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  دانيال وأصحابه في بابل

١ 

وَأوقَع اُهللا ٢. في السنَة الثَّاِلثَة من حكْمِ يوياقيم ملك يهوذَا، جاء نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل ِإلَى الْقُدسِ وحاصرها١
ب ةيآن ضعبوذَا وهي كلم يماقويي هدي يافاِهللا، فََأخَذَه تي  دبعم انَةزي خا فهعضوابَِل، وي بف ِإلَهِه دبعِإلَى م هعم

٣. ِإلَهِه ،اءراُألمو كلالْم ةرُأس ناِئيَل، مري ِإسنب نم رضحي َأن َأشْفَنَاز نَاِئهُأم كَبِير كلالْم رَأم ان٤ًثُما بِال شُب
عيبٍ، منْظَرهم حسن، ماهرِين في كُلِّ فُروعِ الْمعرِفَة، متَبحرِين في الْعلْمِ، قَادرِين َأن يفْهموا ويتَعلَّموا، 

كلرِ الْمي قَصِل فمِللْع ينلَؤهمثَقَا. وو ينيابِللُغَةَ الْب موهلِّمعي ِلكَيمامِ ٥. فَتَهالطَّع نةً ميموةً ييكَم كلالْم ملَه نيعو
هتاِئدم نرِ مالْخَمو .كلالْم ةمدي خف لُونمعا يهدعب ،يننثَالثَ س هِميملبِتَع رَأموذَا ٦. وهي ينب نم منَهيب كَانو

فَسمى دانياَل بلْطَشَاصر، وحنَنْيا : وَأطْلَقَ علَيهِم كَبِير اُألمنَاء َأسماء جديدة٧ً.  وميشَاِئيُل وعزريادانياُل وحنَنْيا
  .شَدرخَ، وميشَاِئيَل ميشَخَ، وعزريا عبدنْغُو

وكَان ٩. عامِ الْملك وخَمرِه، وطَلَب من كَبِيرِ اُألمنَاء َأن يعفيه من ذَِلكَأما دانياُل فَصمم َأن ال ينَجس نَفْسه بِط٨َ
يدي َأنَا خَاِئفٌ من س: "ولَكنَّه قَاَل ِلدانياَل١٠. اُهللا قَد جعَل كَبِير اُألمنَاء يرى َأن دانياَل يستَحقُّ الْخَير والْمعروفَ

كلي . الْمْأسر قْطَعي ،انِ اآلخَرِينالشُّب الِئكُممز نفَ معَأض كُموهجَأى ور فَِإن ،كُمابشَرو كُمامطَع نيع وفَه
بِكُمباَل ١١." بِسيانلَى دع نَاءاُألم كَبِير لَّاهي والَّذ شْرِفاُل ِللْميانافَقَاَل ديرزعيشَاِئيَل وما ونَنْيحا "١٢: ونَا يبرج

 ،بِلنَشْر اءمقُولًا ِلنَْأكَُل ونَا فَقَطْ بطامٍ، َأعةَ َأيشْري عدي١٣س نم ْأكُلُوني ينانِ الَّذالشُّب نْظَرمنَا ونْظَرم قَارِن ثُم
لْنَا كَمامعو ،كلامِ الْمىطَعام١٤ٍ." ا تَرةَ َأيشْرع مهبرجذَا، ولَى هافَقَ عفَو.  

١٥كلامِ الْمطَع نم ْأكُلُونكَانُوا ي ينانِ الَّذكُلِّ الشُّب نةً ميافعةً وحص نسوا َأحرامٍ، ظَهَأي ةشْرع دعبو .
١٦هامُل طَعدتَبسشْرِفُ يالْم ارقُوِلفَصبِالْب الْخَّاص مهابشَرو م.  
وكَان دانياُل يفْهم كُلَّ َأنْواعِ . وَأعطَى اُهللا هُؤالء الشُّبان اَألربعةَ معرِفَةً وفَهما في كُلِّ َأنْواعِ الثَّقَافَة والتَّعليم١٧ِ

. تُ الَّذي حدده الْملك ِليْأتُوا ِإلَيه، قَدمهم كَبِير اُألمنَاء ِإلَى نَبوخَذْنَصرولَما حان الْوق١٨ْ. الرَؤى واَألحالمِ
١٩وهمخْدِلي مها، فَاخْتَاريرزعيشَاِئيَل وما ونَنْيحاَل ويانا كَددَأح جِدي لَمو ،مهعم كلثَ الْمدتَحي كُل٢٠ِّ. وفو 

 هلَكَتمي مف ينالَّذ اةوالْحو ةرحقَ كُلِّ السفَو افعةَ َأضشْرا عمفَهةً وكْموا حرَأظْه ،كلالْم نْهع مَألَهوعٍ سضوم
  .وبقي دانياُل هناك ِإلَى السنَة اُألولَى ِلكُورشَ الْملك٢١. كُلِّها



 حلم نبوخذنصر

٢ 

١مالنَّو نْهع احرو جعا، فَانْزالمَأح لَمح ،هكْمح نم ةيالثَّان نَةي السف ،روخَذْنَصنَب كل٢. الْم اءعدتبِاس كلالْم رفََأم
. فَحضروا ومثَلُوا َأمام الْملك. بِروه بَِأحالمهالسحرة والْحواة والَّذين يمارِسون الْعلْم بِالْغَيبِ والْمنَجمين ِليخْ

٣كلالْم مفَقَاَل لَه" :نَاهعرِفَ مَأع َأن ُأرِيدي، ونجعا َأزلْمتُ حلَم٤." حةياماَألر بِاللُّغَة كلِللْم ونمنَجفَقَاَل الْم :
"كلا الْميحِلي !نَا يَأخْبِرلَك هرلْمِ فَنُفَسنَا بِالْحدي٥." ا سكلالْم مقَاَل لَه" :اِئيارِي النِّهقَر وذَا هه : ي َأنْتُمونَأخْبِر

 وهرفَسلْمِ وبِالْحِإر قُكُمزِإلَّا ُأمابَِلِلي، وزم كُماريُل دعَأجا و٦. بي بِالْحونتُمرَأخْب ا فَِإنايده يكُمطُأع ،وهتُمرفَسلْمِ و
  ."ِإذَن َأخْبِروني بِالْحلْمِ وفَسروه ِلي. ومكَافَآت وُأكْرِمكُم جِدا

َأنَا متََأكِّد َأنَّكُم تُحاوِلُون كَسب : "لكَأجابهم الْم٨." َأخْبِرنَا يا سيدنَا الْملك بِالْحلْمِ فَنُفَسره لَك: "فَقَالُوا لَه مرةً ثَانية٧ً
اِئيهارِي نقَر َأن تُمَأير َألنَّكُم ،قْت٩. الْوداحو كُمقَابلْمِ، فَعي بِالْحونال تُخْبِر كُنْتُم تَقُولُوا ِلي . ِإن َأن اتَّفَقْتُم َأنْتُم

ا، لَعدفَاسا وبا كَاذكَالمرتَغَيفَ يقوِلي. لَّ الْم وهرتُفَس َأن ونرتَقْد َأنَّكُم لَملْمِ، فََأعي بِالْحونَأخْبِر فَقَاَل ١٠." ِإذَن
كلِللْم ونمنَجالْم" :كلالْم هطْلُبا يَل ممعي َأن رقْدضِ يلَى اَألرع انِإنْس دوجال ي !دحي لَما ويمظكًا علم ا َأندثْ َأب

ينمنَجَأوِ الْم اةوَأوِ الْح ةرحالس نرِ مذَا اَألمثَْل هم ا طَلَبقَوِيال ١١. وا، وجِد بعص كلاللَةَ الْما جي ها تَطْلُبفَم
  ."يسكُنُون مع الْبشَرِيقْدر َأحد َأن يكْشفَه لَك ِإلَّا اآلِلهة، وهم ال 

وجاء من . فَصدر قَرار بِقَتْلهِم١٣. فَغَضب الْملك واغْتَاظَ جِدا من هذَا الْكَالمِ، وَأمر بِِإبادة كُلِّ حكَماء بابَِل١٢
مقْتُلُوهِلي ابِهحَأصاَل ويانلَى دع قْبِض١٤. يبا ذَهاُل فَلَمياند هابَِل، كَلَّمب اءكَمقْتَُل حِلي كلسِ الْمرح وخُ قَاِئديَأر 

وهنَا، ١٦. فَشَرح َأريوخُ ِلدانياَل ما حدثَ" ِلماذَا َأصدر الْملك هذَا الْقَرار الْعنيفَ؟: "وقَاَل لَه١٥بِحكْمة وَأدبٍ 
  .لَى الْملك وطَلَب منْه َأن يمهِلَه بعض الْوقْت، ِلكَي يفَسر لَه الْحلْمراح دانياُل ِإ

وَأوصاهم َأن يطْلُبوا من ١٨. ثُم رجع دانياُل ِإلَى دارِه، وَأبلَغَ حنَنْيا وميشَاِئيَل وعزريا َأصحابه بِما حدث١٧َ
الس بابَِلرب اءكَمي حاقب عكُوا ملهال ي ِلكَي ،رذَا السه مفَ لَهكْشيو مهمحري َأن اءفَ ١٩. مِل، كُشي اللَّيفو

 اءمالس بر كارا، فَبْؤيي راَل فيانِلد رقَاَل٢٠السِإلَى : "وِل واَألز ناِهللا م ماس كارةَ تَبكْمالْح هنْدع َألن ،داَألب
. يعطي الْحكَماء حكْمةً والْفُهماء معرِفَةً. يعزُِل ملُوكًا وينَصب ملُوكًا. وهو يغَير اَألوقَاتَ واَألزمنَة٢١َ. والْقُدرةَ

٢٢ينَةَ، وفالديقَةَ ومالْع اررفُ اَألسكْشي وي الظَّالمِهف يا خَفرِفُ معي .النُّور هنْد٢٣. ع با ري كحبُأسو كدمَأح
  !"َأنْتَ عرفْتَنَا حلْم الْملك. َأنْتَ عرفْتَني ما طَلَبنَاه منْك. آباِئي، َأنْتَ َأعطَيتَني حكْمةً وقُوةً
  دانيال يكشف الحلم ويفسره

٢٤راحوقَاَل لَهابَِل، وب اءكَمقْتَُل حِلي كلالْم نَهيي عوخَ الَّذياُل ِإلَى َأرياني ِإلَى : " دابَِل، خُذْنب اءكَمال تَقْتُْل ح
لْمالْح رَأنَا ُأفَسو ،كلقَاَل٢٥." الْمو ةعربِس كلاَل ِإلَى الْميانوخُ ديفََأخَذَ َأر :" نم ينى الَّذراَألس نلًا مجتُ ردجو



هْل تَقْدر َأن تُخْبِرني : "فَسَأَل الْملك دانياَل، الَّذي اسمه بلْطَشَاصر٢٦." يهوذَا يقْدر َأن يخْبِر الْملك بِتَفْسيرِ الْحلْمِ
السر الَّذي طَلَبتَه يا جاللَةَ الْملك، ال يقْدر الْحكَماء وال الْحواةُ : "َأجابه دانياُل٢٧" بِالْحلْمِ الَّذي رَأيتُه وتُفَسره؟

لَك فُوهكْشي بِ َأنبِالْغَي لْمالْع ونارِسمي نال مةُ ورحال السفُ اَأل٢٨. وكْشي اءمي السف ِإلَه دوجي نلَك قَدو ،اررس
قْبِلَةامِ الْمي اَأليثُ فدحيا سم روخَذْنَصنَب كلِللْم رَأظْه . ذَهه ،كاشري فف داقَأنْتَ رو تَهَأيي رالَّذ لْمالْح وذَا هفَه

تَّجه فكْرك ِإلَى الْمستَقْبِل، وكَاشفُ اَألسرارِ َأظْهر لَك َأيها الْملك، حين كُنْتَ راقدا في فراشك، ا٢٩: هي الرْؤيا
وقَد كُشفَ هذَا السر ِلي، ال َألنِّي َأحكَم من باقي الْبشَرِ، بْل ِلكَي تَعرِفَ التَّفْسير َأيها الْملك، ٣٠. ما سيحدثُ

كْرِكبِف ارا دم متَفْهو.  
٣١"يبهر هنْظَرما، وا جِدراهبا، وخْمضا وثَالًا كَبِيرمت كامتَ َأمَأيتَ فَرَأنْتَ نَظَر ،كلا الْمهذَا ٣٢. َأيه ْأسر

