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 (4جزء ) 40 -42: 9 أسبوعًا فى دانيال 07نبوة الـ : 8احملاضرة 

I-  دانيالنظرة عامة على9 :42- 40 (مراجعة)
وجوتد جدر ديقدد ججدييعدوألا ولوال دانهوالجزءالوحيدفىالكتابالمقدسي 40-9:42إندانيال -أ

،"ضددالمعدي "وقتالضيقةو جاساتوهوأيضاًيضرالهيكلفى.أو شليموالهيكلودجا هماجرةثانية

إن المكانالوحيدفىالكتابالمقددسحيد .جرجاينتجعنهاجنخرابوا حكا ا خيرةعلىضدالمعي 

.تتصد هقصةالمعياوخالصإسرائيل

(42أل)أسبوعا07ًبركاتعظيمةتتمعلىجدا 6تشملخطةهللالردإسرائيلعلى .1

(42أل)يأتىإلىأو شليمسعيا،والمأو شليمست بنى .4

(46أل)أو شليمت َدجَّربعدأني قتلالمعيافىأو شليم .3

(40أل)سيتعببضدالمعي فىخرابشديد،ثمسيتمتدجيرههو .2

(40-9:42)أسبوعا07ًنبوةالـ -ب

(9:42)وعودججيدة6:خالصإسرائيلوإعادةبنائها .1

المعيايأتىبعدإعادةبناءأو شليم(:9:42)أسبوعا69ًتحدثخاللأحداث .4

المعياي قتل،وأو شليمت َدجَّر(:9:46)أسبوعا69ًأحداثتحدثبعد .3

ضدالمعي ،وجعاهدت ،والضيقةالعظيمة(:9:40)07أحداثتحدثخاللا سبوألالـ .2

-9:42دا)اًأسدبوع07جناإلضدطهادوالقهدرفدىداخدلا  دلمددةيكشفجبرائيلأنإسرائيلستعان -ج

40.)

(.9:4)ا  دعاجاًخا ج07لمدةجنا جميإسرائيلستعان:تنبأإ جيا

،لكدنهد اسديحدثفقددبعددأن(42أل)علدىإسدرائيليلدانيدالأنفردرانو دكاجدلسديأتطمأنجبرائي -د

اعدنالدنرهمالضدي عدي (42أل)يلد ا لردإنفهمنالمجدإسدرائيلفدىالم (.40-42أل)تتأدبوتتنقىبنا 

(.40-42أل)ال ىتعاني إسرائيل

ليؤسسبنرع جداوعددهللابد إسدرائيلفدىدانيدال(42أل)كشفجبرائيلأنهللايعتجيببأني رسلالمعيا -ه

.42سيردهللاأو شليموالهيكلبطريقةتروقجاحدثعلىيدعز اونحمياكماهوج كو فىعدد.0

،(46أل)إلىدجا أو شليموالهيكلجدرةثانيدةيالمعياي قتل،جايؤد–ةفىخطةهللائراج هناكتطو اتج  -و

خربجدرةأخدرىعلدىيددسي عادبناءالهيكلفدىخخدرا يدا ،ثدمسدي .ق 286ج لدجا هيكلسليمانفى

(.40أل)ضدالمعي 

ديدةإسدرائيلإنعبو.وطدأةتمردهداسدبيهاتحدتيبابدلإلسدرائيللدنت نهدإلدىيعاجاًجنالعب07إننهاية -ز

البددأنتجتدازإسدرائيلأوالًخدالل(.سدنوات0وحدةجدن07)أسبوعا07ًحقاًبعديللخطيةوللقهرستنته

جنهداجدن)حقبةنبوية07 يالمجيددةالتدىقدالعنهداجبرائيدلفدقبدلأنتصدلللعدتوعدود(سدنوات0كدل 

.يلإسرائأجةأنهاست علنبوضوحفىحياة9:42دانيال
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،(عاجدددا232ً)أسدددبوعا64ً،(عاجدددا29ً)أسدددابير0:أجدددزاء3قعدددمةإلدددىج (عاجدددا297ً)أسدددبوعا07ًالدددـ -ح

