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وسلَّم 2. يف السنِة الثّاِلثَِة ِمن ملِك يهوياقيم مِلِك يهوذا، ذَهب نبوخذناصر مِلك باِبلَ إلَى أورشليم وحاصرها 1

ِشنعار إلَى بيِت إلَِهِه، وأدخلَ اآلنيةَ إلَى الرب بيِدِه يهوياقيم مِلك يهوذا مع بعِض آنيِة بيِت اِهللا، فجاَء ا إلَى أرِض 
وأمر املَِلك أشفَنز رئيس ِخصياِنِه بأنْ يحِضر ِمن بين إسرائيلَ وِمن نسِل املُلِك وِمن الشرفاِء، 3. ِخزانِة بيِت إلَِهِه

4يف كُلِّ ِحكم ِحسانَ املَنظَِر، حاِذقني ،فيِهم يبا ال عةٌ علَى ِفتيانقو فيِهم عِرفَةً وذَوي فهٍم بالِعلِم، والذينم ٍة وعاِرفني
مهولسان نيةَ الكَلدانيِكتاب ملِّموهعقوِف يف قَصِر املَِلِك، فيأطاِيِب 5. الو وظيفَةً كُلَّ يوٍم بيوِمِه ِمن املَِلك هلُم نيوع

ِتِهمربيشروبِه لتمخِر م املَِلِكاملَِلِك وِمن ِقفونَ أمامِتها يِنهاي وِعند ،هوذا6.  ثَالثَ ِسننيين يب ِمن مهيندانيآلُ : وكانَ ب
، وميشائيلَ "شدرخ"، وحننيا "بلطَشاصر"فجعلَ هلُم رئيس اِخلصياِن أمساًء، فسمى دانيآلَ 7. وحننيا وميشائيلُ وعزريا

"خريا "ميشزب"، وععغوند."  
8سجنئيِس اِخلصياِن أنْ ال يتر ِمن شروبِه، فطَلَببأطاِيِب املَِلِك وال خبمِر م سجنال يت هلَ يف قَلِبِه أنعا دانيآلُ فجأم .
خاف سيدي املَِلك إني أ:"فقالَ رئيس اِخلصياِن لدانيآل10َ. وأعطَى اُهللا دانيآلَ ِنعمةً ورمحةً ِعند رئيِس اِخلصياِن9

كُمرابوش كُمطَعام نيِلِك؟. الذي عنونَ رأسي للميدفت ،جيِلكُم ِمن الِفتياِن الذين لَ ِمنأهز كُمجوهى ورفلماذا ي ."
11زنيا وميشائيلَ وعناِخلصياِن علَى دانيآلَ وح ئيسر قاِة الذي والَّهئيِس الس12: ريافقالَ دانيآلُ لر" كبيدع برج

ولينظُروا إلَى مناِظِرنا أمامك وإلَى مناِظِر الِفتياِن الذين يأكُلونَ 13. فليعطونا القَطاينَّ لنأكُلَ وماًء لنشرب. عشرةَ أياٍم
وِعند ِنهايِة 15. بهم عشرةَ أياٍمفسِمع هلُم هذا الكَالم وجر14". ثُم اصنع بعبيِدك كما ترى. ِمن أطاِيِب املَِلِك

فكانَ رئيس السقاِة 16. العشرِة األياِم ظَهرت مناِظرهم أحسن وأمسن لَحما ِمن كُلِّ الِفتياِن اآلِكلني ِمن أطاِيِب املَِلِك
  .يرفَع أطاِيبهم ومخر مشروِم ويعطيِهم قَطاينَّ

لِفتيانُ األربعةُ فأعطاهم اُهللا معِرفَةً وعقالً يف كُلِّ ِكتابٍة وِحكمٍة، وكانَ دانيآلُ فهيما بكُلِّ الرؤى أما هؤالِء ا17
وِعند ِنهايِة األياِم اليت قالَ املَِلك أنْ يدِخلوهم بعدها، أتى ِم رئيس اِخلصياِن إلَى أماِم نبوخذناصر، 18. واألحالِم
ويف كُلِّ أمِر 20. فوقَفوا أمام املَِلِك. وكَلَّمهم املَِلك فلم يوجد بينهم كُلِِّهم ِمثلُ دانيآلَ وحننيا وميشائيلَ وعزريا19

. لكَِتِهِحكمِة فهٍم الذي سأهلُم عنه املَِلك وجدهم عشرةَ أضعاٍف فوق كُلِّ املَجوِس والسحرِة الذين يف كُلِّ مم
  .وكانَ دانيآلُ إلَى السنِة األولَى لكورش املَِلِك21

  حلم نبوخذنصر
2 
1هومن عنه وطار هروح تجعا، فانزأحالم رصذنبوخن لَمح ،رصذنبوخلِك نم ِة ِمنِة الثّانينبأنْ 2. ويف الس املَِلك رفأم

فقالَ هلُم 3. فأتوا ووقَفوا أمام املَِلِك.  والعرافونَ والكَلدانيونَ ليخِبروا املَِلك بأحالِمِهيستدعى املَجوس والسحرةُ
روحي ملَعِرفَِة احلُلِم: "املَِلك تجعا وانزلمح لَمتِة4". قد حباألرامي ونَ املَِلكالكَلداني إلَى : "فكَلَّم ها املَِلكأي ِعش
إنْ مل تنِبئوين باحلُلِم : قد خرج ِمني القَولُ:"فأجاب املَِلك وقالَ للكَلدانيني5". ِبر عبيدك باحلُلِم فنبين تعبريهأخ. األبِد



لي هدايا وحالوين وإكراما وإنْ بينتم احلُلم وتعبريه، تنالونَ ِمن ِقب6. وِبتعبِريِه، تصيرونَ إربا إربا وتجعلُ بيوتكُم مزبلَةً
أجاب املَِلك 8". ليخِبِر املَِلك عبيده باحلُلِم فنبين تعبريه:"فأجابوا ثانيةً وقالوا7". فبينوا يل احلُلم وتعبريه. عظيما
بأنه إنْ مل تنِبئوين باحلُلِم فقَضاؤكُم 9ِمني إني أعلَم يقينا أنكُم تكتِسبونَ وقتا، إذ رأيتم أنَّ القَولَ قد خرج :"وقالَ
واِحد .لَ الوقتوحامي إلَى أنْ يتعلَى كالٍم كِذٍب وفاِسٍد لتتكَلَّموا بِه قُد مفَقتقد ات كُمألن . فأخِبروين باحلُلِم، فأعلَم

هنونَ يل تعبرييبت كُم10". أنامونَ قُدالكَلداني املَِلِك وقالواأجاب ": أمر نيبأنْ ي ليس علَى األرِض إنسانٌ يستطيع
واألمر الذي 11.  أو ساِحٍر أو كلداينٍّلذلك ليس مِلك عظيم ذو سلطاٍن سألَ أمرا ِمثلَ هذا ِمن مجوسي. املَِلِك

املَِلِك غَري امقُد هنيبي روليس آخ ،ِسرع املَِلك هطلُبِريشمع الب مكناهس تلَيس ِة الذيناآلِله ."  
. فخرج األمر، وكانَ احلُكَماُء يقتلون13َ. ألجِل ذلك غَِضب املَِلك واغتاظَ ِجدا وأمر بإبادِة كُلِّ حكَماِء باِبل12َ

ملوهقتلي هق14. فطَلَبوا دانيآلَ وأصحابٍة وعدانيآلُ ِحبكم ئٍذ أجابئيِسحينر ٍل ألريوخ  ِط املَِلِك الذي خرجرش
حينئٍذ أخبر أريوخ دانيآلَ " ملاذا اشتد األمر ِمن ِقبِل املَِلِك؟"15: ليقتلَ حكَماَء باِبلَ، أجاب وقالَ ألريوخ قائِد املَِلِك

حينئٍذ مضى دانيآلُ إلَى بيِتِه، 17. ين للمِلِك التعبريفدخلَ دانيآلُ وطَلَب ِمن املَِلِك أنْ يعطيه وقتا فيب16. باألمِر
ليطلُبوا املَراِحم ِمن ِقبِل إلَِه السماواِت ِمن ِجهِة هذا السر، لكَي ال 18وأعلَم حننيا وميشائيلَ وعزريا أصحابه باألمِر، 
  .يهِلك دانيآلُ وأصحابه مع سائِر حكَماِء باِبلَ

ليكُِن  اسم  :"أجاب دانيآلُ وقال20َ. فبارك دانيآلُ إلَه السماواِت. كُِشف  السر  يف رؤيا اللَّيِل  حينئٍذ  لدانيآل19َ
روتةَ واجلَباِحلكم ِل وإلَى األبِد، ألنَّ لهاألز كًا ِمنبارة21َ. اِهللا مواألزِمن األوقات ريغلوكً. وهو يعِزلُ مي بصنا وي

يعلَم ما هو يف الظُّلمِة، . هو يكِشف العمائق واألسرار22. يعطي احلُكَماَء ِحكمةً، ويعلِّم العاِرفني فهما. ملوكًا
ورالن سكُني هين اآل23. وِعندةَ وأعلَمةَ  والقوالذي  أعطاين  اِحلكم حبوأُس ،دآبائي أمح يا إلَه اكإي ،ِمنك نَ ما طَلَبناه

فِمن أجِل ذلك دخلَ دانيآلُ إلَى أريوخ الذي عينه املَِلك إلبادِة حكَماِء باِبلَ، مضى 24". ألنك أعلَمتنا أمر املَِلِك
  ".عبريأدِخلين إلَى قُداِم املَِلِك فأُبين للمِلِك الت. ال تِبد حكَماَء باِبلَ:"وقالَ له هكذا

  دانيال يفسر احللم 
قد وجدت رجالً ِمن بين سِيب يهوذا الذي :"حينئٍذ دخلَ أريوخ بدانيآلَ إلَى قُداِم املَِلِك مسِرعا وقالَ له هكذا25

 أنت علَى أنْ تعرفَين باحلُلِم هل تستطيع:"أجاب املَِلك وقالَ لدانيآلَ، الذي امسه بلطَشاصر26". يعرف املَِلك بالتعبِري
السر الذي طَلَبه املَِلك ال تقِدر احلُكَماُء وال السحرةُ وال :"أجاب دانيآلُ قُدام املَِلِك وقال27َ" الذي رأيت، وِبتعبِريِه؟

السماواِت كاِشف األسراِر، وقد عرف املَِلك لكن يوجد إلَه يف 28. املَجوس وال املُنجمونَ علَى أنْ يبينوه للمِلِك
أنت يا أيها املَِلك أفكارك 29: حلمك ورؤيا رأِسك علَى ِفراِشك هو هذا. نبوخذنصر ما يكونُ يف األياِم األخريِة

أما أنا فلم يكشف يل هذا 30. ا يكونُعلَى ِفراِشك صِعدت إلَى ما يكونُ ِمن بعِد هذا، وكاِشف األسراِر يعرفُك مب
قَلِبك أفكار تعلَم عبِري، ولكَيبالت املَِلك فرعي كُلِّ األحياِء، ولكن لكَي ِمن ٍة يفَّ أكثَرِحلكم رالس.  