وساقَاه من حديد، وقَدماه ٣٣، التِّمثَاِل من ذَهبٍ نَقي، وصدره وذراعاه من فضة، وبطْنُه وفَخْذَاه من نُحاسٍ
فخَزو يددح نيطٌ م٣٤. خَل برضانٍ، وِإنْس دي هسا تَلْمرِ مغَي نِل مبالْج نم رجح نْقَطَعا ،ا َأنْتَ تَنْظُرنَميبو

فَس فخَزو يددح ننِ ماللَّتَي هيملَى قَدثَاَل عاالتِّممقَه٣٥. ح بالذَّهةُ وضالْفو اسالنُّحفُ والْخَزو يددالْح طَّمفَتَح
ا َأثَرقَ لَهبي تَّى لَمح يحا الرتْهذَرو ،فيي الصرِ فدينِ الْببتْ كَتارصا، وعثَاَل، . مالتِّم بري ضالَّذ رجا الْحَأم

  .هذَا هو الْحلْم، واآلن نُفَسره ِللْملك٣٦.  كَبِيرا ومَأل اَألرض كُلَّهافَصار جبلًا
وَأعطَاك الْبشَر ٣٨. َأنْتَ يا جاللَةَ الْملك َأعظَم الْملُوك، َألن رب السماء َأعطَاك مملَكَةً وقُوةً وقُدرةً وجاللًا٣٧

وتَقُوم بعدك ٣٩. فََأنْتَ هذَا الرْأس الَّذي من ذَهبٍ. انُوا، والْوحوشَ وطُيور السماء، وسلَّطَك علَيها كُلِّهاحيثُ كَ
كلَكَتمم نى َأقَلُّ شَْأنًا ملَكَةٌ ُأخْرمضِ. ملَى كُلِّ اَألرع ودلَكَةٌ ثَاِلثَةٌ تَسما مهدعباسٍونُح نا منَّهلَكا ٤٠. ، ويرَأخو

ءكُلَّ شَي ركَسيو طِّمحي يددالْح َألن ،يددةٌ كَالْحةٌ قَوِيابِعلَكَةٌ رملَكَةُ . ممالْم هذه كَذَِلك ،طِّمحي يالَّذ يددفَكَالْح
اِلكمالْم لْككُلَّ ت طِّمتُحقُ وح٤١. تَسو هذفَه ،يددحو فخَز نيطٌ مخَل يه ابِعاَألصنِ ويمالْقَد تَ َأنَأيَأنْتَ ر

وكَما َأن َأصابِع ٤٢. ومع ذَِلك فيها قُوةُ الْحديد، كَما رَأيتَ الْحديد مخْلُوطًا بِالْخَزف. الْمملَكَةُ تَكُون منْقَسمةً
رِالْقَدالْكَس رِيعا سهضعبا وا قَوِيهضعب كُونلَكَةُ يمالْم هذه كَذَِلك ،فخَز نا مهضعبو يددح نا مهضعنِ بيم .
ها ال تَتَّحد معا، كَما ال يتَّحد وكَما رَأيتَ الْحديد مخْلُوطًا بِالْخَزف، فَِإن شُعوب هذه الْمملَكَة تَكُون خَليطًا لَكن٤٣َّ

فالْخَز عم يددالْح.  
٤٤ تُبِيدو طِّمْل تُحب ،آخَر با شَعهلَيِلي عتَوسال يا ودقُطُ َأبلَكَةً ال تَسمم اءمالس بر يمقي لُوكالْم ُؤالءامِ هي َأيفو

اِلكمالْم لْككُلَّ تدقَى ِإلَى اَألبفَتَب يا ها ٤٥. ، َأمرِ مغَي نِل مبالْج نم نْقَطَعي ارِ الَّذجا الْحْؤينَى رعم وذَا هفَه
بالذَّهةَ وضالْففَ والْخَزو اسالنُّحو يددقَ الْححانٍ، فَسِإنْس دي هسر ِل. تَلْمَأظْه يمظي اُهللا الْعثُ فدحيا سم كللم

  ."الْحلْم صحيح وتَفْسيره صادقٌ. الْمستَقْبِل
وقَاَل ٤٧. عنْد ذَِلك رمى نَبوخَذْنَصر نَفْسه علَى اَألرضِ وسجد ِلدانياَل، وَأمر َأن يقَدموا لَه قُربانًا وبخُورا٤٦

حقا ِإن ِإلَهكُم هو ِإلَه اآلِلهة، ورب الْملُوك، وكَاشفُ اَألسرارِ، َألنَّك قَدرتَ َأن تَكْشفَ هذَا : "الْملك ِلدانياَل
رابَِل ٤٨." السب ةلَى وِاليا عماكح نَهيعةً، ويرا كَثايده طَاهَأعاَل، ويدان كلالْم ظَّمع كُلِّ ثُم ِئيسر لَهعجا، وكُلِّه



َأما دانياُل . وطَلَب دانياُل من الْملك، فَولَّى شَدرخَ وميشَخَ وعبدنْغُو علَى شَُؤونِ وِالية بابَِل٤٩. حكَماء بابَِل
كلرِ الْمي قَصف فََأقَام.  

  
 تمثال الذهب وأتون النار

٣ 

١وخَذْنَصي نَبف هبنَصتَارٍ، وَأم ثَالثَة الَيوح هضرعا وتْرم ينثَالث الَيوح بٍ، طُولُهذَه نثَالًا ممت نَعص لَكالَم ر
شِ والْمستَشَارِين وُأمنَاء ثُم استَدعى وكَالء الْملك وكبار رِجاِل الدولَة وقَادةَ الْجي٢. سهِل دورا في وِالية بابَِل

هبي نَصثَاِل الَّذينِ التِّمشْأتُوا ِلتَدِلي ،اتكَّامِ الْوِاليكُلَّ حو ينفْتالْمو اءالْفُقَهاِئنِ و٣. الْخَزُؤالءكُلُّ ه اءفَج : كَالءو
 والْمستَشَارون وُأمنَاء الْخَزاِئنِ والْفُقَهاء والْمفْتُون وكُلُّ حكَّامِ الْوِاليات، الْملك وكبار رِجاِل الدولَة وقَادةُ الْجيشِ

من َأيها النَّاس : "وهتَفَ الْمنَادي بِصوت عاٍل٤. ِلتَدشينِ التِّمثَاِل الَّذي نَصبه نَبوخَذْنَصر ووقَفُوا َأمام التِّمثَاِل
 ،رَأم لَكُم ردص قَد ،اللُّغَاتمِ واُألموبِ والشُّع فخْتَل٥م ةيثَارالنَّايِ والْقو وقتَ الْبووا صعمتَس َأن درجبِم َأنَّه

سجدوا ِلتمثَاِل الذَّهبِ الَّذي نَصبه الْملك والربابة والْعود والْمزمارِ وكُلِّ َأنْواعِ الْموسيقَى، يجِب َأن تَركَعوا وتَ
روخَذْنَص٦. نَبلَةشْتَعَأتُونِ نَارٍ م طسي والًا فى حمري ،دجسيو كَعرال ي نمتَ ٧. وووا صعمس َأن درجبِم ِلذَِلك

و ةاببالرو ةيثَارالْقالنَّايِ وو وقوبِ الْبالشُّع فخْتَلم نم ينكُلُّ النَّاسِ الَّذ كَعيقَى، روساعِ الْمكُلِّ َأنْوو ودالْع
روخَذْنَصنَب كلالْم هبي نصبِ الَّذمثَاِل الذَّهوا ِلتدجسو ،اللُّغَاتمِ واُألمو.  

٨ كلِإلَى الْم ينمنَجالْم ضعب احر نلَكوودهالْي دى ضشَكْو وا لَهمقَد٩. وروخَذْنَصنَب كلقَالُوا ِللما: "ويحِلي كلالْم !
١٠ودالْعو ةاببالرو ةيثَارالْقالنَّايِ وو وقتَ الْبوص عمسانٍ يكُلَّ ِإنْس ا بَِأنارتَ قَرردَأص ،كلاللَةَ الْما جَأنْتَ ي 

ومن ال يركَع ويسجد، يرمى في ١١. والْمزمارِ وكُلِّ َأنْواعِ الْموسيقَى، يجِب َأن يركَع ويسجد ِلتمثَاِل الذَّهبِ
لَةشْتَعَأتُونِ نَارٍ م طس١٢. ولَى شُُؤونِ وِاليع متَهلَّيو ينالَّذ ودهالْي ضعب دوجيشَخُ يمخُ ورشَد مهابَِل، وب ة

تَهبي نَصبِ الَّذثَاِل الَّذَهمِلت وندجسال يو ،تَكآِله وندبعال يو ،كلا الْمها َأياربتعا لَك لُونمعنْغُو، ال يدبعو".  
فَقَاَل لَهم ١٤. درخَ وميشَخَ وعبدنْغُو، فَحضروا َأمام الْملكفَغَضب نَبوخَذْنَصر واغْتَاظَ وَأمر بِِإحضارِ ش١٣َ

روخَذْنَصي : "نَببِ الَّذثَاِل الذَّهمِلت وندجال تَسي وتآِله وندبال تَع نْغُو َأنَّكُمدبعيشَخُ ومخُ ورا شَدي يححْل صه
. معون صوتَ الْبوق والنَّايِ والْقيثَارة والربابة والْعود والْمزمارِ وكُلِّ َأنْواعِ الْموسيقَىفَاآلن ستَس١٥نَصبتُه؟ 

. ونِ نَارٍ مشْتَعلَةوِإن لَم تَسجدوا، نَرميكُم حالًا في وسط َأتُ. فَِإن ركَعتُم وسجدتُم ِللتِّمثَاِل الَّذي صنَعتُه، حسنًا
يا نَبوخَذْنَصر، نَحن ال : "فَقَاَل شَدرخُ وميشَخُ وعبدنْغُو ِللْملك١٦ومن هو اِإللَه الَّذي يقْدر َأن ينْقذَكُم من يدي؟ 

ده قَادر َأن ينَجينَا من َأتُونِ النَّارِ الْمشْتَعلَة، وَأن ينْقذَنَا اُهللا الَّذي نَعب١٧. نَحتَاج َأن نَرد علَيك في هذَا الْموضوعِ
كلا الْمهَأي كدي نبِ ١٨! مثَاِل الذَّهمِلت دجنَس لَنو ،تَكآِله دبنَع َأنَّنَا لَن كلا الْمهَأي لَمعذْنَا، انْقي لَم تَّى ِإنحي والَّذ

تَهبنَص".  



١٩ههجو رتَغَينْغُو، ودبعيشَخَ ومخَ ورلَى شَدا عجِد روخَذْنَصنَب بةَ . فَغَضعبس ى اَألتُونمحي بَِأن رَأمو
تَادعقَ الْمفَو افعَأ٢٠. َأض ،هشيي جاِل فجى الرَأقْو نم ضعالْب رَأم نْغُو ثُمدبعيشَخَ ومخَ وربِطُوا شَدري ن

لَةشْتَعي َأتُونِ النَّارِ الْمف موهمرياوِيَل ٢١. ورس نم هِملَيا عبِم ،لَةشْتَعَأتُونِ النَّارِ الْم طسي وف مهومرو مطُوهبفَر
يثُ َأن َأمر الْملك كَان مشَددا، واَألتُون حاميا جِدا، قَتََل لَهِيب النَّارِ وح٢٢. وَأقْمصة وعماِئم ومالبِس ُأخْرى

شَدرخُ وميشَخُ وعبدنْغُو : وسقَطَ هُؤالء الرجاُل الثَّالثَة٢٣ُ. الرجاَل الَّذين رفَعوا شَدرخَ وميشَخَ وعبدنْغُو
نَحن رمينَا : "فَهب الْملك نَبوخَذْنَصر منْزعجا وقَاَل ِلمستَشَارِيه٢٤.  وسط َأتُونِ النَّارِ الْمشْتَعلَةمربوطين في

ولَكنِّي َأرى : "فَقَاَل٢٥!" صحيح َأيها الْملك: "فَقَالُوا" هْل صحيح َأم ال؟. ثَالثَةَ رِجاٍل مربوطين في وسط النَّارِ
ةاآلِله ناب ابِعِ كََأنَّهالر نْظَرمو ،ررض ا بِهِممالنَّارِ و طسي وف شُّونتَمي لُوِلينحاٍل مةَ رِجعب٢٦!" َأر باقْتَر ثُم

