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 (7 :51- 82دا)قيام وسقوط ضد املسيح : 3حماضرة

I-اخلطوط العريضة لدانيال7 :51- 82

(7:51-82دا)تفسيرمالكللرؤيا -أ

(52-7:51)النصرمؤكد(:5الجزء)التفسير .5

 (7:51)ردفعلدانيالللرؤيا

 (7:51)سؤالدانيالاألول

 (7:57)تفسيرالوحوشاألربعة

 (7:52)القديسونحكامالعالم

(88-7:51)اإلعدادللحكممنخاللاإلستشهاد(:8الجزء)التفسير .8

 (82-7:51)نيسؤالدانيالالثا

 (7:85)السماحلضدالمسيحبقتلالقديسين

 (7:88)يقلبهللافجأةكلاألمور

(87-7:83)قرون،والقرنالصغير52الوحشالرابع،(:3الجزء)التفسير .3

 (7:83)الوحشالرابع

 (7:82)(ملوك52)52القرونالـ

 (81-7:82)(ضدالمسيح)القرنالصغير

 (7:81)دمارضدالمسيح

 (7:87)مملكةهللايحكمهاالقديسونلألبد

(7:82)ردفعلدانيال .2

II-مراجعة الرؤيا األوىل لدانيال (دا7 :5- 52)

إنتصدارإبدنكدلل ،و(52-7:1)سدا علدععدرشالقدوةقدرأىدانيالللتورؤياكانفيهاالقدديماأليداملالل -أ

،إال(58-7:55)نكدرةوأيضدا ززيمدةضددالمسديحالم (52-7:53)هقيادةاألرضلألبدداإلنسانوتسلم

لوطكددرردفعلددهالمضددبر زددلامددرتين ددجا (.7:51،82)أنددهكددانمضددبربا بعمددىممددارأىحتددعأنددهسع

.بإضبرابهعنسب82-7:51يخبرنادانيال

(.7:51،51)لقدسألمرتينعنمعلوماتخاصةبالرؤيا(.87-7:51)ساعدمالكدانيالليفهمالرؤيا - 

-7:85)،ورؤيداقصديرة(52-7:57)إلابدةلفييدة–(87-7:57)منثالثةألدزاءكتفسيرالمالكان
(.87-7:83)،ثمإلابةلفييةأخرى(88
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أخبرهالمالكعنالحيواناتاألربعةالهائلة(.7:51)فعالرؤيابشكلعام"الحقيقة"عنسألدانيال:أولاً -ج

(.7:52)،مؤكدا لهأنالقديسينسيكونونمنتصرين،وليسالوحوش(7:57)

سألدانيالعنحقيقةالحيوانالرابع،واللىكانمختلفا تماما عنالبداقين،فدعكوندهمرعبدا ألقصدع:ثانيااً -د

(.82-7:51)لة؛وسألعنالقرونالعشرة،والقرنالصغيردر

فددعالرؤيددا(.87-7:83)وتبعهددابشددرحوتفسددير(88-7:85)ألابددهالمددالك،فددأراهرؤيدداقصدديرة .5

:7)،ثمأكدلدهعلدعإنتصدارالقديسدين(7:85)القصيرةأراهأنضدالمسيحسي سمحلهبقتلالقديسين
88.)

،وعدن(7:83)كثدرعدنالحيدوانالرابدع،مؤك ددا مدرةأخدرىعدنمددىإختالفدهثمقدمالمدالكردرحأ .8

ثددممددرةثانيددةيؤكدددلدددانيالعلددعإنتصددار(.81-7:82)والقددرنالصددغير(7:82)القددرونالعشددرة

(.87-7:81)القديسين

III-ً (51: 7 دا)رد فعل دانيال على الرؤيا

(.7:51)نفه،وعجرفتهحزندانيالواضبر بسببقوةالحيوانالرابع،وع -أ

ِميًَوَسطًًِفِيًُروِحيًفََحِزنَتً ًَدانِيآلًًَأَنَاًأَمَّا" (7:51دا)"ً.َرأ ِسيًُرَؤىًَوأَف َزَعت نِيًِجس 

لقددتركداالرؤيدادانيدالفدعحالدةمدنالحدزن.لقدتألمدانيالفعقلبهبسببحقيقةضدالمسديح:حزنت .5

.الشديداللىأثرعلعنفسهولسده

فدعنهايدةالرؤيدا،وصدندانيدالمدرة.لقدتحيردانيالطزنيا حدينسدععللوصدوللفهدمأكبدر:أفزعتنى .8

(.7:82)ثانيةحجمإضبرابهالشديد

(7:82دا)..."ًًَهي ئَتِيًَعلَيًًََّوتََغيََّرتً ًَكثِيرااًًأَف َزَعت نِيًفَأَف َكاِريً"...

