
 

 

 

 دراسة الكتاب المقدس

 

 َوِعْنَدنَا اْلَكِلَمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَثْبَُت،

الَّتِي تَْفعَلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیَھا    

19:  1بط 1  

 یمكنك تنزیل الدراسة من موقع كنیسة أبوسیفین 

 أو الحصول على نسخ مطبوعة من مكتبة الكنیسة 

 لمزید من األستعالم رجاء التواصل مع  

0414914739عزت زكي ..   

ezzatzaky@hotmail .com 

 

 

 

 

 

 

 

 



   48ص  – 18دراسة في أسفار : حزقیال ص 

حجي  -دانیال   -یوئیل   
 

 

 رحلة في سفر حزقیال  : 

سفر حزقیال عموما من األسفار الصعبة التفسیر ولم یقترب منة كثیر من الدارسین والمفسرین .. وقد وجد الیھود صعوبة في تفسیر    +   

.. ولألسف لم تتواجد في أقوال آباء الكنیسة في القرون األولى من التاریخحتى النھایة )  40الجزء النبوي من ھذا السفر ( اصحاح          

نسي تفسیرات كثیرة للسفر . الك         

حتى نھایة السفر) ھى نبوات یرتبط تحقیقھا بنھایة األزمنة ولیست  25+   سنالحظ ان النصف الثاني من نبوات حزقیال ( من اصحاح    

تاریخ  لحوادث تمت في الماضي .           

اسباط ) واألخت الصغیرة ھى یھوذا ( سبطین ) ..    10یتكلم عن أختین زانیتین وكانت األخت الكبیرة ھي إسرائیل (:  23ص   +    

: أى ان ھذة األخت لھا خیمتھا بطریقتھا ( وظھر ھذا في تعیین كھنة غیر الویین و دعیت الكبرى ( أھولة ) وتعني ( خیمتھا )          

  یقصد الھیكل صیب العجول للعبادة ) ... أما األخت الصغرى دعیت ( أھولیبة ) وتعني ( خیمتي فیھا )وأختالق أعیاد جدیدة وتن       

ا َرأَْت أُْختَُھا أُھُوِلیبَةُ ذِلَك أَْفَسَدْت فِي ِعْشِقَھا أَْكثََر ِمْنَھا، َوفِي ِزنَاَھا أَْكثََر ِمْن ِزنَا أُ          عض ملوكوضع ب وھذة إشارة إلى    ْختَِھا.«فَلَمَّ  

          یھوذا لألصنام داخل ھیكل الرب بجانب تابوت العھد. والزنا ھنا قد یكون زنا روحي : ترك عباة اللة والذھاب وراء آلھة أخرى : 

» ( ار  3 :  20 ) وقد یكون زنا سیاسي بمعنى أن  بُّ          «َحق�ا إِنَّھُ َكَما تَُخوُن اْلَمْرأَةُ قَِرینََھا، ھَكذَا ُخْنتُُمونِي یَا بَْیَت إِْسَرائِیَل، یَقُوُل الرَّ

یلجأ الشعب إلى طلب الحمایة والسند من بالد أخرى مثلما فعلوا مرارا و ألتجأوا إلي آشور وبابل ومصر بدال من األلتجاء الى اللة            

  +    تأمالت :  

لتوصیل رسائل یسمعھا أو یقرئھا الشعب لكنة أیضا قد یستخدم حیاتھم العائلیة الخصوصیة خدام اللة األمناء لیس فقط یستخدمھم اللة          

.. ھكذا كان ھوشع النبي، فحسب أمر الرب تزوج إمرأة زانیة بل وأحبھا لكي یصور كوسیلة إیضاح إضافیة لشرح النبوة أو الرسالة          

رب . ثم رأینا كیف طلب اللة من أرمیا ان الیرتبط بأمرأة خرى واألرتباط بھا وترك المحبة اللة لشعبة رغم زناة بالذھاب وراء آلھة أ         

أو یتزوج وال یكون لة أي نسل إشارة إلى إنقطاع النسل وموت الذریة من شعب الیھود لخروجھم إلى السبي الذي تم في زمن ارمیا ..          

خول أورشلیم تحت الحصار لیس فقط ھذا بل طلب منة أن ال یحزن أو ینوح علیھا، أمات الرب زوجتة فجأة في یوم دأیضا حزقیال           

ّبِ قَائِالً:           دْ    17«یَا اْبَن آَدَم، ھأَنَذَا آُخذُ َعْنَك َشْھَوةَ َعْینَْیَك بَِضْربٍَة، فَالَ تَنُْح َوالَ تَْبِك َوالَ تَْنِزْل ُدُموُعَك.    16َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ تَنَھَّ  

   18تََك َعلَْیَك، َواْجعَْل نَْعلَْیَك فِي ِرْجلَْیَك، َوالَ تُغَّطِ َشاِربَْیَك، َوالَ تَأُْكْل ِمْن ُخْبِز النَّاِس». الَ تَْعَمْل َمنَاَحةً َعلَى أَْمَواٍت. لُفَّ ِعَصابَ  َساِكتًا.        

)  16  -18:  24( حز .   فََكلَّْمُت الشَّْعَب َصبَاًحا َوَماتَْت َزْوَجتِي َمَساًء. َوفَعَْلُت فِي اْلغَِد َكَما أُِمْرتُ           

وكان ھذا حتى یبین حزقیال للشعب أھمیة األذعان لقضاء الرب وتأدیباتة والقبول بھا بال أعتراض ..حتى ولوعلى حساب مشاعرة           

یتكلم عن قضاء 25ق.م یبدأ حزقیال ومع بدایة إصحاح  586من بعد تمام السبي النھائي واألخیر ألورشلیم في زمن صدقیا الملك سنة      +  

مثل بني عمون و بني موآب الرب على األمم األخرى التي على مدار التاریخ تسببت في مضایقات وإذالل لشعب اللة في إسرائیل          

والفلسطینیین وصور وصیدا وأیضا مصر التي كان لھا نصیب األسد في ھذة النبوات ، وكل ھذة النبوات قد یكون لھا أكثر من           

تحقیق أو تحقیق زمني وآخر نبوي یتحقق ویرتبط بنھایة األزمنة .          
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  ) أما المدة الزمنیة التي كتب  29  – 32فھي تشمل أربعة إصحاحات (   ،تعتبر النبوة على مصر من أكبر النبوات في الكتاب المقدس +   

أ بنفس المقدمة ( وكان إلي كالم الرب قائال .. )جزء نبوي جمیعھا تبد 12سنة وتنقسم ھذة النبوة إلي  18ھذة النبوة فھى فیھا حزقیال        

ھفرع ( أو ھبریس بالیونانیة ) وفي زمانة تحولت مصر من إمبراطوریةفي زمن كتابة حزقیال نبوتة عن مصر كان فرعون مصر ھو +     

. تسیطر على دول أخرى خارج حدودھا إلى دولة قویة داخل حدودھا فقط عظمى        

) وھذا یثبت 21:  29"  ( حز إِْسَرائِیلَ فِي ذِلَك اْلیَْوِم أُْنبُِت قَْرنًا ِلبَْیِت  "  بظھور ملك قوي في إسرائیل   29حزقیال صیرتبط تتمیم نبوة    . + 

ألن صدقیا آخر ملوك یھوذا (في وقت النبوة) كان حقیرا وضعیف الشأن جدا و ان النبوة لیس المقصود بھا التحقیق في زمن حزقیال       

، فھذة النبوةحتى ھذة الساعة  أورشلیم مقیدا في سالسل ومن بعد ان قتلة نبوخذ نصر لم یظھر ملك إلسرائیل من نسل داوودخرج من       

في الحقیقة ترتبط نبویا بنھایة األیام ، وفرعون مصر لیس ھفرع بل ھو حاكم مصر في نھایة األزمنة الذي سیكون لة شأن عظیم ونفوذ       

قوي في الشرق األوسط ( وھو ملك الجنوب في نبوة دانیال ) لذا لقبتة نبوة حزقیال ( التمساح العظیم ).       

التمساح العظیم ھو ( رمز نبوي ) الیتعارض مع القصد النبوي ولیس معنى ذلك اننا نفسر النبوة رمزیا بل یتم التفسیر الحرفي وبالطبع    +  

بل إلى شخص یرمز لة نبویا (بالتمساح) والروح القدس نفسة یفسر ھذا الرمز (التمساح) بأنة ھذا ال یعني توجیة الكالم إلى تمساح        

فھي لیست نھر النیل ولكنھا ترمز إلي الجیوش فرعون نفسة. وھذا األسلوب (الرموز النبویة) سنراھا كذلك في الكالم عن (األنھار)        

) .. ونفس الكالم ینطبق أیضا علي األسماك.. كلھا رموز نبویة 7:   46) أو إلى أرمیا (  7:  8ویمكن الرجوع إلى أشعیاء (        

ري ال توجد كلمة (تمساح) بل كلمة وحش أو تنین ( ه ا ت ن ي م ) وھذا یتماشى تماما مع صفات قادة الدول في آخر العب+   في األصل   

األیام حیث أطلق علیھم جمیعا كلمة (وحش) مثل الوحش الخارج من األرض (النبي الكذاب) والوحش الخارج من البحر(ضد المسیح)       

) توجد مناطق أو مدن كثیرة أشارت ألیھا النبوة وھى : 32ص  – 92في نبوة حزقیال عن مصر (ص+     

صوعن :    محافظة الشرقیة حالیا              الجیزة حالیا         مدینة نوف :            القاھرة حالیا         ممفیس :       

مدینة فیبستة : حالیا مدینة تل بسطا في شرق الدلتا    ا   مدینة سین :    مدینة بورسعید حالی   مدینة نو :    مدینة األقصر حالیا           

ھي منطقة شرق القاھرة وحالیا  حي ھلیوبلیس     مدینة آون :        

)14مدینة تحفنیس :  حالیا مدینة القنطرة وتقع بین األسماعیلیة و بورسعید وكانت تسمى بعل صافون وقت الخروج من مصر (خر       

أرض صعید مصر من األقصر و النوبة حتى حدود السودان          أرض فتروس :       

 +    تأمالت :

ذُ نَْفِسيِعْنَد َكثَْرةِ ھُُموِمي فِي "          ) .. ھذة لیست مجرد آیة في مزمور .. بل ھي حقیقة إیمانیة  19:   94( مز    "  َداِخِلي، تَْعِزیَاتَُك تُلَذِّ  

... رأینا كیف عاین حزقیال عرش اللة في الھیكل السمائي من یتعب ویتألم جاھدا بأمانة وصبر في خدمة الرب لیلمسھا ویختبرھا ك        

) ، بعد ما ذاق مھانة الطرد من وطنة والسبي إلى بابل والحرمان من العمل بالكھنوت ... و رأینا كیف عاین یوحنا الحبیب مجد 1(حز          

شر األیمان وعاش منفیا في جزیرة بطمس ... وكیف في سفر الرؤیا بعدد أن ذاق مرارة العذاب من أجل نالسماء وأسرار الملكوت          

بعد أن ضربوة أھل دربة ولسترة وتركوة بین حي ومیت ... ھذة ھي أمانة اللة التي لم ولن تتغیرعاین بولس خادم الرب مجد الفردوس          

لكل من یخدمة بأمانة وصبر وحب .         
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 رحلة في سفر یوئیل  : 
سفر یوئیل سفر قصیر ولغتة واضحة وأصعب ما فیة تحدید تاریخ كتابتة وال یتضمن السفر أیا من األشكالیات التاریخیة أو الالھوتیة.   +  

یشیر النبي إلى ضربة جراد حلت بالبالد في وقت ما ویرى فیھا ضربة من اللة على الشعب بسبب خطایاھم ثم یحثھم على التوبة لئال       

   ي علیھم ضربة أعظم.تأت      

كان یوئیل رجال روحیا ناضجا وعمیقا و كانت لة رؤیة نبویة ثاقبة ، ولكن غیر ذلك النملك معلومات عنة إال ما ورد في السفر نفسة+     

عن أسمة و أسم أبیة .        