خُ وميشَخُ وعبدنْغُو، يا عبِيد اِهللا الْعلي، اخْرجوا يا شَدر: "نَبوخَذْنَصر من بابِ َأتُونِ النَّارِ الْمشْتَعلَة وهتَفَ
فَاجتَمع حولَهم وكَالء الْملك وكبار رِجاِل الدولَة ٢٧. فَخَرج شَدرخُ وميشَخُ وعبدنْغُو من وسط النَّارِ!" وتَعالَوا

فَلَم تَحتَرِقْ وال شَعرةٌ من رُؤوسهِم، ولَم . ملك، ورَأوا َأن النَّار لَم تَضر َأجسامهموقَادةُ الْجيشِ ومستَشَارو الْ
غُو الَّذي َأرسَل تَبارك ِإلَه شَدرخَ وميشَخَ وعبدنْ: "فَقَاَل نَبوخَذْنَصر٢٨! تَتَغَير ثيابهم، وال حتَّى فيهِم راِئحةُ النَّارِ

مالكَه وَأنْقَذَ عبِيده الَّذين تَوكَّلُوا علَيه وخَالَفُوا َأمر الْملك، وبذَلُوا حياتَهم ِلكي ال يعبدوا َأو يسجدوا ِإللَه غَيرِ 
٢٩. ِإلَهِهِمُأم َأي نم داحو َأي تُ َأنرَأم ِلذَِلكِإر قُهزنْغُو، ُأمدبعيشَخَ ومخَ ورشَد ِإلَه دًئا ضقُوُل شَيي لُغَة َأو ا ةب

  ."َألنَّه ال يوجد ِإلَه آخَر يقْدر َأن ينَجي بِهذه الطَّرِيقَة. وَأجعُل داره مزبلَةً
٣٠مخَ ورشَْأنِ شَد نم كلالْم فَعرابَِلوب ةي وِالينْغُو فدبعيشَخَ و. 

  
 حلم الشجرة

٤ 

١روخَذْنَصنَب كلالْم نالَمِ. مالْع اءيعِ َأنْحمي جف ينودجوالْم ،اللُّغَاتمِ واُألموبِ والشُّع فخْتَلم نِإلَى النَّاسِ م .
كُملَيع الم٢. السكُمُأخْبِر ي َأننرسييلي اُهللا الْععا مهنَعي صاِئبِ الَّتجالْعو اتنِ اآليا٣.  عهظَما َأعم اتُهآي !

  .ملْكُه يدوم ِإلَى اَألبد، وسلْطَانُه يبقَى جِيلًا بعد جِيٍل! وعجاِئبه ما َأقْواها
رَأيتُ حلْما خَوفَني، وَأفْزعتْني اَألفْكَار الَّتي ٥. رِي، َأتَنَعم في قَصرِيَأنَا نَبوخَذْنَصر كُنْتُ مطْمِئنا في دا٤

. فََأمرتُ بِِإحضارِ كُلِّ حكَماء بابَِل َأمامي ِليفَسروا ِلي الْحلْم٦. جاءتْني والرْؤيا الَّتي رَأيتُها وَأنَا في فراشي
٧رضفَح وهرفَسي وا َأنرقْدي فَلَم لْمالْح متُ لَهكَيحبِ، وبِالْغَي لْمالْع ونارِسمي نمو ينمنَجالْماةُ ووالْحةُ ورحالس 

فَحكَيتُ . يه روح اآلِلهة الْقُدوسينوَأخيرا مثََل َأمامي دانياُل، الَّذي اسمه بلْطَشَاصر كَاسمِ ِإلَهِي، والَّذي ف٨. ِلي
لْمالْح ٩. لَهقُلْتُ لَه" : كلَيع بعصال يو ينوسالْقُد ةاآلِله وحر يكف ارِفٌ َأنَأنَا ع ،ةرحالس كَبِير رلْطَشَاصا بي

رِلي. س هرفَس كلفَض ني، فَملْمح وذَا هي ١٠. هامتُ َأمدَأنِّي شَاه يي هاشري فَأنَا فا وتُهَأيي را الَّتْؤيالر



وكَبرت الشَّجرةُ وقَوِيتْ حتَّى بلَغَ علُّوها ِإلَى السماء، وَأمكَن رْؤيتُها ١١. شَجرةً في وسط اَألرضِ عاِليةً جِدا
تَحتَها تَستَظلُّ الْوحوشُ، وفي . َأوراقُها جميلَةٌ، وثمارها كَثيرةٌ، وفيها غذَاء ِللْجميع١٢ِ. من آخرِ اَألرضِ

خْلُوقَاتا تَتَغَذَّى كُلُّ الْمنْهمو ،اءمالس ورطُي كُنا تَسهوع١٣. فُري فف داقَأنَا را وْؤيي الرتُ فنَظَر ي، ثُماشر
اءمالس نا نَازِلًا مرالكًا طَاهي مامتُ َأمَأيرقَاَل١٤. واٍل وع توتَفَ بِصهوا : "وركَسةَ، وروا الشَّجقْطَعا

ا، وهتتَح نانَاتُ مويالْح برتَه ا، ِلكَيهارموا ثرثعبا، واقَهروا َأوانْثُرا، وهوعافُرهوعفُر نم ورنِ ١٥. الطُّيلَكو
 ،اءمى الستَلَّ بِنَدبي قِْل، ِلكَيشْبِ الْحطَ عساسِ والنُّحو ديدبِالْح وهدقَيضِ، وي اَألرا فهاقس نا مءزكُوا جاتْر

 ،انَاتويالْح عقِْل مالْح شْبْأكَُل عيق١٦ْوع رتَغَييو عبس هلَيع يضتَّى تَمانٍ، حويقِْل حانٍ ِإلَى عقِْل ِإنْسع نم لُه
ينن١٧. س وه يلالْع َأن اءياَألح لَمعي ِلكَي ،وناِلحالْص هردي َأصالَّذ ارالْقَرالِئكَةُ، والْم تْ بِها قَضم وذَا هه

ملَى مع لْطَانشَْأنًاالس ما َأقَلَّههلَيع يمقيو ،شَاءي نا ِلميهطعالنَّاسِ، ي َأنَا ١٨." اِلك تُهَأيي رالَّذ لْمالْح وذَا هه
وا َأنرقْدي ي لَملَكَتمم اءكَمكُلَّ ح َألن ،رلْطَشَاصا بِلي ي هرفَس اآلنو ،كلالْم روخَذْنَصنَبوهرفَسا َأنْتَ .  يَأم

ينوسالْقُد ةاآلِله وحر يكف َألن ،رفَتَقْد".  
  دانيال يفسر الحلم

١٩هَأفْكَار تْهجعَأزو ،ةاعس ةدِلم رلْطَشَاصب همسي ااُل الَّذياند ريفَتَح .كلفَقَاَل الْم" :ال تَفْز ،رلْطَشَاصا بي ع
يرِهتَفْسلْمِ وبِ الْحببِس ".رلْطَشَاصب هابي : "فََأجف متي هيرتَفْسو ،ونَكهكْري يني الَّذقَّقُ فتَحي لْمتَ الْحي، لَيديا سي

اِئكدا ِإلَى ٢٠! َأعهلُولَغَ عتَّى بتْ حقَوِيتْ ورةً كَبرتَ شَجَأيضِ، َأنْتَ ري كُلِّ اَألرا فتُهْؤير كَنَأمو اءمالس
٢١ ورطُي كُنا تَسهوعي فُرفوشُ، وحالْو يما تُقتَهتَحيعِ، ومِللْج ذَاءا غيهفةٌ، ويرا كَثهارمثيلَةٌ، وما جاقُهرَأوو

اءمالل٢٢َ. السا جَأنْتَ ي يةُ هرالشَّج هذه ،اءملَغَتْ ِإلَى الستَّى بح تُكظَمتْ عادزتَ ويتَقَوتَ ورفََأنْتَ كَب ،كلةَ الْم
اقْطَعوا ': وَأنْتَ يا جاللَةَ الْملك، رَأيتَ مالكًا طَاهرا نَازِلًا من السماء وقَاَل٢٣. وامتَد سلْطَانُك ِإلَى آخرِ اَألرضِ

شِّجرةَ وحطِّموها، ولَكنِ اتْركُوا جزءا من ساقها في اَألرضِ، وقَيدوه بِالْحديد والنُّحاسِ وسطَ عشْبِ الْحقِْل، ال
يننس عبس هلَيع يضتَّى تَموشِ، ححيشَ كَالْوعيو اءمى الستَلَّ بِنَدبِلكَي ي.'  

ستُطْرد من بينِ النَّاسِ، ٢٥: هو التَّفْسير يا جاللَةَ الْملك، وهذَا هو حكْم الْعلي علَيك يا سيدي الْملكوهذَا "٢٤
اءمى الستَلُّ بِنَدتَبرِ، وكَالثَّو شْبتَْأكُُل الْعوشِ، وحالْو عيشُ متَعو .بس كلَيي عضفَتَم َأن لَمتَع ِإلَى َأن ،يننس ع

شَاءي نا ِلميهطعي َأنَّهالنَّاسِ، و اِلكملَى مع لْطَانالس وه يل٢٦. الْع اقس نم ءزج كبِتَر ردي صالَّذ راَألمو
ِلذَِلك يا جاللَةَ الْملك، من ٢٧. م َأن السيادةَ هي ِلرب السماءالشَّجرة، يعني َأن مملَكَتَك ستُرد لَك عنْدما تَعلَ

  ."كُفَّ عنِ الْخَطيَئة والشَّر، واعمِل الصالح وارحمِ الْمساكين، لَعلَّ نَجاحك يدوم: فَضلك اقْبْل نَصيحتي
  الحلم يتحقق

٢٨صذَا حكُلُّ هروخَذْنَصنَب كلرِ ٢٩. َل ِللمطْحِ الْقَصلَى سشَّى عتَمي كلالْم ا، كَانرشَه شَرع لْمِ بِاثْنَيذَا الْحه دعب
، بِقُوتي وقُدرتي وِلجالِلي هذه هي بابُِل الْعظيمةُ الَّتي َأنَا بنَيتُها ِلتَكُون مقَر الْملك: "وقَاَل٣٠. الْملَكي في بابَِل



يا نَبوخَذْنَصر الْملك، هذَا هو حكْمي : "وبينَما هذَا الْكَالم في فَمه، جاء صوتٌ من السماء وقَاَل٣١." ومجدي
لْكالْم نْكاَل عز ،كلَيي٣٢. عتَعنِ النَّاسِ، ويب نم دتُطْررِسكَالثَّو شْبتَْأكُُل الْعوشِ، وحالْو عشُ م . كلَيي عضفَتَم

شَاءي نا ِلميهطعي َأنَّهالنَّاسِ، و اِلكملَى مع لْطَانالس وه يلالْع َأن لَمتَع ِإلَى َأن ،يننس عبس".  
٣٣ةاعالس لْكي تفلَى  وع كْمالْح تَمروخَذْنَصى . نَببِنَد همتَلَّ جِسابرِ، وكَالثَّو شْبَأكََل الْعنِ النَّاسِ، ويب نم فَطُرِد

ر وفي نهاية تلْك السنينِ، َأنَا نَبوخَذْنَص٣٤. السماء، حتَّى طَاَل شَعره كَرِيشِ النُّسورِ، وَأظْفَاره كَمخَاِلبِ الطُّيورِ
سلْطَانُه يبقَى . وباركْتُ الْعلي، وسبحتُه وحمدتُه ، هو الْحي الداِئم. رفَعتُ عينَي ِإلَى السماء، فَرجع ِإلَي عقْلي

 كَال شَيء، وهو يعمُل ما يشَاء بِقُوات كُلُّ شُعوبِ اَألرضِ تُعتَبر٣٥. ِإلَى اَألبد، وملْكُه يدوم جِيلًا بعد جِيٍل
في ذَِلك الْوقْت ٣٦' ماذَا فَعلْتَ؟': ال َأحد يقْدر َأن يمنَع يده عنِ الْعمِل، َأو يقُوُل لَه. السماء وشُعوبِ اَألرضِ

لْكمالِلي وج ِإلَي ادعي، وقْلع ِإلَي عجةً رركًا ملتُ مرصاِئي، وظَمعاِئي ورزي ونطَلَباِئي، وهبي ودجمي و
فَاآلن، َأنَا نَبوخَذْنَصر، ُأسبح وُأعظِّم وُأمجد ملك السماء الَّذي كُلُّ َأعماِله حقٌّ، ٣٧. ُأخْرى، وزادتْ عظَمتي جِدا

ع قُهطُرواءرِيببِالْك لُكسي نلَّ مذي َأن رقَاد وهلَةٌ، واد.  
  

