يتلكرم ابحلّق من دونج. أأراد دانيال أأن يفهم بيلشاّصر أأّن دافعه ا فأ

هما.    اليت عرض أأن يقّده

 12السؤال  

بليس وعبده.  ن فقط جسد لإ  أأ. ُعرهض عليه نوال لك مماكل العامل وجمدهن، اإ

 13السؤال  

س ما يدمع قناعته بأأن عبادة هللا مل تكن للبيع بأأي سعر.   ب. اقتبس من الكتاب املُقدر

جابتك اخلاّصة :  14السؤال    اإ

 15السؤال  

 املعىن    اللكمة 

 منا

 تقيل 

 فرسني

 " ر أأن يضع هنايًة لها.  -"ُأحيص، عُدر ، وقرر  أأحىص هللا أأاّيم مملكة بيلشاّصر

ن"  د انقصًا.  -"ُوزه ن بيلشاّصر مبوازين هللا، وُوجه  ُوزه

م"  م، حمطر ل أأّن اببل س هُتَزم.  -"ُمقسر ، وهكذا، تشري هذه اللكمة اإ م مملكة بيلشاّصر  ستتحطر

جابتك: "الفرس، الفارس يني"، أأو ما شابه.   ن تكون  ينبغي أأ :  16السؤال    اإ

 ق.م.   539:  17السؤال  

   18السؤال  

ل جمرى هنر الفرات اذلي اكن جيتاز عرب املدينة، مما مسح   ل عرب بّواابت ومداخل الهنر. جلنوده ابلتسلُّ د. حور

 صواب :  19السؤال  

جابتك اخلاّصة :  20السؤال    اإ



جاابت الاختبار اذل 188الصفحة  ايت لدلرس السادساإ  

 

 

جاابت    السادس   الاختبار اذلايت لدلرس اإ

 1السؤال  

 ب. تزّودان هذه الوثيقة برواية حلادثة سقوط اببل بيد القوات املادية الفارس ية بقيادة كورش. 

 ج. تؤّكهد هذه الوثيقة أأن بيلشاّصر اكن ابن نبونيدس واكن يشارك أأابه احلمُك. 

 صواب :  2السؤال  

 3السؤال  

عطاءه هو د. لأن نبونيدس وابنه بيلشاّصر اكان رشيكني يف احلمك الثالث يف ، فاإن أأعىل منصب ميكنه قانونيًا أأن يعرض اإ

 احلمك. 

 4السؤال  

 يف وقت فتح مدينة اببل ج. رشيك احلمك عىل مملكة اببل 

 5السؤال  

ب. أأراد دانيال أأن يفهم بيلشاّصر أأّن دافعه الوحيد هو أأن يتلكرم ابحلق )ما أأراده هللا أأن يقوهل ابلضبط(، من دون أأي 

آت اليت اكن يعرضها. الزتا  م جتاه املكل بسبب املاكفأ

 6السؤال  

 ب. تقيل

 صواب :  7السؤال  

 خطأأ :  8السؤال  

 9السؤال  

ل جمرى هنر الفرات اذلي اكن يعرب املدينة، مما مسح للجنود ابدلخول عرب بّواأأ.   ت الهنر. ابحور

 خطأأ :  10السؤال  



نقاذ هللا دانيال )دانيال  ( 26-1: 6ادلرس السابع: اإ  

 

 189الصفحة 

 

نقاذ هللا دانيال  س السابع:  ادلر   (  26- 1:  6)دانيال  اإ

 ُمقّدمة ادلرس 

ل دينونة هللا عليه وعىل الإمرباطورية البابلية. يف ، قاد حتّدي بيلشاّصر املتغطرس املتكرّبه هلل يف ا5يف دانيال   لولمية اإ

ل هنايهتا.   539تكل الليةل، يف شهر ترشين الأول/ أأكتوبر،  فقد قُتهل بيلشاّصر يف ق.م.، وصلت الإمرباطورية البابليّة اإ

ئط رساةل دينونة من هللا نفسه.  والفرس. اكنت الكتابة فوق الاعتيادية عىل احلاعىل املدينة بيد اجلنود املادينيالهجوم 

آنية هيلكه، ولكّن هللا أأرامه أأنّه صاحب  رسوا أ س، ودن هل الكتاب املُقدر حصيح أأن بيلشاّصر وأأرشافه وعظامؤه خسروا من اإ

  الأمم. اكن نسمة حياة بيلشاّصر نفسها بيد هللا، والآن هللا ينزتع تكل النسمةالس يادة والسلطة والس يطرة املُطلَقة عىل

 من املكل. 

 . ويف تكل الليةل، اكن شاهد عيان عىل فتح كورش لبابل. يف الغالب، اكن دانيال يف مثانينيات معره حني واجه بيلشاّصر

د جيوش املادينّي والفرس. والآن،  مرباطوريته  حهفتب اكن كورش الكبري قد وحر اببل والاستيالء عىل أأراضهيا، صارت اإ

ة يه أأن مملكة املادينّي والفرس صارت يف ذكل الوقت أأخضم مملكة عرفها العامل حّّت ذكل واسعة الأرجاء جدًا. واحلقيق

وفارس، مع الوقت. مل يبَق كورش نفسه يف اببل بشلٍك دامئ، فبصورٍة عامة اكن يقمي يف املدن امللكية يف أأرايض مادي 

 ّ خيتص مبنطقة   وفاميمن احلروب والفتوحات.  اكن يغادر أأرايض بالده أأحيااًن حني اكن يقود جيوشه لتحقيق مزيدٍ  هأأن

 هذا اجلزء املهم من الإمرباطورية.  مكَ اببل، فقد ُولّكه داريوس املادّي حُ 

دارة منطقٍة مثل اببل، عنير  اكامً، يُدعى الواحد مهنم "مرزاباًن"، من ح 120ومن أأجل أأن يمتكّن داريوس من ُحمك واإ

احمللية. واكن هؤلء بدورمه مسؤولني أأمام واحٍد من ثالثة مرشفني اكنوا مسؤولني مبارشًة أأمام أأجل الاهامتم ابلشؤون 

  دانيال اكن يف هذاداريوس. واكن دانيال أأحد هؤلء الثالثة. يبدو أأن داريوس اكن مييل بلطٍف حنو دانيال. ومع أأنّ 

ور بسبب التفسري املدهش اذلي قّدمه للكتابة اليت ظهرت مًا يف الّسّن بشلٍك ملموس، فرباّم اختري لهذا ادلالوقت متقّده 

 عىل احلائط. 

ط بعض  ولكنْ  ر امجليع املواهب والقدرات اليت اكنت عند دانيال، وقد ظهر هذا واحضًا بعد فرتٍة قصرية. وخطر مل يقّده

يقا زاحته من منصبه. و احلاّكم الآخرين لإ يَلهم، ُألقي ع دانيال يف مشلكة مع داريوس عىل أأمل أأن تمت اإ دعهم وحه نتيجة خله

نقاذ هللا دلانيال( يف دانيال  . ليس من شّكٍ يف أأن هذه 6بدانيال يف جّبٍ لأسوٍد جائعة. ُتروى هذه القصة )مبا فهيا اإ

م دروسًا للمؤمن )خاّصة اذلين  والانزعاج الشديد مهنم واضطهادمهاملؤمنني  عىل ني اليوم. ستتعملر عن احلقدالقّصة تقّده

نساٍن عىل أأن يبقى أأميناً تك  هلل ابلرمغ من لك الضغوط عليه بأأن يتَّصرف ون هلم مناصب همّمة يف اجملمتع(، وعن تصممي اإ

 بعكس ما اكن يعتقد بصوابه. 

ط ادلرس    ُمخطر

 (  9-1: 6)دانيال املؤامرة عىل دانيال وع الأول: املوض

 ( 18-10: 6)دانيال معل دانيال واحلمك عليه وتنفيذ احلمك  ما معهل اكتشافوع الثاين: املوض

نقاذ دانيال ومعاقبة أأعدائه  وع الثالث: املوض  ( 24-19: 6 )دانيالاإ

 (  28-25: 6)دانيال شهادة املكل داريوس لس يادة هللا وسلطانه وع الرابع: املوض



نقاذ هللا دانيال )دانيال  190الصفحة  ( 26-1: 6ادلرس السابع: اإ  

 

 

 أأهداف ادلرس 

 رًا عىل أأن: دلرس س تكون قاديف هناية هذا ا

ل تفهم سبب امل • ؤامرة عىل دانيال خالل فرتة حمك داريوس، وعالقة هذا الأمر خبطة هللا بأأن يرّد الهيود اإ

 أأرضهم.

 متتلئ ابلشجاعة واجلرأأة عىل أأن تبقى أأمينًا هلل بفعل مثال دانيال.  •

نقاذ هللا دلانيال اس تجابًة لوثوقه ابهلل.   •  تتشجع بدراس تك عن اإ

 ي اذلي ل يفىن. تكون أأكرث ثقة بطبيعة ملكوت هللا الأبد •

 

 (  9- 1:  6املؤامرة عىل دانيال )دانيال  وع الأول:  املوض 

مرباطورية الفارس ية اذلي يُعَرف ابمس "اببل"، أأي منطقة  6يبدأأ الأحصاح  بوصف التنظمي احلكويم يف ذكل اجلزء من الإ

لهذا احلدث، فالراحج أأنّه ميكن افرتاض أأنّه حصل يف اجلزء الأول من حمك أأو مقاطعة اببل. مع أأنّه ل يُعطى اترخيٌ 

ت مقاطعة اببل منطقًة واسعة متتّد من اخلليج الفاريس )اخلليج العريب( ق.م. اكن 538-539داريوس املادّي، رمبا يف 

عت لك هذه  ل املناطق الشاملية من سوراي اليوم. ُوضه الأرايض حتَت سلطة  وتشمل لك الهالل اخلصيب وصوًل اإ

ل  مها اإ دارة هذه املنطقة، قسر قلاميً، اكن عىل 120داريوس املادي. ولكْن ليمتكّن داريوس من اإ رأأس لّك واحٍد مهنا حامكٌ  اإ

 يُدعى "مرزاباًن". 
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س    واجب الكتاب املُقدر

 . 9- 1: 6اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري  

مة.  9-1: 6اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •  يف التفسري، مبا يف ذكل فقرة املُقّده

نقاذ هللا دلانيال اذلي رفض الامتناع عن الصالة )   ( 28- 1:  6هـ. اإ

ل تُعطى أأحداث هذه القّصة اترخيًا، ولكّن الراحج أأنّه معقوٌل افرتاض أأهّنا حصلت يف الس نة الأول  

دارة مقاطعة اببلحلمك املكل داري ليس املكل  1: 6. داريوس املذكور يف دانيال وس بيامن اكن حياول تنظمي اإ

الفاريس الشهري داريوس الأول هيس تاس بيس )اذلي يُعَرف أأيضًا ابمس داريوس العظمي(، اذلي حمك يف الفرتة 

غالب اكن س ياخاريس  (. فهذا داريوس املادي )واذلي يف ال1: 1؛ زكراي 1: 1ق.م. )انظر جحري   486- 522

(. اكن كورش 31: 5رشحنا دلانيال  حمك مقاطعة اببل مّدًة قصرية من الزمن )انظرالثاين(، اذلي واحٌض أأنه 

ق.م.،  539مكل فارس حارضًا يف اببل حني سقطت بيد اجليوش املشرتكة املؤلّفة من املادينّي والفرس عام 

كبااتان )وتُعَرف يف الآرامية ابمس "أأمحثا"ولكنّه عاد ليس تقر يف مسكنه الرئييس يف مدينة  ، ويه موجودة يف اإ

يران حاليًا(، بيامن اكن د  اريوس يدير شؤون مقاطعة اببل. اإ

 (  9- 1:  6. املؤامرة عىل دانيال ) 1

دارة داريوس )   (  3- 1:  6أأ. ارتفاع ماكنة دانيال يف فرتة اإ

دارة فاعةل بنظام حماس بة جيّدة1-2: 6  قامة اإ للمسؤولني، عنير داريوس "مرازبة" )يف  . من أأجل اإ

ل دانيال  امية "أأحاسدارابن"(، ويه لكمة معناها احلريفالآر  (. اكن هؤلء 2: 3"حايم اململكة" )ارجع اإ

ني عىل مناطق ُمعيّنة يف الإمرباطورية أأو دلهيم واجبات رمسية، واكنوا مسؤولني أأمام  املرازبة مسؤولني مولكر

فني رمسي ل ما يش به ني أأعىل مزنةًل مهنم يُدعون "وزراء" )ويف الآ ثالثة موظر رامية "سارخني"(، واليت تشري اإ

ل  120لوزراء الرئيس ينّي اليوم. وحقيقة أأن داريوس عنّي ا مت اإ قسامً   120مرزاباًن ل تعين أأّن املُقاطعة قُّسه

ن اكن هذا ممكنًا(. فبعض هؤلء املرازبة اكنوا مسؤولني دون أأن تكون دلهيم مناطق جغرافية  أأو جزءًا )واإ

 حيمكوهنا. 

م يف ذكل الوقت عنُّي مضن أأحد الوزاء الثالثة    شٌة حقيقُة أأن رجاًل كدانيال بعمره املتقّده مدهه

املرُشهفني عىل املرازبة. رمبا اكتسب دانيال احرتامًا عند داريوس بسبب موقفه ضد بيلشاّّص يف ليةل هزمية 

ل جس جنازاته وخشصيته الرائعة مكسؤوٍل يف احلاببل )هذا ابلإضافة اإ كومة البابلية(. اكن نظام املرازبة ل اإ

ل ضامن حتقيق أأفضل نتيجة ممكنة  والوزراء . اكن معىن هذا حامية املصاحل فال تصيب املكل خسارةهيدف اإ

ل ضبط أأمور ال  بالد واملناطق املاليّة للمكل )من خالل التعاُمل السلمي مع الرضائب واجلزية(، ابلإضافة اإ

د(. اخملتلفة )يف حال قيام ثورات   أأو حراكت مترُّ

م دانيال يف الّسّن يف تكل الفرتة، متزير أأكرث من الوزيرين الآخرين واملرازبة مجيعًا، 3: 6  . وبرمغ تقدُّ

ل دانيال  لأّن فيه روحًا فاضةلً  ر ادلقيق (. رمبا مل يمتكّن داريوس والآخرون من حتديد املصد12: 5)ارجع اإ
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الآلهة، وذلا امتكل حمكة  اكنوا يعتربون أأن دانيال اكن عىل اتّصاٍل معلتكل الروح الفاضةل السامية. رمبا 

هل السامء  عظمية. ولكّن الّّسّ احلقيقّي هو أأن دانيال اكن قد صار رجاًل تقيًا صاحَب روحٍ حّساسة جتاه اإ

نوات الكثرية لسريه مع هللا، ولكون يد هللا انيال صارْت  عليه. واحٌض أأن ترقية املكل املقصودة دلنتيجة الس ّ

 ة يف اململكة. معروفة، ويه ضبط الأمور الس ياس ي 

 (  5- 4:  6ب. حماوةل تشويه مسعة دانيال ) 

ذ ُأصيب املسؤولون الآخرون ابلغرية من دانيال بسبب ما حظي به من ماكنٍة عند داريوس،   اإ

ن اكن ُملفرقًا( يهّتمون  " يف البداية، حبثوا عن دافع أأو سبعةل ... عىل دانيالتعاونوا عىل السعي لإجياد  ٍب )واإ

جياد يشء، لأنّه اكن "أأمينًا"، أأي اس تحّق دانيال بشأأن تقصريه يف هماّمه الإدارية. ومع هذا، مل يمتكّنوا من اإ  به

رضاء   ل اإ ل والأمسى أأن يسعى اإ الئامتن عىل مسؤولياته. فقد اكن دانيال رجاًل مس تقاميً ونزهيًا، اكن الزتامه الأور

ل واجباته أأو يفسد يف أأّيٍ من همّماته. هللا، وذل  ا مل هيمه

يال فامي خيتّص بأأدائه كوزير، سعوا لإجياد . بعد أأن فشل أأعداء دانيال يف توجيه ّتمة دلان 5: 6 

يقاعة يف مشلكة  لههطريقة لإ بعاد دانيال من من هجة رشيعة اإ ، أأي لأس باب دينية. رمبا اكن تصمميهم عىل اإ

من عدم رضامه عن اس تقامته وأأمانته )اذلي أأعاق الفاسدين اذلين يسعون لتحقيق  املشهد الس يايس انبعاً 

نّه  ب غري مرشوعة(، أأو رمبماكس ا مل حيبّوا دانيال لكونه اكن أأجنبيًّا )وخاّصة أأنّه اكن هيوداّيً(. ومع هذا، فاإ

بعاد تأأثريه عىل اململ -1: 1كة. وحبسب عزرا وراء لك هذه العوامل مكنت حماوةل الش يطان لإزاحة دانيال واإ

نّه يف س نة كورش الأول )والراحج أأهّنا اكنت س نة ملكه الأول، واليت امتدت م3 بريل ، فاإ ا بني مارس/ اإ

بريل  538 ل أأرضهم )مما يُبقي   537ومارس/ اإ ق.م.( أأصدر مرسومًا يسمح به للهيود مبغادرة اببل والعودة اإ

ٍم(. رمبا اكن دل صدار هذا خطة عهد هللا يف حاةله تقدُّ ل اإ انيال تأأثري عىل كورش )و/ أأو داريوس( أأدى اإ

ن اكن الأمر كذكل، فاإّن لك تكل املق بعاد دانيال عن املشهد اكنت نتيجة حماوةل املرسوم. اإ اومة الساعية لإ

 الش يطان لإحباط برانمج هللا. 

يقاع بدانيال )   (  9- 6:  6ج. خداع داريوس من أأجل الإ

ت مجموعة6-7: 6  ل املكل. الفعل متثّهل الوزيرين الآخر  . توهجر ترمجة للفعل  اجمتعين واملرازبة اإ

ح أأنّه يشري يف  الآرايم "ريغاش"، اذلي يُرجر

ل أأّن هؤلء أأتوا بفعل  هذا الس ياق اإ

مؤامرٍة وخّطة حاكوها. واقرتح هؤلء أأن 

يقيض مبنعٍ مؤقّت  أأمرًا ملكياً يصدر املكل 

لقاء اخملالف حتَت طائةل الإعدام ابإ  للصالة،

ل الأسو  م اإ د. الراحج أأن هذا الاقرتاح قُّده

للمكل ابعتباره نوعًا من امتحان الولء يف 

حكومته اجلديدة. وحتديد هذا املرسوم 

جعل هذا الاقرتاح يبدو  بثالثني يوماً 

منطقيًا ومعقوًل للمكل، وبدا أأن املواطنني 
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ذ بدا الآخرين سريغبون بأأن يلزتم زعاج بس يط. واوا هبذا الأمر، اإ ل هلم سبب اإ ليست   جّب الأسودلإشارة اإ

مفاجئة. ففي ذكل الوقت من التارخي، اكنت الأسود منترشة يف ذكل اجلزء من العامل، وكثريًا ما اكنت تُصطاد 

 للعب هبا أأو بغرض ممارسة هواية الّصيد فقط. 

ذ وقّع املكل عىل 8-9: 6  لرشيعة مادي  رتاح خاضعًا ذاك، صار ذكل الاق  كتوبقرار املنع امل . اإ

(. اكنت هذه الرشيعة س ياسة قاس ية تقيض بأأّن القوانني واملراس مي اليت  8: 8؛ 19: 1)انظر أأس تري  وفارس

بطالها، ول حّّت من املكل نفسه.   تصدر ل ميكن تعديلها أأو تغيريها أأو اإ

 

قلمٍي. وعنّي داريوس ثالثَة مرشف ني أأو وزراء يكونون حلقة الوصل بينه وبني هؤلء اكن املرزابن بشلٍك أأسايّس حاكامً لإ

ين. وهكذا، اكن حتَت لك وزير حوايل أأربعني مرزاباًن مسؤوًل أأمامه، واكن دانيال أأحد هؤلء املرازبة املئة والعرش 

ان النص  ني نأأخذ معره يف سبب اختيار دانيال ليكون أأحد الوزراء املرُشفني الثالثة، وحب الكتايب الوزراء املرُشفني. ل خُيربه

عىل الامثنني(، يتعجب املرء ويتساءل يف نفسه عن سبب اختياره لهذا ادلور.  الاعتبار )واذلي من املؤكرد أأنّه اكن يزيد

آخر ملوك مملكة اببل احلديثة. ولكن ابلرمغ من يف فرتة حمك بيلشاّصر  واحٌض أأنّه مل يكن منخرطًا يف العمل احلكويم ، أ

 ب: هنا، مؤكرد أأّن هناك أأس باب جعلت دانيال اختيارًا مناس بًا لهذا املنصمصت النّص الكتايب 

 اكنت هل خربة طويةل ومعرفة واسعة يف شؤون احلمك البابيل.  •

 اكن معروفًا بصدقه ونزاهته واس تقامته اكإدارّي حكويم.  •

ًا للأحالم والرؤى، ويه صفة اكن معروفًا  • نسااًن روحانيًا" ومفّّسه وهنا قمية عظمية يف اس يعطاكن النّ بكونه "اإ

 زمنه. 

، والراحج أأن هذا الأمر بلغ مسامع داريوس املادي، ورمبا  • فّسر بنجاح الكتابة عىل احلائط يف ولمية بيلشاّصر

 كورش الكبري أأيضًا، وأأعطوه الاهامتم الواجب. 

 فني الآخرين. لوزراء املرُش املرازبة وا عندضه وقٌت طويل قبل أأن يصري دانيال موضع انزعاج وحسٍد ولكْن مل مي

 

 1السؤال  

 صواب أأم خطأأ؟  اكنت اللكمة "مرازبة" تُطلَق عىل قادة جيش داريوس املقتدرين. 

 

ق.م. ومع أأّن الكتاب  539ترشين الأول/ أأكتوبر،  29تؤّكهد املصادر غري الكتابية أأن كورش الكبري دخل اببل يف 

س ل يذكر أأن دانيال التقى بكورش، ل لأن  كْن مثّة احامتل كبري أأن يكون قد التقى به. بل ورمبا س نحت هل الفرصة املُقدر

شعياء  ث هذا املكل الشهري عن مقطع اإ ، اذلي اكن ينئب بأأن هللا س يدعو كورش ابمسه، وبأأنّه 7: 45  - 28: 44حيّده

طالق ل أأرضهم. الأمر املدهش  سيس تخدمه يف اإ شعياء تلكر أأن هو رساح مسبيي الهيود ليمتكّنوا من العودة اإ م هبذه اإ

ل بالدمه.  150النّبوة قبل أأكرث من  صدار مرسومه القايض ابلّسامح للهيود ابلعودة اإ  س نة من فتح كورش لبابل واإ

شعياء   قبل أأن تمكهل دراس تك.    7: 45 - 28:  44اقرأأ اإ
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رشافاكن القصد من  ض مصاحل املكل ، حّّت ل تتعرّ عىل املرازبة أأن يقّدموا نظاَم حماسبيٍة ومساءةلالوزراء الثالثة  اإ

( الإرشاف عىل اس تالم اجلزية  1للرضر واخلسارة. اكنت هذه املساءةل واحملاسبية رضورية لس ببني اثنني عىل الأقل: )

 ( حامية أأرايض املقاطعة يف حاةل نشوب ثوراٍت أأو انتفاضات. 2تحصيل الرضائب، و)يتعلرق ب  فاميومنع الابزتاز 

 

 2السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )فون يؤّمنون نظامًا من احملاسبية حلكومة داريوس؟ املرُشه الوزراء كيف اكن 

 يتعلّق بتحصيل الرضائب.  فاميساعدوا يف منع الابزتاز  .أأ 

 ساعدوا يف حامية اجلزية اليت اكنت تُدفَع للمكل.  .ب

ل جيش داريوس.  ناكنوا يساعدو  .ج  يف مّض جنوٍد جدٍد اإ

 س تقرار يف املنطقة ومنع الثورات والانتفاضات الس ياس ية. عزيز الاعدون يف تاكنوا يسا .د

اكن أأمرًا ابرزًا حبّد ذاته، ولكن املكل بدأأ بعد فرتٍة قصرية ابلتفكري يف أأن وجود دانيال مضن الوزراء املرُشهفني الثالثة 

رمبا عىن هذا أأنه س يكون هناك   اململكة لكها." ، "فكرر املكل يف أأن يولّيه عىل3: 6يس نهد هل دورًا أأعظم. حبسب دانيال 

ثالثة ُمرشفني مسؤولون أأمام دانيال، حبيث يكون دانيال املسؤول املبارش الوحيد أأمام داريوس. مل يكن املكل داريوس 

لك تكل غري عقاليّن يف قراره هذا، لأّن دانيال فاق عىل الآخرين مجيعًا. فقد اكن دانيال كفوءًا وحمل ثقة، ولكن وراء 

 ، رأأى املكل "أأّن فيه روحًا فاضةل."( 3اكنت يد هللا عىل حياة دانيال. )حبسب الآية الأمور، 

حني خرج اخلرب عن نيّة املكل بأأن يرفع دانيال، بدأأت مؤامرٌة حُتاك رسيعًا ضده. يف البداية، سعى أأعداؤه لأن جيدوا سببًا  

ّما يف كفاءته يف تأأدية  يش تكون به عىل مل يمتكّنوا من لكْن برمغ لك حماولّتم همّماته أأو دلياًل ما عىل فساده. و دانيال، اإ

جياده أأمٍر يس تخدمونه ضّده. والسؤال اذلي ميكن أأن يُطَرح هنا هو: ملاذا اكنوا هبذا القدر من احلقد واملرارة جتاه دانيال،  اإ

انوملاذا اكن دلهيم هذا القدر من التو  لطة؟ ل خيربه مر الطبيعي النص الكتايب عن السبب. ولكّن الأ  ق لإزاحته عن السُّ

 هو أأنّه ابلنس بة لذلين اكنوا يسعون لالبرتاز والفساد، اكنت نزاهة دانيال متثّهل ّتديدًا لسلوكهم ذاك. 

 3السؤال  

اًل للحظات هبذه اللكامت يف الآية  مل يُوَجد فيه خطأٌ ول جيدوا عةّلً ول ذنبًا لأنّه اكن أأمينًا، و: "فمل يقدروا أأن 4فكّهر متأأّمه

نسااًن يف عامل الأعامل أأو عامل الس ياسة ك يُعَرف بكونه قائدًا نزهيًا يف احلذنٌب." اكن هذا رجالً  ومة. اي لراحة أأن جتد اإ

آخرين غري أأمن ض الشخص للتجربة حني يعمل وسط أ يث يكون اء وغري نزهيني حب يتّصف ابلس تقامة! غالبًا ما يتعرر

نسااًن مثل دانيال؟ اكتب . 8-5: 6م. اقرأأ أأفسس ف مثله ن يتَّّص معّرضًا لأ  دك هذا املقطع يف أأن تكون اإ كيف يرشه

جابتك يف دفرت احلياة.   اإ

 

آخر لتصممي القادة الآخرين عىل التخلُّص من دانيال. ودلينا مالمح عىل هذا السبب يف الآية  ذَكر  ، حيث تُ 5مثّة سبٌب أ

لهه." اكن هؤلء القادة عىل  ّ "رشيعة اإ دراٍك اتّم بأأّن دانيال اكن هيوداًي، وأأن آلهة اإ لهًا يُدعى "هيوه"، ول يعبد أ ه اكن يعبد اإ

ليه ابعتباره أأحد البابليني.  ابلرمغ من س نوات دانيال الكثرية يف خدمة اببل بأأمانة، اكن هناك من اس متّروا ينظرون اإ
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ير نفسه، الش يطان، ورأأي خشصًا من الطبقة الثانية يف اجملمتع. وماملس بينّي من هيوذا،  اء لك ذكل. ع هذا، فقد اكن الرّشّ

شعياء   فقد عرف أأن هذه حلظٌة فريدة يف اترخي برانمج هللا مع شعب دانيال. فسبب ذكر هللا لكورش ابلمس يف نبوة اإ

ل أأرض هيوذا املوعودة. اكن هللا ليأأمر بعودة الشعب هو أأنّه اكن الأداة اليت اختارها هللا  45 - 28يف تثنية الهيودي اإ

ْن اس مترّ قد أأوحض خطته بشأأن الطريقة  30 م وا يف عصياهنم )خاّصة عبادّتاليت هبا س يعامل العربانيني بشأأن الأرض. فاإ

هناك أأيضًا اكنت  (. ولكن65- 64: 28لٍك خاّص تثنية سيُس َبون من الأرض )انظر بش  الأصنام(، فقد توعّد هللا بأأهّنم

ل الأرض مكتوبة يف ل صالح والردّ . ميكن أأن تأأيت التوبة ابلإ 10-1: 30 تثنية خّطة برّدمه اإ ، مبا يف ذكل عودّتم اإ

 الأرض. 

خ بـ "يف الس نة  9. لحظ أأن دانيال 9مع دانيال  6عند دراسة هذا الأحصاح مثّة فائدة خاّصة بأأن تقارن دانيال  يُؤرر

قريب بعضها من بعض. ماذا اكن حيصل مع ا، فاإن أأحداث هذين الأحصاحني حصلت يف وقٍت الأول دلاريوس." وهكذ

رميا دانيا رميا  12- 11: 25ل يف هذا الوقت؟ اكن يقرأأ نبّويت اإ ل أأنر 10: 29واإ هللا عنير س بعني  ، اللتني اكنتا تشريان اإ

دت بس ب س نة خلراب أأورشلمي، أأي أأنر  عني س نة، وينبغي حساب هذه املدة من أأول فرتة الس يب البابيل اكنت قد ُحّده

ضافية حول  ق.م.، وهو الس يب اذلي  605للشعب يف العام  س يب ل اببل. )لالّطالع عىل مالحظاٍت اإ أأىت فيه دانيال اإ

ن اكنت تكل الس نة يه 2-1: 9كيفية حساب التوارخي، انظر املالحظات التفسريية عىل دانيال  .( ويف ضوء هذا، اإ

ك أأن يعيد شعبهيعين أأّن دانيال اكن يتوقرع أأن الس بعني س نق.م.، فهذا  538 ل أأرض   ة تاكد تكمتل، وأأن هللا يوشه اإ

ُمس بقًا حلدوث هذا، فقد اكن هذا وقَت صالة دلانيال. ومن انحيٍة أأخرى، اكن هيوذا. ولأن توبة الشعب اكنت متطلربًا 

امً عىل أأن مينع  ض دانيال الش يطان أأيضًا يعرف هذه الأمور، واكن مصّمه للهجوم. وقد  حصوهل. هذا سبب أأكرث أأمهية لتعرُّ

ل الأرض. اكن بصلواته يقود توبة أأّمته  ل عودّتم اإ  اليت س تقود اإ

 

 4السؤال  

رميا  ر أأن يدوم خراب أأورشلمي )وقت تنفيذ حمك الس يب علهيم يف اببل( مّدة 29و 25حبسب نبّويت اإ ، اكن هللا قد قرر

 _______________ س نة.  

 

صدار كورش الكبري مرسومًا يسمح مبقتيكتب ل  1ن لك هذا حيدث يف وقته، لأن عزرا اك ضاه للهيود بأأن يعودوا نا عن اإ

ل هيوذا يف س نة حمكه الأول ) س. اقرأأ عزرا  537-538اإ نة لنا يف الكتاب املُقدر : 1ق.م.( ولكامت مرسوم كورش مدور

1-4  . 

م لنا النص الكتايب تفاصيل حول السبب اذلي  لدفع كورش لإصدار هذا املرسوم الل يقّده  قايض ابلسامح للهيود ابلعودة اإ

صدراه. وهذا يثري سؤاًل همامً أأرض هيوذا، ول عن الكيفية اليت قادت  ل اإ : هل اكن الش يطان يسعى لستبعاد دانيال اإ

رسائيل؟ قد ل يعرف املؤمنون الإجابة عن هذاويؤثّه  لتفاصيل النبويّةاب خُيربه كورشقبل أأن   ر به يف تنفيذ برانمج هللا مع اإ

ل السامء، ولكّن املرّجح أأهّنم ميكهنم أأن يكونوا ع ل حني يصلون اإ د دانيال من السؤال اإ ىل يقني بأأن الش يطان أأراد أأن يبعه

بليس  يف تمتمي هذا العمل القذر.  املشهد. وقد اكن املرازبة والوزراء املرشهفون الآخرون دىم اإ
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 5السؤال  

نة اليت أأصدر فهيا كورش مرسومه الشه  ل أأرض ما الس ّ  هيوذا؟ ري القايض ابلسامح للهيود ابلعودة اإ

ل اببل عام  .أأ   ق.م.  605يف وقت س يب الهيود الأول اإ

 ق.م.  586يف وقت دمار أأورشلمي عىل يد البابلينّي عام  .ب

نة الأول من حمكه عىل يف  .ج  ق.م.(   537- 538اببل )حوايل الس ّ

عادة بناء هيلك أأورشلمي عام  .د  ق.م.  536يف الوقت اذلي بُدء فيه ابإ

 

فني احلكوميني ا جياد سببلأن القادة واملوظر ط  لآخرين مل يمتكّنوا من اإ ل خمطر مرشوع لالش تاكء عىل دانيال، جلأأوا اإ

ع. مل يكن يف فارس قانون ضد  هل واحدخماده اكن حيق دلانيال بأأن يعبد هيوه كام يرغب. ولكّن أأعداء  ، وذلاالاعتقاد ابإ

ل خّطٍة  لوا اإ أأ يف دانيال بدت دلاريوس امتحااًن س ياس يًا، ولكهّنا اكنت قضية دينية ابلنس بة دلانيال. فكام نقر دانيال توصر

ل أأمٍر يّسي 6-7: 6 نساٍن صالةً  مّدة ثالثني يومًا يقيض بعدم رفع ، دعا هؤلء اإ ل  أأو طلبأأي اإ نسان غري ًا اإ هٍل أأو اإ أأي اإ

جياد الكثري من النقوش يف  داريوس، ولك َمن خيالف هذا املرسوم يواجه عقوبة املوت ل جّبٍ للأسود. وقد مّت اإ بطرحه اإ

  اليت تؤّكهد وجود الأسود يف هذا اجلزء من العامل بكرثة، وتؤّكهد أأهّنا اكنت تُصطاد يف رحالت الّصيد امللكية. الآاثر القدمية

س ياسة املادينّي والفرس نت اك كام أأجرب املش تكون عىل دانيال املكل بأأن جيعل هذا الأمر "كرشيعة مادي وفارس."

صدار مرسوم أأو قانونتق لغاؤه، حّت من املكل نفسه. وبطلهبم أأن يكون هذا الأمر انفذًا يض بأأنّه حني يمت اإ ، ل ميكن اإ

ل فرتة انقطاعٍ قصرية مدة شهٍر فقط، بدوا منطقيني، لأّن هذا س يقود  للعبادة الاعتيادية عند ساّكن هذه املنطقة.   فقط اإ

 

 

 ( 18- 10: 6اكتشاف معل دانيال واحلمك عليه وتنفيذ احلمك )دانيال  الثاين:    ع و املوض 

ضون دانيال وحيقدون عليه ويريدونه أأن يبتعد دارة شؤون اململكة خدعوا  اذلين اكن يُبغه داريوس يف عن طريقهم يف اإ

ه  ر  جعهله هليُصده ل أأي اإ نّه حني يصدر مرسومٌ أأمرًا مؤقتًا مبنع الصالة اإ ميكن  أأو قانون يمت التوقيع عليه ل . ومع هذا، فاإ

داءه عرفوا أأنّه اكن  الرتاجع فيه ول حّّت من املكل نفسه. وطبيعيٌّ وواحض أأن دانيال اكن املُس هتَدف من هذا، لأّن أأع

 رجَل صالة. 

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 18-10: 6اقرأأ دانيال  •

 1المترين  

لك املالحظات اليت تتودلر  . ويف دفرت احلياة، اكتب11- 10: 6يل دانيال قبل أأن تقرأأ التفسري اقضه بضع دقائق يف حتل 

 دليك بشأأن ممارسة دانيال للصالة. 
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 واجب التفسري  

 يف التفسري.  18- 10: 6أأقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

دانته وتنفيذ احلُ 2  (  18- 10:  6مك ) . اكتشاف ما معهل دانيال واإ

ميان دانيال    (  10:  6) أأ. امتحان اإ

ل أأذن دانيال، وعرف أأنّه اكن عليه أأن يأأخذ قرارًا بشأأن الأمر. وعىل خالف ما   وصل خرب املرسوم اجلديد اإ

حصل يف الأحصاح الثالث حني مّت الضغط عىل أأصدقائه الثالثة بأأن يعملوا أأمرًا اكن خطيّة، فاإن وضع دانيال هنا 

ل الرب الإهل؟ عرف دانيال عواقبلف قلياًل: فهل سيس متر يف أأمانته والزتامه خمت خمالفته ذلكل الأمر،   بأأن يصيل اإ

فة. وذلا، مال لأن يبقى رجل صالة كام اكن  ولكنّه تعملر عرب الس نوات أأن يبقى أأمينًا وأأن يأأخذ قراراٍت صعبة وملكّه

ل الصالة يف ماكنٍ  ، وهو ما لّيته حنو أأورشلمي وكواه مفتوحة يف ع رّسي خمفي، اس متر يصيّل  قباًل. وبدًل من أأن مييل اإ

م  ميكن لأعدائه أأن يروه بسهوةل. فاإن اكن ينبغي أأن يتعّرض دانيال لالضطهاد، فقد اختار أأن حيصل هذا وهو يقّده

ة سلامين اليت رفعها يف شهادة حس نة. وعالوًة عىل ذكل، فقد اكن فتح النوافذ ابجتاه أأورشلمي أأمرًا همامً يف ضوء صال

فاإن تواضع العربانيون يف الس يب، واتبوا  (.50-46؛ 30- 27: 8ملوك 1نهتاء من بنائه )تكريس الهيلك فور الا

(. اكن دانيال أأمينًا ومواظبًا عىل 3-1: 30وصلّوا حنو هيلك هللا، فاإن هللا س يغفر هلم ويرّدمه من سبهيم )انظر تثنية 

رميا يعرف أأن س نوات الس يب الس بعني اكنت تشارف ع معل هذا، خاّصة لأنّه اكن ؛ 10: 29ىل الانهتاء )انظر اإ

 (. اكن قراره بأأن يطيع الرب ذا مغزى وأأمهيّة كبريين من الناحية الالهوتية.  19-1: 9مع دانيال  ، وقارن14

مة ضد دانيال )   (  15- 11:  6ب. الشكوى املُقدر

جياد أأعداء دانيال هل 11: 6  ال، اذلي هو مثال مل يكن أأمرًا مفاجئًا. لحظ هنا سلوك داني وهو يصيل. اإ

أأن ينتقم من هؤلء بروحٍ متلأها املرارة واحلقد. واثنيًا، مل حياول أأن يعطي تفسرياٍت عقالنية   حُيتذى. فأأوًل، مل حياول

لهية. اكن اهامتمه الرئييس أأن يبقى شاهدًا أأمينًا لغري املُخلرصني. ل  لوضع فيحاول أأن يساوم بشأأن مسؤولياته والزتاماته الإ

ليه، اندفعوا مّسعني ليخربوا املكل 12-13: 6  . حني حصل أأعداء دانيال عىل ادلليل اذلي اكنوا حباجٍة اإ

(. وبعَد ذكل، اّّتموا 12ا املكل أأوًل لأن يَّّصح مبا اكن قد منعه )الآية ابلأمر. وقبل أأن يُعلهموه مبا اكتشفوا، دفعو 

مو  ليه بصفته دانيال بتجاوز أأمر املكل. لحظ أأهّنم سعوا لأن يقّده من بين س يب  ا دانيال بأأسوأأ صورة ممكنة. فأأشاروا اإ

نّه اكن خشصًا ديّن املاكنة. كام سعوا لتصوير عص هيوذا  يان دانيال بصفته حتّداّيً خشصيًّا للمكل، ، قاصدين هبذا أأن يقولوا اإ

نه  ا املكل اعتباراً فاّّتموه قائلني اإ آملني هبذا أأن يزيدوا من حنق مل جيعل كل أأهيُّ  املكل أأكرث فأأكرث. ، أ

ينّجي  . انزجع املكل جدًا حني مسع اخلرب، ولكْن ليس بسبب موقف دانيال. وحقيقة أأنّه أأراد أأن 14: 6 

ل أأن  دانيال دارته تشري اإ دانة دانيال، بيامن احلقيقة يه أأن دانيال اكن أأكرث أأفراد اإ ل اإ ع يف جّرهه اإ داريوس أأدرك أأنّه ُخده

ل غروب الشمس لينقذه  ]دانيال[ لينّجي يف احلقيقة، سعى املكل همارًة وكفاءًة وولًء. و . يتضّمن هذا حقيقة واجهتد اإ

جراًء يف ذكل اليوم.   أأنّه اكن عىل املكل أأن يأأخذ اإ

ر من 14. يف ضوء الآية  15: 6  ، واحض أأن هذا اللقاء مع املش تكني عىل دانيال حصل يف وقٍت متأأّخه

نّه ليس مرشيعة مادي وفارستنفيذ مرسوم املكل يف ضوء الهنار. ونرامه هنا ُمَّّصين عىل  هّنم يقولون اإ ن مرسوٍم أأو . اإ
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ره املكل ميكن أأن  ، وذكل حّّت ل يفكّهر املكل بأأنّه يس تطيع أأن ينقهذ دانيال بتغيري القانون/ املرسوم  يتغرير أأمٍر يُصده

 الصادر أأو بتغيري طريقة تطبيقه عىل دانيال. 

ل الأ ج. تنفيذ احلمك بدان  لقائه اإ  (  18- 16:  6سود ) يال ابإ

يبًة من أأجل التسلية، كام اكن ميكن اس تخداهما لأغراض تعذيب البرش. . اكن حُيتَفظ ابلأسود قر 16: 6 

ل جّب الأسود حيًّا لتأألكه اكن فكرًة مرعبًة جدًا. ولكّن املكل، ُملَزمًا ابلأمر اذلي اكن قد أأصدره،  نسان اإ لقاء اإ   أأمرواإ

لقبرتّدد وعد ل جب الأسود. ولكْن قبل هذا، عّزى املكل دانيم رغبة ابإ لهه اذلي اكن اء دانيال اإ   دامئاً ال حبقيقة أأن اإ

دراك املكل بأأّن دانيال اكن يعبد هذا الإهل بال توقُّف، وأأنه مل تكن هناك قوة سينّجيهيعبده هو  . اللكمة "دامئًا" تُظههر اإ

هل السامء،  أأرضية اس تطاعت أأن متنعه من هذا. ومع أأنّه ل الإميان ابإ فاإن ليس دلينا دليل عىل أأن داريوس أأىت خشصيًا اإ

من الواحض أأنّه صار يدرك بعض الأمور عن هللا )والراحج أأن ذكل من خالل دانيال(، وأأنه اكنت دليه درجة عالية من 

نقاذ هللا لأص دقائه الثالثة من أأتون النار الاحرتام دلانيال. )وحممتَل جدًا أأيضًا أأن يكون دانيال قد أأخربه بقصة اإ

 املش تعةل.( 

لقاء داني17-18: 6  ل جّب الأسود، مت تأأمني . بعد اإ املكل   خبامت  ُخمته حبجٍر كبري، ومن مّث  مدخل اجلبال اإ

خراج دانيال يف الليل. ومل وخامت عظامئه . اكن الهدف من هذا ضامن عدم عبث أأحد بأأّي أأمر أأو حماوةل أأي أأحد اإ

ل يف صباح اليوم التايل، حني ُكّسه اخلمت، وأأزحي احلجر. ويف هذه تُعَرف النتاجئ ل أأن  اإ الأثناء، مل يكن أأمام املكل اإ

نّه امتنع عن قضاء  ل قَّصه ويدع الليل مييض وهو يف قَّصه. اكن املكل شديد القلق بشأأن دانيال، حّّت اإ يعود اإ

 أأيضًا.  طار عنه نومهقيقة، أأمسيته ابلتسلية املعتادة، بل ومل يتناول أأي طعام. ويف احل 

يب من أأرضه  بسبب خطاايمه اليت اقرتفوها ضد الرب اكن شعب دانيال قد س ُ

عبادّتم الأواثن. ومع هذا، فقد اكنت الإهل. اكنوا قد تعّدوا العهد املوسوي ب 

ل أأرض املوعد، ويه  ل هللا، وطريقة للعودة اإ هناك طريقة ميكهنم هبا العودة اإ

س سلامين هيلك أأورشلمي بعد بنائه عام بتوبة الشعب كلك   960. حني كرر

. وبقراءة جزٍء من ذكل 8ملوك 1اًن يف خطااًب تكريس يًا ُمدور  .م.، أألقىق

ن دليك فهٌم أأفضل ملامرسة دانيال الصالة. بعد قراءة  اخلطاب ميكن أأن يتكور

ب عن السؤال التايل. 50-46: 8ملوك 1و 31-27: 8ملوك 1  ، أأجه

 6السؤال  

لك الإجاابت اخرت ) يتعلرق بصالة سلامين، أأي من اجلَُمل التالية صائب؟  فامي

  الصحيحة(

م حنو هيلك هأأعطى سلامين الشعَب تعلاميٍت بأأن يصلّوا ووجوه  .أأ 

 أأورشلمي. 

 أأعطى سلامين الشعب تعلاميٍت بأأهّنم حني يصلّون ينبغي أأن تكون ظهورمه يف اجتاه هيلك مردوخ.  .ب

م بسبب خطاايمه اليت من أأرضه ييت وقٌت يف املس تقبل حني سيُس ىب الشعب الهيودن أأنّه س يأأ أأدرك سلامي .ج

 ا حبّق هللا. س يقرتفوهن

ل صلوات التوبة والاعرتاف والترضُّع حني جي .د  د الشعب نفسه مسبيًا. دعا سلامين اإ
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ل الرب(، اكن دلى من خالل رفع مثل هذه الصلوات واملُصلّون موهّجون وجوههم حنو أأورشلمي والهيلك ) العودة اإ

م قبل حوايل الشعب أأمٌل بأأن يغفر هللا هلم ويعطهيم رمحة أأمام مَ  س نة )عام  48ن س بومه. ومع أأّن الهيلك اكن قد ُهده

ل ق.م.(، فقد اس متّر دا 586 رسائيل سيمتكّنون يومًا ما من العودة اإ نيال يف ممارس ته هذه كرمٍز عىل رجائه بأأّن بين اإ

م ملكوت هللا.  حمورأأورشلمي  تذه. اكنمدينة هللا ه  الآمال والصلوات املتعلّهقة بتقدُّ

ميان دانيال. فقد عرف احلرمان امللك اذلي مت خمته والت 10: 6لكامت دانيال  وقيع عليه، وعرف أأنّه يف  شاهٌد قوّي عىل اإ

آخرون يصيّل. ولكْن ابلنس بة دلانيال، اك ن مسح بأأن يراه أ نت الأمانة هلل أأكرث أأمهية من الغالب س يقع يف مشلكة اإ

ض لها عىل أأيدي البرش!   العواقب اليت ميكن أأن يتعرر

 7السؤال  

م وصفًا حصيحًا لس تجابة املكل   امللك؟ يي( )الهن  للمرسومأأي من امجَلل التالية تقّده

 بطريقٍة ينتقم هبا من أأعدائه. بروح ممتلئة برغبة ابلنتقام، حاول أأن يفكّهر  .أأ 

وحاول التفكري ابلكيفية اليت ميكنه هبا املساومة يف هذا الوضع )ابلصالة ابلّّسّ أأو  ضع بعقالنية،تعامل مع الو  .ب

 ببساطة التوقُّف عن الصالة مّدة شهر(. 

امً عىل أأن يكون أأ  .ج  مينًا هلل ويس متّر يف ممارسة الصالة، عارفًا لك املعرفة أأنّه قد يدفع مثن معهل هذا. اكن ُمصّمه

 ًا أأمينًا للمش تكني عليه، لأهّنم اكنوا أأرشارًا ل يس تحقّون نعمة هللا. شأأن أأن يكون شاهدمل يكن هممتًّا ب  .د

 

آه امل  وا املكل  ملرسوم املكل القايض بعدم طلب ش تكون عليه يصيّل يف جتاوز واحضٍ حني رأ ل منه، اندفعوا ليخربه يشٍء اإ

د الإخبار بتعدّ   ي دانيال. هبذا التجاوز. ومع هذا، فقد معلوا أأكرث من جمرر

 8السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )ما الأمران الذلان قاهلام املش تكون للمكل من أأجل تشويه صورة دانيال بأأكربه قدٍر ممكن؟ 

 عن دانيال ابعتباره أأحد املس بينّي من هيوذا )أأي أأنّه اكن أأجنبيًا، وذلا ل ميكن الوثوق به(.  واتلكّم .أأ 

 ن شعب هيوذا اكنوا يتبعون مثال دانيال. ملس بينّي الآخرين مأأخربوا املكل بأأن ا .ب

ل كورش الكبري.  .ج  أأخربوا املكل بأأن دانيال كتب رساةل احتجاج وأأرسلها اإ

أأخربوا املكل بأأن دانيال ليس فقط ل يعطي أأمهية للهنيي اذلي أأصدره املكل، ولكنّه ل يعطي اعتبارًا للمكل  .د

 نفسه أأيضًا. 

 

ل أأن يكرهم الهنيي اذلي أأصدره. املش تكني عىل دانيابعد لقاء املكل مع  نزال  ل، مل يكن أأمام املكل اإ وهكذا، اكن ينبغي اإ

ل جّب للأسود، اذلي   18-14: 6دون معجزة س ُيؤلَك وهو يّح. ومع هذا، فاإن أأعامل املكل يف دانيال من دانيال اإ

ليه أأمور دانيال، آلت اإ ع من هؤلء اجملرمني اخلبثاء احلقودين  تكشف أأنّه مل يكن سعيدًا ابملّرة بشأأن ما أ وأأدرك أأنّه ُخده

دارته.   اذلين اكنوا يشغلون مناصب هممة يف اإ
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 9السؤال  

لك اخرت )خيتّص بدانيال؟  فاميالية ل تعكس موقف املكل أأو أأعامهل أأي من اجلَُمل الت

  الإجاابت الصحيحة(

آبة ب .أأ  ن املكل اكن يف حاةل شديدة من الك  فعل ما حصل. قيل اإ

اجهتد املكل لك ذكل الوقت وحّت املساء يف حماوةل للتفكري بطريقٍة يُنقهذ هبا   .ب

 دانيال. 

ل جب الأسود، مذكّهرًا  تلكّم املكل بلكامت التعزية م .ج ع دانيال قبل أأن يُلقى به اإ

 دانيال بأأن هللا سيُنقهذه. 

 يف قَّصه. أأعطى املكل أأمرًا بأأن يصوم تكل الليةَل لكُّ اذلين خيدمون  .د

 10السؤال  

 مدخل اجلب خبمت املكل نفسه هو التأأكيد عىل حقيقة أأن املكل نفسه شاهد مْت هدف خَ 

ل جّب الأسود.    صواب أأم خطأأ؟دانيال وهو يُلقى به اإ

 

 

نقاذ دانيال ومعاقبة أأعدائه )دانيال  وع الثالث:  املوض   (  24- 19:  6اإ

نّه ل بّد أأن دانيال اكن جسد دانيال يف جب الأسود مل يس تطع املكل أأن يناَم يف تكل الليةل، بيامن . وحبسب فهم املكل، فاإ

شة. ولك  فاميالهُتهَم رسيعًا، ولن يعود يُرى  ر املكل يف ذهنه معاانة الالهتام حيًّا يف أأفواه تكل الأسود املتوّحه بعد. ورمبا تصور

ل جب الأ ما اكن يس تطيع معهل هو أأن ينتظر بزوغ جفر الهنار ليمتكّن من ال ن حصل أأن ود ليكتشف بن سعودة اإ فسه اإ

 جنا دانيال يف تكل الليةل فبقَي حيًّا. 

س   واجب الكتاب املُقدر

 . 11. قبل أأن تقرأأ واجب قراءة التفسري، أأجب عن السؤال 24-19: 6أأقرأأ دانيال  •
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 11السؤال  

عتيادي حني عبري "هللا احلي" تعبري غري ا(، دعاه "عبد هللا احلي." حيث أأن الت 20: 6حني اندى املكل دانيال )دانيال 

مكل أأجنيّب، فاإن دراسة هذا التعبري مفيدة هنا. اقرأأ الآايت التالية، ولحظ كيف يُس تخَدم تعبري "هللا  شفيت يصدر من

آية جتدها ذات مغزى وأأمهّيّة خاصّ احلي"، مث اكتب   كل يف دفرت احلياة. اكتب أأيضًا أأفاكرك بشأأن اس تخدام تعبري نيأ

يرادك للآية. "  هللا احلي" مع اإ

  26: 5تثنية  •

  10: 3يشوع  •

   36: 17؛ 26: 17مصوئيل 1 •

  4: 19ملوك 2 •

  2: 42مزامري  •

  2: 84مزمور  •

رميا  •    10: 10اإ

 

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  24- 19: 6اقرأأ املالحظات التفسرييّة عىل دانيال  •

نقاذ دانيال من عقاب أأعدائه ) 3  (  24- 19:  6. اإ

 (  20- 19:  6وس بدانيال ) م داري أأ. اهامت 

قام ذاهبًا حنو جّب  ابكرًا عند الفجرواحض أأن املكل اكن متلهفًا لكتشاف ما حدث مع دانيال، لأنّه   

ل 1الأسود. وحقيقة أأّن دانيال اكن حيظى ابحرتام عظمي عند املكل أأمٌر يظهر ) ( من خالل جميء املكل اإ

ل هناك؛ )2هنار؛ )جّب الأسود يف أأبكر حلظة ممكنة يف ال الصوت  ( ويف 3( ويف الّسعة اليت سار هبا اإ

. خلروج هذا التعبري من اي دانيال، عبَد هللا احلياًل:  ( ويف خماطبته دانيال قائ4اذلي تلكّم به؛ ) الأس يف

هل الكتاب ل اإ  شفيت داريوس معىن ومغزى خاّصني يف ضوء املّرات الكثرية اليت يشري فهيا الكتاب املُقدس اإ

رميا 36، 26: 17مصوئيل 1؛ 26: 5؛ تثنية 10: 3املُقدس بصفته "هللا احلي" )انظر مثاًل يشوع  : 23؛ اإ

خل(. وم36 ْن ُكنّا غري ؛ اإ ّرة أأخرى، دلينا دليل عىل أأن داريوس اكن عىل الأقل حيرتم الإهل احلقيقي، واإ

ن اكن قد صار مؤمنًا حقيقيًّا به.   متيقّنني اإ

 

نقاذ دانيال )   (  23- 21  : 6ب. اإ
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نقاذه 21-22: 6  ل املكل داريوس. عزا دانيال اإ . ل بدر أأن صوَت دانيال أأىت براحٍة وفرح عظميني اإ

ل رساهل مالاكً )الآية  اإ )يف الآرامية "ملآخيه"( يه اللكمة الواردة يف  مالكه (. التعبري 22نعمة هللا احلامية ابإ

الثالثة يف الأتون هو نفسه اذلي محى دانيال يف جب ، مما يدل عىل أأّن اذلي محى الفتية 28: 3دانيال 

نقاذه(. كام أأوحض دانيال 7: 34الأسود )انظر مزمور  لهيًا عىل  للمكل أأن اإ عالاًن اإ ل اإ )الآية    براءتهمل يكن اإ

عالاًن من هللا عىل 22 نقاذه من جب الأسود اإ "، وهكذا اكن اإ (. اكن معىن امس "دانيال" هو "هللا قايضر

ل براءته من  صغائه اإ ل أأنّه أأهان املكل بعدم اإ شارة اإ ليه، وخاّصة أأية اإ الّّتامات املُلفرقة اليت مت توجهيها اإ

ل الآية  أأوامره )عُ   (.  13د اإ

املكل حني اكتشف أأن دانيال اكن ساملًا، وهو ما يؤّكهد أأكرث عىل املاكنة العظمية اليت  فرح.  23. 6 

ل أأن هللا تدخرل بطريقٍة  مل يوَجد فيه رضر اكن دانيال حيظى هبا عند املكل. وكونه شارٌة واحضٌة اإ ناّم هو اإ اإ

نقاذه، وابلتايل اكنت هذه املع ل السبب وراء هذه املعجزة: معجزية لإ آمن  جزة واحضًة للجميع. كام يُشار اإ لأنّه أ

لهه ل اللحظة اليت أأخذ فهيا دانيال قرارًا واعيًا ابلإ ابإ ميان بأأن يس متّر يف صالته . الراحج أأن هذه اللكامت تعود اإ

ل الوقت اذلي اكن فيه يف ح10: 6)دانيال   (.  33:  11فرة الأسود )انظر عربانينّي (، وليس فقط اإ

هالك أأعداء دانيال )   (  24:  6ج. اإ

لهية دلانيال، فقد اكنت   ن اكنت املعجزة تربئة اإ اإ

دانًة لذلين   أأمر املكلعليه. وذلا،  اش تكوا خببٍث كذكل اإ

لقاء  ل اُلسود. أأعداء داابإ نيال مع زوجاّتم وأأولدمه اإ

س يأأمر مبثل  علينا أأل نس تنتج من هذا أأنر الكتاب املُقدر

هذا العمل. فقد اكن هذا قرار داريوس وانعاكسًا 

يراد الوصف التصويري  للتقاليد الفارس يّة. ويمت اإ

،  حّّت بطشت الأسود وَسقت لكر عظاهممملصريمه، 

نة حدث تأأكيد عىلٍد من ال من أأجل مزي  حقيقة الطبيعة املعجزية لنجاة دانيال. فهؤلء مل يكونوا أأسودًا مدجر

ل هللا للهتمته تكل الأسود الهتامًا، لأهنا اكنت حيواانٍت  لهيا. فلول تدخُّ أأهّنا مل تكن جائعة حني ُألقي دانيال اإ

 جائعًة متوّحشًة مفرتسة.  

 12السؤال  

 املكل عن التقدير الكبري اذلي اكن دليه دلانيال. أأي ممّا ييل ليس أأحد هذه الأمور؟ ربر هباأأموٍر ع ةالتفسري أأربعيذكر 

ل احلفرة اليت اكنت الأسود فهيا يف أأبكر وقٍت ممكن.  .أأ   أأىت املكل اإ

 ركع املكل عىل الأرض حني لكرم دانيال.  .ب

 لق.حني دعا دانيال، تلّكم "بصوٍت أأس يف" ميتلئ ابلق .ج

هل دانيال ابحرتام بقوهل "عبد هللا احلي تلكامً م  خاطب املكل دانيال .د  ." عن اإ
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   13السؤال  

ل يف 22: 6حبسب دانيال  ، أأعلن دانيال أأن هللا اكن قد حامه من الأذى مبجيء "مالكه". ل يرد هذا التعبري الفريد اإ

  صواب أأم خطأأ؟ هذا املقطع من سفر دانيال. 

 

س تفسريه اخلاّص بشأأن ما نقاذ دانيال. وبعد ذكل"فرح" املكل حني مسع ابإ ، 23: 6حبسب دانيال  م الكتاب املُقدر ، يقّده

آمن  ل هذه اللكامت حبرٍص وانتباه: "أ لهه." انتبه اإ آمن ابإ د دانيال من اجلب، ومل يُوَجد فيه رضٌر لأنّه أ حصل: "فأُصعه

لهه." مثّة أأوقاٌت وأأحداٌث يف التارخي مل يُنقَذ فهيا أأ  وثقوا ابهلل. مات مس يحيّون لرمغ من حقيقة أأهّنم ولد هللا من الرّشّ ابابإ

مياهنم، مع أأهّنم اكنوا قد وثقوا ابهلل. وهكذا، فاإن هذه الآية ليست وعدًا بأأن شعب  كثريون عرب العصور شهداء لأجل اإ

ميان. يف حاةل دانيال، أأكرم هللا  - هللا سينجو دامئًا من اخلطر ن اكن دلهيم اإ ميانه فأأنقذه. فقط اإ  اإ

 
 

ل جّب الأسود فقط، بل اكن دليه يف احلقيقة ا من ميان دانيال يف وثوقه ابهلل حني ُألقي به اإ لناحية الفعلية، مل يظهر اإ

ميان  ل دانيال ا حبيثاإ  (.  10: 6س متّر ابلسجود يف الصالة ابلرمغ من هنيي املكل )انظر اثنيًة اإ

 

   14السؤال  

نّه هللا يَُّسّ مع أأّن املؤمنني ل يس تطيعون أأن يفرتضوا أأن هللا بأأن يأأخذ شعبه خطوات    سينقهذمه دامئًا من اخلطر، فاإ

طاعته. هذا هو ما اكن دانيال قد معهل. اكتب يف دفرت  كرامه واإ ميان، خاّصة يف اس تعدادان بأأن خناطر حبياتنا من أأجل اإ اإ

طاعة هللاينطو اكن ك واهجَت فيه رضورة أأن تأأخذ قرارًا كبريًا احلياة قّصًة خشصيّة عن ظرٍف يف حيات أأو  ي عىل اإ

ن معلانعصي هذا. ليس رضوراًي أأن يكون هذا وضعًا يش متل عىل خطٍر  ته، عاملًا أأنّك ميكن أأن تكون يف خطر اإ

ن كنَت تدرس هذا املس اق مع جسدّي عليك. فقد يكون اخلطر فقدانك معكل، أأو تعريضك عالقة هممة للخطر. اإ

ث بقصتك مع أأفراد  مجموعتك.  مجموعة، فاس تعّد للتحدُّ
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 (  28- 25: 6شهادة املكل داريوس لس يادة هللا وسلطانه )دانيال  وع الرابع: املوض 

عىل مرسوٍم أأصدره داريوس. تنبغي مقارنة هذا املرسوم ابملراس مي اليت أأصدرها  6تركّهز الفقرة الأخرية يف الأحصاح 

لهيا سابقًا يف هذه ادلراسة لسفر دانيال نبوخذنَّصر واليت  هل أأشري اإ دانيال يف )قارن مع تَّصحيات نبوخذنَّصر الإجيابية عن اإ

 (.  35- 34: 4ودانيال  47: 2دانيال 

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 28-25: 6اقرأأ دانيال  •

   15السؤال  

:  4ودانيال  29: 3يف دانيال مي نبوخذنَّصر (، قارن هذا املرسوم مع مراس 27-25: 6بعد قراءة مرسوم داريوس )دانيال 

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )؟ حصيحةأأي من امجَلل التالية  .1-3

م نبو  .أأ   ملكوته أأبدي ل يفىن.  خذنَّصر وداريوس اجملد هلل، اذليقدر

 خّدامه اخملتارين. عبيده و أأقّر نبوخذنَّصر وداريوس بقدرة هللا عىل أأن ينقهذ  .ب

د اذلين يتلكرم .ج هل  ابلسوء وننبوخذنَّصر هو الوحيد اذلي هدر س. عىل اإ   الكتاب املُقدر

 داريوس هو الوحيد اذلي أأمر ساّكن مملكته بأأن حيرتموا دانيال وخيشوه.  .د

س. أأقّر نبوخذنَّصر وداريوس ابلآايت و  .ه هل الكتاب املُقدر  العجائب اليت معلها اإ

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  28- 25: 6اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

 (  28- 25:  6ادته ) لسمّو هللا وس ي   . شهادة داريوس 4

هل دانيال. مثري أأن   كرام اإ ينهتيي الأحصاح السادس من سفر دانيال مبرسوم يصدره داريوس يأأمر ابإ

هل الكتاب  كرام اإ الأحصاحات الثاين والثالث والرابع والسادس تنهتيي مجيعًا بتَّصحي من مكل أأممّي يعلهن فيه اإ

س.   املُقدر

 (  27- 25:  6أأ. مرسوم داريوس ) 

مة اعتيادي 25الآية    (. دلعوة 1: 4ة للمرسوم )ويه معليًا توازي تكل الواردة يف دانيال ُمقّده

هل دانيالداريوس للك رعاايه بأأْن:  الإهل  أأس باٌب عديدة. أأوًل، يعلهن هنا أأّن هذا هو  يرتعدون وخيافون قّدام اإ

ل دانيال  احليّ  اثنيًا، ب البابلية اليت تعجز عن معل يشء. و(، خبالف أأصنام احلجر واخلش20: 6)ارجع اإ

ل الأبد )الآية لن يزول ]ملكوت[لإهل دانيال  (. وعبارة "لن يزول" يه 26، وسلطانه عىل ملكوته سيبقى اإ

ل أأّن خّطة اململكة املُعلَنة يف دانيال 44: 2العبارة نفسها اليت تصف ملكوت هللا يف دانيال   2. هذا يشري اإ

، اس تخدم 4: 4سيس مملكة هللا. ويف دانيال ديث، حيث س يصل التارخي ذروته يف تأأ تقع يف خلفية احل

قامة مملكة هللا )انظر دانيال  (. ومع أأن 14: 7نبوخذنَّّص تعابري شبهية ش هبًا مدهشًا يف وصف خّطة اإ
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 205الصفحة 

 

 هو عىل مملكة هللا، واحٌض أأن داريوس عرف عن هذا الأمر من دانيال نفسه. وهكذا، 6تشديد دانيال 

نقاذ دانيال من ُجّب ا قناع داريوس بأأن هذا التعلمي عن امللكوت اكن حصيحًا معلت معجزة اإ لأسود عىل اإ

ل  شارة داريوس اإ نقاذ دانيال بشلٍك خاّص(. حيمك هللا 27يف الآية  الآايت والعجائب)لحظ اإ كر اإ ، وذه

. )يف ضوء الإعالن الكتايّب بس يادته عىل لك شؤون العامل الآن، وس يقمي يف الهناية ملكوته عىل الأرض

 س يصل هذا الأمر ذروته يف اجمليء الثاين ليسوع املس يح.(  الاكمل،

 (  28:  6ب. احلظوة اليت انلها دانيال يف الفرتة املاديّة الفارس ية ) 

دانيال خالل فرتة ُحمْك داريوس وكورش الفاريس. حتمل  جناحينهتيي هذا الأحصاح مبالحظٍة عن  

ل "جنح" )يف الآراميةاللكمة الآرامي  من اجلذر "هصلح"( معىن النجاح الس يايس يف هذا الس ياق  ة املرُتمجة اإ

، اكن داريوس قد رفع ماكنة دانيال جاعاًل منه أأحد ثالثة 3-1: 6(. حبسب دانيال 30: 3)كام يف دانيال 

يخ اس متّر   28: 6ل وزراء، واكن يفكّهر "يف أأن يولّيه عىل اململكة لكّها." وذلا، يؤّكهد لنا دانيا أأن دانيال الش ّ

، فقد عاش 1: 10المتتُّع بنجاح س يايّس يف الإدارة اجلديدة اليت أأّسسها املاديون والفرس. وحبسب دانيال  يف

 ق.م.(.  535/ 536دانيال حّت الس نة الثالثة للمكل كورش )أأي حوايل 

   16السؤال  

رسائيل وخي أأن حيرتم رعاايه عىل الأقل لوجوبأأعطى داريوس س ببني  هل اإ هل هو الإهل ( هذا الإ 1ه: )افوه ويرتعدوا أأماماإ

  صواب أأم خطأأ؟ الإهل لن يزول أأبدًا.  ( ملكوت هذا2احلي، و)

 

   17السؤال  

 ما أأمهية ومغزى العبارة "ملكوته لن يزول"؟ 

 اكن داريوس يتنبّأأ عن الكنيسة يف القرن الأول للميالد.  .أأ 

ل أأنّه اك44: 2دانيال اس تخدم داريوس عن قصٍد لكامت من  .ب ن يعرف هذا احلّق املتعلّهق ابمللكوت ، مشريًا اإ

 )بأأن التارخي س يصل ذروته يف ملكوت هللا(. 

 اكن داريوس يوحّضه بأأن كورش لن خياف فقدان مملكته بيد املادينّي.  .ج

ل أأرض هيوذا بداكن داريوس يوحّضه السبب اذلي لأجهل عىل كورش أأن يسمح  .د  ل أأن هيزهمم. للهيود ابلعودة اإ

 

ن قُبهل هذا الرأأي،  28: 6اقرتح البعض وجوب ترمجة حرف العطف "و" يف وسط دانيال  ل "أأي" بدًل من "و". اإ اإ

فس تكون ترمجة هذه الآية كام ييل: "فنجح دانيال هذا يف مكل داريوس، أأي يف ُمكل كورش الفاريس." فالقصد من 

ن داريوس هو نفسه كورشهذا الفهم  ّن الفاريس. مع أأّن اللكمة املُس تخ هو القول اإ ل "أأي"، فاإ دمة هنا ميكن ترمجهتا اإ

آايت أأخرى، يُوَصف داريوس بصفته املادي )دانيال  حمّل شّكٍ كثري يف هذه الآية. فهذا أأمرٌ  (، بيامن 1: 9؛ 31: 5في أ

احت اببل، بيامن عنُّيه داريوس  لشخصني خمتلفني: اكن كورش هو فن امسنييُوَصف كورش دامئًا ابلفاريس. وهبذا، يكون هذا

 املنحدر من أأصٍل مادي( حاكامً لبابل. )
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 18السؤال  

  صواب أأم خطأأ؟، الراحج أأن دانيال هو الشخص نفسه اذلي يُعَرف يف مواقع أأخرى ابمس كورش الفاريس. 6يف دانيال 

 

 19السؤال  

ل دانيال  ن دانيال "جثا عىل ركبتي، حي10: 6ارجع اثنيًة اإ لهه، كام ه ثالث مراٍت يف اليوم وصىّل ومحث يقول اإ د قّدام اإ

ذ اكن دانيال أأحد الوزراء املرُشهفني  ليه أأولويتنَي يف حياة دانيال. اإ اكن يفعل قبل ذكل." اكنت الرشكة مع الرب والصالة اإ

. وعندئٍذ يسهل أأن تتدخرل يف عالقة املؤمنني ابهلل الثالثة، فقد عاش حياًة شديدة املشغولية. تس تطيع "املشغولية" أأن

م الأعذ الصالة. ولكّن دانيال، ار لعدم وجود وقٍت لقضائه مع هللا أأو لالس تفادة من املثول أأمام عرش نعمته يف تقّده

ضاء وقٍت مع املشغولية، اكن جيعل الوقت مع هللا أأولويته. اكتب يف دفرت احلياة ما تفعهل خالل الأس بوع لق الرجل كثري

ل أأن جتري أأيّة ت  هللا ويف الصالة. هل ن كنَت ترى ذكل، فاكتب خططك لإجراء بعض تشعر حباجٍة اإ غيريات؟ اإ

دًا قدر املُس تطاع.   التغيري. ُكْن ُمحدر



 الاختبار اذلايت لدلرس السابع
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 السابع الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

رميا  ر هللا أأن يس متر خراب أأورشلمي )وقت ادلينونة بس يب الشعب يف اببل( مّدة م 29و 25حبسب نبّويت اإ ئة ، قرر

 صواب أأم خطأأ؟س نة. 

 

 2السؤال  

ل   هيوذا؟ أأرض ما الس نة اليت أأصدر فهيا كورش مرسومه الشهري اذلي يسمح بعودة الهيود اإ

عادة بناء هيلك أأورشلمي عام  .أأ     ق.م. 536يف وقت اإ

 ق.م.(  537-538يف الس نة الأول من حمكه عىل اببل ) .ب

 . ق.م 586يف وقت دمار أأورشلمي عىل يد البابليني عام  .ج

ل اببل عام  .د  ق.م.  605يف وقت س يب اجملموعة الأول من الهيود اإ

 

 3السؤال  

 هنيي املكل؟ مع هبا دانيال  بشلٍك حصيح الطريقة اليت جتاوب أأي من امجَلل التالية تصف

 ، من أأعدائه. ابلثأأررغبة الحاول أأن يفكّهر بطريقة ينتقم هبا، بروح متتلئ ابلغضب و  .أأ 

ه أأن يساوم يف هذا الوضع )ابلصالة ابلّّسّ أأو ببساطة حاول أأن يفكّهر بكيف ميكنفكرر بعقالنية ابلوضع، و  .ب

 ابلتوقُّف عن الصالة مّدة شهر(. 

 ًا للمش تكني عليه، لأهّنم اكنوا أأرشارًا ل يس تحقّون نعمة هللا. مل يكن همامتً بأأن يكون شاهدًا أأمين .ج

امً عىل أأن يكون أأمينًا هلل ويس متر يف ممارس .د  . ة الصالة، عارفًا لك املعرفة أأنّه س يدفع مثَن معهل هذااكن ُمصّمه

 

 4السؤال  

موا دانيال بأأسوأأ صورة ممكن   لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )ه؟ ما الأمران الذلان قاهلام املش تكون عليه للمكل ليقّده

ن املس بينّي الآخرين من هيوذا يتبعون مثال دانيال.  .أأ   قالوا للمكل اإ

ل كورش الكبري. ن دانيال اكن قالوا للمكل اإ  .ب  قد كتب رساةل احتجاج وأأرسلها اإ

نّه ينبغي عدم الو  .ج  ثوق به(.  تلكّموا عن دانيال بصفته أأحد املس بينّي من هيوذا )ولكونه أأجنبيًا فاإ

ن دانيال مل يقتَّص .د معهل عىل عدم وضعه الهنيي يف اعتباره، بل ومل يكن كذكل يعطي اعتبارًا  ما قالوا للمكل اإ

 نفسه.  للمكل
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 5السؤال  

 أأي من امجَلل التالية ل تعكس موقف املكل أأو أأعامهل بشأأن دانيال؟ 

 خيدمون يف قَّصه. أأعطى املكل أأمرًا بأأن يصوم تكَل الليةل لأجل دانيال لك اذلين  .أأ 

ن املكل اكن مكتئبًا ومتضايقًا جدًا بسبب ما حصل.  .ب يل اإ  قه

نقاذ دانيال.  نهساء يف حماوةل م اجهتد املكل لك الوقت حّت امل  .ج  للتفكري بطريقٍة لإ

ل جّب الأسود، مذكّهرًا دانيال بأأن هللا سينقهذه.  .د  تلكرم املكل بلكامته تعزيٍة دلانيال قبل أأن يُلقى به اإ

 6السؤال  

؟  يذكر التفسري أأربع طرٍق عربر هبا املكل عن التقدير العظمي اذلي اكن دليه جتاه دانيال. أأي من امجلل التالية حصيحة

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )

ل جّب الأسود يف أأبكر وقٍت ممكن.  .أأ   أأىت املكل اإ

ل الأرض حني لكرم دانيال.  .ب  ركع املكل اإ

مه.  حني دعا دانيال، .ج  اكن يبك بيامن يلكّه

هل دانيال ابحرتام، داعيًا دانيال "عبد هللا احلي".  .د  خاطب دانيال وتلكرم عن اإ

 7السؤال  

ل يف هذا املوقع 22: 6يال حبسب دان  ، أأعلن دانيال أأن هللا حامه من الأذى بعمل "مالكه". ل يرد هذا التعبري الفريد اإ

  صواب أأم خطأأ؟ يف سفر دانيال. 

 

 8ال  السؤ 

، أأي من امجَلل 3-1: 4ودانيال  29: 4( مبرسويم نبوخذنَّصر يف دانيال 27-25: 6مبقارنة مرسوم داريوس )دانيال  

 ست حصيحة؟ التالية لي 

 جّمد نبوخذنَّصر وداريوس هللا اذلي ملكوته أأبدي ول يزول أأو يفىن.  .أأ 

د مبعاقبة اذلين يتلكّمون ابلسوء   .ب هل الكتاب املُقدس. نبوخذنَّصر هو الوحيد اذلي هدر  عىل اإ

 داريوس هو الوحيد اذلي أأمر ساكن مملكته بأأن حيرتموا دانيال وخيافوه.  .ج

س. ايت والعجائب أأقر نبوخذنَّصر وداريوس ابلآ  .د هل الكتاب املُقدر  اليت معلها اإ

 9السؤال  

هل دانيال ( لهذا 2هل هو الإهل احلي، و)( هذا ا لإ 1: )وخيافوه أأعطى داريوس س ببني عىل الأقل لوجوب أأن هياب رعاايه اإ

  صواب أأم خطأأ؟الإهل ملكوت لن يزول أأو يفىن. 
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   10السؤال  

 ما مغزى العبارة "ملكوته لن يزول"؟ 

 ن داريوس يتنبأأ عن الكنيسة يف القرن امليالدي الأول. اك .أأ 

م السبب لوجوب .ب ل أأرض هيوذا بدًل من أأ  اكن داريوس يقّده  ن هيزهمم. أأن يسمح كورش للهيود بأأن يعودوا اإ

 اكن داريوس يفّّسه السبب اذلي ل يس تدعي خوف كورش من أأن يفقد مملكته لصاحل املادينّي.  .ج

ره اكن يعرف هذا احلّق بشأأن اململكة )وهو أأن ، مش44: 2ٍت من دانيال اس تخدم داريوس بقصٍد لكام .د ل أأن ريًا اإ

 ذروته مبلكوت هللا(. بلغ التارخي سي 



 امتحان الوحدة الثانية  210الصفحة 

 

 

   الثانية امتحان الوحدة  

 1السؤال  

صدار نبوخذنَّصر أأمرًا بصنع المتثال؟   حبسب التفسري، ما السبب اذلي اكن حممتاًل وراء اإ

 من اذلهب.  أأراد أأن جيمع أأكرب قدٍر ممكناكن الطمع يس تحوذ عليه، وقد  .أأ 

لأّن دانيال أأخربه بأأن مملكًة أأخرى س تحل حمل مملكته، فقد يكون هذا أأشعره بعدم الأمان، وذلا صنع المتثال  .ب

 لولء رعاايه.  اكمتحان

لوحدة جّمعوا حوهل، س يخلق حسًا أأقوى وأأعظم ابميكن لرعااي مملكته أأن يت ظنر أأنّه بصنع متثال من هذا النوع .ج

 الوطنية. 

 ظّن املكل أأن مزجي متثاٍل مصنوٍع مبهارة مع موس يقى مجيةل س يعّرهف رعاايه بتقديره للفنون.  .د

 

 2السؤال  

موا اّّتامات خبيثة عىل الفتيان العربانيني الثالثة؟  حبسب التفسري، ما الأس باب املمكنة اليت دفعت اللكدانيني لأن يقّده

  صحيحة(لك الإجاابت ال اخرت )

 قون ابللغة البابلية كام ينبغي. الفتيان العربانيون الثالثة ينط لءمل يكن هؤ .أأ 

 متّت ترقية هؤلء الفتيان العربانيني الثالثة لإدارة شؤون مقاطعة اببل.  .ب

 أأغبياء وعاجزين.  احني فشل اللكدانيون يف أأن يكشفوا حمل املكل وتفسريه بدو  .ج

 . حيبّون أأن يأألكوا الطعام البابيل  مل يكن هؤلء الفتيان العربانيون .د

 

 3السؤال  

 ، ملاذا اكن ينبغي لللكدانيني )ولك "حكامء" البابليني( أأن يكونوا ممتننّي دلانيال ورفاقه الثالثة؟ 4حبسب ادلرس 

ن تعملُّ لغة ا .أأ  آداهبم. أأجاد دانيال ورفاقه الثالثة يف التدريب الأاكدميي اذلي تضمر  لبابليني وأ

 ربه املكل حبلمه وتفسريه. قتلهم، وذكل لأن دانيال متكّن من أأن خيُ كل ّتديده ب مل ينفّهذ امل .ب

 اكن دانيال رجل صالة مساملًا، وذلا اكن مواطنًا صاحلًا يف اببل.  .ج

داريني ممتازين لشؤون مقاطعة اببل. .د   أأظهر دانيال ورفاقه الثالثة أأهّنم يس تطيعون أأن يكونوا اإ
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 4السؤال  

، ماذا ميكنك أأن تس تنتج بشأأن حالته الروحية وفهمه الرويح يف هذه 15-13: 3يف دانيال   ضوء الكم املكليف

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) املرحةل؟ 

 اكن املكل رجاًل متديّنًا جدًا حيرتم حقوق رعاايه ادلينية.  .أأ 

دانيني، ويه أأهّنم اكنوا اكن املكل يتّصف حبساس ية روحية مكّنته من أأن يرى ادلوافع احلقيقية عند اللك .ب

 ربانيني. مدفوعني ابحلسد واملوقف السلبية جتاه الش باب الع

هل السامء.  .ج  مل يكن املكل بعُد قد فهم سلطان اإ

اّيه.  مل .د  يفهم املكل مغزى احلمل اذلي اكن هللا قد أأعطاه اإ

 

 5السؤال  

اخرت  )امجَلل التالية حصيحة؟  ن، أأي م18: 3ال يف ضوء رفض الفتيان العربانيني الثالثة أأن يطيعوا أأمر املكل يف داني

  لك الإجاابت الصحيحة(

آلهة أأخذ الفتيان العربانيون الثالثة قرارًا ابلإميان بأأْن ل .أأ  مياهنم ابلسجود لمتثال املكل أأو عبادة أ  يساوموا عىل اإ

 البابليني. 

 ويعبدوه بأأنّه ينبغي هلم أأن يكونوا أأمناء هلل اكن الفتيان العربانيون الثالثة خيشون أأن يقولوا للمكل مواهجةً  .ب

 وخيدموه هو فقط. 

 لأتون. مل يكن الفتيان العربانيون الثالثة عىل يقني بأأن هللا سينقهذمه من ا .ج

 مل يكن الفتيان العربانيون الثالثة يعتقدون أأن نبوخذنَّص سينفّهذ ّتديده.  .د

 

 6السؤال  

الأتون، وبأأن ينفّهذ حمك الإعدام جنود  ةأأمر نبوخذ بزايدة حرار وراء  حبسب التفسري، ما السبب اذلي ميكن أأن يكون

 جبابرة؟ 

رادته.  .أأ   اكن املكل حياول أأن يرسل رساةًل للك رعاايه بأأنّه ينبغي عدم حتّدي اإ

 مل تكن احلرارة الاعتياديّة للأتون اكفيًة لقتل الفتيان الثالثة.   .ب

حامء الأتون س بعة أأضعاف اكن املكل يسعى لس ت .ج ظهر احتقاره لإهل الكتاب خدام رمزية العدد "س بعة" ليُ ابإ

س.   املُقدر

ل أأتون النار املش تعةل.  يبًا خاّصاً نود مدرربني تدر اكن هؤلء اجل  .د لقاء اجملرمني احملكوم علهيم ابملوت اإ  عىل اإ
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 7السؤال  

 ؟ 25: 3يف دانيال " أأو "شبيه ابن هللاما السبب اذلي يعطيه التفسري لعدم قبول الرتمجة "مثل ابن هللا" 

نّه مل  .أأ   يسوع.  هو يكن ممكنًا أأن يكون الشخص الرابع مل يكن يسوع املس يح قد ُودله بعُد، وذلا فاإ

 ل توجد أأداة تعريف قبل اللكمة "ابن".  .ب

هل". النّص يس تخدم  .ج  الآرايم بوضوح صيغة امجلع، ل املفرد، لللكمة "اإ

 رتمجتني حصيحة. بصيغة املُفرد أأو امجلع، وذلا فاإن لكتا ال يقّر التفسري بأأنّه ميكن ترمجة هذه العبارة .د

 8السؤال  

ل أأن املكل 28: 3دانيال  حبسب ، لأن النّص يشري اإ ، اس تخدم هللا الفتيان الثالثة شهودًا يف حياة املكل نبوخذنَّصر

ل جشاعهتم.   صواب أأم خطأأ؟  انتبه اإ

 

 9السؤال  

آرائه ا 3 يف الأحصاح ما النوايح اليت ترى فهيا املكل نبوخذنَّصر  لك اخرت )دلينية، ويف اقرتابه من احلق؟ قد بدأأ يتغرير بأ

  الإجاابت الصحيحة(

 أأمر ببناء هيلك لإهل العربانيني يف اببل.  .أأ 

 أأعلن أأن الفتيان الثالثة "عبيد هللا العيل".  .ب

 ن يركعوا لمتثال اذلهب. ابرك هللا وجّمده لأنه اس تطاع أأن ينقهذ الفتيان الثالثة اذلين رفضوا أأ  .ج

 عبده العربانيون وبعدم التلكُّم ابلّسوء عليه.  أأصدر مرسومًا يقيض مبنع التجديف عىل الإهل اذلي  .د

هل العربانيني.  .ه آخر ميكنه أأن ينقهذ ابلطريقة اليت أأنقذ هبا اإ هل أ  أأعلن أأنّه ليس من اإ

 

 10السؤال  

 ؟ حصيحة، أأي من امجَلل التالية 2يف دانيال مع حلمه  4مبقارنة حمل املكل نبوخذنَّصر يف دانيال 

ه ابلفرح.  2 دانيال ملْ أأصاب املكل ابخلوف، بيامن حُ  4 دانيال ملْ حُ  .أأ   ملأ

مل يس تدعه املكل سوى  4، اس تدعى املكل لك احلكامء للمجيء ورشح حلمه، بيامن يف دانيال 2يف دانيال  .ب

  ل فائدة منه(. ال )عارفًا بأأن اس تدعاء احلكامء الآخرين س يكون أأمراً داني

 طلب التفسري فقط.  4، أأمر املكل احلكامء بأأن يكشفوا احلمل وتفسريه، بيامن يف دانيال 2يف دانيال  .ج

ل بعد أأن كشف معىن حمل املكل.  4يف دانيال  .د  مل يُعنير دانيال رئيسًا للسحرة واجملوس اإ
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 11السؤال  

 )أأو التفسري، اكن القصد من الشجرة أأن تكون رمزًا ململكةٍ  رأأى املكل يف احلمل جشرة عظمية كثرية الأوراق. وحبسب

  صواب أأم خطأأ؟مكل مع مملكته(، وقد عكس جحمها الهائل مدى انتشار هذه اململكة لذلين اكنوا يسكنوهنا. 

 

   12السؤال  

  ة(الإجاابت الصحيح لكاخرت ) مالك؟  13: 4بأأن "الساهر القدوس" يف دانيال  أأي من امجلل التالية تدمع التفسري

 ل يس تطيع الظهور يف الأحالم املعطاة للملوك سوى املالئكة.  .أأ 

ل فرتة ما بني العهدين )مثل سفر التكوين الأبوكريفي( تظههر أأن اللكمة العربية املُس تخدمة  .ب الواثئق اليت تعود اإ

 مبعىن "مالك"؟ اكنت تُفَهم 

لح مبعىن أأحد حراس عَرف ابمس الس بعينية، تعرّبه عن فهم هذا املُصطترمجة العهد القدمي اليواننية القدمية، اليت تُ  .ج

 .  قَّص املكل نبوخذنَّصر

ل املاكن اذلي يسكنه الساهر  13تضيف الآية  .د شارة اإ فكرة أأن هذا الشخص "نزل من السامء"، وهذه اإ

 القدوس. 

 13السؤال  

ن "الأزمنة الس بمن املصادر التالية يتّفق مع التفسري القا أأي لك الإجاابت اخرت )س نوات؟ عة" تعين س بع ئل اإ

  الصحيحة(

 سفر حزقيال  .أأ 

 سفر الرؤاي  .ب

 ترمجة العهد القدمي اليواننية القدمية، اليت تُعَرف ابمس الس بعينية   .ج

 ايت" يوس يفوس، يف كتابه التارخيي اذلي يُعَرف ابمس "العاد .د

   14السؤال  

ظهار احرتامه هل؟ ما الطريقتان اللتان سعى دانيال هبام لتعزية    لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )املكل نبوخذنَّصر واإ

ل مردوخ.  .أأ   نصح املكل بأأن يُس تدعى حكامء اببل ويَّصخوا اإ

ل املكل هبدية من الفضة الَّصفة.   .ب  أأىت اإ

 دعا املكل "س يدي" )حرفيًا "ريب"(، معلهنًا هبذا ولءه للمكل.  .ج

 . بل أأعداءهل املكل  احلمل خيّص  أأخرب املكل بأأنّه اكن يمتىّن لو أأن .د
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   15السؤال  

م أأفضل تلخيص لدلرس اذلي يُس تقى من دانيال   ؟ 27: 4أأي من امجلل التالية تقّده

 يسلبون حقوق الأقل حظًا يف اجملمتع.  س يكون احلاّكم دامئًا أأشخاصاً  .أأ 

ن .ب نساٌن ابلظمل من حامٍك قاٍس  اإ  احلامك. ، فعليه أأن يطلب من هللا بأأن يُذّل ذكل شعر اإ

 يعطي ماًل للفقراء.  أأفضل أأمٍر ميكن أأن يعمهل احلامك هو أأن .ج

ل يريد هللا أأن ييسء النّاس اس تخدام مراكز السلطة اليت يشغلوهنا لأجل اهامتماّتم الأاننية، فالقادة مدعّوون  .د

 وا الآخرين.  غلُّ تلأن خيدموا ل لأن يس تخدموا ويس  

 

   16السؤال  

 قضاءه؟ رًا قبل أأن ينفّذ هللا حبسب التفسري، ملاذا مسح هللا مبرور اثين عرش شه 

 اكن نبوخذنَّصر حباجٍة لثين عرش شهرًا لإهناء بناء أأحد هيألكه الشهرية.  .أأ 

 اكن هللا يعطي املكل وقتًا ليتوب عن كربايئه.  .ب

يقاع ادلينونة به ليمتترع  .ج  ناه. مبا اكن قد ب طلب نبوخذنَّصر وقتًا قبل اإ

 ًا عن املدينة يف هممة رمسية حكومية مدة س نة.  س يغيب دانيال بعيد .د

 

   17السؤال  

. أأي من امجَلل التالية حصيحة؟ 33-31: 4يف دانيال  لك الإجاابت اخرت ) ، تدّخل هللا جبلبه دينونًة عىل نبوخذنَّصر

  (الصحيحة

ن س يادته وسلطانه قد زالا عنه.  .أأ  يل لنبوخذنَّصر اإ  قه

س ابلثور"(، حيث مبا "ومه التلبُّ ب نبوخذنَّصر ابضطراٍب عقيل يُعَرف ابمس "ومه التلبُّس ابحليوان" )أأو ر رُضه  .ب

 واٍن يف الرباري. يح اكن يتَّصرف ك 

 اببل. مدينة اكن عىل نبوخذنَّصر أأن يدفع أأجور العامل اذلين اكنوا يشاركون ببناء  .ج

 لن ميكل نبوخذنَّصر عىل اببل اثنيًة.  .د

 

 18السؤال  

ل اببل القدمية، واملعروفة ابمس "الأخبار البابلية"، ل تذكر تعرُّ  لكون السجالت ض املكل نبوخذنَّصر التارخيية اليت تعود اإ

صواب مع اجلنون، فاإن الراحج أأّن القصة الكتابية مل حتصل، وقد اكن القصد مهنا أأن تكون قّصة تعمّله درسًا.  لَّصاعٍ طويلٍ 

  أأم خطأأ؟
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 19السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) خبار نبونيدس" ابلنس بة دلراسة سفر دانيال؟ أأمهية وثيقة "أأ  ما

ّهق هذه الوثيقة حقيقة أأن رُشب امخلر اكن أأمرًا كثري احلصول يف الولمئ البابلية.   .أأ   توث

س لسقوط اببل بيد القوات املادية  .ب م هذه الوثيقة رواية من خارج الكتاب املُقدر  كورش.  الفارس ية بقيادةتقّده

 تؤّكهد هذه الوثيقة أأن بيلشاّصر اكن ابن نبونيدس، واكن يشارك أأابه يف حمك اببل.  .ج

.  .د  تثبت هذه الوثيقة أأن نبوخذنَّصر أأبو بيلشاّصر

 20السؤال  

 ملاذا اكنت املاكفأأة اليت عرض بيلشاّصر تقدميها يه املنصب الثالث يف اململكة؟ 

  اكن القائد أأوغبارو هو الرجل الثاين يف السلطة. امك الأعىل، بيامنبيلشاّصر هو احلاكن  .أأ 

، بوصفه املكل، احلامك الأعىل، واكن حيتفظ مبركز السلطة الثاين لبنه.  .ب  اكن بيلشاّصر

 اكن املكل كورش س يكون صاحب املركز الأول يف السلطة، وداريوس الرجل الثاين يف السلطة.  .ج

فقد اكن املنصب الأعىل اذلي ميكنه أأن يعرض تقدميه هو  اكان رشيكني يف احلمك، بيلشاّّص  لأن نبونيدس وابنه .د

 منصب الرجل الثالث يف احلمك. 

 21السؤال  

؟ كيف يفّّسه التفسري الطريقة اليت هب  ا لكرم دانيال بيلشاّصر

 قتَل.  اكن عىل وشك أأن يُ شعر دانيال برغبٍة بأأن يكون وحقًا يف الكمه مع بيلشاّصر لأن املكل  .أأ 

أأراد دانيال أأن يفهم بيلشاّصر أأن دافعه الوحيد هو أأن يتلكرم ابحلق )ما أأراده هللا أأن يقوهل ابلضبط( من دون  .ب

آته. أأي الزتام جتاه املكل للحصول عىل عطا  ايه وماكفأ

آنية الهيلك. .ج   اكن دانيال غاضبًا جدًا عىل بيلشاّصر بسبب الطريقة اليت أأساء هبا البابليون اس تخدام أ

آت اليت عرض بيلشاّصر تقدميها، لأنّه أأراد أأن يكون املكل واحلامك الأعىل يف اببل.  .د  ُأهني دانيال ابملاكفأ

 22السؤال  

د انقصًا؟  اكنت تعين أأنر تهبت عىل احلائط و ما اللكمة اليت كُ  ن" من هللا فُوجه  بيلشاّصر "ُوزه

 منا .أأ 

 تقيل  .ب

 فرسني  .ج

 ل يشء ممّا س بق  .د
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 23السؤال  

من هذه  قريبٌ  هُ لفظُ  لفظية ما بني فعٍل يعين "انكّس" أأو "انزتع"، وامسٍ  )مشاهبة( "فرسني" تنطوي عىل توريةاللكمة 

  صواب أأم خطأأ؟اللكمة خيّص شعبًا يُعَرفون ابلفرس. 

 

 

 24السؤال  

.  539يف عام    صواب أأم خطأأ؟ق.م.، مت فتح اببل والاستيالء علهيا من مكٍل فاريّس يُدعى نبوخذنَّصر

 

 

 25السؤال  

"، ولكن كورش الكبري اكن هل د عىل حقيقة أأنّه اكن هناك خشٌص ُعرهف ابمس "داريوس املادياملصادر غري الكتابية تؤّكه 

مرباطوريته.  قائد ماديّ  مرته يف فتح اببل، ومعروف أأن املكل كورش عنير ماديني يف مناصب عليا يف اإ يعمل حتَت اإ

  صواب أأم خطأأ؟

 

 

   26السؤال  

رميا  حبسب ر هللا بأأن يدوم خراب أأورشلمي )وهو وقت دينونة شعب هيوذا 29و 25النبّوات الواردة يف اإ ابلس يب ، قرر

  صواب أأم خطأأ؟ يف اببل( مّدة س بعني س نة. 

 

 

 27السؤال  

ل أأرض هيوذا؟   ما الس نة اليت أأصدر فهيا كورش مرسومه الشهري اذلي مبقتضاه مسح للهيود ابلعودة اإ

ل اببل عام  الأول يف وقت الس يب .أأ   ق.م.  605للهيود اإ

 ق.م.  586يف وقت دمار أأورشلمي عىل يد البابليني عام  .ب

 ق.م.(   537-539يف الس نة الأول من حمكه عىل اببل )حوايل عام  .ج

عادة بناء هيلك أأورشلمي عام يف  .د  ق.م.   536وقت اإ
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   28السؤال  

لك الإجاابت اخرت )ل تشويه صورة دانيال بأأكرب قدٍر ممكن؟ ما الأمران الذلان قاهلام املش تكون للمكل داريوس من أأج

  الصحيحة(

 تلكموا عن دانيال بوصفه أأحد املس بيني من هيوذا )ولكونه أأجنبيًا فال ميكن الوثوق به(.  .أأ 

 أأخربوا املكل بأأن املس بينّي الآخرين من هيوذا اكنوا يتبعون مثال دانيال.  .ب

ن دانيال اكن قد  .ج ل كورش الكبري. قالوا للمكل اإ  كتب رساةل احتجاج وأأرسلها اإ

ن دانيال مل يكن يقمي اعتبارًا للهنيي اذلي أأصدره، وليس هذا حفسب، بل ومل يكن يعطي اعتبارًا  .د قالوا للمكل اإ

 يضًا. للمكل نفسه أأ 

   29السؤال  

ل. أأي مما ييل ليس طريقة عربر هبا يذكر التفسري أأربعة طرٍق عربر فهيا املكل عن التقدير الكبري اذلي اكن دليه حنو دانيا

 املكل عن هذا الأمر؟ 

ل جب الأسود يف أأبكر وقٍت ممكن.  .أأ   أأىت املكل اإ

ل الأرض حني تلكرم مع دانيال.  .ب  ركع املكل اإ

ها القلق. حني اندى دانيا .ج  ل، اكن يتلكرم بنربة ميلأ

لهه بلك احرتام، داعيًا دانيال "عبد هللا ا .د  حلي". خاطب دانيال وتلكّم عن اإ

   30السؤال  

 ما أأمهية ومغزى عبارة "ملكوته لن يزول"؟ 

 اكن داريوس يتنبّأأ عن الكنيسة يف القرن امليالدي الأول.  .أأ 

 لكته ليد املادينّي. اكن داريوس يرشح السبب اذلي لأجهل لن يفقد مم  .ب

ل أأنّه اكن يعرف هذا احلق بشأأ 44: 2اس تخدم داريوس عن قصٍد لكامت دانيال  .ج ن امللكوت )مبعىن ، مشريًا اإ

 أأن التارخي س يكمتل ويصل ذروته يف ملكوت هللا(. 

ل أأرض هيوذا، وليس السبب حملاوةل  .د م السبب لرضورة عدم سامح كورش للهيود بأأن يعودوا اإ اكن داريوس يقّده

 هيم. قهرمه والس يطرة عل



جاابت أأس ئةل ادلرس السابع 218الصفحة   اإ

 

 

جاابت أأس ئةل ادلرس    السابع اإ

 خطأأ :  1السؤال  

 2السؤال  

 يتعلّق بتحصيل الرضائب.  فامياز أأ. ساعدوا يف منع الابزت 

 ساعدوا يف حامية اجلزية اليت اكنت تُدفَع للمكل.  ب.

 د. اكنوا يساعدون يف تعزيز الاس تقرار يف املنطقة ومنع الثورات والانتفاضات الس ياس ية.  

جابتك اخلاّصة  :  3السؤال    اإ

جابتك :  4السؤال      70س بعون،  :  ينبغي أأن تكون اإ

 5السؤال  

ن  ق.م.(  537-538ة الأول من حمكه عىل اببل )حوايل ج. يف الس ّ

جابتك اخلاّصة  :  1المترين    اإ

 6السؤال  

 أأ. أأعطى سلامين الشعَب تعلاميٍت بأأن يصلّوا ووجومه حنو هيلك أأورشلمي. 

  اوهنبسبب خطاايمه اليت س يقرتف مه ج. أأدرك سلامين أأنّه س يأأيت وقٌت يف املس تقبل حني سيُس ىب الشعب الهيود من أأرض 

 حبّق هللا. 

ل صلوات التوبة والاعرتاف والترضُّع حني جيد الشعب نفسه مسبيًا.   د. دعا سلامين اإ

 7السؤال  

امً عىل أأن يكون أأمينًا هلل ويس متّر يف ممارسة الصالة، عارفًا لك املعرفة أأنّه قد يدفع مثن معهل هذا.   ج. اكن ُمصّمه

 8السؤال  

 املس بينّي من هيوذا )أأي أأنّه اكن أأجنبيًا، وذلا ل ميكن الوثوق به(.  عن دانيال ابعتباره أأحد  واتلكّمأأ. 

د. أأخربوا املكل بأأن دانيال ليس فقط ل يعطي أأمهية للهنيي اذلي أأصدره املكل، ولكنّه ل يعطي اعتبارًا للمكل نفسه 

 أأيضًا. 

 9السؤال  

  َّصه. الليةَل لكُّ اذلين خيدمون يف ق أأعطى املكل أأمرًا بأأن يصوم تكل د.

 خطأأ :  10السؤال  

جابتك اخلاّصة  :  11السؤال    اإ
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 12السؤال  

  ركع املكل عىل الأرض حني لكرم دانيال.  ب.

 خطأأ :  13السؤال  

جابتك اخلاّصة  :  14السؤال    اإ

 15السؤال  

م نبوخذنَّصر وداريوس اجملد هلل، اذلي ملكوته أأبدي ل يفىن.   أأ. قدر

  عىل أأن ينقهذ عبيده وخّدامه اخملتارين.  ب. أأقّر نبوخذنَّصر وداريوس بقدرة هللا

د اذلين يتلكرم س.  ونج. نبوخذنَّصر هو الوحيد اذلي هدر هل الكتاب املُقدر  ابلسوء عىل اإ

س. ه. أأقّر نبوخذنَّصر وداريوس اب هل الكتاب املُقدر  لآايت والعجائب اليت معلها اإ

 صواب  :  16السؤال  

 17السؤال  

ل أأنّه اكن يعرف هذا احلّق املتعلّهق ابمللكوت )بأأن 44: 2لكامت من دانيال  ب. اس تخدم داريوس عن قصدٍ  ، مشريًا اإ

 التارخي س يصل ذروته يف ملكوت هللا(. 

   خطأأ :  18السؤال  

جابتك اخلاّصة  :  19السؤال    اإ
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جاابت    السابع الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 خطأأ :  1السؤال  

 2السؤال  

 ق.م.(   537-538ل )ب. يف الس نة الأول من حمكه عىل ابب

 3السؤال  

امً عىل أأن يكون أأمينًا هلل ويس متر يف ممارسة الصالة، عارفًا لك املعرفة أأنّه س يدفع مثَن معهل هذا.   د. اكن ُمصّمه

 4السؤال  

نّه ينبغي عدم الوثوق به(.   ج. تلكّموا عن دانيال بصفته أأحد املس بينّي من هيوذا )ولكونه أأجنبيًا فاإ

ن دانيال مل يقتَّص د. قالوا للمكل  عىل عدم وضعه الهنيي يف اعتباره، بل ومل يكن كذكل يعطي اعتبارًا للمكل معهل ما اإ

 نفسه.  