فنیا و یوئیل ) وقد درسنا سابقا كال في مملكة یھوذا الجنوبیة وھم ( حبقوق و ص+    ھو ضمن مجموعة األنبیاء الصغار الذین ظھروا   

من حبقوق و صفنیا .         

وبین  رؤیا اللة " . وربما نستنتج العالقة بین أسم النبي+    یوئیل أسم عبري ومعناة " یھوة ھو اللة " وكذلك أسم أبیة فثوئیل ومعناة "   

موضوع النبوة .. فھو یتكلم عن قضاء اللة وبركات اللة في نفس السفر .. القضالء لمن یحتقر النبوات أو یستھزء بھا و البركات لمن        

یقرأ ویفھم و یعمل بكل كالم اللة وشریعتة         

وھذا یجعلھا من أقدم نبوات األنبیاء  ثامن قبل المیالدأتفق الكثیر من الدارسین لنبوة یوئیل على ان تاریخ كتابتھا قد یعود إلى القرن ال+      

الصغار مثلھا مثل نبوة عوبدیا . وكتابة النبوة في القرن الثامن ق.م. یضعھا في زمن الملك عزیا الملك العاشر في مملكة یھوذا, وفي          

ذلك الوقت كانت كال من مملكتي یھوذا و اسرائیل یتمتعان برخاء اقتصادي وأستقرار سیاسي إلى حد ما ولذا فكانت ضربة الجراد          

بمثابة تحذیر شدید اللھجة من اللة للشعب الذي أبتعد عن شریعتة وانتشار الفساد والظلم في كل مكان.  (الغیر متوقعة)        

،ألن یوئیل یتكلم عن ضربة الجراد كحدثالنبوة بطریقة رمزیة كما أعتاد (لألسف الشدید) الكثیر من المفسرین ال ینبغي تفسیر  +     

ودعوة للتوبة .. واقعي حقیقي وحدث تاریخیا في وقت من األوقات في اسرائیل وأعتبر یوئیل ان الجراد ھو أداة اللة للتحذیر والتأدیب         

زي أو مجازي للبابلیین أو الیونانیین أو غیرھم من الجیوش التي إجتاحت المنطقة كما یدعي الذین یتمسكون ولیس الجراد تشبیة رم        

        بالتفسیر الرمزي لنبوات الكتاب ... یمكننا أن نتأمل روحیا أو حتى رمزیا في كل نبوات الكتاب ولكن بشرط  أن ال یكون ذلك على 

.. ألن اللة یقول ما یقصد ویقصد ما یقول والبد ان نحترم أقوال اللة كما ھي مكتوبة .  حساب نص النبوة الحرفي          

.. التحضیر لیوم الرب القادم .. فینطلق یوئیل في نبوتة من خبر أجتیاح الجراد في من جھة مضمون السفر فھو یطرح موضوع واحد +      

ویحثھم على التوبة . ویرى یوئیل في ھذة الضربة تحقیق ضربة من اللة بسبب خطایا الشعب والكھنة والشیوخ  فیرى فیھا )4:  1(یؤ         

للخالص من ضیقة قادمة أولي أو مرحلي أو (زمني) یسبق التحقیق الكامل (النبوي) " لیوم الرب " في نھایة األیام فیحث على التوبة          

.. وھنا نجد یوئیل یصحح ھذا الفكر ص لبني اسرائیل الالرب" ھذا ھو یوم دینونة على األمم ولكنة یوم خشاع بین الیھود ان "یوم   +    

ُسوا َصْوًما. نَاُدوا بِاْعتَِكاٍف.الرب" ھو أیضا یوم عقاب لبني اسرائیل الغیر تائبین :  ویعلن لجمیع الشعب أكثر من مرة ان "یوم          قَّدِ

بِّ اْجَمعُوا الشُّیُ          ّبِ إِلَِھُكْم َواْصُرُخوا إِلَى الرَّ ) .. وھو في ذلك یشترك مع عاموس : 14:   1( یؤ   وَخ، َجِمیَع ُسكَّاِن األَْرِض إِلَى بَْیِت الرَّ  

ّبِ؟ ھَُو َظالٌَم الَ نُورٌ          ّبِ! ِلَماذَا لَُكْم یَْوُم الرَّ ّبِ اْلعَِظیِم. قَِریٌب ومع صفنیا : )  18:  5( عا   َوْیٌل ِللَِّذیَن یَْشتَُھوَن یَْوَم الرَّ قَِریٌب یَْوُم الرَّ  

ا. َوَسِریٌع ِجد�ا. َصْوُت یَْوِم الّرّبِ. یَْصُرُخ ِحینَئٍِذ اْلَجبَّاُر مُ          ذِلَك اْلیَْوُم یَْوُم َسَخٍط، یَْوُم ِضیق َوِشدَّةٍ، یَْوُم َخَراٍب َوَدَماٍر، یَْوُم   15ر�  

فِیعَِة.  16َظالٍَم َوقَتَاٍم، یَْوُم َسَحاٍب َوَضبَاٍب.          نَِة َوَعلَى الشُُّرِف الرَّ    )  14-16:  5( صف   یَْوُم بُوق َوھُتَاٍف علَى اْلُمُدِن اْلُمَحصَّ

أسفار في  8من ) ومرات عدیدة في أكثر   5 –  9:   4) و في ( أر   10 –  21:   2أیضا سنجد شواھد أخرى عن یوم الرب في ( أش  +      

. العھد القدیم          
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+   وربما قدم اشعیاء صورة أكثر وضوحا عن " یوم الرب" حیث تطابقت كلمات نبواتة مع كلمات نبوة یوئیل النبي كما سنرى ھنا :    

ّبِ ھَُوذَا          السََّماَواِت َوَجبَابَِرتََھا الَ  فَإِنَّ نُُجومَ   10األَْرَض َخَرابًا َویُبِیَد ِمْنَھا ُخَطاتََھا.  قَاِدٌم، قَاِسیًا بَِسَخٍط َوُحُمّوِ َغَضٍب، ِلیَْجعََل یَْوُم الرَّ  

َھا، َوالْ   11تُْبِرُز نُوَرَھا. تُْظِلُم الشَّْمُس ِعْنَد ُطلُوِعَھا، َواْلقََمُر الَ یَْلَمُع بَِضْوئِِھ.         ُل َوأَُعاقُِب اْلَمْسُكونَةَ َعلَى َشّرِ ُمنَافِِقیَن َعلَى إِثِْمِھْم، َوأُبَّطِ  

) :  29: 24( مت ) ... بل ان ما نطق بة كال من یوئیل واشعیاء أعلنة وأكدة السید المسیح في  9-11:   13( اش   تَعَظَُّم اْلُمْستَْكبِِرین         

اُت السََّماَواِت تَتََزْعَزعُ.«َوِلْلَوْقِت بَْعَد ِضیِق تِْلَك األَیَّاِم تُْظِلُم               الشَّْمُس، َواْلقََمُر الَ یُْعِطي َضْوَءهُ، َوالنُُّجوُم تَْسقُُط ِمَن السََّماِء، َوقُوَّ

) وندعي 29:  24) أو (مت 10:  13) أو (اش 31-30:  2( یؤ ویجب ان ال نقلل من أھمیة األلتزام بحرفیة النصوص الكتابیة سواء          

. ولنا عبرة ودرس فیما حدث أثناء حادثة صلب السیدانھا رموز ألحداث أو اشخاص في المستقبل فھذا إستخفاف ال یلیق بالنبوات ..         

أو إظالم الشمس ساعة الظھر ( حقیقیا ولیس رمزیا ) من ظواھر فلكیة سواء تشقق الصخور وزالزل (حقیقیة)  المسیح         

ید ، ثم كان لھ تجسید في غایة یتردد فقط في أسفار العھد القدیم ولكن كان لة صدى أیضا في أسفار العھد الجدلم  "  " یوم الرب   +    

ِمْن أَْسفَُل: َدًما   َوأُْعِطي َعَجائَِب فِي السََّماِء ِمْن فَْوُق َوآیَاٍت َعلَى األَْرِض )   19:   2. فنجد في ( أع  الوضوح في أحداث سفر الرؤیا         

ّبِ اْلعَِظیُم الشَِّھیُر   20َونَاًرا َوبَُخاَر ُدَخاٍن.          ُل الشَّْمُس إِلَى ُظْلَمٍة َواْلقََمُر إِلَى َدٍم، قَْبَل أَْن یَِجيَء یَْوُم الرَّ : )  2:   5تسا  1وفي ( تَتََحوَّ  

بِّ             ألَنَّھُ ِحینََما یَقُولُوَن: «َسالٌَم َوأََماٌن»، ِحینَئٍِذ یُفَاِجئُُھْم َھالٌَك   3َكِلّصٍ فِي اللَّْیِل ھَكذَا یَِجيُء.  ألَنَُّكْم أَْنتُْم تَْعلَُموَن بِالتَّْحِقیِق أَنَّ یَْوَم الرَّ

ّبِ، الَِّذي فِیِھ تَُزوُل السََّماَواُت )  10:   3بط  2ثم في (   بَْغتَةً، َكاْلَمَخاِض ِلْلُحْبلَى، فَالَ یَْنُجونَ          َولِكْن َسیَأْتِي َكِلّصٍ فِي اللَّْیِل، یَْوُم الرَّ  

بَِضِجیجٍ، َوتَْنَحلُّ اْلعَنَاِصُر ُمْحتَِرقَةً، َوتَْحتَِرُق األَْرُض َواْلَمْصنُوَعاُت الَّتِي فِیَھا          

ثُمَّ نَْسأَلُُكْم أَیَُّھا اِإلْخَوةُ ِمْن ِجَھِة َمِجيِء َربِّنَا ) :  1 –  3:   2تسا  2في ( المسیح "  یوم الرب أطلق علیة القدیس بولس الرسول " یوم+      

ا ِمنَّا: أَْي أَنَّ  أَْن الَ تَتََزْعَزُعوا َسِریعًا َعْن ِذْھنُِكْم، َوالَ تَْرتَاُعوا، الَ بُِروحٍ َوالَ بَِكِلَمٍة َوالَ بِِرَسالٍَة َكأَنَّھَ   2یَُسوَع اْلَمِسیحِ َواْجتَِماِعنَا إِلَْیِھ،           

       یَْوَم اْلَمِسیحِ قَْد َحَضرَ  وھنا أحب ان الفت النظر إلى ما یلي : 1 یوم الرب الذي تكلم عنة كال من العھد القدیم والعھد الجدید مرات عدیدة

یسبق یوم الرب حدثان في غایة األھمیة یمكن التعرف علیھما من بقیة اآلیة :  2ھو نفسة یوم المسیح في رسالة بولس لتسالونیكي ...           

الً، َویُْستَْعلَْن إِْنَساُن اْلَخِطیَِّة، اْبُن اْلھَ الَ یَْخَدَعنَُّكْم أََحٌد َعلَى          إذن البد أوال ان یصیر  .. الَكِ َطِریقٍَة َما، ألَنَّھُ الَ یَأْتِي إِْن لَْم یَأِْت االْرتَِداُد أَوَّ  

د تم بالفعل ولم یتبقى سوى ظھور وأعتقد ان ھذا ( األرتداد ) ق اإلیمان بوجود اللة خرافة والنجاسة والشذوذ مبادئ یحمیھا المجتمع          

ضد المسیح (إنسان الخطیة) وما یسبقة من حروب وقالقل .         