 يد تكتب على الحائط

٥ 

١مهعم رالْخَم شَرِبو ،اِئهظَمع نم داحو ةً َأللْفيمظةً عِليمو نَعص كلالْم رلْشَصُل ٢. بتَنَاوي كلالْم ا كَاننَميبو
مر بِِإحضارِ آنية الذَّهبِ والْفضة الَّتي َأخَذَها نَبوخَذْنَصر َأبوه من بيت اِهللا الَّذي في الْقُدسِ، وذَِلك الْخَمر، َأ

ارِيهوجو اتُهجوزو اُؤهظَمعو كلا الْمبِه بشْرذ٣َ. ِلي ني مةَ الَّتياآلن هذوا هرضفََأح تيب نا مي َأخَذُوهبٍ، الَّته
ارِيهوجو اتُهجوزو اُؤهظَمعو كلا الْمبِه شَرِبسِ، وي الْقُدي فةَ ٤. اِهللا الَّذاآلِله ونحبسيو رالْخَم ونبشْركَانُوا يو

  . وحجرٍالْمصنُوعةَ من ذَهبٍ وفضة ونُحاسٍ وحديد وخَشَبٍ
٥كلرِ الْمقَص اِئطاضِ حيلَى باحِ عبصارِ الْمتْ بِجِوكَتَبانٍ، وِإنْس دي ابِعتْ َأصرَأةً ظَهفَجو . دالْي كلَأى الْمرو

تَكْتُب يه٦. وبتَعارو كلالْم هجو فَرفَاص فَتْ رتَجارو لُهفَاصلَّتْ مانْحوتَاه٧. كْب َأن طَلَبو ةدخَ بِشرصو
َأي واحد يقْرُأ هذه : "وقَاَل الْملك ِلحكَماء بابَِل هُؤالء. يحضروا الْحواةَ والْمنَجمين ومن يمارِسون الْعلْم بِالْغَيبِ

اُألر سلْبا ِلي، يهرفَسيةَ وتَابالْكلَكَةمي الْملِّطَ الثَّاِلثَ فتَسالْم بِحصيو هتقَبَل روبٍ حذَه نلَةً ملْسسو انوج".  
٨كلا ِللموهرفَسي ال َأنةَ، وتَابُأوا الْكقْري وا َأنرقْدي لَم منَّهلَكو ،كلالْم اءكَمكُلُّ ح اء٩. فَجالْم بتَعفَار رلْشَصب كل

اُؤهظَمع بطَراضا، وجِد ههجو فَراصو ،َأكْثَر.  
ال تَنْزعج َأيها الْملك، وال يصفَر ! ِليحيا الْملك: "فَلَما سمعتْ ُأم الْملك هذَا الْكَالم، دخَلَتْ قَاعةَ الْوِليمةَ وقَالَت١٠ْ

كهج١١! وينوسالْقُد ةاآلِله وحر يهلٌّ فجر دوجي كلَكَتمي مف . ةكْمكَح ةكْمحو ذَكَاءمٍ وبِفَه زيتَم امِ َأبِيكي َأيفو
ينوسالْقُد ةالْ. اآلِلهو اةوالْحو ةرحالس كَبِير نَهيع روخَذْنَصنَب كلالْم وكَأببِوبِالْغَي لْمالْع ونارِسمي نمو ينمنَجم .



فَهو يتَميز بِمقْدرة غَيرِ عادية . هذَا الرجُل هو دانياُل الَّذي سماه الْملك بلْطَشَاصر١٢. َأبوك الْملك عمَل هذَا
  ."فَلَيتَك تَستَدعي دانياَل اآلن ِليفَسر لَك الْكتَابةَ. م ويفُك اَأللْغَاز ويحلُّ الْعقَدومعرِفَة وفَهمٍ، ويفَسر اَألحال

١٣كلالْم اماَل َأميانوا درضفََأح .كلالْم َأ: "فَقَاَل لَه مهرضَأح ينى الَّذراَألس ناُل مياند وْل َأنْتَ هه بِالد نبِي م
وَقَد ُأحضر َأمامي ١٥. َأنَا سمعتُ َأن فيك روح اآلِلهة، وَأنَّك تَتَميز بِالْفَهمِ والذَّكَاء والْحكْمة الْفَاِئقَة١٤يهوذَا؟ 

لَكنِّي سمعتُ َأنَّك تَقْدر َأن تُفَسر وَأن تَحلَّ ١٦. لَم يقْدرواالْحكَماء والْحواةُ ِليقْرُأوا هذه الْكتَابةَ ويفَسروها ِلي فَ
قَدالْع . بِحتُصو كتقْبَل روبٍ حذَه نلَةً ملْسسو انوجاُألر سا ِلي، تَلْبهرتُفَسةَ وتَابالْك هذَأ هتَقْر َأن ركُنْتَ تَقْد فَِإن
  ."سلِّطَ الثَّاِلثَ في الْمملَكَةالْمتَ
١٧كلاُل ِللميانرِي: "فَقَاَل دِلغَي اكطَايع طَأعو ،كِلنَفْس اكايدظْ بِهتَفحا !ا لَكهرُأفَسةَ وتَابُأ الْكَأقْرنِّي سلَكو .
وبِسببِ الْعظَمة الَّتي َأعطَاها ١٩. ذْنَصر ملْكًا وعظَمةً وجاللًا وبهاءَأيها الْملك، اُهللا الْعلي َأعطَى َأباك نَبوخ١٨َ

نْهم ونبتَعريو خَافُونَهي اللُّغَاتمِ واُألموبِ والشُّع فخْتَلم نكُلُّ النَّاسِ م كَان ،ي . لَهقتَبسيو شَاءي نقْتُُل مي فَكَان
نمشَاءي نم ضخْفيو شَاءي نم فَعريو ،شَاء٢٠.  ي نْهع نُزِعو هلْكشِ مرع نُأنْزَِل ع ،ربتَجو انَدعو را تَكَبفَلَم

اللُهير٢١ِ. جمح عاشَ معانِ، وويقِْل الْحبِع قْلُهى عاوتَسنِ النَّاسِ، ويب نم طُرِدو شْبَأكََل الْعشِ، وحالْو 
كَالثَّورِ، وابتَلَّ جِسمه بِنَدى السماء، ِإلَى َأن علم َأن اَهللا الْعلي هو السلْطَان علَى مماِلك النَّاسِ، وَأنَّه يقيم علَيها 

شَاءي نَأن٢٢َّ. م عم ،نُهاب رلْشَصا بَأنْتَ يوكقَلْب عاضتَوي ذَا، لَمكُلَّ ه لَمتَع ٢٣. ك ،اءمالس بلَى رتَ عظَّمْل تَعب
ارِيكوجو اتُكجوزو اُؤكظَمعَأنْتَ و ،را الْخَمتَ بِهشَرِبو هتيةَ بيآن وا لَكرضةَ . فََأحنُوعصةَ الْمتَ اآلِلهحبسو

ةضف نممال تَفْهو عمال تَسى وي ال تَررٍ، الَّتجحخَشَبٍ وو يددحاسٍ ونُحبٍ وذَهاةَ، .  ويالَح كنَحي ما اُهللا الَّذَأم
هتُكْرِم فَلَم ،ورِككُلَّ ُأم لَمعي يذَا الْكَال٢٤! والَّذتْ هي كَتَبالَّت دالْي لْكَل تسَأر ِلذَِلك٢٥. مبا كُتم وذَا ههنَا : وم

ينسفَريُل ونَا تَق٢٦. موذَا الْكَالمِ هه يرتَفْسو :اهَأنْهو كلْكم امى اُهللا َأيصنَا، َأحانِ ٢٧. ميزي الْمزِنْتَ فيُل، وتَق
  ."مادي وفَارِسفَرسِ، قُسمتْ مملَكَتُك وُأعطيتْ ِل٢٨. فَوجِدتَ نَاقصا

فََأمر بلْشَصر َأن يلْبِسوا دانياَل اُألرجوان وسلْسلَةً من ذَهبٍ حوَل رقَبته، وينَادوا َأنَّه َأصبح الْمتَسلِّطَ الثَّاِلثَ ٢٩
لَكَةمي الْم٣٠. فلم رلْشَصَل بقُت لَةاللَّي لْكي نَفْسِ تفو ،ينيابِلالْب ٣١ك لَكَةملَى الْمع يادالْم وسارِيلَى دتَواسو

  .وهو ابن اثْنَتَينِ وستِّين سنَةً
  

  دانيال في حفرة األسود

٦ 

١ َأن وسارِيد نستَحسا نيعيلًا١٢٠يكا وهوا كُلَّ شُُؤونربدِلي لَكَةملَى الْم٢.  عو مهدَأح ،اءرزثَالثَةُ و ُؤالءقَ هفَو
ةاربِخَس كلالْم ابصال ي ِلكَي ابسالْح كلالْم كَالءو مي لَهَؤداُل، ييان٣. د اءرزي الْواقلَى باُل عيانقَ دتَفَوو

 ،ةيادع رةً غَيرقْدم هنْدع َألن كَالءالْواوكُلِّه لَكَةملَى الْمع هلِّيوي ي َأنف فَكِّري كَان كلالْم تَّى ِإنفََأخَذَ ٤. ح



ةكُوماِلحِ الْحصِلم هتمدخ ةجِه نم وهتَّهِمي ياَل، ِلكَياني دبٍ فيع نع ثُونحبي كَالءالْوو اءرزجِ. الْوي لَم منَّهوا لَكد
ادال فَسو يهاَل فمينًا، ال ِإهَأم كَان ا، َألنَّهادال فَسا وبيع يهاُل٥. فجالر ُؤالءاَل : "فَقَاَل هياني دا فبيع نَجِد لَن

هينًئا بِشَْأنِ دنَا شَيدجذَا، ِإلَّا ِإذَا وه".  
٦الْوو اءرزالْو ُؤالءه عتَمفَاجقَالُوا لَهو ،كلالْم نْدع كَالء" :وسارِيد كلا الْميح٧! ِلي لَكَةمالْم اءرزتَّفَقَ كُلُّ وا

َأو لِّي ِإلَى ِإلَهصي نكُلَّ م ارٍ، بَِأنقَر يذبِتَنْف رْأميا وومسرم كلالْم ردصي شِ، َأنياِل الْجرِج اربكو كرانٍ غَيِإنْس 
وداُألس ةفْري حى فمري ا، فَِإنَّهموي ينالَل ثَالثخ ،كلاللَةَ الْما ج٨. َأنْتَ ي كلاللَةَ الْما جي اررِ الْقَردَأص ،فَاَآلن

ي وادم ينانقَو بسح ذَِلكو رتَغَيال ي ا، ِلكَيقَّعوما وكْتُوبي ال تُلْغَىمالَّت ٩." فَارِس ارالْقَر وسارِيد كلالْم ردفََأص
  .مكْتُوبا وموقَّعا

١٠ارالْقَر اُل بَِأنياند ملا عفَلَم ارِهِإلَى د بذَه ،ردص . ذُ تَفْتَحافلَى، نَواَألع ي الطَّابِقي فالَّت فَةي الْغُرف كَانو
. فَركَع هنَاك علَى ركْبتَيه ثَالثَ مرات في الْيومِ وصلَّى وشَكَر ِإلَهه كَما كَان يفْعُل من قَبُل. حو مدينَة الْقُدسِنَ

١١ِإلَى ِإلَهه عرتَضيلِّي وصاَل ييانوا ددجوا، وعاُل مجالر ُؤالءه عتَمبِشَْأنِ ١٢. فَاج وهكَلَّمو كلوا ِإلَى الْماحفَر
يا جاللَةَ الْملك، َألَم تُوقِّع قَرارا بَِأن كُلَّ من يصلِّي ِإلَى ِإلَه َأو ِإنْسانٍ غَيرك َأنْتَ يا : "الْقَرارِ الَّذي َأصدره وقَالُوا

وي ينالَل ثَالثخ ،كلاللَةَ الْم؟جوداُألس ةفْري حى فمري ا، فَِإنَّهم "كلفَقَاَل الْم" : ينانقَو بسح ارقَر وهو ،منَع
ِإن دانياَل، َأحد اَألسرى الَّذين من بِالد يهوذَا، ال يعمُل لَك : "فَقَالُوا ِللملك١٣." مادي وفَارِس الَّتي ال تُلْغَى