 5السؤال  

 أأ. أأعطى املكل أأمرًا بأأن يصوم تكَل الليةل لأجل دانيال لك اذلين خيدمون يف قَّصه. 

 6السؤال  

ل جّب الأسود يف أأبكر وقٍت ممكن.   أأ. أأىت املكل اإ

هل دانيال د. خاطب دا  ابحرتام، داعيًا دانيال "عبد هللا احلي". نيال وتلكرم عن اإ

 خطأأ :  7السؤال  

 8السؤال  

س.  هل الكتاب املُقدر  د. أأقر نبوخذنَّصر وداريوس ابلآايت والعجائب اليت معلها اإ

 صواب :  9السؤال  

   10السؤال  

ر 44: 2د. اس تخدم داريوس بقصٍد لكامٍت من دانيال  ل أأن ه اكن يعرف هذا احلّق بشأأن اململكة )وهو أأن ، مشريًا اإ

 ذروته مبلكوت هللا(.  سيبلغ التارخي 



جاابت امتحان الوحدة الثانية  اإ
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جاابت امتحان الوحدة    الثانية اإ

 1السؤال  

ب. لأّن دانيال أأخربه بأأن مملكًة أأخرى س تحل حمل مملكته، فقد يكون هذا أأشعره بعدم الأمان، وذلا صنع المتثال  

 اكمتحان لولء رعاايه. 

 2السؤال  

 ّ  ت ترقية هؤلء الفتيان العربانيني الثالثة لإدارة شؤون مقاطعة اببل. ب. مت

 أأغبياء وعاجزين.  اسريه بدو ج. حني فشل اللكدانيون يف أأن يكشفوا حمل املكل وتف 

 3السؤال  

 ربه املكل حبلمه وتفسريه. ب. مل ينفّهذ املكل ّتديده بقتلهم، وذكل لأن دانيال متكّن من أأن خيُ 

 4السؤال  

هل السامء. ج. مل   يكن املكل بعُد قد فهم سلطان اإ

اّيه.   د. مل يفهم املكل مغزى احلمل اذلي اكن هللا قد أأعطاه اإ

 5السؤال  

آلهة البابليني.  مياهنم ابلسجود لمتثال املكل أأو عبادة أ  أأ. أأخذ الفتيان العربانيون الثالثة قرارًا ابلإميان بأأْن ل يساوموا عىل اإ

 عربانيون الثالثة عىل يقني بأأن هللا سينقهذمه من الأتون. ج. مل يكن الفتيان ال

 6السؤال  

رادته. أأ. اكن املكل حياول أأن يرسل رساةًل للك رعاايه ب  أأنّه ينبغي عدم حتّدي اإ

 7السؤال  

هل". النّص ج. يس تخدم   الآرايم بوضوح صيغة امجلع، ل املفرد، لللكمة "اإ

 خطأأ :  8السؤال  

 9السؤال  

 يان الثالثة "عبيد هللا العيل". ب. أأعلن أأن الفت 

 لمتثال اذلهب.  ج. ابرك هللا وجّمده لأنه اس تطاع أأن ينقهذ الفتيان الثالثة اذلين رفضوا أأن يركعوا 

 د. أأصدر مرسومًا يقيض مبنع التجديف عىل الإهل اذلي عبده العربانيون وبعدم التلكُّم ابلّسوء عليه. 

آخر ميكنه أأ  هل أ هل العربانيني. ه. أأعلن أأنّه ليس من اإ  ن ينقهذ ابلطريقة اليت أأنقذ هبا اإ
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 10السؤال  

 طلب التفسري فقط.  4تفسريه، بيامن يف دانيال ، أأمر املكل احلكامء بأأن يكشفوا احلمل و 2ج. يف دانيال 

 صواب :  11السؤال  

   12السؤال  

ل فرتة ما بني العهدين )مثل سفر التكوين الأبوكريفي(  تظههر أأن اللكمة العربية املُس تخدمة اكنت ب. الواثئق اليت تعود اإ

 تُفهَم مبعىن "مالك"؟ 

ل املاكن اذلي يسكنه الساهر القدوس.  13د. تضيف الآية  شارة اإ  فكرة أأن هذا الشخص "نزل من السامء"، وهذه اإ

 13السؤال  

 ج. ترمجة العهد القدمي اليواننية القدمية، اليت تُعَرف ابمس الس بعينية 

 كتابه التارخيي اذلي يُعَرف ابمس "العادايت"  د. يوس يفوس، يف

   14السؤال  

 املكل "س يدي" )حرفيًا "ريب"(، معلهنًا هبذا ولءه للمكل.  ج. دعا

 . بل أأعداءهل املكل  د. أأخرب املكل بأأنّه اكن يمتىّن لو أأن احلمل خيّص 

   15السؤال  

يشغلوهنا لأجل اهامتماّتم الأاننية، فالقادة مدعّوون لأن د. ل يريد هللا أأن ييسء النّاس اس تخدام مراكز السلطة اليت 

 غلّوا الآخرين.  تس  وا ل لأن يس تخدموا وي خيدم

   16السؤال  

 ب. اكن هللا يعطي املكل وقتًا ليتوب عن كربايئه. 

   17السؤال  

ن س يادته وسلطانه قد زالا عنه.   يل لنبوخذنَّصر اإ  أأ. قه

لثور"(، حيث اكن س ابعَرف ابمس "ومه التلبُّس ابحليوان" )أأو رمبا "ومه التلبُّ ب. رُضهب نبوخذنَّصر ابضطراٍب عقيل يُ 

 واٍن يف الرباري. يح يتَّصرف ك 

 خطأأ :  18السؤال  

 19السؤال  

س لسقوط اببل بيد القوات املادية الفارس ية بقيادة كورش.  م هذه الوثيقة رواية من خارج الكتاب املُقدر  ب. تقّده

 اببل. ة أأن بيلشاّصر اكن ابن نبونيدس، واكن يشارك أأابه يف حمك ج. تؤّكهد هذه الوثيق
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 20السؤال  

د. لأن نبونيدس وابنه بيلشاّّص اكان رشيكني يف احلمك، فقد اكن املنصب الأعىل اذلي ميكنه أأن يعرض تقدميه هو 

 منصب الرجل الثالث يف احلمك. 

 21السؤال  

ضبط( من دون أأي الوحيد هو أأن يتلكرم ابحلق )ما أأراده هللا أأن يقوهل ابل  ب. أأراد دانيال أأن يفهم بيلشاّصر أأن دافعه

آته.   الزتام جتاه املكل للحصول عىل عطاايه وماكفأ

 22السؤال  

 ب. تقيل 

 صواب :  23السؤال  

 خطأأ :  24السؤال  

 خطأأ :  25السؤال  

 صواب :  26السؤال  

 27السؤال  

 ق.م.(  537-539ج. يف الس نة الأول من حمكه عىل اببل )حوايل عام 

   28السؤال  

 أأ. تلكموا عن دانيال بوصفه أأحد املس بيني من هيوذا )ولكونه أأجنبيًا فال ميكن الوثوق به(. 

ن دانيال مل يكن يقمي اعتبارًا للهنيي اذلي أأصدره، وليس هذا حفسب، بل ومل يكن يعطي اع  تبارًا للمكل د. قالوا للمكل اإ

 نفسه أأيضًا. 

   29السؤال  

ل الأرض حني تلكرم مع دانيال. ب. ركع املكل   اإ

   30السؤال  

ل أأنّه اكن يعرف هذا احلق بشأأن امللكوت )مبعىن أأن 44: 2ج. اس تخدم داريوس عن قصٍد لكامت دانيال  ، مشريًا اإ

 التارخي س يكمتل ويصل ذروته يف ملكوت هللا(. 





أأنطيوخوس واملس يا وضد املس يحالوحدة الثالثة: نبّوات عن   
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 نبّوات عن أأنطيوخوس واملس يا وضد املس يح : الثالثة الوحدة 

اثرة ومتعة يف ادلراسة. وأأحد جيدون أأّن  ينيقيق احل  نيس يحيامل كثريون من  س اإ سفر دانيال أأحد أأكرث أأسفار الكتاب املُقدر

ممتعة ومفيدة هو التنوُّع اذلي يتّصف به. يف دراسة سفر دانيال تقابل خشصية دانيال الرائعة بصفته أأس باب كون دراس ته 

املدهشة بشأأن مس تقبل الأمة   تبّوا بس يادته يف املامكل القدمية، والنّ رجل هللا، وترى الطرق املعجزية اليت هبا معل هللا

 وجميء املس يا.  

ر النجاح اذلي  6-1يدعوه العلامء "قصص البالط" يف دانيال. فالأحصاحات حّت هذه اللحظة، اكن تركزيان عىل ما  تصّوه

يب بسبب عدم أأمانته الأمميني خالل فرتة الس يب البا قه دانيال ورفاقه يف بالط امللوكحقر  رسائيل س ُ بيل. مفع أأّن شعب اإ

ميان دانيال واس تقام جتاه عهده مع هللا، فقد اهمت هللا بشعبه وحامه خالل تكل الفرتة. ويف احلقيقة ، بل ته، أأكرم هللا اإ

عالانٍت خاّصة ُأعطي ل مناصب ذات أأمهية كبرية يف احلكومات. كام اس تخدمه هللا يف تفسري أأحالم واإ ت لبعض ورفعه اإ

 هؤلء احلاكم الأممينّي. 

اليت تشلك ذه الأحصاحات وحّت هناية السفر، تتغرير طبيعة املادة املكتوبة يف السفر. ففي ه 7ولكْن بدءًا من دانيال 

رؤى ُأعطيت مبارشًة دلانيال بشأأن مس تقبل الأمة وجميء املس يا يف  النصف الثاين من السفر، نقابل سلسةل من أأربع 

ضون الهناية، ا هّنم سيتعرر ذلي س يحمك عىل ملكوت هللا املوعود به. ومع أأن النتيجة الهنائية س تكون انتصار شعب هللا، فاإ

ع يف ظروف صعبة من الال ضطهاد واملُضايقة قبل أأن يُعلَن ملكوت املس يا بسمّوه. مثّة خشصيتان تُعاجلان بنوعٍ من التوسُّ

نسان يُعلهنحاهذه الأحصا س بصفته "ضد املس يح"، وهو حامك عاملي سيسعى ت. الشخصية الأول اإ ه الكتاب املُقدر

بوصفه وحشًا خميفًا ومرعبًا يظهر يف  7يف دانيال  لضطهاد شعب هللا وس يقاوم هللا نفسه. يُوَصف هذا احلامك البرشي

بيفانوس حامك يُعَرف ابمس أأنطيوخوس الرابع هناية هذا ادلهر. أأما الشخصية الثانية فهيي  اكن أأحد ملوك ، اذلي اإ

 ق.م.(. حيظى هذا املكل مبعالَجة 164-175ة خالل القرن الثاين قبل امليالد )حمك يف الفرتة س يلوقيالإمربوطورية ال 

يف الهناية، خاّصة يف بُغضه لشعب عهد هللا  لّك ظاًل لضّد املس يح اذلي س يأأيتواسعة وشامةل يف سفر دانيال لأنّه يش

 الرؤى الثالثة الأول اليت ُأعطيت دلانيال.  3ي الوحدة ويف تصمميه عىل اضطهادمه. تغطّ 

 

ط الوحدة   خمطر

 ( 28-1: 7الأربعة اخلارجة من البحر )دانيال رؤاي دانيال للحيواانت س الثامن: ادلر 

 (  27-1: 8رؤاي الكبش والتيس )دانيال س التاسع: ادلر 

 ( 27-1: 9رؤاي نبوة "الأسابيع" الس بعني )دانيال س العارش: ادلر 

 

 أأهداف الوحدة 

 عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تكون قادرًا عىل أأن: 

 (.  7ة )دانيال ياحليواانت الأربعة اليت تظهر يف رؤاي دانيال الليل بشلٍك حصيح رموز تفّّسه  •



ضد املس يحالوحدة الثالثة: نبّوات عن أأنطيوخوس واملس يا و  226الصفحة   

 

 

وجميء  واحليوان الرابع، وعالقة هذا ابجمليء الثاين للمس يح  7ترشح العالقة ما بني "القرن الصغري" يف دانيال  •

 ملكوته. 

ص اخللفية التارخيية  • ل فهٍم اإ رضورية للوصول خلفيّة ، ويه يتعلرق ابلإمرباطوريّتني الفارس ية والهيلينية فاميتلّخه

 .  9-7حصيح دلانيال 

ل أأنطيوخوس الرابع  8ترشح كيف أأن القرن الصغري يف دانيال  • بيفانوسيرمز اإ رمزاًي ، وكيف أأنّه يشلّكه منوذجًا اإ

 س يح املس تقبيل. لضّد امل 

 ول. ينئب بأأن املس يا س يظهر يف القرن امليالدي الأ  26-24: 9كيف أأن دانيال للآخرين ترشح  •

ن دانيال  • ث عن "عهد" خاّص س يدخل ضد املس يح  27: 9تدافع عن الرأأي القائل اإ مع الشعب  فيهيتحدر

 يف فرتة الضيقة املس تقبلية.  يالهيود
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 واانت الأربعة اخلارجة من البحر رؤاي دانيال للحي س الثامن: ادلر 

 ( 28- 1:  7)دانيال  

 ُمقّدمة ادلرس 

أأحد أأكرث الأحصاحات  7الناحية ميثّهل دانيال  هذهابملس يح، ويف  نامتثّهل النبّوات الكتابية مصدر تشجيع عظمي لإميان 

س. يف القرن السادس قبل امليالد، ُأعطي دانيال رؤاي دهاشًا يف الكتاب املُقدر نبويّة من هللا، جزٌء مهنا اكن  النبوية اإ

سيتحقرق يف القرون اليت س بقت ولدة املس يح وحّّت حصولها، 

ل مبارشًة قبل جم  يئه الثاين. يف هذه وجزٌء مهنا لن يتحقرق اإ

مرباطورايت هممة من التارخي القدمي بصورة  م أأربعة اإ الرؤاي، تُقدر

ية وحّّت رمزية هبيئة حيواانت، بدءًا ابلإمرباطورية البابل 

ل هناية ادلهر  الإمرباطورية الرومانية. وبعد ذكل، تنتقل الرموز اإ

ر احلامك الرّشير اذلي يدعوه الكتاب املُقدر  س يف الآيت، فتصّوه

مواقع أأخرى بـ"ضد املس يح". ولكن ابلرمغ من مقاومة هذا 

نّه لن ينجح. فس يدان ويُزال،   الشخص هلل وشعب هللا، فاإ

ملكواًت لن يزول يشمل العامل لكه. ينبغي  ويُعطى "ابن الإنسان"

ع جدًا بدراس تك هذا الأحصاح، حيث س تكتشف  أأن تتشجر

يعطينا رجاًء أأعظم  مدى دقّة حتقيق النبّوات الكتابيّة، مما

بتحقيقها الاكمل يف عودة ربّنا يسوع املس يح بوصفه املكل 

 احلقيقي وصاحب احلّق. 

ل الر  موز الكتابية واختالف  سننظر ابختصاٍر يف هذا ادلرس اإ

وّجه انتباهًا نفهم شيئًا ما مبعىن رمزي ومّت ينبغي أأل نفهمه هبذا املعىن. ون تفسري اجملازي. مفهم أأن نعرف مّتالرموز عن ال 

ذ تدرس هذا الأحصاح،  7اكن دانيال خاّصًا مل ذ يبدو أأنّه الأحصاح املركزي يف سفر دانيال. واإ مضن السفر كلك، اإ

عالن العهد اجلديد. ويف احلقيقة، ميكن وتتأأّمل بتفاص  يهل النبوية املُعلنة فيه، فاإنك سرتغب بأأن تربط ما تتعلمه هنا مع اإ

ن هذا الأحصاح أأمه   أأحصاح يف العهد القدمي يف فهم سفر الرؤاي. القول اإ

 

ط ادلرس    ُمخطر

 (  18-15، 6-1: 7)دانيال احليواانت الثالثة الأول يف رؤاي دانيال وع الأول: املوض

 (  22-19، 8-7: 7)دانيال احليوان الرابع ذو القرون العرشة والقرن الصغري وع الثاين: املوض

 (  14-9: 7)دانيال القدمي الأاّيم رؤاي القضاء أأمام وع الثالث: املوض

 (  28-23: 7)دانيال رشح هوية احليوان الرابع وهزميته وع الرابع: املوض



(28-1: 7ادلرس الثامن: رؤاي دانيال للحيواانت الأربعة اخلارجة من البحر )دانيال  228الصفحة   

 

 

 أأهداف ادلرس 

 س تكون قادرًا عىل أأن:  يف هناية هذا ادلرس

 . 7ر حقيقة أأن بنية سفر دانيال الأدبية تؤّكهد عىل الأمهية اخلاّصة دلانيال تفهم وتقّده  •

 الرموز يف النص الكتايب.  ومتيزي تكون أأكرث همارة يف رؤية •

 تفّّسه بشلٍك صائب رموز احليواانت الأربعة اليت تظهر يف رؤاي دانيال الليلية.   •

ان الرابع، وترشح أأيضًا عالقته ابجمليء الثاين ليسوع واحليو  7"القرن الصغري" يف دانيال  ترشح العالقة بني •

 املس يح وملكوته. 

 

 

 (  18- 15،  6- 1:  7احليواانت الثالثة الأول يف رؤاي دانيال )دانيال  وع الأول:  املوض 

 فهم الرموز الكتابية  

س وعالقة هذا الأمر ابلتفسري يف الكتاب املُقدر  الّرموز اس تخدام ، فكّهر بكيفية7دانيال  منقبل الغوص يف الفقرة الأول 

س" من مساقات ادلراسة الكتابية ابلمتداد تعلرمَت عن الإجراءات الصحيحة  الصحيح. يف مساق "دراسة الكتاب املُقدر

ل الو  س. ابلعامتد عىل املالحظة احلريصة لتفاصيل النّص، نسعى اإ ل تفسري الكتاب يف تفسري الكتاب املُقدر صول اإ

س تفس ريًا حرفيًا مبا يتوافق مع املعىن القواعدي والقامويس للك لكمة، والس ياق املبارش للك مجةل، والس ياق املُقدر

ل حّد التصلُّب. فالتفسري احلريف يدرك التارخيي الثقايف اذلي فيه ُكتهبت.  لكّن هذا ل يعين أأّن عليك أأن تكون حرفيًا اإ

  ةجمازية لإيصال أأفاكره. وتقع الأمثال والرموز مضن هذه الفئة الواسع كن للاكتب أأن يس تخدم صورًا وأأساليبحقيقة أأنّه مي

س  اكن ميكهنم أأن يس تخدموا هذه الطرق املعتادة يف التواصل، بل من اللغة اجملازية. واحلقيقة يه أأن ُكتّاب الكتاب املُقدر

أأي جعل النّص الكتايب يقول شيئًا مل و أأن نتجنرب روحنة النّص الكتايب، وقد اس تخدموها فعاًل. ولكّن ما هيمنا هنا ه

س يتعاملون معه يقصده الاكتب الأصيل. ومؤسف أأن دارسني كثري  ل خاطئةبطريقة ين للكتاب املُقدر ذ يضيفون اإ ، اإ

 النّص معىن بدًل أأن يس تنبطوا املعىن منه. 

دراك الرموز السلمية اليت قوحني يتعلرق الأمر ابلرموز الكتابية، فاإن ال  صدها الاكتب، وجتنُّب فرض رموٍز عىل هدف هو اإ

جل هذا املوضوع النّص )أأي البحث عن معىن خمفّي أأو رسّي أأو رمزي ل يقصده الاكتب(. ومع أأن هذا املساق ل يعا

اّن نقّده  رشادات هنا.  بضع م بعمق، فاإ  اإ

 

 لكتايب  يف النّص ا والصحيحة  كيف متزّيه الرموز املرشوعة  

شارات لكون يشء ما رمزًا )مثل "العظام  ن اكن اكتب السفر الكتايب يعطي معىن لرموزه أأو يعطي اإ انظر لرتى اإ

 (.  11: 37؛ لحظ حزقيال 37اليابسة" يف حزقيال 
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ماكنية أأن يكون هناك رمٌز مقصود )مثل الس يف ذي  ن اكن املعىن احلريف مس تحيل الاستيعاب، ففكّهر ابإ الفطرة: اإ

 (. 16: 1ارج من مف الرب يف رؤاي ّدين اخلاحل

 ,Roy B. Zuck, Basic Bible Interpretation (SP Publicationsوملزيد من العون يف فهم الرموز، انظر 

س الرموز،" ص 8. انظر بشلٍك خاّص الفصل (1991  .  193-169، "امتحان الامنذج وحتسُّ

 

 مضن س ياق السفر كلكّ   7فهم موقع دانيال  

هو مركز السفر. )من أأجل مزيد من الإيضاح والرشح لهذه  7الأدبية لسفر دانيال كلك، يبدو أأن دانيال البنية  يف ضوء

-J. Paul Tanner, "The Literary Structure of Daniel," Bibliotheca Sacra 160 [Julالنقطة، انظر 

Sep 2003]: 269-282 آخر أأحصاح مكتوب 7.( لحظ أأوًل أأن الاحصاح -8الآرامية، وأأن الأحصاحات ابللغة  هو أ

مرتبطًا ابلنصف الأول )املكتوب ابلآرايم( من السفر. ولكن من انحية  7مكتوبة ابللغة العربية. هذا جيعل الأحصاح  12

 اً مرتبط 7هو أأول أأحصاح يبدأأ بتقدمي سلسةٍل من أأربع رؤى معطاة دلانيال، وهذا جيعل الأحصاح  7أأخرى، الأحصاح 

 ميثّهل النقطة املركزيّة يف السفر.   7لسفر. وهبذا، فاإن الأحصاح اين من اابلنصف الث

 
-2والبنية الأدبية للقسم الآرايم من السفر، ويه أأّن الأحصاحات  7مثّة مالحظة هممة أأخرى ميكننا رؤيهتا بشأأن دانيال 

ط التوضيحي التايل:  7  تتبع منط التوازي متّحد املركز. لحظ املُخطر
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يوازي  4، والأحصاح 6يوازي الأحصاح  3، والأحصاح 7يوازي الأحصاح  2هذا املُخطط تالحظ أأن الأحصاح بدراسة 

عالن املامكل املتعاقبة يف الأحصاح 5الأحصاح  ر يف الأحصاح  2. هذه مالحظة هممة، لأن اإ ، ولكْن ابس تخدم 7يتكرر

لتفسري املعطى للمامكل يف الأحصاح ابس يكون شبهيًا  2صورة خمتلفة. وهكذا، فاإن التفسري املعطى للمامكل يف الأحصاح 

7 . 

 

 س  واجب الكتاب املُقدر 

 .18- 15: 7؛ 6- 1: 7اقرأأ دانيال  •

، الراحج أأنك س تالحظ أأن الاكتب 18-15: 7بيامن تقرأأ دانيال 

مل يُقَصد أأن تُفهَم احليواانت اليت يمت تصويرها يف  فّسر الرموز للقّراء.

واانت حرفية. فقد اكنت هذه احليواانت ترمز بأأهنا حي 6-1الآايت 

، فهذه احليواانت ترمز أأيضًا ملامكل 23: 7مللوك. ويف ضوء دانيال 

مرتبطة هبؤلء امللوك. ومع أأنّه قد يبدو غريبًا للقارئ املعاّص أأن يقرأأ 

عن حيواانت غريبة ذات رؤوس أأو أأجنحة متعّددة، فاإن هذه 

ق يف العامل القدمي. ويُرى يف ىل الإطالالتصويرات مل تكن غريبة ع

كتاابت احلضارتني البابلية والفارس ية أأمثةل كثرية شبهية عىل هذه 

 الطريقة يف التصوير. 

 

 واجب التفسري  

،  6-1: 7اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

مبا يف   ،18-15: 7واملالحظات التفسريية عىل دانيال 

ل تفسري مة اإ   التفسري. يف 7نيال دا ذكل املُقدر

للحيواانت العظمية الأربعة الصاعدة من البحر، وتأأسيس ملكوت املس يا    دانيال و. رؤاي  

 (  28- 1:  7يف الهناية ) 

آخر أأحصاح يف سفر دانيال يُكتَب ابلآرامية، اللغة اليت اكنت سائدًة وراجئة يف العامل الأممّي   هذا هو أ

لية املسح دلور وطبيعة وتعاقُب املامكل الأمميّة اليت تأأدرب يُمكهل دانيال مع زمن دانيال. ويف هذا الأحصاح 

رسائيل حتهتا قبل تأأسيس ملكوت املس يح. ومع هذا، فاإن الأحصاح السابع ميثّهل نوعًا من  ويتأأّدب شعب اإ

(  7-2احات مفع أأن هذا الأحصاح ميثّهل ختام القسم الآرايم )الأحص 6الأحصاح املفصيل الانتقايل يف السفر.

ل اذلي  م أأّول رؤاي من مضن أأربع رؤى ُمعطاة مبارَشة اإ نّه يف الوقت نفسه يقّده د عىل املامكل الأممية، فاإ يشّده

 
 ",Bibliotheca SacraJ. Paul Tanner, "The Literary Structure of the Book of Daniel  160:639انظر  6

(July-Sept 2003), 269-282. 
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دانيال. وهذا يفّّسه ملاذا يبدو الأحصاح السابع )اذلي ُكتهب يف الس نة الأول لبيلشاّّص( غري منسجم مع 

 بقة. الرتتيب الزمين اذلي يُرى يف الأحصاحات السا

ل ومثة توا  ذ الكهام يتتبعان تعاقب املامكل الأممية وصوًل اإ ٍز واحض بني الأحصاحني السابع والثاين، اإ

تأأسيس ملكوت املس يا. ومع هذا، يضيف الأحصاح السابع تفاصيل هممة وأأساس ية بشأأن اململكة الرابعة ل 

عال م الأحصاح السابع اإ ّصغري" اخلارج من اململكة الرابعة  اًن عن "القرن الترهد يف الأحصاح الثاين. مفثاًل، يقّده

نسان"  م الأحصاح السابع الكثري من التفصيل عن "ابن اإ واضطهاده لقّدييس هللا. وعالوًة عىل ذكل، يقّده

 يُعطى ملكوت هللا الأبدّي. 

 (  8- 1:  7. رؤاي احليواانت الأربعة ) 1

رت املامكل الأممية املتعاقبة يف الأحصاح ا  ر لثاين بأأجزاء خمتُصّوه لفة من جسم التّمثال، أأّما هنا فتُصور

 بأأربعة حيواانت. 

خ هذه الرؤاي بـ1-3: 7    553، اليت يه حول العام الس نة الأول من ُمكل بيلشاّّص املكل. تُؤرر

. ويف ، فقد اكن بيلشاّّص رشياكً لأبيه نبونيدس يف احلمُْك 5ق.م. وكام س بق فأُشري يف مالحظاتنا عىل دانيال 

(، يُشار Verse Account of Nabonidus كتابية تُعَرف ابمس "رواية نبونيدس الشعرية" )وثيقة غري

ل أأن املكل أأولك مسؤولية احلمك لبنه الأكرب يف الس نة الثالثة من ملكه وأأنّه اس تقّر يف مناطق وأأجزاء  اإ

مرباطوريته. ولأنّه يُعَرف أأن نبونيدس بدأأ حمكه عام  حمكه الثالثة تكون  ق.م.، فاإن س نة 556أأخرى يف اإ

نة اليت ميكننا افرتاض أأهّنا اكنت س نة بيلّشاّص الأول. رمبا اختار الرب  553حول العام  ق.م.، ويه الس ّ

آخر   ل س نة حمك بيلشاّّص الأول لإعالن هذه الرؤاي دلانيال، لأّن بيلشاّّص س يكون أ عن قصد الإشارة اإ

  والفرس. مكل قبل وقوع اببل بيد املاديني

. مع أأنّه ميكن أأن يكون املقصود البحر الكبري، فاإن رايح السامء الأربعة أأهاجت 2سب الآية وحب  

(، ففي هذا الس ياق، يف الغالب 12: 15؛ يشوع 6: 34هنا البحر الأبيض املتوسط )انظر سفر العدد 

شعياء  ل الاضطراب احلادث وسط لك الأمم )انظر اإ رميا 13- 12: 17يشري هذا التعبري اإ وما  7 :46؛ اإ

. ترَُشح هوية هذه احليواانت يف دانيال أأربعة حيواانت عظميةيلهيا(. من هذه املياه املُضطربة الهاجئة، صعدت 

رمه خارجني من 17: 7 ل كوهنا أأربعة ملوك يقومون عىل الأرض. )لحظ أأن هذه الآية تصّوه ، حيث يُشار اإ

يؤّكهد أأن البحر املتوّسط ليس هو املقصود هنا.( ن البحر، وهو ما الأرض وقامئني علهيا، وليسوا صاعدين م

، فاإن احليوان الرابع هو مملكة رابعة. وابلتايل، 23وهكذا، ميثّهل لكُّ حيواٍن ملاكً ُمعيرنًا. ولكن حبسب الآية 

  ميثّهل لكُّ حيواٍن مملكًة أأمميّة واملكل اذلي حيمك علهيا. 

يواانت الأربعة املتعاقبة بصورة خملوق هجني غريب. قد ر لك حيوان من احل يف الآايت التالية، يُصور  

تبدو هذه الطريقة ابلتصوير غريبة بشلٍك غري اعتيادّي ابلنس بة لنا اليوم، ولكهّنا اكنت أأمرًا معروفًا وشائعًا يف 

 الرشق الأدىن القدمي.

نّه 4: 7  ر رأأس المتثال . ومثلامجناحا نّس، ومع هذا اكن هل اكلأسد . يُقال عن احليوان الأول اإ  يُصّوه

يف الأحصاح الثاين الإمرباطورية البابلية اجلديدة، فاإن هذا ما يفعهل احليوان الأول. يف الأحصاح الثاين، اكن 

الرأأس مصنوعًا من ذهب هبدف تصوير عظمة وجالل مملكة نبوخذنَّّص، وهكذا أأيضًا الأسد )مكل 
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العظمة نفس هيام. واملثري لالنتباه أأنّه يُرَمز يف مواقع أأخرى يصّوران اجلالل و احليواانت( والنّس )مكل الطيور( 

رميا  ل اببل ابلأسد )انظر مثاًل اإ (.  12، 3-2: 17( وابلنّس )انظر مثاًل حزقيال 7: 4يف العهد القدمي اإ

رنًا مبئة  وعالوًة عىل ذكل، فاإن طريق املواكب اذلي اكن ميتّد من بوابة عش تار عرب وسط اببل اكن ُمز  ي

لهة عش تار(. وعرش  ل الإ ج )اليت اكنت ترمز اإ  ين أأسدًا يف بروزاٍت مصنوعة من اللّهْب املصقول املُزجر

ل ارتفاعاٍت عظمية، هكذا انتتف جناحاهومع هذا،   . وكام أأن جنايح الطري يساعدانه عىل التحليق اإ

جنازاته املعامرية جع  لته أأشهر ملوك اببل. ولكّن لكر حلّق نبوخذنَّّص عاليًا وسط الأمم. فغزواته وفتوحاته واإ

ل الأحصاح  ذلهل )عُْد اإ . ولكن يف الهناية، (4ذكل غّذى كربايءه. وذلا، أأمر هللا بأأن تُنتتف جناحاه، هبدف اإ

ر هذا شفاء نبوخذنَّّص حني أأدرك أأن السامء يه انتصب عن الأرض ليه طبيعته البرشية. يصّوه ، وعادت اإ

(. وعندئٍذ أأدرك أأّن ملكوت هللا، ل مملكته وُملكه هو، 34: 4دانيال صاحبة السلطان )انظر بشلٍك خاّص 

 هو الأمر املهّم فعاًل. 

. ليس من شّك يف أأن هذا احليوان اكن  شبيه ابدلبسلسةل احليواانت . احليوان الثاين يف 5: 7 

ل مملكة مادي وفارس اليت حمكها أأوًل كورش العظمي اذلي هزم البابليني وأأخذ اب : 5بل. اكن دانيال يشري اإ

ل مادي وفارس ابعتباره20، 3: 8قد أأخرب بأأن اببل س ُتعطى للامدينّي والفرس. ويف دانيال  28 ام ، يُنَظر اإ

قّوة واحدة يف صورة كبٍش ذي قرنني. مع أأن صورة ادلب تشّدد عىل وحشيته وقوته، فالأمر الأكرث احامتًل 

لهيا يف هو أأّن القصد من هذه الّصورة هو التّشديد ع ىل شهيّته، وذكل يف ضوء التّفاصيل الأخرى املُشار اإ

لأرايض الضخمة اليت اس تولت علهيا، وقد أأّدت . ما اكنت الإمرباطورية الفارس ية لتقتنع وتكتفي بلك ا5الآية  

ل ّصاعها املتكّرهر مع اليوانن. وذلا، فالراحج أأّن القصد من ال  ثالثة شهيهتا لالستيالء عىل مزيد من الأرايض اإ

ل فتوحاّتا الثالثة الرئيس ية، واليت عّززت قّوة الإمرباطورية  أأضلع اليت بني أأس نان ذكل ادّلّب هو الإشارة اإ

 ّ ل هوية هذه املادي ، ولكّن الاقرتاح املعقول هو أأهّنا متثل الأضلعة الفارس ية. ل يُشار يف النص الكتايب اإ

ق.م.، ومَّص )بيد مقبزي( عام  538.، واببل عام ق.م 546فتوحات ليداي )يف غرب أأس يا الصغرى( عام 

 ق.م.   525

اننية اليت أأّسسها الإسكندر الكبري، ميثّل الإمرباطورية اليو مثل المنر. احليوان الثالث اذلي 6: 7 

نشاء املامكل الهيلينية املنبثقة من امرباطورية الاسكندر. بدءًا من عام  ل اإ   492واليت أأّدت يف الهناية اإ

اكنت هناك محالت عسكرية فارس ية ضد اليوانن، وهكذا نشأأت عداوة طويةل بني اليوانن وفارس. ق.م.، 

ع ا عىل  لإسكندر، متكّنت اليوانن أأخريًا من الانتقام بقوة من الفرس. تشّدد عبارة وبقيادة املكل الشجاع املُبده

حاته يف الإمرباطورية الفارس ية. ففي  عىل الّسعة الهائةل اليت هبا نفّذ الإسكندر فتو  ظهره أأربعة أأجنحة طائر

ل هزمي 334عام  ة الفرس. وبعد ق.م.، وحني اكن الإسكندر بعمر الثالثة والعرشين فقط، انطلق يف سعيه اإ

ّسوس عام  م حنو  333هزمية أأولية أأوقعها ابجليش الفاريس يف معركة اإ ق.م.، صار الإسكندر قادرًا عىل التقدُّ

ق.م.، متكّن من حتقيقه انتصار حامس عىل الفرس يف معركة  331 عام اجلنوب للس يطرة عىل مَّص. ويف

ق.م. ويف  480نتقامًا مهنم لإحراقهم مدينة أأثينا عام أأربيال. ونتيجة لهذا املعركة، أأحرق مدينة بريسيبوليس ا

ل أأربعٍة فقط، اكن قد متكّن من اجتياح لك بالد فارس، تكل الإمرباطورية اليت  غضون ثالث س نوات اإ

 اس تغرقت قرواًن لبناهئا. 
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ر   ل أأربعة أأجزاء بعد مماته املفاجئ رؤوس هذا احليوان الأربعةتصّوه بعمر  انقسام مملكة الإسكندر اإ

ق.م. حول َمن س يحل  301-323الثالثة والثالثني. فبعد موته، حصل ّصاع طويل خالل الس نوات 

بسوس عام  . وبعد معركة اإ مت مملكة 301حمهلر ( أأخذ 1الإسكندر أأخريًا بني قادته الأربعة: ) ق.م.، قُّسه

قوس سوراي واببل ولك ( أأخذ س يلو 3( أأخذ اكس ندر مقدونية واليوانن؛ )2ليس اميخوس ثراكية وبيثنية؛ )

 ( أأخذ بطلميوس مَّص وأأرض هيوذا وعربية البرتاء. 4أأرايض الرشق، ) 

 (  28- 15:  7. تفسري الرؤى اليت ُأعطيت دلانيال ) 2

م وس يط مالئك يف بقية الأحصاح تفسريًا لرموز تكل 14-1رؤى يف الآايت بعد عرض ال  ، يقّده

 يوان الرابع/ اململكة الرابعة وامللوك اذلين خيرجون مهنا. الرؤى. تركّز معظم تفاصيل هذا اجلزء عىل احل 

ل احلصول عىل تفسرٍي لها )   (  16- 15:  7أأ. طبيعة تأأثُّر دانيال ابلرؤى وسعيه اإ

ّن الشخص اذلي اكن يقف قريبًا من دانيال اكن مالاكً، ولكّن هذا هو التفسري ل يُقا  ل بوضوح اإ

(. ويف طلب دانيال أأن يعرف املعىن ادلقيق 19، 14، 9: 1؛ زكراي 17-16: 8الأكرث احامتًل )انظر دانيال 

أأنّه شعر أأن الرؤاي حتمل لتفاصيل الرؤاي، أأراد دانيال أأن يكون عىل يقني بشأأن التفسري الصحيح لها. فال بّد 

 الكثري من املعاين املشؤومة لشعبه، وقد أأكّد التفسري اذلي أأعطاه املالك هذا الشعور. 

 (  18- 17:  7ب. رشٌح ُمختََّص للرؤى دلانيال ) 

ان أأن احليوان   23، فاإن الآية ملواكً الأربعة  احليواانت العظمية. مع أأنّه يقال عن كون 17: 7  ختربه

ل مملكة. ليس من تناقٍض هنا، لأّن عىل لّكه مملكة مكل، واململكة واملكل يسريان يدًا بيدًا )انظر  الرابع ميثّه 

 (. ومن هذا، ميثّهل لك حيوان مملكة أأممية وملاكً حيمكها. 39، 37: 2دانيال 

نسان". والآن، 18: 7  ّن امللكوت والسلطان س ُيعطيان لشخٍص "مثل ابن اإ . قيل يف السابق اإ

نّ  . ليس من تناقٍض هنا، وهذا ما يمت وميتلكوهنا "قّدييس العيل" مه من سوف "يأأخذون" اململكة يُقال اإ

يضاحه يف الآية   نسان"( ُأعطي امللكوت اذلي فيه اللكُّ . 27اإ فالرب يسوع املس يح )اذلي "مثل ابن اإ

كل مه "قديسو العيل"، س يخدمه ويطيعه. ولكن كام يف أأيّة مملكة، للمكل رعاايه. ويف هذه احلاةل، رعااي امل

الرتكزي يقع ، نس تطيع أأن نس تنتج أأن 27-26أأي شعب هللا املرتبطون به ارتباطًا حصيحًا. ويف ضوء الآيتنَي 

عىل القديسني اذلين حييون يف زمن ضد املس يح )أأي خالل فرتة الضيقة العظمية(. ميكن أأن يكون هؤلء 

مياهنم ابلرب يسوع يف  ذكل الوقت، أأو قد يكونون مؤمنني يعانون لكوهنم هيودًا أأممينّي ُمضطَهدين بسبب اإ

ل الإميان بيسوع املس يح بصفته مس يّ  لوا يف الهناية اإ امه. ورمبا املقصود هنا لكتا هاتنَي الفئتنَي. يُعطى هؤلء حتور

ل الأبد، وهو امل س ليدوم اإ ل الأبد بفرح وبركة ملكوت هللا اذلي س ُيؤسر رياث اذلي امتياز ادلخول والمتتع اإ

ل أأن املؤمنني من لك العصور س ُيقامون يف اس تعداٍد لدلخول اإ  ل يليق هبم. ومثّة مقاطع كتابية أأخرى تشري اإ

 وما يلهيا(.  13: 4تسالونيك 1؛ 2-1: 12هذا امللكوت )انظر دانيال 
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ر احليواانت الأربعة يف 2يف ضوء التوازي الأديب مع دانيال  ، تصّوه

من أأربعة ملوك أأمميني عظامء ومماكل أأممية عظمية  سلسةلً  7الأحصاح 

رسائيل عىل اخلضوع لها. اكن أأول هذه احليواانت  ُأجربه شعب اإ

 ( أأسدًا، ولكّن هل جناحني اكلنّس. 4: 7نيال )دا

 

 

 1السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )ملاذا ينبغي تفسري الأسد ذي اجلناحني ابعتباره رمزًا لبابل؟ 

 رَمز لبابل يف مواقع أأخرى يف العهد القدمي ابلأسد وابلنّس. يُ  .أأ 

 )واذلي اكن ميثّهل اببل(.  2هذا هو أأول احليواانت الأربعة، وذلا فهو يقابل رأأس اذلهب يف دانيال  .ب

نسان.   .ج  اكن الأسد أأرسع احليواانت املعروفة لالإ

رنة حبوايل  .د لهة عش تار، وهو ما يربط  أأسداً  120اكنت بّوابة عش تار الشهرية يف اببل ُمزي ل الإ اكنوا يرمزون اإ

 اببل ابلأسد بشلٍك طبيعّي متامًا. 

 

 2السؤال  

حقيقة أأنّه اكن للأسد جناحان، ولكنّه انتصب يف الهناية عىل 

ر:  نسان، يُقَصد هبا أأن تصّوه  رجلني، وُأعطي قلب/ عقل اإ

 هزمية اببل بعد ولمية بيلشاّصر اليت خسر فهيا ابهلل.  .أأ 

ذل .ب ل عقهل وماكنته.  لاإ  نبوخذنَّصر ورّده يف الهناية اإ

نسان.  .ج د الرّب يسوع املس يح، حني غادر السامء ليتّخذ هيئة اإ  جتسُّ

رسائيل املسبيّة يف اببل بسبب عدم أأمانهتا جتاه عهد هللا.  .د  أأّمة اإ

 

آه دانيال )دانيال  (  5: 7يُش بره احليوان الثاين اذلي رأ

النقديّون أأن هذا احليوان ميثّهل  ءابدّلّب. عادة ما يرى العلام

 مادي )بيامن ميثّهل احليوان الثالث فارس(. لكّن العلامء

مون أأدلهتم عىل أأن ادلّب ل ميثّهل الإجنيليني  يرون ويقّده

مادي )فقط(، لكنّه ميثّهل املاديني والفرس حتَت قيادة 

 ملكهم الأول كورس الكبري. 
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 3السؤال  

ّه  ن ادلّب ميثّهل مادي وفارس؟ أأي من احلجج التالية تؤي   لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )د التفسري القائل اإ

 ، اكنت اببل ستسقط بيد قوات املادينّي والفرس املشرتكة.  28: 5حبسب دانيال  .أأ 

 ق.م.، اكنت مادي مملكًة منفصةًل عن مملكة فارس.  539يف وقت فتح اببل عام  .ب

 اببل ماداًي.  ، اكن املكل اذلي حمك6يف دانيال  .ج

ر الكبش ذو القرنني مادي وفارس ابعتبارهام قّوة واحدة. 8يف دانيال  .د  ، يصّوه

د أأن ميثّهل احليوان الثالث )اذلي يش ب سها وكام يُشار يف التفسري، فقد قُصه ه المنر( الإمرباطورية اليواننية اليت أأسر

ع يف معر الثالثة يف وقٍت غري متوقر هرت بعد ممات الإسكندر الإسكندر الكبري، ومن مّث املامكل الهيلينية العديدة اليت ظ 

ق.م.(   301-323ق.م.، مّرت فرتة زادت قلياًل عن العرشين س نة ) 323وبعد موت الإسكندر عام والثالثني. 

مرباطورية الإسكندر العظمية. ويف  فاميارب فهيا قادة الإسكندر حت الهناية، بيهنم من أأجل الس يطرة عىل أأجزاء خمتلفة من اإ

ل بني أأربعة رجاٍل رئيس يني. يُرَمز  فاميانقسمت الإمرباطورية   هذا الأمر برؤوس المنر الأربعة. اإ

 
 4السؤال  

ل بني اللكمة أأو العبارة يف العمود الأمين ورشهحا الصحيح يف العمود الأيّس.   يف اجلدول التايل، صه

 الرشح   اللكمة أأو العبارة  

أأحد قادة الإسكندر، وقد س يطر يف البداية عىل الهيودية، ويه املنطقة اليت صارت  عة المنر ذو الأجنحة الأرب

 لحقًا تُعَرف ابمس فلسطني 

 الّسعة اليت هبا متكّن الإسكندر من حتقيق فتوحاته يف العامل املتحرّضه يف زمنه  ق.م.   331

 مع الفرس، واليت فهيا هزم الفرس هزمية هنائية  معركة أأربيال، املعركة الأخرية لالإسكندر المنر ذو الرؤوس الأربعة

مرباطورية الإسكندر  بطلميوس  بني قادته فاميتقس مي اإ

 5السؤال  

  صواب أأم خطأأ؟، "قديسو العيل" مه مالئكة سيمتتّعون ابلسكن يف السامء مع هللا عرب العصور. 18: 7حبسب دانيال 
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 6السؤال  

عالن احليواانت  ل ابإ ، نرى أأن لّك واحٍد من هؤلء امللوك القدماء 6-1:  7الثالثة الأول يف دانيال ابلتفكري والتأأمُّ

مرباط وريته ابلقوة والانتصارات العسكرية الشديدة. ومع هذا، فقد اكنت ممالكهم مؤقّتة العظامء قد متكّن من تشكيل اإ

ل بد ذ تفكّهر وتتأأمر ل حني مث زالت! اإ ، ما الوعد احملفوظ لـ"قّدييس 18-17: 7نيال افقط، فلّك واحدٍة مهنا ظهرت اإ

جاابتك يف دفرت عىل الأولوايت اليت ختتار أأن  العيل"؟ كيف يؤثّهر وعد امتالك ملكوٍت أأبديٍّ  تعيش حبس هبا؟ اكتب اإ

 احلياة. 

 

 

- 19،  8- 7:  7احليوان الرابع ذو القرون العرشة والقرن الصغري )دانيال  وع الثاين:  املوض 

22  ) 

آ احليوان الرابع اذل واانت الأخرى،  جدًا عن احليواانت الثالثة السابقة. ومثل احلي ه دانيال يف رؤى الليل اكن خمتلفاً ي رأ

مرباطورية قوية ومرتامية الأطراف عىل الأرض )مع أأنّه واحٌض أأهّنا أأقوى من الإمرباطورايت مر اكن هذا احليوان ي ل اإ ز اإ

رباطورية بأأّي حيواٍن ول يربط النّص الكتايب هذه الإم فتة.اليت س بقهتا(. ومع هذا، فهيي خمتلفة بطريقة واحضة ول

ن هذا احليوان اكن هائاًل وخميفًا )دانيال  (. كام اكن هذا احليوان خمتلفًا يف حقيقة أأنّه  7: 7معروٍف، ولكنّه ببساطة يقول اإ

ل هذه القروناكنت هل عرشة قرون، و اكن هل "قرن  ابلإضافة اإ

الرابع فريدًا جدًا، حّّت أأن دانيال   صغري" أأيضًا. اكن احليوان

(. يقابل هذا 19: 7لب أأن يعرف معناه ومعىن قرونه )دانيال ط

آه نبوخذنَّصر يف  احليوان الرابع اجلزء الرابع من المتثال اذلي رأ

نّه ميثّهل الإمرباطورية الرومانية )لحظ أأن 2دانيال  ، وابلتايل فاإ

تقابل سايق  7:7ال أأس نان احلديد يف احليوان الرابع يف داني

(. ومع أأن العلامء الإجنيليني احملافظني 2احلديد يف الأحصاح 

 ميتّفقون عىل فهم أأن الإمرباطورية الرابعة يه روما، فاإهنّ 

سننظر يف هذا خيتلفون بشأأن كيفية فهم قرون احليوان الرابع. 

ل تعريف دانيال عىل احليوان الرابع. ولكّن تفسري  ليه احليوان الرابع )دانيال حقيقة ما ي املوضوع اإ (  27- 23: 7شري اإ

ل املوضوع  ل اإ  يف هذا ادلرس.  4س ُيؤجر

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 22- 19: 7؛ 8- 7: 7اقرأأ دانيال  •

مبقابل اليواننيني اذلين بسطوا نفوذمه وس يطرّتم بّسعة بقيادة الإسكندر الكبري، متكرنت الإمرباطورية الرومانية من بسط 

م(. هزم الإسكندر املامكل  117قوّتا عام  ق.م وحّت بلوغها ذروة 241العام ابلتدرجي التّاّم )خاّصة من س يطرّتا 

الأخرى بّسعة حركة جيشه، بيامن متكرنت روما من هزمية املامكل الأخرى وفتح أأراضهيا بسحق الشعوب الأخرى َسقًا 

 (.  7الآية قاس يًا ل يعرف الرمحة )"أألك وَسق وداس البايق برجليه،" 
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 واجب التفسري  

 يف التفسري.   22-19: 7واملالحظات التفسريية عىل دانيال  8-7: 7ات التفسريية عىل دانيال اقرأأ املالحظ •

حيوان رابع هائل وقوي  . ل يُش بره احليوان الرابع بأأي حيواٍن معروف، ولكنّه يُوَصف بأأنه 7-8: 7

اطورية الرومانية. )يؤّكهد العلامء عىل كون احليوان الرابع ميثّهل الإمرب  . يتّفق العلامء احملافظون معلياً وشديد جداً 

النقديّون الليرباليون عىل أأن هذا احليوان ميثّهل اليوانن.( عىل خالف الإسكندر املقدوين، ازدادت قّوة روما 

ايمه  الكبرية(. يف عام  ديديةبأأس ناهنا احل تدرجييًا، ولكّن هذا مت من خالل َسقها لأعداهئا بال رمحة )ملهمتًة اإ

القائد الروماين بومباي من الاستيالء عىل سوراي وفلسطني، ُمخضعًا هبذا أأرايض  ق.م.، متكّن 63

مرباطورية الرومانية. وانتصار أأوكتافيان )أأي أأغسطوس قيَّص( عىل مارك أأنطوين  الأحداث الكتابية لالإ

اكن  2انيال مَّص. وكام أأن اجلزء الرابع من متثال د ثبّت س يطرة روما عىل 31ولكيوبرتا يف معركة أأكتيوم عام 

ث عن  مكّواًن من احلديد، هكذا أأيضًا لهذا احليوان الرابع أأس نان من حديد، مما يؤّكد أأكرث عىل أأنّه يتحدر

 الكيان نفسه.  

هذا احليوان الرابع )روما( خمتلف عن احليواانت الثالثة الأول، ليس فقط يف قوته وقسوته 

آخر  عىل رأأسه. وعالوًة عىل ذكل، اكن هل  رون عرشة ق بل كذكل يف حقيقة أأنّه اكنت هل  ووحشيته، قرن أ

ل قلع  صغري من هؤلء القرون. وحقيقة أأنّه اكنْت ذلكل القرن الصغري  ثالثةطلع بني تكل القرون، مما أأدى اإ

ل أأّن هذا ال ومفعيون تش به عيون الإنسان   قرن رمٌز لشخٍص ذي قّوة يتلكّم بعظامئ والكم متكرّب تشري اإ

(، فاإن القرون ترمز حلاّكم، والقرن الصغري يلعب دورًا 24: 7ى يف التفسري لحقًا )انظر عظمية. وكام سريُ 

س يس تخدم اللكمة "قرن" يف مواقع  همامً بشلٍك خاّص يف ذروة التارخي. ليس هذا مفاجئًا، فالكتاب املُقدر

ل القّوة ) قوة َمن حيمك )مزمور وما يلهيا(، وخاّصة  18: 1؛ زكراي 11: 22ملوك 1أأخرى يف الإشارة اإ

 (. 21: 29؛ حزقيال 17: 132

ع يف رشح هوية احليوان الرابع اس تجابًة لطلب دانيال )   (  25- 19:  7ج. املزيد من التوسُّ

، طلب أأن  18-17. بعد أأن ُأعطي دانيال رشحًا رسيعًا وخمتَّصًا لرؤايه يف الآيتني 19-20: 7

املزيد عن احليوان الرابع. طلب بشلٍك خاّص مزيدًا من املعرفة عن القرون العرشة والقرن الصغري يعرف 

تصفه  20فاإن الآية  ،8: 7اذلي طلع لحقًا. ومع أأن القرن اذلي يطلع لحقًا يُدعى "صغريًا" يف دانيال 

ل قوته، وواحض أأن هذا . نرى من هذا أأن الصفة "صغري" ل تشري يف احل منظره أأشّد من رفقائه ابلقول  قيقة اإ

 احلامك س يكون أأقوى من القرون الأخرى.  

د حامك قوي. وفامي يتعلرق ابلأمور اليت ّتّم دانيال، 21-22: 7 . ما يُدعى "القرن الصغري" ليس جمرر

عب ظههر أأنّه س يكون حاكامً مستبدًا ُمضطههدًا لش، أأْي شعب هللا. وهذا يُ حيارب القديسنيفاإن هذا احلامك 

نّه  21هللا! وعالوًة عىل ذكل، هو انحج يف معل هذا، لأن الآية  ، أأي قوَي وساد علهيم. هللا غلهبمتقول اإ

ن بُغضه لشعب هللا مدفوع من الش يطان نفسه )انظر رشح   بس يادته مسح هل بأأن يعمل هذا. ويف احلقيقة، اإ

 (.  25: 7دانيال 
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ل أأن   22ؤقّتة وحمدودة. فتشري الآية لكْن أأيّة هزمية لشعب هللا ليست سوى هزميٍة مو  القدمي  اإ

نّه س يعمل لأجلهم  ليدينسيتدخرل يف وقٍت معنّي  الأاّيم هذا احلامك املستبّد. وابلرمغ من معاانة قّدييس هللا، فاإ

ّتم عىل مملكة القرن الصغرية، ولكنّه . ل يعين هذا أأهّنم س يبسطون س يطر القديسون اململكةحّّت ]ميتكل[  

ل مملكة هللا، حيث س يخدمون ويعبدون ويطيعون املس يا، وهو اذلي ُأعطي ملكوته يعين أأهنّ  م يُدَخلون اإ

. مفع أأهّنم يعانون حتَت حمك هذا الّطاغية  27: 7(. هذا واحٌض من دانيال 14-13من القدمي الأاّيم )الآيتان 

ّن تعزيهتم يه الهّنايئ اذلي فيه س ميكل يسوع املس يح أأهّنم س يكونون جزءًا من هذا امللكوت اجمليد  املستبّد، فاإ

 عىل لّك اُلَمم والبالد واملامكل. 

 

 7السؤال  

 حبسب التفسري، متكّن القائد الروماين بوميب من احتالل سوراي وفلسطني عام ____________ م. 

 

آخر نراه يف احليوان الرابع  ليه هذا احليوان ل   زمينل)مقارنة ابحليواانت الثالثة الأول( هو أأن التحقيق امثّة فرق أ ملا يرمز اإ

احليوان نفسه ميثّهل ما يُعَرف ابلإمرباطورية ينحَّص يف فرتٍة اترخيية واحدة، ولكن يبدو أأّن هل حتقيقًا قريبًا وحتقيقًا بعيدًا. 

، فاإن قرون 4م. ولكْن كام سرنى يف املوضوع  476العام .م. وحّّت ق 64الرومانية القدمية اليت حمكت العامل من العام 

ل قبل اجمليء الثاين للرب يسوع املس يح بفرتٍة  رأأس هذا احليوان متثّهل قوى عاملية لن تظهر عىل مّسح أأحداث العامل اإ

ّن مثّة 19و 17و 13قصرية. يبدو هذا واحضًا من الطريقة اليت هبا يمّت احلديث عن القرون العرشة يف رؤاي  . وهكذا، فاإ

 الرابع وادلور اذلي يلعبه يف التارخي.  جفوة زمنية مرتبطة ابحليوان

 

 8السؤال  

وا  الليرباليون مبقابل العلامء الإجنيليني احملافظني، حياول العلامء النقديّون س( أأن يفّّسه )اذلين ينكهرون ويح الكتاب املُقدر

 ________. احليوان ابعتباره __________________

 

ن احليوان الرابع هو روما. فقد اس تنتج هؤلء  مثّة سبب لشعور العلامء النقديني برضورة أأن يرفضوا التفسري القائل اإ

ق.م.، قبل  165 ل امليالد، بل ُكتهب حوايل العامالعلامء )خمطئني( أأن سفر دانيال مل يكتبه دانيال يف القرن السادس قب

مرباطورية عاملية حامكة قوية. فاإن أأقروا بأأن احليوان الرابع هو ح روما اإ روما، فس يكون هذا اعرتافًا مهنم بأأن  أأن تصبه

س ليس موىح به )وابلتايل ل يس تطيع  س حيتوي نبّوات حصيحة. ولكْن لكوهنم يفرتضون أأن الكتاب املُقدر الكتاب املُقدر

ن احليوان الرابع هو روما. واملؤسف أأهّنم ينكر أأن ينئب بأأية أأموٍر خت ّن علهيم رفض التفسري القائل اإ ون ّص املس تقبل(، فاإ

 قوة لكمة هللا، وذلا كثريًا ما يضلّهلون أأولد هللا. 
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 9السؤال  

هذا  ، القرن الصغري عىل رأأس احليوان الرابع هل "عيون كعيون الإنسان، ... ومف متلكم بعظامئ."8: 7حبسب دانيال 

ل أأن:   يشري اإ

 القرن الصغري رمز للروح القدس وقدرته عىل رؤية لك يشٍء.  .أأ 

نس .ب  اٌن )ل حيوان(. القرن الصغري اإ

مرباطورية دلهيا الكثري لتتفاخر بشأأنه.   .ج  القرن الصغري ميثّهل اإ

 القرن الصغري ميثّهل اجليش اذلي جعل روما عظمية.  .د

   10السؤال  

 لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )؟ 7 صورة "القرن" كام تُس تخَدم يف دانيال حبسب التفسري، ما اذلي ينطبق عىل

س كرمٍز عاّم للقوة والسلطة. تُس تخَدم صورة  .أأ   القرن يف مواقع أأخرى يف الكتاب املُقدر

 يساعد القرن )الآةل املوس يقية( الناس يف أأن هيدأأوا حني يكونون يف حاةل غضب.  .ب

ل احلرب.  القرن أأداة تُس تخَدم دلعوة .ج  النّاس وتوجهيهم اإ

 مك اذلي بيده مقاليد السلطة. يُس تخَدم القرن بشلٍك خاّص يف العهد القدمي للتعبري عن قوة احلا .د

ة أأخرى للحيوان الرابع، ويه التصممي عىل اضطهاد "القّديسني" وهزميهتم )دانيال  (. تعبري 23-22: 7مثّة مسة ممزّيه

ل قدّ  ، ولكّن هللا سيسمح للحامك املُعروف بـ"القرن ييس هللا. قد تظّن أأن الأمر غريبٌ "القّديسني" ُمصطلح يشري اإ

نّه لن يمتكن من هزمية شعب هللا الصغري" بأأن ي  ضطهد شعب هللا. ولكن ابلرمغ من الأذى والرضر الذلين س يوقعهام، فاإ

ركون يف امللكوت اذلي ُأعطي لـ"ابن هزمية اتّمة. ويف الهناية، سينال القديسون املكُل واململكة، مبعىن أأهنم سيشا

ّن "القرن الصغري" سيشّن حرابً  تفرتض أأهّنم س ميوتون  القّديسني ويغلهبم، فميكنك أأن عىل الإنسان". ولأنّه مكتوب اإ

، فال بّد أأّن هذا معناه أأهّنم س يقومون من املوت ليمتكّنوا من اململكة يف الهنايةشهداء. ويف ضوء حقيقة أأهّنم سينالون 

ل امللكوت ونواهل. ادل  خول اإ

 11السؤال  

ّدين هل. عرب العصور، ومنذ وقته اكن الرب يسوع املس يح عىل الاضطهاد أأمٌر عىل املس يحينّي احلقيقينّي أأن يكونوا مس تع

مياهنم. ويف ضوء دانيال  رض، استشهد مس يحيون كثريًا لأجلالأ  ، فاإن الاضطهاد حّت املوت س يكون 23-22: 7اإ

نّه لكون شعب هللا س يأأخذونيف أأاّيم احلامك اذلي يُعَرف بـ"القرن الصغري". ومع أأمرًا سائدًا  ، فاإن امللكوت هذا، فاإ

الاضطهاد و/أأو الاستشهاد لن يعين خسارة امللكوت. همام حصل كل، يبقى وعد امللكوت كل. ختيرل للحظة أأنّك قد 

ضون لالستشهاد. اكتب يف دفرت  ن ملس تقبكل  س يحُدث هأأن تظنّ  التأأثري اذليك تكون أأحد املس يحينّي اذلين يتعرر اإ

 حصل أأن متر شهيدًا. 
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 (  14- 9:  7قضاء أأمام القدمي الأاّيم )دانيال  رؤاي ال وع الثالث:  املوض 

آمه دانيال يف رؤى الليل )الآايت لأويل عن احليواانت )احلاّكم( الأ بعد احلديث ا (، ينتقل املشهد جفأأة 8-1ربعة اذلين رأ

ل رؤاي يف الساموايت للقدمي الأايم. الهدف الرئييس من هذا القسم هو الإ  9: 7وبشلٍك رادياكيل يف دانيال  ل اإ شارة اإ

أأّن لّك هجود "القرن الصغري" بأأن يعّزهز وضع مملكته ويشن حراًب عىل شعب هللا ستبوء يف الهناية ابلفشل. وس يعمل 

نسان" مُ  قدمي الأاّيم عىل حتقيق هذا الأمر. فبدلً  ل لْ من القرن الصغري، س ُيعطى خشٌص "مثل ابن اإ اكً أأبداًي س ُيعَبد فيه اإ

ن هذا يتحقرق يف الرب يسوع املس يح، املكل صاحب احلّق الأبد. وليس من حاجٍة للق  بأأن حيمك عىل مملكة هللا.  ول اإ

 واجب الكتاب  

 .  14- 9: 7اقرأأ دانيال  •

   12السؤال  

ل بني   لأمور املتعلقة بقدمي الأايم ووصفها املناسب. ايف اجلدول التايل، صه

 الوصف املناسب   الأمر املتعلّهق بقدمي الأايم 

 اكلثلج أأبيض لباسه  

 لهيب انٍر متقدة شعر رأأسه  

 النقي  كصوف اخلروف  عرشه عرشه وبكرات

 جالس عىل عرشه  وضعه

كون هذا مشهد قاعة احملمكة اليت فهيا تصدر أأحاكم القضاء أأمٌر يتّضح من اللكامت "جلس ادّلين )احملمكة(، وفُتهحت  

 (.  10: 7الأسفار" )دانيال 

 واجب التفسري 

 يف التفسري.   12-9: 7التفسريية عىل دانيال اقرأأ املالحظات  •

 (  14- 9:  7ب. رؤاي ادلينونة أأمام عرش القدمي الأاّيم ) 

ل السامء أأمام عرش القدمي الأايم   تس متّر رؤى الليل يف هذه الآايت، ولكن املشهد ينتقل الآن اإ

ر أأحاكمه وقضاءه. يُدان "القرن الصغري" وهيكل، ومن مّث يُعطى من نسان" ملكواًت  اذلي يُصده هو "مثل ابن اإ

 أأبداًي. 

ل هللا الآب. لباسه وشعره القدمي الأاّيم. تعّرهفنا هااتن الآيتان عىل 9-10: 7  شارة اإ ، ويه اإ

شعياء  أأ( أأو عىل قداس ته. ل يوحّض 15: 57؛ 13: 43الأبيضان يشّددان يف الغالب عىل أأزليته )انظر اإ

نات مالئكية، ولكن رمبا روش احمليطة ابهلل. رمبا هؤلء اجلالسون اكئ النص الكتايب هوية َمن جيلسون عىل الع

(. ولكّن دوَر هؤلء اثنوّي، لأن هللا الآب هو من يعمل 4: 20؛ 4: 4يكونون من قّدييس هللا )انظر رؤاي 

م يف رؤاي حزقيال. لكن يف حزقيال ، يف الآايت التالية. وصف عرش هللا شبيه بشلٍك مدهش ابلوصف املُقدر
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(، واكن حماطًا ابلنار والربق )حزقيال 17-9: 10؛ 20-15: 1اكن لعرش هللا بكرات/ دواليب )حزقيال 

 (.  6، 2: 10؛ 27، 13: 1

؛ 3: 50اذلي اكن جيري هو جلب ادلينونة عىل اذلين س يديهنم )انظر مزمور  هنر النارهدف  

ل 3: 97 ذكل الهنر لهيكل. يُوَصف هنر النار هذا يف (. واحليوان ذو القرن الصغري بشلٍك خاّص يُلقى به اإ

آخر بـ"حبرية النار املتقدة ابلكربيت" )انظر رؤاي م والربوات اذلين  والألوف(.  10: 20؛ 20: 19اكٍن أ

(. هؤلء شهود 11: 5خيدمون الرب الإهل مه الاكئنات املالئكية الكثرية جدًا )لحظ تعبريًا شبهيًا يف رؤاي 

ّن 15-12: 20ما يُعلَن لنا يف رؤاي يت هبا، وعىل فتح "الأسفار". ابلعامتد عىل عىل ادلينونة اليت يأأ  ، فاإ

الراحج أأنّه ينبغي فهم هذه الأسفار )بصيغة امجلع( بكوهنا جسل الأعامل اخلاّص بغري املؤمنني، اذلين سيتواهجون  

"كريس قضاء املس يح" معه يف دينونة العرش الأبيض العظمي )س ُيقاىض املؤمنون يف قضاء منفصل أأمام 

 [.( 10: 5كورنثوس 2؛ 5 :4-10: 3كورنثوس 1]انظر 

اليت تلكم هبا. كربايؤه املُزدرية  واللكامت العظميةعىل "القرن الّصغري"  11. تركّز الآية 11-12: 7 

ل هللا )انظر دانيال  ؛ رؤاي 36: 11املُس هتينة يه أأصل طبيعته وأأعامهل اليت هبا يعّظم نفسه ويوّجه جتديفه اإ

ل النار املش تعةل ومعه (. ومع هذا، فاإن جهومه عىل هللا5: 13  لن يفلح، ففي الهناية س ُيدان ويُلقى به اإ

ظهارات يف  ّن لهذا احليوان الرابع عدة اإ احليوان الرابع اذلي س ُيقتَل أأيضًا. )كام س يظهر يف تفسري الرؤاي، فاإ

 روما القدمية ويف فرتة الضيقة املس تقبليّة.( 

ل ما سيمّت معهل مع  12عد تصوير هناية احليوان الرابع، تشري الآية ب  . فس ُيزنَع ابيق احليواانتاإ

ق.م.، حني اس تول علهيا املاديّون  539سلطان هذه احليواانت واحدًا بعد الآخر )كام حدث مع اببل عام 

ل زماٍن ووقتوالفرس(. ومع هذا، فقد  روا ابحلياة. مع أأن سلطان ، مبعىن أأهّنم اس متُأعطوا طوَل حياة اإ

ل الإمرباطورية الالحقة، عىل هؤلء يزُنَع مهن م، فاإن شعوب وثقافات لك واحدٍة من تكل املامكل مُضّهت اإ

 الأقل لفرتٍة من الزمن. 

 13السؤال  

ل هللا الآب، والراحج أأن لبا شارة اإ صواب  يته. يؤّكهدان عىل برش  سه الأبيض وشعره اذلي يش به الصوف"قدمي الأاّيم" اإ

  أأم خطأأ؟

 

 14السؤال  

  (لك الإجاابت الصحيحةاخرت )بشأأن "هنر النار" حصيحة؟  ةامجلل التاليأأي من 

يقاع قضاء هللا.  .أأ   هدف هنر النار هو اإ

 س هيكل "القرن الصغري" هبذا النوع من القضاء.  .ب

 . 20 ورؤاي 19حبسب التفسري، يُطابَق ما بني هنر النار و"حبرية النار" يف رؤاي  .ج

ر مدينة بوميب. مه فُّق احله ينبغي تفسري هنر النار بكونه تد .د  م من براكن دمر
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 واجب التفسري 

يف التفسري، ومن مّث اقرأأ قّصة مثول يسوع أأمام جملس  14- 13: 7اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

 .  65- 53: 14يف مرقس الس هندرمي 

تعلّقة بشخص شهد البالط الساموي النتيجة اجمليدة امل . تعلهن الآيتان الأخرياتن يف م 13-14: 7 

نسانٍ  ل "الإنسان" مثل ابن اإ شارة اإ . خيتلف العلامء حول هوية هذه الشخصيّة، حيث يرى البعض أأهّنا اإ

نسان ُمعنّي )مثل هيوذا املاكيب يف القرن الثاين قبل امليالد(، أأو الهيود الأمناء كلّك يف الفرتة  بشلٍك عام، أأو اإ

حّّت مالك ما )مثل جربائيل أأو ميخائيل(. ومع هذا، فاإن أأقدم بية يف القرن الثاين قبل امليالد، أأو املاك

تفسري لهذه الشخصية هو التفسري املس ياين، وهو التفسري اذلي يقبهل هيوٌد ومس يحيّون. طبعًا يرى 

ل نفسه بلقب املس يحيون أأن هذه الشخصية يه الرب يسوع املس يح، خاّصة أأّن يسوع كثريًا ما أأ  شار اإ

 (. 28: 16مثاًل مّّت   "ابن الإنسان" )انظر

ل هذا الامس ترد يف مرقس   حدى أأمه الإشارات اإ . حفني سأأل رئيس الكهنة الهيودي 62: 14اإ

ون ابن الإنسان جالسًا عن  يسوَع يف حمامكته عن كونه املس يح أأم ل، رّد يسوع قائاًل: "أأان هو، وسوف تُبَّصه

آ  ل دميني القوة وأ شارًة مبارشًة اإ ، خاّصة يف 14-13: 7انيال تيًا يف َساب السامء." يبدو ردُّ يسوع هذا اإ

، حيث يُربَط هذا املشهد ابجمليء الثاين(.  31-27: 21ولوقا  30: 24ضوء ذكره لـ"السحاب" )انظر مّّت 

زمن يسوع فهموا  ، حيث يُرى أأّن الهيود يف34: 12كام ينبغي مالحظة اس تخدام هذا التعبري يف يوحنا 

ل املس يح/  شارة اإ املس يا )مع أأهّنم مل يس تطيعوا حتديد عالقة هذا اللقب بقول لقب "ابن الإنسان" ابعتباره اإ

نّه ينبغي أأن "يرتفع"(. ينبغي استبعاد بعض التفاسري البديةل يف ضوء قول دانيال  ...  عنه:   14: 7يسوع اإ

ل "تتعبرد" يف الآية . اللكمة الآ لكُّ الشعوب )ختدمه( لتتعبرد هل  تأأيت من الفعل  14رامية املرُتمجة هنا اإ

ل ما  هّنا تشري اإ "بهالح"، واليت يف اللغة الآرامية الكتابية تُس تخَدم عادًة مبعىن تقدمي اخلدمة أأو العبادة لإهل. اإ

ل عبادة الأصنام )ح يف س ياق ل  ني يُس تخَدميتجاوز الإكرام، لأّن هذا اجلذر مع مش تقاته يشري بوضوح اإ

د تمتميها احلقيقي يف الرب يسوع  ل "مثل ابن الإنسان" جته يرتبط ابلإهل احلقيقي(. وهكذا، فاإن الإشارة اإ

 املس يح. 

نسااًن حقًا(.    ل يسوع املس يح بـ"ابن الإنسان" تؤّكهد ارتباطه ابجلنس البرشي )فقد اكن اإ الإشارة اإ

ل البحث عن مس يّا يكون  14- 13: 7نيال فينبغي دلا ولكّن الأمر يتضّمن أأكرث من ذكل. أأن يدفع القارئ اإ

نسااًن  برشًا من انحية، ومع هذا يكون مس تحقًّا لتلقّي العبادة من انحية أأخرى، مبعىن أأنّه ينبغي أأن يكون اإ

لهًا. وهذا ما تمتّمه الولدة العذراوية ليسوع الناّصي ابلضبط: فهو مولوٌد من عذراء، ومع هذا ن ُحبهل به م واإ

ل "ابن الإنسان" انتقاًل  نسان" اإ دراك يسوع ملن هو، اكن الانتقال من "مثل ابن اإ الروح القدس. ويف اإ

 سهاًل. 

، وأأنّه س يكون هل سلطاٌن أأبدي مملكة تعلاّمن أأنه س تكون للمس يا يسوع  14- 13واحٌض أأن الآيتنَي  

فرتة جميئه الثاين العاّمة، حيُث أأنّه يُمنَح   مل لهذا يف(. نس تطيع أأن نتوقرع التمتمي الاكسلطانه سلطان أأبدي) 
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هالك "القرن الصغري" اذلي خرج من احليوان الرابع )انظر دانيال  )أأفضل  7(. 27-26: 7هذا الإكرام بعد اإ

ّن دانيال 24: 7رشح لهوية القرن الصغري هو أأنّه ضد املس يح؛ انظر رشح دانيال   7(. وعالوًة عىل ذكل، فاإ

، حيث ل تزول هذه اململكة )مملكة هللا(، بل تنشأأ وتتأأسس يف زمن 2ة دانيال نواحٍ عديد توازي من

(. وكام ُأشري هناك، فاإن ذكل سيتحقرق يف 44: 2الأصابع العرشة، وتضع هنايًة للك املامكل السابقة )دانيال 

ن الآب أأن  سوع س يطلب م، فاإن ي 8: 2كونفدرالية امللوك العرشة يف فرتة الضيقة العظمية. وحبسب مزمور 

غري"، ويأأخذ ما هو حقٌّ هل. س تكون هذه  جيعل الأمم مريااًث هل، وعندئٍذ س يعود يف اجمْلد، فهيزم "القرن الصر

، حني س يحمك حرفيًا عىل لّكه الأرض، ولكُّ الأمم 11-8: 72بداية حمكه عىل لك العامل املوصوف يف مزمور 

شعياء الرب والسالتعبده وختدمه، فيقمي ويثبّهت العدل و  ؛ 7-6: 9؛ 4-1: 2م. )تقّدم بعض املقاطع، مثل اإ

 بعض اللمحات عن اململكة اليت س يحمكها املس يح.(  1-10: 11

 15السؤال  

ل أأن يس 14حقيقة أأن يسوع املس يح قال لرئيس الكهنة يف مرقس  ن ابن الإنسان س يأأيت يف َساب السامء تشري اإ وع اإ

 صواب أأم خطأأ؟. 13: 7ن الإنسان" اليت يمّت تصويرها يف دانيال  خشصية "اباملس يح اكن يرى أأنّه هو تمتمي

 

   16السؤال  

: "... تتعبّد هل لك الشعوب والأمم والألس نة"، أأي تتعبرد لبن الإنسان. حبسب التفسري، فاإن اللكمة 14: 7يقول دانيال 

ل "تتعبّد" أأو "ختدم" )"بيالح"( تعين:   الآرامية املرُتمجة اإ

ّ  .أأ   الإنسان خدم الآخرين، فاإن الآخرين س يخدمونه يف الهناية.  ه لكون ابن أأن

 لك الأمم.  يفأأّن ابن الإنسان س ُيعَبد من النّاس  .ب

م من قدمي الأاّيم يف ولمية امللكوت. يأأن ابن الإنسان س   .ج  كون الضيف املُكرر

اك كثريون جدًا أأنه لن يكون عىل ابن الإنسان أأن يقلق بشأأن العمل يف امللكوت املس تقبيل لأنه س يكون هن .د

 ممن س هيمتون ابحتياجاته لكها. 

 

 (  28- 23:  7رشح هوية احليوان الرابع وهزميته )دانيال  وع الرابع: املوض 

ل الفقرة الأول من هذا الأحصاح، ينتقل الرتكزي عىل  ذ نصل اإ آه دانيال يف رؤى الليل، وبشلٍك اإ احليوان الرابع اذلي رأ

ل ما تنهتيي الأمور عليه مع  خاّص  . س ُيعطى القرن الصغري سلطة مّدًة حمدودًة يوان الرابع العرشة وقرنه الصغرياحل  قرون اإ

 
نّه ميكن اعتبار أأن هذا الوعد قد  14-13: 7لاكمل دلانيال مع أأن التحقيق ا 7  بدأأ يتحقرقس ينتظر اجمليء الثاين ليسوع املس يح، فاإ

آخر هو ينتظر 20-18: 28بقيامة يسوع املس يح وصعوده. دليه الآن سلطان امللكوت )وميارسه(، كام نرى يف مّّت  ، ولكن من منظور أ

نه ميكن ملثوهل مصحواًب حباش يٍة أأمام القدمي الأاّيم أأن جتد تمتميها 13-11: 10انينّي موطئ قدميه )عرب أأن تُوَضع أأعداؤه عند  (. وهكذا، فاإ

ل يوحنا  ل ميني الآب. وبشأأن هذا الأمر، ينبغي لدلارس أأن ينظر اإ ل متجيد الآب لالبن 5: 17احلقيقي يف صعوده اإ ، حيث يُشار اإ

ل  الوجود.  معه، حّّت قبل جميء العامل اإ
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شعب هللا اململكة  ، وس ميتكلملكوت هللا س ينتَّصمن الزمن، ولكنّه س هُيَزم يف الهناية، وس ُيؤَخذ ُملكه وسلطانه منه. 

ل الأبد.   ليمتترع هبا اإ

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 28-23: 7اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  25- 23: 7اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

آه دانيال يف الرؤاي عن هذا القرن الصغري الطال22-21. تشري الآيتان الّسابقتان )23-25: 7  ل ما رأ ع ( اإ

م املالك مزيدًا من الإعالن عنه دلانيال. وابلعامت ، واحٌض  23د عىل ما قيل يف الآية يف رأأس احليوان الرابع. وهنا يقّده

ن ابلآخرين، فاململكة اليت ميثّهلها  ذا ما قُوره هّنا مملكة خمتلفة الأخرى  خمالفٌة لسائر املامكلأأن احليوان الرابع فريٌد اإ . اإ

عىل  . ومع هذا، فهذا احليوان خمتلف يف الطريقة اليت يظهر فهيالك الأرض لكها وتدوسها وتسحقهاتأأ ابلطريقة اليت هبا 

ليه ابحليوان الرابع، لأّن روما  مرباطورية روما القدمية يُرَمز اإ ظهار أأّويل للمملكة يف اإ الأرض. يبدو أأنّه س يكون هناك اإ

(. ومع هذا، 8-6: 7اليت أأّسسها الإسكندر )انظر رشح دانيال  يه اليت متكّنت من هزمية بقااي الإمرباطورية الهيلينيّة

مة يف ّن التّفاصيل املُقدر م.  476ل تبدو أأهنا حتقّقت يف روما القدمية )اليت اس متّرت حّت العام  25-24: 7 دانيال فاإ

، ويه اململكة ... يقومونعرشة ملوٍك ... من هذه اململكة  أأّن القرون العرشة متثّهل  24فقط(. مفثاًل، نالحظ يف الآية 

ّن هؤلء امللوك يقوم ّما خالل فرتة سلطهتا وقوّتا املُمثرةل ابحليوان الرابع. ميكن القول اإ ون نظراًي من روما القدمية، اإ

م.( أأو بعد سقوط روما مبارشة. ويف احلقيقة، هناك بعض العلامء اذلين حاولوا حتديد   476)اليت اس متّرت حّت العام 

التفسري غري سلمي. وك العرشة بصفهتم ملواكً متعاقبني مرتبطني ابلإمرباطورية الرومانية القدمية. ولكّن هذا هؤلء املل

فأأوًل، ليس هؤلء امللوك متعاقبني، ولكهّنم متعاّصون )انظر معاجلة هذه النقطة لحقًا(. وعالوًة عىل ذكل، فاإن سفر 

ل أأّن هؤلء القرون العرشة س يظه  رون عىل مشهد التارخي يف املس تقبل البعيد، أأي يف فرتة الضيقة الرؤاي يشري اإ

)أأي  13(. س يكونون مرتبطني ارتباطًا وثيقًا بوحش سفر الرؤاي 13- 12: 17رؤاي العظمية )انظر بشلٍك خاّص 

، فاإن هؤلء القرون العرشة )اليت متثّهل ملواكً عرشة( 12: 17الوحش اذلي هل عرشة قرون(. وحبسب رؤاي 

ون. وذلا يفس يأأخذ ضوء دور هؤلء  ون سلطااًن مكلوك مع الوحش لفرتٍة قصرية، وهو ما يؤّكهد أأهّنم حاّكم متعاّصه

لهيم يف دانيال  ل يقومون جفأأًة من روما  7احلاُّكم العرشة املوصوف يف سفر الرؤاي، يبدو أأّن احلاّكم العرشة املُشار اإ

ّويل للوحش الرابع )اذلي ميثّهل روما القدمية( وحتقيقه الالحق يف القدمية، بل هناك جفوة زمنية ما بني الظهور الأ 

 الضيقة العظمية.  

نّه   24: 7س متّر دانيال ي   آخر   ]مكل[ يقوم يف احلديث، فيقول اإ بعد هؤلء امللوك العرشة. واحٌض أأن هذا هو  أ

ّ  24، لأن الآية 8القرن الصغري اذلي يُذَكر للمّرة الأول يف الآية  ل أأن لُّ ثالثة ملوكه سوف  تشري اإ ، أأي أأنّه يُذه

ل الآية   مه عىل اخلضوع هل. )عُد اإ قُلهع ثالثة قرون بفعل "القرن الصغري".( مثّة أأس باب عديدة  ، حيث8سوف جُيربه

ورؤاي  7( مثّة ارتباط واحض يف دانيال 1: ) 17-13تؤّكد عىل كون "القرن الصغري" هو ضّد املس يح، وحش رؤاي 

عىل حقيقة أأنّه س يحارب القديسني  7: 13ورؤاي   25، 21: 7( يشّدد دانيال 2ون العرشة؛ )من انحية القر  17

ل زمان وأأزمنة ونصف زمان" يف دانيال 3لهبم؛ )ويغ  25: 7( الوقت اذلي سيُسَمح هل فيه مبامرسة السلطان هو "اإ

ليه اثنيًة يف رؤاي  ل  6: 12، واذلي يُشار يف رؤاي 14: 12)انظر تفسري هذه الآية لحقًا(، وهو الوقت املُشار اإ اإ
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ّهف هذه الأاّيم ثالث س نوات ونص 1260كونه  ف )ابلعامتد عىل الشهور القمرية اليت تبلغ ثالثني يومًا(. كام يومًا. تؤل

ل أأن الوحش س يعمل مّدة اثنني وأأربعني شهرًا، وهو ما ميثّهل أأيضًا ثالث س نوات ونصف.  13يُشار يف رؤاي   اإ

ة ّن "القرن الّصغري" يف دانيال هو ضد املس يح املس تقبيّل اذلي س يقوم يف فرتة الضيقة العظميوهكذا، فاإ  

مبارشة قبل اجمليء الثاين للمس يح. هذا هو موقف معظم العلامء الإجنيلينّي احملافظني اليوم )سواء أأاكنوا قبل أألفيني أأو 

ة الأول تعتنقه. وموقف الاكتب احلايل هو أأن القرون لأألفيني(، وهذا هو املوقف العاملي العام اذلي اكنت الكنيس

مرباطو  رية كونفدرالية خالل فرتة الضيقة العظمية معاّصة لضّد املس يح. وهذا الرأأي العرشة س تكون عرشة حاّكم يف اإ

آخر بشأأن القرون العرشة هو املوقف قبل الألفي الطبيعي والاعتيادي، مع أأّن بعض العلامء الالأألفينّي يرون تفسري  ًا أ

الصغري" يُذّل ثالثة من القرون أأّن "القرن  24: 7( نالحظ يف دانيال 1ومثّة ما يدمع حقيقة أأهنم متعاّصون: ) 8هل.

ل أأّن   12: 17( وتشري رؤاي 2العرشة، وليس القرن العارش والأخري فقط مضن سلسةل من القرون املتعاقبة؛ ) اإ

لهيم ابللكمة  13: 17( تشري رؤاي 3دة"؛ )"القرون العرشة" سوف يأأخذون سلطااًن مع الوحش "ساعًة واح اإ

ل شارة اإ القرون العرشة، حيث س يعطون "الوحش قدرّتم وسلطاهنم". ويمكهل دانيال  "هؤلء" )صيغة مجع(، ويه اإ

نّه   25: 7 ، مما يشري يتلكّم بالكٍم ضد العيلاحلديث، فيعلهن املزيد عن القرن الصغري )أأي ضد املس يح(. فيقول أأوًل اإ

ل جهو  ل دانيال اإ هل السامء احلقيقّي. )ارجع اإ ل أأنّه اكن هل مف يتلكّم ، حيث يُ 8: 7ٍم الكيم يف جتديٍف عىل اإ شار اإ

ل "يبيل"  قّدييس العيّل.  )يضايق(يبيل (. اثنيًا، سوف  6-5: 13بعظامئ، وقارن مع رؤاي  الفعل الآرايم املرتمج اإ

آرايم شبيه ابللفط )"بهال"(، وهو يعين  أأن يُبيل اليشء ويهنكه ويتلفه. فهو س يضايق شعب هللا مرتمج من فعل أ

. رمبا يكون املقصود هبذا أأمرًا يغرّيه الأوقات والس نّةيبلهيم ويهنكهم ويُتلفهم. اثلثًا، س يحاول أأن  ويضطهده، وبعمهل هذا س 

َول. ومن انحية أأخرى، فاإن شبهيًا مبا معهل هتلر، حيث س يحاول أأن يعيد بناء اجملمتع والقوانني اليت حتمك اُلَمم وادلُّ 

ديد حنو الإهل احلقيقّي(، وهو ما يقرتح بأأن التغيريات املُشار ديين بشلٍك أأسايّس )لحظ الكره الش 25س ياق الآية 

ل جعل العامل لكه يعبده.  ل خّطته الهادفة اإ ة بشلٍك أأسايس ضد أأي يشٍء وأأي خشٍص يتدّخل حبيث يعّطه لهيا موهجر اإ

موقف تقوى ُموّجه  غيرياٍت عىل اجملمتعات من أأجل انزتاع أأي بقااي لعبادٍة أأو احتفاٍل دييّنٍ أأوفس يفرض ضد املس يح ت 

 حنو هللا احلقيقي. 

ل أأّن هؤلء سوف  25يشري اجلزء الأخري يف الآية   ل زماٍن وأأزمنة ونصف زماناإ رمون ليده اإ . هذه يُسل

ل "زمان" )يف  ل فرتٍة من الزمن س يضطهد فهيا ضد املس يح قّدييس هللا العيل. مع أأن اللكمة املرُتمجة اإ شارة اإ اإ

دة من الزمن.  الآرامية "عهّدان"( ل فرتة ُمحدر نّه ميكن اس تخداهما أأيضًا يف الإشارة اإ ل الزمن معومًا، فاإ ميكن أأن تشري اإ

مت هذه اللكمة يف دانيال مبعىن الس نة، ومؤكرد أأن هذا هو املعىن املقصود هنا. ويف الغالب، اللكمة  16: 4 اس ُتخده

ل "أأزمنة" هنا يه مبعىن املُثىنر )ل امجل ع(، مما قد يدل عىل أأّن املقصود هو "زماانن" أأي سنتان. وهكذا، املرتمجة اإ

( الفرتة "زمان وزماانن 1تني هنا: )يكون املقصود بنصف الزمان نصف س نة. ودعامً لهذا الفهم، ميكن تقدمي جحّ 

ذ الثالث س نو  1335يومًا و 1290أأقَّص قلياًل من فرتة الـ 12-11، 7: 12ونصف زمان" يف دانيال  ات  يومًا )اإ

 
. ج. يونغ )يشري 8 ل أأنّه ل يعتقد أأن العدد "160-159( يف تفسريه دلانيال )ص E. J. Young اإ " ينبغي أأن يكون حرفيًا 10( اإ

ل "الكامل"(. وذلا، يرى أأن القرون العرشة "عدداً" )وليس عرشة حرفيًّا ابلرضورة( ملامكل  ليه يرمز هذا الرمق اإ ابلرضورة )ابلنس بة اإ

ل روما. كام يعتقد أأن هؤلء احلاُّكم س يظهرون عرب اترخي الكنيسة بعد اهنيار روما عام متعاقبة تعود يف أأوروبية م. لحظ  476 أأصلها اإ

ذاً أأنّه يرى أأّن "القرون العرشة" س تظهر عرب اترخي الكنيسة بعد عام  م.، ولكنّه يرى أأن "القرن الصغري" س يظهر يف الضيقة  476اإ

 لقرن الصغري هو ذات زمن القرون العرشة(. نغ ل يرى زمن االعظمية )أأي أأّن يو 
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( يُس تخَدم هذا التعبري، 2يومًا، بأأخذ الشهور القمرية ذات الثالثني يومًا يف الاعتبار(؛ ) 1260ونصف تساوي 

، 6: 12يومًا )رؤاي  1260( ابلتبادل مع 14: 12"، يف سفر الرؤاي )انظر رؤاي "زمان وزماانن ونصف زمان

نّه س يكون للوحش 5: 13ًا يف رؤاي والكهام يعنيان ثالث س نوات ونصف. ويمت التأأكيد عىل هذا أأيض ، حيث يُقال اإ

يأأخذ ضد املس يح سلطااًن سلطاٌن مّدة أأثنني وأأربعني شهرًا. وهكذا، يُرى أأن سفري دانيال والرؤاي يتّفقان عىل أأن 

مدة ثالث س نوات ونصف يسمح هللا فهيا للش يطان بأأن يس تخدم ضد املس يح وس يطًا وأأداًة هل يف تنفيذ خّطته  

ل حتويل العامل لكه ضد هللا. وكام سرُيى لحقًا يف احلديث عن "رجسة اخلراب"، فاإن هذه الفرتة الش يطانيّ  ة الهادفة اإ

س بـ"الضيقة العظمية )انظر مّّت من ثالث س نوات ونصف يه ما يُ  ليه الكتاب املُقدر : 7؛ رؤاي 22-15:  24شري اإ

ير املتّسم (. س تصل هذه الفرتة ذروّتا يف اجمليء الثّاين ليسوع امل 14 س يح، حني س يعود ليهنيي حمك ضد املس يح الرّشّ

ص الرمس التايل تعلمي دانيال21-19: 19؛ رؤاي 8: 2تسالونيك 2ابلرعب )  : 7 (. ويلّخه
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كام (. 8-7: 7وصفًا أأوليًا للحيوان الرابع و"القرن الصغري" اذلي طلع عىل رأأسه )دانيال  7القّراء يف بداية دانيال  يَ ُأعطه 

فهيا، واكنت النتيجة احلمك عىل "القرن الصغري"  اً حارض  الأاّيمه  مشهد قاعة احملامكة، وقدميَ  12-9: 7يَت يف دانيال رأأ 

م لنا دانيال والقضاء عليه. والآ  مزيدًا من الرشح والتفصيل عن هذا احليوان الرابع اذلي خيتلف اختالفًا  25-23: 7، يقّده

كام يشري التفسري، فاإن للحيوان الرابع تمتاميً جزئيًا يف الإمرباطورية الرومانية القدمية )اليت  كبريًا عن لّك املامكل السابقة. و 

آخر م.(، ومن مث )ب 476اهنارت أأخريًا عام  ل يف املس تقبل خالل الفرتة اليت ستس بق مكَ يُ عد جفوة زمنية طويةل( تمتاميً أ

ل مّسح التارخي يف هذه اجمليء الثاين للرب يسوع املس يح مبارشًة. "القرون العرش  ة" و"القرن الصغري" س يدخلون اإ

ل مملكةيف كون الفرتة الالحقة. والنّص الكتايب واحٌض  (. )يف  23: 7رابعة عىل الأرض )دانيال  هذا احليوان الرابع يرمز اإ

ل مكل واململكة املرتبطة به.( وكذكل، متثّهل القرون العرش 17: 7ضوء دانيال  ة عرشة ملوك. ومع ، يرمز هذا احليوان اإ

نّه يبدو أأن القرون العرشة ميثّهلون ح 7أأن احليواانت الأربعة يف دانيال  اّكمًا متثّهل ملواكً متعاقبني/ مماكل متعاقبة، فاإ

 مزتامنني. 

القرن يسري سفرا دانيال والرؤاي يدًا بيد. وذلا، تظهر القرون العرشة والقرن الصغري أأنفسهم يف سفر الرؤاي اثنيًة )مع أأن "

ليه ببساطة بـ" الوحش" يف سفر الرؤاي(. وحش سفر الرؤاي  ض "قّدييس" هللا، لأهّنم  13الصغري" يُشار اإ سيبغه

. القرون العرشة )امللوك العرشة( كونفدرالية حاّكم د، وذلا س يضطهد ويقتل كثريين مهنمسريفضون مطلبه بأأن يُعبَ 

مون لك دمعهم للوحش. اقرأأ رؤاي     .14- 12: 17س يقّده

رشة والوحش يف سفر الرؤاي، ميكن لدلارس أأن يس تنتج أأّن هؤلء يمّت تصوير القرون الع  يف ضوء الطريقة اليت هبا

عىل مّسح أأحداث التارخي خالل فرتة الضيقة العظمية )الثالث س نوات ونصف اليت ستس بق اجمليء الثاين  ونس يظهر 

م  476مبارشًة بعد اهنيار الإمرباطورية الرومانية عام هر تظ العرشة القرون  س يح(. ليس من رشح مرٍض حقًا لكونللم 

جفوًة طويةل من الزمن س متّر ما بني  س أأن يس تنتج أأنر هكذا، ميكن لدلار )مع أأن البعض قّدموا رشوحًا هبذا الشأأن(. و 

 ة والقرن الصغري. الظهور الأّويل للحيوان الرابع )بصورة روما القدمية( واملرحةل املتأأخرة املمتثّهةل ابلقرون العرش 

 

   17السؤال  

 يأأيت الواحد مهنم بعد الآخر؟ ماً معقوةل للتفسري القائل بأأن القرون العرشة حاكم مزتامنني، ل حاكّ  ي مما ييل أأس بابٌ أأ 

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )

ع( ثالثًة من القرون العرشة )مم، يُذه 24: 7حبسب دانيال  .أأ  ل أأهّنم موجودون ّل القرن الصغري )أأو خُيضه ا يشري اإ

 . متعاقبني يف الزمن نفسه(، وليس القرن الأخري فقط مضن سلسةٍل من عرشة ملوك

،" مما اهنم مكلوٍك ساعًة واحدًة مع الوحش، سوف يأأخذ هؤلء القرون العرشة "سلط12: 17حبسب رؤاي  .ب

ون حتالفًا مع الوحش.  ل أأّن هؤلء العرشة مجيعًا سيشلّكه  يشري اإ

ل أأن العرشة قرون س تكون فاعةًل ونشطة خالل الفرتة القصرية نسبيًا  19-13الاجّتاه العام يف رؤاي يشري  .ج اإ

 لضيقة العظمية. اليت تُعَرف ابمس ا

واس مترت  م، ظهرت عرشة مماكل متعاقبة  476لإمرباطورية الرومانية واهنيارها عام يُظههر التارخي أأنّه بعد هزمية ا .د

سة" يف أأورواب. ابمس "الإمرباطورية الر   ومانية املُقدر
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   18السؤال  

ل أأن مثّة جفوة طويةل ما بني الظهور الأويل  حقيقة أأن سفر الرؤاي يربط القرون العرشة بفرتة الضيقة العظمية تشري اإ

 للحيوان الرابع )روما القدمية( واملرحةل الالحقة لهذا احليوان حني س تكون القرون العرشة والقرن الصغري )الوحش(

  صواب أأم خطأأ؟موجودين عىل الأرض. 

 

، قال النص الكتايب 8: 7عن أأن "القرن الصغري" س ُيذلُّ ثالثًة من القرون العرشة. ويف دانيال  24: 7دانيال  نقرأأ يف

ل مثّة نّه "قُلهعت ثالثة من القرون الأول من قّدامه" أأي حني ظهر القرن الصغري. هذا يشري )عىل الأقل يف البداية( اإ   اإ

جبار معهل أأنّ ن العرشة. واحٌض معل عداوين من طرف القرن الصغري جتاه القرو ل اإ القرون العرشة )احلاّكم  هذا قاد اإ

ت لك القرون العرشة عىل 13: 17العرشة( عىل اخلضوع لسلطانه )انظر رؤاي  خضاع ثالثة من هذه القرون، أأجربه (. وابإ

رمٌز لضّد املس يح  7سب التفسري، فاإن "القرن الصغري" يف دانيال أأن تتخىّل عن سلطاهنا وتعطيه للقرن الصغري. وحب 

يطان نفسه قّوة لضّد املس يح، اذلي س ميتكل قوة عسكرية، ونتيجة لهذا،  اذلي س يظهر يف الضيقة العظمية. س يعطي الش ّ

. وهبذا، 7ت يف دانيال يوازي رؤاي احليواان 2أأن حمل المتثال يف دانيال (. وأأخريًا، تذكرر 4: 13س يعبده النّاس )رؤاي 

هذه مالحظة هممة، لأن . 7توازي أأصابع قديم المتثال يف دانيال  7احليوان الرابع يف دانيال  فاإن القرون العرشة يف

ل أأّن وقت حمك هؤلء  44: 2دانيال  شارة أأخرى اإ نّه يف أأاّيم هؤلء امللوك س يقمي هللا ملكوته الأبدي. هذه اإ يقول اإ

 يت تس بق تأأسيس ملكوت هللا مبارشًة. امللوك هو الفرتة ال

 19السؤال  

ل ، أأي مما ييل سي 7حبسب دانيال    لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )معهل؟ سعى "القرن الصغري" )ضد املس يح( اإ

س الكميًا وهيامجه.  .أأ  هل الكتاب املُقدر ى اإ  سيتحدر

 س يضايق )حرفيًا "يبيل"( قّدييس العيل.  .ب

 التّصال ويقطع القدرة عىل التواصل حبّريّة. سيس يطر عىل لك أأنظمة  .ج

 س يفرض تغيريات هممة عىل اجملمتع يف الوقت اذلي س يحمك فيه.   .د

 20السؤال  

ل زمان وأأزمنة ونصف زمان." ماذ 25: 7يشري دانيال  ل أأنّه س تكون لضّد املس يح سلطة "اإ ا يقول التفسري بشأأن  اإ

 فهم هذا التعبري؟ هبا ينبغي  الكيفية اليت

 ة زمنية غري حمّددةمد .أأ 

 مدة زمنية طويةل، ويه مّدة عَّص الكنيسة اكماًل  .ب

 الفرتة اليت حمك فهيا أأنطيوخوس الرابع يف عَّص املاكبيني  .ج

د، حيث اللكمة "زمان" تعين س نة، فتك .د   ون الفرتة اكمةل ثالث س نوات ونصففرتة ذات طوٍل ُمحدر

 



(28-1: 7واانت الأربعة اخلارجة من البحر )دانيال ادلرس الثامن: رؤاي دانيال للحي  
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 واجب التفسري  

يف التفسري، وادرس حبرص املُخطط اذلي س بق هذا  28- 26: 7 التفسريية عىل دانيالاقرأأ املالحظات  •

 القسم من التفسري. 

 (  28- 26:  7د. الانتصار الهنايئ وتأأسيس مملكة املس يا ) 

. س يدوم حمك ضد املس يح مّدة ثالث س نوات ونصف فقط لأن هللا سيتدخرل. فالبالط 26: 7 

ل الأبد ويدمر )بشلٍك حامس  الساموي )اذلي يرتأأسه القدمي الأايم( س يقيض بأأن يزول ( سلطان )ومملكة( واإ

 ضد املس يح. 