الزحاف : عندما یبدأ الجراد في الزحف على األرض       +     القمص : ھو مرحلة خروج الجراد من البیض   

الغوغاء : عندما تصیر للحشرة أجنحة               الطیار   : عندما یستخدم الجراد األجنحة في الطیران لمسافات طویلة         

 +    تأمالت :

بمثابة نقطة إنطالق لیوئیل لكي یحذر الناس كانت حادثة ھجوم الجراد على إسرائیل وما تبعھا من ھالك المحاصیل ومجاعة الشعب         

وقد كان ھذا أیضا ھو طریقة السید . بالسلوك الخاطئ   الكارثةط من األستمرار في عدم تقدیم توبة ولفت انظارھم إلى عالقة إرتبا        

فلیس وقوع الضررعلى بعض الناس   ) 1-5:   13وكانت األجابة من ( لو  المسیح في تفسیر لماذا تحدث كوارث لبعض الناس !!؟         

) إِْن لَْم تَتُوبُوا فََجِمیعُُكْم َكذِلَك تَْھِلُكونَ إال مجرد رسالة قویة لكل من عاین أو سمع ( ( مثل من قتلھم بیالطس أو وقع علیھم البرج )         

في بالد، زالزل و براكین وقد كررھا السید المسیح مرتین .. في كل مرة نسمع عن أحداث مجاعات أو أوبئة وأمراض منتشرة          

حرائق غابات وفیضانات في أماكن عدیدة .. لیس المقصود ھو عقاب من فقدوا حیاتھم ولكنھا أوال وأخیرا رسالة تحذیر وتنبیة لكل من         

)  5:  13( لو   إِْن لَْم تَتُوبُوا فََجِمیعُُكْم َكذِلَك تَْھِلُكونَ بقي على قید الحیاة ...          
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 رحلة في سفر دانیال  : 

 
دور أحداث الجزء األول من سفر دانیال خالل وجود الیھود في السبي تحت الحكمین البابلي و الفارسي . یبدأ السفر ونبوخذ نصر  ت    +  

ثم قام بثالث حمالت على أورشلیم كان آخرھا ق.م.  605البابلیون على الحكم من اآلشوریین سنة على عرش بابل بعد ان أستولى          

وسبیھا . بالنسبة ألبطال السفر دانیال وأصدقائة فقد تم سبیھم في الحملة األولى سنة ق.م وانتھت بالتدمیر الشامل للمدینة 586سنة         

)  1-2:  24مل   2 ) ، ( 1-4:   1أنظر ( دا ق.م.   605          

األمبراطوریة الفارسیة وسیطرت ق.م. وتوسعت  539ألمبراطوریة البابلیة أیام بیلشاصر بید الفرس تحت قیادة كورش سنة +    سقطت ا  

. وسقطت ھذة األمبراطوریة على الشرق األوسط قرنین من الزمن ، وجرت أحداث الجزء األخیر من سفر دانیال خالل حكم الفرس          

ق.م.    331في نھایة القرن الرابع  ق.م. على ید األسكندر األكبر سنة           

نتتعلق نبوات الجزء الثاني من السفر بحال الیھود في القرون الثالثة قبل میالد المسیح. بعد موت األسكندر األكبر انقسمت مملكة الیونا+      

وھناك إھتمام في  األوسط : دولة البطالمة في مصر و دولة السلوقیین في سوریا و فلسطین .إلى أربعة أقسام ، قسمین منھما في الشرق          

سفر دانیال بفترة حكم السلوقیین في القرن الثاني قبل المیالد وتركزت الكثیر من النبوات بشكل خاص حول انطیخوس الرابع الذي حكم         

ق.م. حول الھیكل الیھودي إلى  مذبح لألوثان وھو 168، وفي سنة طھد الیھود بشدة ق.م. وكان رجل دماء وأض 175السلوقیین سنة          

ما یعرف في السفر برجسة الخراب .          

) .. القسم التاریخي 1  – 6ینقسم سفر دانیال إلى قسمین .. النصف األول ( اصحاحات +      

) .. القسم النبوي 7 –  12النصف الثاني ( اصحاحات                                              

 +    دانیال كان رجال متمیزا جدا فقد كان من النسل الملكي َوأََمَر اْلَمِلُك أَْشفَنََز َرئِیَس ِخْصیَانِِھ بِأَْن یُْحِضَر ِمْن بَنِي إِْسَرائِیَل َوِمْن نَْسِل اْلُملْ كِ   

       َوِمَن الشَُّرفَاءِ  ( دا 1  : 3 ) .. َوَكاَن بَْینَُھْم ِمْن بَنِي یَُھوذَا: َدانِیآلُ  َوَحنَْنیَا َوِمیَشائِیُل َوَعَزْریَا ( دا 1 : 6 ) .. وكان یتمیز بدراسة الكتاب 

نِینَ         وحفظ وصایا الشریعة ، ودراستة للكتب كانت لكي یعرفھا ویفھمھا .. فِي السَّنَِة األُولَى ِمْن ُمْلِكِھ، أَنَا َدانِیآَل فَِھْمتُ  ِمَن اْلُكتُِب َعَدَد الّسِ

ّبِ إِلَى إِْرِمیَا النَّبِّيِ، ِلَكَمالَِة َسْبِعیَن َسنَةً َعلَى َخَراِب أُوُرَشِلیمَ         )  2:  9( دا   الَّتِي َكانَْت َعْنَھا َكِلَمةُ الرَّ  

ال أیضا معروف بالتقوى واألستقامة في سلوكیاتة ولم یذكر لة الكتاب أي إسائة في تصرفاتة الشخصیة أو مع اآلخرین ، وقد +    وكان دانی  

ّبِ قَائِلَةً:     . . شھد لة حزقیال مرتین ببرة وتقواة       «یَا اْبَن آَدَم، إِْن أَْخَطأَْت إِلَيَّ أَْرٌض َوَخانَْت ِخیَانَةً، فََمَدْدُت یَِدي َوَكانَْت إِلَيَّ َكِلَمةُ الرَّ  

َجا   14 َعلَْیَھا َوَكَسْرُت لََھا قَِواَم اْلُخْبِز، َوأَْرَسْلُت َعلَْیَھا اْلُجوَع، َوقََطْعُت ِمْنَھا اِإلْنَساَن َواْلَحیََواَن،        ُل الثَّالَثَةُ: نُوٌح  َوَكاَن فِیَھا ھُؤالَِء الّرِ  

ِھمْ   ( حز 14 : 12 ) .. كما شھد لة أیضا بالحكمة  َھا أَْنَت أَْحَكُم ِمْن َدانِیآَل! ِسرٌّ َما الَ          َوَدانِیآلُ  َوأَیُّوُب، فَإِنَُّھْم إِنََّما یَُخلُِّصوَن أَْنفَُسُھْم بِبِّرِ

.  ) 3:   28(  یَْخفَى َعلَْیك         

تغییر أسماء دانیال والفتیة الثالثة رفقائة كانت محاولة لطمس ما یتعلق بإرتباطھم بالرب إلة اسرائیل ولكن یتضح لنا من خالل أحداث +       

سبیھم :  لم یغیر القلوب بل بقیت أمینة وثابتة في الرب .. وھذة أسماء دانیال ورفقائة بعدالسفر ان المحاولة كانت فاشلة وتغییر األسماء          

یحرسة األلة بیل   ومعناة ... بیلطشاصر   تغیر اسمة إلى       اللة یدین  ومعنى أسمة :   دانیال ...           

( القمر)أمر األلة آخ   ومعناة  ...       شدرخ    غیر اسمة إلىت     حنان اللة     ومعنى أسمة :   حنانیا ...         

( القمر) من مثل األلة آخ  ومعناة  ...       میشخ     تغیر أسمة إلى  من مثل اللة   میشائیل ..  ومعنى أسمة :          

(عند البابلیین) عبد إالة العلم ومعناة  ...      عبد ناغو  تغیر أسمة إلى      عون اللة    ومعنى أسمة :    عزرا ...           
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، والسبب في   7) حتى نھایة إصحاح  4:  2ھو الجزء الذي یبدأ من ( دا وعین من ھذا السفر باللغة األرامیة  جزء م كتب دانیال    +  

ھذا ھو ان ھذا الجزء من السفر موجة إلى األمم ویجب ان یتعرفوا على أحداثة وألن اللغة األرامیة فى ذلك الزمان كانت األولى         

. أما بقیة السفر مكتوب باللغة العبریة وھو األصحاح األول ألنة یغطي السیرة الذاتیة لدانیال التى  في معظم البلدان والمتداولة         

الیھود بعد رجوعھم من تھم الشعب الیھودي ، و أیضا من بدایة األصحاح الثامن حتى نھایة السفر ألن ھذا الجزء یمس حیاة          

السبي وھم تحت حكم الیونانیین ثم الرومانیین كما یتضمن نبوات عن أحداث مستقبلیة تخص الیھود وحدھم في نھایة األزمنة .         

 +    اصحاح 2 یتكلم عن حلم التمثال لنبوخذ نصر أو بمعنى آخر ( أزمنة األمم ) وقد حصرھا الوحي اآللھي في أربعة ممالك فقط  

وھي حسب تفسیر دانیال لحلم التمثال لنبوخذ نصر .. ثم بحسب ماتم تاریخیا ھي كاآلتي :         

 التمثال المملكة البدایة  النھایة عدد السنین
سنة  70 ق.م.  540  ق.م.  610   رأس من ذھب  مملكة بابل  

سنة  210 ق.م.  330  ق.م.  540   صدر ویدین من فضة  مملكة فارس و مادي 

سنة  295 ق.م.  35  ق.م.  330   بطن من نحاس مملكة الیونان 
لم تنتھي بعد لكن لھا بقیة وستعود مرة 
ثانیة في نھایة األزمنة تحت قیادة ضد  

 المسیح 

ق.م.  35 ساقین حدید وقدمین   مملكة الرومان 
 حدید وخزف

 

نابلیونھذة أربعة ممالك فقط ولیس ھناك مملكة  خامسة . وقد حاول الكثیرین إقامة امبراطوریة ولكنھم فشلوا .. مثل شارلمان ،           

.  وھتلر ألن اللة مسبقا حدد ھذة الممالك األربعة فلن یتغیر الوضع نھائیا         

)  27:   21حزقیال النبي في ( حز  ثالثة مرات عبر التاریخ البشري إلى أن یحین موعد المجئ الثاني للرب ، تنبأ عنةتم تفییر الممالك +      

"   إِیَّاهُ ُمْنقَِلبًا، ُمْنقَِلبًا، ُمْنقَِلبًا أَْجعَلُھُ! ھذَا أَْیًضا الَ یَُكوُن َحتَّى یَأْتَِي الَِّذي لَھُ اْلُحْكُم فَأُْعِطیَھُ  "  باألنقالب ثالثة مرات :        

 +    في اصحاح 3 نجد تمثال آخر لیس في حلم لنبوخذ نصر لكنة حقیقي وملموس ... مع تزاید أعداد الشعوب واألمم التي سباھم نبوخذ 

نصر إلى بابل فقد شعر ھذا الملك ان والء الشعوب واتجاھاتھم السیاسیھ تتحكم فیھا معتقداتھم الدینیة .. فلكي یضمن والء جمیع الناس        

سف ھذا األسلوب الشیطاني یطبقة حالیا بعض الناس  . ولأللة .. قرر توحید كل الشعوب واألمم حول إلة واحد وھو تمثال الذھب .         

   الذین یجبرون اآلخرین على قبول معتقداتھم وإال قتلوھم .       

