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  سفر دانيال
  

  المقّدمة
.  السبعينية وترجمة تيودوسيون:وصل إلينا النص اليوناني لكتاب دانيال في شكلين یختلفان بعض االختالف

  . أما النص فيتضمن ثالثة مقاطع ال نجدها في العبریة وال في اآلرامية
. صالة عزریا، ونشيد الفتيان الثالثة:  هما)٣ف(یشمل المقطع األول نصين ليتورجيـين أقحما في خبر دانيال 
اّلذي لعب دورًا في حياة سوسنة وهو صغير، أما المقطعان اآلخران فال یربطهما بكتاب دانيال، إال اسم دانيال 

  . ودورًا آخر وهو آبـير في قصة بال والتنين
  
  

  ١الفصل 
  دانيال ورفاقه في قصر بابل

 ِمْن َعهِد یویاقيَم َمِلِك َیهوذا، َصِعَد  في السَّنِة الثَّالَثِة١
. ُأوُرشليَم وحاَصَرهاَنبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل إلى 

فَسلََّم الّربُّ إلى یِدِه یویاقيَم َمِلَك َیهوذا وما تَبقَّى ِمْن ٢
  آنَيِة َبيِت اِهللا، فجاَء بالَمِلِك وباآلنَيِة إلى أرِض باِبَل

  . وأدَخَل اآلنَيَة إلى ِخزاَنِة َبيِت إلِهِه
 وأمَر الَمِلُك آبـيَر ُأَمناِئِه، واْسُمُه أشَفَنُز، أْن٣

ُیحِضَر ِمْن َبني ِإسرائيَل، ِمْن َنسِل الَمِلِك وِمَن 
ِفتيانًا ال َعيـَب فيِهم، ِحساَن الَمنَظِر، ٤اُألمراِء 

َیعِقلوَن ُآلَّ حكَمٍة وُیدِرآوَن الِعْلَم ویَتَبيَّنوَن المعِرَفَة، 
ِممَّْن لُهُم الُقدَرُة على القياِم بالِخدَمِة في َقْصِر الَمِلِك، 

وَعيََّن لُهُم ٥.  ُهم أْشَفَنُز أَدَب الباِبليِّيَن وُلَغَتُهمفُيَعلُِّم
الَمِلُك ِرْزَق ُآلِّ یوٍم في یوِمِه، ِمْن طعاِم الَمِلِك وِمْن 

خمِر َشراِبِه، ِلـُيَربَّوا َثالَث ِسنيَن، وَبعَد اْنِقضاِئها 
وآاَن َبيَنُهم، ِمْن َبني ٦. ُیَقدِّموَن الِخْدَمَة أماَم الَمِلِك

فَسمَّى ٧. َیهوذا، دانياُل وَحَنْنيا وميشائيُل وَعَزْریا
 َبلَطشاَصَر، وَحَنْنيا شدَرَخ،  آبـيُر اُألمناِء دانياَل

  . وميشائيَل ميَشَخ، وَعَزْریا َعْبَدَنُغو
وعَزَم دانياُل في قلِبِه أْن ال یأُآَل ِمْن طعاِم الَمِلِك ٨

ریَعَة، فَطلَب ِمْن ویشرَب ِمْن خمِرِه، ِلئالَّ ُیخاِلَف الشَّ
وآاَن اُهللا ٩. آبـيِر اُألمناِء أْن َیعفَيُه ِمْن هذا الطَّعاِم

فقاَل ١٠أناَل دانياَل ِنْعمًة وَرحمًة ِعنَد آبـيِر اُألمناِء، 
أخاُف ِمْن سيِّدي الَمِلِك اّلذي «: آبـيُر اُألمناِء لدانياَل

 ِمْن عيََّن طعاَمُكم وشراَبُكم أْن یَرى وجوَهُكم أنَحَل
وجوِه الِفتياِن اّلذیَن ِمْن جيِلُكم، فُتخاِطروَن ِبرأسي 

  . »لَدى الَمِلِك
وقاَل دانياُل للرَّقيـِب اّلذي َوالَُّه آبـيُر اُألمناِء ١١

َجرِّْبنا «١٢: على دانياَل وَحَنْنيا وميشائيَل وعَزریا
یا سيِّدي عَشَرَة أّیاٍم نأُآُل فيها ُبقوًال ونشرُب ماًء، 

مَّ ُأْنُظْر إلينا وإلى الِفتياِن اّلذیَن یأُآلوَن ِمْن طعاِم ُث١٣
فَسِمَع لُهم هذا ١٤. »الَمِلِك، وعاِمْلنا ِبـحَسِب ما َتنُظُر

نِقضاِء األّیاِم  وَبعَد ا١٥. الكالَم وَجرََّبُهم عَشَرَة أّیاٍم
العَشَرِة َبَدت َهيَئُتُهم أحَسَن وأْسَمَن ِمْن جميِع الِفتياِن 

فكاَن الرَّقيـُب ١٦. َن یأُآلوَن ِمْن َطعاِم الَمِلِكاّلذی
  . َیرَفُع َطعاَمُهم وخمَر شراِبِهم وُیعطيِهم ُبقوًال

وأعَطى اُهللا ُأولئَك الِفتياَن األرَبَعَة َمعِرَفًة وَعقًال ١٧
في ُآلِّ أدٍب وحكَمٍة، وآاَن دانياُل فهيمًا في جميِع 

  . الرُّؤى واألحالِم
ِت الُمدَُّة اّلتي َحدََّدها الَمِلُك نَقَض ولمَّا ا١٨

فتَكلََّم ١٩. َنبوخذَنصَُّر، أحَضَرُهم آبـيُر اُألمناِء أماَمُه
الَمِلُك مَعُهم، فما وَجَد في الِفتياِن جميعًا ِمثَل دانياَل 

. وَحَنْنيا وميشائيَل وَعَزریا، فاختاَرُهم ليخُدُموُه
ا سأَلُهم َعنُه وفي ُآلِّ آالِم حكَمٍة وِفطَنٍة، ِمم٢٠َّ

الَمِلُك، وَجَدُهم َیفوقوَن بعَشَرِة أضعاٍف جميَع 
وبقَي ٢١. السََّحَرِة والَمجوِس اّلذیَن في َممَلَكِتِه ُآلِّها

دانياُل في قصِر الَمِلِك إلى السَّنِة اُألولى ِمْن َعهِد 
  .  ُآوَرَش الَمِلِك

  ٢الفصل 
  حلم نبوخذنصر

لسََّنِة الثَّانَيِة ِمْن َعهِد نبوخذَنصََّر الَمِلِك، َحُلَم وفي ا١
. َنبوخذَنصَُّر أحالمًا أزَعَجْتُه ومَنَعت َعنُه النَّوَم

فأمَر أْن ُیدَعى السََّحَرُة والَمجوُس والَعرَّافوَن ٢
 لُيَفسِّروا َله أحالَمُه، فجاؤوا ووَقفوا  والُمَنجُِّموَن

ْمُت ُحُلمًا فاْنَزَعْجُت، وُأریُد َحُل«: فقاَل لُهم٣. أماَمه
: فأجاَبه الُمَنجُِّموَن باآلراميَِّة٤. »أْن أعرَف ما هَو

أخِبْرنا بالُحُلِم فُنَبيَِّن . أیُّها الَمِلُك ِعْشَت إلى األبِد«
: ُقلُت وال مَردَّ ِلقولي«: فقاَل لُهُم الَمِلُك٥. » تفسيَرُه

ُأَقطُِّعُكم ِقَطعًا وأجَعُل إْن لم ُتعِلمونَي الُحُلَم وتفسيَره 
وإْن أعَلْمُتموني الُحُلَم وَبيَّنُتم تفسيَرُه ٦ُبيوَتُكم َمزاِبَل، 

فأعِلموني . َتنالوَن منِّي هدایا وَجواِئَز وإآرامًا آثيرًا
أخِبْرنا «: فأجاُبوُه ثانَيًة٧. »الُحُلَم وَبيِّنوا لي تفسيَرُه
: فقاَل لُهُم الَمِلُك٨. »فسيَرُهأیُّها الَمِلُك بالُحُلِم فُنَبيَِّن ت

أعَلُم ِعْلَم الَيقيِن أنَُّكم ُتحاِولوَن َآْسَب الوقِت ِعنَدما «
إْن ُآنُتم ال ُتعِلموني الُحُلَم، ٩. رأیُتم أْن ال مَردَّ ِلقولي

فِعقاُبُكم واحٌد، ألنَُّكُم اتََّفْقُتم معًا على آالٍم آاِذٍب فاِسٍد 
. علَّ األحواَل تـَتَغيَُّر مَع الوقِتتـتكلَّموَن بِه أمامي، َل

لذِلَك أخِبروني ِبالُحُلِم، فأعَلَم أنَُّكم قاِدروَن أْن ُتَبيِّنوا 
  . »لي تفسيَرُه

ما ِمْن إنساٍن في «: فقاَل الُمَنجِّموَن أماَم الَمِلِك١٠
األرِض َیقِدُر أْن ُیَبيَِّن ما یأُمُرنا بِه الَمِلُك، وما ِمْن 

لسُّلطاِن سَأَل ساِحرًا أو َمجوسيًّا أو َمِلٍك عظيِم ا
واألمُر اّلذي سَأَل َعنُه ١١. ُمَنجِّمًا َعْن أمٍر ِمثِل هذا
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الَمِلُك عویٌص، وال أحَد ُیَبيُِّنه للَمِلِك غيُر اآللهِة اّلذیَن 
  . »ال یسُكنوَن مَع البَشِر

 ْغتاَظ جدًّا، وأمَر ِبِإباَدِة ِعنَد ذِلَك َغِضَب الَمِلُك وا١٢
فصَدَر الُحْكُم بَقتِلِهم، وِمنُهم ١٣.  باِبَل جميِع ُحَكماِء
فراَجَع دانياُل، باسِتعطاٍف ١٤. دانياُل ورفاُقُه

وتأدیـٍب، أرُیوَخ قاِئَد حَرِس الَمِلِك، وهَو اّلذي خَرَج 
: ِبُسلَطٍة ِمَن الَمِلِك، وقاَل َله١٥ِلـَيقُتَل ُحَكماَء باِبَل 

فأعَلَم أرُیوُخ » دیُد ِمَن الَمِلِك؟لماذا هذا الُحْكُم الشَّ«
فدَخَل دانياُل على الَمِلِك وطَلَب ١٦. دانياَل باألمِر

  . إليِه أْن ُیعطَيُه وقتًا ِلـُيَبيَِّن َله تفسيَر الُحُلِم
وذَهَب دانياُل إلى َبيِته وأعَلَم َحَننيا وميشائيَل ١٧

 السَّماِء أْن ِلـَيطُلبوا ِمْن إلِه١٨وَعَزریا رفاَقه ِباألمِر، 
یرَحَمُهم جميعًا ویكِشَف لُهم ِسرَّ هذا الُحُلِم ِلئالَّ ُیبادوا 

  . مَع ساِئِر ُحُكماِء باِبَل

  دانيال یفسر الحلم
ْنَكشَف السِّرُّ ِلدانياَل في ُرؤیا ليٍل،  وآاَن أِن ا١٩

ِإْسُم اِهللا ُمباَرآًا ِلـَيُكِن «: وقاَل٢٠. فباَرَك إلَه السَّماِء
فَلُه الحكَمُة والَجَبروُت، . ِمَن األَزِل وإلى األبِد

وهَو اّلذي ُیَغيُِّر األوقاَت واألزِمَنَة وَیعِزُل الُملوَك ٢١
. وُیقيُمُهم ویَهُب الحكَمَة للُحَكماِء والمعِرَفَة للُفَهماِء

هَو اّلذي یكِشُف األعماَق والخفایا، وَیعَلُم ما في ٢٢
ِإیَّاَك أحَمُد یا ِإلَه ٢٣. ظُّلَمِة، وِعنَدُه ُیضيُء النُّوُرال

وِإیَّاَك ُأَسبُِّح، ألنََّك وَهْبَت لَي الحكَمَة والُقْدَرَة، . آبائي
وُبْحَت لَي اآلَن ِبما طَلْبناُه ِمنَك، َفأعَلْمَتنا ِبما نقوُل 

  . للَمِلِك
أمِر ُثمَّ دَخَل دانياُل على أریوَخ اّلذي تَولَّى ِب٢٤

ال ُتِبْد ُحَكماَء «: الَمِلِك إباَدَة ُحَكماِء باِبَل وقاَل َله
  . »أدِخْلني إلى أماِم الَمِلِك فُأَبيَِّن َله تفسيَر الُحُلِم. باِبَل
: فأدَخَلُه أریوُخ ُمسِرعًا إلى أماِم الَمِلِك وقاَل َله٢٥

 وَجْدُت َرُجًال ِمْن َبني َیهوذا الَمسبـيِّيَن ُیْعِلُمَك«
فقاَل الَمِلُك ِلدانياَل اّلذي اسُمُه ٢٦. »ِبتفسيِر الُحُلِم
أَتقِدُر أنَت أْن ُتعِلَمني ِبالُحُلِم اّلذي «: َبلَطشاَصُر

السِّرُّ «: فأجاَبُه دانياُل٢٧» رأیُتُه وُتَبيَِّن لي تفسيَرُه؟
اّلذي تسَأُل َعنُه، أیُّها الَمِلُك، ال َیقِدُر الُحَكماُء وال 