ذ خيرج ضد املس يح من مشهد الأحداث، س تظهر اململكة املباركة ا27: 7  ليت أأنئب هبا يف . واإ

، هو أأن الش يطان نفسه  20. ما ل يُقال يف دانيال، ولكْن نعرفه من رؤاي 14- 13: 7و 44: 2دانيال 

ل يمتّكن من خداع الأمم مّدة أألف س نة. س ُتعطى هذه اململكة لهَمن هو "مثل ابن سيُسَجن يف الهاوية حّت 

تُعطى لشعب قّدييس  رى، هذه اململكة سوف (، ولكن من انحية أأخ14-13: 7الإنسان" )كام وعد دانيال 

لالعيل  اململكة . فامللكوت س ُيعطى أأّوًل للرب يسوع املس يح، ومن مّث سيُسَمح لذلين خيّصونه بأأن يدخلوا اإ

كرامًا  ويشرتكوا يف حمكها. )يوحّضه العهد اجلديد أأن الأمناء واذلين س يصربون مع يسوع املس يح س ُيعطون اإ

 [.( 28-25: 2؛ رؤاي 12: 2تميواثوس 2املس يح ] خاّصًا بأأن ميلكوا مع 

آها دانيال وتفسري املالك تأأثريًا قواّيً عليه. وقد امتلأ 28: 7  ابخلوف الشديد . أأثررت الرؤاي اليت رأ

ت، ولكنّه احتفظ يف قلبه ابلفهم اذلي حصل عليه.   ّن هيئته تغرير  حّّت اإ

 

 21السؤال  

، واحٌض أأن خطة الش يطان يف اس تخدام ضد املس يح س تنهتيي ابلفشل. 7ال يف ضوء هذه الآايت الأخرية يف داني

س مملكة هللا علهيا  ، وس ميكل44: 2ليت ُأنئب هبا يف دانيال ا فس يعود الرب يسوع املس يح لهيزمه خشصيًا، ومن مث ستتأأسر

، س ميتكل شعب هللا اململكة اليت 27: 7(. وحبسب دانيال 14: 7يسوع املس يح، وتتعبّد هل لك الأمم وختدمه )دانيال 

ل هذا امللكوت ويمتتّعون به. ولكّن العهد اجلديد يوحّضه أأنه ينبغ س يح علهيا، مما يعين أأهّنم س يدخلونميكل امل  ي أأن يقف  اإ

آت اليت لك املؤمنني أأمام كريس قضاء امل  س يح ليمت تقيميهم، وليمت حتديد ادلور اذلي س يحظون به يف امللكوت، واملاكفأ

. اكتب يف دفرت احلياة ما تعتقد أأنّه معىن عيش 10-9: 5كورنثوس 2سيمتتعون هبا. قبل الإجابة عن السؤال التايل، اقرأأ 

وحك بأأن تعيش حياة مرضية لتحقيق طممور العملية اليت ميكنك معلها يف سعيك حياة ُمرضية للمس يح. ما بعض الأ 

 للمس يح؟



 الاختبار اذلايت لدلرس الثامن 250الصفحة 

 

 

 الثامن الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

ر:  نسان أأن تصّوه  يُقَصد حبقيقة أأنّه اكن للأسد جناحان انتتفا، ولكنّه يف الهناية انتصب عىل قدميه وُأعطي قلب/ عقل اإ

 ّص اليت خسر فهيا من هللا. هزمية اببل بعد ولمية بيلشا .أأ 

رسائيل بيد اببل بسبب عدم أأمانهتا يف عهد هللا.  .ب  س يب أأّمة اإ

ذلل هللا لنبوخذنَّصر املكل ورّد  .ج  الرب هل يف الهناية. اإ

نسان.  .د د الرب يسوع املس يح، حيث ترك السامء ليتّخذ هيئة اإ  جتسُّ

 2السؤال  

ن ادلّ  ةالتالي أأي من احلجج ّهد التفسري القائل اإ ل مادي وفارس معًا؟ تؤي   لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )ّب يرمز اإ

 ، ستسقط اببل بيد قوى مادي وفارس املُشرتكة.  28: 5حبسب دانيال  .أأ 

 ، املكل اذلي حمك اببل اكن ماداًي. 6يف دانيال  .ب

ر مادي وفارس ابعتبارهام قّوة واحدة. 8يف دانيال  .ج  ، الكبش ذو القرنني يصّوه

 ق.م.، اكنت مادي مملكة منفصةل عن مملكة فارس.  539اببل عام يف وقت فتح  .د

 3السؤال  

وا عىل عكس موقف العلامء الإجنيلينّي، حياول العلامء النقديّون )اذلين ينكهرون ويح س( أأن يفّّسه احليوان   الكتاب املُقدر

 صواب أأم خطأأ؟(؟ الإمرباطورية الهيلينية )اليوانن  ابعتباره 7الرابع يف دانيال 

 

 4السؤال  

م يون كعيون الإنسان ... ومف متلكّه ن الرابع هل "ع ، القرن الصغري اذلي يطلع عىل رأأس احليوا8: 7حبسب دانيال 

ل أأن:   بعظامئ." هذا يشري اإ

 القرن الصغري ميثّهل اجليش اذلي أأعطى روما عظمهتا.  .أأ 

مرباطورية دلهيا الكثري لتتفاخر بشأأنه.   .ب  القرن الصغري ميثّهل اإ

 للروح القدس اذلي هل القدرة عىل رؤية لّك يشء.  الصغري رمزٌ  القرن .ج

نساٌن )ل حيوان(. القرن ا .د  لصغري اإ
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 251الصفحة 

 

 5السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )؟ 7حبسب التفسري، ما اذلي ينطبق عىل صورة "القرن" حبسب دانيال 

س كرم .أأ   لقّوة. لٍز عاّم تُس تخَدم صورة القرن يف مواقع أأخرى يف الكتاب املُقدر

 جيعلنا القرن نفكّهر بأأداة موس يقية تساعد النّاس يف أأن هيدأأوا حني يكونون ممتلئني ابلغضب.  .ب

ل احلرب.  .ج  القرن أأداة موس يقية تُس تخَدم لس تدعاء الناس اإ

 ّص يف التعبري عن قّوة مكٍل حيمك. يُس تخَدم القرن يف العهد القدمي بشلٍك خا .د

 

 6السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )؟ حصيحةلتالية عن "هنر النار" أأي من امجلل ا

يقاع دينونة هللا.  .أأ   هدف هنر النار هو اإ

 سيمت القضاء عىل "القرن الصغري" هبذا النوع من ادلينونة.   .ب

 . 20ورؤاي  19حبسب التفسري، يقابل هنر النار "حبرية النار" يف رؤاي  .ج

ر مدينة بوميب. مَ ينبغي تفسري هنر النار بأأنّه احله  .د  م املنطلقة من الرباكن اذلي دمر

 

 7السؤال  

ن هو مثل ابن الإنسان( لك الشعوب والأمم والألس نة." حبسب  ، سوف "تتعبرد )وختدم( هل )مل14: 7يف دانيال 

 التفسري، معىن اللكمة "تتعبد" و"ختدم" هو: 

ّن الآخرين س يخدمونه يف ال .أأ   هّناية. لأن ابن الإنسان خدم الآخرين، فاإ

م يف ولمية امللكوت اليت س يق  .ب  ها قدمي الأاّيم. مي أأن ابن الإنسان س يكون الضيف املكرر

 ان س يعبده لك النّاس من لك اُلمم. أأن ابن الإنس .ج

أأن ابن الإنسان لن يكون عليه أأن يقلق بشأأن العمل يف امللكوت املس تقبيل، لأنّه س يكون هناك كثريون   .د

 هيمتّون بلّك احتياجاته. 
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 8السؤال  

ن القرون العرشة حاّكمٌ  مزتامنون ل حاكمًا س يأأتون واحدمه بعد الآخر؟  أأي مما ييل ليس أأس بااًب حصيحة للتفسري القائل اإ

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )

ل أأهّنم اكنوا موجوديوذلُّ القرن الصغري ثالثة من القر ، س يَ 24: 7حبسب دانيال  .أأ  ن يف ن العرشة )مما يشري اإ

آخر واحٍد من بني سلسةل من عرشة.  نّه مل يكن أ  الوقت نفسه(، وهبذا فاإ

، مما يعين أأن العرشة ملوك حيمكوا مكلوٍك مدة "ساعة واحدة" ، لهؤلء سلطة بأأن12: 17حبسب رؤاي  .ب

ون حتالفًا مع الوحش.   يشلّكه

ل أأن القرون العرشة س تكون قامئة ونش 19-13الاجّتاه العام لرؤاي  .ج طة خالل الفرتة القصرية نسبيًا واليت يشري اإ

 تُعَرف ابمس الضيقة العظمية.  

ة عاقبم.، اكنت هناك عرشة مماكل مت 476يُظههر التارخي أأنّه بعد هزمية الإمرباطورية الرومانية واهنيارها عام  .د

سة يف أأورواب. اس متّرت بصفهتا الإم  رباطورية الرومانية املُقدر

 

 9السؤال  

ؤاي يربط القرون العرشة بفرتة الضيقة العظمية تعين أأنّه س تكون هناك جفوة زمنية طويةل بني الظهور حقيقة أأن سفر الر 

)الوحش( موجودين  ن العرشة والقرن الصغريوالأّويل للحيوان الرابع )روما القدمية( واملرحةل الأخرية هل حني س تكون القر 

 صواب أأم خطأأ؟ عىل الأرض. 

 

 10السؤال  

ل أأنّه س يكون لضد املس يح سلطاٌن مدة "زماٍن وأأزمنة ونصف زمان." ما املعىن اذلي يقّدمه  25: 7يشري دانيال  اإ

 التفسري لهذا التعبري؟ 

 مدة غري حمّددة من الزمن  .أأ 

 مدة طويةل من الزمن، يه اكمل عَّص الكنيسة  .ب

 حمك فهيا أأنطيوخوس الرابع خالل حقبة املاكبيني  الفرتة اليت .ج

ل س نة، فيكون مجموع هذه املدة ثالث س نوات ونصف.  ة من الزمن،دمدة ُمحدّ  .د  حيث تشري اللكمة "زمان" اإ



جاابت أأس ئةل ادلرس الثامن  اإ
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جاابت أأس ئةل ادلرس    الثامن اإ

 1السؤال  

 أأ. يُرَمز لبابل يف مواقع أأخرى يف العهد القدمي ابلأسد وابلنّس. 

 ل اببل(. )واذلي اكن ميثّه  2ب. هذا هو أأول احليواانت الأربعة، وذلا فهو يقابل رأأس اذلهب يف دانيال 

رنة حبوايل  لهة عش تار، وهو ما يربط اببل  120د. اكنت بّوابة عش تار الشهرية يف اببل ُمزي ل الإ أأسدًا اكنوا يرمزون اإ

 ابلأسد بشلٍك طبيعّي متامًا. 

 2السؤال  

ذلل نب ل عقهل وماكنته. ب. اإ  وخذنَّصر ورّده يف الهناية اإ

 3السؤال  

 ل ستسقط بيد قوات املادينّي والفرس املشرتكة.  ، اكنت ابب28: 5أأ. حبسب دانيال 

ر الكبش ذو القرنني مادي وفارس ابعتبارهام قّوة واحدة. 8د. يف دانيال   ، يصّوه

 4السؤال  

 الرشح   اللكمة أأو العبارة  

  الّسعة اليت هبا متكّن الإسكندر من حتقيق فتوحاته يف العامل املتحرّضه يف زمنه الأجنحة الأربعة المنر ذو 

 معركة أأربيال، املعركة الأخرية لالإسكندر مع الفرس، واليت فهيا هزم الفرس هزمية هنائية  ق.م.   331

مرباطورية الإسكندر  المنر ذو الرؤوس الأربعة  بني قادته فاميتقس مي اإ

أأحد قادة الإسكندر، وقد س يطر يف البداية عىل الهيودية، ويه املنطقة اليت صارت  بطلميوس

 َرف ابمس فلسطنيلحقًا تُع

 خطأأ :  5السؤال  

جابتك اخلاّصة  :  6السؤال    اإ

جابتك:  :  7السؤال    أأو ثالثة وس تني    63ينبغي أأن تكون اإ

جابتك ينب:  8السؤال      اليوانن أأو الإمرباطورية الهيلينية :  غي أأن تكون اإ

نساٌن )ل حيوان(.  9السؤال    ب. القرن الصغري اإ

 10لسؤال  ا 

س كرمٍز عاّم للقوة والسلطة. تُس تخَدم صورة القرن يف أأ.   مواقع أأخرى يف الكتاب املُقدر

 حلامك اذلي بيده مقاليد السلطة. د. يُس تخَدم القرن بشلٍك خاّص يف العهد القدمي للتعبري عن قوة ا
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جابتك اخلاّصة :  11السؤال    اإ

 12السؤال  

 الوصف املناسب   الأمر املتعلّهق بقدمي الأايم 

 أأبيض اكلثلج لباسه  

 كصوف اخلروف النقي  ر رأأسه  شع

 لهيب انٍر متقدة عرشه عرشه وبكرات

 جالس عىل عرشه  وضعه

 خطأأ :  13السؤال  

 14السؤال  

يقاع قضاء هللا.   أأ. هدف هنر النار هو اإ

 ب. س هيكل "القرن الصغري" هبذا النوع من القضاء. 

 . 20ورؤاي  19 ج. حبسب التفسري، يُطابَق ما بني هنر النار و"حبرية النار" يف رؤاي

 صواب :  15السؤال  

 16السؤال  

 لك الأمم.  ابن الإنسان س ُيعَبد من النّاس يفب. أأّن 

 17السؤال  

ل أأهّنم موجودون يف ، يُذه 24: 7سب دانيال أأ. حب  ع( ثالثًة من القرون العرشة )مما يشري اإ ّل القرن الصغري )أأو خُيضه

 . متعاقبني  من عرشة ملوكالزمن نفسه(، وليس القرن الأخري فقط مضن سلسةلٍ 

،" مما يشري شالوح، سوف يأأخذ هؤلء القرون العرشة "سلطاهنم مكلوٍك ساعًة واحدًة مع 12: 17ب. حبسب رؤاي 

ون حتالفًا مع الوحش.  ل أأّن هؤلء العرشة مجيعًا سيشلّكه  اإ

ل أأن العرشة قرون س تكون فاعةًل ونشطة 19-13ج. يشري الاجّتاه العام يف رؤاي  خالل الفرتة القصرية نسبيًا اليت  اإ

 تُعَرف ابمس الضيقة العظمية.  

 صواب :  18السؤال  

 19السؤال  

س الكميًا وهيامجه.  هل الكتاب املُقدر ى اإ  أأ. سيتحدر

 ب. س يضايق )حرفيًا "يبيل"( قّدييس العيل. 

 د. س يفرض تغيريات هممة عىل اجملمتع يف الوقت اذلي س يحمك فيه. 



جاابت أأس ئةل ادلرس الثامن  اإ
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 20السؤال  

د، حيث اللكمة "زمان" تعين س نة، فتكون الفرتة اكمةل ثالث س نوات ونصف. د. فرت   ة ذات طوٍل ُمحدر

جابتك اخلاّصة  :  21ؤال  الس   اإ



جاابت الاختبار اذلايت لدلرس الثامن 256الصفحة   اإ

 

 

جاابت    الثامن الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 :  1السؤال  

ذلل هللا لنبوخذنَّصر املكل ورّد الرب هل يف الهناية.   ج. اإ

 2السؤال  

 بل بيد قوى مادي وفارس املُشرتكة.  ، ستسقط اب28: 5أأ. حبسب دانيال 

ر مادي وفارس ابعتبارهام قّوة واحدة. 8ج. يف دانيال   ، الكبش ذو القرنني يصّوه

   صواب :  3السؤال  

نساٌن ): 4السؤال    ل حيوان(. د. القرن الصغري اإ

 5السؤال  

س كرمٍز عاّم    لقّوة.لأأ. تُس تخَدم صورة القرن يف مواقع أأخرى يف الكتاب املُقدر

 د. يُس تخَدم القرن يف العهد القدمي بشلٍك خاّص يف التعبري عن قّوة مكٍل حيمك. 

 6السؤال  

يقاع دينونة هللا.   أأ. هدف هنر النار هو اإ

 ب. سيمت القضاء عىل "القرن الصغري" هبذا النوع من ادلينونة. 

 . 20ورؤاي  19ج. حبسب التفسري، يقابل هنر النار "حبرية النار" يف رؤاي 

 ج. أأن ابن الإنسان س يعبده لك النّاس من لك اُلمم. :  7لسؤال  ا 

 8السؤال  

ل أأهّنم اكنوا موجودين يف الوقت 24: 7أأ. حبسب دانيال  ، س ُيذلُّ القرن الصغري ثالثة من القرن العرشة )مما يشري اإ

آخر واحٍد من بني سلسةل من عرشة.  نّه مل يكن أ  نفسه(، وهبذا فاإ

ون ، 12: 17ب. حبسب رؤاي  لهؤلء سلطة بأأن حيمكوا مكلوٍك مدة "ساعة واحدة"، مما يعين أأن العرشة ملوك يشلّكه

  مع الوحش. حتالفاً 

ل أأن القرون العرشة س تكون قامئة ونشطة خالل الفرتة القصرية نسبيًا واليت  19-13ج. الاجّتاه العام لرؤاي  يشري اإ

 تُعَرف ابمس الضيقة العظمية.  

 صواب  :  9السؤال  

 10ال  السؤ 

ل س نة، فيكون مجموع هذه املدة ثالدد. مدة ُمحدّ   ث س نوات ونصف. ة من الزمن، حيث تشري اللكمة "زمان" اإ
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 (  27- 1:  8رؤاي الكبش والتيس )دانيال  س التاسع:  ادلر 

 ُمقّدمة ادلرس 

يال نفسه. مّت تأأرخي دانيال الرؤى الأربعة اليت ُأعطيت دلان  مضن يعطينا الأحصاح الثامن من سفر دانيال الرؤاي الثانية من

، أأي حوايل العام  8(، بيامن يمّت تأأرخي دانيال 1: 7ابلس نة الأول لبيلشاّصر )دانيال  7 /  551ابلس نة الثالثة لبيلشاّصر

ل حوايل اثنيت عرشة س نة قبل فتح كورش لبابل املكتوب 1: 8نيال ق.م. )دا 550 (. وهذا يعين أأّن هذه الرؤاي تعود اإ

ع برتتيٍب زميّن دقيق. ومع هذا، ميكن لدلارس أأن يس تنتج أأنه يف ضَ واحٌض أأّن هذه الأحصاحات مل تُو . 5انيال عنه يف د

. اكن شعب 7و 2يعرف ما اكن هللا أأعلنه يف الأحصاحني الوقت اذلي فيه تلقّى دانيال رؤاي الأحصاح الثامن، اكن 

يب عىل يد اببل بدءًا من العام  رسائيل قد س ُ  هحتَت حمك الأمم خالل معظم اترخي ولكّن عليه أأن يبقى ق.م.، 605اإ

ط عاّم  ى دانيالاململكة الأممية اليت س تكون صاحبة السلطة. وهكذا، فقد اكن دل، بغض النظر عن التايل ُمخطر

ص هذا الإعالن: ل  لأحداث النبويّة املتعلقة مبس تقبل الأمة. راجع املُخّطط التايل اذلي يلّخه

 
ظهار قيام احلامك الرشير اذلي  8عىل هذه اخللفية، نرى دانيال بعد الاّطالع  يركّهز عىل اململكتني الثانية والثالثة بغية اإ

بيفانوسيُعَرف ابمس أأنطيوخوس الرابع  لأنّه اكن ظاًل ملا س يكون عليه   أأنطيوخوس الرابع ضد املس يح، ولكنْ . مل يكن اإ

س أأنطيوخوس منوذجًا ورمزًا لضّد املس يح. كام س يلعب ضد املس يح املس تقبيل وملا س يعمهل، يس تخدم الكتا ب املُقدر

 .  11أأنطيوخوس دورًا همامً يف دانيال 

ط ادلرس    ُمخطر

ل الرؤاي والك وع الأول: املوض  (  4-1: 8)دانيال بش ُمقّدمة اإ

 (  8-5: 8)دانيال التيس: اليوانن وتقس ميها وع الثاين: املوض
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 (  14-9: 8وعدوانيته )دانيال "القرن الصغري" وع الثالث: املوض

رسال جربائيل لُيفههم دانيال )دانيال وع الرابع: املوض  ( 27-15: 8اإ

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن: 

 تفهم الصورة الرمزيّة للكبش والتيس الذلين ميثّهالن مملكتني متنافس تني هام مملكة مادي وفارس ومملكة اليوانن.  •

 اخللفية التارخيية لنتصار الإسكندر الكبري عىل الإمرباطورية الفارس ية. تفهم  •

 أأمام منو الكنيسة يف القرن امليالدي الأول.  يَق ترشح كيف هّمد انتصار الإسكندر الطر  •

ل أأنطيوخوس الرابع  8توحّضه كيف يرمز "القرن الصغري" يف دانيال  • بيفانوساإ زاةل العبادة  اإ وتصمميه عىل اإ

 ة هلل. الكتابي

 املس تقبيل. املس يح تفهم كيف ميثّهل أأنطيوخوس منوذجًا ورمزًا لضّد  •

 

 

ل  وع الأول:  املوض   (  4- 1:  8الرؤاي والكبش )دانيال  ُمقّدمة اإ

ل ملوٍك ومماكل. 8نقابل مّرة أأخرى صورة رمزية يف دانيال  ومع هذا، فقد ، حيث تُس تخَدم حيواانٌت وقروٌن لرتمز اإ

هذه الأمور كرموز.  من فَهمأأن يُ الاكتب الأصيل ما قصد   ما حتتاج لعمهل الآن هو أأن تتأأكّدعىل هذا، و ّصَت الآن معتادًا 

نه يمّت تأأكيد حقيقة أأّن الاكتب يس تخدم رموزًا يف الأحصاح ، 7لأحصاح ومثل ا ها للقّراء )انظر دانيال  8فاإ ، كام أأنّه يفّّسه

آه دانيال يف  مفاجئة جداً  ةرة الرمزي(. ينبغي أأل تكون مقابةل مثل هذه الصو 20-22: 8 ن انتهبنا حلقيقة أأهّنا جزٌء مما رأ اإ

 رؤاي الليل. 

ل الأحصاح. تقابل الس نة الثالثة لبيلشاّصر حوايل  8وليان يف الأحصاح متثّهل الآيتان الُ  مة اإ   550-551ببساطة ُمقّده

ذ اكن كورش عام  ق.م. قد بدأأ يقود جيش املادينّي والفرس املُشرتك  550ق.م. اكن توقيت هذه الرؤاي مناس بًا متامًا، اإ

رًا ابلغ الأمه   البابلية ينّي املُشرتكة اكنت ستهنيي ادلوةلية، لأن قوات الفرس واملادبعد أأن وّحد االشعبني معًا. اكن هذا تطوُّ

يقيض ابلسامح صدر مرسومه الشهري اذلي ق.م.(. ومع أأّن كورش س يُ  539وتفتح مدينة اببل يف املس تقبل القريب )

ل أأرض هيوذا، فاإن معاانّتم لن تنهتيي. فس يعانون اثنيًة عىل يدي حامك رّشير  امسه أأنطيوخوس الرابع يف للهيود ابلعودة اإ

ث عن هذا احلامك، 8ل امليالد. ودانيال القرن الثاين قب  ولكن بلغة نبويّة.   يتحدر

 

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 4- 1: 8اقرأأ دانيال  •
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 فسري واجب الت 

ل هذا الأحصاح. يف التفسري، مبا يف ذكل املقّده  4-1 :8اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •  مة اإ

رسائيل يف الهناية، ولكْن ليس قبل أأن   نقاذ اإ عالن خطة هللا القاضية ابإ اثلثًا: اإ

 (  13:  12  -   1:  8تعاين أأوًل عىل يدي أأنطيوخوس وضّد املس يح ) 

ل هناية ، 1: 8بدءًا من دانيال   ل اس تخدام اللغة العربية، ويبقى هذا هو احلال اإ يعود الاكتب اإ

ينتقل موضوع السفر من الاهامتم بتعامالت هللا مع املامكل اُلمميّة اليت  السفر. وانسجامًا مع هذا الأمر، 

رسائيل. تشري رؤاي الأحصاح  ل املصري الهنايئ لأّمة اإ رسائيل اإ رس  7سادت وحمكت اإ ل أأن شعب اإ ائيل اإ

س مملكة املس يح رمسيًّا. تركّز بقية  س يعاين عىل يدي ضد املس يح قبل أأن يُنقَذ منه وقبل أأن تُؤسر

نقاذ املس يّا لها. وس تحصل هذه املعاانة ليس فقط عىل يدي الأ  رسائيل حتضريًا لإ حصاحات عىل معاانة أأّمة اإ

بيفانوس  ضد املس يح، بل أأيضًا عىل يدي خشصيّة يظهر أأنّه ميثّهل رمزًا لضد املس يح، وهو أأنطيوخوس الرابع اإ

 اذلي حمك يف القرن الثاين قبل امليالد. 

نباء ابضطهاد أأنطيوخوس )   أأ. رؤاي الكبش والتيس:   (  27- 1:  8الإ

بيفانوس ليحمك اململكة   يف القرن الثاين قبل امليالد، قام حامك ُمحتقَر امسه أأنطيوخوس الرابع اإ

حدى املامكل اليت مرباطورية الإسكندر الكبري(. ويف زمنه، اضطهد هذا  الس يلوقية )اإ نشأأت عن انقسام اإ

هل  زاةل لك مظاهر عبادة اإ س. وذلا، املكل الشعب الهيودّي بشّدٍة وقسوة، وسعى لتدمري واإ الكتاب املُقدر

يس تخدمه الكتاب املُقدس كرمٍز لضّد املس يح اذلي س يأأيت يف املس تقبل. يعلهن الأحصاح الثامن قيام 

رسائيل. أأنط   يوخوس وعداوته لشعب اإ

 (  14- 1:  8. الرؤاي املعطاة دلانيال يف شوشان ) 1

رسائي  ل، أأعلن هللا دلانيال جمّي قبل فرتٍة ليست بقصرية من قيام أأنطيوخوس اذلي اضطهد شعب اإ

 هذا املكل وعداوته يف القرن السادس قبل امليالد برؤاي. 

ل الرؤاي )   مة اإ  (  2- 1:  8أأ. ُمقّده

خباران بتارخي تلقّي دانيال للرؤاي: 1: 8  .  يف الس نة الثالثة من ُمكل بيلَشاّّص املكل. يبدأأ الأحصاح ابإ

آها حوايل  آها دانيال يف الأحصاح السابع  550- 551هذا يعين أأنّه رأ ق.م.، أأي بعد س نتني من الرؤاي اليت رأ

ل أأنّه اكنت دلى دانيال سنتان لي 1: 7)انظر دانيال  ل ويفكّهر فهيام مبا ُأعلهن هل يف الأحصاح (. هذا يشري اإ تأأمر

يه اململكتان مبنية عىل ما اكن يعرفه أأصاًل، مع أأن نقطة تشديد الأحصاح الثامن  8السابع. رؤاي دانيال 

آخر.  الثانية والثالثة دون الرابعة. اترخي نوال دانيال لهذه الرؤاي اجلديدة لفت لالنتباه وابلغ الأمهية لسبب أ

آه ا يف الوقت اذلي فيه صار كورش رشياكً يف حمك مملكة الفرس وقائدًا جليوش املادينّي والفرس. ويف فقد رأ

جيوش املادينّي والفرس، حاول دون جدوى أأن يؤلّهف حلفًا مع مَّص  احلقيقة، بيامن اكن نبونيدس يراقب توحُّد

قّى دانيال رؤاي الأحصاح الثامن، حني تل وليداي )مملكة قوية وذات موقع اسرتاتيجي يف وسط وغرب تركيا(.
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رسائيل عىل يدي أأنطيوخوس  ل معاانة شعب اإ ل فتح اببل ويف الهناية اإ اكن هللا حيّرهك الأحداث لتؤّدي اإ

ب   يفانوس. اإ

آه 2: 8  . الأمر الأّول اذلي رأ

دانيال يف الرؤاي هو رؤيته نفسه يف 

اكنت هذه مدينة اترخيية يف  9شوشان. 

مية القدمية وعامصهتا، الإمرباطورية العيال

ل الرشق  350ويه تقع عىل بعد  مك اإ

من اببل )تقع اليوم يف جنوب غرب 

يران(. اللكمة العربية "بريا"، واملرُتمَجة   اإ

ل "قَّص" -يف ترمجة فاندايك البس تاين اإ

ل "قلعة"( ميكن أأن  )وترُتَجم أأيضًا اإ

ل قٍَّص أأو هيلك ) : 29أأخبار 1تشري اإ

ل اس تخداهما الأكرث ش يوعًا وهو املدينة نفسها ابعتبارها 8: 2دينة )حنميا (، أأو قلعٍة داخل م19 (، أأو اإ

نا هو املعىن الثالث، خاّصة أأن اللكمة "بريا" ترد (. والراحج أأن املقصود ه 2: 1؛ أأس تري 1: 1قلعًة )حنميا 

نة.  اكنت شوشان مدينة  هنا كبدٍل لللكمة "شوشان". فاملقصود هو أأن شوشان مدينة قلعة، أأي مدينة ُمحصر

قويّة جدًا خالل اجلزء الأخري من الألفية الثانية ق.م.، وكثريًا ما اكنت ّتمين عىل اببل وأأشور أأو تشلّكه 

ق.م.، متكّن املكل الأشوري أأشورابنيبال من هزمية عيالم وتدمري  640. ولكْن حوايل العام خطرًا علهيام

ح أأهّنا اكنَْت يف حاةله ضعٍف يف زمن دانيال؟ شوشان. فلامذا رأأى دانيال نفسه هنا يف شوشان ، حيث مرجر

قى املكل الفاريس يبدو أأن مغزى الأمر هو ما اكنت شوشان س تصري عليه يف املس تقبل القريب. حفني ارت

حدى عوامص الإمرباطورية  486-522داريوس الأول عرش اململكة )حمك يف الفرتة  ق.م.(، جعل شوشان اإ

ل مرباطوريّة، الفارس ية ابلإضافة اإ داريّة لالإ كبااتان. وهكذا، اكنت شوشان عامصة دبلوماس يّة واإ  بريسيبوليس واإ

 د اكنت حاّرة جّدًا يف الّصيف حبيث يْصُعب العيش فهيا(. واكنت مسكنًا للعائةل امللكية يف شهور الش تاء )فق

لشامل الرشيق من شوشان. . اكن هذا الهنر قناًة جتري يف اعند هنر أأوليكام لحظ دانيال أأنّه اكن  

نة، اليت اكنت س تصري قريبًا حصنًا رئيس يًا  ومن هذا املوقع، رأأى مشهدًا ابنوراميًا ملدينة شوشان املُحصر

اكن هذا ماكاًن مناس بًا لريى فيه دانيال رؤايه، حيث أأن اململكة املادية الفارس ية اكنت توشك أأن  للفرس. 

ل قيام الإمرباطورية الهيلينية واملامكل الهيلينية املنبثقة عهنا.  ّتزم اببل، وهو حدث س يقود يف الهناية  اإ

 (  4- 3:  8ب. الكبش ذو القرنني: مادي وفارس ) 

رة حبيواانت. هذا أأسلوب أأديّب شبيه مبا . رأأى دانيال 3: 8  اثنيًة يف رؤايه هذه املامكل اُلمميّة ُمصور

ت املُس تخدمة يف هذا التصوير خمتلفة. احليوان الأّول اذلي نراه يف الأحصاح السابع، ابس تثناء كون احليواان

، حيث 20: 8ارئ يف دانيال جبانب هنر أأولي. تُفّسر هوية هذا احليوان للق  كبش هل قراننيراه دانيال هو 

 
ل شوشان أأو أأنه فقط رأأى نفسه هناك يف الرؤاي. ل نس تطيع أأن نكون  9 ن اكن دانيال انتقل حرفيًا وجسداًي اإ خيتلف العلامء حول اإ

 اح. تفسري هذا الأحصحامسني بشأأن هذا الأمر، واجلواب املناسب هنا هو أأّن هذا ليس أأمراً جوهراًي بشأأن مغزى 



( 27-1: 8ادلرس التاسع: رؤاي الكبش والتيس )دانيال   

 

 261الصفحة 

 

ر يف دانيال  ل أأنّه مملكة مادي وفارس. )تذكرر أأن مادي وفارس تُصور كدّب.( واختيار الكبش  5: 7يُشار اإ

يضاح مناس بة، لأن قرين هذا احليوان ميثّهالن   يف هذا الس ياق كرمٍز للامدينّي والفرس ميكن أأن يكون وس يةل اإ

ية. ومن انحية أأخرى، مثّة أأدةّل عىل أأنّه اكن للكبش مغزى يف العامل الفاريس. اجلزَأين الرئيس يني يف الإمرباطور

خ روماين من القرن امليالدي ؛  Ammianus Marcellinusفقد أأشار أأميانوس مارس يلينوس ) وهو مؤّره

ل أأن احلامك الفاريس اكن حيمل رأأَس كبٍش من ذهب حني اكن يسري أأمام جيشه.  الرابع( اإ

، والأعىل طالع أأخريًا. الواحد أأعىل من الآخر ذا الكبش ليسا ابلطول نفسه. فقد اكن  ولكّن قرين ه 

اديّون قوة أأعظم وأأقوى من الفرس كام يظهر من ل يصعب فهم املقصود من هذا. ففي البداايت، اكن امل

نوى الشهرية. يف هزمية أأشور وتدمري مدينة ني  612حقيقة اشرتاك القّوات املادية مع القّوات البابلية عام 

ولكن لحقًا، اندجمت الإمرباطوريتان املادية والفارس ية، وصارت حتَت حمك سالةٍل طويةل من امللوك 

ل ادلور الأبرز اذلي لعبته فارس يف اترخي الفارس يني. ومن هنا، ف اإن القرن الأطول اذلي أأىت لحقًا يرمز اإ

ست طويةل من زمن كورش، صارت هذه الإمرباطوية  هاتني القوتني املندجمتني. ويف احلقيقة، بعد فرتٍة لي 

 تُعَرف ببساطة ابمس "الإمرباطورية الفارس ية".  

ل وهو ينط 4. يُرى الكبش يف الآية 4: 8  ح يف لّك اجّتاه عدا الرشق. ولأّن هذه الآايت تشري اإ

جنازاته العسكرية الأ مل يقف حيوان قّدامه أأنّه  ل اإ ق.م.،   546ول. ففي عام ، فالراحج أأن نطح الكبش يشري اإ

متكّنت القّوات املادية الفارس ية املشرتكة من الس يطرة عىل مملكة ليداي الصغرية ولكْن املهمة )ويه تقع يف 

( اذلي حكيت عنه الكثري من القصص Croesusط وغرب تركيا(، واليت اكن حيمكها كروس يوس )وس

ق. م.، متّكن  539. ويف عام الشاملهذا فتحًا حنو  العظمية، واذلي اكن يش هتر بكرثة ما دليه من ذهب. اكن

مك مقبزي، ابن كورش(، ق. م. )خالل فرتة ح 525املاديّون والفرس من هزمية اببل يف الغرب. وأأخريًا يف عام 

. مل تكن هناك فتوحات عسكرية اجلنوبمتكّن الفرس من الانتصار عىل مَّص، وهو ما اكن فتحًا هلم حنو 

مرباطورية الفارس ية يف الرشق.  فعلت الإمرباطورية الفارس ية لك ما  وهبذا الانتصار والفتوحات، كبرية لالإ

 الأرايض واملناطق اليت س يطرت علهيا أأيّة ، أأي أأهّنا س يطرت عىل أأراٍض ومناطق فاقت لكيّّسها

مرباطورية سابقة يف التارخي.  اإ

وهبذا، فقد اكنت تمتترع بسلطة 

 ونفوذ ليس هلام منافس. 
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 1السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )؟ يتعلرق بـ"شوشان فامي " حقائق يتلكرم التفسري عهنا التالية اجلَُملأأي من 

ر أأحد امللوك الأشوريني مدينة شوشان حني فتح بالد عيالم.  640لعام حوايل ا .أأ   ق.م.، دمر

حدى عوامص أأىت أأحد ملوك الفرس بعد كورش، واكن امسه داريوس الأول، وجعل مدينة شوشان  .ب اإ

 الإمرباطورية الفارس ية.  

 ة يف شهور الش تاء.  ، ولكهّنا اكنت مسكنًا ممتازًا للعائةل احلامكفاكنت شوشان شديدة احلرارة يف الصي .ج

 يف الوقت اذلي خدم فيه دانيال زمن داريوس، اكن يسكن يف شوشان.   .د

 
 2السؤال  

ن دانيال حقيقة أأنّه اكن يقف جبانب هنر أأولي )أأو قناة أأولي(، اذلي اكن جيري جبانب مدينة شوشان.  صواب أأم دور

  خطأأ؟

 

  ن معرفته بشلٍك دقيق، فمثّة ثالثة جماري مائية اكنت جتري قريباً مع أأن املاكن اذلي قصده دانيال بـ"هنر أأولي" ل ميك

ي الفرع الرشيق لهنر الاكرخا )ويُعَرف أأيضًا ابمس اجملار من شوشان. اكن أأحد هؤلء 

أأوليوس(. اكنت الأهنار تغرّيه جمراها عرب الس نني، ولكّن صورة موقع شوشان الأثري من 

ن دانيال يف ذكل الوقت واقفًا جبانب قناة أأولي خارج ظههر جمرى ماء كبري. فاإن اكالأعىل يُ 

حدى حصون  ،رؤية هذه املدينةاملدينة، فهذا يعين أأنّه اكن يس تطيع  اليت اكنت س تصبح اإ

رؤيًة جيدًة، ويه الإمرباطورية اليت اكنت ستهنيي الإمرباطورية  ،الإمرباطورية الفارس ية

 ت. البابلية اليت اكن حيمكها بيلشاّص يف ذكل الوق
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 أأحدهام اكن أأطول من الآخر. رأأى دانيال يف الرؤاي كبشًا هل قرانن عند هنر أأولي. اكن قرانه طويلني )عاليني(، ولكنّ 

وعالوًة عىل ذكل، فاإن القرن الأطول هو اذلي طلع أأخريًا. واحٌض أأن هذا اكن رمزًا، حيث نقرأأ التفسري املعطى للقارئ يف 

نة يف دانيال . يف الرؤاي السابق20: 8دانيال  رل دبٌّ الإمرباطورية نفسها، ولكّن ادلب "ارتفع عىل جنٍب 7ة املدور ، مث

ليه القرن واح ق فارس عىل مادي، وهو ما يشري اإ د"، حبيث اكن أأحد جانبيه أأعىل من اجلانب الآخر. اكن هذا رمزًا لتفوُّ

 . 8الأطول يف الأحصاح 

 

 3السؤال  

ل بني الامس   يف العمود الأمين واحلقيقة املرتبطة به يف العمود الأيّس. يف اجلدول التايل، صه

 حقائق هاّمة   اجملموعة البرشية أأو املدينة  

 املاديون

 نينوى 

 الفرس 

 شوشان 

 يف حمك املكل كورش الكبري، احّتد جيش هذا الشعب مع جيش املاديني. 

مرباطورية الفارس ية  حدى العوامص الإدارية لالإ  اإ

 عبًا أأقوى من الفرس. اكنوا يف البداية ش 

مدينة هممة يف الإمرباطورية الأشورية متكنت جيوش املادينّي والبابليني املتحالفني 

 ق.م.  612من قهرها وفتحها عام 

 

مربطورية عرفها العامل حّت ذكل الوقت. وقد اس متّر حمكها للرشق الأوسط حّت  صارت مادي وفارس رسيعًا أأقوى اإ

ر لنا الكبش وهو ينطح يف ثالثة 4: 8ق.م. ويف دانيال  331سكندر الكبري عام ُهزهمت أأخريًا عىل يد الإ  ، يُصور

ل س يطرة الإمرباطورية الفارس ية عىل  اجّتاهات، ميثّهل لكُّ اجتاٍه مهنا محةل فتوحات رئيس ية قادها ملوك فارس أأّدت اإ

 الرشق الأوسط.  

 

 4السؤال  

وحبسب التفسري، اكن لكُّ اجّتاٍه ميثّهل محةًل  نطح يف عّدة اجّتاهات.، اكن الكبش )مادي وفارس( ي 4: 8حبسب دانيال 

ل يف اجلد ل صريورة مادي وفارس القوة الرئيس ية بال منافس يف الرشق الأوسط. صه ول التايل عكّسية رئيس ية قادت اإ

 ه. ما بني لك اجّتاه وما يدّل علي

د الإمرباطورية املادية   الاجّتاه   الفارس ية  مغزاه ابلنس بة لمتدُّ

 شامًل 

 غراًب 

 جنواًب 

 رشقًا 

ل يشٍء بشأأن هذا الاجّتاه، فالإمرباطورية املادية الفارس ية مل متتّد يف   الاجّتاه.  هذال يُشار اإ

 ق.م.  535الاستيالء عىل مَّص عام 

 ق.م.   546الاستيالء عىل مملكة ليداي عام 

 ق.م.  539الاستيالء عىل اببل عام 
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 5السؤال  

عها، ميكنك أأن ترى شهيًة شديدة ل تش بع دلى هذه اململكة ملزيٍد بتفكري  ك بفتوحات الإمرباطورية املادية الفارس ية وتوسُّ

من الأرايض ومزيٍد من السلطة والنفوذ. ميكننا أأن نصف هذه الإمرباطورية بأأهّنا "جائعة للسلطة". كام ميكن للناس أأفرادًا 

يف كثرٍي من الأحيان تكون هذه زيٍد من الس يطرة عىل اذلين حوهلم من النّاس. بون مبأأن يكونوا جوعى للسلطة حني يرغ 

مشلكة عند قادٍة مس يحينّي ُمعيرنني يقعون يف جتربة حماوةل الس يطرة عىل لك َمن مه حوهلم. اكتب يف دفرت احلياة مثاًل 

ي يتَّصرف هبذه الطريقة ابلرضر القائد اذلبرب عىل هذه املشلكة وسط املؤمنني رأأيهَتا يف جممتعك أأو بدلك. ملاذا يتس 

ل تذكُّره  سد املس يح؟ جل  حوا قادًة جوعى للسلطة والنفوذ؟ ما اذلي حيتاج املس يحيّون احلقيقيّون اإ  من أأجل أأل يصبه

 

 

 (  8- 5:  8التيس: اليوانن وتقس ميها )دانيال  وع الثاين:  املوض 

ل الصورة يف الآية  املعز"، اذلي اكن هل  وهو "تيس، 5يدخل حيواٌن جديد اإ

 لنا هذا ة أأخرى، جند النّص الكتايب يفّّسه قرن معترَب وابرز بني عينيه. ومرّ 

ليوانن، والقرن العظمي التيس العايف مكل ا، "21: 8الرمز. فبحسب دانيال 

اذلي بني عينيه هو املكل الأول." ليس من شّك يدور حول هوية املكل 

(،  7ر الكبري. يف الأحصاح السابق )دانيال الإسكند الأول. واحٌض أأّن هذا هو

لهيا هنا ابلتيس.  مرباطورية اليواننية ابلمنر الّسيع، ولكنّه يُرَمز اإ ز لالإ  ُرمه

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 8- 5: 8اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري  

 يف التفسري.  8-5: 8اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

ل أأربعة أأجزاء ) وتقس ميه   ج. التيس: اليوانن   (  8- 5:  8ا اإ

آه دانيال يف رؤايه هو 5: 8  ، 21: 8، ويُفّسر املقصود به يف دانيال تيس. احليوان الثاين اذلي رأ

ه دانيال قرن معترب بني عينيهوهو مملكة اليوانن. اكن لهذا التيس  بأأنّه املكل الأّول  21: 8، وهو ما يفّّسه

للهذه اململكة. هذه  شارة واحضة اإ  10ق.م.(.   323-365أأشهر ملوك اليوانن الإسكندر املقدوين الكبري ) اإ

اكن أأبوه فيليب قد وّحد دويالت املدن اليواننية وأأراضهيا، وعند موته ارتدى الإسكندر عباءته، واكن يسعى 

ل جميء التيس  ل الانتقام من اململكة الفارس ية. وهكذا، فاإن الإشارة اإ تعكس سري الإسكندر  من املغرباإ

 
اين ورذينغتون ) 10  ,Alexander The Ian Worthingtonمن مضن الكتب الكثرية اليت تعاجل حياة الإسكندر، وجدُت كتاب اإ

Great: Man and God [Great Britain: Pearson Education Ltd, 2004] ،ذ مع أأنّه غينٌّ ومعيق يف حبثه ( ابلغ الفائدة، اإ

نّه سهل القراءة   والفهم.فاإ
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ل كونه أأىت "عىل وجه لك الأرض" و"مل ميّس  من اليوانن الواقعة يف الغرب حنو فارس. كام أأنّه يُشار اإ

ك هبا الإسكندر قّواته وهزم الإمرباطورية الفارس ية )تذكرر  الأرض". هذا يعكس الّّسعة العظمية اليت حرر

مرباطورية املادية الفارس ية احتاجْت ابلمنر صاحب اجلناحني(. مفع أأّن الإ  3: 7وصف الإسكندر يف دانيال 

خضاع العامل اذلي لعقوٍد كثرية من الزمن لرتس   يخ سلطهتا من خالل الفتوحات، متّكن الإسكندر من هزمية واإ

 ق.م.(.  331- 334اكن معروفًا يف ذكل الوقت يف ثالث س نواٍت فقط )

ر هااتن الآيتان تصاُدم الإسكندر مع اجليوش الفارس يّ 6-7: 8 ل أأنه توجه  7ة. تشري الآية . تصّوه اإ

يد )"فاستشاط عليه"(. اكنت اليوانن يف حاةله مرارٍة منُذ مّدٍة طويةل حملاربة فارس وهو يف حاةل غضب شد

ق.م.( وابنه أأحشويروش  486- 522جتاه الفرس لأنه من بداايت القرن اخلامس ق.م. قاد داريوس الأول )

اليوانن. ومع أأّن اليواننيني، اذلين اكنوا أأقل عددًا بكثري من  ق.م.( محالٍت عسكرية ضد 465-476الأول )

الفرس، متكّنوا من صّد اجليش والأسطول الفاريس، فقد متكّن الفرس من سلب أأثينا وتدمريها، ومل ينَس 

اليواننيون هذا الأمر قط. وقد حّث فيليب الثاين، أأبو الإسكندر، عىل طرد الإمرباطورية الفارس ية  

جوم. وهكذا، ترك الإسكندر وعند موته الفجايئ، اكن الإسكندر عىل اس تعداد لأن يقود ذكل اله  وحماربهتا،

ق.م. وهو بعمر الثالثة والعرشين ويقود جيشًا صغريًا نسبيًا، أأقل جدًا من جيوش الفرس.  334اليوانن عام 

كّن من حتقيق سلسةل من ولكن يف بعض مناوراته العسكرية املفاجئة، ولكن املُتسمة ابذلاكء الشديد، مت

 قته جدًا يف عديدها. الانتصارات عىل القّوات الفارس ية اليت فا

ق.م.: اندفع الإسكندر املقدوين حنو أأس يا الصغرى وهزم القوات  334( أأاير/ مايو 1

 الفارس ية عند هنر غرانيكوس. 

رفًا من ق.م.: هزم الإسكندر جيشًا فارس يًا عظاميً اك  333( ترشين الأول/ أأكتوبر 2 ن مؤل

ّسوس قرب الطرف الشاميل ا 600000 لرشيق للبحر املتوسط. يف هذه املعركة، اكن  راجل يف معركة اإ

اجليش الفاريس بقيادة املكل داريوس الثالث نفسه، مع أأنه متكّن من الفرار ليواجه الإسكندر مّرة أأخرى يف 

 ڠاوڠاميال. 

ف يف صور، فاس ُتقبهل ق.م.: اجتاح الإسكندر مَّص بعد حتقيق  332( 3 انتصاٍر ملّكه

ذ صار َظْهر الإسكندر محميًا، صار قادرًا اس تقبال املُحّرهر يف مَّص )حي ث اكن املَّصيون يُبغضون الفرس(. واإ

 عىل همامجة داريوس مبارشة. 

يقاع هزمية   331( ترشين الأول/ أأكتوبر 4 ق.م.: يف مواهجٍة أأخرية، متكّن الإسكندر من اإ

ل الرشق من موقع  -يف ڠاوڠاميال )قرب أأربيال حامسة ابلفرس  ربيل( يف أأشور )اإ نينوى القدمية(. وهكذا، اإ

هرب داريوس الثالث مرتاجعًا، لُيقتَل بعد ذكل بفرتٍة قصرية. وهكذا، صار الإسكندر قادرًا عىل أأن يزحف 

ل شوشان وبريسيبوليس.    حنو اببل، ومن مث اإ

ر يف اجلزء الأخري وحممتَل أأن الهزمية الأخرية اليت   أأوقعها الإسكندر ابلفرس يف ڠاوڠاميال يه ما تُصور

الكبَش وكّس قرنيه، فمل تكن للكبش قوٌة عىل الوقوف أأمامه وطرحه    ]التيس[ورضب : 7: 8من دانيال 

   عىل الأرض، وداسه ومل يكن للكبش ُمنقهذ من يده.
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جنازاته. انتصار الإسكن8: 8  آخر اإ العسكرية، ولكّن هذا الانتصار ثبّته  در عىل الفرس مل يكن أ

مرباطورية مشلت اليوانن وأأس يا الصغرى  مرباطورية عرفها العامل حّّت ذكل الوقت، اإ حاكامً مطلقًا لأعظم اإ

 وسوراي ومَّص وأأشور واببل وبالد فارس. ويف هذا الوقت، اكن الإسكندر يف اخلامسة والعرشين من معره

م هل العبادة اكإهل بيامن اكن ما يزال حيًّا. فقط. ومؤسف أأنّه مل يتواضع، بل ف هل، وسعى لأن تُقدر كرر يف قلبه بأأنّه اإ

ح أأّن هذه اللكامت تعكس طموحاته الباطةل بأأن يصري  تعظم تيس املعز جدًا،أأ، 8: 8وحبسب دانيال  واملرجر

لهًا معبودًا. وتس متّر الآية  اكن ما يزال يف ذروة قّوته )أأقل من  مفع أأنّه زّت انكّس القرن العظمي.وملا اعفتقول:  8اإ

الثالثة والثالثني يف معره(، مات يف اببل بشلٍك جفايئ. ما يزال السبب احلقيقي وادلقيق ملوته جمهوًل، مع أأنّه 

م شديد ابلكحول )فقد اكن هو وعدٌد م ضه لتسمُّ صابته ابمحلى وتعرُّ ن رجاهل يرشبون يبدو أأنّه مات نتيجة اإ

رساف شديد  (.  امخلر ابإ

مرباطوريته    ذ اكن الإسكندر ما يزال صغريًا جدًا يف الّسّن، مل يكن هل وريث ليجلس عىل عرش اإ واإ

الواسعة الأرجاء. حني مات الإسكندر، اكنت زوجته روكسان )اليت اكن كثريون حيتقروهنا لأهّنا مل تكن 

مرباطورية ت مع ابهنا بعد وفاة الإسكندر بفرت مقدونية( حاماًل اببن، ولكهّنا اغتيل ة قصرية. وهكذا، تُرهكت الإ

يف أأيدي قادته العسكريني )اذلين اكنوا يُعَرفون بـ"دايدويخ" أأي "خلفاء"( ليهنوا اخلالف ابحلرب 

ق.م.، نشبت حروب  301ق.م، وحّت هزمية أأنتيغونوس عام  323واملؤامرات. ومنذ موت الإسكندر عام 

ل أأربعة أأقسام ويف 11فّهذت اغتيالٌت ل حَّص لها.كثرية ونُ  مت هذه الإمرباطورية الواسعة اإ  الهناية، قُّسه

: 8: 8رئيس ية، َرَأس لكُّ واحٍد من قادة الإسكندر جزءًا مهنا. وقد اكن هذا تمتاميً للكامت الرؤاي يف دانيال 

يف دانيال  توازي الرؤوس الأربعة اليت للمنر )ويه  وطلع عوضًا عنه أأربعة قرون معتربة حنو رايح السامء الأربع

. وقد اكن هؤلء "القرون الأربعة" )القادة الأربعة( 22: 8(. ويمت تأأكيد هذا التفسري يف دانيال 6: 7

 واملناطق اليت حمكوها كام ييل: 

 ( ليس اميخوس: ثراكية وبيثينية )جزٌء كبري من أأس يا الصغرى( 1)

 ن ( اكس ندر: مقدونية واليوان 2)

 لأرايض الرشقية  ( س يلوقوس: سوراي واببل وا3)

 ( بطلميوس: مَّص وأأرض هيوذا وعربية البرتاء 4)

 

د الإمرباطورية املادية الفارس ية )الآية 5: 8حبسب دانيال  (. 4، تيس املعز "جاء من املغرب." هذا بعكس اجتاه متدُّ

ل السلطة يف اليوانن، ميكن وصف جهومه عىل الإمرباطورية امل ادية الفارس ية بأأنّه جهوم مفنُذ وصول الإسكندر الكبري اإ

 من الغرب. 

 

 
 ",Edouard Will, "The Succession to Alexanderل الاّطالع عىل رواية مفيدة للَّصاع يف هذه الفرتة، انظر من أأج 11

23-61, in The Cambridge Ancient History; VII Part 1, The Hellenistic World (Cambridge 

University Press, 1984). 
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 6السؤال  

ك "عىل وجه لّك الأرض، ومل ميّس الأرض"؟ التفسري، ما مغحبسب  ّن ذكل التيس اكن يتحرر  زى قول النّص الكتايب اإ

ل أأن الإسكندر الكبري مل يتوقرف ليبين قالعًا وحصواًن محلاية الأرايض اليت متكرن من فتحها.  .أأ   هذا يشري اإ

ك هبا الإسكندر قواته ب  ةيعكس الّسعة الكبري هذا  .ب  يامن اكن جيتاح قاهرًا الإمرباطورية املاديّة الفارس ية.  اليت حرر

ل أأن الإسكندر الكبري اكن ينتقل من موقعٍ لآخر  .ج  ابلسفينة عرب الأجسام املائية وليس عىل اليابسة. هذا يشري اإ

ذ اكن دامئًا مم  هكر ن معاهذا يعكس حقيقة أأّن الإسكندر مل حيارب يف أأّيٍ م .د طيًا ت وهو واقف عىل قدميه، اإ

 جواده. 

ر دانيال  الاحتقار العظمي اذلي اكن عند اليواننينّي جتاه الفرس، والطريقة الرشسة اليت هبا لحقوا املكل  7: 8يصّوه

  330-336يف الفرتة الفاريس. )يف هذا الوقت من التارخي، اكن مكل الإمرباطورية الفارس ية هو داريوس الثالث ]حمك 

الإسكندر جيشًا صغريًا جدًا مقارنة جبيوش الإمرباطورية الفارس ية، ويف سلسةل ق.م.[.( ففي ثالثة س نوات فقط، قاد 

يقاع هزمية عنيفة وهنائيةمن املناورات والعمليات العسكرية اذلكية مت  ابلفرس.   كرن من اإ

 
 7السؤال  

واحلامسة اليت أأهنت سكندر الكبري ضد الفرس، أأهّيا اكنت املعركة الهنائية من بني املعارك التالية اليت خاضها الإ 

 الإمرباطورية الفارس ية؟  

 حصار صور  .أأ 

 ڠاوڠاميالمعركة  .ب

 فتح اببل  .ج

ّسوس  .د  معركة اإ
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  ، "وملا اعزّت انكّس القرن العظمي." هذه نبّوة مدهشة عن الإسكندر الكبري ُكتهبت قبل حتقُّقها حبوايل8: 8حبسب دانيال 

ق.م. وشهدت الس نوات التالية   323بعمر الثانية والثالثني عام  س نة. فقد فتح الإسكندر العامل، ولكنّه جفأأة مات 220

ل أأربعة أأجزاء، ُحمكه لكُّ جزٍء مهنا ق.م.(  323-301) ل تقس مي الإمرباطورية اإ حرواًب واغتيالت ل حَّص لها قادت اإ

 من أأحده قادة الإسكندر الأربعة. 

 8ل  السؤا 

 لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )يف البداية حتَت س يطرة بطلميوس الأول؟  تحبسب التفسري، أأي من املناطق التالية اكن

 اببل  .أأ 

 أأرض هيوذا   .ب

 مكدونية  .ج

 مَّص .د

اكنت س يطرة الإسكندر الكبري عىل 

الإمرباطورية الفارس ية حداًث ابلغ الأمهية  

 لأس باٍب عديدة. فقد حمك الإسكندر، ولو

مرباطورية عرفها العامل  فرتًة قصرية، أأكرب اإ

ّن مثّة نتاجئ هممة أأخرى، ساعدت الكثري مهنا يف ّتيئة املشهد العاملي لولدة  حّّت ذكل الوقت. ومع هذا، فاإ

 يحية: املس  

ل ازدايد  ُّت واسع للهيود يف البالد اليت حمكها الإسكندر، ممّا أأّدى اإ  امل. العهد القدمي يف الع انتشارحصل تشت

،  يف لك بالداللغة اليواننية )الكوينه(  ْت انترش  ممّا همرد الطريق أأمام الكرازة املس يحية وانتشار الكتاب العامل املتحرّضه

س ابللغة اليوانن  الكنيسة يف بداية عَّصها نسخًا من العهد القدمي يف اللغة اليواننية )الس بعينية(،   تية. اس تخدماملُقدر

 هد اجلديد تدرجييًا يف اللغة اليواننية أأيضًا. وحصلت عىل واثئق الع 

ل الغرب. مفنُذ هذه اللحظة فصاعدًا، صارت القوة العسكرية وادلين والفلسفة ل يف السلطة من الرشق اإ  حصل حتوُّ

 ممتركزة بشلٍك رئييس يف الغرب. 
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 9السؤال  

رلت س يطرة الإسكندر عىل مَّص والرشق الأوسط انتصارًا عسكراًي عظاميً  ، ولكْن مل يكن ذا تأأثرٍي همّم عىل املس يحيّة مث

  صواب أأم خطأأ؟الأول وانتشار الإجنيل. 

 

 10السؤال  

نّه "تعّظم  8عظاميً، ولكنّه مل يكن عظاميً يف انحية التقوى. فالآية حصيٌح أأن الإسكندر الكبري اكن قائدًا عسكراًي  تقول اإ

ان السجالت والواثئق التارخيي لهيًا بطريقٍة ما. اقرأأ فيليّب  يفكّهر ة أأنّه بدأأ ... جّدًا." وخُتربه . واكتب  11-5: 2بأأنّه قد يكون اإ

 عىل اترخي العامل؟  قمّي تأأثري لّكه واحٍد مهناميف دفرت احلياة مقارنة ما بني الإسكندر ويسوع كقائَدين؟ كيف ت

 

 (  14- 9:  8"القرن الصغري" وعدوانيته )دانيال  وع الثالث:  املوض 

م سوى 14-9: 8دانيال هذه الفقرة ) ( أأكرث صعوبة من سابقهتا للفهم. فمثّة قفزة كبرية يف الزمن، والنّّص الكتايب ل يقّده

ل "القرن الصغري". وكام هو احلال ابلنس بة للقرون الأخرى يف الأحصاح  اب 9تفسري بس يط لقّرائه. تبدأأ الآية   لإشارة اإ

ون م  ل مكل. واملفّّسه تّفقون بشلٍك اتّم تقريبًا عىل أأن هذا املكل هو أأنطيوخوس الرابع السابق، يرمز هذا القرن اإ

بيفانوس املُضطههد العظمي  ها املكل بكونيُش هتَر هذ ق.م. 164-175ني، وقد حمك يف الفرتة س يلوقي ، أأحد احلاّكم ال اإ

يرة، اثر الهيود عليه .( وبسبب فظائعه 35-21: 11للهيود. )وس يلعب دورًا همامً وكبريًا لحقًا يف السفر، يف دانيال  الرّشّ

ن لنا كتااب املاكبيني الأول والثاين الأحداث اليت حصلت خالل هذه الفرتة. فامي يوَجد  صار يُعَرف ابلثورة املاكبية. ويدّوه

س اليت يس تخدهما الاكثوليك والعديد من الكنائس الرشقية، ولكّن الربوتس تنت ل  هذان الكتاابن يف نَسخ الكتاب املُقدر

س اليت ينرشوهنا ويس تخدموهنا. ولكّن هذين ي  س، وذلا ل تُوَجد مضن نَُسخ الكتاب املُقدر عتربوهنا جزءًا من الكتاب املُقدر

 بسبب ما حيتواينه من معلوماٍت اترخييّة. الكتابني مفيدان جدًا 

س    واجب الكتاب املُقدر

 .  14- 9: 8اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري  

 يف التفسري.   12-9: 8ريية عىل دانيال اقرأأ املالحظات التفس •

رسائيل )   (  14- 9:  8د. "القرن الصغري" وعداوته جتاه اإ

. مع أأن هذه التسمية تبدو شبهيًة بـ"القرن الصغري" يف بـقرن صغري. نلتقي مّرة أأخرى هنا 9: 8 

ل الّشخص نفسه. فالقرن  نّه واحض أأنّه ل يُقَصد مهنا الإشارة اإ الصغري يف الأحصاح السابع الأحصاح السابع، فاإ

ل ضّد املس يح املس تقبيل اذلي س يخرج من الإمرباطورية الرومانية. أأّما "القرن الصغري" يف دانيال   8يرمز اإ

نّه س يخرج "من واحٍد ]من القرن الأربعة املعتربة[" )الآيتان  مرباطورية 9و 8فُيقال اإ ( اليت طلعت من الإ

سها الإسكندر الكبري. يتّ  ث اليت أأسر ون بشلٍك اتّم تقريبًا يف حتديد هوية القرن الصغري اذلي يتحدر فق املُفّّسه
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بيفانو 9: 8عنه دانيال  س. "القرن املعترب" اذلي يطلع منه هذا القرن هو ، فريون أأنّه أأنطيوخوس الرابع اإ

در. س يلوقوس الأول نياكتور، أأحد قادة الإسكندر، واذلي اس تول عىل سوراي واببل عقب موت الإسكن

ق.م.( مؤّسس السالةل الس يلوقية )اليت اس تقرت سوراي(.  280-312اكن س يلوقس هذا )حمك يف الفرتة 

مك الإمرباطورية الس يلوقية، لأن هذه يه الس نة اليت فهيا اس تعاد ق.م. س نة بدء ح 312يُعترَب العام 

بيفانوس منحدرًا من ن  سل س يلوقوس الأول، س يلوقوس س يطرته عىل اببل. وقد اكن أأنطيوخوس الرابع اإ

ه لأنطيوخوس الكثري من الاهامتم يف دانيال  164-175وحمك يف الفرتة  بسبب الفظائع  12و 11ق.م. يُوجر

ارتكهبا ضّد الشعب الهيودّي وداينهتم. ويف دوره مكُضطههد اكن صورًة ُمس َبقة لضّد املس يح اذلي  الكثرية اليت

ل املشهد يف الهناية.   س يأأيت اإ

ّن "القرن الصغري" )أأنطيوخوس الرابع( هذا  9: 8انيال يُمكهل د  عظم حنو اجلنوب  حديثه فيقول اإ

جنازاته . فقد صار أأنطيوخوس حوحنو الرشق وحنو خفر الأريض  اكامً عظاميً وقواًي يف يومه، واكن أأحد اإ

ل اجلنوب(. كام أأنّه اكنت هل محالت انحجة ضد امل  متّردين يف أأرمينيا انتصاراته عىل سالةل البطاملة يف مَّص )اإ

وابرثيا )يف الرشق(. تأأيت عبارة "خفر الأرايض" )يف العربية "هالّصييب"( من لكمة عربية تتضّمن معىن امجلال 

ل أأرض هيوذا )واليت صارت لحقًا معروفة ابمس فلسطني(، كام يتّضح من وال شارة اإ فخر والإكرام. هذه اإ

اكن أأنطيوخوس يش هتر بتدخُّهل يف  12(. 6:  20نظر حزقيال )ا  41: 11اس تخدام التعبري نفسه يف دانيال 

 شؤون هيوذا، وبعرضه عضالته العسكرية عىل الهيود. 

ف10: 8  ر 9ر اعتداء أأنطيوخوس العسكري عىل أأرض هيوذا يف الآية . بعد أأن ذكر الّسه ، تُصور

ا أأرٌض خاّصة. ومن هنا، فاإن . لكون أأرض هيوذا وطن شعب عهد هللا فاإهنّ 10أأعامهل برمزيٍّة أأكرث يف الآية 

ل . كثرياً ما تُس تخَدم اللكمة العربية املرُتمججند السامواتتعّديه عىل أأرض هيوذا اكن مبثابة جهوٍم عىل  ة هنا اإ

با"( يف احلديث عن املالئكة اذلي خيدمون هللا، ويف بعض الأحيان تُس تخدم يف  "جند" )يف العربية "صه

رميا احلديث عن جيٍش عادّي، ويف أأح  ل جنوٍم حرفيّة )اإ (. ولكْن، 22:  33ياٍن أأخرى تُس تخَدم يف الإشارة اإ

الساموات" يف العهد القدمي، يشري هذا التعبري يف من بني الس بع عرشة مّرًة اليت ُاس تخدم فهيا التعبري "جند 

ل الأجرام السامويّة )ابس تثناء  ل [ حيث تشري 18: 18أأخبار 2]= 19: 22ملوك 1معظم املّرات اإ اإ

ل السامء، ولكْن يف ازدايد 3: 17البالط املالئك(. انظر مثاًل تثنية  . واحٌض أأن أأنطيوخوس مل يصعد حرفيًا اإ

ت حماولته لإخضاع أأرض هيوذا يف رؤاي دانيال هبجوٍم عىل الّسامء نفسها. عظمته وجربوته عسكر هّبه اًي، ش ُ

وليس املالئكة. وَطْرح أأنطيوخوس لهذه الأجرام  أأفضل فهم لللكمتني "جند" و"جنوم" هو الأجرام الّساموية

ل ما معهل للشعب الهيودي. مع أأن بعض العلامء فهموا أأن ل الأرض ودوسها أأمٌر يرمز اإ ر  10الآية   اإ تصّوه

ّن هذا الفهم يتضّمن عدة مشألك وصعوابت: ) ( توحّضه الآيتان الالحقتان  1جهومًا عىل البالط املالئك، فاإ

ود هنا هو الفظائع اليت ارتُكهبت حبق الشعب الهيودي وهيلك أأورشلمي، ل املالئكة؛ ( أأن املقص12- 11)

ل "داسهم" )يف ال2) مت سابقًا يف الآية ( اللكمة العربية املرُتمجة اإ يف وصف  7عربية "راَمس"( اس ُتخده

هذه وحش ية الإسكندر يف ذحب جنود الفرس. وعندما تس تخدم هذه اللكمة بشلٍك جمازي يكون معىن 

يقاع اضطهاٍد شديد. وقد معل  يقاع هزمية حامسة أأو اإ اللكمة فرض الّسلطة أأو الهمينة أأو الانتصار أأو اإ

، ولكنّه مل يعمهل حبّق املالئكة. وذلا، فاإن الأفضل فهم احلديث هنا بشأأن أأنطيوخوس هذا ابلشعب الهيودي

 
كينة" يسكن فيه. اكنت أأرض هيوذا تُعترَب "أأرضًا مجيةل" لسبب خت  12  صيصها لإبراهمي ونسهل، وفهيا اكن الهيلك مبنيًا، واكن "جمد الّشه
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وأأحداث هذا الاضطهاد مؤثرقة جيّدًا يف  النجوم والأجرام الساموية كرمٍز لضطهاده القايس للشعب الهيودي.

جوم" (. ورمبا تكون فكرة "الن 61-52: 1؛ 32-29: 1ماكبينّي 1سفري املاكبيني الأول والثاين )انظر 

؛ 5: 15صورًة مناس بة، لأن هللا اكن قد وعد أأبرام بأأن يكون نسهل مثل جنوم السامء يف العدد )تكوين 

م املُصطلح "جند" يف عبارة "أأجناد هيوه" )أأي 41: 12(. ويف خروج 3: 12انظر دانيال  ، اس ُتخده

 (. 17: 12؛ 4: 7العربانيني(، اذلين خرجوا من أأرض مَّص )انظر خروج 

ل بعض أأعامل أأنطيوخوس الأكرث حتديدًا. مفثاًل، نرى كربايءه 11-12: 8  . تشري هااتن الآيتان اإ

مه عىل  ربية "سار هالّصااب"(. اقرتح البعض أأّن تكون هذه )أأو "قائد اجلند"، ويف الع رئيس اجلندوتعظُّ

ل رئيس الكهنة أأونياس الثالث، اذلي اغتيل يف فرتة حمك أأنطيوخوس عام  شارة اإ ق.م.، أأو  170-171اإ

ل املالك ميخائيل )انظر دانيال  شارة اإ ، حيث تُس تخَدم اللكمة العربية "سار" يف 1:  12رباّم تكون اإ

ل الرب نفَسه، وذكل يف ضوء الكيفية اليت  وصفه(. ولكّن الأمر الأكرث  س يشري اإ احامتًل هو أأّن الكتاب املقدر

حيث التقى يشوع بـ"رئيس جند  14: 5)انظر يشوع  25: 8هبا تُس تخَدم اللكمة العربية "سار" يف دانيال 

با أأدواني،[(. مل يقتَّص تعظمي أأنطيوخوس نفسه عىل صّكه معةلٍ   نقديٍّة حتمل الّرّب" ]يف العربيّة "سار صه

ل استئصال  ظهار الإهل"( حفسب، بل سعى أأيضًا اإ بيفانيس" )أأي "الإهل الظاهر" أأو "اإ النقش "ثيوس اإ

ص ُويك ) الإميان الكتايب اذلي حالل العبادة الهيلينية لآلهة اليواننينّي. يلّخه ( Waltkeاكن يف أأورشلمي، واإ

 أأعامل أأنطيوخوس مبا ييل: 

رس مقدس أأورشلمي ويُدعى "جوبيرت وعالوًة عىل ذكل، اكن ين  بغي أأن يُدن

هل سوري يف هيئة هيلينية. ويف 2- 1: 6ماكبيني 2أأولميبوس" ) (، والراحج أأن املقصود هو اإ

كهسلو، أأصدر أأنطيوخوس مرسومًا يقيض ابلحتفال بعيد "الأنوار" الوثين، اذلي اكن  15

قامة مذحب يوانين فوق امل ذحب القدمي يف دار الهيلك )دانيال احتفاًل مبودل الشمس، وأأمر ابإ

مت أأّول ذبيحة جلوبيرت Josephus, Antiquities, xii.5.4؛ انظر 31: 11 (؛ وقد قُّده

 167اكنون الأول/ ديسمرب،  16امس والعرشين من الشهر نفسه )أأولميبوس يف اخل

م لأنطيوخوس يف اخلامس والعرشين من لّك شهر،  ق.م.(. وقد اكن هذا القرابن يُقدر

 13حيث أأنّه اكن حُيتَفل بعيد ميالده يف ذكل التارخي.

نّه بأأمره   لت احملرقة ادلامئة وعالوًة عىل ذكل، فاإ . "احملرقة ادلامئة" أأو "اذلبيحة اليومية" ترمجة  ُأبطه

ل اذلابحئ  للكمة عربية واحدة يه "هالتّاميذ" )ومعناها "ابس مترار"، "ادلامئ"(. هذه اللكمة تعبري تقين يشري اإ

م يف الهيلك الهيودي حبسب خروج  . اكن ينبغي تقدمي هذه اذلابحئ "لك 42-38: 29اليومية اليت اكنت تُقدر

ًا" )يف العربية "ليّوم اتميد"(. اكنت اذلبيحة )احملرقة( اليومية تتأألّف من ذبيحة خروف مع تقدمة يوم دامئ

ساء لـ"راحئة رسوٍر وقود للرب". وابلإضافة ادلقيق اخلاصة ابذلبيحة وتقدمة سكيب امخلر يف الصباح ويف امل 

نّه بناءًا عىل أأوامر  قامة اذلبيحة اليومية ابلغة الأمهية، فاإ ل اإ م مسكن مقدسه أأنطيوخوس اإ س" ُهده . اكن "املَقده

ل الهيلك الأريض القامئ يف أأورشلمي )خروج  شارة اإ قَدس"( اإ (. مل 17:  9؛ دانيال 8: 25)يف العربية "مه

 
13 Geoffrey W. Bromiley, ed., The International Standard Bible Encyclopedia (Grand Rapids, MI: 

Wm. B. Eerdmans Publ. Co., 1979-1988), s.v. "Antiochus IV Epiphanes," by B. K. Waltke, 1: 146.  
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ر أأنطيوخو  س الهيلك الهيودي، ولكنّه جّنسه، مما جعهل غري مناسب للعبادة الهيودية. حصلت املرحةل يدّمه

 ق.م. حني دخل هو نفسه قدس الأقداس وهنب الهيلك:  169ام الأول يف هذه العملية ع

ورجع أأنطيوُخس بعدما كّس مَّص، وذكل يف الس نة املئة والثالثة والأربعني 

رسائيل 169) ل اإ ل أأورشلمي جبيٍش عظمي. ودخل املقدس متعجرفًا  ق.م.(، وصعد اإ واإ

مة والأابريق والكؤوس وأأخذ مذحب اذلهب ومنارة النور مع مجيع أأدواّتا، ومائدة التقد

لية اذلهبية اليت اكنت عىل واهجة الهيلك، ونزع  صاع اذلهب واحلجاب والأاكليل واحله وقه

نفيسة، وأأخذ ما وجد من الكنوز املكنونة. عهنا تلبيسها لكره. وأأخذ الفّضة واذلهب والآنية ال 

ل أأرضه، وأأكرث من القتل وتلكرم بتعجُرٍف عظمي.  :  1ماكبيني 1)أأخذ لك ذكل وانَّصف اإ

 ؛ الرتمجة الاكثوليكية اليسوعية احلديثة( 20-24

ساءاته، حيث ارتكب رجاسات أأكرث حماوًل  167وبعد س نتني )يف اكنون الثاين/ ديسمرب  ق.م.( زاد يف اإ

ر اكمل الإميان الكتايب. وقّصة هذا مدّونة يف   :  61-54: 1ماكبيني 1أأن يدّمه

.. بىن املكل ش ناعة اخلراب عىل مذحب ويف اليوم اخلامس عرش من كهسلو، .

املُحَرقات وبنوا مذاحب يف مدن هيوذا من لّك انحية. واكنوا حُيرقون البخور عىل أأبواب 

د البيوت ويف الساحات. وما وجدوه من أأ  سفار الرشيعة، مّزقوه وأأحرقوه ابلنّار. ولّك َمن ُوجه

املكل. واكنوا يُعملون قوّتم شهرًا بعد  عنده سفٌر من العهد أأو اتّبع الرشيعة، اكن يُقتَل بأأمر

شهٍر يف مجيع الإرسائيلينّي املأأخوذين يف اخملالفة يف املدن. ويف اليوم اخلامس والعرشين من 

ىل املذحب اذلي فوق مذحب احملرقات. واكنوا، مبقتىض الأمر الصادر، لّكه شهر، اكنوا يذحبون ع

، ويقتلون أأيضًا أأقارهبُنر يقتلون النساء اللوايت خنتر أأولدهّن، ويعلّه  قون أأطفالهنر يف أأعناقهنر

 واذلين ختنومه.  

دلامئة أأنّه بسبب املعصية ُأسمله اجلند )الشعب الهيودي( واذلبيحة ا 12: 8ويوحّضه دانيال  

د"، كام يظهر يف بعض الرتجامت( ترمجة لللكمة  لأنطيوخوس. اللكمة "معصية" )واليت ميكن فهمها مبعىن "مترُّ

ل اخلطية مبعىن الثورة والمتّرد عىل سلطة هللا. قد تكون هذه املعصية  العربية "اَبشع"، واليت عادًة ما تشري اإ

له  ية(، أأو ميكن أأن تكون فظائع أأنطيوخوس نفسه. يبدو أأن  معصية الشعب الهيودي )اليت أأتت ابدلينونة الإ

ذ تُس تخَدم هذه  ياق، اإ ل مضن الس ّ ل الفهم الثاين هو املُفضر اللكمة العربية نفسها يف الآية التالية يف الإشارة اإ

حراق ما يمت   طرح احلق عىل الأرضاخلراب اذلي تسبّب به أأنطيوخوس. وأأنطيوخوس  أأيضًا حني أأمر ابإ

جياده من  جناز أأهدافه عىل الأقل لفرتٍة من اإ نسٍخ للكتاب املُقدس. اكن أأنطيوخوس قادرًا عىل معل ما أأراد واإ

 ملا مسح هللا بس يادته بعمل ذكل. الزمن، وذكل طا
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ل "قرن صغري"، فينبغي عدم اخللط  9: 8مع أأن دانيال  يشري اإ

سابقًا يف  الصغري" اذلي رأأيناهبني هذا القرن الصغري و"القرن 

خيرج من الإمرباطورية  7. فالقرن الصغري يف دانيال 8: 7انيال د

الرومانية، ولن يظهر حّت الضيقة العظمية قبل عودة الرب يسوع 

ع من فهو يطل 8املس يح مبارشة. أأّما القرن الصغري يف دانيال 

من مملكة س يلوقوس  جيخر مملكة أأحد قادة الإسكندر، فس  

  280-312يف الفرتة ؛ حمك Seleucus I Nicatorنياكتور )

بيفاكن أأحد خلفائه امل ة امسها. س يلوقيذ الإمرباطورية ال خق.م.(، ومنه تتّ  انوس، وذلا يُقال نحدرين منه أأنطيوخوس الرابع اإ

)انظر دانيال   11: "ومن واحٍد مهنا خرج قرن صغري." ويف ضوء ادلور اذلي يلعبه ضّد املس يح يف دانيال 9يف الآية 

ون بشلٍك متكّرهر س يلوقيس تنتج أأنّه ل بّد أأن هذا هو احلامك املقصود. حتارب ملوك ال ارس أأن ي (، ميكن لدل35- 21: 11

مع ملوك املَّصيني البطاملة من أأجل الس يطرة عىل الأرض الواقعة بيهنام، أأي أأرض هيوذا. وسعى أأنطيوخوس للس يطرة 

هيوذا. ولكنّه يف حماولته هذه، ُأجربه عىل أأن  ينية عىل شعبعىل أأرض هيوذا وفرض العادات واملامرسات ادلينيّة الهيل 

ل جهوم شد جراءاٍت صارمة وعنيفة، وصلت اإ ميان الهيود الكتايب.يتّخذ اإ الهجوم عىل ادّلاينة الهيوديّة  هو هذا يد عىل اإ

ث عنه  .  12-9: 8النّص الكتايب يف دانيال  اذلي يتحدر

 11السؤال  

 ؟ 10: 8"جند الساموات" يف دانيال الصغري عىل  كيف يرشح التفسري جهوم القرن

ل جهوم ضد املس يح عىل مالئكة السامء.  .أأ  شارة اإ  هذه اإ

املعىن احلريف لللكمة "جند" هو "جنوم السامء"، مع أأّن جهوم ضّد املس يح عىل هذه الأجرام الساموية رمٌز  .ب

 لهجومه عىل الشعب الهيودي. 

من الأرايض والبالد حتَت سلطته، ظنًّا منه أأن من حتصيل مزيٍد هامج أأنطيوخوس النجوم الساموية من أأجل  .ج

 شأأن هذا أأن يساعده يف حتقيق الانتصار يف حربه مع هللا. 

 ، ل املالئكة أأو جنومًا حرفيًة. ياللكمتان "جند" و"جنوم" تعنيان الشعب الهيود .د

 12السؤال  

ل من تشريالتفسري حبسب  ؟ 11 :8يف دانيال  عبارة "رئيس اجلند" ، اإ

رسائيل يف ذكل الوقت، وهو أأونياس الثالث. رى أأ يُ  .أأ  ل رئيس كهنة اإ  ن هذا التعبري يشري اإ

ل يشوع.  .ب  يُرى أأّن هذا التعبري يشري اإ

ل القائد العسكري الهيودي اذلي قاوم يُ  .ج  أأنطيوخوس يف القرن الثاين قبل امليالد. رى أأّن هذا التعبري يشري اإ

رسائيل.  .د هل اإ ل الرب اإ  يُرى أأنّه يشري اإ
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 13سؤال  ال 

 لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )بشأأن اذلبيحة اليومية اليت أأبطلها أأنطيوخوس؟  حصيحةأأي من اجلَُمل التالية 

م يف الهيلك الهيودي يوميًا. هذا تعبري تق .أأ   ين لذلابحئ اليت اكنت تُقدر

مرباطوريته. م اذلبيحة أأراد أأنطيوخوس أأن يقّده  .ب  اليومية يف لك مدن اإ

ر الهيلك الهيودّي أأيضًا. مل يوقف أأن  .ج  طيوخوس اذلابحئ اليومية حفسب، بل دمر

م مرتني يوميًا، مّرًة يف الصباح ومّرًة يف املساء.  .د  اكنت اذلبيحة اليومية تُقدر

 14السؤال  

ل أأن أأنطيوخوس "طرح احلق عىل الأرض وفعل وجنح." هذا يعين أأنّه جنح يف 12: 8يف دانيال  ، يشري النّّص الكتايب اإ

حراق الأدراج واللفائف اليت اكنت حتتوي عىل لكمة هللا )احلّق املُعلَن(.  صواب أأم تدنيس ادلاينة الهيودية، مبا يف ذكل اإ

 خطأأ؟ 

 

الزمن اذلي مسح هللا فيه لأنطيوخوس بأأن يفعل فظائعه وجتاوزه عىل الرب الإهل بتدنيسه  تتعلرق الآيتان الأخرياتن مبدة

آراء خمتلفة عن الوقت  2300الهيودية. الفرتة " الهيلك وهمامجته ادّلاينة صباح ومساء"، ولكّن دلى العلامء وادلارسني أ

 احلقيقي اذلي متثّههل هذه الفرتة.  

 واجب التفسري  

 يف التفسري.  14- 13: 8التفسريية عىل دانيال اقرأأ املالحظات  •

 ومؤقّتًا. فعائةل هيودية . بنعمة هللا، اكن حمك الرعب اذلي مارسه أأنطيوخوس حمدوداً 13-14: 8 

لهام يف ثورة انحجة ضد أأنطيوخوس، مع أأّن الأمر اس تغرق بضع س نوات   جشاعة هنضت واكنت سبب اإ

ق.م.، متت اس تعادة الهيلك وتطهريه  164ديسمرب من عام  /ولحلصول الانتصار. وأأخريًا، يف اكنون الأ 

عادة نظا عادة تكريسه خلدمة وعبادة الرب، مما مكّن من اإ ذ اكن دانيال يكتب يف القرن واإ م اذّلابحئ. واإ

ل من بُْعد. ولكنّه مسع يف رؤاي  )مالكني(   قدوَسني السادس ق.م.، مل يكن يس تطيع أأن يرى هذه الأحداث اإ

دملّدة اليت سيُسمح هبا ابس مترار يتحّداثن عن ا   القدسأأو "املعصية" من أأنطيوخوس، واليت فهيا س يكون  المترُّ

 . مدوسنيالشعب الهيودي( )  واجلند)املقدس( 

أألفني وثالث مئة صباح  : سيس متّر الأمر ُمّدة 14وقد ُأعطي اجلواب عن هذا السؤال يف الآية  

نّه سوف   14(. ولأن اجلزء الأخري من الآية 26)انظر الآية   ومساء أأ القدسيقول اإ ، ويبدو أأن هذه يتربر
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عادة تكريسه، فال بد  ل تطهري هيلك أأورشلمي واإ شارة اإ  شهر اكنون الثاين/  أأن هناية هذه املدة اكنت يفاإ

نة لنا يف  164ديسمرب من عام    14. 59 -52: 4ماكبيني 1حسب الشهادة املدور

وبكرروا يف اليوم اخلامس والعرشين من الشهر التاسع، وهو كهسلو، يف الس نة املئة  

مذحب احملرقات اجلديد ق.م.(، وقّدموا ذبيحًة حبسب الرشيعة عىل  164والثامنة والأربعني )

ن ابلأانش يد   اذلي صنعوه. ويف مثل الوقت واليوم اذلي فيه دنّس ته الأمم، يف ذكل اليوم ُدّشه

والكهنّارات والّصنوج. جفثا لكُّ الشعب وجسد وابرك السامء اليت وفّقته. وأأمتّوا  والعيدان 

يحة السالمة وامحلد. وزيّنوا  تدشني املذحب يف مثانية أأاّيم، وقّدموا املُحَرقات بفرح وذحبوا ذب 

واهجة الهيلك بأأاكليل من اذلهب وبشارات، وجّددوا املداخل والغرف وجعلوا لها أأبوااًب. 

رسائيل فاكن ع  خوته وجامعة اإ ند الشعب رسوٌر عظمٌي جّدًا وُأزيل تعيري الأمم. ورمس هيوذا واإ

ة أأاّيم من اليوم اخلامس والعرشين لكُّها أأن يُعيرد لتدشني املذحب يف وقته س نٌة فس نة مّدة مثاني

 من شهر كهسلو، بّسور وابهتاج. 

"احلانوكة"، أأي "التكريس" أأو "التجديد" وقد صار حُيتََفل هبذه املناس بة منُذ ذكل احلني بعيد  

ل فرتٍة من الزمن س بقت اكنون الأول/   2300(. وهكذا، واحض أأن الرمق 22: 10)انظر يوحنا  يشري اإ

ق.م. ولكْن ليست كيفية حساب هذه الفرتة واحضًة، وخيتلف العلامء الإجنيليون حول  164 ديسمرب من عام

رفة من  14: 8الأمر. الرتمجة احلرفية لنّص دانيال  ّن هذه فرتة مؤل "صباح ومساء". يفهم  2300تقول اإ

آخرين يرون ول 15يومًا، مما يعين أأهّنا فرتة ست س نوات وأأربعة أأشهر تقريبًا. 2300البعض هذا مبعىن  كّن أ

(، وذكل بناًء عىل فكرة أأن "املُحرقة ادلامئة" )أأو احملرقات 2300يومًا )نصف الـ  1150أأن القصد هنا هو 

ل عدد املُحَرقات اليومية اليت مل يمّت تقدميها. وما يسامه الي م مرتني يوميًا، ولكون النص يشري اإ ومية( اكنت تُقدر

الكيفية اليت ينبغي أأن حُيَسب هبا الزمن حبسب التقومي القمري حيث يتأألف  أأيضًا يف تعقيد الأمر أأيضًا معرفة

يومًا وربع يوم.  365لهيود يتّبعونه(، أأم ينبغي اعتبار الس نة الشهر من ثالثني يومًا )وهو ما اكن معروفًا أأن ا

سطوس( من أأغ  -أآب )يوليو  -يومًا( س يعطينا مدًة من الزمن متتد من شهري متوز  2300الرأأي الأول )

ل اكنون الأول/ ديسمرب من عام  170عام  ن اتّبع الهنج الثاين يف احلساب  16ق.م. 164ق.م. اإ واإ

 
 ,rev. ed. (peabody, Mass: Hendrickson Handbook of Bilical ChronologyJack Finegan ,انظر  14

Publishers, Inc.), 103 ويرشح التقومي 164ول/ ديسمرب من العام . يدافع فينيغان عن فكرة حصول هذا يف شهر اكنون الأ ،

 الزمين يف تكل الفرتة. 
ل أأن فكرة "الصباح واملساء" تذّكهر بتكوين  2300تفسري هذه املّدة بـبعض اذلين يفّضلون  15 : "واكن مساء 5: 1يومًا يشريون اإ

ل تكوين يومًا بأأن الاك 1150واكن صباح يومًا واحداً." ولكن يرد اذلين يفّضلون نظرية الـ  ، بل يقصد 5: 1تب ل يقصد الإشارة اإ

ل "احملرقة ادلامئة" ثالث مّرات عىل الأقل التشديد عىل اذلابحئ اليومية اليت اكنت تُ  م يف الصباح ويف املساء، خاّصة ان النص يشري اإ قدر

 (. 13، 12، 11: 8)يف دانيال 
ق.م. ابغتيال رئيس الكهنة الرشعي أأونياس الثالث.  170دء املدة يف العام يوٍم حياولون عادٍة ربط ب 2300اذلين يفضلون نظرية الـ  16

دان بأأي اترخي. يعنّيه وويك اترخيًا عامًا ملوت أأونياس، حيث  34-30: 4ماكبيني 2مقطع  اذلي يصف حادثة اغتيال أأونياس الثالث ل يزّوه

 ",G. W. Bromiley, ed., ISBE, "Antiochus IV Epiphanesق.م. ) 169أأو  170يرى أأنّه حصل يف وقٍت ما يف العام 

 أأن النّص ل يربط نقطة بداية هذه الفرتة مبقتل أأونياس الثالث.  (. لكن مثّة نقطة ضعف يف هذا الّراي يه1:145
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ل  167أأكتوبر( من العام  -ترشين الأول )سبمترب  -املّدة ممتدًة من أأيلول  يومًا(، فس تكون 1150) ق. م. اإ

ل و  164اكنون الأول/ ديسمرب من العام  يقاف أأنطيوخوس ق.م. يشري الرأأي الثاين اإ قٍت قريب من وقت اإ

ل أأورشلمي وم45-41: 1ماكبيني 1للمحرقة ادلامئة. وحبسب  دن ، فقد كتب أأنطيوخوس رساةل وهجها اإ

دوا احملرقات واذلبيحة والسكيب عن املقدس  آمرًا شعهبا بـ "أأْن يتبعوا سننًا غريبًة عن أأرضهم، ويبعه هيوذا أ

  17ق.م. 167تدنيس الهيلك اذلي حصل عام ويس تبيحوا حرمة الس بوت والأعياد" قبل 

فّرة دلينا الآن. ومع هذا، رمبا احلل الهنايئ لتوارخي هذه الفرتة ليس ممكنًا ابلعامتد عىل املعلومات املتو  

نّه من املؤكرد أأن هناية فرتة الـ"أألفني وثالث مئة صباح ومساء" يه شهر اكنون الأّول/ ديسمرب  ق.م.   164فاإ

عادة تدشينه وجتديده لس تخدامه. مؤسف أأن بعض املتحّمسني دلراسة الكتاب  حني مّت تطهري الهيلك واإ

س، ولكن املُضلرلني، رأأوا أأّن  ل عدده س نواٍت، وهو خطأأ قاد ولمي ميلر  2300الرمق املُقدر يشري اإ

(William Millerل حساب وقت عودة املس يح ابلعام ني (، مؤّسس حركة "اجمليئينّي الس بتيَيني"، اإ

م. ليس من شّك يف أأّن هذه الفرتة تتعلرق بأأنطيوخوس الرابع يف القرن الثاين قبل امليالد.  1843-1844

ال يس تخدم أأنطيوخوس كمنوذجٍ ورمٍز لضد املس يح يف الأايم الأخرية، فاإن دراسة وحيث أأّن سفر داني

 ا س يعمهل ضد املس يح نفسه.  أأنطيوخوس واضطهاده لشعب هللا تعطي بصرية غنية بشأأن ما ميكن توقُّعه معّ 

 15السؤال  

هما التفسري بشأأن الألفني وثالث مئة صباح ومساء؟    (لك الإجاابت الصحيحةاخرت )اذكر بعض الاس تنتاجات اليت يقّده

عادة تكريسه.  164تنهتيي هذه الفرتة الزمنية يف شهر اكنون الأول/ ديسمرب  .أأ   ق.م.، حني مّت تطهري الهيلك واإ

 يومًا، أأي حوايل ست س نوات وأأربعة شهور.  2300لزمنية الفعلية املقصودة يه الفرتة ا .ب

م، لأنّه اكنت يوماً  1150الفرتة الزمنية الفعلية املقصودة يه  .ج  "ذبيحتان يوميتان" يف لّك يوم.  تقدر

 بوقت اجمليء الثاين للمس يح.  هذه الفرتة الزمنية  تنئب .د

 16السؤال  

د الآمث اذلي قاده (. قال يسوع: "الكمك هو حق" 12: 8أأنطيوخوس، "طرح احلّق عىل الأرض" )دانيال  يف المترُّ

س هو 17: 17)يوحنا  حراق نسٍخ كثرية من العهد القدمي. رمبا ينبغي أأن (. الكتاب املُقدر "احلق"، وأأنطيوخوس أأمَر ابإ

س ن كنَت تريد أأن تعرف "احلق"، يكون هذا تذكريًا لنا بأأل ندع يومًا ميّر من دون أأن نقرأأ يف الكتاب املُقدر ، وخاّصة اإ

د النّاس عن حق  ّن مثّة طرقوأأن حتيا "ابحلق". ليس من شّكٍ يف أأن الش يطان يريد أأن يبعه ًا كثرية، غري هللا. ومع هذا، فاإ

 ُ سخ الكتاب املُقّدس، يعمل هبا الش يطان لإصامت حّق هللا. اكتب يف دفرت احلياة عن بعض الطرق الإتالف احلريف لن

 
أأن أأنطيوخوس كتب أأوًل رساةل طلب فهيا من الشعب الهيودي أأن يتخلروا عن عوائدمه  64-41: 1ماكبيني 1يبدو من قراءة  17

س. وبعد ذكل، يف  ق.م.، ارتكب رجاهل ش ناعَة  167كهسلو من عام  15اخلاّصة، ومينعهم من تقدمي اذلابحئ واحملرقات والقرابني يف املَقده

قامة مذحب وثين فوق مذ ل اترخي الرساةل يف  25حب املُحَرقة، مث قّدموا ذبيحة وثنية عىل هذا املذحب الغريب يف اإ كهسلو. ل يُشار اإ

لت قبل فظائع شهر كهسلو )ترشين الثاين 1 ديسمرب( بفرتٍة قصرية. فاإن اكنت  - اكنون الأول/ نومفرب -ماكبيني، ولكْن واحٌض أأهّنا ُأرسه

نفاذ تعلاميّتا )واليت فهيا مّت منع تقدمي اذلابحئ يومًا حصيحًة، ف 1150نظرية الـ  صدار الرساةل أأو اإ ّن هذه الفرتة س تكون نظراًي ممتّدًة من اإ اإ

عادة تكريسه وجتديده أأخرياً يف اكنون الأول/ ديسمرب من ع  ق.م.  164ام والقرابني( وحّّت تطهري الهيلك واإ



( 27-1: 8ادلرس التاسع: رؤاي الكبش والتيس )دانيال   

 

 277الصفحة 

 

س ومعرفة حق هللا؟ وأأخريًا، اكتب ثالثة أأس باب تدفعك لأن   بعاد الناس عن الكتاب املُقدر اليت يتبعها الش يطان يف اإ

 عل قراءة لكمة هللا ودراس هتا عادًة منتظمة دليك. جت

رسال جربائيل لُيفههم دانيال )دانيال  وع الرابع:  املوض   (  27- 15:  8اإ

آها  زعاجٍ كثري هل. الراحج أأنّه اكن دليه فهٌم اكٍف ليدرهك أأهّنا اكنت تعين ليس من شّكٍ يف أأن الرؤاي اليت رأ دانيال تس بربت ابإ

ذ اكن يعيش يف القرن السادس قبل امليالد، أأن يفهم هذه الأمور اليت أأخبارًا سيئًة لشعبه، ال هيود. كام اكن صعبًا عليه، اإ

م دانيال الرؤاي. فهه، من أأجل أأن يُ البالط الّسامويهمامً يف س تحدث بعد عّدة قرون. وقد ُأرسل جربائيل، اذلي اكن مالاكً 

 .(  20-19: 1رتني أأيضًا يف العهد اجلديد، يف لوقا ، ومن مّث يُذَكر م8)يُذَكر جربائيل مرتني يف دانيال 

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 27-15: 8اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري  

 يف التفسري.  27- 15: 8اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

عطاء جربائيل دلانيال فهامً بشأأن الرؤاي ) 2  (  27- 15:  8. اإ

ل   14-1: 8خُيربان دانيال   آه دانيال يف رؤايه. ولكّن مالاكً امسه جربائيل يأأيت الآن اإ مبحتوى ما رأ

 دانيال، ويعرض عليه أأن يعطيه مزيدًا من الفهم لهذه الرؤاي. 

 (  19- 15  : 8أأ. املقابةل مع جربائيل )  

آها فهامً اكماًل، وذلا15-17: 8  أأرسل هللا مالاكً ليعطيه مزيدًا  . مل يفهم دانيال معىن الرؤاي اليت رأ

نسانمن البصرية والفهم. فور رؤية دانيال لهذه الرؤاي، اكن الانطباع اذلي تودلر عند دانيال هو أأن    ش به اإ

نسان" هنا ل "اإ ل َذَكٍر يف ذروة قوته.  ظهر هل. اللكمة العربيّة املرتمجة اإ "، واليت عادًة ما تشري اإ يه "جيربه

يل" ]هللا[(، واذلي  من هذه اللكمة يأأيت امس املالك "جربائيل" )حيث هو امس مركّب من "جيرب" و"اإ

يعين "رجل هللا"، رمبا مع تشديد عىل قوته. ومع أأّن جربائيل ل يُذَكر ابلمس سوى أأربع مّرات يف الكتاب 

س، نّه واحٌض أأنّه اكن مالاكً همامً، فهو من اختاره هللا ليعلهن ملرمي أأهّنا س ت  املقدر حبل اببن هللا ويه عذراء فاإ

(. وعىل مجيع الأحوال، فاإّن خشصًا غري معروف اندى جربائيل 26، 19: 1؛ لوقا 21: 9)انظر دانيال 

آه. َمن اكن هذا الشخص غري امل عروف؟ مع أأّن هذا الشخص تلكّم طالبًا منه أأن يعطي دانيال فهامً لهام رأ

نسان لأمر. وهذا يزيد احامتلية أأن يكون املتلكم هو الرب يسوع ، فقد لكرم مالاكً، كجربائيل، بلغة ابصوت اإ

ذ اقرتب جربائيل من دانيال، امتلأ دانيال  ده. واإ  وسقط عىل الأرض. رعبًا املس يح قبل جتسُّ

. يرد التعبري لوقت املنهتيىنيال يه أأن هذه الرؤاي اكنت أأول فكرة متبَّصة أأعطاها جربائيل دلا 

"وقت املنهتيى" )يف العربية "عيت قيص"( أأربع مّرات يف العهد القدمي مجيعها يف سفر دانيال )انظر دانيال 

ووروده يف  8يف دانيال (. يبدو صعبًا أأل نربط بني ورود هذا التعبري النادر 9، 4: 12؛ 40، 35: 11

ل وروده يف الأحصاحني الأخريين من الأحصاحني احلادي  نّنا حني ننظر اإ عرش والثاين عرش. ومع هذا، فاإ

ل أأنّه مع  يق عظمي يف زمن ضد املس يح يف هناية الزمن. هذا يشري اإ السفر، يُرى واحضًا أأنّه مرتبط بوقت ضه
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القصد مهنا بطريقة ما  لرابع يف القرن الثاين قبل امليالد، فاإنّ أأن هذه الرؤاي تصف فظائع وبشائع أأنطيوخوس ا

ل حقائق مرتبطة بزمن ضد املس يح يف املس تقبل البعيد.   هو أأن تشري اإ

)والرتمجة   ُمس برخاً . اكنت مقابةل دانيال مع املالك جربائيل قويّة جدًا، حّّت جعلته 18-19: 8 

(. ولكّن جربائيل 12 :15 ثقيل، مثلام حدث مع أأبرام يف تكوين احلرفية لللكمة العربية يه الوقوع يف نومٍ 

ملسه وأأوقفه عىل مقامه منتصبًا، لأّن دانيال اكن حباجة لأن يسمع حقائق هممة. اكن جربائيل موجودًا يف 

آخر السخطاملشهد ليخربه دانيال مبا س يحصل  ّيه )يف العربية "أأَحريت هالّزامَع"(. ل يرد هذا التعبري يف أأ  يف أ

آخر يف العهد القدمي، ولكّن ال آخر يف سفر دانيال، وهو دانيال موقعٍ أ ل "خسط" ترد يف موقعٍ أ لكمة املرتمجة اإ

متام 36: 11 ل )حّّت( اإ نّه "ينجح اإ . يف ذكل الس ياق، حيث يمت احلديث عن ضّد املس يح، يقول الكتاب اإ

قت املنهتيى". الغضب اذلي أأبداه أأنطيوخوس الغضب." يبدو أأن هذا يؤّكهد ما قيل يف الفقرة السابقة عن "و 

آخر الأايم اذلي س يظهر عىل يدي ضد املس يح. يهنيي جربائيل الآية  ن  19الرابع صورة تنئب بغضب أ بقوهل اإ

آخرين فقط هام   بـميعاد الهنايةالرؤاي تتعلق  )يف العربية "موعيد قيص"(. يرد هذا التعبري يف موقعني اثنني أ

ل أأن وقت الهناية لن  35: 11ري دانيال . ويش35، 27: 11دانيال  يأأيت يف زمن أأنطيوخوس، بل اإ

 س ينتظر الوقت املعنير اذلي فيه س يكمتل يف ضّد املس يح ومعه. 

 (  26- 20:  8ب. رشح جربائيل للرؤاي )  

. تُفّسر هنا الرموز الرئيس ية يف رؤاي دانيال للقارئ، وقد س بق أأن مّت احلديث عهنا 20-22: 8 

ل حقيقة أأنّه يُرمَ  سابقًا. ل ملوك مادي وفارس حبيواٍن واحد مما يدّل عىل أأهّنام وجتدر الإشارة هنا اإ ز اإ

ب رمزًا ملادي  7:4يُعاَمالن ككيان واحد )مملكة واحدة(. هذا ينسجم مع تفسري دانيال  اذلي يرى ادلُّ

ل كون العلامء النقدينّي خمطئني يف ميلهم لعتبار حيوان الثاين مادي، بيامن احليوان   7دانيال  وفارس، ويشري اإ

 ثالث فارس. ال 

املامكل  ، القرون الأربعة اليت تطلع ماكن "القرن العظمي" عىل رأأس التيس متثّهل 22: 8يف دانيال  

مرباطورية الإسكندر العظمية )انظر رشح دانيال  الأربعة حديهثا  22(. وتُمكهل الآية 8: 8اليت انبثقت عن اإ

مرباطورية الإسكندر ينبغي أأل يُفهَم من هذا أأ   ليس يف قّوته.ولكن  ابلقول:  ن القادة الأربعة اذلي اقتسموا اإ

ذ اكنت للّك واحدٍة مهنا قّوة ونفوذ عظامين، ولكْن  أأخذوا مماكل صغرية وغري ذات أأمهية. فعىل العكس متامًا، اإ

هّنم مل ميتلكوا القّوة العظ  نوا ابلإسكندر ومملكته، فاإ ذا ما قُوره  مية اليت اكنت دليه. اإ

آخر مملكهتم، ل بّد أأن عبارة 22ما يُقال يف الآية  . يف ضوء23-25: 8  ل املامكل  يف أ تشري اإ

مرباطورية الإسكندر. بعد موت الإسكندر، اكنت هيوذا )اليت ُعرهفت ابمس  الهيلينية الأربعة املنبثقة من اإ

ى تكون لطة حمك البطاملة يف مَّص، ويف أأوقاٍت أأخر "فلسطني" يف فرتة احلمك الروماين( ختضع أأحيااًن لس

حتَت سلطة الإمرباطورية الس يلوقية يف سوراي. ولكْن يف القرن الثاين قبل امليالد، اكنت أأرض هيوذا حتَت  

حمك الس يلوقيني بشلٍك أأسايّس. وقد قادت التكتياكت والأساليب القاس ية اليت اتّبعها واس تخدهما 

ل اش تعال الثورة 164-175الفرتة  أأنطيوخوس الرابع )حمك يف املاكبية ضد حاّكم سوراي  ق.م.( اإ

آخر أأبناء متثياس املاكيب( من حتصيل الاس تقالل عن احلمك  142اليواننيني، ويف عام  ق.م.، متكرن مسعان )أ
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نّه ل بّد أأن  18اليوانين يف سوراي. بيفانوس، هو أأنطيوخوس الرابع اإ  املكل اجلايف الوجه وفامه احليلوهكذا، فاإ

آخر" حمك ال . يبدو أأن ترمجة  اكنت املعايص قد اكمتلتقوى الهيلينية. يف هذا الوقت، اذلي حمك هيوذا "يف أ

NET Bible  ترى أأن "املعايص" مرتبطة حباةل الإمث واخلطيّة اليت اكن الشعب الهيودي يتّصف هبا، مما يعين

دات الشعب الهي ينونة  ودي مّدة س نني كثرية، ولكْن أأىت وقُت ادلّ أأن هللا احمتل بصرٍب وأأانة معايص ومترُّ

س، انظر تكوين  يقاعها. )تأأييدًا لهذا املفهوم يف الكتاب املُقدر ؛ مّّت 16: 15أأخريًا، فاس تخدم أأنطيوخوس لإ

فتنقالن النص العربي  NASBالبس تاين وترمجة  -(. أأّما ترمجة فاندايك 16: 2تسالونيك 1؛ 32: 23

)وهذه ترمجة ميكن تفسريها بطرٍق خمتلفة(. املعايص" أأو "عند اكامتل حصول املعايص"  ابللكامت: "عند متام

 19لكتا الرتمجتان ممكنتان، والأمر يعمتد عىل قضية تقنية يف النّص العربي.