وززيمةضددالمسديح(52-7:53)اريسوع،وإنتص(52-7:1)اقدرأىدانيالللتورؤيالعرشهللا .3

.،لكنهكانمضبربا بعمىممارأى(7:55-58)

مدداطاأجعددندانيددالدأعتقدددأنددهردددةإمبرا وريددةالددوحش،التددعكانددامرعبددة،وفييعددة،وفائقددةالقددوة، .2

(.7:7)ومختلفةكلية عنباقعاإلمبرا وريات

المسيحوإمبرا وريته،فهلايعنعأننالمنفهمبعدمداإطالمنضبر بسببماراركبهدانيالعنضد .1

.رآه

VI-(52 -51: 7دا)النصر أكيد : السؤال األول

.،أوالمدلولالكاملللرؤياسألليعرفالحقيقة(:7:51)سؤالدانيالاألول -أ

ًِمتتَقًاى ُ قُتت  ًِ"  َ ًَهتتَاافِتتيًُكتتًاى َحقِيقَتت ًََوطَلَب تتُتًِمن تت ًًُ(مددالك)ًفَاق تََرب تتُتًلِىَتتىًَواِحتت بََرنِيًوًَ.ًلِّ فَنِتتيًتَس ِستتيَرًفَتتأَب  َعرَّ

(7:51دا)"ًاألُُم رًِ
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وحقيقدةأنإنتصدار(7:57)علدعكينوندةالحيوانداتاألربعدةالهائلدةكتفسديرالمدالركزالجزءاألولمدن - 

(.7:52)القديسينمؤكد

بََعتت  ًًِهتتيًًَاىَّتِتتيًاى َعِظيَمتت ًًُاى َحيََ انَتتاتًًَُهتتاُللَ ًِ" بََعتت ًًُِهتتيًًَأَر  ضًًَِعلَتتىًيَقُ ُمتت  ًًَُملُتت  ً ًأَر  تتاً.األَر  يُستت ًأَمَّ َِّ ًاى َعلِتتيًًِّقِ

لََك ًًَفَيَأ ُبُاو ًَ تَلُِك  ًًَاى َمم  لََك ًًََويَم  ًًَِلِىَىًاى َمم  ًًََِولِىَىًاألَبَ يقًًَأَبَ َِ (52-7:57دا)ً".اآلبِ

أىقوةستفوجدسدتقومأربدع"عركةسيادةإنهام"لقدبدأالمالكبإعباءإلابةواسعةقائال أنالخالصةزع -ج

ممال منالبشريةالفاسدةفعمحاولةلسديبرةعلدعاألرض،لكدنفدعالنهايدة،سديأخلزاهللامدنهمويعبيهدا

.للقديسينلألبد

دعالمدالكإلابتدهبدالقولأن(.7:57)قالالمالكأنالحيوانداتاألربعدةزدعأربعدةملدوك -د سا ثدمبعددزدلا،وع

مدنزدؤالء(.7:83)،لكدنممالد وإمبرا وريدات(ملدوك)األربعةليسدافقدأأربعدةأردخا الحيوانات

،اإلسددكندراألكبددر(مددادىوفددار )،كددورش(بابددل)نبوخلنصددر:الملددوكدأكثددرالملددوكالبددارجينربمددا

.،وضدالمسيح(اليونان)

ييوصدنالنبد.7:3فدع،بدال منخرولهامدنالبحدركمداقيدل(7:57)ستخرجزلهالممال مناألرض -ه

ت شدير(.53:5رؤ")يخرجمنالبحدر"،لكنضدالمسيح(53:55رؤ")خارجمناألرض"الكلا بأنه

.األرضللبشريةالساقبة

يَايًًَفِيًأََرىًُكن تًُ" ًًََ...ًىَي لاًًُرؤ  رًًِِمقًًََوَصِع بََع ًًُاى بَح  (3-7:8دا)ً"...ًَعِظيَم ً ًَحيََ انَاتً ًأَر 

ًَرأًَ" آَبَرًثُمَّ شاًا ضًِي ُتًَوح  ِمَقًاألَر  (53:55رؤ)ً."..طَاىِعاًا

شاًا" ِر،ًفََرأَي ُتًَوح  ِلًاى بَح  ًَوقَس ُتًَعلَىًَرم  رًِثُمَّ ِمَقًاى بَح  (53:5رؤ)ً"...ًطَاىِعاًا

سديحكمون.سديحلالقديسدونمحدلالحكداماألردرارفدعحكدماألرض(.7:52)إنإنتصارالقديسينمؤكدد -و