. دا وقَف قُبالَتك، ومنظَره هائلٌهذا التمثالُ العظيم البهي ِج. أنت أيها املَِلك كُنت تنظُر وإذا بِتمثاٍل عظيٍم"31
. ساقاه ِمن حديٍد33. بطنه وفَخذاه ِمن نحاٍس. صدره وِذراعاه ِمن ِفضٍة. رأس هذا التمثاِل ِمن ذَهٍب جيٍد32



ر بغِري يديِن، فضرب التمثالَ علَى كُنت تنظُر إلَى أنْ قُِطع حج34. قَدماه بعضهما ِمن حديٍد والبعض ِمن خزٍف
فانسحق حينئٍذ احلَديد واخلَزف والنحاس والِفضةُ والذَّهب معا، 35. قَدميِه اللَّتِني ِمن حديٍد وخزٍف فسحقَهما

أما احلَجر الذي ضرب التمثالَ فصار جبالً . نٌوصارت كعصافَِة البيدِر يف الصيِف، فحملَتها الريح فلم يوجد هلا مكا
  .فنخِبر بتعبِريِه قُدام املَِلِك. هذا هو احلُلم36. كبريا ومأل األرض كُلَّها

 يسكُن بنو وحيثُما38. أنت أيها املَِلك مِلك ملوٍك، ألنَّ إلَه السماواِت أعطاك مملكَةً واقِتدارا وسلطانا وفَخرا"37
وبعدك تقوم 39. فأنت هذا الرأس ِمن ذَهٍب. البشِر ووحوش البر وطُيور السماِء دفَعها ليِدك وسلَّطَك علَيها مجيِعها

ملكَةٌ راِبعةٌ صلبةٌ وتكونُ م40. مملكَةٌ أُخرى أصغر ِمنك ومملكَةٌ ثاِلثَةٌ أُخرى ِمن نحاٍس فتتسلَّطُ علَى كُلِّ األرِض
وِبما رأيت 41. وكاحلَديِد الذي يكَسر تسحق وتكَسر كُلَّ هؤالِء. كاحلَديِد، ألنَّ احلَديد يدق ويسحق كُلَّ شيٍء

يها قوةُ احلَديِد ِمن حيثُ القَدمِني واألصاِبع بعضها ِمن خزٍف والبعض ِمن حديٍد، فاملَملكَةُ تكونُ منقَِسمةً، ويكونُ ف
وأصاِبع القَدمِني بعضها ِمن حديٍد والبعض ِمن خزٍف، فبعض املَملكَِة 42. إنك رأيت احلَديد مختِلطًا خبزِف الطِِّني

م يختِلطونَ بنسِل الناِس، ولكن ال وِبما رأيت احلَديد مختِلطًا خبزِف الطِِّني، فإنه43. يكونُ قَويا والبعض قَِصما
ويف أياِم هؤالِء املُلوِك، يقيم إلَه السماواِت مملكَةً لن 44. يتالصق هذا بذاك، كما أنَّ احلَديد ال يختِلطُ باخلَزِف

ألنك رأيت 45. وهي تثبت إلَى األبِدتنقَِرض أبدا، ومِلكُها ال يترك لشعٍب آخر، وتسحق وتفين كُلَّ هِذِه املَماِلِك، 
بةَ والذَّهوالِفض فواخلَز حاسوالن احلَديد قحيِن، فسدٍل ال بيبج ِمن رجح قد قُِطع هأن . املَِلك فرقد ع اَُهللا العظيم

  ".احلُلم حق وتعبريه يقني. ما سيأيت بعد هذا
46ن رئٍذ خروٍرحينس وائحةً ورتقِدم موا لهقَدبأنْ ي رلدانيآلَ، وأم دجعلَى وجِهِه وس رصذن47. بوخ املَِلك فأجاب

". حقا إنَّ إلَهكُم إلَه اآلِلهِة ورب املُلوِك وكاِشف األسراِر، إذ استطَعت علَى كشِف هذا السر:"دانيآلَ وقالَ
48ظَّمئٍذ عِن علَى مجيِع حينحالش ئيسر لهعِة باِبلَ وجعلَى كُلِّ ِوالي لَّطَهةً، وسطايا كثريع دانيآلَ وأعطاه املَِلك 

أما دانيآلُ فكانَ . فطَلَب دانيآلُ ِمن املَِلِك، فولَّى شدرخ وميشخ وعبدنغو علَى أعماِل ِواليِة باِبل49َ. حكَماِء باِبلَ
  .ِب املَِلِكيف با

  متثال الذهب واألتون احملمى
3 
. نبوخذنصر املَِلك صنع ِتمثاالً ِمن ذَهٍب طولُه ِستونَ ِذراعا وعرضه ِست أذرٍع، ونصبه يف بقعِة دورا يف ِواليِة باِبل1َ
2نحةَ والشاملَراِزب عجملي املَِلك رصذنبوخلَ نأرس كّاِم ثُموكُلَّ ح ةَ والفُقَهاَء واملُفتنينالةَ والقُضاةَ واخلَزوالو 

املَِلك رصذنبوخن هبصمثاِل الذي ندشِني التالةُ والقُضاةُ 3. الِوالياِت، ليأتوا لتوالو نحةُ والشاملَراِزب عمئٍذ اجتحين
ةُ والفُقَهاُء واملُفتونَ وكُلُّ حنمثاِل واخلَزالت قَفوا أماموو ،املَِلك رصذنبوخن هبصمثاِل الذي ندشِني التكّاِم الِوالياِت لت

رصذنبوخن هبصٍة4. الذي نناٍد بِشدى مةُ، :"ونادواأللِسن مواُألم عوبها الشأي م5قد أُِمرت عونَ صوتعندما تسم
والرباِب والسنطِري واِملزماِر وكُلِّ أنواِع العزِف، أنْ ِختروا وتسجدوا لِتمثاِل الذَّهِب الذي نصبه القَرِن والناِي والعوِد 
املَِلك رصذنبوخٍة6. نِقدتوِن ناٍر مِط أتلقَى يف وسِة ياعالس ففي ِتلك ،دسجوي ِخرال ي نما 7". وموقت ألجِل ذلك



لشعوب صوت القَرِن والناِي والعوِد والرباِب والسنطِري وكُلِّ أنواِع العزِف، خر كُلُّ الشعوب واُألمِم ِمسع كُلُّ ا
املَِلك رصذنبوخن هبصِب الذي ندوا لِتمثاِل الذَّهجِة وسواأللِسن.  

أيها املَِلك، ِعش :"أجابوا وقالوا للمِلِك نبوخذنصر9يهوِد، ألجِل ذلك تقَدم حينئٍذ ِرجالٌ كلدانيونَ واشتكَوا علَى ال8
أنت أيها املَِلك قد أصدرت أمرا بأنَّ كُلَّ إنساٍن يسمع صوت القَرِن والناِي والعوِد والرباِب والسنطِري 10! إلَى األبِد

ومن ال يِخر ويسجد فإنه يلقَى يف وسِط أتوِن ناٍر 11. ثاِل الذَّهِبواِملزماِر وكُلِّ أنواِع العزِف، يِخر ويسجد لِتم
هؤالِء الرجالُ مل . شدرخ وميشخ وعبدنغو: يوجد ِرجالٌ يهود، الذين وكَّلتهم علَى أعماِل ِواليِة باِبل12َ. متِقدٍة

  ".هتك ال يعبدونَ، ولِتمثاِل الذَّهِب الذي نصبت ال يسجدونَآِل. يجعلوا لك أيها املَِلك اعِتبارا
13غونبدوع خوميش خدرٍب وغَيٍظ بإحضاِر شضبغ رصذنبوخن رئٍذ أماملَِلِك. حين امجاِل قُدؤالِء الر وافأت .
شخ وعبدنغو ال تعبدونَ آِلهيت وال تسجدونَ لِتمثاِل الذَّهِب تعمدا يا شدرخ ومي:"فأجاب نبوخذنصر وقالَ هلُم14

بتصنطِري واِملزماِر 15! الذي ناِي والعوِد والرباِب والسالقَرِن والن عونَ صوتعندما تسم ينِعدستاآلنَ م مفإنْ كُنت
وإنْ مل تسجدوا ففي ِتلك الساعِة تلقَونَ يف وسِط . ذي عِملتهوكُلَّ أنواِع العزِف إلَى أنْ ِختروا وتسجدوا للتمثاِل ال

يا :"فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنغو وقالوا للمِلِك16". ومن هو اإللَه الذي ينِقذُكُم ِمن يدي؟. أتوِن الناِر املُتِقدِة
هوذا يوجد إلَهنا الذي نعبده يستطيع أنْ ينجينا ِمن أتوِن الناِر 17. مِرنبوخذنصر، ال يلزمنا أنْ نجيبك عن هذا األ

ها املَِلكأي ِدكي نِقذَنا ِمنِة، وأنْ يِقدلِتمثاِل 18. املُت دسجوال ن كتآِله دعبنا ال نأن ،ها املَِلكأي ا لكعلومم كُنوإال فلي
ِب الذي نالذَّههبتص."  