69عاجداًبعددالدـ4777توجددفجدوةجددتهاحدوالى(.سدنواتقبدل جدوأليعدوأل0خخدر)07وا سبوألالـ
4777لمددة"العداعةالنبويدة"توقردتبعددقتدليعدوألفدىأو شدليم.07أسبوعاً،وقبلأنيبدأا سدبوألالدـ

.عاجاًحتىعودةإسرائيلإلىأ دالموعد
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II- (42: 9 دا) أورشليماملسيا يأتى بعد إعادة بناء
تبددأ.بمافىذل الشوا ألوا سدوا –أو شليمست بنى(.9:42)سيأتىالمعيافقدبعدإعادةبناءأو شليم -أ

(.عاجا283ً)أسبوعا69ًأحداثتحدثقبلتما الـ42وصفعدد.أجرببناءأو شليمه هالعمليةب

ئِم ِْْاْلَمِسدم َِْوبَنَائَِهداِِْلَد ْْأُوُرَشدلِممَْْلِتَْجِديددِْأَنَّهُِْمْنُْخُروِجْاألَْمِرَْْواْفَهمْْْفَاْعلَمْْ" ََُُْأََسدابِم َْ(يعدوأل)الدرَّ ْْ َسد

ُِْ(عاجدا232ً)ْسدُْنعا َْواْثنَاِنَْوِسدتونَنْأُْ(عاجا29ً) ْفِدقِْ دمِزْاألَْةِمنَد َِ ْْنَد ُْسدنَوَْوَخلِدم َْويُ ُُ َُدن :9دا)."ْيَ
42)

كانعلىدانيالأنيععى.دعاجبرائيلدانياللرهمتراصيله هالرؤيا نجعناهاليسواض :اعلمْوافهم -ب

(.43،42أل)لطلبالرهم

أنتمدجا هاقبدللمتؤهلكمدينةجن يفه.جددوت بنىثانيةأو شليمست وعدجبرائيلبأن:لتجديدْأورشلمم -ج

.ق 286عاجاًخلت،فى27حوالى

كلمدةسدوق.سدت بنىثانيدة(ا سدوا )والخلديج(الشدوا أل)أكدجبرائيدلعلدىأنالعدوق:يُْن ْسنوْوخلمِ -د

أنيكلمدةسدوقيعندإنذكدر.جيدانجرتوح،جكانواسر،أوسداحة:ويمكنترجمتها"رحاب"بالعبريةهى

.المدينةستعملجنجديد

"أسددبوألسددنين64"عددنالددـ(عاجددا29ً")أسددابيرسددنين0"ي ميددزجبرائيددلأول:أسددْنعا 64ْْأسددابم ْو0ْْ -ه

تتميدز.عاجدا232ًعاجداًتليهداأخدرىجدن29حقبدةجدن–لقددقَددَّ حقبتدينجدنالدزجن.التاليدة(عاجا232ً)

.عاجدداًجددنصدددو ا جددر،سددت بنىجدينددةأو شددليم29أى،بعددد.أو شددليمتجديددد–الحقبتددينبحدددثجميددز

.عاجا283ًتعاوى(أسبوعا64ًأسابيرزائد0")أسبوألسنين69"اإلجمالى

وأنصلب حدثفى بير. 46/40يجمرأك رالمرعرينأنخدجةيعوألبدأتفى:حت ْالمسم ْالرئم  -و

فجبرائيلالمعيا. 49/37 ال ى خهدانيالي كلفجنالعماء(جل علىا جم") ئيس"هناعلىأن ي َعرِّ

(0:13-12.)