مدعيسدوعيرؤيةحكمنااألبدد.ناألرضلألبدسيحكمو.يل األلفجتمعفعالم مندوائرالم علعكلدائرة

.يؤثرفعرؤيتناألعمالناوتضحياتنااآلن

ىَِهنَاًَوَجَعل تَنَا" لِكًًَُوَكَهنَ ا،ًُملُ كااًًِِلِ ضًًَِعلَىًفََسنَم  (1:52رؤ)ً".األَر 

V-اآلخر قرون، القرن  52احليوان الرابع، : السؤال الثاىن(دا7 :51- 82)

الكاملدة،للدوحشالتدداعياتأرادأنيعدرفالحقيقدة،أو.منثالثةألدزاء(7:51-82)سؤالدانيالالثان -أ

؛حيد أندهفدائىالرعدبالرابع،وخاصةسببإختالفهعناآلخرين،وأنيعرفمردودزلاعلدعإسدرائيل

(.7:82)سألعنالقرنالصغير،وأخيرا 52ثمبعدزلاسألعنالقرونالـ(.7:51)

تًًُِحينَئِاً " ابِعًًِاى َحيََ ا ًًِِجَه ًًِِمقً [التداعيات]اى َحقِيقَ ًًَُرم  ااًًَوَهائِلاًًىُِكلَِّهاًُمَخاىِسااًًَكا ًًَاىَِّايًاىرَّ َّ نَانُ ًًُِج ًِمتقً ًَوأَس 

 ًَ ي َِ ًَ ًنَُحاسً ًِمقً ًَوأَظ سَاُرهًًَُح لَي  ًًِاى بَاقِيًًََوَداسًًََوَسَحقًًَأََكلًًََوقَ تحدالن]اىَّتِيًبَِرأ ِس ًًِاى قُُروِ ًاى َعَشَرةًَِوَعِقًًبِِرج 

ََّاَم ًُثَلَثَ  ً[ضدالمسيح]اآلَبرًَِوَعِقً[أمم52من ًقُ ُ ً.[ثالثةملوكي قتلون]اىَِّايًطَلََعًفََسقَطَت  ىَ ًَُوَهَااًاى قَر 

ً[ًذكا ًمعجزىًبارق]ًُعيُ  ً  ًُمتََكلِّم  ًُرفَقَائِ ًًَِوَمن ظَُرهًًُمًَبَِعظَائًَِوفَم  ًِمق  َُّ (7:51-82دا)ً".أََش

لمدارآهدانيدالقدبال فدعرؤيداهعدنالحيدوان82-51بمقارندةاألعددادأفضدليمكننداأننصدلإلدعفهدم  .5

(.2-7:7)،والقرناآلخر52الرابعوالقرونالـ
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ًَ ًَوقَتِ يً ًَهائِتلً ًَرابِعً ًبَِحيََ ا ً ًَولَِذا" ي َِ ًًََّوَشت تنَا ً ًَوىَت ًًُااًِجت ًَ ًِمتقً ًأَس  يت َِ ًاى بَتاقِيًًََوَداسًًََوَستَحقًًَأََكتلًَ.ًَكبِيتَرة ًًَح

لَي  ًِ لاًًُكن تتًًُ.قُتُرو ً ًَعَشتَرةًًَُوىَت ًُ.ًقَب لَت ًًُاىَّتِايقًًَاى َحيََ انَتاتًًِىُِكلًًُِّمَخاىِسااًًَوَكا ًَ.ًبِِرج  ًبِقَتر  ً ًَولَِذاًبِتاى قُُرو ًًُِمتَتأَمِّ

ََّاِمت ًًِِمتقً ًاألُوىَتىًاى قُُرو ًًِِمقًًَثَلَثَ  ًًَوقُلَِعتً ًنََهابَيً ًطَلَعًًََصِغيرً ًآَبرًَ ًَهتَااًفِتيًاِِلن َستا ًًَِكُعيُت  ًًِبُِعيُت  ً ًَولَِذاًقُ

(7:7-2دا)"ً.بَِعظَائِمًًَُمتََكلِّمً ًَوفَمً ًاى قَر  ًِ

أوضدحلجدزءم نحنن  .8 عدينوبصديرةللمعندعالشدامللمقاصددقارنالنصو بالنصو للوصوللفهم 

.هللا

ًرابع -  يإلمبرا وريدةضددالمسديحفدةالقديمةظالال نبويدة،أوصدورةكانااإلمبرا وريةالروماني:وحش 