. ال السََّحَرُة وال الُمَنجِّموَن أْن ُیَبيِّنوُه لَكالَمجوُس و
لكنَّ في السَّماِء إلهًا یكِشُف األسراَر فُأعِلُمَك، ٢٨

. أیُّها الَمِلُك َنبوخذَنصَُّر، ِبما سيكوُن َبعَد هِذِه األّیاِم
حُلُمَك وما تراءى لَك، وأنَت ناِئٌم في ِفراِشَك هَو 

، وأنَت ناِئٌم في ِفراِشَك، جاَءتَك أیُّها الَمِلُك٢٩: هذا
أفكاٌر في ما سيكوُن َبعَد هِذِه األّیاِم، واُهللا اّلذي 

وهذا ٣٠. یكِشُف األسراَر أعَلَمَك ِبِسرِّ ما سيكوُن
ْنَكَشَف لي، ال ِلحكَمٍة فيَّ أآثَر ِمْن ساِئِر  السِّرُّ ا

األحياِء، ولكْن الُِعِلَمَك أیُّها الَمِلُك ِبتفسيِر ُحُلِمَك 
أنَت أیُّها الَمِلُك رأیَت فإذا ِبِتمثاٍل ٣١. أفكاِر قلِبَكو

آاَن واِقفًا أماَمَك وآاَن . عظيٍم هاِئٍل آثيِر الَبهاِء
وآاَن رأُسُه ِمْن ذَهٍب خالٍص، ٣٢. َمنَظُرُه رهيـبًا

وَصْدُرُه وِذراعاُه ِمْن ِفضٍَّة، وَبطُنُه وَفخذاُه ِمْن 
َدماُه بعُضُهما ِمْن وساقاُه ِمْن حدیٍد وَق٣٣ُنحاٍس، 

وَبيَنما أنَت َتنُظُر إليِه ٣٤حدیٍد والبعُض ِمْن خَزٍف، 

 ِمْن دوِن أْن َتْلَمَسُه َیٌد،  نقَطَع حَجٌر ِمَن الجَبِل ا
فَضَرَب التِّمثاَل على قَدَميِه اللَّتيِن ِمْن حدیٍد وخَزٍف 

نَسَحَق الحدیُد والخَزُف والنُّحاُس  فا٣٥. وسَحَقُهما
ُة والذََّهُب معًا، وصاَرت ُآلُّها َآِتْبِن الَبيَدِر في والِفضَّ

أمَّا الحَجُر . الصَّيِف، فَحَمَلْتها الرِّیُح وما ُوِجَد لها أَثٌر
اّلذي ضَرَب التِّمثاَل، فصاَر جَبًال آبـيرًا وَمَأل 

  . األرَض ُآلَّها
أمَّا تفسيُره فُأخبُرَك بِه أیُّها . هذا هَو الُحُلُم«٣٦
أنَت أیُّها الَمِلُك َمِلُك الُملوِك، ِألنَّ إلَه ٣٧: ُكالَمِل

السَّماِء وهَبَك الُمْلَك والِعزََّة والُقْدَرَة والَجالَل، 
وُآلَّ ما َیسُكُنه َبنو البَشِر وُوحوُش الَبرِّ وُطيوُر ٣٨

السَّماِء وَهَبُه لَك وَسلََّطَك عَليِه جميعًا، فأنَت الرَّأُس 
وَبعَدَك تقوُم َممَلَكٌة ُأخرى أصَغُر ٣٩. اّلذي ِمْن ذَهٍب

ِمْن َممَلَكِتَك، ُثمَّ َممَلَكٌة ثاِلَثٌة ِسالُحها ِمْن ُنحاٍس 
ُثمَّ َممَلَكٌة راِبــَعٌة یكوُن ٤٠. فَتَتَسلَُّط على ُآلِّ األرِض

ِسالُحها َصْلبًا آالحدیِد، ِألنَّ الحدیَد َیسَحُق وَیطَحُن 
َد ُیَحطُِّم، آذِلَك َتسَحُق هِذِه فكما أنَّ الحدی. ُآلَّ شيٍء

آما رأیَت أنَّ ٤١.  الَممَلَكُة وُتَحطُِّم جميَع ِتلَك الَمماِلِك
َبعَض القَدَميِن واألصاِبـِع ِمْن خَزِف الفخَّاِر والَبعَض 
اآلخَر ِمْن حدیٍد، فلذِلَك تكوُن الَممَلَكُة ُمنَقسَمًة، ولكْن 

ثَلما رأیَت ُمخَتِلٌط فيها قسوُة الحدیِد ألنَّ الحدیَد ِم
وآما أنَّ أصاِبـَع القَدَميِن، ٤٢. ِبـخَزٍف ِمَن الطَّيِن

َبعُضها ِمْن حدیٍد وَبعُضها ِمْن خَزٍف، فكذِلَك یكوُن 
. َبعُض الَممَلَكِة َصْلبًا والَبعُض َسریَع االنِكساِر

ورأیَت أنَّ الحدیَد ُمخَتِلٌط ِبـخَزِف الطِّيِن فهذا ٤٣
لوَك ِتلَك الَممَلَكِة َیخَتِلطوَن َبعُضُهم مَع َیعني أنَّ ُم

َبعٍض بالزَّواِج، فال َیلَتِحموَن آما أنَّ الحدیَد ال 
وفي أّیاِم هؤالِء الُملوِك ُیقيُم إلُه ٤٤.  َیخَتِلُط بالخَزِف

السَّماِء َممَلَكًة ال َتخَرُب أبدًا، وال َیغِلب ُسلطاَنها 
 ِتلَك الَمماِلِك، وهَي شعٌب آَخُر، فَتسَحُق وَتْفني جميَع

نَقَطَع ِمَن  ورأیَت أنَّ حَجرًا ا٤٥. َتثُبُت إلى األبِد
الجَبِل ِمْن ُدوِن أْن َتلَمَسُه َیٌد، فَسَحَق الحدیَد والنُّحاَس 

والخَزَف والِفضََّة والذََّهَب، فهذا َیعني أنَّ اإللَه 
ُحُلُمَك . العظيَم أعَلَم الَمِلَك ما سيكوُن َبعَد هِذِه األّیاِم

  . » صحيٌح وتفسيري َله صاِدٌق
فَوَقَع الَمِلُك َنبوخذَنصَُّر على وجِهِه ساِجدًا لدانياَل ٤٦

وقاَل الَمِلُك ٤٧. وأمَر َله ِبَتقِدَمٍة وذبـيَحِة ِرًضى
إلُهُكم هَو إلُه اآلِلَهِة حقًّا وربُّ الُملوِك، «: لدانياَل

  . »ألنََّك َقِدرَت أْن تكِشَف هذا السِّرَّ
وأآَرَم الَمِلُك دانياَل، فَوَهَبُه هدایا آثيرًة، وَسلََّطُه ٤٨

على ُآلِّ إقليِم باِبَل، وجَعَلُه على الدَّواِم سيَِّد ُحكَّاِمها 
وَطَلَب دانياُل ِمَن الَمِلِك، فَولَّى َشدَرَخ ٤٩. جميعًا

أمَّا دانياُل، . وميَشَخ وَعْبَدَنُغو على أعماِل إقليِم باِبَل
  .  في قصِر الَمِلِكفبقَي

  ٣الفصل 
  األمر بعبادة تمثال الذهب

وصَنَع الَمِلُك َنبوخذَنصَُّر ِتمثاًال ِمْن ذَهٍب، ُطوُله ١
ِستُّوَن ِذراعًا وَعرُضه ِستُّ أذُرٍع، وأقاَمه في ُبقَعِة 
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الُوالَة وأرَسَل الَمِلُك َیجَمُع ٢. ُدورا ِبإقليِم باِبَل
والُحكَّاَم والُعَظماَء والُقضاَة وُأمناَء الَخزیَنِة وُعَلماَء 

الشَّریَعِة والُفَقهاَء، وِسواُهم ِمْن ِآباِر موظَّفي األقاليِم 
فلمَّا اجتمعوا وَوَقفوا ٣. لَتدشيِن التِّمثاِل اّلذي أقاَمُه

أَمْرُتُكم «: هَتَف ُمناٍد بصوٍت شدیٍد٤أماَم التِّمثاِل، 
بَأنَُّكم ِعنَدما ٥ها الشُّعوُب ِمْن ُآلِّ ُأمٍَّة ولساٍن أیُّ

تسَمعوَن صوَت الُبوِق والنَّاي والقيثاِر والرَّباِب 
والدُِّف والِمزماِر وساِئِر أنواِع الَمعاِزِف تَقعوَن 

. ساِجدیَن لِتْمثاِل الذََّهِب اّلذي أقاَمُه َنبوخذَنصَُّر الَمِلُك
، ففي الحاِل ُیلَقى في وَسِط أتُّوِن وَمْن ال یَقُع ساِجدًا٦

فما إْن َسِمَع جميُع الشُّعوِب ِمْن ُآلِّ ٧. »ناٍر ُمتَِّقَدٍة
ُأمٍَّة ولساٍن صوَت ِتلَك الَمعاِزِف حّتى وَقعوا 

  . ساِجدیَن لِتمثاِل الذََّهِب اّلذي أقاَمه َنبوخذَنصَُّر الَمِلُك

  شكوى على رفاق دانيال
فقالوا ٩ وَوشوا باليهوِد،  وتَقدََّم َبعُض الباِبليِّيَن٨

. ِعْشَت أیُّها الَمِلُك إلى األبِد«: لَنبوخذَنصََّر الَمِلِك
أصَدْرَت َأمرًا ِبأْن ُآلُّ َمْن َیسَمُع : أنَت أیُّها الَمِلُك١٠

صوَت الُبوِق والنَّاي والقيثاِر والرَّباِب والدُِّف 
 وساِئِر أنواِع الَمعاِزِف یَقُع ساِجدًا لِتْمثاِل والِمزماِر
واّلذي ال یَقُع ساِجدًا ُیلَقى في وَسَط أتُّوِن ١١. الذََّهِب

لكنَّ ُهناَك ِمَن اليهوِد ِرجاًال ولَّيَتُهم ١٢. ناٍر ُمتَِّقَدٍة
على أعماِل ِإقليِم باِبَل، وُهم َشدَرُخ وميَشُخ 

  یُّها الَمِلُك ولم َیعُبدوا آلهَتَكْسَتهانوا ِبَك أ وَعبَدَنُغو، ا
  . »وال سَجدوا ِلتمثاِل الذََّهِب اّلذي أَقْمَتُه

فأمَر َنبوخذَنصَُّر ِبــغَضٍب شدیٍد أْن َیحضَر ١٣
. َشدَرُخ وميَشُخ وَعبدَنُغو، فَحَضروا إلى أماِم الَمِلِك

أَحقًّا، یا َشدَرُخ وميَشُخ وَعبَدَنُغو أنُتم ال : فقاَل لُهم١٤
عُبدوَن آلهتي وال تسُجدوَن ِلتمثاِل الذََّهِب اّلذي ت

فاآلَن سَتسَمعوَن صوَت الُبوِق والنَّاي ١٥أَقْمُته؟ 
والعوِد والرَّباب والدُِّف والِمزماِر وساِئر أنواِع 

الَمعاِزِف وحالما تسَمعوَنُه تَقعوَن ساجدیَن للتِّمثاِل 
 ُتلَقوَن في وإْن لم تسُجدوا، ففي الحاِل. اّلذي َصَنْعُتُه

  . »أتُّوِن النَّاِر الُمتَِّقَدِة، وما ِمْن إلٍه ُینِقُذُآم ِمْن یدي
یا َنبوخذَنصَُّر «: فأجاَبه َشدَرُخ وميَشُخ وَعبَدَنُغو١٦

. الَمِلُك، ال حاَجَة ِبنا أْن َنُردَّ عَليَك في هذا األمِر 
وِن فإلُهنا اّلذي نعُبُده هَو قاِدٌر على إنقاِذنا ِمْن أت١٧ُّ

وفي أیَِّة حاٍل، ١٨. النَّار الُمتَِّقَدِة وِمْن یِدَك أیُّها الَمِلُك
عَلْم أیُّها الَمِلُك أنَّنا لن نعُبَد آلهَتَك وال نسُجَد لِتْمثاِل  فا

  . »الذََّهِب اّلذي أَقمَتُه

  الحكم بالموت على رفاق دانيال
بوخذَنصَُّر غَضبًا وَتَغيَّرت َمالِمـُح َوجِهِه مَتَأل َن فا١٩

على شدَرَخ وميَشَخ وَعبَدَنُغو، فأَمَر أْن ُیْحَمى 
األتُّوُن َسْبَعَة أْضعاٍف عمَّا آاَن ُیْحَمى عاَدًة، 

وأمَر ِرجاًال َجباِبَرًة ِمْن َجيِشِه أْن ُیوِثقوا َشدَرَخ ٢٠
. النَّاِر الُمتَِّقَدِةوميَشَخ وَعبدَنُغو وُیلقوُهْم في أتُّوِن 

فأوَثقوُهم في سراویِلِهم وأقِمَصِتِهم وأردَیِتِهم ٢١
ولمَّا ٢٢. وألِبَسِتِهم وألقوُهم في وَسِط النَّاِر الُمتَّقَدِة

آاَن أمُر الَمِلَك صاِرمًا، وهَو أْن ُیْحَمى األتُّوُن جدًّا، 

ا َشدَرَخ قَتَل َلهيـُب النَّاِر أولِئَك الرِّجاَل اّلذیَن رَفُعو
وسَقَط هؤالِء الرِّجاُل الثَّالَثُة ٢٣ومَيَشخ وَعْبَدَنُغو 