حينئٍذ امتأل نبوخذنصر غَيظًا وتغير منظَر وجِهِه علَى شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأجاب وأمر بأنْ يحموا األتونَ 19
 وميشخ وعبدنغو وأمر جباِبرةَ القوِة يف جيِشِه بأنْ يوِثقوا شدرخ20. سبعةَ أضعاٍف أكثَر ِمما كانَ معتادا أنْ يحمى

ثُم أوِثق هؤالِء الرجالُ يف سراويِلِهم وأقِمصِتِهم وأرديِتِهم ولباِسِهم وأُلقوا يف 21. ويلقوهم يف أتوِن الناِر املُتِقدِة
مي ِجدا، قَتلَ هليب الناِر الرجالَ الذين وِمن حيثُ إنَّ كِلمةَ املَِلِك شديدةٌ واألتونَ قد ح22. وسِط أتوِن الناِر املُتِقدِة

غونبدوع خوميش خدرفَعوا شوِن 23. رِط أتيف وس سقَطوا موثَقني ،غونبدوع خوميش خدرجاِل، شوهؤالِء الثَّالثَةُ الر
  .الناِر املُتِقدِة

" ألَم نلِق ثَالثَةَ ِرجاٍل موثَقني يف وسِط الناِر؟:"ِرعا فأجاب وقالَ ملُشرييِهحينئٍذ حتَير نبوخذنصر املَِلك وقام مس24
ها أنا ناِظر أربعةَ ِرجاٍل محلولني يتمشونَ يف وسِط :"أجاب وقال25َ". صحيح أيها املَِلك:"فأجابوا وقالوا للمِلِك

ثُم اقترب نبوخذنصر إلَى باِب أتوِن الناِر املُتِقدِة وأجاب، 26".  شبيه بابِن اآلِلهِةالناِر وما ِم ضرر، ومنظَر الراِبِع
فخرج شدرخ وميشخ وعبدنغو ِمن وسِط ". يا شدرخ وميشخ وعبدنغو، يا عبيد اِهللا العلي، اخرجوا وتعالَوا:"فَقالَ
املَراِزبةُ والشحن والوالةُ ومشريو املَِلِك ورأوا هؤالِء الرجالَ الذين مل تكُن للناِر قوةٌ علَى فاجتمعِت 27. الناِر

اِر مل تأِت علَيِهمةُ النورائح ،ريمل تتغ مراويلُهوس ،ِرقمل حتت رؤوِسِهم ةٌ ِمنعروش ،28. أجساِمِهم رصذنبوخن فأجاب
رك إلَه شدرخ وميشخ وعبدنغو، الذي أرسلَ مالكَه وأنقَذَ عبيده الذين اتكَلوا علَيِه وغَيروا كِلمةَ املَِلِك تبا:"وقالَ

دوا إللٍَه غَِري إلَِهِهمسجدوا أو يعبلكَيال ي مهٍة ولس29. وأسلَموا أجسادعٍب وأُمبأنَّ كُلَّ ش أمر ردي قد صاٍن فِمن



 رآخ لَةً، إذ ليس إلَهزبم مهيوتلُ بجعا، وتا إربرونَ إربيصي مهفإن ،غونبدوع خوميش خدروِء علَى إلَِه شكَلَّمونَ بالسيت
  .حينئٍذ قَدم املَِلك شدرخ وميشخ وعبدنغو يف ِواليِة باِبل30َ". يستطيع أنْ ينجي هكذا

  حللم الثاين لنبوخذنصرا
4 
اَآليات 2. ليكثُر سالمكُم: ِمن نبوخذنصر املَِلِك إلَى كُلِّ الشعوب واُألمِم واأللِسنِة الساِكنني يف األرِض كُلِّها1

ملكوته ! عجائبه ما أقواهاآياته ما أعظَمها، و3. والعجائب اليت صنعها معي اُهللا العلي، حسن ِعندي أنْ أُخِبر ا
  .ملكوت أبدي وسلطانه إلَى دوٍر فدوٍر

رأيت حلما فروعين، واألفكار علَى ِفراشي ورؤى 5. أنا نبوخذنصر قد كُنت مطمئنا يف بييت وناِضرا يف قَصري4
حينئٍذ حضر املَجوس 7. باِبلَ قُدامي ليعرفوين بتعبِري احلُلِمفصدر ِمني أمر بإحضاِر مجيِع حكَماِء 6. رأسي أفزعتين

أخريا دخلَ قُدامي دانيآلُ الذي 8. والسحرةُ والكَلدانيونَ واملُنجمونَ، وقَصصت احلُلم علَيِهم، فلم يعرفوين بتعبِريِه
  :ِلهِة القُدوسني، فقَصصت احلُلم قُدامهامسه بلطَشاصر كاسِم إلَهي، والذي فيِه روح اآل

يا بلطَشاصر، كبري املَجوِس، ِمن حيثُ إني أعلَم أنَّ فيك روح اآلِلهِة القُدوسني، وال يعسر علَيك ِسر، فأخِبرين "9
نت أرى فإذا بشجرٍة يف وسِط األرِض أني كُ: فرؤى رأسي علَى ِفراشي هي10. برؤى حلمي الذي رأيته وِبتعبِريِه

ى كُلِّ األرِض11. وطولُها عظيمها إلَى أقصنظَرها إلَى السماِء وملولَغَ عفب ،تةُ وقَويرجِت الشرأوراقُها 12. فكَب
صاِنها سكَنت طُيور السماِء، وطَِعم ِمنها جميلَةٌ وثَمرها كثري وفيها طَعام للجميِع، وحتتها استظَلَّ حيوانُ البر، ويف أغ

فصرخ بِشدٍة وقالَ 14كُنت أرى يف رؤى رأسي علَى ِفراشي وإذا بساِهٍر وقُدوٍس نزلَ ِمن السماِء، 13. كُلُّ البشِر
ب احلَيوانُ ِمن حتِتها والطُّيور ِمن اقطَعوا الشجرةَ، واقِضبوا أغصانها، وانثُروا أوراقَها، وابذُروا ثَمرها، ليهر: هكذا

ولكن اتركوا ساق أصِلها يف األرِض، وِبقَيٍد ِمن حديٍد ونحاٍس يف عشِب احلَقِل، وليبتلَّ بندى السماِء، 15. أغصاِنها
ليعطَ قَلب حيواٍن، ولتمِض علَيِه سبعةُ ليتغير قَلبه عن اإلنسانيِة، و16. وليكُن نصيبه مع احلَيواِن يف عشِب احلَقِل

هذا األمر بقَضاِء الساِهرين، واحلُكم بكَِلمِة القُدوسني، لكَى تعلَم األحياُء أنَّ العلي متسلِّطٌ يف مملكَِة 17. أزِمنٍة
أما أنت يا بلطَشاصر .  رأيته أنا نبوخذنصر املَِلكهذا احلُلم18. الناِس، فيعطيها من يشاُء، وينصب علَيها أدنى الناِس

أما أنت فتستطيع، ألنَّ فيك روح اآلِلهِة . فبين تعبريه، ألنَّ كُلَّ حكَماِء مملكَيت ال يستطيعونَ أنْ يعرفوين بالتعبِري
وسنيالقُد."  

  دانيال يفسر احللم
يا بلطَشاصر، ال يفِزعك :"أجاب املَِلك وقالَ. يآلُ الذي امسه بلطَشاصر ساعةً واِحدةً وأفزعته أفكارهحينئٍذ حتَير دان19

هوال تعبري وقالَ". احلُلم رلطَشاصب فأجاب":ألعاديك هوتعبري ملُبِغضيك دي، احلُلمها، اليت 20. يا سيةُ اليت رأيترجاَلش
ها إلَى كُلِّ األرِض، كبنظَرها إلَى السماِء، وملولَغَ عوب توقَوي ت21ر وفيها طَعام ها كثريرميلَةٌ وثَموأوراقُها ج

إنما هي أنت ياأيها املَِلك، الذي كبرت 22للجميِع، وحتتها سكَن حيوانُ البر، ويف أغصاِنها سكَنت طُيور السماِء، 
ى األرِضوتقَوإلَى أقص كلطانإلَى السماِء، وس تلَغوب تقد زاد كتظَموع ،ا 23. يتساِهر يثُ رأَى املَِلكوح



اقطَعوا الشجرةَ وأهِلكوها، ولكن اتركوا ساق أصِلها يف األرِض، وِبقَيٍد ِمن حديٍد : وقُدوسا نزلَ ِمن السماِء وقالَ
فهذا 24. احلَقِل، وليبتلَّ بندى السماِء، وليكُن نصيبه مع حيواِن البر، حتى متضي علَيِه سبعةُ أزِمنٍةونحاٍس يف عشِب 

يطردونك ِمن بِني الناِس، وتكونُ 25: هو التعبري أيها املَِلك، وهذا هو قَضاُء العلي الذي يأيت علَى سيدي املَِلِك
حيواِن البر ويطِعمونك العشب كالثِّرياِن، ويبلّونك بندى السماِء، فتمضي علَيك سبعةُ أزِمنٍة حتى تعلَم أنَّ سكناك مع 

ت وحيثُ أمروا بترِك ساِق أُصوِل الشجرِة، فإنَّ مملكَتك تثب26. العلي متسلِّطٌ يف مملكَِة الناِس ويعطيها من يشاُء
لذلك أيها املَِلك، فلتكُن مشوريت مقبولَةً لَديك، وفاِرق خطاياك بالِبر 27. لك عندما تعلَم أنَّ السماَء سلطانٌ

كطالُ اطِمئناني لَّهساكِني، لَعِة للممحبالر كوآثام."  
  احللم يتحقق

. ند ِنهايِة اثني عشر شهرا كانَ يتمشى علَى قَصِر مملكَِة باِبلَِع29. كُلُّ هذا جاَء علَى نبوخذنصر املَِلِك28
" ألَيست هِذِه باِبلَ العظيمةَ اليت بنيتها لبيِت املُلِك بقوِة اقِتداري، وجلَالِل مجدي؟: "وأجاب املَِلك فقال30َ
. إنَّ املُلك قد زالَ عنك: لك يقولونَ يا نبوخذنصر املَِلك:"اِء قائالًوالكَِلمةُ بعد بفَِم املَِلِك، وقَع صوت ِمن السم31
ويطردونك ِمن بِني الناِس، وتكونُ سكناك مع حيواِن البر، ويطِعمونك العشب كالثِّرياِن، فتمضي علَيك سبعةُ 32