تَهقَّعي وارِ الَّذال ِللْقَرو ،كلاللَةَ الْما جا ياربتعمِ. اوي الْيف اترثَالثَ م لِّي ِإلَى ِإلَهِهصاَل يا زم وفَه"!  
١٤سالشَّم تبتَّى غَرح ي ذَِلكف هدهذََل كُلَّ جباَل ويانذَ دنْقي َأن ممصا وجِد زِنح ،ذَا الْكَالمه كلالْم عما سفَلَم .
١٥قَالُوا لَهو كلاُل ِإلَى الْمجالر ُأولَِئك احفَر" : َأن كلاللَةَ الْما جي لَمعكُلَّ ا لَى َأنع تَنُص فَارِسي وادم ينانقَو

رتَغَيال ي كلالْم هردصومٍ يسرم ارٍ َأو١٦." قَروداُألس ةفْري حف هومراَل ويانوا درضفََأح ،كلالْم رقَاَل . فََأمو
وَأحضروا حجرا ووضعوه علَى فَمِ الْحفْرة، وخَتَمه ١٧." بده داِئما ينَجيكلَيتَ إلَهك الَّذي تَع: "الْملك ِلدانياَل

  .الْملك بِخَاتمه وخَاتمِ عظَماِئه، ِلكَي ال يحاوَِل َأحد َأن ينْقذَ دانياَل
١٨ نَل مى اللَّيقَضو ،رِهِإلَى قَص كالَمل عجرونَامي َأن رقْدي لَمو ،ةيلرِ تَسغَي نمامٍ ورِ طَعطُلُوعِ ١٩. غَي عمو

وداُألس ةفْرِإلَى ح ةعربِس احرا، وراكب كلالْم رِ، قَام٢٠. الْفَج تواَل بِصيانى دنَاد ،ةفْرالْح نم قْتَربا الَمو
فَرد علَيه ٢١" ا دانياُل يا عبد اِهللا الْحي، هْل ِإلَهك الَّذي تَعبده داِئما قَدر َأن ينَجيك من اُألسود؟ي: "حزِينٍ وقَاَل
َألنَّه يعرِفُ َأنِّي برِيء، كَما . يِإلَهِي َأرسَل مالكَه وسد َأفْواه اُألسود، فَلَم تَضرن٢٢! ِليحيا الْملك: "دانياُل وقَاَل

كلاللَةَ الْما جي قِّكي حخَطًَأ ف بتَكَأر ٢٣." َأنِّي لَمةفْرالْح ناَل ميانوا دفَعري بَِأن رَأما، وجِد كلالْم ا . فَفَرِحفَلَم
  .ه آمن بِِإلَهِهرفَعوه، لَم يجِدوا بِه َأي ِإصابة، َألنَّ

٢٤ مهالدَأوو مه وداُألس ةفْري حف مهومراَل، وياند دا ضاشْتَكَو يناَل الَّذجالر وا ُأولَِئكرضفََأح ،كلالْم رَأم ثُم
ماتُهجوزطَشَتْ بِهِمِ. وتَّى بح ،ةفْرلُوا ِإلَى قَاعِ الْحصي لَموهِمظَامتْ كُلَّ عطَّمحو وداُألس .  



: ثُم كَتَب الْملك دارِيوس ِإلَى النَّاسِ من مخْتَلف الشُّعوبِ واُألممِ واللُّغَات، الْموجودين في كُلِّ الْبِالد، يقُوُل٢٥
"كُملَيع الم٢٦. السي جف ا َأنَّهارتُ قَرردَأنَا َأصونَهابهياَل وياند ِإلَه خَافُ النَّاسي، يلَكَتمم اءيعِ َأنْحم . وه َألنَّه

دِإلَى اَألب اِئمالد يالْح نْتَهِي. اِإللَهال ي لْطَانُهسوُل، وال تَز لَكَتُهم٢٧. م اِئبجالْعو اتُل اآليمعيذُ، ونْقيي ونَجي وه
  ."وهو الَّذي نَجى دانياَل منْ بطْشِ اُألسود. في السماوات واَألرضِ

٢٨يشَ الْفَارِسكْمِ كُورحو وسارِيكْمِ دامِ حي َأياُل فياند حنَجو. 
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فَكَتَب الْحلْم، وهذه هي .  دانياُل حلْما ورْؤيا وهو في فراشهفي السنَة اُألولَى ِلبلْشَصر ملك بابَِل، رَأى١
تُهاُل٢. خُالصيانرِ : قَاَل دحلَى الْبتْ عمجه قَدو عباَألر اءمالس احتُ رِيَأيرِل، وي اللَّيف ايْؤيي رتُ فنَظَر

فَكَان اَألوُل كَاَألسد، ولَه ٤. لْبحرِ َأربعةُ حيوانَات عظيمة، يخْتَلفُ بعضها عن بعضٍفَطَلَع من ا٣. الْكَبِيرِ
جلَينِ وكُنْتُ ُأراقبه حتَّى تَمزقَ عنْه جنَاحاه، ثُم ارتَفَع عنِ اَألرضِ، ووقَفَ علَى رِ. جنَاحانِ كَجنَاحي النِّسرِ

فَقَام علَى جنْبٍ واحد، وفي فَمه ثَالثُ . ورَأيتُ الْحيوان الثَّاني وهو كَالدب٥. كَِإنْسانٍ، وُأعطي قَلْب ِإنْسانٍ
هنَانَأس نيلُعٍ بَأض .يَل لَها: "فَقيرا كَثمكُْل لَحو ٦." قُمتُ فَرذَا نَظَره دعب رِهلَى ظَهع لَهرِ، وكَالنِّم انًا آخَرويتُ حَأي

بعد هذَا نَظَرتُ في ٧. وكَان ِلهذَا الْحيوانِ َأربعةُ رُؤوسٍ، وُأعطي سلْطَةً ِليحكُم. َأربعةُ َأجنحة كََأجنحة الطَّاِئرِ
يتُ حَأيِل، فَري اللَّيا فْؤيالريددح نةٌ مكَبِير نَانَأس لَها، وا جِدقَوِيا ويبهريفًا وخا مابِعانًا رقُ . وحسي فَكَان

. رةُ قُرونٍوكَان يخْتَلفُ عن كُلِّ الْحيوانَات الَّتي قَبلَه، ولَه عشْ. ويفْتَرِس ضحاياه، ويدوس بِرِجلَيه ما بقي منْها
. وبينَما َأنَا َأتََأمُل الْقُرونِ، ظَهر قَرن آخَر صغير طَلَع بينَها، وقُلعتْ ثَالثَةٌ من الْقُرونِ اُألولَى ِلتُفْسح لَه مكَانًا٨

وبينَما كُنْتُ َأنْظُر، وضعتْ عروشٌ وجلَس اَألزِلي ٩. ياءوكَان ِلهذَا الْقَرنِ عيون كَعيونِ ِإنْسانٍ، وفَم يتَكَلَّم بِكبرِ
 هشرالتُ عجعنَارٍ، و لَهِيب شُهرعو ،يالنَّق وفكَالص هْأسر رشَعكَالثَّلَجِ، و اءضيب هابيكَانَتْ ثو ،هشرلَى عع

فَانْعقَد . مه يخْرج ويجرِي نَهر من نَارٍ، تَخْدمه ُألُوفٌ مَؤلَّفَةٌ، وتَقفُ بين يديه ماليينومن َأما١٠. نَارا مشْتَعلَةً
الْكُتُب تحفُتو اءالْقَض سلج١١. مح ،نالْقَر قُولُهي ي كَانالَّذ اءرِيببِ كَالمِ الْكببِس باقظَلَلْتُ ُأرَل وتَّى قُت

لَةشْتَعي النَّارِ الْمف طُرِحو همجِس لَكهو انويا ١٢. الْحلَه حمس نلَكا، ولْطَتُها سنْهتْ عفَنُزِع ،انَاتويي الْحاقا بَأم
  .بَِأن تَعيشَ ِلفَتْرة معينَة من الزمنِ

وجاء ِإلَى اَألزِلي، فَقَربوه . للَّيِل، فَرَأيتُ واحدا يشْبِه الْبشَر قَادما مع سحابِ السماءونَظَرتُ في الرْؤيا في ا١٣
نْهةً،١٤. ميلَكةً مقُواللًا ولْطَةً وجس يطاللُّ فَُأعمِ واُألموبِ والشُّع فخْتَلم نكُلُّ النَّاسِ م هدبعِليغَات . لْطَانُهس

  .سلْطَان َأبدي ال يزوُل، ومملَكَتُه ال تَفْنَى
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فَاقْتَربتُ من َأحد الْواقفين، وسَألْتُه عن ١٦. فَانْزعجتْ روحي في َأنَا دانياُل، وَأفْزعتْني الرْؤيا الَّتي رَأيتُها١٥
هذه الْحيوانَاتُ اَألربعةُ الْعظيمةُ، هي َأربع مماِلك "١٧: فََأخْبرني وفَسر ِلي هذه اُألمور وقَاَل. كُلِّ هذَامعنَى 

ويْأخُذُونَها داِئما وِإلَى َأبد َأما الصاِلحون الَّذين ينْتَمون ِهللا الْعلي فَينَالُون الْمملَكَةَ ١٨. تَظْهر من اَألرضِ
يناآلبِد".  

١٩ لَها ويفًا جِدخم كَانو ،انَاتويي الْحاقب نفُ عخْتَلي ي كَانابِعِ، الَّذوانِ الرينَى الْحعيقَةَ مقرِفَ حَأع تُ َأندفََأر
وَأردتُ ٢٠.  وكَان يفْتَرِس ويسحقُ ضحاياه، ويدوس بِرِجلَيه ما بقي منْهاَأسنَان من حديد ومخَاِلب من نُحاسٍ،

َأيضا َأن َأعرِفَ معنَى الْقُرونِ الْعشْرة الَّتي في رْأسه، ومعنَى الْقَرنِ اآلخَرِ الَّذي طَلَع فَسقَطَتْ َأمامه ثَالثَةُ 
وبينَما َأنَا َأنْظُر، رَأيتُ هذَا ٢١. وكَان لَه عيون وفَم يتَكَلَّم بِكبرِياء ومنْظَره َأعظَم من الْقُرونِ اُألخْرىقُرونٍ، 

 ،مهبغْليو يناِلحالص ارِبحي ن٢٢الْقَري يناِلحِ الَّذِلص كَمحو ِلياَألز اءتَّى جقْتُ حالْو انحو ،يلِهللا الْع وننْتَم
  .فََأخَذُوا الْمملَكَةَ

الْحيوان الرابِع هو الْمملَكَةُ الرابِعةُ علَى اَألرضِ، وهي تَخْتَلفُ عن باقي الْمماِلك، : "فَشَرح ِلي الْمعنَى وقَاَل٢٣
تَدضِ وكُلَّ اَألر تَفْتَرِساوقُهحتَسا وه٢٤. وسلَكَةمالْم هذه نم ْأتُوني لُوكةُ مشَرع يةُ هشَرالْع ونالْقُرو . قُومي ثُم

 ،لُوكثَالثَةَ م عخْضيو ،لَهقَب يننِ الَّذفُ عخْتَلي ،آخَر كلم مهدع٢٥ب،يلاِهللا الْع دا ضقُوُل كَالميو طَهِدضيو 
فصنو يننثَالثَ س هدي يف وناِلحالص قَعاِئعِ، ويالشَّرو ادياَألع رغَيي اوُِل َأنحيو ،لَه وننْتَمي ينالَّذ يناِلحالص .

