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 (81-8:1 دا)الصغري الذى يدنس اهليكل  القرن: احملاضرة اخلامسة

I-  1مراجعة دانيال 
أحداثالرؤيةالثانيةلدانيالخلفية -أ

(81–1:3)رؤيةدانيال -ب

(1-1:3)رسواليونانتجهزانالساحةفا .8

 (1-1:3)قرنينوكبشذيمثلهافارس

 (1-1:5)اإلسكندراألكبر:مميزتيسمعزذوقرنيمثلهااليونان

(.81-1:9)كظللضدالمسيحيوخوستأنالقرنالصغيركضدالمسيح، .2

 (82-1:81)نشاطالقرنالصغير

 (81-1:83)يستمرالتدنيسواإلضطهادالزمنكممن

(25-1:85)لدانياللشرحوتوسيعالرؤيةجبرائيليظهر -ج

(89-1:85)الرؤيةتتعلقبآخراأليام .8

(22-1:21)تفسيرجبرائيلللرموز .2

(25-1:23)ضدالمسيحوالقوةشخصية .3

(22-1:22)أهميةالرؤية -د

IIاملقدمة 
المملكتااينالثانيااةوالثالثااةبالرؤيااةوهااتتكركااز لاات.يقاااالرؤيااةالثانيااةماانالاارؤااألربااعلاادانيال1دانيااال -أ

.تمتلئهذهالرؤيةبعدةمنالرموز،باإلصحاحالسابعكماو.2األولتفتإصحاح

وقادإنتصار .وهتتتقدمفتالغزونحوالغربصوببابال(1،21-1:2)الرؤيةالثانيةبوصفلفارستبدأ -ب

.مق539،فت ام لتبابلبعدهابإثنت شر اما 

،ثمالقرنالصغيرالذايصبحمحورالتركيزخالل(22-1،28-1:5)صفاإلسكندراألكبرلتتستمرالرؤية -ج

(.22-1:9)الجزءالمبتقتمنالرؤية

لاااالشااريرللقاارنالصااغيرتساالااألضااواء لااتهااذهالرؤيااة -د ظااللضاادالوهااوهنااايصااف.ضاادالمساايح–المك

أنشااطة.(ألاا ...المنطقااةحااولسااورياوالعااراق)يةالساالوقالمملكااةأنتيوخااوسإبيفااانس،ملاااماانالمساايح،

لابع مانأنشاطةضادإناذاراتعطيناا(قم821-825)ا أنتيوخوسخاللملكا الاذاإساتمرإثنات شار اما

فقافت هدضدالمسايح،حيا (22-89،23-1:9)كمالتحقيقالتفاصيلالمذكورةفتهذهالرؤية.المسيح

.فانسهذهالنبوةبصورةجزئيةفقاحققأنتيوخوسإبي
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أكدجبرائيلأنهذهالرؤيةسيتمتحقيقهاا.يظهرجبرائيلألولمرةفتالكتابالمقدسليكسلمهذهالرؤيةلدانيال -ه

نتهتفت بالليععار ،فقاليؤكدوجاودأنتيوخاوسإبيفاانسينستطيعأننتأكدأن لميأت(.89-1:82)وقتالمك

.بمجئالمسيحوالحقائقالمرتبطةباألحداثالهامة

ْؤيَايَا ِجْبَرائِيُل، " ُجَل الرُّ ْجِهت  ... «فَهِّْم هَذا الرَّ ََ َختَرْتُ  َلىَتَ  ََ  ُُ ََ لِت . ِخْفت ََ َ يَتا  اْفَهتمْ »: فَقَتا ََ د ْؤيَتا . اْبت إِنَّ الرُّ

ُِ اْلُمْنتََهَ ََ  .«لَِوْق قَا فُكَ هأَنََذا »: ََ َخطِ  أَُلرِّ َِ االْنتَِهاءَ ألَنَّ . َما يَُكوُن فِ  دِخِر السُّ ألَنََّها إِلََ أَيَّاٍ  ... فَُرْؤيَا  ... لِِميَعا

(89،22-1:82دا)" .َكثِيَرةٍ 

نستطيعالتأكادأناألجازاءالتاتلام،بالتاري بدقة اليةحدثتحي أنتفاصيلالجزءاألولمنهذهالرؤيةقد -و

.تتحققبعد،ستتحققبنفسالدقة

III  (2-8: 1دا )خلفية الرؤية الثانية لدانيال 
 ااميفاتنتصرفارس لتبابلبعدهاباإثنت شار اماا .تبدأهذهالرؤيةبتقدمالفرسنحوالغربصوببابل -أ

.أانبوة نسقوطبابلتكعتبرخيانة كظمتيوبالتال،ليخدمفتبالطحكومةبابلاكانداني.قم539

نَِة الثَّالِثَِة " َر الْ  (558 ام)فِ  السَّ َْ ُمْىِك بَْيْىَشاصَّ ََ ُتْؤيَتا بَْعتََّ الَّتِت  ظََهتَرْ  لِت  فِت  ِم انِيت  ََ َمىِِك، ظََهَرْ  لِت  أَنَتا 