  .  في وَسِط أتُّوِن النَّاِر الُمتَِّقَدِة وُهم ُموَثقوَن
فَتَحيََّر َنبوخذَنصَُّر الَمِلُك وقاَم بُسرَعٍة وقاَل ٢٤

أما ألَقينا َثالَثَة ِرجاٍل في وَسِط النَّاِر وُهم «: ِلُوَزراِئِه
: فقاَل٢٥. »َبَلى، أیُّها الَمِلُك«: فأجاَبوا» وَن؟ُموَثق

لكنِّي أَرى أربَعَة ِرجاٍل أحرارًا ِمْن ُقيوِدِهم «
یَتَمشَّوَن في وَسِط النَّاِر وما ِبِهم ُسوٌء، وَمنَظُر 

  . »بَن إلٍه الرَّاِبـِع ُیشِبُه ا

  اطالق رفاق دانيال
ذَنصَُّر إلى باِب أتُّوِن النَّاِر الُمتَِّقَدِة قَترَب َنبوخ وا٢٦
یا َشدَرُخ وميَشُخ وَعبَدَنُغو، عبـيَد اِهللا العليِّ، «: وقاَل

. فَخَرجوا ِمْن وَسِط النَّاِر» !ُأخُرجوا وتعاَلوا
جَتَمَع الُوالُة والُحكَّاُم والُعَظماُء وُأَمراُء الُمْلِك،  فا٢٧

لم ُتؤثِّْر على أجساِم هؤالِء فَرأوا أنَّ ُقوََّة النَّاِر 
الرِّجاِل، فلم تحَتِرْق َشعَرٌة ِمْن ُرؤوِسِهم، وال َتَغيََّرت 

. حاُل سراویِلِهم، وال َسَرت عَليِهم راِئَحُة النَّاِر
تباَرَك إلُه َشدَرَخ وميَشَخ «: فقاَل َنبوخذَنصَُّر٢٨

 وَعبَدَنغو، اّلذي أرسَل مالَآُه وأنَقَذ عبـيَدُه اّلذیَن
َتَوآَّلوا عَليِه وعاَرضوا آلَمَة الَمِلِك، وأسَلُموا 

أجساَدُهم إلى النَّاِر ِلئالَّ یعُبدوا أو یسُجدوا إللٍه غيِر 
فاآلَن ُأصِدُر أمرًا أنَّ ُآلِّ شعٍب ِمْن ُآلِّ ٢٩. إلِهِهم

ُأمٍَّة أو ِلساٍن یَتَفوَّهوَن بَتجدیٍف على إلِه َشدَرَخ 
طَّعوَن ِقطعًا وُتجَعُل ُبيوُتُهم وميَشَخ وَعبَدَنُغو، ُیق

فما ِمْن إلٍه آَخَر یْقِدُر أْن ُیَنجَِّي أحدًا آما . مزاِبَل
  . »َنجَّاُهم
 في  وأصَلَح الَمِلُك حاَل َشدَرَخ وميَشَخ وَعبَدَنُغو٣٠

  . إقليِم باِبَل

  الحلم الثاني لنبوخذنصر
ُر الَمِلُك إلى جميِع الشُّعوِب وأصَدَر َنبوخذَنص٣١َّ

ُدمُتم : ِمْن ُآلِّ ُأمٍَّة وِلساٍن في األرِض ُآلِّها هذا الَبالَغ
َیحُسُن بـي أْن ُأعِلَن الُمعِجزاِت ٣٢.  سالميَن

  : والَعجاِئَب اّلتي صَنَعها معي اُهللا العليُّ
  !فما أعَظَم ُمعِجزاِتِه وأقَوى َعجاِئَبه٣٣

  بديٌّمَلكوُتُه مَلكوٌت أ
  . وُسلطاُنُه إلى ِجيٍل فِجيٍل

  ٤الفصل 
أنا َنبوخذَنصَُّر، ُآنُت ُمطَمِئنًّا في َبيتي، ناِعَم الباِل ١

فرأیُت ُحُلمًا أفَزَعني، وأقَلَقْتني ٢. في قصري
فَصَدَر ٣َهواِجسي وَتَخيُّالتي وأنا ناِئٌم في الِفراِش 

مامي  باِبَل إلى أ ِمنِّي أمٌر بإحضاِر جميِع ُحَكماِء
فَحَضَر السََّحَرُة ٤. لُيعِلمونَي َتفسيَر الُحُلِم اّلذي َحُلْمُتُه

والَمجوُس والُمَنجِّموَن، فَقَصْصُت ُحُلمي عَليِهم، فما 
فدَخَل أخيرًا إلى أمامي دانياُل ٥. أعَلموني تفسيَرُه

سُمُه بلطشاصَُّر آِإْسِم إلهي، وفيِه ُروُح اآللهِة  اّلذي ا
یا ٦: َصْصُت الُحُلَم عَليِه وُقلُتالُقدُّوسيَن، فَق
 سيَِّد السَّحَرِة، َعِلْمُت أنَّ روَح اآللهِة  َبلَطشاصَُّر

الُقدُّوسيَن فيَك وال َیصُعُب عَليَك ِسرٌّ، فأخِبْرني 
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َرأیُت وأنا ناِئٌم في ٧: ِبتفسيِر هذا الُحُلِم اّلذي َرأیُتُه
. َعٍة جدًّاِفراشي، فإذا ِبشَجَرٍة في وَسِط األرِض ُمرَتِف

رِتفاُعها إلى السَّماِء  فَربـيِت الشَّجَرُة وَقوَیت وبَلَغ ا٨
وأوراُقها َبهيٌَّة ٩. ومرآها إلى أقصى األرِض ُآلِّها

وثَمُرها آثيٌر، وفيها ِغذاٌء للجميِع، وَتحَتها َتسَتِظلُّ 
وُحوُش البرِّیَِّة، وفي أغصاِنها ُتقيُم ُطيوُر السَّماِء، 

  .  ُآلُّ البَشِروِمنها َیقتاُت
وَبيَنما ُآنُت أرى هذا الُحُلَم وأنا ناِئٌم في «١٠

وَهَتَف ١١ِفراشي، إذا ِبمالٍك ِقدِّیٍس نَزَل ِمَن السَّماِء 
. إقَطُعوا الشَّجَرَة وُقصُّوا أغصاَنها: بصوٍت شدیٍد

أنثروا أوراَقها وبدِّدوا ِثماَرها لَتهُرَب الُوحوُش ِمْن 
ولكِن ُأْتُرآوا أْصَل ١٢. ِمْن أغصاِنهاَتحِتها والطُّيوُر 

ُجذوِرها في األرِض وأوِثقوُه بالحدیِد والنُّحاِس في 
وَسِط ُعْشِب البرِّیَِّة، وَدُعوُه یَتَبلَُّل بَنَدى السَّماِء، 
وليُكْن َنصيـُبُه مَع الُوحوِش في ُعْشِب األرِض، 

 َوحٍش ولَيَتَحوَّْل قلُبُه َعْن قلِب البَشِر وُیعَط قلَب١٣
هذا الُحْكُم قضى بِه ١٤. إلى أْن َتُمرَّ عَليِه َسْبُع سنيَن

المالِئَكُة وأمَر بِه القدِّیسوَن ِلـَيعَلَم األحياُء أنَّ اَهللا 
العليَّ یَتَسلَُّط على َممَلَكِة البَشِر، وأنَُّه ُیعطيها َمْن 

 هذا هَو الُحُلُم اّلذي١٥. یشاُء وُیقيُم عَليها أدَنى النَّاِس
َرأیُتُه، أنا الَمِلُك َنبوخذَنصَُّر، وأنَت یا َبلَطشاصَُّر 

أخِبْر بتفسيِرِه ألنَّ جميَع ُحَكماِء َممَلَكتي ال َیقِدروَن 
أمَّا أنَت فقاِدٌر على ذِلَك ألنَّ . أْن ُیعِلموني تفسيَرُه

  . »فيَك ُروَح اآللهِة الُقدُّوسيَن

  دانيال یفسر الحلم
فُبِهَت دانياُل اّلذي ِإسُمُه َبلَطشاصَُّر ساعًة وأقَلَقْتُه ١٦

یا َبلَطشاصَُّر، ال ُیقِلقَك «: أفكاُرُه، فقاَل َله الَمِلُك
یا سيِّدي، «: فأجاَبُه َبلَطشاصَُّر. »الُحُلُم وال تفسيُرُه

الشَّجَرَة ١٧. ِلـَيُكِن الُحُلُم لُمبِغضيَك وتفسيُرُه ألعداِئَك
ْرِتفاُعها إلى السَّماِء  تي َرأیَتها َتْرَبـى وَتَقوى وَیبُلُغ ااّل

واّلتي أوَراُقها َبِهيٌَّة ١٨وَمرآها إلى األرِض ُآلِّها، 
وَثَمُرها آثيٌر، وفيها ِغذاٌء للجميِع، وَتحَتها ُتقيُم 

ُوُحوُش الَبرِّیَِّة، وفي أغصاِنها َتسُكُن ُطيوُر السَّماِء 
فأنَت َرِبيَت وَقِویَت وزاَدت . لَمِلُكهَي أنَت أیُّها ا١٩

َعَظمُتَك وبَلْغَت إلى السَّماِء وُسلطاُنَك إلى أقصى 
ما رأیَتُه أیُّها الَمِلُك، ِمْن أنَّ مالآًا قدِّیسًا ٢٠. األرِض

إقَطُعوا الشََّجَرَة وأبـيُدوها، : نَزَل ِمَن السَّماِء وقاَل
 وأوِثُقوُه ولكِن ُأتُرُآوا أْصَل ُجذوِرها في األرِض

بالحدیِد والنُّحاِس في وَسِط ُعْشِب البرِّیَِّة وَدُعوُه 
َیَتَبلَُّل ِبَندى السَّماِء، وِلـيُكْن َنصيـُبه مَع ُوحوِش 

فهذا تفسيُرُه ٢١البرِّیَِّة إلى أن َتُمرَّ عَليِه َسْبُع ِسنيَن، 
ي أیُّها الَمِلُك وهذا هَو ُحْكُم اِهللا العليِّ عَليَك یا سيِّد

َسُتطَرُد ِمْن َبيِن النَّاِس وُتقيُم مَع ُوحوِش ٢٢: الَمِلُك
البرِّیَِّة، وَتقتاُت الُعْشَب آالثِّيراِن وتـَتَبلَُّل ِمْن َندى 

السَّماِء، وَتُمرُّ عَليَك َسْبُع ِسنيَن إلى أْن تعَلَم أنَّ اَهللا 
 .العليَّ یَتَسلَُّط على َمملَكِة البَشِر وُیعطيها َمْن یشاُء

أمَّا ما أمَر بِه المالُك ِمْن أْن ُیتَرَك أْصُل ُجذوِر ٢٣
الشََّجَرِة، فتفسيُرُه أنَّ ُملَكَك یـبَقى لَك َبعَد أْن َتعَلَم أنَّ 

فلَتْحُسْن َمشوَرتي لَدیَك ٢٤. السُّلطاَن ِلربِّ السَّماواِت

 وآثاَمَك  أیُّها الَمِلُك، وهَي أْن َتفتدَي خطایاَك بالصََّدَقِة
  . »لرَّحَمِة ِللمساآيِن، فَيُطوُل َهناُؤَكبا

فَبعَد ٢٦. ُآلُّ ذِلَك حَصَل ِلَنبوخذَنصََّر الَمِلِك٢٥
ْثَني عَشَر شهرًا آاَن یَتَمشَّى على ُشْرَفِة  ْنِقضاِء ا ا

أما هِذِه باِبُل الُعْظَمى «: فقاَل٢٧قصِر َممَلَكِة باِبَل، 
ي ِبُقْدَرتي وِعزَّتي اّلتي َبَنيُتها أنا عاِصَمًة ِلَممَلَكت

وفيما آاَن هذا الكالُم َبعُد في ٢٨» وَجاللي وبَهائي؟
لَك یا َنبوخذَنصَُّر «: َفِمه، وَقَع صوٌت ِمَن السَّماِء

فُتطَرُد ِمْن َبيِن ٢٩زاَل َعْنَك الُمْلُك، : الَمِلُك أقوُل
النَّاِس وُتقيُم مَع ُوحوِش البرِّیَِّة وَتقتاُت الُعْشَب 

اِن، وَتُمرُّ عَليَك َسْبُع ِسنيَن إلى أْن َتعَلَم أنَّ اَهللا آالثِّير
. »العليَّ یَتَسلَُّط على َممَلَكِة البَشِر وُیعطيها َمْن یشاُء

وفي ِتلَك السَّاعِة َتمَّ الُحْكُم على َنبوخذَنصََّر، ٣٠
فُطِرَد ِمْن َبيِن النَّاِس، وأآَل الُعْشَب آالثِّيراِن، َتَبلََّل 

ْن َندى السَّماِء، حّتى طاَل َشْعُرُه آریِش جسُمُه ِم
  . النُّسوِر وَأظفاُرُه آَمخاِلِب الطُّيوِر