أسدبوعاً،69 ،سديمر46/40ييعوألليبدأخدجتد فدىعدا جنجل فا سلبناءأو شليمحتىجج:األمر -ز

(.سنة232زائد29)سنة283أو

.بددىهد اا جدرجعدتحيالً.بنداءأو شدليمسيقو بإصددا أجدربإعدادةجمجنا أوض جبرائيلأنجل  .1

!بإصدا أجرج له ا( ئيسإيراناليو )تخيلأنيقو جل فا س

دلإسدرائيلالمعدئولية.لقدكانته هعالجةنبويةواضحةللجيلال ىأتىفيد يعدوأل .4 جمداجعدلهللاي َحمِّ

ييلفلقدتمتأديبإسرائ.معيالهمعنعد فهما زجنة،والتعرفعلىزجنالزيا ةاإللهيةوإ سالال

(.22-19:21لو) بعبب فضهمليعوأل07

ُحْوَْ" ِْ َهد د   ٍُ ِْمدْنْ َِ دُرونَ ِِ َْويَُيا َِ ُحَْويُْيدِدُِنَنْبِد ْأَْعدَداُبِمْبِِمْتَرَسد َِ ْفَإِنَّهَُْسدتَِِْْقْأَيَّداَ َْويُِيدمبُْبِد َِ يَْهدِدُمننَ

َْحجَْ َِ ٍُنَنْفِم َْوالَْيَْتُر َِ ْفِم َِ ِرفِقَْةَماَنَْوبَنِم َْ ْلَْمَِْ َِ َعلَ َْحَجرحْألَنَّ ُِمِْراْ  (22-19:23لو)."ْاْفتِقَا

واحددجدنالمراسديم.أوالهيكدل/كانهناكأ برجراسيمبأواجرإلعادةبناءأو شليمو:أرب ْأوامرْفارسمُ -ح

يمكدنأننرهدم.ل قا بإصدا هالمل كو ش،وواحدبواسطةالمل دا يوس،وإثنانبواسطةأ تحشعتاالم

283)أسدبوعا69ًإنالمرتداحلرهدمجتدىبددأتالدـ.التوا يخالصحيحةبمقا نتهدابواقدرا حدداثالتا يخيدة
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المواعيددتوافقدتجدرأو شدليم،هل.عاجاًالالحقة283،و(أسابير0)عاجا29ًهوبرؤيةجتىتمت(عاجاً

ييعوأل؟وجج

"ُِْ اَنُْشمُنُخْاْلمَُهن ٍَ ْفَاِرسَْ...َْْنُناْفَْ...َْو َِ اِريُنَسَْوأَْرَِْيَشْستَاَْملِ َُ ٍُنَرَشَْو .َحَسَبْأَْمِرِِْلَِهِِْْسَرائِمَ َْوأَْمِرْ

(6:12عز)."ْ(جرسوجين)

/46بنالعدا يعاجاًتأت283وهك افالـ(:46-0:11عز)وْ 228ْأمرْالملَْأرِيشستاْلَزراْف ْعا ْ -ط

ينخدجةيعوأل بماتكونقدبدأتفدالتا يخهوا ك رإقناعاً،حي أ؛فإنه ايالشخصيي أيف. 40

كماكانتكلالنبواتالخاصةبالمعديادقيقدةجدداً،هكد انتوقدرهد هأيضداًجدنجبرائيدلأن. 46/40عا 

.تكوندقيقةأيضاً

لدمي د كرإعدادة.(46-0:11عدز)َجكَّنه االمرسو عز اجنتقويةالهيكلوإقاجةقضداةفدىالمكدان .1

حيدد تددمتقددديم9:9؛2:41،41عددز ايباشددر،لكندد ف هددمضددمنياًبوضددوحفددبندداءأو شددليمبشددكلج 

.لقدبنىالمدينةوا سوا –تقريرينيصرانجاعمل عز افىأو شليم

ُدواِْمددْنِْعْنددِدمَْ(عددز او فاقدد )اْلمَُهددنَُْْ..." َِ دد َِ اَِْددْدْأَُِددناِِْلَدد ْأُوُرَشددلِمَمِِْلَْمنَدد(الملدد أ تحشعددتا)الَّددِييَنْ

ْْنُددنَنْاْلَمِدينَددَُْ َملُددناْأَْسددَناَرَ اَوَِددْدْ...َويَ ٍْ ْأَنَّددهَُِِْ اْ...ْأَ َِ لَددَدَْاْلَملِدد لُنمدداْ  َْ ْبُنِمَددْ َْ ددِيِلْاْلَمِدينَددُُْلِددمَُنِنْاََنَْم