أَنا فِ  شُ  .االْبتََِّاءِ  ََ َكاَن فِ  ُتْؤيَاَي  ََ ْؤيَا،  ُُ فِ  الرُّ اْلقَْصتِر الَّتِذي فِت   (مكانفتالمستقبلفتفاارس) وَشانَ فََرأَْي

أَنَا ِلْنََّ نَْهِر أَُالَيَ (فارس) َِالَيَِة ِليالَ َ  ََ ُُ فِ  الُرؤيَا  َتأَْي ََ (2–1:8دا)".، 

وكانبالشايراقا بازواالقاوةالعساكريةفاتالمنااطقالمحيطاة،والمتعلقاة،كانملابابل:المىك بيىشاصر -ب

.فارسالمستقبليةبمملكة

مانالرؤياةاألولاتنوقادوقعاتتلااالرؤياةبعاد اامي. اما 21قم،كاندانياليبلغنحو558:العا  الثالث -ج

.وقبلوليمةبيلشاصر،باإلصحاحالخامس،بإثنت شر اما .قم553فت2بإصحاح

:1:3،11حاز)ماعحزقياالثدانيالفتالروحلمديناةأخاراكمااحادينتقلفتهذهالرؤية:نُ فَ شوشَكُ  -د
.هذهالمدينة اصمةإمبراطوريةفارسبعدهابنحوثمانين اما صار (.8

VI  فارس(: 1 – 3: 1دا )الكبش ذو القرنني 
أوالافتهذهالرؤيةيقفكبشذوقرنينقبالةنهر -أ

إَِ ا " ََ  ُُ َتأَْيتت ََ ُُ َلْينَتت َّ  القَْرنَتتاِن َلالِيَتتاِن،  (مملكااةماااداوفااارس) بَِكتتْب ٍ فََرفَْعتت ََ لَتتَُ قَْرنَتتاِن  ََ اقِتتٍ  ِلْنتتََّ النَّْهتتِر  ََ
األَْلىََ طَالِع   ََ ََ اآلَخِر،  اْلَواِحَُّ أَْلىََ ِم ُُ اْلَكْبَ  يَْنطَُح  4.أَِخيًرا ََ َجنُوبًتا فَىَتْم يَقِتْ   (منتصار)َتأَْي ََ ِشتَماالً  ََ َغْربًتا 

َلظُمَ  (أمة) َحيََوان   ََ  َِ فََعَل َكَمْرَضاتِ ََ َْ يََِِّه،  الَ ُمْنقِذ  ِم ََ (1–1:3دا)".قََُّّاَمَُ 

يرائيلدانيالالكبشيمثلماادأخبرالمالكجب.الكبشفتهذهالرؤيةيرمزإلمبراطوريةماداوفارس:كب  -ب

تمثالنبوخذ،والصدروالذرا انالفضةفت(2:5)وهذايماثلالدبفترؤيادانيالاألولت(.1:21)وفارس

(2:32)نصر

.هذايخبرنابالملكتينالقديمتينماداوفارساللتانكونتاتحالف:قرنان -ج

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=8&vmin=4&vmax=4
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يهاذايتاوازاماعالادبالاذ.ناآلخارنكانأحادهماأ لاتماولك،كانالقرنان اليان:الواحَّ ألىَ مَ اآلخر -د

يمثاالفااارسألنهاااصااار أكثاارقااوةبعاادإتحااادالقاارناألطااولأواأل لاات(.2:5)إرتفااع لااتجناا واحااد

.المملكتين

،إمتاد مملكاةفاارستاريخياا .الشامالوالجناوب،فاتإتجااهالغارب(يغازو)الكابشكاانيانطح:الكب  يتنطح -ه

،(ومكدونياة،إسرائيل،أسياالصاغرا،تراقياا،سوريا،بابل)غربا :فتإتجاها رئيسيةثالثيوغز أراض

(.نحومصروإثيوبيا)،وجنوبا (أرمينيا،المناطقحولبحرقزوينونحوجبالقزوين،وسيثيا)شماال 

.أصبحتماداوفارسأ ظممملكةحتتتلااللحظةمنالتاري :لظم -و

V  اليونان(: 1–5: 1دا )واحد معز بقرن 
.قم338اليونانتهزممملكةفارس ام–رأادانيالتيسمعزيهاجمالكبش -أ

ََ اْلَمْعِز " الً إَِ ا بِتَْيٍس ِم ُُ ُمتَأَمِّ بَْينََما ُكْن ََ (اليونان)ََ لَتْم يََمتسَّ األَْت ََ  َِ َِ ُكتلِّ األَْت ْجت ََ ََ اْلَمْرتِرِع َلىَتَ  َجتاَء ِمت

لِىتَّْيِس قَْرن  ُمْعتَبَر  (إحتاللسريع) ََ َِ  (اإلسكندراألكبر)،  ََ َلْينَْي َجاَء إِلََ اْلَكْبِ  . بَْي َِ ...  (فاارس)ََ ََ إِلَْيت َتَكت ََ
 َِ تِ ِة قُوَّ (.2-1:5دا)".بِِشََّّ

جبرائيالأخباردانياالأنالمعاز.مانفاارسجاءاإلسكندراألكبرمناليونان،والتاتتقاعغرباا :تيس معز .8

،والنمرذواألرباع(2:32)فتالتمثالاليونانكانتتمثلالبطنوالفخذانالنحاس(.1:28)يمثلاليونان