لِّطٌ يف مستم ليأنَّ الع ى تعلَمٍة حتشاُءأزِمني نعطيها مي هملكَِة الناِس وأن."  
يف ِتلك الساعِة متَّ األمر علَى نبوخذنصر، فطُِرد ِمن بِني الناِس، وأكَلَ العشب كالثِّرياِن، وابتلَّ ِجسمه بندى  33

 انِتهاِء األياِم، أنا نبوخذنصر، رفَعت عيني إلَى وِعند34. السماِء حتى طالَ شعره ِمثلَ النسوِر، وأظفاره ِمثلَ الطُّيوِر
 هوملكوت ،لطانٌ أبديس هلطانإلَى األبِد، الذي س احلَي دتموح حتبوس ليالع كتقلي، وبارع إلَي عجالسماِء، فر

وهو يفعلُ كما يشاُء يف جنِد السماِء وسكّاِن األرِض، وحِسبت مجيع سكّاِن األرِض كال شيَء، 35. إلَى دوٍر فدوٍر
أو يقولُ له هدي عمني نم دلُ؟:"وال يوجملكَيت 36". ماذا تفعاللُ مج إلَي قلي، وعادع إلَي عجالوقِت ر يف ذلك 

فاآلنَ، أنا 37. وازدادت يل عظَمةٌ كثريةٌومجدي وبهائي، وطَلَبين مشريي وعظَمائي، وتثَبت علَى مملكَيت 
 بالِكربياِء فهو قاِدر سلُكي ندلٌ، ومِقِه عوطُر قالسماِء، الذي كُلُّ أعماِلِه ح ِلكم دوأمح ظِّموأُع حبأُس ،رصذنبوخن

ِذلَّهعلَى أنْ ي.  
  الكتابة على احلائط

5 
1 عنص املَِلك ريلشاصاأللِفب اما قُدمخر ِربظَمائِه األلِف، وشةً لعةً عظيم2. وليم ،اخلمر ذوقي ريلشاصوإذ كانَ ب

 ا املَِلك بشرلي ،ليمشاهليكِل الذي يف أور ِمن أبوه رصذنبوخها نجِة اليت أخرِب والِفضِة الذَّهبإحضاِر آني رأم
هوجاتوز هظَماؤراريِهوع3.  وس ،ليمشيِت اِهللا الذي يف أورهيكِل ب ِمن تِب اليت أُخِرجةَ الذَّهروا آنيئٍذ أحضحين

كانوا يشربونَ اخلمر ويسبحونَ آِلهةَ الذَّهِب والِفضِة والنحاِس 4. وشِرب ا املَِلك وعظَماؤه وزوجاته وسراريِه
  .واحلَجِرواحلَديِد واخلَشِب 



5  فطَر نظُري كَلَِّس حائِط قَصِر املَِلِك، واملَِلكرباِس علَى مبإزاِء الن تبِد إنساٍن، وكتي أصاِبع ترِة ظَهاعالس يف ِتلك
فصرخ املَِلك 7. واصطَكَّت ركبتاهحينئٍذ تغيرت هيئَةُ املَِلِك وأفزعته أفكاره، واحنَلَّت خرز حقويِه، 6. اليِد الكاِتبِة

أي رجٍل يقرأُ هِذِه الِكتابةَ ويبين يل :"بِشدٍة إلدخاِل السحرِة والكَلدانيني واملُنجمني، فأجاب املَِلك وقالَ حلُكَماِء باِبلَ
ٍب يف عذَه ةً ِمناُألرجوانَ وِقالد سلَبي هها فإنلَّطُ ثاِلثًا يف املَملكَِةتفسريسِقِه، ويتكَماِء املَِلِك، 8". نلَ كُلُّ حخد ثُم

ففَزع املَِلك بيلشاصر ِجدا وتغيرت فيِه هيئَته، 9. فلم يستطيعوا أنْ يقرأوا الِكتابةَ، وال أنْ يعرفوا املَِلك بتفسِريها
هظَماؤع با امل10َ. واضطَرأمِت املَِلكَةُ وقالَتِة، فأجابليمالو يتب لَتخظَمائِه دِب كالِم املَِلِك وعبها :"ِلكَةُ فلسأي

يوجد يف مملكَِتك رجلٌ فيِه روح اآلِلهِة القُدوسني، 11. ال تفَزعك أفكارك وال تتغير هيئَتك! املَِلك، ِعش إلَى األبِد
أبيك وِجدت فيِه نيرةٌ وِفطنةٌ وِحكمةٌ كِحكمِة اآلِلهِة، واملَِلك نبوخذنصر أبوك جعله كبري املَجوِس والسحرِة ويف أياِم 

منيجواملُن نيوالكَلداني .املَِلك األحالِم وتب12. أبوك ةً وتعبريعِرفَةً وِفطنا فاِضلَةً وميثُ إنَّ روحح لَّ ِمنألغاٍز وح يني
رلطَشاصب املَِلك اهيف دانيآلَ هذا، الذي مس تِجدقٍَد وع .فسريالت نيباآلنَ دانيآلُ في دعفلي."  

ي جلَبه أأنت هو دانيآلُ ِمن بين سِيب يهوذا، الذ:"فأجاب املَِلك وقالَ لدانيآلَ. حينئٍذ أُدِخلَ دانيآلُ إلَى قُداِم املَِلِك13
واآلنَ 15. قد ِمسعت عنك أنَّ فيك روح اآلِلهِة، وأنَّ فيك نيرةٌ وِفطنةٌ وِحكمةٌ فاِضلَة14ٌأيب املَِلك ِمن يهوذا؟ 

. تفسري الكَالِمأُدِخلَ قُدامي احلُكَماُء والسحرةُ ليقرأوا هِذِه الِكتابةَ ويعرفوين بتفسِريها، فلم يستطيعوا أنْ يبينوا 
فإِن استطَعت اآلنَ أنْ تقرأ الِكتابةَ وتعرفَين . وأنا قد ِمسعت عنك أنك تستطيع أنْ تفَسر تفسريا وحتُلَّ عقَدا16

  ".بتفسِريها فتلَبس اُألرجوانَ وِقالدةً ِمن ذَهٍب يف عنِقك وتتسلَّطُ ثاِلثًا يف املَملكَِة
17املَِلِكفأجاب امريي: " دانيآلُ وقالَ قُدلغ ِهباِتك بوه فِسكلن طاياكع كُنلت . فُهرِلِك وأُعةَ للملكين أقرأُ الِكتاب

ِة اليت وِللعظَم19. أنت أيها املَِلك، فاُهللا العلي أعطَى أباك نبوخذنصر ملكوتا وعظَمةً وجالالً وبهاًء18. بالتفسِري
فأيا شاَء قَتلَ، وأيا شاَء استحيا، وأيا شاَء . أعطاه إياها كانت ترتِعد وتفزع قُدامه مجيع الشعوب واُألمِم واأللِسنِة

عا شاَء وضوأي ،فَع20. رلِكِه، ونم ا، احنَطَّ عن كُرسيرجتَب هروح توقَس هقَلب فَعا ارتفلَم ،اللهج عوا عنهز
وطُِرد ِمن بِني الناِس، وتساوى قَلبه باحلَيواِن، وكانت سكناه مع احلَمِري الوحشيِة، فأطعموه العشب كالثِّرياِن، 21

وأنت 22. يم علَيها من يشاُءوابتلَّ ِجسمه بندى السماِء، حتى عِلم أنَّ اَهللا العلي سلطانٌ يف مملكَِة الناِس، وأنه يق
بل تعظَّمت علَى رب السماِء، فأحضروا قُدامك آنيةَ 23يابيلشاصر ابنه مل تضع قَلبك، مع أنك عرفت كُلَّ هذا، 

ةَ الِفضآِله حتبوس ،ا اخلمر مِربتش راريكوس كوجاتوز كظَماؤوع يِتِه، وأنتحاِس واحلَديِد بِب والنِة والذَّه
وال تعِرف عوال تسم بِصرِر اليت ال تِب واحلَجواخلَش .دهجمفلم ت ِقككُلُّ طُر وله ،كتمسِدِه نا اُهللا الذي بيأم .

منا منا تقَيلُ : تابةُ اليت سطِّرتوهِذِه هي الِك25. حينئٍذ أُرِسلَ ِمن ِقبِلِه طَرف اليِد، فكُِتبت هِذِه الِكتابة24ُ
الكَالِم26. وفَرسني وهذا تفسري :اهوأ كى اُهللا ملكوتنا، أحصا27. مناِقص ِجدتباملَوازيِن فو ِزنتقَيلُ، وت .
28ملادي وفاِرس توأُعطي كملكَتم تفرِس، قُِسم."  



انيآلَ األرجوانَ وِقالدةً ِمن ذَهٍب يف عنِقِه، وينادوا علَيِه أنه يكونُ متسلِّطًا ثاِلثًا يف حينئٍذ أمر بيلشاصر أنْ يلِبسوا د29
فأخذَ املَملكَةَ داريوس املادي وهو ابن اثنتِني وِستني 31يف ِتلك اللَّيلَِة قُِتلَ بيلشاصر مِلك الكَلدانيني، 30. املَملكَِة
  .سنةً
  انيال يف جب األسودد
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وعلَى هؤالِء ثَالثَةَ 2. حسن ِعند داريوس أنْ يولِّي علَى املَملكَِة ِمئَةً وِعشرين مرزبانا يكونونَ علَى املَملكَِة كُلِّها1

اق دانيآلُ هذا علَى الوزراِء فف3. وزراَء أحدهم دانيآلُ، لتؤدي املَراِزبةُ إليِهِم اِحلساب فال تصيب املَِلك خسارةٌ
ثُم إنَّ الوزراَء واملَراِزبةَ كانوا يطلُبونَ 4. وفَكَّر املَِلك يف أنْ يولِّيه علَى املَملكَِة كُلِّها. واملَراِزبِة، ألنَّ فيِه روحا فاِضلَةً

 أنْ يِجدوا ِعلَّةً وال ذَنبا، ألنه كانَ أمينا ومل يوجد فيِه خطأٌ ِعلَّةً يِجدونها علَى دانيآلَ ِمن ِجهِة املَملكَِة، فلم يقِدروا
جال5ُ. وال ذَنبِة إلَِهِه:"فقالَ هؤالِء الرريعِة شِجه ها ِمنِجدعلَى دانيآلَ هذا ِعلَّةً إال أنْ ن ِجد6". ال ن عمئٍذ اجتحين

إنَّ مجيع وزراِء املَملكَِة 7! أيها املَِلك داريوس، ِعش إلَى األبِد:"ِك وقالوا له هكذاهؤالِء الوزراُء واملَراِزبةُ ِعند املَِل
والشحِن واملَراِزبِة واملُشريين والوالِة قد تشاوروا علَى أنْ يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا، بأنَّ كُلَّ من يطلُب ِطلبةً 

فثَبِت اآلنَ النهي أيها املَِلك، وأمِض 8. ما ِمن إلٍَه أو إنساٍن إال ِمنك أيها املَِلك، يطرح يف جب اُألسوِدحتى ثَالثني يو
خنساليت ال ت ِة مادي وفاِرسريعكش ريال تتغ ةَ لكَي9". الِكتابهيةَ والنالِكتاب داريوس ى املَِلكأمض ألجِل ذلك.  