(.53-57:58رؤ)دول52راأليامالمكونةمنإتحادآخ

ىكلًاىحي اناتًاألبرىمًُ .5 ولودالقرنالصدغيرالدلىتمتلكدهأرواحالشدربالكامدل،يجعدلالدوحش:خاىساًا

يؤكددددانيددالأربددعمددراتعلددعأنضدددالمسدديح.سدديتقوىضدددالمسدديحبقددوةردديبانية.مختلددنتمامددا 

.عنهايصيلةزامةواليمكنالتغاضهالتفزل(.7:7،51،83،82)سيختلنعنكلالممال األخرى

طَاهًُ" َرتَ ًُ[إبليس]اىتِّنِّيقًُ[لضدالمسيح]َوأَع   َ َش ًًُقُ (53:8رؤ).."ً.ًَعِظيمااًًَوُسل طَانااًًَوَعر 

ي طَا ًًِبَِعَملًِ[ضدالمسيح]َمِجيئُ ًًُاىَِّاي" ةً ًبُِكلًًِّ،اىشَّ يَعت ًًَِوبُِكلًَِّكاِذبَت  ،ًَوَعَجائِت ًًََوبِآيَاتً ً،قُ َّ َِ .."ً.ًاِِلث تمًًَِب

(52-8:1تس8)

لقددد(.7:7)فددعلددزءسددابى،وصددفهدانيددالعلددعأنددهمرعددب،رزيددب،وأقددوىالكددل:هائتتلًومرعتت  .8

(.7:51،82)بزلاالوحشبسببرعإضبر بشدة

فعلزءسابى،وصفهدانيالعلعأندهلدهأسدنانضدخمةمدنحديدد:أسنا ًمقًحَيًَوأظسارًمقًنحاس .3

األسدنانالكبيدرة،أوالهائلدة،.ئاليوقفهرد–ئلحديديةتعنعقدرتهعلعسحىأىراألسنانا(.7:7)

.،مؤكدا علعقوتهالتدميريةالهائلة(25-8:33،22)ت عادلالساقينالحديديتينفعالتمثال

لدني يهدرضدد.اإلستمراريةفدعسدحىاألمدمبعددززيمتهدايزلايعن:أكلًوسحقًوداسًاىباقىًبرجلي  .2

المسدديحأىرحمددةأو يبددةمددننحددوزددؤالءالددلينسدديهزمهمويقهددرزم؛فهددومتحجددرالقلددبورددر ،

.علالهجماتالعسكريةالشرسةوسيسحىويدو كلريئلميكنقدتدمرفعالبدايةبف

أمدمفدعآخدراأليدام52الدـ.أمدم،سينضدملضددالمسديح52تحدالنمكدونمدن:عشرًقرو ًعلىًرأس  .1

،7:7؛28-8:25)أصدابعفدعالقددمين52،نرازدافدعالدـ8قدرون؛فدعدانيدال52ي رمزلهازنابالـ
(.57:3،7،58،51؛53:5؛58:3؛رؤ82،82

سديكونقائددا سياسديا ،يبددأ.وزدوضددالمسديح.7زلازوالقرنالصغيرالملكورفععددد:راىقر ًاآلب .1

:7)حقيقةأنالقرنالصغيرط كرأربعمراتفعالرؤيا.،أوبدائرةصغيرةللسلبانوالنفوط"صغيرا "
نالصدغيرزدونفدسالقدر7القرنالصغيرفعدانيدال.تدلعلعأزميةزلهالتفصيلة(2،55،82،85

.55:85،وزوأيضا الشخصالمحتقرفعدانيال2:1فعدانيال

وزعت شيرلدلكاء(.7:7)وصفهدانيالفعلزءسابى،بأنهلهعيونمثلإنسان:اىقر ًاىاىًى ًعي   .7

.ومعرفةعييمة

فستتسددببكلماتددهالمتعجرفددةفددعخلددىخددو.سدديتكلمضدددالمسدديحبكبريدداءوعجرفددة:فتتمًيتتتكلمًبعظتتائم .2

ق ب/و(تهديدات) تدمالتأكيددعلدعكدالمالكبريداءأربدعمدراتفدعالرؤيدا.فعاألمم(وعودكاطبة)أوتعرع

(7:2،55،82،81.)
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(55:31دا)..."ًًاآلىَِه ًًِلِىَ ًًَِعلَى[تجديفات]َعِجيبَ ً ًبِأُُم رً ًيَتََكلَّمًًُ...ًاى َملِكًًُ"

دلبةمدنهملونعلدعيددضددالمسديحملوكسي قت52ثالثةمنالـ:سقطًأمام ًثلث  .1 ،7:2)ليغتصدبالس 
دا"فعوقاسابى،وصندانيدالالقدرونالثالثدةبأنهداقدد(.82 ،أىأنهدم(7:2)مدنلدلورزا"إقت ل عع