.(2:2)أجنحة

المعازي بار انسار ةاإلنتصاارا بقادم.عةذلايصفاإلنتصارا العسكريةالسري:لم يمس األتَ .2

هازماإلساكندرمملكاةفاارسوالشارقاألوسااخاالل.اللتانلمتمسااألرضوبالنمرذواألجنحاةاألربعاة

.حتتالهندوصلاإلسكندرشرقا .يلميحدثمنقبلفتالتاري الحربوهوما.ثالثسنوا 

(.1:28)ملوكمملكةاليونانلأو،كانالقرنالمعتبرهواإلسكندراألكبر:عتبرقرن م .3

البع يد واإلسكندراألكبربأ ظمالعباقرة.لإلسكندرةالعظيمالعبقريةالعسكريةمثلوهذايك:بيَ لينيَ .1

.الحربيينفتالتاري 

كس اإلسكندرثالثمعاارك ظمات لات(.1:2)هاجماإلسكندراألكبرفارسبغض شديدوأكملهزيمتها -ب

(.قم338–331)ثالثسنوا فقانفتغضوإياهمسريعا الفرس،هازما 

َتأَْيتَُُ " َصَل إِلََ َجانِِب اْلَكتْبِ   (اإلسكندر)ََ ََ َضتَرَع اْلَكتْبَ   فَاْستََشتاطَ ، (فاارس)قََّْ  ََ  َِ َكَسترَ َلىَْيت َِ، فَىَتْم  ََ قَْرنَْيت

َْ لِْىكَ  ة  َلىََ اْلُوقُوِف أََماَمَُ تَُك اَسَُ (اإلسكندر)ْبِ  قُوَّ ََ ََ  َِ طََرَحَُ َلىََ األَْت ََ (.1:2دا) "... ، 

(.1:1)ومثيرا كاناإلنتصارالعظيملإلسكندرسريعا  -ج

ا اْلتَزَّ اْنَكَسرَ . ِجَّ ًا (اإلسكندر)فتََعظََّم تَْيُس الَمْعزِ " لَمَّ طَىََع ِلَوًضا َلْنَُ أَْتبََعتةُ  (مو اإلسكندر)ََ ََ اْلقَْرُن اْلَعِظيُم، 

َماِء األَْتبَعِ (قادةاإلسكندراألربعة) ُمْعتَبََرةٍ قُُرٍَن  (.1:1دا)".نَْحَو ِتيَاِح السَّ

.غزااإلسكندراألكبرأكبرمساحةمناألرضمملوكةلملاواحد:أتعظم جَّ .8
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اسالوبوقدإنكسارمان.قم323 امافت ام32درفتبابل نسنما اإلسكن:إنكسر القرن العظيم .2

.حيات تحتتأثيرالكحولالكثير،مصاحبةبحمتقاسية

عتبارينأخذمكاناإلسكندرأربعةمنقادتا :أتبعة قرَن معتبرة .3 .،وقسامواالمملكاة لاتأربعاةممالااالمك

وكانتالممالاااألرباعتحاتالقاادةاليوناانييناألرباع.2:2وهومايتوازامعالرؤوساألربعفتدانيال

:هت

 ملا لتمقدونيةواليونان:كاسانَّت.

 (.غربتركيا)منأسياالصغراوجزءكبيرملا لتبلغاريا:ليسيماكوس

 ملا لتمصر،قبرصوإسرائيل:بطىيموس

 بابل،جنوبتركيا،فارسومنطقةالشرق،،ملا لتسوريا:سىيوكوس.

كانتالمملكةالسلوقيةأكبرمنالمملكا اليونانيةالثالثاألخرامجتمعة -د

IV(81 – 9: 1دا )ضد املسيح : القرن الصغري 
(81–1:9)الذادنسإسرائيلصغيرا رأادانيالقرنا ،منالرؤيةيالجزءالثان -أ

اِحتتٍَّ ِمْنَهتتا َختتَرَ  " ََ  َْ ِمتت نُتتوِع قَتتْرن  َصتتِرير  ََ َِ َلظُتتَم ِجتتَّ ًا نَْحتتَو اْل ََ تتْر ِ ( مصتتر)،  نَْحتتَو الشَّ نَْحتتَو فَْختتِر  (بابتتل) ََ ََ
(1:9دا)".(إسرائيل)األََتاِض  

النفاوذ،وقاديكاونغيارذوشاأنكقائادأويبادأبمقادارضا يلمانالسالطةيخبرنابقائدسياسايك:قرن صرير .8

.يإقليم

هوالذكراألول2دانيال.1:9هونفسالرجلأوالقرنالصغيرفتدانيال2:1القرنالصغيرفتدانيال .2

يإليا أربعاةمارا فافإندانياليكعر دورهبوضوح،مشايرا يوبالتال.لصغيرفتالكتابالمقدسللقرنا

(.2:1،88،21،28)تلاالرؤياليصفأنشطت 

 ودورهمعالملوكالعشريؤكدطبيعت المخيفةوالقاسية2دانيال.

