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(8-1: 7 دا) مملكة األربعة حيوانات: 1حماضرة

I 8-1:7اخلطوط العريضة لدانيال 
(11-1:7دا ) أربعة حيوانات يرمزون ألربعة ممالك أو إمبراطوريات: دانياللرؤيا أول  -أ

(3-1:7)ُمقدمة .1

(6-7:1)أولثالثةحيوانات .2

 (1:7)العراق–قم935-606مملكةبابل:الحيواناألول

 (7:9)إيران–قم331-935مملكةفارس:الحيوانالثاني

 (6:7)ليونانا-قم116-331اإلمبراطوريةاليونانية:الحيوانالثالث

(8-7:7)مملكةضدالمسيحالتيظهرتمنقبلفيصورةاإلمبراطوريةالرومانية:الحيوانالرابع .3

 م1193-قم116لإلمبراطوريةالرومانيةرقيوالغربيشالقسمال

 ملوك10امبراطوريةضدالمسيحوالتيتتكونمنكونفدرالية

II 7مقدمة لدانيال

هيي االرؤييياتُسييلءالىييوب ليي أربييع.12-7ألولرؤييياضييمنأربعييةرؤافييينانيييال7شيييرنانييياليُ -أ

العالم،تأسيسملكوتي  لي إمبراطورياتسوفيستخدمهاهللالقصدافيخالصإسرائيلوتجهيزهالقيانة

يقيييناإلنتصييارواييدةالمعركييةالتيييتوضييحأيىييا هيي االرؤيييا.األرضكميياهييوفيييالسييماوياتأيىييا 

سيخوضهاكلمنإسرائيلوالكنيسةفياألياماألخيرة،بينمايتصيدوامعيا للشيرالغييرمسيبوقالفياهرفيي

.ضدالمسيحوإمبراطوريت 

لهي االمماليممينخياللحليمنبوخي نالمراهقةأ ط الربلدانيالنورنبويابسنيقم،أثن603في ام -ب

(2نانيال)نصر

III- (2دانيال )والتمثال العظيم ( 7دانيال )األربع حيوانات
7و2 لينيااننقيارنبييننانييال.2ويوضحماقدأ طيفيحليمنبوخي نصيرفيينانييال7يؤكدنانيال -أ

رأانبوخ نصرهؤالباألربعممالماألقويابممثلين.إذانهميروااألمرمنزاويةمختلفةلنقتنيفهمأكثر

الييرأسميينذهييد،الصييدروذر ييااميينفىيية،الييبطن(.19-31:2)بمعيياننثمينييةفييياييكلتمثييالمجيييد

.لي هدفىيةوالمجيدةكا–رأانبوخ نصره االممالممنمنفوراإلنسان.ألخ...والفخدينمنالنحاس

.أمانانيالفقدرآهممنمنفورإلهيكوحوشتلتهمكلمافيطريقها

331-935)الصدروذرا يالفىةتمثلمياناوفيارس(.قم935-606)رأسال هدتمثلمملكةبابل -ب

سييياقااوالقيييدمينواألصيييابعمييينحدييييدوخيييزفيمثليييواإمبراطورييييةالىيييدالمسييييحوإظهارهيييافيييي.(قم

(م1193-مق116)مانيةاإلمراطوريةالرو

ْنتَ  اْلَملِك   أَيَُّها أَْنتَ " ا   اْلبَِهي ُّ  اْلَعِظييم   التِّْمثَال   َهَذا. َعِظيم   بِتِْمثَال   َوإَِذا تَْنظ ر   ك  . َهائِي    َوَمْنظَير     ق بَالَتَيكَ  َوقَي َ  ِجيدا

ة   ِمنْ  َوِذَراَعا    َصْدر    . َجيِّد   َذَهب   ِمنْ  التِّْمثَالِ  َهَذا َرْأس    قََدَما   . َحِديد   ِمنْ  َساقَا   . ن َحاس   ِمنْ  َوفَْخَذا    بَْطن ه  . فِضَّ
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ه َما ْنتَ . َخَزف   ِمنْ  َواْلبَْعض   َحِديد   ِمنْ  بَْعض   قََدَمْييهِ  َعلَيى التِّْمثَيالَ  فََضيَر َ  يََدْينِ  بَِغْيرِ  َحَجر   ق ِطعَ  أَنْ  إِلَى تَْنظ ر   ك 