٢٦تَهقُو كلذَا الْمه نع ونعنْزيو ،اءالْقَض سلجم دقنْعي نلَكودِإلَى اَألب ادتُبو لَكَتَهمم طَّمتُحطَى ٢٧. ، وتُعو
يلبِ اِهللا الْعشَع ،يناِلحِإلَى الص ،اءمتَ كُلِّ الستَح ةودجوالْم اِلكمي الْمي فةُ الَّتظَمالْعةُ والْقُولْطَةُ والس . تَكُونو

ةً، ويدلَكَةُ اِهللا َأبمكَّامِمكُلُّ الْح هيعطيو هدبعا٢٨." يْؤيةُ الرايهنَا نا، . ِإلَى هي َأفْكَارِي جِدتْنعاُل َأفْزيانَأنَا دو
  .ولَكنِّي كَتَمتُ الرْؤيا في قَلْبِي. واصفَر وجهِي
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٨ 

في هذه ٢.  بلْشَصر، َأنَا دانياُل رَأيتُ رْؤيا بعد الرْؤيا اُألولَى الَّتي ظَهرتْ ِليفي السنَة الثَّاِلثَة من حكْم١ِ
رِ ُأوالينَه نْدكُنْتُ عو ،يالمع ةي وِاليشُوشَةَ ف ةي قَلْعي فتُ نَفْسَأيا، رْؤيشًا ٣. الري كَبامتُ َأمَأيتُ فَرنَظَرو

اقنَانِ طَوِيالنِوقَر لَهرِ والنَّه نْداآلخَرِ. فًا ع دعب طَلَع َأنَّه عاآلخَرِ م نُل ما َأطْومهدَأح نلَكشَ ٤. وتُ الْكَبَأيرو
فَعمَل كَما يحلُو لَه وصار .  َأن ينْقذَ منْهولَم يقْدر حيوان َأن يقَاوِمه، ولَم يقْدر َأحد. ينْطَح غَربا وشَمالًا وجنُوبا

  .عظيما



٥يدبِ جالْغَر نم اءَأةً جذَا، فَجي هف ا كُنْتُ ُأفَكِّرنَميبرِ  وغَي نضِ مكُلَّ اَألر ربعو ،هنَييع نيب ارِزب نقَر لَه
ورَأيتُ ٧. الْكَبشِ الَّذي لَه قَرنَانِ الَّذي رَأيتُه واقفًا عنْد النَّهرِ، وانْدفَع علَيه بِغَضبٍ شَديدفَجاء ِإلَى ٦. َأن يمسها

هنَيقَر ركَسشَ والْكَب برضو ،ظشِ بِغَيلَى الْكَبع مجهي يدالْج .هقَاوِمي شُ َأنرِ الْكَبقْدي لَملَى وع يدالْج هحفَطَر ،
هاسدضِ واَألر .نْهشَ مذَ الْكَبنْقي َأن دَأح رقْدي لَم٨. و نُهقَر رانْكَس ا قَوِيلَم نَّهلَكا، وا جِديمظع يدالْج ارصو

  .حو جِهات اَألرضِ اَألربعِالْكَبِير وطَلَع مكَانَه َأربعةُ قُرونٍ بارِزة تَتَّجِه نَ
٩يلَةمضِ الْجاَألر ونَحو قالشَّرنُوبِ والْج وا نَحا جِدقَوِي ارص نَّهلَكو ،يرغص نونِ قَرالْقُر دَأح نم طَلَعو .

١٠اءمالس اتَل ِإلَى قُوصتَّى وح تَدامو .الْقُو ضعب حطَرومهاسدضِ وومِ ِإلَى األرالنُّجو ١١. ات اوِيسِلي رتَكَبو
سقَدالْم تَهيب مدهو ،لَه يموانِ الْيبالْقُر يمَألْغَى تَقْدو ،اءمالس الِئكَةم ببِاِهللا ر هاِهللا، ١٢. نَفْس دض النَّاس درتَمو

نقَّفُوا عتَوولَهما عي كُلِّ مف نالْقَر حنَجضِ، ولَى اَألرقُّ عالْح طُرِحو ،يموانِ الْيبيمِ الْقُرتُ ١٣.  تَقْدعمس ثُم
آخَر رطَاه الكم َألَهفَس ،تَكَلَّما يرالكًا طَاهم" :ْؤيي الري فالَّت اءاَألشْي هذه ومتَى تَدقَّفُ ِإلَى متَوتَى يا؟ ِإلَى م

تَقْديم الْقُربانِ الْيومي؟ ِإلَى متَى يدوم التَّمرد الَّذي يسبب الْخَراب، ويحتَقَر الْبيتُ الْمقَدس، وتُداس الْقُواتُ تَحتَ 
  ." يصلَح الْبيتُ الْمقَدس ومساء، ثُم صباح٢٣٠٠ٍِإلَى : "فَقَاَل ِلي١٤" اَألقْدامِ؟
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١٥اناِإلنْس شْبِهي داحي وامَأم را، ظَهنَاهعم مَأفْه اوُِل َأنُأحا وْؤيى الرا كُنْتُ َأرنَمياُل، بيانَأنَا دتُ ١٦. وعمسو
فَلَما جاء ِإلَى الْمكَانِ الَّذي ١٧." يا جِبرِيُل، فَسرِ الرْؤيا ِلهذَا الرجِل: "صوتَ ِإنْسانٍ ينَادي من نَهرِ ُأوالي فَقَاَل

يا ابن آدم، افْهم َأن هذه الرْؤيا هي بِشَْأنِ آخرِ : "فَقَاَل ِلي. كُنْتُ واقفًا فيه، ارتَعبتُ ورميتُ نَفْسي علَى اَألرضِ
نِالزض١٨ِ." ملَى اَألرهِي عجويقٌ ومع منَو لَيلَّ عي، حنكَلِّمي ا كَاننَميبو . يملَى قَدي عنَأقَامي ونسفَلَم
. نِ آخرِ الزمنَِألن هذه الرْؤيا هي بِشَْأ. سُأخْبِرك بِما سيحدثُ فيما بعد، في وقْت غَضبِ اِهللا: "وقَال١٩
٢٠فَارِسي وادم لُوكم ونَانِ، هقَر ي لَهالَّذ ،تَهَأيي رشُ الَّذ٢١. الْكَب نالْقَرونَانِ، والْي كلم وزِ هعالْم يدجو

لَع مكَانَه َأربعةُ قُرونٍ هي َأربع مماِلك تَقُوم من ولَكنَّه انْكَسر، وط٢٢َ. الْكَبِير الَّذي بين عينَيه هو الْملك اَألوُل
هتُأم .ثْلَهةً مقَوِي ا ال تَكُوننِّهلَك٢٣. و قُومي ،هوددى حاِهللا َأقْص دض درلُغُ التَّمبي ينح ،اِلكمالْم هذامِ هرِ َأيي آخفو

فَظُّ الْو كلكْرِمالْم يدشَدو ه٢٤. جنْهتْ مسلَي تَهقُو نلَكا، وا جِدقَوِي كُونيي كُلِّ . وف حنْجيا، ويعا فَظابخَر ببسيو
لُهمعا يم .سقَدالْم بالشَّعو اءظَمالْع كلهي٢٥. وتَكَبيو ،كْرِهمو هاعدبِخ حنْجيالنَّاسِ و نم يرِينكَث كلهيا، وجِد ر

ةشَرِيب ةرِ قُوبِغَي طَّمتَحي نَّهلَكو ،اءَؤسالر ِئيسى ردتَحيانٍ، وي َأمف مه٢٦. و ددذَا الْعه نا عتَهَأيي را الِّتْؤيفَالر
  ." يجِب َأن تَكْتُمها َألنَّها ال تَتم ِإلَّا بعد وقْت طَوِيٍلولَكن. من مساء وصباحٍ هي حقٌّ

وكُنْتُ محتَارا من الرْؤيا، َألنِّي لَم . ثُم قُمتُ وباشَرتُ َأعماَل الْملك. ومرِضتُ عدةَ َأيامٍ وَأنَا دانياُل، ضعفْت٢٧ُ
 .َأفْهم معنَاها

  



 صالة دانيال

٩ 

في السنَة ٢في السنَة اُألولَى ِلدارِيوس بنِ حشْوِير من نَسِل الْماديين، الَّذي صار ملكًا علَى مملَكَة بابَِل، ١
يدوم سبعين سنَة، وذَِلك كَما قَاَل اُهللا اُألولَى من حكْمه، فَهِمتُ َأنَا دانياُل من دراسة الْكُتُبِ َأن خَراب الْقُدسِ 

ا النَّبِييمشَ ٣. ِإلرتُ الْخَيلَبِستُ ومصو نْهتُ مطَلَبتُ ولَّيصو هتُ ِإلَيعرتَضِإلَهِي وي وبتُ بِقَلْبِي ِإلَى رهفَاتَّج
يا ربنَا اِإللَه الْعظيم الرهيب، يا من : " دعاِئي واعترافي ِلربي وِإلَهِيوقُلْتُ في٤. ووضعتُ الرماد علَى رْأسي

 ،اكايصو فَظُونحيو ونَكبحي ينالَّذ محتَرو دهفَظُ الْعان٥ْتَحنَا ودرتَمو ،نَا الشَّرتَكَبارنَا وَأذْنَبَأخْطَْأنَا و نفْنَا نَحرح
كاِئعشَرو اكايصو نبِ ٦. عكُلَّ شَعنَا واءآبنَا واءَؤسرلُوكَنَا ووا مَأنْذَر كمبِاس ينالَّذ اءاَألنْبِي كبِيدِلع عمنَس لَمو

نَا ال٧ْ. الْبِالدوهجغَطِّي وُل يفَالْخَج نا نَحَأم ،با ري اِلحي َأنْتَ صنكُلُّ بسِ والْقُد كَّانسوذَا وهاُل يرِج ننَح ،موي
نَا لَكانَتيبِ خبا، بِسيهتَنَا فددي بالَّت ي كُلِّ الْبِالدف ينالَّذ ينيدعالْبو اِئيَل الْقَرِيبِينرغَطِّي ٨. ِإسُل يالْخَج ،منَع

و ننَح ،با رنَا يوهجوقِّكي حاُؤنَا، َألنَّنَا َأخْطَْأنَا فآباُؤنَا وَؤسرلُوكُنَا و٩. م ،غَفُور يمحنَا رِإلَهنَا وبا رَأنْتَ يو
 ،كدنَا ضدرَأنَّنَا تَم عي َأ١٠مالَّت كاِئعْل بِشَرمنَع لَمنَا، وِإلَهنَا وبا ري كيعنُط نَا َأنفَضرو طَةاسا لَنَا بِوتَهطَيع

اءاَألنْبِي كبِيدنَا ١١. علَيلْتَ عسَأر ِلذَلَك ،وكيعطي وا َأنفَضرفُوا ورانْحو ،كتلَى شَرِيعوا عداِئيَل تَعري ِإسنكُلُّ ب
ونَفَّذْتَ الْكَالم الَّذي حكَمتَ بِه ضدنَا ١٢. نَا َأخْطَْأنَا في حقِّكَألنَّ. اللَّعنَةَ والْحكْم الْوارِد في كتَابِ موسى عبد اِهللا

فَكُلُّ ١٣. فَالَّذي جرى ِللقُدسِ، لَم يحدثْ مثْلُه َأبدا في كُلِّ الدنْيا. وضد رَؤساِئنَا، بَِأن َأنْزلْتَ علَينَا مصاِئب فَظيعةً
ومع ذَِلك لَم نَطْلُب رِضاك يا ربنَا وِإلَهنَا، وال رجعنَا عن . مصاِئبِ حلَّتْ بِنَا كَما ورد في كتَابِ موسىهذه الْ

فََأنْتَ يا ربنَا وِإلَهنَا .  علَينَاَأنْتَ يا رب َأعددتَ هذه الْمصيبة وَأنْزلْتَها١٤. ذُنُوبِنَا، وال انْتَبهنَا ِلكَالمك الْحقِّ
يكعنُط نَا َأنفَضَألنَّنَا ر ،اِلكمي كُلِّ َأعف اِلح١٥. ص دبِي رصم نم كبتَ شَعجَأخْر نا منَا، يِإلَهنَا وبا ري اآلنو

ولَكن يا رب، بِما َأنَّك صاِلح، من فَضلك ١٦. نَحن َأخْطَْأنَا وعملْنَا الشَّرقَديرة، واشْتَهرتَ بِذَِلك ِلحد هذَا الْيومِ، 
فَِإنَّه بِسببِ ذُنُوبِنَا وشُرورِ آباِئنَا صارت . ارجِع عن غَضبِك وسخْطك علَى الْقُدسِ، مدينَتك وجبلك الْمقَدسِ

و سلَنَاالْقُدوح ينا ِلكُلِّ الَّذارع كب١٧. شَعكدبي َأنَا ععرتَضي والتنَا صا ِإلَهي عِ اآلنمفَاس . ،با ري كلَأج نمو
ح عينَيك وانْظُرِ الْخَراب قَرب ُأذُنَك يا ِإلَهِي واسمع، افْت١٨َ. اُنْظُر بِعينِ الرضا ِإلَى بيتك الَّذي صار خَرابا

ينَتَكدم ا ِلتَكُونتَهخْتَري االَّت ينَةدبِالْملَّ بِنَا وي حةٌ. الَّذيمظع تَكمحر ْل َألنقُّ، بتَحَألنَّنَا نَس َألُكال نَس نا ١٩. نَحي
نْتَبِها با ري ،رغْفا با ري ،عمسا بًئارْل شَيماعو  ! ينَةَ ِلتَكُوندتَ الْماخْتَر َألنَّك ،ا ِإلَهِي ال تَتََأخَّري كلَأج نم

كبشَع كُونِلي بالشَّعو ينَتَكدم".  