 وكااذلاملكاا (.81–1:9)والهيكالفااتأورشاليم،يكاادأنشاطت المختصااةبالشاع اليهااوديؤ1دانياال

(.25–1:23)القاست لتاألمم

بعا مانهمالينطباق.فقافتأنتيوخاوستمتحقيقهاجزئيا 1النبوا المختصةبالقرنالصغيرفتدانيال .3

األولبالمملكاةالسالوقية،المملكاةالعظماتفاتتلاايالسياساأنتيوخاوسمكاانكاانفمثال . لتأنتيوخوس

قرناا "و ليا فهاولاميكانقاا.أوبكلما أخراهاولاميملااقاا لاتمملكاةصاغيرة.المنطقةمنالعالم

.لم،ولكنهالمتكنقدأصبحتمملكة ظيمةبعدابزغتروماكالقوةالعظمتالتاليةبالع".صغيرا 

يعبر نقا دةمعتبرا كونهاقرنا .لمملكةاإلسكندراألكبر"القرونالمعتبرة"المملكةالسلوقيةكانتإحدا .1

قبالأنيصابح ظيماا ،قاا" ددصغيرمنالنااس" لتنملكا هولميك. ريضةمنالقوة،ليسصغيرة

(.88:32)الحقا 
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.وضحأنأنتيوخوسإبيفانسماهوإالظللضدالمسيحيك88دانيال .5

جااء.إلساكندراألكبارنشاأ بماو اسيخرجضدالمسيحمانأحاداالممالاااألرباعالتات:مَ َاحَّ منها .2

.سلوكيوسانسمننسلالملاأنتيوخوسإبيف

بكالمانالمملكاةالتاتإرتبطاتتاريخاا الجغرافياةأوالشاعوبالحادودمانقديخارجضادالمسايحجغرافياا  .2

منكلمانالمناطقالتتكانتجزءا (.فتاألغل يالجزءالشرق)والمملكةالرومانية(اإلغريق)السلوقية

.تتتشتمل لتسورياالحديثة،بابال،أجازاءمانتركيااواألردنوال( لتمدا صورمختلفة)المملكتين

.إسالمية،الناسوالحكوما لتلاالمناطقفتيومناهذا

،(العاراقوإياران)،ونحوالشارق(مصر)نحوالجنوبسيتعظمفتالقوةوالتأثرالقرنالصغير:لظم جَّاً  .1

سيصحالقرنالصغيرقرنا .هاألممفتنهايةالزمانمبهذسيكونل تأثير ظي(.إسرائيل)ونحوفخراألمم

.إسرائيل"األرضالبهية"سيدخلضدالمسيح. ظيما 

يَتتَُّْخُل " َِ اْلبَِهيَّتتةِ  إِلَتتَ(ضاادالمساايح)ََ يَْنُصتتُب فُْستتطَاطََُ  ... فَيُْعثَتتُر َكثِيتتُرَنَ  األَْت ََ  (مركاازهالرئيساات)ََ بَتتْي

َجبَِل بََهاِء اْلبُُحوِت  يَْبىُُغ نهايتَاْلقَُّْسِ ََ ََ (88:18،15دا)"...، 

هذاأحدأصع األ دادفاتسافر(.1:81)بع منجنودهحالقرنالصغيرسيؤثر لتجندالسماءوسيطر -ب

.دانيال

تََعظَّمَ " ا ِ َحتََّ إِلََ (القرنالصغير) ََ ََ َما طََرحَ ، ُجْنَِّ السَّ ََ  َِ وِ  إِلََ األَْت ُِ النُّ ََ ْنَِّ  ُِ ََ اْل اَسُهمْ بَْعًضا ِم ََ دا) ".ََ

1:81)

كيافيطارحضادالمسايح.وكأن يتكلم انجايشساماوايبدوجندالسماء".جيش"الجنديدل لت:الِنَّ .8

إليهاااشااارإساارائيليك،أمأنهاااجيااورإساارائيلأمجيااورالقديسااين؟شاايطانيا ؟هاالهااذاجناادا سااماويا جيشااا 

.تماما اكمتأكديبدوهناكأراءمختلفةبهذاالصددوالأحد(.83:18خر)بجيورالرب

الابع يعازوذلااإلاتأنشاطةضادالمسايحالتاتتكحادث.إلتجندالساماء"سيتعظم"القرنالصغير:تعظم .2

(الشاياطين)لسااقطينالمالئكاةا–والتتتؤثر لتجنادالساماء"يلةمنالتفا ال فتالواقعالروحسلس"

تثياار(اإلستشااهاد)األحااداث لااتاألرض(.82:29رؤ)التااتتطاارحإلااتاألرضفااتالحااربالروحيااة

(.2:9رؤ)الصلوا فتالسماوا 

تَماءِ " ُْ َحتْرع  فِتت  السَّ َحتََََّ ََ : ََ َمالَئَِكتُتَُ َحتتاَتبُوا التِّنِّتي ََ َُ اْلَعِظتيُم، اْلَحيَّتتةُ  ...(إبلاايس)ِميَخائِيتتُل  فَطُتِرَح التِّنِّتتي

الشَّْيطَانَ  ََ َِ ...  اْلقََِّيَمةُ اْلَمَُّْلوُّ إِْبىِيَس  ُْ ، طُِرَح إِلََ األَْت طُِرَح (.9–82:2رؤ) ".َمَعَُ َمالَئَِكتَُُ  ََ

َ  َلِظيم  أَْحَمرُ  ..." رُّ َُْىَث  ...(إبليس)ُهَوَ ا تِنِّي ُِ َ نَبَُُ يَ تو ِ ََ ُِ تَماِء  نُ َِ السَّ :82رؤ) "... فَطََرَحَهتا إِلَتَ األَْت
3–1.)