ِملَْ ْأَْسَناُرَ ا ٍْ وَنِْ ْزيَُ َْْوأُ ُو َ دا ِْْمدراْ فَاََنْأَْخِرُ ناْأَْ...ْالَْيَُؤ ْالر  ََ ْأُولَِِد ِِ ْْنَد َْ دِيِلْاْلَمِدينَدُُْْبِتَْنِِمد فَدََُِْ

(41-2:14عز)."ْ( حو صاحبالقضاء)َحتَّ ْيَْصُدَرِْمن قْأَْمرَْ

لِنَْرفَددَ ْبَْمددَ ِِْْ(عددز اواليهددود)َعلَْمنَددا(هللا)بََسددبَْْ" ِحمَنَدداَْحمَدداَْ  َْ أََمدداَ ُْملُددنِمْفَدداِرَسْلِمُ َونُقِددمَمْلَِهنَدداَْرْحَمددُْ 

ِحمَنَاَْحائِحا َْْخَرائَِْهُْ َْ (9:9عز)."َْوفِقْأُوُرَشلِممَْ...َْْوْلمُ

يحددثفديالحددثالكبيدروالمدؤثرالد إنإتما أعمالالبناءالتىقا بهاعز اونحميا بماتكونهى .4

حدليجدلالد الضدخمةالريذكرتأو اقالبرد(.ق 228عاجاًجنجرسو عا 29بعد)ق 279

ق كدانهدووقدتإتمدا ونهايدةعمدل279جمداي شديرأن–ق 270جحلنحمياكحاكملليهوديةفدى

.نحميافىأو شليم

. 38بناللعا يعاجاًتأت283وهك افالـ(:8-4:1ن )وْ 222ْمرسن ْأرِيشستاْلنيمماْف ْ -ي

ا خد فدىاإلعتبدا جر)يوجاًجنه االمرسو 103,887عاجاً،أو283بحعابالـ"أند سون"قا العير

كداناإلعتدرادعلدىهد ا.(إعتردالك يرينعلدىحعدابات .) 34إبريل6،ووصللـ(العنواتالكبيعة

بإسدتخدا سدجالتتا يخيدةأفضدل،يعتقدد. 38ي أوفد34عدا يأللدميبددأخدجتد فدالمرسو هوأنيعو

. 49/37قدحدثفىعا الك يرجنالعلماءاليو أنالصلب

.ق 22بنداللعدا يعاجاًتدأت283وهك افالـ(:2-1:1عز)وْ 238ْمرسن ٍْنرشْالملَْلزرباب ْف ْ -ك

.ق 22اإلعترادعلىه اأنيعوأللميأتفىعا 

عاجداًتدأتىبندا283وهك افالـ(:14-6:1،6عز)وْ 218ْف ْعا ْ"ِْتناَ"مرسن ْالملَُْارينسْلـْ -ل

.ق 32للعا 

ق هوا ك رإقناعاًحي أنخدجةيعوألقدبددأتتقريبدا218ًجرسو أ تحشعتالعز افىعا :ملخص - 

228عاجاًبعد29)ق تقريبا279ً و شليمتمفىي ،والتجديدالمبدأ46/40ىعا عاجاً؛ف283بعد

جدن(أسدبوعا69ً)عاجدا283ً،أو(أسدابير0)عاجدا29ًبعددِن دْأَْأحداثْخاُِْبالفداءِْمد ْال(.ق 

جدددنالمراسددديما خدددرى  38ق ،جدددر396؛فدددى(كدددو ش)ق 22ق ،جدددر289يفددد–صددددو أىن
(.دا يوس)ق 32ق ،جر269؛وفى(المرسو ال انى  تحشعتا)
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III-  (46: 9 دا)أورشليم ُيقتل املسيا وُتَدمَّر
سددي قتليعددوأل،وسددت َدجَّر(.9:46)أسددابير0زائددد64أسددبوعاً،أو69بعدددوصددفجبرائيددلأحددداثاًسددتتم -أ