ليه يف الآية   نّه ل بدر أأن املكل "فامه احليل" املُشار اإ هو أأنطيوخوس الرابع.  23وكام ُأشري أأعاله، فاإ

، فاإن الرؤاي متتّد 19-17: 8يوخوس. ففي ضوء دانيال ومن انحية أأخرى، ينبغي عدم حَّص هذا املقطع بأأنط 

. يبدو أأن أأنطيو  ل ما وراء أأنطيوخوس حنو "وقت املنهتيى" املُعنير خوس يُس تخَدم يف سفر دانيال كمنوذج  اإ

ّن وصف املكل يف الآايت  ل أأنطيوخوس، ولكنّه  25-23رمزّي لضد املس يح املس تقبيّل، وابلتايل فاإ يشري اإ

ل الأمر هبذا النور، يُرى أأن هذه الآايت تعطينا فهامً  يشري يف الهناية ذا نظران اإ ل ضّد املس يح نفسه. اإ اإ

 اذلي س يطلع يف الضيقة العظمية املس تقبليّة.   بشأأن طرق وطبيعة ضّد املس يح

ل أأن املكل س يكون  23تشري الآية   َيلاإ . التعبري "جايف الوجه" ترمجة حرفية جايف الوجه وفامه احله

ل أأّن هذا 50: 28 العربي "عاز ابنمي". ويف ضوء كيفية اس تخدام هذا التعبري يف تثنية للتعبري نّه يشري اإ ، فاإ

بني حيدوث"، أأي "فامه الألغاز املكل س يكون بال  َيل" ترمجة للتعبري العربّي "مه رمحة جتاه امجليع. و"فامه احله

يف النفاق"، أأي أأنّه س يكون ماهرًا ( فكرة "ماهر BDB, 295العربي ) BDBوالغوامض". يقرتح قاموس 

َيل الس ياس يّة.   يف املؤامرات واحله

. فس يكون لالك  ولكهّنا لن تكون بقوته فقط، س تكون لهذا املكل قوة عظمية، 24حبسب الآية  

آخر وراء هذه القّوة. القوة احلقيقية الاكمنة وراء   أأنطيوخوس أأو ضد املس يح قوة عظمية، ولكْن مثّة مصدٌر أ

يه الش يطان اذلي يس تذّل بفرصة اضطهاد شعب هللا، ويس تخدم الك هذين امللكني كدميتنَي لتمتمي   عرشهام

ان الكتاب: "أأعطاه التّننّي قدرتَه وعرشه وسلطااًن عظاميً" )رؤاي رغباته. وفامي يتعلرق بض : 13ّد املس يح، خيربه

آية دانيال 2 ّن أأنطيوخوس س يعمتد عىل24: 8(. وكام تشري بقية أ هالك الآخرين  ، فاإ القوة الش يطانية يف اإ

 
18 2:621 ISBEH. W. Hoehner, "Hasmoneans," in  انظر . A History of IsraelWalter C. Kaiser, 

(Nashville: Broadman and Holman, 1998), 477ff  من أأجل قراءة فصٍل كثري الفائدة حول اململكة احلشمونية. بقيادة

جنازات مس 142ت هيوذا من حتقيق اس تقاللها عن سوراي عام مسعان، ابن متثياس املاكيب، ويف فرتة حمكه، متكّن عان ق.م. وبسبب اإ

(، فاكنت هذه بداية ما يُدعى حُبمك 40-25: 14ماكبيني 1ق.م. مركز القائد ورئيس الكهنة )انظر  140العظمية، منحه الهيود عام 

شعب. وقد اخّتذ يوحنا هنا الامس امللك "يوحنا هرياكنوس احلشمونينّي. وبعد وفاة مسعان، خلفه ابنه يوحنا رئيسًا للكهنة وحاكامً لل 

 ق.م.  104-135مك يف الفرتة الأول"، وح
اللكمة الورادة يف النّص املاسوري العربي يه "هالبُّوشعمي"، أأي "الآمثني" أأو "املتعّدين"، وميكن فهمها مبعىن امس فاعل ُمس تخَدم  19

شاعمي"(، أأي فتف  NET Bibleاكمس، "الآمثني". أأما ترمجة  مث". هم هذه الصيغة مبعىن مجع الامس "بهَشع" )ومجعها هالبّه "معصية" و"اإ

 وهذا الفهم تدمعه الرتمجة الس بعينية اليواننية. 
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الهيود واملؤمنني بفظاعة وبشاعة، مبَن فهيم شعب هللا. يؤّكهد سفر الرؤاي عىل أأن ضّد املس يح س يضطهد 

مياهنم )انظر رؤاي   (. 4: 20؛ 7: 13؛ 17-13: 12بيسوع املس يح، وكثريون سيُستَشَهدون بسبب اإ

داع امل25يف الآية   م ، يمّت التشديد عىل خه ل موقف الكربايء والتعظُّ كل مّرة أأخرى، هذا ابلإضافة اإ

ة عرب التارخي، س يكون هذا املكل حاكامً متكرّبًا يرفع . مثل كثرٍي من الّطغاة املُستبّدين القسايتعّظم قلبه عنده: 

بيفانيس" عىل العمةل اليت صكّ  ل بنفسه. أأمر أأنطيوخوس أأن تُنقَش اللكمتان "ثيوس اإ ها، ويه نفسه ول هيمّت اإ

لهًا، ولكنّه رأأى نفسه ممثاّلً   أأرضيًا  عبارة تعين "هللا الظاهر". ينبغي أأل يُفهَم من هذا أأنّه اكن يعتقد أأنّه اكن اإ

ل أأعىل مس توى، 4: 2تسالونيك 2للآلهة اليواننيني. وحبسب  ، فاإن ضد املس يح س يصل بكربايئه وجعرفته اإ

لتدمري الآخرين وكربايؤه الأثمية لن تعرف حدودًا، لأنّه حيث سوف "جيلس يف هيلك هللا اكإهل." محالته 

)"رئيس الرؤساء" ترمجة للعبارة العربية "سار سارمي"، ويه عبارة   عىل رئيس الرؤساء  )يرتفع( يقوم سوف  

هل السامء، الإهل اذلي هو رئيس  ل اإ شارة اإ ل يف هذا املقطع(. ل شّك يف أأن هذه اإ ل ترد يف العهد القدمي اإ

(. وبيامن حتّدى أأنطيوخوس 35-34، 26: 4حب سلطة احلمك( عىل لك حاّكم الأرض )انظر دانيال  )أأي صا

 وهامج شعبه وأأحرق لكمته وذحب كثريين من الشعب الهيودي، س هيامج ضّد املس يح خشصيًا يسوع هللا

ل أأنه  25املس يح ولّك من يرتبطون به. ولكن يف احلالتني، لن ينجحا. فالآية  . فال  ينكّسبال يدٍ تشري اإ

لهيي عظمي. مل ميت أأنط  يوخوس يف معركة، أأنطيوخوس ول ضد املس يح س توقفهام جيوٌش برشية، بل معٌل اإ

يران(، مسع  ولكْن بعَد حماوةٍل فاشةل منه بأأن يسلب الكنوز اخملزنة يف هيلك اننيا يف عيالم )يف جنوب غرب اإ

وقد ماَت يف حاةٍل من اجلنون يف فارس وهو مملوء  خربًا بأأّن قّواته ُهزهمت عىل يد الهيود يف أأرض هيوذا.

يح س هُيَزم خشصيًا ل بيد برشية، بل س هيزمه يسوع املس يح (. وضد املس  17-1: 6ملوك 1ابحلزن واحلّسة )

 (.  21-19: 19نفسه يف عودته يف اجملد )رؤاي 

م يف دانيا رؤاي املساء والصباح. واحٌض أأّن 26: 8  يل   25-20: 8ل تربط رشح املالك املُقدر مبا قه

ل. ولكّن حتقيق هذه الرؤاي س يكون 14-9سابقًا عن ضد املس يح يف الآايت  . وذلا،   أأاّيم كثرية من الآن اإ

يقاف اليشء أأو يكمت الرؤايعىل دانيال أأن  ل "اكمت" يه "سيثوم"، ويه تعين اإ . اللكمة العربية املرُتمجة هنا اإ

بقاء عليه ُمغلَقًا )وكثريًا ما تُس   غالق فتحة برئ ماٍء ملنع اس تخدامه(. وتقرتح بعض الإ تخَدم يف احلديث عن اإ

بقاء املعىن خمفيًا )"أأبقه الرؤاي رّسًا"(. ولكّن اللكمة "سيثوم" ( أأ NASBالرتجامت )مثل  ن القصد هو اإ

مت يف التوازي مع اللكمة "َحمَت"، واليت تعين "خمت، أأغلق"، مثل خ 9، 4: 12تُس تخَدم اثنيًة يف دانيال 

ل متلقّهيا املقصود )انظر  شعياء 8: 21ملوك 1وثيقٍة ما مما جيعلها وثيقًة رمسيًة حُتَفظ ُمغلَقًة لتصل اإ : 8؛ اإ

رميا 16 يسلّهط ضوءًا عىل املعىن املقصود هنا. مل يفهم  12(. اس تخدام هذه اللكمة يف دانيال 10: 32؛ اإ

ول عن تدويهنا وحفظها حّّت تنفع يومًا ما َمن دانيال خشصيًا لك الرؤاي أأو مغزاها، ولكنّه اكن املسؤ 

 س يعيشون تكل الرؤاي وخيتربون حقيقهتا. 

عب بسبب الرؤاي ) ج. اإ   (  27:  8صابة دانيال ابلرُّ

اكن لتلقّي دانيال رؤاي مرعبة ومقابلته جربائيل أأثر معيق عىل دانيال دلرجةه أأنّه ضُعف جدًا وُأصيب  

عياء. ولكن بعد مرور بعض ان الكتاب يف هذه أأعامل املكلالوقت، اس تطاع أأن يعود ملبارشة  حباةل اإ . ل خُيربه

ذلي اكن يشغهل دانيال يف اببل أأو ماذا اكنت عالقته ببيلّشاّص )واحٌض أأن الرؤاي حصلت الآية عن املركز ا

ل أأن دانيال اكن معليًا غري معروٍف لبيلّشاّّص  16-10: 5يف زمن حمكه(. يبدو أأن دانيال   عام يشري اإ
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ي صار لحقًا ق.م. رمبا اكن دانيال يشغل مركزه احلايل نتيجة تعيني نبونيدس، أأيب بيلّشاّّص )اذل 539

 رشياكً لأبيه نبونيدس يف احلمك(. حنُن ببساطة ل نعرف املركز اذلي اكن يشغهل يف هذا الوقت. 

آها تتعلرق بـ"وقت املنهتيى" )دانيال أأحد الأمور الأول اليت أأعلهنا جربائيل دلانيال هو أأن الرؤاي اليت ر  (. يرد هذا 17: 8أ

؛ 4:  12؛ 40: 11؛ 35: 11التعبري يف أأربع مواقع أأخرى فقط يف العهد القدمي، ولكّها يف سفر دانيال. انظر دانيال 

12 :9  . 

 17السؤال  

ليه التفسري؟  ، ما الاس تنتاج12-11ليت هبا يُس تخدم تعبري "وقت املنهتيى" يف دانيال يف ضوء الطريقة ا ل اإ  اذلي يتوصر

بيفانوستتعلرق الرؤاي بأأنطيوخوس الرابع  .أأ   فقط، ول تتجاوزه.  اإ

 تتعلرق الرؤاي ببطلميوس، حامك مَّص الأول بعد فتوحات الإسكندر.  .ب

ّ  .ج بيفانوسة عالقة بأأنطيوخوس الرابع تتعلرق الرؤاي بضد املس يح، وليست لها أأي  . اإ

م حقائق أأيضًا بشأأن ضد املس يح يف املس تقبل البعيد. تصف الرؤاي فظائع أأنطيوخوس الر  .د  ابع، ولكهّنا تقّده

ل أأن النّبوة تتعلرق مبا س يحصل يف "وقت املنهتيى". يؤمن معظم العلامء أأن دانيال  19: 8يشري دانيال    35- 21: 11اإ

ب يصف احلمك الرّشّ  لفانوس، وابلتايل فيير لأنطيوخوس الرابع اإ نّه من املناسب النظر اإ ( يف 11هذا املقطع )دانيال  اإ

، وعىل أأّن  35: 11. يتّفق العلامء الإجنيليون عىل أأن وصف ضد املس يح ينهتيي يف دانيال 8مسعاان لفهم رؤاي دانيال 

آخر بدءًا من الآية  الالفت للنظر هو أأن التعبري "ميعاد الانهتاء" مشابه يف الأمر . 36النّص الكتايب يتحدث عن مكٍل أ

 )اقرأأ هاتني الآيتني(.  35: 11و 27: 11يف دانيال  هُ رأأ لكامته ملا نق

 18السؤال  

ن اكن التعبري "ميعاد الانهتاء" يف دانيال  ، مفا  35: 11ذا صةل ابلتعبري "وقت الهناية" و"امليعاد" يف دانيال  19: 8اإ

آها دانيال يف الأحصاح الاس تنتاج اذلي ت  ليه بشأأن حتقيق الرؤاي اليت رأ ل اإ  ؟ 8توصر

آها دانيال مل تتحقرق ابلاكمل يف أأنطيوخوس، ولكن ينبغي أأن تتجاوزه يف حتقيقها. الرؤ .أأ   اي اليت رأ

آها دانيال حتقرقت ابلاكمل يف أأنطيوخوس يف القرن الثاين قبل امليالد.  .ب  الرؤاي اليت رأ

آها داني .ج  ق.م.   551/550م ال حتقرقت يف الوقت اذلي فيه رأأى دانيال الرؤاي، أأي يف بيلشاّصر عاالرؤاي اليت رأ

آها دانيال حتقرقت يف زمن الإسكندر الكبري.  .د  الرؤاي اليت رأ

طًا للحيوانني الرمزيني  عالن وقت حتقيق الرؤاي، أأعطى جربائيل تفسريًا أأساس يًا مبسر بعد وصف لقاء دانيال مع جربائيل واإ

آهام دانيال يف الرؤاي. رَ الذل ل مادي وفراس، زَ مَ ين رأ ل اليوانن. والقرن املعترب  زَ مَ بيامن رَ  الكبش ذو القرنني اإ التيس العايف اإ

يف رأأس التيس اكن مكل اليوانن الأول )أأي أأول امللوك اذلين قادوا اليوانن لأن تصري قّوة عاملية(. وطبعًا، اكن هذا 

ز  فاميوحني مات الإسكندر، انقسمت مملكته القرن هو الإسكندر الكبري.  ن الأربعة وم ابلقر هيلاإ بني خلفائه، ومه َمن ُرمه

اليت حلّت حمّل القرن املُعترَب. ومن منظور شعب هيوذا، اكن أأمه ملكني، من امللوك الأربعة الذلين ورثوا مملكة 

اببل(.  عىل سوراي والأرايض املمتدة حّّت الإسكندر، اثنني هام بطلميوس )اذلي حمك مَّص( وس يلوقوس )اذلي اس تول 

 لهيوذا، لأّن أأرض هيوذا اكنت تقع بني هاتني اململكتني، وقد تأأثررت حبروهبام وتنافسهام عىل نيتَ مر اكنت هااتن اململكتان هم 
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ذ اكنت أأش به مبنطقة فاصةل بيهنام. ويف بعض الأحيان، اكنت هيوذا تقع حتَت حمك بطاملة مَّص، بي امن خضعت الس يطرة، اإ

 ني. س يلوقييف أأوقاٍت أأخرى للملوك ال 

 19السؤال  

ليه يف اللكامت "املكر يف يده ويتعظم بقلبهحبسب التفسري  ؟ "، من هو الرجل اذلي يُشار اإ

 الإسكندر الكبري .أأ 

 بطلميوس الأول مكل مَّص .ب

 س يلوقوس الأول مكل سوراي  .ج

بيفانس  .د  أأنطيوخوس الرابع اإ

ن اكن املكل اذلي يتلكم عنه دانيال  ليه، فكيف يتوافق هذا مع دانيال 26-23: 11اإ - 17: 8 هو َمن يشري التفسري اإ

مه التفسري هو أأن دانيال  19 : 11)بشأأن "وقت املنهتيى"( اذلي يبدو أأنّه يتجاوز زمن ضد املس يح؟ احلل اذلي يقّده

ل أأنطيوخوس الرابع  23-26 بيفانوسيشري اإ طيوخوس يشلّكه منوذجًا لضّد املس يح املس تقبيل. وهبذا، فاإن ، ولكّن أأن اإ

م فهامً قياّمً بشأأن  هذه الآايت تقّده

ة وطرق ضد املس يح اذلي طبيع

س يظهر يف الضيقة العظمية  

املس تقبلية قبل عودة الرب يسوع 

املس يح. ومع أأن "القرن الصغري" 

خيتلف عن "القرن  8يف دانيال 

نّه7الصغري" يف دانيال  مثّة   ، فاإ

فالقرن الصغري يف عالقة بيهنام. 

منوذج ورمز للقرن  8دانيال 

 ط. واملُخطر 7الصغري يف دانيال 

توضيحي التايل هيدف لإيضاح  ال 

 هذه العالقة. 

 20السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )مما ييل؟  صحيحة، املكل "بال يٍد ينكّس." ما امجلل ال 25: 8حبسب دانيال 

ل سينكّس املكل لأنّه سيسعى  .أأ   مقاومة "رئيس الرؤساء"، اذلي هو رب السامء. اإ

ب، ولكنّه مات يف حاةٍل من اجلنون بعد أأن فشل يف سلب هيلٍك يف عيالم مل ميت أأنطيوخوس الرابع يف احلر  .ب

يران(.   )املوجودة اليوم يف اإ

 الرب يسوع املس يح يف عودته ابجملد. لن هُيَزم ضد املس يح من جيٍش برشّي، ولكْن من معٍل خشيص جيريه  .ج

 ُكّسه أأنطيوخوس الرابع حني تدخل اجليش الروماين ضّده يف مَّص.  .د
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ن اكن  كيف أأمكنه أأن يعرف لك هذه املعلومات التفصيلية  ق.م.، ف  550-551يف العام  8دانيال رأأى رؤاي دانيال اإ

، وقبل حوايل أأربع مئة س نة من وصول عن املس تقبل؟ عاش دانيال قبل حوايل مئيت س نة من الإسكندر الكبري

ل العرش. واحٌض أأنّه مل يكن ممكنًا دلانيال أأن يعرف هل السامء اكن قادرًا  أأنطيوخوس الرابع اإ هذه الأمور من ذاته، ولكّن اإ

كّن هللا عىل أأن يُعلههنا هل لأنّه هو من يرى الهناية من البداية. فاهلل يعرف أأن ضد املس يح س يقوم يومًا ما ليقاومه، ول

ن اكن هللا يعرف لك الأحداث اليت س تحصل )وهو يعرفها فعاًل(،  فهذا يعين يعرف أأيضًا أأن ضد املس يح لن ينجح. واإ

نسان يف الأس بوع القادم، والس نة القادمة، ولك ما تبقى من حياة الإنسان عىل الأرض.   أأنّه يعرف ما س يحصل للّك اإ

 

   21السؤال  

جابتك عن السؤال التايل بأأفضل صورة ممكنة. كيف تؤثّهر حقيقة أأن هللا يعرف لك تفاصيل  اكتب يف دفرت احلياة اإ

 ه؟ مس تقبكل الشخيص عىل عالقتك ب
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 التاسع الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) أأوردها السفر بشأأن شوشان؟  حصيحةأأي من امجلل التالية مجل 

رشاف داريوس املادي، اكن يسكن يف شوشان. فيه يف الوقت اذلي  .أأ   خدم دانيال حتت اإ

ر مكل أأشوري شوشان حني ا 640حوايل عام  .ب  س تول عىل عيالم. ق.م.، دمر

حدى عوامص الإمرباطورية  .ج أأحد امللوك الفرس بعد زمن كورش، واكن امسه داريوس الأول، جعل شوشان اإ

 الفارس ية.  

 اكنت شوشان حاّرة جّدًا يف الصيف، ولكهّنا اكنت مسكنًا للأرسة احلامكة خالل شهور الش تاء.  .د

 

 2السؤال  

ل فتحه لـ______________ عام يف الرؤاي، يرمز نطح الكبش )مادي وفارس( حن  ق.م.  525و اجلنوب اإ

 

 3السؤال  

من بني املعارك التالية اليت ش هّنا الإسكندر ضد الفرس، ما املعركة اليت اكنت هنائية وحامسة فأأهنت الإمرباطورية 

 الفارس ية؟ 

 حصار صور .أأ 

ّسوس  .ب  معركة اإ

 ڠاوڠاميالمعركة  .ج

 فتح اببل  .د

 

 4السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) لبالد التالية خضعت يف البداية لس يطرة بطلميوس الأول؟ حبسب التفسري، أأي من ا

 مَّص .أأ 

 اببل  .ب

 أأرض هيوذا   .ج

 مكدونية  .د
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 5السؤال  

حدى النتاجئ املهمة لستيالء الإسكندر عىل الرشق الأوسط انتشار اللغة اليواننية، مما هّمد لنتشار بشارة الإجنيل  اإ

 صواب أأم خطأأ؟ابللغة اليواننية.  داجلديوواثئق العهد 

 

 6السؤال  

 ؟  10: 8كيف يرشح التفسري جهوم القرن الصغري عىل "جند" السامء يف دانيال 

ل جهوم ضّد املس يح عىل مالئكة السامء.  .أأ  شارة اإ  هذه اإ

 أأو جنومًا حرفية. مالئكة  ل الشعب الهيودي، عينت جنوم""اللكامت "جند" و .ب

لسامء من أأجل أأن يس تول عىل مزيٍد من الأرايض والبالد، ظااّنً أأن هذا سيساعده جهم أأنطيوخوس عىل جنوم ا .ج

 يف حربه مع هللا. 

اللكمة "جند" تعين حرفيًا جنوم السامء، مع أأن جهوم أأنطيوخوس عىل هذه الأجسام الساموية رمٌز لهجومه عىل  .د

 الشعب الهيودي. 

 

 7السؤال  

 اليت أأبطلها أأنطيوخوس؟  ةيّ اليوم  التالية حصيح بشأأن اذلبيحةأأي من امجَلل 

م يف الهيلك  .أأ  ل اذلابحئ اليت اكنت تُقدر  الهيودي يوميًا.هذا تعبري تقين يشري اإ

مرباطوريته.  .ب م اذلبيحة اليومية يف لك مدن اإ  أأراد أأنطيوخوس أأن يقّده

ر الهيلك الهيودي أأيضًا.  .ج  مل يوقف أأنطيوخوس اذلابحئ اليومية حفسب، بل دمر

م مّرة يف اليوم، وذكل يف الصباح.  اكنت اذلبيحة .د  اليومية تُقدر

 

 8السؤال  

هما   لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )صباح ومساء؟   2300التفسري بشأأن الـ  اذكر بعض الاس تنتاجات اليت يقّده

عادةق.م.  164كون هناية هذه الفرتة الزمنية شهر اكنون الأول/ ديسمرب تس   .أأ   حني سيمت تطهري الهيلك واإ

 تدشينه.  

مان يف اليوم ال 1150س يكون الوقت الفعيل  .ب  واحد. يومًا، حيث اكنت هناك ذبيحتان يوميّتان تُقدر

 يومًا، أأو حوايل ست س نوات وأأربعة أأشهر.  2300س يكون الوقت الفعيل  .ج

نباء بوقت اجمليء الثاين للرب يسوع املس يح.  .د  ميكن اس تخدام الإشارة الزمنية أأيضًا لالإ
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 9السؤال  

ل  ، ما الاس تنتاج 12- 11ضوء الطريقة اليت تُس تخَدم هبا عبارة "وقت املنهتيى" )أأو ما شابه( يف دانيال يف  اذلي يتوصر

ليه التفسري؟   اإ

بيفانوستتعلرق الرؤاي بأأنطيوخوس الرابع  .أأ   فقط، ول تتجاوزه أأبدًا.  اإ

 تتعلرق الرؤاي ببطلميوس، أأول حامك ملَّص بعد فتح الإسكندر لها.  .ب

بيفانوسالرؤاي بضد املس يح، ول عالقة لها بأأنطيوخوس الرابع  تتعلرق .ج  . اإ

 تصف الرؤاي فظائع أأنطيوخوس الرابع، ولكهّنا تنقل أأيضًا حقائق تتعلرق بضد املس يح يف املس تقبل البعيد جدًا.  .د

 

 10السؤال  

ليه بكونه ملاكً متّسعًا وخمادعًا؟   حبسب التفسري، َمن اذلي يُشار اإ

  الإسكندر الكبري .أأ 

 بطلميوس الأول مكل مَّص  .ب

 س يلوقوس الأول مكل سوراي  .ج

بيفانوسأأنطيوخوس الرابع  .د   اإ



جاابت الاختبار اذلايت لدلرس التاسع  اإ
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جاابت أأس ئةل ادلرس    التاسع اإ

 1السؤال  

ر أأحد امللوك الأشوريني مدينة شوشان حني فتح بالد عيالم.  640أأ. حوايل العام   ق.م.، دمر

حدى عوامص الإمرباطورية ب. أأىت أأحد ملوك الفرس بعد كورش، واكن امسه داريوس الأول، وج  عل مدينة شوشان اإ

 الفارس ية.  

 ، ولكهّنا اكنت مسكنًا ممتازًا للعائةل احلامكة يف شهور الش تاء. فج. اكنت شوشان شديدة احلرارة يف الصي

 صواب :  2السؤال  

 3السؤال  

 حقائق هاّمة   اجملموعة البرشية أأو املدينة  

 املاديون

 نينوى 

 

 الفرس 

 شوشان 

 لبداية شعبًا أأقوى من الفرس. اكنوا يف ا

مدينة هممة يف الإمرباطورية الأشورية متكنت جيوش املادينّي والبابليني املتحالفني 

 ق.م.  612من قهرها وفتحها عام 

 يف حمك املكل كورش الكبري، احّتد جيش هذا الشعب مع جيش املاديني. 

مرباطورية الفارس ية  حدى العوامص الإدارية لالإ  اإ

 4السؤال  

د الإمرباطورية املادية الفارس ية   الاجّتاه   مغزاه ابلنس بة لمتدُّ

 شامًل 

 غراًب 

 جنواًب 

 رشقًا 

 ق.م.   546الاستيالء عىل مملكة ليداي عام 

 ق.م.  539الاستيالء عىل اببل عام 

 ق.م.  535الاستيالء عىل مَّص عام 

ل يشٍء بشأأن هذا الاجّتاه، فالإمرباطورية   الاجّتاه.  ة الفارس ية مل متتّد يف هذااملاديل يُشار اإ

جابتك اخلاّصة  :  5السؤال    اإ

 6السؤال  

ك هبا الإسكندر قواته بيامن اكن جيتاح قاهرًا الإمرباطورية املاديّة الفارس ية.   ةب. هذا يعكس الّسعة الكبري   اليت حرر

 7السؤال  

 ڠاوڠاميالب. معركة 
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 8السؤال  

 أأرض هيوذا  ب.

 د. مَّص

 خطأأ   :9السؤال  

جابتك اخلاّصة :  10السؤال    اإ

 11السؤال  

ب. املعىن احلريف لللكمة "جند" هو "جنوم السامء"، مع أأّن جهوم ضّد املس يح عىل هذه الأجرام الساموية رمٌز لهجومه 

 عىل الشعب الهيودي. 

 12السؤال  

رسائيل.  هل اإ ل الرب اإ  د. يُرى أأنّه يشري اإ

 13السؤال  

م يف الهيلك الهيودي يومي لذلابحئ أأ. هذا تعبري تقينّ   ًا. اليت اكنت تُقدر

م مرتني يوميًا، مّرًة يف الصباح ومّرًة يف املساء. د.  اكنت اذلبيحة اليومية تُقدر

 صواب :  14السؤال  

 15السؤال  

عادة تكريسه.  164أأ. تنهتيي هذه الفرتة الزمنية يف شهر اكنون الأول/ ديسمرب   ق.م.، حني مّت تطهري الهيلك واإ

م يومًا، لأنّه اكنت  1150. الفرتة الزمنية الفعلية املقصودة يه ج  "ذبيحتان يوميتان" يف لّك يوم. تُقدر

جابتك اخلاّصة :  16السؤال    اإ

 17السؤال  

م حقائق أأيضًا بشأأن ضد املس يح يف املس تقبل البعيد.   د. تصف الرؤاي فظائع أأنطيوخوس الرابع، ولكهّنا تقّده

 18السؤال  

آها دانيال مل تتحقرق ابلاكمل يف أأنطيوخوس، ولكن ينبغي أأن تتجاوزه يف حتقيقها. أأ. الرؤاي ا  ليت رأ

 19السؤال  

بيفانس    د. أأنطيوخوس الرابع اإ

 20السؤال  

ل مقاومة "رئيس الرؤساء"، اذلي هو رب السامء.  أأ.  سينكّس املكل لأنّه سيسعى اإ
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حاةٍل من اجلنون بعد أأن فشل يف سلب هيلٍك يف عيالم  ب. مل ميت أأنطيوخوس الرابع يف احلرب، ولكنّه مات يف

يران(.   )املوجودة اليوم يف اإ

 جيريه الرب يسوع املس يح يف عودته ابجملد. ج. لن هُيَزم ضد املس يح من جيٍش برشّي، ولكْن من معٍل خشيص 

جابتك اخلاّصة :  21السؤال    اإ
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جاابت    التاسع الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 1السؤال  

ر مكل أأشوري شوشان حني اس تول عىل عيالم.  640عام  ب. حوايل  ق.م.، دمر

حدى عوامص الإمرباطورية الفارس ية.    ج. أأحد امللوك الفرس بعد زمن كورش، واكن امسه داريوس الأول، جعل شوشان اإ

رسة احلامكة خالل شهور الش تاء.   د. اكنت شوشان حاّرة جّدًا يف الصيف، ولكهّنا اكنت مسكنًا للأ

 مَّص :  2ؤال  الس 

 3السؤال  

 ڠاوڠاميالج. معركة 

 4السؤال  

 أأ. مَّص

 ج. أأرض هيوذا  

 صواب :  5السؤال  

 6السؤال  

لأجسام الساموية رمٌز لهجومه عىل د. اللكمة "جند" تعين حرفيًا جنوم السامء، مع أأن جهوم أأنطيوخوس عىل هذه ا

 الشعب الهيودي. 

 7السؤال  

ل اذلابحئ ا م يف الهيلك الهيودي يوميًا.أأ. هذا تعبري تقين يشري اإ  ليت اكنت تُقدر

 8السؤال  

عادة تدشينه.   164أأ. س تكون هناية هذه الفرتة الزمنية شهر اكنون الأول/ ديسمرب   ق.م. حني سيمت تطهري الهيلك واإ

مان يف اليوم الواحد.  1150ون الوقت الفعيل ب. س يك  يومًا، حيث اكنت هناك ذبيحتان يوميّتان تُقدر

 9  السؤال 

 د. تصف الرؤاي فظائع أأنطيوخوس الرابع، ولكهّنا تنقل أأيضًا حقائق تتعلرق بضد املس يح يف املس تقبل البعيد جدًا. 

 10السؤال  

بيفانوسد. أأنطيوخوس الرابع    اإ
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(  27- 1: 9)دانيال    رؤاي نبوة "الأسابيع" الس بعنيس العارش:  ادلر   

 ُمقّدمة ادلرس 

م دانيال  دهاشًا، ويه رؤاي الس بعني "أأس بوعًا". هذه النبوة، الواردة يف ما يعتربه كثريو 9يقّده ن أأكرث نبّوات العهد القدمي اإ

م معلوماٍت ت 27-24: 9دانيال  ّمة، وعن موته، وعن دمار أأورشلمي عىل يد ، تقّده فصيلية عن وقت ظهور املس يا للأ

اس تجابًة ق.م.  537-538نيال حوايل العام م.، وعن قيام ضد املس يح يف الهناية. ُأعلهن لك هذا دلا 70الرومان عام 

ل ثالثة أأجزاء  لصالته املتواضعة اليت اعرتف فهيا خبطااي وعصيان الأمة الهيودية اليت اكن جزءًا مهنا. يُقَسم هذا الأحصاح اإ

 رئيس ية:  

 
آتيًا ب جاءاي السابقة ؤاملالك جربائيل اذلي ظهر دلانيال يف الر  ل دانيال يف هذا الأحصاح، أ رؤاي جديدة اس تجابًة لصالته اإ

يب يف اببل بسبب عدم أأمانته يف العهد، و 21: 9ودانيال  16: 8)انظر دانيال  رسائيل قد س ُ لكّن وقت (. اكن شعب اإ

ر بأأن يس متّر الس يب مّدة س بعني س نة فقط. واكن انتصار الفرس عىل  سبيه اكن يشارف عىل الانهتاء. اكن هللا قد قرر

طالقهم من الس يب. ومع هذا، البابليني وفتح اببل  ث تغيرياٍت هامة لشعب دانيال، وأأمه هذه التغيريات اإ يوشك أأن حُيده

ّن خطة هللا برّد الأمة رّدًا اك ماًل ستس تغرق مّدًة أأطول بكثري من س بعني س نة. ويف الهناية، س يأأيت املس يا وميوت عن فاإ

رسائيل )ولك البرش(، ويف الهناية سيُنقهذ الأمة من   اليت س يعملها ضّد املس يح. الفظائع البشعة خطااي اإ

 

ط ادلرس    ُمخطر

طار صالة دانيال واجلزء الأول مهناوع الأول: املوض  (  10-1: 9)دانيال  اإ

 (  19- 11: 9)دانيال  اجلزء الثاين من صالة دانيالوع الثاين: املوض

 (  24-20: 9)دانيال  ظهور جربائيل واجلزء الأول من الرؤايوع الثالث: املوض

 (  27-25: 9)دانيال  اجلزء الثاين من الرؤايوع الرابع: املوض
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 أأهداف ادلرس 

 عىل أأن: يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا 

 بس بعني س نة.  اً حمدودس يكون توحّضه كيف عرف دانيال أأن الس يب البابيل  •

 . 9توحّضه الأس باب الالهوتية وراء صالة دانيال اليت صاّلها يف الأحصاح  •

 . 24: 9دانيال  عىن "الس بعني أأس بوعًا" يفترشح م •

 مليالدي الأول. ينئب بأأن املس يح س يأأيت يف القرن ا 26-24: 9تُظههر للآخرين أأن دانيال  •

ن دانيال  • يتلكّم عن عهٍد خاّص س يصنعه ضد املس يح مع الأّمة الهيودية يف  27: 9تدافع عن الرأأي القائل اإ

 فرتة الضيقة املس تقبليّة. 

 

طار صالة دانيال واجلزء الأول مهنا )دانيال  ول:  وع الأ املوض   (  10- 1: 9اإ

رميا حني أأىت عىل يبدأأ هذا الأحصاح مبالحظٍة عن دراسة دانيال للكمة  هللا. فقد اكن دانيال يتأأمل ويفكّهر بكتاابت النيّب اإ

ث عن مدة تأأديب الأمة يف الس يب عىل أأيدي البابليني. اكن هللا  قد وضع حّدًا للمدة اليت بعض الأعداد اليت تتحدر

نة الأول ، حصلت أأحداث هذا الأحصاح يف الس  1: 9وحبسب دانيال س يقضوهنا يف الس يب، وهو س بعون س نة. 

  486-522دلاريوس بن أأحشويروش. ينبغي عدم اخللط بني داريوس هذا وداريوس مكل فارس اذلي حمك يف الفرتة 

غي اخللط بني أأحشويروش املذكور هنا بأأحشويروش املذكور يف سفر (، كام ل ينب22: 12؛ حنميال 5: 4ق.م. )عزرا 

ويروش" الامس الكتايب للمكل زركسزي الأول، مكل فارس (. )يف سفر أأس تري، اكن "أأحش6: 4أأس تري )انظر عزرا 

: 7ال وداني 31: 5هو احلامك املذكور يف دانيال  1: 9ق.م.[.( داريوس املذكور يف دانيال  465- 486]حمك يف الفرتة 

عة أأن كورش اس تأأمن داريوس املادي عىل أأن يكون حاكامً ملقاط واحضٌ . مل يكن داريوس هذا فارس يًا، بل ماداًي. 1

  20اببل.

 

 1السؤال  

 ، من هو الشخص املدعو داريوس؟ 1: 9حبسب دانيال 

 واحض أأن هذا امٌس بديل لكورش مكل الفرس.  .أأ 

 ق.م.   486-522 اكن داريوس هذا مكل الفرس اذلي حمك يف الفرتة .ب

 اكن داريوس هذا ماداًي همامً عيرنه كورش ليحمك اببل.  .ج

 اكن داريوس هذا ابن املكل الفاريس اذلي يظهر يف أأحداث سفر أأس تري.  .د

 
آخر لكورش مكل املادينّي والفرس. ولكّن هذا أأمٌر مشكوك به. فقد اكن كورش  20 يرى بعض العلامء أأن داريوس بن أأحشويروش امس أ

ل اجلنوب من امل ابن مقبزي الأول  نطقة اليت اكن املاديّون يسكنوهنا(. ، حامك أأنشان، ويه منطقة تقع يف أأعايل رشق عيالم )اإ
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س   واجب الكتاب املُقدر

 .  10- 1: 9اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري  

مة10-1: 9اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •  . ، مبا يف ذكل املُقّده

رسائيل )   ب. رؤاي نبوة   (  27- 1:  9الس بعني "أأس بوعا": جدول هللا الزمين لشعب اإ

هذه يه الرؤاي الثالثة من مضن أأربع رؤى ُأعطيت دلانيال. وخبالف الرؤيتنَي السابقتني، فاإن دانيال  

رسائيل  ل يرى هنا حيواانت غريبة، ولكنّه يقابل املكل جربائيل، اذلي يعلهن دلانيال تفاصيل مس تقبل اإ

ي. تأأيت هذه املقابةل املالئكية اس تجابة لصالة قوية ومقتدرة رفعها دانيال. يف الأحصاحني السابقني، عرف النّبو 

رسائيل ختمّي عليه "أأاّيم مظلمة". فستس متّر الأّمة حتَت حمك قوى أأممية غري هيودية. ومن  دانيال أأن مس تقبل اإ

بيفانوس يف القرن الثاين قبل   الهيلينية )هومّث س يقوم حامك قاٍس جايف الوجه من املامكل أأنطيوخوس الرابع اإ

امليالد(، وهو س يضطهد الهيود بعنٍف وشّدة. ولكّن هذا مل يكن سوى منوذج رمزّي حلامك أأكرث جفاًء وقسوة 

ف يف وظلامً س يقوم يف املس تقبل البعيد، ُأعلهن دلانيال أأنّه قرٌن صغري يطلع من احليوان الرابع، ولكنّه يُعرَ 

يب مواقع ومق اطع أأخرى يف الكتاب املُقدس بضّد املس يح. وحّّت يف زمن دانيال، اكنت الأّمة ما تزال يف الس ّ

يف اببل. وصالة دانيال يف هذا الأحصاح تشّدد عىل حترير هللا للأمة من الس يب. واس تجابًة لهذه الصالة، 

ل م ل ا وراء التحرير يعلهن هللا تفاصيل مدهشة عن مس تقبل الأمة، انظرًا اإ القريب من الس يب، أأي اإ

 التحرير واخلالص الهنائينّي بقيادة املس يا وحتَت سلطته. 

رميا ) 1  (  2- 1:  9. مالحظة دانيال من نبّوة اإ

خ الأحصاح التاسع ب1: 9  . ليس من شّك يف أأن الس نة الأول دلاريوس بن أأحشويروش. يؤرر

، أأي داريوس املادي. تبقى الهوية ادلقيقة لهذا 6والأحصاح  31: 5ل هذا هو احلامك نفسه اذلي نراه يف دانيا

ل هذه  احلامك غري معروفة، مع أأّن كونه ماداًي ينبغي أأل يبدو أأمرًا غريبًا. فتُظههر الواثئق التارخيية اليت تعود اإ

نّه مي ارتباط وثيق ابملادينّي، وقد عنير كثريين مهنم يف مراكالفرتة أأنّه اكن لكورش العظ ز مرموقة يف مملكته. واإ

ان النّص الكتايب  لأمر مشكوك به جدًا أأن يكون "داريوس" هذا اسامً بدًل )أأو لقبًا( لكورش نفسه. كام خيربه

خيية تتفق عىل أأنّه اكن فارس يًا،  ، ومع أأّن أأم كورش اكنت ماديّة، فاإن الواثئق التار من نسل املادينّيأأنّه اكن 

ن داريوس هذا لأّن أأابه )مقبزي الأول م كل أأنشان( اكن فارس يًا. وعالوًة عىل ذكل، فاإن النّص الكتايب يقول اإ

آخَر أأعطاه ُمكّله عىل مملكة اللكدانّيني ل أأنر أ " يرد بصيغة املبين للمجهول، مما يشري اإ ، حيث الفعل "ُمكّله

ه هذا،(، فرمبا اكن من فيه. ومع أأن داريوس يبقى غري معروٍف دلينا )عىل الأقل ابمس هذا املركز أأو عيّنه

آخر حامك مس تقل ملادي )حمك يف الفرتة  ق.م.(، ورمبا اكن  550-585نسل أأستياغيس أأو قريبًا هل، وهو أ

عتيل يصعب قبول أأو تصديق أأن يكون كورش رفع ماكنَة خشٍص لي  21ابن أأساخاريس الثاين ابن أأستياغيس.

 
( بأأنه اكن لأستياغيس ابٌن امسه أأساخاريس الثاين، وأأن هذا Cyropaediaيكتب املؤّرخ اليوانين زينوفون يف كتابه "كريوبيداي" ) 21

س، وأأنه اكن يرغب عىل ذكل، فقد اكن كورش يشعر أأّن هل ماكنًة قلبية خاصة عند أأساخاري الأخري اكن خال كورش الكبري. وعالوةً 
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ن مل يكن فردًا من نبالء املداينينّي )ويف  الغالب اكن منحدرًا من نسل ملّك(. )انظر رشحنا هذا املركز اإ

 من أأجل مزيٍد من احلديث عن هوية داريوس.(  31: 5دلانيال 

ّن الس نة الأول دلاريوس يه يف وقٍت ما حول العام 2: 9  ق.م.، أأي بعد  538. وهكذا، فاإ

نة يف دانيال حوايل اثنيت عرش  يف هذا الوقت، اكن دانيال  .8ة س نة أأو ثالث عرشة س نة من الرؤاي املُدور

ل اببل، ولكنه بقي يف أأورشلمي حّّت سقوطها عام  رميا اإ رميا. مل يُسَب اإ )وهو يف اببل( يدرس كتاابت النيب اإ

ُل نَُسٍخ لكتاابته وتوزيعها هبذه  586 ل مَّص. ومَعَ ذ لحقًا اإ الّسعة لذلين يف الس يب يؤّكد عىل ق.م.، مث ُأخه

لهيا، حيث اعرتاف الشعب بكون كتاابت س. مؤّكد أأنّه اكنت دلى دانيال هذه النظرة اإ ه جزءًا من الكتاب املُقدر

رميا النيبأأنّه يصفها بكوهنا  ل اإ رميا لكمة الرب اإ ل اإ رميا، انتبه بشلٍك خاّص اإ . ويف دراسة دانيال لكتاابت اإ

كره ابلمس( س هيامج للمقطع الأول أأمهية خاّصة، لأنّه حّدد أأن نبوخذنَّص )وهو يذ. 10: 29و 8-12: 25

ل أأن هذه الس بعني س نة اكنت  كامةل  الأرض، وس يكون الهيود عبيدًا هل مّدة س بعني س نة. ويشري دانيال اإ

رمي 22. س بعني س نة عىل خراب أأورشلمي ا اللكمة "خراب" )ويف العربية "حوربوت"( ترد ثالث مرات يف اإ

ل ختريب يشٍء ما أأو ت18و 11و 9)الآايت  25 دمريه. ينبغي أأل تكون بداية هذه (، ويه تشري اإ

 586ق.م. )يه س نة حصار نبوخذنَّصر الأول لأورشلمي(، وليست العام  605الس بعني س نة بعد العام 

رميا  ل أأن هللا س يعاقب مكل اببل حني س تكمتل الس بعون س نة.  12: 25ق.م.، لأن اإ همام اكنت  23يشري اإ

يال أأّن هذه املّدة قد اكمتلت أأو توشك أأن تكمتل. وقد الطريقة اليت حُتَسب هبا الس بعون س نة، أأدرك دان 

ل الّصالة لأجل وطنه.    جّشعه هذا حبقيقة أأن رّد هللا لهيوذا أأمٌر ممكن، وهو الأمر اذلي بدوره قاده اإ

 

 

 
َخني هريودتُس ) رضائه ويريد أأن يكون بعالقٍة جيدٍة معه. ولكن الغريب أأن أأساخاريس غري مذكور عند املؤّره ( أأو Herodotusابإ

 (. Ctesiasكتيس ياس )
س تويف ، اكن ينبغي للأرض أأن ت 21-19: 36أأخبار 2بعني س نة مدًة للس يب. حبسب يبدو أأنّه اكن هناك سبب لختيار الرب لس   22

ل أأنّه ينبغي أأن "الأرض ترُتك مهنم وتس تويف س بوّتا يف وحش هتا مهنم." ففي لويني  43: 26س بوّتا. ويف لويني  : 25أأيضًا، يُشار اإ

زَرع(، ولكن الشعب أأمهلوا حفظ هذه الوصية. وواحٌض ترشيع يقتيض وجوب اسرتاحة الأرض س نًة لك س بع س نوات )حبيث ل تُ  2-5

هذا س بعني مّرة، وذلا جعل الرب مّدة الس يب س بعني س نة من أأجل تعويض الأرض عن الس نوات الس بتية اليت مل أأهّنم مل يعملوا 

 تسرتح فهيا. 
ن بدأأ حساب الس بعني س نة يف العام  23 ويه حول العام اذلي فيه اكمتل ) 516س تكون الس نة  هناية هذه املدةق.م.، فاإن  586اإ

ق.م(، يف حني  539س نة من عام  23بناء الهيلك(. ولكّن البابليني مل يكونوا مه أأحصاب السلطة يف الفرتة الأخرية من هذه املدة )

رميا  ل أأن مكل اببل س ُيعاقَب حني  12: 25يشري اإ لعام الس بعني س نة س بق ا الس بعون س نة. وهكذا، ل بّد أأن اكامتل س تكمتلاإ

ّن البديل هو  597ق.م. بفرتٍة ليست قصرية. وميكن تطبيق املنطق نفسه عىل العام  516 ق.م. كنقطة بداية للس بعني س نة. وذلا، فاإ

هزمية ق.م.، أأوقع نبوخذنَّّص  609ق.م. كأفضل نقطة بداية حممتةل. يف العام  609، ورمبا العام كنقطة بدايةق.م.  605اس تخدام العام 

ة عىل بقااي اجليوش الأشورية اليت اكن أأشور أأوابليت الثاين يقودها يف حاران. وقد شلّك هذا هناية الإمرباطورية الأشورية هنائية وحامس

 609 وقيام ادلوةل البابلية بقيادة نبوخذنَّّص. وارتباطًا مع هذا احلدث، قتل الفرعون خنو الثاين مكل مَّص املكَل يوش يا )يف متوز/ يوليو

ق.م. نصل  609لكة هيوذا اس تقاللها وتصري دوةًل اتبعة ملَّص، وبعد أأربع س نوات لبابل نفسها. مبرور س بعني س نة بعد ق.م(، لتفقد مم

ل الس نة   ق.م.، ويه الس نة اليت سقطت فهيا اببل.  539اإ
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ل لأجل  2  ( 19- 3:  9الرمحة ) . صالة دانيال: اعرتاف وطين وتوسُّ

ُّل ملاذا بعد قراءة دانيال لنبوة الس نوات الس بعني   عىل الس يب البابيل بدأأ يصيّل صالة تواضع وتذل

واعرتاف لأجل أأمته؟ ينبغي فهم موضوع رّد هيوذا من أأجل تقدير صالة دانيال يف الأحصاح التاسع حق 

ل الس يب اكنت معل تأأديب من الر  ن جتربة اذلهاب اإ ب اكن هللا قد وعد به قبل س نوات كثرية من قدرها. اإ

ن أأطاعوا عهده )انظر تثنية 29-28خالل موىس )انظر تثنية  :  28(. فقد وعد بأأن يسكب علهيم براكٍت اإ

هبم عىل عصياهنم العهد )تثنية  1-4 رمه أأيضًا من أأنّه س يؤّده : 26؛ انظر لويني 68-15: 28(، ولكنّه حذر

- 64: 28 يف شدته، ليصل ذروته يف سبهيم من أأرض املوعد )تثنية (. س يكون التأأديب متدرجاً 14-39

ل الربكة. جوهر معىن هذا هو أأن  10-1: 30كام أأعلن هللا يف تثنية (. 68 رجاع الأّمة ورّدها اإ خطته ابإ

ل أأرضها ويباركها.  ل الرب بلك قلهبا، وحينئٍذ س يجمع هللا الأمة ويعيدها اإ عىل الأمة أأن تتوب وتعود اإ

مثهم وعدم أأم41-40: 26لويني  وحبسب انهتم يف حفظ العهد، هذا ، اكن ينبغي أأن يشمل هذا الاعرتاف ابإ

آابهئم وعدم أأمانهتم. ومن هنا، فاإن الصالة اليت صاّلها دانيال يف الأحصاح التاسع   آاثم أ ابلإضافة لالعرتاف بأ

ل أأرضهم يه صالة اعرتاف وتوبة رفعها دانيال نيابًة عن الأمة، وهام أأمران اشرت  طهام هللا لإعادة الشعب اإ

ل الربكة. وما حيصل كأم ( هو أأن هللا يعلهن دلانيال 29-24: 9ٍر مفاجئ يف هناية الأحصاح )دانيال ورّدمه اإ

ل  ب الأمة تأأديبًا يتجاوز الس بعني س نة احلالية، مع أأنّه سيُسَمح لشعب لإرسائيل ابلعودة اإ خططه بأأنّه س يؤّده

  الأرض يف زمن دانيال.

ُّل دانيال أأمام هللا )   (  4- 3:  9أأ. تذل

رسائيل  والرماد  الصوم واملسح . اكن 3: 9  نسان أأراد أأن يبك و"ينوح" يف اإ ات خارجية من اإ مؤرّشه

قدميًا. كام أأّن هذه الأمور تعكس الإخالص والتواضع الاكمنني وراء صالة اعرتاف دانيال. فقد أأراد دانيال أأن 

ل هللا ل اإ ل الأرض، وقد اكن القلب املتواضع أأمراً  يترضّع ويتوسر رسائيل اإ  رضوراًي لأجل يشء، وهو رد اإ

يف صالته تكل. ل أأحاول هنا أأن أأقرتح أأن صالة دانيال وحدها اكنت اكفيًة كتعبري اعرتاف وتوبة من أأّمة 

رسائيل، ولكْن من املؤكرد أأن دانيال اكن أأمينًا بأأن يعمل ما عليه، وهو ميثّهل ما اكن و  اجبًا حقيقيًا عىل اكمل اإ

 الأّمة. 

رسائيل، فقد اكن مناس بًا متامًا البدء ابلعرتاف بعظمة . مع أأّن هذه صالة اعرتاف ب 4: 9  فشل أأمةه اإ

رسائيل هو الوحيد  هل اإ ، وهذا يذكّهر ابلمتياز اذلي اكن لهذه الأمة، وابلتايل العظمي املهوبهللا وأأمانته. اإ

رسائيل الرديئة  (. وعالوًة عىل ذكل، فاإ 8-7: 4مدى مسؤوليهتا جتاهه )انظر تثنية  ن ظروف شعب اإ

ذ هو وسب أأحبّه شعب  . فلو حافظ العهدهيم ليست نتيجة أأي فشٍل أأو خطأأ فيه، بل عىل العكس متامًا، اإ

رسائيل وحفظوا وصاايه  ، لكتشفوا مدى حّصة هذا الأمر ومك من الرباكت اكن ميكن أأن يباركهم هبا أأيضًا. اإ

 (  14- 5:  9لعادةل ) ب. الاعرتاف خبطية الأمة وبدينونة هللا ا 

ص املشلكة الأساس ية عند الأّمة. الآية . مت 5-6: 9  ثّهل هااتن الآيتان بداية قسمه اعرتاف طويل يلّخه

هلها. ولتأأكيد دانيال عىل هذه النقطة، يس تخدم مخس لكامت أأو مفاهمي:  5 اعرتاف واحض بأأن الأّمة عصت اإ

دان انيال أأن يقلّهل من مقدار فشل وصااي هللا وأأحاكمه. ل حياول دعن  أأخطأأان، أأثهمنا، معلنا الرّش، متّردان، حه

ل مسؤولية هذا.  د غلطة. اكنت الأمة مذنبة ابرتكباها اخلطية بلّكه وضوح، واكن ينبغي حتمُّ  الأّمة بدعوته جمرر
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ل طريق الربكة  . وابلرمغ من خطاايمه وذنوهبم، فقد بذل هللا هجودًا كثرية ملساعدة الأمة للعودة اإ

قامة أأنبياء )واكن  ل معل هذا ابإ ُّوا الأّمة عىل العودة اإ هذا دلياًل عىل نعمته( واهجوا الأّمة العاصية املمتّردة وحث

ل   امللوكرشيعة هللا. مسع امجليع، من  ، الكم هللا من خالل أأنبياء، وذلا فقد ُأعطوا ساكن الأرض العادينياإ

 نة هللا.  فرصًة اكفيًة للتوبة والعودة قبل وقوع دينو 

ضهم . للخطية مثهن7-8: 9  رسائيل، اكن هذا المثن تعرُّ ا اذلي تفرضه وتأأخذه، ويف حاةل شعب اإ

ذلل مة اليت عرفت الإهل احلقيقي الوحيد وخدمته وعرفت  لالإ التاّم أأمام لّك أأمم العامل الأخرى. كيف ميكن للأ

وا مسؤولني ار والامتياز ابس تخفاف، فقد اكنطرقه أأن ينهتيي هبا الأمر هكذا؟ ينبغي عدم التعامل مع الاختي

جتاهه ووجب علهيم أأن حيبّوه ويكونوا أأمناء لعهده. ولكن كام يُرى يف الواقع، حصدوا ما اكنوا قد زرعوه، 

ذلل واخلزي الواحض تمتاميً مبارشًا لتثنية  ضهم لالإ  .  28-22: 29واكن تعرُّ

هل السامء كثري املطالب وأأقس 9-10: 9  دة؟ الك، فهو  مما ينبغي؟ هل اكن صارمًا بزاي. هل اكن اإ

هل رحمي وغفور:  لهنا املرامح واملغفرة.اإ امً رحاميً وغفورًا يف  للرب اإ اكن ميكهنم أأن ينتفعوا من حقيقة كونه كرميًا منعه

دوا عليه أأّي وقت، ولكهّنم   . لعبيده الأنبياء، وأأمهلوا الإصغاء مترر

 

ن الناحية الفعلية الس نة الأول لكورش. للنظر. فالس نة الأول دلاريوس يه ملفت  9وقت حصول رؤاي دانيال 

ر مرسومه القايض ابلسامح   مكل ، حّرك الرب روح كورش4-1: 1وحبسب عزرا  الفرس يف س نة ملكه الأول لُيصده

عادة بناء الهيلك يف أأورشلمي. ويف ضوء الطريقة اليت صىّل  ل هيوذا من أأجل اإ هبا دانيال لأجل أأورشلمي للهيود ابلعودة اإ

رس أأن يس تنتج أأّن كورش أأعلن مرسومه هذا بعد أأحداث ا(، الراحج أأّن عىل ادل19-15:  9لك )انظر دانيال وجبل الهي

عالن مرسوم كورش هذا الأحصاح.  ل حّدٍ ما فاإن اكن هذا حصيحًا، فقد حصل اإ )ولكنّه حصل نتيجة صالة دانيال اإ

ق.م.، فاإن   539ين الأول/ أأكتوبر من العام بشلٍك أأسايس ورئييس نتيجة س يادة هللا(. ولأن كورش فتح اببل يف ترش 

آذار/ مارس  بريل( من العام  -س نة ملكه الأول اكنت من نيسان )أ ل نيسان  538نيسان/ اإ  ق.م.  537اإ

 

 2السؤال  

نر  ُأعطيت يف الس نة الأول 9لأن رؤاي دانيال  آخر اترخي ميكن أأن تكون هذه الرؤاي قد ُأعطيت فيه هو  دلاريوس، فاإ أ

آذار/ مارس نيسان ) بريل( من العام  -أ  صواب أأم خطأأ؟ق.م.  537نيسان/ اإ

 

رميا  قرأأهُ دانيال قد املقطع الكتايب اذلي اكن  رميا هو اإ رميا  12-8: 25من سفر اإ (. بيامن اكن دانيال 10: 29)قارن مع اإ

ر أأن يكون الس يب البابيل حمدودًا بس بعني س نة يقرأأ من سفر رميا، أأدرك أأن هللا اكن قد قرر بوا أأول مّرة اإ . ولأن الهيود س ُ

رميا حوايل العام  605عام  ق.م.( بّسعة مدة سبهيم، ورأأى  537-538ق.م.، حسب دانيال )اذلي اكن يقرأأ سفر اإ

ل هللا ابلصالة. راكه هذه احلقيقة اإ دا تشارف عىل الانهتاء. وقد دفعه اإ أأهنّ   ل اللجوء اإ

يب  21- 20: 36أأخبار 2هيا الشعب يف الس يب. فبحسب اكن هناك سبٌب وراء اختيار هللا لس بعني س نة يقض ، س ُ

رميا حّت اس توفت  ل أأن ملكت مملكُة فارس، لإكامل الكم الرب بفم اإ ل اببل فاكنوا عبيدًا مللوك اببل "اإ هؤلء الهيود اإ
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تت يف لك الأرض س بوّتا لأهنا س ب 

أأاّيم خراهبا لإكامل س بعني س نة." فقد 

يف  اكن الهيود قد ُأعطوا تعلاميٍت 

الرشيعة بأأن يعطوا الأرض سبَت 

راحٍة لك س بع س نني، حبيث ل 

: 25يزرعون الأرض فهيا )لويني 

(. لكْن واحٌض أأهّنم جتاهلوا اتّباع 1-5

هذه التعلاميت عرب القرون )س بعني 

ض هللا هذا التجاهل  مّرة(، وذلا عور

جبعل س نوات الس يب البابيل س بعني 

- 40: 26؛ 35- 33: 26)لويني 

45.)   

 

 

 

 

 3السؤال  

يب س تكون س بعني س نة؟    ما املقطع الكتايب اذلي اكتشف فيه دانيال أأن مّدة الس ّ

 5-1: 25لويني  .أأ 

رميا  .ب   12-8: 25اإ

   21-20: 36أأخبار  2 .ج

   68- 15: 28تثنية  .د

 

 4السؤال  

د الرب س نوات الس يب بس بعني؟   ملاذا حدر

رًا. اكن العدد س بعني رمقًا  .أأ   ُمدور

رسائيل س بعو .ب  ن ش يخًا، وقد اكن لك واحٍد مهنم مسؤوًل أأمام هللا. اكن يف اإ

 اختري الرمق س بعني لأن الإمرباطورية البابلية اجلديدة اس متّرت مّدة س بعني س نة.  .ج

رسائ  .د د العدد بس بعني س نة لأن شعب اإ  يل مل يعطوا الأرض "راحَة سبٍت" س بعني مّرة. ُحّده
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 5السؤال  

رسال هللا الأنبياء لتحذير الشعب مّرة أأخرى. اكن الأنبي 6: 9دانيال اقرأأ  اء والكء هللا. اكنوا "صوت" هللا للأمة. واإ

ب الأمة، بل  سعى لأن يرّد الشعب عن يُظههر أأن هللا اكن عظمي الرمحة والإحسان. فهو ل يُّّس بأأن يكون عليه أأن يؤّده

ل حتذيرات هللا، ه اإ قضاء هللا من جتنُّب الشعب  يمتكّن ولهذا مل خطاايمه وعن عصياهنم للعهد. ولكّن الشعب مل يصغ

ن كنَت صوَت هللا يف أأمتك، فاعرف أأنّك دليل عىل نعمة هللا  رادته يف بدلك؟ )اإ دامئًا. كيف يُعَرف صوت هللا واإ

 طرك يف دفرت احلياة. لشعبك.( اكتب أأفاكرك وخوا

 

 

 (  19- 11:  9اجلزء الثاين من صالة دانيال )دانيال وع الثاين:  املوض 

رميا أأن الس يب البابيل س يكون حمدودًا بس بعني س نة. يف اقرأأت  ملوضوع الأول عن اكتشاف دانيال من قراءته يف سفر اإ

ل بقية صالة دانيال. فدانيال  كام درسَت اجلزء الأول من صالة التوبة اليت رفعها نيابًة عن الأمة.  ينظر املوضوع الثاين اإ

ر  11-14: 9 قٌّ يف اإ م دانيال طلبته يف الآايت اعرتاف بأأن هللا ابرٌّ وُمحه ساهل "لعنة" الناموس عىل الأمة. وأأخريًا، قدر

ل هللا بأأن يرفع غضب15-19 حسانه . ولأن هللا رحمٌي ورؤوف، وجمده يتأأثرر ابلوضع القامئ، صىّل دانيال اإ ه ويرد اإ

 ومعروفه عىل شعبه وعىل أأورشلمي. 

س   واجب الكتاب املُقدر

 . 19-11: 9اقرأأ دانيال  •

 التفسري   واجب 

 يف التفسري.  19- 11: 9اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

 

احلَلَف املكتوب يف  . الفكرة العامة لهذه الآايت يه ظهور ثبات وحّصة لكمة هللا. 11-14: 9 

ل مبدأأ سفر التثنية املتعلّهق ابللعنات للعصيان، واذلي يظهر يف شلكه الهنايئ يف  رشيعة موىس شارة اإ اإ

رمه منه بلكمته خراب م حتقرق. هذا يؤّكد عىل دهنم وحقوهلم يتبعه الس يب من الأرض. ما اكن هللا قد حذر

ّهمها. والآية  طاعة لكمة هللا، لأن الرب يراقب لكمته ويسهر علهيا ليؤّكهدها ويمت ره  13أأمهية اإ قرار من دانيال بأأن اإ

وقد اكن هذا حّق هللا حمل الثّقة اذلي ميكن ، ُكتهب يف رشيعة موىساكن دلهيم لكمة هللا املكتوبة فامي 

ل جميء الاعامتد عليه. ولكن عدم سام طاعهتم لها أأدى اإ اليت اس تحقّوها، أأي  الاكرثةع اُلّمة للكمة هللا واإ

ق.م. وحّت تدمري أأورشلمي والهيلك عام  605اخلراب اذلي أأوقعه نبوخذنَّّص والبابليّون علهيم من عام 

رسائيل وح 586 ل املسؤولية عن هذا، لأّن هللا ق.م. واإ يف يشٍء معهل ، ول ياُلم ابٌر يف لك أأعامهلدها تتحمر

 معهم، ومه مس تحقّوه. 
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عادة بناء أأورشلمي )  ل هللا من أأجل رمحته واإ  (  19- 15:  9ج. الترضُّع اإ

قسم الترضُّع يف صالة دانيال. مع أأن عناّص الاعرتاف تظهر يف هذا  19-15تشلّكه الآايت  

ل هللا بشأأن ما يريد أأن يعمهل، وهو أأن يغفر ا هل اإ لقسم، فاإن تشديده الرئييّس هو عىل ترضُّع دانيال وتوسُّ

ّمة خطيهتا وأأن يرّد الشعب ويعيد بناء أأورشلمي والهيلك. ولكّن املوضوع ال رئييّس يف هذا الترضُّع هو للأ

ل امس هللا ثالث مّرات عىل الأقل يف اهامتم دانيال ابمس هللا، أأي مسعته يف عيون لّك العامل. وتر  د الإشارة اإ

(. وترد العبارة "من أأجل الس يد" و"من أأجل نفسك" كذكل يف الآيتنَي 19،  18،  15هذا اجلزء )الآايت 

ة أأورشلمي وهيلكها مرتبطني ابمس هللا. وهكذا، فاإن اهامتم دانيال ، ويذكر دانيال حقيقة كون مدين19و 17

 احلافز اذلي يدفع هللا للعمل.  وقلقه عىل امس هللا هو

م هااتن الآيتان موضوع امس هللا. يف الس نوات املاضية  15-16: 9  )أأي أأنّه جّمد   جعل اسامً . تقّده

ظهار عظمي لقوته. امسه ومسعته يف عيون الأمم الأخرى( حني أأخرج الشعب ا لعربي من عبودية مَّص ابإ

ن أأّي الكٍم رديء قد يلحق بسمعة هللا يف احلارض مل يقول دا  قد أأخطأأان معلنا رّشاً وبلكامت دانيال  نيال اإ

ه خزي أأمام الأمم، ول شك أأن   رسائيل يف وضع يكن بسبب خطأأ أأو ضعٍف أأو جعز يف هللا. حصيح أأّن اإ

رس  هل اإ رسائيل يه من تاُلم عىل هذا. كثريين يقلّهلون من قدر اإ  ائيل ويس هتينون بقوته بسبب هذا، ولكّن اإ

مبدينة أأورشلمي ارتباطًا ل ميكن نس يانه أأو فكّه، لأنّه ببناء هيلك سلامين، أأسكن  ارتبط امس هللا 

عادة بناء املدينة والهيلك س يأأتيان ابلإكر 43،  29-28: 8ملوك 1هللا امسه هناك )انظر  ام (. وهكذا، فاإن اإ

يب  لمس هللا اثنيًة. طبعًا، مل يتوقّع دانيال أأن يعمل هللا هذا بطريقة غري عادةل، وقد ل هللا عن الس ّ تلكّم اإ

نّه حصل حسب عدهلقائاًل  ن اإ نّه   غضبه، واإ اذلي سكبه اكن حسب اس تحقاق الشعب(. ومع هذا، فاإ

، فاكنوا حمل خسرية عند حولناصارت أأورشلمي وشعبك عارًا عند مجيع اذلين  بوجود الأّمة يف الس يب، 

ض للسخرية. جرياهنم. ولأن امس هللا مرتبط بأأورشلمي وشعبه، فاإّن امسه   أأيضًا يلحقه العار ويتعرر

ث دانيال عن اهامتمه ابمس هللا وقلقه عليه يف الآيتنَي 17-19: 9  ، وبعد أأن 16-15. بعد أأن حتدر

ل هللا بأأن يَّصف غضبه وخسطه، يطلب الآ  ل اإ جيايب(. توسر ل هللا أأن يعمل بنعمته ورمحته )تشديد اإ ن اإ

لهنا" اخلارجة من شفيت رسائيل بشلٍك أأسايّس بسبب  لعبارة "اي اإ يب شعب اإ دانيال مغزى خاّص. فقد س ُ

ل  ل الربكة، اكن ينبغي أأن تعود اإ آلهة أأخرى. ولتعود الأّمة وتَُرد اإ ل عبادة أ ل اإ ذ اكن قد حتور اترخيه الوثين، اإ

آلهة أأخرى أأمايم." ولكن رفع التأأديب عن الأمة مل يكن لأجل راحهتا أأ الوصية  و تعزيهتا الأول: "ل يكن كل أ

. فقد اكن جمد هللا هو ادلافع الرئييس وراء بل لأجل امس هللا)ويه ل تس تحّق رفع التأأديب عىل أأيّة حال(، 

بنعمته وخسائه ورمحته. واملوضوع  عبارة اصطالحية يُقصد هبا أأن يعمل هللا  أأضئ بوهجكصالته. واللكامت 

عادة بناء ، ممّا يدمقدسك اخلربالرئييس لصالة الاسرتحام هذه يه  ل عىل أأمل دانيال بأأن يسمح هللا ابإ

ره البابليون عام   ق.م.   586الهيلك اذلي دمر

يغ الأنس نة البالغية   ه"( و  أأمل أأذنك  -وابس تخدام صه نية  يقهرُّ دانيال اث - افتح عينيك)أأي "أأصغ

ن اختار هللا أأن يس تجيب  ل العمل. اإ فلن  هذه الصالة، ابلأساس احلقيقي والصحيح اذلي ينطلق هللا منه اإ

. همام اكن الإحسان اذلي يريد هللا مرامحك العظمية، ولكْن بسبب يكون ذكل بسبب أأعامل ابّرة معلهتا الأّمة 

نّه س يكون جمانيًا بنعمته، لأّن الأمة مل تُكن  حسانه ولطفه. ولهذا، فاإّن رجاءمه  أأن يعمهل، فاإ تس تحّق نعمته واإ
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حسانه ورمحته كثريان وافران للجميع(. وهكذا الأمر  الوحيد هو يف رمحته وحتنُّنه )وملصلحة امجليع حقيقة أأن اإ

ل أأن نرى أأنّنا يف احلقيقة ل نس تحقُّ شيئًا!   اليوم أأيضًا، فليس لنا أأّي حّق بأأن نطلب شيئًا اإ

دق 19: 9ويف ختام ترضُّع دانيال )دانيال   (، اس تخدم دانيال مخس أأفعال أأمٍر للتأأكيد عىل صه

ن هللا من دون أأن يغفر. وبعد أأن يطلب ترضُّعه وشع وره ابحلاجة. لحظ أأن دانيال مل يتوقرع أأن حُيسه

 .  لأجل نفسهبأأن يعمل   ابمسه، وذلا يطالبه  مدينة هللا وشعبهالغفران، يكّرر موضوع طلبته الرئييس: ترتبط 

شعب لعصياهنم رشيعة موىس. يشري دانيال دينونًة ُمعيّنة من هللا س تقع عىل ال  11قصد دانيال ابللكمة "لعنة" يف الآية 

ل قسٍم يف سفر  الرباكت اليت س تأأيت عىل الشعب لإطاعهتم الرشيعة، واللعنات  -نطق ابلرباكت واللعنات  التثنيةهنا اإ

)التأأديب( اليت س تأأيت بسبب عصياهنم. اكن موىس شديد احلرص عىل أأن يوحّضه هذه الأمور للشعب قبل أأن يدخل 

ح  1406م أأرض املوعد عا ن اس متروا يف ق.م. فاإن اس متّر الشعب يف عصياهنم، فاإن لعناته الرب س تصبه أأشّد وأأشّد. واإ

عصياهنم للعهد، فسيسبهيم الرب من الأرض سبيًا اتّمًا، مع أأن هذا الس يب لن يكون دامئًا بل مؤقّتًا. كام اكنت هناك خّطة 

رميا  ل أأرض هيوذا، اكن   14- 10: 29رد عند هللا. وقد أأدرك دانيال من قراءته اإ أأنّه حّت جيمع الرب ويرّد الشعب اإ

مت خّطة الرّد هذه يف الأصل يف تثنية علهيم أأن ي ليه ابلصالة بقلوٍب اتئبة. )قُّده .( هذا يوحّضه سبب 10- 1: 30َّصخوا اإ

 أأيضًا(. )ونفرتض أأيضًا أأن كثريين من أأتقياء الهيود معلوا الأمر ذاته  9رفع دانيال صالة توبة يف دانيال 

 

 6السؤال  

ل ا لك الإجاابت اخرت )؟ 19-3: 9لصالة ابلطريقة اليت صىّل هبا يف دانيال ماذا اكن العامل الأسايس اذلي دفع دانيال اإ

 الصحيحة(

ل هللا بأأل يعاقب اجليل احلايل عىل خطااي الآخرين.  .أأ  ل اإ آابء الأّمة بشأأن الس يب، وذلا توسر  لم دانيال أ

رميا لأّن داني .ب وبة القومية يه مفتاح رّد ، فقد عرف أأن الت 10-1: 30وتثنية  29ال اكن قد قرأأ مقاطع مثل اإ

ل الأرض.  حسان هللا ونعمته والعودة اإ ل اإ  الأمة اإ

 لأن كورش اكن قد هزم الإمرباطورية البابلية واس تول عىل أأراضهيا، بدا أأن الصالة يه الأمل الوحيد.  .ج

رسائيل، برض مع أأن س نوات الس يب الس بعني .د ورة  اكنت توشك أأن تنهتيي، شعر دانيال، كرجٍل أأمني يف شعب اإ

 أأن يشارك يف توبة الأمة كلّك. 

 7السؤال  

 ، َمن اذلين محرلهم دانيال املسؤولية عن الاكرثة اليت أأتت عىل الأّمة؟ 14: 9حبسب دانيال 

س. لم دانيال هللا، لأنّه اكن يس تطيع أأن مينع البابليني من أأن يدّمه  .أأ   روا أأورشلمي والهيلك املُقدر

 لم دانيال البابليني، لأهّنم اكنت دلهيم أأطامع بأأن يقهروا الأمم الربيئة ويسلبوا ما دلهيم من ثروات وغىن.  .ب

عداد .ج  ع البابليني حني حاّصوا أأورشلمي أأّول مّرة. جيدًا للحرب م اً لم دانيال مكل هيوذا، لأنّه مل يعّد اإ

رس  .د ل الوثنية.  لم دانيال شعب اإ ر اإ لوا بشلٍك متكّره  ائيل، لأهّنم عرب القرون عصوا هللا وتعّدوا عهده، وحتور
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 8السؤال  

يف كثرٍي من الأحيان حني حيصل أأمٌر رديء، يّسع الناس يف لوم الآخرين عىل ما حصل. ويف بعض الأحيان يلوم 

آخرين حّّت حني يكونونا ا. وجزٌء من صريورتك مؤمنًا انجضًا أأن تواجه مه امللومني عىل الفوىض اليت أأحدثوه لناس أ

آخر )أأو شيئًا  ل املسؤولية عهنا. هل ميكنك أأن تفكّهر مبثاٍل يف حياتك حني ملَت خشصًا أ خطاايك وأأخطاءك، وأأن تتحمر

آخر( عىل أأمٍر رديٍء حصل كل، مع أأنّك كنَت أأنَت  ل ذكلأ   امللوم عليه؟ اكتب هذا املثال يف دفرت احلياة. وبنظرك اإ

ت الأمور، وماذا تعلرمت من تكل التجربة احلياتية.   احلدث املايض، ما اذلي نتج وكيف تغرير

 

ف حني تكون حتَت تأأديبه. فبعدم نضوجنا نقول: "اي رب، كي كتذكّر أأن هللا ليس امللوم عىل الأمل اذلي جتلبه عىل نفس

 نصيّل، ينبغي أأن نشعر أأن دلى هللا احلّق بأأن مسحَت حبصول هذا يل؟" )وكأّن هللا مل يعرف ما اكن يعمهل(. وحني

ن مرارًة جتاهه!   يعاملنا حبسب طبيعته ومبادئه هو، فال نلومه أأو نكّوه

 

 9السؤال  

ل أأورشلمي  ل هللاحبسب التفسري، ملاذا أأشار دانيال اإ  ؟ بقوهل "مدينتك" حني صىّل اإ

 اختار هللا يف الأزل أأورشلمي لتكون عامصة شعب عهده.  .أأ 

 ، واكن هللا هو املسؤول عن حتقيق الانتصار. لالستيالء عىل أأورشلميداود قد حارب بلك بساةل اكن  .ب

 بىن سلامين الهيلك اذلي فيه أأسكن هللا جمده وامسه. فيه اكنت أأورشلمي املاكن اذلي  .ج

 عرف دانيال أأن يسوع س ميوُت يومًا ما عىل صليب يف أأورشلمي، مما جعل أأورشلمي مدينة هللا.  .د

 10ل  السؤا 

الأس باب اليت لأجلها ينبغي هلل أأن يسمع ترضُّعاته فريّد أأورشلمي والهيلك. ما  19-17: 9يذكر دانيال يف دانيال 

 ب اليت يذكرها دانيال؟ الأس با

 لأن دانيال صىّل بلّك حامٍس واكن خملصًا جّدًا.  .أأ 

رسائيل اكن شعب هللا، ولأهّنم اكنوا يس تحقّون فرصًة اثنيًة.  .ب  لأن شعب اإ

 جمده ومسعته عىل احملّك.  ن هللا اكن رحومًا جدًا، وقد اكنَ لأ  .ج

 ن. لأن البابليني مل يعودوا حيمكون، وقد انقضت س نو الس يب الس بعو .د

عن رمحة هللا، حيث يدعوها "مرامحك العظمية". طبيعة هللا مزجي  18: 9لحظ حبرص وانتباه ما يقوهل دانيال يف 

دامئًا حيافظ عىل صفاته هذه يف توازٍن وانسجاٍم اتّمني. ويف وسط التأأديب )وهو اكمل ومتجانس من الرب والرمحة، وهو 

ع ل أأن يكون رحاميً معنا. ليس من هنايٍة ملرامحه لنا ومعنا! هللا بسبب طبيعته البارّ  هما ينبغي أأن يوقه سة( يتوق اإ ة واملُقدر

ن "مرامحه عظمية".   وحقًا، اإ
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 (  24- 20:  9زء الأول من الرؤاي )دانيال  ظهور جربائيل واجل وع الثالث:  املوض 

خالص وطلب هللا بلّك قلبه. اكن متواضعًا، وصالته تُعلهن أأنّه )مثل الهيود الأمناء الآخرين( شعر ابلزتام  صىّل دانيال ابإ

ل تأأديب هللا بسبهيم وبتدمري أأورشلمي. ومل  خشيٍص بأأن يتوب يف ضوء عصيان الأمة لعهدها مع هللا، واذلي أأّدى اإ

املسوح. وعالوًة عىل هذا، فقد جلس يف الرماد أأو أأخذ صام أأيضًا ولبس  4يكتفه دانيال ابلصالة، بل حبسب الآية 

رسائيل. ومع هذا، مل تكن صالة 20: 9يرميه عىل نفسه. وحبسب دانيال  ، اعرتف خبطاايه الشخصية وخطااي شعبه، اإ

من امجليع. والراحج أأن لك أأورشلمي، لأن فهيام تُرى كرامة هللا دانيال تركّهز عىل مصاحله الشخصية، بل عىل املدينة وهي

لهية أأعظم مما اكن يتوقرع، لأن هللا أأرسل املالَك جربائيل ليلكّمه خشصيًا ولُيفهمه بشأأن ما س يفعهل  دانيال تلقّى اس تجابة اإ

سة. اكن هذا هو الظهور ا يهللا يف تعامهل مع الشعب الهيود لثاين من جربائيل دلانيال )تذكرر ومدينة أأورشلمي املُقدر

رميا أأن(. ومع أأن دان 17-15: 8ل دانيا بعون س ين الس يب  يال فهم من قراءته اإ تشارف عىل الانهتاء، واكن ُمصيبًا الس ّ

ليه به لكامتل خراب أأورشلمي.  هو أأّن هذه املدة لن تكون اكفيةً  بفهمه هذا، فاإن الفهم اجلديد اذلي س يأأيت جربائيل اإ

ل "س بعني أأس بوعًا"   مشلكة أأن س نوات الس يب الس بعني قد أأهنَْت  فصحيحٌ  عبادة الأواثن عند الأمة، ولكْن مثّة حاجة اإ

رسائيل )دانيال  مث يف اإ  (.  24: 9لإهناء لك عصيان وخطية واإ

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 23-20: 9اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  23- 20: 9اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

 

 (  27- 20:  9دانيال ) . رّد هللا عىل صالة  3

ن لنا بقية الأحصاح ما أأجاب به الرب عىل صالة دانيال. أأىت رّد هللا بأأخباٍر ُمّّسة وبأأخبار   تدّوه

صدار مرسوم يسمح بعودة الهيود  رديّة. فقد اكمتلت فرتة الس يب يف اببل، وسيس تخدم هللا قريبًا كورش يف اإ

ل أأرض بقيادة زراببل )مع أأنّه يف ق.م. س يكون الهيلك قد بيُن  516-515هيوذا. ومع حلول العامني  اإ

ل تكل الس نة لريى هذا حيصل(. أأّما الأخبار الرديئة فهيي أأن س يب الس بعني س نة  ش دانيال اإ الغالب مل يعه

ذ س تكون  هناك حاجة لس بعني س بع احلايل مل يكن اكفيًا لكامتل خراب أأورشلمي. فهناك حاجة لوقٍت أأطول، اإ

ية خلطية عبادة الأواثن اليت اكنت سائدة وسط الشعب، ولكن س نوات لأجل ذكل. وضع الس يب البابيّل هنا

 س تكون هناك حاجة لفرتة أأطول من أأجل تطهري الأّمة من خطاايها تطهريًا اكماًل. 

 (.  23- 20:  9أأ. ظهور جربائيل لُيفههم دانيال الرؤاي ) 

يصال الفهم دلانيال )تذنرى مّرًة أأخر   (. 16: 8كرر دانيال ى جربائيل مس تَخَدمًا يف املساعدة يف اإ

، الرجل جربائيل حممتَل، لكن غري مؤكرد، أأن يكون جربائيل ظهر دلانيال ظهورًا مبارشًا ل برؤاي. ويُدعى هنا 

ل أأنّه ظهر دلانيال يف هيئٍة برشيّة، لأنّه مؤكرد أأنّه اك شارة اإ ،  19: 1ن اكئنًا مالئكيًّا )انظر لوقا وذكل فقط لالإ

ل أأن دانيال اكن يصيّل منُذ مّدة ليست (. واللكمة "ُمطار" 30 وعبارة "وأأان متلكّم بعد ابلّصالة" تشري اإ
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ل  مطارًا واغفاً حني جاء املالك  ورمبا اكن يف حاةل من الضعف والإعياءقصرية،  شارة اإ )مّسعًا(، ويه اإ

م يف رسعة املالك. مفع أأّن دا   21ذكل الوقت، فاإن الآية نيال اكن ما يزال يف اببل، ومل تُكن ذابحئ الهيلك تُقدر

ل أأّن جربائيل أأىت  )يف عَّص الهنار رمبا ما بني الثالثة والرابعة(. وخالل فرتة  عند وقت تقدمة املساءتشري اإ

(. والراحج أأن  2: 141 ؛ مزمور5: 9الس يب، اعتاد بعض الهيود عىل الصالة يف هذا الوقت )انظر عزرا 

ل جربائيل صالة دانيال اكنت أأطول مما نراها مدّونةً   يف الأحصاح التاسع، ولكّن عىل مجيع الأحوال، ُأرسه

، وليس حني أأهناها. وكنوعٍ من التشجيع الشخيص دلانيال، أأخربه بدأأ يرفع صالته ليعطي فهامً دلانيال عندما 

ة لللكمة العربية "مَحودوت"، ويه تعين كون الشخص أأو اليشء . اللكمة "حمبوب" ترمجحمبوبجربائيل أأنّه  

ا العبد الصاحل والأمني" )مّّت عظ مي المثن والقمية والقْدر. وهذه اللكمة تذكّهران بلكامت يسوع الشبهية: "نعّما أأهيُّ

25 :21 .) 

 11السؤال  

 صواب أأم خطأأ؟   اعترب هللا س نوات الس يب الس بعني يف اببل اكفية لكامتل خراب أأورشلمي.

 

 12السؤال  

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )؟ هديثه معكيف تشّجع دانيال بظهور جربائيل وح

 أأعمل جربائيل دانيال أأّن هللا اكن قد مسعه من اللحظة اليت بدأأ هبا يصيّل.  .أأ 

 املس تقبل.  أأىت جربائيل ليعطي دانيال فهامً أأعظم بشأأن الكيفية اليت س يعامل هبا هللا الأّمة يف .ب

ل أأنّه اكنت دلانيال ماكنةٌ أأشار جربا .ج  سامية عند هللا.  ئيل اإ

ل أأرض هيوذا.  وعد جربائيل بأأن يُ  .د  طلَق رساح شعبه، حبيث ميكنه العودة اإ

س   واجب الكتاب املُقدر

 . 24: 9اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

ل هذا القسم، يف التفسري. ، مبا يف ذكل املُقّده 24: 9اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •  مة اإ

عالن نبّوة الس بعني "أأس بوعًا" )   (  27- 24:  9ب. اإ

ّمة يف زمنه حبيث ينهتيي اخلراب اذلي وقع ع  ن اكن دانيال رجا بأأن يتحقرق ردٌّ اكمل للأ ّن اإ لهيا، فاإ

ل مّدٍة أأطول من س بعني س   نة لعمل هذا. هذه الآايت اخلتامية يف الأحصاح توحّضه أأنّه س تكون هناك حاجة اإ

الس يب احلايل يف اببل أأهنيى بشلٍك أأسايّس خطية عبادة الأواثن اليت سادت وسط الشعب، ولكن هناك 

ية أأطول جدًا يف انتظار الأمة ليطّههرها هللا فهيا املزيد من الارتداد يف الأّمة. ولهذا، فقد اكنت هناك فرتة زمن 

وخالل هذه الفرتة من التارخي، س يأأيت املس يا ويُرفَض، من لك خطاايها ويمتّم براكت عهده اليت وعد هبا. 
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مة  ر املدينة والهيلك اثنية، ويف الهناية س يأأيت ضد املس يح بفظائعه عىل الأمة. لك هذه الأمور ُمقدر وس تدمر

جياز يف   الآايت الأربعة التالية.  ابإ

الإعالن يمتّم هللا س تّة . هذا ما أأعلنه جربائيل دلانيال، ويف هذا س بعون أأس بوعًا قُضيت .  24: 9 

سةأأهداف حامسة وابلغة الأمهية فامي خيتّص  . يف ضوء صالة دانيال )لحظ بشعب دانيال واملدينة املُقدر

ليه هو الشعب الهيودي، وواحض أأن املدينة  6: 9بشلٍك خاّص دانيال  (، ل بّد أأن "الشعب" املُشار اإ

سة يه أأورشلمي. تتعلرق نبوة هذه الآاياملُق ت بشلٍك أأسايس هبذين الأمرين. وينبغي احلرص هنا عىل عدم در

رسائيل حبيث تعين "الكنيسة"، أأو روحنة أأورشلمي حبيث تعين "أأورشلمي الساموية". ولحظ مثاًل  روحنة اإ

ر اثنيًة. أأن أأورشلمي الواردة يف هذا املقطع يه تكل اليت يُعاد بناؤها، لتعود فُت  دمر

ل "أأس بوع" ترد بصيغة امجلع، ويه "َشابوعمي"، اليت معناها الأسايس هو اللكمة العربية املرُتمج  ة اإ

ين يفهموهنا  نة من س بعة. ويف هذا الس ياق، واحض أأهّنا تعين مّدة س بع س نوات، ومعظم املُفّّسه وحدٌة مكور

 بري نفسه، وحيمل بوضوح معىن "س بع س نوات".(، حيث يرد التع 28-27: 29هبذا املعىن. )انظر تكوين 

رميا  (، ولكّن هللا يعلهن هل أأن س بعني أأخرى، 10: 29؛ 11: 25اكن دانيال يفكّهر بس بعني س نة الس يب )اإ

س نة(، ما تزال رضورية لإكامل خراب  490لكهّنا س تكون س بعني س بع س نني هذه املرة )أأي ما مجموعة 

ل دانيال أأورشلمي، وهو ما اكن يشغل فكره وص  (.  18-17: 9ىّل لأجهل )ارجع اإ

د بقيّة الآية   الأهداف اليت ستتحقرق مع اكامتل هذه املدة الطويةل من الزمن. الأهداف  24وحتّده

الثالثة الأول تتعلق ابخلطية )لحظ اس تخدام ثالث لكامت تعرّبه عن اخلطية(، بيامن تتعلرق الأهداف الثالثة 

جياب  )أأو "التعّدي"، ويف العربية "بهَشع"(.   عصيةتمكيل امل ية س مينحها هللا. الهدف الأول هو الأخرية برباكٍت اإ

يب البابيّل. مع أأن الس يب احلايل اكن الآن يف طور  ل الس ّ رسائيل ومتّرده عىل الرب هو ما قاد اإ ارتداد شعب اإ

ل رفض امل  رسائيل عىل الرب سيس متّر )ليصل يف ذورته اإ د اإ نّه يف الانهتاء، فاإن مترُّ س يا يسوع(. ومع هذا، فاإ

ل ابكامتل الأسابيع الس بعني.  يوٍم ما يف دمه، ولكّن ذكل لن حيصل اإ املس تقبل البعيد، س تنهتيي معصيهتم ومترُّ

، ويه فكرٌة شبهية بسابقهتا. ولكْن حلدوث هذا، انبغى أأن يُعاقَب املس يا عىل تمتمي اخلطاايوالهدف الثاين هو 

شعياء  نّه يف جميئه الثاين سوف  53خطااي الأّمة )اإ يطّههر الأمة ويزيل خطيهتا، ويه بركة لن (. ومع هذا، فاإ

ل يسوع املس يح ابلإميان )حزقيال  ل اذلين يتواضعون ويأأتون اإ :  11؛ رومية 5؛ زكراي 23: 37ينتفع هبا اإ

ريكفارة الإمث(. والهدف الثالث هو 20-27 "، ويه تعين تطهري . اللكمة "كفارة" ترمجة لللكمة العربية "َكبّه

اس ذبيحة، مما مينح الغفران. أأساس هذا التفكري هو صلب يسوع املس يح يف الإمث )تنظيفه( عىل أأس

رسائيل يف اجمليء الثاين )زكراي  : 3اجللجثة، مع أأن هذه العبارة جتد حتقيقها الاكمل يف يوم الكفّارة القويم يف اإ

 (. 1: 13؛ 8-9

يؤىت ابلرّب  رابع هو أأن لأخرية يف اجمليء الثاين للمس يح. الهدف الستتحقرق الأهداف الثالثة ا 

شعياء الأبدي ؛  5-2: 11. فكرة تأأسيس املس يا ململكة بّرٍ فكرٌة كثرية التكرار يف أأسفار أأنبياء العهد القدمي )اإ

رميا 21: 60 ٍة يكون فهيا (. وحني س يحمك ملاكً عىل مملكة رعاايها خمتربون الولدة الثانية يف فرت 6-5: 23؛ اإ

خمت الرؤاي  (، سزيدهر الربُّ عىل الأرض. والهدف اخلامس هو 3-1: 20اوية )رؤاي الش يطان ُمقيّدًا يف برئ اله 

ملوك 1( املصاَدقة عىل يشٍء بوضع اخلمت عليه )1. لللكمة "خمت" )ويف العربية "حمَت"( معاٍن عّدة: )والنبوة

رميا 8: 21 خفا2(؛ )44،  11،  10: 32؛ اإ يه أأو الوصول ء أأمٍر أأو جعهل أأمرًا ل ميكن الاّطالع عل ( أأو اإ
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شعياء   ليه )اإ آمنًا )رمبا دانيال 3(؛ ) 9، 4: 12، ورمبا دانيال 11: 29اإ ( أأو حفظ يشء أأو احملافظة عليه أ

ن اكنت الفكرة الأخرية يه املقصودة، فاإن الرؤاي النبويّة خمتومة الآن  34: 32؛ تثنية  9، 4: 12 (. اإ

ل 9، 4: 12؛ 26: 8دانيال  ا أأخريًا س ُتدَرك "يف هناية الزمن" )انظر )للحفظ(، ولكهن (. هذه نظرة اإ

رسائيل، خاّصة رّدها حتضريًا مللكوت املس يح.  نّه س يعمهل يف حتقيق برانجمه مع اإ التحقيق الاكمل ملا قال هللا اإ

سة، أأي أأورشلمي(. ال  هدف السادس والأخري املبغي )تذكرر أأن هذه الرؤاي ختّص شعب دانيال ومدينهتم املُقدر

ل "ماكن". عادًة ما ل تشري  24قدوس القدوسني" أأو "قدس الأقداس". حتقيقه هو "مسح الإشارة هنا اإ

نسان، مع أأنر هذا ممكن يف حاةٍل واحدة يه  ل اإ ش قَداش مي" اإ ، حيث 13: 23أأخبار 1العبارة العربية "قُوده

آابء الكنيسة الأ  ل هارون. )رأأى بعض أ شارة يُشار اإ ل يسوع، ول ]مثل هيبوليتس[ ُمخطئني أأن هذه اإ اإ

"قدوس القدوسني".( ولكّن الأمر الأكرث ش يوعًا وطبيعيًة هو أأن تُس تخَدم هااتن  -اذلي هو الأقدس 

: 30؛ 37: 29اللكمتان يف وصف املذحب أأو أأدوات خمية الاجامتع ابعتبارها "قدس أأقداس" )خروج 

س" )يف العربية "هاملّقداش"( يف رؤ(. والالفت للنظر أأن اللكمة 29 اي حزقيال الأخروية يُدعى "املقده

)اللكمتان نفساهام(، وكذكل مقّة اجلبل اذلي س يكون املقدس عليه  3: 45"قدس الأقداس" يف حزقيال 

(. ومن هنا، فاإن مسح قدس الأقداس، اذلي حتقّق جزئيًا يف 12، خاصًة الآية  12-10: 42)حزقيال 

عادة بنائه عام الهيلك اذلي أأمتّ  ل التدشني اخلاص لهيلك املكل  ق.م.، يشري 516 زراببل اإ يف الغالب اإ

شعياء   (. 4-1: 2الألفي بعد عودة يسوع املس يح )انظر اإ

ن فهم هذه الأهداف الس بعة أأمٌر ابلغ الأمهية لتفسري بقية الآايت الثالثة. مفثاًل، الرأأي الشائع عند   اإ

بيفانوس تتحقرق بشلٍك اكمل يف 27-24: 9بوة دانيال العلامء النقدينّي هو أأن ن   أأاّيم أأنطيوخوس الرابع اإ

. ولكْن مؤكرد أأن الأهداف الس تة السابقة مل تتحقرق )ول ميكن 164- 171والثورة املاكبية خالل الس نوات  

هّنا ل ميكن أأن تتح قرق بشلٍك اكمل أأن تكون قد حتقرقت( يف هذه املرحةل من التارخي. وعالوًة عىل ذكل، فاإ

ل اجمليء الثاين للمس يح. يف اجمليء الأول للمس يح،  ل وجوب امتداد الس بعني أأس بوعًا اإ هّنا تشري اإ ذ اإ  اإ

، س يحقّهق هللا س تة أأهداف هممة يف فرتة س بعني "أأس بوعًا". وفهم هذا التعبري همم جدًا من أأجل 24: 9حبسب دانيال 

ل تفسري حصيح للمقطع.   الوصول اإ

 13  السؤال 

 ؟ 24: 9نيال حبسب التفسري، ما معىن "أأسابيع" يف دا

 مدة س بعني يوماً  .أأ 

 يومًا(  490مدة س بعني أأس بوعًا ) .ب

 مدة س بعني س نة  .ج

رف من س بع س نوات ) .د  س نة(   490مدة س بعني فرتة، لك فرتة تتأأل

 

 
ل 24 ش قَداش مي"، وميكن ترمجهتا اإ "املاكن الأقدس". حفيامث   "قدس الأقداس" أأوعبارة "قدوس القدوسني" ترمجة للعبارة العربية "قوده

ش هالقردش مي".  هنا تكون ترمجة لعبارة عربية خمتلفة قلياًل يه "قُوده  يرد التعبري "قدس الأقداس" فاإ
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آخر لكون  م يف التفسري، مثّة سبب أ ل رشح الس بعني أأس بوعًا املُقدر اللكمة "أأس بوع" تعين يف هذا الس ياق فرتًة ابلإضافة اإ

 (:  Paul Feinbergت. يكتب بول فينبريغ )من س بع س نوا

رميا  قناعًا هو أأن دانيال اكن يفكّهر بس نوات الس يب الس بعني )اإ (.  10:  29؛ 11: 25أأكرث الأس بابه اإ

، أأي الس نة من س بعني س نة مل حُتَفظ فهيا الس نة الس بعوننت لكُّ س نةه س يٍب متثّهل دائرًة واك

اكنت نتيجة عدم حفظ س بعني س نة س بتية. الس نة  الس بتية. وهكذا، فاإن س نوات الس يب الس بعني 

 الواحدة مهنا س نة. والآن، يُعطى دانيال نبّوة عن وحداٍت تتأألّف 490الس بتية الس بعون ختّص مّدة 

 ٍ رميا  ؛35-33: 26؛ انظر لويني 21: 36أأخبار 2س نة ) 490تشلّكه معًا  ، حبيثمن س بع :  34اإ

12-22 .)25 

 
 14السؤال  

ل يف اجلدول التايل   ما بني التعبري يف العمود الأمين ورشحه املناسب يف العمود الأيّس. صه

 الرشح  24: 9التعبري يف دانيال 

سة.  "تمكيل املعصية"  حني س يأأيت املس يا لميكل عىل ملكوت هللا، س يخترب العامل بركة قداس ته وطبيعته املُقدر

ل يف هناية الزمن. لن يمت حتقيق اكمل رؤاي ما يريد هللا حت  "تمتمي اخلطااي"  قيقه لشعب دانيال ومدينة أأورشلمي اإ

ل رفض املس يا، ولكّن هذا سيتوقرف يف الهناية.  "كفارة الإمث" دها عىل هللا س يؤّداين اإ رسائيل ومترُّ  ارتداد اإ

ل الأبد، لأن املس يا س ميوت عن خطاايمه ويُ  "يُؤىت ابلرّب الأبدّي"  طية يف جميئه الثاين. اخل  لزيلن تس متر الأمة يف اخلطية اإ

 املس يح. س ُيمنَح الغفران عىل حساب ذبيحة  "خمت الرؤاي"

  املس يح الألفي. كْل س ُيعاد بناء الهيلك عىل الأرض يف املس تقبل البعيد ليكون ماكَن عبادة يف فرتة مُ  "مسح قّدوس القدوسني"

 
25 Paul D. Feinberg, "An Exegetical and Theological Study of Daniel 9:24-27," in Tradition and 

Testament, 209. 
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 (  27- 25: 9اجلزء الثاين من الرؤاي )دانيال  وع الرابع:  املوض 

م الآايت الثالثة الأخرية يف دانيال تق رات هممة س تحصل يف أأسابيع الس نوات بعض التفاصيل بشأأن أأحداث  9ّده وتطوُّ

فنا علهيا يف دانيال  عادة بناء أأورشلمي، وجميء املس يا، وموته24: 9الس بعني اليت تعرر ودمار  ،. ومن بني هذه التفاصيل اإ

 اليت س يعملها ضد املس يح يف هناية الزمن. م.، وبعض الفظائع  70أأورشلمي والهيلك عام 

س   واجب الكتاب املُقدر

 . 27-25: 9رأأ دانيال اق •

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  27- 25: 9اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

ل الآية  25: 9  . من هو "املس يح" )أأو "املمسوح"، 25. تظهر مشالكت تفسرييّة فور وصولنا اإ

؟ 26تخدم اللكمة "مس يا"(؟ هل هذا هو ذاته "املس يح" )املمسوح( املذكور يف الآية وبعض الرتجامت تس  

د أأن تكون  صدار هذا املرسوم؟ هل قُصه ليه، وما اترخي اإ الس بعة أأسابيع ما "الأمر" )املرسوم( املُشار اإ

تلف العلامء والثنان وس تون أأس بوعًا فرتة متّصةل، أأم أأن "املس يح" س يأأيت بعد الس بعة أأسابيع الأول؟ خي 

جاابّتم عن هذه الأس ئةل.   اختالفًا كبريًا يف اإ

مت اقرتاحات عديدة  الأمر لتجديد أأورشلميالسؤال املهّم واحلامس الأول يتعلرق مبوضوع   . قُّده

ولكْن فامي خيتّص بنقطة بداية الأسابيع الس بعني، مييل الإجنيليّون احملافظون   26اكإجاابت عن هذا السؤال،

ل و  : 6؛ 4-1: 1ق.م. انظر عزرا  538( مرسوم كورش حول العام 1احٍد من ثالث احامتلت: )عادًة اإ

[ واكلفن Baldwin[ وابدلوين ]Young[ ويونغ ]Leupold[ ولوبودل ]Keil)هذا رأأي كيل ] 3-5

[Calvin( ؛)]11: 7ق.م. انظر عزرا  457/ 458( مرسوم أأرحتشس تا اذلي ُأعطي لعزرا حول العام 2-

ل الآية ، وانتب26  .G[، وج. أأرترش ]J. B. Payne)هذا رأأي ج. ب. ابين ] 21ه بشلٍك خاّص اإ

Archer[ ول. وود ،]L. Wood[ وس. ميلر ،]S. Miller( ؛)]ه أأرحتشس تا ( التفويض اذلي أأعطا3

 .C[، و س. رايري ]J. Walvoord. )هذا رأأي ج. ولفورد ]2-1ق.م. انظر حنميا  444لنحميا عام 

 
ل وقٍت مبكّهر يف القرن السادس قبل امليالد. مفثاًل، يعتقد كوليزن يعيد العلامء النقديون مع 26 ومًا هذا "الأمر" )أأو "املرسوم"( اإ

(Collinsأأنّه ل بّد أأن )  لهيي، وليس مرسومًا من مكل فاريس، وذكل يف ضوء اس تخدام اللكمة العربية "داابر" نفسها يف هذا مرسوم اإ

(. John J. Collins, Daniel, Hermenia [Minneapolis, MN: Fortress Press, 1993], 354) 23: 9دانيال 

ل دانيال بشأأن س نة  (. أأما هارمتان 1: 9داريوس املادي الأول )انظر دانيال وهكذا، فهو يرى أأن هذا جزٌء من الإعالن املعطى اإ

(Hartman رميا ل العام ، وا10: 29( فريبط هذا "الأمر" )املرسوم( ابلإعالن املُعطى لإرميا يف اإ ق.م. بناءاً عىل  594ذلي يعيده اإ

رميا   Louis F. Hartman and Alexander A. Dilella, The Book of Daniel, The Anchor Bible) 1: 28اإ

[Gardern City, NY: Doubleday & Co., Inc., 1978], 250 ذ يرون أأن ل النتيجة نفسها، اإ ل هذان الرأأاين اإ (. يُوصه

ل وصول "املس يح" )املمسوح( يف عام الس بعة "أأسابيع" الأ  ر الوقت اإ ق.م.، اذلي هو رئيس الكهنة يشوع )فهم يرون  538ول تصّوه

 أأن الس بعة "أأسابيع" فرتة زمنية تقريبية فقط(. 
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Ryrie .أأندرسون ][، و رR. Anderson[ و هـ. هونر ،]H. Hoehner[ و ب. فينربغ ،]P. 