الَِة اْلَعتالَِم، َلىَت" َُ ، َمتَع  َِ تالَِطي َؤَستاِء، َمتَع السَّ لَْحتٍم، بَتْل َمتَع الرُّ ََ   ٍ ََ ُْ َمتَع  َ ظُْىَمتِة َهتَذا فَإِنَّ ُمَصتاَتَلتَنَا لَْيَست

َِيَّا ِ  َِحيَِّة فَِ  السَما َِ الشَّرِّ الرُّ (.2:82أ ) ".الََّّْهِر، َمَع أَْجنَا

الابع ياراهاذايشايرإلات".الجند"القرنالصغيرسيطرحبعضامن:األتَمَ الِنَّ إلَ  طرح بعضاً  .3

أنأنشطةضدالمسيحستكونمرتبطةبمالئكةسااقطين،ألنالجناد،أوجايشالمالئكاةاإللهاتاليمكانأن

.يكطرحواإلتاألرض
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دا)سيضي ونكاألنوارمناءاألك.يكونهنايقصدإَضطهادالمؤمنينقد:مَ النِو  إلَ األتَ يطرح بعضاً  .1

منااءساايكونفاتكثاارةنجااوماإلساارائيلييناألكأن اددتنبااأالاابع قاد(.82:8،رؤ83:13،مات82:3

(.81–85:5،22:82،32:9تا)السماء

اْلفَاِهُموَن يَِضيئُونَ " ىََِّ َكِضيَاِء  ََ َِ ََ إِلََ اْلبِرِّ  اْل َا َكثِيِري َُّ ََ َت الَِّذي ُهوت َكاْلَكَواِكبِ ََ (82:3دا) ".إِلََ أَبََِّ الَُّّ

وِ  السََّماءِ " ُِ أَُكثُِّر نَْسىََك تَْكثِيراً َكنُ ََ (.22:82تا) ".أُبَاِتُكَك ُمبَاَتَكةً 

.منالمؤمنينسيداسونمنخاللاإلضطهادوكأن يريدأنيقولهناأنبعضا يبدو:ََاسهم َطرح بعضاً  .5

.،المؤمنون،إلتاألرضويدوسالنجومغيرسيطرحالقرنالص

اِحَّاً يَتََكىَّمُ " ََ ُُ قََُُّّساً  اِحَّ  لِفاُلٍَن اْلُمتََكىِّمِ . فََسِمْع ََ ََ قََُُّّس   َْ ِجَهِة اْلُمْحَرقَِة الََّّائَِمتِة : ]فَقَا ْؤيَا ِم إِلََ َمتََ الرُّ

َِ اْلقَُِّْس  َمْعِصيَِة اْلَخَراِع لِبَْذ ْنَِّ ََ ُِ اْل ََ َِ (1:83دا)"؟َمَََُّسْي

هاالهااؤالءالنجااوميشااملونجاايشإساارائيل(.1:81،83،21)ضاادالمساايحسيضااطهد،أوياادوس،شااع   -ج

الذايقتلفتالحربكجزءمنالجندالمدوس؟

خااللييهاودشاخا811111ماايزياد لاتقاتال –قم821–821هداإلسرائيليينمنطأنتيوخوسإض -د

.تلاالِحقبة

(82–1:88)القدسويهدمالقرنالصغيريبطلالذبيحةاليومية -ه

َحتََّ إِلََ َتئِيِس " ْنتَََّ ُِ ُِ  تََعظَّتمَ  (يساو ) اْل َِ أُْبِطىَت بِت َِ  اْلُمْحَرقَتةُ الََّّائَِمتةُ ََ َُ َمْقَِِّست ُهتََِّ  َمْستَك ُجِعتلَ 82. ََ ضاد) ََ

فََعَل الََّّائَِمِة بِا اْلُمْحَرقَةِ َ َلىَ  ُجْنَّ   (المسيح ََ  َِ حَ ْلَمْعِصيَِة فَطََرَح اْلَحقَّ َلىََ األَْت َِ نَ (.82–1:88دا)".ََ

ضدالمسيحسيرفعنفس فتمستوارئيسالجند،أوبمعنتآخرلمستوايسو ،أميراألمراء:يرفع نفسَ .8

مسيحورفع ذات إلتبولسيشيرإلتنبوةدانيال نضدال.األمير لتالجند،يسو هوالقائد(.1:25)

(2:1تس2)فتإد ائ بأن  (88:32)وفوق (1:88)مستواإرتفا  

اْلُمْرتَفُِع " ََ   َُِ َْ َمْعبُتوَاً،  (ضدالمسيح)اْلُمقَا ٍَ َلىَتَ ُكتلِّ َمتا يُتََّْلَ إِلَهتاً أَ ىِتُس فِت  َهْيَكتِل إِ َكإِلَت ِْ  َحتَّتَ إِنَّتَُ يَ

ُ إِلََ  ُمْظِهراً  (2:1تس2) ".نَْفَسَُ أَنََّ

 ليسهناكأاأدلةأنأنتيوخوسإبيفانسإد تأنيكونإلها.