فلَما عِلم دانيآلُ بإمضاِء الِكتابِة ذَهب إلَى بيِتِه، وكواه مفتوحةٌ يف علِّيِتِه نحو أورشليم، فجثا علَى ركبتيِه ثَالثَ 10
لُ قَبلَ ذلكفعإلَِهِه كما كانَ ي امقُد دملَّى وحاٍت يف اليوِم، وصرج11. مئٍذ هؤالِء الرحين عمدوا دانيآلَ فاجتجالُ فو

ألَم تمِض أيها املَِلك نهيا بأنَّ كُلَّ إنساٍن :"فتقَدموا وتكَلَّموا قُدام املَِلِك يف نهِي املَِلِك12. يطلُب ويتضرع قُدام إلَِهِه
حطري ها املَِلكأي ا إال ِمنكيوم ى ثَالثنيإلٍَه أو إنساٍن حت ِمن طلُباُألسوِد؟ي بوقالَ"  يف ج املَِلك فأجاب": األمر

خنساليت ال ت ِة مادي وفاِرسريعكش حيحاملَِلِك13". ص امئٍذ أجابوا وقالوا قُدين سِيب :"حينب إنَّ دانيآلَ الذي ِمن
فلَما ِمسع 14". الثَ مراٍت يف اليوِم يطلُب ِطلبتهيهوذا مل يجعلْ لك أيها املَِلك اعِتبارا وال للنهِي الذي أمضيته، بل ثَ

نِقذَهإلَى غُروب الشمِس لي دهواجت ،هيجنعلَى دانيآلَ لي هلَ قَلبعا، وجفِسِه ِجداغتاظَ علَى ن هذا الكَالم املَِلك .
15ِلكجالُ إلَى املَِلِك وقالوا للمالر أولئك عمفاجت":هٍي أو أمٍر اعلَمهي أنَّ كُلَّ ن ةَ مادي وفاِرسريعها املَِلِك أنَّ شأي 

ريغال يت املَِلك هعضاُألسوِد16". ي بيف ج حوهروا دانيآلَ وطَرفأحض املَِلك رئٍذ أموقالَ . حين املَِلك أجاب
وأُيتَ حبجٍر ووِضع علَى فِم اجلُب وختمه املَِلك خباِتِمِه وخاِتِم 17". إنَّ إلَهك الذي تعبده دائما هو ينجيك:"لدانيآلَ

  .عظَمائِه، ِلئال يتغير القَصد يف دانيآلَ
18هومن عنه راريِه وطاربس هامقُد ا، ومل يؤتصائم إلَى قَصِرِه وبات ى املَِلكضئٍذ مباِك19. حين املَِلك قام ثُم ا ِعندر

أجاب املَِلك وقالَ . فلَما اقترب إلَى اجلُب نادى دانيآلَ بصوٍت أسيٍف20. الفَجِر وذَهب مسِرعا إلَى جب اُألسوِد
فتكَلَّم دانيآلُ 21" يا دانيآلُ عبد اِهللا احلَي، هل إلَهك الذي تعبده دائما قَِدر علَى أنْ ينجيك ِمن اُألسوِد؟:"لدانيآلَ
إلَهي أرسلَ مالكَه وسد أفواه اُألسوِد فلم تضرين، ألني وِجدت بريئًا 22! ياأيها املَِلك، ِعش إلَى األبِد: "مع املَِلِك



فأُصِعد . أنْ يصعد دانيآلُ ِمن اجلُبحينئٍذ فِرح املَِلك بِه، وأمر ب23". قُدامه، وقُدامك أيضا أيها املَِلك، مل أفعلْ ذَنبا
فأمر املَِلك فأحضروا أولئك الرجالَ الذين اشتكَوا علَى 24. دانيآلُ ِمن اجلُب ومل يوجد فيِه ضرر، ألنه آمن بإلَِهِه

موِنساَءه مهم وأوالداُألسوِد ه بيف ج محوهِصلوا . دانيآلَ وطَرومل ي ِم اُألسودِ تطَشى بحت إلَى أسفَِل اجلُب
كُلَّ ِعظاِمِهم قَتحوس.  

ِمن 26. ليكثُر سالمكُم:"ثُم كتب املَِلك داريوس إلَى كُلِّ الشعوب واُألمِم واأللِسنِة الساِكنني يف األرِض كُلِّها25
لطاِن ميف كُلِّ س هبأن أمر ردلي صإلَى األبِد، ِقب ومالقَي احلَي هو اإللَه هإلَِه دانيآلَ، ألن امخافونَ قُدِعدونَ ويرتملكَيت ي

. هو ينجي وينِقذُ ويعملُ اآلياِت والعجائب يف السماواِت ويف األرِض27. وملكوته لن يزولَ وسلطانه إلَى املُنتهى
ي ى دانيآلَ ِمنجِد اُألسوِدهو الذي ن."  

 .ِّفنجح دانيآلُ هذا يف ملِك داريوس ويف ملِك كورش الفاِرسي28

  حلم دانيال
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حينئٍذ كتب احلُلم وأخبر برأِس . يف السنِة األولَى لبيلشاصر مِلِك باِبلَ، رأَى دانيآلُ حلما ورؤى رأِسِه علَى ِفراِشِه 1

. كُنت أرى يف رؤياي ليالً وإذا بأربِع رياِح السماِء هجمت علَى البحِر الكَبِري:"قالَأجاب دانيآلُ و2. الكَالِم
3ذاك خاِلفٍة، هذا مواناٍت عظيميةُ حعالبحِر أرب ِمن ِعدسٍر4. وصناحا نج ِد ولهلُ كاألسى . األوحت أنظُر وكُنت

وإذا حبيواٍن آخر ثاٍن شبيٍه 5. أوِقف علَى ِرجلَِني كإنساٍن، وأُعطي قَلب إنساٍنانتتف جناحاه وانتصب عن األرِض، و
وبعد هذا 6. قُم كُلْ لَحما كثريا: بالدب، فارتفَع علَى جنٍب واِحٍد ويف فِمِه ثَالثُ أضلٍُع بني أسناِنِه، فقالوا له هكذا

. وكانَ للحيواِن أربعةُ رؤوٍس، وأُعطي سلطانا.  وله علَى ظَهِرِه أربعةُ أجِنحِة طائٍركُنت أرى وإذا بآخر ِمثِل النِمِر
7واٍن رابعٍِ هائٍل وقَوييى اللَّيِل وإذا حبى يف رؤأر هذا كُنت عدةٌبديٍد كبريح أسنانٌ ِمن ا، ولهديٍد ِجدأكَلَ .  وش

كُنت متأمالً بالقُروِن، 8. وكانَ مخاِلفًا لكُلِّ احلَيواناِت الذين قَبله، وله عشرةُ قُروٍن. وسحق وداس الباقي بِرجلَيِه
وإذا بقَرٍن آخر صغٍري طَلَع بينها، وقُِلعت ثَالثَةٌ ِمن القُروِن األولَى ِمن قُداِمِه، وإذا بعيوٍن كعيوِن اإلنساِن يف هذا 

القَرِن، وفٍَم مظائمكَلٍِّم بعاِم9. تاألي القَدمي لَسوج ،روشع تِضعو هى أنأر رأِسِه . كُنت عركالثَّلِج، وش ضأبي هلباس
، أُلوف أُلوٍف ختِدمه .ر ناٍر جرى وخرج ِمن قُداِمِه10. كالصوِف النقي، وعرشه هليب ناٍر، وبكَراته نار متِقدةٌ

هامقُد قوفواٍت وبر واتبور .ِت األسفاروفُِتح ،ينالد لَسأجِل صوِت الكَِلماِت 11. فج ئٍذ ِمنحين أنظُر كُنت
يواناِت أما باقي احل12َ. كُنت أرى إلَى أنْ قُِتلَ احلَيوانُ وهلك ِجسمه ودِفع لوقيِد الناِر. العظيمِة اليت تكَلَّم ا القَرنُ

  .فنِزع عنهم سلطانهم، ولكن أُعطوا طولَ حياٍة إلَى زماٍن ووقٍت
13"هامقُد بوهاِم، فقَرى وجاَء إلَى القَدِمي األيِب السماِء ِمثلُ ابِن إنساٍن أتحى اللَّيِل وإذا مع سى يف رؤأر كُنت .
14 دبا لتتعا وملكوتجدا وملطانس ِةفأُعطيِم واأللِسنعوب واُألمكُلُّ الش زولَ، . لهما لن ي لطانٌ أبديس هلطانس

نقَِرضما ال ي هوملكوت.  
  تفسري احللم



فاقتربت إلَى واِحٍد ِمن الوقوِف 16. أما أنا دانيآلَ فحِزنت روحي يف وسِط ِجسمي وأفزعتين رؤى رأسي"15
هؤالِء احلَيوانات العظيمةُ اليت هي أربعةٌ هي 17: فأخبرين وعرفَين تفسري اُألموِر.  يف كُلِّ هذاوطَلَبت ِمنه احلَقيقَةَ

أما ِقديسو العلي فيأخذونَ املَملكَةَ ويمتِلكونَ املَملكَةَ إلَى األبِد وإلَى أبِد 18. أربعةُ ملوٍك يقومونَ علَى األرِض
ئٍذ19. اآلِبدينديٍد حينح ِمن ها وأسنانخاِلفًا لكُلِّها، وهائالً ِجداِبِع الذي كانَ مواِن الرِة احلَيِجه احلَقيقَةَ ِمن متر 