ة   َوالنَُّحاس   َواْلَخَزف   اْلَحِديد   ِحينَئِذ   فَاْنَسَحقَ . فََسَحقَه َما َوَخَزف   َحِديد   ِمنْ  اللَّتَْينِ   َوَصاَرتْ  َمعا   َوالذََّهب   َواْلفِضَّ

ْي ِ  فِ  اْلبَْيَدرِ  َكع َصافَةِ  يح   فََحَملَْتَها الصَّ ا. َمَكان   الَهَ  ي وَجدْ  فَلَمْ  الرِّ  َجيبَ    فََصيارَ  التِّْمثَيالَ  َضيَر َ  الَّيِذ  اْلَحَجر   أَمَّ

لََّها األَْرضَ  َوَمَلَ  َكبِيرا   (39-31:2نا)".ك 

فييي(م1193-قم330)الشييرقي(/م176-قم116)ديمثلييوناإلنقسييامالغربييييييالسيياقينميينحد -ج

،فيننهميمثليون7القدمينوالعشيرأصيابعيوازييانالعشيرقيرونفييرؤييانانييال.اإلمبراطوريةالرومانية

،3:12،1:13،رؤ12،7:7،20،21-11:2)المسييييحكونفدررالييييةالعشيييرمليييوكتحييي حكيييمالىيييد

3:17،7،12،16)

َها َواألََصابِعَ  اْلقََدَمْينِ  َرأَْيتَ  َوبَِما" يون   فَاْلَمْملََكة   َحِديد   ِمنْ  َواْلبَْعض   َخَزف   ِمنْ  بَْعض  ْنقَِسيَمة   تَك  يون   م   فِيَهيا َويَك 

ة   ْختَلِطا   اْلَحِديدَ  َرأَْيتَ  إِنَّكَ  َحْيث   ِمنْ  اْلَحِديدِ  ق وَّ يَها اْلقَيَدَمْينِ  َوأََصيابِع  . الطِّيينِ  بَِخَزفِ  م   َواْليبَْعض   َحِدييد   ِمينْ  بَْعض 

(12-11:2نا)".قَِصما   َواْلبَْعض   قَِوياا   يَك ون   اْلَمْملََكةِ  فَبَْعض   َخَزف   ِمنْ 

كونأنالحجيرمقطيوع(.19-33:2،11)الحجرال ييىربالتمثاليتحدث نيسوعوملكوت األبدي -ن

.سيقىيه االحجر ل كلالممالمويثب لألبد.يدينيعنيأن أمرإلهيالب

الَءِ  أَيَّامِ  َوفِ " ل وكِ  َهؤ  َماَواتِ  إِلَه   ي قِيم   اْلم  َهيا أَبَيدا   تَْنقَيِرضَ  لَنْ  َمْملََكة   السَّ  َوتَْسيَحق   آَخيرَ  لَِشيْعب   ي ْتيَرك   الَ  َوَملِك 

 اْلَحِدييدَ  فََسيَحقَ  بِيَيَدْينِ  الَ  َجبَي    ِمينْ  َحَجر   ق ِطعَ  قَدْ  أَنَّه   َرأَْيتَ  ألَنَّكَ . األَبَدِ  إِلَى تَْثب ت   َوِه َ  اْلَمَمالِكِ  َهِذ ِ  ك  َّ  َوت ْفنِ 

يةَ  َواْلَخَزفَ  َوالنَُّحاسَ  فَ  قَيدْ  اْلَعِظييم   ّللاَّ  . َواليذََّهبَ  َواْلفِضَّ ْليم  . َهيَذا بَْعيدَ  َسييَْْتِ  َميا اْلَملِيكَ  َعيرَّ  َوتَْعبِيير     َحيق   اْلح 