.سي قتلونفعإنقال عنين

:7")بعددزم"علدعأندهنددلهدم،ثدمسديكون(7:2")بينهدا"فعالبدايةسيبلعضددالمسديح:اىاىًطلع .52
.بأنيسيبرعلعتحالناألممالعشرةوأحدوسائلهسيكونبقتلالملوكالثالثةاألبرجبينهم(82

 سيقودضدالمسيحإنقال عنينعلعالس لبةالحاكمة،مبالبا بالسديبرةالتامدةعلدعتحدالناألمدم

.العشرة

 نبويدةلألجمندة،عالمدة أنعندماي قتلقادةالعالمالثالثةزؤالء؛سترىالكنيسةزلاعلدعأندهعالمدة

.ضدالمسيحسييهرفعالقريبالعاللعلعمسرحالعالم

 52ًآبرًاأليامًاىمك  ًمتقًًتحاىف،ثماِلمبراط ري ًاىقَيم :أوال :مراحلمملكةالوحشلهاثالث

.بعدأنيسيبرعلعتحالناألممالعشرةضًَاىمسيحًديكتات ري ،وأخيرا مل  

سدييهر،أوسديقدمنفسده،بإقنداعردديد،وطكداء،.2لدميدلكردانيدالزدلافدععددد:ئدهميهرهأعيممنرفقا -ج

.وقوة

.ألا المالكعلعاأللزاءالثالثةمنسؤالدانيالبنفسترتيب رحهلهم -د

لماطاكانرديداإلختالف،وماإنعكاساتزلا–الجزءاألولمنالسؤالكانأنيعرفتأثيرالوحشالرابع -ه

الجددزءالثددانعمددنرددرحالمددالككددانفددعرددكلرؤيددا(.88-7:85)لحيدد أنددهمرعددبلدددا علددعإسددرائي

.قصيرة

يِسيقًًَيَُحاِربًًُاى قَر  ًًَُهَااًَولَِذاًأَن ظُرًًَُوُكن تًُ" َِّ يمًًَُجا ًًََحتَّىًفََغلَبَُهمً ًاى قِ َِ ِطتيًًَاألَيَّامًًِاى قَ يقًًَُوأُع  َِّ يِستيًًِاىت َِّ ًاى َعلِتيًًِّىِقِ

تَلَكًًََ ق تًُاىً ًَوبَلَغًَ يُس  ًًَفَام  َِّ لََك ًًَاى قِ (88-7:85دا)ً"ً[.اى َمم 

؛ثدمإ مدأنبدأن(7:85)فعزلهالرؤياالقصيرة؛رأىدانيالأنضدالمسيحسي سمحلهبقتلالقديسين .5

(.7:88)اإلنتصارالتاموالنهائعسيكونمننصيبالقديسين

زدلاالشدخصالممتلد مدن.ضددالمسديح–سديبرعليدهإختالفالوحشالرابعيأتعبسببالشخصالم .8

(.7:85)أرواحالشرستكونلديهالقدرةعلعتحري األمملقتلالقديسين

فسدابقا فدعالرؤيدا،رأى.أنالقدديماأليدامسيسدمحبهدلاأظنأنهاكانامعلوماتلديددةصدادمةلددانيال .3

(.52-7:53)ت عبعإلبناإلنساندانيالأنهقدأصدربالفعلمرسوما بأنقيادةاألرض

يمًًَُوَجلَسًًَ"... َِ يقًًُفََجلَسًًَ...ًاألَيَّامًًِاى قَ َِّ ًلِن َستا ً ًاب تقًًِِمث لًًُ...ًَولَِذاً...ًاى َحيََ ا ًًُقُتِلًًَأَ ً ًلِىَىًأََرىًُكن تًًُ...ًاى

يمًًِلِىَىًَوَجا ًًَأَتَى َِ ِطيًًَ...ًاألَيَّامًًِاى قَ َااًًُسل طَانااًًفَأُع  (52-7:1دا)..."ًًُك تااًَوَملًًََوَمج 

سيسددتخدمإضددبهادضدددالمسدديحالغاضددب.(7:88)ناسددبسدديعكساآل األمددورفجددأةفددعالوقدداالم  .2

(.58:52؛55:31؛7:87)لتبهيرالقديسين،لتجهيززمليحكموااألرضمعإبناإلنسان

وثىدانيالفعقيدادة.نقادةأررار،ومؤمنونمضبهدو:تحدثمالكعنلريمةلهالانبانفعآخراأليام -و