 +    تأمالت :

وتبقى دخل الفتیة الثالثة آتون النار وظھر معھم في داخل اآلتون شخص رابع وھو أبن اللة .. ثم خرج الفتیة الثالثة من اآلتون سالمین         

سدیة أو أمراض مستعصیة ..ابن اللة داخل آتون النار لیكون في أستقبال كل أوالدة الذین أختبروا في حیاتھم آتون التجارب من آالم ج         

، من مضایقات اآلخرین أو صعوبات متنوعة في الحیاة ... ال تخف وال تعول الھم .. الرب یحبك جدا وإطالقا لن یتركك وحدك           

سیشترك معك ویرفع عنك حرارة نار التجربة .. بل أكثر من ھذا سیعطیك برودة وسالم ... فقط ثق بة.          

 +     في اصحاح 5  نتقابل مع بدایة أحداث سقوط مملكة بابل .. وھذا السقوط  كان تحقیقا لتفسیر دانیال لحلم نبوخذ نصر ( الذراعان و

سنة :  150یلشاصر .. وھذا السقوط أیضا تنبأ حدوثة اشعیاء النبي قبل ان یحدث بأكثر من وتم في زمن الحفید بالصدر الفضي)          

   )2: 21( اش  أَنِینَِھا.ي. قَْد أَْبَطْلُت ُكلَّ قَْد أُْعِلنَْت ِلي ُرْؤیَا قَاِسیَةٌ: النَّاِھُب نَاِھبًا َواْلُمْخِرُب ُمْخِربًا. اِْصعَِدي یَا ِعیالَُم. َحاِصِري یَا َمادِ        

َجاِل. أَْزَواٌج ِمَن اْلفُْرَساِن». فَأََجاَب َوقَاَل: «َسقََطْت، َسقََطْت بَابُِل، َوَجِمیُع تَ         َماثِیِل آِلَھتَِھا اْلَمْنُحوتَِة َكسََّرَھا إِلَى  َوھَُوذَا ُركَّاٌب ِمَن الّرِ  

ما سبق السقوط مباشرة من احتفال وعربدة وشرب الخمر في آنیة الھیكل المقدسة للرب :. بل وحتى  ) 9:  21( اش  .    األَْرِض           

) 4:   21( اش      تَاهَ قَْلبِي. بَغَتَنِي ُرْعٌب. لَْیلَةُ لَذَّتِي َجعَلََھا ِلي ِرْعَدةً           
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نالحظ ان بیلشاصر تكلم مع دانیال بأسلوب متعالي وبغیر احترام ... " أأنت ھو دانیال من بني سبي یھوذا الذي جلبة أبي الملك      +  

" لتكن عطایاك لنفسك وھب ھباتك لغیري " .. وأصدر علیة ) .. فجاء الرد المناسب علیة من دانیال   13:  5من یھوذا "  ( دا          

ولم یقدم لة حتى نصیحة بالتوبة كما فعل مع نبوخذ نصر .  القضاء         

) إال ان الملك  17:  5.. فرغم ان دانیال سبق ورفض ھدایا الملك ( دا عندما تلعب الخمر بالرؤوس یتوقف العقل وتنتھي الحكمة +      

.. مع ذلك فقد عینة بلشاصر ثالثا على ھذةأعطاة ھذة الھدایا .. ورغم ان تفسیر دانیال للكتابة على الحائط تعني أنتھاء مملكة بابل          

    المملكة ... منتھى الحماقة والتخبط .       

(منا) كلمة كلدانیة وتعني (أحصي) والتكراریشاصر الملك . ھذة كانت رسالة الوحي لب ) 25:  5.. ( دا  "  َمنَا َمنَا تَقَْیُل َوفَْرِسینُ "   +     

قد أستنفذت كل الفرص للتوبة ولم تتوب ... (ثقیل) وھذة الكلمة یقابلھا في اللغة أو بمعنى آخر أنك  )أحصیت عدة مرات( یعني أنك           

62والمعنى المقصود ( انا وزنتك بالموازین فوجدتك ناقصا ) وھذا تأكید لقول المزمور العبریة كلمة (شاقل) وھي تعبیر عن األوزان           

فرس تعني قسمت وتعني أیضا فارس فیصیر معنى كلمة فرسین ھو قسمت .. ( فرسین )  " باطل بنو آدم في الموازین ھم إلى فوق "           

.  وأعطیت لفارسالمملكة          

 +    تأمالت :

یق بكما لم تكن فرصة للتوبة في وقت بلشاصر بعد أن أستنفذ كل الفرص ولم یتعظ مما حدث مع جدة نبوخذ نصر .لم یتبقى غیر تط  1         

) .. ھكذا سیكون الحال في نھایة األزمنة سیكون ھناك  28:   5.. ( دا   قُِسَمْت َمْملََكتَُك َوأُْعِطیَْت ِلَماِدي َوفَاِرسَ :    القضاء المحتوم            

وأیضا على كل من أصر على إنكار الھوت وفداء المسیح حتى النھایةقضاء محتوم على الوحش والنبي الكذاب ومن یتبعھم             

ل كانت رسالة غامضة و مكتومة بالنسبة لة .. قد كان ھذا تحقیقا (رسالة اللة لة) بكما لم یفھم بیلشاصر الكالم المكتوب على الحائط   2         

... على المستوى الشخصي   )  3:  4كو   2(   َولِكْن إِْن َكاَن إِْنِجیلُنَا َمْكتُوًما، فَإِنََّما ھَُو َمْكتُوٌم فِي اْلَھاِلِكینَ لما قالة بولس الرسول :              

الیجوز إطالقا أن نقبل ھذا الوضع بل البد ان  ( انجیل مكتوم ) . طالسم وألغاز وغیر مفھوم الكتاب بالنسبة لھم بعض الناس             

   ْبُت إِلَىفَاْقتَرَ نرفضة بشدة .. ال نستسلم بسھولة .. نقرأ أكثر .. نسأل أكثر.. دانیال النبي العظیم والحكیم كان دائما یسأل لكي یفھم :           

فَنِي تَْفِسیَر األُُمور           . في الحقیقة نحن في حاجة إلي ) 16:  7(دا  َواِحٍد ِمَن اْلُوقُوِف َوَطلَْبُت ِمْنھُ اْلَحِقیقَةَ فِي ُكّلِ ھذَا. فَأَْخبََرنِي َوَعرَّ  

فَقَاَل: «َكْیَف یُْمِكنُنِي إِْن لَْم    31فَقَاَل: «أَلَعَلََّك تَْفَھُم َما أَْنَت تَْقَرأُ؟» تطبیق ھذا الحوار بین فیلبس والرجل الحبشي في حیاتنا :             

فأسكب نفسك أمام اللة في الصالة وتصارعولیس ھناك ما ھو أعظم من إرشاد روح اللة لنا لنفھم ،  ) 30:  8( أع   یُْرِشْدنِي أََحٌد؟            

ألنك  أبن لة وروحة القدوس یسكن داخلك معة كما تصارع یعقوب وقل لة لن أتركك حتى تعطیني فھما لكالمك .ھذا حقك الشرعي              

 +     في اصحاح 7 ھو إعادة ثانیة لما رآة نبوخذ نصر في الحلم في اصحاح 2 ، أي انة یتكلم عن تتابع أربعة ممالك البابلیة و الفارسیة 

یعرض ھذة الممالك من الناحیة السیاسیة أو من ناحیة  2األصحاحین ھو ان األصحاح و الیونانیة ثم الرومانیة ، واألختالف بین          

یقدم ھذة الممالك من الناحیة األدبیة .. أو من ناحیة نظرة اللة لھذة الممالك ، فھم جمیعا وحوش 7نظرة األنسان ، أما في اصحاح          

. ألخیر .. جمیعھا تورطت في سفك الدماءمفترسة سواء األسد أو الدب أو النمر أو الوحش ا         

األخیرة في العالم وھي األمبراطوریة الرومانیة ، والوحش الرابع لة عشرة قرون الحیوان الرابع في ھذا األصحاح یمثل األمببراطوریة  +     

صغیر الذي ظھر ویتكلم بعظائم فھو شخصیة  إشارة إلى عدد الدول المتحالفة معا في األتحاد األوربي في نھایة األزمنة ، أما القرن ال         

ُكْنُت أََرى  ) وكان مصیرة ھو النار األبدیة :  8:  7( دا   َوإِذَا بِعُیُوٍن َكعُیُوِن اِإلْنَساِن فِي ھذَا اْلقَْرِن، َوفٍَم ُمتََكلٍِّم بِعََظائِمَ    : ضد المسیح         

انِعِ قُدَّاَمھُ اآلیَاِت الَّتِي ..  ) 11:  7( دا   َوَھلََك ِجْسُمھُ َوُدفَِع ِلَوقِیِد النَّارِ إِلَى أَْن قُتَِل اْلَحیََواُن         فَقُبَِض َعلَى اْلَوْحِش َوالنَّبِّيِ اْلَكذَّاِب َمعَھُ، الصَّ  

) 19.. ( رؤ  ِلُصوَرتِِھ. َوُطِرَح االثْنَاِن َحیَّْیِن إِلَى بَُحْیَرةِ النَّاِر اْلُمتَِّقَدةِ بِاْلِكْبِریتِ بَِھا أََضلَّ الَِّذیَن قَبِلُوا ِسَمةَ اْلَوْحِش َوالَِّذیَن َسَجُدوا          
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 +    في اصحاح 8  سنالحظ ان رؤیا دانیال لیست عن أربعة ممالك كما سبق ولكن انحصرت في مملكتین فقط ، األولى فارس ومادي 

والحیوانات التي رمزت إلي المملكتین كانت الكبش و التیس . وحسب الشریعة الھودیة فھذة الحیوانات ھي، و الثانیة مملكة الیونان         

لھا أسبابھا : المملكة األولى (فارس) سمحت للیھود بالرجوع من السبي في زمن و حیوانات طاھرة وھذة تعتبر إشارة طیبة للمملكتین        

بمعاملة طیبة كما تتعامل مع أي مدینة بالیونان .رش الملك ، المملكة الثانیة (الیونان) تعاملت مع الیھود في أورشلیم كو        

) أنة ستأتي2.. ففي زمن بابل نعلم من حلم نبوخذ نصر ( ص نالحظ الدقة المتناھیة للكتاب في شرح تسلسل حوادث المستقبل +      

) یرمز لھذة المملكة  بدب 5: 7ثم في (دا بل لھا ذراعان ( وبعدھا ندرك ان الزراعان كانا مادي وفارس ) مملكة بعدھا في المستق        

وھذا التفوق على مملكة مادي جاء متأخر أرتفع على جانب واحد وھذة كانت إشارة إلى تفوق مملكة فارس على مملكة مادي في القوة ،          

ِحُد أَْعلَى ِمَن اآلَخِر،فََرفَْعُت َعْینَيَّ َوَرأَْیُت َوإِذَا بَِكْبٍش َواقٍِف ِعْنَد النَّْھِر َولَھُ قَْرنَاِن َوالقَْرنَاِن َعاِلیَاِن، َواْلَوا)  3:   8وأكد ھذة الحقیقة ( دا         

       َواألَْعلَى َطاِلٌع أَِخیًرا حقا ما أروع الكتاب .. دقة متناھیة في سرد احداث التاریخ ، ودلیل قوي أن اللة ھو صانع تاریخ األمم .