  نبوخذنّصر یمجد اهللا
وَبعَد اْنِقضاِء َسْبِع «: وقاَل الَمِلُك َنبوخذَنصَُّر٣١

ِسنيَن َرَفْعُت أنا َنبوخذَنصَُّر، عيَنيَّ إلى السَّماِء 
َجَع إليَّ عقلي، وباَرْآُت اَهللا العليَّ، وَسبَّْحُت فَر

وَعظَّْمُت الَحيَّ إلى األبِد، اّلذي ُسلطاُنه ُسلطاٌن أبديٌّ 
وجميُع ُسكَّاِن األرِض ٣٢وُمْلُكُه إلى ِجيٍل فِجيٍل، 

آال َشيٍء ُیحَسُبوَن أماَمُه، وهَو یَتَصرَُّف آيَف شاَء 
رِض، وال أحَد ُیعاِرُضُه في ُجْنِد السَّماِء وُسكَّاِن األ

  . ماذا َصَنْعَت: ویقوُل َله
في ذِلَك الوقِت رَجَع إليَّ عقلي، َوُردَّ لي َمجدي ٣٣

وَطَلَبني وَزَرائي وُعَظمائي . وُمْلكي وَجاللي وَبهائي
فاآلَن، أنا ٣٤. وَثبَُّتوني في ُمْلكي، وازداَدت َعَظَمتي

. جُِّد َمِلَك السَّماِءَنبوخذَنصَُّر، ُأَسبُِّح وُأَعظُِّم وُأَم
فجميُع أعماِلِه َحقٌّ وُسُبُلُه َعدٌل، وهَو قاِدٌر على 

  . إذالِل َمْن یسُلُك طریَق الِكْبریاِء
  ٥الفصل 

  وليمة بلشصر الملك
وصَنَع بلشصَُّر الَمِلُك وليَمًة عظيَمًة ِأللٍف ِمْن ١

  . ُهمُعَظماِئِه وشرَب خمرًا أماَم
وَبيَنما آاَن بلشصَُّر َیذوُق الَخمَر، أمَر بإحضاِر ٢

آنَيِة الذََّهِب والِفضَِّة اّلتي أخَرَجها َنبوخذَنصَُّر أبوُه 
ِمَن الَهيكِل اّلذي في أوُرشليَم ِلـَيشرَب ِبها هَو 

فُأحِضَرت آنَيُة الذََّهِب ٣.  وُعَظماُؤُه وِنساُؤُه وَجواریِه
َهيكِل اِهللا اّلذي في أوُرشليَم اّلتي ُأخِرَجت ِمْن 

شِربوا خمرًا وَسبَّحوا آلهَة ٤فشِربوا جميعًا ِبها، 
  . الذََّهِب والِفضَِّة والنُّحاِس والحدیِد والخَشِب والحَجِر

وفي ِتلَك السَّاعِة ظَهَرت أصاِبـُع َیِد إنساٍن وآَتَبت ٥
ُك ُتجاَه المصباِح على ِآْلِس حاِئِط قصِر الَمِلِك، والَمِل

فَتَغيََّرت ِسحَنُتُه ٦. ینُظُر َطَرَف اليِد اّلتي تكُتُب
ْصَطكَّت ُرآَبتاُه،  ْنَحلَّت َمفاِصُلُه، وا وأقلَقْتُه أفكاُرُه، وا

وناَدى ِبصوٍت شدیٍد أْن ُیدِخلوا الَمجوَس ٧
فقاَل الَمِلُك ِلُحكماِء باِبَل . والُمَنجِّميَن والُحكماَء
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 هِذِه الِكتاَبَة وُیَبيُِّن لي تفسيَرها ُآلُّ َمْن یقرُأ«: هؤالِء
َیلَبُس اُألرجواَن، وَیَتَقلَُّد َطوَق َذَهٍب في ُعُنِقِه، 

فَتَقدََّم جميُع ٨. » في الَممَلَكِة وَیحَتلُّ الَمرتَبَة الثَّاِلَثَة
ُحَكماِء الَمِلِك هؤالِء، فما َقِدروا أْن یقرأوا الِكتاَبَة وال 

شَتدَّ َقَلُق الَمِلِك  فا٩. ِبتفسيِرهاأْن ُیعِلموا الَمِلَك 
  . بلشصََّر َوَتغيَّرت ِسحَنُتُه، وتَحيََّر ُعَظماُؤُه

وَسِمَعِت الَمِلَكُة ِبما جَرى ِللَمِلِك وُعَظماِئِه، ١٠
أیُّها الَمِلُك، ِعْشَت إلى «: فَدَخَلت قاَعَة الَوليَمِة وقاَلت

في ١١.  ِسحَنُتَكاألبِد ال ُتقِلْقَك أفكاُرَك وال تـَتَغيَّْر
، وفي أّیاِم  َممَلَكِتَك َرُجٌل فيِه روُح اآللهِة الُقدُّوسيَن

أبـيِك ُوِجَد فيِه نوٌر وَرجاَحُة عقٍل وحكَمٌة آحكَمِة 
وأقاَمُه الَمِلُك َنبوخذَنصَُّر أبوَك رئيَس . اآللهِة

حيَن وَجَد فيِه ١٢السََّحَرِة والَمجوِس والُمنجِّميَن، 
ًا وِعْلمًا وَرجاَحَة عقٍل في تفسيِر األحالِم ُروحًا باِرع

وَتبـيُِّن األلغاِز وَحلِّ الُعَقِد، وهَو دانياُل اّلذي َسمَّاُه 
فاآلَن اْدُع دانياَل ِلـُيَبيَِّن لَك تفسيَر هِذِه . َبلَطشاصََّر

  . »الِكتاَبِة

  دانيال یفّسر الكتابة
: نياُل إلى أماِم الَمِلِك، فقاَل َله الَمِلُكفُأدِخَل دا١٣

أأنَت دانياُل ِمْن َبني َیهوذا الَمْسبـيِّيَن اّلذیَن جاَء ِبِهم «
َسِمْعُت أنَّ فيَك ُروَح ١٤أبـي الَمِلُك ِمْن ِبالِد َیهوذا؟ 

اآللهِة، وأنَُّه ُوِجَد فيَك ُنوٌر وَرجاَحُة عقٍل وحكَمٌة 
مي الُحكماُء والَمجوُس دَخَل إلى أما١٥. باِرَعٌة

. لَيقرُأوا هِذِه الِكتاَبَة وُیعِلموني بتفسيِرها فما َقِدروا
وسِمْعُت َعنَك أنََّك قاِدٌر على التَّفسيِر وَحلِّ الُعَقِد، ١٦

فاآلَن إْن َقِدْرَت أْن تقرَأ الِكتاَبَة وُتعِلَمني بتفسيِرها 
ُعُنِقَك، تلَبُس األرجواَن، وَتَتَقلَُّد َطوَق َذَهٍب في 

  . »وَتحَتلُّ المرَتَبَة الثَّاِلَثَة في الَممَلَكِة
ِلتُكْن عطایاَك لَك، «: فقاَل دانياُل أماَم الَمِلِك١٧
أمَّا الِكتاَبُة َفأقَرُأها لَك . ْمَنْح َجواِئَزَك غيري وا

أیُّها الَمِلُك، َمَنَح اُهللا العليُّ ١٨: وُأعِلُمَك بتفسيِرها
. َك ُآلَّ ُمْلٍك وعَظَمٍة وَجالٍل وَبهاٍءَنبوخذَنصََّر الَمِل

وِللَعَظَمِة اّلتي ناَلها آاَن ُآلُّ شعٍب ِمْن ُآلِّ ُأمٍَّة ١٩
وِلساٍن َیهاُب وَیفَزُع أماَمُه، وآاَن َیقُتُل َمْن یشاُء 

وَیسَتبقي َمْن َیشاُء، وَیرَفُع َمْن َیشاُء وَیخِفُض َمْن 
َقسا روُحُه بالَتَجبُِّر ُأنِزَل فلمَّا تَرفََّع قلُبُه و٢٠. َیشاُء

وُطِرَد ِمْن ٢١َعْن عرِش ُمْلِكِه وُأزیَل َعنُه َجالُلُه، 
َبيِن َبني البَشِر وَتساوى عقُلُه ِبــعقِل الحيواِن، 

وآاَنت ُسْكناُه مَع الحميِر الَوحشيَِّة، واْقتاَت الُعْشَب 
ى أْن َعِلَم آالثِّيراِن وَتَبلََّل جسُمُه ِمْن نَدى السَّماِء، إل

أنَّ اَهللا العليَّ یَتَسلَُّط على َممَلَكِة البَشِر وُیقيُم عَليها 
بُنُه، فمَع ِعْلِمَك ِبُكلِّ  وأنَت یا بلشصَُّر ا٢٢. َمْن یشاُء

بل تَرفَّْعَت على ربِّ ٢٣ذِلَك لم یتَِّضْع قلُبَك، 
السَّماِء، وأحَضرَت إلى أماِمَك آنيَة َهيكِلِه وشِرْبَت 

. مرًا، أنَت وُعَظماُؤَك وِنساُؤَك وَجواریَكِبها خ
وَسبَّْحَت آلهَة الِفضَِّة والذَّهِب والنُّحاِس والحدیِد 

والخَشِب والحَجِر، وهَي اّلتي ال ُتبِصُر وال تسَمُع 
أمَّا اُهللا اّلذي في یِدِه َنَسَمُة حياِتَك، ویَرى . وال تعِرُف

 أرَسَل اُهللا ِتلَك فلذِلَك٢٤. جميَع ُطُرِقَك فما َعظَّْمَتُه

وهِذِه هَي الِكتاَبُة ٢٥. اليَد اّلتي َرَسَمْت هِذِه الِكتاَبَة
: وتفسيُرها٢٦َمَنا َمَنا َتِقـيُل وَفرِسيْن : الَمرسوَمُة

َتِقـيُل، أي ٢٧. َمَنا، أحَصى اُهللا أّیاَم ُمْلِكَك وأنهاها
َفِرْس، أي ٢٨. ُوِزْنَت في الميزاِن فُوِجْدَت ناِقصًا

  . َمْت َممَلَكُتَك وُوِهَبَت ِلمادي وفارَسُقِس
فأمَر َبلشصَُّر أْن ُیلِبسوا دانياَل اُألرجواَن وُیَقلُِّدوُه ٢٩

. َطوَق َذَهٍب في ُعُنِقِه، وُیناُدوا بِه الثَّاِلَث في الَممَلكِة
  . وفي ِتلَك اللَّيَلِة ُقِتَل َبلشصَُّر َمِلُك الباِبليِّيَن٣٠

  ٦الفصل 
ثَنتيِن  بُن ا ، وهَو ا َممَلَكَة داریوَس المادایـيفَوِرَث ال١

  . وِستِّيَن سَنًة
  . دانيال في جب األسود

ْسَتحَسَن داریوُس أْن ُیقيَم على الَممَلكِة مئًة  وا٢
على أْن ٣وِعشریَن واليًا ُیدیروَن جميَع ُشؤوِنها، 

ِم َیرِئَسُهم َثالَثُة ُوَزراَء، أحُدُهم دانياُل، فُيؤدُّوَن إليِه
فَتَفوََّق ٤. الِحساَب حّتى ال َیلَحَق الَمِلَك أيُّ َضَرٍر

دانياُل على الُوَزراِء والُوالِة ِألنَّ ُروحًا باِرعًا آاَن 
فيِه، حّتى إنَّ الَمِلَك عَزَم أْن ُیقيَمُه حاآمًا على 

فبَحَث الُوَزراُء والُوالُة َعْن ِعلٍَّة على ٥. الَممَلكِة ُآلِّها
ياسِة الَممَلكِة، لكْن لم َیقِدروا أْن َیِجدوا دانياَل في س

: فقالوا٦. وال جریَمًة، وال حّتى َهْفَوًة، ِألنَُّه آاَن أمينًا
ال َنِجُد ِعلًَّة على دانياَل هذا إالَّ إذا وَجْدناها في ما «

  . »َله ِصَلٌة ِبَشریَعِة إلِهِه
ُك أیُّها الَمِل«: جَتَمعوا ِعنَد الَمِلِك وقالوا َله فا٧

تشاوَر جميُع ُوَزراِء ٨داریوُس، ِعْشَت إلى األبِد، 
تََّفقوا  الَممَلكِة والُحكَّاُم والُوالُة واألَمراُء والُعَظماُء وا

على أْن ُتصِدَر ُحْكمًا َمَلكيًّا، وَتأُمَر أمرًا ُمْبَرمًا بأنَّ 
ُآلَّ َمْن یطُلُب َطَلبًا ِمَن إلٍه أو إنساٍن إلى َثالثيَن 

: الَّ ِمنَك أیُّها الَمِلُك، ُیلَقى في ُجبِّ اُألسوِدیومًا، إ
فاآلَن أیُّها الَمِلُك، أعِلِن األمَر ِبَمرسوٍم فال َیجري ٩

َتغيـيٌر فيِه، ِمثَلما ال َیجري َتغيـيٌر في َشریَعِة ماَداَي 
فأصَدَر الَمِلُك ١٠. »وفارَس اّلتي ال یَتَعدَّاها أحٌد
  . داریوُس األمَر بَمرسوٍم

فلمَّا َعِلَم دانياُل بَتوقيِع الَمرسوِم دَخَل إلى َبيِتِه، ١١
وآاَنت َنواِفُذ ِعلِّيَِّتِه َمفتوَحًة ِجَهَة أوُرشليَم، فكاَن 