(19-11:2نا)".يَقِين  

IV- (8-1:7 دا) دانيال عن األربع حيواناترؤية
طرابفياألممضتهجم ل البحرالمتوسءمؤنيةإلرأانانيالأربعةرياح -أ

نَةِ  فِ " رَ  األ ولَى السَّ ْلما   َدانِيآل   َرأَى بَابِ َ  َملِكِ  لِبَْيْلَشاصَّ َؤى ح  ْلمَ  َكتَبَ  ِحينَئِذ  . فَِراِشهِ  َعلَى َرْأِسهِ  َور   َوأَْخبَرَ  اْلح 

ْنت  : ]َدانِيآل   قَالَ . اْلَك َمِ  بَِرْأسِ  ْؤيَيا َ  فِ  أََرى ك  يَماءِ  ِريَيا ِ  بِيَْْربَعِ  َوإَِذا لَيْي    ر  . اْلَكبِييرِ  اْلبَْحيرِ  َعلَيى َهَجَميتْ  السَّ

َخالِ    َهَذا َعِظيَمة   َحيََوانَات   أَْربََعة   اْلبَْحرِ  ِمنَ  َوَصِعدَ  (3-1:7نا) ".َذاكَ  م 

ايعد اميا قبيلإطيالق11وكيانهي ا.قم993ُملمبلشاصير لي بابيلبيدأ يام :ف  السنة األولى .1

اننانييالكي.،ول افقدأ ط ه االرؤيارجابإلسيرائيلوسيء نيائهمفييأسيربابيلإسرائيلمنبابل

.سبعون اما حينرأاه االرؤيايبلغمنالعمرتقريبا 

.ثمكتدالحلمذاكرا فقءأهمالحقائق.رأارؤافيرأس وهو ل فراا ليال :رأى دانيال حلما   .2

،1:1،1:5،ييي 7-6:31 يدن)المتوسيءبيالبحرالكبيييررالبحييتصيياالكلميةالُمقدسية:الكبيير رالبحي .3

كماأناإلمبراطورييات(.26:92اش)يُمثلالبحرمملكةاإلنسانالممتلئةبالفوض .(12:19،1:23

أميمفييالشيرقاألوسيءوأوربياوايمال–الُمشارلهافيه االرؤياتىمأمممحيطةبالبحرالمتوسيء

.أفريقيا

ْضطَِر ِ  فََكاْلبَْحرِ  األَْشَرار   أَمَّا" (20:97شا)".َوِطينا   َحْمَْة   ِميَاه ه   َوتَْقِذف   يَْهَدأَ  أَنْ  يَْستَِطيع   الَ  ألَنَّه   اْلم 

تهيجاألممفييالشيرقاألوسيء،روحيةمالئكيةوايطانيةترمزه االرياحلقوات:ريا  السماء اربع .1

.يمثله اتدبيراتهللافيالتاريخلتعيينأممللقياموالسقوط.ألخ...أورباوامالأفريقيا،
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قديميةفييمثلي كيلمينهمإمبراطوريية–رأانانيالاربعحيواناتمتوحشية: أربعة حيوانات عظيمة .9

.إضطرابفيالمنطقة سءقدقام بنضطهانإسرائيلوسببمنطقةالبحرالمتو

،7:1ار)األسييد.(1:7)قم935-609إليي مملكييةبابييل،يُشييير"أسييدوليي جنيياحيالنسيير":وانأول حييي -ب

إسييتخدموافيييالكلميية(8:1،حييد3:17،حييز15:1،مييرا22:15ار)والنسيير(15:15،17:90،11

.لوصابابلالُمقدسة

ل  " ْنت  . نَْسر   َجنَاَحا َولَه   َكاألََسدِ  األَوَّ  ِرْجلَيْينِ  َعلَيى َوأ وقِي َ  األَْرضِ  َعنِ  َواْنتََصبَ  َجنَاَحا    اْنتَتَ َ  َحتَّى أَْنظ ر   َوك 

