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 الدرس السادس عشر 
 ۱۳-۱: ۱۲دانیال 

 رجاء یفوق مستقبل كئیب 
 

 
 مقدمة 

)، وتشھد على  ٤٥-۳٦:  ۱۱ارتباطاً وثیقاً بالقسم السابق (  ۱۲ترتبط اآلیات األربع األولى من اإلصحاح   .۱
 . ۱: ۱۲في بدایة  وفي ذلك الوقت"ھذا عبارة "

الفظائع واألنشطة التي ینفذھا ضّد المسیح الذي  كما توجد استمراریة لكلتا الوحدتین، أي في ما یتعلق ب .۲
غیر أن التوكید في القسم النھائي في اإلصحاح الحادي عشر یختلف قلیالً    ۳٦: ۱۱ظھر في المسرح في 

 عن ذاك الموجود في بدایة اإلصحاح الثاني عشر: 
 
 
 

 ٤٥-٤۰:  ۱۱دانیال  
 "ففي وقت النھایة"   -٤۰اآلیة  

التي   العسكریة  للصراعات  العام  المخطط 
 یقوم بھا ضد المسیح 

یُقضى   سارة:  أخبار  العظمى  الضیقة  في 
 على ضد المسیح! 

 

 ٤-۱:  ۱۲دانیال  
 "وفي ذلك الوقت"   -۱اآلیة  

التي   لالضطھادات  القاسیة  الحقیقة 
الضیقة   أثناء  إسرائیل  على  ستقع 
الیھود   قیامة  سارة:  أخبار  العظمى 

 األمناء!
 

 
 
 ۱۲الفكرة الرئیسیة في اإلصحاح   .۳

ضّد   حكم  تحت  العظمى  الضیقة  بفترة  یمّروا  أن  بد  ال  الذین  للیھود  سیحدث  ما  اإلصحاح  ھذا  یكشف 
 المسیح في "آخر الزمان" وما یمكن أن یتوقعھ دانیال شخصیاً.

 
 
 
 

 ) ٤-۱: ۱۲تضمینات للبقیة الیھودیة التي ستكون على قید الحیاة في أیام ضّد المسیح ( أ. 
 ) ۱ائیل (إعالن "زمان ضیق" إسر  .۱
 موضوع استمرار االضطھاد في سفر دانیال   أ. 
 )  ۳مثال شدرخ ومیشخ وعبدنغو لرفضھم السجود لتمثال نبوخذنّصر الذھبي (دانیال  .۱
 ) ٦مثال دانیال لرفضھ التوقف عن الصلوات إللھ السماء (دانیال  .۲
القدیسین ویتغلب   (وھو رمز لضد المسیح) حرباً على  ۷سیشن "القرن الصغیر" في دانیال   .۳

 ) مدة ثالث سنوات ونصف. ۲٥: ۷)، "ویُبلى قّدیسي العلي" (۲۱: ۷علیھم (
(وھو رمز ألنتیخوس الذي یشكل مثاالً لضد المسیح)   ۸یبطل "القرن الصغیر" في دانیال   .٤

ویبید العظماء وشعب "  -۲٤:  ۸الذبیحة المنتظمة ویدوس "الجند" (إسرائیل) انظر دانیال  
 " القّدیسین 

یغتاظ على العھد  إن أنتیخوس (وھو نموذج لضد المسیح) سوف "  ۳۰:  ۱۱یقال في دانیال   .٥
 (یتخذ إجراءات)."  المقّدس ویعمل 

 توقّعات العھد القدیم لفترة الضیقة العظمى ب.
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 ).۳۱-۲٥: ٤الرد من "الضیق" المتوقع في "األیام األخیرة" (تثنیة  .۱
، یشّكل ضیق األیام األخیرة جزءاً من خطة ۳۰-۲۸مالحظة: في ضوء ھذه الفقرة وتثنیة  

هللا لتأدیب شعبھ الذین عصوا عھده.  غیر أن هللا لن یسمح، بسبب العھد اإلبراھیمي، بأن 
 یبادوا لكنھ سیخلّصھم. 