یرَآُع على ُرآَبَتيِه َثالَث مرَّاٍت في اليوِم وُیصلِّي 
جتمَع ُأولِئَك  فا١٢. وَیحَمُد اَهللا آما آاَن َیفَعُل ِمْن َقبُل

ؤوا إليِه، فوَجدوُه یطُلُب ویَتَضرَُّع أماَم الرِّجاُل وجا
ِعنَد ذِلَك اقَتَربوا إلى الَمِلِك وَآلَُّموُه في ١٣. إلِهِه

أما َرَسْمَت أمرًا «: األمِر اّلذي أصَدَرُه، وقالوا َله
ِبأنَّ ُآلَّ َمْن َطَلَب َطَلبًا ِمْن إلٍه أو إنساٍن إلى َثالثيَن 

» ِلُك، ُیلَقى في ُجبِّ األسوِد؟یومًا، إالَّ ِمنَك أیُّها الَم
أنُتم على َصواٍب في ما َتقولوَن، «: فأجاَب الَمِلُك

وما أَمْرُت بِه فهَو ِمثُل َشریَعِة ماداَي وفارَس ال 
دانياُل اّلذي ِمْن َبني «: فقالوا َله١٤. »ُیخاِلُفُه أحٌد

 َیهوذا الَمسبـيِّيَن ال ُیبالي ِبَك أیُّها الَمِلُك وال باألمِر
اّلذي َرَسْمَتُه، بل َثالَث مرَّاٍت في اليوِم ُیصلِّي 

  . »ویطُلُب ِمْن إلِهِه
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هَتمَّ ِبأْن  فلمَّا َسِمَع الَمِلُك هذا الكالَم َحِزَن جدًّا وا١٥
. ُینِقَذ دانياَل، وأَصرَّ على ذِلَك إلى ُغروِب الشَّمِس

: جَتَمَع أولِئَك الرِّجاُل ِعنَد الَمِلِك وقالوا َله فا١٦
إعَلْم أیُّها الَمِلُك أنَّ َشریَعَة ماداَي وفارَس هَي أنَّ «

  . »ُآلَّ أمٍر أو ُحْكٍم ُیصِدُرُه الَمِلُك ال َیَتَغيَُّر
فأمَر الَمِلُك فِجـيَء بدانياَل وُألقَي في ُجبِّ ١٧

إلُهَك اّلذي أنَت «: وقاَل الَمِلُك ِلدانياَل. األسوِد
وِجـيَء ١٨. »نِقُذَك على ِعباَدِتِه هَو ُی ُمواِظٌب

ِبـحَجٍر، فُوِضَع على َفِم الُجبِّ، وخَتَمُه الَمِلُك ِبـخاَتِمِه 
. وخاَتِم ُعَظماِئِه ِلئالَّ یَتَغيََّر الرَّأُي في شأِن دانياَل

ُثمَّ مضى الَمِلُك إلى قصِرِه وباَت ليَلَتُه صاِئمًا، ١٩
  .  وَنَفَر َعنُه النَّوُم ولم تدُخْل عَليِه َجواریِه

وفي الَفْجِر باِآرًا قاَم الَمِلُك وأسَرَع إلى ُجبِّ ٢٠
قَتَرَب ِمَن الُجبِّ ناَدى دانياَل  ولمَّا ا٢١األُسوِد،

یا دانياُل عبَد اِهللا الَحيِّ، «: ِبصوٍت َضعيٍف وقاَل َله
لَعلَّ إلَهَك اّلذي أنَت ُمواِظٌب على ِعباَدِتِه َقِدَر أْن 

أیُّها الَمِلُك، «: فأجاَبُه دانياُل٢٢. »ُینِقَذَك ِمَن األسوِد
إلهي أرَسَل مالَآُه فَسدَّ أفواَه ٢٣ِعْشَت إلى األبِد، 

األُسوِد، فما أساَءت إليَّ ِألنِّي ُوِجْدُت َبریئًا أماَمه، 
. وأنا أماَمَك أیضًا أیُّها الَمِلُك ما فَعْلُت ُسوًءا

َن فطاَبت نْفُس الَمِلِك جدًّا، وأمَر بإخراِجِه ِم٢٤
. الُجبِّ، فخَرَج ساِلمًا ِمْن ُآلِّ ُسوٍء، ألنَُّه آَمَن ِبإلِهِه

وأمَر الَمِلُك فجيَء بأولِئَك الرِّجاِل اّلذیَن َوَشوا ٢٥
بدانياَل وُألُقوا في ُجبِّ األسوِد، ُهم وَبنوُهم 

وِنساُؤُهم، فما إْن وصُلوا إلى أرِض الُجبِّ حّتى 
  . يَع ِعظاِمِهمبَطَشت ِبِهِم األسوُد وسَحَقت جم

ُثمَّ آَتَب داریوُس الَمِلُك إلى جميِع الشُّعوِب ِمْن ٢٦
. ُدْمُتم سالميَن«: ُآلِّ ُأمٍَّة ولساٍن في األرِض ُآلِّها

أصَدْرُت أمرًا للنَّاِس في جميِع أنحاِء َممَلكتي أْن ٢٧
َیهابوا وَیرَهبوا إلَه دانياَل، ألنَُّه هَو اإلَلُه الَحيُّ القيُّوُم 

. لى األبِد، وُمْلُكُه ال َیفُسُد وُسْلطاُنه إلى الُمنَتهىإ
هَو الُمنِقُذ الُمَنجِّي الصَّاِنـُع الُمعِجزاِت والعجاِئَب ٢٨

في السَّماواِت واألرِض، وهَو اّلذي أنَقَذ دانياَل ِمْن 
  .  »أیدي األسوِد

فكاَن دانياُل ناجحًا في َعهِد داریوَس وفي َعهِد ٢٩
  . يِّآوَرَش الفاِرس

  ٧الفصل 
  رؤى دانيال

في السَّنِة األولى ِمْن َعهِد َبلشصََّر َمِلِك باِبَل، َحُلَم ١
دانياُل ُحُلمًا َرآُه في َمناِمِه وهَو على ِفراِشِه، فكَتَب 

  . الُحُلَم وأخَبَر بُخالَصِتِه
َرأیُت في َمنامي ليًال، فإذا بریاِح السَّماِء «: قال٢
فَطَلَع ِمَن البحِر ٣جتاَحِت البحَر الكبـيَر،  رَبِع ااأل

أربَعُة حيواناٍت عظيَمٍة َیخَتِلُف َبعُضها َعِن الَبعِض 
وَبيَنما . األوَُّل ِمثُل األسِد وَله َجناحا َنْسٍر٤.  اآلَخِر

ْرَتَفَع على األرِض  ْقُتِلـَع َجناحاُه، ُثمَّ ا ُآنُت أنُظُر إليِه ا
. يِه آإنساٍن، وُأعِطـَي قلَب إنساٍنوقاَم على ِرجَل

وإذا بحيواٍن آَخَر َشبـيٍه بالُدبِّ، فقاَم على َجْنٍب ٥

ُقْم : واحٍد وفي َفِمِه َثالُث َأضُلٍع َبيَن أسناِنِه فِقـيَل َله
وَبعَد ذِلَك َرأیُت فإذا ِبآَخَر ِمثِل ٦. َفُكْل َلْحمًا آثيرًا

وآاَن . ِئٌر على َظهِرِهالنَِّمِر، وَله أربَعُة أجِنَحٍة، طا
ُثمَّ َرأیُت ٧.  ِللحيواِن أربَعُة ُرؤوٍس وُأعِطـَي ُسلطانًا

في َمنامي في ذِلَك اللَّيِل، فإذا ِبـحيواٍن راِبـٍع هاِئٍل 
وَله أسناٌن آبـيرٌة ِمْن حدیٍد، فكاَن . شدیٍد َقويٍّ جدًّا

ُف وهَو یخَتِل. یأُآُل وَیسَحُق وَیرُفُس الباقي ِبِرجَليِه
.  َعْن ساِئِر الحيواناِت اّلتي َقبَلُه، وَله عَشَرُة ُقروٍن

فَتأمَّْلُت الُقروَن، فإذا ِبَقرٍن آخَر صغيٍر طَلَع َبيَنها، ٨
فَقَلَع َثالَثًة ِمَن الُقروِن األولى ِمْن أماِمِه، وإذا 

ِبــُعيوٍن في هذا الَقْرِن آُعيوِن إنساٍن وِبَفٍم َینِطُق 
وَبيَنما ُآنُت أرى، ُنِصَبْت ٩.  بَعظاِئِم األموِر

 طاِعٌن في السِِّن، وآاَن لباُسُه  ُعروٌش، فجَلَس شيٌخ
أبـيَض آالثَّْلِج، وَشْعُر َرأِسِه آالصُّوِف النقيِّ، 

وَتخُدُمُه ُألوُف ُألوٍف، وَتِقُف ١٠وعرُشُه َلهيـُب ناٍر، 
َحِت فجَلَس أهُل القضاِء وُفِت. َبيَن یدیِه ِرْبواُت ِرْبواٍت

  .  األسفاُر
وُآنُت أرى وأسَمُع صوَت األقواِل العظيَمِة «١١

اّلتي َینِطُق بها الَقْرُن، إلى أْن ُقِتَل الحيواُن الرَّابُع 
أمَّا باقي ١٢. وباَد جسُمُه وُجِعَل َوُقودًا ِللنَّاِر

الحيواناِت فُأزیَل ُسلطاُنها، لكنَّها ُوِهَبت حياًة َتطوُل 
  . إلى زماٍن ُمَعيٍَّن

ْبِن  وَرأیُت في َمنامي ذِلَك اللَّيَل، فإذا ِبِمثِل ا«١٣
، فأسَرَع إلى الشَّيِخ   آتيًا على َسحاِب السَّماِء إنساٍن

وُأعِطـَي ١٤فُقرَِّب إلى أماِمِه . الطَّاِعِن في السِِّن
ُسلطانًا وَمجدًا وُمْلكًا حّتى تعُبَدُه الشُّعوُب ِمْن ُآلِّ ُأمٍَّة 

َن ُسلطاُنُه ُسلطانًا أبدیًّا ال َیزوُل، وُمْلُكُه وِلساٍن ویكو
  .  ال یَتَعدَّاُه الزَّمُن

  تفسير الرؤى
ْنَزَعَجت روحي، أنا دانياُل، في داِخلي  فا«١٥

قَتَرْبُت إلى أحِد الواِقفيَن  فا١٦،  وأقَلَقْتني ُرؤى َمنامي
 فأخَبَرني وأعَلَمني وَسأْلُتُه َعْن حقيقِة ذِلَك ُآلِِّه،

وهَو أنَّ هِذِه الحيواناِت ١٧. بتفسيِر ِتلَك األموِر
األربَعَة العظيمَة َتُدلُّ على أربَعِة ُملوٍك َیقوموَن ِمَن 

ُثمَّ یأتي قدِّیُسو اِهللا العليِّ فيأخذوَن الُمْلَك ١٨،  األرِض
  . » وَیحوزوَنُه إلى أبِد اآلبدیَن

على حقيقِة الحيواِن الرَّابِع فرِغْبُت في االطِّالِع «١٩
اّلذي آاَن ُمخَتِلفًا َعْن ساِئِر الحيواناِت وهاِئًال جدًّا، 
واّلذي أسناُنُه ِمْن حدیٍد، وأظفاُرُه ِمْن ُنحاٍس، وأآَل 

وعلى الُقروِن ٢٠وسَحَق ورَفَس الباقي برجَليِه، 
العَشَرِة اّلتي في رأِسِه، وعلى الَقْرِن اآلخِر اّلذي 

َسَقَطت ِمْن أماِمِه َثالثُة ُقروٍن، وآاَن َله ُعيوٌن طَلَع ف
وَفٌم َینِطُق بَعظاِئِم األموِر، وَمنَظُرُه أضَخُم ِمْن 

وَنَظْرُت الَقْرَن فَرأیُتُه ُیحاِرُب ٢١. َمنَظِر أصحاِبِه
ولكْن جاَء الشَّيُخ الطَّاِعُن في ٢٢.  القدِّیسيَن وَیغِلُبُهم

ِلقدِّیسي اِهللا العليِّ، وحاَن الوقُت   السِِّن، وحَكَم بالَعدِل
  . اّلذي فيِه َیحوزوَن الُمْلَك

الحيواُن : وهذا هَو التَّفسيُر اّلذي ُأعِطـَي لي«٢٣
الرَّابُع یكوُن الَممَلكَة الرَّابَعَة على األرِض، وتكوُن 
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ُمخَتِلَفًة َعْن ساِئِر الَمماِلِك، فتأُآُل األرَض ُآلَّها 
والُقروُن العَشَرُة اّلتي َتحُكُم ٢٤. اوَتدوُسها وَتسَحُقه

ِتلَك الَممَلكَة، هَي عَشَرُة ُملوٍك ُثمَّ َیقوُم َبعَدُهم َمِلٌك 
آَخُر َیخَتِلُف َعِن األوَّليَن وُیخِضُع َثالَثَة ُملوٍك، 

وَینِطُق بأقواٍل ِضدَّ اِهللا العليِّ وُیضاِیُق ِقدِّیسيِه، ٢٥
َة والشَّریَعَة، وَسُيَسلَُّم وَیظنُّ أنَُّه ُیَغيُِّر األزِمَن

ُثمَّ ٢٦.  الِقدِّیسوَن إلى یِدِه َثالَث ِسنيَن وِنْصَف السَّنِة
 وُیَدمَُّر وُیباُد على  َیجِلُس أهُل القضاِء، فُيزاُل ُسلطاُنُه