  جبريل يفهمه معنى الرؤيا

وُأقَدم تَضرعي ِلربي وِإلَهِي من َأجِل جبله وظَلَلْتُ ُأصلِّي وَأعتَرِفُ بِذَنْبِي وذَنْبِ شَعبِي بني ِإسراِئيَل، ٢٠
وبينَما كُنْتُ ُأصلِّي، ِإذَا بِجِبرِيَل، الرجُل الَّذي رَأيتُه في رْؤيا ُأخْرى من قَبُل، جاء ِإلَي يطير ٢١. الْمقَدسِ

اءسانِ الْمبقْتَ قُرو ،ةعر٢٢. بِسقَاَل ِليوي ونمفَه" :كلِّمُأعو كماُل، َأنَا جِْئتُ ُألفَهيانا دْأتَ ٢٣. يدا بَأنْتَ لَم
كبحي َألنَّه كفَجِْئتُ ُألخْبِر ،اُهللا لَك ابتَجلِّي، اسا. تُصْؤيمِ الرافْهو ،ي َأقُولُهالَّذ ِل الْكَالمفَتََأم".  

ُهللا بِسبعِ سنين سبعين مرةً تَمضي علَى شَعبِك وعلَى مدينَتك الْمقَدسة، ثُم يكُفُّ النَّاس عن معصية حكَم ا"٢٤
دِإلَى اَألب ومدي يالَّذ الحي الصْأتينِ الذَّنْبِ، وع يرالتَّكْف متيو ،نْتَهِي الشَّرياِهللا، و حسميةُ، ووالنُّبا وْؤيالر متَتو ،

يناِلحُل الْص٢٥. َأفْض ،كليحِ الْمسالْم جِيءسِ، ِإلَى مالْقُد بِنَاء ةادِإعارِ بورِ الْقَردص قْتو نم ًأنَّه مافْهو لَمفَاع
س عبس ثُم اترم عبس يننس عبي سضةًتَمرم تُّونسثْنَتَانِ وا ينلَى . نع ،ينَاتصتَحارِعٍ وينَةُ بِشَودنَى الْمتُبو

وبعد مرورِ سبعِ سنين اثْنَتَينِ وستِّين مرةً، يقْتَُل الْمسيح وكَأنَّه لَم ينْجح في ٢٦. الرغْمِ من ذَِلك الْوقْت الصعبِ
. وتَْأتي النِّهايةُ كَالسيِل، بِحربٍ تَدوم وخَرابٍ محتُومٍ. ثُم يْأتي ملك تَخْرِب جيوشُه الْمدينَةَ والْبيتَ الْمقَدس. يءشَ

٢٧ دعب نلَكو ،يننعِ سبس ةِلفَتْر يرِينكَث عا مدهع كلالْم ذَِلك دقعيو يمطُِّل تَقْدبي ،ةالْفَتْر ذَهه فصن اءضانْق
ثُم يْأتي الَّذي اسمه النَّجاسةُ والْخَراب ِإلَى الْبيت الْمقَدسِ، حتَّى تَنْزُِل علَيه النِّهايةُ . الضحايا والْقَرابِينِ

  ."الْمحتُومةُ
  

 رؤيا عن رجل

١٠ 

 ال بد كَشَفَ لَه عن َأشْياء. صرة الثَّاِلثَة ِلكُورشَ ملك فَارِس، كَشَفَ اُهللا َأمرا ِلدانياَل الَّذي اسمه بلْطَشَافي السن١َ
ةيمظبٍ عرح نثَ، عدتَح ا. َأنْؤيي رف هاءج يرالتَّفْس نَى َألنعاُل الْمياند فَهِم٢. واُل ويانامِ، َأنَا داَألي لْكي تف

فَلَم آكُْل فيها طَعاما شَهِيا، ولَم يدخُْل فَمي لَحم وال خَمر، ولَم َأتَعطَّر ٣. قَضيتُ ثَالثَةَ َأسابِيع كَاملَةً في حزنٍ
ابِعِ والْعشْرِين من الشَّهرِ اَألوِل، بينَما كُنْتُ واقفًا علَى ضفَّة النَّهرِ وفي الْيومِ الر٤. حتَّى تَمت اَألسابِيع الثَّالثَةُ

نَظَرتُ فَرَأيتُ َأمامي رجلًا البِسا كَتَّانًا، وحوَل وسطه حزام من الذَّهبِ النَّقي، ٥الْعظيمِ الَّذي هو دجلَةُ، 
لزبرجد، ووجهه كَالْبرق، وعينَاه كَمصباحينِ من نَارٍ، وذراعاه ورِجاله تَلْمعانِ كَالنُّحاسِ النَّقي، وجِسمه كَا٦

انُوا معي فَلَم يروها، َأما الرجاُل الَّذين كَ. وَأنَا دانياُل رَأيتُ الرْؤيا وحدي٧. وصوتُ كَالمه كَصوت جمهورٍ
وراحتْ منِّي . وبقيتُ َأنَا وحديِ ُأشَاهد هذه الرْؤيا الْعظيمة٨َ. ِإنَّما حلَّ علَيهِم خَوفٌ عظيم فَهربوا واخْتَبُأوا

لَّم، وبينَما َأنَا ُأصغي، حلَّ علَي نَوم عميقٌ ووجهِي علَى ثُم سمعتُه يتَك٩َ. الْقُوةُ، واصفَر وجهِي، وضعفْتُ جِدا
  .وهنَا لَمستْني يد وَأقَامتْني علَى يدي وركْبتَي وَأنَا َأرتَعش١٠ُ. اَألرضِ



قفْ علَى رِجلَيك، فَِإنِّي ُأرسلْتُ . كَالم الَّذي سَأقُولُه لَكيا دانياُل، َأيها الرجُل الْمحبوب، افْهمِ الْ: "وقَاَل ِلي١١
اآلن كشُ." ِإلَيتَعَأنَا َأرقَفْتُ وذَا، وا قَاَل هلَمفَقَاَل ِلي١٢. و" : يهتَ فمزمٍ عوِل يَأو نم اُل، َألنَّهيانا دال تَخَفْ ي

لَكن رِئيس مملَكَة فَارِس ١٣.  نَفْسك َأمام ِإلَهِك، سمع اُهللا دعاءك، وَأنَا جِْئتُ استجابةً ِلذَِلكَأن تَفْهم وتُذَلَِّل
اك عنْد ملك فَجاء ميخَاِئيُل َأحد كبارِ الرَؤساء ِليساعدني، َألنِّي تََأخَّرتُ هنَ. قَاومني واحدا وعشْرِين يوما

ِل١٤. فَارِستَقْبسنِ الْمع يا هْؤيالر َألن ،ةيرامِ اَألخي اَأليف بِكثُ ِلشَعدحا يم فَكرجِْئتُ ُألع اآلنو".  
 جاء واحد يشْبِه اِإلنْسان ولَمس ثُم١٦. وبينَما كَان يقُوُل ِلي هذَا الْكَالم، َأحنَيتُ وجهِي ِإلَى اَألرضِ وصمت١٥ُّ

َأنَا مغْلُوب علَى َأمرِي من الْحزنِ بِسببِ الرْؤيا يا سيدي، : "شَفَتَي، فَفَتَحتُ فَمي وتَكَلَّمتُ وقُلْتُ ِللواقف َأمامي
." ن ُأكَلِّمك وَأنَا عبدك، وقَد راحتْ منِّي قُوتي ولَم يبقَ في نَفَسفَكَيفَ َأقْدر يا سيدي َأ١٧. َأنَا ضعفْتُ جِدا

السالم علَيك، كُن قَوِيا . ال تَخَفْ َأيها الرجُل الْمحبوب: "وقَاَل١٩. فَعاد الَّذي يشْبِه اِإلنْسان ولَمسني وقَواني١٨
هْل تَعرِفْ ِلماذَا جِْئتُ ِإلَيك؟ : "فَقَاَل٢٠." كَلِّمني يا سيدي َألنَّك قَويتَني: "ولَما كَلَّمني تَقَويتُ وقُلْتُ لَه." وشَديدا

لَكنِّي ُأخْبِرك َأولًا بِما ورد في و٢١. َأنَا سَأرجِع اآلن ُألحارِب رِئيس فَارِس، وبعدما َأذْهب يْأتي رِئيس الْيونَانِ
  .َألنَّه ال يوجد من يساندني ضد هُؤالء ِإلَّا ميخَاِئيُل رِئيسكُم. كتَابِ الْحقِّ

  
 ملك الجنوب وملك الشمال

١١ 

واآلن َأكْشفُ لَك الْحقَّ، سيقُوم في ٢. ولَى ِلدارِيوس الْماديفََأنَا َأقفُ معه وُأقَويه وُأشَدده، وذَِلك منْذُ السنَة اُأل"١
ويستَخْدم غنَاه ِليحصَل علَى الْقُوة، وبعد ذَِلك يثير . فَارِس ثَالثَةُ ملُوك آخَرِين، ثُم رابِع يكُون َأغْنَى منْهم جميعا

م دونَانِالْكُلَّ ضالْي لَكَة٣. مشَاءا يُل ممعيو ةعشَاس لَكَةملَى ملَّطُ عتَسي يرقَد كلم قُومي ٤. ثُم هتقُو ةوي ذُرف نلَكو
ال تَكُون لَها الْقُوةُ الَّتي كَانَتْ لَها من ولَكن ال يرِثُها نَسلُه، و. تَتَحطَّم مملَكَتُه وتَنْقَسم ِإلَى جِهات اَألرضِ اَألربعِ

طَى آلخَرِينتُعو لَكَتُهمم ْل تَنْقَرِضُل، بقَب.  
د بِضعة وبع٦. ويصير ملك الْجنُوبِ قَوِيا، ولَكن َأحد قُواده يقْوى علَيه ويتَسلَّطُ علَى مملَكَته بِنُفُوذ عظيمٍ"٥

ولَكنَّها تَفْقد نُفُوذَها، . فَتُصبِح بِنْتُ ملك الْجنُوبِ زوجةً ِلملك الشَّماِل، ِلعقْد هذه اِلاتِّفَاقية. سنين تَتم معاهدةٌ جديدةٌ
ومدال يو نُفُوذَه دفْقا يضا َأيوهَأبو .و يه كلافَتَههانَدي سالَّذا وهلَدي والَّذو الْبِالد لكا ِإلَى توهبحص ينالَّذ .