.هللا،لكنهماجالمضبربا منزولاإلستشهادالقادم
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.قاليسوعأنالقديسينستكرزهمكلاألمم:يحاربًاىقَيسيق .5

لًًِاألَُممًًَِجِميعًًِِمقً ًُمب َغِضيقًًََوتَُك نُ  ًًَيَق تُلُ نَُكمً " ِميًألَج  (82:1ما)"ً.اس 

سدديتغلبضدددالمسدديحعلددعالمددؤمنينفددعالجسددد،لكددنهم.زددلاي شدديرلهستشددهاد:ستتيهزمًاىقَيستتيق .8

.سيستخدمالقديماأليامغضبالشيبانليجهزالقديسينليهزمكلأمريعوقالمحبة.سيهزمونهروحيا 

ِطيًَ" نَعًًَأَ ً ًَوأُع  بااًًيَص  يِسيقًًََمعًًََحر  َِّ لِبَُهمً ًاى قِ ِطتيًًَ،َويَغ  ت ً ًىَِستا ً وًًَقَبِيلَت ً ًُكتلًًَِّعلَتىًُستل طَانااًًَوأُع  رؤ)"ً.َوأُمَّ

53:7)

مًِ[الشيبان]َغلَبُ هًًَُوُهمً ً"... ََ ،ًَوبَِكلَِمت ًًِاى َحَملًًِبِ تًًَِحتَّتىًَحيَتاتَُهمً ًيُِحبُّت اًَوىَتمً ًَشتَهاَدتِِهم  :58رؤ)"ً.اى َمت  

52-55)

.لدهسديقررالقدديماأليدامأنيعكدسفجدأةالموقدنفدعالعدالمك:صَرًاىحكمًفتىًصتاىحًاىقَيستيقًلىىًأ  .3

سي علنالمؤمنونزلاالتغيرالمفالئبكللسارة،و بعدا سيسدخرمدنزدلامدنزدمأتبداعإلمبرا وريدة

.ضدالمسيح

سدديحليسددوعمحددلكددلقددادة.سدديحكمالقديسددوناألمددممددعإبددناإلنسددان:اىقَيستت  ًيملكتت  ًاىمملكتت  .2

.حكوماتاألممبعدأرمجدون

دهفدعكنيسدة لتتميماإلضبهاد،وإ دالقميدازرمجديعرفاآل الوقاالمناسبالمبلو:أتىًاى قت .1

(.1:87؛2:53أف)بهاللنضنالكاملياألياماألخيرةليأت

IV- ،قرون، والقرن  52تفسري الوحش الرابع(دا7 :83- 81)

ألدا علدع.82-51عناأللزاءالثالثةمنسؤالدانيدالالثدانعفدعاألعدداد(بكلمات)ألا المالكاآلن -أ
،(7:82)52،والجددزءالثددانعحددولالقددرونالددـ(7:83)ولمددنالسددؤالحددولالددوحشالرابددعالجددزءاأل

(.7:81)،ودماره(81-7:82)والجزءالثال حولالقرنالصغير

سيكونالدوحشالرابدعمملكدةتختلدنتمامدا عدنكدلالممالد األخدرى،وسيسدحىاألرض:اىحي ا ًاىرابع - 
.وحشالرابدعسدتكوناإلمبرا وريدةالعالميدةلضددالمسديحفدعاأليداماألخيدرةالمرحلةاألخيرةمنال.كلها

.ستكونمتفردةفعالقوةوالقسوةحي ستسحىاألرض

ا]:[المالك]فَقَالًَ" ابِتعًًُاى َحيََ ا ًًُأَمَّ لََكت  ًًفَتَُكت  ًًُاىرَّ ضًًَِعلَتىًَرابَِعت  ًًَمم  ًاى َمَماىِتكًًِىَِستائِرًِ[متفدردة]ُمَخاىِسَت  ًًاألَر 
ضًًَفَتَأ ُكلًُ َُوُسَهاًُكلََّهاًاألَر  َحقَُهاًَوتَ (7:83دا)ً"ً.َوتَس 

نونإتحادمن52ت مثل:قرون52الـ -ج وِّ ندرازم8فعدانيال–أمم،وسيتحالنمعضدالمسيح52ملوكسي كع
(.57:3،7،58،51؛53:5؛58:3؛رؤ7:7،82،82؛28-8:25)أصابعالقدمين52فعركلالـ