(1:7نا)".إِْنَسان   قَْلبَ  َوأ ْعِط َ  َكإِْنَسان  

يتحدث نالقوةوالعفمةوالشجا ة:كاألسد .1

يتحدث نسر ة سكرية:له جنا  النسر .2

إذالل يعني:إنتت  جناحا  .3

يعنيأن روض:وأعط  قلب إنسان .1

يعنيأن وقاكننسانوليسكأسد،يعنيأن اليستطيعالُمهاجمةأواإللتحام:إنتصب على األرض .9

قدمينإذأن يقا ل 

قلدإنسان،إلنتتفافاألجنحةواإلنتصاب ل األرضليقا ل قدمينكننسانوإ طاؤااإلاارة .6

1ُمبينفيإختبارنبوخ نصرفينانيال

قم331-935أضلعيُشيرللمملكةالفارسية1نبفيفم :الحيوان الثان  -ج

 ق مْ : لَه   فَقَال وا أَْسنَانِهِ  بَْينَ  أَْضل ع   ثَ َث   فَِمهِ  َوفِ  َواِحد   َجْنب   َعلَى فَاْرتَفَعَ  بِالدُّ ِّ  َشبِيه   ثَان   آَخرَ  بَِحيََوان   َوإَِذا"

(9:7نا)".َكثِيرا   لَْحما   ك  ْ 

يأتيالدبكثاني’بعداألسد.تقدم سكريبطئلكنثاب مانيوفارسكانامثلالُدبالمتوح ، :د  .1

.أيىاالدبأكبرواثقلمناألسد،إالأن لدي قوة فيمة.أقواوح مفترسحينئ فيالمنطقة

.إرتفع ل جندواحد،إاارةلهيمنةفارس ل ماني :على جنب واحد .2

 (3:8)وازيه االكب ذوالقرنينأحدهمأ ل مناآلخري

 ُاألكبيرلفيارسويُماثيلهي االقيرنينليداالكيب فييالقيوةأنمثيلالحيوانالمرتفع ل جندي

(3:8)،ال يكانأحدهمأ ل مناآلخر8نانيال

قم935ليبييا.الثالثأضيلعفييفمي أهيمثيالثمماليمتيمإحيتاللهمفييالطرييقللسييانة :ث ث أضلع .3

قم929قمومصر935وبابل

.أ ط هللافارسأنتقوموتحتلأمما كثيرة :لحما  كثيرا  قم ك   .1

(قم116-331)ذواألربعةأجنحةيُشيرللمملكةاليونانيةرالنم:الحيوان الثالث -ن

ْنييت   َهييَذا َوبَْعييدَ "  أَْربََعيية   لِْلَحيَييَوانِ  َوَكييانَ . طَييائِر   أَْجنَِحييةِ  أَْربََعيية   ظَْهييِر ِ  َعلَييى َولَييه   النَِّمييرِ  ِمْثيي ِ  بِييآَخرَ  َوإَِذا أََرى ك 

وس   ؤ  لْ  َوأ ْعِط َ  ر  (6:7نا)".طَانا  س 
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والنمرمعروفلسر ت وحنكت .بيثةخنارسة،سريعة،نشيطةون اليوناكا :كالنمر .1

. انيةفيالسيطرةالعسكريةأربعةأجنحةتمثلسر ةغير :أربعة أجنحة .2

ييوازيهي ا:جنييراالتبتقسييممملكتي ألربعيةمماليم1بعدموتاإلسكندراألكبيرقيام :أربعة رؤوس .3

8:8األربعةقرونالمعتبرةفينانيال

يُشيره الحكماليونانوسيانةثقافتها ل العالمالقديم،فلميحتيلإسيكندراألكبيرالمماليمفقيء :سلطانا   .1

.ارةاإلغريقية ل كلالعالمالقديمىأثرتالح.،إنمابسيطرةاللغةوالثقافةاليونابية سكريا 

ليداهي ا.(8-7:7)كماقيدأنبيئ ني فيياإلمبراطورييةالرومانييةيُشيره الىدالمسيح:الحيوان الرابع -ا

ملييوكفيييآخييراأليييام،كونفيدرالييية شييرة(م1193-قم116)المملكييةالقديميية:مراحييل3الحيييوان