Feinberg[ و ج. د. بينتيكوست ،]J. D. Pentecost  .)] 

ق.م.( هو الاقرتاح الأضعف احامتًل. فأأوًل، اكن مرسوم  538الاقرتاح الأول )مرسوم كورش عام  

عا ل كورش يتعلرق بشلٍك رئييس ابلسامح للهيود ابلعودة واإ عادة بناء املدينة فمل حتصل اإ دة بناء الهيلك، وأأّما اإ

ل الوقت املتعل ق بعَد فرتٍة ليست قصرية. فاإن اكنت الأسابيع الس بعة )أأي التسعة وأأربعون س نة( تشري اإ

عادة بناء املدينة، فهذا ببساطة مل حيدث خالل التسعة وأأربعني س نة من العودة عام  ن  .ق.م. 538ابإ اثنيًا، اإ

ل العام   538س نة( بدءًا من  483التسعة وس تني أأس بوعًا )أأي مجموعة  ق.م.، وهو   54-55ق.م. تُوصلنا اإ

أأما الاقرتاح الثاين، أأي كونه املرسوم  اترخي ل يتناسب مع أأي ُمرَّشر لأن يكون "املس يح" أأو "املمسوح".

ن الصعوابت واملشألك ق.م.، فهو معقول وحممتل أأكرث، ولكنّه ل خيلو م 457/ 458املعطى لعزرا عام 

يوم( من  365.25س نة، ابفرتاض الس نة الشمس ية ذات الـ  483أأيضًا. ففرتة تسعة وس تني أأس بوعًا )أأي 

ل العام  ، وهو اترخي يعتقد البعض أأّن يسوع بدأأ خدمته العلنية فيه )عىل  م. 27/ 26هذا التارخي س تقود اإ

كر يف 1ط تعارض هذا الاقرتاح: )م.(. ولكّن مثّة نقا 30افرتاض أأن موت يسوع حصل عام  ( ليس من ذه

عادة بناء املدينة، فاحلديث لكه متعلق بعودة مزيٍد من  مقطع عزرا املتضمن هذا املرسوم أأي حديٍث عن اإ

ل  ل أأّن خدمة يسوع العلنية 2الأرض و"تزيني" الهيلك. )الهيود اإ ( تشري ادلراسات التأأرخيية الأكرث حداثة اإ

رمبا يكون الاقرتاح الثالث، اذلي هو التفويض اذلي  27م. 33أأّن صلبه حصل عام ق.م.، و  29بدأأت عام 

(  1الرئيس ية يه: ) ق.م.، هو الاقرتاح الأفضل. نقاط قّوة هذا الرأأي 444أأعطاه أأرحتشس تا لنحميا عام 

ل أأرحتشس تا اذلهاب لإعادة بناء املدينة )حنميا  : 4 ( يشري سفر حنميا )وعزرا2(؛ ) 8-5:  2طلب حنميا اإ

عادة بناء املدينة حصلت يف ظروف صعبة )لحظ ما يُقال يف هناية دانيال 7-23 ل أأن اإ (. يُنتقَد  25: 9( اإ

 أأس بوعًا بناءًا عىل الس نوات القمرية )أأو النبوية(، هذا الرأأي يف بعض الأحيان لأنه حيسب التسعة وس تني

وبناًء عىل هذه الطريقة، فاإن التسعة  28يومًا، وليس بناًء عىل الس نوات الشمس ية. 360اليت تتكّون من 

ل  444وس تني أأس بوعًا متثّهل الفرتة ما بني   م. )س تأأيت التفاصيل لحقًا(.   33ق.م. اإ

 
27 H. Hoehner, "Chronological Aspects of the Life of Christ: Part II: The Commencement of 

Christ's Ministry," Bibliotheca Sacra 131 (Jan-Mar 1974): 41-54 انظر .Jack Finegan, Handbook of 

Biblical Chronology, rev. ed. (Hendricksen Publishers, 1998), 329-69. 
دمي اكنت تتبع ( العديد من البالد يف الق1يومًا( هنا: ) 360مثّة عدة أأس باب ميكن تقدميها لتّباع فهم الس نوات النبوية )املكّونة من  28

رفة من   ,P. Van Der Meer(، مع أأسلوب للتعويض عن الأاّيم الناقصة )انظر 30×  12ًا )يوم 360نظام الس نة القمرية املؤل

Chronology of Ancient Western Aisa and Egypt [Leiden: Brill, 1963])( يس تخدم دانيال وسفر الرؤاي 2؛ )

-24: 7يومًا يف ضوء دانيال  360ملؤلفة من والس نة ا 27: 9يومًا، ويبدو أأّن مثّة عالقة بني دانيال  360الس نوات النبوية املؤلفة من 

رف من ثالثني يومًا يف سفر التكوين )تكوين 3؛ )5: 13؛ و14، 6: 12؛ 3-2: 11؛ رؤاي 25 ؛ 11: 7( كام يُس تخَدم الشهر املؤل

يقة أأن التقومي فاإن اذلين ينادون ابلس نة النبوية علهيم أأن ينتهبوا حلق  (. ومن انحية أأخرى،3: 8؛ 24: 7؛ قارن مع تكوين 4: 8

الس نوي الهيودي اكن مرتبطًا ابملوامس وبطرٍق لتعديل الس نوات النبوية لتتوافق مع الس نوات الشمس ية )انظر أأسفار امللوك والأخبار، 

 (. حيث يس تخدم ُكّتاب العهد القدمي يف هذه الأسفار نظام الس نوات الشمس ية
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البس تاين )اليت تتوافق مع  -. يبدو أأن ترمجة فاندايك املس يح الرئيسديد  املسأأةل املهّمة الثانية يه حت 

ل الرب يسوع اNASBترمجة  شارة اإ ملس يح. اللكمة "املس يح" ترمجة لللكمة العربية الشبهية  ( ترى هذه اإ

ش يرح"، اليت تعين "املمسوح". يف العهد القدمي، اكن الكهنة وامللوك يُمَسحون يف وقت بد ء معلهم ابلعربية "مه

يف مناصمب اجلديدة، ولكّن اللقب "مس يح" )اذلي يرُتَجم يف الإجنلزيية من اللكمة اليواننية "خريس توس"(  

ل َمن هو متوقرع جميئه تمتاميً للوعد املقطوع دلاود، ابنًا سريث عرشًا صار  شارة بشلٍك خاّص اإ يُس تخَدم لالإ

يعمتد حتديد هوية "املس يح" يف هذه الآية عىل أأمرين: (. 16-12: 7مصوئيل 2أأبداًي ومملكًة أأبديًّة )انظر 

صدار املرسوم وحّت ( التأأكّد من الفرت 2( التفسري والتأأرخي الصحيحني للمرسوم، )1) ة الزمنية من وقت اإ

وصول "املس يح" )املمسوح(. وفامي خيتّص ابلأمر الثاين هنا، يرى بعض العلامء أأنّه ينبغي احلفاظ عىل 

ن اكن هذا  29النص العربي اليت متزّي الأسابيع الس بعة عن الأسابيع الثنني وس تني. عالمات الرتقمي يف اإ

نّه  صدار املرسوم حصيحًا، فاإن النّّص س يقول اإ مضت س بعة أأسابيع )أأي تسع وأأربعون س نة( من وقت اإ

دي وحّت املمسوح )وابلتايل ل ميكن أأن يكون هذا املمسوح هو يسوع املس يح اذلي أأىت يف القرن امليال

ل حقيقة أأن عالمات الرتقمي اليت يف النّص العربي ليست جزءًا من النص الأصيل،  الأول(. وينبغي الانتباه اإ

ا أأضيفت لحقًا يف فرتة ما بعد امليالد عىل يده ُكتّاب ونُّساخ هيود يُدعون املاسوريني. ول ميكن قبول ولكهنّ 

وهكذا، فاإن القراءة املناس بة س تكون: "س بعون أأس بوعًا   30عالمات الرتقمي دامئًا، بل وينبغي أأحيااًن رفضها.

ص  483واثنان وس تون أأس بوعًا" )فيكون مجموع الس نوات  ليه يف س نة( من اإ دار الأمر/ املرسوم املُشار اإ

وحّت املس يح. وابلعامتد عىل الاس تنتاج بأأن املرسوم املقصود هو مرسوم أأرحتشس تا املمنوح  25الآية  

نه ل بد أأن "املس يح" خشصية ظهرت يف القرن امليالدي الأول، واملُرَّشر املناسب ق.م. 444لنحميا عام  ، فاإ

 يسوع.  الوحيد لهذه الشخصية هو املس يا

رفة من Harold Hoehnerوهارودل هونر )   360(، اذلي يعتقد ابلس نوات النبوية/ القمرية املؤل

نبّوة  25: 9دانيال  31م.  33وحّت نيسان ق.م  444س نة متتد من شهر نيسان  483يومًا، أأظهر أأن الـ

ل أأن يكون الرب يسوع املس يح!   مدهشة بشأأن جميء املس يا، اذلي ل ميكن اإ

 
 Thomasكّن بعض الإجنيليني دافعوا عنه مؤخراً. )انظر مثاًل هذا موقف اعتيادي يُرى عند العلامء النقدينّي، ول 29

McComiskey, "The Seventy Weeks of Daniel Against the Background of Ancient Near Eastern 

Literature," Westminster Journal 47 [1985]: 18-45 ). 
مة الرتقمي العربية، اليت تُدعى "أأتناح"، غري منطقية يف النص هنا، حيث تفصل بني اللكمة "س بع" واللكمتني "اثنني وس تني". عال 30

آخر للفصل بني "الس بعة" و"الثنني والس تني". ولكّن هذا Collins, 355يؤيّد كوليزن ) ( ورودها عىل أأساس أأنّه ليس من أأساٍس أ

عادة بناء املدينة بعد يشري ليس حصيحًا، لأّن النّص  ل وقت اإ عادة بناء املدينة، والراحج هو أأن تعود "الأسابيع" الس بعة اإ ل اإ  بوضوح اإ

أأنشطة وأأعامل حنميا. وبعد هذا، س يأأيت اثنان وس تون "أأس بوعًا" من وقت اكامتل املدينة وحّت املس يا. فلو اكن العددان مفصولني 

عادة بناهئا، ويه مدة طويةل جداً.  434"أأس بوعًا ) 62نكون أأمام  حبيث ابلأتناح، فس تكون دلينا مجةل غريبة،  س نة( لتجديد املدينة واإ

ل أأن ترمجة ثيودوشن اليواننية ل تضع فاصاًل ما بني العددين.   وأأوّد هنا أأيضًا أأن أأشري اإ
31 eeks and ty WH. Hoehner, "Chronological Aspects of the Life of Christ; Part VI: Daniel's Seven

New Testament Chronology," Bibliotheca Sacra 132 (Jan-Mar 1975): 47-65 فاإن 25: 9. حبسب دانيال ،

رفة من  483"أأس بوع" س نوات، أأي بعد  69املس يح س يأأيت بعد  ّن س يكون دلينا  360س نة. فاإن اكنت الس نة مؤل  X 360يومًا، فاإ
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ليه يف دانيال ون   هو املرسوم اذلي أأعطاه أأرحتشس تا  25: 9س تنتج من هذا، أأن الأمر املشار اإ

عادة بناهئا س نة(، ُأعيد بناء امل 49ق.م. يف غضون س بع أأسابيع )أأي  444لنحميا عام  دينة، مع أأّن معل اإ

، أأىت الرب يسوع حصل يف ظروٍف اتّسمت ابلضيق، كام يُظههر سفر حنميا. ولكن بعد اثنني وس تني أأس بوعاً 

ل الأّمة عام   م.، واكن ينبغي أأن يُقبَل بصفته مس يّاها.  33اإ

-13: 7و 44: 2ذكل دانيال . يف ضوء ما ُأعلهن سابقًا يف العهد القدمي عن املس يا )مبا يف 26: 9 

(، ميكن للقارئ أأن يظن أأّن جميئه س يكون مصحواًب بتأأسيس ملكوته اجمليد عىل الأرض، اذلي فيه 14

يحمك ملاكً عىل اللك. ولكْن اكنت دلى الرب خطة خمتلفة وتوقيت خمتلف للأحداث. فاململكة س تأأيت يف س  

مع انهتاء اجلزء الثاين من املّدة، أأي الثنني وس تني  أأولً  يُقَطع( سوف  املمسوح الهناية، ولكّن "املس يح" ) 

ل املوت العنيف اذلي س ميوته نر تمتمي هذا القطع  32. أأس بوعًا. ويشري هذا "القطع" للمس يح اإ وهكذا، فاإ

نّه  33س يكون صلب الرب يسوع املس يح عام  . ليس النّص واحضًا بشأأن ما ليس هلم. ونتيجة لهذا، يُقال اإ

ليه، ولكنّ  ليه يف دانيال  يشري اإ ، أأي 14-13: 7التفسري الأكرث منطقيًة يتعلّق بـ"ابن الإنسان" املُشار اإ

لن ينهتيا أأبدًا. ويف الهناية، سيتحقرق وعد امللكوت هذا، ولكن فور اكامتل ملكوته وسلطانه الأبديني الذلين 

ل ملا متكّن من معل بعض الأمو  ل السامء الثنني وس تني "أأس بوعًا" حني "س ُيقَطع"، واإ ر، مثل صعوده اإ

ده، وملا اكن رأأسًا للكنيسة.   للجلوس عن ميني الآب ومتجُّ

 احملزن واملؤمل اذلي س يقع عىل الأّمة الهيودية اليت صلبت  حديهثا لتصف املصري 26تُمكهل الآية   

آٍت خيرهب املدينَة والقدَس املس يا:  املقصود هنا  ، ل ميكن أأن يكون9. يف ضوء س ياق دانيال وشعُب رئيٍس أ

ل  ن اكن هذا س يتبع الثنني وس تنّي أأس بوعًا وموت املس يح، فال بّد أأنّه يشري اإ ل أأورشلمي والهيلك. ولكن اإ اإ

م.، وخالل فرتة احلمك  66أأورشلمي يف القرن امليالدي الأول. هذا الالكم متوافق متامًا مع التارخي. ففي عام 

د هيود فلسطني عىل  الإمرباطورية الرومانية، فأأرسل نريون واحدًا من قادته، ويُدعى املُضطرب لنريون، مترر

م.(، مما دفع  68ائيًا، انتحر نريون )عام فيسبس يان، لإخامد الثورة. ولكن قبل أأن حُيَسم النرَّص هن

ل روما ليكون الإمرباطور الروماين اجلديد. ونتيجة لهذا، تسملر تيطس، ابُن فيسبس يان،   فيسبس يان للعودة اإ

م.، سقطت أأورشلمي، وُسّوهي هيلك هريودس ابلأرض  70أأيلول/ سبمترب،  26ادة امحلةل يف هيوذا. ويف قي

(. وتُظههر ادلراسة اجليّدة للثورة الهيودية يف هذه 24-20: 21؛ لوقا 2: 24يح )مّّت تمتاميً لنبوة يسوع املس  

ل الهناية  أأىت عىل الأّمة عظاميً  دماراً )طوفان(، وأأن   غامرةالفرتة أأن هناية أأورشلمي أأتت مثل  ل هناية  اإ )أأي اإ

 احلرب(. 

 
ننا حنتاج أأن نقسم هذا العدد عىل ل هذيومًا حّت املس يا. ولتحوي 173880=  483 ل س نواٍت مشس ية، فاإ يومًا  365.242ا العدد اإ

ل ما مجموعه  ن هذا يفيض اإ ل  25س نة مشس ية و 476للس نة الشمس ية. وحبسب هونر، فاإ ضافة هذا الرمق اإ آذار/ مارس،  5يومًا. ابإ أ

ل حنميا  444 ل 1: 2ق.م. )ارجع اإ آذار/ مارس،  30(، نصل اإ ل أأن تبه م. ]ان  33أ ل   1ق.م. يه نفسها  1اإ م.[. ومع أأنّه أأشري اإ

ّن جوهر معاجلته حصيح، وفعاًل مّرت  ذ رباّم ل نس تطيع أأن نكون هبذه ادّلقّة(، فاإ س نة مشس ية   476بعض الأخطاء يف توارخي هونر )اإ

بريل  بريل  444من نيسان/ اإ ل نيسان/ اإ  م.  33ق.م. اإ
ل تُس تخَدم اللكمة العربية املرتمجة  32 ل معل عهٍد مبين عىل موت حيواٍن ذبيحي )تكوين اإ : 15"قطع" )اكَرت( يف مواقع أأخرى اإ

ل عقاب املوت )لويني 18، 10 ل موٍت عنيف وغري 20: 8(. تُس تخَدم اللكمة نفسها يف الإشارة اإ (، وتُس تخَدم دامئًا يف الإشارة اإ

شعياء   (. 8: 53طبيعّي )انظر اإ
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ر أأ   نّه س يدّمه شعب  م.:   70ورشلمي والهيلك عام وأأخريًا، علينا أأن نالحظ جيدًا َمن اذلي يُقال اإ

آٍت  ل اجلنود الرومان اذلين اكنوا بقيادة تيطس. اللكمة العربية املرُتمجة هنا  رئيس أ . تشري اللكمة "شعب" اإ

ل "رئيس"  (. هذا تعبري عاّم 25يه "انغيد" )ويه اللكمة نفسها املُس تخدمة يف وصف املس يا يف الآية اإ

(. ولكّن هذا احلامك ليس القائد الروماين يف وقت الثورة NIV يف ترمجة )كام  حامكجدًا، ومعناه ببساطة هو 

قد س بق  7لأن دانيال الهيودية، بل هو حامك س يأأيت. وهكذا، فاإن هذا الرئيس هو ضد املس يح املس تقبيل، 

 لأمر. توحّضه هذا ا 27فأأعلن أأن ضّد املس يح س يخرج من احليوان الرابع، أأي الإمرباطورية الرومانية. والآية 

آخر س بع س نوات 27: 9  . تتعلرق الآية الأخرية يف هذا الأحصاح ابلأس بوع الس بعني والأخري، أأي أ

ث عهنا هذه النبوة. وينبغي هنا معاجلة مسأأ  ( وهل 2( َمن اذلي يثبّهت العهد، )1لتنَي همّمتني: )تتحدر

رتض العلامء النقديّون )خمطئني( أأن الأس بوع الس بعون يتبع الأسابيع التسعة والس تني السابقة مبارَشة؟ يف

بيفانوس حوايل عام  ق.م. ولكْن واحض أأن نظريهتم  170/  171اذلي يثبّهت هذا العهد هو أأنطيوخوس الرابع اإ

ولكّن بعض العلامء  33( مل حيصل يف ذكل الوقت.26مار أأورشلمي والهيلك )حسب الآية خمطئة، لأن د

و املس يا يسوع. ولكّن هذا التفسري أأيضًا ل ميكن أأن يكون حصيحًا. احملافظني اقرتحوا أأن َمن يثبّت العهد ه

نّه   ل "يثبّهت" هو يف ضوء . أأفضل فهم لضمري فاعل الفعيثبّهت عهدًا مع كثريين يف أأس بوعٍ واحدفالنص يقول اإ

آٍت" يف الآية  . وهذا يعين أأّن اذلي يبادر يف معل العهد هو ضد 26أأقرب صاحب ممكن هل، وهو "رئيس أ

ره واحٌض   34س يح، اذلي س يخرج ممّا اكن يف السابق الإمرباطوريّة الرومانيّة.امل  ن ن اكن هذا حصيحًا، فاإ ولكْن اإ

ميكن أأن يتبع( الأسابيع التسعة والس تني الأول مبارشة  أأن "الأس بوع" الس بعني والأخري ل يتبع )ول

أأن تأأيت بعد لك تفاصيل  27اث الآية  )اعرتض البعض عىل هذا التفسري لهذا الّسبب ابذلات(. فينبغي لأحد

ّن العهد يُثبرت بعد دمار أأورشلمي عام 26الآية   م. فاإن أأوصلتنا "الأسابيع" التسعة والس تون   70، وابلتايل فاإ

ل و   70م.، وتثبيت العهد اذلي ميثّهل الأس بوع الس بعني يأأيت بعد أأحداث العام  33قت صلب املس يا عام اإ

نّه ل بد أأّن هناك جفوة زمنية قبل الأس بوع الس بعني. وكون هذه الفجوة متتّد حّّت اجمليء الثاين للمس يا  م.، فاإ

لهيا يف الآية  ، واليت مل يتحقرق بعضها يف اجمليء الأول  24يسوع أأمٌر منطقي يف ضوء الأهداف الس تة املُشار اإ

ب" )رجسة اخلراب( اذلي  ليسوع املس يح )مثل "خمت الرؤاي والنبوة"(. وعالوة عىل ذكل، فاإن "رجس اخملرر 

ليه )انظر دانيال  (، أأمٌر يعتربه يسوع املس يح حداًث مس تقبليًا مرتبطًا 11: 12واحٌض أأن هذه الآية تشري اإ

 (.  15: 24مبجيئه الثاين )مّّت 

ل   )يف العربية "برييت"( أأن تعين عهدًا كتابيًا، أأو )مبعىن أأكرث معوميًّة(  عهدميكن لللكمة املرُتمجة اإ

ان النّص بطبيعة هذا العهد ابلضبط، ولكْن واحٌض أأّن ضد املس يح يُكره أأو جُيربه حتا لفًا أأو اتفاقيّة. ل خُيربه

 
ل "خُيرهب" )يف العربية "َّشت"(  ( ,357Collinsحياول كوليزن ) 33 ظهار أأنّه ميكن لللكمة العربية املرتمجة اإ اخلروج من هذه الورطة ابإ

ل "فسد" أأو "جّنس"، فيكون املقصود هو أأن أأنطيوخوس "أأفسد وجّنس" أأورشلمي وكهنوّتا يف ذكل  26: 9يف دانيال  أأن ترُتَجم اإ

نّه ل يعين "أأفسد، تُظههالوقت. ولكن دراسة اللكمة "َّشت" دراسة جيّدة  ر أأنّه حني يكون لهذا الفعل مفعول به واحض يف امجلةل، فاإ

جّنس" بل "أأخرب، دّمر". وواحض أأّن لهذا الفعل مفعول به واحض يف هذه امجلةل، وهو املدينة والقدس. وذلا، فاإن الرتمجة "أأخرب،  

 دّمر" يه الرتمجة املناس بة هنا. 
ليس هو التفسري اذلي يقبهل العلامء قبل الألفيني فقط، بل وكثريون من العلامء الالأألفيون أأيضًا سري جيدر أأن نالحظ أأّن هذا التف  34

 [(. H. S. Leopold[ وهـ. س. لوبودل ]C. F. Keil)ومن أأمثلهتم س. ف. كيل ]
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رسائيل )الـ و أأن ضد املس يح ( عىل ادلخول يف عهد معه. مثة رشح بديل ه27املذكورين يف الآية  كثريين اإ

رسائيل )عىل الأقل م نفسه بكونه املس يا )اكذاًب( فيخدع اإ ل  يقّده يف البداية( بفرض العهد املوسوي )وأأان أأفّضه

ل أأن   ل اذّلبيحة  هذا الرأأي(. وعىل مجيع الأحوال، يس متّر ضد املس يح يف معهل حّّت يصل يف الهناية اإ يُبطه

، أأي بعد مرور ثالث س نوات ونصف من بدء العهد/ يف منتصف الس نوات الس بع الأخرية والتقدمة

ل أأن هيالًك التحالف )لحظ أأن النّّص ل يق ل حتالفه مع الهيود(. وهكذا، تشري هذه الآية اإ نّه يبطه ول اإ

بطال اذّلبيحة هذا يقابهل فظائع  هيوداًي من نوعٍ ما س يكون قامئًا وتمّت فيه اخلدمة يف ذكل الوقت. واحٌض أأن اإ

نسان اخلطية ... املق4- 3: 2تسالونيك 2الرهيبة والبشعة املوصوفة يف ضد املس يح  اوم واملرتفع عىل : "... اإ

هل." الراحج أأن هذا يرتبط  نّه جيلس يف هيلك هللا اكإهل مظههرًا نفسه أأنّه اإ لهًا أأو معبودًا، حّّت اإ لّك ما يُدعى اإ

شّك يف أأن العبارة "جيلس يف هيلك )ليس من  15: 24بـ"رجسة اخلراب" اليت أأنبأأ يسوع هبا يف مّّت 

ل معل جتديفي ل يليق معهل يف ل كون هذا احلدث ميثّهل بداية  هللا" تشري اإ الهيلك(. وقد نبّه يسوع اإ

(، وأأنّه ينبغي لذلين يسمعون الكمه أأن هيربوا اتركني الهيودية عند حصول 21: 24الضيقة العظمية )مّّت 

الث س نوات ونصف يُسَمح هل فهيا بأأن يبّث الّرعب يف ساكن الأرض  هذا. وحينئٍذ س يكون لضّد املس يح ث

(، وهو ما يتوافق بشلٍك اتّم مع النصف الثاين 25: 7؛ دانيال 5: 13غري املؤمن يعبده )رؤاي وجيعل العامل 

انظر  ) املُخّرهب. مّث تمكهل هذه الآية حديهثا فتصف ضّد املس يح بأأنّه 27: 9من "الأس بوع" الأخري يف دانيال 

 "َمن يس تطيع أأن حياربه؟"(.  - 4: 13رؤاي 

نّه سيُسَمح لضدّ   ر، بأأن حيمك وحيارب ومع هذا، فاإ )الهناية حّّت يمّت  املس يح، اذلي س يخّرهب ويدّمه

رة(  ،  21-19: 19ورؤاي  12- 8: 2تسالونيك 2. يف ضوء مقاطع مثل ويَُصب املقيض عىل املُخّرهباملُقرر

يقاف ضّد املس يح بتدخُّل املس يح نفسه يف جميئه الثاين. هذا هو الأمر "املقيض" والهناية "امل  قضية" سيمّت اإ

 (!  26: 7)انظر دانيال 

 

رتة زمنية. وعالوًة عىل هذا، فاإن سهل الفهم، ولكّن امجليع يتفّفون عىل أأن هذه الآايت تشمل حساب ف اً ليس هذا مقطع

ء امجليع تقريبًا يتّفقون عىل أأن الس بعني أأس بوعًا متثّهل فرتٍة زمنية طويةل من الزمن، حبيث يتّفق العلامء الإجنيليون والعلام

هّنا متثل  ّن س نة. ومع هذا، فاإ  490 هُ س نوات، أأي ما مجموعُ  7×  70النقديّون عىل أأن هذه أأسابيع س نني، وابلتايل فاإ

مئة وتسعني س نة تبدأأ  (. مفع أأن الأربع terminius a quo -بشأأن وقت بدء هذه الفرتة )نقطة البداية  اً اختالف هناك

ّن مثّة خالفًا  25البس تاين( يُذَكر يف الآية  -"، كام ترد يف ترمجة فاندايك "مرسوم" ُمعنير )حرفيًا "لكمة" أأو "أأمر بـ ، فاإ

  483سابيع التسعة والس تون الأول، أأي الـ ة اليت صدر فهيا هذا املرسوم. الأ د والس نكبريًا حول أأي مرسوم هو املقصو 

ل جميء خشٍص يُذَكر يف الآية   ل اإ ف ه25س نة، توصه يرح نَغيذ"، اليت  ذا الشخص بكونه . ويف النص العربي، يُعرر "َمش ه

ل "املس يح الرئيس"، فامي ترُتَجم -ترُتمج يف ترمجة فاندايك  ل "الرئيس اذلي مسحته" يف الرتمجة العربية   البس تاين اإ اإ

ل "املمسوح احلامك" يف ترمجة  ل "املمسوح، رئيس" يف ترمجة NIVاملُشرتكة، واإ  . NET Bible، واإ
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 15السؤال  

ليه يف دانيال   490الـ تبدأأ   . حبسب التفسري، ما املرسوم أأو الأمر اذلي25: 9س نة بـ"أأمٍر" أأو "مرسوٍم" ُمعنَي يُشار اإ

ح كونه املقصود هنا؟   يُرجر

 ق.م.  586مرسوم نبوخذنَّصر يف وقت تدمري أأورشلمي عام  .أأ 

 ( 4-1: 1ق.م. )عزرا  538مرسوم كورش مكل الفرس حوايل العام  .ب

 ق.م.  538ريوس املادي حوايل العام مرسوم أأصدره دا .ج

 (  26-11: 7ق.م. )عزرا  458مرسوم أأصدره أأرحتشس تا مكل الفرس حوايل العام  .د

 (  2- 1ق.م. )حنميا  444مرسوم أأصدره أأرحتشس تا مكل الفرس حوايل العام  .ه

 

ل دانيال  ل ثالث مراح 490مجمل مّدة الـ ، ميكنك أأن ترى أأن 27-24: 9ابلنظر اإ م اإ  ل:س نة ُمقسر

 س نة(  49أأسابيع ) 7 (1)

 س نة(  434أأس بوعًا ) 62 (2)

 س نوات(   7أأس بوع واحد ) (3)

د يف دانيال عادًة ما تُفَهم الفرتة الأول بأأهنّ  عادة بناء أأورشلمي، حيث أأّن هذا ما يُذَكر بشلٍك حمدر . 25: 9ا الوقت حّّت اإ

ل "السوق واخلليج" يف الآية  عادة بناء أأ 25لحظ الإشارة اإ س نة   434لمي وحّت املس يح هناك ورش. وبعد اكامتل اإ

 أأخرى. 

 

   16السؤال  

لهيا يف  444من بني احلجج التالية عىل كون العام  ق.م. هو س نة صدور املرسوم، أأي من هذه احلجج ل يُشار اإ

 التفسري. 

عادة بناء امل8- 5: 2يف حنميا  .أأ  ل أأرض هيوذا من أأجل اإ دًا وهو العودة اإ  ة. دين ، اكن طلب حنميا من املكل ُمحدر

رسائيل يف حنميا  .ب  . 9شديدة الش به بصالة دانيال لأجل الأمة يف دانيال  1صالة حنميا لأجل أأّمة اإ

ّ 23-7: 4بقراءة سفر حنميا وعزرا  .ج يف وقت ضيق أأو "ضيق الأزمنة"، كام يشري أأورشلمي  ه ُأعيد بناء، واحٌض أأن

 .  25: 9دانيال 

  69م.، هناك  33.( وحّت موت املس يح عام ق.م 444من وقت سامح أأرحتشس تا لنحميا ابلعودة )عام  .د

 س نة(.  383أأس بوَع س نوات )أأي 

عادة بناء أأورشلمي يف الأسابيع الس بعة الأول ) .ه  س نة(.   49اكمتلت اإ
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يرح" ترد اثنيًة يف دانيال  ل "املس يا" أأو "املس يح"، كام يف الآية 26: 9اللكمة "َمش ه ذ نتذكرر أأن  . 25، وينبغي ترمجهتا اإ واإ

ل ثالث مراحل، توحّضه الآيتان أأن املس يح س يأأيت بعد املرحةل الثانية، ذات الثين وس تني أأس   س بعني مة اإ بوع النبوة ُمقسر

يرح" هو  آابء الكنيسة مجمعني معليًا عىل التفسري بأأن "َمش ه أأس بوعًا. خالل امخلس مئة س نة من اترخي الكنيسة، اكن أ

نّه حني أأىت، مل  35املس يح يسوع. امللك الواجب من الشعب الهيودي. فقد رفض قادة  الابلس تقب حيظَومع هذا، فاإ

ل الشعب ادلينيون فكرة كونه املس يا/ املس يح، ووضعوا ضغوطًا عىل الوايل الروماين بيالطس  أأن يصلبه. وحّّت دلفعه اإ

"يُقَطع" حني يأأيت، وهو  سوفأأنبأأ بأأن املس يح  26: 9لنبّوة من نبّوات العهد القدمي، لأّن دانيال  هذا العمل اكن تمتاميً 

ل معل عهٍد بقتل ذبيحة حيوانية )تكوين  م يف بعض الأحيان يف العهد القدمي يف الإشارة اإ ،  10: 15ُمصطلح اس ُتخده

نسان )خروج 18 ماتة اإ  (. 18: 11ملوك 1؛ 15: 12(، ويف حاةل أأخرى ابإ

 17السؤال  

ل "يُقَطع" يف دانيال  ماتة خشٍص ما. م يُس تخدَ  26: 9التعبري املرُتمج اإ صواب أأم يف بعض الأحيان يف العهد القدمي مبعىن اإ

  خطأأ؟
 

ماتة املس يح/ املس يا. وحبسب الس ياق  26: 9يمكهل دانيال  ل بعض الأحداث املهمة اليت حتدث بعد اإ حديثه ابلنظر اإ

ل دمار 24)لحظ قوهل "شعبك ومدينتك" يف الآية   70 عىل يد الرومان عام أأورشلمي(، يُذَكر دمار املدينة اكإشارة اإ

ر الرومان "القدس" )الهيلك الهيودي(. اكن هذا مصري  عاشه الهيود، ولكّن  اً ومريع اً فظيع اً م. ويف تدمري أأورشلمي، دمر

من دينونة هللا للأمة بسبب  (. اكن هذا جزءاً 24-20: 21؛ لوقا 2: 24الرب يسوع أأنبأأ حبصول هذا قبل صلبه )مّّت 

 املس يح/ املس يا.  بوصفه رفضهم ليسوع

 18السؤال  

ل يف اجلدول التايل اخلاّص بدانيال  ما بني العنَّص املذكور يف العمود الأمين وهويته الصحيحة أأو معناه  26: 9صه

 الصحيح يف العمود الأيّس. 

انت دانيال   الهوية الصحيحة أأو املعىن الصحيح 26: 9عناّص ومكّوه

 الشعب الهيوديأأورشلمي و  "بعد اثنني وس تني أأس بوعًا" 

 اجليوش الرومانية بقيادة تيطس "املس يح" 

يرح(   "يُقَطع"  املس يا )َمش ه

 ضد املس يح املس تقبيل "ليس هل"

ل املرحةل الثانية مضن نبوة الس بعني أأس بوعًا  خراب "املدينة والقدس"  شارة اإ  اإ

 القتل/ الإماتة "الشعب" اذلي خُيرهب

 مل اململكة اليت ُوعهد هبا لبن الإنسان لن يمت امتالك اك "الرئيس الآيت"

 
آابء الكنيسة الأول دلانيال  35 " ,Is Daniel's J. Paul Tanner، انظر 27-24: 9لالّطالع عىل دراسة حريصة حول فهم أ

Seventy-Weeks Prophecy Messianic? Part 1." Bibliotheca Sacra 166:662 (Apr-Jun 2009):181-200. 
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ابملرحةل الثالثة والأخرية من نبوة الأسابيع الس بعني. وانسجامًا مع معىن اللكمة "أأس بوع" يف الآايت  27: 9يتعلرق دانيال 

السابقة، يكون "الأس بوع" مدة س بع س نوات. وهكذا، فاإن وسط هذا الأس بوع يعين بعد مرور ثالث س نوات ونصف. 

ل اذلبيحة وتقدمة احلنطة. يف ل" مضري  ذكل الوقت، يبّطه ذكر التفسري أأن بعض العلامء يؤمنون أأن فاعل الفعل "يبّطه

ل الرب يسوع املس يح. وهكذا،  نّه يشري اإ العهد اجلديد  -حبسب هذه النظرية، يسوع املس يا سوف "يثبّت عهدًا" فاإ

ل خدمة يسوع الأرضية يف جم كام يرى هؤلء العلامء أأن الثالث س  اذلي معهل بدمه.  يئه الأول، نوات ونصف تشري اإ

ل هناية نظام اذلابحئ بفعل موته عىل الّصليب.  شارة اإ بطال اذلبيحة اإ  واإ

ن فاعل دانيال  هو املس يا يسوع( ل تصمد أأمام الفحص ادلقيق. فاإن اكن "العهد"  27: 9لكن هذه النظرية )القائةل اإ

ن يسوع معل هذا اذلي يتلكّم عنه هو العهد اجلدي مدة س بع  يالعهد مع الشعب الهيودد، مفا الهدف من قوهل اإ

نّه معل عهدًا بعد ثالث س نوات ونصف،  مدة أأس بوع واحد  العهدأأنّه معل  بلس نوات؟ لحظ أأن نّص الآية ل يقول اإ

 )اذلي يشلّكه س بع س نوات(.  

يريناوس وهيبليس املس يا يسوع بل ضد املس   27: 9أأوحض التفسري أأن فاعل دانيال  وليتس  يح املس تقبيل. وقد اعتنق اإ

ه. )وابملناس بة، هيبوليتس هو أأّول من كتب تفسري لسفر دانيال حسب ما تتوفرر يف الكنيسة الأول هذا املوقف وعلاّم

الث  ساكن العامل عىل عبادته خالل فرتة الث أأنّه هللا يف حماوةٍل منه لإجبار دلينا من واثئق.( سوف يّدعي ضد املس يح

ّن دانيال 5-3: 13وع املس يح )انظر رؤاي س نوات ونصف اليت تس بق عودة الرب يس ؛ 27: 9(. ومع هذا، فاإ

نّه لن ينجح يف خطته الش يطانية هذه، لأنّه صدر احلمك بهنايته.   20: 19؛ رؤاي 8: 2تسالونيك 2  تقول اإ

 

ص   املُعطاة دلانيال: كيف يرتبط الأس بوع الس بعون ابلرؤاي التايل  الرمس التوضيحييلّخه
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 19السؤال  

مة دلمع فكرة كون فاعل دانيال  من بني ل أأحد الأس باب املُقدر هو ضد  27: 9الأس باب التالية، ما امجلةل اليت ل تشري اإ

 املس يح؟ 

 .  26أأقرب صاحب ممكن للضمري "هو" هو الرئيس الآيت املذكور يف الآية   .أأ 

ن يسوع العهد اجلديد بعد ثالث س نوات  .ب  يب. ونصف من اخلدمة العلنيا مبوته عىل الصل دشر

 ( مل تتحقرق يف القرن امليالدي الأول. 24: 9الأهداف الس تة للس بعني أأس بوعًا )دانيال  .ج

ليه يسوع بتعبري "رجسة اخلراب"، اذلي  .د ب"، وهذا هو ما أأشار اإ ل "عىل جناح الأرجاس ُمخرر تشري الآية اإ

نّه س يحصل يف وقت الضيقة املس تقب   لية.  قال اإ

 20السؤال  

ل بني لك عنَّص يف 27: 9ّص بدانيال يف اجلدول التايل اخلا  املقصود منه يف العمود الأيّس. الأمين و  العمود، صه

 املعىن الصحيح  27: 9العنَّص يف دانيال 

 (  24: 9الشعب الهيودي )تذكر "شعبك" يف دانيال  "أأس بوع واحد"  

ل" ولك امجلةل  ( 7القرن الصغري يف دانيال  ضد املس يح )= فاعل "يبّطه

 الس نوات الس بعة الأخرية يف النبّوة  "يثبت عهدًا"

لهًا.  "الكثريون" اذلين س ُيعمل معهم العهد يقاف أأنشطة الهيلك الاعتيادية حني يعلهن ضد املس يح نفسه اإ  سيمت اإ

 س نة بعد معل العهد 3.5مدة  "وسط الأس بوع"  

مة"  ل اذلبيحة والتقده  أأو فرض الرشيعة املوسوية   عاهدةمعل م "يبّطه

 

 21السؤال  

جتاوب مع الأمر التايل كتابًة يف دفرت احلياة. هل تؤمن أأنّه س يقوم خشٌص يُعَرف بكونه ضد املس يح يف هناية الأزمنة، وبأأنه 

ن اكن جوابك  س اميرس سلطًة عىل العامل خالل مدة الثالث س نوات ونصف اليت ستس بق اجمليء الثاين للمس يح؟ اإ

ن اكنت  جوابك بـ"نعم"، فاكتب ما تتوقرع أأن يكون هذا الشخص عليه، وما بـ"ل"، فاكتب أأس بابك ذلكل املوقف. واإ

س؟  جابتك عىل ما يعلّهمه الكتاب املُقدر  اذلي تعتقد أأنّه س يفعهل؟ حاول قدر املس تطاع أأن تعمتد يف اإ
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 العارش الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

 ذلي اكتشف دانيال منه أأن مدة الس يب س بعون س نة؟  ما املقطع الكتايب ا

   5-1: 25لويني  .أأ 

  21-20: 36أأخبار 2 .ب

   28- 15: 28تثنية  .ج

رميا  .د   12-8: 25اإ

 2السؤال  

 ملاذا حّدد الرب عدد س نوات الس يب بس بعني؟ 

ر جيدًا.  .أأ   العدد س بعون رمق مدور

رسائيل س بعون ش يخًا، وأأراد الرب حماس بة لّك واحٍد مهنم.  .ب  اكن يف اإ

رسائيل مل يعطهُحّدد عدد الس نو .ج  الأرض "راحهتا الس بتية" س بعني مّرة.  ن بس بعني لأن شعب اإ

 اختري العدد س بعون لأن الإمرباطورية البابلية اجلديدة اس متّرت مّدة س بعني س نة.  .د

 3السؤال  

ل الصالة اليت صاّلها يف دانيال داذلي دفع  ماذا اكن العامل الأسايس لك الإجاابت اخرت )؟ 19-3: 9انيال اإ

  الصحيحة(

آخرين س بقوه.  .أأ  ل هللا بأأل يعاقب اجليل احلايل عىل خطااي أ آابء الأمة عىل الس يب، وذلا ترضرع اإ  لم أ

رميا  .ب عرف أأن توبة الأمة اكنت مفتاح رّد ، 10-1: 30وتثنية  29لأّن دانيال اكن قد قرأأ مقاطع كتابية مثل اإ

ل نعمة هللا والعودة اإ   ل الأرض. الأمة اإ

رسائيل  .ج مع أأن الس بعني س نة اكنت قد شارفت عىل الانهتاء، فقد شعر دانيال بوصفه خشصًا أأمينًا يف شعب اإ

 أأن يشارك يف توبة الأّمة كلك. رضورة ب

 ا أأّن الصالة يه الرجاء الوحيد هلم. لأن كورش اكن قد انتَّص عىل الإمرباطورية البابلية، بد .د

 4السؤال  

وجوب أأن يسمع هللا ترضُّعاته فيعيد بناء أأورشلمي والهيلك. ماذا اكن هذان س ببني ل 19-17: 9يال ذكر دانيال يف دان 

 السببان؟  

 صالة حبرارة وحامس واكن ُمخلهصًا جدًا.  صىلر  لأّن دانيال .أأ 

 جمده اكن عىل احملك.  اكن رؤوفًا ورحاميً جدًا، ولأنر  لأن هللا .ب

رسائيل اكن شعب هللا، ولأهّنم .ج  اكنوا يس تحقّون فرصًة أأخرى.   لأن شعب اإ

 لأن البابليني مل يعودوا احلاّكَم، وقد مىض حّّت ذكل الوقت س بعون س نة.   .د

 5السؤال  

 صواب أأم خطأأ؟ س ين الس يب الس بعني يف اببل اكفية لإكامل خراب أأورشلمي.  اعترب هللا
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 6السؤال  

ل "أأسابيع"( يف دا  ؟ 24: 9نيال حبسب التفسري، ما معىن "ش بوعمي" )اليت ترُتمج اإ

 س نة(   490فرتة س بعني "س بع س نوات" ) .أأ 

 فرتة س بعني س نة   .ب

 يومًا( 490فرتة س بعني أأس بوعًا ) .ج

 فرتة س بعني يومًا  .د

 7السؤال  

. حبسب التفسري، ما 25: 9س نة )س بعون الس بع س نوات( بأأمٍر أأو مرسوٍم معنير يُذَكر يف دانيال  490بدأأت الـ

 عنه النّص الكتايب؟ املرسوم الأكرث احامتًل اذلي يتلكم 

 (  26-11: 7ق.م. )عزرا  458مرسوم أأرحتشس تا مكل فارس حوايل عام  .أأ 

 (  2- 1ق.م. )حنميا  444مكل فارس حوايل عام  مرسوم أأرحتشس تا .ب

 (  4-1: 1ق.م. )عزرا  538مرسوم كورش مكل فارس حوايل عام  .ج

 ق.م.  538مرسوم داريوس املادي حوايل عام  .د

 ق.م.  586تدمري أأورشلمي عام  مرسوم أأصدره نبوخذنَّصر وقت .ه

 8السؤال  

ّه  هو ذكل اذلي صدر عام  24: 9د كون مرسوم دانيال حبسب التفسري، من بني احلجج التالية، ما احلجة اليت ل تؤي

 ق.م.؟   444

دًا وهو العودة لإعادة بناء املدينة. اكن ، 8- 5: 2يف حنميا  .أأ   طلب حنميا من املكل حمدر

م.، مّرت تسعٌة  33ق.م.( وحّت موت املس يح عام  444شس تا لنحميا ابلعودة )وقت سامح املكل أأرحت  من .ب

 (.  س نة 483وس تون أأس بوعًا )أأي 

رسائيل يف حنميا  .ج  .  9شبهية جدًا بصالة دانيال لأجل الأمة يف دانيال  1صالة حنميا لأجل أأّمة اإ

زمنة ضيق" أأو "ضيق أأزمنة"، مثلام ، واحٌض أأنّه ُأعيد بناء أأورشلمي يف "أأ 23-7: 4من قراءة سفر حنميا وعزرا  .د

 . 25: 9يشري دانيال 

 9السؤال  

ل "يُقَطع" يف دانيال  آايت كتابية أأخرى يف العهد القدمي  26: 9التعبري العربي املرُتَجم اإ يُس تخَدم يف بعض الأحيان يف أ

 صواب أأم خطأأ؟ ص ما. مبعىن قتل خش

 10السؤال  

مة يف هذا ادلرس دلمع عن ضد املس يح هو أأن الأهداف الس تة   27: 9تفسري حديث دانيال  أأحد الأس باب املُقدر

 صواب أأم خطأأ؟ ( مل تتحقرق يف القرن امليالدي الأول. 24: 9للأسابيع الس بعني )دانيال 
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 الوحدة الثالثة امتحان  

 1السؤال  

نسان ّتدف  حقيقة أأنّه اكن للأسد يف دانيال جناحان انتُتهفا، ولكنه انتصب يف الهناية عىل قدميه وُأع طي قلب )عقل( اإ

ذلل هللا  ل عقهل ومُ لتصوير اإ  صواب أأم خطأأ؟ ه يف الهناية. لكُ لنبوخذنَّصر ورّده اإ

 2السؤال  

ن دّب دانيال   هو مادي وفارس؟  7أأي من احلجج التالية تدمع التفسري القائل اإ

 هو الشعار الوطين للامدينّي والفرس.  ّب اكن ادلّ  .أأ 

 حمك اببل اكن ماداًي. ، املكل اذلي 6حبسب دانيال  .ب

ر الكبش ذو القرنني يف دانيال  .ج  مادي وفارس ابعتبارهام قّوة واحدة.  8يصّوه

 مادي أأقوى مملكة يف العامل.  تق.م.، اكن 539يف وقت قهر اببل وفتحها عام  .د

 3السؤال  

س( أأن يفّّسه  لنقديّون )اذلين ينكرون ويحعىل عكس موقف العلامء الإجنيليني احملافظني، حياول العلامء ا  واالكتاب املُقدر

 صواب أأم خطأأ؟ (؟ الإمرباطورية الهيلينية)اليوانن ابعتباره  7احليوان الرابع يف دانيال 

 4السؤال  

من  س تواجه دينونة "هنر النار"، ولكّن "القرن الصغري" اذلي خيرج، احليواانت )املامكل( الثالثة الأول 7حبسب دانيال 

  صواب أأم خطأأ؟ ه هذه ادلينونة.  احليوان الرابع لن يواج

   5السؤال  

والأمم والألس نة." حبسب التفسري، اللكمة "تتعبرد" تعين أأّن  ب: "تتعبرد ]لبن الإنسان[ لكُّ الشعو 14: 7نقرأأ يف دانيال 

يعَبد من النّاس يف لك الأمم والبالد.    صواب أأم خطأأ؟ابن الإنسان س ُ

 6السؤال  

يأأيت الواحد  وليسوا حاكماً ن حاّكم مزتامنو 7العرشة يف دانيال ٌب ل يدمع فكرة أأن القرون من بني الأس باب التالية سب

 مهنم بعد الآخر. ما هذا السبب؟ 

ل أأّن هؤلء 24: 7حبسب دانيال  .أأ  ع( القرن الصغري ثالثة من القرون العرشة )مما يشري اإ ، س ُيذلُّ )أأو خُيضه

 سلسةٍل من عرشة قرون.  مضنامن(، وليس القرن الأخري ن يكونوا موجودين بشلٍك مزت القرون ينبغي أأ 

، هؤلء العرشة سوف "يأأخذون سلطاهنم مكلوٍك ساعة واحدة مع الوحش،" مما يشري 12: 17حبسب رؤاي  .ب

ّهفون حتالفًا مع الوحش.  ل أأن لك العرشة ملوك/ قرون س يؤل  اإ

ل أأن القرون العرش  19-13 يشري الس ياق والاجّتاه العامان لرؤاي .ج ة تكون عامةل ونشطة خالل الفرتة القصرية اإ

 اليت تُعَرف ابمس الضيقة العظمية. 

اس متّرت م.، أأتت عرشة مماكل متعاقبة  476يظههر التارخي أأنه بعد هزمية الإمرباطورية الرومانية واهنيارها عام  .د

سة يف أأورواب.   بصفهتا الإمرباطورية الرومانية املُقدر
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 7السؤال  

ل أأّن مثّة جفوة كبرية ما بني الظهور الأول حقيقة أأن سفر الر  ؤاي يربط ما بني القرون العرشة وفرتة الضيقة العظمية تشري اإ

ن العرشة والقرن الصغري )الوحش( موجودين عىل وللحيوان الرابع )روما القدمية( واملرحةل الالحقة هل حني س تكون القر 

  صواب أأم خطأأ؟ الأرض. 

 8السؤال  

ل أأنه س يكون دلى ضد املس يح سلطة مّدة "زمان وأأزمنة ونصف زمان." حبسب التفسري، كيف  25: 7يشري دانيال  اإ

 ينبغي فهم هذا التعبري؟ 

ل املدة اليت حمك فهيا أأنطيوخوس الرابع خالل الفرتة املاكبية.  .أأ   يشري هذا التعبري اإ

ل  .ب دة الطول، حبيث تشري اللكمة "زمان" اإ ل فرتة ُمحدر س نة، فيكون مجموع هذه الفرتة يشري هذا التعبري اإ

 ثالث س نوات ونصف. 

دة من الزمن.  .ج ل مّدة غري حمدر  يشري هذا التعبري اإ

ل فرتٍة طويةل من الزمن، ويُقَصد هبا عَّص الكنيسة اكماًل. يشري هذا ال  .د  تعبري اإ

 9السؤال  

وشان حني معل حتَت سلطة داريوس ( مأألوفًة جدًا دلانيال، لأنّه عاش يف ش8اكنت مدينة شوشان )املذكورة يف دانيال 

 صواب أأم خطأأ؟املادي. 

 10السؤال  

ل فتح مَّص عام  سب رؤاي دانيال، أأشار نطح الكبشحب   صواب أأم خطأأ؟ق.م.  525)مادي وفارس( حنو اجلنوب اإ

 11السؤال  

 حبسب التفسري، أأي من املناطق التالية وقع يف البداية حتَت حمك بطلميوس الأول؟ 

 مَّص وأأرض هيوذا .أأ 

 اببل  .ب

 صور .ج

 مكدونية  .د

 12السؤال  

حدى النتاجئ املهمة لفتوحات الإسكندر للرشق الأوسط نرشه اللغة ال التينية، ممّا هّمد الطريق لإعالن بشارة الإجنيل اإ

  صواب أأم خطأأ؟ونرش واثئق العهد اجلديد يف العامل الروماين. 

   13السؤال  

ل جنو  10: 8ادلوس عىل "اجلند" يف دانيال  شارة اإ م السامء احلرفية، مع أأن جهوم أأنطيوخوس عىل هذه الأجرام اإ

  صواب أأم خطأأ؟ رمٌز لهجومه عىل الشعب الهيودي.الساموية 
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   14السؤال  

 أأي من اجلَُمل التالية حصيحة بشأأن اذلبيحة اليومية اليت أأبطلها أأنطيوخوس؟  

م مّرًة واحدًة يف اليوم، وذكل يف الصب .أأ   اح. اكنت اذلبيحة اليومية تُقدر

م يف الهيلك الهيودي يوميًا.  .ب ل اذلابحئ اليت اكنت تُقدر  هذا تعبري تقين يشري اإ

مرباطوريته.  .ج م اذلبيحة اليومية يف لك مدن اإ  أأراد أأنطيوخوس أأن تُقدر

ل أأنطيوخوس اذلابحئ اليومية حفسب، بل وهدم الهيلك الهيودي.  .د  مل يبطه

 15السؤال  

م يف التفسري؟ 8انيال يف د صباح ومساء 2300ق بـالـ يتعلر  فامي م أأفضل صورة للرأأي املُقدر  ، أأي من امجلل التالية تقّده

 ق.م. حني مت تدمري الهيلك.  586هناية هذه الفرتة الزمنية يف العام  .أأ 

 يومًا، أأي حوايل ست س نوات وأأربعة أأشهر.  2300الفرتة الزمنية الفعلية لهذه الفرتة يه  .ب

م مرتني يوميًا.  1150ة يه املدة الزمنية الفعلية املقصود .ج  يومًا، حيث أأن "اذلبيحة اليومية" اكنت تُقدر

نباء بوقت اجمليء الثاين للمس ي .د  ح. ميكن أأن تُس تخَدم هذه الإشارة الزمنية أأيضًا لالإ

 16السؤال  

ير يف دانيال   ؟ 8ماذا يقول التفسري بشأأن رؤاي احلامك الرّشّ

 عد فتوحات الإسكندر. تتعلرق الرؤاي ببطلميوس، أأو حاّكم مَّص ب .أأ 

بيفانوستتعلرق الرؤاي بأأنطيوخوس الرابع  .ب  فقط، ول تتجاوزه.  اإ

 ق بضد املس يح يف املس تقبل البعيد. تصف الرؤاي فظائع أأنطيوخوس الرابع، ولكهّنا تنقل أأيضًا حقائق تتعلر  .ج

بيفانوستتعلرق الرؤاي بضد املس يح فقط، ول عالقة لها بأأنطيوخوس الرابع  .د  . اإ

 17ؤال  الس 

 ما املقطع الكتايب اذلي اكتشف منه دانيال أأن مّدة الس يب س تكون س بعني س نة؟  

   5-1: 25لويني  .أأ 

   68- 15: 28تثنية  .ب

رميا  .ج   12-8: 25اإ

  21-20: 36أأخبار 2 .د

 18السؤال  

رسائيل مل يعطه الأرض راحهتا الس بتية س بعني مّرة.  د الرب عدد س نوات الس يب بس بعني، لأن شعب اإ صواب أأم حدر

  خطأأ؟

 19السؤال  

: 30يه أأنّه عرف )من قراءة تثنية  19-3: 9الرئييس اذلي دفع دانيال لأن يرفع الصالة اليت صاّلها يف دانيال  لالعام

ل الأرض. 1-10 حسان هللا والعودة اإ ل نعمة واإ   صواب أأم خطأأ؟( أأن توبة الأمة يه مفتاح رّدها اإ
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 20السؤال  

  صواب أأم خطأأ؟لإكامل خراب أأورشلمي.   اببل اكفيةً وات الس يب الس بعني يفاعترب هللا س ن

 21السؤال  

 ؟ 24: 9حبسب التفسري، ما معىن "أأسابيع" يف تثنية 

رفة من س بعني أأس بوعًا )=  .أأ   يومًا(   490فرتة مؤل

 س نة(   490فرتة مؤلّفة من س بعني س بع س نوات )=  .ب

 فرتة س بعني يومًا  .ج

 فرتة س بعني س نة   .د

 22السؤال  

أأن سري، ما املرسوم الأكرث احامتًل . حبسب التف 25: 9وتسعون س نة مبرسوم ُمعنير يُذَكر يف دانيال الأربعة مئة  تبدأأ 

 املقصود هنا؟ يكون 

 (  2-1ق.م. )حنميا  444عام المرسوم أأرحتشس تا مكل فارس حوايل  .أأ 

 (  26-11: 7ق.م. )عزرا  458عام المرسوم أأرحتشس تا مكل فارس حوايل  .ب

 (  4-1: 1ق.م. )عزرا  538عام اليل مرسوم كورش مكل فارس حوا .ج

 ق.م.  538عام المرسوم داريوس املادي حوايل  .د

 ق.م.  586مرسوم أأصدر نبوخذنَّصر يف وقت تدمري أأورشلمي عام  .ه

 23السؤال  

جحًة  ، أأي مما ييل ليست24: 9ق.م. كتارخي للمرسوم املقصود يف دانيال  444من مضن احلجج التالية بشأأن العام 

هما  فسري؟  الت  يقّده

دًا، وهو أأن يعود ليعيد بناء املدينة. 8- 5: 2يف حنميا  .أأ   ، اكن طلب حنميا من املكل ُمحدر

م.، مّرت تسعة  33ق.م.( وحّت موت املس يح عام  444من وقت سامح أأرحتشس تا لنحميا ابلعودة ) .ب

 س نة(.   383وس تون "أأس بوعًا" )أأي 

اء أأورشلمي يف أأوقات ضيق )"ضيق الأزمنة"(، كام يشري ، واحض أأنّه ُأعيد بن23-7: 4بقراءة سفر حنميا وعزرا  .ج

 .  25: 9دانيال 

رسائيل يف حنميا  .د  . 9مشاهبة بشلٍك كبري لصالة دانيال لأجل الأمة يف دانيال  1صالة حنميا لأجل أأمة اإ

   24السؤال  

ل  آخ 26: 9"يُقَطع" يف دانيال مع أأن التعبري العربي املرُتَجم اإ ر يف العهد القدمي مبعىن قتل ل يُس تخَدم يف أأي موضع أ

نّه يبقى املعىن الأفضل.    صواب أأم خطأأ؟خشٍص ما، فاإ

 25السؤال  

مة يف هذا ادلرس دلمع فكرة أأن ضد املس يح هو موضوع احلديث يف دانيال  هو أأّن  27: 9أأحد الأس باب املُقدر

  صواب أأم خطأأ؟دي الأول. ( مل تتحقرق يف القرن امليال24: 9أأس بوعًا )دانيال  الأهداف الس تة للس بعني



جاابت أأس ئةل ادلرس العارش  اإ

 

 323الصفحة 

 

جاابت أأس ئةل ادلرس    العارش اإ

 1السؤال  

 ج. اكن داريوس هذا ماداًي همامً عيرنه كورش ليحمك اببل. 

 صواب :  2السؤال  

 3السؤال  

رميا     12-8: 25ب. اإ

 4السؤال  

رسائيل مل يعطوا الأرض "راحَة سبٍت" س بعني مّرة.  د العدد بس بعني س نة لأن شعب اإ  د. ُحّده

جابتك اخلاّصة :  5ال  السؤ     اإ

 6السؤال  

رميا  ، فقد عرف أأن التوبة القومية يه مفتاح رّد الأمة 10- 1: 30وتثنية  29ب. لأّن دانيال اكن قد قرأأ مقاطع مثل اإ

حسان هللا ونعمته والعودة  ل اإ ل الأرض.اإ  اإ

رسائيل، برضورة أأن مع أأن س نوات الس يب الس بعني اكنت توشك أأن تنهتيي، شعر دانيال، كرجٍل أأمني يف ش د. عب اإ

  يشارك يف توبة الأمة كلّك. 

 7السؤال  

ل الوثنية.   ر اإ لوا بشلٍك متكّره رسائيل، لأهّنم عرب القرون عصوا هللا وتعّدوا عهده، وحتور  د. لم دانيال شعب اإ

جابتك :  8السؤال    اخلاّصة اإ

 9السؤال  

 يه أأسكن هللا جمده وامسه. بىن سلامين الهيلك اذلي ف فيه ج. اكنت أأورشلمي املاكن اذلي 

 10السؤال  

 جمده ومسعته عىل احملّك.  ن هللا اكن رحومًا جدًا، وقد اكنج. لأ 

 خطأأ : 11السؤال  

 12السؤال  

 دأأ هبا يصيّل. أأ. أأعمل جربائيل دانيال أأّن هللا اكن قد مسعه من اللحظة اليت ب

 يعامل هبا هللا الأّمة يف املس تقبل. ب. أأىت جربائيل ليعطي دانيال فهامً أأعظم بشأأن الكيفية اليت س  

ل أأنّه اكنت دلانيال ماكنةٌ ج. أأشار جربا  سامية عند هللا.  ئيل اإ



جاابت الاختبار اذلايت لدلرس العارش 324الصفحة   اإ

 

 

 13السؤال  

رف من س بع س نوات )  س نة(   490د. مدة س بعني فرتة، لك فرتة تتأأل

 14السؤال  

 الرشح  24: 9التعبري يف دانيال 

دها عىل هللا "تمكيل املعصية" رسائيل ومترُّ ل رفض املس يا، ولكّن هذا سيتوقرف يف الهناية.    ارتداد اإ   س يؤّداين اإ

ل الأبد، لأن املس يا س ميوت عن خطااي "تمتمي اخلطااي"  اخلطية يف جميئه الثاين.    مه وُيزيللن تس متر الأمة يف اخلطية اإ

 ذبيحة املس يح.س ُيمنَح الغفران عىل حساب  "كفارة الإمث"

سة. "يُؤىت ابلرّب الأبدّي"  حني س يأأيت املس يا لميكل عىل ملكوت هللا، س يخترب العامل بركة قداس ته وطبيعته املُقدر

ل يف هناية الزمن. "خمت الرؤاي"  لن يمت حتقيق اكمل رؤاي ما يريد هللا حتقيقه لشعب دانيال ومدينة أأورشلمي اإ

 كل املس يح الألفي. يد ليكون ماكَن عبادة يف فرتة مُ س ُيعاد بناء الهيلك عىل الأرض يف املس تقبل البع  القدوسني""مسح قّدوس 

 15السؤال  

 (  2- 1ق.م. )حنميا  444ه. مرسوم أأصدره أأرحتشس تا مكل الفرس حوايل العام 

 16السؤال  

رسائيل يف حنميا   . 9انيال لأجل الأمة يف دانيال شديدة الش به بصالة د 1ب. صالة حنميا لأجل أأّمة اإ

 صواب : 17السؤال  

 18السؤال  

انت دانيال   الهوية الصحيحة أأو املعىن الصحيح 26: 9عناّص ومكّوه

ل املرحةل الثانية مضن نبوة الس بعني أأس بوعًا  "بعد اثنني وس تني أأس بوعًا"  شارة اإ  اإ

يرح(  "املس يح"   املس يا )َمش ه

 القتل/ الإماتة "يُقَطع"

ن  "ليس هل"  سان   لن يمت امتالك اكمل اململكة اليت ُوعهد هبا لبن الإ

 أأورشلمي والشعب الهيودي خراب "املدينة والقدس" 

 اجليوش الرومانية بقيادة تيطس "الشعب" اذلي خُيرهب

 ضد املس يح املس تقبيل "الرئيس الآيت"

 19السؤال  

ن يسوع العهد اجلديد بعد ثالث س نوات ونصف من اخلدمة العلنيا مبوته عىل الصليب.   ب. دشر

 



جاابت أأس ئةل ادلرس العارش  اإ

 

 325الصفحة 

 

 

 

 20السؤال  

 املعىن الصحيح  27: 9 دانيال العنَّص يف

 الس نوات الس بعة الأخرية يف النبّوة     "أأس بوع واحد"  

ل" ولك امجلةل  ( 7ضد املس يح )= القرن الصغري يف دانيال  فاعل "يبّطه

 أأو فرض الرشيعة املوسوية  معاهدةمعل  "يثبت عهدًا"

 (  24: 9عبك" يف دانيال الشعب الهيودي )تذكر "ش  "الكثريون" اذلين س ُيعمل معهم العهد

 س نة بعد معل العهد 3.5مدة  "وسط الأس بوع"  

مة"  ل اذلبيحة والتقده يقاف  "يبّطه لهًا.سيمت اإ  أأنشطة الهيلك الاعتيادية حني يعلهن ضد املس يح نفسه اإ

جابتك اخلاّصة : 21السؤال    اإ



جاابت الاختبار اذلايت لدلرس العارش 326الصفحة   اإ

 

 

جاابت    العارش الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 1السؤال  

رميا     12-8: 25د. اإ

 2ال  السؤ 

رسائيل مل يعطهج. ُحّدد عدد الس نو  الأرض "راحهتا الس بتية" س بعني مّرة.  ن بس بعني لأن شعب اإ

 3السؤال  

رميا  ، عرف أأن توبة الأمة اكنت مفتاح رّد الأمة 10-1: 30وتثنية  29ب. لأّن دانيال اكن قد قرأأ مقاطع كتابية مثل اإ

ل الأرض.  ل نعمة هللا والعودة اإ  اإ

رسائيل ج. مع أأن الس ب برضورة عني س نة اكنت قد شارفت عىل الانهتاء، فقد شعر دانيال بوصفه خشصًا أأمينًا يف شعب اإ

 يف توبة الأّمة كلك. أأن يشارك 

 4السؤال  

 جمده اكن عىل احملك.  رؤوفًا ورحاميً جدًا، ولأنر ب. لأن هللا اكن 

 خطأأ :  5السؤال  

 6السؤال  

 س نة(   490أأ. فرتة س بعني "س بع س نوات" )

 7السؤال  

 (  2-1ق.م. )حنميا  444ب. مرسوم أأرحتشس تا مكل فارس حوايل عام 

 8السؤال  

رسائيل يف حنميا   . 9شبهية جدًا بصالة دانيال لأجل الأمة يف دانيال  1ج. صالة حنميا لأجل أأّمة اإ

 صواب :  9السؤال  

 صواب :  10السؤال  



جاابت امتحان الوحدة الثالثة  اإ

 

 327الصفحة 

 

جاابت امتحان الوحدة الثالثة   اإ

 صواب :  1السؤال  

 2السؤال  

ر الكبش ذو القرنني يف دانيال  ج.  مادي وفارس ابعتبارهام قّوة واحدة.  8يصّوه

 صواب :  3السؤال  

 خطأأ :  4السؤال  

 صواب :  5السؤال  

 6السؤال  

ا م.، أأتت عرشة مماكل متعاقبة اس متّرت بصفهت 476د. يظههر التارخي أأنه بعد هزمية الإمرباطورية الرومانية واهنيارها عام 

سة يف أأورواب. الإمرباطورية الرو  مانية املُقدر

 صواب :  7السؤال  

 8السؤال  

ل س نة، فيكون مجموع هذه الفرتة ثالث  دة الطول، حبيث تشري اللكمة "زمان" اإ ل فرتة ُمحدر ب. يشري هذا التعبري اإ

 س نوات ونصف. 

 خطأأ :  9السؤال  

 صواب :  10السؤال  

 11السؤال  

 أأ. مَّص وأأرض هيوذا

 خطأأ :  12السؤال  

 صواب :  13السؤال  

   14السؤال  

م يف الهيلك الهيودي يوميًا.  ل اذلابحئ اليت اكنت تُقدر  ب. هذا تعبري تقين يشري اإ

 15السؤال  

م مرتني يوميًا.  1150ج. املدة الزمنية الفعلية املقصودة يه   يومًا، حيث أأن "اذلبيحة اليومية" اكنت تُقدر

 16السؤال  

 لكهّنا تنقل أأيضًا حقائق تتعلرق بضد املس يح يف املس تقبل البعيد. ج. تصف الرؤاي فظائع أأنطيوخوس الرابع، و 



جاابت امتحان الوحدة الثالثة 328الصفحة   اإ

 

 

 17السؤال  

رميا     12-8: 25ج. اإ

 اب صو :  18السؤال  

 صواب :  19السؤال  

 خطأأ :  20السؤال  

 21السؤال  

 س نة(   490ب. فرتة مؤلّفة من س بعني س بع س نوات )=  

 22السؤال  

 (  2-1ميا ق.م. )حن  444عام الأأ. مرسوم أأرحتشس تا مكل فارس حوايل 

 23السؤال  

رسائيل يف حنميا   . 9 دانيال مشاهبة بشلٍك كبري لصالة دانيال لأجل الأمة يف 1د. صالة حنميا لأجل أأمة اإ

 خطأأ :  24السؤال  

 صواب :  25السؤال  



رابعة: الرؤاي الأخرية: اضطهادات أأنطيوخوس وضّد املس يحالوحدة ال  

 

 329الصفحة 

 

 أأنطيوخوس وضّد املس يح : الرؤاي الأخرية: اضطهادات الرابعة الوحدة 

ل درسني لأجل  س تعاجل الوحدة الرابعة الأحصاحات الثالثة الأ  خرية من سفر دانيال، مع أأنّه سيمت تقس مي هذه ادلراسة اإ

ّهف هذه الأحصاحات الثالثة الرؤاي الرابعة، ويه الرؤاي الأخرية، اليت ُأعطيت دلانيال. تبدأأ هذه  تسهيل ادلراسة. تؤل

ل دانيال االرؤاي ابلأحصاح  ل اإ واحٌض أأّن هذا س تجابًة لصالته وصيامه. العارش حني رأأى دانيال "رجاًل لبسًا كتّااًن" ُأرسه

ل مقابةل دانيال مع مالك أأعطاه نظرة الشخص، اذلي اكن مرتداًي ثيااًب كهنوتية،  نساٍن عادّي. وهذا يقود اإ اكن أأكرث من اإ

ابع القرن السادس قبل امليالد وحّّت قيام احلامك الس يلويق أأنطيوخوس الر ابنورامية للأحداث اليت س تجري من أأاّيمه يف 

بيفانوس ظهار أأن  اإ رس شعب يف القرن الثاين قبل امليالد. وهدف هذه النظرة التارخيية هو اإ يف قلب الأحداث  ائيل بقياإ

ل هناية  ادلولية، واليت بلغت ذروّتا يف الاضطهاد الشديد اذلي نفّذه أأنطيوخوس الرابع. ومن هذه النقطة، تنتقل الرؤاي اإ

م ضد املس يح يف الضيق نطيوخوس يف كونه مضطهدًا لشعب هللا، أأ ة العظمية. وس يكون ضد املس يح مثل الزمن لتقّده

ده ويُلههمه الش يطان  ، وسوفولكنّه س يكون أأقس  س يعمل. ومع أأن شعب دانيال س يعاين معاانًة عظمية حني  فاميويُرشه

نقاذ للبقية الناجية من شعب دانيال، س يحمك ضد املس يح الع  لُيتبَع ذكل بقيامة الأبرار مهنم. امل، فس يأأيت هللا ابلنجاة والإ

 

ط الوحدة   خمطر

 (  35: 11 - 1: 10اضطهاد أأنطيوخوس )دانيال  -الرؤاي الأخرية س احلادي عرش: ادلر  

 (  13:  12 - 36: 11اضطهاد ضّد املس يح )دانيال  -الرؤاي الأخرية س الثاين عرش: ادلر  

 

 أأهداف الوحدة 

 ون قادرًا عىل أأن: عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تك

الئكة والش يطان واحلرب الروحية غري املرئية )دانيال عن املتشارك الآخرين مبا حتصل عليه من فهٍم أأفضل  •

10  .) 

ل ُحمك احلامك الرشير • رات الس ياس ية والعسكرية اليت قادت اإ بيفانوسأأنطيوخوس الرابع  ترشح التطوُّ ، والثورة اإ

 عن حمك هذا احلامك. ق.م. اليت نتجت   164املاكبية عام 

نّه قد حصل انتقال يف د • ل احلديث  36: 11انيال تدافع عن الرأأي القائل اإ من الرتكزي عىل أأنطيوخوس الرابع اإ

 عن ضد املس يح يف هناية الزمن. 

ل جناةترشح طبيعة ضد املس يح ودوره ومعهل يف فرت  • شعب دانيال بعودة الرب  ة الضيقة، وهو ما س يقود اإ

 لُيتبَع ذكل ابلقيامة وبركة امللكوت. يسوع املس يح، 

ماكفأأة وعود امللكوت الشخصية اليت انلها دانيال رؤية بأأمانة للرب يف ضوء  يكون دليك دافع قوّي بأأن حتيا •

 عىل حياة الأمانة اليت عاشها. 





(35: 11 - 1: 10وس )دانيال اضطهاد أأنطيوخ -ادلرس احلادي عرش: الرؤاي الأخرية   

 

 331الصفحة 

 

 اضطهاد أأنطيوخوس    - الرؤاي الأخرية  س احلادي عرش: ادلر 

 ( 35:  11  -   1:  10)دانيال  

 ُمقّدمة ادلرس 

يف دراسة الرؤاي الرابعة )والأخرية( املعطاة دلانيال. الرؤاي الأخرية أأطول جدًا من الرؤى السابقة، ويه  11يبارش ادلرس 

لس نة الثالثة  اب. من الناحية التارخيية، تغطي هذه الأحصاحات مدًة زمنية متتّد من زمن دانيال بدءًا 12-10تغّطي دانيال 

( وحّت اجمليء الثاين للمس يح. جزٌء كبري من مادة هذه الأحصاح يتعلرق ابلآلم .ق.م 535/ 536لكورش مكل فارس )

ل معظم هذه والاضطهادات اليت س تأأيت عىل شعب دانيال، الهيود، يف املس تقبل القريب واملس تقبل البعيد جدًا. وخال

خمتلفة. س يضطهد حاكامن رّشيران   ةلهيود ابلس تقالل الس يايّس، بل س يكونون خاضعني لقوى أأمميّ الفرتة، لن يمتترع ا

بيفانوسبصورة خاّصة الشعب الهيود: وهام أأنطيوخوس الرابع  يف القرن الثاين قبل امليالد، وضد املس يح يف الفرتة  اإ

الواقعة مبارَشة قبل اجمليء الثاين للرب يسوع. ويُعطى هذان الشخصان اهامتمًا جيدًا يف الرؤاي. ولكن ختام ما س يحصل 

صًا الشعب داني م ملخر ط التوضيحي التايل يقّده لهيًا يتبعه بركة امللكوت عىل يدي املس يا يسوع. واملُخطر نقاذًا اإ ل س يكون اإ

لني، بيامن س يغطي ادلرس  11. س يغّطي ادلرس ةللرؤاي الأخري   القسمني الآخَرين.  12القسمني الأور

 

ط ادلرس    ُمخطر

 (  9-1: 10)دانيال لكتّان امقّدمة وظهور الرجل الالبس وع الأول: املوض

عطاء دانيال فهامً وع الثاين: املوض  (  1: 11 - 10: 10)دانيال  زايرة املالك لإ

بيفانوسّتيئة مّسح الأحداث لأنطيوخوس الرابع وع الثالث: املوض  (  20-2: 11)دانيال  اإ

بيفانوساحلمُك الرّشير لأنطيوخوس الرابع وع الرابع: املوض  ( 35- 21: 11نيال ا)د والثورة املاكبية اإ

 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن: 

 هوية ودلةل "الرجل الالبس الكتّان" اذلي ظهر دلانيال اس تجابًة لصالته وصيامه.  تفهم  •
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 تكتسب فهامً أأمعق بشأأن املالئكة والش ياطني واحلرب الروحية غري املرئيّة.  •

س هلل. تدرهك بصورٍة جديدة تأأثري صلوات  • نساٍن مكرر  اإ

ة خالل س يلوقيتفهم ما تأأثررت هيوذا به بفعل الَّصاع اذلي دار بني حاّكم مَّص البطاملة وحاّكم الإمرباطورية ال  •

 فرتة ما بني العهدين. 

بيفانوسأأنطيوخوس الرابع  س يلويقيف ارتكب احلامك ال توحّضه ك  • "رجسة اخلراب"، وحاول حمو الإميان الكتايب  اإ

 لهيودي. عند الشعب ا

ل الثورة املاكبية عىل أأنطيوخوس الرابع.  • رات اليت قادت اإ  ترشح التطوُّ

 

 

 (  9- 1:  10مقّدمة وظهور الرجل الالبس الكتّان )دانيال  وع الأول:  املوض 

عالم القّراء بتارخي الرؤاي: الس نة الثالثة لكورش مكل فارس. هذه يه الس نة الثالثة لفتحه اببل. ولأ  10يال يبدأأ دان  ّن ابإ

ق.م.، فاإن الشهر الأول من الس نة  539جيوش كورش متكّنت من قهر اببل وافتتاهحا يف ترشين الأول/ أأكتوبر من عام 

 أأّن هذه اكنت سنته امللكية الثالثة(. وحبسب التوارخي املعطاة ق.م. )مفرتضني 536الثالثة يكون شهر نيسان من عام 

مت يف دانيال سن ة أأو ، فقد مّرت س ن10ودانيال  9للرؤى يف دانيال  ، صىّل 9. يف دانيال 9تان منُذ الأحداث اليت قُّده

سة )راجيًا رد الشعب من الس يب(. وب ل هللا بأأن يرمح شعبه ومدينة أأورشلمي املُقدر عد هذه الصالة يف الأحصاح دانيال اإ

 يسمح مبقتضاه للهيود ، اس تجاب هللا لصالة دانيال بتحريك قلب كورش ليصدر مرسوماً 10، ولكن قبل الأحصاح 9

ل أأرض هيوذا )انظر عزرا  مًا جدًا ابلسن يف هذا الوقت حبيث ل 4-1: 1ابلعودة اإ (. ومع أأّن دانيال نفسه اكن متقّده

متام يس تطيع القيام  ل أأرض هيوذا، فقد عادَ  العودة رحةلاإ كثريون من الهيود املس بيني يف اببل. )يف ضوء سفري   الطويةل اإ

 احٌض أأن معظم الشعب مل يشاركوا يف العودة الأول بعد مرسوم كورش.( عزرا وحنميا، و 

س    واجب الكتاب املُقدر

 .  9-1: 10اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

مة، يف التفسري. 9- 1: 10اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •  ، مبا يف ذكل املُقّده

س وضد املس يح، لينهتيي  ج. الرؤاي الأخرية: املعاانة والاضطهاد عىل يد أأنطيوخو 

نقاذ )   ( 13:  12  -   1:  10الأمر ابلإ

ّهف الأحصاحات   الرؤاي الرابعة والأخرية املعطاة دلانيال يف هذا السفر. ولكون هذه يه  12-10تؤل

ي جمال الأحداث  فر. يغّطه الرؤاي الأخرية املعطاة دلانيال، فليس مفاجئًا أأن تكون أأطول رؤى هذا الّسه

ض لها الهيود عىل يد أأنطيوخوس الراباملوصوفة يف الرؤ بيفانوس يف القرن الثاين ق.م.، اي الفظائع اليت تعرر ع اإ
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والفظائع اليت سريتكهبا ضدُّ املس يح يف الأايم الأخرية )حبيث فظائع الأول تكون منوذجًا رمزاًي لفظائع الثاين(. 

 ليمتتّعوا مبلكوت املس يّا. ولكْن يف الهناية، ينقهذ هللا شعب عهده ويقمي الأبرار من املوت 

 

عداد دانيال للرؤاي ) 1  (  1:  11  -   1:  10. اإ

رل دانيال مّدة ثالثة أأسابيع اكن يطلب فهيا الفهم )دانيال   ُّلـه 12: 10تذل (. واس تجابًة من الّرّب لتذل

. وقد مشل هذا هذا أأعطاه رؤاي جديدة. ولكنّه اكن يف البداية حباجة لأن يَُعدر وحُيرضر لس تقبال الرؤاي

:  11 - 10: 10مّث مقابلته مع مالك )دانيال  (، ومن9-4التجهزي مقابلته مع "رجٍل لبٍس كتّااًن" )الآايت 

1  .) 

 

 (  3- 1:  10أأ. مناس بة الرؤاي ) 

ل دانيال 1. حبسب الآية 1: 10  يف الس نة الثالثة لكورش مكل  ، أأتت هذه الرؤاي الأخرية اإ

ل حمكه عىل اببل. ، والس نة الثالثة هنافارس متكّن كورش من فتح اببل يف ترشين الأول/  36تشري اإ

آذار/ نيسان من عام   539،  أأكتوبر ق.م(، فاإن   538ق.م. فاإن اكنت س نة حمكه الأول بدأأت بعد نيسان )أ

آذار/ نيسان،  آذار/ نيسان،  536سنته الثالثة يه تكل املمتدة من أ ل أ وحبسب  37ق.م.  535ق.م. اإ

آذار/ نيسان، 4: 10دانيال  ّن دانيال رأأى هذا الرؤاي يف "الشهر الأول"، اذلي هو نيسان )أ وهكذا،  38(. فاإ

 ق.م. 536يكون وقت حصول هذه الرؤاي الأخرية هو خالل شهر نيسان من عام 

 

اكن هذا التارخي ابلغ الأمهية، وقد حصل يف وقٍت أأعطى دانيال منظورًا أأكرث وضوحًا بشلٍك عظمي  

ن الرؤاي اصةل يف زمنه. أأتت الرؤاي املعطاة دلانيال يف الأحصاح التاسع قبل س نتني مبشأأن الأحداث احل

 
خ ابلستناد عىل س نوات ُحمك كور 10حقيقة أأن دانيال  36 خ ابلستناد عىل س نوات حمك  9ش مكل فارس بيامن دانيال يُؤرر يُؤرر

ريوس قد مات حني رأأى دانيال رؤاي الأحصاح العارش، وأأنه مل يكن قد عنُّيه مكل جديد لبابل. داريوس املادّي ميكن أأن تتضّمن كون دا

 .Pierre Briant, From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire, translحبسب بيري براينت )

by Peter T. Daniels [Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1998], 64نّه يف وقٍت ما يف س نة حمك كورش الرابعة،  (، فاإ

 ُأعطي رجل امسه غوابرو لقب "حامك )بهياتو( اببل وعرب الفرات". 
 ,Fineganُمعقردان. حبسب فينيغان ) موضوع حساب الزمن يف الرشق الأدىن القدمي وس نوات حمك امللوك موضوعان 37

Handbook of Biblical Chronology, rev. ed., 75نة ارتقاء العرش" يف (، اكن البابلي ون يتبعون ما يُدعى طريقة "س َ

هر حساب س نوات حمك املكل. وحبسب هذا النظام، فاإن الفرتة املمتدة من حلظة بدء مكٍل جديد يف احلمك وحّت الس نة التالية )يف ش 

آذار/ نيسان( تُدعى "س نة ارتقاء العرش". ومن مّث، فاإن الس نة اليت ت  نيسان تُدعى "س نة احلمك"  1تبع نيسان ابلربيع، واذلي يقابل أ

ق.م.، و"س نة  538نيسان  1وحّّت  539الأول. وهكذا، فاإن س نة "ارتقاء العرش" لكورش اكنت متتّد من ترشين الأول/ أأكتوبر 

 ق.م. 537ق.م. وحّّت نيسان  538ت متتّد من نيسان احلمك" الأول هل اكن
آخرين أأيضًا يف فرتة ما لحظ أأّن حزقيال، اذلي عاش أأيضًا يف بالد اببل  38 خالل فرتة الس يب، اكن يعترب نيسان "الشهر الأول"، مثل أ

يب )حزقيال   (. 7: 3؛ أأس تري 1: 35أأخبار 2؛ انظر 21: 45بعد الس ّ
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ق.م. لأن يصدر مرسومًا يسمح مبقتضاه بعودة  538احلالية. وبعد تكل الرؤاي، حّرك هللا كورش عام 

ل أأرضهم )عزرا  ل أأيلول/ ترشين (، وهو ما ميثّهل اس تجابًة لصالة دانيال. ومع حلو 4-1: 1املس بينّي الهيود اإ

-1: 3ون قد بنوا املذحب يف أأورشلمي )عزرا ق.م. اكن الهيود العائد 538الأول )سبمترب/ أأكتوبر( من عام 

 39(. 13-7: 3ق.م. اكنوا قد بدأأوا العمل يف وضع أأساس الهيلك )عزرا  537(، ومع هناية ربيع العام 6

اهئم اذلين اكنوا يسكنون الأرض يف ذكل الوقت ولكّن العمل توقرف رسيعًا بسبب الأعامل العدائية من أأعد

ق.م.، مسع دانيال ابلصعوابت اليت اكنت تواجه  536تايل، أأي ربيع عام (. ويف الربيع ال 5-1: 4)عزرا 

ل الأرض. وحني اقرتب "الشهر الأول" )نيسان  ق.م.(، اذلي هو وقت الاحتفال  536شعبه اذلي عاد اإ

عادة بناء الهيلك. بعيد الفصح، الراحج أأن قلب دانيا  ل امتلأ ابلضيق بسبب تعليق أأعامل اإ

 

ل اكمل الأحصاح، وذلا فاإن  10الأول من دانيال الراحج أأن الآية   تُعلَن من  الرساةلمتثّهل مقّدمة اإ

ل  10وما يلهيا. وهكذا، فاإن بقية دانيال  2: 11الناحية الفعلية يف دانيال  ان ابلظروف اليت قادت اإ خُتربه

يصال  ل أأن الرساةل ختتّص  اإ ره يُشار اإ فينبغي عدم فهم هذا   عظمي  )حرب(بـجهاد هذه الرساةل من هللا. ومع أأن

ل "هجاد" يف ترمجة فاندايك  البتساين )ويف العربية "صبا"(   -ابعتباره حراًب واحدًة. حتمل اللكمة املرتمجة اإ

نات عسكرية، مثل جيش أأو حرب أأو جنو  مني للحرب(. ويف بعض معظم الوقت معاين وُمتضمر د )ُمنظر

ل الضي : 14؛ 17: 10ق أأو الَّصاعات معومًا )انظر مثاًل أأيوب احلالت، ميكن لهذه اللكمة أأن تشري اإ

شعياء 14 ل حاةل ُمتطاَوةل وممتّدة من احلرب، أأي احلروب 2: 40؛ اإ (. ولكهّنا هنا تشري يف الغالب اإ

رسائيل، كام ، فاإن  14: 10. ويف ضوء دانيال 12-11تُوَصف يف دانيال  والزناعات اليت تؤثّهر عىل شعب اإ

ل أأن هذه احلاةل اكنت نزا رسائيل "يف الأاّيم الأخرية". ومع أأن الآية الأول تشري اإ عات وحروب تنتظر اإ

ل أأنّه مل يفهم لكر  8: 12، فالراحج أأن املقصود هنا هو أأنّه فهم زبدة الرساةل. فدانيال فهم الأمردانيال   يشري اإ

 يشٍء بشلٍك اكمل )فقد بقيت بعض التفاصيل اليت حرّيته(.  

 

. خالل انحئًا ثالثة أأسابيع أأاّيمأأن أأعلن املالك الأمَر )الرساةل( دلانيال، اكن دانيال . قبل 2-3: 10 

ل أأّن   اللحم وامخلرهذه الفرتة، صام دانيال عىل الأقل عن أأطعمة وأأرشبة ُمعيّنة، مبا يف ذكل  )اليت تشري اإ

ليه يف الأحصاح، يف الغالب ا ن من اخلضار، واملُشار اإ س متّر بعد فرتة الامتحان اليت خضع نظامه الغذايئ املكور

هو َدْهن الوجه بزيٍت من أأجل  بـالّدهانبزيت طيةل هذه املدة. املقصود  يّدهن لها(. وعالوًة عىل ذكل، مل 

نعاشه وحفظه من الشمس احلاّرة )انظر مزمور  ، فاإن دانيال معل 4: 10ويف ضوء دانيال (. 15: 104اإ

 
ان عزرا ل نس تطيع أأن نكون عىل يقني 39 أأن مرسوم كورش صدر يف سنته الأول، وأأان أأفرتض   1: 1 اتٍم بشأأن هذه التوارخي. فُيخربه

ل س نة احلمك الأول )بعد  هنا ، نقرأأ أأن الشعب بنوا 1: 3ق.م.(. وحبسب عزرا  538نيسان من عام  1أأن الس نة الأول تشري اإ

ن اكن هذا يف العام املذحب يف الشهر السابع )أأيلول/ ترشين الأول(، ولكننا ل ق.م. فاإن  537أأو  538 نس تطيع أأن نكون عىل يقني اإ

ل الأرض قبل الشهر السابع من عام 538ن العام صدر املرسوم يف وقٍت مبكّهر م هّنم رمبا متكّنوا من العودة اإ ق.م. )وهو ما  538، فاإ

ع "يف الس نة الثانية م8: 3افرتضُته(. وحبسب عزرا  ل أأورشلمي، يف الشهر الثاين." ، فاإن أأساس الهيلك وضه ل بيت هللا اإ ن جميَئم اإ

، ولكْن حتديد "الس نة الثانية" ليس أأمراً واحضًا. ويبدو أأن أأقدم اترخي ممكن هو أأواخر ربيع والشهر الثاين هو شهر أأاّير )نيسان/ أأاّير(

 ق.م.  537العام 



(35: 11 - 1: 10وس )دانيال اضطهاد أأنطيوخ -ادلرس احلادي عرش: الرؤاي الأخرية   

 

 335الصفحة 

 

هّنا مل هذا خالل فرتة الفصح وعيد الفطري بش لٍك عام. ومع أأّن هذه الأعامل مناس بة لأعياد الشهر السابع، فاإ

تُكن تاُمَرس يف مومس عيد الفصح. ويف احلقيقة، اكن حفظ هذه الأعياد بشلٍك حصيح يتضّمن بشلٍك طبيعّي 

فيه    الفطري مّدة س بع أأايم. وحقيقة أأنّه اختار أأن يصوم يف الوقت اذلي حُيتَفلأألك الفصح، ومن مث اخلزب

ل  ل هذا. واللكمة املرُتمجة اإ ل مَعَ ل أأن أأمرًا ُمعيرنًا دفعه بقّوة اإ غالبًا ما  2يف الآية  انحئاً هبذين العيدين تشري اإ

حساس معيق ابحلزن والأمل )انظر اس تخدام هذا الشلك من ا ل اإ آبَل" املُس تخدم يف تكوين تشري اإ للكمة "أ

نّه منطقيٌّ افرتاض أأن دانيال اكن متضايقًا  (. ويف ضوء الس ياق35: 15مصوئيل 1و 34: 37 التارخيي، فاإ

ل  ل أأرض هيوذا، واليت أأّدت اإ ل احملزن للأحداث احلاصةل للهيود اذلين اكنوا قد عادوا اإ جدًا بسبب التحوُّ

(. مفا اكنت حلظًة تدعو للفرح )مرسوم كورش يف الس نة  5-4: 4ر عزرا توقُّف العمل ببناء الهيلك )انظ

قايض ابلسامح بعودة الهيود(، صارت الآن وقتًا ميلأ النفس ابلإحباط وخيبة الأمل. وابلنظر عن الأول ال

ل عزرا  ل أأّن 5: 4قرب اإ ، يُرى أأّن أأعداء الهيود يف الأرض "اس تأأجروا ضّدمه مشريين." قد يشري هذا اإ

ملشريي املكل يف البالط امللك من أأجل حتويل قلب املكل ضّد  رشاوي الهيود يف الأرض اكنوا يدفعون غري

عادة بناء الهيلك. رباّم تسبّب هذا ابلتشويش دلانيال، وذلا طلب الرب ليفهم الأمر فهامً حصيحًا  40برانمج اإ

يبدو أأنّه اكن أأيضًا يصيّل، وهذا  (. مل يكن دانيال من النوع اذلي ينوح فقط، بل12: 10)لحظ دانيال 

ع الكُمك وأأان أأتيُت لأجل )اس تجابًة لـ( الكمك." 12: 10 من دانيال واحضٌ   ، حيث يقول املالك هل: "مُسه

 

 (  9- 4:  10ب. رؤاي الرجل الالبس الكتان ) 

 

رجل . وترتبط هبذا ال5يُثار فورًا سؤاٌل حول هوية هذا الرجل اذلي يقابهل دانيال يف الآية  

لهيا بدءًا من دانيال  ، حيث يدور السؤال حول كوهنام اكان الشخص نفسه أأم ل. 10: 10الشخصية املُشار اإ

(.  10: 10دانيال  الاس تنتاج املُقّدم هنا هو أأن هذين هام الشخص نفسه. )س يأأيت رشح هذه النقطة يف

لهيا يف دانيال  يس تنتج عدٌد ليس قلياًل من العلامء الإجنيلينّي أأن الّشخصية املُشار هو ظهور  9-4: 10اإ

د، وأأان أأتّفق مع هذا الرأأي. ووصف هذه الشخص بـ"رجل" يف دانيال مشابه  ليسوع املس يح قبل التجسُّ

د يف سفر الرؤاي متامًا ملا يُرى يف مقابةل الرسول يوحنا مع يسوع امل  ، وميكننا أأيضًا أأن نالحظ 1س يح املُمجر

ص توازايت وتشاهبات ُمعيّنة مع  ل دمشق. واجلدول التايل يلّخه مقابةل الرسول بولس مع املس يح يف الطريق اإ

 هذه التوازايت والتشاهبات: 
 

 
"املشريين/ املستشارين" اكنوا فعليًا حاّكمًا فارس يني يأأخذون الّرشاوى (  أأن F. Charles Fenshamيقرتح ف. تشارلز فينشام ) 40

 F. Charles Fensham, The Books of Ezra and Nehemiah, NICOT [Grandليعملوا ضد العائدين من الهيود )

Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1982], 680ل "مشريين" )يف ال عربية "يوعاصمي"( (. ولكن اللكمة املرُتمجة اإ

ل اذلين يعملون كحاكّ  ل مشريي أأو مستشاري املكل، وليس اإ شعياء لكمة تُس تخَدم عادًة يف الإشارة اإ ؛ 11: 19م وولة )انظر مثاًل اإ

(. اكن هؤلء يعملون يف بالط املكل، واكن هلم اتّصال مبارش به. واللكمة "اس تأأجروا" )تأأيت من اجلذر العربي 33: 27أأخبار 1

رشيرة، وابلتايل  ر"( عادًة ما تعين أأن يُدفَع لشخٍص ما أأجٌر حصيٌح وقانويٌن، ولكن قد تعين أأيضًا ادلفع لشخٍص ما لأجل مقاصد"سكَ 

عطاء "الرشاوى" ممكنة متامًا هنا )انظر تثنية   (. 13-12: 6؛ حنميا 5: 23فاإن فكرة اإ
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 14: 26؛ 9: 22؛ 7، 4: 9وأأع  17-12: 1رؤ  9-4: 10دانيال 

ذا ..."  5 . "فالتفتُّ لأنظر الصوت اذلي تلكرم 12: 1رؤاي  . "رفعُت ونظرت فاإ

 ناير من ذهب." معي، وملا التفتُّ رأأيت س بع م 

ذا برجٍل لبس كتّااًن،"  . "ويف وسط الس بع املناير ش به ابنه  13: 1رؤاي  "فاإ

ل الرجلني،"  نسان متّسباًل بثوٍب اإ  اإ

قان بذهب أأوفاز،"  "وممتنطقًا عند ثدييه مبنطقٍة من ذهب،"   "وحقواه متنّطه

: "وأأما رأأسه وشعره فأأبيضان اكلّصوف 14: 1رؤاي  

 ج،"  الأبيض، اكلثل

برجد )الأصفر(،" 6   . "وجسمه اكلزر

ب: "ووهجه اكلشمس ويه تيضء يف 16: 1رؤاي  "ووهجه مكنظر الربق،" 

 قّوّتا،"

 : "وعيناه لكهيب انر،" 14: 1رؤاي  "وعيناه مكصبايح انٍر،" 

: "ورجاله ش به النحاس النقّي كأهنام 15: 1رؤاي  "وذراعاه ورجاله كعني النحاس املصقول." 

 يتان يف أأتون،" محمّ 

 "وصوته كصوته مياه كثرية."  "وصوت الكمه كصوت مجهور." 

. "فرأأيُت أأان دانيال الّرؤاي وحدي والرجال 7

اذلين اكنوا معي مل يروا الرؤاي العظمية، لكن وقع 

 علهيم ارتعاٌد عظمي فهربوا ليختبئوا." 

رون معه فوقفوا 7: 9أأعامل  : "وأأّما الرجال املُسافه

  يسمعون الصوت ول ينظرون أأحدًا." صامتني

لنور : "واذلين اكنوا معي نظروا ا9: 22أأعامل 

 وارتعبوا، ولكهّنم مل يسمعوا صوت اذلي لكّمين." 

. "فبقيُت أأان وحدي، ورأأيُت هذه الرؤاي ومل 8

ل فساد، ومل  لت يّف اإ تبَق يّف قوٌة، ونضاريت حتور

 أأضبط قّوًة." 

ه، 9 وملا مسعُت صوت . "ومسعُت صوَت الكمه

 الكمه كنُت مس بّخًا عىل وهجيي." 