 822لزيوسفتالمذبحوقدمذبيحةخنزيرا لتالمذبحفتديسمبرحينبنتمذبحا شائنا إرتك  مال

.قم

يوهذايشيرإلاتأنإسارائيلساتبن.(1:88)الدائمةالمكحرقةضدالمسيحسيقاوموينهت:الَّائمة حرقةالمُ  .2

هاوأحادالجوانا الرئيسايةالدائماةللمحرقاةإنهااءضادالمسايح. ليا الدائماةذباائحالمحرقاةالمذبحوتقدم

.لنبوا دانيالالخاصةبآخراأليام

االبع يرونبينم.شيرإلتهيكلأورشليموكون مطروحا المطروحيكالقدسأناألغلبيةيفسرون:القَّس .3

.(9–82:2رؤ)نطرحنتيجةللحربفتالسماويا المشارإليهافتأنهاإشارةلمذبحإبليسإذي
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جاايش ظاايمسااو يكاادفعلضااد(.2-21:8إر)فااتإساارائيلواألماامالمعصاايةشاايرإلااتهااذايك:المعصتتية .1

.المسيحليقاومويوقفالذبيحةاليومية

.يش ظيمجسيكونلضدالمسيح:جي  لظيم سيَُّفع لىقرن الصرير .5

يالفكارالكتاابقااومإبلايسبشادةيكحالياا .فاتاألمامبشادةيقاومضادالمسايحالحاقاإللهاسايك:سيطرح الحتق .2

بكااكلماة.والحقفتذات الزواجوالجنس،الخالص،بخصوصقداسةالحياة :2ماز) سترف األمامرك
.لحقفتالوقتالحرجل الطريقهوالوقويعدسيكوندورمك(.2-3

،1:81)،الجناود(1:82)الحق(ضدالمسيح)ستكطرحأوتداسأربعةأشياءمنالقرنالصغير:سيُطرح .2
(.1:88،83)سوالقد(1:81)،النجوم(83

سايبدوا.ستزيدقوت وثروت إذتغزواجيوش األمام.سينجحضدالمسيحبصورةمؤقتةفتفعلالشر:نِح .1

.سيقودنجاح الكثيرينأنيضعواثقتهمب ويتبعوه.وكأن يباركمايفعل 

" َِ تِتت َْ لَتتْيَس بِقُوَّ لَِكت ََ تُتتَُ  تَْعظُتُم قُوَّ ََ . ََ يِستتي َشتتْعَب اْلقَِِّّ ََ يُبِيتتَُّ اْلُعظََمتاَء  ََ يَْفَعتتُل  ََ ُح  َِ يَتْن ََ بتتاً  َِ :1دا) ".يُْهىِتُك َل
21.)

(81-1:83)يوما2311لمدةب شغبا ويكحدث لتالهيكلسيتعداالقرنالصغير -و

ُُ قََُُّّستاً " اِحتَّاً يَتتََكىَّمُ (ماالك)فََسِمْع ََ قُتََُّّس  . ََ اِحتَّ  لِفُتالٍَن اْلُمتتََكىِّمِ  (ماالك) فَقَتا ْؤيَتاإِ  :ََ َْ ِجَهتِة  لَتَ َمتَتَ الرُّ ِمت

؟ َِ ْنتَِّ َمَََُّستْي ُِ اْل ََ َِ اْلقُتَِّْس  َمْعِصيَِة اْلَخَراِع لِبَتْذ ََ ََ لِت 81 اْلُمْحَرقَِة الََّّائَِمِة  ََتالَ ِ : فَقَتا ََ  َِ َصتبَاٍح  ِمئَتةِ  إِلَتَ أَْلفَتْي

أُ اْلقَُّْسُ  َمَساٍء فَيَتَبَرَّ  (81-1:83دا) ".(الهيكل) ََ

ينالاذايساتمرفيا القارنالصاغيرفاسمعدانيالأحادالمالئكاةيساألاآلخار انالازم:مناقشا  مالئكية .8

.يوماحتتيتبرأالقدس2311قأجاب المالكأن يستغر(.الهيكل)القدسالمقاومةوالمعصيةضد

مقاومةالذبائح،معصيةالخراب،ودوسالقدس؟–كممنالوقتتستمرأحداثالرؤية:إلَ متَ .2

أكثااركثياارا دانيااالإسااتقبلفهمااا .هااذاهااوأولذكااربالكتااابالمقاادسلمعصاايةالخااراب:معصتتية الختتراع .3

وهاتتشاملإد ااءضادالمسايح".المعصاية"والتتيد وهاهناببسااطة،بخصوصتلاالمعصيةالشنيعة

.بأن  وإجباراألمم لت بادت ،تحتتهديد قوبةالمو 

 دانياالإساتخدمإحاداصاورتلااالعباارة.شارإليهاثمانيةمرا فتالكتاابالمقادسمعصيةالخرابيك

:83،مار21:85مات)يسو إستخدمهامارتين(.1:83،9:22،88:38،82:88)أربعةمرا 
(.81–83:82رؤ)ويوحنا(1–2:3تس2)إستخدمهابولس(.81

 رؤ1–2:3تاس2)ضاعضادالمسايحصاورت فاتالهيكاليؤكدهالعهدالجديدحيا ييالحدثاألصل،

،1:83،9:22،88:38)ايوضااح دانيااالهااوإبطااالالااذبائحالااذيالشاائاألساساا(.81–83:82
82:88.)