إرمیا   .۲ (۱۱-۱:  ۳۰حسب  یعقوب  ضیق"  "وقت  فإن   ،     –   التعبیر نفس  وھو 
دانیال   في  األمم") عن ) سیسفر عن ر۱:  ۱۲المستخدم  ("أزمنة  أممیة  سیاسیة  ھیمنة  فع 

 ).۹-۷إسرائیل لكي یستطیعوا أن یخدموا المسیّا یسوع (الحظ 
باسم  .۳ الباقین سیدعون  أن  الرغم من  العظمى، على  الضیقة  الیھودیة في  البقیة  ثلثا  سیھلك 

 ).۹-۷: ۱۳الرب للخالص (زكریا 
ونصف من "األسبوع" السبعین) ستبدأ    تنبأ یسوع بأن الضیقة العظمى (آخر ثالث سنوات  .٤

 ).۲۲-۱٥: ۲٤بوضع "رجسة الخراب" في الھیكل (متّى 
 
 
 

 استنتاج   ت.
وقتاً ینفّذ فیھ ضد المسیح أشنع الفظائع التي عرفھا اإلنسان.  ستدوم ھذه    الضیقة العظمىستكون  

الرغم  الضیقة مدة ثالث سنوات ونصف.  وستكون موجھة على نحو خاص ضد إسرائیل، على  
من أن ھذا یشكل في نھایة األمر إجراءاً تأدیبیاً من هللا نفسھ.  وعندما یُقتل معظم الیھود، ستركع 

 إسرائیل أخیراً على ركبتیھا أمام هللا وتنظر إلى یسوع المسیح باإلیمان.
 ما الذي یعّجل بحدوث الضیقة العظمى؟ ث.
 سیقوم میخائیل   ۱: ۱۲دانیال  .۱
تقوم حرب روحیة في السماء تسفر عن طرد إبلیس ومالئكتھ من   –)  ۷(  ۱۳-۷:  ۱۲رؤیا   .۲

 ).۱۳السماء.  ثم یقّوي إبلیس ضد المسیح (الوحش في الرؤیا 
 تعزیتان إلسرائیل   ج.
(زكریا   .۱ یبادوا  أن  قبل  شعبھ  هللا  رومیة  ٤-۲:  ۱٤"سینقذ"  انظر   ۲٥؛  ۱۲-۱۱:  ۱۱؛ 

 فصاعداً). 
 یة."سیقیم" هللا األبرار للحیاة األبد  .۲

 
 

 ) ۳-۲: ۱۲توقُّع القیامة ( .۲
بما أن اآلیة السابقة رّكزت على الضیقة العظمى التي سیقتل فیھا عدد كبیر من شعب دانیال، فإن   أ. 

الذین لن یطول بھم العمر لیروا "اإلنقاذ" لدى عودة المسیح یمكن أن یتعّزوا على األقل بقیامتھم  
 في وقت الحق.

 إلى حقیقة قیامة كل من األبرار واألشرار، وال تشیر إلى أن الحدثین  إالّ   ۲:  ۱۲ال تشیر دانیال   ب.
 سیتمان في الوقت نفسھ. 

 قیامة األبرار  .۱
لدانیال     الحالي  قیامة لألبرار بعد ۱۲في السیاق  ، سیكون ھناك 

: ۱۲  یال"وقت الضیق" (أي، الضیقة العظیمة) المذكورة في دان
القیامة؟ على األقل، یمكننا أن نتوقع   . من سیكون ضمن ھذه ۱

رؤیا  (انظر  سیُقامون  الضیقة  أثناء  استشھدوا  الذین  أولئك  أن 
۲۰ :٦-٤.( 

 
أما بالنسبة لألشخاص اآلخرین الذین یمكن إدراجھم، فھذا یعتمد   

؛  ٥۸-٥۰:  ۱٥كو    ۱" (اإلختطاف على وجھة نظر المرء عن "
نظر ۱۸-۱۳:  ٤تسالونیكي    ۱ بوجھة  یلتزمون  الذین  أولئك   .( 
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 -جسد المسیح    -، یعتقدون أن الكنیسة  لضیقةما قبل ا  الختطافا
العھد السبعین وأن قدیسین وشھداء  سیُختطف قبل أسبوع دانیال  

من الضیقة سیُقامون في نھایة الضیقة. إنھم یتخذون   فقط  القدیم 
في اإلشارة  بأن  القائل  إلى    ۲:  ۱۲دانیال    الموقف  فقط  تشیر 

 القیامة بعد الضیقة. 
 