.ييعوألا ولعلىا حداثالخاصةبمج46زعددركي .أو شليم

ددَدْاْثنَددْمِنَْوِسددت مَنْأُْسددُْنعاْ " َْ ُبْ(ي قتددل)يُْقحَدد َُْوبَ َْ يُْخددِرُبْ(ضدددالمعددي )َرئِددم حْ  ْحاْلَمِسددمُ َْولَددْمَ ْلَددهَُْوَشدد

َُِْحْربَْالْْ َحَْوِِلَ ْالن َهايَ (9:46دا)."َْوِخَرَبُِِْضَقْبَِها( 07)َمِدينَََُْواْلقُْدَسَْواْنتَِهاُبلُْبَِغَماَر

،( 279)عاجدداً،بعدددبندداءأو شددليم232أو"أسددبوعا64ً"أخبددرجبرائيددلدانيددالأن:أسددْنعا 64ْْبَدددْ -ب

نقدادةإسدرائيل،ودجدا أو شدليموالهيكدلعلدىيددسيحدثأجرانأساسديان،وهمداجدوتالمعديا،بإيعدازجد

283)أسدبوعا69ًيالمعدي ،سديكونهنداكصددو ا جدرلبنداءأو شدليمحتدىججدجدن. 07الروجانفى

(.عاجا232ً)أسبوعا64ًزائد(عاجا29ً)أسابير0،ال ىهوججموألالـ(عاجاً

؛23:8؛إش31:12؛خدر9:11تد )ربدالموتي قطد–هوجصطل بمعنىأني قتل"ي قطر"أن:سمُقح  -ج
لقدد.سدي قطر12-0:13تخيل،حجمالصددجةلددانيالحدينسدمرأنإبدناإلنعدانفدىدانيدال(.11:19إ 

عاجداً،127وقبدل(.ق 223لقدد أىهد هالرؤيدافدىعدا )عاجدا12ًيلمدةحوال0تأجلفى ؤيادانيال

(.23:8إش)سي قطربالموت جلخطايانا(معياال)تنبأإشعياءبأنعبدالرب

لكدنبعددبضدعةعقدود،أاهدرالدربلزكريداأنقدادة.لميكشفجبرائيللدانيالعدنجدنسديقتلالمعديا .1

(.12-11:0زك)اليهودسيرفضونالمعيا

بعدقتل.نقطةفىتا يخإسرائيل،وكاننقطةالتحولفىخطةهللاإلسرائيلكانقتلالمعياهوأضعف .4

،حتىتعودإسرائيللأل دويكونهناك4777لمدةحوالىيالتقويمالنبو/يعوألتوقرتالعاعة عا ن

.هيكل

.جاتيعوأل جلالناسفموت كانبدالًعنفيره:لم ْله -د

جدنيشدليموالهيكدل،وطدردالشدعباليهدودلقدتعببتوثنيةإسرائيلفىدجدا أو :ُمارْأورشلممْوالهمن  -ه

يموالهيكدلثمفىوقتنالح ؛تعبب فضإسرائيلللمعياإلىدجدا أو شدل.عاجا07ًلىبابللمدةأ ض إ

.عاجا4777ًجنا  دلمدةحوالىي،وطردالشعباليهوديعلىيدالجيشالروجان

،هد االدرئيسهدوضددالمعدي ؛الد ىسديقطر" ئيسختن"قد جبرائيل ئيسأوأجيري عمى:شَبْرئم  -و

– 07يوض أنشعبه االرئيسهمالشدعبالد ىقدا بتددجيرالهيكدلوأو شدليمفدى.40فىعددعهداً
.يالجيشالروجان

ودجدريلتا يخعنددجاهداجمالجديشالروجدانتمإكتشافهمفىارفأحدجنهمهؤالءالشعب،حتىلميع .1

جدرأو شدليمكدانجدنعبالد ىدبمعنىأنالتا يخقدأوض أنالش. 07أو شليم،وحرقالهيكلفى

.يالجيشالروجان

ت–لقدقا العديدينبتدجيرأو شليم .4 رَّ لكنجرةواحدةتمدجدا المديندة.جرةجن جوتيعوأل47لقدد ج 