(معصاية)رجاسياوممان8291القادسلانيتبارأإالبعاد لمدانياالمانرؤيتا الرابعاةأن:يتبرأ القَّس .1

الخاارابوإزالااةرجااس(1:81)القاادسساايتبرأ–شااي انساايحدثانفااتنفااسالوقاات(.82:88)الخااراب
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ينبغتلهاذينالحادثينأنيقعاا.فتالواقعاليمكنأنيتبرأالقدسإالبعدإزالةمعصيةالخراب(.82:88)

(.82:88)يومبعدإقامةرجسالمكخرب8291سيحدثا.معا 

" ُِ ْق ََ  َْ ِم إِقَاَمةِ اْلُمْحَرقَِة الََّّائَِمِة  إَِزالَةِ ََ تِْسعُ  ََ ََ ِمئَتَاِن  ََ ِع أَْل    (82:88دا)" .وَن يَْوماً ِتْجِس اْلُمَخرَّ

ََ لِ " َاَلَِ  ِمئَِة : (مالك)فَقَا ََ  َِ َمَساٍء إِلََ أَْلفَْي ََ أُ َصبَاٍح  (.1:81دا)".اْلقَُّْسُ  فَيَتَبَرَّ

:23مات)جاو يساو إلاتأورشاليموإساتقبال كالمسايامانقاادةاليهاودفاتياومرسيقعهذانالحدثانمعا  .5
نتصارإلات(.1:81)رجسالخرابكجزءمنتطهيرالهيكلسيدخلأورشليمويزيل(.39 بعاددخولا المك

(.83–28:1مت)كمافعلفتمجي  األول–سيطهرأويبرئالهيكل.أورشليم

منمقاوماةوتادنيس(ستةأ وام،أربعةشهورو شرونيوما )يوم2311هناكفترةستكون:يو  2311 .2

:1:81،82)القادسوالاذاسايكونالمؤشارباإبراء.إزالاةرجساةالخارابقبليوما2311أستبد.للقدس
88.)

.اورشليمخرابوإبراءبلنهايةرجساليوماق2311سيحدثأهميةفهمأنشي ال  القةبتدنيسالهيكل .2

التاتساتكونأولوإالأن ستكونل  القةبمقاومةالمكحرقةالدائماة–هذااألمرليسلديناتأكيد نماهية .1

هويت الحقيقيةيأن يخف،إلقامةالسالمفتالشرقاألوسا(9:22) نالرجلالذاأقامالمعاهدة،الدالئل

.خاد ماهريكرهإسرائيلومكهوليسرجلسالم،بلشخصا .كرجلشرير

.اورشاليمإباراءقبلمايو2311هتخيانةإسرائيلالتتستبدأ،بكلما آخرا،أولت الما ضدالمسيح .9

.القدسإبراءحتتسيتصا دإلضطهاد،مستمرا ،وماسيبدأكنو منالمقاومةللذبائح

هاذاسايحدث.القادسسايبرأ(أربعاةشاهورو شارونيوماا ،ساتسانوا )ياوم2311بعد:يوم2311فهمالـ -ز

(.82:88)بعدإقامةرجسةالخراب(شهرا13)يوما8291

:يوم2311طرقللنظرإلتالـهناكثالثة -ح

.ستةأ واموأربعةشهروو شرونيوما ،يوم2311يستمراإلنتهاك:يو  2311 نظرة الـ .8

2311مسااء،فيكاونالمجماو 8851صاباحو8851البع يراهذايشيرإلات:يوما 8851 نظرة الـ .2

.فيكونالمجمو ثالثةسنوا ،شهرينو شرةأيام–صباحومساء

إالأنجميعاألرقااماألخاراالماذكورة.رمزيا إالرقما هتما2311البع يراأنالـ:النظرة الرمزية .3

.لتطبيقهذاالرقمرمزيا هناكسببا ،فليسفتدانيالقدنكفذ حرفيا 

جبرائيلأقر.توضيحهذهالرؤيةلشعب ألنالربيعملمداأهمية.المالكأ طترقماأليامبصورةدقيقة .1

(.1:22)بأنهذهالرؤية نتعددالمساءوالصباحأنهاتشيرإلتأيامكثيرةفتالمستبقبل

إبيفانيسيوما لتأنتيوخوس2311تطبيقالـ -ط

ال.يوماالتنطباقماعتااري أنتيوخاوس2311لنااستركيا الاـاهناكتفسايرا كثيارةوالتاتيحااولفيهاا .8

قنعو لي فهت،ينطبقأامنهمبدقة .ةغيرمك
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2311بالعادللاوراء.قمتحاتحكاميهاوذاالمكاابت821ديسامبر اام81أ اداليهودتقديسالهيكالفات .2

الابع يقاولأنا .معمقتلالكاهناونياسالثال والذايتوازاتاريخيا .قم821سبتمبرنعودإلت،يوما