وُیوَهُب الُمْلَك والسُّلطاَن وعَظَمَة جميِع ٢٧. الدَّواِم
ِب قدِّیسيِّ اِهللا العليِّ، الَمماِلِك َتحَت السَّماِء ُآلِّها ِلشع

وسيكوُن ُمْلُكُهم ُمْلكًا أبدیًّا، وَیخُدُمُهم جميُع السَّالطيِن 
  .  وَیسمعوَن لُهم

إلى ُهنا ِنهاَیُة ما َرأیُت، فأقَلَقْتني، أنا دانياُل، ٢٨
أفكاري جدًّا، وَتَغيََّرت منِّي ِسْحَنتي، وَحِفْظُت هذا 

  . »ُآلَُّه في قلبـي
  ٨الفصل 
  ش والتيس في رؤیا لدانيالالكب
في السَّنِة الثَّالَثِة ِمْن َعهِد َبلشصََّر الَمِلِك َرأیُت، «١

أنا دانياُل، ُرؤیا َبعَد الرُّؤیا اّلتي ظَهَرت لي في 
فَرأیُت في ُرؤیاَي أنِّي في ُشوشاَن ٢.  الَبداَءِة

، وُآنُت واِقفًا على نهِر  عيالَمالعاصَمِة اّلتي بإقليِم 
ورَفْعُت عيَنيَّ ونَظْرُت فإذا ِبَكْبٍش واقٍف ٣. ُأوالَي

، أحُدُهما أعلى ِمَن  ِعنَد النَّهِر وَله َقْرناِن عالياِن
ورأیُت الَكْبَش َینَطُح ٤. اآلَخِر، واألعلى نَبَت َبعَدُه

نحَو الغرِب والشَّماِل والَجنوِب، فما وَقَف أماَمُه 
حيواٌن وال آاَن ُمنِقٌذ ِمْن یِدِه فَعِمَل ما ُیرضيِه وصاَر 

  . عظيمًا
 أقَبَل ِمَن  وَبيَنما أنا أتَبيَُّن ما یجري، إذا ِبَتْيِس َمَعٍز«٥

الغرِب فساَر على وجِه األرِض ُآلِّها وهَو ِلُسرَعِتِه 
وآاَن لهذا التَّيِس َقْرٌن باِرٌز . یكاُد ال َیَمسُّ األرَض

فجاَء إلى الَكْبِش صاحِب الَقْرَنيِن اّلذي ٦. يَنيِهَبيَن ع
. رأیُتُه واقفًا ِعنَد النَّهِر وهَجَم عَليِه ِبــَغَضٍب شدیٍد

وَرأیُته وَصَل إلى جانِب الَكْبِش، فماَل عَليِه ٧
ولم َیقِدِر الَكْبُش على الُوقوِف . وَضَرَبُه فكَسَر َقْرَنيِه

َفَسُه، ولم یُكن َمْن أماَمُه، فَطَرَحه على األرِض ور
ْعَتزَّ  فَتعاَظَم َتْيُس الَمَعِز جدًّا، ولمَّا ا٨. ُینِقُذُه ِمْن یِدِه

اْنَكَسَر الَقْرُن العظيُم وطَلَع ِمْن َتحِتِه أربَعُة ُقروٍن 
  .  باِرَزٍة نحَو ریاِح السَّماِء األرَبِع

، ُثمَّ  وخَرَج ِمْن واحٍد ِمَن الُقروِن َقْرٌن صغيٌر«٩
. عاَظَم جدًّا نحَو الَجنوِب والشَّرِق واألرِض الَمجيَدِةَت

وَتعاَظَم حّتى على ُجْنِد السَّماِء، وأوَقَع إلى ١٠
وَتعاَظَم ١١. األرِض َبعَض الُجْنِد والَكواِآِب وَرَفَسها

  حّتى على رئيِس الُجْنِد، فَنَزَع ِمنُه الُمحَرَقَة الدَّاِئَمَة
 آاَن النَّاُس َیرتِكبوَن َحيَث١٢وهَدَم َمْقِدَسُه، 

الَمعصيَة ِعَوَض أْن ُیَقرِّبوا الُمحرَقَة الدَّاِئَمَة، وطَرَح 
ونَجَح الَقْرُن في ُآلِّ ما . الدِّیَن الَحقَّ على األرِض

إلى متى َتدوُم : فَسِمْعُت مالآًا یقوُل آلَخَر١٣َعِمَلُه، 
ِب الرُّؤیا؟ إلى متى ُیسَتعاُض بالَمعصَيِة َعْن َتقریـ

الُمحَرَقِة الدَّاِئَمِة؟ وحّتى متى ُیرَفُس الُجنُد وُآلُّ ما 
إلى ألٍف ومئٍة وَخمسيَن :  فأجاَبه١٤هَو ُمَقدٌَّس؟ 

صباحًا وألٍف ومئٍة وَخمسيَن مساًء، فَيعوُد الَمْقِدُس 
  . إلى طهاَرِتِه

  المالك جبرائيل یفسر الرؤیا
مَّا َرأیُت، أنا دانياُل، هِذِه الرُّؤیا وَطلبُت فل«١٥

وَسِمْعُت ١٦ وَقَف أمامي،  َفهَمها، إذا ِبِمثِل َرُجٍل
یا : صوَت إنساٍن ِمْن وَسَط نهِر ُأوالَي ُینادي ویقوُل

فجاَء إلى َحيُث ١٧. جبرائيُل َفهِِّم الرَُّجَل هِذِه الرُّؤیا
فقاَل . ًا على وجهيْرَتَعْبُت وَوَقْعُت ساِجد وَقْفُت، فا

  . هِذِه الرُّؤیا هَي َعْن ِنهاَیِة العاَلِم. إفَهْم یا إنساُن: لي
وبـيَنما آاَن ُیَكلُِّمني وَقْعُت في َنوٍم عميٍق «١٨

ووجهي على األرِض، فلَمَسني وأوَقَفني على َقَدميَّ، 
ُأعِلُمَك ِبما سيكوُن ِعنَدما یـبُلُغ َغيُظ اِهللا : وقاَل لي١٩
الَكْبُش ٢٠. ْنِقضاِء الزَّمِن فالرُّؤیا ُتشيُر إلى ا. ُهآِخرَت

. اّلذي َرأیَته، وَله َقرناِن، هَو ُملوُك ماداَي وفاِرَس
والَقْرُن العظيُم . وَتيُس الَمَعِز هَو َمِلُك الُيوناِن٢١

نِكساُرُه  أمَّا ا٢٢.  اّلذي َبيَن عيَنيِه هَو الَمِلُك األوَُّل
حِتِه، فهَو أنَّ أرَبَع َمماِلَك تقوُم ِمْن وقياُم أربَعٍة ِمْن َت

وفي آِخِر أّیاِمها، ٢٣.  ُأمَِّتِه، ولكْن ال تكوُن في ُقوَِّتِه
، یقوُم ِمْن َبيِن ِرجاِل  ِعنَد ُبلوِغ الَمعاصي أْوَجها
َتعُظُم ُقوَُّتُه، ولكْن ال ٢٤النَّاِس َمِلٌك شاِمـُخ األنِف، 

نِزُل الَهالَك الُمریَع وَینَجُح في تكوُن ُقوَُّتُه ِمْن ِعندِه فُي
وبَدهاِئِه ٢٥. ما یفَعُلُه وُیهِلُك الُعَظماَء وشعَب اِهللا

یجَعُل المْكَر في یِدِه ناِفذًا، وفي قلِبِه ُیَعظُِّم نْفَسُه 
ویقوُم على رئيِس .  وهَو آِمٌن وُیهِلُك آثيرًا ِمَن النَّاِس

والرُّؤیا اّلتي ٢٦. الرُّؤساِء، وبغيِر َیِد البَشِر ینَكِسُر
فال ُتِبـْح ِبشيٍء .  هَي َحقٌّ َرأیَتها في المساِء والصَّباِح

  . فهَي ال َتِتمُّ إالَّ َبعَد أّیاٍم آثيرٍة. َعْن هِذِه الرُّؤیا
فَضُعْفُت، أنا دانياُل، وَمِرْضُت أّیامًا، ُثمَّ ُقْمُت «٢٧

لرُّؤیا وباَشْرُت أعماَل الَمِلِك، وُآنُت َمبهوتًا ِمَن ا
  .  وغيَر قادٍر على فهِمها

  ٩الفصل 
  صالة دانيال

 بِن  في السَّنِة األولى ِمْن َعهِد داریوَس«١
أحَشویروَش، ِمْن َنسِل المادایِّيَن، اّلذي ُأقيَم َمِلكًا 

َتَبيَّْنُت، أنا دانياُل، ِمْن قراَءِة ٢على َممَلكِة باِبَل، 
السِّنين اّلتي قاَل الّربُّ ِألرِمـيا النَّبـيِّ األسفاِر عَدَد 

إنَّها سَتنَقضي على خراِب ُأوُرشليَم، وهَي َسبعوَن 
فَتَطلَّْعُت إلى السَّيِِّد اإللِه طالبًا بالصَّالِة ٣.  سَنًة

صلَّيُت ٤.  والتَضرُّعاِت وبالصَّوِم والِمْسِح والرَّماِد
أیُّها السَّيُِّد اإللُه : ْعَتَرْفُت فُقلُت إلى الّربِّ إلهي وا

العظيُم الرَّهيـُب، حاِفَظ الَعهِد والرَّحَمِة للَّذیَن 
إنَّنا َخِطْئنا وأِثْمنا ٥ُیِحبُّوَنَك ویعَملوَن بَوصایاَك، 

وَفَعْلنا الشَّرَّ وَتَمرَّْدنا وُزْغنا َعْن َوصایاَك وأحكاِمَك، 
ْسِمِك  موا باوما َسِمْعنا لَعبـيِدَك األنبـياِء اّلذیَن َآل٦َّ

لَك ٧. ُملوَآنا وُرؤساَءنا وآباَءنا وجميَع شعِب أرِضنا
أیُّها السَّيُِّد الَحقُّ في ما َفَعلَت، ولنا َسواُد الوجِه آما 
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في هذا اليوِم، نحُن ِرجاَل َیهوذا وُسكَّاَن ُأوُرشليَم 
وجميَع شعِب ِإسرائيَل، القریـبيَن ِمنُهم والبعيدیَن، 

. اِن اّلتي طَرْدَتهم إليها لِخياَنِتِهم لَكفي جميِع الُبلد
فلنا أیُّها السَّيُِّد سواُد الوجِه، وِلُمُلوِآنا وُرؤساِئنا ٨

ولَك أیُّها السَّيُِّد إلَهنا ٩وآباِئنا، ألنَّنا َخِطْئنا إليَك، 
ولم نسَمْع ١٠الرَّحَمُة والسَّماُح ألنَّنا َتَمرَّْدنا عَليَك، 

 إلَهنا، فَنسُلَك في َشراِئِعَك اّلتي ِلصوِتَك أیُّها الّربُّ
. وَضْعَتها أمام ُعيوِننا ِبأیدي عبـيِدَك األنبـياِء

فَتَعدَّى جميُع شعِب ِإسرائيَل شریَعَتَك، وزاغوا ١١
ْنَصبَّْت عَلينا اللَّعَنُة  غيَر ساِمعيَن ِلصوِتَك، فا

.  المكتوَبُة في شریَعِة موسى َعبِدَك، ِألنَّنا َخِطْئنا إليَك
فَحقَّْقَت آالَمَك اّلذي تكلَّْمَت بِه عَلينا وعلى ١٢

ُقضاِتنا اّلذیَن َقَضوا َبيَننا، جالبًا عَلينا ُسوًءا عظيمًا 
بَحيُث أنَّ اّلذي حَدَث في ُأوُرشليَم لم َیحُدْث ِمثُلُه 

وآما ُآِتَب في َشریَعِة موسى، ١٣. َتحَت السَّماِء ُآلِّها
سُّوِء ِمْن ُدوِن أْن َنسَتعِطَف َحلَّ عَلينا جميُع هذا ال

وجَهَك أیُّها الّربُّ إلَهنا تاِئبـيَن َعْن آثاِمنا، ُمدِرآيَن 
فَأْمَعْنَت أیُّها الّربُّ في السُّوِء، وَجَلْبَتُه ١٤. َحقََّك

عَلينا، ِألنََّك أیُّها الّربُّ إلَهنا عاِدٌل في جميِع أعماِلَك 
  . نا لَصوِتَكاّلتي َعِمْلَتها، ونحُن ما َسِمْع

واآلَن أیُّها السَّيُِّد إلَهنا أنَت أخَرْجَت شعَبَك ِمْن «١٥
أرِض ِمْصَر ِبَيٍد قدیَرٍة، وأَقْمَت ِلَنْفِسَك ِإْسمًا آما في 

ویا ١٦. هذا اليوِم، وأمَّا نحُن فَخِطْئنا وفَعْلنا الشَّرَّ
 َعْن أیُّها السَّيُِّد، آما ُآْنَت عادًال في ُآلِّ أعماِلَك ُعْد

ِشدَِّة غَضِبَك على مدیَنِتَك ُأوُرشليَم، جَبِلَك الُمَقدَِّس، 
فِألجِل خطایانا وآثاِم آباِئنا صاَر جميُع اّلذیَن َحوَلنا 