. دراسة متأنیة للعھد الجدید  غیر أن ھذا الرأي مشكوك فیھ كثیراً   

لم یكن ھذا ھو رأي  .  قبل الضیقة  الختطاف اال تدعم وجھة نظر  
بارزاً  الكنیسة ولكن فقط أصبح  ابتداء    الكنیسة في معظم تاریخ 

 ۱٥:  ٤تسالونیكي    ۱. عالوة على ذلك، تخبرنا  ۱۸۳۰من عام  
) "مجيء  في  یكون  االختطاف    ". الرب  )الثاني  مجيءالأن 

التي استخدمھا الرب parousiaمصطلح " الیونانیة  الكلمة  " ھو 
والتي استخدمھا الرسول   ۲۷  :۲٤وع لمجیئھ الثاني في متى  یس

في   الضیقة  بعد  المسیح  "مجيء"  في  أیًضا  نفسھ   ۲بولس 
تیطس  ۸:  ۲  تسالونیكي تعلم  "الرجاء   ۱۳  :۲.  أن  أیًضا 

إلھنا   مجد  "ظھور  عند  یحدث  أن  یجب  للمسیحیین  المبارك" 
یعود  عندما  یحدث  أنھ  أي  یسوع".  المسیح  ومخلصنا،  العظیم 

ی ا ما  وھو  المجد،  في  بوضوح    ۳۱-۳۰:  ۲٤متى    ضعھلمسیح 
 بعد الضیقة. 

 
تحدث في   ۲:  ۱۲دانیال    في الختام، قیامة األبرار المذكورة في  

نھایة الضیقة العظیمة وتشمل القدیسین من جمیع األعمار، سواء  
على  المسیح  موت  منذ  عاشوا  الذین  أولئك  أو  القدیم  العھد  من 

قد   جمیعاً  أننا  "الصلیب،  (عب    ُجعلنانكون  معاً  : ۱۱مثالیین" 
۳۹-٤۰.( 

 
 قیامة األشرار  .۲

سیقام كل غیر المؤمنین لیدانوا أمام "العرش األبیض العظیم" ولیحكم علیھم بقضاء األبدیة 
 ). ۱٥-۱۱: ۲۰في الجحیم بعیداً عن محضر هللا (رؤیا 

 
 توضیح في عقیدة القیامة ودینونة المؤمنین   ت.
ا .۱ یُحكم  عندما یتكل المرء على  فإنھ ینجو إلى األبد من أن  أمر خالصھ،  لمسیح وحده في 

 علیھ على الخطیة والعصیان. 
 ۲٤: ٥یوحنا  –وعد یسوع   أ. 

 ۱٤-۱۳: ۲كولوسي -وعد الرسائل بالغفران الكامل ب.

   ۱۰-۸، ۲-۱: ٥رومیة  –سالم مع هللا ندخل في   ت.

عبرانیین    –نا كانت كاملة  الغفران الكلّي واألبدي ممكن ألن ذبیحة المسیح من أجل  ث.
۱۰ :۱۱-۱۲ ،۱٤ ،۱۷-۱۸ . 

الدینونة من شأنھا أن    لنمالحظة:   العظیم".  "العرش األبیض  المؤمنون عند  یدان 
 تقرر مصیرھم األبدي. 

 غیر أنھ توجد دینونة للمؤمنین: دینونة كرسي المسیح!  .۲
 للمؤمنین فقط!  ۱۰-٦: ٥كورنثوس ۲الحقیقة:  أ. 