) : 9:   8.. ونبوة القرن الصغیر في ( دا  معظم نبوات العھد القدیم لھا أكثر من تحقیق أو یمكن القول تحقیق زمني وآخر نبوي +     

الذي أبطل الذبیحة الدائمة ونجس .ِجد�ا نَْحَو اْلَجنُوِب َونَْحَو الشَّْرِق َونَْحَو فَْخِر األََراِضيَوِمْن َواِحٍد ِمْنَھا َخَرَج قَْرٌن َصِغیٌر، َوَعُظَم         

) 15:  24، مرة أخرى جاء الرب في ( مت المذبح كان بمثابة (رجسة خراب) للیھود .. تحققت زمنیا قرنین قبل میالد السید المسیح          

.. فیكشف للبشریة أنھا على موعد   ِلیَْفَھِم اْلقَاِرئُ ْجَسةَ اْلَخَراِب» الَّتِي قَاَل َعْنَھا َدانِیآُل النَّبِيُّ قَائَِمةً فِي اْلَمَكاِن اْلُمقَدَِّس فََمتَى نََظْرتُْم «رِ          

    ألزمنة .. ووقتھا سیتم التحقیق النبوي لنبوة دانیال .مع قرن صغیر آخر في نھایة ا      

 +    تأمالت :

، وإذا رجعنا إلى البحر الذي تطل علیة الیونان أسمة بحر إیجة .. وباللغة الیونانیة (إیجایوس) وھذة الكلمة تعني في االیونانیة (تیس)  1         

الً إِذَا بِتَْیٍس   ِمَن اْلَمْعِز َجاَء ِمَن اْلَمْغِرِب َعلَ ى َوْجِھ ُكّلِ األَْرِض َولَْم یََمسَّ األَْرَض، َوِللتَّْیِس قَْرٌن ُمْعتَبَرٌ             ( دا 8  : 5 ) َوبَْینََما ُكْنُت ُمتَأَّمِ

... وھذا التیس كان یرمز إلى مملكة الیونان .. ھل ھى مصادفة !!؟؟ ... ال أعتقد . بَْیَن َعْینَْیھِ              

عََل َكَمْرَضاتِِھ  َرأَْیُت اْلَكْبَش یَْنَطُح َغْربًا َوِشَماالً َوَجنُوبًا فَلَْم یَِقْف َحیََواٌن قُدَّاَمھُ َوالَ ُمْنِقذٌ ِمْن یَِدِه، َوفَ ) نقرأ التالي :   4:   8في ( دا    2         

الشعب و الممالك في جمیع األتجاھات ما عدا الشرق ... ومنھا نفھم ان الكبش الذي یرمز إلي مملكة الفرس ھاجم جمیع  َوَعُظمَ              

فوصلت غزواتھا حتى خلیج عمان جنوبا وأرمینیا وتركیا والیونان شماال ثم سوریا و فلسطینوفي حقیقة األمر ھذا ماتم حرفیا              

ومصر وشمال لیبیا غربا .. ھل ھي مصادفة !؟ ... ال أعتقد .              

المشھد السیاسياء الغزو الیوناني من جھة الغرب على مملكة فارس  كان ھذا إشارة ألنتھاء سلطة ممالك الشرق عل عندما ج   3       

للعالم ( البابلیة و اآلشوریة و الفارسیة ) وھؤالء جمیعا ھم من نسل سام أبن نوح  ... ثم بدایة تسلط الغرب علي المشھد السیاسي            

كانت دعوة نوح ألوالدة الثالثة بعد الطوفان ھكذا :  وقدیما( أوروبا أو أمریكا ) وھؤالء ھم من نسل یافث أبن نوح ..  للعالم سواء            

.. ھل ھي مصادفة !؟؟ ... ال أعتقد .    ) 27:  9( تك   ِلیَْفتَحِ هللاُ ِلیَافََث فَیَْسُكَن فِي َمَساِكِن َساٍم، َوْلیَُكْن َكْنعَاُن َعْبًدا لَُھمْ             

) :  11:   8كما نقرأ في ( دا أبطل القرن الصغیر الخارج من أحد القرون األربعة للتیس ( أنتیخیوس أبیفانس ) الذبیحة الدائمة     4       

.. وقد أستمر إبطال الذبیحة الدائمة ونجاسة المذبح  ئَِمةُ، َوھُِدَم َمْسَكُن َمْقِدِسھِ َوَحتَّى إِلَى َرئِیِس اْلُجْنِد تَعَظََّم، َوبِِھ أُْبِطلَِت اْلُمْحَرقَةُ الدَّا            

أُ اْلقُْدسُ ) :   14:  8یوما حسب المكتوب في ( دا  2300حوالي            .. والمعروف فَقَاَل ِلي: «إِلَى أَْلفَْیِن َوثَالَِث ِمئَِة َصبَاحٍ َوَمَساٍء، فَیَتَبَرَّ  

وإذا حسبنا ھذة المدة ق.م.  160ق.م. ضد أنتیخوس أبیفانس وأنتھت باألنتصار سنة  167بدأت سنة تاریخیا أن ثورة یھوذا المكابي             

   َس آَخُر. اِإللھُ ألَنِّي أَنَا هللاُ َولَیْ أنة الرب صانع التاریخ : یوما .. ھل ھي مصادفة !؟؟ ... ال أعتقد .  2300الزمنیة لوجدناھا تقریبا            

تِيُمْخبٌِر ُمْنذُ اْلبَْدِء بِاألَِخیِر، َوُمْنذُ اْلقَِدیِم بَِما لَْم یُْفعَْل، قَائِالً: َرأْیِي یَقُوُم َوأَْفعَُل ُكلَّ مَ  َولَْیَس ِمثِْلي           ) .  46.. ( اشعیاء  َسرَّ  
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 +     في اصحاح 9   نجد دانیال یدرس ویفھم من نبوات ارمیا النبي ان الشعب سیبقى في السبي لمدة سبعین سنة :  َوتَِصیُر ُكلُّ ھِذِه األَْرِض 

   مرة أخرى للوطن  .. ثم یستنتج ان المیعاد قد حان للرجوع ) 11:   25( أر   َسنَةً  َخَرابًا َوَدَھًشا، َوتَْخِدُم ھِذِه الشُّعُوُب َمِلَك بَابَِل َسْبِعین        

َسْبعُوَن أُْسبُوًعا من عدم األسقرار : –بعد الرجوع من السبي  -والعودة للحیاة الطبیعیة للیھود .. لكنة فوجئ أنةھناك فترة زمنیة أخرى           

ْؤیَا َواقُِضیَْت َعلَى َشْعبَِك َوَعلَى َمِدینَتَِك اْلُمقَدََّسِة ِلتَْكِمیِل         ةِ،اْلَمْعِصیَِة َوتَتِْمیِم اْلَخَطایَا، َوِلَكفَّاَرةِ اِإلثِْم، َوِلیُْؤتَى بِاْلبِّرِ األَبَِدّيِ، َوِلَختِْم الرُّ    لنُّبُوَّ

   ) 24:  9( دا   َوِلَمْسحِ قُدُّوِس اْلقُدُّوِسینَ        

لكنیسة تخص ا) وھي أنھا نبوة تخص الشعب الیھودي فقط و مدینة أورشلیم وال  24:  9+    وھناك بعض المالحظات على ھذة النبوة ( دا   

ي فیتم+    " تكمیل المعصیة و تتمیم الخطایا " ... النصف األول ( تكمیل المعصیة ) تم بقیام الیھود بصلب السید المسیح .. أما النصف الثان  

عند قبول الكثیر من الیھود تبعیة ضد المسیح في نھایة األزمنة ( أو األسبوع السبعین من النبوة ) .         

وذلك بقبولھم كفارة المسیح على الصلیب .. فیزللون أنفسھم " كفارة األثم " وھو تحقیق ما یرمز ألیة یوم الكفارة في الطقس الیھودي +      

، الَّ یح : وینوحوا على صلبھم للمس       َعاِت، فَیَْنُظُروَن إِلَيَّ ِذي َطعَنُوهُ، َوأُفِیُض َعلَى بَْیِت َداُوَد َوَعلَى ُسكَّاِن أُوُرَشِلیَم ُروَح النِّْعَمِة َوالتََّضرُّ  

أما الكنیسة فقد تم   ) . 10:  12.. ( زك   فِي َمَراَرةٍ َعلَى بِْكِرهِ َویَنُوُحوَن َعلَْیِھ َكنَائِحٍ َعلَى َوِحیٍد لَھُ، َویَُكونُوَن فِي َمَراَرةٍ َعلَْیِھ َكَمْن ھَُو          

ْفحِ َعِن اْلَخَطایَا السَّالِ یوم الكفارة على الصلیب :         ِه، ِمْن أَْجِل الصَّ   3. رومیة  فَِة بِإِْمَھاِل هللاِ الَِّذي قَدََّمھُ هللاُ َكفَّاَرةً بِاِإلیَماِن بَِدِمِھ، ِإلْظَھاِر بِّرِ

" یؤتى بالبر األبدي " ... عالمة على قبول الیھود السید المسیح مخلصا وفادیا لھم . +      

 +    " ختم الرؤیا و النبوة ولمسح قدوس القدوسین " ... األكتمال التام للنبوة بالمجئ الثاني للسید المسیح .

یتكلم  26اسبوع ، بقیة عدد  69یتكلم عن   26ونصف عدد  52عامة ، وفي عدد أسبوع بصفة  70یتكلم عن نبوة  24نالحظ ان عدد  +     

یتكلم عن األسبوع األخیر الذي ینتھي بمجئ المسیح .. األسبوع السبعین .  27عن فجوة زمنیة غیر معروفة ونعیشھا اآلن ، عدد           

ق.م.  445) وكان سنة 2ونجد القصة في ( نح " خروج األمر لتجدید أورشلیم " .. ھذا األمر بالتجدید كان في زمن أرتحشستا الملك +      

سنة ( سبع "أسابیع" ) الوقت الذي إستغرقة إعادة بناء أورشلیم وبھا " سوق وخلیج في ضیق  49فترة األولى المكونة من تغطي ال+      

أسبوع حتى یحین   62وبعد ذلك  .. وضیق األزمنة تشیر لبناء المدینة واألعداء حولھا في كل مكان ..  )  25:  9( دانیال األزمنة "          

) .  483=   434+  49... (   سنة 348) سنة فیكون المجموع   434=   7×  62 موت المسیح (         

م. الذي یتزامن مع  30ق.م تأخذنا إلى عام  445بعد عام  438فإن  یوما ، 360+    وعندما نستخدم التقلید الیھودي في حساب أن السنة   

بعدھا .) لیصلب  21اإلنتصاري إلى أورشلیم ( متى دخول المسیح          

   26:   9... دانیال ( من یسندة )  لیس لة ولیس لة ( أي ذنب ) أو ویموت صلب المسیحی.. تعني +    " یقطع المسیح ولیس لة " 

شعب ھذا  +    " شعب رئیس آت یخرب المدینة والقدس " الرئیس المقصود ھو ضد المسیح الذي یخرج من أوروبا في نھایة األیام ، أما   

م. كتحقیق زمني للنبوة ثم یتبعھا تحقیق آخر نبوي في  70یوش الرومان التي خربت أورشلیم والھیكل سنة جفھي إشارة إلى  الرئیس         

األیام .   حروب ضد المسیح أمام شعب الیھود في آخر          

،   یترك " أسبوعا " أخیرا لم یتحقق بعدحتى ھذة الساعة فقد تمت من نبوة السبعون أسبوع لدانیال ، تسعة وستون أسبوع . وھذا +      

، حیث توقفت الساعة النبویة مؤقتا . 70واألسبوع   69ونحن اآلن  نعیش فجوة زمنیة عظیمة ما بین األسبوع         

خص شعب اسرائیل في كل أحداثھا من البدایة حتى النھایة أما الفجوة الزمنیة المجھول مدتھا فھي +    نبوة السبعون أسبوع واضح انھا ت  

بحدوث االرتداد ثم ظھور ضد المسیح الذي سیحارب شعب بالضیقة العظیمة .. التي تنتھي أي مدة الكرازة بالمسیح  ( زمن الكنیسة )        

.وحینئذ یأتي المسیح في مجیئة الثاني لیبیدة بنفخة فمة وبظھورة اإللھي المھیب  اسرائیل         
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 +    في اصحاح 11 تشیر النبوة إلى بدایة أنھیار امبراطوریة فارس بعد ان استمرت مسیطرة على معظم الشرق األوسط ألكثر من 

وھم : قمبیز ، سمردیز ، داریوس والرابع اشتھر بقوتة وغناة ودخولة  ) یتكلم عن ثالثة ملوك لفارس  2... (عدد  قرنین من الزمان          

معارك كثیرة مع الیونان وھو أحشویرش الملك ونقرأ الكثیر عنة في سفر أستیر.        