فاآلَن ِإْسَمْع أیُّها السَّيُِّد ١٧. ُیَعيِّروَن أوُرشليَم وشعَبَك
ْنُظْر ِبــعيِن الرِّضى  إلَهنا صالَة عبِدَك وَتُضرُّعاِتِه وا

َأِمْل ١٨. إلى َمْقَدِسَك الَخِرِب، وذِلَك ِألجِلَك أیُّها السَّيُِّد
إْفَتْح َعيَنْيَك واْنُظْر َخراِئَبنا . ْسَمْع ُأُذَنَك یا إلهي وا

ونحُن ال ُنلقي . والمدینَة اّلتي ُدِعَي ِإْسُمَك عَليها
َتَضرُّعاِتنا أماَمَك ألنَّنا صاِلحوَن، بل ِألنََّك آثيُر 

أیُّها . أیُّها السَّيُِّد ساِمْح. أیُّها السَّيُِّد ِإْسَمْع١٩. ِةالرَّحَم
فَعْل، ال تـَتأخَّْر، وذِلَك ِألجِلَك یا إلهي،  السَّيُِّد أْصِغ وا

  . ِألنَّ ِإْسَمَك ُدِعـَي على مدینِتَك وعلى شعِبَك

  جبرائيل یفسر النبوءة
أتكلَُّم وُأصلِّي وأعَتِرُف ِبـخطيَئتي وَبيَنما ُآنُت «٢٠

وخطيَئِة شعبـي َبني ِإسرائيَل، وُألقي َتَضرُّعاتي أماَم 
إذا ِبالرَُّجِل ٢١،  الّربِّ إلهي ِألجِل جَبِلِه الُمَقدَِّس

 اّلذي َرأیُتُه في َبداَءة الرُّؤیا، طاَر َسریعًا  ِجبرائيَل
 ِعنَد المساِء، ولَمَسني في وقِت َتقریـِب التَّقِدَمِة ِهللا

خَرْجُت اآلَن یا دانياُل ِألجَعَلَك : وقاَل لي ُموِضحًا٢٢
ُمنُذ َبداَءِة َتَضرُّعاِتَك ٢٣. ُتدِرُك الرُّؤیا وَتفَهُمها

سَتجاَب اُهللا لَك، وِجْئُت أنا ِألخِبَرَك الجواَب ِألنََّك  ا
  . ْفَهِم الجواَب على الرُّؤیا فَتأمَّْل وا. َمحبوٌب ِمَن اِهللا

حدََّد اُهللا َسبعيَن مرًَّة َسْبَع سَنواٍت على شعِبَك «٢٤
وعلى مدینِتَك الُمَقدََّسِة ِللقضاِء على الَمعصَيِة وإنهاِء 
الخطيَئِة، وتكفيِر اإلْثِم وإحالِل الَحقِّ األبديِّ، وَتماِم 

. الرُّؤیا والنُّبوَءِة وإعاَدِة تكریِس ُقْدِس األقداِس

 أنَُّه ِمْن ُصدوِر األمِر بإعاَدِة ِبناِء ْفَهْم عَلْم وا فا٢٥
أوُرشليَم إلى َمجيِء الرَّئيِس اّلذي مَسْحُتُه ِإْثناِن 

وِستُّوَن ُأسبوعًا، فَتعوُد ُتْبنى ساَحُة المدینِة وسوُرها، 
ثَنيِن  وَبعَد ا٢٦. ولكْن في وقٍت یكوُن فيِه ِضيٌق

 وال َمْن  ُتُهوِستِّيَن ُأسبوعًا ُیقَتُل الُمختاُر اّلذي مَسْح
 ِبـجيِشِه فُيَخرُِّب المدینَة  ُیداِفـُع َعنُه، ویأتي رئيٌس

وآما ِبالطُّوفاِن یقضي عَليِهما، َفَيحيُن . والَمْقِدَس
وفي ٢٧. الحرُب والَخراُب اللَّذاِن َقضى اُهللا ِبِهما

 یقَطُع هذا الرَّئيُس ِلكثيریَن ِمَن النَّاِس  أسبوٍع واحٍد
 ُیبِطُل الذَّبـيَحَة  ، وفي ِنْصِف األسبوِع َعهدًا ثابتًا
،  ، وفي الَهيكِل ترَتِفـُع َرجاَسُة الَخراِب والتَّقِدمَة

وَتبقى ُهناَك إلى أْن َیْنَصبَّ غَضُب اِهللا على اّلذي 
  . »َرَفَعها

  ١٠الفصل 
  رؤیا دانيال على نهر دجلة

 َمِلِك فاِرَس  الَثِة ِمْن َعهِد آوَرَشفي السَّنِة الث١َّ
ُآِشَفْت َآِلَمٌة ِلدانياَل الُمَسمَّى َبلَطشاصََّر، والَكِلَمُة 

، وآاَن َفهُمه لها في  َحقٌّ وَفهُمها في ُمنَتهى الصُّعوَبِة
  . الرُّؤیا

في ِتلَك األّیاِم، أنا دانياُل، ُنْحُت َثالَثَة أسابـيَع، «٢
يًّا، وال َیدُخُل َفمي َلْحٌم وال خمٌر، ال آآُل َطعامًا َشه٣

. وال أَتَطيَُّب ِبطيـٍب إلى أْن َتمَِّت األسابـيُع الثَّالَثُة
وفي اليوِم الرَّاِبـِع والِعشریَن ِمَن الشَّهِر األوَِّل ُآنُت ٤

فَرَفْعُت ٥على جاِنِب النَّهِر العظيِم اّلذي هَو ِدجَلُة، 
ٍس َآتَّانًا، وعلى حَقَویِه عيني وَرأیُت فإذا ِبَرُجٍل الِب

وجسُمُه آالزََّبْرَجِد ووجُهُه ٦ِحزاٌم ِمْن ذَهِب أوفاَر، 
آَمْرأى الَبْرِق، وعيناُه آِمشَعَلي ناٍر، وِذراعاُه 

وِرجالُه آَمنَظِر النُّحاِس الصَّقيِل، وصوُت أقواِلِه 
فَرأیُت الرُّؤیا، أنا دانياُل وحدي، ٧.  آصوِت ُجمهوٍر

اّلذیَن آانوا معي لم یَروا الرُّؤیا، ولكْن والرِّجاُل 
. وَقَعت عَليِهم ِرْعَدٌة عظيَمٌة فَهَربوا ُمخَتِبئيَن

فَبِقـيُت أنا وحدي أرى هِذِه الرُّؤیا العظيَمَة، فلم ٨
َتْبَق فيَّ قوٌَّة، وتَحوََّلت َنضاَرتي فيَّ إلى ُذبوٍل، 

واِلِه وَقْعُت ولمَّا َسِمْعُت صوَت أق٩. وَفَقْدُت ُآلَّ َعْزٍم
على وجهي في نوٍم عميٍق، ووجهي ُملَتِصٌق 

فإذا ِبَيٍد لَمَسْتني وأقاَمْتني على ُرْآَبَتيَّ ١٠. باألرِض
  . وعلى َآفَّْي َیَديَّ

یا دانياُل، أیُّها الرَّجُل المحبوُب، ِإْفَهِم : وقاَل لي«١١
 ْنَتِصْب واِقفًا، فاآلَن األقواَل اّلتي ُأآلُِّمَك ِبها، وا

فِعنَدما آلََّمني ِبهذا الكالِم وَقْفُت . ُأرِسْلُت إليَك
ال َتَخْف یا دانياُل، َفِمْن أوَِّل : فقاَل لي١٢. ُمرَتِعدًا

یوٍم وجَّْهَت فيِه قلَبَك للَفْهِم وإلذالِل نْفِسَك أماَم إلِهَك، 
ووَقَف في ١٣. َسِمَع اُهللا آالَمَك وِجْئُت أنا ِألجِل ذِلَك

مَلكِة فاِرَس واحدًا وِعشریَن یومًا، وجهي رئيُس َم
، رئيُس ُرؤساِء المالِئكِة، فلم  فجاَء ِلنْصَرتي ميخائيُل

وإنَّما ِجئُت ُألَبيَِّن ١٤ُأبِطـْئ ُهناَك في َمملَكِة فاِرَس، 
لَك ما َیحُدُث ِلشعِبَك في األّیاِم اآلتَيِة، ِألنَّ الرُّؤیا هَي 

  . ِلِتلَك األّیاِم
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َو یَتكلَُّم معي ِبِمثِل هذا الكالِم جَعْلُت وَبيَنما ه«١٥
 لَمَس  فإذا ِبِشبِه إنساٍن١٦وجهي إلى األرِض ُمتألِّمًا، 

شَفَتيَّ، فَفَتْحُت َفمي وتكلَّْمُت وُقْلُت ِللواِقِف أمامي یا 
ْنَقَلَب ما في داِخلي ولم َیُعْد  سيِّدي إنَُّه ِمَن الرُّؤیا قِد ا

، أنا عبُدَك یا سيِّدي، أْن فكيَف أقِدُر١٧لي َعْزٌم، 
  »ُأآلَِّمَك وما بقَي فيَّ نَسَمٌة؟

. فعاَد اّلذي ُیشِبُه هيَئَة إنساٍن فَلَمَسني وقوَّاني«١٨
ال َتَخْف أیُّها الرَّجُل المحبوُب، سالٌم : وقاَل١٩
تكلَّْم یا : ولمَّا آلََّمني َتَقوَّیُت وُقلُت. َتَقوَّ وتَشدَّْد. عَليَك

سأرِجـُع ُألحاِرَب : فقاَل٢٠. َك قوَّیَتنيسيِّدي ِألنَّ
رئيَس َممَلكِة فارَس، وَبعَد ذهابـي َیجيُء رئيُس 

ِجْئُت ٢١واآلَن َأَعِلْمَت لماذا ِجْئُت إليَك؟ . اليوناِن
ألُِخِبَرَك ِبما هَو َمرسوٌم في آتاِب الَحقِّ، وال أحَد 
اِء ُیساِعُدني على َتحقيِقِه إالَّ ميخائيُل رئيُس ُرؤس

  . الَمالِئكِة
  ١١الفصل 

  فُمنُذ السَّنِة األولى ِمْن َعهِد داریوَس المادایـيَّ«١
  . وميخائيُل َیِقُف معي لُيَقوِّیني وُیَعزَِّزني

ها إنَّ َثالَثَة ُملوٍك : واآلَن ُأخبُرَك ِبما هَو َحقٌّ«٢
َیقوموَن ِمْن َبعُد في فارَس، والرَّابُع یكوُن أوَفَر ِغًنى 

 جميعًا، وِعنَدما یَتَقوَّى ِبــِغناُه ُیثيُر جميَع النَّاِس ِمنُهم
وَیقوُم َمِلٌك َجبَّاٌر یَتَسلَُّط ٣. على َممَلكِة اليوناِن

ومتى قاَم ٤.  ویكوُن ُسلطانًا عظيمًا ویفَعُل ما یشاُء
َتنكسُر َممَلكُتُه وَتنَقِسُم إلى أرَبِع ِجهاِت السَّماِء، وال 

ي ِمثِل ُسلطاِنِه، ألنَّ َممَلكَتُه ُتَمزَُّق تكوُن ِلنسِلِه وال ف
  .  ویَتقاَسُمها غيُر أولئَك أیضًا

، لكنَّ أحَد ُقوَّاِدِه َیقَوى عَليِه  ویَتقوَّى َمِلُك الَجنوِب«٥
وَبعَد ِسنيَن ٦. ویَتَسلَُّط ویكوُن ُسلطاُنُه عظيمًا

ماِل  إلى َمِلِك الشَّ یَتحالفاِن وَتجيُء ِبْنُت َمِلِك الَجنوِب
ِلَعْقِد الصُّْلِح، ولكنَّها ال َتمِلُك ُقوََّة الذِّراِع وال َیدوُم 
َنسُلها، وُتَسلَُّم إلى الَهالِك، هَي واّلذیَن جاؤوا ِبها 

یقوُم فْرٌع ِمْن ٧وفي ِتلَك األوقاِت . وَوَلُدها وَواِلداها
ُأصوِلها ویزَحُف ِبـَجيٍش، ویدُخُل ِحْصَن َمِلِك 

وَیسبـي آلهَتُهم ٨سو عَليِهم وَیقَهُرُهم، الشَّماِل، وَیق
إلى ِمْصَر مَع َمسبوآاِتِهم وآنَيِتِهِم الثَّميَنِة ِمَن الِفضَِّة 

وَبعَد ِسنيَن ِمَن السَّيَطَرِة على َمِلِك الشَّماِل . والذََّهِب
یزَحُف َمِلُك الشَّماِل على َمملَكِة َمِلِك الَجنوِب، ٩

  . لى ِبالِدِهولكنَُّه َیرِجـُع خاِئبًا إ
 وَیجَمعاِن جيشًا آبـيرًا  ْبَنا َمِلِك الشَّماِل وَیجُرُؤ ا«١٠

جدًّا، ویزَحُف أحُدُهما آالسَّيِل ویعُبُر البحَر، ویهُجُم 
فيغَضُب َمِلُك ١١. ُمسِرعًا على ِحْصِن َمِلِك الَجنوِب

الَجنوِب ویخُرُج وُیحاِرُب َمِلَك الشَّماِل وَیُصدُّ جيَشُه 
ویَتكبَُّر جدًّا وَینَتِفـُخ قلُبُه وَیصَرُع ١٢.  عَليِهالكبـيَر