.ونكتاتوريةضدالمسيحفيملك  ل ه االكونفيدرالية

ْنت   َهَذا بَْعدَ " َؤى فِ  أََرى ك  ا   َوَشِديد   َوقَِو    َهائِ    َرابِع   بَِحيََوان   َوإَِذا اللَّْي ِ  ر  . َكبِييَرة   َحِدييد   ِمينْ  أَْسينَان   َولَيه   ِجدا

َخالِفا   َوَكانَ . بِِرْجلَْيهِ  اْلبَاقِ َ  َوَداسَ  َوَسَحقَ  أََك َ  ون   َعَشَرة   َولَه  . قَْبلَه   الَِّذينَ  اْلَحيََوانَاتِ  لِك  ِّ  م  (7:7نا)".ق ر 

المملكيةالرومانييةالقديميةكاني صيورةنبوييةلىيدالمسييحومملكتي فيياإليياماألخييرة :حيوان رابع .1

.المكونةمنكونفيدرالية شرةأمم

المسييح،يرميزلهيابالعشيرةقيرون،فييأميمميعضيد10سيتتحالاكونفيدرالييةمين :له عشرة قيرون .2

.ُمشارلهابالعشرةأصابع2نانيال

ون  " ل وك   َعَشَرة   ِه َ  اْلَمْملََكةِ  َهِذ ِ  ِمنْ  اْلَعَشَرة   َواْلق ر  ونَ  م  َخيالِ    َوه يوَ  آَخر   بَْعَده مْ  َويَق وم   يَق وم  لِيينَ  م   األَوَّ

ل وك   ثَ َثَةَ  َوي ِذلُّ  (21:7نا)".م 

ون   َواْلَعَشَرة  " ل يوك   َعَشَرة   ِه َ  َرأَْيتَ  الَّتِ  اْلق ر  يذ وا لَيمْ  م  ْلكيا   يَْْخ  يذ ونَ  لَِكينَّه مْ  بَْعيد   م  يْلطَانَه مْ  يَْْخ  ل يوك   س   َكم 

الَءِ . اْلييَوْح ِ  َمييعَ  َواِحييَدة   َسيياَعة   ييْلطَانَه مْ  ق ييْدَرتَه مْ  اْلييَوْح َ  َوي ْعط ييونَ  َواِحييد   َرْأ    لَه ييمْ  َهييؤ   ّللاَ  ألَنَّ  ... َوس 

ْلَكه يمْ  اْلَوْح َ  َوي ْعط وا َواِحدا   َرْأيا   يَْصنَع وا َوأَنْ  َرْأيَه   يَْصنَع وا أَنْ  ق ل وبِِهمْ  فِ  َوَضعَ   أَْقيَوال   ت ْكَمي َ  َحتَّيى م 

(17-12:17نا)".ّللاِ 

(19:7،28)إنز جنانيالجدا منبشا ةه االحيوان :هائ   وقويا  وشديدا  جدا   .3

األسينانالكبييرةتماثيلسياقي.تُشيرإل القدرة ل إلتهامأيائبيدونتوقيا :أسنان من حديد كبيرة .1

.مؤكدا  ل قوت الهانمةالُم هلة،(11-33:2،10)الحديدفيالتمثال

سيكونضدالمسيحقاسيا .يُشيره الإلستمرارفيأنيدوسأمةحت بعدسحقِها:داس الباق  برجليه .9

وسوفيسحقوييدوس.لنيُفهرأيةرحمةاوافقةإتجااكلمنسيحتلهمواديدا  ل كلمنيهزم ،

.كلائلميُهزمفياإلحتاللالعسكرياألولي

خالفا   .6 الحييوانكيانُمر بيا وارسيا وليميكين.قونمملكةالىدالمسيحسيكونبقيواتاييطانيةو:كان م 

.هنالحيوانللتشبي ب 

ييه   نَِميير   ِشييْبهَ  َكييانَ  َرأَْيت ييه   الَّييِذ  َواْلييَوْح   " ييه   د     َكقَييَوائِمِ  َوقََوائِم   ق ْدَرتَييه   التِّنِّييين   َوأَْعطَييا   . أََسييد   َكفَييمِ  َوفَم 