وعِن القُروِن العشرِة اليت برأِسِه، وعِن اآلخِر الذي 20وأظفاره ِمن نحاٍس، وقد أكَلَ وسحق وداس الباقي بِرجلَيِه، 
وكُنت أنظُر وإذا 21. وهذا القَرنُ له عيونٌ وفَم متكَلِّم بعظائم ومنظَره أشد ِمن رفَقائِه. طَت قُدامه ثَالثَةٌطَلَع فسقَ

 ،مهلَبفغ يسنيالِقد حاِربلَغَ 22هذا القَرنُ يوب ،لييسِي العلِقد ينالد اِم، وأُعطياألي ى جاَء القَدميحت لكفامت ،الوقت
  .الِقديسونَ املَملكَةَ

أما احلَيوانُ الراِبع فتكونُ مملكَةٌ راِبعةٌ علَى األرِض مخاِلفَةٌ لسائِر املَماِلِك، فتأكُلُ األرض كُلَّها :فقالَ هكذا"23
قومونَ، ويقوم بعدهم آخر، وهو والقُرونُ العشرةُ ِمن هِذِه املَملكَِة هي عشرةُ ملوٍك ي24. وتدوسها وتسحقُها

ويتكَلَّم بكَالٍم ِضد العلي ويبلي ِقديسي العلي، ويظُن أنه يغير األوقات 25. مخاِلف األولني، ويِذلُّ ثَالثَةَ ملوٍك
فيجِلس الدين ويِرتعونَ عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إلَى 26. والسنةَ، ويسلَّمونَ ليِدِه إلَى زماٍن وأزِمنٍة وِنصِف زماٍن

ملكوته ملكوت . واملَملكَةُ والسلطانُ وعظَمةُ املَملكَِة حتت كُلِّ السماِء تعطَى لشعِب ِقديسي العلي27. املُنتهى
أما أنا دانيآلَ، فأفكاري أفزعتين كثريا، . هنا ِنهايةُ األمِرإلَى 28. أبدي، ومجيع السالطِني إياه يعبدونَ ويطيعونَ
  ".وتغيرت علَي هيئَيت، وحِفظت األمر يف قَليب

  رؤيا دانيال للكبش والتيس
8 
1  تراليت ظَه عديل أنا دانيآلَ رؤيا ب تراملَِلِك، ظَه ريلشاصلِك بم ِة الثّاِلثَِة ِمننيف 2. يل يف اِلابِتداِءيف الس فرأيت

ِر أوالي يف الرؤيا وأنا ِعند ورأيت ،ِة عيالموأنا يف شوشانَ القَصِر الذي يف ِوالي ؤيا، وكانَ يف رؤياي3 .الر فَعتفر
أعلَى ِمن قَرناِن والقَرناِن عالياِن، والواِحد هِر ولهالن وإذا بكَبٍش واِقٍف ِعند ورأيت ييناعأخري ِر، واألعلَى طاِلعاآلخ  .

4ظُمرضاِتِه وعلَ كمِدِه، وفَعي نِقذٌ ِمنوال م هاموانٌ قُديح ِقفا فلم ينوبا وِشماالً وجغَرب نطَحي الكَبش رأيت .
ِض ومل يمس األرض، وللتيِس قَرنٌ معتبر وبينما كُنت متأمالً إذا بتيٍس ِمن املَعِز جاَء ِمن املَغِرِب علَى وجِه كُلِّ األر5

ورأيته قد 7. وجاَء إلَى الكَبِش صاِحِب القَرنِني الذي رأيته واِقفًا ِعند النهِر وركَض إليِه بِشدِة قوِتِه6. بني عينيِه
قَرن روكس الكَبش برشاطَ علَيِه وضلَ إلَى جاِنِب الكَبِش، فاستوص ،هقوِف أمامةٌ علَى الوللكَبِش قو يِه، فلم تكُن

ولَما اعتز انكَسر القَرنُ . فتعظَّم تيس املَعِز ِجدا8. وطَرحه علَى األرِض وداسه، ومل يكُن للكَبِش منِقذٌ ِمن يِدِه
وِمن واِحٍد ِمنها خرج قَرنٌ صغري، وعظُم 9. اِح السماِء األربِعالعظيم، وطَلَع ِعوضا عنه أربعةُ قُروٍن معتبرٍة نحو ري
وتعظَّم حتى إلَى جنِد السماواِت، وطَرح بعضا ِمن اجلُنِد 10. ِجدا نحو اجلَنوب ونحو الشرِق ونحو فخِر األراضي

مهجوِم إلَى األرِض وداسئيِس اجلُن11. والنى إلَى رقِدِسِهوحتم سكَنم ِدمةُ، وهائمقَةُ الدوِبِه أُبِطلَِت املُحر ،ظَّمِد تع .
12حجلَ ونعلَى األرِض وفَع احلَق حِة، فطَرِة باملَعصيائمقَِة الدعلَى املُحر ندِعلَ جا 13. وجا واِحدوسقُد ِمعتفس



كَلَّميت .لفُالٍن املُت واِحد وسذِل القُدِس :"كَلِِّمفقالَ قُدِة اخلَراِب، لبعصيِة ومائمقَِة الدِة املُحرِجه ؤيا ِمنى الرتإلَى م
  ".إلَى ألفَِني وثَالِث ِمئَِة صباٍح ومساٍء، فيتبرأُ القُدس:"فقالَ يل14" واجلُنِد مدوسِني؟

  تفسري الرؤيا
15ؤيا وطَلَبتأنا دانيآلَ الر ا رأيتى، إذا بِشبِه إنساٍن واِقٍف قُبالَيتوكانَ لَم16.  املَعن نيإنساٍن ب صوت ِمعتوس

فجاَء إلَى حيثُ وقَفت، ولَما جاَء ِخفت وخررت 17". يا ِجربائيلُ، فهم هذا الرجلَ الرؤيا:"أوالي، فنادى وقالَ
وإذ كانَ يتكَلَّم معي كُنت مسبخا علَى 18".  املُنتهىإنَّ الرؤيا لوقِت. افهم يا ابن آدم:"فقالَ يل. علَى وجهي

ألنَّ مليعاِد . هأنذا أُعرفُك ما يكونُ يف آِخِر السخِط:"وقال19َ. وجهي إلَى األرِض، فلَمسين وأوقَفَين علَى مقامي
والتيس العايف مِلك اليوناِن، والقَرنُ 21. ي وفاِرسأما الكَبش الذي رأيته ذا القَرنِني فهو ملوك ماد20. اِلانِتهاَء

وإِذ انكَسر وقام أربعةٌ ِعوضا عنه، فستقوم أربع مماِلك ِمن اُألمِة، ولكن 22. العظيم الذي بني عينيِه هو املَِلك األولُ
وتعظُم قوته، ولكن 24. اصي يقوم مِلك جايف الوجِه وفاِهم احليِلويف آِخِر مملكَِتِهم ِعند متاِم املَع23. ليس يف قوِتِه
وِبحذاقَِتِه ينجح أيضا املَكر يف يِدِه، 25. يهِلك عجبا وينجح ويفعلُ ويبيد العظَماَء وشعب الِقديسني. ليس بقوِتِه

فرؤيا املساِء والصباِح 26. ك كثريين، ويقوم علَى رئيِس الرؤساِء، وِبال يٍد ينكَِسرويف اِلاطِمئناِن يهِل. ويتعظَّم بقَلِبِه
قهي ح ٍة. اليت قيلَتاٍم كثريها إلَى أيؤيا ألنِم الرفاكت ا أنت27". أم قُمت ا، ثُمامأي لتحون فتعوأنا دانيآلَ ض

 أعمالَ املَِلِك، وكُنت رتوباشؤيا وال فاِهمالر ا ِمنريحتم.  
  صالة دانيال
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1  ،نيملكَِة الكَلدانيعلَى م لِّكالذي م نيسِل املادين ِمن ويروشوس بِن أحشِة األولَى لدارينِة األولَى 2يف السنيف الس 

 كانت عنها كِلمةُ الرب إلَى إرميا النيب، لكَمالَِة سبعني سنةً ِمن ملِكِه، أنا دانيآلَ فِهمت ِمن الكُتِب عدد السنني اليت
ليمشراِب أورماِد3. علَى خوِم واملَسِح والرعاِت، بالصرضالِة والتا بالصِد طاِلبيوجهي إلَى اِهللا الس هتجفو .

4وقُلت فترإلَهي واعت إلَى الرب لَّيتها:"وصيِه وحاِفظي أيِة ملُِحبمحهِد والرحاِفظَ الع ،املَهوب العظيم اإللَه الرب 
5. وصاياهأحكاِمك نوع دنا وِحدنا عن وصاياكومتَر ،رِملنا الشاألنبياِء 6. أخطأنا وأِثمنا وع بيِدكع وما ِمسعنا ِمن

لك يا سيد الِبر، أما لنا فِخزي الوجوِه، كما 7. ا وكُلَّ شعِب األرِضالذين باِمسك كلَّموا ملوكَنا ورؤساَءنا وآباَءن
 إليها، ِمن مهدتيف كُلِّ األراضي اليت طَر عيدينوالب ولكُلِّ إسرائيلَ القريبني ،ليمشكّاِن أورهوذا ولسلِرجاِل ي هو اليوم

ِللرب 9. ، لنا ِخزي الوجوِه، ملُلوِكنا، لرؤسائنا وآلبائنا ألننا أخطأنا إلَيكيا سيد8. أجِل خيانِتِهِم اليت خانوك إياها
وما ِمسعنا صوت الرب إلَِهنا لنسلُك يف شرائِعِه اليت جعلها أمامنا عن يِد 10. إلَِهنا املَراِحم واملَغِفرةُ، ألننا متَردنا علَيِه

 إسرائيلَ قد تعدى علَى شريعِتك، وحادوا ِلئال يسمعوا صوتك، فسكَبت علَينا اللَّعنةَ وكُل11ُّ. عبيِدِه األنبياِء
وقد أقام كِلماِتِه اليت تكَلَّم ا علَينا وعلَى قُضاِتنا 12. واحلَلف املَكتوب يف شريعِة موسى عبِد اِهللا، ألننا أخطأنا إليِه