: "فلّما رأأيُته سقطُت عند رجليه 17: 1رؤاي 

 مكيّت،" 

: "فسقط عىل الأرض، ومسع صواًت 4: 9أأعامل 

 قائاًل هل: ’شاول، شاول، ملاذا تضطهدين؟‘" 

: "فلّما سقطنا مجيعنا عىل الأرض، 14: 26أأعامل 

العربانية: ’شاول،  مسعُت صواًت يلكمين ويقول ابللغة 

 شاول، ملاذا تضطهدين؟‘" 
 

يف اليوم الرابع والعرشين من الشهر  . أأسابيع نَْوح دانيال الثالثة خالل مومس الفصح توقرفت 4: 10 

نيسان   21. اكن الفصح نفسه يف الرابع عرش من شهر نيسان )الشهر الأول(، وعيد الفطري ميتّد حّت الأول

أأاّيم من انهتاء عيد نيسان بعد ثالثة  24(. وهكذا، يكون اترخي 6-5:  23؛ لويني 18: 12)خروج 
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د الآية  ل دانيال. تشّده   3الفطري. ليس من سبب معروف لختيار الرب هذا اليوم ابذلات ليأأيت فيه برساةل اإ

ل اكامتل ثالثة أأسابيع اكمةل. رمبا اكن دل ى دانيال قصٌد عىل حقيقة أأن امتناع دانيال عن تناول الطعام اس متّر اإ

يع، وذلا، فقد اكن اليوم الأخري )اذلي صادف اليوم الرابع والعرشين من يف قلبه لصيامه ونوحه ثالثة أأساب 

الشهر( يومًا مناس بًا لأن مينحه هللا الفهَم فيه. يف هذا الوقت، مل يكن دانيال يف اببل )عند هنر الفرات(، بل 

  41. و دجةلالهنر العظمي، ه اكن يف موقع ما عىل ضفة 

م هنا . دلينا يف هذه الآايت وصف خم 5-6: 10  تَّص ليسوع املس يح قبل التجّسد. مع أأنّه يُقدر

ّن الصورة السامية هل يف هذه الآايت أأجلُّ من أأن تكون وصفًا لإنسان أأو حّّت مالك. تذكّر أأن بـرجل ، فاإ

س يف  ُدعي "ابن 14-13: 7اذلي وعهد بأأن يأأخذ ملكواًت أأبداًي يف دانيال  د الكتاب املُقدر الإنسان". ل يرتدر

نسانيتنا بشلٍك اكمل )لكن من دون طبيعة اخلطية وذكل أأن ي نسااًن، فقد شارك يف اإ دعو يسوع رجاًل أأو اإ

 (.  5:  2تميواثوس 1بفعل الولدة العذراوية(، بيامن يقّدمه يف الوقت نفسه أأيضًا بصفته "راّبً" )انظر 

ل خدمته  ، لباس اكهن العهد القدمي، مما5ملوصوف يف الآية  يش به لباس هذا الرجل، ا  يشري اإ

.  بـالزبرجدالكهنوتية. ففي حماوةل دانيال أأن ينقل جامهل العظمي وجامهل اذلي يفوق التصديق، وصف جسمه 

. وقد رأأى ثالثٌة من الرسل مشهدًا شبهيًا حني شاهدوا يسوع الربقيش به  وهجهوقد اكن اجملد اذلي يشع من 

(. هكذا سرياه أأولد هللا يومًا 2: 17لشمس" )مّّت ىل جبل التجيل يف جمٍد متأألق، حيُث "أأضاء وهجه اكع

ل رؤيته الثاقبة اخلارقة القادرة عىل رؤية عيناه مكصبايح انرما يف امللكوت املس تقبيل. واكنت  ، مما يشري اإ

ذراعاه ورجاله كعني  (. واكن 18: 2رؤاي  قلوب امجليع، وابلتايل قدرته عىل معرفة كنيس ته وتقيميها )انظر

نا بنار، وظهرت 18: 2؛ 15: 1)انظر رؤاي  ملصقولالنحاس ا  (، مما يعكس كون أأعامهل ومسلكه قد امتُحه

: 4أأمانهتا واس تقامهتا ونزاههتا. ويف الوقت نفسه، كثريًا ما يُس تخَدم النّحاس لوصف فضيةل القوة )انظر ميخا 

ليه هو اللكامت اليت قالها. وحقيقة أأّن  (. الأمر الأخري اذلي 13 تشري  وت الكمه كصوت مجهورص يُشار اإ

ل الوجود )يوحنا  لطة والقّوة اليت اكن يتلكرم هبا )ويعمل هبا!(. أأخرج صوته اخلليقة اإ ل السُّ (، وهو 3:  1اإ

املئة الروماين قال (. وذلا، ل جعب أأن قائد 3: 1ميسك بلّك يشٍء وحيفظ لكر يشٍء بلكمة قدرته )عربانينّي 

 (.  8: 8 فقط فيربأأ غاليم" )مّّت هل: "اي س يّد، ... قُْل لكمةً 

السؤال احلامس والهاّم اذلي ينبغي أأن يُسأَل هو: ملاذا رأأى دانيال جفأأة هذا "الرجل"، الرب يسوع  

حقًا، ولكّن ق.م.؟ أأعلن املالك رساةل هللا دلانيال ل 536املس يح، يف الرابع والعرشين من شهر نيسان، 

ْن اكن دانيال ينوح عىل  التوقُّف يف بناء الهيلك، واكن يف حاةله للمقابةل الأولية مع يسوع املس يح قصدًا همامً. فاإ

حباطه سزيول فورًا مبشهد رؤية يسوع املس يح جبالهل وعظمته. من  حرية لأّن شعب هللا بدا مقموعًا، فاإن اإ

 
ن اكن دانيال يف هذا املوقع عند هنر دجةل طيةل شهر نيسان 41 نّه يكون قد فّوت الاحتفالت البابلية العظمية ابلس نة البابلية اإ ، فاإ

يليش( تُتىل أأمام  اجلديدة خالل الشهر نفسه )عيد "أأكيتو"(. نوما اإ خالل هذا العيد، اكنت قّصة اخللق حبسب رواية امللحمة البابلية )اإ

أأس الس نة البابيل احتفاًل عظاميً حمكامً جيمع نوايح كثرية ( هذا الوقت املهم يف اببل مبا ييل: "اكن عيد ر Blockمردوك. يصف بلوك )

( ضامن جناح 2( الاحتفال بس يادة مردوك وتتوجيه؛ )1ا احلدث أأهداف عديدة: )اكنت يف الأصل طقوسًا منفصةل. يبدو أأنّه اكن لهذ

( تعيني الس نة اجلديدة عىل 5بتتوجي نبو؛ )( الاحتفال 4( تأأكيد ماكنة املكل كرئيس كهنٍة ملردوك؛ )3مشاريع وأأهداف الس نة الآتية؛ )

 :Bomiley, ed. The International Standard Bible Encyclopedia, [Grand Rapids, MIالتقومي" )

Eerdmans, 1979-1988], s.v. "New Year," by D. I. Block, 3:529.) 
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ل مكل اُلمم والبدلان املس تقبيل أأن ترفع معنوايت دانيال وتعطيه الثّقة بأأن هللا هو  شأأن نظرة واحدة اإ

 بدلان، وأأن برانجمه وخّطته ومقاصده ستمّت وتتحقّق. املس يطر عىل الأمم وال 

. اكن للمقابةل مع املس يا يسوع أأثر عظمي عىل دانيال واذلين اكنوا معه. مفع أأن الرجال 7-9: 10 

ّذاك، ارتعبوا وارتعدوا،  اذلين اكنوا معه منعهم هللا من رؤية لهيي. واإ فهربوا  الرؤاي، فقد شعروا ابحلضور الإ

ّن دانيال بقَي هناك فرأأى رؤاي املس يح. وحني معل هذا، فقد لكر قوٍة فيه )قارن مع ما حدث . ولكليختبئوا

ّن (. ولك17: 1رؤاي  - "فلام رأأيُته سقطُت عند رجليه مكيت"ليوحنا حني رأأى يسوع املس يح يف بطمس: 

ذ مسع دانيال صوت  ، مع أأنّنا للأسف ل خُنرَب مبا مسع. ولكْن،ومسعُت صوت الكمهدانيال يكتب قائاًل:  اإ

(. اللكمة "ُمس برخًا" ترمجة لللكمة العربية  18: 8)انظر دانيال   كنُت مس برخًا عىل وهجيياملس يح قال: 

ل النوم الثقيل معو  مًا، ولكن ميكن أأيضًا أأن تُس تخَدم يف احلديث "نهْردام"، ويه لكمة تُس تخَدم يف الإشارة اإ

عه  بات( اذلي يوقه نسان، كام معل مع أآدم )تكوين عن النوم العميق )الس ّ براهمي )تكوين 21: 2هللا عىل اإ ( واإ

15 :12 .) 

 1السؤال  

 أأتت الرؤاي الأخرية دلانيال يف الس نة الثالثة لكورش. ماذا اكن اترخي هذه الرؤاي؟ 

 ق.م.، بعد ثالث س نوات من هزمية كورش للامدينّي.  547 هذا يقابل العام .أأ 

 ق.م.  539اكنت هذه الس نة  .ب

ل أأرض   538اكنت هذه حوايل الس نة  .ج ق.م. حني أأصدر كورش مرسومه القايض ابلسامح للهيود ابلعودة اإ

 هيوذا.  

 ق.م. )والراحج أأهّنا أأتت يف الربيع(.   536اكنت هذه حوايل الس نة  .د

 2ل  السؤا 

ل    بني التارخي واحلدث املرتبط به. ييل فاميصه

 احلدث التوارخي

 فتح اببل عىل يد املاديني والفرس ق.م 539ترشين الأول/ أأكتوبر 

آذار 538نيسان   بدء الس نة امللكية الأول لكورش نيسان( -ق.م. )أ

ل ترشي  538نيسان   وضع الهيود أأساسات الهيلك يف أأورشلمي لإعادة بنائه.  ق.م. 538اإ

ح للهيود خالل هذه الشهور الس تة، أأصدر كورش مرسومه الشهري القايض ابلسام ترشين الأول( -)أأيلول  ق.م. 538 ترشي

ل أأرض هيوذا   ابلعودة اإ

نة يف دانيال  ق.م. 538أأواخر ربيع العام   . 10اكن دانيال صامئًا ويصيل حني أأعطى هللا رؤايه الأخرية املّدور

ل أأرض هيوذا مذحبًا لتقدمي اذلابحئ عليه. بىن الهيود  ق.م. 536نيسان   العائدون من الس يب اإ

 

ل أأنّه اكن هل ثالثة  2: 10يف بداية س نة كورش الثالثة، اكن دانيال صامئًا ومصليًا اثنيًة. ويف احلقيقة، يشري دانيال  اإ

زعاجًا شديدًا  ل أأن أأمرًا اكن يزجعه اإ  يقًا.  مع و أأسابيع اكمةًل وهو ينوح، ويشري التفسري اإ
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 3السؤال  

زعاجًا شديدًا ومعيقًا؟   ما اذلي يقرتحه التفسري بشأأن الأمر اذلي اكن يزجع دانيال اإ

 اكن حزينًا لأن داريوس املادّي اكن قد مات.  .أأ 

صدار كورش ملرسوم .ب ل أأرض هيوذا بعد اإ القايض ابلسامح  هاكن ُمحَبطًا لأن عددًا قلياًل فقط من الهيود عادوا اإ

 هلم ابلعودة. 

لع عن الضيقات المس .ج عادة  يت حلّت ابلعائدين واملقاومة اليت واهجوها يف هيوذا، واليت قادت اإ تعليق أأعامل اإ

 لك. يه البناء يف ال 

 اكن ُمحَبطًا لكون أأرض هيوذا خاضعًة حلمك الفرس.  .د

التفسري  شريي بسًا كتّااًن". قبل أأن يُعطى دانيال فهامً بشأأن أأحداث املس تقبل اليت اكنت تنتظر أأّمته، قابل أأوًل "رجاًل ل

ل  آه الرسول يوحنا يف رؤاي اإ آه دانيال والرجل اذلي رأ . يؤّكهد التشابه القوي 1تشاهبات وثيقة ما بني الرجل اذلي رأ

واملدهش أأن هذا الرجل ليس سوى الرب يسوع املس يح. ينبغي أأل يتفاجأأ القّراء من حقيقة أأنه يُدعى "رجاًل" يف دانيال 

وعد بأأن قدمي الأاّيم س يعطي مملكة هللا لـ"ابن الإنسان". وحّّت يسوع تلكم  14-13: 7لكون دانيال  ، وذكل5: 10

: 2وتيطس  1: 1عن نفسه بوصفه "ابن الإنسان"، مع أأّن العهد اجلديد يعمّله بوضوح عن أألوهيته )انظر مثاًل يوحنا 

اللكمة "كتّان" ُمس تخدمة يف  يه ثياب اكهن. 5 :10(. واحٌض أأن الثياب اليت اكن يلبسها "الرجل" يف دانيال 13

ن رئيس الكهنة يرتدهيا. وتشري املنطقة )احلزام( يف احلديث عن ثياب الكتّان اليت اك 32: 16ولويني  10: 6لويني 

ل املنطقة اليت اكن رئيس الكهنة يرتدهيا )خروج   (. 4: 28اليت عىل حقويه اإ

 

 4السؤال  

لرجل الالبس الكتّان" قبل أأن يُعطى فهامً بشأأن الأاّيم الآتية اليت اكنت تنتظر  قاء دانيال مع "احبسب التفسري، ما أأمهية ل

 شعبه؟ 

ل الروح القدس )املعّزي( لتعزية دانيال بشأأن ما اكن ينوح بسببه.  .أأ   اكن يسوع يس تطيع أأن يرسه

حباط مي .ب ه بشأأن كن أأن يكون شعر برؤية الرب يسوع املس يح مبجده عّززت معنوايت دانيال يف مواهجة أأّي اإ

 ما اكن الشعب ميّر به يف أأرض هيوذا.  

 اكن دانيال مهناكً بسبب صيامه ونوحه، وقد جعلته رؤية يسوع املس يح يف جمده ينام )وهو ما اكن بأأمّس  .ج

ليه(.  احلاجة  اإ

 أأراد هللا أأن خيترب دانيال أأمرًا شبهيًا مبا اختربه يوحنا، لأّن لكهيام اكان نبينّي.  .د

 5ل  السؤا 

ل  مة يف دانيال تأأمر ومغزى لك مسة. اخرت من بني هذه السامت مسًة  6-5: 10وفكّهر بسامت الرب يسوع املس يح املُقدر

عك؟ هل شُ تدهه  ك بشلٍك خاّص. ويف دفرت احلياة، اكتب الانطباع اذلي ترتكه هذه السمة فيك. هل هذا أأمٌر يشّجه
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حساسًا أأعظم مبَن هو يسوع يف احلقيقة؟ ن أأيّة أأفاكر ختطر هل جيذبك ه يعطيك اإ ل مس توى أأمعق من العبادة؟ دّوه ذا اإ

 بباكل. ما التطبيق اذلي تس تنتجه من هذا حلياتك؟ 

 

 

 (  1:  11  -   10:  10زايرة املالك لإعطاء دانيال فهامً )دانيال  وع الثاين:  املوض 

بس كتّااًن" )الرب يسوع املس يح(. مع "رجٍل لصالة وصوم دانيال أأمام الرب تبعهتام مقابةل  يف املوضوع الأول، رأأينا أأنّ 

ل ليخدم دانيال بتعريفه 10: 10وبدءًا من دانيال  آخر غري "الرجل الالبس الكتّان"، قد ُأرسه ، نرى مالاكً، خشصًا أ

نة يف دانيال  راسة  (. نتيجة دل13: 12 - 2: 11ابلرساةل اليت دلى هللا دلانيال اس تجابًة لصلواته. )الرساةل نفسها ُمدور

 ، س تكتسب فهامً أأعظم عن املالئكة والش ياطني واحلرب الروحية. 10ة يف بقيّة الأحصاح املاد

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 1:  11 - 10: 10اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  1: 11 - 10: 10اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

 (  1:  11  -   10:  10شأأن "الأايم الأخرية" ) ج. جميء املالك لإعطاء دانيال فهامً ب 

تظهر لنا خشصية خمتلفة. ل ميكن أأن تكون هذه الشخصية يه الرب يسوع  10بدءًا من الآية  

. فال ميكن أأن حيتاج الرب  13عونًة مالئكية يف الزناع املوصوف يف الآية  املس يح، لأنّه اكن ينبغي أأن ينال م

(.  21-11: 19ومه )قارن مع انتصار اخلروف عند عودته يف رؤاي يسوع معونة مالئكية للتغلب عىل خص

 "رئيس املالئكة"(. رمبا اكن هذا 9واحٌض أأن هذا مالك، لأّن ميخائيل يسانده هنا )يُدعى ميخائيل يف هيوذا 

ل دانيال فهم لرؤاي أأخرى يف مناس بٍة أأخرى )انظر  م جربائيل ليوصل اإ ذ اس ُتخده الشخص هو جربائيل، اإ

ل  16: 8دانيال  يصال رساةل هللا اإ آخر، فاإن هممته اكنت اإ وما يلهيا(. سواء اكن هذا جربائيل أأم مالاكً أ

 دانيال. 

ر هااتن الآيتان مقابةل دانيال مع املالك11- 10: 10  . يف البداية، اكنت دلى دانيال صعوبة . تصّوه

ْت ملسٌة من املالك دانيال من الهنوض (. ومكرنَ 9كبرية يف الهنوض عن الأرض اليت اكن قد وقع علهيا )الآية 

ذ اكن املالك يريد أأن ينتصب دانيال عىل مقامه، نراه يشّجعه ابللكامت: ركبتيه وكفّي يديه عىل  أأهّيا الرجل  . واإ

ر جدًا، صاحب القمية العظمية(. تتشابه هذه اللكامت مع الطريقة اليت )أأو حرف  احملبوب يًا "الرجل املُقدر

، ول شّك أأن هذه اللكامت تعكس القمية العظمية اليت اكن 23: 9دانيال يف دانيال  خاطب هبا جربائيل

. وهكذا، وقف فهم الالكما دانيال حيظى هبا يف عيين هللا. كام حيّث هللا دانيال عىل أأن يفهم ما اكن س يقوهل: 

 .  مرجتفًا ومرتعداً دانيال منتصبًا، ولكنّه اكن 
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ك الرساةل نفسها دلانيال، يوحّضه هل السبب وراء تأأخري الاس تجابة . قبل أأن يعلهن املال14- 12: 10 

لهية. ل يرتبط التأأخري بدانيال أأو صالته مطلقًا )وكأنّه مل يصّله بشلٍك حصيح أأو حبامسٍة اكفية(. وبقول  الإ

ع الكمكاملالك  أأسابيع  ومع أأنّه صىّل وصام مّدة ثالثةندرك أأن دانيال مل ينُح فقط، بل صىّل أأيضًا.  مُسه

لاكمةل، فاإّن صالته مُسهعت   . من اليوم الأور

والسبب احلقيقي اذلي لأجهل تأأخر املالك يف اجمليء هو أأنّه اكَن شديد الانشغال حبرب روحية يف  

. ميكن ماً ورئيس مملكة فارس وقف مقابيل واحدًا وعرشين يو أأعىل املس توايت. فهو يرشح ما حصل قائاًل: 

لعربية "سار"( أأْن تعين حاكامً أأو قائدًا أأو مسؤوًل كبريًا. وحيُث أأن هذه اللكمة لللكمة "رئيس" )يف ا

، فاإن مثّة احامتًل كبريًا بأأن يكون "رئيس مملكة فارس" اكئنًا 21تُس تخَدم أأيضًا يف وصف ميخائيل يف الآية 

ل حرٍب بني مالك هللا  تشري 20اومه )ولحظ أأّن الآية مالئكيًا. ولأنّه اكن "يقف مقابل" مالك هللا ويق اإ

نّه ل بّد أأن هذا "الرئيس" مل يكن مالاكً حفسب، بل ومالاكً ش يطانيًا أأيضًا. ولهذا  وذكل الرئيس(، فاإ

واحٌض أأن هذا مالك هللا يف حربه مع املالك الش يطاين.  ميخائيل، رئيس املالئكة، ملساعدةالسبب، حرض 

 الاكئنات املالئكية مشتبكة ومنخرطة يف حرب شديدة.  عن العامل الرويح غري املريّئ.يعلهن الكثري 

حضار ميخائيل ملساعدة املالك القّديس الكثري. تصف رساةل هيوذا   ميخائيل  9تتضّمن حقيقة اإ

ليه بصفته "الرئيس العظمي القامئ لبين شعبك )دانيا 1: 12بكونه "رئيس املالئكة"، ويشري دانيال  ل(."  اإ

تبة )ورمبا أأعىل املالئكة عىل الإطالق( مسؤوليَة حامية شعب عهد هللا، الهيود. يُعطى هذا املالك عايل ال رُّ

، فاإن املالك الصاحل 13: 10واحض أأن أأمرًا همامً اكن السبب يف هذه املعركة املالئكية. وحبسب دانيال 

ل أأّن هؤل. التعبري "ملوك" )ويف العربيهناك عند ملوك فارس]ُأبقي[   ء خمتلفون عن ة "ملكهيه"( يشري اإ

ل كورش وابنه  "الرؤساء". ينبغي مالحظة أأن اللكمة "مكل" ترد هنا بصيغة امجلع. وذلا، فالراحج أأهّنا تشري اإ

ّن   530مقبزي. ومع أأن س نة ارتقاء مقبزي لعرش اكنت مل تأأته بعُد )عام  ق.م.، حنَي قُتهل كورش يف املعركة(، فاإ

ه يف احلمك قبل ارتقاء عرش اململكة. نعرف أأن مقبزي اكن مرافقًا لأبيه كورش  كبريًا بأأنّه اكن يشارك أأابمثة احامتلً 

  42ق.م.، واكنت هل ماكنة عظمية يف ذكل الوقت. 539عند فتح اببل عام 

ن اكن هذا املالك الصاحل قد ُأبقي عند ملوك فارس وقاومه ش يطان يُدعى "رئيس مملكة فارس"،   اإ

نّه حيّق أأن نفهم أأن الَّصاع امل م الكتاب فاإ الئك يركّز عىل اتّصاهلم هبؤلء امللوك البرشينّي وتأأثريمه علهيم. يقّده

س يف مواقع أأخرى الش يطان ابعتباره "رئيس هذا العامل"  (،  11: 16؛ 30:  14؛ 31: 12)يوحنا املُقدر

ب الإهل )أأفسس وأأّن دليه فرقًة خضمة من املالئكة الش يطانينّي املنتظمني يف مراتب خمتلفة بغرض مقاومة الر 

(. ومن هذا، فاإن "رئيس فارس" هذا اكن مالاكً ش يطانيًا ُمعيرنًا 11، 2-1: 9؛ رؤاي 12: 6؛ 21: 1

قلمييًا"، وكأّن القضية يه قضية "تعيني لفارس. ولكن ينبغي الانتباه هنا به  رضورة أأل نفهم هذا ابعتباره "روحًا اإ

الاجامتعية الس ياس ية، مبعىن أأن هذا الش يطان اكن يس هتدف جغرايف". ولدلقة، يقع التشديد هنا عىل البنية 

 
أأبيه كورش، وظهر يف هيلك مردوك. وعىل "أأسطوانة (، دخل مقبزي اببل مع 306ANET ,حبسب وثيقة "أأخبار نبونيدس )انظر  42

ل الآلهة اليت أأعدُّتا  (، حيثُّ كورش عىل الصالة لأجلANET, 316كورش" الشهرية )انظر  نفسه ولأجل ابنه مقبزي قائاًل: "أأطلب اإ

سة أأن تطلب يوميًا من بيل ونبو معراً مديداً يل، وأأطلب مهنا أأن تذكرين أأمامه، ل مدهنا املُقدر ل مردوك،  اإ لهيا أأن ترفع اإ وأأطلب اإ

 س يّدي، هذه الصالة: ’كورش، املكل اذلي يعبدك، ومقبزي، ابنه.‘" 
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التأأثري اكن قصد هذا الش يطان  43الإمرباطورية والسلطات البرشية اليت ترأأس وتدير هذه الإمرباطورية.

ذ اكنت تؤثّهر باكمل الإمرباطورية. وقد اكن هذا أأمرًا يتّصل  عىل قرارات البالط الفاريس والتحمكُّ هبا اإ

ن الشعب الهيودي يف هذا الوقت اكن حتَت سلطة فارس. فاإن اكن ش يطاٌن يس تطيع أأن يغرّيه بدانيال، لأ 

ات قلوب احلاّكم الفارس ينّي جتاه هيوذا و/ أأو يؤثّهر  هبم حبيث يُصدرون قوانني ومراس مي وأأوامر ضاّرة توهجُّ

ل تعطيل برانمج هللا وخّطته ومقاصده. ولكنّنا نر  ّن هذا س يؤّدي اإ ى أأمرًا مناس بًا هنا، حيث أأىت ابلهيود، فاإ

 ميخائيل نفسه )حارس الشعب الهيودي( للمساعدة يف هذه املعركة.  

ل دان   ره عن الوصول اإ ل   14يال، يرشح يف الآية بعد أأن رشح املالك سبب تأأخُّ هدف جميئه اإ

  هم ما س يحدث لشعبهيف ، وهمّمة املالك يه أأن يساعد دانيال يف أأن بأأايم مس تقبليةدانيال. تتعلق هذه الرؤاي 

وغالبًا ما يتعلرق هذا التعبري  44. يرهد تعبري "الأاّيم الأخرية" عرش مراٍت يف العهد القدمي.يف الأاّيم الأخرية

بعيد اذلي يشمل الأحداث اليت تس بق حقبة املس يا متامًا، وكذكل الأاّيم اليت فهيا س ميكل املس يا ابملس تقبل ال 

شعياء 30: 4ثنية يف مملكته )انظر بشلٍك خاّص ت  (. هدف الرساةل اليت يوشك املالك أأن يعلههنا 2: 2؛ اإ

ف بعضها يف البالد واملامكل القامئة  دلانيال هو تقدمي فهٍم هل بشأأن أأحداث مس تقبل شعبه، واليت سيتكشر

ّهقًا ابملس تقبل البعيد يف ذروة التارخي عند عودة املس يا يسوع.   واليت س تقوم، وبعضها س يكون متعل

. تدّون هذه الآايت الثالثة رّدة فعل دانيال املندهشة وفقدانه لقوته. يف البداية، بدا 17- 15: 10 

آدممن  دانيال غري قادر عىل الالكم، ولكنّه تلقى معونة ملس ]شفتيه[، وواحض أأّن هذا اكن مالاكً  ش به بين أ

ل اكن فقط يس تطيع الاعرتاف مبدى صاحلًا. ملس هذا الشخص شفيت دانيال، ومكّنه من الالكم. ولكّن دانيا

عف اذلي يشعر به ومدى حاةل الاندهاش اليت اكن فهيا نتيجة حديث املالك معه.   الضر

. حينئٍذ عاد املالك وملسه، ولكن يف هذه املّرة ليس لميكّن دانيال من أأن 1: 11 - 18: 10 

عه. وحني شعر دانيال ابلقوة فوق الط  بيعية تّسي فيه، صار مس تعدًا لالس امتع يتلكّم، ولكن ليقّويه ويشّجه

ل الرساةل اليت اكنت ُمرَسةل بيد املالك.   اإ

. مل تكن احلرب الروحية رئيس فارسنيال أأّن عليه أأن يعود ]ليحارب[ ، خُيربه املالك دا20يف الآية  

ان يف الهجوم عىل بني هؤلء املالئكة قد انهتت، ولكهّنا اكنت تنتظر جولٍت أأخرى لتس متّر. سيس متّر الش يط

ل الإرض  مرباطوريّة بطرٍق تسعى اإ ار خبطط بالط اململكة الفارس ية، ساعيًا لأن يؤثّهر ابحلاّكم الأرضينّي لالإ

  465-486شعبه )مثل حماوةل هامان لأن يقنهع املكل أأحشويروش ]زركسيس الأول، حمك يف الفرتة ب هللا و 

ابدة الهيود(. كام خُيربه املالك دانيا ل الإسكندر الكبري رئيس اليوانن يأأيتل بأأن ق.م.[ ابإ شارة اإ . ليست هذه اإ

ل أأن الإمرباطورية الفارس ية س يأأيت وراءها احلاّكم اليواننيّون، بدءًا  خشصيًا، مع أأّن هذا التَّصحي يشري اإ

  ق.م. وحني س تقوم اليوانن وحاّكهما لإهناء احلمك الفاريس، س يعنّيه الش يطان 331ابلإسكندر الكبري عام 

 
Bibliotheca Sacraid E. Stevens, "Daniel 10 and the Notion of Territorial Spirits," Dav انظر  43

157:628 (Oct-Dec 2000): 410-431. 
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آخر )رئيس اليوانن( ليحاول الس يطرة عىل الإمرباطورية الس ياس ية اجلديدة أأو التأأثري علهيا  مالاكً ش يطانيًا أ

 اّرة. بطريقٍة ض

ل ما ُكتهب  21يشري املالك يف الآية   ، واذلي س يعّرهفه الآن دلانيال. هذه يه يف كتاب احلقاإ

لها اكس تجابٍة ل ل املالك ليوصه ل دانيال "الرساةل" اليت أُرسه نة يف دانيال 1: 10صالة دانيال )ارجع اإ (، واملدور

]معه[ ضد هؤلء ل أأحد يمتّسك  املالك عىل أأنّه  ، يؤّكد21وما يلهيا. ويف اجلزء الثّاين من الآية  2: 11

ل  . وحني يدعو ميخائيل بـ"رئيسمك"، يس تخدم مضري اخملاَطب ميخائيلاملالئكة الش يطانينّي )"الرؤساء"( اإ

 (.  1: 12ع، فليس ميخائيل حايم دانيال الشخيص، ولكنّه حايم شعب دانيال، الهيود )انظر دانيال امجل

آية يف الفقرة الأخرية من الأحصاح  1: 11ء أأن دانيال يس تنتج معظم العلام  آخر أ )وذلا،  10يه أ

م دانيال1: 11فاإن التقس مي الأفضل للأحصاحات هنا هو بعد  )وهو صاحب مضري  (. املالك اذلي اكن يلكّه

ل أأنّه 1املتلكم يف الآية  مة يف الس نة الأول دلاريوس املادّي. ولأن اللك وقف ليشّدده ويقّويه ( يشري اإ

نر    21:  10دانيال  "يقّوي" يه ذاّتا املُس تخدمة يف  يف وصف معونة املالك ميخائيل للمالك الآخر رفيقه، فاإ

  539دلاريوس )عام   الس نة الأول. وهذا يعين أأنّه من هو املالك الصاحل ل دانيال 1: 11الفاعل يف 

يس، قام هذا املالك الصاحل ليشّجع ويقّوي ق.م.(، حني اهنار حمك البابليني وخضع الهيود للحمك املادي الفار

ّن هذين املالكني اكان يقّدمان معونًة وتقويًة متبادلتنَي  للآخر. ويف الأوقات  أأحدهامميخائيل. ومن هذا، فاإ

امسة، اكان يأأتيان لك واحٍد لإعانة الآخر يف هجدهام ومعلهام للتأأثري مبا حيدث يف البالط امللك الفاريس احل

يرة اليت اكنت املالئكة الش يطانية حتيكها. وملواهجة امل  ؤامرات الرّشّ

 

 6السؤال  

البس الكتّان"، بل اكن مالاكً ( مل يكن "الرجل ال10: 10حبسب التفسري، اذلي ملس دانيال ولكّمه )بدءًا من دانيال 

 أأرسهل هللا. ما ادلمع اذلي يقّدمه التفسري لهذا الاس تنتاج؟ 

آخر لكرم دانيال.  10: 10واحٌض أأن دانيال  .أأ  ن خشصًا أ  يقول اإ

 ليسوع أأن يعمهل. ملسه، وهو أأمٌر ل ميكن  10: 10لكرم دانيال يف دانيال  اذلي .ب

ض لل 13: 10يقول دانيال  .ج ن املالك تعرر هو أأمٌر ل ميكن أأن حيدث و مقاومة، واكن حباجٍة ملساعدة ميخائيل، اإ

 ليسوع. 

ل دانيال.  اً كنمم لو اكن هذا الشخص هو يسوع املس يح، ملا اكن  .د  أأن يُعاق عن اجمليء اإ

 

 7السؤال  

ل دانيال اكن بسبب حرٍب روحية حتصل، حيث اكنت مالئ كة تأأخري املالك مّدة واحد وعرشين يومًا قبل جميئه اإ

ل دانيال.  ل اإ   صواب أأم خطأأ؟ ش يطانية تقاوم املالك اذلي ُأرسه
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 8السؤال  

ل ما قيل عن ميخائيل يف هذا املقطع الكتايب )خاّصة يف دانيال  وهيوذا  1: 12أأ دانيال (، اقر 21و 13: 10ابلإضافة اإ

  حيحة(لك الإجاابت الص اخرت )؟ حصيحة. أأي من امجلل التالية 9-7: 12، ورؤاي 9

 اكنت مليخائيل ماكنة "رئيس مالئكة" عند هللا.  .أأ 

ن يف دانيال  .ب  . 2اكن ميخائيل املالك اذلي أأعطى نبوخذنَّصر احلمل املدور

 ية ابلشعب الهيودي. اكنت دلى ميخائيل مسؤولية خاّصة يه العنا .ج

ل ميخائيل يف املس تقبل دور قيادة مجموعة من املالئكة القّديسني يف احل .د رب عىل الش يطان ومالئكته سيُس نَد اإ

 الش يطانية. 

 

 

 9السؤال  

 (؟ 13: 10حبسب التفسري َمن هو "رئيس مملكة فارس" )دانيال 

ل املكل كورش، حامك الإمرباطورية الفارس ية.   .أأ  شارة اإ  هذه اإ

ل ابن كورش، اذلي اكن أأمريًا ورئيسًا يف الإمرباطورية الفارس ية.  .ب شارة اإ  هذه اإ

س .ج  ًا عيّنه هللا محلاية الإمرباطورية الفارس ية.  اكن هذا مالاكً ُمقدر

ليه مسؤولية الس يطرة عىل الإمرباطورية  .د بليس، وقد ُأس نهدت اإ اكن هذا مالاكً ش يطانيًا حتَت سلطة وقيادة اإ

 الفارس ية.  

 

 

 10ؤال  الس 

 ؟  21و 13: 10التفسري، ما القضية اليت اكنت موضوع الَّصاع املالئك يف دانيال حبسب 

 رش ليمتكرن ابنه من احلمك ماكنه. علكة فارس أأن خيلع كورش عن الأأراد رئيس مم .أأ 

البرشيني اكن رئيس مملكة فارس يس هتدف الإمرباطورية الفارس ية من أأجل أأن يؤثّهر بقرارات حاّكم فارس  .ب

 ق ابلشعب الهيودي(. يتعلر  فامييعملوا الرّش )خاّصة ل 

ل أأرض هيوذا. أأراد رئيس مملكة فارس أأن يلغي كورش املرسوم اذلي  .ج  يقيض ابلسامح للهيود ابلعودة اإ

 أأراد رئيس مملكة فارس أأن يثبهت أأنّه أأقوى من ميخائل.  .د
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خيتّص ابلش ياطني والصالة واحلرب  فامي 10من دراسة دانيال  موها اليومعديدة ميكن للمس يحينّي أأن يتعلر  مثّة دروس

 كّهر هبا: ييل بعض من هذه ادلروس اليت حيسن أأن تف وفاميالروحية. 

لحظ يف هذا املقطع الكتايب أأن املالك يدعو دانيال مرتني "أأهّيا الرجل احملبوب" )أأو "صاحب املاكنة أأو القمية   •

(. مل يُقَل هذا بسبب املؤّهالت املدهشة عند دانيال، ولكن لأنّه NETو NASBالعالية"، كام يُرى يف ترمجيت 

سًا للصالة.  نسااًن مكرر  اكن اإ

ظمية يف الصالة. لحظ أأن صالة دانيال أأطلقت حراًب مالئكية عظمية. يعلّهق جليسون أآرترش مثّة قوة ع  •

(Gleason Archer عىل هذا الأمر قائاًل: "قد ل ندرك القوى العظمية ) اليت تُطلَق حني نكّرهس أأنفس نا

 ,Daniel," in Epositor's Bible Commentary"تكريسًا حقيقيًّا للتشفُّع أأمام عرش النعمة" )

7:124 .) 

قد يكون هناك تأأخري يف اس تجابة الصلوات لأس باب ل يفهمها املؤمن. يف بعض الأحيان، مثّة أأمور حتصل يف  •

  عامل املالئكة ل يراها البرش أأبدًا.

(. فقد تكون هناك عوامل 1: 18ينبغي للمؤمنني أأن يعيشوا مبدأأ الإحلاح اذلي ل يعرف الإحباط )انظر لوقا  •

يعرف عهنا املؤمن اذلي يصيّل شيئًا، ولكن عليه أأن يتذكرر أأن لك صالة تُرفَع تُسَمع فورًا. الصلوات  ل لتعطّ 

ر اس تجابهتا ليست صلوات مرفوضة!   اليت تتأأخر

نسان ُمسّن ضعيف عىل ركبتيه اكن ميثّهل ّتديدًا لعامل الش يطان. يقيق القوة احل  •  ة تُوَجد يف الصالة. حّت اإ

غة لهوتك بشأأن احلرب الروحية. مل يتلقر دانيال تعلاميً بأأن حيارب الأرواح الرّشيرة. يظن كْن حذرًا يف صيا •

قلميية وامل  مة متهيدية رضورية للكرازة، ولكّن بعض النّاس اليوم أأّن علهيم أأن يقيّدوا "الأرواح الإ ناطقية" مكُقّده

ًل عىل هذا معل. طبعًا، مناسٌب ولئق متامًا بأأن العهد اجلديد ل يعلّمنا بأأن نعمل هذا، ول يرينا يف الرسل مثا

ن نصيّل لأجل انتشار بشارة الإجنيل، وبأأن يفتح الرب عيون غري املؤمنني. كام أأن عىل املس يحينّي احلقيقيني أأ 

 . 6يكونوا مس تعّدين للحرب الّروحيّة )ُمقاومة الش يطان( بلبسهم سالح احلرب الروحية املُعلَن يف أأفسس 

 املؤمنون عن أأن خيدموا هللا. فقد اكن دانيال )يف مثانينيات معره( يمتتّع بأأفضل س نوات حياته. ل يكرُب  •

 

 11السؤال  

ل ادلروس اليت برزت بشلٍك خاّص أأمامك. تقرأأ قامئة ادلروس املُعطاة أأعالبعد أأن  اكتب يف دفرت احلياة ه، أأرشه اإ

ل حّصة هذا يف حياتك؟  أأفاكرك عن كيف تنطبق هذه ادلروس عليك وعىل ظروفك. هل يشري اختبارك الشخيص اإ

حباطات قد تواهجها؟ حاول أأن تكتب أأيّة أأمثةل من جتربتك الشخصي ة رأأيت فهيا  هل يساعدك هذا يف التغلُّب عىل أأيّة اإ

 هذا ادلرس حصيحًا ويتحقرق، أأو احلاةل اليت ميكن أأن يُطبرق هذا ادلرس فهيا. 
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بيفانوس حداث لأنطيوخوس الرابع  ّتيئة مّسح الأ وع الثالث:  املوض   (  20- 2:  11)دانيال   اإ

رات الس ياس ية والعسكرية اليت تشمل الأمم اليت  2: 11بدءًا من دانيال  نرى املالك يُعلهن دلانيال عددًا من التطوُّ

أأتت ابلضيق  أأن تكون هيوذا يف وسط نزاعات دولية عديدةالّزمنية من ن مفرٌّ عرب هذه الفرتة كُ ومل يحمكت أأرض هيوذا. 

اكنت حمكومة من مملكة فارس يف الوقت اذلي  حيث أأّن هيوذا ك فارس،واية هنا بذكر ملو الشديد علهيا. تبدأأ الر 

مرباطورية ممُأعطيت فيه الرؤاي دلانيال. وبعد هذا، قامت  لكة اليوانن بقيادة الإسكندر الكبري، لتنقسم بعد هذا اإ

ل أأربع مماكل منفصةل حمكها  يُدعى بطلميوس، وهو  قادته العسكريون. من هؤلء القادة الأربعة، اكن أأحدمهالإسكندر اإ

آخر يُدعى س يلوقوس، اذلي حمك الإمرباطورية الس يلوقية )سوراي وبالد ما بني الهنرين(. من  اذلي حمك مَّص، واكن أ

ل "ا ل "اجلنوب"، بيامن اكنت الإمرباطورية الس يلوقية اإ لشامل" ابلنس بة لهيوذا، وذلا  الناحية اجلغرافية، اكنت مَّص اإ

ل حاّكم هاتني ا امل" )الس يلوقيني(. وقد اكنت  ململكتني يف هذا الأحصاح بـ"ملوك اجلنوب" )مَّص( و"ملوك الشيُشار اإ

حداهام مع الأخرى.  ان اململكتهاات  ن يف نزاعٍ عسكري متكّرهر ومس متر اإ

ن 35-2: 11املادة املوجودة يف دانيال  دىن القدمي مل تتوفرر دلى القارئ معرفة دقيقة بتارخي الرشق الأ  صعبة الفهم للغاية اإ

ل أأحداٍث اترخيية يف هذه الفرتة  164-536يف الفرتة  شارات عديدة اإ ل يُتوقرع من القارئ العادي أأن يعرفها. ق.م. فمثّة اإ

ذلي يُعَرف ابمس أأنطيوخوس بوصف أأنشطة وأأعامل احلامك الس يلويق ا 35- 21: 11تبلغ هذه الأحداث ذروّتا يف دانيال 

بيفانوسالرابع  عطاء الكثري من الاهامتم و 26-9: 8احلامك سابقًا يف دانيال  . ُذكهر هذااإ ليه هو أأنّه  توجيه . وسبب اإ الانتباه اإ

ل ضد املس يح(، خاّصة يف الطريقة اليت هبا سعى لضطهاد منوذج رمزي لضّد املس يح املس تقبيل )أأي أأنّه ظه  ّل يشري اإ

 الإميان الكتايب. تقويض الهيودي و الشعب 

( الأحداث التارخيية املمتدة من زمن دانيال وحّّت قيام أأنطيوخوس 20-2: 11ي دانيال )اذلي يغّطه  3س يتتبرع املوضوع 

ن وجد ن اكنت هذه حماولتك الأول يف قراءّتا  ت قراءة وفهم هذه الآايتالرابع. ل تشعر ابلإحباط اإ صعبًا، خاّصًة اإ

م يعطي رشحًا اكفيًا ملعىن ه وفهمها. رات ومع أأن التفسري املُقدر ذه الآية، فقد حتتاج لأن تقرأأ وثيقة أأخرى عنواهنا "التطوُّ

بيفانوسالتارخيية من زمن دانيال وحّت زمن أأنطيوخوس الرابع   Historical Developments from Daniel's" )اإ

Day Until Antiochus IV Epiphanesرة ن، حبيث ية. حتتوي هذه الوثيقة عىل معودييف الإجنلزي  (، ويه متوفّه

ل هذه الوثيقة  ب توجد الآايت الكتابية يف معود، بيامن يوجد ما يقا لها من رشح اترخيي يف العمود الثاين. وميكنك الوصول اإ

 (. Daniel Studies، وحتَت العنوان "دراسات دانيال" )www.paultanner.orgبزايرة املوقع 

 

س  واجب ال   كتاب املُقدر

وليس  خيتّص هبذه الآايت، رمبا يكون جيدًا أأن تقرأأ النص الكتايب مع التفسري فامي. )20-2: 11اقرأأ دانيال  •

 .( قبهل

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  20- 2: 11اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •
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 (  35- 2:  11)   اليت حتقّقت اترخيّياً  - . النبّوات اخلاّصة ابملس تقبل القريب  2

لُّب رساةل  4: 12 - 2: 11ميثّهل دانيال  

هللا دلانيال اس تجابة لصومه وصلواته. ويف هذه 

ل اترخي الأّمة  الرساةل، يعلن هللا دلانيال نظرًة اإ

املس تقبيّل يف جزَأين، والكهام س يكوانن ممتلئني 

اترخي الأمة  35-2ابحلروب والزناعات. تتتبّع الآايت 

كورش( وحّّت القرن ال )يف فرتة حمك من زمن داني

الثاين ق.م. ويف معظم هذه الفرتة اكنت أأرض هيوذا عالقة بني قوتني عظميتنَي: الإمرباطورية الس يلوقية  

ل اجلنوب. وقد ازداد الَّصاع وبلغ ذروته حني ارتقى  ل الشامل والإمرباطورية البطلميية املَّصية اإ السورية اإ

بيفانوس  ض الهيود لضطهاٍد شديد جدًا. عرش اململكة الس يأأنطيوخوس الرابع اإ  لوقية، اذلي حتَت حمكه تعرر

 (  20- 2:  11أأ. من زمن الإمرباطورية الفارس ية وحّّت أأنطيوخوس الرابع ) 

رات   املالك حريص لك احلرص عىل تتبع اخللفية التارخيية لأنطيوخوس الرابع، حبيث يُظههر التطوُّ

 ّ ل العرش. مث ه الفرتة عىل اخليانة والزناع واحلرب والطمع والُبْغض وادلمار ة تشديد خالل هذاليت أأوصلته اإ

يرة أأموٌر اتّصف هبا أأنطيوخوس نفسه   والتخريب والاغتيالت والانتقام والثأأر. ولك هذه السامت الرّشّ

 وأأعامهل. 

 (  4- 2:  11( أأصول الزناع بني البطاملة والس يلوقيني خالل احلقبة الفارس ية ) 1)  

ت مّسح أأحداث فرتٍة تُظههر هذه الآاي  ت الثالثة أأحدااًث معيّنة حصلت خالل احلقبة الفارس ية شلكر

 طويةل من الَّصاع بني احلاّكم البطاملة والس يلوقيني. 

ّن  2: 11  املكل  . مع أأّن كورش نفسه حمك حبمكة معقوةل جدًا كأّول ملوك الإمرباطورية الفارس ية، فاإ

. زركسيس اليوانن  ضدّ ق.م.( قاَد محةًل عسكرية خضمة  465-485يس الأول )، اذلي هو زركس الرابع 

الأول هذا هو املكل أأحشويروش اذلي يتلكّم عنه سفر أأس تري. بعد ارتقاء زركسيس الأول )أأحشويروش( 

  زايدة غناهق.م.، َسق بلّك قسوٍة ووحش يٍة ثوراٍت يف مَّص واببل، وهو ما سامه يف  485العرش عام 

س تعدًا لس تخدام الرثوة والقّوة اللتني حّصلهام ضد اليوانن انتقامًا ملا حلق ابلفرس . وصار الآن م وذهوقوته ونف 

ر لنا يف أأس تري  45من عاٍر يف السابق عىل يد اليواننينّي. جمّرد ولمية للألك  1مل يكن مشهد الولمية اذلي يُصور

ب، بل اكن مناس بة لزركسيس )أأحشويروش( مجلع لك أأرش  اف ونبالء وكبار الإمرباطورية الفارس ية  والرشُّ

ج امجليع عىل مملكة اليوانن هبدف أأن   ، ولوضع خطط لجتياح واسع النطاق. بدأأت هذه امحلةل العظمية هيّيه

ل   481د اليوانن يف ربيع العام ض ل خسارة ُمذةّل للبحريّة الفارس ية يف سالميس اإ ق.م.، ولكهّنا أأّدت اإ

 
ل فرتة حمك كورش. حفني هزم كورش ليداي عام تعود جذور هذا الزن  45 يونية اليواننية، الواقعة يف  547اع اإ عت مدن اإ ق.م.، ُأخضه

رسال غرب تركيا، للفرس. ومشا ل اإ ركة الأثينينّي لحقًا يف ثورة الإيونيني خالل فرتة حمك املكل داريوس الأول دفعت هذا الأخري اإ

ل معركة "ماراثون" الشهرية، اليت فهيا ُهزهم  490قد أأدت محةل فارس ية أأخرى عام ق.م. و  492قّوات فارس ية ضد اليوانن عام  ق.م. اإ

 جيٌش عظمٌي للفرس عىل يد اليواننّيني. 
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م. وقد اكن العزاء الوحيد للفرس هو متكّهنم من الاستيالء عىل أأثينا نفسها مدًة ق. 480الغرب من أأثينا عام 

 قصرية، حيث دّمروا البارثينون القدمي. 

مخسني س نة التالية تقريبًا اس متّرت املشاعر السلبية متأأججة يف داخل الفرس . مّدة املئة و 3: 11 

أأهنض اليواننيني لجتياح الإمرباطورية الفارس ية، واكن   مكل جبّارواليواننيني بعضهم جتاه بعض. وأأخريًا، قام 

ع. مل معهل هذا مبنيًا جزئيًا عىل جحّة الانتقام لأثينا، ولكّن معهل هذا اكن مدفوعًا أأكرث ب  شهوة الفتوحات والتوسُّ

  تسلّط تسلطًا عظاميً يكن هذا املكل اجلبّار سوى الإسكندر الكبري، اذلي يف ثالث س نوات ونصف فقط، 

خضاع الإمرباطورية الفارس ية العظمية، حمققًا انتصارًا هنائيًا واتّمًا علهيا يف ڠاوڠاميال يف ترشين يف  فتح واإ

 ق.م.   331الأّول/ أأكتوبر 

  حيمكق.م. بعمر الثانية والثالثني، مل  323. بسبب موت الإسكندر الكبري الفجايئ عام 4: 11 

ذ مل يكن هل  ل فرتًة قصرية. واإ مملكته  ، كام أأن ملكه ل لعقبهابٌن كبرٌي مبا يكفي لريث عرشه، انتقل الإسكندر اإ

ذ تدافَع وحتاَرب قادته العسكريون ليس تحوذ لكُّ تنقرض وتكون لغري أأولئك   واحٍد عىل أأكرب قدٍر ممكن من ، اإ

ل رايح السامء الأربع النفوذ والأرايض. ويف الهناية، انقسمت مملكة الإسكندر  الأربعة   ، أأي ما بني قادتهاإ

ل أأربعة أأجزاء رئيس يّة )انظر رشحنا دلانيال  مرباطوريته اإ (. ومع هذا، مل 8-5: 8اذلين متكّنوا من تقس مي اإ

ل م  سكندر. يقرتب أأيٌّ من خلفائه اإ  س توى السلطة اليت اكنت لالإ

 (  9- 5:  11( الَّصاع بني البطاملة والس يلوقيني قبل أأنطيوخوس الثالث ) 2)  

ل الَّص   مة اإ اعات اليت نشبت: من خلفاء الإسكندر اثنان من قادته يُدعى الأول بطلميوس ُمقّده

ل نسهل يف الأول سوتري والثاين س يلوقوس الأول نياكتور. صار بطلميوس رأأس  ليه واإ ادلوةل املَّصية، ويُشار اإ

ل الشامل وبالد أأ  11الأحصاح  خرى ابمس "مكل اجلنوب". أأما س يلوقوس ونسهل حفمكوا سوراي الواقعة اإ

لهيم يف الأحصاح  بـ"مكل الشامل". معرفة ادلارس خللفية قيام هؤلء واس تالهمم للحمك  11عديدة، ويُشار اإ

ل مَّص عام تساعده يف فهم التوتُّر الس ي ق.م.، استسلمت  332ايس اذلي حصل. حني وصل الإسكندر اإ

ل فارس، ترك الإسكندر قّوات  مَّص هل بّسعة )مما أأهنيى احلمك الفاريس ملَّص(. وقبل الانتقال للزحف اإ

رفة من  عسكري يف مَّص )واكن معظمهم من املقدونينّي واليواننيني(. ومبوت  20000احتالل عسكرية مؤل

ق.م.، أأخذ بطلميوس )اذلي اكن أأحد أأكرث القادة اذلين اكن الإسكندر يثق هبم( من  323ام الإسكندر ع

دارة شؤون مَّص. ولكن خالل الس نوات (، حافظ خمت الإسكندر، احلق Perdiccasبريدياكس ) ابإ

[، أأي Diadochiق.م.، نشبت معارك عديدة )حروب ادلايدويخ ] 301العرشين التالية، وحّت عام 

مرباطورية الإسكندر. مل تكن دلى بطلميوس صعوبة يف الس يطرة عىل مَّص، اخللفاء(  بغرض الس يطرة عىل اإ

يا وجنوب سوراي. يف البداية، اس تول بطلميوس عىل ولكن اكن هناك خالف حول مناطق مثل هيوذا وفينيق 

ق.م.   318ذ العام (، منcoele-syria -هذه املناطق املعروفة ابمس "سوراي وفينيقية" )أأو "كويلَيه سوراي" 
( صارت هذه املناطق والبالد منطقة عازةل ما 1وقد صارت هذه املنطقة عظمية القمية لأس باب عديدة: ) 46

 
سوراي" يعين "فراغ سوراي". املعىن الضيق املقصود من هذا التعبري هو وادي البقاع الواقع اليوم يف لبنان واملناطق  -التعبري "كويليه  46

به، مبا يف ذكل دمشق وجنوب الهنر الكبري اجلنويب والهيودية. )ينبع الهنر الكبري اجلنويب من سوراي، وميثل جزءاً من احلدود احمليطة 

 لية للبنان مع سوراي، وينهتيي يف البحر املتوسط(. الشام
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( اكن خشب غاابت فينيقية رضوراًي لصنع السفن وبناء حضور 2وسوراي يف الشامل؛ ) بني مَّص يف اجلنوب

رية عرب الرشق الأوسط منافذ هممة عند رشق ( اكن لطرق القوافل الكث3حبري قوّي يف البحر املتوسط؛ )

 البحر املتوسط، وخاّصة يف فينيقية.  

مرباطورية الإسكندر أأنتيغونوس، اكن امس أأحد خلفاء الإسكندر الآخرين اذلين تنافسوا عىل   حمك اإ

سكندر، وقد فرض سلطته عىل معظم اجلزء الأس يوي من الإمرباطو  ريّة، وقد اكن قائدًا مكدونيًا وواليًا لالإ

ذ ُأجربه س يلوقوس عىل الهرب،  واس تول عىل كنوز شوشان، كام دخل اببل حيث اكن س يلوقوس حاكامً. واإ

ق.م. )مع ليس اميخوس واكس ندر( ضد أأنتيغونوس.  315حتالف معًا عام  احمتى ببطلميوس، ودخل الثنان يف

ة عرب س نوات عديدة ق.م.، غزا أأنتيغونوس سوراي وحاّص صور، لتنشب حروب مس مترّ  314ويف عام 

ُأجربه خاللها بطلميوس عىل الانسحاب من "كويليه سوراي". ولكّن انتصار س يلوقوس يف معركة غّزة عىل 

ق.م.، مكّن بطلميوس من الس يطرة اثنيًة عىل كويليه سوراي، لكنّه  312يغونوس، عام دميرتيوس، ابن أأنت 

ق.م.، اكن أأنتيغونوس قد اس تول عىل  311الم عام انسحب مهنا اثنيًة بعَد فرتٍة قصرية. وحني ترسر الس

 حمك أأس يا الصغرى وسوراي مؤقّتًا. ولكّن هذا مل يُدم طوياًل. 

بسوس )يف منطقة ق.م.، اس ت 301ويف عام   مرباطورية الإسكندر أأخريًا نتيجة معركة اإ قّر تقس مي اإ

ونوس وابنه دميرتيوس واشتبكت مع فرجيية بأأس يا الصغرى(. يف هذه املعركة الشهرية، تواهجت جيوش أأنتيغ

حتالف اكس ندر وليس اميخوس وس يلوقوس )وقد دمع بطلميوس التحالف الأخري، ولكنّه مل يشارك خشصيًا يف 

كة(. وقد ُهزهم أأنتيغونوس هزميًة اكمةًل واتّمة، ونتيجة هذه املعركة اس تول س يلوقوس عىل معظم أأرايض املعر 

الصغرى. كام اس تول س يلوقوس عىل أأرايض سوراي، ولكّن بطلميوس أأنتيغونوس يف الرشق ويف رشق أأس يا 

نويب يف فينيقية. ومل ميكن حّل حتّداه يف هذا ابحتالل الأجزاء اجلنوبية من سوراي وحّّت الهنر الكبري اجل 

 القضيّة حاًل اكماًل: 

يسمّله تكل الأرايض "فاملنتَّصون عىل أأنتيغونوس أأمروا بطلميوس، بنوعٍ من الريبة وعدم اليقني، بأأن  

ذ اس تذكر س يلوقوس صداقته القدمية مع بطلميوس واستشهد هبا، وافق مؤقّتًا  لس يلوقوس، ولكنّه رفض. واإ

ره   وبشلٍك مرشوط عىل ل أأن السامح بأأخذ بطلميوس لتكل الأرايض، ولكن ليس من دون أأن يشري بوضوح اإ

 47ل يُنكر أأو يتخىّل عن حقوقه يف أأرايض كويليه سوراي."

ل اتّفاٍق اثبت بشأأن حّق ملكية أأرايض كويليه سوراي صار   وعدم متكّن الطرفني من الوصول اإ

ر السبب وراء احلروب اليت نشبت لحقًا بني امل لوك البطاملة وامللوك الس يلوقيني. واجلدول التايل يصّوه

 النسلني امللكيني: 

 
47 0VII, Part 1 (Cambridge Univ. Press, 1984), 6Cambridge Ancient History Edouard Will,  الراحج أأن .

ذ بفضل مساعدة بطلميوس متكّن من ترس يخ حمكه وسلطته عىل اب ين جتاه بطلميوس، اإ بل. س يلوقوس شعر بيشٍء من الالزتام وادلر

 ولكن امللوك الس يلوقيني الالحقني مل يكونوا ابلقدر ذاته من التفهُّم وتقدير امجليل جتاه احلاّكم البطاملة. 
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من  )بطلميوس الأول( و]واحد[  مكل اجلنوبعىل اخلصمني الأّولني.  5. تعّرهفنا الآية 5: 11 

 قوي الطرفان مبعىن أأهنام متكّنا من اجتياز الَّصاع وقد حصال 48. يتقّواين)س يلوقوس الأول( سوف  رؤسائه

مرباطورية الإسكندر )حروب ادلايدويخ(، وصارا الوارثني الرئيس ينّي ل  ها. ومع أأّن هذين عىل جزٍء من اإ

ذ وقفا معًا يف حماربة أأنتيغونوس(، فاإن خالفهام عىل أأرايض كويليه سوراي  امللكني اكان يف البداية صديقنَي )اإ

، س يحمك س يلوقوس مملكًة أأعظم من جعل س يلوقوس "يقوى عىل بطلميوس"، مبعىن يقاومه. ويف احلقيقة

ُّطهمملكته الأصلية:  ُّطٌ عظمي تسل بسوس، صارت مملكة س يلوقوس تشمل لك شامل  . فبعد معركةتسل اإ

مرباطورية الإسكندر. ويكتب أأبيان  ّهف املقاطعات الرشقية يف اإ سوراي واببل وأأرايض كثرية اكنت تؤل

(Appian( "يف كتابه "اترخي روما )History of Rome اس تول س يلوقوس عىل بالد ما بني الهنرين" :)

وابرثيا وابكرتاي والعربية واتبوراي وسوجداي وأأراخوس يا وهرياكنيا،  وأأرمينيا وكبدوكية الس يلوقية وبريسيس

ل هنر الإندوس، وابلتايل فقد اكنت  والبدلان والشعوب اجملاورة اليت اكن الإسكندر قد أأخضعها وصوًل اإ

مرباطوريت ه يه الأوسع يف أأس يا بعد الإسكندر." ويف هناية حياته، اكن حياول أأن يس تويل عىل أأرايض اإ

ونية وثراكية، ولكنّه اغتيل عىل يد الابن الأكرب لبطلميوس الأول الأكرب )بطلميوس كرياونوس( حوايل عام مقد

  49ق.م.  281

واحدة فقط ق.م.( وس يلوقوس الأول بعده بس نة  282. بعَد موت بطلميوس الأول )6: 11 

ل  ق.م. يف نزاع عىل كويليه 275ق.م.(، وجد أأولدهام أأنفسهم حبلول عام  281) سوراي. وقد قاد هذا اإ

ق.م.(، اليت بدأأها بطلميوس الثاين فيالدلفوس. وحني وصل مكل  271- 274احلرب السورية الأول )

ل العرش عام  اعات والأعامل القتالية مّرة ق.م. )أأنطيوخوس الثاين(، اش تعلت الَّص  261س يلويقٌّ جديد اإ

ل احلرب السورية الثانية )  ل اتّفاق سالم عام ق 253-260أأخرى، مما قاد اإ ل أأخريًا اإ .م.(. وحني مت التوصُّ

ل برينيك  بنت مكل اجلنوببني اململكتنَي ابلزواج. فتشري  بتحالٍف ق.م.، مّت تعزيز هذه التفاقيّة  253 اإ

 
جية ضد أأنتيغونوس. يف البداية، اكنت لس يلوقو  48  س فرصة مساعدة بطلميوس بشلٍك مبارش حني قاد جيوشه املَّصية يف حبر اإ
ق.م.  305جعل عامصته يف تكل املنطقة عىل هنر دجةل )قرب بغداد احلديثة( عام عند اس تعادة س يلوقوس س يطرته عىل اببل،  49

ق.م. عنير ابنه أأنطيوخوس انئبًا هل يف "س يلوقية  293لكنّه يف عام ولحقًا، جعل أأنطاكيا الواقعة يف شامل سوراي عامصته الرئيس يّة، و 

 عىل دجةل" ليكون حامك املقاطعات الرشقية. 
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ل ابنة بطلميوس الثاين، اليت أُ  واكن من  50ق.م. 252)أأنطيوخوس الثاين( يف ربيع العام  مكل الشامليت هبا اإ

ل املفرت  ض أأن يصري ابهنا املكل التايل بعد موت أأنطيوخوس. وقد رافق بطلميوس الثاين فيالدلفوس ابنته اإ

يق ، ويه تُعرف ابمس تل الفرما( اليت اكنت حصنًا يقع عىل الطرف الرشPelusionمدينة بيلوزيون )

ل أأنطيوخوس ح ت العروس اإ ّت احلدود الشاملية ململكة لدللتا، مع مقداٍر كبرٍي من الفّضة واذّلهب. مّث ُأحرضه

ل الشامل من صيدون )يبدو أأن احلدود بني الإمرباطوريتنَي بقيت عند الهنر الكبري اجلنويب(.   البطاملة اإ

طلميية والإمرباطورية الس يلوقية مل تنجح. فقد ولكّن هذه احملاوةل يف حّل الزناع ادلويل بني مَّص الب  

(، اليت طلّقها، واكن هل أأولد مهنا. وقد Laodiceها لوديس )اكن لأنطيوخوس الثاين زوجة أأخرى، امس 

ل  ق.م. )ويُزمَع بأأنّه مات مسمومًا يف بيت لوديس يف أأفسس(، وذلا  246مات أأنطيوخوس جفأأة عام 

. وأأكّدت لوديس، امللكُة السابقة، أأن أأنطيوخوس أأعلن عىل مل حيتفظ ابلسلطة، مبعىن أأنّه تضبط اذلراع قّوة

ه أأن أأحد أأولدها، وهو س يلوقوس الثاين، س يكون املكل اجلديد. وحاولت برنيك، اليت اكنَْت فراش موت

ولكّن أأنصار لوديس يف  51تقمي يف القَّص يف أأنطاكيا، أأن حتتّج عىل هذا، وطلبْت املساعدة من مَّص.

ّن أأ  واذلي ودلها  س الثاين؟[، ]أأنطيوخو برنيك واذلين أأتوا هبا  نطاكيا اغتالوا برنيك وابهنا بّسعة. وهكذا، فاإ

:  20مصوئيل 2ُأسلهموا مجيعًا )مبعىن قُتهلوا؛ انظر  ومن قّواها يف تكل الأوقات)والأفضل ’ودلته‘، أأي ابهنا(، 

21 .)52 

ل . الفظائع والإساءات اليت ارتُكهبت حب7: 11  ق برنيك )وابلتايل ضد مَّص البطلميية( قادت اإ

)وهو أأخو برنيك وفرعون مَّص اجلديد  من فرع أأصولهام.(. واحٌد ق. 241- 246احلرب السورية الثالثة )

ل سوراي  ل اجليشبطلميوس الثالث( سافر اإ )الس يلويق(، ليكتشف عندئذ أأن برنيك وابهنا قُتهال.  ليأأيت اإ

ن يف أأنطاكيا، اليت حصن مكل الشاملالث من دخول وقد متكّن بطلميوس الث ، أأي قَّص الس يلوقيني املُحصر

وبعد أأن اس ُتقبهل بطلميوس الثالث برتحاب يف  53 ذكل الوقت ما تزال حتَت س يطرة املوالني لربنيك.اكنت يف

نّه انطلق أأنطاكيا، قاد محةًل يف لّكه سوراي. ومل يقابل سوى مقاومٍة بس يطة، وذلا يقول النّص الكتايب يعمل   اإ

لهبم ويقوى حدى أأجنح امحلالت يف اترخي ، مبعىن أأنّه حقرق جناحًا يف محلته. وتشري املصادر اإ  أأّن هذه اكنت اإ

ل بالد ما بني الهنرين.  م بطلميوس الثالث حّّت وصل اإ ذ تقدر  مملكة البطاملة، اإ

 
 ,London: Routledge Ltd,  A History of the Ptolemaic EmpireGünther Hölbl)الوارد يف هذا هو التارخي  50

خني يعيدون هذا الزواج44 ,(2001 ل حول العام  . ولكنر بعَض املؤّره  ق.م.  250اإ
حدى احلقائق الغريبة يف احلاةل اليت أأمامنا يه أأن بطلميوس الثاين فيالدلفوس وأأنطيوخوس الثاين ماات 51 ق.م.  246يف الس نة نفسها،  اإ

 وعليه، صار بطلميوس الثالث أأوريغيتس، أأخو برنيك، حامك مَّص اجلديد. 
ليه النص يف اجلزء ا 52 ن اكنت عبارة "اذلين أأتوا هبا" يف صيغة املفرد يف النص 6: 11لأخري من دانيال ليس واحضًا َمن يشري اإ . فاإ

ل أأنطيوخوس الثاين. ولكّن بعض اخملطوطات حتتوي صيغة امجلع )"اذلين أأتوا هبا"،  هّنا تشري اإ العربي الأصيل )اذلي أأىت هبا(، وذلا فاإ

ل مرافقهيا من املَّصيني. واللكمة "قّواها" غري واحضُة املقصد أأيضًا، ولكهّنا قد البس تاين(، اليت ميكن أأن تشري  -الفاندايك كام يف ترمجة  اإ

ل أأيب برنيك، بطلميوس الثاين، اذلي مات يف الس نة نفسها.   تشري اإ
أأخرى س يا الصغرى الس يلوقية، ولكْن ليس يف أأماكن املطالب الآخر ابلعرش، س يلوقوس الثاين، نودي به ملاكً يف أأجزاء كبرية يف أأ  53

 يف ذكل الوقت. 
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ل بالد ما بني الهنرين . مل تكن محةل بطلميوس الناحجة عرب الإمرباطورية الس يل8: 11  وقية وصوًل اإ

نّه ]س ىب[ حراًب بقدر ما اكنت سلبًا وهنبًا. فقد صادر أأ  آلههتم أأيضًا مع    ش ياء كثرية مثينة، حّّت اإ ل مَّص أ اإ

آنيهتم الثّمينة من فّضة وذهب خضاع تكل الأّمة مس بواكّتم وأ آلهة أأّمة ُمعيرنة عالمة عىل اإ . )اكن س يب أ

ذللها.( ويف بداايت ا ل مَّص جفأأًة لسامعه حباةل فوىض وثورات  245لعام واإ ق.م.، عاد بطلميوس الثالث اإ

ل مَّص لس يلوقوس الثاين )اذلي حمك يف الفرتة من امل  226-246َّصينّي احمللينّي. وقد مسح انتقاهل أأخريًا اإ

بس يطة بني ق.م.( بأأن يس تعيد الس يطرة عىل الإمرباطورية الس يلوقية. وبرمغ اس مترار بعض الاشتبأاكت ال 

آخر ض د س يلوقوس، بل ]اقتَّص[ الثنني، واحٌض أأن بطلميوس مل جيمع جيشًا كبريًا لأجل اجتياح شامل أ

 . س نني عن مكل الشامل

ق.م.(، حصل قتال قُرب دمشق. بل  242/241. قرب هناية احلرب السورية الثالثة )9: 11 

خ الروماين جس تينوس ) ان املؤّره وقوس الثاين حاول الهجوم عىل مَّص يف هذا ( بأأن س يلJustinusوخُيربه

الوقت )مع أأنّه ليس دلينا سوى القليل من املعلومات التارخيية حول هذا الأمر(. رمبا اكن هذا هو اجتياح 

ليه يف الآية  ، مع أأنّه ل بدر أأن هذا داَم مّدًة قصرية. وعىل أأيّة حال، اكن عىل 9مكل الشامل للجنوب املُشار اإ

ل أأرضهيق أأن كل الس يلوامل ل اتّفاقيّة سالم، اكنت يف صاحل  241. ويف عام يرجع اإ ل اإ ق.م.، مت التوصُّ

(، اليت  Seleucia Pieriaالبطاملة. فأأحد أأمه نتاجئ هذا الزناع هو حصول مَّص عىل مدينة "س يلوقيا بريية" )

ل الغرب من أأنطاكيا عامصة الس يلوقيني.  ن هذا يؤّكد عىل قّوة حبرية ل بدر أأ اكنت ميناء عىل هنر العايص اإ

ط.   البطاملة يف رشق حوض البحر املتوّسه

   ( 20- 10:  11)   ( س يادة الس يلوقيني يف الهناية حتَت حمك أأنطيوخوس الثالث 3)  

ق.م.(   226-246. اكنت الإمرباطورية الس يلوقية حتَت حمك س يلوقوس الثاين )10: 11 

سارة أأراٍض نتيجة للحرب عىل جهبتني: يف الرشق ق.م.( وقَت ضعف وخ  222-226وس يلوقوس الثالث ) 

 مع البارثيني، ويف الأانضول ضد الغالطيني والربغامس يني )اذلين اكن بطلميوس الثالث يدمعهم(. ولكن حني

ل العرش عام  ق.م.، اكن هدفه   222وصل أأنطيوخوس الثالث )الأخ الأصغر لس يلوقوس الثالث( اإ

 اكنت زمن س يلوقوس الأول، كام سعى لس تعادة منطقة كويليه سوراي، اس تعادة لك أأرايض الإمرباطورية كام

 .  يغمر ويطموأأىت كهنٍر  و  مجهوَر جيوٍش عظميةاليت اكنت حمل خالف مع البطاملة. هذا هو املكل اذلي ]مجع[ 

ق.م.، ومل يتواَن أأنطيوخوس الثالث عن اس تغالل فرصة  221تغرير حمك مَّص البطلميية عام  

قوات البطاملة اذلين اكنوا يف حصون وادي البقاع يف فينيقية. ولكنّه مل ينجح يف محلته، واكن  الهجوم عىل

يقاف ثورة  عليه أأن ينسحب. ويف الوقت نفسه، اكن عىل أأنطيوخوس أأن آخر يف سعيه لإ يتّخذ مسارًا أ

ب حلمك الولايت الرشقية امسه مولون )  54ق.م. 220م (، وهو ما متكرن من معهل عاMolonقادها مغتصه

اكنت خطوة أأنطيوخوس التالية يه الاستيالء عىل احلصن البحري س يلوقيا بريية، اليت اكنت ما تزال حتَت 

- 219ق.م.، مما شلّك بداية احلرب السورية الرابعة ) 219هذا عام  س يطرة املَّصيني البطاملة. وقد معل

(، Theodotosالبطلميي اخلائن ثيودوتوس )ق.م.(. وقد تلقّى عواًن يف معل هذا من القائد العسكري  217

 
قبل هزمية مولون عىل يد أأنطيوخوس الثالث، متكّن مولون هذا من هزمية القادة اذلين اكن أأنطيوخوس قد أأرسلهم ضّده. كام اكن قد  54

 ه صورته بصفته املكل. متكن من الاستيالء عىل مدينة "س يلوقيا اليت عىل دجةل"، وصّك نقداً معدنيًا علي
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اذلي أأسمل مقاطعة كويليه سوراي لأنطيوخوس. وهبذا، متكّن أأنطيوخوس الثالث من الاستيالء بّسعة عىل  

لمييس )عاك(، غامنًا أأربعني سفينة حبرية يف هذه العملية. ويبدو أأن الاسرتاتيجية املَّصية قضت صور وبتو 

املاكسب الصغرية، بيامن اكنت حتشد ابلّّس جيشًا عظاميً اس تعدادًا  ابلسامح لأنطيوخوس بتحقيق بعض

 للحرب. 

وم أأنطيوخوس. ق.م.، اكن املَّصيون مس تعدين ملواهجة جه 217. مع حلول العام 12- 11: 11 

ل اجلنوب الغريب من  ليحارب)بطلميوس الرابع(، خفرج   مكل اجلنوب  فقد ]اغتاظ[ أأنطيوخوس يف رافيا )اإ

ق.م. ويف هذه املعركة العظمية، اكن دلى  217حزيران/ يونيو، 22حاليًا(. حصل هذا عام  مدينة غّزة

فريقيًا ُمعّدًا للحرب. أأما أأنطيوخوس فاكن فياًل أأ  73من اخليّاةل، و 6000أألفًا من املشاة، و 70بطلميوس 

ل فياًل من النوع الأس يوي الأخضم 103من اخلياةل، و 6000أألفًا من املشاة، و 62معه  . كام انضّم اإ

آلف من الأنباط والعرب. ويف الهناية، ُسمّله مجهور جيش مكل الشامل بيد بطلميوس،  10أأنطيوخوس  أ

ن لنا التارخي أأن حبيث اس تعاد بطلميوس منطقة كويليه  ل أأنطاكيا. ويدّوه سوراي، بيامن تراجع أأنطيوخوس اإ

ًا جقلبه ، ]ارتفع[ مكل اجلنوببطلميوس،  مسؤوًل عن موت عرشات  دًا. ومع أأنّه اكن ، أأي صار متكرّبه

نّه  الألوف من جيشه . وقد اتّصفت بقية فرتة حمكه بعيش مل يس متّر يف حتقيق النجاح)"يطرح ربوات"(، فاإ

هامل الواجبات. ومع أأن أأنطيوخوس مل يمتكن من حشد جيٍش فاجر  فاسق وشهية ل تش بع لالحتفالت واإ

نه مع  ق.م.، اكنت مملكة الأخري يف حاةل  204هناية حمك بطلميوس عام  لشّن حرب أأخرى ضد بطلميوس، فاإ

 55احندار، وقد اش تعلت ثورة وسط رعاايه املَّصيني.

عركة رافيا، مل يمتكّن أأنطيوخوس من الهنوض من هزميته . يف الس نوات اليت تلت م16- 13: 11 

مرباطوريته. خفالل  حفسب، بل ومتكن أأيضًا من اكتساب مزيٍد من القوة والنفوذ يف الأطراف ا  لبعيدة من اإ

د قاده رجٌل امسه أأخايوس ) 213-216الس نوات  خامد مترُّ ( يف أأس يا الصغرى Achaiosق.م.، متكن من اإ

ل الولايت واملقاطعات الرشقية، متكّن من حتقيق )اكن مدعومًا من حكوم ذ وّجه انتباهه اإ ة البطاملة(. واإ

جًة لهذا النّجاح اخّتذ لقب "املكل العظمي"، فصار يُدعى ق.م.، ونتي 205-212جناحٍ عظمي يف الفرتة 

ق.م.، رأأى  204"أأنطيوخوس الكبري" )وهو لقب يذكّهر ابلإسكندر الكبري(. وبعد موت بطلميوس الرابع عام 

أأنطيوخوس الثالث )الكبري( أأن فرصته لحت ليرضب مَّص اثنيًة. فقد اكن املكل املَّصي اجلديد، بطلميوس 

بيفان  يس، يف السادسة من معره فقط، واكن هناك الكثري من الاضطراب وعدم الاس تقرار يف اخلامس اإ

نطيوخوس ما صار يُعَرف ابحلرب ق.م.، بدأأ أأ  202الإسكندرية بسبب الزناع عىل املكُل. ويف بداية عام 

، (. ويف معهل هذا13: 11)  مجهورًا أأكرث من الأول  ؟ ق.م.(، حني ]أأقام[195- 202السورية اخلامسة )

ويف تكل الأوقات يقوم كثريون  تلقّى عواًن من حليفه فيليب اخلامس مكل مقدونية. وعن هذا يقول دانيال: 

ؤيّدين للس يلوقيني من املمتّردين من الهيود غري الراضني وقد ساندمه يف هذا بعض امل 56. عىل مكل اجلنوب

 (.  14: 11)دانيال  ن شعبكم  )الُعنفاء( بنو العتاة  حبمك مَّص لهيوذا، واذلين يدعومه دانيال: 

 
ملة مل تتعّرض خلطٍر حقيقي بفعل مقاومة الساكن احملليني الأصليني، فاحلقيقة يه أأن مَّص العليا )الصعيد( اثرت مع أأن سالةل البطا 55

 اً. ق.م. فصاعد 204/ 205ق.م.، وحمكها مكل ممتّرد بدءاً من العام  206/ 207عىل حمك الإسكندرية )قلب احلمك البطلميي( عام 
مرباطورية البطاملة لإهناء ق.م.، عقد أأنطيوخو  202/ 203يف ش تاء  56 س الثالث وفيليب اخلامس اتّفاقيًة رّسيًّة تنص عىل تقامس اإ

 س يطرّتا يف رشق حوض البحر املتوّسط. 
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م لحتالل  202متكرن أأنطيوخوس يف البداية من الاستيالء عىل دمشق )  ق.م.(، ومن مّث تقدر

ق.م.، بيامن بقيت مدن فينيقية الساحلية بيد مملكة البطاملة.  201أأجزاء كبرية من أأرض هيوذا خالل الس نة 

( ولءه، Ptolemaios -ميي )وامسه "بتولامييوس" وهبت الرايح طيبًة لأنطيوخوس بتحويل الوايل البطل 

عطائه لقب "سرتاتيغوس" مقاطعة "كويليه سوراي وفينية" الس يلوقية. ويف عام  ق.م.، شّن   200فكوئف ابإ

( يف ابنيون Skopasأأنطيوخوس الثالث محلته العسكرية الثانية، فهزم القائد البطلميي سكوابس )

(Panionوقد أأجرب هذا سكوابس عىل ابمس قيَّصية فيليب أأو قصريي ، اليت صارت لحقًا تُعَرف .)ة فيلبُّس

ل صيدا، ليحاّصه أأنطيوخوس هناك:  آلف من اجلند واذلهاب اإ فيأأيت مكل الشامل  ترك املدينة ومعه عرشة أ

ل تقوم أأمامه ذراعا اجلنوب ول قومه  (. ولكن 15: 11)دانيال  ويقمي مرتسة ويأأخذ املدينة احلصينة

رسال  ، ول تكون هل قوة للمقاومة املنتخب  ضد أأنطيوخوس الثالث. ولأن احلكومة البطلميية مل تكن تس تطيع اإ

ق.م.، وانتقلت مدينة صيدا البحرية   199أأيّة جيوش لإعانة سكوابس، ُأجربه الأخري عىل الاستسالم عام 

ل يد الس يلوقيني.   الهاّمة اإ

ذ اكنت مَّص أأضعف من أأن حتشد جيشًا كبريًا   ]فعل  لعمل عسكرّي ضّد الس يلوقيني،واإ

رادته، وليس من يقف أأمامهأأنطيوخوس[  (. وبدًل من شّن جهوم مبارش عىل مَّص، قىض 16)الآية   اكإ

ق.م. وهو يبسط سلطته عىل بقية مقاطعة كويليه سوراي  198أأنطيوخوس الثالث النصف الأول من عام 

يقوم يف  وذلا، يقول عنه:  فهيا عىل الهيودية وأأورشلمي.)اليت اكنت قبل محلته حتَت حمك البطاملة(، اس تول 

. يف هذا الوقت، اكن أأنطيوخوس قد اس تول عىل كويليه يه ابلامتم بيده، أأي أأرض هيوذا، والأرض الهبية

ذ اكنوا يعتقدون أأهّنا  لهيا منُذ فرتٍة طويةل )اإ سوراي ابلاكمل، ويه الغنمية اليت اكن ملوك الس يلوقيني يسعون اإ

بسوسمن حقّ   ق.م.  301عام  هم(، وذكل منُذ معركة اإ

. نظراّيً، اكن ميكن لأنطيوخوس أأن حياول شّن جهوٍم مبارش عىل مَّص، ولكنّه مل يفعل. 17: 11 

وبدًل من ذكل، اس تخدم أأنطيوخوس هذا الوقت لبسط سلطته ونفوذه يف أأس يا الصغرى، حيث بدأأ محةًل 

 اكنت حتَت س يطرة البطاملة. واكن س تول عىل عدٍد من املدن اليتق.م.، اليت فهيا ا 197جديدًة هناك عام 

ق.م.، اليت اكنت  197جحر زاوية هذا العمل استيالء أأنطيوخوس عىل مدينة أأفسس يف خريف العام 

ل روما  197قاعدًة بطلميية دلهيا حاميٌة قوية. ومع هناية العام  ق.م.، رفعْت حكومة الإسكندرية احتجاجًا اإ

اّصة يف أأس يا الصغرى(، فأأرسل جملس الش يوخ الروماين وجهومات أأنطيوخوس الثالث )خ ضد فتوحات

(، L. Cornelius Lentulusرجاًل صاحب ماكنٍة قنصلية سامية امسه ل. كورنيليوس لينتولوس )

ل  للمساعدة يف حّل حاةل التوتُّر اليت اكنت قامئة. وهكذا، واحٌض أأّن روما اكنت تبسط نفوذها وسلطهتا اإ

ل فتحها للّك هذه الأرايض واملناطق واستيالهئا علهيا(. رشق حوض املتوسط )وهو ما قا  د لحقًا اإ

ق.م.، حاولت روما أأن تضغط عىل أأنطيوخوس ليدخل يف معلية سالم مع مَّص  196ويف عام  

لْت بزواج البطلميية وليعيد الأرايض اليت أأخذها. وقد دفع هذا أأنطيوخوس لعمل مناورة دبلوماس ية متثر 

سن ق.م.، ُأعطيت ابنة أأنطيوخوس لكيوبرتا الأول )اليت اكنت ب  193/  194س يايس. ففي ش تاء عام 

بيفانوس )حمك يف الفرتة  العارشة فقط( زوجًة للمكل املَّصي ذي الست عرشة س نة بطلميوس اخلامس اإ

عطيه بنت النساء  وي ق.م.(. ولكّن معل أأنطيوخوس هذا انطوى عىل خديعة اكن خيّطط لها:  180- 204
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دها فال  عة مل تنجح: (. ولكن الس نوات التالية أأظهرت أأن هذه اخلدي17: 11)يفسد الأرض( )دانيال  ليفسه

 ( عن هذا: Hölbl. يكتب هولبل )ول تكون هل )اخلديعة( تثبت 

قناع   ابلرمغ من الاحتاد بني الساللتني امللكيرتني ابلزواج، مل ينجح أأنطيوخوس الثالث يف اإ

الط البطلميي يف احلفاظ عىل موقف حمايد جتاه الأحداث اجلارية يف أأس يا الصغرى. الب

ل احلفاظ عىل مصاحلهم يف  وقد اكن البطاملة قد فشلوا للمّرة الثانية يف هجودمه الرامية اإ

 57أأس يا الصغرى ابلتحالف مع روما يف احلرب ضّد أأنطيوخوس. 

ل سلطة الس يلوقيني، . ابلرمغ من متكُّن أأنطيوخوس الكب20- 18: 11  ري من نقل كويليه سوراي اإ

ل أأنطيوخوس[ فقد اكنت هنايته كئيبًة. فبعد التحالف اذلي ُعقهد وت  ل اجلزائرثبرَت ابلزواج، ]حور ، أأي وهجه اإ

ل يأأخذ كثريًا مهنااملناطق الساحلية يف أأس يا الصغرى، حني متكّن من أأن  ، وهو ما أأّدى يف الهناية اإ

  192ا، القوة اجلديدة الصاعدة يف حوض البحر املتوسط. واجتاح أأنطيوخوس اليوانن عام اصطدامه مع روم

يتوليني ) ق.م. جبيش قوامه آلف عسكري، واختار قائدًا أأعىل عىل الإ ، يف مقاومهتم Aetoliansعرشة أ

ومان ق.م.، هزم الر  191لروما(. ومع هذا، فقد متكّن الرومان من الانتصار عىل أأنطيوخوس. ويف عام 

( أأنطيوخوس يف ثريموبيليا Manius AciliuS Glabrioبقيادة مانيوس أأس يليوس غالبريو )

(Thermopylae ل أأس يا. ويف عام ايه عىل الانسحاب اإ ق.م.، حتقرق نَّص روماين حامس  190(، جمربًا اإ

رشقية ، ويه مقاطعة Magnesia( يف معركة مغنيس ية )Scipio Asiaticusبقيادة سكيبيو أأس ياتيكوس )

ل وقوع أأس يا الصغرى بأأيدي الرومان. وقد اكن هذا هو القائد الروما ين اذلي يكتب اتبعة لليوانن(، مما قاد اإ

)أأي عىل أأن  رّد تعيريه عليه )تعيري أأنطيوخوس(. وقد ُأجربه أأنطيوخوس عىل   ويزيل رئيٌس تعيريهدانيال عنه: 

ق.م.، اليت  188( عام Treaty of Apameiaأأابمية )يدفع مثن سلوكه اخملزي( وذكل ابلتوقيع عىل اتفاقية 

ل الشامل من جبال طوروس، ويه ما قّسمهتا روما  حبس هبا يكون عليه ترك لك الأرايض واملناطق الواقعة اإ

 58عىل أأصدقاهئا.

ل روما، وحصل أأن اكن بيهنم أأحد أأبناء   ن أأخذ عرشين رهينة اإ وجزٌء من هذه التّفاقية تضمر

بيفانيس. كام Mithridatesلث، ميرثيديتيس )أأنطيوخوس الثا (، وهو اذلي ُدعي لحقًا أأنطيوخوس الرابع اإ

تّفاقية التأأكيد املزتايد عىل اس تقاللية املقاطعات البعيدة يف الإمرباطروية الس يلوقية. وقد دفع نتج عن هذه ال

: 19ما تعرّبه عنه الآية  هذا أأنطيوخوس الثالث عىل أأن يشّن محةًل أأخرى حنو املقاطعات الرشقية، وهو

ه ل حصون أأرضه ل وهجه اإ يلامييس وحيّوه ل عيالم )اإ (، القريبة من عامصة Elymais -. ويف معهل هذا، وصل اإ

الفرس القدمية شوشان، واليت اكنت قد خضعْت منُذ فرتٍة قصرية للس يطرة البارثية. وهناك، يف منتصف العام 

وده بيامن اكن يهنب هيلك بيل، وذكل عىل يد ساّكن املنطقة  ق.م.، قُتهل أأنطيوخوس الثالث مع جن 187

ص دانيال   .  ويعرث ويسقط ول يوَجديوخوس الكبري بقوهل: موت أأنط  19: 11الغاضبني. ويلّخه

 
57 G. Hölbl, A History of the Ptolemaic Empire, 141.  

فرجيية، وقد أأّسسها أأنطيوخوس الأول، يف غرب وسط تركيا( مدينة قدمية يف مقاطعة  اكنت أأابمية )وتُدعى اليوم "دينار"، ويه تقع 58

 وصارت أأحد مراكز السلطة الس يلوقيّة. يف هذه املدينة، مجع أأنطيوخوس الكبري جيشه ملواهجة الرومان يف مغنيس ية. 
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 175-187املكل اذلي أأىت بعد أأنطيوخوس الثالث )الكبري( اكن س يلوقوس الرابع فيلوابتور ) 

فيقوم ماكنه من يعرّبه جايب اجلزية  نّه س يقوم بعد أأنطيوخوس الثالث: اإ  20ق.م.(. هذا هو اذلي تقول الآية 

لته غري مقبوٍل عند . اكن س يلوقوس، للأسف، عالقًا يف س ياساٍت طموحة دفعته للحرب وجع يف خفر اململكة

يف أأايم قليةل  (. وهكذا، Heliodorusكثريين، وذلا، اغتاهل أأحد وزرائه، اذلي اكن امسه هيليودوروس )

 ."  ل بغضٍب ول حبرب  ]س يلوقوس الرابع[ ينكّس

 

 12السؤال  

ل بني الإشارة الكتابية يف العمود الأمين، و 4-2: 11يف اجلدول التايل املتعلّهق بدانيال  ما يقابلها يف التارخي يف العمود ، صه

 الأيّس. 

 الرشح  الإشارات الكتابية

"املكل الرابع" اذلي مجع قّوة عظمية بغناه، 

 يوانن وهامج ال 

ل املوت املبكهر شارة اإ سكندر عام  وغري املتوقع  هذه اإ لالإ

ل انقسام مملكته.  323  ق.م. واذلي أأّدى اإ

ل نسهل،  "املكل اجلبّار" اذلي تسلّط تسلُّطًا عظاميً  مرباطورية الإسكندر اإ حصل  ولكنمل ينتقل حمك اإ

مت بني قادته الأربعة.   نزاٌع عىل حمكها، وقُّسه

 465- 485املكل الفاريس أأرحتشس تا الأول )حمك يف الفرتة  ّس اململكة وتنقسم" "وكقيامة تنك 

 ق.م.( 

"مملكته تنقرض وتكون لآخرين غري أأولئك  

 )غري نسهل(" 

 ق.م.  331الإسكندر الكبري اذلي هزم فارس عام 

 

سكندر  9-5: 11يناقش دانيال  هام بطلميوس الأول الأحداث التارخيية اليت أأعقبت قيام خليفتني متناحرين لالإ

وس يلوقوس الأول. اخّتذت الإمرباطورية الس يلوقية  

امسها من الرجل الثاين. وبدءًا هبذين الرجلني، اكن 

ما بـ"مكل  20-5:  11امللوك يُوَصفون يف دانيال  اإ

 الشامل". اجلنوب" أأو "مكل 

 

 13السؤال  

، يشري تعبري "ملوك اجلنوب" 20-5: 11يف دانيال 

ل حاّكم مَّص،  ل حاّكم اإ وتعبري "ملوك الشامل" اإ

 صواب أأم خطأأ؟اليوانن. 
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رة عىل املنطقة املهمة الواقعة يف جنوب سوراي: فينيقية )لبنان( وأأرض هيوذا. وذلا،  يطاكن هدف هذين امللكني هو الس  

رة عرب الس نني مع ملوك الشامل. ونتيجة هذا، اكنت هيوذا تقع حتَت حمك نوباجل حتارب ملوك   مَّص يف بصورة متكّره

تقع حتَت حمك الإمرباطورية الس يلوقية. وخالل حمك املكل الس يلويق  اكنْت  بعض الأحيان، بيامن يف أأحيان أأخرى

ل قب 187-222أأنطيوخوس الثالث )حمك يف الفرتة  ضة ملوك الشامل بصورٍة قوية واثبتة. وتُذَكر ق.م.(، انتقلت هيوذا اإ

 .  19-10: 11الثالث يف دانيال  الأحداث اليت حصلت يف فرتة حمك أأنطيوخوس

 

 14السؤال  

ل ما بني الوصف الكتايب يف العمود الأمين، ورشحه املناسب يف  16- 10: 11يف اجلدول التايل املتعلّهق بدانيال  ، صه

 العمود الأيّس. 

 الرشح  الوصف الكتايب

"ويغتاظ مكل اجلنوب وخيرج وحياربه، أأي  

 (12-11مكل الشامل" )الآيتان 

 ق.م. 217املَّصيني لأنطيوخوس الثالث يف معركة رافيا عام ة يصف هزمي

ل  "وبنو العتاة من شعبك" ينضّمون اإ

 ( 14الانتفاضة عىل مكل اجلنوب )الآية 

ل جامعة الثّّوار الهيود اذلين اكنوا يؤيدون الس   شارة اإ لوقيني، وذلا أأرادوا ياإ

 املشاركة يف التخلُّص من احلمك املَّصي

نة" )الآية الس يطرة عىل "ا  عىل أأرض هيوذا تهانتقل أأنطيوخوس الثالث ليبسط س يطر صيدا،  بعد هزمية ( 15ملدينة املُحصر

"ويقوم )ينتَّص( يف الأرض الهبية" )الآية 

16) 

ل هزمية أأنطيوخوس الثالث للقّوات املَّصية يف صيدا عام  شارة اإ  199اإ

 ينيقية. سوراي وف -ويليهق.م.، مما أأّدى لس يطرة الس يلوقيني عىل ك

 

ل بدانيال  ذ نفكّهر ونتأأمر يتلّهفون عىل السلطة، واكنوا ، نرى أأن هذه الآايت متتلئ بقصص ملوك أأرشار اكنوا 20- 2: 11اإ

ل يسعون ابحلروب العسكرية  أأن يفتحوا أأرايض جديدة ويس يطروا علهيا. ويف قلب لك هذا، اكنت تقع هيوذا "الأرض  اإ

ه الأرض املهمة يف تكل الأايم، وما يزال النّاس يتحاربون علهيا اليوم. وعىل النقيض  الهبية." حارب النّاس لمتالك هذ

لكيت من هذا العامل لاكن خّدايم جياهدون  متامًا من هذا املوقف، قال يسوع: "مملكيت ليست من هذا العامل. لو اكنت مم

ل الهيود، ولكْن الآن ليست مملكيت من هنا" )يوحنا  لكيال  (.  36 :18ُأسملر اإ

 15السؤال  

ل مملكٍة ليست من هذا العامل. املعارك واحلروب اليت خيوضها املؤمنون ليست بس يوٍف   ينمتي املس يحيون احلقيقيون اإ

ذ وبنادق، وانتصارات ملكوت ال رب ل تتحقرق بسفك ادلم. ابلنس بة للمؤمنني، يأأيت الانتصار ابلكرازة ببشارة الإجنيل، اإ

ل هللا رساةل الإجن  ل املُخلّهص.  يل فيجذب هبا الضالني الهالكنييوصه ا نون كثريون اليوم يف أأماكن تدور فهييعيش مؤم اإ

حروب مادية، أأو قريبني من هذه احلروب. صف يف دفرت احلياة أأية نزاعات حتصل قريبًا من ماكن سكناك. ما الأمور 

 اليت ميكنك أأن تعملها لتكون صانع سالم؟  
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بيفانوس الرّشير لأنطيوخوس الرابع  احلمُك  وع الرابع:  املوض  :  11والثورة املاكبية )دانيال   اإ

21 -35  ) 

ق.م.(، ّصَت الآن  187اترخي الأعامل العدائية من زمن دانيال وحّّت أأنطيوخوس الثالث )مات عام بعد أأن تتّبعنا 

ل أأحد املشاركني الرئيس يني يف أأحداث هذا الأحصاح، اذلي هو احلامك ال  رّشير اذلي يُعَرف ابمس مس تعدًا للنظر اإ

بيفانوسأأنطيوخوس الرابع  م ق.م. واملُخطط التايل يقّده  164-175يف الفرتة ة س يلوقي. حمك هذا املكل الإمرباطورية ال اإ

ل هذا القسم:   لنا نظرة عامة اإ

 
لهيام يف هذا النّص الكتا اتني يب. له خالل مسرية أأنطيوخوس الرابع مككل قاد محلتني عسكريتني ضد مَّص، ويُشار اإ

اكت جيوشه من عامصته أأنطاكية يف سوراي امحللتني مغزى وأأمهية كتابيا ل مَّص اكنت جتعهل ميّر عرب أأرض ن لأن حترُّ اإ

ل اضطهاده للشعب الهيودي والإميان الكتايب.   هيوذا. وقد قاد هذا اإ

ني، بل الأمر الأبرز هو أأنّه حاول حمو قيس يلو مل يكن أأنطيوخوس الرابع طاغيًة قاس يًا فقط، كام اكن كثريون من احلاّكم ال 

آلٍف من ا ل احلمك الإميان الكتايب، واكن مسؤوًل عن موت أ لهيود الأمناء يف تكل الفرتة. ومع أأّن أأنطيوخوس الرابع وصل اإ

ل احلمك بفرتة قصرية، يف فرتٍة اتّسمت ابلسالم والهدوء النس بيني،  حني  يف هيوذا اش تعلت الاضطراابت فبعد وصوهل اإ

ل رّش قُتهل رئيس كهنهتا ال  املَّصيني وأأنّه اخّتذ موقفًا مؤيدًا للبطاملة عي أأونياس الثالث. وحقيقة أأن أأونياس اكن مييل اإ

 نزاعٍ مع أأنطيوخوس الرابع.  حاةله  جعاله يف

س    واجب الكتاب املُقدر

ن كنَت تفتقر للمعرفة عن اخللفية 35- 21: 11اقرأأ دانيال  • الآايت، فرمبا الأفضل أأن تقرأأ هذا التارخيية لهذه . )اإ

 النص الكتايب مع التفسري.( 

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  35-21: 11اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •

 (  35- 21:  11ب. خالل فرتة حمك أأنطيوخوس الرابع ) 

ل احلمك ) 1)    (  24- 21:  11( وصول أأنطيوخوس اإ

. اكن هذا الرجل هو أأنطيوخوس حمتقَرٌص يُوَصف بأأنه لوقوس الرابع خش. حل حمّل س ي21: 11 

بيفانيس، اذلي وصل عرش احلمك يف خريف العام  ق.م. ومن بني احلاّكم القدماء، اكن هذا هو  175الرابع اإ
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أأكرثمه وحش يًة يف اضطهاد الشعب الهيودي. ومع أأنّه اكن ابن أأنطيوخوس الثالث )وأأخا س يلوقوس الرابع(، 

ذ اكن الوريث الرشعي للعرش هو ابن س يلوقوس، دميرتيوس نّه مل يكن املس  فاإ  تحّق اتليًا لرتقاء العرش، اإ

الأول سوتري، ولكنّه اكن رهينًة يف روما. وهكذا، اس تغّل أأنطيوخوس غياب دميرتيوس، فقبض بزمام احلمك. 

كرام امللك، أأو كام يعرّبه عهنا دانيال:  . ولهذا، اس تول عىل ململكةعلوا عليه خفر ا مل جيوذلا مل يكن يس تحق الإ

ُّقاتاحلمك ابخلداع:   59. ويأأيت بغتًة وميسك اململكة ابلمتل

اكنت عالقة أأنطيوخوس الرابع مع مَّص معقردة لأنّه اكن خال حامك مَّص، بطلميوس السادس. )فقد  

ادس من دله بطلميوس الساكنت أأخت أأنطيوخوس الرابع، لكيوبرتا الأول، زوجة لبطلميوس اخلامس، وقد وُ 

ل يف  180ذكل الزواج.( ولكن حني مات بطلميوس اخلامس عام  ق.م.، مل يكن بطلميوس السادس اإ

السادسة من معره، أأي أأنّه اكن أأصغر من أأن حيمك. وذلا اكنت لكيوبرتا الأول )أأخت أأنطيوخوس الرابع( 

كّن موّتا عام الس يلوقيني. ول ق.م.، واكنت ذات ميول حنو 176- 180وصية العرش خالل الس نوات 

آخر. فقد صار عضوان من البالط امللك )لينايوس  176 ق.م. وضع الإمرباطورية البطلميية عىل مساٍر أ

[Lenaios[ وأأوليوس ]Eulaios ( احلارَسني والقائَدين الفاعلني عند بطلميوس السادس )اذلي اكن يف]

حدى أأو  ياسة اخلارجية اس تعادة كويليه سوراي، وذلا لوايّتام يف الس  هذا الوقت يف العارشة من معره(. واكنت اإ

آ يف معل ما يلزم من أأجل حتقيق هذا الهدف. وبعد ذكل بفرتٍة قصرية يف عام  ، وصل أأنطيوخوس  175بدأ

ل عرش الإمرباطورية الس يلوقية. ويف وقٍت ما ما بني العامني  ق.م.، أأقمي حفٌل عظمي  172و 174الرابع اإ

بعثًة متثّههل. وبيامن اكنت هذه البعثة هناك، لحظوا موقف عداوٍة جديدًا  وأأرسل أأنطيوخوس يف الإسكندرية،

جراءات وقائية حتضريية ملا صار يُعَرف ابمس احلرب  جتاه الس يلوقيني. وحينئٍذ، بدأأ أأنطيوخوس الرابع يتّخذ اإ

 ق.م.(.   168 - 170/169السورية السادسة )

ل اش تعال املعلومات دلينا عن التو . بسبب نقص 24- 22: 11  ارخي ادلقيقة والأحداث اليت أأّدت اإ

احلرب السورية السادسة، يصعب التأأكُّد من معىن هذه الآايت الثالثة. ما نعرفه هو أأنّه يف الوقت اذلي 

ملَّصية،  تصاعد فيه التوتُّر والتحضري للحرب بني الإمرباطورية الس يلوقية السورية والإمرباطورية البطلميية ا

ل اكنت هناك تطوُّ  رات حتصل يف الهيودية أأسهمت يف تعقيد الوضع فهيا. فقبل جميء أأنطيوخوس الرابع اإ

(. ولكْن اكنت دلى Onias IIIاحلمك، اكن القائد الرئييس يف الهيودية هو رئيس الكهنة أأونياس الثالث )

ّهدًا للبطاملة يف ّصاعهم مع ال  حركة وسط الهيود  س يلوقيني. كام اكنت هناكأأونياس ميوٌل حنو مَّص، واكن مؤي

تؤيّد هلننة الشعب الهيودّي )مبعىن نرش الثقافة والفكر اليواننينّي، واذلي يف كثرٍي من الأحيان اكن يتعارض 

( القوية وصاحبة النفوذ يف أأورشلمي. وهكذا، حني Tobiadمع التوراة(، واكن هذا حيظى بدمع عائةل توبياد )

ساعدت عائةل توبياد الأرس تقراطية يف خلع أأونياس الثالث من عرش اململكة الس يلوقية، ارتقى أأنطيوخوس 

ل هلننة الشعب الهيودي. وقد  ل الس يلوقيني واإ الكهنوت، واجمليء بأأخيه ايسون، اذلي اكن صاحب ميوٍل اإ

ق.م.، حاولْت  172حتقرق هذا بدفع املزيد من اجلزية والرضائب لأنطيوخوس. ولكن يف وقٍت ما حول العام 

(، Menelausياد خلع ايسون أأيضًا للمجيء برئيس كهنة أأكرث ولًء هلم، واكن امسه مينيالوس )عائةل توب 

اذلي مل يكن من النسل الكنويت ول حّق رشعي هل بأأن يكون رئيس الكهنة. وقد دبرر مينيالوس لغتيال 

 
ل دميرتيوس، اكن دلى س يلوقوس الرابع ابٌن اكن ما يزال طفاًل امسه 59 الرابع  أأنطيوخوس أأيضًا. يف البداية، اكن أأنطيوخوس ابلإضافة اإ

 وصيًا عىل عرش الطفل، ولكنّه قتهل لحقًا. 
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لكهنة اجلديد. ولكّن بذكل من أأن يصري رئيس ا أأونياس الثالث، ودفع مزيدًا من اجلزية لأنطيوخوس، فمتكّن

ل الاس تقرار يف  هذا أأشعل حراًب أأهلية داخل الهيودية، وهو أأمٌر أأزجع أأنطيوخوس يف وقٍت اكن حيتاج فيه اإ

ل "رئيس العهد" )يف الآية   ل رئيس الكهنة الهيودي، أأونياس 22مملكته. والإشارة اإ شارة اإ ( ميكن أأن تكون اإ

ل اخلداع والمتلُّق والرشوة لإجناز خمّططاته الهادفة ، فقد جلأأ أأن 24-23يتني الثالث. وحبسب الآ  طيوخوس اإ

ل حشد الإمرباطورية حوهَل.   اإ

 (  28- 25:  11( نزاع أأنطيوخوس مع مَّص ) 2)  

. خيتلف العلامء وادلارسون حول اجملرى ادلقيق للأحداث اليت دارت بني أأنطيوخوس 25: 11 

 ّ وخوس نفّذ محلتني عسكريتنَي رئيس يتنَي ضد مَّص. حصلت امحلةل ة اتّفاقًا عىل أأن أأنطيالرابع ومَّص، ولكّن مث

. قبل هذا الاجتياح، أأاثر عىل مكل اجلنوب جبيٍش عظمي ق.م. حني مجع أأنطيوخوس قّواته   169الأول عام 

هناايت خريف حّراس املكل الشاب يف مَّص قلوب الشعب لعمٍل رسيع يس تعيدون فيه كويليه سوراي، ويف 

أأعادوا تنظمي احلمك يف مَّص. فوضعوا ماكن بطلميوس السادس اكحلامك الأوحد "حكومة  ق.م.، 170العام 

رفة من ثالثة من الإخوة البطاملة: بطلميوس السادس، وأأخته Triumvirateثالثية" ) زوجته لكيوبرتا  -( مؤل

ضد القوات البلطميية،  ق أأنطيوخوس جناحًا ممتازًا الثانية، وأأخهيام الأصغر بطلميوس الثامن فيسكون. وقد حقر 

ن ) ، قرب غزة(، مث س يطر عىل مدينة Casius( وجبل اكس يوس )Pelusionفهزهمم أأوًل ما بني بيلوجه

نة عىل احلدود املَّصية، واحتّل جزءًا كبريًا من مَّص الّسفىل )ادللتا(، وأأخريًا انطلق حنو  بيلوجن املُحصر

ن مكل اجلنوب )بطلميوس السادس( سكندرية. وذلا، يقول دانيال الإ  -منطقة العامصة  ، أأي لن ل يثبتاإ

ْذ اكنت روما منخرطة يف احلرب  يمتكن من الثبات أأمام أأنطيوخوس. واكنت الظروف يف صاحل أأنطيوخوس اإ

( مكل مقدونية، وذلا مل تس تطع أأن تتدخل Perseusق.م.( ضد بريسوس ) 168- 171املقدونية الثالثة )

ل 60اجتياحه ملَّص.يف  ّهرون عليه تدابري]أأهنم اكنوا[   والإشارة اإ ميكن أأن تتعلق خبيانة حّراس بطلميوس   يدب

تدمع  26اذلين معلوا عىل تقويض حمكه، أأو رمبا تتعلرق خبطط أأنطيوخوس ضد بطلميوس. ويبدو أأن الآية 

 الفهم الأّول.