ْلطَانا   َوَعْرَشه   يَماءِ  ِمينَ  تَْنيِزل   نَيارا   يَْجَع    إِنَّه   َحتَّى َعِظيَمة   آيَات   َويَْصنَع   ... َعِظيما   َوس   األَْرضِ  َعلَيى السَّ

(2:13،13رؤ)"النَّاسِ  ق دَّامَ 
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ال(.7:7،15،23،21)ميراتأنالىيدالمسييحكيانُمخالفيا لكيلالمماليماألخيراأكدنانيالأربعة .7

.يمكنتجاهله االتفصيلةبأيةحالفهيغايةفياألهمية

ْمت   ِحينَئِذ  " ابِعِ  اْلَحيََوانِ  ِجَهةِ  ِمنْ  اْلَحقِيقَةَ  ر  َخالِفا   َكانَ  الَِّذ  الرَّ لَِّها م  (15:7نا).".. لِك 

ابِع   اْلَحيََوان   أَمَّا" َخالِفَة   األَْرضِ  َعلَى َرابَِعة   َمْملََكة   فَتَك ون   الرَّ (23:7نا)"...  اْلَمَمالِكِ  لَِسائِرِ  م 

َخالِ    َوه وَ  آَخر   بَْعَده مْ  َويَق وم  ... " لِينَ  م  ل وك   ثَ َثَةَ  َوي ِذلُّ  األَوَّ (21:7نا)" .م 

هيوأكثيرمين.قمةكلممالمالحيواناتالسابقةوإتمامتعبيرهياأن ضدالمسيحهوحيوانُمركدحيث .8

هياكيلاألرواحالشيريرة،األراضي يالسيابقةبميافاليمُمجرنحيوانبلهوالحيوانال ييىمكلالمم

.واأل راقالتابعةلكله االممالم

(8:7نا)بينماكانينفرالعشرةقرون،رأاالقرنالصغير -و

ْنت  " تََْمِّ    ك  ونِ  م  ونِ  ِمينَ  ثَ َثَية   َوق لَِعيتْ  بَْينََهيا طَلَيعَ  َصيِغير   آَخيرَ  بِقَْرن   َوإَِذا بِاْلق ر   َوإَِذا ق دَّاِميهِ  ِمينْ  األ ولَيى اْلق ير 

تََكلِّم   َوفَم   اْلقَْرنِ  َهَذا فِ  اإِلْنَسانِ  َكع ي ونِ  بِع ي ون   (8:7نا)" .بَِعظَائِمَ  م 

أوتيأثيروسيلطانصيغير،كقائيدمنطقية"صيغير"يتحدث نقائدسياسييبدأفينور:القرن الصغير .1

.ضئيل

 ييدل لي أهميية(8:7،11،20،21)ميراتفييالرؤييا1رحقيقةأنالقرنالصيغيرمي كو

.هيفيغايةاألهميةواليمكنتجاهلها.ه االمعلومة

 القيرنالصيغير(.3:2تس2)لاإلثمفيتعليمبولسالقرنالصغيرهوالوح ف الرؤياورج

(.19:21،مي 11:8،27:5،31:11،11:12)هوالرئيسال يسيأخ ال بيحةمنالهيكل

21:11هوالُمخربواإلنسانالُمحتقرفينانيال5:8ونانيال7فينانيالالقرنالصغير

قيرن"اوغييرميؤثرفييالمنطقيةوأصيبح"رنصيغيرقي"نالتاريخالحديثلقائدبدأكـهتلرهومثلم .2

.تفقيءميناألصيوا%2وحصيل لي 1528ترايحلإلنتخابياتالرئسيية.قائد الميهامجدا "كبير

مفيياجئوفاجييأنصييعونالمركييزالقييوةكييا.اصييبحمستشييارالمانيييا1533سيينين9إلييالأنيي فيييخييالل

.كثيرين

لداالقرنأ ينكننسانايأن اديدال كاب:نعيون إنسا .3

و/او(تهديييدات)هيي االكلميياتسييتخلقخييوف.سيييتكلمضييدالمسيييحبتجييدياوكبييائر:فييم يييتكلم عظييائم .1