جِلبوا لنا، ليقَض الذينليمشعلَى أور السماواِت كُلِّها كما أُجري حتت جرا، ما مل يا عظيمركَما 13.  علَينا ش
 فِطنآثاِمنا ون ِمن ِرجعإلَِهنا لن إلَى وجِه الرب عرضتومل ن ،رى، قد جاَء علَينا كُلُّ هذا الشِة موسريعيف ش كُِتب



قِّكعل14َ. حب الرب ِهرفسهصوت عسمِملها إذ مل نيف كُلِّ أعماِلِه اليت ع نا بارإلَه علَينا، ألنَّ الرب هلَبوج رى الش .
15 ،ا كما هو هذا اليومامس فِسكلن لتعٍة، وجٍد قَويبي أرِض ِمصر ِمن كعبش جتإلَهنا، الذي أخر ديها السواآلنَ أي

يا سيد، حسب كُلِّ رمحِتك اصِرف سخطَك وغَضبك عن مدينِتك أورشليم جبِل 16. لنا شراقد أخطأنا، عِم
فامسِع اآلنَ يا إلَهنا 17. قُدِسك، إذ خلطايانا وآلثاِم آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا ِعند مجيِع الذين حولَـنا

ِافتح . أِملْ أُذُنك يا إلَهي وامسع18. ِه، وأِضئْ بوجِهك علَى مقِدِسك اخلَِرِب ِمن أجِل السيِدصالةَ عبِدك وتضرعاِت
عينيك وانظُر ِخربنا واملدينةَ اليت دعي امسك علَيها، ألنه ال ألجِل برنا نطرح تضرعاِتنا أمام وجِهك، بل ألجِل 

العظيم راِحِمك19. ِةمعامس ديا سي .اغِفر ديا سي .عأصِغ واصن ديا إلَهي، ألنَّ . يا سي فِسكأجِل ن ِمن رخال تؤ
عِبكوعلَى ش ِتكدينعلَى م عيد كامس."  

  السبعون أسبوعا
وأطرح تضرعي أمام الرب إلَهي عن جبِل قُدِس وبينما أنا أتكَلَّم وأُصلِّي وأعتِرف خبطييت وخطيِة شعيب إسرائيلَ، 20

وأنا متكَلِّم بعد بالصالِة، إذا بالرجِل ِجربائيلَ الذي رأيته يف الرؤيا يف اِلابِتداِء مطارا واِغفًا لَمسين ِعند 21إلَهي، 
 يف ابِتداِء 23. لُ، إني خرجت اآلنَ ُألعلِّمك الفَهميادانيآ:"وفَهمين وتكَلَّم معي وقال22َ. وقِت تقِدمِة املساِء

حبوبم أنت كألن كُألخِبر وأنا ِجئت ،األمر خرج عاِتكرؤيا. تضِم الروافه ِل الكَالما 24. فتأمبعونَ أُسبوعس
تتميِم اخلطايا، ولكَفّارِة اإلِمث، وليؤتى بالِبر األبدي، قُضيت علَى شعِبك وعلَى مدينِتك املُقَدسِة لتكميِل املَعصيِة و

وسنيوِس القُدِة، وملَسِح قُدبوؤيا والنوِبنائها إلَى 25. وخلَتِم الر ليمشجديِد أورروِج األمِر لتخ ِمن هأن موافه فاعلَم
وبعد 26. أُسبوعا، يعود ويبنى سوق وخليج يف ضيِق األزِمنِةاملَسيِح الرئيِس سبعةُ أساِبــــيع واثناِن وِستونَ 

اثنِني وِستني أُسبوعا يقطَع املَسيح وليس له، وشعب رئيٍس آٍت يخِرب املدينةَ والقُدس، وانِتهاؤه بغمارٍة، وإلَى النهايِة 
ثريين يف أُسبوٍع واِحٍد، ويف وسِط اُألسبوِع يبطِّلُ الذَّبيحةَ والتقِدمةَ، ويثَبت عهدا مع ك27. حرب وِخرب قُضي ا

  ".وعلَى جناِح األرجاِس مخرب حتى يِتم ويصب املَقضي علَى املُخرِب
  رؤيا دانيال للمالك
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واألمر حق واِجلهاد عظيم، . لَ الذي سمي باسِم بلطَشاصريف السنِة الثّاِلثَِة لكورش مِلِك فاِرس كُِشف أمر لدانيآ 1

لَم آكُلْ طَعاما شهيا ومل 3 يف ِتلك األياِم أنا دانيآلَ كُنت نائحا ثَالثَةَ أسابيِع أياٍم 2. وفَِهم األمر وله معِرفَةُ الرؤيا
ويف اليوِم الراِبِع والِعشرين ِمن الشهِر األوِل، 4.  متَّت ثَالثَةُ أسابيِع أياٍميدخلْ يف فمي لَحم وال مخر، ومل أدِهن حتى
رفَعت ونظَرت فإذا برجٍل الِبٍس كتانا، وحقواه متنطِّقاِن بذَهِب 5إذ كُنت علَى جاِنِب النهِر العظيِم هو ِدجلَةُ، 

 ،6أوفازجهِد، وورجبكالز هحاِس وِجسمِني النكع وِرجاله ناٍر، وِذراعاه يكِمصباح يناهرِق، وعنظَِر البكم ه
فرأيت أنا دانيآلُ الرؤيا وحدي، والرجالُ الذين كانوا معي مل يروا 7. املَصقوِل، وصوت كالِمِه كصوِت جمهوٍر

ختبوا ليرفه ،عظيم علَيِهِم ارِتعاد ؤيا، لكن وقَعة8َ. ِبئواالرؤيا العظيمهِذِه الر أنا وحدي، ورأيت قيتيفَّ . فب ومل تبق



ولَما ِمسعت صوت كالِمِه كُنت . وسِمعت صوت كالِمِه9. قوةٌ، ونضاريت حتَولَت يفَّ إلَى فساٍد، ومل أضِبطْ قوةً
. ين وأقامتين مرتِجفًا علَى ركبتي وعلَى كفَّي يديوإذا بيٍد لَمست10. مسبخا علَى وجهي، ووجهي إلَى األرِض

يادانيآلُ، أيها الرجلُ املَحبوب افهِم الكَالم الذي أُكَلِّمك بِه، وقُم علَى مقاِمك ألني اآلنَ أُرِسلت :"وقالَ يل11
ا". إلَيكِعدرتم ذا الكَالِم قُمت عيم ا تكَلَّمِل الذي فيِه :"فقالَ يل12. ولَماليوِم األو ِمن هيا دانيآلُ، ألن ال ختَف

ألجِل كالِمك يتوأنا أت ،ككالم ِمعس ،إلَِهك امقُد فِسكللفَهِم وإلذالِل ن كقَلب لتع13. ج ملكَِة فاِرسم ئيسور
ا، وهوذا ميخائيلُ واِحديوم ا وِعشرينقاِبلي واِحدم وقَف ِعند هناك يت، وأنا أُبقيتجاَء إلعان لنيساِء األوؤالر ِمن 

لوِك فاِرس14. معداٍم بؤيا إلَى أيِة، ألنَّ الراِم األخرييف األي كعبش صيبما ي كُألفِهم وِجئت."  
وهوذا كِشبِه بين آدم لَمس 16. وصمتتكَلَّم   معي   ِمبثِل  هذا  الكَالِم  جعلت وجهي إلَى األرِض    فلَما15

. يا سيدي، بالرؤيا انقَلَبت علَي أوجاعي فما ضبطت قوةً:"شفَتي، ففَتحت فمي وتكَلَّمت وقُلت للواِقِف أمامي
17بدع يستطيع يفَّ فكَيف تدي هذا وأنا فحاالً، مل تثبمع سي كَلَّمدي هذا أنْ يتةٌ؟سيمسيفَّ ن ةٌ ومل تبققو  ."
ولَما ". تقَو. تشدد. سالم لك. ال ختَف أيها الرجلُ املَحبوب:"وقال19َفعاد ولَمسين كمنظَِر إنساٍن وقَواين، 18

وقُلت يتين تقَوين:"كلَّميتقَو كدي ألنسي كَلَّمتملاذا : "فقال20َ". لي فترهل ع وأُحاِرب ؟ فاآلنَ أرِجعإلَيك ِجئت
فاِرس ئيساليوناِن يأيت. ر ئيسهوذا ر 21. فإذا خرجتباملَرسوِم يف ِكتاِب احلَق كولكين أُخِبر . كسميت دوال أح

كُمئيسعي علَى هؤالِء إال ميخائيلُ رم.  
  ملك اجلنوب وملك الشمال

11 
هوذا ثَالثَةُ ملوٍك أيضا يقومونَ . واآلنَ أُخِبرك باحلَق2. لداريوس املادي وقَفت ُألشدده وأُقَويهوأنا يف السنِة األولَى "1

ك ويقوم مِل3. بِغناه يهيج اجلميع علَى مملكَِة اليوناِن يف فاِرس، والراِبع يستغين بِغنى أوفَر ِمن مجيِعِهم، وحسب قوِتِه
وكَقياِمِه تنكَِسر مملكَته وتنقَِسم إلَى رياِح السماِء األربِع، وال 4. جبار ويتسلَّطُ تسلُّطًا عظيما ويفعلُ حسب إرادِتِه

غَِري أولئك رينوتكونُ آلخ تنقَِرض هملكَتلَّطَ بِه، ألنَّ ملطاِنِه الذي تسس بسِقِبِه وال حق5َ. لعتاجلَنوبوي ِلكى مو .
وبعد ِسنني يتعاهداِن، وِبنت مِلِك اجلَنوب تأيت إلَى 6. تسلُّطٌ عظيم تسلُّطُه. وِمن رؤسائِه من يقوى علَيِه ويتسلَّطُ

ههو وال ِذراع قومةً، وال يقو فاِق، ولكن ال تضِبطُ الذِّراعماِل إلجراِء اِلاتِلِك الشا و. م واأت هي والذين لَّمست
ويقوم ِمن فرِع أُصوِلها قائم مكانه، ويأيت إلَى اجلَيِش ويدخلُ ِحصن 7. والذي ولَدها ومن قَواها يف ِتلك األوقاِت