(.7:82)رأ الوحش"فوق"قرون52رأىدانيالأيضا الـ

لََكتت ًًَِهتتِاهًًِِمتتقً ًاى َعَشتتَرةًًَُواى قُتتُرو ًُ" ُهمً ًَويَقُتت مًًُيَقُ ُمتت  ًًَُملُتت  ً ًَعَشتتَرةًًُِهتتيًًَاى َمم  ََ تت ًَوُهتت ًَ[ضدددالمسدديح]آَبتترًًُبَع 
ىِيقًًَُمَخاىِفً  (7:82دا)"ً.ُملُ  ً ًثَلَثَ ًَ[يقتل]َويُِالًًُّاألَوَّ

زددوأمددمالكونفيدددرال52إتحددادالددـ.عملددوكمددنالمرحلددةاألولددعللحيددوانالرابدد52سددييهر:يق مت   .5
أو/سدديخرجمدننفددسالمنبقددةو(.57-57:58رؤ)المرحلدةالثانيددةمدنإمبرا وريددةالددوحشالرابدع

تلدنأمدم،وزدلايشدملمخوالغدر ا وريةالرومانية،بجزئيهاالشرقنفسلماعاتالنا فعاإلمبر
.ورعو أورباوالشرقاألوسأ
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:7)القدرنالصدغير"سدقبواأمدام"،(7:7)مدنلدلورزم"إقت لعدوا"يوصنالملوكالثالثةبدأنهم:يال .8
(.7:82)منه"واي لل"،و(82

فعالسلبةعلع52أنيكونالملوكالـ"بعد"ضدالمسيحفعالصدارةالعالميةسييهر:ويق مًبعَهمًآبر -د
(.57:58رؤ)فددعالنهايددةوالئهددمالكامددللضدددالمسدديح52سدديقدمالملددوكالددـ.أمددم52دمكددونمددنإتحددا

.وسيوحدزمتحاسلبانه

ًَ ًَرأ يً ًىَُهمً ًَهاُللَ ًِ...ًُملُ  ً ًَعَشَرةًًُِهيًًََرأَي تًًَاىَّتِيًاى قُُرو ًًَُواى َعَشَرةًُ" شًًََويُع طُ  ًًَ،َواِح [ضددالمسديح]اى تَ ح 

َرتَُهمً   َ (57:58-53رؤ)"ً.َوُسل طَانَُهمً ًقُ

سدديبدأكقددرنصددغير،بمجددالضدد يلمددن(.7:2)سددابقا ،وصددندانيددالضدددالمسدديحعلددعأنددهقددائمبيددنهم -ه
(.7:2،82)ثمسييهركقائدلهم.أممكندلهم52الـ"بين"ثمسي قبل.السلبان

.رةالتجدين،القتل،والسيب(:7:81)مواصفاتالقرن،أوضدالمسيح، -و

ًًََّبَِكلَمً ًَويَتََكلَّمًُ" يِسيًَويُب لِيًاى َعلِيًًِِّض َِّ قَتاتًًَيَُغيِّترًًُأَنَّت ًًَُويَظُتقًًُّاى َعلِتيًًِّقِ تنَّ ًًَاألَو  هًًَِويَُستلَُّم  ًًََواىسُّ َِ ًَزَمتا ً ًلِىَتىًىِيَت
ِمنَ ً  فًًَِوأَز  (7:81دا)"ً.[سنة3½]َزَما ً ًَونِص 

.يربعد األمدورالهامدةللمؤسسداتاإللتماعيدةوالروحيدةسديقرقدوانينسدتغ:سيغيرًاألزمن ًواىستن  .5
.سيستخدمأيضا النيامالقانونعكوسيلةللقهروالقتل

،بنددزعكددليالقديسددينمددنخدداللالنيددامالقددانونالبدايددةسدديقهريفدد:قَيستتىًاىعلتتى(ًيُبلتتى)ويضتتطهًَ .8
.قديسينقانونيا ستتغيرالقوانينحتعيصبحقتلال.إمتياجاتهم،وتقييدحرياتهمالمدنية

كلمدة.سدنةإلضدبهادردعبهللا3½سيضدعهللاحددودجمنيدةمحدددةبدـ:زما ًوأزمن ًونصتفًزمتا  .3
.سدنة3½،وأجمندةت شديرلسدنتين،ونصدنجمدانأىنصدنسدنة،فيكدونالمجمدوعجمانت شيرلسدنة

ملتصنالـ2ألزاءمنالوحع،2تولد ارلهدامدرتينكدـي شد.سنةاألخيرةقبلرلوعيسوع3½ل 
؛وثددالثمددراتكددـ(53:1؛55:8رؤ)رددهرا 28؛ومددرتينكددـ(58:1؛55:3رؤ)يومددا 5812