الابع يقاولأنأنتيوخاوسإضاطهد.قم828قم،بينمايصراألغلبياةإنا كاان اام821قكتلفت ام

فإنا لامتحادث،دقيقاا 828 اامكاانللبع حي أن لونتشي ا هذاقديع.قم825–821إسرائيلمن

.كاملة1:81لميكملتحقيقنبوا دانيالو لي فإنأنتيوخوس.فيهاأيةأحداثذا داللة

يوم لتضدالمسيح2311تطبيق -ي

يلالذبيحاةوإقاماةمعصايةالخارابفامانإبطاا(شهرا13)يوما 8291تمامبعد(1:81)سيتبرأالقدس .8

ياوم،8291مننهايةالاـرجو ا يوما 2311إذاقمنابإحصاء(.82:88)ةمنتصفالسبعسنوا األخير

.نستطيعأننحدداليومالذاتبدافي المقاومةللقدس

" ُِ ْق ََ  َْ ِم إِقَاَمةِ اْلُمْحَرقَِة الََّّائَِمِة  إَِزالَةِ ََ تِْسُعوَن يَْوماً  ََ ََ ِمئَتَاِن  ََ ِع أَْل    (82:88دا). ِتْجِس اْلُمَخرَّ

إلاتي،ناأت82:88شارإليهاافاتدانياالالمك"الشهوراإلضافية"بإضافة.فتسبعةسنوا شهرا 11هناك .2

ساابعةساانوا قباال ااودة)فااتبدايااةأسااابيعدانيااالالساابعون(9:22)ماانتأكياادالعهاادشااهرا 15مجمااو 

.هور،نصلإلتحوالتتسعةششهرا 15من(أسبو ا 22حوالت)يوم2311بطرح(.يسو 

واحداث بطريقةأوتدنيسللقدسشغ يكعتبرنحوتسعةشهورفتالسنوا السبعاألخيرة،سيقعحدثا إذن، .3

سيعلمالمؤمناونبوقاو شاي ا (.شهرا،أوسنتينوتسعةشهور،بعدها33)مبدئيةقبلإقامةرجسالخراب

.نب غيرالمؤمنينلنذلاقبلوقو  ،سيك ندمايكع.تسعةشهوربعدبدايةالسنونالسبعالنبويةسلبيا 

زيافبساالممكيوالذاسايأت،سابعسانوا معاهادةلمادةقايميكعداالطرياقأنيعلناوا انرجاال ستكونرسالةمك -ك

وبناء لتهذاالعهدسيكسمحلقادةاليهودأنيقدمواذبائححيوانيةوبدايةبناءالهيكل لتجبال.للشرقاألوسا

.انقبةالصخرةاإلسالميةفتذا مكالقدس

أنتلااألحداثالمحددةستقع،وحين اذكيف لمواحينتقعهذهاألحداث،سيسألغيرالمؤمنينالمؤمنون .8

.يقودوهمإلتالنصوصالنبوية

رام،سنخبرهمأن بعدتسعةشهور،سيقومالرجليك ندماتكوناألمورالتزال لتما،بعدبدايةالمعاهدة .2

لمقاوماةأوتادنيسبمفاجاأةاليهاودباأنيصانعأمارا ،الذاأقامهذهالمعاهادةوأتاتبالساالمللشارقاألوساا

.وسيكونهذاأولالدالئلنحومزيدمنالخيانةالقادمة.الهيكلبطريقةما

 ااجساي اللهيكال،سايكونهاذامصادرإنزمكبصانعأمارا –كرجلسالميالمتخف–حينمايقومضدالمسيح .3

ي،حاينينبغا امانوتسعةشهورقبلبدايةرجسالخرابإسرائيليوهذاسيعط.تيقظين ظيملهؤالءالمك

للرحماة،أاإتساا سيكتشافواأنا لايسلديا "قنا ا "حينماينز ضدالمسايح.أنيهربواللنجاةبأرواحهم

.هوتجسيدالشرإذ.حتتنحوأكثرمواطنيةوالءا 

.الخرابةرارجسلي-متيقظا طال قطيع بأنيكون،ائيلرا تإسر،يسو  -ل

َُ النَّبِت ُّ قَائَِمتةً فِت  اْلَمَكتاِن اْلُمقَتََِّّس « ِتْجَسةَ اْلَختَراعِ » فََمتََ نَظَْرتُمْ »" انِيت  ََ ََ َلْنَهتا   -لِتيَْفَهِم اْلقَتاِتُ   -الَّتِت  قَتا

ََ فِ  فَِحينَئٍِذ  بَ لِيَْهُرِع الَِّذي ِِ يَِّة إِلََ اْل َِ َِ اْليَُهو َِ َشتْيئاً ٱََ ا َْ بَْيتِت َْ لِيَأُْختَذ ِمت ألَنَّتَُ يَُكتوُن  ...لَِّذي َلىََ السَّْطِح فاَلَ يَْنتِز

َْ يَُكونَ  ِضيق  َلِظيم  ِحينَئٍِذ  لَ ََ َْ ِمْثىَُُ ُمْنُذ اْبتََِّاِء اْلَعالَِم إِلََ اآلَن  (.28–21:85دا)".لَْم يَُك


