
  دانيالسفر 
 

 من غرفة عرش الرب
  

  صالح دانيال يفتح الباب لنفوذ عظيم ورؤيا رائعة
  
  تب ھذا السفراك
  

 إلى َرُِس، وقد كان فى الغالب أحد أعضاء األسرة الملكية بمملكة يھوذا ، وقد أ " َّالرب قاضى" سمه إكتب ھذا السفر ھو دانيال ومعنى 
  .م .  ق 605بابل حوالى عام 
ل .  بعد وقوع األحداث المذكورة فيه كنبؤات َبِتُ أن ھذا السفر قد كيزعم البعض لكن الذين يؤمنون أن هللا يمكن أن يكشف األحداث قب

سفر  ذا ال رون أن ھ ة ي ة للطبيع ة خارق ا بطريق امى  َبِتُكوقوعھ ين ع ن . م .  ق 530 و536ب صير م ت ق د وق ورش إبع صار ك نت
  .م .  ق 539المجوسى على بابل فى عام 

  
    كتابتهوالغرض منالمرسل إليھم 

   
يعيد –كتب دانيال ھذا السفر لشعب يھوذا المسبى فى بابل ، ليذكرھم بالسيطرة الكاملة للرب على األحداث  ا س رب سرعان م أن ال  وب

  .شعبه ويعيد بناء ھيكله 
  

  الخلفية التاريخية
  

ل  ة األ. ) م .  ق 539 – 626(حلت إمبراطورية باب اح جيش نبوخذنصر محل اإلمبراطوري الم ، واجت وة عظمى فى الع شورية كق
   . ارقليم والھيكل وُحت أورشَّكُف من بنى إسرائيل إلى بابل ، وداآلالالبابلى مملكة يھوذا ، وأسر 

  

  دانيالكيف تقرأ سفر 
  

شككين ًاًت أن يأتى الرب ويظھر ذاته مدعما إيمانك وملقيإذا سبق لك وتمني وب المت سفر ، فكل من  بالمھابة فى قل ذا ال سوف تحب ھ ف
وة  ا تظھر ق اريخ ، جمعيھ ر الت عمليات اإلنقاذ المعجزية ، واتضاع الملوك الوثـنيـين ، والتـنبؤات المذھلة عن كيفية تصرف الرب عب

  . هللا ومجد سلطانه على كل األرض 
  

رب ت يشمل القسم األول األصحاحات السوينقسم سفر دانيال إلى قسمين ، ا ال ى عمل بھ ة الت ة المذھل ة األولى التى تـتحدث عن الطريق
م ً  قوياًاوأصدقائة الثالثة ، وقد تركت أثرمن خالل حياة دانيال  ه الثاب. على المجتمع الوثـنى المحيط بھ سبب إيمان رب فب ه لل ت ومحبت

وم فستطاع دانإالتى لم تـتغير ،  ه ًيال أن يخدم ألكثر من سبعين عاما بصالح الل ة روأفى ي سلطة الفاسدة ، سواء فى إمبراطوري ة ال ق
رة يصبح ًن دانيال فى ھذه األصحاحات مفسرا لألحالموبينما كا. بابل او إمبراطورية مادى وفارس  ستة األخي  فإنه فى األصحاحات ال

اب المقدس ، إذ ُي. ھو الذى يرى األحالم  ؤات فى الكت دانيال نھوض وسقوط ل هللا بصَِّفوتتضمن ھذه الرؤى أخطر النب وى ل شكل نب
ة . وتـنـتھى كل نبوة بانتصار مملكة الرب على المملكة البشرية . ممالك كل من بابل ، ومادى وفارس ، واليونان والرومان  ھذه الرؤي

  . المتفردة للتاريخ من أمام عرش الرب تمأل القارىء برجاء عظيم وبانتظار للحكم األبدى لملك الملوك 
  

ة . تح صفحات ھذا السفر ، سيغمرك اإلحساس بأمانة الرب وقوته عندما تـفـ ك انظر كيف حفظ وعده بمعاقب شعبه العاصى ، ومع ذل
ا عھده بأنه لن ينبذھم ، والحظ كيف يقلب الرب السالطين واإلمًحفظ أيضا را دائم شيئته ھو ، مظھ ًبراطوريات حسب م ى  ً سلطانه عل

 .جميع اآللھة األخرى 