فانقسمت المملكة بین أربعة ) بدایة األمبراطوریة الیونانیة على ید األسكندر األكبر ولكنة مات مبكرا ولم یكن لة وریث 4،  3( عدد  +     

والعراق وفلسطین و بطلیموس  وھم : لیساخوس عل تركیا و كسندر على منطقة الیونان و سلوقس على سوریا من رؤساء الجیش         

)  5 –  20:   11. یمثل ( دا .. ولقبت مملكة سوریا بمملكة الشمال ( أي شمال اسرائیل) ومملكة مصر بمملكة الجنوب  على مصر          

ق.م.  35ق.م. حتى  397ما دارت من حروب عدیدة بین المملكتان في المدة ما بین          

َماِل ِإلْجرَ  +    )246-261) ھذة إشارة إلى إتفاق زواج بین أنتیخوس الثاني (6.. ( عدد   اِء االتِّفَاقِ َوبِْنُت َمِلِك اْلَجنُوِب تَأْتِي إِلَى َمِلِك الّشِ  

من ( برنیس ) إبنة بطلیموس الثاني ملك مصر بغرض توطید المصالحة بین المملكتان .          

ةً، َوالَ یَقُوُم ھَُو َوالَ +     َراعُ قُوَّ ھذة إشارة لما قامت بة (الودكیة) الزوجة األولى ألنتیخوس الثاني) 6.. (عدد ِذَراُعھُ.َولِكْن الَ تَْضبُِط الذِّ  

، وكانت النتیجة نشوب الحروب مرة أخرى من قتل كال من زوجھا وبرنیس الزوجة الجدیدة بوضع السم في الطعام لھما         

ھذة المرة یقوم ملك الشمال أنتیخوس الثالث) 17.. (عدد  ِلیُْفِسَدَھا، فَالَ تَثْبَُت َوالَ تَُكوَن لَھُ. َویَْجعَُل َمعَھُ ُصْلًحا، َویُْعِطیِھ بِْنَت النَِّساءِ  +      

ولكنھا كانت ) بتزویج إبنتة كلیوباترا لملك مصر بطلیموس الخامس وكان ھدفة من ذلك ھو التجسس على مصر  187 –  227(          

فلم تنجح خطة ملك الشمال .. وقد سمیت (بنت النساء) ألنھا كانت صغیرة السن ، وھي في نفس الوقتمخلصة و أمینة لزوجھا          

    ) . 21:  11) ؛ ( دانیال  9  – 13:  8 نیالكانت شقیقة أنتخیوس أبیفانس ( القرن الصغیر) المشار ألیة في ( دا       

یغطى فترة ( أنتخیوس أبیفانس ) أو ما یعرف باسم القرن الصغیر وقد ظھر حوالي سنة  39تى عدد ح 21من عدد  11دانیال +      

فكال )40ق.م وھو في نفس الوقت یرمز إلى القرن الصغیر الذي یظھر في نھایة األیام (ضد المسیح) والمشار ألیة في (عدد    160         

منھما كانا رجسة خراب للھیكل في أورشلیم .. وتحقق األول زمنیا في القرن الثاني  ق.م. ولنا موعد مع الثاني في نھایة األزمنة          

   تتعلق بنھایة األزمنة .)  36 –  45:   11) وفي الحقیقة كل األحداث في ( دا  15:   24( متى        

ا الشَّْعُب الَِّذیَن یَْعِرفُوَن إِلَھُھْم فَیَْقَوْوَن َویَْعَملُونَ َواْلُمتَعَدُّوَن عَ ) ..  32+     ( عدد  .. أي أن فئة الیھود الذین ال  لَى اْلعَْھِد یُْغِویِھْم بِالتََّملُّقَاِت. أَمَّ  

فة ، وبقیة اآلیةأذھانھمولیس لعھود الرب أي قیمة في حیاتھم ، ھؤالء سیستمیلھم القرن الصغیر بطرق مختلفة لصحساب للرب في          

   تنطبق على مجموعة المكابیین الذین ثاروا وتصدوا للقرن الصغیر .       

.. تعني أنة ال یعیر أي إھتمام لما فعلة كل   َوالَ یُبَاِلي بِآِلَھِة آبَائِِھ َوالَ بَِشْھَوةِ النَِّساِء، َوبُِكّلِ إِلٍھ الَ یُبَاِلي ألَنَّھُ یَتَعَظَُّم َعلَى اْلُكلِّ  . )37(عدد  +      

بمیالد المسیا المخلص الذي إشتھت كل نساء إسرائیل عل مر األیاماآلباء في كل تاریخ شعب إسرائیل من عبادتھم لیھوة ، كما لم یھتم          

أن ینالوا شرف األمومة لھذا المخلص .          

َماِل بَِمْرَكبَاٍت َوبِفُْرَساٍن َوبُِسفٍُن َكثِیَرةٍ، َویَ فَِفي َوْقِت النَِّھایَ ) ..  40(عدد  +     ْدُخُل األََراِضَي  ِة یَُحاِربُھُ َمِلُك اْلَجنُوِب، فَیَثُوُر َعلَْیِھ َمِلُك الّشِ  

الحرب بین اسرائیل و ملك والزمن وأقترب المجئ الثاني للسید المسیح .. تنشب .. ھنا أقتربنا جدا من نھایة العالم  َویَْجُرُف َویَْطُمو        

) فیغزوا اسرائیل وأیضا یھاجمواالجنوب (مصر) فیتدخل ملك الشمال ( الوحش الخارج من البحر مع تحالفات من دول شمال اسرائیل          

مصر وینھبوھا         

بنھایة سریعة ومفاجئة لضد المسیح وھذا یتماشى مع المكتوب في نھایة 11.. ینتھي اصحاح  َویَْبلُُغ نَِھایَتَھُ َوالَ ُمِعیَن لَھُ ) .. 45(عدد  +      

بُّ یُبِیُدهُ بِنَْفَخِة فَِمِھ، َویُْبِطلُھُ بُِظُھوِر َمِجیئِھِ ) .. 8:   2تسا  2. أیضا في ( َوبِالَ یٍَد یَْنَكِسرُ ) ..  25:   8( دا        . الَِّذي الرَّ  
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 +    في اصحاح 12 ھو استكمال لما انتھت ألیة أحداث األصحاح السابق .. (عدد 1) َوفِي ذِلَك اْلَوْقتِ  .. ھو نفس الوقت المذكور في 

ةٌ إِلَى ذِلَك اْلَوْقتِ  أي وقت النھایة .  40:   11دانیال         العظیمة التي ترددتھذة ھي الضیقة  ..   َویَُكوُن َزَماُن ِضیق لَْم یَُكْن ُمْنذُ َكانَْت أُمَّ  

في كثیر من أسفار العھد القدیم والجدید أیضا .. وھي من عالمات نھایة العالم .. وھي ال تخص الكنیسة ولكن المقصود بھا شعب          

أكد على ) وقد  7:  30.. ( ارمیا  ھُ َسیَُخلَُّص ِمْنھُ آِه! ألَنَّ ذِلَك اْلیَْوَم َعِظیٌم َولَْیَس ِمثْلُھُ. َوھَُو َوْقُت ِضیق َعلَى یَْعقُوَب، َولِكنَّ اسرائیل ..           

َولَوْ   22ألَنَّھُ یَُكوُن ِحینَئٍِذ ِضیٌق َعِظیٌم لَْم یَُكْن ِمثْلُھُ ُمْنذُ اْبتَِداِء اْلعَالَِم إِلَى اآلَن َولَْن یَُكوَن. حقیقة ھذة الضیقة العظیمة السید المسیح نفسة :         

ُر تِْلَك األَیَّامُ لَْم         ْر تِْلَك األَیَّاُم لَْم یَْخلُْص َجَسٌد. َولِكْن ألَْجِل اْلُمْختَاِریَن تُقَصَّ ) 19:   13وإیضا ( لو   ) 21:  24.. ( متي  تُقَصَّ  

وقسوةلضیقة العظیمة ) . وال یختلف إثنان علي صعوبة ھذة ا  9ھذا ھو وقت النھایة أو األسبوع السبعون من أسابیع دانیال ( دانیال  +     

ْر تِْلَك األَیَّاُم لَْم یَْخلُْص َجَسدٌ تلك األیام على الشعب الیھودي في تلك األیام ، حتى السید المسیح نفسة صرح بذلك :           24متى  َولَْو لَْم تُقَصَّ

الشیطان وكل جنودة إلى األرض :ولكن ما السبب وراء ضراوة تلك األیام !؟ .. السبب ان توقیت تلك األیام یتزامن مع توقیت طرد         

َولَْم یَْقَوْوا، فَلَْم یُوَجْد َمَكانُُھْم بَْعَد ذِلَك فِي السََّماِء.   8َوَحَدثَْت َحْرٌب فِي السََّماِء: ِمیَخائِیُل َوَمالَئَِكتُھُ َحاَربُوا التِّنِّیَن، َوَحاَرَب التِّنِّیُن َوَمالَئَِكتُھُ         

12.رؤ ...ئَِكتُھُ لَّھُ، ُطِرَح إِلَى األَْرِض، َوُطِرَحْت َمعَھُ َمالَ فَُطِرَح التِّنِّیُن اْلعَِظیُم، اْلَحیَّةُ اْلقَِدیَمةُ اْلَمْدُعوُّ إِْبِلیَس َوالشَّْیَطاَن، الَِّذي یُِضلُّ اْلعَالََم كُ          

َرفَْعُت َونََظْرُت فَإِذَا بَِرُجل الَبٍِس َكتَّانًا، َوَحْقَواهُ ) ..  5:   10.. الرجل الالبس الكتان في ھذة اآلیة ھو نفسة المذكور في ( دا  6عدد  +     

قَاِن بِذََھِب أُوفَازَ        َوفِي َوْسِط السَّْبعِ اْلَمنَایِِر ِشْبھُ اْبِن إِْنَساٍن،    .. ) 13:  1رؤیا أیضا تنطبق على المذكور في ( .. وأوصافة أیضا  ُمتَنَّطِ  

ْجلَْیِن، َوُمتََمْنِطقًا ِعْنَد ثَْدیَْیِھ بِِمْنَطقٍَة ِمْن ذََھبٍ        ... أنة السید المسیح .  ُمتََسْربِالً بِثَْوٍب إِلَى الّرِ  

.. لیس دانیال وحدة من أنبیاء العھد القدیم الذي لم یفھم َدانِیآُل ألَنَّ اْلَكِلَماِت َمْخِفیَّةٌ َوَمْختُوَمةٌ إِلَى َوْقِت النَِّھایَةِ فَقَاَل: «اْذَھْب یَا ..  9+    عدد   

التي نطقوابوات ما یتنبأ بة ..بل ربما أشعیاء لم یفھم كیف العذراء تلد وھكذا سمعان الشیخ ، كذلك لم یفھم ارمیا وحزقیال الكثیر من الن        

الَِّذیَن أُْعِلَن لَُھْم أَنَُّھْم لَْیَس ألَْنفُِسِھْم، بَْل لَنَا َكانُوا یَْخِدُموَن بِھِذِه األُُموِر الَّتِي) ..  12:  1بط  1بھا ، وھكذا تحققت فیھم كالم بطرس في (         

   .. أُْخبِْرتُْم بَِھا أَْنتُُم اآلنَ        

 +    في نفس العدد  9  یتضح لنا ان الرب ربط بین ... فھم كالم النبوات مع إقتراب وقت النھایة وفي عدد 4 ربط بین فھم النبوات و ازدیاد

        المعرفة .. سندرك جمیعنا اننا نعیش اآلن ( زمان الفھم ) .. وإذا أضفنا إلى ھذا أننا نتمیز عن شعوب وأنبیاء العھد القدیم بسكنى الروح 

.. تجاھل كالم الرب أو عدم األھتمام  كالم ونبوات اللة على األطالق.. لذلك لیس لدینا أي عذر أو مبرر لعدم فھم القدس في داخلنا          

بركات عظیمة لكل من یسعى بكل .. وعل العكس من ذلك  ) 6:   4 ھو.. (  قَْد َھلََك َشْعبِي ِمْن َعَدِم اْلَمْعِرفَةِ بمعرفتھا لھا نتائج سیئة ..         