٧ هارِبحياِل والشَّم كلم نصخُُل حديشٍ، ويْأسِ جلَى رفُ عحزيو ،كَانَهكًا ملم يرصا يهاِئلَتع نا مداحو نلَكو
هبغْليت٨َ. وسيورصا ِإلى مْأخُذُهيبٍ، وذَهو ةضف ني مالَّت ينَةهِمِ الثَّمتيآنو هِميلاثتَمو هِمتلَى آِلهِلي عو . كتْري ثُم

يننةَ سعاِل بِضالشَّم كل٩. منْسي نَّهلَكنُوبِ، والْج كلضِ ملَى َأراِل عالشَّم كلم مجهفَيهبِفَشٍَل ِإلَى بِالد بح.  
١٠" كلم ةماصتَّى ِإلَى عكَةُ حرعالْم رتَنْتَشِل، ويفُ كَالسحزا ييمظشًا عيج ونعمجيبِ، ورِللْح هالدَأو دتَعسفَي

ومع َأن ملك الشَّماِل يْأتي بِجيشٍ عظيمٍ، . لشَّماِلفَيغْضب ملك الْجنُوبِ، ويخْرج ِليحارِب ملك ا١١. الْجنُوبِ



زِمنْهي نَّه١٢. لَكلَه رالنَّص ومدال ي نلَكو ،اتَ اُأللُوفشَرقْتُُل عيو هخُ قَلْبنْتَفينُوبِ والْج كلم رتَكَب١٣. فَي كلم َألن
  .ا آخَر َأكْبر من اَألوِل، وبعد سنين عديدة، يزحفُ بِجيشٍ عظيمٍ وعتَاد كَثيرٍالشَّماِل يجمع جيشً

١٤"بِكشَع نم ينرِيالثَّو ضعب هدض درتَما ينُوبِ، كَمالْج كلم دض ونيركَث درتَمي قْتالْو ي ذَِلكفامِ  وِإلتْم
فَيْأتي ملك الشَّماِل ويقيم حصارا ويستَوِلي علَى الْمدينَة الْمحصنَة، فَال تَقْدر َأن ١٥. رْؤيا، ولَكنَّهم يفْشَلُونال

تُقَاوِم َأن رتَقْد هِموشيج نستَّى َأحال حنُوبِ، واتُ الْجقُو هدُل ١٦. تَصمعفَي رقْدال يو ،لُو لَها يحاِل كَمالشَّم كلم
هقَاوِمي َأن دَأح .ا لَهكُلُّه عفَتَخْض ،يلَةمضِ الْجلَى اَألرِلي عتَوسي١٧. و دض هلَكَتمم ةكُلَّ قُو متَخْدسي َأن زِمعيو

.  مع ملك الْجنُوبِ ويزوجه بِنْتَه ِلكَي يهزِمه فيما بعد، ولَكن تَفْشَُل خطَّتُه وال تَنْفَعهالْجنُوبِ، ولَكنَّه يعقد اتِّفَاقيةً
ادة يضع حدا ولَكن َأحد الْقَ. ثُم يتَحوُل ملك الشَّماِل نَحو مدنِ ساحِل الْبحرِ، ويستَوِلي علَى كَثيرٍ منْها١٨

همشْتا يضَأيْل وب ،ه١٩. ِلشَتَاِئمودجالْو نوُل مزيقُطُ وسيو ثُرعي نَّهلَكو ،هونِ بِالدصِإلَى ح جِعرفَي.  
٢٠"لَكالْم الِلهظَ بِجتَفحاِئبِ ِليرابِي الضُل جسري ،آخَر كلم كَانَهم قُومفَيي . تُهايهي نا تَْأتضَأي كلذَا الْمه نلَكو

ويقُوم مكَانَه شَخْص حقير بِال جالٍل ملَكي، يهجم علَى الْمملَكَة بينَما النَّاس في ٢١. ولَكن ال بِغَضبٍ وال بِحربٍ
كَما يقْتُُل الرِئيس الَّذي عمَل . ويهزِم جيوشًا كَبِيرةً، فَتَنْكَسر َأمامه٢٢. احتياِلَأمانٍ، ويْأخُذُ السلْطَةَ عن طَرِيق اِل

ى َأغْنَى الْبِالد ويهجم عل٢٤َ. ويرتَفع ِإلَى السلْطَة بَِأتْباعٍ قَليلين. فَبعدما يعمُل معه اتِّفَاقيةً، يخْدعه٢٣. الْمعاهدةَ
هاددال َأجو اُؤهآب لْهمعي ا لَما مُل بِهمعيانٍ، وي َأمي فهو .هاعلَى َأتْبةَ عوالثَّرو بالنَّهةَ ويمالْغَن عزويو . مسريو

ويقَوي ويشَجع نَفْسه بِجيشٍ عظيمٍ ضد ملك ٢٥. م ِإلَّا فَتْرةًولَكن كُلَّ هذَا ال يدو. خطَّةً ِليستَوِلي علَى الْحصونِ
فَيخْرج ملك الْجنُوبِ ِإلَى الْحربِ بِجيشٍ عظيمٍ وقَوِي جِدا، ولَكنَّه ال يصمد َألن َأعداءه يتَآمرون . الْجنُوبِ

هدا٢٦. ض خُونُهيوكَةرعي الْمف ونيروتُ كَثميو ،شُهيج زِمنْهيو ،هاترخَي نم نْأكُلوي ينكَانِ ٢٧. لَّذلذَانِ الْمهو
رانِ الشَّرمضي .َألن ،ةبِال فَاِئد نلَى اآلخَرِ، ولَكع داحانِ الْوبكْذيو ةداحو ةاِئدانِ ِإلَى مسلجي يي فةَ تَْأتايالنِّه 
ددحالْم دعو٢٨. الْمةيمظع ةوبِثَر هلَداِل ِإلَى بالشَّم كلم جِعريضِ . وبَِأر َل الشَّرمعي َأن رقَري ،ي الطَّرِيقفو

هلَدِإلَى ب جِعري ذَا ثُمنَفِّذُ هيسِ، وقَدالْم دهالْع.  
بْل تَْأتي ٣٠. ولَكن ال تَكُون النَّتيجةُ كَما حدثَ من قَبُل. وفي الْموعد الْمحدد يهجم علَى الْجنُوبِ مرةً ُأخْرى"٢٩

يغْضب علَى َأرضِ الْعهد الْمقَدسِ، و. فَيصيبه الْيْأس وينْسحب. سفُن من السواحِل الْغَربِية وتُحارِب ملك الشَّماِل
سقَدالْم دهكُوا الْعتَر ينُئ الَّذكَافيو جِعري٣١. و يمي تَقْدتُلْغسِ، وقَدالْم تيالْب نصح ستُنَجو وشُهيي جتَْأتو

فَيضلُّ بِالْكَالمِ الْمعسوِل الَّذين يتَعدون علَى الْعهد، ٣٢. لنَّجاسةُ والْخَرابالْقُربانِ الْيومي، ثُم تُقيم الَّذي اسمه ا
ةدبِش ونَهقَاوِمي مهِإلَه رِفُونعي ينالَّذ نالْق٣٣َ. لَك وانًا هيَأح مهيرصم َأن عم ،يرِينكَث ونلِّمعي اءكَمالْحتُْل و

وحين يتََألَّمون ال يلْقَون ِإال عونًا قَليلًا، َألن كَثيرِين ينْضمون ِإلَيهِم عن ٣٤. بِالسيف والنَّارِ َأوِ السجنِ والنَّهبِ
نْقيتهِم، حتَّى تَْأتي النِّهايةُ، َألنَّها ستَْأتي في وبعض الْحكَماء يعثُرون ِلامتحانهِم وتَطْهِيرِهم وت٣٥َ. غَيرِ ِإخْالصٍ
ددحالْم قْتالْو.  



٣٦"لُو لَهحا ياِل كَمالشَّم كلُل ممعيو .،قَ كُلِّ ِإلَهفَو هنَفْس ظِّمعيو فَعرا فَيهعمسي لَم ةاآلِله ِإلَه دض اءقُوُل َأشْييو 
وهذَا الْملك ال يباِلي بِاآلِلهِة ٣٧. وينْجح حتَّى يتم وقْتُ الْغَضبِ، َألنَّه ال بد َأن يتم ما قَضى بِه اُهللا. َأحد من قَبُل

ِإنَّما يكْرِم ٣٨. بْل يعظِّم نَفْسه فَوقَهم جميعا. ه آخَرالَّتي عبدها آباُؤه، وال بِاِإللَه الَّذي تَهِيم بِه النِّساء، وال بَِأي ِإلَ
ا الثَّمينَةايدالْهو ةالْكَرِيم ةارجالْحو ةضالْفبِ وبِالذَّه هكْرِمي ،اُؤهآب رِفْهعي ي لَمونِ الَّذصالْح لَى ٣٩. ِإلَهع مجهيو

ويكْرِم الَّذين يخْضعون لَه، ويعطيهِم مراكز سلْطَة، ويقْسم اَألرض بينَهم . بِمعونَة ِإلَه غَرِيبٍَأقْوى الْحصونِ 
مةً لَهرُأج.  

٤٠"اتكَبراِل بِمالشَّم كلم هلَيع مجهنُوبِ، فَيالْج كلم هارِبحي نمرِ الزآخ يفخُُل وديو ،ةيرفُنٍ كَثسانٍ وسفُرو 
ارِفِل الْجيكَالس ٤١. الْبِالد ومَأد نْهتُ متُفْل نلَكةٌ، ويركَث مُأم هدي يقُطُ فتَسيلَةَ، ومالْج ضا اَألرضخُُل َأيديو

ونمي عنةُ بقَادو وآبمِإل٤٢َ. و نُفُوذَه دميونْهو مال تَنْج رصمو ،ةيركَث بِ ٤٣. ى بِالدلَى كُنُوزِ الذَّهِلي عتَوسيو
رصنَى ملَى كُلِّ غعو ةضالْفو .شَةبالْحا وياِلي ِليبَأه لَه عخْضي٤٤. و نمو قالشَّر نم ارَأخْب يهتَْأت نلَكو

وينْصب خَيمتَه الْملَكيةَ بين الْبحرِ وجبِل ٤٥. غَضبٍ شَديد ِليخْرِب ويقْضي علَى الْكَثيرِينالشَّماِل، فَيخْرج بِ
  .ثُم تَْأتي نهايتُه وال يعينُه َأحد. الْقُدسِ الْجميِل

  
 نهاية الزمان

١٢ 

ويحلُّ وقْتُ ضيق لَم يحدثْ مثْلُه منْذُ . الرِئيس الْعظيم الَّذي يحرس شَعبكفي ذَِلك الْوقْت، يقُوم ميخَاِئيُل "١
قْتالْو ِإلَى ذَِلك ماُألم و. نَشََأتنْجتَابِ، يي الْكف كْتُوبم هماس بِكشَع نم داحكُلُّ و ،قْتالْو ي ذَِلكف نلَكو .

٢قُوميالذُّلِّ ِإلَى وارِ وِإلَى الْع مهضعبو ،الْخُلُود اةيِإلَى ح مهضعضِ، بابِ اَألري تُرف ينفُوندالْم نم ونيركَث 
دكَال٣. اَألب يُئونضالحِ يِإلَى الص النَّاس وندهي ينالَّذو ،اءمكَنُورِ الس يُئونضي اءكَمالْحويناآلبِد دومِ ِإلَى َأبنُّج.  

كَثيرون يروحون هنَا وهنَاك . َأما َأنْتَ يا دانياُل، فَاحفَظ الْكَالم في السر، واغْلق الْكتَاب ِإلَى آخرِ الزمنِ"٤
  ."ِليزِيدوا معرِفَةً

 آخَرينِ واقفَينِ، واحدا علَى هذه الضفَّة من النَّهرِ، واآلخَر علَى الضفَّة وَأنَا دانياُل، نَظَرتُ فَرَأيتُ اثْنَين٥ِ
ع فَرف٧َ" متَى تَتم هذه اُألمور الْعجِيبةُ؟: "وقَاَل َأحدهما ِللرجِل اللَّابِسِ الْكَتَّانِ الْواقف فَوقَ مياه النَّهر٦ِ. اُألخْرى

اءمالس وى نَحرسالْي هدينَى ومالْي هدرِ، يالنَّه اهيقَ مفُ فَواقالْو الْكَتَّان ُل اللَّابِسجِإلَى . الر يفُ بِالْحلحي تُهعمسو
  ."لْمقَدسِ، تَتم كُلُّ هذه اُألمورِحين تَنْكَسر قُوةُ الشَّعبِ ا. ِإلَى ثَالث سنين ونصف: "اَألبد وقَاَل

٨مَأفْه نِّي لَملَكذَا وتُ هعمَأنَا سذَا؟: "فَقُلْتُ. وةُ كُلِّ هرآخ يا هي، مديا سفَقَاَل٩" ي" : الْكَالم اُل، َألنيانا دي باذْه
َأما اَألشْرار فَيستَمرون في .  تَحدثُ ِلتَطْهِيرِ كَثيرِين وتَنْقيتهِم وامتحانهِمهذه١٠. مخْفي ومغْلَقٌ ِإلَى آخرِ الزمنِ

ونمفْهي اءكَمالْح نلَك ،ونمفْهال يو ِل الشَّرمالَّذي١١. ع ةِإقَامو يموانِ الْيبيمِ الْقُرتَقْد ِإلْغَاء قْتو نمو هماس 



ةُ واسالنَّج ابا١٢٩٠الْخَرمولُغُ ١٢.  يبيو رنْتَظي نيًئا ِلمنا١٣٣٥ِإلَى الـهمو١٣.  ي تَرِيحِلتَس با َأنْتَ، فَاذْهَأم
  ."ِإلَى َأن يحين الْوقْتُ، فَتَقُوم ِلتَنَاَل نَصيبك في آخرِ الزمنِ

  