إلصحاحاكبائرم كورةأربعةمراتفيه ابيتكلم.فياألمم(و ونكاذبة)حماسة

تََكلِّم   فَم   ... اْلقَْرنِ  َهَذا فِ  ..." (8:7نا)" .بَِعظَائِمَ  م 

ي ون   لَه   اْلقَْرن   َهَذا" تََكلِّم   َوفَم   ع  فَقَائِهِ  ِمنْ  أََشدُّ  َوَمْنظَر     بَِعظَائِمَ  م  (20:7نا)."ر 

(29:7نا)..." اْلَعلِ ِّ  ِضدَّ  بَِك َم   َويَتََكلَّم  . "..

ور   َويَتََكلَّم  "...  (36:11نا)..." اآللَِهةِ  إِلَهِ  َعلَى َعِجيبَة   بِْ م 
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اإلنقيالبمناألربعةقرونأوملوكسيُقلعونمنالج وراويُقتلوا نطريق3:قلعواسيث ثة قرون  .9

تمفيفيمحاولت للسيطرة ل كونفيدراليةه اسي.الحكمبصورة نيفةبحملةبقيانةضدالمسيحل  

حينمايُقتلهؤالبالثالثةمليوكسيتفهمالكنيسيةانهي ا المية.العشرأممليأتيفيمقدمةالعالمويقونا

.وأنالىدالمسيحسيفهرفيُمقدمةمنبرالعالم نقريد.ه االوق 

ونِ  ِمنَ  ثَ َثَة   َوق لَِعتْ  بَْينََها طَلَعَ  َصِغير   آَخرَ  بِقَْرن   اإِذ ..." (8:7نا)" ... ق دَّاِمهِ  ِمنْ  األ ولَى اْلق ر 

ويهيمن ل (21:7)مبعدهمثميقوكعىومنهم(8:7)سوفيأتياوال بينهمضدالمسيح:بينهاطلع  .6

.كونفيدراليةالعشرأمم

Vثالث مراحل للحيوان الرابع

،كونفيدرالييةالعشيرأميمفيي(م1193-قم116)اإلمبراطوريةالقديمة:مراح لدى هذا الحيوان ث ثة  -أ

اإلمبراطورييةالرومانييةالقديمية.هيمنة ل كونفيدراليةالعشرأميمآخراأليام،نكتاتوريةالىدالمسيحالمُ

.هيصورةنبويةإلمبراطوربةضدالمسيح

والقسيمالشيرقي(قم176-قم116)وهيتنقسيمإلي القسيمالغربيي:اإلمبراطورية الرومانية القديمة -ب

اإلمبراطوريةالرومانيةالشرقيةوالتييتيد  أيىيا اإلمبراطوريية.لإلمبراطورية(م1193-قم330)

. امبعدسقوطروماواإلمبراطوريةالرومانيةالغربية1000البيزنطيةإستمرت

مواإلمبراطييور289 ييامنيوكليتيييانقاإلمبراطييوريييالشييرقيلإلمبراطوريييةإمييا يينطربييدأالقسييم .1

بعييدأصييبح العاصييمةبيزنطييةبييدال ميينرروميياوالتييين ييي فيميياحينمييا.م330وسييتنتين ييامق

،إقتصيانية،قواقوة سيكريةأكان .فيتركيااآلنإستبطولقسطنطينيةوروماالجديدةوالتيتد  

.وثقافيةفيكلأورباحين اك

فيييالقسييمم1193بييلإسييتمرتحتيي قم176تتوقييا يياملييماإلمبراطوريييةالرومانيييةألننفييرا  .2

اإلمبراطوريييةوليي افإلمبراطوريييةالرومانيييةلالشييرقي،نييراأنإمبراطوريييةضييدالمسيييحلهيياجيي ور

.راطوريةاإلمبمنخالبالتأثيرفيبالناألراضيالشرقيةوالغربيةإلقسام"تحيا"الرومانية

،تح هيمنةحكم1193 امعثمانيةاإلمبراطوريةاللحكمإلمبراطوريةالرومانيةلالقسمالشرقيسقء .3