. عَشَراِت اُأللوِف، ولكنَُّه ال َیغُزو َممَلكَة الشَّماِل
فَيرِجـُع َمِلُك الشَّماِل وُیقيُم جيشًا أآبَر ِمَن الجيِش ١٣

األوَِّل، وَبعَد ِعدَِّة ِسنيَن یزَحُف ِبـَجيٍش عظيٍم وعتاٍد 
  . آثيٍر
 األثناِء یقوُم آثيروَن ِمَن النَّاِس على وفي ِتلَك«١٤

وَینَهُض ِرجاٌل أِشدَّاُء ِمْن شعِبَك . َمِلِك الَجنوِب

وَیجيُء َمِلُك الشَّماِل ١٥. ِلَتْحقيِق الرُّؤیا فَيعُثروَن
، فال َتِقُف أماَمُه  ویرَفُع ِمْتَرَسًة وَیأُخُذ مدینًة َحصيَنًة
ِلِه، ألنَّ ال ُقوََّة لُهم قوى الَجنوِب وال حّتى ِخيَرُة أبطا

فَيفَعُل َمِلُك الشَّماِل ِبشعِب الَجنوِب ١٦. على الُمقاوَمِة
آيَف َیشاُء، وال أحَد َیِقُف في وجِهِه، ویقوُم في 

ویَتَوجَُّه ١٧.  فَتصيُر ُآلُّها َتحَت یِدِه األرِض الَمجيَدِة
ِه، َمِلُك الشَّماِل ِبكاِمِل قوى َممَلكِتِه إلى أرِض َعُدوِّ

ْبَنَتُه وفي ِنـيَِّتِه أْن ُیفِسَد َممَلكَتُه،  فُيصاِلُحُه وُیعطيِه ا
. ولكنَّ ذِلَك ال َیثُبُت وال یكوُن َله ما أراَد

ویصِرُف وجَهُه إلى َمناِطِق السَّاِحِل ویأخُذ آثيرًا ١٨
ِمنها، ولكنَّ أحَد القاَدِة َیقَهُرُه وَیَضُع َحدًّا ِلَتكبُِّرِه، بل 

ویصِرُف وجَهُه إلى ُحصوِن ١٩.  َتكبَُّرُه عَليِهَیُردُّ
  . أرِضِه، ولكنَُّه یعُثُر ویسُقُط وال َیبقى َله َأَثٌر

ویقوُم مكاَنُه َمْن ُیرِسُل جابـيًا فَيسُلُب َمجَد «٢٠
 وال في  ، وفي أّیاٍم قليَلٍة َینَكِسُر ال في َعالنيٍَّة الَممَلكِة
 َمنُبوٌذ ال َیصُلُح ِللُمْلِك، ویقوُم مكاَنُه َرُجٌل٢١. ِقتاٍل

. لكنَُّه یأتي في أماٍن ویقبُض على ِزماِم الُمْلِك بالِحيَلِة
جتياحًا وتنكِسُر، وَیقُتُل  وَیجتاُح الُجيوَش أماَمه ا٢٢

وما إْن َیعُقُد ِحلفًا حّتى َیمُكَر ٢٣.  رئيَس شعِب الَعهِد
وَیغُزو أغَنى ٢٤. ِبـَحليِفِه، وَیعلو وَیعُظم بُأمٍَّة قليَلٍة

األقاليِم في أماٍن ویفَعُل ما لم یفَعْلُه آباُؤه وال أباُء 
فُيَوزُِّع على أتباِعِه األسالَب والَغناِئَم . أباِئِه

واألمواَل، وَیحِسُب ِحسابًا ِلُمهاَجَمِة الُحصوِن، ولكْن 
ویسَتنِهُض ُقوََّتُه وِهمََّتُه وُیهاِجُم َمِلَك ٢٥. إلى حيٍن
فُيسِرُع َمِلُك الَجنوِب إلى . ـجيٍش عظيٍمالَجنوِب ِب

ُمقاَتَلِتِه بجيٍش عظيٍم قويٍّ جدًّا، لكنَُّه ال َیثُبُت ِألنَّ 
واّلذیَن یأُآلوَن ٢٦. َمِلَك الشَّماِل حَسَب َله ِحسابًا

 جيُشه ویسُقُط  َطعاَمُه حّتى التُّْخَمِة َیخونوَنه، فَينَكِسُر
لَمِلكاِن فَقلُبُهما ُیضِمُر أمَّا هذاِن ا٢٧. َقتَلى آثيروَن

. السُّوَء، فَيَتَكلَّماِن ِبالَكِذِب وُهما على ماِئدٍة واحدٍة
على أنَُّهما ال َینَجحاِن، وِنهاَیُتُهما ال ُبدَّ أْن تأتَي في 

فَيرِجـُع َمِلُك الشَّماِل إلى أرِضِه ِبَثرَوٍة ٢٨. حيِنها
ِب الَعهِد عظيمٍة، وفي قلِبِه ِنـيٌَّة َسيَِّئٌة على شع

  . فَيفَعُل ما یشاُء ویرِجـُع إلى أرِضِه.  الُمَقدَِّس
وفي الوقِت الُمَعيَِّن َیعوُد َمِلُك الشَّماِل وَیدُخُل «٢٩

الَجنوَب، ولكْن ال تكوُن الحاُل آما آاَنت عَليِه ِمْن 
 تأتي وُتهاِجُمُه، فَيجُبُن  ألنَّ ُسُفنًا ِمْن َآتِّيَم٣٠َقبُل، 

طًا على شعِب الَعهِد الُمَقدَِّس ویفَعُل ما ویرِجـُع ساِخ
ُثمَّ یَتَعرَُّض ِعنَد ُرجوِعِه إلى اّلذیَن َترآوا . یشاُء

ویقوُم ِمْن ُجنوِدِه َمْن ُیَحلُِّل َتدنيَس ٣١. الَعهَد الُمَقدََّس
، وُیزیُل الُمحَرَقَة الدَّاِئَمَة، وُیقيُم  الِحْصِن الُمَقدَِّس
َیجَعُل األشراَر َیميلوَن َعِن و٣٢،  َرجاسَة الَخراِب

الَعهِد، ِبأضاليِلِه، لكنَّ الشَّعَب اّلذیَن یعِرفوَن إلَهُهم 
والُعقالُء ِمَن الشَّعِب ٣٣. َیَتَشدَّدوَن في ُمعاَمَلِتِه

ُیَبيِّنوَن األمَر ِللكثيریَن، ولكنَُّهم یسُقطوَن َتحَت 
إلى حيٍن، السَّيِف واللَّهيـِب والسَّْبـي والنَّْهِب، لكْن 

وِعنَد ُسقوِطِهم َینالوَن قليًال ِمَن الَعوِن، وُینِكُر ٣٤
. آثيٌر ِمَن النَّاِس عَليِهم َحقَُّهم وَیحتالوَن عَليِهم

فَيسُقُط َبعُض الُعقالِء ویكوُن ُسقوُطُهم َسَببًا ٣٥
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ِلَتمحيِص الشَّعِب وتنقَيِتِه وتطهيِرِه إلى أْن َیحيَن 
  . ُهللالوقُت اّلذي َحدََّدُه ا

ویفَعُل الَمِلُك آيَف یشاُء، ویَتَرفَُّع ویَتعاَظُم على «٣٦
وَیتكلَُّم األباطيَل على إلِه اآللهِة، وینجُح إلى . ُآلِّ إلٍه

وال ٣٧.  أْن َیحيَن وقُت السُّْخِط، فيعَمُل اُهللا عَمَلُه
یعتِرُف الَمِلُك بآِلَهِة آباِئِهم، وال باإللِه اّلذي ُتِحبُُّه 

، وال بإلٍه ِمَن اآللهِة، ألنَُّه یَتعاَظُم على  ُءالنِّسا
 اّلذي ما عَرَفُه  ولكنَُّه ُیكِرُم إلَه الُحصوِن٣٨. الجميِع

آباُؤُه، ُیكرُِّمُه بالذََّهِب والِفضَِّة والحَجِر الكریِم 
ویعَمُل على تحصيِن ُحصوِنِه بهذا ٣٩. والنَّفاِئِس

َیزیُدُهم َمجدًا،   اإللِه الغریـِب، واّلذیَن یقَبلوَنه
وُیسلُِّطُهم على آثيٍر ِمَن النَّاِس، ویقِسُم األراضَي 

  . ُمكافأًة لُهم
ومتى حاَن الوقُت ُیحاِرُبُه َمِلُك الَجنوِب، «٤٠

فُيسِرُع إليِه َمِلُك الشَّماِل ِبَمرآباٍت وُفرساٍن وُسُفٍن 
آثيرٍة ویدُخُل األراضَي ویجتاُحها ویعُبُرها، 

 فَتسُقُط ُمُدٌن آثيرٌة  َض الَمجيَدَةویدُخُل األر٤١
أُدوُم وُموآُب وما تَبقَّى ِمْن : وَتنُجو هِذِه ِمْن یِدِه
وَیُمدُّ یَدُه على جميِع الُبلداِن ٤٢.  أرِض َبني َعمُّوَن

ویسَتولي على ُآنوِز ٤٣. وأرُض ِمْصَر ال َتنُجو
الذََّهِب والِفضَِّة وعلى جميِع َنفاِئِس ِمْصَر، وفي 

وُتفِزُعُه ٤٤.  ِقِه َینَضمُّ إليِه اللِّيـبيُّون والُكوشيُّوَنطری
أخباٌر ِمَن الشَّرِق والشَّماِل، فَيخرُج ِبــغَضٍب شدیٍد 

وَینُصُب ُمَعسكَرُه ٤٥. لُيَدمَِّر ویقُتَل آثيرًا ِمَن النَّاِس
الَملكيَّ بـيَن البحِر وجَبِل الُقْدِس الَمجيِد، ویـبُلُغ َحدَُّه 

  .  يَر لُهوال َنص
  ١٢الفصل 

  آخر األیام
، رئيُس  وفي ذِلَك الزَّماِن ینَهُض ميخائيُل«١

الَمالِئكِة العظيُم اّلذي یعَتِمُد عَليِه َبنو شعِبَك، ویكوُن 
وقُت ِضيٍق ال َمثيَل َله ُمنُذ آاَنِت األَمُم إلى ذِلَك 

نُجو ِمْن شعِبَك ُآلُّ وَلِكْن في ذِلَك الزَّماِن َی. الزَّماِن
وآثيٌر ِمَن ٢َمْن ُیوَجُد ِإْسُمُه مكُتوبًا في الكتاِب، 

الرَّاِقدیَن في ُتراِب األرِض یسَتيِقظوَن َبعُضُهم 
.  للحياِة األبدیَِّة وَبعُضُهم للعاِر والذُّْعِر األبديِّ

وُیضيُء الُعقالُء آضياِء األفالِك في السَّماِء، ٣
يرًا ِمَن النَّاِس إلى الحقِّ ُیضيئوَن واّلذیَن َهُدوا آث

وأنَت یا دانياُل، أغِلِق ٤. آالَكواِآِب إلى الدَّهِر واألبِد
الكتاَب واخُتْمُه إلى آِخِر األّیاِم، وإلى أْن َیحيَن 

  .  الوقُت، َیُشطُّ آثيٌر ِمَن النَّاِس ویزداُد السُّوُء
 واِقفاِن، ثَنيِن آَخَریِن وَرأیُت، أنا دانياُل، فإذا ِبا٥

أحُدُهما ِمْن ُهنا واآلَخُر ِمْن ُهناَك، على شاطِئ 
فُقلُت للرَُّجِل الالَِّبِس الكتَّاَن، الواِقِف على ٦. النَّهِر

فَسِمْعُتُه یقوُل ٧؟  متى تنَقضي الَعجاِئُب: مياِه النَّهِر
وهَو یرَفُع ُیمناُه وُیسراُه إلى السَّماِء وَیحِلُف بالَحيِّ 

 إلى َثالِث ِسنيَن وِنصِف السَّنِة، فإذا َتمَّ :إلى األبِد
َسِمْعُت ٨.  َتشتيُت قوى الشَّعِب الُمَقدَِّس َتِتمُّ هِذِه ُآلُّها

یا سيِّدي، ماذا تكوُن آِخَرُة : ذِلَك ولم أفَهْمُه، فُقلُت

ِإْذَهْب یا دانياُل، فاألقواُل ُمغَلَقٌة : فقاَل٩هذا ُآلِِّه؟ 
آثيٌر ِمَن النَّاِس ١٠. حيَن الوقُتوَمخُتوَمٌة إلى أْن َی

 یفَعلوَن  ، واألشراُر یَتَنقَّوَن ویَتَطهَّروَن وُیَمحَّصوَن
. الشَّرَّ وال أحَد ِمنُهم یفَهُم، أمَّا الُعقالُء فَيفَهموَن

وِمْن وقِت إزاَلِة الُمحَرَقِة الدَّاِئَمِة وإقاَمِة َرجاسِة ١١
َهنيئًا ِلَمْن ١٢.  مًا ألٌف وِمَئتاِن وِتسعوَن یو الَخراِب

َینَتِظُر ویـبُلُغ إلى ألٍف وَثالِث مئٍة وَخمَسٍة وَثالثيَن 
ْسَتِرح، إلى أْن َیحيَن  وأنَت ِإْذَهْب وا١٣. یومًا

  . »نِقضاِء األّیاِم الوقُت، فتقوَم لَتناَل نصيـَبَك ِعنَد ا
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