)  3:   12.. ( دانیال  َواْلفَاِھُموَن یَِضیئُوَن َكِضیَاِء اْلَجلَدِ الطرق لكي یفھم كالم الرب و نبواتة و وصایاة ..          

ا ..   10عدد +     ُصوَن، أَمَّ ا. َوالَ یَْفَھُم أََحُد األَْشَراِر، لِكِن اْلفَاِھُموَن یَْفَھُمونَ َكثِیُروَن یَتََطھَُّروَن َویُبَیَُّضوَن َویَُمحَّ .. ھذة  األَْشَراُر فَیَْفعَلُوَن َشر�  

في نھایة األیام لیقود البقیة التقیة من شعب اسرائیل إلي اإلیمان .. وھذ أیضا لة ھي الغایة من ضیقة یعقوب العظیمة التي یسمح بھا اللة          

ِة، ِلیَُكونُوا ) ..   3:   3تردید في ( مالخي          ِة. فَیُنَقِّي بَنِي الَِوي َویَُصفِّیِھْم َكالذََّھِب َواْلِفضَّ ًصا َوُمنَقِّیًا ِلْلِفضَّ بِّ فَیَْجِلُس ُمَمّحِ بِیَن ِللرَّ ...ُمقَرَّ  

 +    تأمالت :

نسان حتى یصحو لنفسة من سبات الفتور من ناحیة اللة و وصایاةالھدف من الضیقات في حیاة األنسان ، ھى مجرد جرس إنذار لأل         

َحق�ا إِنَّنَا ُمْذنِبُونَ  . لو لم یحبس یوسف إخوتة ما أدركوا بشاعة جریمتھم : وخطورة ھذا الفتور اننا قد نتعود علیة ویصیر جزء من كیاننا        

یقَةُ  ( تك 42). لذلك التجربة ألبناء اللة ھي تطھیر  ا اْستَْرَحَمنَا َولَْم نَْسَمْع. ِلذِلَك َجاَءْت َعلَْینَا ھِذِه الّضِ         إِلَى أَِخینَا الَِّذي َرأَْینَا ِضیقَةَ نَْفِسِھ لَمَّ

دة أو یسحقھم في تجربة صعبة ،ال یتوقف عند  ) وكلھا تؤدي لنتیجة مبھرة . اللة عندما یجرح أوال12وتمحیص وتبییض كما في (دا         

   ) 18:   5.. ( أیوب  ألَنَّھُ ھَُو یَْجَرُح َویَْعِصُب. یَْسَحُق َویََداهُ تَْشِفیَانِ بل یستكمل شفاء أوالدة من التجربة : ھذا الحد       
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 رحلة في سفر حجي  :  

 

ھو من مجموعة األنبیاء الصغار الذین ظھروا في أورشلیم بعد العودة من السبي وھم : حجي ، مالخي ، زكریا . . وسندرس زكریا    +  

    ، مع األسفار التاریخیة التي كتبت أیضا بعد السبي وھم : عزرا ، نحمیا ، أستیر .و مالخي الشھر القادم إن شاءاللة       

وقد كان السبي نفسة عامال  . . كان األتقیاء من الیھود یعیشون في رجاء الوعود النبویة التي تعلن فجرا جدیدا للیھودیةفي أثناء السبي +      

سنة ) لم نسمع أو نقرأ عن  0052، فبعد رجوعھم من السبي حتى ھذة الساعة ( حوالي مطھرا للیھود من عبادة آلھة األمم وأوثانھم         

    .الیھود لغیر ( یھوة)بادة ع       

 +    الشعب الراجع من السبي كان فرحھم عظیما عندما أعادوا بناء الھیكل وخدماتة ، ولكن كان البكاء عظیما أیضا من األشخاص كبار

اق العھد المسیاني، أیضا كان الرجاء عظیما في أنة بعودة الھیكل قد یكتمل إشرالسن عندما تذكروا مجد الھیكل السابق (ھیكل سلیمان)          

وبعدأكثر ، وھذا األزدواج بین الفرح والبكاء تحول بمضي الوقت إلى یأس عندما بدأ الیھود یختبرون المقاومات في إعادة بناء الھیكل          

تحول الرجاء إلي األحباط ، فبدأت مجموعات منھم تھتم أكثر بمنازلھم وزرعھم ومعیشتھم          

ي النبي في التعامل مع ھذا الشعور باألحباط في وسط الشعب ومع انصرافھم إلى تدبیر شئونھم الشخصیة والعائلیة +    وھنا یبرز دور حج  

) 4:   1حجي  .. (  اْلَوْقُت لَُكْم أَْنتُْم أَْن تَْسُكنُوا فِي بُیُوتُِكُم اْلُمغَشَّاةِ، َوھذَا اْلبَْیُت َخَراٌب؟..  َھِل وإھمالھم إستكمال بناء ھیكل الرب         

نشأ حجي في أورشلیم القدیمة وعاصر حصارھا وخرابھا وعاش مسبیا في بابل ، وقد رافق الفوج األول العائد من السبي واشترك  +     

) وبمرور الزمن تكلم بوحي اللة ، وكان شیخا متقدما في العمر .3في أول مراحل بناء الھیكل (عز          

"عید " أو "فرح" ولم نتقابل مع ھذا األسم في الكتاب المقدس إال مرتان في سفر عزرا، ولیست لدینا " حجي " أسم عبري معناة   +     

أي معلومات عن خلفیتة أو حیاتة األجتماعیة .         

المعروف بتشجیعة واھتمامة بالجماعة ق.م )   486  – 522أما زمن حجي فیمكن تحدیدة بذكرة الملك داریوس األول ( ھیستاسبس +      

، وتبدأ نبوة حجي حسب اآلیة األولى من السفر في السنة الثانیة لداریوس أي الیھودیة ، وھو غیر داریوس المادي في زمن دانیال          

  شھور مقسمة على أربعة رسائل نبویة . 4أستمرت ق.م ، ومن سیاق أحداث السفر نستنتج ان النبوة  521سنة        

(صدقیا) .. كذلك كان الرجوع 586(یھویاكین) ،  597(یھویاقیم) ،  605مثلما تم سبي الیھود إلى بابل على ثالثة مراحل : سنة    +     

) واقعة 521) ... بھذا تكون نبوة حجي النبي ( (نحمیا 445(عزرا) ،   458(زربابل) ،  538ل : سنة  من السبي على ثالثة مراح           

     بین الرجوع أألول والرجوع الثاني للشعب .       

طابع السفر وعظي أو تشجیعي من خالل أربعة رسائل ھي موضوع النبوة .. وكان التشجیع على المواصلة واألستمرار في بناء    +  

سنة منذ الرجوع األول للسبي تحت قیادة زربابل . 16الھیكل للرب الذي تعطل البناء فیة ألكثر من          

  كورش ثم أحشویرش ومن بعدة في أیام أرتحشستا ، نتیجة الشكاوي المستمرة من بناء الھیكل في أورشلیم توقف منذ زمان      +

  ) 24:  4والوشایة بھم إلى ملوك فارس وكان ھذا حتى السنة الثانیة لداریوس األول .. ونجد ھذا موثقا في (عزرا أعداء الیھود        

بُّ إِلھُ  ھكَ +    على الرغم من ان ھناك تصریح رسمي من كورش ببناء الھیكل  ذَا قَاَل ُكوَرُش َمِلُك فَاِرَس: َجِمیُع َمَماِلِك األَْرِض َدفَعََھا ِلي الرَّ  

        السََّماِء، َوھَُو أَْوَصانِي أَْن أَْبنَِي لَھُ بَْیتًا فِي أُوُرَشِلیَم الَّتِي فِي یَُھوذَا .. ( عز  1 :  2 ) ، وبالرغم ان أرتحشستا الملك أمر فقط بالتوقف فقط

َجاِل فَالَ تُْبنَى ھِذِه اْلَمِدینَةُ َحتَّى یَْصُدَر ِمنِّي أَْمرٌ  ..( عز4 :  21 )          عن بناء المدینة ولیس الھیكل .. فَاآلَن أَْخِرُجوا أَْمًرا بِتَْوقِیِف أُولئَِك الّرِ

بأستكمال العمل في بناء الھیكل ألنشغالھم ببناء بیوتھم الخاصة .. كانإال ان الشعب الیھودي الذي لم تكن لدیة أي نیة قلبیة داخلیة          

یتزرع بأي سبب .          
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ةٌ ، بَْعَد قَِلیلٍ ، فَأَُزْلِزُل السََّماَواِت َواألَْرَض َواْلبَْحَر َواْلیَابَِسةَ   من الواضح ان   +    في ( حجي  2 :  6 ) .. ألَنَّھُ ھَكذَا قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد: ِھَي َمرَّ

اآلیة تتكلم عن حدوث حدث في الماضي .. (ھي مرة) ثم سیعاد حدوث نفس الحدث في المسقبل .. (بعد قلیل) والحدث ھو( زلزلة           

) عند نزول الرب على الجبل أمام 18ي الماضي سنجدھا في ( خر أما المرة األولى التي حدثت ف  األرض والبحر والیابسة )         

فََدَخَل بَنُو إِْسَرائِیَل فِي َوَسِط اْلبَْحِر َعلَى  ) ..  14.. أیضا عندما تزلزل البحر والیابسة في (خر   َواْرتََجَف ُكلُّ اْلَجبَِل ِجد�ا الشعب ..          