 الغرض:  ب.
 ۱۲-۱۰: ۱٤رومیة  –كل واحد منّا حساباً عن حیاتھ للرب  أن یعطي .۱
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المكافآت ( .۲ ) ولكي یُمدح كل واحد منّا من  ۱۷-۱۰:  ۳كورنثوس  ۱أن تُقرر 
 ) ٥-۱: ٤كورنثوس ۱المسیح على خدمتھ وأمانتھ لھ (

 
 

 ب) ۳: ۱۲المدیح على ربح نفوس للمسیح ( ث.
 "الذین رّدوا كثیرین إلى البِر"  

الضیقة .۱ ھنالك    أثناء  وللكرازة    ۱٤٤٫۰۰۰العظمى سیكون  للرب  متحّمسین  یھودي  مؤمن 
 فصاعداً).   ۱: ۱٤؛ ٤: ۷(رؤیا 

في كل عصر من العصور، یشّكل ربح نفوس الناس بھدایتھم إلى اإلیمان بیسوع المسیح  .۲
 أحد أعظم األشیاء التي یمكن أن یقوم بھا المرء! 

 
 ) ٤: ۱۲حفظ نبوءة دانیال ( .۳
القول بأن "المعرفة تزداد" على األرجح إلى المعرفة العامة التي من الواضح أنھا تزداد    ال یشیر أ. 

العبریة  "مع كل جیل جدید.  فكلمة "المعرفة التعریف في  بـ أل    معّرفة     وھي تعود على ،
العبار  تتطلع ھذه  تتحدث عن "ھذا الكالم" وھذا "السفر".  وھكذا  التي  ة  الجزء األولي من اآلیة 

 إلى ازدیاد المعرفة النبویة وللدور الفرید سیلعبھ سفر دانیال. 
 ھنالك عامالن یسھمان في زیادة المعرفة النبویة:  ب.
 اكتمال إعالن هللا المكتوب لإلنسان من خالل األسفار المقدس.  .۱
 ازدیاد االھتمام باإلعالن النبوي مع اقتراب "نھایة الزمان".  .۲

ا الخمسین سنة  المائتي ُكتبت في  ُكتب في  مما  أكثر  كتب  النبوءات  لماضیة عن موضوع 
 سیتسارع أثناء الضیقة العظمى!  االھتمام النبويسنة الماضیة مجتمعة.  وال شك أن 

 
 

 )۱۳-٥: ۱۲حیرة دانیال استجابة لإلعالن ( ب.
 ) ۷-٥قلقھ بالنسبة لمدة "الضیقة" ( .۱
 فھم اآلیة السادسة  أ. 

 NASBعالقة بزمن الضیقة: إلى متى؟ ولسوء الحظ فإن ترجمة    ٦للسؤال المطروح في اآلیة  
 تُضعف السؤال. 

۱. NASB  "إلى متى (یستمر األمر) حتى نھایة ھذه العجائب؟" = 
ھبّلیعوط .۲ ھي  "عجائب"  إلى  المترجمة  العبریة  h^PP+l*Aot  )  الكلمة   وتعني  ،(

أو التصدیق.  "أمّ  التخیّل  "إلى   فتعطي ترجمة أفضل:  NIVا  أشیاء عجیبة، أشیاء صعبة 
 بحیث تذھل كل من یسمعھا. ةعیمتى انتھاء ھذه األمور المدھشة؟" إن ھذه األمور فظ

یشیر ھذا التعبیر في ھذا السیاق إلى األمور المذھلة التي أُعلنت عن إسرائیل في الضیقة  .۳
 ب هللا. العظمى المستقبلة عندما یكون لضد المسیح السلطة إلنزال البالیا بشع

 ) ۷الجواب عن السؤال ( ب.
 "، أي ثالث سنوات ونصف. زمان، وأزمنة (وزمانان)، ونصف زمانالزمن: " .۱

دانیال   في  المستخدم  التعبیر  نفس  ھو  "األسبوع"  ۲٥:  ۹وھذا  نصف  مع  ینسجم  وھو   ،
 ) "ِخرباً" ۲۷: ۹حیث یجلب "الرئیس اآلتي" (دانیال   ۲۷: ۹المذكور في دانیال 

 ب). ۷" (تفریق أیدي الشعب المقدس رئیسیة من وراء ھذه الفترة الزمنیة: " الفكرة ال .۲
حیث یلفت االنتباه إلى "بني شعبك".  ومن ھنا   ۱:  ۱۲یجب تفسیر ھذا في ضوء دانیال  