ِتِهِم الثَّمينِة ِمن ِفضٍة وذَهٍب ، ويسيب إلَى ِمصر آِلهتهم أيضا مع مسبوكاِتِهم وآني8. مِلِك الشماِل ويعملُ ِم ويقوى
  .فيدخلُ مِلك اجلَنوب إلَى مملكَِتِه ويرِجع إلَى أرِضِه9. ويقتِصر ِسنني عن مِلِك الشماِل

. ى ِحصِنِهوبنوه يتهيجونَ فيجمعونَ جمهور جيوٍش عظيمٍة، ويأيت آٍت ويغمر ويطمو ويرِجع ويحاِرب حتى إلَ"10
. ويغتاظُ مِلك اجلَنوب ويخرج ويحاِربه أي مِلك الشماِل، ويقيم جمهورا عظيما فيسلَّم اجلُمهور يف يِدِه11
12زعتواٍت وال يبر حطروي هقَلب ِرتِفعي اجلُمهور ِفعا 13. فإذا رمهورج قيمماِل ويالش ِلكم رِجعِل، فياألو ِمن أكثَر

ويف ِتلك األوقاِت يقوم كثريونَ علَى مِلِك اجلَنوب، وبنو 14. ويأيت بعد حٍني، بعد ِسنني جبيٍش عظيٍم وثَروٍة جزيلٍَة



 املدينةَ احلَصينةَ، فال فيأيت مِلك الشماِل ويقيم ِمترسةً ويأخذ15ُ. العتاِة ِمن شعِبك يقومونَ إلثباِت الرؤيا ويعثُرونَ
واآليت علَيِه يفعلُ كإرادِتِه وليس من 16. تقوم أمامه ِذراعا اجلَنوب وال قَومه املُنتخب، وال تكونُ له قوةٌ للمقاومِة

 بسلطاِن كُلِّ مملكَِتِه، ويجعلُ معه ويجعلُ وجهه ليدخل17َ. يِقف أمامه، ويقوم يف األرِض البهيِة وهي بالتماِم بيِدِه
وال تكونَ له تها، فال تثبفِسدساِء ليالن عطيِه بنتا، ويلحا ِمنها، 18. صذُ كثريإلَى اجلَزائِر ويأخ هلُ وجهوحوي

  . أرِضِه ويعثُر ويسقُطُ وال يوجدويحولُ وجهه إلَى حصوِن19. ويزيلُ رئيس تعيريه فضالً عن رد تعيِريِه علَيِه
فيقوم مكانه 21. فيقوم مكانه من يعبر جايب اِجلزيِة يف فخِر املَملكَِة، ويف أياٍم قَليلٍَة ينكَِسر ال بغضٍب وال حبرٍب "20

وأذرع اجلاِرِف تجرف ِمن قُداِمِه 22. لكَةَ بالتملُّقاِتمحتقَر مل يجعلوا علَيِه فخر املَملكَِة، ويأيت بغتةً ويمِسك املَم
يدخلُ بغتةً علَى 24. وِمن املُعاهدِة معه يعملُ باملَكِر ويصعد ويعظُم بقَوٍم قَليٍل23. وتنكَِسر، وكذلك رئيس العهِد

يبذُر بينهم نهبا وغَنيمةً وِغنى، ويفَكِّر أفكاره علَى احلُصوِن، . آبائِهأمسِن الِبالِد ويفعلُ ما مل يفعله آباؤه وال آباُء 
وينِهض قوته وقَلبه علَى مِلِك اجلَنوب جبيٍش عظيٍم، ومِلك اجلَنوب يتهيج إلَى احلَرِب جبيٍش 25. وذلك إلَى حٍني
ألعظيٍم وقَوي تثبال ي ها، ولكنِجد رونَ علَيِه تدابريبدي مهسقُطُ 26. نطمو، ويي هيشوج ،هكِسروني هواآلِكلونَ أطاِيب
وهذاِن املَِلكاِن قَلبهما لِفعِل الشر، ويتكَلَّماِن بالكَِذِب علَى مائدٍة واِحدٍة وال ينجح، ألنَّ اِلانِتهاَء 27. كثريونَ قَتلَى
  .فيرِجع إلَى أرِضِه بِغنى جزيٍل وقَلبه علَى العهِد املُقَدِس، فيعملُ ويرِجع إلَى أرِضِه28 .بعد إلَى ميعاٍد

ِكتيم  فييئَس   فتأيت علَيِه  سفُن  ِمن30. ويف  امليعاِد  يعود ويدخلُ اجلَنوب، ولكن ال يكونُ اآلِخر كاألوِل"29
غتاظُ علَى العوي رِجعويساملُقَد هدكوا  العتر   ى  إلَى  الذينصغوي  رِجعلُ ويعمِس، وي31. هِد املُقَد ِمنه قوموت

براملُخ جسلُ الرةَ، وجتعائمقَةَ الداملُحر وتِرتع ،احلَصني املَقِدس سجنوت ع32. أذر غويِهمهِد يونَ علَى العدعواملُت
ويعثُرونَ . والفاِهمونَ ِمن الشعِب يعلِّمونَ كثريين33. أما الشعب الذين يعِرفونَ إلَههم فيقوونَ ويعملونَ. قاِتبالتملُّ

. ملُّقاِتفإذا عثَروا يعانونَ عونا قَليالً، ويتِصلُ ِم كثريونَ بالت34. بالسيِف وِباللَّهيِب وِبالسِيب وِبالنهِب أياما
  .ألنه بعد إلَى امليعاِد. وبعض الفاِهمني يعثُرونَ امِتحانا هلُم للتطهِري وللتبييِض إلَى وقِت النهايِة35

  امللك الذي عظم نفسه
لَى إلَِه اآلِلهِة، وينجح إلَى إمتاِم ويفعلُ املَِلك كإرادِتِه، ويرتِفع ويتعظَّم علَى كُلِّ إلٍَه، ويتكَلَّم بأُموٍر عجيبٍة ع"36 

وال يبايل بآِلهِة آبائِه وال بشهوِة النساِء، وِبكُلِّ إلٍَه ال يبايل ألنه يتعظَّم علَى 37. الغضِب، ألنَّ املَقضي بِه يجرى
. ، يكِرمه بالذَّهِب والِفضِة وِباِحلجارِة الكَرميِة والنفائِسويكِرم إلَه احلُصوِن يف مكاِنِه، وإلَها مل تعِرفه آباؤه38. الكُلِّ
  .من يعِرفُه يزيده مجدا، ويسلِّطُهم علَى كثريين، ويقِسم األرض أُجرةً. ويفعلُ يف احلُصوِن احلَصينِة بإلٍَه غَريٍب 39
ب، فيثور علَيِه مِلك الشماِل مبركَباٍت وِبفُرساٍن وِبسفٍُن كثريٍة، ويدخلُ ففي وقِت النهايِة يحاِربه مِلك اجلَنو"40

أدوم وموآب : ويدخلُ إلَى األرِض البهيِة فيعثَر كثريونَ، وهؤالِء يفِلتونَ ِمن يِدِه41. األراضي ويجرف ويطمو
ويتسلَّطُ علَى كُنوِز الذَّهِب والِفضِة 43. راضي، وأرض ِمصر ال تنجوويمد يده علَى األ42. ورؤساُء بين عمونَ

فائِس ِمصرطواِتِه. وعلَى كُلِّ نخ ونَ ِعندونَ والكوشي44. واللّوبي جخرماِل، فيالش رِق وِمنالش ِمن أخبار هفِزعوت



كثريين مرحولي خِربٍب عظيٍم ليض45. بغنصوي عنيوال م هتبلُغُ ِنهايهاِء القُدِس، ويِل ببحوِر وجالب نيب فُسطاطَه ب
له.  

  أزمنة النهاية
12 
ويف ذلك الوقِت يقوم ميخائيلُ الرئيس العظيم القائم لبين شعِبك، ويكونُ زمانُ ضيٍق مل يكُن منذُ كانت أُمةٌ إلَى "1

وكَثريونَ ِمن الراِقدين يف تراِب 2. الوقِت ينجى شعبك، كُلُّ من يوجد مكتوبا يف السفِرويف ذلك . ذلك الوقِت
ِة، وهؤالِء إلَى العاِر لِلازِدراِء األبدييِقظونَ، هؤالِء إلَى احلياِة األبديستضيئونَ كضياِء اجلَلَِد، 3. األرِض يوالفاِهمونَ ي

  .ين إلَى الِبر كالكَواِكِب إلَى أبِد الدهوِروالذين ردوا كثري
 ."كثريونَ يتصفَّحونه واملَعِرفَةُ تزداد. أما أنت يا دانيآلُ فأخِف الكَالم واخِتِم السفر إلَى وقِت النهايِة"4

. نهِر، وآخر ِمن هناك علَى شاِطئ النهِرفنظَرت أنا دانيآلَ وإذا باثنِني آخريِن قد وقَفا واِحد ِمن هنا علَى شاِطئ ال5
فسِمعت الرجلَ الالَِّبس الكَتاِن 7" إلَى متى انِتهاُء العجائِب؟:"وقالَ للرجِل الالَِّبِس الكَتاِن الذي ِمن فوِق مياِه النهِر6

إنه إلَى زماٍن وزمانِني :"ماواِت وحلَف باحلَي إلَى األبِدالذي ِمن فوِق مياِه النهِر، إذ رفَع يمناه ويسراه نحو الس
يا سيدي، ما هي آِخر :"فقُلت. وأنا ِمسعت وما فِهمت8". فإذا متَّ تفريق أيدي الشعِب املُقَدِس تِتم كُلُّ هِذِه. وِنصٍف
كَثريونَ يتطَهرونَ ويبيضونَ 10. ومختومةٌ إلَى وقِت النهايِةاذهب يا دانيآلُ ألنَّ الكَِلماِت مخفيةٌ :"فقال9َ" هِذِه؟

وِمن وقِت إزالَِة املُحرقَِة 11. وال يفهم أحد األشراِر، لكن الفاِهمونَ يفهمونَ. ويمحصونَ، أما األشرار فيفعلونَ شرا
طوبى ملَن ينتِظر ويبلُغُ إلَى األلِف والثَّالِث ِمئٍَة 12.  وِتسعونَ يوماالدائمِة وإقامِة ِرجِس املُخرِب ألف وِمئَتاِن

  ".أما أنت فاذهب إلَى النهايِة فتستريح، وتقوم لقُرعِتك يف ِنهايِة األياِم13. واخلَمسِة والثَّالثني يوما