اوتعبیر ( بعد قلیل) في نبوة حجي یشیر إلى احداث نھایة العالم وقد عبرعنھ..  اْلیَابَِسِة، َواْلَماُء ُسوٌر لَُھْم َعْن یَِمینِِھْم َوَعْن یََساِرِھمْ           

       یوحنا في سفر الرؤیا ( زمان یسیر)  فَأُْعُطوا ُكلُّ َواِحٍد ثِیَابًا بِیًضا، َوقِیَل لَُھْم أَْن یَْستَِریُحوا َزَمانًا یَِسیًرا أَْیًضا َحتَّى یَْكَمَل اْلعَبِیُد ُرفَقَاُؤھُْم،

ودعنا نري كیف  ) ھي نبوة عن نھایة األزمنة 6:  2وة ( حجي .. في حقیقة األمر نب )6(رؤ  َوإِْخَوتُُھْم أَْیًضا، اْلعَتِیُدوَن أَْن یُْقتَلُوا ِمثْلَُھمْ         

ةً أَْیًضا أَُزْلِزُل الَ األَْرَض فَقَْط بَِل السََّماَء أَْیًضا».  فسرھا بولس الرسول :          ا اآلَن فَقَْد َوَعَد قَائِالً: «إِنِّي َمرَّ ةً أَْیًضا»     27َوأَمَّ فَقَْولُھُ «َمرَّ  

.  ) 26-27:  12.. ( عب  یَُدلُّ َعلَى تَْغیِیِر األَْشیَاِء اْلُمتََزْعِزَعِة َكَمْصنُوَعٍة، ِلَكْي تَْبقَى الَّتِي الَ تَتََزْعَزعُ          

.. زلزلة كل األمم المقصود   َمْجًدا، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ َوأَُزْلِزُل ُكلَّ األَُمِم. َویَأْتِي ُمْشتََھى ُكّلِ األَُمِم، فَأَْمألُ ھذَا اْلبَْیَت ) ..  7:   2في ( حجي  +      

:  22وأضاف لھا الجیوش في عدد  بة جمیع الكیانات و األنظمة السیاسیة في العالم ، وقد أعاد حجي صیاغة نفس ھذة اآلیة مرة ثانیة        

ةَ َمَماِلِك األُ        اِكبِیَن فِیَھا، َویَْنَحطُّ اْلَخْیُل َوَراِكبُوَھا، ُكلٌّ ِمْنَھا بَِسْیِف أَِخیھِ َوأَْقِلُب ُكْرِسيَّ اْلَمَماِلِك، َوأُبِیُد قُوَّ ... وھذةَمِم، َوأَْقِلُب اْلَمْرَكبَاِت َوالرَّ  

ألیھا السید من ضمن األحداث التي ستضرب العالم كلة قرب النھایة .. وقد أشار األضطرابات التي ستصیب جمیع بالد العالم ھي أیضا          

         المسیح في ( لو21 : 25 ) : َوتَُكوُن َعالََماٌت فِي الشَّْمِس َواْلقََمِر َوالنُُّجوِم، َوَعلَى األَْرِض َكْرُب أَُمٍم بَحْیَرةٍ. 

 +    في نفس اآلیة السابقة (حجي 2 :  7) ... ویأتي مشتھي كل األمم .. ھذا الجزء من اآلیة تم ترجمتة إلى اللغة العربیة بطریقة خاطئة ولذا 

وقد سبق ان استخدمھا الوحي األلھي   تم فھمة بطریقة خاطئة ، الفعل (یأتي) مكتوبة في األصل العبري (یؤتي) أو یحضر (بضم الیاء)        

ْلَع الَّتِي أََخذََھا ِمْن آَدَم اْمَرأَةً َوأَْحَضَرَھا  إِلَى آَدمَ  .. فالمرأة لم تأتي بنفسھا ولكنھا أحضرت بُّ اِإللھُ الّضِ         في ( تك 2 :  22 ) : َوبَنَى الرَّ

بُّ اِإللھُ ِمَن األَْرِض ُكلَّ َحیََوانَ) :  19:   2بواسطة الرب إلي آدم ، ونفس الفعل تكرر في ( تك        یَِّة َوُكلَّ ُطیُوِر السََّماِء، َوَجبََل الرَّ اِت اْلبَّرِ  

        فَأَْحَضَرَھا  إِلَى آَدَم ِلیََرى َماذَا یَْدُعوَھا .. أیضا الفعل ( یأتي ) في ھذة أآلیة لم تكن في صیغة المفرد كما ھي مكتوبة في العربي بل كانت 

         بصیفة الجمع في األصل العبري ألنھا تعود علي األمم .أكثر من ھذا فأن كلمة (مشتھى) في اللغة العبریة ھى ( خ م ي د ) وھي لیست

كمثل   خ م د ة ) ولیست معناھا مشتھى ولكن معناھا ( أفضل شيء)الكلمة المستخدمة في نص اآلیة ولكن موجود كلمة أخرى وھي (          

ٍة َوذََھبٍ  أو ( أفضل البیوت)           ( أفخم  اآلنیة)  في ( دا  11 : 8 ) : َویَْسبِي إِلَى ِمْصَر آِلَھتَُھْم أَْیًضا َمَع َمْسبُوَكاتِِھْم َوآنِیَتِِھِم الثَِّمینَِة ِمْن فِضَّ

         كما في ( حز 26 : 12 ) : َویَْنَھبُوَن ثَْرَوتَِك، َویَْغنَُموَن تَِجاَرتَكِ ، َویَُھدُّوَن أَْسَواَرِك، َویَْھِدُموَن بُیُوتَِك اْلبَِھیَجةَ   في كل ھذة األیات تم 

. إذن اآلیة التتكلم عن المسیح كمشتھى لألمم  ) وھو ( خ م د ة ) أي أفضل األشیاء  7:  2استخدام نفس الفعل المستخدم في ( حجي           

.. الغریب في الموضوع انلم لھیكل الرب عند قبولھم لخالص المسیح في نھایة األزمنة.ولكن عن أفضل ھدایا وعطایا شعوب العا         

بطریقة صحیحة (أي كنوزاألمم) ماعدا ترجمة الملك جیمس التي تأثرت كثیرا الغالبیة العظمى للترجمات األنجلیزیة ترجمتھا          

وحتى اآلن ( مشتھى األمم ) ولكنة لم یكن السید المسیح في مجئیة األول بأسلوب القدیس جیروم في التفسیر ... ومن ناحیة أخرى          

  ُمْحتَقٌَر َوَمْخذُوٌل ِمَن النَّاِس، َرُجُل أَْوَجاعٍ   3الَ ُصوَرةَ لَھُ َوالَ َجَماَل فَنَْنُظَر إِلَْیِھ، َوالَ َمْنَظَر فَنَْشتَِھیَھُ. ) : 53وكما تنبأ عنة ( اشعیاء        

المسیح حتى ھذة الساعة مرفوض من الكثیرین .. مازال واقفا خارج...  َوُمْختَبُِر اْلَحَزِن، َوَكُمَستٍَّر َعْنھُ ُوُجوھُنَا، ُمْحتَقٌَر فَلَْم نَْعتَدَّ بِھِ         

األبواب یقرع .. ومازال لیس لة إین یسند رأسة .          
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 اختبر معلوماتك 

 
من ھو النبي الذي شھد لة حزقیال النبي بالحكمة المتمیزة ؟+     

) ؟  6:  1من ھي األمة المذكورة في ( یوئیل    +  

وتفسیرة ؟+   ماذا فعل دانیال بعد ما كشف لة الرب حلم نبوخذ نصر   

 +   ماھي الممالك التي یمثلھا التمثال في حلم نبوخذ نصر ؟ 

یمثل صورة الشیطان ؟  28لماذا یقال ان وصف ملك صور في حزقیال    +  

) ؟  41:  11في ( دا  +   ما المقصود باألرض البھیة   

) ؟  1-2:  3ماھو توقیت حدوث التحقیق النبوي لھذة اآلیات : ( یوئیل    +  

) ؟  13:  7دا  +   من ھو قدیم األیام المذكور في (  

) ؟  2ذكورة في  ( یوئیل ماھي صفات اللة الم   +  

) ؟  10+   لماذا كان دانیال نائحا ثالثة أسابیع في ( دا   

) ؟  7:  2بمشتھى األمم في ( حجي ماالمقصود    +  

في كم سنة كتب حزقیال نبوتة عن مصر ؟    +  

؟ظ  11+   من ھو المتكلم في بدایة دانیال ص  

؟  29ما المقصود بأرض فتروس في حزقیال     +  

 +   لماذا كتب دانیال أجزاء من نبوتة باللغة اآلرامیة وأجزاء بالعبریة ؟

ما ھو الموضوع الرئیسي الذي تدور حولة نبوة یوئیل ؟   +  

ما ھو األسم الكلداني لدانیال ؟    +  

إلي أي مملكة یرمز البطن النحاس لتمثال نبوخذ نصر ؟   +  

) ؟  9في (دا  70من األسبوع  69ما المدة الزمنیة التي تفصل األسبوع    +  

حلول الروح القدس ، ماھي ؟ +   نبوة من یوئیل أستشھد بھا بطرس یوم   

) ؟  6:  12من ھو الرجل الالبس كتان في ( دا     +  

من ھم أنبیاء ما بعد السبي ؟   +  

) ؟ 5+   لماذا عرض بیلشاصر على دانیال ان یكون ثالثا ولیس ثانیا في المملكة (دا    

 +   ما معنى أسماء دانیال .. وحجي .. ؟  

) ؟  9:  1عن بیت الرب في ( یوئیل +   لماذا انقطعت التقدمة و السكیب   

) ؟  6:   7+   ما معنى ان النمر كانت لة أربعة أجنحة و أربعة رؤوس في ( دانیال   

 +   ھناك حروب غیر منظورة لنا تحدث بین المالئكة والشیاطین .. أذكر شاھد من نبوة دانیال ؟ 

) ؟  1:  10) . فكیف تفسر ( دا  21:   1+   أستمر دانیال في خدمة الملك حتى السنة األولى لكورش ( دا   
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 مسابقة شھر سبتمب ر 
على األقل أربعة منھا ؟  یتشابة دانیال مع یوسف الصدیق في الكثیر من األمور . أذكر    1  

 

أستخرج من نبوة دانیال سبعة شواھد تشیر إلى السید المسیح ؟     2  

 

) ؟   12 –  13:  2أشرح الفكرة الموجودة في ( حجي    3  

 

) ؟   3 –  9:   19األشبال الذین یتكلم عنھم حزقیال في ( حز من ھم    4  

 

) ؟  8:  1لماذا أعتبر دانیال أطایب الملك نجاسة لة في ( دا    5  

 

) ؟   9:   2لماذا مجد البیت األخیر أعظم من مجد البیت األول في ( حجي    6  

 

) ، وما معنى أنة قطع بغیر یدین ؟ 2ما ھو الحجر الذي ضرب التمثال في ( دا    7  

 

) لم تكن المرة الوحیدة . بل تكررت ، أذكر حادثتان ؟  5الكتابة بواسطة ید اللة في ( دا    8  

 

ھو الرئیس ؟ عب رئیس آت یخرب المدینة. من ھو الشعب  ومن) .. ش 26:  9( دا    9  

 

) یمثل أھمیة قومیة وأھمیة شخصیة لحزقیال ؟ 24لماذا كان التاریخ المكتوب في بدایة ( حز   10  

 

   ؟)  10:  3" لیقل الضعیف بطل أنا " .. ( یوئیل  .. ما المقصود بھذا القول  11

 

) دعیت اسرائیل " أھولة " ودعیت یھوذا " أھولیبة " . لماذا أختار اللة ھذة األسماء ؟ 23في ( حز   12  

 

) ؟  19:  12) و ( متى  16:  3المسیح الرب ھو نفسة أمس والیوم وإلى األبد. فكیف تشرح األختالف بین ( یوئیل   13  

 

ھناك رئاسات من المالئكة والشیاطین تتولى مسئولیة الممالك والدول . فمن ھو المالك المسئول عن اسرائیل في سفر دانیال ؟   41  

 

عن إعادة الحیاة إلى عظام األموات ھي إشارة لرجوع الیھود من السبي إلى الحیاة الطبیعیة.. أم ھي  37ھل معجزة حزقیال في اصحاح   15  

عھم في نھایة األزمنة وقبولھم لخالص المسیح ... وضح إجابتك باألسباب .إشارة إلى رجو         
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 إجابة المسابقة  األسم :  تلیفون : 
 من فضك ضع ورقة األجابة في الصندوق المخصص لھا بمكتبة الكنیسة  
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