الضیقة  أن  من  الرغم  وعلى  الیھود.   أي  إسرائیل،  أمة  ھو  "ھنا  المقدس  "الشعب  فإن 
(حتى كلھ  العالم  على  هللا  دینونة  على   ستجلب  منصباً  سیكون  فإنھ  بالمسیح)،  المؤمنین 

 إسرائیل على نحو خاص. 
 األخبار السیئة:  .۳
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 : ستدوس شعوب العالم أورشلیم مدة ثالث سنوات ونصف. ۲-۱: ۱۱التالزم مع رؤیا 
 أخبار سارة:  .٤

مستعّدین   إن األمر  نھایة  في  سیجعلھم  وبعثرة  تفریق  من  الیھودي  للشعب  سیحدث  ما 
 ).۳۹-۳۷: ۲۳المسیح بصفتھ مسیّاھم (انظر متّى  للترحیب بیسوع

 
 )۱۲-۸: ۱۲اھتمام دانیال بحصیلة ھذه األمور ( .۲
لن یفھم غیر المؤمنین من الیھود ما یقوم بھ هللا من تنقیة وتطھیر إلسرائیل (الشریرة).  أما الیھود   أ. 

 المسیّا) فسیفھمون. الفاھمون ذوو البصیرة، "الیھود المكّملون" (الذین یؤمنون بأن یسوع ھو
 ) ۱۲-۱۱أھداف أخرى الحقة للضیقة العظمى ( ب.
 وتسعون یوماً    ناأللف ومائتا .۱

ھذه فترة زمنیة تقاس من وضع "رجس الخراب" وإیقاف تقدیم ذبائح الھیكل في وسط فترة  
وسیكون النصف الثاني من "األسبوع" النھائي مدة ثالث سنوات   ۱السنوات السبع األخیرة.

 ۱۲۹۰، وفي ذلك الوقت سیعود المسیح في مجد.  وھكذا یبدو أن ألـ  ۱۲٦۰أو    ونصف 
تمتد   ألـ    ۳۰یوماً  نھایة  في  سیعود  المسیح  أن  من  الرغم  فعلى  المسیح.   عودة  بعد  یوماً 

ستكون   ۱۲٦۰ وتنقیتھا  إسرائیل  تطھیر  عملیة  فإن  المسیح)،  ضد  لفظائع  حّداً  (ویضع 
 ۲مستمّرة.

 ). ٤۳-۳٦؛ ۳۰-۲٤: ۱۳الحالي موضَّح في "مثل الزوان" (متى  توقّع نھایة العصر  أ. 
 )٤٦-۳۱:  ۲٥دینونة على األمم (متى  ب.
 )۳۸-۳٤: ۲۰دینونة على إسرائیل (حزقیال   ت.

 ال یدخل ملكوت المسیّا إال المؤمنون! القصد: 
ً   ۱۳۳٥ألـ  .۲  یوما

ھنالك   ھذه    ٤٥سیكون  وستشھد  السابقة،  یوماً  الثالثین  بعد  آخر  الخمسة یوماً  األیام 
لكن  البركة،  ھذه  طبیعة  إلى  تلمیح  أي  النص  لنا  یقّدم  وال  جداً!  بركة خاصة  واألربعون 

 یمكن أن تخصص ھذه األیام اإلضافیة للقیام بتحضیرات ضروریة معینة للملكوت األلفي. 
التاریخ  في   حكم  أروع  یحكمھ  مجتمع  أروع  في  مواطنین  یصبحوا  أن  وشك  على  فھم 

 البشري! 
 

 ) ۱۳: ۱۲عد خاص لدانیال (و .۳
 "  وتقوم " -)۱۳: ۱۲وعد بالقیامة ( أ. 