آلكون أأطايبه يكّسونه . يبدو أأّن عبارة 26: 11  ل الشخصيّات الرئيس ية يف  تشري ال البالط اإ

  170املَّصي يف الإسكندريّة، واذلين اكنوا ميثّهلون املمسكني احلقيقينّي ابلسلطة خلف العرش. )يف عام 

ق.م.، اكن بطلميوس السادس ما يزال يف سّن السادسة عرشة من معره.( ونتيجة ملشورة هؤلء وقيادّتم، 

ل احلرب ضدّ  ع اجليش املَّصّي اإ من  كثريون قتىل، و]سقط[ انكّسس بطلميو  جيشأأنطيوخوس، ولكّن  ُدفه

 جيشه.  

. قبل أأن جيتاح أأنطيوخوس الإسكندرية، مّت الرتتيب للقاٍء جيمعه مع ابن أأخته بطلميوس 27: 11 

وهذان امللاكن  السادس. وقد ُعقهد هذا الاجامتع يف معسكر أأنطيوخوس، وعن هذا الاجامتع يقول السفر: 

ل نوعٍ من التّفاقية، مع أأن  مائدة واحدةعل الرش ويتلكاّمن ابلكذب عىل قلهبام لف . متكّن الثنان من الوصول اإ

 
نّه مل يكن يف مصلحة روما أأن تندمج  60 بغّض النظر مّعن اكن ميكن أأن يكون املنتَّص )سواء مَّص البطلميية أأو مكل الس يلوقيني(، فاإ

كة. وذلا، اكن هنج روما هو البقاء عىل احلياد روما قوية مبا يكفي ملواهجة قواّتام املشرت مَّص والإمرباطورية الس يلوقية وتتوّحدا. فمل تكن 

بقاء مَّص والإمرباطورية الس يلوقية منفصلتنَي.   مبحاوةل اإ
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التفاصيل ادلقيقة لهذه التّفاقية غري معروفة. يبدو أأن أأنطيوخوس أأظهر نفسه خبداعٍ بصفته حايم الشاب 

بقا ء مَّص حتَت حمك بطلميوس. بطلميوس السادس، ممّا يعين أأن لّك مَّص س تخضع لأنطيوخوس من أأجل اإ

لهيا، ]مل[ ولك ْن يبدو أأن بطلميوس معل أأيضًا بنوعٍ من اخلداع. مفهام اكنت التّفاقية اليت حاول الوصول اإ

ل ميعاد، وذكل  تنجح ذ ينبغي أأن يسري مساره لأن الانهتاء بعُد اإ . مل يكن القصد أأن ينهتيي نزاعهام رسيعًا، اإ

 الطبيعي احملتوم ُمس َبقًا. 

لهيا امللاكن، وأأعلنوا أأخا  . رفضت القوى الأخرى يف28: 11  ل اإ الإسكندرية التّفاقية اليت توصر

بطلميوس السادس الأصغر )بطلميوس الثامن( ملاكً. وهنا، هامج أأنطيوخوس الإسكندرية. وقد اكن 

حصلت يف سوراي الإسكندريون قادرين عىل مجع جيٍش لدلفاع جيّدًا عن املدينة، كام أأن اضطراابت داخلية 

ل سوراي يف خريف عام أأو الهيودية د ل  ق.م. وهكذا، ]رجع مكل الشامل[  169فعت أأنطيوخوس للعودة اإ اإ

. ولكن قبل أأن يغادر أأنطيوخوس مَّص، ترك بطلميوس السادس يف ممفيس من أأجل أأرضه بغىن جزيل 

 حاميته، وبقيت بيلوجن حتَت احلصار. 

ل س  قلبه عىل  بب غري معروف، اكن وراي، مّر عرَب أأورشلمي. ولس ويف رحةل أأنطيوخوس عائدًا اإ

س  )ضّد(  ل عالقة العهد اخلاّصة اليت اكنت للهيود مع هللا، وقد تعاَمل  61. العهد املُقدر س" اإ يشري "العهد املقدر

ْذ َسلََب وهَنََب هيلكهم. وبعد أأن  ل أأرضه، رجع معل هذاأأنطيوخوس بعدوانية مع الهيود اإ ل سو اإ راي. ، أأي اإ

 :  24- 20: 1ماكبيني 1عن هذه الأحداث يف ويُعطى التقرير التايل 

 169]أأي  ورَجَعَ أَنطِيوخُسُ بَعدَما كََسرَ مِصْرَ، وذٰلك يف الَسَّنَةِ املِئَةِ والثََّاِلثَةِ واألَربَعني 20

حَ الذََّهَبِ ودَخَلَ املَقدِسَ مُتَعَجرِفًا وأَخَذَ مَذبَ 21، وَصعِدَ إِىل إِسْرائيلَ وإِىل أُورَشَليمَ بِجَيشٍ عَظيم. ق.م.[

ومائِدَةَ التََّقدِمَةِ واألَباريقَ والُكؤُوسَ وقِصاعَ الذََّهَبِ واحلِجابَ واألَكاليلَ   22ومَنارَةَ النَُّور مع جَميعِ أَدَواتِها 

 والذََّهَبَ واآلنِيَةَ وأَخَذَ الفِضََّةَ  23عَنها تَلْبيسَها كُلََّه. واحلِلْيَةَ الذََّهَبِيََّةَ اَلَّيت كانَت على واجِهَةِ اهلَيَكل ونَزَعَ 

إىِل أَرِضه، وأَكثَرَ مِنَ القَتْلِ وتََكلََّمَ  نصَرَفَٱأَخَذَ كُلََّ ذٰلك و 24النََّفيَسة، وأَخَذَ ما وَجَدَ مِنَ الُكنوزِ امَلْكنونة. 

 )الرتمجة الاكثوليكية( بِتَعَجرُفٍ عَظيم.

 (  31- 29:  11أأنطيوخوس للهيود بعد محلته املَّصية الثانية ) ( اضطهاد  3)  

. خالل فرتة غياب أأنطيوخوس عن مَّص، تصاحل الأخوان بطلميوس السادس وبطلميوس 29: 11 

الثامن، وُأعيد تأأسيس احلمك املشرتك. وقد فّسر أأنطيوخوس هذا العمل ابعتباره خرقًا لالتّفاق اذلي قطعه 

اذلي فيه   امليعادق.م. ) 168 ا قاد فورًا محةًل جديدة ضد مَّص يف ربيع العاممع بطلميوس السادس، وذل

 
ل سلب هيلك أأو  61 رشلمي. كام مثّة احامتل كبري بأأّن املتطلربات املاديّة الكبرية محلةل أأنطيوخوس الرابع الأول عىل مَّص يه ما دفعته اإ

خوس اكن ما يزال يدفع جزيًة لروما حسب التّفاق املنصوص عليه يف "معاهدة أأابمية"، اليت ُعقهدت عىل ادلارس أأن يتذكرر أأن أأنطيو 

 ق.م.  188عام 
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(. اجّته حنو ممفيس من دون ادلخول يف أأيّة معركة، واكن مس تعّدًا متامًا ملهامجة يعود ويدخل اجلنوبسوف  

مل ينجح يف . أأي أأّن أأنطيوخوس  الآخر اكلأّول  ]دخوهل[ ل يكون ، 29الإسكندرية اثنية. ولكْن حبسب الآية  

 ق.م.  169عام هذه املّرة مثلام جنح يف اجتياح ال

. اكنت اللكمة  تأأيت عليه سفٌن من كتمّي. اكنت املشلكة اليت واهجها أأنطيوخوس يه أأنّه 30: 11 

ل روما  ل شعوب البحر املتوسط معومًا، وكثريًا ما اكنت تشري اإ "كتّمي" يف الكتاابت الهيودية تسمية تشري اإ

حرهبا مع مقدونية ابنتصار عىل املكل بريسوس  )وهكذا تُس تخَدم يف خمطوطات مقران(. اكنت روما قد أأهنت

ذ مسعت بغزو أأنطيوخوس ملَّص وسريه حنو الإسكندرية،   168املقدوين يف شهر حزيران/ يونيو،  ق.م.، واإ

 Gaiusبوبيليوس ليناس ) أأرسلت فورًا أأسطوًل رومانيًا للتدخُّل. وقد انتقل القنصل الروماين غايوس

Popillius Laenas يوخ  ( ملواهجة أأن طيوخوس. وسمّل القنصل الروماين أأنطيوخوس رساةل من جملس الش ّ

 ( ما حصل يف هذه املواهجة بني الرجلني: Hölblالروماين يأأمره فهيا بعدم حماربة مَّص. ويدّون لنا هولبل )

نذار الروماين اذلي اكن مبارشًا رفض بوبيليوس الرّد عىل حتية أأنطيوخوس، وسلّم   فاميه الإ

يق اف الفوري للحرب والانسحاب الاكمل من مَّص يف أأقَّص وقٍت ممكن. طلبه: الإ

وحني طلب أأنطيوخوس بعض الوقت للتفكري ابلأمر، رمس بوبيليوس دائرة بعصا حول 

نذار وهو يف داخل ادلائرة" )  .Plbأأنطيوخوس، و"أأمره بأأن يعطيه اجلواب عىل الإ

XXIX.27.5نذار، ومعل حبس هبا.(. ووافق املكل الس يلويق املذلول عىل مطالب ا  62لإ

ل سوراي  168غادر أأنطيوخوس مَّص يف أأواخر شهر متّوز/ يوليو من العام   ق.م. متّجهًا اإ

ذ اكن عائدًا من خالل أأورشلمي مّرة أأخرى، اختار يرجع ) (، ولكّن مل يكن يف مزاجٍ حسٍن عىل الإطالق. واإ

سأأن   د يف أأورشلمي،  . خالل محةل أأنطيوخوس الثانيةيغتاظ عىل العهد املُقدر عىل أأورشلمي، حصلث ثورة ومترُّ

ويف ضوء  63ورشلمي.حيث حاول ايسون )رئيس الكهنة السابق( أأن خيلع مينيالوس وأأن يس تعيد أأ 

ل رساةل مفادها أأنّه لن يمت التسامح  الأحداث اليت حصلت مؤّخرًا، رمبا شعر أأنطيوخوس بأأن عليه أأن يوصه

د. مل يك ل ابعتبارهام مع أأية حاةل عصيان أأو مترُّ ن ممكنًا فهم مثل هذه املقاومة للهلننة والسلطة الس يلوقية اإ

ّن مَّص يه املاكن ا ذ اإ لوحيد اذلي ميكن للممتّردين أأن يأأملوا ابحلصول منه عىل ادلمع يف تعاطفًا مع مَّص، اإ

ل مَّص، أأمَر هب ر من السلطة الس يلوقية. وذلا، عند وصول أأنطيوخوس اإ دم أأسوار حركهتم الهادفة للتحرُّ

آلفًا من الهيود، وابع أأعدادًا أأكرب من الهيود عبيدًا ) ضافة وما يلهيا(. وابلإ  11: 5ماكبيني 2املدينة، وذحَب أ

ده يف هذا. اكنت س ياسة   ل قدس الأقداس، واكن مينيالوس ُمرشه ل هذا، فقد دخل هو بنفسه اإ اإ

ل  أأنطيوخوس أأن   س  )يكرهم(يصغى اإ أأي أأنّه عامل ابس تحسان الهيود اذلين اكنوا  ،اذلين تركوا العهد املُقدر

 مس تعّدين لرتك الإميان الكتايب واعتناق مبادئ الثقافة الهيلينيّة.  

. ليضمن أأنطيوخوس أأل يشلّكه الهيود املمتّرهدون )أأي اذلين قاوموه( أأي خطٍر عىل مملكته، 31: 11 

خامد أأيّة حماوةل  (، يف أأ Apolloniusترك واحدًا من جنوده، وامسه أأبولّونيوس ) ليه هممة اإ ورشلمي وأأولك اإ

د. ونتيجة هذا، زاد بقاء أأبولّونيوس يف أأورشلمي الأمر ض الهيلك للتنجيس  للثورة أأو المترُّ سوءًا. مفثاًل، تعرر

 
62 Hölbl, 147-148. 

 . 5: 5ماكبيني 2رمبا ما حفّز هذه الثورة وصوُل خرٍب اكذب عن مقتل أأنطيوخوس يف مَّص. انظر  63
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آلهة أأخرى وميارسون اجلنس ادّليين. ويف الهناية، بدأأ أأنطيوخوس يرى أأن الإميان  من الأمميني اذلين يعبدون أ

يشلّكه عائقًا أأمام سعيه لتوحيد مملكته وأأراضيه، وذلا أأصدر أأوامر مبزيٍد من الاضطهاد ادّلييّن يف الهيودّي 

س احلصني وتزنع  ق.م. وقامت قّوات )أأذرع( أأنطيوخوس  167سمرب، اكنون الأول/ دي  س املقده لتنّجه

ف( س اكمل . وهكذا، توقرفت اذلبيحتان/ املُحرقتان اليوميتان )ال احملرقة ادلامئة   )توقه صباحية واملسائية(، وتنجر

ضوا لضطهادٍ   شديد. ومن بني الهيلك، والهيود اذلين اكنوا يسعون للعيش حبسب الإميان الكتايب تعرر

 الس ياسات اليت اتّبعها أأنطيوخوس: 

ل الهيودية لإجبار الهيود عىل جتاوز رشائع ونواميس داينهتم.   ل مبعوث خاّص اإ  )أأ( ُأرسه

قامة الطقوس الهيودية ) )ب( مّت منع    (. 46- 45: 1ماكبينّي 1اإ

سة رمسيًا لعبادة زيوس أأومل   ؛ 54: 1ماكبينّي 1بياس ))ج( ُأسلهمت ادلور والساحات املُقدر

 (.  2: 6ماكبينّي 2

د من نَُسخ أأسفار الرّشيعة.    )د( ُأحرهق ما ُوجه

فظ يوم السبت واخلتان.    )هـ( ُمنع حه

ىل الاحتفال بعيد ميالد املكل لكر شهٍر وعىل املشاركة يف موكب )و( ُأجربه الهيود ع 

 ديونيس يوس الاحتفايل.  

م علهيا اخلنازير وحيواانت أأخرى يف طول   )ز( ُأقميت مرتفعات ومعابد ومذاحب لُتقدر

 الهيودية وعرضها. وعنُّيه مراقبون لفرض هذا الأمر.  

قامة   ساءة وتعّدٍ يه اإ . فواحٌض أأنّه أأقمي مذحب وثين صغري أأعىل مذحب جس اخملّرهبالر ورمبا اكنت أأسوأأ اإ

  64(، واذلي اكن رجسًا يتعارض متامًا مع عبادة الرب الإهل.44: 4؛ 59: 1ماكبينّي 1احملرقة يف الهيلك )

 (  35- 32:  11( ثورة الهيود عىل أأنطيوخوس: الثورة املاكبّية ) 4)  

خالصهم للرب الإهل، اكن جهوم . ابلنس بة للهيود اذلين سعوا لأن يب32: 11  قوا عىل أأمانهتم واإ

مياهنم )وقَتَل كثريين مهن م( رعبًا يفوق القدرة عىل التخيُّل. ومع هذا، اكن هناك بعض الهيود أأنطيوخوس عىل اإ

ُّقاتغري الأمناء اذلي اتّبعوا  ذ  متل   ىتعدّ أأنطيوخوس، فرتكوا الرب ولكمته، واعتنقوا الثقافة الهيلينية متامًا. واإ

سهم، اكن أأنطيوخوس قادرًا عىل أأن العهدهؤلء عىل  ن جاز التعبري. ومبقابل هؤلءينّجه اذلين  ، اكن هناك ، اإ

هلهم هنم "يقوون ويعملون"، أأي أأهنم يعرفون اإ ، اذلين بقوا عىل ولهئم وأأمانهتم للرب، ويقول عهنم دانيال اإ

لوا ولءمه معلوا ببطوةٍل وبساةل. فقد قاوم هؤلء لك هجود أأنطيوخوس ا لرامية لإبطال الإميان الكتايب، وحور

ل معل ضّد أأنطيوخوس ) (. ومن قاد هجود هؤلء اذلين "يقوون ويعملون 63-62: 1ني ماكبيّ 1هذا للرب اإ

]ببطوةل[" اكن اكهنًا يُدعى متثياس )أأو "متّتيا" أأاب هيوذا املاكيب(، اذلي اكن قد انتقل للسكن يف قريةه 

 
يف اليوم اخلامس عرش من كهسلو يف الس نة املئة واخلامسة والأربعني )أأي اكنون : "و59و 54: 1ماكبينّي 1د اخلرب التايل يف ير  64

ق.م.(، بىن املكل ش ناعة اخلراب عىل مذحب املُحَرقات. ... ويف اليوم اخلامس والعرشين من لّكه شهر، اكنوا  167الأول/ ديسمرب 

 وق مذحب املُحَرقات." يذحبون عىل املذحب اذلي ف
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ين. حفني أأىت  موا ذابحئ عىل مذحبٍ موده ل مودين لإجبار القروينّي عىل الارتداد وعىل أأن يقّده  قادة أأنطيوخوس اإ

 :  28-22: 2ماكبيني 1وثيّن، رفض متثياس هذا الأمَر وقاوم. وترد قّصة ما حدث يف 

ن هٰذا الَكالم، تَقََدَّمَ مِ نتَهىٱوَلمََّا  23لَن نَسمَعَ ِلكاَلمِ املَلِك فنَحيدَ عن دينِنا يَمنَةً أَو يَسرَةً«.   22

فلَمََّا   24رَجُلٌ يَهودِي َّ على عُيونِ جَميعِ احلاِضرينَ ِليَذبَحَ على املَذبَحِ اَلَّذي يف مودَينَ كما يَقْضي أَمرُ املَلِك. 

وقَتَلَه على  يه حَقْواه، وغَضِبَ تَحَمًَُّسا ِللَشَّريعة، فَوَثَبَ علَ رتَعَشَٱذٰلك، ثارَت فيه الغَريةُ و ارأَى مَتََّتْي

وغار  26ويف الوَقتِ نَفِسه قَتَلَ أَيضًا رَجُلَ املَلِكِ اَلَّذي كانَ يُجبِرُ على الذََّبْح، وهَدَمَ املَذبَح.  25املَذبَح. 

لَشَّريعَةِ  غارَ ِلوصاحَ مَتََّتْيا يف املَدينَةِ بِصَوتٍ عَظيمٍ قائلًا: »مَن  27بِزِمْرِيَ بنِ سالو.  اسُِللَشَّريعَةِ كما فَعَلَ فِنْح

 وهَرَبَ هو وبَنوه إِىل اجلِبال، وتَرَكوا يف املَدينةِ كُلََّ ما َلهم. 28وحافَظَ على العَهْد، فلْيَخْرُجْ وَرائي«. 

 )الرتمجة الاكثوليكية(
بيفانوس صارت تُعَرف ابمس "الثورة   وهبذه اخلطوة اجلريئة، انطلقت ثورة ضد أأنطيوخوس الرابع اإ

 ن القائد الأول جليش الثورة هو هيوذا املاكيب.( وقد اكاملاكبيّة". )

. اكنت الثورة املاكبية عىل حمك أأنطيوخوس حاةل عداء دموية اس متّرت س نني كثرية. 35- 33: 11 

ويف هذه الفرتة الصعبة، اكن هناك "الفامهون من الشعب ]اذلين يس تطيعون أأن[ يعلّمون كثريين" )الآية 

س )املؤمنني احلقيقينّي!(، اذلين يس تطيعون حّث مجوع  امء يف(. اكن هؤلء مه احلك33 معرفة الكتاب املُقدر

طاعته. ولكن اكن هناك مثن للبقاء خملصني وأأمناء للرب.  الشعب عىل البقاء أأمناء وُمخلصني هلل وعىل اإ

آخرون سيتعّرضون للتعذيب "ابل   لهيب"،فالبعض "يعرثون ابلس يف،" أأي أأهّنم س ُيقتَلون يف املعركة. وأ

آخرون س ُيعاقَبون "ابلهنب"، حيث سيُسلَب لك ما  آخرون س ُيقبَض علهيم ويُسَجنون )"ابلس يب"(، وأ وأ

ضون للهزمية يف  دلهيم. س يحقّق هؤلء الانتصارات يف بعض الأحيان، ولكهّنم أأيضًا س يقعون بيد املوت ويتعرر

ل املاكبيني بدوافع سلمية.  ، سوف "يتّصل هبم 34الآية فبحسب مناس باٍت أأخرى. ولن ينضّم امجليع اإ

ل  كثريون ابلمتلُّقات )ابخلداع(." والراحج أأن املقصود هبذا هو أأّن دافعهم مل يكن روحيًا متامًا يف الانضامم اإ

لهيا بسبب كرههم للغزاة الس يلوقينّي املتطفّلني. وحّّت أأحصاب ادلوافع السلمية من  تكل الثورة، بل انضموا اإ

مبعىن أأهّنم س ميوتون يف أأحداث تكل الثورة. ولكْن من منظور هللا، س تحقّهق  رثون"،"الفامهني" سوف "يع

ذ س ينتج عهنا "امتحان وتطهري وتبييض" للأمة )الآية   (. 35هذه الظروف القاس ية هدفًا صاحلًا، اإ

ولكن ابلرمغ من صعوبة فرتة الاضطهاد هذه يف حمك أأنطيوخوس، مل يكن هذا أأعظم امتحان  

ل وقت الهناية"، اذلي س يأأيت يف رب سيتوأأعظم جتا بقاؤه "اإ لهيا. فذكل الامتحان الأعظم سيمت اإ عّرض الهيود اإ

 (. 35وقت "امليعاد" اذلي قّرره هللا )الآية  

ل الَّصاع ضد حمك الس يلوقيني   ص نتاجئ الثورة املاكبيّة: جّشع متثياس لك الهيود عىل الانضامم اإ ُملخر

الرشيرة العديدة من ثقافهتم الهيلينية عىل الهيودية )مثل املذاحب واذلابحئ اسدة و وحماولهتم فرض النوايح الف
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ل متثياس وأأولده يف ثورّتم "احلس يدمي"، ومه الأمناء للتوراة. وبعد موت متثياس عام  الوثنية(. وقد انضم اإ

( Apolloniusوس )ولّونيق.م.، تسمّل ابنه هيوذا قيادة الثورة، ومتّكن من هزمية احلامكني السوريني أأب 166

(. ومن الأمور Josephus Ant. xii.7.1؛ 26-10: 3ماكبيني 1( يف سنته الأول )Seronوسريون )

ل  اليت اكنت يف صاحل هيوذا حقيقة أأنّه اكن عىل أأنطيوخوس الرابع أأن يوّجه الكثري من انتباهه وهجوده اإ

ة. وهكذا، ترك أأنطيوخوس الرابع قائدًا اطوريالاضطراابت اليت اكنت حاصةًل يف اجلزء الرشيق من الإمرب 

ل مناطق خمتلفة يف  Lysiasقواّيً يُعمتَد عليه امسه ليس ياس )  ( ليقود امحلةل عىل هيوذا، بيامن قاد هو محةًل اإ

ق.م. )بيامن اكن حيارب ابرثيا يف الرشق(، مع أأن الَّصاع  164ابرثيا هبدف مجع املال. ويُعتقَد أأنّه قُتهل عام 

عاقة  164الس يلوقيني من أأجل احلصول عىل احلّرية اس متّر. ويف عام دي ضد الهيو  ق.م.، متكّن هيوذا من اإ

القائد الس يلويق ليس ياس اذلي قاد جيشًا عظاميً للهجوم عىل أأورشلمي. ومن مّث، متكّن هيوذا من اسرتداد 

اليت اكنت اكلشوكة يف (، Akraالس يطرة عىل أأورشلمي ابس تثناء القلعة الس يلوقية املعروفة ابمس "أأكرا" )

(. وقد متكّن هيوذا وأأتباعه من اس تعادة جبل الهيلك، ودّمروا مذحب أأوملبيان 36-33: 1ماكبينّي 1خاّصته )

م يف الهيلك، واختاروا اكهنًا أأمينًا. Olympianزيوس ) (، وبنوا مذحبًا جديدًا، وأأعادوا بناء وترممي ما ّتدر

م. أأعادو تكريس هيلك أأورشلمي، وُأعيدت احملَرقة اليومية  ق. 164اكنون الأول/ ديسمرب،  14ويف 

ّر عيد "التكريس" Josephus Ant. xii.7.6f؛ 8-1: 10ماكبينّي 2؛ 59- 36: 4ماكبينّي 1) (. ولهذا، ُأقه

 (.  22: 10أأو "التجديد" أأو "الأنوار" )احلانوكة(، وذكل تذاكرًا لهذه املناس بة )انظر يوحنا 

(، اس متّر أأخوه يواناثن  18-15، 3: 9ماكبيني 1ق.م. )  160 معركٍة عام وذا يفبعد أأن قُتهل هي 

آخر هو مسعان، اذلي حقّق  )اذلي اكن يف مركز رئيس الكهنة( يف قيادة الَّصاع. ويواناثن أأيضًا خلفه أأٌخ أ

ر53- 10: 13ماكبيني 1ق.م. ) 142أأخريًا الاس تقالل الس يايس لهيوذا حوايل العام  د الهيو  (. وهكذا، حترر

من دفع اجلزية، وُطرهدت احلامية الس يلوقية اليت اكنت تتخّذ من قلعة أأكرا مقّرًا لها. وقد اس متّر ُحمك الأرسة 

ق.م.، حني اس تول القائد الروماين بوميب  36/ 37احلشمونية، اليت اكن مسعان َمن بدأأها، حّت الس نة 

ل أأرايض روما.   عىل سوراي وفلسطني ومّضهام اإ

 

 16السؤال  

ل أأنّ  22: 11ري دانيال يش ح أأن يكون املقصود هنا؟  اإ  "رئيس العهد" سينكّس. حبسب التفسري، َمن هو املُرجر

مرباطورية ال  .أأ   ة. س يلوقيدميرتيوس الأول سوتري، احلامك الرشعي لالإ

 رئيس الكهنة ايسون، اذلي اكن يدمع تبين الثقافة الهيلينية يف هيوذا.  .ب

 الكهنة الرشعي ورىش أأنطيوخوس الرابع.  مينيالوس، اذلي رتّب لقتل رئيس .ج

ل السلطة.  .د  أأونياس الثالث، رئيس كهنة هيوذا يف وقت وصول أأنطيوخوس الرابع اإ

 

ل مَّص. يوحّضه مح ق.م.، قاد أأنطيوخوس الرابع )مكل الشامل( 169يف عام   التفسري أأن هذه امحلةل ةًل عسكرية كبرية اإ

حامك مَّص. فقد اكن أأنطيوخوس الرابع خال بطلميوس  السادسوس حصلت جزئيًا بسبب عالقة أأنطيوخوس ببطلمي
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يف املعركة. وبيامن اكن  ي. واكنت هذه امحلةل العسكرية انحجة يف معظمها، وقتهل كثريون من اجليش املَّص لسادسا

ل سوراي، مّر يف أأرض هيوذا. أأ   نطيوخوس الرابع عائدا اإ

 

 17السؤال  

ل أأرضه"؟ بقوهل: "قل  28: 11ماذا يقصد دانيال  س، فيعمل ويرجع اإ  به )عقهل( عىل العهد املُقدر

ى أأنطيوخوس الرابع اتفاقية حتالفه الس يايس مع مَّص بسبب خداع املَّصيني.  .أأ   تعدر

ل أأنط .ب  اكية فسخ عهد زواجه مع زوجته. حني عاد أأنطيوخوس الرابع اإ

  خاّصة ابهلل. تَّصرف أأنطيوخوس الرابع بعدوانية مع الهيود اذلين اكنت هلم عالقة عهدٍ  .ج

ل القضاء عىل ابهنا.  .د  قتل أأنطيوخوس الرابع أأخته لكيوبرتا الأول، وسعى اإ

 

(.  30" أأتت ضّده )الآية من كتّميق.م.، ولكن "سفٌن  168قاد أأنطيوخوس الرابع محةًل عسكرية اثنيًة عىل مَّص عام 

ل أأسطوٍل روماين، وعىل منت سفن  العلامء شارة اإ هذا الأسطول، قنصل روماين سمّل أأنطيوخوس متّفقون عىل أأن هذه اإ

ل سوراي، اكن عليه أأن ميّر عرب أأرض هيوذا.   ذ ُأجربه أأنطيوخوس عىل الانسحاب اإ رساةل تأأمره ابلنسحاب من مَّص. واإ

ض لها من القوات الرومانية، نفرث غضبه عىل الشعب الهيودّي )"يغتاظ عىل العهد وبسبب غضبه من ا ملهانة اليت تعرر

 ُ س"(. امل  قدر

 18السؤال  

س؟ 30: 11حبسب دانيال  س." َمن مه هؤلء اذلين تركوا العهد املُقدر  ، أأكرم أأنطيوخوس "اذلين تركوا العهد املُقدر

ل جان .أأ   ب أأنطيوخوس يف اجتياحه الثاين ملَّص. مه املَّصيون اذلين اصطفوا اإ

 يف أأرض هيوذا.  الهيلينية لعوائد واملامرسات واهيوٌد اكنوا غري أأمناء للرب الإهل، ووافقوا عىل نرش الثقافة  .ب

 لوقية. يهيوٌد ختلّوا عن الزتاماّتم الس ياس ية جتاه الإمرباطورية الس   .ج

 هيوٌد ختلُّوا عن الزتاماّتم الس ياس ية جتاه أأرض مَّص.  .د

 

 19السؤال  

 ؟ 31: 11ماذا اكن "الرجس املُخّرهب" املذكور يف دانيال 

ل مذحٍب وثينٍّ  .أأ  شارة اإ  مي فوق مذحب احملَرقة يف ساحة الهيلك. ُأق هذه اإ

ل تدمري أأنطيوخوس للهيلك الهيودي.  .ب شارة اإ  هذه اإ

ل جتديف أأنطيو  .ج شارة اإ  خوس عىل الإهل احلقيقي حبرقه نُسخًا من لكمة هللا. هذه اإ

ل قدس الأقداس ليضع خزنيرًا عىل غطاء اتبوت العهد.  .د ل دخول أأنطيوخوس اإ شارة اإ  هذه اإ
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 20السؤال  

ر  داً من الهيود عىل أأنطيوخوس الرابع صار يُعَرف يف التارخي ابمس الثورة _______.  35-32: 11 دانياليصّوه  مترُّ

 

ن الهيود اذلين اكنوا أأمناء جتاه هللا شاركوا يف هذه الثورة عىل فظائع أأنطيوخوس الرابع. وخالل هذه الفرتة، كثريون م

ل الهيود اذلين اكنوا يفهمون لكمة  33: 11 "الفامهون من الشعب ]علرموا[ كثريين" )دانيال شارة اإ (. التعبري "فامهون" اإ

موا الفهم لذلين مل يكونوا بنضوهجم هللا، وذلا اكنوا يعرفون ما ينبغي معهل يف  هذه الظروف. اكن هؤلء قادرين عىل أأن يقّده

وف الصعبة. حني يواجه غري الناجضني الرويح. مثّة مبدأأ يف هذه الآية: دعاان هللا لنكون مشّجعني للآخرين يف الظر 

اجٍة ماّسة لأن يتذكرروا بأأن  هللا ظروفًا تفرض التضحية الشخصية يكونون حب وسط شعبوضعفاء القلب والعزمية يف 

عىل أأن يبقوا  والعزميةيروا الأمور من منظور هللا وبأأن يكونوا أأمناء. عىل "الأقوايء يف الإميان" أأن يشّجعوا ضعفاء القلب 

ناء للرب ويطيعوه. أأنَت مدعوٌّ لأن تكون مشّجعًا للآخرين بلكامتك ومبثاكل الشخيص. عليك أأن تذكّهر الآخرين بأأّن  أأم 

 م حسااًب عن نفسه. ة الأمانة للرب والتضحية لأجهل س تظهر يف الهناية حني س يقف لكُّ واحٍد منّا أأمامه ويقّده قمي

 

   21السؤال  

ف يف دفرت احلياة أأيّة صعوابت أأو فكّهر مبا يُقال يف الفقرة الساب قة. رباّم تعيش يف بدٍل يعاين فيه املس يحيّون احلقيقيون. صه

ض لها خوتك املس يحيون يف بدلك. مث اكتب امس مس يحي تعرف أأنّه ميكن أأن يس تفيد من تشجيعٍ  اضطهادات يتعرر اإ

م هل، فميكنك أأن تقّوي عزميته بلكامتك أأو مبثاكل الشخيص. اكتب له  ذا الشخص رساةل تشجيع خشصية أأو اذهب يُقدر

ليه. وبعد ذكل، اكتب ما ينتج عن معكل هذا يف دفرت احلياة.  ث اإ  وحتدر



 الاختبار اذلايت لدلرس احلادي عرش 368الصفحة 

 

 

 احلادي عرش الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

 ؟ يف التارخي هذه الس نةتقابل الرؤاي الأخرية املعطاة دلانيال أأتته يف الس نة الثالثة لكورش. ماذا 

 ق.م. )الراحج يف الربيع(.   536اكنت حوايل الس نة  .أأ 

ل أأرض هيوذا.  ق.م. حني أأصدر كورش مرسومه القايض ابلسامح للهيود ابلع 538اكنت حوايل الس نة  .ب  ودة اإ

 ق.م.  538اكنت هذه الس نة  .ج

 ق.م.، أأي بعد ثالث س نوات من هزمية كورش للامدينّي.  547اكنت حوايل الس نة  .د

 

 2السؤال  

 ؟ 10انيال بشلٍك خاّص يف املشهد الافتتايح يف الأحصاح ق دقله ماذا اكن الأمر اذلي يُ 

 اكن حزينًا ملوت داريوس املادي.  .أأ 

ل  .ب ضون لها ويواهجوهنا يف أأرض هيوذا، مما أأّدى اإ مسع عن الضيقات واملقاومة اليت اكن العائدون من الس يب يتعرر

عادة بناء الهيلك.   تعليق أأعامل اإ

ل أأرض هيوذا بعد أأن أأصدر كورش مرسومه القايض ط ماكن ُمحَبطًا لأن عددًا قلياًل فق .ج ن الهيود عادوا اإ

 ابلسامح هلم ابلعودة. 

 طًا بسبب حقيقة أأن أأرض هيوذا اكنت خاضعة للحمك الفاريس. اكن ُمحبَ  .د

 

 3السؤال  

لية اليت  حبسب التفسري، ما مغزى مقابةل دانيال لـ"الرجل الالبس الكتّان" قبل أأن يُعطى فهامً بشأأن الأحداث املس تقب 

 اكنت تنتظر شعبه؟ 

رسال الروح القدس )املعّزي( لتعزية دانيال بشأأن ما اكن ينوح بشأأنه.  .أأ   اكن يسوع يس تطيع اإ

د ينام )وهو ما صاكن دانيال ُمرهقًا بسبب الوقت اذلي قضاه يف ال .ب وم والنواح، وقد جعلته رؤية يسوع املُمجر

ليه(.    اكن يف أأمّس احلاجة اإ

حباط شعر به بشأأن ما اكن رؤية الرب يسوع امل  .ج د عّززت معنوايت دانيال يف مواهجة لك اإ س يح املمجر

 العائدون من الس يب يشعرون به يف أأرض هيوذا. 

 ختبار الرسول يوحنا، لأّن لكهيام اكان نبيني. اب د هللا أأن حيظى دانيال ابختباٍر شبيهٍ اأأر  .د

 



اذلايت لدلرس احلادي عرشالاختبار   

 

 369الصفحة 

 

 4السؤال  

 ؟ 13: 10من هو "رئيس مملكة فارس" املذكور يف دانيال 

ل املكل كورش، حامك الإمرباطورية الفارس ية.   .أأ  شارة اإ  هو اإ

ل مقبزي ابن كورش اذلين اكن رئيسًا وأأمريًا يف الإمرباطورية الفارس ية.   .ب شارة اإ  هو اإ

 ش يطانيًا حتَت سلطة وقيادة الش يطان اذلي أأعطاه مسؤوليًة تتعلرق ابلإمرباطورية الفارس ية.  اكن هذا مالاكً  .ج

  صاحلًا عيّنه هللا محلاية الإمرباطورية الفارس ية.  اكن هذا مالاكً  .د

 5السؤال  

 ؟  21و 13: 10حبسب التفسري، ماذا اكنت قضية الَّصاع املالئك املذكور يف دانيال 

 أأراد رئيس مملكة فارس أأن خيلع كورش عن العرش ليمتكّن ابنه من أأن حيمك ماكنه.  .أأ 

 خائيل. أأراد رئيس مملكة فارس أأن يثبهت أأنّه أأقوى من مي .ب

ل أأرض هيوذا.  .ج  أأراد رئيس مملكة فارس أأن يلغي كورش املرسوم القايض ابلسامح للهيود ابلعودة اإ

الفارس ية، فسعى للتأأثري حباّكم فارس البرشيني ليصدروا قراراٍت اكن رئيس مملكة فارس يس هتدف الإمرباطورية  .د

 يتعلرق ابلشعب الهيودي(.  فاميرشيرة )خاّصة 

 6السؤال  

مرباطورية  هو ، اكن "املكل اجلبّار" اذلي يقوم وميارس سلطًة عظمية4-2: 11ال يف داني الإسكندر الكبري اذلي هزم اإ

 م خطأأ؟ صواب أأ ق.م.  331فارس وأأهنيى حمكها عام 

 

 7السؤال  

ل حاكّ 20-5: 11يف دانيال  ل مَّص. يم الإمرباطورية الس  ، يشري "ملوك اجلنوب" اإ لوقية، ويشري "ملوك الشامل" اإ

  صواب أأم خطأأ؟

 

 8السؤال  

س؟ 30: 11حبسب دانيال  س". من مه هؤلء اذلين تركوا العهد املُقدر  ، أأكرم أأنطيوخوس اذلين "تركوا العهد املقدر

هّنم املَّصيون ا .أأ   يف محلته العسكرية الثانية عىل مَّص.  ذلين اصطفوا معه اإ

 هيلينية يف أأرض هيوذا.  ة والعوائد واملامرسات ال مه هيود مل يكونوا أأمناء للرب الإهل، ووافقوا عىل نرش الثقاف .ب

 لوقية. يمه هيود ختلُّوا عن الزتاماّتم الس ياس ية جتاه الإمرباطورية الس   .ج

 مه هيود ختلُّوا عن الزتاماّتم الس ياس ية جتاه مَّص. .د



 الاختبار اذلايت لدلرس احلادي عرش 370الصفحة 

 

 

 9السؤال  

 ؟ 31: 11املُخّرهب" املذكور يف دانيال  سماذا اكن "الرج 

ل دخول أأنطيوخوس  .أأ  شارة اإ ل قدس الأقداس ليضع خزن هذه اإ  يرة عىل غطاء اتبوت العهد. اإ

ل تدمري أأنطيوخوس للهيلك الهيودي.  .ب شارة اإ  هذه اإ

ل جتديف أأنطيوخوس ع .ج شارة اإ حراقه هذه اإ  نسٍخ من لكمة هللا.  ىل الإهل احلقيقي ابإ

ل مذحٍب وثين ُأقمي أأعىل مذحب املُحَرقة يف ساحة الهيلك.  .د شارة اإ  هذه اإ

 10السؤال  

ر داً من الهيود عىل أأنطيوخوس الرابع صار يُعَرف يف التارخي ابمس:  35-32: 11دانيال  يصّوه  مترُّ

 الثورة الهيلينية.  .أأ 

 الثورة الأنطيوخية.   .ب

 الثورة املاكبية.  .ج

 لوقية.  يالثورة الس   .د



جاابت أأس ئةل ادلرس احلادي عرش  اإ

 

 371الصفحة 

 

جاابت أأس ئةل ادلرس    احلادي عرش اإ

   1السؤال  

  الربيع(. ق.م. )والراحج أأهّنا أأتت يف 536د. اكنت هذه حوايل الس نة 

 2السؤال  

 احلدث التوارخي 

 فتح اببل عىل يد املاديني والفرس ق.م 539ترشين الأول/ أأكتوبر 

آذار ق.م.  538نيسان   بدء الس نة امللكية الأول لكورش نيسان( -)أ

ل ترشي  538نيسان   خالل هذه الشهور الس تة، أأصدر كورش مرسومه الشهري القايض ابلسامح للهيود ق.م. 538اإ

ل أأرض هيوذا       ابلعودة اإ

ل أأرض هيوذا مذحبًا لتقدمي اذلابحئ عليه. ترشين الأول( -)أأيلول ق.م. 538ترشي   بىن الهيود العائدون من الس يب اإ

 الهيلك يف أأورشلمي لإعادة بنائه.وضع الهيود أأساسات  ق.م. 538أأواخر ربيع العام 

ُ اكن دانيال صامئًا ويصيل حني  ق.م. 536نيسان  نة يف دانيال أأعطى هللا رؤايه الأخرية امل  .10دور

 3السؤال  

ل عادة البناء يف  ج. مسع عن الضيقات اليت حلّت ابلعائدين واملقاومة اليت واهجوها يف هيوذا، واليت قادت اإ تعليق أأعامل اإ

 لك. يه ال 

 4السؤال  

حباط ميكن أأن يكون شعر به بشأأن ما  ب. رؤية الرب يسوع املس يح مبجده عّززت معنوايت دانيال يف مواهجة أأيّ  اإ

 اكن الشعب ميّر به يف أأرض هيوذا. 

جابتك اخلاّصة :  5السؤال    اإ

 6السؤال  

ض للم 13: 10ج. يقول دانيال  ن املالك تعرر هو أأمٌر ل ميكن أأن حيدث و قاومة، واكن حباجٍة ملساعدة ميخائيل، اإ

 ليسوع. 

 صواب :  7السؤال  

 8السؤال  

 نة "رئيس مالئكة" عند هللا. أأ. اكنت مليخائيل ماك

 ج. اكنت دلى ميخائيل مسؤولية خاّصة يه العناية ابلشعب الهيودي. 

ل ميخائيل يف املس تقبل دور قيادة مجموعة من املالئكة القّديسني يف احلرب عىل الش يطان ومالئكته  د. سيُس نَد اإ

 الش يطانية. 



جاابت  372الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس احلادي عرشاإ  

 

 

 9السؤال  

ليه م د. اكن هذا مالاكً ش يطانيًا حتَت سلطة وقي بليس، وقد ُأس نهدت اإ  سؤولية الس يطرة عىل الإمرباطورية الفارس ية. ادة اإ

 10السؤال  

ب. اكن رئيس مملكة فارس يس هتدف الإمرباطورية الفارس ية من أأجل أأن يؤثّهر بقرارات حاّكم فارس البرشيني ليعملوا 

 ق ابلشعب الهيودي(. يتعلر  فامياّصة الرّش )خ

جاب :  11السؤال      تك اخلاّصة اإ

   12السؤال  

 الرشح  الكتابيةالإشارات 

 ق.م.(      465-485املكل الفاريس أأرحتشس تا الأول )حمك يف الفرتة  "املكل الرابع" اذلي مجع قّوة عظمية بغناه، وهامج اليوانن

 ق.م.  331الإسكندر الكبري اذلي هزم فارس عام  "املكل اجلّبار" اذلي تسلّط تسلُّطًا عظاميً 

سكندر عام  تنكّس اململكة وتنقسم" "وكقيامة  ل املوت املبكهر وغري املتوقرع لالإ شارة اإ ق.م.  323هذه اإ

ل انقسام مملكته.  واذلي أأّدى اإ

مرباطورية  "مملكته تنقرض وتكون لآخرين غري أأولئك )غري نسهل(" ل نسهل، ولكّن حصل نزاٌع عىل مل ينتقل حمك اإ الإسكندر اإ

مت بني قادته  الأربعة. حمكها، وقُّسه

 خطأأ :  13السؤال  

 14السؤال  

 الرشح  الوصف الكتايب

"ويغتاظ مكل اجلنوب وخيرج وحياربه، أأي مكل 

 (12-11الشامل" )الآيتان 

 ق.م. 217يصف هزمية املَّصيني لأنطيوخوس الثالث يف معركة رافيا عام 

ل الانتفاضة  "وبنو العتاة من شعبك" ينضّمون اإ

  (14عىل مكل اجلنوب )الآية 

ل جامعة الثّّوار الهيود اذلين اكنوا يؤيدون الس   شارة اإ لوقيني، وذلا أأرادوا ياإ

 املشاركة يف التخلُّص من احلمك املَّصي

نة" )الآية  ل هزمية أأنطيوخوس ال  ( 15الس يطرة عىل "املدينة املُحصر شارة اإ  199ثالث للقّوات املَّصية يف صيدا عام اإ

 سوراي وفينيقية. -عىل كويليه ق.م.، مما أأّدى لس يطرة الس يلوقيني

 بعد هزمية صيدا، انتقل أأنطيوخوس الثالث ليبسط س يطرته عىل أأرض هيوذا (16"ويقوم )ينتَّص( يف الأرض الهبية" )الآية 

جابتك اخلاّصة :  15السؤال      اإ

 16السؤال  

ل السلطة.  د.  أأونياس الثالث، رئيس كهنة هيوذا يف وقت وصول أأنطيوخوس الرابع اإ

 17ال  السؤ 

 ج. تَّصرف أأنطيوخوس الرابع بعدوانية مع الهيود اذلين اكنت هلم عالقة عهٍد خاّصة ابهلل. 



جاابت أأس ئةل ادلرس احلادي عرش  اإ

 

 373الصفحة 

 

 18السؤال  

 ب. هيوٌد اكنوا غري أأمناء للرب الإهل، ووافقوا عىل نرش الثقافة والعوائد واملامرسات الهيلينية يف أأرض هيوذا.  

 19السؤال  

ل مذحٍب وثينٍّ  شارة اإ  مذحب احملَرقة يف ساحة الهيلك.  ُأقمي فوق أأ. هذه اإ

   املاكبيّة: 20السؤال  

جابتك اخلاّصة :  21السؤال    اإ



جاابت  374الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس احلادي عرشاإ  

 

 

جاابت    احلادي عرش الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 1السؤال  

 ق.م. )الراحج يف الربيع(.  536أأ. اكنت حوايل الس نة 

 2السؤال  

ضون له  ل ب. مسع عن الضيقات واملقاومة اليت اكن العائدون من الس يب يتعرر ا ويواهجوهنا يف أأرض هيوذا، مما أأّدى اإ

عادة بناء الهيلك.   تعليق أأعامل اإ

 3السؤال  

د عّززت معنوايت د حباط شعر به بشأأن ما اكن العائدون من ج. رؤية الرب يسوع املس يح املمجر انيال يف مواهجة لك اإ

 الس يب يشعرون به يف أأرض هيوذا. 

 4السؤال  

  سلطة وقيادة الش يطان اذلي أأعطاه مسؤوليًة تتعلرق ابلإمرباطورية الفارس ية.  ج. اكن هذا مالاكً ش يطانيًا حتَت 

 5السؤال  

ارس ية، فسعى للتأأثري حباّكم فارس البرشيني ليصدروا قراراٍت رشيرة د. اكن رئيس مملكة فارس يس هتدف الإمرباطورية الف

 يتعلرق ابلشعب الهيودي(.  فامي)خاّصة 

 صواب :  6السؤال  

 خطأأ :  7السؤال  

 8السؤال  

 ب. مه هيود مل يكونوا أأمناء للرب الإهل، ووافقوا عىل نرش الثقافة والعوائد واملامرسات الهيلينية يف أأرض هيوذا.  

 9السؤال  

ل مذحٍب وثين ُأقمي أأعىل مذحب املُحَرقة يف ساحة الهيلك.  شارة اإ  د. هذه اإ

 10السؤال  

 ج. الثورة املاكبية. 



(13: 12 - 36: 11املس يح )دانيال اضطهاد ضّد  -ة ادلرس الثاين عرش: الرؤاي الأخري   

 

 375الصفحة 

 

   اضطهاد ضّد املس يح  -  الأخرية  الرؤايس الثاين عرش:  ادلر 

 ( 13:  12  -   36:  11)دانيال  

 ُمقّدمة ادلرس 

بيفانوسالرؤاي الأخرية مل تنتهه بفظائع أأنطيوخوس الرابع  ر دلينا يف دانيال اإ . حصيح أأن  35- 21: 11، اذلي يُصور

يُرى يف بغضه واضطهاده للشعب  فاميأأنطيوخوس الرابع اكن واحدًا من أأرشس وأأرّش الأوغاد ادلنيئني يف التارخي، وخاّصة 

ة منوذجًا رمزاًي فقط حلامك أأكرث رّشًا س يأأيت، وهو ضّد املس يح يف هناية الزمن. مع هذا، اكن يف هذه الناحيلكنّه الهيودي. و 

 ّ مون جحجهم، لكن من دون نتيجة، عىل أأن احلديث يف دانيال نيمع أأن العلامء النقدي ما يزال يتعلرق  45-36: 11 يقّده

جامع العلامء بأأ  ول أأو يف القرون الأخرية وبغض النظر الساحق، سواء يف الكنيسة الأ  احملافظنينطيوخوس الرابع، فاإن اإ

لً   حنو الرتكزي عىل ضد املس يح.  36يف الآية  عن القناعة بشأأن عقيدة الأمور الأخرية، يؤّكهد عىل أأن هناك حتوُّ

ل ما يُكَتب بشأأن ضد امل  (، ولكنّه س يغّطي أأيضًا بقية سفر 45- 36: 11س يح حفسب )دانيال لن ينظر هذا ادلرس اإ

. مع أأّن ضد املس يح س يأأيت بأأقس اضطهاد واهجه وس يواهجه الشعب الهيودي، فاإن الأحصاح 12لأحصاح دانيال، أأي ا

ل مقاطع كتابية أأخرى، يعرف القّراء أأّن هذه النجاة س تأأيت نت هلم يعلهن أأنّه س تكون  12 يجة لعودة الرب جناة. وابلنظر اإ

ّن كثريين من شع يقاف حُ يسوع املس يح يف جميئه الثاين. ومع هذا، فاإ  ضد املس يح. مْك ب دانيال س ميوت قبل أأن يمّت اإ

فاإن املؤمنني مهنم سيتطلّعون لأن يُقاموا  س ُيقتَل هؤلء أأو ينجون من املوت لريوا العودة اجلسدية للرب يسوع، وسواء  

 أأوحض مقطع يف لك العهد القدمي بشأأن عقيدة القيامة.  3-2: 12يال من املوت. ورمبا يشلّكه دان 

( يسلّهط الضوء عىل أأس ئةل اكنت دلى دانيال بشأأن أأموٍر ُأعلهنت هل يف هذه 13-5)الآايت  12خري من دانيال اجلزء الأ 

ًا س ُيقام من املوت ليشارك يف الرؤاي الأخرية. فلن يعيش حّت يرى "هناية الزمن"، ولكنّه يتلقّى هنا تشجيعًا بأأنّه هو أأيض

 عنه بشلٍك متكّرهر يف هذا السفر.  هناية، وهو امللكوت اذلي ُأعلهنلامللكوت اذلي س يأأيت به "ابن الإنسان" يف ا

ط ادلرس    ُمخطر

 ( 39- 36: 11 )دانيالوصف ضد املس يح الآيت يف هناية الزمن وع الأول: املوض

 (  45-40: 11 )دانيالرية محالت ضد املس يح العسكوع الثاين: املوض

 (  4-1: 12 )دانيال الضيقة العظميةحاةل شعب دانيال يف وع الثالث: املوض

 (  13-5: 12)دانيال  أأس ئةل دانيال وجتاُوبه مع الرؤاي الأخريةوع الرابع: املوض

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن: 

لً  • ن هناك حتوُّ ل من الرتكزي عىل أأنطيوخوس الرا 36: 11يف احلديث عند دانيال  تدافع عن الرأأي القائل اإ بع اإ

 ضد املس يح يف هناية الزمن. 
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آابئه" أأو بـ"شهوة  37: 11لع عىل التفاسري اخملتلفة بشأأن دانيال تطّ  • آلهة أ بشأأن عدم مبالة ضد املس يح بـ"أ

 الأمم". 

والأحداث   45- 40: 11ملس يح املذكورة يف دانيال ا تمتكّن من الربط ما بني الأعامل والأنشطة العسكرية لضدّ  •

 وسفر الرؤاي.  14-12طع نبوية أأخرى مثل زكراي املوصوفة يف مقا

ث عنه الكتاب • ، 1: 12يف دانيال  املقّدس تصف حاةل وعواقب "زمان الضيق" للشعب الهيودي اذلي يتحدر

 وكذكل وقت القيامة. 

يقاف ضّد اخي  فامي 12ترشح الإشارات الزمنية يف دانيال  • سة ملس يح ذلابحئ الهيلك وارتاكبه رجاتّص بتعطيل واإ

 اخلراب. 

 

 

 (  39- 36:  11وصف ضد املس يح الآيت يف هناية الزمن )دانيال  وع الأول:  املوض 

ل دانيال  ذ نأأيت اإ ل الشخصية الرئيس ية بـ"املكل" بدًل من التسميتني "مكل الشامل" أأو 36: 11اإ ، نرى أأنّه يُشار اإ

موضوع احلديث، لأن  يفالأمر يف ذاته ميكن أأن يكون دلياًل عىل حدوث تغيري  هذانوب" الاعتياديتنَي. "مكل اجل 

بيفانوسالفقرة السابقة اكنت تصف أأنطيوخوس الرابع  ل   45-36: 11بوضوح. ولكّن الفحص ادلقيق دلانيال  اإ خيلص اإ

 .  حرٍص أأن أأنطيوخوس الرابع ليس موضوع احلديث هنا، كام يشري التفسري بلكّ 

س  واجب الكتاب ا   ملُقدر

 .  39- 36: 11اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

مة لهذا القسم يف التفسري. 39-36: 11ة عىل دانيال ي اقرأأ املالحظات التفسري  •  ، مبا يف ذكل فقرات املُقّده

ل "وقت الهناية" )   - . النبوات املتعلقة ابملس تقبل البعيد  3 :  12  -   36:  11احملفوظة اإ

4  ) 

ّت هذه اللحظة، اكنت الرساةل املُعلَنة دلانيال تعمل مسحًا للَّصاعات التارخيية اليت س تنشب ما ح 

ظائع أأنطيوخوس الرابع. بني احلاكم البطاملة يف مَّص واحلاّكم الس يلوقيني يف سوراي، واليت بلغت ذروّتا يف ف

، فاإن معظم العلامء 11لأحصاح ومع أأن العلامء النقدينّي يفرتضون أأن أأنطيوخوس هو املوصوف يف بقية ا

ًا يف الفرتة الزمنية   احملافظني )يف الكنيسة الأول ويف الأزمنة احلديثة( يس تنتجون مصيبني أأن هناك تغريُّ

وضوع احلديث يتغرّي عند هذه النقطة. يُدعى هذا احلامك اجلديد ، وأأن احلامك م36املوصوفة بدءًا من الآية 

اسة احلريصة للس ياق تُظههر أأنّه ل بدر أأنه حامك س يأأيت يف املس تقبل البعيد، ببساطة بـ"املكل". ولكّن ادلر 

 خمتت احلديث عن أأنطيوخوس بتوقع "وقت الهناية"، والآية 35وليس يف القرن الثاين قبل امليالد، فالآية 

ّن دا 40 ل أأن هذا احلامك اجلديد يعمل وينشط "يف وقت الهناية". وعالوًة عىل ذكل، فاإ - 1: 12نيال تشري اإ
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(، يس متّر يف 11بهناية الأحصاح  12، اذلي يبدأأ ابللكامت "يف ذكل الوقت" )ممّا يربط فاحتة الأحصاح 4

  21: 24ا يسوع يف مّّت وصف وقته ضيق شديد ورهيب، مس تخدمًا لكامٍت شبهية بتكل اليت يس تخدهم

د القدمي س يأأيت بعَد فرتٍة قصرية. لوصف الضيقة العظمية، ومن مّث يؤّكد عىل أأّن وقت قيامة قّدييس العه 

نّه ل بّد أأن س ياق الزمن اذلي يرتبط دانيال  به هو زمن ضد املس يح  4: 12 - 36: 11وهكذا، فاإ

بصفته من يعمل  27: 9ته "القرن الصغري"، ويف دانيال املس تقبيّل، وهو اذلي يُعلَن يف الأحصاح السابع بصف 

رسائيل. وكون هذا احلامك ليس . مفعروٌف أأن أأنطيوخوس  45: 11أأنطيوخوس أأمٌر يُرى من دانيال  عهدًا مع اإ

يران يف حماوةٍل فاشةل لهنب أأحد هيألك تكل املدينة(.   مات يف بالد فارس )بعد جهوم عىل مدينة يف جنوب اإ

رسائيل. وأأخريًا فاإن أأوصاف "املكل" يف وأأّما هذا املكل مشاهبة  39- 36: 11 اجلديد فسيبلغ هنايته يف اإ

مور اليت تُقال يف مواقع أأخرى عن ضّد املس يح، خاّصًة بشلٍك  : 13ورؤاي  4-1:  2تسالونيك 2مدهش للأ

1-10  . 

 (  45- 36:  11أأ. ضد املس يح يف "وقت الهناية" ) 

ذ يُرى ليس مفاجئًا أأن ينتقل النّص ال   ل ضد املس يح، اإ كتايب جفأأًة من احلديث عن أأنطيوخوس اإ

(،  39-36ح يف سفر دانيال. ونُعطى وصفًا عامًا لهذا الشخص )يف الآايت الأول منوذجًا رمزاًي لضد املس ي

 (.  45-40متبوعًا برواية قصرية وخمتَّصة لأعامهل وأأنشطته العسكرية )يف الآايت 

 (  39- 36:  11( وصٌف لضّد املس يح ) 1)  

ر . الأمر الأول اذلي خُنرَب به عن هذا املكل املس تقبيل هو أأنّه 36: 11  ، أأي أأنّه  ادته يفعل ... اكإ

ل مقاومًة بس يطة ملا يريد معهل. وقد قيل الأمر ذاته عن كورش  س تكون دليه سلطة عظمية جدًا، فال يواجه اإ

بداية، لن تكون هل سلطة مطلقة، لكنّه . يف ال 3: 11وعن الإسكندر الكبري يف دانيال  4: 8يف دانيال 

ع ثالثة من "امللوك العرشة"، سيشارك السلطة مع احّتاٍد كونفدرايل من "عرشة ملوك"،  ولكن بعد أأن خُيضه

ل دانيال   (.  13-11: 17وقارن مع رؤاي  24: 7س يصري صاحب السلطة الفعلية عىل لك العامل )ارجع اإ

ج لآلهة اليوان  يرتفع ويتعظم  ن )كام فعل أأنطيوخوس(، فاإن هذا املكل املس تقبيل وبدًل من أأن يرّوه

هل ل أأنّ عىل لك اإ ل  . هذا يشري اإ "رجسة اخلراب" س تكون قد حصلت، يف اللحظة اليت يدخل فهيا اإ

(. ويف هذه اللحظة، يظهر بوضوح أأنّه 27: 9الهيلك الهيودي ُمعلهنًا نفسه بوصفههه الإهل )انظر رشحنا دلانيال 

نسان  نّه جيلس يف هيلك هللا -اخلطية "اإ لهًا أأو معبودًا، حّّت اإ هٍل مظههرًا "املقاوم واملرتفع عىل لّك ما يُدعى اإ  اكإ

هل" )  هل الآلهة." واحٌض  4-3:  2تسالونيك 2نفسه أأنّه اإ (. ويف تعظميه نفَسه، "يتلكّم بأأموٍر جعيبة )ووحقة( عىل اإ

هل السامء احلقيقي، وذلا  ف عىل  أأنّه يكره اإ (. يسمح هللا مبّدة من الزمن )الثالث 6: 13)رؤاي   امسهجيّده

متام  ، ولكّن ذكل يس متّر فقط ينجح( لضّد املس يح بأأن 25: 7 س نوات ونصف املُتنبرأأ هبا يف دانيال ل اإ اإ

ل "غضب" )يف العربية الغضب ذ اللكمة العربية املرُتمجة هنا اإ ل غضب هللا، اإ شارة اإ . ورمبا تكون هذه اإ

رميا "زمع"( تشري  ل غضب البرش )انظر مثاًل اإ ل غضب هللا، واندرًا ما تشري اإ : 3؛ زكراي 10: 10عادًة اإ

ن وقت الضيقة العظمية هو الوقت اذلي يُسَمح فيه لضد املس يح بأأن ينجح، ولكنّه يُعَرف أأيضًا ابمس (8 . اإ

د عليه ) ير غري املؤمن اذلي مترر تسالونيك  2؛ 2:  5تسالونيك 1"يوم الرب"، حني س يعاقب الرب العامل الرّشّ
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نّه حني تنهتيي هذه املدة، س ُيدا17: 6؛ رؤاي 2: 2 ن ضّد املس يح ويزول بظهور يسوع (. ومع هذا، فاإ

 (. 21-20: 19؛ رؤاي 8: 2تسالونيك 2املس يح الّشخيّص )

  ل يبايل . يس متّر دانيال هنا يف وصف ضّد املس يح، حيث خُيرَب القارئ بأأّن هذا الرجل 37: 11 

آابئه آلهة أ يلوهمي"، اليت ميكبأ آلهة" ترمجة لللكمة العربية "اإ ل "أ ل . اللكمة املرُتمجة هنا اإ ن أأحيااًن ترمجهتا اإ

د الرتمجة  ياق هو اذلي حيّده س احلقيقّي، والس ّ هل الكتاب املُقدر ل "هللا"، أأي اإ آلهة"، مبعىن الآلهة الوثنية، واإ "أ

لعهد القدمي )يُس تخَدم مخسًا وأأربعني مّرة عىل الأقل( وذكل يف الصحيحة واملناس بة. هذا تعبري شائع يف ا

هل ل الرب الإهل، اإ :  29؛ تثنية 13: 3؛ 6: 3؛ خروج 9: 32الكتاب املُقدس )انظر مثاًل تكوين  الإشارة اإ

آمون، أأحد 14: 24؛ 14: 22؛ 32: 7؛ 30: 5؛ 13: 3؛ قارن مع أأعامل 11: 10؛ عزرا 25 ّهخ أ (. ُوب

آابئه" )ملوك هيوذا الأ  هل أ   37: 11(. فاإن اكنت هذه العبارة يف دانيال 22: 21ملوك 2رشار، لأنّه "ترك اإ

آابئه"(، فقد يتضّمن هذا فكرة كون ضد املس يح هيودير العرق. اعرتض ترُتمج آلهة أ آابئه" )بدل "أ هل أ ل "اإ  اإ

ل أأن ضد املس يح )"القرن الصغري"( 7البعض عىل هذا الاس تنتاج، لأن دانيال  خيرج من احليوان  يشري اإ

ذ الرابع، أأي الإمرباطورية الرومانية. ولكّن كونه خيرج من الإمرباطورية الر  ابعة ل يقيض بأأن يكون أأمميًا، اإ

ل  ميكن أأن يكون هيودّي العرق، ولكنّه من الناحية الس ياس ية جزٌء من الإمرباطورية الرومانية اليت س تعود اإ

 احلياة يف املس تقبل. 

ّن هذا الرجل ل يبايل ول حيرتم  37وتس متّر الآية   . هذه ترمجة حرفية لعبارة شهوة النساء فتقول اإ

بعض الرتجامت بـ"الإهل احملبوب من النساء". مؤّكد أأّن عبارة "شهوة النساء" ل تتعلّق مبيوهل  تُقرأأ يف

اثن عن موقفه جت اه هللا )أأو الآلهة(. وقد فهم بعض اجلنس ية، لأن العبارة السابقة والعبارة الالحقة تتحدر

ين هذه العبارة الغامضة مبعىن "الشخص اذلي تش هتيه أأو ترغب ب ل املُفّّسه شارة اإ ه النساء،" مبعىن أأهّنا اإ

ّن هذا يعين أأنّه لن  ل أأن يكنر أأّمه. فاإن اكن هذا هو املقصود، فاإ املس يا اذلي نساء هيوداّيت كثريات يتقن اإ

أأّي احرتام للمس يا احلقيقي. وبغّض النظر عن الطريقة اليت تُفهَم هذه العبارة هبا، فاإن يكون دلى ضّد املس يح 

ل أأّن ضّد املس يح سريفع نفسه، حبيث لن يتساهل مع أأّي منافٍس هل يف تلقّي هو  37مقصد الآية  الإشارة اإ

ّن ساكن الأرض يف تكل الأايم س ي 4: 13العبادة. وهذا يتوافق مع رؤاي  عبدون التنني ، حيث يقول اإ

لهًا أأو معبودًا ) تسالونيك  2)الش يطان( والوحش )ضد املس يح(. كام أأّن ضد املس يح س يقاوم لّك ما يُدعى اإ

ل عبادة الرب الإهل. 4: 2 ض املؤمنني احلقيقينّي والشعب الهيودي اذلين يسعون اإ  (. وليس مفاجئًا أأن يُبغه

هل(، سوف يكرم  . بدًل من اتاكل ضد املس يح عىل قّوة "ا38: 11  هل احلصون لرب" )أأو أأي اإ ، اإ

كثرية الاس تخدام يف العهد القدمي )مبا يف أأّي أأنّه س يجعل اعامتده عىل القوة العسكرية. اللكمة "حصن" لكمة 

ل التحصينات ادلفاعية العسكرية. اللكمة  39،  31، 19،  10، 7: 11ذكل يف دانيال  (، ويه تشري اإ

دم جمازاًي يف وصف الرب الإهل. فقد أأعلن داود قائاًل: "أأما خالص الصّديقني العربية نفسها )"ماعوز"( تُس تخ

(. اكن عىل ملوك الهيود القدماء أأن 33: 22مصوئيل 2؛ انظر  39: 37مفن قبل الرب حصهنم" )مزمور 

ىل يضعوا ثقهتم ابلرب الإهل أأوًل وأأخريًا، وليس ابلقوة العسكرية. ولكّن ضد املس يح س يكون لّك اتاّكهل ع

هل[ آابؤه  القوة العسكرية. هذا ]اإ ملركبات ، ليس مبعىن أأهّنم مل يس تخدموا اجليوش والقّوات العسكرية وامل تعرفه أ

ن ضّد  والأسلحة، ولكن يف كوهنم مل حيَّصوا اتاّكهلم يف هذه الأمور. )هذه العبارة تدمع النظرية القائةل اإ

غية.  أأموٌر س تكون بال معىن لهذا الطا اذلهب والفضة واحلجارة الكرمية والنفائساملس يح س يكون هيوداًي.(  
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 املعدات العسكرية اليت ميكنه حتصيلها، فهو س يكون مس تعدًا لبذل لك هذه الأش ياء من أأجل حتصيل لك

قه العسكرّي س ميكّنه من الس يطرة عىل العامل وحمكه. ومن وهجة النظر البرشيّة، س يكون   لأنّه يفرتض أأّن تفوُّ

ف املس يح جنونه(. نقرأأ  ل أأن يوقه مدحي الناس لضد املس يح:  4: 13يف رؤاي   هذا الرجل انحجًا يف مسعاه )اإ

ير حني تُوَضع "من هو مثل الوحش؟ م ن يس تطيع أأن حياربه؟" س يعاين كثريون عىل يدي هذا الرجل الرّشّ

 هذه املوارد العسكرية العظمية يف يديه. 

. يف مسعى ضد املس يح لأن حيمك العامل، س يكون رضوراًي أأوًل أأن يشّن عددًا من 39: 11 

هل غريب. س يفعل هذا مبعونة احلصون احلصينةت العسكرية ضد امحلال هذا التعبري كثري الاس تخدام يف  .اإ

رسائيل أأو الأصنام اليت متثّهل هذه الآلهة )تكوين  ل الآلهة الغريبة عن اإ (.  2: 35العهد القدمي يف الإشارة اإ

هٍل أأجنيبّ 9: 81ويعلهن مزمور  هٌل غريب، ول تسجد لإ ." رباّم اكنت هذه املعونة اليت حصل : "ل يكون فيَك اإ

رفة، ورؤاي علهيا ضد املس يح من ال  ج الأسايّس والرئييّس للآلهة الاكذبة املُزي : 13ش يطان نفسه، لأنّه هو املرّوه

ل أأن الش يطان يعطي سلطانه وقوته للوحش )انظر  4  (.  9: 2تسالونيك 2تشري اإ

ل القّوة العسكرية، سيس تخدم ض  د املس يح تكتياكت وأأساليب أأخرى من أأجل وابلإضافة اإ

ليه ويدمعه يف يزيده جمداً فاذلي يقهّر بسلطته حتصيل الولء لنفسه.  كراماٍت للّك من ينضّم اإ . أأي أأنّه س مينح اإ

(، ويف توزيع الأرايض املهمة يسلّطهم عىل كثريينمحلته. وهذه الإكرامات ستمت بصورة َمنْح مراكز س ياس ية ) 

لرض أأجرة ويقسم الأ علهيم )  "مناطق" أأو "بالد" (. ميكن ترمجة اللكمة "أأرض" )يف العربية "أأداما"( اإ

حري"( قد حتمل معىن "الهدية" أأو "ما يُدفَع" 20: 47)انظر تكوين  (، واللكمة "أأجرة" )يف العربية "مه

شعياء   ة"(. يف تواٍز مع اللكمة العربية "شوَحد"، أأي "رشو  13: 45)لحظ اس تخدام هذه اللكمة يف اإ

 

   1السؤال  

ن أأنطيوخوس الرابع ليس موضوع حديث دانيال  أأي من الأس باب التالية مذكورة يف التفسري :  11دعامً للرأأي القائل اإ

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )؟ 36-45

ذكورة يف ، مع أأن الثورة املاكبية امل40يعمل يف هناية الزمن حبسب الآية  36: 11املكل املذكور يف دانيال  .أأ 

آخر الزمن.  ْت حصلَ  35: 11دانيال   قبل أ

أأن املكل يمتتّع بدمع القرون العرشة )كونفدرالية الأمم العرشة(، وهو ما مل حيظَ  45-36: 11نيال واحٌض من دا .ب

 أأنطيوخوس به. 

ل أأنّه ل بّد أأن املكل يعمل يف 4-1: 12اللكامت الافتتاحية يف دانيال  .ج زمن ، "ويف ذكل الوقت،" تشري اإ

ض الأمة هل، واذلي يبلغ ذروته يف التحرير والقيامة )ويه نقطة تستبعد بشلٍك  الضيق الشديد اذلي ستتعرر

ليه يف دانيال   (. 36: 11أأكيد كون أأنطيوخوس هو املكل املُشار اإ

ان املصادر التارخيية أأن أأنطيوخوس الرابع  45: 11يشري دانيال  .د ل أأن املكل ميوت يف أأرض هيوذا، بيامن ختربه اإ

  وثنيًا. مات يف فارس أأثناء حماوةٍل فاشةل منه يف أأن يسلب هيالكً 
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مة يف التفسري عىل أأن دانيال  ل احلجج املُقدر ّن   36: 11ابلإضافة اإ ث عن مكٍل جديٍد، فاإ العبارة "يتعظم عىل لّك يتحدر

هٍل" ل تصف بصورة حصيحة ودقيقة أأنطيوخوس الرابع.  هل زيوس والآلهة اإ فأأنطيوخوس مل يكتفه بنس بة الإحسان لالإ

ث عن  36: 11وجه الآخر من العمةل النقدية اليت صكّها أأيضًا. فاإن اكن دانيال الأخرى، بل وجّمد زيوس عىل ال يتحدر

خليفة أأنطيوخوس الرابع. ويف ضوء الس ياق، ل بّد أأنّه مكٌل  هذا املكل جديد، مفن هذا املكل؟ ل ميكن أأن يكون مكلٍ 

(. قاد 2: 12)انظر النقاش بشأأن دانيال يف هناية الزمن، حيث س يأأيت وقُت الضيقة، اليت س يأأيت بعهدها وقت القيامة 

م يف دانيال  ل الاس تنتاج  39- 36: 11التشابه يف الوصف املُقدر مع أأنطيوخوس الرابع يف مقاطع أأخرى علامء كثريين اإ

. هذا يعين أأّن هناك قفزة كبرية يف الزمن ما اذلي تتحّدث عنه تكل املقاطع  بأأنه ل بّد أأن احلديث هنا عن الشخص نفسه

، لأنّنا نرى 11ق دانيال س ياهو معتاد يف  امعّ . ومع هذا، فاإن هذه الظاهرة ليست أأمرًا خيرج 36والآية  35 الآية بني

ل الإسكندر الكبري(.  3: 11ودانيال  2: 11مشاهبة ما بني دانيال  قفزةً   )من أأرحتشس تا الأول اإ

ل خوس الرابع. ويف الهناية، لن س يكون ضد املس يح يف هناية الزمن أأكرث أأاننيًة وطموحًا من أأنطيو  يقبل ضد املس يح اإ

ن مكل  36: 11عىل ساكن العامل. يظهر هذا يف قول دانيال التاّمة لس يطرة ابلسعي للحصول عىل السلطة املُطلقة وا اإ

هل ا هل." وبطبيعة احلال، هذا الادعاء جيعهل يف صداٍم مع الإهل احلقيقي اإ لسامء، وذلا، هناية الزمن "يرتفع ويتعظم عىل لّك اإ

هل الآل  36: 11يمكهل دانيال  نّه "يتلكّم بأأموٍر جعيبة عىل اإ (. ميكن أأن يكون 6- 5: 13هة" )انظر رؤاي حديثه فيقول اإ

اًب بأأن يسأأل عن سبب سامح الرب الإهل ملثل هذا الشخص حّت بأأن يظهر عىل مّسح أأحداث التارخي.  ادلارس هنا جمرر

ل السؤال: مل اذا مسح هللا ابخلطية يف الأصل؟ لن ينجح الش يطان ول ضد املس يح يف حماولهتام أأن ولكّن هذا يعيدان اإ

ل الأبد. هيزما   الرب الإهل، ويف الهناية، سريى امجليع ملاذا ينبغي أأن يدين هللا اخلطية ويطردها من ملكوته طردًا اتّمًا اإ

م التفسري بعض احلديث والنقاش بشأأن دانيال  آابئه." ، حيث يقو 37: 11يقّده آلهة أ نّه "ل يبايل بأ ل عن هذا املكل اإ

آابئه" وترتمج الرتمجة العربية املُشرتكة هذه ال  هل أ ل "اإ هٍل من الآلهة." بيامن تنقلها ترجامت أأخرى اإ عبارة بـ"ول يعرتف ... ابإ

يعين هذا أأّن (، فقد KJV(. فاإن اكن الاكتب يقصد صيغة املفرد مع الإضافة )كام يف ترمجة NKJVو  KJV)مثل ترمجة 

 65هذا الاقرتاح، فينبغي عدم رفضه رسيعًا.ضد املس يح ينحدر برشاًي من أأصٍل هيودي. ومع أأنّه ل يتّفق لك العلامء مع 

ّن   فاإن اكن ضد املس يح هو "املس يا الاكذب" اذلي خيدع الشعب الهيودي، حبيث جيعلهم يؤمنون أأنّه املس يا احلقيقي، فاإ

طقي عىل الإطالق. وبرمغ أأصهل الهيودي، ميكن أأن خيرج من داخل الإمرباطور الرومانية هذا ل يكون اقرتاحًا غري من

(، خاّصة حني يضع ادلارس حقيقة أأن الإمرباطورية الرومانية مشلت يف املايض لك 24-23: 7مية )كام يشري دانيال القد

ل الرشق يطاليا )مبا يف ذكل فرنسا  شامل أأفريقيا ومَّص وفلسطني وسوراي وتركيا وأأرايض البحر املتوسط اإ والغرب من اإ

جنلرتا(. وقد ينتفع ادلارس بتفكريه ب  رًا من اذلين س يّدعون وأأملانيا واإ بضع العبارات اليت قالها الرب يسوع املس يح حمّذه

(. فاإن ثبت أأن ضد املس يح هيودي، فميكن لهذا 26-23:  24؛ 5-4: 24؛ مّّت 43: 5اكذبني أأهّنم املس يا )انظر يوحنا 

وسبب ظهوره يف  (،27: 9يساعد يف فهم سبب تثبيته عهدًا )وفرضه( مع الشعب الهيودي )كام يُرى يف دانيال  أأن

نّه بتسلمينا حبقيقة وجود القليل فقط من التعلمي الكتايب 4: 2تسالونيك 2الهيلك بوصفه هللا )كام يُرى يف   (. ومع هذا، فاإ

 ا ينبغي بشأأن هذه الأمور، بل أأن نبقى منفتحني. حول هذا الأمر، علينا أأل نكون جازمني أأكرث ممّ 

 

 
يريناوس حوايل العام  فكرة أأن ضد املس يح 65 آابء الكنيسة. فكتب اإ م: "حني  180ينحدر من أأصل هيودي اكنت معتقداً قبهل بعض أ

هل اذلين خيدعهم بوصفه املس يح" )  Irenaeus, Againstس يأأيت )ضد املس يح( ... جيلس أأيضًا يف هيلك هللا، ليعّظمه ويبّجه

Heresies, Book V, Chapter 28, Paragraph 2.) 
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 2السؤال  

م التفسري بعض ادلمع  آابئه" يف دانيال يقّده هل أ مه التفسري؟ 37: 11للرتمجة "اإ  . ما ادلمع اذلي يقّده

لوهمي" دامئًا بـ"هللا".  .أأ   ينبغي أأن ترُتَجم اللكمة العربية "اإ

آابئه" هو الرتمجة الصح  .ب هل أ ردة من ترمجة ل بد أأن التعبري "اإ  . KJVيحة لأهّنا مؤي

س،  .ج هل الكتاب املُقدر ل الإهل احلقيقي، اإ ر يف العهد القدمي يف الإشارة اإ آابء" ُمس تخَدم بشلٍك متكّره هل أ التعبري "اإ

آابهئم".  هل أ  وقد مّت تقيمي عدٍد من ملوك العهد القدمي عىل أأساس أأمانهتم أأو عدم أأمانهتم لـ"اإ

آابئه" أأكرث .د هل أ هل الآلهة".  36بقة )الآية  الرتجامت منطقيًة، لأن الآية الساالتعبري "اإ  ( ذكرْت "اإ

 

، ويه تعبري "شهوة النساء". يف ضوء حنو النّص العربي، ميكن أأن 37: 11مثّة قضية تفسريية صعبة أأخرى يف دانيال 

ل الرغبة اليت دلى الرجل حنو النساء، أأو قد بعض ترجامت  اء. ترتكتكون ما ترغب به النس تكون الإشارة هنا اإ

آخر هو  التفسري رأأايً س مسأأةل َمن هو الإهل املقصود مفتوحًة، مع أأن مثّة اقرتاحاٍت كثرية بشأأن هذا. ويذكر الكتاب املُقدر  أ

أأن ضد املس يح لن يقمي أأي اعتبار للمس يا )وهو َمن رغبت وترغب نساء هيودايت كثريات بأأْن يكّن أأّمه(. يف ضوء 

 فامية والعبارة الالحقة(، الراحج أأّن "شهوة النساء" ل تعين رغباته )العبارة السابق 37: 11 يف دانيال العبارتني الأخريني

 لنساء.  خيتّص اب

 

 3السؤال  

 عن الرغبة اليت س تكون عند ضّد املس يح حنو النساء؟ يتحّدث  37: 11دانيال أأن احامتل عدم ما سبب 

نّه يرفع نفسه عىل لك يي ابقفه بشأأن الآلهة الأخرى، والآية تنهت قبل هذه العبارة وبعدها يُقال يشٌء عن مو  .أأ  لقول اإ

 الآلهة. 

 متوقرع أأن يكون ضد املس يح، مثل معظم الرجال، ذا رغبة ابلنساء.  .ب

 الرتمجة "لن تكون هل رغبة ابلنساء" ليست ممكنة حبسب النحو العربي.  .ج

ن مل تكن .د  هل رغبة ابلنساء.   ل ميكن لأحد أأن حيرتم ضد املس يح كقائٍد عاملي اإ

 

هل لتحقيق النجاح، سيبذل ضّد املس يح لك هجوده يف مجع املوارد والقدرات  آماهل بأأي اإ بدًل من تعليق ضّد املس يح أ

(. وبطبيعة احلال، لن يكون أأول مكل يف التارخي يبين 38: 11العسكرية اليت س تجعهل معليًا غري قابل للهزمية )دانيال 

بأأنّه حيرتم ويكرهم القّوة  38هذا الهدف جيعهل فريدًا. تصفه الآية  لكّن مدى سعيه لتحقيقترسانة عسكرية هائةل، و 

نفاقه الوفري مجلع جيش عظمي وقوي. ونتيجة لهذا، س يتساءل ساكن العامل هل هناك من   38وتُعلهن بقية الآية العسكرية.  اإ

لرهيبة بأأيدي حامك رّشير عازم هذه القوة العسكرية ا(. خميف التفكري بأأن تقع 4: 13يس تطيع أأن يشّن عليه حراًب )رؤاي 

جبار العامل عىل عبادته واخلضوع هل.   عىل اإ
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 4السؤال  

هل احلصون" هو أأنّه س يخزن احلجارة الكرمية واملعادن المثينة يف  ن ضّد املس يح يكرم "اإ حبسب التفسري، معىن قوهل اإ

  صواب أأم خطأأ؟ خمازن محمية وحمّصنة يف سعيه مجلع معظم ثروات العامل.

 

نّه سيتحمكر ابلآخرين ويتسلّط ويس يطر علهيم. اذلين يدمعونه س ُياكفَأأون   وله ابلقوصف ضد املس يح  39الآية  ختمت اإ

ل "س يقسم الأرض مكاكفأأة )كهبة(." )وهكذا تنقلها  39ماكفاًة جمزية ومناس بة. ميكن ترمجة اجلزء الأخري من الآية  اإ

هئم هل( س يعانون عواقب قاس ية  بل، فاإن اذلين ل يكرمون ضد املس يح أأو خيضعون هل )بولالرتمجة الس بعينية.( وابملقا

ل يكون القتل مصري من يرفض،  كرامًا هل، واإ وشديدة. س ُيجرَب ساّكن الأرض عىل عبادة صورٍة أأو متثاٍل يُنَصب اإ

(. ومع 17- 14: 13وا أأو يبيعوا )رؤاي أأن يشرت  اوس ُتوَضع مسٌة أأو عالمٌة عىل جباههم أأو أأيدهيم ل يس تطيعون من دوهن

يف ذكل الوقت ضد املس يح، وسريفضون عبادته أأو قبول مسته. ولهذا السبب، منون احلقيقيون هذا، س يقاوم املؤ 

ض ضد املس يح قدييس هللا، وس يصنع معهم حراًب )رؤاي  ذ 7: 13سيُبغه (. س هيكل قديسون كثريون يف فرتة الضيقة، اإ

لون الأمانة هلل   (.  11: 12عىل اخلضوع ملطالب ضد املس يح )رؤاي س يفّضه

 

 5  السؤال 

س يكون يف وقت الضيقة العظمية ضغطٌ عظمي عىل الناس للخضوع للمطالب اليت يفرضها ضد املس يح. اذلين س يذعنون 

ل املو  ضون ملعامةٍل قاس ية، تصل اإ آت جذابة ومغرية، ولكّن اذلين س يقاومونه سيتعرر ت. ولكّن هل ويكرمونه سينالون ماكفأ

ذعان والتوافق واملشألكة أأمٌر يواهج ه املس يحيون احلقيقيون اليوم أأيضًا. كثريًا ما ميارس احلاّكم القساة أأو اجملمتع الضغط لالإ

جاابتك عن الأس ئةل التالية يف دفرت  رادة هللا. اكتب اإ نفسه ضغوطًا عىل املؤمنني ليتَّصرفوا أأو يتلكرموا بطريقة ختالف اإ

لاحلياة. كيف ي  ض املس يحيون احلقيقيون يف جممتعك للضغط ليتحور طاعة الرب ولكمته؟ يف مواهجة مثل هذا تعرر وا عن اإ

الضغط، ملاذا ينبغي كل، بوصفك مس يحيًا حقيقيًا، أأن تسعى لأن تطيع الرب بدًل من التسلمي للضغوط عليك ملشألكة 

 اجملمتع؟ 

 

 

 (  45- 40:  11يال  محالت ضد املس يح العسكرية )دان وع الثاين:  املوض 

ن 39-36وما يُنتَظر منه يف الآايت  نظرتهو  بعد وصف خشصية ضد املس يح )"املكل"( دانيال الآن بعض النوايح ، يدّوه

ّهق قة، حيث ل تُذَكر  ةاملتعل رسائيل. واحٌض أأن هذه معاجلة متعجةل وغري متعّمه ابنتصاراته العسكرية وحّّت موته يف أأرض اإ

ف بصعوبة فهم املعىن وادللةل ادلقيقني ، نعرت 45-40تقاة. وبسبب املعاجلة اخملتَّصة يف الآايت سوى بعض التفاصيل املن 

حداث املذكورة يف الآايت  لهيا يف هذه الآايت. كام ينبغي أأن نكون حذرين يف حتديد التسلسل الزمين للأ للأمور املشار اإ

آخرين يرون  . يرى بعض العلامء الإجنيليني أأن هذه الأحداث س تحصل يف40-45 هناية أأس بوع دانيال الس بعني، ولكّن أ

س تحصل قبل نقطة الوسط )مبعىن أأّن هذه الانتصارات يه اليت أأعطت ضد املس يح سلطانه اذلي مشل لك العامل  اأأهنّ 

 (.وبدلانه ولك أأممه
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س    واجب الكتاب املُقدر

 .  45- 40: 11اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

مة لهذا ا45-40: 11دانيال اقرأأ املالحظات التفسريية عىل  •  لقسم يف التفسري. ، مبا يف ذكل فقرة املُقّده

ل هرجمدون ) 2)    (  45- 40:  11( محالت ضد املس يح اليت س تقود اإ

خساتولوجيًا، يف وقت الهناية ،  40واحض أأّن الإشارة الزمنية يف بداية الآية   ، جتعل هذا املقطع اإ

ليه يف ضوء الإشارة ال ر اإ ن نُظه ل الضيقة العظمية 1: 12زمنية الأخرى يف دانيال خاّصًة اإ ، حيث يشري اإ

ن اكنت هذه امحلالت العسكرية س تحصل يف النصف الأول من أأس بوع  والقيامة. ولكْن يصعب جدًا معرفة اإ

ل بلوغ ضد املس يح هنايته يف دانيال دانيال الس بعني أأم قرب هناية النصف الث رمبا  45: 11اين. والإشارة اإ

تُعلهن أأنه سوف "يكون ضيق مل  12تًا متأأّخرًا يف الضيقة العظمية. ولكّن الآية الافتتاحية يف دانيال تقرتح وق 

ل الضيقة العظمية )الثالث س نوات ونصف الثانية مض ن يُكن )مس بقًا("، وكأّن الاكتب يصل يف حديثه اإ

ن ضّد املس يح ميوت فعاًل  أأن يقول 45: 11أأس بوع دانيال الس بعني(. وذلا، فرباّم مل يكن قصد دانيال  اإ

نّه نصب خيامه عند )أأو قرب( أأورشلمي، وهو ما ل يعين انتصارًا هنائيًّا هل. ويف  هناك، ولكنّه قصد أأن يقول اإ

ر  خيتّص  فاميين بشأأن الرتتيب الّزمين ادّلقيق الوقت املناسب، سيبلغ هنايته هناك. وذلا علينا أأن نكون حذه

نة يف دان   .  4: 12 - 36: 11يال ابلتّفاصيل املدور

ل نزاعٍ عسكري مع 40: 11  بعني، سينجذب ضد املس يح اإ . يف وقٍت ما يف أأس بوع دانيال الس ّ

عالاًن بشأأن لك التفاصيل اخل اّصة هبذه الفرتة من بالٍد أأخرى يف الرشق الأوسط. وواحض أأّن دانيال ل يتلقّى اإ

رات املهمة. فنعرف أأّن أأّول أأمٍر س يحصل يف هذه التارخي، ولكنّه يُعطى ُمخّططًا خمتَّصًا بشأأن بعض ا لتطوُّ

ل مَّص، وهذا هو س يحاربه مكل اجلنوبالفرتة هو:  . يف لّكه هذا الأحصاح اكن اجلنوب يشري ابس مترار اإ

رى أأّن مَّص )ورمبا بعض دَول شامل أأفريقيا املتحالفة معها( املعىن اذلي ينبغي أأن يُفهَم هنا. ومن هذا يُ 

 عىل ضّد املس يح.  ستشنُّ جهوماً 

ّن هوية   يف هذه الآية واحضٌة متامًا.  مكل الشاملوعىل لّك حال، فاإ

ويُوَضع أأمامنا هنا سؤالان تفسرياّين: أأوًل، هل مكل الشامل خمتلف عن 

نفسه؟ خيتلف العلامء احملافظون   ضد املس يح، أأم أأن الثننَي هام الشخص

س تخَدم يف هذه الآية بطريقة  حول هذا الأمر، واحلقيقة يه أأن الضامئر تُ 

ن  تسبّب شيئًا من التشويش. يف كتاابت أأخرى يل، تبنّيت املوقف القائل اإ

ضد املس يح ممزّي عن مكل اجلنوب وعن مكل الشامل، وذلا فقد دخل يف 

ل، يبدو أأن احلجج املُقّدمة ولكن مبزيٍد  66نزاع مع لكهيام. من التفكري والتأأمُّ

 
66 Journal of the l Tanner, "Daniel's 'King of the North': Do We Owe Russia An Apology?" J. Pau

Evangelical Theological Society 35:3 (Sept 1992): 315-328 وأأضيف أأيضًا أأن الطريقة اليت يمّت هبا تقدمي ملك الشامل .
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ا يؤيّدها، خاّصة التشديد اذلي يُرى يف النص عىل مالحقة مكل الشامل ملكل دلمع نظرية امللكني لها م

ّن دانيال  يقاع الهزمية به. وهكذا، فاإ ل احلرب الأخرية والهنائية ما بني  45- 40: 11اجلنوب، ومن مّث اإ تشري اإ

يف ضد ، ولكنّه يصل ذروته الآن 11كل اجلنوب، وهو ّصاع مّت تتبُّعه عرب الأحصاح مكل الشامل وم

 املس يح بصفته "مكل الشامل" الأخري. 

السؤال الثاين متعلّق ابخللفية الس ياس يّة ملكل الشامل. اندى عدٌد من الإجنيليني احملافظني بفكرة  

ليه يف دانيال  رسائيل. وقد مي  45- 40: 11كون مكل الشامل املُشار اإ ل الشامل من اإ ثّهل روس يا، الواقعة اإ

نّه   67هذه الفكرة ليست حصيحة.أأوحضُت يف مقاٍل يل أأّن  ولنكون يف توافٍق مع ما يرد يف بقية الأحصاح، فاإ

ينبغي ربط مكل الشامل ابلبالد اليت اكنت يومًا ما تشلّكه الإمرباطورية الس يلوقية القدمية )أأي سوراي 

رسائيل(. فاإن اكن هذا الالكم حصيحًا، وضّد املس يح هو "مكل الشامل"والعراق وتركيا،  نّه ينبغي  وحّّت اإ ، فاإ

، حيث يُربَط ابلإمرباطورية الرومانية. ليس هذا ابلرضورة 24-23: 7التوفيق بني هذا الفهم ودانيال 

 جزءًا من تناقضًا، حيث أأن معظم البالد اليت شلّكت الإمرباطورية الس يلوقية القدمية اكنت أأيضاً 

 الإمرباطورية الرومانية. 

ر قيام مَّص كقوٍة ابرزة يف الرشق  40: 11ن دانيال واس تنتاجًا من لّك ما س بق، يبدو أأ   يصّوه

ل شّن جهوم عىل ضّد املس يح، مكل الشامل. ورّدًا عىل هذا الهجوم،  الأوسط يف فرتة الضيقة العظمية تبادر اإ

من مكل اجلنوب، وسيشابه جهوُمه جهوَم عاصفٍة هوجاء تأأيت بدماٍر  سينطلق ضد املس يح يف محةل لالنتقام

(،  فرسان و مركباتلك ما يف طريقها. ويمت التعبري عن جمرايت احلرب بتعابري وُمصطلحات قدمية ) عظمي عىل

 68ولكْن ليس من شّك يف أأن هذه احلرب س تحصل بأأشاكٍل أأكرث حداثة.

ل . س يؤّدي الزناع بني هاتني القوّ 41: 11  ل دخول ضد املس يح وقّواته اإ تني الرشق أأوسطيتنَي اإ

رسائيل )انظر دانيال ، أأي الأرض الهبّية اكت العسكرية واملعارك، سوف  9: 8اإ (. ويف جمرايت هذه التحرُّ

آب  )تسقط( بعض البالد )بيد ضد املس يح(. ولكن بعمل عناية هللا،  تعرث هؤلء يفلتون من يده: أأدوم وموأ

ّهف اليوم دوةل الأردن احلديثة(. ل يُذَكر أأّي سب  نورؤساء بين مّعو  ٍب لهذا، ولكن ميكن )ويه البالد اليت تؤل

ل حتذير يسوع يف مّّت  ل حقيقة أأن كثريين س يصغون اإ ابلهروب من أأورشلمي ليبحثوا   16: 24أأن يعود اإ

 69(. 17-13: 12عن الأمن يف برية تكل املناطق )انظر رؤاي 

بنجاح.  أأرض مَّصار جمرايت الأحداث، س يجتاح ضد املس يح . ومع اس متر 43- 42: 11 

ل غىن عظمي هل، حيث سوف وس ُيفيض هذا الانتصا رط عىل كنوز اذلهب والفّضة وعىل لك نفائس  ر اإ يتسل

 
 11. يف الآية 40: 11ريقة اليت يتعاَمالن هبا أأحدهام مع الآخر يف دانيال عًا، خمتلفة عن الط، يف نزاعهام م11: 11واجلنوب يف دانيال 

 . 40: 11صيغة الالكم واحضٌة بأأهّنام يتحارابن، بيامن مثّة نوٌع من الغموض يف دانيال 
ليه يف احلاش ية السفلية السابقة، وقارن مع  67 vasion by nking Ezekiel's InJ. Paul Tanner, "Rethiانظر املقال املُشار اإ

Gog," Journal of the Evangelical Theological Society 39:1 (Mar 1996): 29-46. 
شعياء  68 خساتولوجية أأخرى تس تخدم تعابري قدمية مشاهبة يف وصف أأدوات احلرب، مثل اإ  . 20: 39وحزقيال  20: 66مثّة مقاطع اإ
م. مفدينة بيال، الواقعة اليوم يف  70داث تدمري أأورشلمي عام حداث اليت س بقت أأحلفٌت للنظر أأن سابقًة لهذا حصلت يف الأ  69

 م. خالل الثورة الهيودية الأول.  67شامل الأردن، اكنت ملجأً للمس يحّيني من أأصٍل هيودي اذلين هربوا من أأورشلمي حوايل العام 
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. وعندئٍذ س متتّد محةل ضد املس يح املنتَّصة عىل مَّص لتشمل البالد اجملاورة لها يف شامل مَّص )كنوز( 

ل خضاع أأفريقيا، مما يؤّدي اإ ية "كوش مي"،  ابلقوة. اللكمة "كوش يون" ترمجة لللكمة العرب  اللوبيني والكوش ّيني اإ

ومه شعب يرتبط ابلنوبة قدميًا، ويه املناطق اليت تشمل اليوم اجلزء اجلنويب من مَّص واجلزء الشاميل من 

 السودان. 

رسائيل . النظرة الأخرية اليت تُعلَن دلانيال عن ضد املس يح تُظههر 45- 44: 11  ل أأرض اإ ه منسحبًا اإ

هل الاضطراب. الإشارة اجلغرافية هنا غامضة، ولكنر تفزعه وتسبّب  أأخبار من الرشق ومن الشاملبسبب 

الأمر الأكرث احامتًل هو أأهّنا تتعلق مبناطق يف الرشق الأوسط )وليس الرشق الأقىص اكلّصني(. )قارن مع 

يمت تنش يف مياه هنر الفرات لهتيئة الطريق لـ"امللوك اذلين  ، حيث12: 16دينونة اجلام السادس يف رؤاي 

رسائيل، وذكل انسجامًا مع من مرشق الشمس ل الرشق من اإ ل مناطق تقع اإ شارة اإ ."( الراحج أأن هذه اإ

شعياء  (. وسواء أأاكن هذا 9، 2-1: 2؛ مّّت 25، 2: 41الاس تخدام الكتايب لهذين التعبريين )انظر اإ

نّه يبدو أأّن دانيال  12: 16 احلديث مرتبطًا برؤاي ل أأن ضّد املس يح سي  44:  11أأم ل، فاإ سمع يشري اإ

رسائيل  ل اإ اكت عسكرية معادية تثري خوفه. ونتيجة لهذا، يشعر برضورة أأن يعود شامًل اإ أأخبارًا عن حترُّ

نّه عازم عىل شّن حرب، لأنّه    . كثريين  )ميحو(خيرج بغضب عظمي ليخرهب وليحّرهم للتحرضُّ للمعركة. اإ

ر الآية   رسائيل حيث  45تصّوه بني البحور  ته امللكية(  )خمي ينصب فسطاطه  هذا املكل يف أأرض اإ

ل أأن التعبري وجبل هباء القدس . موقع نصب اخلمية هذا غامض بعض اليشء. ميكن للنص العربي أأن يشري اإ

س الهبيي امجليل. ومن انحيٍة "بني البحور" يعين ما بني البحر املتوسط والبحر امليت عند اجلبل  املُقدر

ل "بني ا 45أأخرى، ميكن أأيضًا ترمجة الآية  س الهبيي امجليل."اإ  70لبحر )أأي البحر املتوسط( واجلبل املُقدر

ل البحر املتوسط نفسه )كام يف قضاة  : 27؛ حزقيال 17: 5حبسب الفهم الثاين، تشري صيغة امجلع "حبور" اإ

ل جبل صهيون، أأي (. ويف احلالت3: 2؛ يوانن 4 س الهبيي( اإ ني، يشري "جبل هباء القدس" )اجلبل املُقدر

ن هنا أأيّة تفاصيل بشأأن 41، 16: 11، وانظر رشحنا دلانيال 20، 16: 9دانيال أأورشلمي ) (. ل تُدور

دان برواية أأمكل )انظر بش س تزّوه لٍك معارك أأو كوارث هنائية، مع أأن مواقع ومقاطع أأخرى يف الكتاب املُقدر

د أأورشلمي لتدمريها (. فقرب الهناية، س تصعد أأمٌم كثرية ض24: 18 - 13: 16؛ رؤاي 14-12خاّص زكراي 

(. والتشديد يف دانيال هنا هو عىل حقيقة أأن ضّد املس يح س يلقي مصريه الهنايئ يف 2: 14؛ 3: 12)زكراي 

ل هنايته. . بغض النظر عن املعارك اليت خيبلغ هنايته، ول معني هلهذا املاكن:  هّنا مل تكن ما أأوصهل اإ اضها، فاإ

شارته ل أأنّه س ُيقتَل بعودة الرب يسوع املس يح الشخصية ) والعهد اجلديد واحٌض متامًا يف اإ :  2تسالونيك 2اإ

(. وبقتل ضّد املس يح، يكون الوقت قد حان ليأأخذ الرب  26، 11: 7؛ انظر دانيال 21-19: 19؛ رؤاي 8

. "ويكون الربُّ ملاكً عىل لّك الأرض" )زكراي 27، 14-13: 7لكته تمتاميً دلانيال يسوع املس يح املكُل عىل مم 

14 :9  .) 

نّه يصعب حتديد هوية الالعبني اخملتلفني يف الآية  ر هذه الآية ضد املس يح يف ّصاع 40كام يشري التفسري، فاإ . فهل تصّوه

أأساس يني(؟ أأم أأن ضد املس يح هو مكل الشامل، وهو يف مع مكل الشامل ومكل اجلنوب )أأي أأّن هناك ثالثة لعبني 

(؟ همام اكن املوقف اذلي يأأخذه ادلارس، فاإن الفكرة بأأن مكل ني أأساس ينيمع مكل اجلنوب )أأي أأن هناك لعب ّصاع

 
 . 32: 3مبعىن "بني هذا وهذا". انظر مثاًل حنميا  مثّة أأمثةل عديدة يف العهد القدمي لس تخدام الرتكيب النحوي العربي "بني ... لـ" 70
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م يف بعض الأحيان( غري حصيحة وينبغي رفضها. ففي دانيال  ، اكن مكل الشامل 11الشامل هو روس يا )وهو اقرتاح يُقدر

مرباطورية مركزها يف شامل سوراي، ولكهّنا اكنت تشمل أأيضًا بالدًا أأ  ل اإ ط سّ خرى يف منطقة رشق املتو يشري ابس مترار اإ

 )مثل تركيا والعراق(. 