.سنة3½بمقارنةزلهاألعداد،نجدأنهاتصننفسالـ(.1:87دا)جمانوأجمنةونصنجمان

عبدعالدر لددانياللدمي .عانداةالشدديدةالقادمدةقم،أوضحالر لدانيالالم 113فعزلهالرؤيااألولعفع -ج
.58–52دانيددال–قم131يعامددا ،حددينرأىالرؤيدداالرابعددةفدد57سددببزددلهالمعاندداةإالبعدددمددرور
.،وتجهيززملهرتراكمعإبناإلنسانفعحكماألرضلألبدسيستخدمهللاالمعاناةلتنقيةالمؤمنين

ثُتُرو ًًَاى سَاِهِميقًًََوبَع ضًُ" :55دا).."ً.ًاىنَِّهايَت ًًَِوق تتًًِلِىَتىًَوىِلتَّب يِتيضًًِىِلتَّط ِهيترًًِىَُهتمً ًتَِحانتااًامً [يستشدهدون]يَع 
31)

ُص  ًًََويُبَيَُّض  ًًَيَتَطَهَُّرو ًًََكثِيُرو ًَ" اًَويَُمحَّ َرارًًُأَمَّ ًًَُيَس َهمًًَُولًَ.ًَشّرااًًفَيَس َعلُ  ًًَاألَش  َرارًًِأََح ًاى سَاِهُم  ًًَىَِكقًًِاألَش 
(58:52اد)"ً.يَس َهُم  ًَ

(.7:81)لقدأصدرالقديماألياممرسوما بدمارضدالمسيح -ح

لِسًُ" يقًًُفَيَج  َِّ َُواًىِيَس نُ اًُسل طَانَ ًُ[ضدالمسيح]َعن  ًًَُويَن ِزُع  ًًَاى (7:81دا)"ً.اى ُمن تََهىًلِىَىًَويَبِي

لهالمحكمدةتقدررزد.وت عقددالمحكمدة–سديجلسمجلدسقضداءاآل السدماوى:يجلتسًمجلتسًاىقضتا  .5
.مصيركلالقادةعلعاألرض

ستفنعمملكةضدالمسيح.فعالوقاالمحددمنالر ،سيعكسفجأةكلاألمور:ينزع  ًعن ًسلطان  .8
.وت دمرفعوقارلوعيسوع
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IIV-اإلنتصار الكامل والنهائ  للقديسني(دا7 :87)

إنددهواحدددمددنأروع.يةفددعالرؤيددازددلهزددعالنقبددةاألساسدد(.7:87)خبددةهللاأني قدديمملكددهعلددعاألرض -أ

.اإلعالناتفعالوحععنقيادةهللالنا

لََك ًُ" ل طَا ًًَُواى َمم  لََك ًًَِوَعظََم ًًَُواىسُّ تًًَاى َمم  َما ًًُِكلًًِّتَح  يِستيًىَِشتع  ًًِتُع طَىًاىسَّ َِّ َِيً ًَملَُكت تً ًَملَُك تُت ًُ.ًاى َعلِتيًًِّقِ ًأَبَت

َُو ًَيًًَلِيَّاهًًُاىسَّلَِطيقًًَِوَجِميعًُ بُ (7:87دا)"ً.َويُِطيُع  ًًَع 

مواضدعالقيدادةكدليالسدال ينتعند.ت عبعللقديسدين(عبالجم)وعيمةالممال (بالمفرد)المملكة:اىمملك  - 

.وعيمة،تعنعمصادرثروةاألرض،المبانع،الممتلكات،إلخوالنفوطعلعاألرض

يسددوع،.ليسددوع،سدديحكموناألرضمعددهأبدددىبددةهللاأني جهددزعددرو تكددونرفيددىخ:تُعطتتىًىلقَيستتيق -ج

(.1:52؛3:85؛رؤ57:82يو)العريسالمل ،يشتهعأنيحكماألرضلألبدباإلرتراكمعرعبه

لِ ًًَُمقً " ِطي ًًِيَغ  لِسًًَأَ ً ًفََسأُع  ِشيًفِيًَمِعيًيَج  (3:85رؤ)..."ًَعر 

ًًَُاآلبًًُأَيَُّها" طَيً ًاىَِّايقًًََهاُللَ ًًِأَ ًًَّأُِري ويختبدروا]ىِيَن ظُتُرواًأَنَتاًأَُكت  ًًَُحي ت ًًَُمِعيًيَُك نُ  ًًَتَنِيأَع  َِي[يدروا ت ًَمج 

طَي تَنِيًاىَِّاي (57:82يو)..."ًأَع 

.سيحلالقديسونمحلقادةإمبرا وريةالوحشفعقيادةحكوماتالعالم -د