 "  قُرعتكوعد بمیراث " ب.
یوم في  دانیال  مكافأة حسنة على حیاتھ   ◌ٍ سیكون  وسیكافأ  اإلنسان،"  "ابن  ملكوت  من  ما جزءاً 

 ).۱۲: ۲تیموثاس ۲التي قضاھا في خدمة أمینة للرب (انظر 
 
   
 
  

 تأّمالت في حیاة دانیال  .۱
رى عبر سفر دانیال ما ھو أكثر من مجرد معرفة نبویة تعلّن لنا.  فقد رأینا رجالً عاش قریباً جداً من  ن

ق م مع المسبیین  ٦۰٥الرب الذي أعلن ھذه األشیاء لھ.  عندما خرج دانیال الشاب من أورشلیم في عام  

 
 .۲۷:  ۹المالحظات حول دانیال في ما یتعلق بـ "رجسة الخراب"، انظر  ۱
یوماً قبل ثالثین یوماً من منتصف السبعین ۱۲۹۰یذكر بنتیكوست تفسیراً آخراً محتمالً: "یوجد احتمال آخر وھو أن تبدأ فترة ألـ    ۲

اً، یذاع إعالن  یوم  ۱۲۹۰) فقبل أن تبدأ ألـ  ۱٥:  ۲٤"أسبوعاً" من السنوات عندما یقیم رئیس العالم "الرجس الذي یسبب الخراب" (متى  
 .(Daniel,” Bible Knowledge Commentary, OT, 1374“)(عن الرجس) قبل ثالثین یوماً من إقامتھ" 

 س لحیاتنادر



   ۱۳-۱:  ۱۲الدرس السادس عشر: دانیال   سفر دانیال  د. ج. بول تانر 
 

 
 
 
   

 6 ، ۱٦             ۲۰۲۱،  ٤حزیران 

ضع حیاتھ بین یدي إلھ الكتاب  اآلخرین، لم یكن ممكناً أن یستوعب ما یمكن أن تؤول إلیھ حیاتھ.  لكنھ و
 المقدس، فجعل منھ هللا نصیراً راسخاً لإلیمان! 

أصبح دانیال، تحت سیادة الرب، مسؤوالً متنفذاً في بالط بابل، مسؤوالً كشف لھ هللا أسراراً وأحالماً،  
اش حیاة  وأعطاه بعضاً من أروع التفاصیل النبویة المسجلة على اإلطالق.  غیر أنھ، كغیره من البشر، ع

واحدة كان البد أن تنتھي في آخر المطاف.  نجا من جب األسود، لكّن جسده سیذھب إلى القبر؛ وال بدَّ  
لشیبتھ وجلده المتجعّد من أن یعرف الفساد  لكن حیاة دانیال لم تنتِھ.  فھو اآلن حي، وسیشارك في قیامة 

  من الملكوت األلفي. قّدیسي العھد القدیم عندما یعود یسوع، لكي یكون أیضاً جزءاً 
 

 استجابتنا الشخصیة لحیاة دانیال وخدمتھ .۲
یقاطع هللا   فقد  الطریقة فإن لھ خطة شخصیة لك ولي أیضاً.   لدانیال.  وبنفس  كانت � خطة شخصیة 
ال   الذي  المرء  نشفق على  أن  أعظم.  یجب  دعوة  أنظارنا على  یرّكز  لكي  الدنیویة  وأھدافنا  طموحاتنا 

ة حیاتھ إال غبار الطموحات الزمنیة المؤقتة! فاآلن ھو وقت تقریر ما یجب أن نضعھ في یحقق في نھای
یسوع   لربنا  األبدي  الملكوت  نحو  مسیرتھ  نحقق  لكي  نفعل  أن  یریدنا  عّما  ونسألھ  هللا  أمام  اعتبارنا 

ا على أن یكون المسیح.  لم یعطنا هللا سفر دانیال لمجرد دغدغة خیالنا النبوي، وإنما لتشجیع كل واحد منّ 
"دانیال" في ھذا الجیل.  فھل حیاتك منسجمة مع إرادة هللا وتحقیق المأموریة العظمى، أم أنك تحتاج إلى  
تصحیح مسار حیاتك اآلن بینما ال یزال فیك نفَس الحیاة؟ لیت هللا یعطیك نعمة لتفعل ما ھو ُمرٍض في 

 عینیھ. 
   
  
 