، ما ميكنك أأن تكون أأكرث تيقُّنًا بشأأنه هو أأنّه س يكون هناك نزاع كبري بني القوى العسكرية يف 40: 11بناًء عىل دانيال 

وسط، ولكنّه  احٌض أأن الفرقة العسكرية الرئيس ية التابعة لضد املس يح س تجول يف عدٍد من بالده الرشق الأ هذا الوقت. و 

رة حتصل، حيث  اكت، واحٌض أأن نزاعاٍت مدّمه رسائيل. وخالل هذه التحرُّ ل "الأرض الهبية"، أأي أأرض اإ يأأيت هبم أأخريًا اإ

شارة  41تقول الآية  نه "يعرث كثريون". قد تكون هذه اإ ل كثريين  اإ ل بالٍد كثرية ستسقط، أأو رمبا تشري ببساطة اإ اإ

نّه يبدو   . ل الناس متيل دلمع فكرة أأن احلديث يتعلرق ابلبالد 42أأن لكمة "الأرايض" يف الآية سيسقطون. ومع هذا، فاإ

 6السؤال  

عىل ضد املس يح  ، ستبدأأ مَّص )ورمبا بالد أأخرى من شامل أأفريقيا متحالفة معها( هبجوم40: 11حبسب دانيال 

 صواب أأم خطأأ؟  وجيشه. 

 

نقاذ أأرايض أأدوم وم آب وبين معوليس من سبب يذكره النص لسبب اإ ن أأخذان القوّ 41: 11من يده )دانيال  نوأ ة (. واإ

نقاذ تكل البالد  يكون نتيجة  س  العسكرية العظمية اليت س يكون ضد املس يح متسلطًا علهيا يف ذكل الوقت، فال بّد أأن اإ

لهيي. رمبا هذا مرتبط مبّّت تدخُّل  ن "رجسة ، حيث يعطي الرب شعب الهيودية تعلاميٍت بأأهّنم حني يرو20- 15: 24اإ

ل جلوس ضد املس يح عىل عرٍش يف  شارة اإ ل اجلبال. )قد تكون رجسة اخلراب هذه اإ اخلراب" حادثًة علهيم أأن هيربوا اإ

ل  71(. 4: 2تسالونيك 2 -هيلك الرب مظههرًا نفسه اكإهل أأو كأنّه هللا  ن اكن الطائعون لتعلاميت الرب س هيربون فعاًل اإ اإ

لهية عىل تكل املنطقة. هذا تذكرٌي لنا بأأنّه برمغ القوة العسكرية العظمية مناطق الأردن، فهذا يوحّضه سبب وج  ود حامية اإ

نّه ليسال يعمل ما يريد املمسك بزمام الأرض. فالرب الإهل هو صاحب السلطان، وهو  يت ميتلكها ضد املس يح، فاإ

 وحس امب يرغب. 

 7السؤال  

م حنو الرشق حبسب التفسري، هذه الضيقات الآتية من الرشق والشامل تش ل اجتياح من اجليش الصيين املتقّده ري اإ

   صواب أأم خطأأ؟الأوسط. 

 

التفسري عددًا من  قّدمتا مزيدًا من التفاصيل بشأأن أأحداث هذه الأايم. يذكر 45-44طبعًا، يمتىّن ادلارس لو أأن الآيتنَي 

لهيا  قاطع عىل الأقل مرتبطة بشلٍك مبارش بعودة الرب هناك ثالثة ميتعلرق هبذه الأحداث.  فامي املقاطع اليت ينبغي النظر اإ

كثرية س تأأيت  ، حيث يتلكرم عن أأممٍ 14-12بشلٍك كبري بدراسة دانيال. املقطع الأول هو زكراي  وذات صةليسوع املس يح 

ض أأورشلمي للخراب )انظر زكراي ضّد أأرض هيوذا،  (. يف ذكل الوقت، س يعود الرب 2: 14ويف ذكل الوقت ستتعرر

آخر مفيد يف دراستنا هنا هو رؤاي 5-3: 14ص البقية الناجية )زكراي ليخلّه  يصف  وهو، 16-12: 16(. ومثّة مقطع أ

قادر عىل لّك يشء." واملقطع الثالث هو معركة هرجمدون، تكل املعركة اليت س تحصل يف "ذكل اليوم العظمي، يوم هللا ال

 
يريناوس. انظر  71  .  ,Book V, Chapter 25, Paragraph 2Against HeresiesIrenaeues ,حبسب اإ
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ليه21-17: 19رؤاي  ر ضد املس يح )املُشار اإ ابلوحش( وملوك الأرض اذلي اجمتعوا "ليصنعوا حراًب مع  ، اذلي يصّوه

لقاء ضد املس يح  اجلالس عىل الفرس ومع جنده." س يحصل هذا يف اجمليء الثاين للرب يسوع املس يح، وس ينهتيي ابإ

ل  نّه ابلرمغ من كون معاجلة دانيال ة النار. حبري والنيب الكذاب اإ ةل 45-44: 11وهكذا، فاإ ، فال غري متعّمقة وغري مفصر

 يي ابجمليء الثاين نفسه. شك أأن احلديث هنا يتعلرق حبرب عنيفة وحتراكت عسكرية غري اعتيادية تنهت 

 8السؤال  

ل فهم أأمكل دلانيال  مثّة مقطعان  هام:  45- 44: 11رئيس يان يساعدان يف الوصول اإ

شعياء  39-38حزقيال  .أأ   .  53واإ

شعياء  .ب  .  13ويوحنا  9اإ

 .  21- 17: 19ورؤاي  14-12زكراي  .ج

 . 7ورؤاي  48-40حزقيال  .د

 9السؤال  

 ، ما اذلي يدفع النّاس للمشاركة يف حرب رشسة وبغيضة مكعركة هرجمدون؟ 14: 16حبسب رؤاي 

 يأأمل النّاس بأأن ينتَّصوا، حّت يمتكّنوا من مجع غنامئ احلرب فيغتنوا.  .أأ 

ن مل يطيعوه.  .ب دمه ابلقتل اإ  جُيرَب الناس عىل خوض احلرب لأن ضد املس يح هيّده

 جديد مبيّن عىل السالم والعداةل. يأأمل النّاس بأأن يأأتوا برشقه أأوسطٍ  .ج

 س يكونون متأأثّهرين ابخلداع والضالل الش يطانيني.   .د
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ل  45-40: 11يف حماولتك الربط بني تفاصيل دانيال  ن نظرة عامة اإ س، ميكنك أأن تكّوه ومقاطع أأخرى يف الكتاب املُقدر

حي السابق حماوةل مجلع بعض البياانت واملعلومات ث يف "هناية الزمن". واملُخطط التوضيالكيفية اليت ستتجىّل هبا الأحدا 

 الكتابية ذات السلطة بأأس بوع دانيال الس بعني. 

 10السؤال  

ل هذا الرمس التوضيحي يُفرَتض أأن تكون قادرًا عىل رؤية أأنّه برمغ أأن ضد املس يح يصبح صاحب الس يادة  بنظرك اإ

ل حرب مدمّرة تُعَرف ابمس  ما يف حمكه )حيث يعبده معظم العامل(،عىل العامل يف وقٍت  نّه س يقود يف الهناية العامل اإ فاإ

: 10كل" )يوحنا معركة هرجمدون. وهذا ليس أأمرًا مفاجئًا، لأن الهدف احلقيقي للش يطان هو أأن "يّسق ويذحب وهيُ 

الثاين  ل اكتب "ضد املس يح"، ويف أأعىل العمود(. ارمس يف دفرت احلياة جدوًل بعمودين. ويف أأعىل العمود الأو 10

س )وليس دانيال فقط(، اكتب أأكرب عدٍد تعرفه  اكتب "الرب يسوع املس يح". ابلعامتد عىل دراس تك يف الكتاب املُقدر

 من نقاط املقارنة واملقابةل بني هذين الشخصني. 

 

 

 (  4- 1:  12حاةل شعب دانيال يف الضيقة العظمية )دانيال  وع الثالث:  املوض 

تشري  4- 1: 12ودانيال  45- 40: 11توحّضه أأن أأحداث دانيال  1: 12و 40: 11يف دانيال  الإشارات املتعلّهقة ابلزمن

ل الفرتة الزمنية العامة نفسها.  فبعد تسليط الضوء عىل بعض الزناعات العسكرية املهمة واحلامسة اليت س يدخل ضد اإ

انعاكسات وعواقب هائةل ابلنس بة للأحياء  ليحك دلانيال كيف س يكون لهذه الأموراملس يح فهيا، ينتقل املالك يف الرؤاي 

 يف الضيقة العظمية من الشعب الهيودي. 

س    واجب الكتاب املُقدر

 .  4-1: 12اقرأأ دانيال  •

 
 واجب التفسري 

مة لهذا القسم يف4- 1: 12اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •  التفسري.  ، مبا يف ذكل فقرة املُقّده

ب. ما تتضّمنه هذا الأحداث للبقية من الهيود اذلين س يكونون أأحياء يف أأاّيم ضد  

 (  4- 1:  12املس يح ) 
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ل زميّن من احلديث عن أأنطيوخوس الرابع  36: 11بدأأ دانيال   ل  بنقطة حتوُّ بيفانيس يف املايض اإ اإ

تؤّكد عىل أأن هذا املكل هو  40: 11ضد املس يح يف املس تقبل. واللكامت "يف وقت الهناية" يف دانيال 

، يف ذكل الوقت اذلي س يأأيت يف املراحل الأخرية من التارخي. واللكامت الافتتاحية يف الأحصاح الثاين عرش، 

ل أأن الأمور املذكورة يف هذا الأحصا ح ترتبط ابلفرتة الزمنية العامة نفسها. ومن هذا، يُرى أأن دانيال تشري اإ

اكته وأأنشطته العسكرية اليت أأدخلته يف وصف أأنشطة وخش  45- 36: 11 صية ضد املس يح، وأأبرز بعض حترُّ

ل هزميته وموته. ويعطينا دانيال  رسائيل وحولها، وأأشار اإ مزيدًا من البصرية بشأأن  12ّصاعات ونزاعات يف اإ

ر شعب دانيال، لفرتة التارخيية اخلاّصة اليت تُعَرف ابمس "الضيقة العظمية"، وذكل ابحلديث عن كيفيّة تأأثُّ هذه ا

 الهيود، مبجرايت الأحداث يف هذه الفرتة. 

نّه رئيس  13: 11يف دانيال  ميخائيل. قد س بق فرأأينا املالك 1: 12  )انظر رشحنا لتكل الآية(. اإ

(. يقول  9ية خاّصة يه الإرشاف عىل شؤون الشعب الهيودي وحاميهتم )انظر هيوذا املالئكة املُولكر مبسؤول 

ل يقومنّه الكتاب هنا اإ  ل أأنّه يأأخذ خطواٍت معلية يف هذه الفرتة. فاللكمة العربية املرُتمجة هنا اإ ، مما يشري اإ

ل "ينتصب"، وميكن أأن تُس تخَدم  آخر يف "يقوم" )ويف العربية "يََعمود"( ترُتَجم عادًة اإ مبعىن مواهجة خشٍص أ

شعياء  28: 18ملوك 2ّصاعٍ واس تعداد للحرب )انظر  ل ما يرد يف (. قد ت8:  50؛ اإ شارة اإ كون هذه اإ

، حيث نقرأأ عن مشهد معركة عظمية يف السامء ما بني ميخائيل ومالئكته من هجة  12-7: 12رؤاي 

ل طرد الش يطان والش يطان ومالئكته الأرشار من هجة أأخرى. وقد أأّدى انتصار ميخ ائيل ومالئكته اإ

ل أأّن هزمية الش   12: 12ومالئكته من السامء. وتشري رؤاي  يطان هذه يه ما دفعته لإطالق غضبه عىل اإ

بليس نزل ... وبه غضٌب عظمي عاملًا أأّن هل زمااًن قلياًل." وادلراسة احلريصة لس ياق رؤاي  الأرض: "... لأّن اإ

ل أأن طرد الش يطان من السامء سوف حيصل يف 14و 13)لحظ بشلٍك خاّص الآيتنَي  12 ( تشري اإ

ل أأنّه بقي هل بداية الضيقة العظمية )اجلزء الثاين يومًا )= زمان،  1260 من "أأس بوع" دانيال الس بعني(، واإ

 وزماانن ونصف زمان(. 

شارة دانيال   ث عن فرتة الضيقة العظمية أأمٌر تؤّكهده اإ ل  1: 12وكون السفر يتحدر . مّر ن ضيقزما اإ

كون كأّيٍ من سابقيه. الشعب الهيودي بـ"أأزمنة ضيق" كثرية عرب اترخيهم الطويل، ولكّن هذا الضيق لن ي

ل أأن هذا الضيق  1واحلقيقة يه أأن الآية  ل ذكل الوقتتشري اإ . وقد لحظ العلامء مل يكن منُذ اكنت أأّمٌة اإ

، مما 21: 24نبأأ يسوع به عن الضيقة العظمية يف مّّت أأن نص الرتمجة الس بعينية لهذا الآية شبيه جدًا مبا أأ 

حني أأنبأأ ابلضيقة العظمية اليت ستس بق جميئه الثاين. خالل هذه  1: 12يؤّكهد أأن يسوع اكن يفكّهر بدانيال 

بليس اخلاّص جتاه املس يحينّي والهيود. حيتوي الكتاب املقدس عىل الكثري  الفرتة، س ُيطلَق العنان لُبغض اإ

آخر "وقت ضيٍق عىل يعقوب" أأو "وقت ضيق بشأأن معاان رسائيل يف هذه الفرتة، اليت تُدعى يف موقع أ ة اإ

رميا يعق (. ومثّة أأمٌر يظهر واحضًا من دراسة هذه 9- 7: 13؛ زكراي 31-25: 4؛ انظر تثنية 7: 30وب" )اإ

لهيي، س يكو ن ملعاانة املقاطع ودراسة سفر الرؤاي، وهو أأن كثريين سيستشهدون. ولكن من املنظور الإ

رسائيل اذلي رفض مس يّاه طوياًل، حّّت ينظر أأخرياً  خضاع شعب اإ رسائيل هدف صاحل: اإ ل اإ  )ابلإميان( اإ

 (.  10:  12اذلي اكنوا قد طعنوه، فيقبلوه بصفته مس يّامه )انظر زكراي 

رسائيل حترير هللا:   ويف  وبعد ادلخول يف زمان الضيق الشديد، الضيقة العظمية، س يخترب شعب اإ

ى شعبك اليط"(ذكل الوقت يُنجر ى" )يف العربية "يهمر ل "يُنجر ر"  . اللكمة العربية املرُتمجة اإ لكمة تعين "التحرُّ
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ديث عن جناة الأمة الإخساتولويج يف بصيغة اجملهول )كام هنا(. هذه يه اللكمة نفسها املُس تخدمة يف احل

رسائيل ليسوع  12. ل يشري دانيال 32: 2يوئيل  ل أأي رشٍط حلدوث هذا اخلالص، مثل قبول شعب اإ اإ

(. ويشري 32-28: 2شعب وحتّرره )انظر يوئيل يتلكّم عن توبة ال  14-12بصفته مس يّامه، ولكّن زكراي 

لهيي س يحدث حني 4-2: 13زكراي  ل أأن اخلالص الإ  تكون الأمة عىل شفةه الإابدة. هذا هو اخلالص اإ

ليه يف رومية  ل 27- 25: 11القويم لإرسائيل املُشار اإ ، حيث تُرفَع أأخريًا قساوة قلب الأّمة، ويُؤىت هبا اإ

 رابط العهد اجلديد. 

رسائيل سيبقى حيًّا حّّت  ولكنّ    هذه "النتيجة" )أأو التحرير القويم( لن تكون للّك خشٍص يف أأّمة اإ

ل "سفر احلياة"، للّك من يوجد مكتواًب يف الّسفرهناية الضيقة العظمية، بل س تكون  شارة اإ . واحٌض أأن هذه اإ

؛ لوقا 28: 69؛ مزمور 33-32: 32اذلي حيتوي عىل قامئة بأأسامء الأبرار اذلين خيّصون هللا )انظر خروج 

 (. 15، 12: 20؛ 5: 3؛ رؤاي 3: 4؛ فيليب 20: 10

ل وقت رؤية تنجية هللا العظمية يف هناية الضيقة العظمية. فكثريون . لن يب2: 12  قى امجليع أأحياء اإ

ولكْن  من الأبرار س هيلكون يف هذه الضيقة، وكثريون مهنم س يكونون قد ماتوا يف العصور والأزمنة السابقة.

ميا فامي ميان ابهلل مثل اإ ليه يف تكوين خيتّص بشعب هللا، اذلين مه "من الأبرار" حقًّا )دلهيم اإ براهمي املُشار اإ ن اإ

ر يف الكتاب املُقدس  )راقد، انمئ(  رقد(، فاإن هللا س يقميهم من املوت. يُس تخَدم التعبري 6: 15 بشلٍك متكّره

ل "املوت" )انظر يوحن ؛ 51: 15كورنثوس 1؛ 60: 7؛ أأعامل 14-11: 11ا مبعىن جمازي يشري اإ

شعياء   يستيقظَدم التعبري (. وابملقابل أأيضًا، يُس تخ13: 4تسالونيك 1 ل القيامة، كام يف اإ شارٍة اإ جمازاًي يف اإ

: "حتيا أأمواتك، تقوم اجلثث. استيقظوا، ترنّموا اي ساّكن الرتاب." ورمبا تكون هذه الآية يف دانيال 19: 26

 (.  15: 17؛ مزمور 26: 19شارة يف لك العهد القدمي بشأأن عقيدة القيامة )انظر أأيّوب أأوحَض اإ 

ل أأنّه يف هناية الضيقة العظمية س يأأيت هللا ابلنجاة والتحرير واخلالص  2-1: 12 دانيال يشري  اإ

تقريرًا لإرسائيل، وبعد ذكل س تكون هناك قيامة للأموات. ومع هذا، فليس القصد من هذه الآية أأن يعطي 

اًل عن القيامة. وتشري ادلراسة احلريصة للعهد اجلديد )خاّصة رؤاي  ل20ُمفصر أأنّه لن يقوَم امجليُع يف الوقت  ( اإ

نفسه. فالأبرار س يقومون بعد الضيقة العظمية ولكْن قبل املكُل الألفي، بيامن أأرشار لك العصور والأزمنة  

: 12ا أأمام العرش الأبيض العظمي يف ادلينونة. وما يفعهل دانيال س ُيقامون من املوت بعد املكل الألفي، لميثلو 

عالن حقيقة القيام 2 ل  هو اإ مه   احلياة الأبديةة فقط، دون ادلخول يف تفاصيلها. واحٌض أأن اذلين يُقامون اإ

آخرين س تكون قيامهتم  72الأبرار، ومه اذلين س ُيقامون يف هذا الزمن، أأي يف هناية الضيقة العظمية. لكّن أ

ل العار لالزدراء الأبديقيامًة  لهيا هنا ختتّص ابملوىت الأرشار، وحبسب رؤاي اإ : 20. القيامة الأخرية املُشار اإ

قامة املوىت الأبرار يف هذا الوقت )دون  5 ّن هذه القيامة سوف حتدث بعد املكُل الألفي. والهدف من اإ ، فاإ

قامة الأرشار( هو السامح للموىت الأبرار من لك العصور  ح الألفي وأأن  بأأن يكونوا حارضين يف ُمكْل املس ياإ

 يشاركوا يف هذا املكُل. 

 
نية ا ثيودوشن( للتعبري "احلياة الأبدية" هنا يه "زوين أأيونيون"، ويه العبارة اليوانلفٌت للنظر أأن الرتمجة اليواننية )اليت يقّدهم 72

ل احلياة الأبدية يف يوحنا   . 16: 3نفسها اليت تشري اإ
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م وعٌد خاّص هنا 3: 12  ل الربّ و للفامهني. يُقدر . التوازي يف هذه الآية يتضّمن اذلين رّدوا كثريين اإ

ل "فامهني" )يف العربية "مسكيلمي"( ه للمجموعة نفسها. فاللكمة املرُتمجة اإ تعين من دليه  كون املدحي ُموجر

ل البصرية الروحية اليت أأىت هبا جربائيل دلانيال.  22: 9س تخدمة يف دانيال بصرية وفهم، ويه مُ  يف الإشارة اإ

ل البصرية الروحية اليت اكن بعض َمن اكنوا يعيشون  33: 11تُس تخَدم اللكمة نفسها يف دانيال  يف الإشارة اإ

تشجيعهم وتقويهتم. ومن هذا، حها للآخرين يف الأّمة، وابلتايل خالل فرتة الاضطهاد املاكيب قادرين عىل من 

ة حنو لكمة هللا، وقد تعلّموا تطبيقها عىل ظروف احلياة،  فاإن هؤلء "فامهون" و"حكامء" لأنر أأذهاهنم موهجر

 وخاّصة يف ظروف الأزمات والّصعوابت. ومن خالل التعلمي اذلي يقّدمه هؤلء يساعدون يف اجمليء بكثريين

ذ مُه يعلّموهنم عن ط ل الرب، اإ ل املس يا يسوع املس يح اذلي اإ وهنم اإ ريق هللا يف صريورة الإنسان ابّرًا، ويوهّجه

نّه رمبا يكون القصد هنا الـ  فيه يصري الإنسان ابّرًا ابلإميان. ويف ضوء تركزي الس ياق عىل الضيقة العظمية، فاإ

الأعامل املمدوحة، فاإن وما يلهيا(. ونتيجة لهذه  1: 14؛ 4: 7أألفًا من املؤمنني الهيود )انظر رؤاي  144

ل حاةل الّرهفعة والسمو اليت س تكون هلم  هؤلء املؤمنني س يضيئون مثل كواكب السامء الالمعة. هذه نظرة اإ

ل ما يرد يف مّّت  يف َمثَل  43: 13يف مملكة الرب بعد الزمن احلارض. لحظ أأن هذه الآية تشري بوضوح اإ

مصري الأبرار والأرشار يف هناية الزمن. ورمبا تشري الإضاءة الّزوان اذلي تلكرم فيه الرب عن احلنطة و 

ل اجملد اذلي س يكون لهؤلء الأبرار املُقامني يف ملكوت الرب )انظر  اكلكواكب  (.  42-40: 15كورنثوس 1اإ

الهناية". يُقال دلانيال . عند هذه النقطة، يتوقرف الإعالن مّعا خيّص شعب دانيال "يف وقت 4: 12 

ل وقت الهنايةو   الالكماخفه هنا:  عالنه دلانيال يف اخمت السفر اإ . يف ضوء الطريقة اليت هبا قّدم املالك اإ

مك به،" ودانيال 11: 10الرؤاي الأخرية )انظر دانيال  : "... لك أأخربك 21: 10: "افهم الالكم اذلي أألكّه

يّس ابلأمور اليت تؤثّهر بشعب دانيال يف الآية الرابعة تتعلرق بشلٍك أأسا ابملرسوم يف كتاب احلّق،"(، يبدو أأن

خفاء واخلمت معىن ممكن من مضن معنيني حممتلني. فرمبا ما تقوهل هذه  هناية الزمن، أأي يف الضيقة العظمية. لالإ

ل زمن الهناية، مثلام اكنت اخملطوطات وا فظ لكامت هذا السفر اإ للفائف القدمية الآية ببساطة هو رضورة حه

رميا "خُتمَت" هبدف الا ين 12-9:  32حتفاظ بسجّلٍ )انظر اإ هل بعض املُفّّسه (. وهذا هو التفسري اذلي يفّضه

خفاء يشٍء   " )ويف العربية "س مَت"( تُس تخَدم يف بعض الأحيان مبعىن اإ الإجنيلينّي. ولكن لكون اللكمة "اخفه

ل حمتوايت نّه رمبا تشري هذه الآية  (،10: 3ملوك 2ه ومعرفهتا )كام يف ما، وابلتايل احليلوةل دون الوصول اإ فاإ

ل وقت الهناية. كام أأن فكرة كتاٍب خمتوٍم وُمغلَق ميكن  ل أأن فهم الكثري من الإعالن النبوي لن يكون ممكنًا اإ اإ

شعياء  ليه ومعرفة ما فيه )انظر اإ ماكنية الوصول اإ ل فكرةه كون اليشء بعيدًا عن اإ  (.  11: 29أأن تشري اإ

بقا  ل "وقت الهناية"( نقطتا قّوة لصاحله: )للمعىن الأول )اذلي هو اإ (  1ء وتأأجيل الفهم الاكمل اإ

اس تجابة جلهاد دانيال الساعي للفهم ومناشدته بأأن يعرف  9-8: 12أأوًل، تكرار هذه الفكرة يف دانيال 

عىل  ، يقول املالك ليوحنا: "ل ختمت10: 22( التَّصحي بأأمٍر خمالف يف هناية سفر الرؤاي. ففي رؤاي 2املزيد؛ )

أأقوال نبّوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب." يف هذه احلاةل، ليس "حفظ" اليشء هو املعىن املقصود 

ّن هذين املعنيني ليسا متناقضني، حبيث يستبعد أأحدهام الآخر. الإعالن اذلي   بـ"اخلمت". وعىل لّكه حال، فاإ

نّه لن يُفَهم متامًا اإ تتضّمنه الرؤاي الأخرية حمفوظ،  ل يف الهناية. خفالل الضيقة العظمية، وخاّصة حني ومع هذا فاإ

ف ليصري مفهومًا لذلين يعرفون  تبدأأ الأحداث املرتبطة بضد املس يح ابحلصول، سيبدأأ هذا الإعالن ابلتكشُّ

خالص أأن يتبعوه ويتبعوا لكمته.    الرب يسوع املس يح ويطلبون بأأمانٍة واإ
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ل  يتصفّحونه لكمة  غامٌض شيئًا ما. فال 4 من الآية اجلزء الأخري  طوا"( تشري اإ )يف العربية "يسوطه

ل الأمام واخللف بيامن يبحث عن يشٍء ما، وخاّصة عن املعرفة )انظر  : 16أأخبار 2"حركة جسم الإنسان اإ

رميا 9 ن اكنت املعرفة املذكورة هنا يه 73(." 10: 4؛ زكراي 13: 8؛ عاموس 3: 49؛ 1: 5؛ اإ  واإ

بية املرتبطة هبذه الرؤاي الأخرية، فاإن هذا ما يبحث النّاس عنه، وهو ما الاستيعاب الاكمل للمعرفة الكتا

 س يصري أأكرث وضوحًا خالل فرتة الضيقة العظمية.  

 

لهيا يف دانيال  موصوفة بطريقة شبهية بوصف يسوع للضيقة العظمية اليت ستس بق جميئه   1: 12الفرتة الزمنية املُشار اإ

 لثاين: ا

ل ذكل الوقت." 1: 12دانيال   : "ويكون زمان ضيق مل يكن منُذ اكنت أأّمٌة اإ

ل الآن، ولن يكون." : "لأنّه يكون حينئٍذ ضيٌق عظمي مل يكن مثهل منُذ ابتداء العا21: 24مّّت   مل اإ

ّن هللا بنعمته قَّصر مّدة هذه الفرتة، فلن يسمح بأأن تس   متّر أأكرث مما ينبغي. مؤكرد أأّن ويمكهل الرب يسوع حديثه فيقول اإ

ل مدة اكرثة هذه الفرتة الزمنية، حيث ليس من شّكٍ بأأّن جامهري عظمية س يفقدون حياّتم يف هذه  لكامت يسوع تشري اإ

كون هذه أأكرث ساعات التارخي الهيودي حلكًة، لأن هذا الشعب س يكسب لنفسه بغضًا واضطهادًا خاصني س تالفرتة. 

لبداية س يصادقهم )خبداع(، ولكنّه لحقًا سينقلب علهيم. لكْن ملاذا سيسمح هللا مبجيء مثل هذا من ضد املس يح. يف ا

: 4م عانوا الكثري خالل احلرب العاملية الثانية؟ اقرأأ تثنية  ، خاّصة أأهنّ يّ الوقت املريع والفظيع من الأمل عىل الشعب الهيود

جابة جزئية عن هذا السؤال. 25-31  ، اليت تعطينا اإ

 

 11لسؤال  ا 

ص املناسب يف العمود 31-25: 4يف اجلدول التايل اخلاّص بتثنية  ل بني الآية الكتابية يف العمود الأمين وامللخر ، صه

 الأيّس. 

ص املرجع الكتايب  املُلخر

أأنفسهم يف يف وقته ضيٍق خاّص،  يّ يف أأواخر الزمن احلارض، حني س يجد الشعب الهيود 25الآية  

ل الرب س يعودون يف الهناية رادته.  اإ  ويطيعون اإ

   .أأنبأأ هللا مس بقًا بأأن الشعب الهيودي س يكونون غري أأمناء جتاه العهد املوسوي )الرشيعة(  28-26الآايت 

ل س يب الشعب الهيود   29الآية   من  يوضع هللا مبدًأ عامًا مفاده أأن الاس مترار يف عدم الأمانة س يؤّدي اإ

ر هذا عرب ا  لتارخي.( أأرض املوعد. )وسيتكرر

ل التوبة وطلب الرب. انفع س يكون لس يب الشعب من أأرض املوعد تأأثري    30الآية    ، حيث س ُيدفَعون اإ

لهًا أأمينًا لوعود عهده.    31الآية    لن ميحو هللا الشعب الهيودي متامًا، لأنّه يبقى دامئًا اإ

 
73 Leon Wood, A Commentary on Daniel (Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 1973), 321.  
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ل قبول يسوع املس يح بوصفه املس يا  س يكون انفعًا يف قيادة الشعب 1: 12"زمان الضيق" املذكور يف دانيال  الهيودي اإ

نّه س يكاحلقيقي. مع أأن الضيقة العظمية س تكون وقَت ضيٍق عىل لك العامل اذلي جتاه ن وقَت قضاء خاّص ول هللا، فاإ

رميا  رسائيل. ويف احلقيقة، يدعو سفر اإ وقت ضيق عىل يعقوب" أأو "وقت ضيق هذه الفرتة " 7: 30لغري املؤمنني من اإ

رميا يعقوب" القّراء بأأهّنم سوف "خيدمون  9: 30، ولكّن الآية تمكهل قائةًل: "ولكنّه س ُيخلرص منه." ونتيجة لهذا، يعمله اإ

هلهم وداود ملكهم اذلي أُ الر  ل املس يا، املكل  ميه هلم." التعبري "داود ملكهم" أأحدق ب اإ طرق العهد القدمي يف الإشارة اإ

 (.  16- 12: 7مصوئيل 2املوعود من نسل داود )انظر 

 

س يحصل. حفني كثريًا يف فهم ما  14-12س يحصل املشهد اذلروي يف "زمان الضيق" يف أأورشلمي. وهنا يساعدان زكراي 

رسائيل حملاربهتا، ستُشارف أأورشلمي عىل الفناء )انظر زكراي  (. ولكن يف هذه اللحظات 2: 14جتمتع لك أأمم العامل عىل اإ

ل املس يا احلقيقي، الرب يسوع املس يح. سة، وكآخر أأمٍر ميكن أأن يلجاملؤنه  ليه، سيتّجهون ابلإميان اإ أأ الشعب الهيودي اإ

دراكهم حلقيقة أأهّنم رفضوا يسوع لهذه ال 10: 12ويصف زكراي  حظة املدهشة والعظمية. فس يكون النوح املّر انبعًا من اإ

يّل اذلي طعنوه" يف ليه 10الآية  بوصفه املس يا لك هذه الس نوات الكثرية. ومعىن "ينظرون اإ   هو أأهّنم سينظرون اإ

ُّل والتواضع )توبة الشعب( وحلظة الإميان هام ما س يقو  ابلإميان. هذا ل العودة اجلسدية للرب يسوع املس يح التذل دان اإ

ل الأرض بقوة عظمية وجمد. وحبسب زكراي  ، فاإن الرب يسوع املس يح س يحارب عندئٍذ عن أأورشلمي وينقهذ 6-3: 14اإ

س يح، س يكون كثريون مهنم قد ماتوا قبل أأن حيدث امل ومع أأن الأمة ستُنقَذ بعودة الرب يسوع  حيًّا.من يبقى مهنم 

نقاذمه هذا رسائيل كلّك )وليس فقط البقية( س يخلص يف هذه املرحةل . (9- 8: 13)انظر زكراي  اإ ومع هذا، فاإن شعب اإ

لينا ، 13اطع كثرية، من مضهنا زكراي (. س يخلصون روحيًا وينجون جسداًي. )مثّة مق27- 25: 11)انظر رومية  تشري اإ

ل الرب ابلإ بأأن لك واحٍد س يؤمن، حيُث  ل جامعي كبري اإ جناة  1: 12ميان.( النجاة املوعود هبا يف دانيال س يحدث حتوُّ

من الهالك عىل يد ضد املس يح، وهو ما س يحصل بسبب اجمليء الثاين للمس يح. فسينقهذ يسوع بعودته اجمليدة البقية  

ل الأبد )رؤاي الن ل حبرية النّار حيث س ُيعاقَب اإ : 19اجية من الشعب، وهو بنفسه س هيزم ضد املس يح، ويطرحه اإ

20)  . 

 

    12السؤال  

 ؟ 1: 12حبسب التفسري، ما السفر اذلي يتلكرم عنه دانيال 

 سفر دانيال  .أأ 

 سفر كتبه ميخائيل رئيس املالئكة  .ب

 سفر التثنية  .ج

 أأسامء لّك اذلين هلم حياة أأبدية( سفر احلياة )اذلي حيتوي عىل  .د
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   13السؤال  

ل ما بني التعبري الكتايب يف العمود الأمين واملقصود ابلتعبري يف العمود الثاين.   يف اجلدول التايل، صه

 املقصود ابلتعبري  التعابري الكتابية

ل الضيقة العظمية   "زمان ضيق يعقوب" شارة اإ  اإ

نقا "داود ملكهم" ل الإ شارة اإ ذ اذلي س يختربه الهيود املؤمنون يف أأورشلمي يف هناية الضيقة  اإ

 العظمية. 

يلّ  رسائيل كأمة بتواضع وتوبة معيقني  اذلي طعنوه" ،"ينظرون اإ ل اإ ل اللحظة اليت فهيا تتحور شارة اإ اإ

ل الرب يسوع املس يح معرتفًة بأأنّه مس يّاها.   وابلإميان اإ

ى شعبك لك من يوجد  "يُنجر

 لسفر" مكتواًب يف ا

ل الرب يسوع املس يح اذلي س يحمك عىل الأرض ملاكً تمتاميً لوعد هللا  شارة اإ اإ

 دلاود. 

   14السؤال  

 ما املقصود ابللكامت "وكثريون من الراقدين يف تراب الأرض يستيقظون." 

ل املؤمنني اجلسديني اذلين سيتخلّصون من كسلهم بفعل الضيقة العظمية.  .أأ  شارة اإ  هذه اإ

ل القيامة )حيث س ُيقام الأبرار يف وقت اجمليء الثاين(.  هذه طريقة ل .ب شارة اإ  الإ

ل الشعب الهيو  .ج شارة اإ غري املؤمن اذلي سوف "يستيقظ" يف الوقت املناسب ليدرهك أأن يسوع هو  يدهذه اإ

 املس يّا. 

ل اجلنود املهنكني يف الضيقة العظمية، اذلين بعد أأن حياربوا حراًب شديدة وعنيفة، ي  .د شارة اإ ستيقظون هذه اإ

 ليحاربوا اثنيًة.  

آايت قليةل واحضة عن مبقابل التعلمي الكثري يف العهد اجلديد عن عقيدة القيامة، فاإن ال  ل عىل أ عهد القدمي ل حيتوي اإ

آية يف العهد القدمي عن 2: 12القيامة. ويرى كثريون من العلامء أأن دانيال  ل  أأوحض أ القيامة. ومع أأنّه كثريًا ما يُشار اإ

آايت أأ  تأأييدها لهذه  خرى يف العهد القدمي لدلفاع عن عقيدة قيامة املوىت، فاإن الكثري من تكل الآايت حمّل جدل بشأأنأ

 العقيدة. 

    15السؤال  

آية كتابية أأخرى يف العهد القدمي.  ل القيامة موجود يف أ حبسب التفسري، مفهوم "الاستيقاظ" طريقة جمازية يف الإشارة اإ

 ما هذه الآية؟ 

ل القيامة. ليس من  .أأ  آايت أأخرى يف العهد القدمي تشري اإ  أ

شعياء  .ب    19: 26اإ

  6: 3مزمور  .ج

   18: 139مزمور  .د
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 16السؤال  

ل وقت الهناية )دانيال  خفاء هذا الالكم وخمت السفر اإ ّن اإ ( يعين بشلٍك أأسايس منع 4: 12حبسب التفسري، فاإ

عالن اذلي تتضّمنه الرؤاي الرابع همامة وليس حفظ هذا الإعالن. ما احلجتان اللتان الاستيعاب والفهم الاكملني لالإ  يقّده

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت ) فسري؟  دلمع هذا الت ريالتفس

رميا شابه هت ت  .أأ   (. 12-9: 32ذه الفكرة مع خمت دانيال عىل صّكه رشاء أأرض )اإ

 .  9- 8: 12فض طلب دانيال بأأن يعرف املزيد عن نتاجئ هذه الأحداث لشعبه يف دانيال رُ  .ب

ل  .ج نساٍن اليوم قادرًا عىل أأن يعرف ما اكن دانيال قد كتبه، اإ ن اكن حَ ليس من اإ ظ اخملطوطات القدمية يف فه اإ

 جراٍر خفارية. 

 ، حيث يُقال دلانيال بأأن خيمت عىل اللكامت النبوية اليت حيتوهيا سفر الرؤاي. 10: 22اي ؤيوجد أأمٌر معاكس يف ر  .د

   17السؤال  

 قيامة يف هناية الضيقة العظمية. مع أأن العهد القدمي ل حيتوي عىل الكثري ني أأنّه س تكون للقديسلاإ  2: 12يشري دانيال 

ّن البعض يرون أأن هذه نتيجة طبيعية لوجود جشرة احلياة يف جنة عدن. ويؤّكهد  من الإعالن بشأأن عقيدة القيامة، فاإ

ئه الثاين. وعد احلياة خيّصون املس يح عند جمي أأنه س تكون هناك قيامة لذلين  23: 15كورنثوس 1الرسول بولس يف 

جاابتك عن  40-37: 6الأبدية يف العهد اجلديد يسري يدًا بيد مع وعد القيامة. اقرأأ يوحنا  واكتب يف دفرت احلياة اإ

اذلي ق احلالأس ئةل التالية: ما هو رشط احلصول عىل قيامة الأبرار؟ كيف أأوفيَت مبتطلبات هذا الرشط؟ ما مدى أأمهية 

مه الكم ي  كل؟ هل دليك شعور بأأنك حتظى ابمتياٍز أأن يكون كل وعد مثل هذا؟ هل أأنَت  ملس يح ابلنس بةا سوعيُقَّده

 متأأكّهد من قيامتك؟ ملاذا أأو مَل ل؟ 

 

 

 (  13- 5:  12أأس ئةل دانيال وجتاُوبه مع الرؤاي الأخرية )دانيال  وع الرابع:  املوض 

 ل يف الرؤاي الأخرية اكمتل ابلآية. مع أأّن ما ُأعلهن دلانياالأخري يف هذا املساق بداية موضوع دراستنا 5: 12ميثّهل دانيال 

ل الرابعة، فقد مُسهح دلانيال بأأن يقف ليالحظ مشهدًا مثريًا يمتحور حول "الرجل الالبس الكتّان"، ومن مث  يس متع اإ

س يحصل يف  تش تيت شعب دانيال اذليحتطمي و  حواٍر هنايئ هل مع املالك اذلي لكّمه. يركّز معظم هذا القسم عىل

 الضيقة العظمية. والآية الأخرية يف السفر وعد خشيص دلانيال نفسه. 

س    واجب الكتاب املُقدر

 . 13-5: 12اقرأأ دانيال  •

 واجب التفسري 

 يف التفسري.  13- 5: 12اقرأأ املالحظات التفسريية عىل دانيال  •
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 (  7- 5:  12. سؤال حول مّدة "الضيق" ) 4

وما بعده(.  4:  10. يعود الآن س ياق الوجود عىل ضفاف هنر دجةل اثنيًة )انظر دانيال 5-6: 12 

د هويهتام عىل جانيب الهنر. طرح أأحُدهام سؤاًل عىل  ، وهو الرجل الالبس الكتان يُرى خشصان ل حُتدر

آه يف دانيال الشخص اجمليد نفسه اذلي اكن دانيال قد  ح أأنه اكن6-4: 10رأ الرب يسوع  ، واذلي يُرجر

. اللكمة جعائب ترمجة للكمة عربية )"بهالؤوث"(، ويه العجائباملس يح. يتعلرق السؤال املطروح بوقت انهتاء 

ماكنية التصديق، أأو اليت يصعب ختيُّلها أأو تصديقها." ويف هذا الس ياق، تشري  تعين "الأش ياء اليت تفوق اإ

ل الأش ياء املثرية لدلهشة اليت ُأعله هذه  نت لإرسائيل واليت س تحصل يف الضيقة العظمية املس تقبلية  اللكمة اإ

حني س يكون لضد املس يح سلطان عىل أأن يؤذي شعب دانيال. والسؤال املطروح هنا ل يتعلّق ابلوقت 

 اذلي فيه س تحدث هذه العجائب، بل ابملّدة اليت س تدوهما.

ل السامء من أأجل أأن عطي الرجُل الالبس الكتان اجلواب، يرفع لكتا ي. قبل أأن يُ 7: 12  ديه اإ

م )انظر تكوين  ل الأبد(. وبفعهل هذا، أأقسم 40: 32؛ تثنية 22: 14يقسه . يف العهد القدمي، هللا هو ابحلي اإ

رد يف (. )قارن أأيضًا مع احلَْلف الوا46: 18(، و"الرب احلي" )انظر مزمور 10: 3"هللا احلي" )يشوع 

ل حّق وحّصة ما (. التَّصحي4: 110ومزمور  18-15: 22تكوين   بيشء مصحواًب ابلقسم يضيف يقينًا اإ

ك أأن يُقال.   يوشه

ل زمان وزماننَي ونصفواكن جوابه هو أأن هذه العجائب )أأي الضيقة العظمية( ستس متّر   ، ويه اإ

ل سلطة "القرن الصغ . واحٌض أأن  25: 7ري" حس امب ُأشري يف دانيال نفس الفرتة اليت س ُيدفع فهيا القديسون اإ

ل الفرتة نفسها، لأن "القرن الصغري" هو ضد املس يح اذلي س يضطهد الشعب الهيودي هذ شارة اإ ه اإ

، ويه 14: 12اضطهادًا رشسًا يف الضيقة العظمية. وليس مفاجئًا أأن نرى الإشارة الزمنية نفسها يف رؤاي 

: 11س يح )انظر رؤاي  وأأربعني أأس بوعًا س ُيعطاها "الوحش"، أأي ضد امل يومًا أأو اثنني 1260مدة ماكفئة لـ 

ض 5: 13؛ 6: 12؛ 2-3 س(. وخالل هذه الفرتة، سيتعرر للتفريق بفعل سلطة ضد املس يح.  الشعب املُقدر

شعياء  ل الشعب الهيودي )انظر اإ س" اإ (، مع أأننا 18: 63يف هذه الس ياقات، تشري عبارة "الشعب املُقدر

سيتعّرضون مه أأيضًا لالضطهاد والاستشهاد. اجلانب  ن سفر الرؤاي أأن كثريين من املؤمنني من اُلممنعرف م

الإجيايب يف هذه الآية )واذلي رمبا يكون السبب احملمتل للقَسم( هو أأّن وقت الاضطهاد الفظيع عىل يدي 

 (.  2: 11ضد املس يح س يكون حمدودًا وحمصورًا يف ثالث س نوات ونصف )انظر رؤاي 

 (  12- 8:  12ة ) . اهامتم دانيال مبعرفة النتيجة الهنائي 5

نّه مل يس توعب متامًا 8: 12  . ابلرمغ من سامع دانيال للحديث ادّلائر بني الّشخصني يف رؤايه، فاإ

آخر هذه؟معىن لك ما رأآه ومسعه. وقد أأراد بشلٍك خاّص أأن يعرف ما س يحدث بعد هذه الأمور:    ما يه أ

 ا شعبه يف املس تقبل البعيد.  فكرة الرغبة مبعرفة نتيجة الآلم اليت س يعانهيقد تتضّمن هذه ال

( يبدو أأنّه يقرتح بأأن عليه أأل اذهب اي دانيال)   9. اجلواب اذلي ُأعطي دلانيال يف الآية 9: 12 

يل يف الآية . فاإن اكنت 4 يطرح مزيدًا من الأس ئةل، بل يكتفي مبا ُأعلن هل من حمتوى. وتذّكهر بقية الآية مبا قه

هو أأنه عىل دانيال أأل يقلق بشأأن  9ُأعلهن دلانيال، فاإن مقصد الآية تتحدث عن حفظ وحامية ما  4الآية  
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جيال املس تقبلية اليت ستتأأثر معليًا مبا ُأعلهن، فاهلل س هيمت هبذا الأمر. فدلى هؤلء ما  حفظ املعلومات للأ

ل معرفته.   حيتاجون اإ

ق ويرَُضب شعب دانيال ع. يف وقت الضيق ا10: 12  ىل يَدي ضد ملس تقبيّل هذا، سيتفرر

الأمة. فعرب لك الآلم اليت  تطهري وتبييض ومتحيص وتنقيةاملس يح، ولكّن الضيقة العظمية س تعمل عىل 

ل طلب الرب ولكمته. وس يؤّدي هذا الأمر وشهادة املؤمنني  س يكون علهيم أأن جيتازوها، س يدفعهم الضيق اإ

ل جم ل الإميان ابلرب يسوع املس يح، فيحالأمناء اإ ون لأن  يء كثريين اإ صلون عىل الرّب احلقيقّي، ويتحرضر

 يكونوا جزءًا من ملكوت هللا الرائع واملدهش. 

جيابيّة. فس يكون هناك   سيس متّرون يف   أأرشارولكْن لن يتجاوب لكُّ واحٍد من الشعب الهيودي ابإ

ل املس يا يسوع ابلإ يفعلون رّشاً فعل الرش:  ذ . هؤلء مه اذلين سريفضون أأن يتوبوا ويأأتوا اإ ميان. وهكذا، اإ

هّنم  ل يف العامل يف أأاّيم الضيقة العظمية. اليت حتص لن يمتكّنوا من فهم الأموريبقى هؤلء دون ولدٍة اثنية، فاإ

ل بعَد  دراك أأجندته الش يطانيّة اإ سيبقى هؤلء أأيضًا حتَت تأأثري خداع وضالل ضد املس يح، ولن يمتكّنوا من اإ

ل  يفهمون.  ]اذلين[ الفامهون كون هناك فوات الأوان. لكن مبقابل هؤلء، س ي لوا اإ هؤلء يفهمون لأهّنم حتور

وا اثنيًة، وانلوا الروح القدس، واكتس بوا بصرية روحية من لكمة هللا. ترينا هذه الآية املس يح ابلإميان، ووُ  دله

آخرون لن يكونوا مس تعّدين ذل كل. والأرشار أأنّه س يكون هناك هيوٌد مس تعّدون لعودة املس يح، بيامن هيوٌد أ

ية، ولن يُسَمح هلم من الهيود اذلين س يكونون أأحياء عند عودة املس يح، س يواهجون دينونة شديدة وقاس  

ل ملكوته )انظر حزقيال   (.  50- 47، 43-36: 13؛ مّّت 6-1: 13؛ زكراي 38-33: 20ابدلخول اإ

بطة مبا ُأعلهن يف الآية بعض التفاصيل الكرونولوجية الزمنية املرت  12-11. تعطي الآيتان 11: 12 

ل أأن الفرتة اليت تُعطى لضد املس ي7 ح ليحمك حمك الرعب يه ثالث س نوات . وكنوعٍ من املراجعة، نشري اإ

ونصف. وهذه الفرتة تاكئف اثنني وأأربعني شهرًا، وهو عدد الشهور اذلي س ُيعطاه لاميرس سلطانه حبسب رؤاي 

رفة من ثالثني . يف الكتاب املُقدس، حُتَسب الفرتات 5: 13 الزمنية أأحيااًن حبسب تقومي الشهور القمرية املؤل

ق الس نة القمرية مع الس نة يومًا، مع أأّن النظام الهي ودي اكنت دليه وس يةل لتصويب فوارق التقومي، حبيث يوفّه

رفة من  (. وهكذا، فاإن اثنني وأأربعني 4-2: 8؛ 24، 11: 7يومًا )انظر تكوين   365.25الشمس ية املؤل

رفًا من ثالثني يومًا، تساوي ش  تباُدليًّا مع الثنني يومًا، وهذا الرمق يُس تخَدم  1260هرًا، يكون الشهر فهيا مؤل

. ولكن يف دانيال 14، 6: 12و 3-2: 11وأأربعني شهرًا ومع "الزمان والزمانني ونصف الزمان" يف رؤاي 

ليه هو 11: 12 يومًا. ومع هذا، فاإنر لكر  1260ني يومًا عىل الـ، وهو يزيد بثالثيوماً   1290، الرمق املُشار اإ

بومًا ي 1290ما يُقال لنا هو أأنّه س يكون هناك  قامة رجس اخملرر زاةل احملرقة ادلامئة واإ . احملرقة من وقت اإ

م مّرتني يف اليوم: يف الصباح والعش ية، يف الهيلك )انظر رشحنا دلانيال  : 8ادلامئة يه اذلبيحة اليت اكنت تُقدر

ّن هذه اذلبيحة ستتوقرف، ويُفرَتض أأن هذا سيمّت بتدخُّل ض11: 12(. وحبسب دانيال 11-12 د ، فاإ

ن أأنه س يكون هناك هيلك هيودّي قامئ يف ذكل الوقت وتاُمَرس  املس يح أأو معالئه. وهكذا، فاإن هذا يتضمر

؛ رؤاي 4:  2تسالونيك 2 ؛27: 9فيه العبادة يف الس نوات اليت تس بق اجمليء الثاين للمس يح )انظر دانيال 
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د القدمي( تتوقرف وتُزال، حبيث حيل حملها اذلبيحة اليومية يف الهيلك )واليت أأقّرها هللا يف العه  74(. 1-3: 11

بيفانوس )انظر دانيال  ب". حدَث يشٌء شبيه هبذا يف املايض زمن أأنطيوخوس الرابع اإ :  11"رجس اخملرر

د ظالٍل ملا س يعم31 هل ضد املس يح يف الضيقة العظمية املس تقبليّة. واحٌض أأن هذا هو (، وهو ما اكن جمرر

بطال "اذلبيحة والتقدمة" ا  ث عنه دانيال اإ )واليت حصل يف منتصف "الأس بوع" الأخري،  27: 9ذلي يتحدر

ّن املس يح أأنبأأ به يف مّّت  رف من س بع س نوات(. اكن هذا معاًل همامً، حّّت اإ آه بصفته 15: 24املؤل ، حيث رأ

هذا (. وحني سريى الهيود يف ذكل الوقت 21: 24مة الأساس ية عىل بدء الضيقة العظمية )انظر مّّت العال

هّنم  س"، أأي يف الهيلك الهيودّي، فاإ ل حدوث هذا يف "املاكن املُقدر الأمر حيصل، ويدرهكون أأن يسوع أأشار اإ

ل اجلبال.س يفهمون تنبيه يسوع هلم برضورة أأن يرتكوا منطقة الهيودية وأأن هيربوا  شارة  75اإ ن اإ ويف احلقيقة، اإ

ل "الرجسة" )وواحض أأنّه يربطها بنبوة د انيال( تؤّكد عىل أأنّه ل ميكن لهذا العمل التنجييس يسوع املس يح اإ

التدنييس أأن يكون قد حصل يف أأاّيم أأنطيوخوس الرابع، لأّن يسوع يتلكّم عنه يف القرن امليالدي الأول، أأي 

 نطيوخوس الرابع. بعد زمن طويل من زمن أأ 

ذًا؟  ل خُنرَب بوضوح بشأأهنا،  مفا يه "رجسة اخلراب" اليت س يقميها ضد املس يح يف الهيلك الهيودي اإ

ليه يف دانيال  . ولكْن مثّة سبب وجيه جدًا 27: 9مع أأنّه واحض أأن ذكل س يكون تمتاميً للتدنيس املُشار اإ

ا مرتبطة بطريقة ما اب نسان 4: 2تسالونيك 2لنبوة املتعلقة بضّد املس يح يف لالعتقاد بأأنّه ل بّد أأهنر ، حيث "اإ

آخر لضد امل  هل." نعرف من اخلطية" )وهو لقب أ س يح( سوف "جيلس يف هيلك هللا اكإهل مظهرًا نفسه أأنّه اإ

أأن لك الأرض س تتبع الوحش، بل وس تعبده، خالل فرتة الضيقة العظمية. وعالوًة عىل  4-3: 13رؤاي 

ّن النيّب ا : 13لكذاب س يصنع للوحش صورة )متثال( ويُؤَمر امجليع ابلسجود لها وعبادّتا )رؤاي ذكل، فاإ

ن اكن الأمر كذكل، فهل (. هل س  15 ُتوَضع هذه الصورة )أأو المتثال( يف الهيلك الهيودي املُعاد بناؤه؟ اإ

 ؟ 11: 12ميكن أأن يكون هذا هو "الرجس" املذكور يف داينال 

نّه س يتبع هذا الأمر همام اكن املقصود بـ"الرجس"  نّه يُقال لنا هنا اإ يومًا، أأي ثالثني يومًا  1290، فاإ

يومًا. واحٌض أأن يسوع س يعود يف اجملد يف هناية الـ  1260 ضد املس يح اذلي سيس متّر مّدة أأكرث من فرتة حمك

لهيا يف رؤاي  1260 وهكذا، يبدو  يه ما س تأأيت بهناية ضّد املس يح. 19يومًا، لأّن عودته الشخصية املُشار اإ

رمبا  76ما س يحصل فهيا. أأّن الثالثني يومًا الإضافية س تتبع اجمليء الثاين، وميكننا فقط التخمني بشأأن

 
قبل عودة  "وقت الهناية" غريبًة للوهةل الأول، لأّن هذا س يعين أأن الهيود س يبنون هيلكهم قد تبدو فكرة وجود هيلك هيودي يف 74

عادة بناء الهيلك. فلأن الهيلك وذابحئه قد وجدوا حتقيقهم الاكمل يف املس يح )انظر  ق عىل اإ املس يح. لكّن هذا ل يعين أأّن هللا يصاده

ننا نس تطيع أأن نفرتض أأن مبادرة 9عربانينّي  عادة بناء الهيلك ستمّت عىل يد هيوٍد مرتّدين خارج العهد اجلديد. (، فاإ  اإ
ل حتذير املس يح )يف ذكل الوقت، س يكون معظم الأمة واحٌض أأن أأ  75 قليًة فقط من الهيود الأحياء يف زمن الضيقة العظمية س يصغون اإ

ل ذكل التحذير، والراحج أأ  ّن بعضهم س يصغون اإ ميان(. ومع هذا، فاإ نة يف رؤاي يف حاةل عدم اإ ، 6: 12ن هذه يه خلفية الأحداث املُدور

13-17 . 
م ج. دوايت بي  76 آخر هو أأن الـ J. Dwight Pentecostنتيكوست )يقّده يوما ستبدأأ قبل ثالثني  1290( تفسرياً بدياًل: "مثة احامتل أ

’رجسة اخلراب‘ أأو ’الرجس اخملّرهب‘ )مّّت  يومًا من منتصف "الس بع" س نوات، اليت متثّهل الأس بوع الس بعني، حني س يقمي حامك العامل

عالٍن )عن الرجس( يس بق معل الرجس نفسه بثالثني يومًا" ) يوماً  1290(. ميكن أأن تبدأأ الـ 15: 24  J. Dwightابإ
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ع فهيا بعض ادلينوانت والأحاكم عىل بعض اذلين س يكونون   سيس تخدم الرب يسوع املس يح هذه الفرتة ليوقه

ف العامل من الأرشار اذلين بقوا أأحياء يف و  ؛ مّّت 38- 33:  20قت جميئه الثاين )انظر حزقيال أأحياًء، فينّظه

 (.  46-31:  25؛ 36-43، 30- 24: 13

آخر عدٍد يف السفر، حيث تُعلَن بركٌة خاّصة 12: 12  ل الألف  . يُعطى هنا أ ملن ينتظر ويبلغ اإ

 1290ـ. ستتجاوز هذه املدة الفرتة السابقة املذكورة ذات ال(1335)  والثالث مئة وامخلسة والثالثني يوماً 

هنا س تكون هلم "الطوىب". وهكذا، يومًا خبمٍس وأأربعني يومًا. لن يبلغ امجليع هذه النقطة، ولكّن اذلين سيبلغو 

واحٌض أأن هذا خيص "الأبرار" فقط. مثّة اقرتاٌح معقول جدًا بأأن هذا اترخي الاحتفال بعرس اخلروف املذكور 

آية جند فهيا أأيضًا "الطوىب" ل9: 19يف رؤاي  ل هذا احلدث اجمليد: "طوىب للمدعّوين ، ويه أ ذلين يُدعون اإ

ل عشاء عرس اخلروف." هذا هو الاحتفال الافتتايح الفخم اذلي س يحصل يف بداية مكل املس يح  اإ

شعياء  (. فاإن اكنت "دينونة عرش 20: 3؛ رؤاي 24-15: 14؛ لوقا 6: 25الألفي عىل الأرض )انظر اإ

آخر، فقد تكون امخلسة املس يح" س تحدث بعد اجمليء الثّاين ل  لمس يح، وهو ما أأحاول تبيانه يف ماكٍن أ

بق هذا الاحتفال يه الفرتة اليت يس تخدهما الرب يسوع للقضاء/ للتقيمي اذلي جيريه وأأربعني يومًا اليت تس  

متاهما قبل أأن يبدأأ امللكوت  77لأولده وملاكفأأّتم. كام قد يُس تخَدم هذا الوقت لتحضريات أأخرى ينبغي اإ

 رمسي. بشلٍك 

 (  13:  12. وعد هللا اخلاّص دلانيال يف القيامة ) 6

ليه يف بداية رؤايه الآية الأخرية يف السّ   ل التارخي املُشار اإ فر ُمخّصصة دلانيال نفسه. فاإن نظران اإ

ليه يف دانيال  مل ، الراحج أأن دانيال اكن قد جتاوز الامثنني من معره يف هذا الوقت، و1: 10الأخرية، واملُشار اإ

نسان" يكن بعيدًا من املوت. فاكن س ميوت قريبًا، ومل يُكن س يعيش لريى امللكوت يُعطى مل ن هو "مثل ابن اإ

ل ملكوت 14- 13: 7يف حياته )دانيال  (. اكن رجاؤه الوحيد أأنّه س يقوم يف املس تقبل البعيد ويدخل اإ

ل اليتعلرق ابحلارض، يُقال هل:  وفامياملس يا يف ذكل الزمن.  ، أأي هناية حياته اجلسدية حني هنايةاذهب اإ

ل الراحة صورة للمؤمنني اذلين س ُيوَدع جسده القرب ويدخل الراحة. يف العهد ال قدمي، اكن دخول الإنسان اإ

شعياء  17: 3اكنوا ميوتون، ومن مّث جيدون السالم والراحة من صعوابت احلياة )انظر أأيوب  (.  2: 57؛ اإ

، أأي أأنّه س ُيقام من ... وتقوم لقرعتك يف هناية الأاّيملأن هللا وعده قائاًل: ولكّن هذه لن تكون هناية وجوده، 

ل احلياة الأبدية، كام ُوعهد الأبرار يف دانيال امل ، وميكننا أأن نس تنتج  2: 12وت يف املس تقبل البعيد. فس يقوم اإ

خراجٍ من القرب، بل أأيضًا أأنّه س يكون من بني اذلين سوف "يضيئون كضياء اجلدل." لن تكون قيامته جمرر  د اإ

صة هل. اللكمة "قُرعة" ) صيغة امس، وهو ترمجة لللكمة العربية "غورال"( سوف يقوم ليأأخذ "القرعة" املُخصر

لقاء هذه الُقرعة. اس ُتخدمت  تعين الُقرعة اليت تُلقى من أأجل أأخذ قرار، واليت مهنا يأأيت معىن ما يمّت نواهل ابإ

ل مرياث الأرض اذلي حصلت عليه الأس باط حني دخلت أأرض املوعد هذه اللكمة نفسها يف الإشارة اإ 

ل املرياث احملفوظ دلانيال يف 1 :15)انظر مثاًل يشوع  (. وهكذا، تُس تخَدم هذه اللكمة هنا يف الإشارة اإ

 
Pentecost, "Daniel," in Bible Knowledge Commentary, OT, ed. John F. Walvoord and Roy B. Zuck 

[Wheaton, IL: Victor Books, 1985], 1374.) 
77 10; Implications for the -Rev 19:6 J. Paul Tanner, "The 'Marriage Supper of the Lamb' in

Judgment Seat of Christ," Trinity Journal 26:1 (Spring 2005): 47-68 . 
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ل أأبد الآبدين يف مملكة املس يا! وهذ ه الإشارة القيامة مكاكفأأٍة هل عىل حياة اخلدمة الأمينة. هذا ما سيمتترع به اإ

آت اليت يمّت تطويرها وصي  ل املاكفأأة يف القيامة ّتّّيه لعقيدة املاكفأ اغهتا بشلٍك أأمكل وأأوحض يف العهد اجلديد. اإ

وهكذا، ميكن ملؤمين أأاّيمنا هذه أأيضًا أأن يرجوا نواَل ماكفأأٍة مس تقبلية ومريااًث مس تقبليًّا رشَط أأْن يصربوا 

(. وهكذا، ليس دلينا مثاٌل 36-35: 10يسوع املس يح )انظر عربانينّي ويثابروا يف حياة الأمانة مع الرب 

آمني. أأعظم مما نراه يف   دانيال. أ

 

ل أأن الرجل الالبس الكتّان اكن يف احلقيقة الرب يسوع املس يح، املوعود به بأأن  9-4: 10أأشارت دراستنا دلانيال  اإ

صفة هل يف هذا املقطع شديدة الش به برؤية املس يح يف رؤاي (. التَّصحيات الوا14-13: 7حيمك عىل ملكوت هللا )دانيال 

رًا. يف الرؤاي الرابعة، والأخرية1 (، يظهر 12- 10، اليت ُأعطيت دلانيال )دانيال ، مما جيعل هذا الاس تنتاج منطقيًا ومربر

عالن املالك دلانيال، ويظهر اثنيًة يف دانيال  كامل  7-5: 12الرجل الالبس الكتان قبل اإ  اذكل الإعالن. يف هذبعد اإ

 املشهد الثاين يُسأأل الرجل الالبس الكتان عن املّدة اليت ستنقيض حّت انهتاء "العجائب" )أأو الأمور املدهشة(. 

 

   18السؤال  

 ( معرفته من الرجل الالبس الكتّان؟ 6- 5: 12حبسب التفسري، ما اذلي أأراد الثنان )دانيال 

 من دانيال وحّّت ظهور ضد املس يح عىل مّسح أأحداث التارخي. أأرادا معرفة طول املدة الزمنية من ز  .أأ 

عالاًن من املالك.  .ب  أأرادا معرفة مك من الزمن أأيضًا س ُيعطى فيه دانيال اإ

أأرادا معرفة املدة الزمنية اليت س يكون عىل شعب دانيال أأن يعاين فهيا عىل يدي ضد املس يح يف الضيقة   .ج

 املس تقبلية.  

بيفانوسسيُسَمح فهيا لأنطيوخوس الرابع  ة اليتأأرادا معرفة املّدة الزمني .د  املعاانة للشعب الهيودي. بأأن يسبّب  اإ

 

س بقوة ضد املس يح يف هناية هذه الفرتة الزمنية. نقرأأ تَّصحيًا  ، 7: 12حبسب دانيال  سيمت تش تيت وحتطمي الشعب املُقدر

ّن ، حيث 21: 7شبهيًا هبذا يف دانيال  : 25: 7رب القديسني فغلهبم." ويضيف دانيال "حيا اكن القرن الصغرييُقال اإ

نّه[ يبيل قدّ  نّه س ُيعطى قوة ليعمل هذا مّدة ثالثة س نوات ونصف. ويف دان "]اإ ، 27: 9يال ييس العيل." وهكذا، فاإ

رسائيل )أأو فرضه علهيم( مّدة "أأس بوع" )س بع س نوات( هو ضد املس يح، ولكنّ  اقرُتهح أأّن اذلي يف  هثبّت العهد مع اإ

يقاف تقدمي وسط "الا اذلابحئ، يبقى ثالث س نوات ونصف،  س بوع" س يوقف اذلابحئ. من الوقت اذلي فيه يأأمر ابإ

 وخالل هذه الفرتة من الزمن يضطهد الشعب الهيودي. 

ض للتحطمي  س" سيتعرر ل ما يعلهنه الرجل الالبس الكتّان، اكن اخلرب بأأن "الشعب املُقدر بيامن اكن دانيال ينظر ويس متع اإ

تعلرق بأأبناء جنسه من الهيود. ويف ضوء هذا التَّصحي قلق وانزعاج دلانيال، لأن هذا الأمر ي  يق يف املس تقبل سببَ والتفر 

(،  1: 12ب، أأراد دانيال أأن يعرف نتيجة هذه الأحداث. عرف أأنّه س يكون هناك وقت ضيق لشعبه )دانيال املُكئه 

ض للتفري ال الأمر مل يكن واحضًا متامًا هل كيف س يحصل هذا )داني ولكنْ  (،7: 12ق والتحطمي )دانيال وعرف أأنّه سيتعرر

شعبه والوعد اذلي س يحصل ل (. مفثاًل، رمبا اكنت دليه أأس ئةل عن كيف ميكن التوفيق بني هذا التفريق والتحطمي 8: 12
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 العيل." ومع بأأّن "اململكة والسلطان وعظمة اململكة حتَت لك السامء تُعطى لشعب قّدييس  27: 7الوارد يف دانيال 

نّه خُيرَب يف دانيال  ن يف طريقه، لأن هذه الأمور خمفية وخم  يسري بأأن 9: 12هذا، فاإ تومة. وعالوًة عىل ذكل، يُقال هل اإ

 الأرشار لن يفهموا الأمر، بيامن س يفهمه احلكامء. 

 19السؤال  

ة نفسها املعطاة لـ"القرن الصغري" يف دانيال يه الفرتة الزمني 7: 12"الزمان والزماانن ونصف الزمان" املذكورة يف دانيال 

صواب مّدة ثالث س نوات ونصف.  يث الك املقطعني الكتابيني عن اضطهاد ضد املس يح للشعب الهيود. يتحدر 25: 7

  أأم خطأأ؟

 

 20السؤال  

مياهنم ابلرب يس10: 12يفهمون )يف دانيال  نحبسب التفسري، الفامهون احلكامء اذلي وع املس يح ( مه اذلين يضعون اإ

الرب  لعودةويس تعدون  ، يفهموا ما حيدث يف زمن الضيقة العظميةبوصفه املس يا، واذلين س يفهمون من لكمة هللا، حّّت 

  صواب أأم خطأأ؟يسوع املس يح. 

 

ن نتاجئ هذه الأحداث خمفية وخمتومة، فقد ُأعطي يف دانيال اب بعض الفهم بشأأن  12- 11: 12لرمغ من أأنّه قيل دلانيال اإ

ين جاهدوا يف حماوةل فهم الـ الفرتة املس تقبلية املهّمة واخلطرية. هذه  يومًا.  1335يومًا والـ  1290وليس مفاجئًا أأن املفّّسه

آراء خمتلفة حول دلةل  )مثل ةً  هذه الأاّيم، ولكْن لكون الأعداد اليت ُذكهرت سابقًا يف سفر دانيال اكنت حرفيوللعلامء أ

نّه ينبغي فهم الـ ( 24: 9ودانيال  14: 8دانيال   يومًا مبعىن حريف.  1335يومًا والـ 1290، فاإ

 

زاةل احملرقة ادلامئة، ويه أأمٌر ُذكهر أأوًل يف دانيال  11: 12يؤّكهد دانيال  ، ل يتعلرق ابجمليء الأول  27: 9عىل أأن اإ

 ضد املس يح. يبدأأ عّد  للمس يح، ولكنّه ميثّهل بداية مدة زمنية من ثالث س نوات ونصف يه حمك اخلوف والرعب حتَت 

قامة رجس اخلراب. يُعطى ضّد املس يح  زاةل اذلبيحة ادلامئة واإ  يومًا ليعمل فظائعه وبشائعه، ولكنّه س ُيقتَل 1260الأاّيم ابإ

 (. 8: 2تسالونيك 2بيد الرب يسوع املس يح يف جميئه الثاين ) ليهويُقىض ع 

 

آخر يرشح معىن هاتني  الفرتتني الزمنيتنَي. ولكّن الفهم قبل الألفي لأحداث الأاّيم الأخرية ل دانيال ول أأّي مقطعٍ كتايّب أ

مرتبطة  يومًا(  1260اليت تأأيت بعد الـ ي. فقد تكون الامتدادات املرتبطة هباتني الفرتتني )أأي الأايمقيسمح ابقرتاحٍ منط

تكون هناك حاجة لوقٍت لإجراءات   (. قد43- 36: 13بدينونة أأو أأكرث من دينونة س تأأيت بعد اجمليء الثاين )مثل مّّت 

ولمية املكل الألفي حتضريًا ملكل املس يح الألفي عىل الأرض. وعىل أأيّة حال، يس املس يح، وماكفأأة القّديسني، و قضاء كر

 س تكون هلم الطوىب والربكة!  1335يؤّكهد ويطمنئ بأأن اذلين يصلون اليوم  12: 12دانيال  فاإنّ 
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صة هل يف هناية الأايم )دانيال خُيمَت سفر دانيال بوعد خا (. 13: 12ّص دلانيال: س يقوم من املوت لينال قرعته املُخصر

ل فكرة القيامة بعد الضيقة العظمية يف دانيال  ل 3- 1: 12ُأشري اإ . وذلا، طبيعيٌّ متامًا أأن نفهم أأن اللكمة "تقوم" تشري اإ

دث العظمي اذلي س يعقب اجمليء الثاين حني سيُنقَذ شعب ال نفسه سيشارك يف هذا احلهذا يعين أأن دانيهذه القيامة. 

ل أأنّه  شارة أأخرى اإ نّه سينال نصيبه املُعنير هل يف ذكل الوقت. هذه اإ دانيال بيد املس يح نفسه. وعالوًة عىل ذكل، فاإ

آت يف ا آت بعد اجمليء الثاين. وحبسب تعلمي املاكفأ ّن ماكس يكون هناك توزيع للماكفأ س، فاإ فأأة دانيال س تكون لكتاب املُقدر

نّه مثال رائٌع للّك َمن يدرس سفر دانيال.   نتيجة حياة اخلدمة الأمينة لس يّده وربّه يسوع املس يح. اإ

 

   21السؤال  

 ما املدة الزمنية اليت سيسمح هللا هبا لضّد املس يح ليجري فظائعه ضد شعب هللا؟ 

 يومًا  1260 .أأ 

 يومًا  1290 .ب

 يومًا  1335 .ج

 يومًا  2300 .د
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 22السؤال  

ع وحيفّهز لكر واحٍد منا لأن يكون "دانيال" يف جيهل.  مل يعطه هللا سفر دانيال ليدغدغ فينا اخليال النبوي، ولكْن ليشّجه

س بأأمانة، ويبقون عىل  رجال -ليكونوا مثل دانيال  ون مدعّووناملؤمن ونساء نزاهة واس تقامة، يدرسون الكتاب املُقدر

أأن تكون حياّتم مثن هذا الولء. اذلين يفعلون هذا ميكهنم أأن يتوقرعوا أأهّنم س ُياكفَأأون ولء اتّم هلل حّّت لو عىن هذا 

رت احلياة ثالث طرٍق أأو نواحٍ جشرعك دانيال هبا عىل أأن حتيا حياًة أأكرث أأمانة ماكفأأًة عظمية عند عودة الرب. اكتب يف دف

 مللكك. 

 



 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين عرش 404الصفحة 

 

 

 الثاين عرش الاختبار اذلايت لدلرس  

 1السؤال  

ن دانيال أأي م ث عن أأنطيوخوس  45- 36: 11ن الأس باب التالية يذكرها التفسري يف دمعه للرأأي القائل اإ ل يتحدر

  لك الإجاابت الصحيحة(اخرت )الرابع؟ 

، يف حني أأن الثورة 40س يكون يف وقت الهناية، حس امب يُشار يف الآية  36: 11املكل املذكور يف دانيال  .أأ 

 حصلت قبل "وقت الهناية".  35: 11دانيال  املاكبية املذكورة يف

ل أأن املكل ميوت يف أأرض هيوذا، بيامن املصادر  45: 12يشري دانيال  .ب  التارخيية ختربان بأأن أأنطيوخوس الرابع اإ

 مات يف بالد فارس يف حماوةٍل فاشةل منه لسلب هيلك وثين. 

)كونفدرالية ادلول العرشة(، وهو ما مل أأن املكل حيظى بدمع القرون العرشة  45-36: 11واحٌض من دانيال  .ج

 حيظَ أأنطيوخوس به. 

ل أأنّه ل بّد أأّن هذا املكل س يحمك يف وقت  4-1: 12تشري اللكامت الافتتاحية يف دانيال  .د ضيق الأمة العظمي اإ

نقاذ والقيامة )ويه نقطة تستبعد بشلٍك أأكيد كون أأنطيوخوس هو املكل املقصود(.   اذلي سيبلغ ذروته يف الإ

 

 2السؤال  

آابئه" يف دانيال  هل أ م التفسري بعض ادلمع للرتمجة "اإ ليه. ما ادلمع اذلي 37: 11قدر  التفسري؟  أأشار اإ

ل "هللا" دامئًا.  .أأ  يلوهمي" اإ  ينبغي أأن ترُتَجم اللكمة العربية "اإ

آابئه" صائبًا لأن هذه يه الرتمجة اليت نراها يف ترمجة املكل ج  ل بدّ  .ب هل أ  زيية.  ميس الإجنلأأن يكون التعبري "اإ

آابئه" تعبري ُمس تخَدم يف العهد القدبالتع  .ج هل أ ل الإهل احلقيقيري "اإ س، وقد مت  - مي يف الإشارة اإ هل الكتاب املُقدر اإ

آابهئم".  هل أ  تقيمي العديد من ملوك العهد القدمي عىل أأساس أأمانهتم أأو عدم أأمانهتم لـ"اإ

آابئه" هو الأكرث منطقيًة، لأن الآ  .د هل أ هل الآلهةتلكرمت للتّو عن "قد  36ية التعبري "اإ  ". اإ

 

 3السؤال  

 ؟ 37: 11دانيال حممتل يف غري ما سبب كون معىن الرغبة ابلنساء عند ضد املس يح معىن 

 ضد املس يح، مثل معظم الرجال، يُتوقرع أأن تكون دليه رغبة ابلنساء.  .أأ 

  الرتمجة "لن يرغب ابلنساء" ليست ممكنة حبسب حنو اللغة العربية. .ب

ن مل تكن دليه رغبة ابلنساء.  ل ميكن  .ج  لأحٍد أأن حيرتم ضد املس يح كقائد عاملي اإ

نّه يرفع نفسه فوق   .د قبل هذه اللكامت وبعدها، يُقال يشٌء عن موقفه جتاه الآلهة الأخرى، والآية تنهتيي ابلقول اإ

 الآلهة لكها. 



 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين عرش

 

 405الصفحة 

 

 4السؤال  

م ( ق44: 11 حبسب التفسري، الضيقات الآتية من الرشق والشامل )دانيال ل اجتياح اجليش الصيين املتقّده د تشري اإ

  صواب أأم خطأأ؟حنو الرشق الأوسط. 

 

 5السؤال  

ل فهٍم أأمكل دلانيال   هام:  45-44: 11املقطعان الرئيس يان الذلان يساعدان يف الوصول اإ

 .  21- 17: 19ورؤاي  14-12زكراي  .أأ 

شعياء  39-38حزقيال  .ب  .  53واإ

شعياء  .ج  .  13ويوحنا  9اإ

 . 7ورؤاي  48-40ال حزقي .د

 6السؤال  

رميا  ل وقت الضيقة العظمية.  7: 30"وقت ضيق يعقوب" املذكور يف اإ آخر يشري اإ   صواب أأم خطأأ؟تعبري أ

 7السؤال  

 ؟  2: 12ما املقصود ابللكامت "وكثريون من الراقدين يف تراب الأرض يستيقظون" يف دانيال 

ل املس يحيني اجلسديني اذلين س توقظ  .أأ  شارة اإ  . نيهم الضيقة العظمية من كسلهم ونوهمم الروحير هذه اإ

ل القيامة )حيث س ُيقام الأبرار عند اجمليء الثاين(.  .ب شارة اإ  هذه طريقة لالإ

شار  .ج ل اجلنودج. هذه اإ املُتعبني يف الضيقة العظمية، اذلين بعد أأن حياربوا بلك قّوة سيستيقظون ليحاربوا  ة اإ

 اثنيًة.  

ل غري املؤمن .د شارة اإ ني من الشعب الهيودي اذلين "سيستيقظون" يف الوقت املناسب ليدركوا أأن د. هذه اإ

 يسوع هو املس يا. 

 8السؤال  

خفاء الالكم وخمت السفر ل وقت الهناية )دانيال  حبسب التفسري، اإ ( يعين بشلٍك أأسايس منع فهم الإعالن 4: 12اإ

م يف الرؤاي الأخرية وليس حفظ هذا الإعالن. أأي من احلجج   التالية تدمع هذا التفسري؟ املُقدر

  .بأأن يعرف املزيد عن نتاجئ هذه الأحداث لشعبه 9-8: 12ض طلب دانيال يف دانيال فه رُ  .أأ 

رميا فمع تشابه هذه الفكرة ت  .ب رميا لصك رشاء قطعة أأرض )اإ   .(12- 9: 32كرة خمت النيب اإ

ن اكن دانيال قد .ج ل اإ حفظ اخملطوطات القدمية يف جراٍر  ل أأحد اليوم يس تطيع أأن يعرف ما اكن دانيال قد كتبه اإ

 خفارية.  

 القرب اخملتوم مينع العبث به من أأحد.  .د



 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين عرش 406الصفحة 

 

 

 9السؤال  

: 7" يف دانيال يه الفرتة نفسها املُعطاة لـ"القرن الصغري 7: 12رة يف دانيال فرتة "الزمان والزماانن ونصف الزمان" املذكو 

اثن عن اضطهاد ضد املس يح للشعب . الك املقطعني25   صواب أأم خطأأ؟الهيودي مّدة ثالث س نوات ونصف.  يتحدر

   10السؤال  

 ما املّدة اليت سيسمح هللا يف س يادته هبا لضد املس يح بأأن يمتّم وجيري فظائعه ضد شعب هللا؟ 

 يوم  2300 .أأ 

 يومًا  1335 .ب

 يومًا  1290 .ج

 يومًا  1150 .د

 يومًا  1260 .ه



الرابعةامتحان الوحدة   

 

 407الصفحة 

 

 امتحان الوحدة الرابعة 

 1السؤال  

صواب أأم  ق.م.  536انيال أأتته يف الس نة الثالثة لكورش، واليت يف الغالب تقابل ربيع العام الرؤاي الأخرية املعطاة دل

  خطأأ؟

 2السؤال  

، اكن دانيال مزنجعًا من حقيقة أأن أأرض هيوذا اكنت ما تزال خاضعًة للحمك الفاريس. 10يف املشهد الأول من الأحصاح 

 صواب أأم خطأأ؟ 

 3السؤال  

ية مقابةل دانيال لـ"الرجل الالبس الكتّان" قبل أأن يُعطى فهامً بشأأن الأاّيم والأحداث  حبسب التفسري، ما مغزى وأأمه 

 نت تنتظر شعبه؟ املس تقبلية اليت اك

 يتعلرق مبا اكن ينوح بسببه.   فامييس تطيع يسوع أأن يرسل الروح القدس )املعّزي( ليعّزي دانيال  .أأ 

)وهو أأمٌر اكن يف  ية يسوع املس يح اجمليد يف أأن يناماكن دانيال مهناكً بسبب نوحه وصيامه، وقد ساعدته رؤ .ب

ليه(.    أأمّس احلاجة اإ

 أأراد هللا أأن حيظى دانيال ابختبار شبيه ابختبار الرسول يوحنا، لأن لكهيام اكان نبيني.  .ج

حباط رمبا اكن يشعر به بشأأن  فاميرفعت معنوايت وعزمية دانيال رؤية الرب يسوع املس يح اجمليد   .د خيتّص بأأي اإ

ل أأرض هيوذا.  ما   ميّر به املسبيون العائدون اإ

 4السؤال  

ل مقبزي ابن كورش، اذلي اكن أأمريًا ورئيسًا يف  13: 10ذلي يتلّكم دانيال "رئيس مملكة فارس" ا شارة اإ عنه اإ

  صواب أأم خطأأ؟الإمرباطورية الفارس ية. 

 5السؤال  

ليه يف دانيال  فامي ، اكن "رئيس مملكة فارس" يس هتدف التأأثري 21: 10و 13: 10خيتّص ابلَّصاع املالئك املُشار اإ

  صواب أأم خطأأ؟خيتّص ابلشعب الهيودي(.  فامييني دلفعهم حنو الرش )خاّصة بقرارات حاّكم فارس البرش 

 6السؤال  

  331طًا عظاميً اكن الإسكندر الكبري اذلي هزم الفرس عام ، املكل اجلبّار اذلي يقوم ليتسلّط تسلُّ 4-2: 11يف دانيال 

  صواب أأم خطأأ؟ق.م. 

 7السؤال  

ل حاّكم الإمرباطورية ، يشري "ملوك اجلنوب" اإ 20-5: 11يف دانيال  ل حاّكم مَّص، بيامن يشري "ملوك الشامل" اإ

 صواب أأم خطأأ؟ لوقية. يالس  



 امتحان الوحدة الرابعة 408الصفحة 

 

 

   8السؤال  

بيفانوساذلي يصف أأعامل أأنطيوخوس الرابع  11يف جزء دانيال  ريتني عىل الأقل ، قاد هذا املكل محلتني عسكريتني كباإ

  صواب أأم خطأأ؟ضّد أأرض مَّص. 

 

 9السؤال  

ل أأن حماوةل أأنطيوخوس  30: 11، يشري دانيال بيفانوسأأ يف امحلةل العسكرية الأخرية اليت قادها أأنطيوخوس الرابع  اإ

ل القوات البحرية لبطلمي شارة اإ   صواب أأم خطأأ؟مكل مَّص.  السادسوس ُأحبهطت بسبب "سفن من كتّمي"، ويه اإ

 

 10السؤال  

س." َمن30: 11حبسب دانيال  س؟  اكن ، أأكرم أأنطيوخوس "اذلين تركوا العهد املُقدر  هؤلء اذلين تركوا العهد املُقدر

 لوقية. يهيوٌد ختلُّوا عن الزتاماّتم الس ياس ية جتاه الإمرباطورية الس   .أأ 

 جتاه مملكة مَّص. هيود ختلّوا عن الزتاماّتم الس ياس ية  .ب

 ناء للرب الإهل، ووافقوا عىل نرش الثقافة والعوائد واملامرسات الهيلينية يف أأرض هيوذا.  هيود اكنوا غري أأم  .ج

ل أأنطيوخوس خالل اجتياحه الثاين لأرض مَّص.  .د  املَّصيون اذلين انضموا اإ

 

 11السؤال  

 ؟ 31: 11يذكره دانيال اذلي ماذا اكن "الرجس املُخّرهب" املذكور 

ل  .أأ  ل دخول أأنطيوخوس اإ شارة اإ م اخلزنيرة عىل غطاء كفارة اتبوت العهد. هذه اإ  قدس الأقداس ليقّده

ل مذحٍب وثين ُأقمي فوق مذحب احملرقة يف ساحة الهيلك.  .ب شارة اإ  هذه اإ

ل تدمري أأنطيوخوس للهيلك الهي .ج شارة اإ  ودي. هذه اإ

حراقه نسخًا من لكمة هللا.  .د ل جتديف أأنطيوخوس عىل الإهل احلقيقي ابإ شارة اإ  هذه اإ

 12السؤال  

ر دانيال ي داً من الهيود عىل أأنطيوخوس الرابع ُعرهف يف التارخي ابمس:  35-32: 11صّوه  مترُّ

 الثورة املاكبية.  .أأ 

 الثورة الهيلينية.  .ب

 الثورة الأنطاكية.   .ج

 لوقية.  يالثورة الس   .د



الرابعةامتحان الوحدة   

 

 409الصفحة 

 

 13السؤال  

ن دانيال ييل أأي مما   ع؟ ل يتعلرق بأأنطيوخوس الراب 45- 36: 11يدمع فكرة تدمع الرأأي القائل اإ

ل أأن هذا املكل مكل س   36: 11يُشار يف دانيال  .أأ   لويق. ياإ

 قُتهل أأنطيوخوس الرابع عىل يد الهيود يف الثورة املاكبية.  .ب

ل أأن هذا املكل ميو  45: 11يشري دانيال  .ج ان بأأن أأنطيوخوس اإ ت يف أأرض هيوذا، مع أأن املصادر التارخيية خُتربه

 منه لسلب هيلك وثين. فارس يف حماوةٍل فاشةل  بالد الرابع مات يف

رفة من عرش دول(، وهو ما  45-36: 11واحٌض من دانيال  .د أأن املكل حيظى بدمع العرشة القرون )كونفدرالية مؤل

 مل حيظَ أأنطيوخوس به. 

   14السؤال  

ل الإهل احلقيقي  آابئه" ُمس تخَدم يف العهد القدمي يف الإشارة اإ هل أ هل الكتاب املُقدس، وقد متّ  -التعبري "اإ تقيمي عدة ملوك  اإ

آابهئم".  هل أ   صواب أأم خطأأ؟من ملوك العهد القدمي عىل أأساس بقاهئم أأوفياء لـ"اإ

 

   15السؤال  

 لرغبة اليت س تكون عند ضّد املس يح حنو النساء؟  يتحّدث عن ا 37: 11دانيال  يكون ما سبب عدم احامتل أأن

 ء. متوقرع أأن يكون ضد املس يح، مثل معظم الرجال، ذا رغبة ابلنسا .أأ 

 الرتمجة "لن تكون هل رغبة ابلنساء" ليست ممكنة حبسب النحو العربي. .ب

ن مل تكن هل رغبة ابلنساء.  .ج  ل ميكن لأحد أأن حيرتم ضد املس يح كقائٍد عاملي اإ

نّه يرفع نفسه عىل لك قبل هذه  .د العبارة وبعدها يُقال يشٌء عن موقفه بشأأن الآلهة الأخرى، والآية تنهتيي ابلقول اإ

 الآلهة. 

 16ؤال  الس 

ل اجتياحٍ مشرتك يش نه كورش من أأرض 44: 11الراحج أأن الضيقات الآتية من الرشق والشامل )دانيال  ( تشري اإ

  ب أأم خطأأ؟صوافارس يف الرشق ومن املكدونيني يف الشامل. 

 17السؤال  

 هام:  45- 44: 11املقطعان الرئيس يان الذلان يساعدان يف حصولنا عىل فهم أأفضل دلانيال 

 .  21- 17: 19ورؤاي  14-12زكراي  .أأ 

شعياء  39-38حزقيال  .ب  .  53واإ

شعياء  .ج  .  13ويوحنا  9اإ

 . 7ورؤاي  48-40حزقيال  .د



 امتحان الوحدة الرابعة 410الصفحة 

 

 

   18السؤال  

ل ذكل الوقت"  1: 12حتذير دانيال  ما  مع  تشابه بشلٍك قويّ ي بأأنّه سوف "يكون زماُن ضيق مل يكن منُذ اكنت أأّمة اإ

  صواب أأم خطأأ؟. 24قاهل يسوع املس يح يف مّّت 

 

 19لسؤال  ا 

رميا  ل وقت الضيقة العظمية.  7: 30"زمان ضيق يعقوب" املذكور يف اإ آخر يشري اإ   صواب أأم خطأأ؟تعبري أ

 

 20سؤال  ال 

 ؟  2: 12ما املقصود ابللكامت "كثريون من الراقدين يف تراب الأرض يستيقظون" يف دانيال 

ل املس يحينّي اجلسديني اذلين س توقظهم الضيقة العظمي .أأ  شارة اإ  ة من كسلهم ومخوهلم ورضامه عىل أأنفسهم.  هذه اإ

ل القيامة )حيث س ُيقام الأبرار عند اجمليء الثاهذه طريقة  .ب شارة اإ  ين(. لالإ

ل اجلنود املُتعبني يف الضيقة العظمية، اذلين بعد أأن حياربوا بقوة حّّت الإهناك، سيستيقظون   .ج شارة اإ ج. هذه اإ

 ليحاربوا اثنية.  

ل غري املؤ  .د شارة اإ منني من الشعب الهيودي اذلين سوف "يستيقظون" يف الوقت املناسب ليدركوا أأن  د. هذه اإ

 يسوع هو املس يا. 

   21السؤال  

ل وقت الهناية )دانيال  خفاء هذا الالكم وخمت السفر اإ ّن اإ ( يعين بشلٍك أأسايس منع 4: 12حبسب التفسري، فاإ

عالن  يوردهاموليس حفظ هذا الإعالن. ما احلجتان اللتان  ،بعةاذلي تتضّمنه الرؤاي الرا الاستيعاب والفهم الاكملني لالإ

 ؟ الفهم دلمع هذا ريالتفس

رمياتشابه هذه الفكرة مع خمت ت  .أأ  رميا  اإ  (  12-9: 32عىل صّكٍ رشاء أأرض )اإ

ن اكن حفظ اخملطوطات .ب ل اإ نساٍن اليوم قادرًا عىل أأن يعرف ما اكن دانيال قد كتبه، اإ القدمية يف  ليس من اإ

  جراٍر خفارية.

 . 9- 8: 12ض طلب دانيال بأأن يعرف املزيد عن نتاجئ هذه الأحداث لشعبه يف دانيال فه رُ  .ج

ل قرٍب خُيمَت حّت ل يعبث أأحٌد به.  .د شارة اإ  هذه اإ

 22السؤال  

" يف الزمنية املعطاة لـ"القرن الصغرييه نفسها املدة  7: 12مدة "الزمان والزماانن ونصف الزمان" املذكورة يف دانيال 

ّمة الهيودية مّدة ثالث س نوات ونصف. 25: 7 دانيال  صواب أأم خطأأ؟. يقصد هذان املقطعان اضطهاد ضد املس يح للأ

 



الرابعةامتحان الوحدة   

 

 411الصفحة 

 

   23السؤال  

 دته هبا لضد املس يح بأأن يمتّم وجيري فظائعه ضد شعب هللا؟ ما املّدة اليت سيسمح هللا يف س يا

 يوماً  1260 .أأ 

 يومًا  1150 .ب

 يومًا  1290 .ج

 يوماً  1335 .د

 يوم  2300 .ه

 

   24ل  السؤا 

يومًا، لأنّه يف هذا الوقت سيهنيي   1335 ، وعد الربكة ينتظر اذلين س ينتظرون حّت بلوغ الـ12: 12حبسب دانيال 

بيفانوسرابع هللا احلمك الرّشير لأنطيوخوس ال    صواب أأم خطأأ؟. اإ

 

   25السؤال  

ال ماكفأأته عىل حياة الأمانة اليت عاشها. بأأنّه س ُيقام من املوت يف هناية الزمن لينينهتيي سفر دانيال بوعٍد خشيص دلانيال 

  صواب أأم خطأأ؟



جاابت الاختبار اذلايت لدلرس الثاين عرش 412الصفحة   اإ

 

 

جاابت أأس ئةل ادلرس    الثاين عرشاإ

   1السؤال  

، مع أأن الثورة املاكبية املذكورة يف دانيال 40يعمل يف هناية الزمن حبسب الآية  36: 11أأ. املكل املذكور يف دانيال 

آخر الزمن.  ْت حصل 35: 11  قبل أ

ل أأنّه ل بّد أأن املكل يعمل يف زمن الضيق 4-1: 12يف دانيال  اللكامت الافتتاحية ج. ، "ويف ذكل الوقت،" تشري اإ

ض الأمة هل، واذلي يبلغ ذروته يف التحرير والقيامة )ويه نقطة تستبعد بشلٍك أأكيد كون  الشديد اذلي ستتعرر

ليه يف  (.  36: 11 دانيال أأنطيوخوس هو املكل املُشار اإ

ان املصادر التارخيية أأن أأنطيوخوس الرابع مات يف  45: 11د. يشري دانيال  ل أأن املكل ميوت يف أأرض هيوذا، بيامن ختربه اإ

 فارس أأثناء حماوةٍل فاشةل منه يف أأن يسلب هيالًك وثنيًا. 

 2السؤال  

ر يف العهد القدمي  آابء" ُمس تخَدم بشلٍك متكّره هل أ هل الكت ج. التعبري "اإ ل الإهل احلقيقي، اإ س، وقد مّت يف الإشارة اإ اب املُقدر

آابهئم".  هل أ  تقيمي عدٍد من ملوك العهد القدمي عىل أأساس أأمانهتم أأو عدم أأمانهتم لـ"اإ

 3السؤال  

نّه يرفع نفسه عىل لك الآلهة.  أأ.  قبل هذه العبارة وبعدها يُقال يشٌء عن موقفه بشأأن الآلهة الأخرى، والآية تنهتيي ابلقول اإ

   خطأأ :  4السؤال  

جابتك اخلاّصة:  5السؤال      اإ

   صواب :  6السؤال  

   خطأأ :  7السؤال  

 8السؤال  

 .  21-17: 19ورؤاي  14-12ج. زكراي 

 9السؤال  

 د. س يكونون متأأثّهرين ابخلداع والضالل الش يطانيني. 

جابتك اخلاّصة :  10السؤال      اإ

 

 

 

 



جاابت أأس ئةل ادلرس الثاين عرش  اإ

 

 413الصفحة 

 

 

 11السؤال  

ص املرجع الكتايب  املُلخر

 دي س يكونون غري أأمناء جتاه العهد املوسوي )الرشيعة(.  أأنبأأ هللا مس بقًا بأأن الشعب الهيو  25الآية  

ل س يب الشعب   28-26الآايت  وضع هللا مبدًأ عامًا مفاده أأن الاس مترار يف عدم الأمانة س يؤّدي اإ

ر هذا عرب التارخي.( يالهيود  من أأرض املوعد. )وسيتكرر

ل التوبة وطلب س يكون لس يب الشعب من أأرض املوعد تأأثري انفع، حيث س يُ    29الآية   دفَعون اإ

 الرب. 

أأنفسهم يف يف وقته ضيٍق خاّص،  ييف أأواخر الزمن احلارض، حني س يجد الشعب الهيود   30الآية  

رادته. ل الرب ويطيعون اإ  س يعودون يف الهناية اإ

لهًا أأمينًا لوعود عهده.    31الآية    لن ميحو هللا الشعب الهيودي متامًا، لأنّه يبقى دامئًا اإ

    12ل  السؤا 

 د. سفر احلياة )اذلي حيتوي عىل أأسامء لّك اذلين هلم حياة أأبدية( 

 13السؤال  

 املقصود ابلتعبري  التعابري الكتابية

ل الضيقة العظمية   "زمان ضيق يعقوب" شارة اإ  اإ

ل الرب يسوع املس يح اذلي س يحمك عىل الأرض ملاكً تمتاميً لوعد هللا دلاود.  "داود ملكهم" شارة اإ  اإ

يّل اذلي طعنوه"" ل  ينظرون اإ رسائيل كأمة بتواضع وتوبة معيقني وابلإميان اإ ل اإ ل اللحظة اليت فهيا تتحور شارة اإ اإ

 الرب يسوع املس يح معرتفًة بأأنّه مس يّاها. 

ى شعبك لك من  "يُنجر

 يوجد مكتواًب يف السفر" 

نقاذ اذلي س يختربه الهيود املؤمنون يف أأورشلمي يف هنا ل الإ شارة اإ ية الضيقة  اإ

 العظمية.

   14السؤال  

ل القيا  شارة اإ  م الأبرار يف وقت اجمليء الثاين(.  مة )حيث س ُيقاب. هذه طريقة لالإ

    15السؤال  

شعياء    19: 26ب. اإ

 16السؤال  

 . 9-8: 12ض طلب دانيال بأأن يعرف املزيد عن نتاجئ هذه الأحداث لشعبه يف دانيال فه ب. رُ 



جاابت الاختبار اذلايت لدلرس الثاين عرش 414الصفحة   اإ

 

 

 دلانيال بأأن خيمت عىل اللكامت النبوية اليت حيتوهيا سفر الرؤاي. ، حيث يُقال 10: 22 د. يوجد أأمٌر معاكس يف رؤاي

جابتك اخلاّصة :  17السؤال    اإ

   18السؤال  

 ج. أأرادا معرفة املدة الزمنية اليت س يكون عىل شعب دانيال أأن يعاين فهيا عىل يدي ضد املس يح يف الضيقة املس تقبلية.  

   صواب :  19السؤال  

   صواب :  20السؤال  

 21السؤال  

 يومًا  1260أأ. 

جابتك اخلاّصة :  22السؤال      اإ



جاابت أأس ئةل ادلرس الثاين عرش  اإ

 

 415الصفحة 

 

جاابت    الثاين عرش الاختبار اذلايت لدلرس  اإ

 1السؤال  

، يف حني أأن الثورة املاكبية 40س يكون يف وقت الهناية، حس امب يُشار يف الآية  36: 11أأ. املكل املذكور يف دانيال 

 الهناية".  حصلت قبل "وقت 35: 11املذكورة يف دانيال 

ل أأن املكل ميوت يف أأرض هيوذا، بيامن املصادر التارخيية ختربان بأأن أأنطيوخوس  45: 12ب. يشري دانيال  الرابع مات اإ

 يف بالد فارس يف حماوةٍل فاشةل منه لسلب هيلك وثين. 

ل أأنّه ل بّد أأّن هذا املكل س يحمك يف  4-1: 12د. تشري اللكامت الافتتاحية يف دانيال  وقت ضيق الأمة العظمي اذلي  اإ

نقاذ والقيامة )ويه نقطة تستبعد بشلٍك أأكيد كون أأنطيوخوس هو املكل امل  قصود(. سيبلغ ذروته يف الإ

 2السؤال  

آابئه" تعبري ُمس تخَدم يف العهد القدبج. التع  هل أ ل الإهل احلقيقيري "اإ س، وقد مت تقيمي  - مي يف الإشارة اإ هل الكتاب املُقدر اإ

آابهئم". العديد م هل أ  ن ملوك العهد القدمي عىل أأساس أأمانهتم أأو عدم أأمانهتم لـ"اإ

 3السؤال  

نّه يرفع نفسه فوق الآلهة   د. قبل هذه اللكامت وبعدها، يُقال يشٌء عن موقفه جتاه الآلهة الأخرى، والآية تنهتيي ابلقول اإ

 لكها. 

 خطأأ :  4السؤال  

 5السؤال  

 .  21-17: 19ورؤاي  14-12أأ. زكراي 

 صواب :  6سؤال  ال 

 7السؤال  

ل القيامة )حيث س ُيقام الأبرار عند اجمليء الثاين(.   شارة اإ  ب. هذه طريقة لالإ

 8السؤال  

  .بأأن يعرف املزيد عن نتاجئ هذه الأحداث لشعبه 9-8: 12ض طلب دانيال يف دانيال فه أأ. رُ 

 صواب :  9السؤال  

   10السؤال  

 يومًا  1260ه. 



جاابت امتحان الوحدة الرابعة 416ة الصفح  اإ

 

 

جاابت امتحان الوحدة    عة الراباإ

 صواب :  1السؤال  

 خطأأ :  2السؤال  

 3السؤال  

حباط رمبا اكن يشعر به بشأأن ما ميّر  فاميد. رؤية الرب يسوع املس يح اجمليد رفعت معنوايت وعزمية دانيال  خيتّص بأأي اإ

ل أأرض هيوذا.    به املسبيون العائدون اإ

 خطأأ :  4السؤال  

 صواب :  5السؤال  

 صواب :  6السؤال  

 صواب :  7السؤال  

 صواب   :8السؤال  

 خطأأ :  9السؤال  

 10السؤال  

 رسات الهيلينية يف أأرض هيوذا.  ج. هيود اكنوا غري أأمناء للرب الإهل، ووافقوا عىل نرش الثقافة والعوائد واملام

 11السؤال  

ل مذحٍب وثين ُأقمي فوق مذحب احملرقة يف ساحة الهيلك.   شارة اإ  ب. هذه اإ

 12السؤال  

 أأ. الثورة املاكبية. 

 13السؤال  

ان بأأن  45: 11يشري دانيال  ج. ل أأن هذا املكل ميوت يف أأرض هيوذا، مع أأن املصادر التارخيية خُتربه أأنطيوخوس الرابع اإ

 فارس يف حماوةٍل فاشةل منه لسلب هيلك وثين.  بالد مات يف

 صواب :  14السؤال  

   15السؤال  

نّه يرفع نفسه عىل لك الآلهة. د. قبل هذه العبارة وبعدها يُقال يشٌء عن موقفه بشأأن الآلهة الأخرى،  والآية تنهتيي ابلقول اإ

 خطأأ :  16السؤال  

 



جاابت امتحان الوحدة الرابعة  اإ

 

 417الصفحة 

 

 17السؤال  

 .  21-17: 19ورؤاي  14-12أأ. زكراي 

 صواب :  18السؤال  

 صواب :  19السؤال  

 20السؤال  

ل القيامة )حيث س ُيقام الأبرار عند اجمليء الثاين(.   شارة اإ  ب. هذه طريقة لالإ

   21السؤال  

 . 9-8: 12بأأن يعرف املزيد عن نتاجئ هذه الأحداث لشعبه يف دانيال  ض طلب دانيالفه ج. رُ 

 ب صوا :  22السؤال  

   23السؤال  

 يوماً  1260أأ. 

 خطأأ :  24السؤال  

 صواب :  25السؤال  

 



دانيالخمطط سفر   

 

 418الصفحة 

 

 خمطط سفر دانيال 
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