.وثقافةإسالميةإنتشرتفيكلالشرقاألوسءوأوربا

معمتداخلوه ا(.5:8)يأتيضدالمسيحمنالمنطقةالتابعةللقسمالشرقيلإلمبراطوريةالرومانيةقد .1

ابمينزالتيداخليشيملسيوريا،أجيوهي ا–يةقوق المملكةالسلوسوخيتنفسالمنطقةالتيحكمفيهاأن

.ينبئ نمنطقت ححكمأنتيخوسهونوعمنحكمضدالمسي(العراق)تركياوبابل

ا   الَمْعزِ  تَْيس   فتََعظَّمَ " ا. ِجدا ون   أَْربََعية   َعْنيه   ِعَوضيا   َوطَلَعَ  اْلَعِظيم   اْلقَْرن   اْنَكَسرَ  اْعتَزَّ  َولَمَّ ْعتَبَيَرة   ق ير   نَْحيوَ  م 

َماءِ  ِريَا ِ  ا   َوَعظ مَ  َصِغير   قَْرن   َخَرجَ  ِمْنَها َواِحد   َوِمنْ . األَْربَعِ  السَّ يْر ِ  َونَْحيوَ  اْلَجن يو ِ  نَْحيوَ  ِجيدا  َونَْحيوَ  الشَّ

(5-8:8نا)".األََراِض  فَْخرِ 

ستحف وهي.ملوك10إمبراطوريةنهايةاأليامستقوموتكونفيالبدايةتح حكم:أمم 10كونفيدرالية  -ج

وهي اسييكونالقديميةإلمبراطورييةالرومانييةلطقضمنالقسمالشرقيوالغربيمنطق جغرافيةتشملمنا

.جغرافيا و رقيا 

نفيسالعيرقهمياأميرانفييغاييةاألهمييةفييفهمهميالتيدا ياترؤييةآخيريةوفالمنطقةالجغراإمتدان .1

.ياماأل
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فييياألغلييدنولإسييالمية،رؤسييابواييعوبمنطقييةالشييرقاألوسييء،أوربيياكونفيدراليييةالهيي استىييم .2

العشرملوكإسالمية،فرئيسأوقائدغيرإسالميكونفيدراليةفياألغلدوستكون.واإلتحانالسوفيتي

.كمالعالماإلسالميضدإسرائيلأنيحمنالصعد

جيومر(.6-9:38حيز)محاربيةإسيرائيلحزقيالأنالىدالمسيحسيأتيبيدولإلسيالميةمختلفيةلتنبأ .3

.ةيشيرانإل تركيااآلنمروجوت

لَّه يمْ , َمَعه يمْ  َوف وطَ  َوك وشَ  فَاِرسَ " يوَذة   بِِمَجين   ك  يوَمرَ  َوخ  ي َّ  َوج  ي وِشيهِ  َوك   أَقَاِصي  ِمينْ  ةَ ت وَجْرَمي َوبَْييتَ , ج 

َمالِ  ع وبا  , َجْيِشهِ  ك  ِّ  َمعَ  الشِّ (6-9:38حز)".َمَعكَ  َكثِيِرينَ  ش 

فييتكونقدمقد(.13-11:2)وأصابعمتفرقةانلرابعبينالشرقوالغربأيالقدمناينقسمالحيواقد .1

.الشرقاألوسءواألخرافيالغرب

.العشيرنولاوبعيدأنيكونيوامركيزقيوةكونفيدراليية"بعيد"سيقومضدالمسييح:ضد المسيحديكتاتورية  -ن

.الب نيالقلدنفامالحكمليأتيهوكحاكمبعدقتلثالثةملوكسيقونإنق

ون  " ل وك   َعَشَرة   ِه َ  اْلَمْملََكةِ  َهِذ ِ  ِمنْ  اْلَعَشَرة   َواْلق ر  ونَ  م  َخالِ    َوه وَ  آَخر   بَْعَده مْ  َويَق وم   يَق وم  لِينَ  م   َوي ِذلُّ  األَوَّ

ل وك   ثَ َثَةَ  (21:7نا)".م 