. 07والهيكلجعاًبعدقتلالمعيا،وقدحدثه افىعا 

يسديجلبالهجدو الععدكر.جدا فداجردجدريستأت–أو شليمتحتحكماليهود–والنهاية:نهايُْأورشلمم -ز

.الدجا  و شليموالهيكليالروجان
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َُِْحْرَبَْْواْنتَِهاُبلُْ...ْ" َحَْوِِلَ ْالن َهايَ (9:46دا)."َْوِخَرَبُِِْضَقْبَِهابَِغَماَر

حتددىنهايددةالحددرب.أصددد هللاا جددربددالحربوالدددجا حتددىيددتمتدددجيرأو شددليمبالكاجددل:للنهايددُْحددرب -ح

؛كدانالددجا أوالخعدائرالرادحدةجعدتمرةفدىالحددوثإلسدرائيل؛علدى( 07-66)الروجانية–ديةاليهو

،حي حصددتإسدرائيلالعديددعلىحكماإلجبراطو يةالعلوقية(ق 167-160)خالفثو ةالمكابيين

كانقدقر أنالدجا كانالبدأالتحا بإسرائيللمقاوجةالروجان، نهللا.جناإلنتصا اتفىالمعا ك

.فىإسرائيلسيعتمرحتىالنهاية

إش)هد االتصدويريوضد المددىالواسدرللددجا .جاءتنهايةأو شليموالهيكلبغما ةجنالعنف:بغمارَ -ط

فيضانجنالدجا فمدر.ج لالريضانواكتع أو شليميجاءالجيشالروجان(.11:44؛دا48:12-18

إبلديسج دلفيضدانضددإسدرائيلفدىخخدرا يدا يسيأت(.11:17،44،46،27دا؛8:8إش)أو شليم

(.14:12 ؤ)

حريدرأجدةيكدنلهداالك يدرجدنيكشدفهد اعدنالوسدائلالقصدوىالتدىسيعدتخدجهاهللالت:خربُِْض ْبهدا -ي

:48؛19:10؛17:43إش)لقدحددهللافىسلطان بعدضا جدو التدىسدتحدثلتتمديمأفراضد .الغيرة

 (.37:42؛43:47؛إ 12-8:12؛1:6؛زك11:36؛9:42،46،40؛دا44

IV- سيسبب ضد املسيح خرابًا 
سيعدببضدد.(9:40()سدنواتجدنهد االددهر0خخر)07يصفجبرائيلأحداثاًستتمخاللا سبوألالـ -أ

،ضدديعلىا حداثالمرتبطةبمجديالمعدي ال دان40يركزعدد.المعي دجا اً،وجنثمسي َدجَّرهونرع 

.المعي وجعاهدت ،والضيقةالعظيمة

ثِمِرينََْْعْهدا ْ(ضدالمعي )َويُثَْ  ُْ" ٍَ ٍحَْواِحددْحفِدقْ(أجم)َمَ ْ ٍِْ(سدنوات0)أُْسدُْن ثدالث)َوفِدقَْوَسدِبْاألُْسدُْن

بِمَيََُْوالتَّْقِدَمَُْ(سنواتونصف بَْ(كلفىالهي)يَُْح ُ ْاليَّ ْيَتِمََّْحتَّ ْ(ضدالمعي )َوَعلَ َْ نَاِحْاألَْرَ اِسُْمَخرَّ

بِْ ِِ َْعلَ ْاْلُمَخرَّ ْاْلَمْقِضقو (9:40دا)"ْ.(ضدالمعي )َويَُصبَّ

إنهداالمعدافة.07ا سدبوأل،وبدايدة69عاجاًويزيدبديننهايدةا سدبوأل4777هناكفجوةإتعاعهاحوالى -ب

التقدويم/العداعة"أعتقدأنعد ذكره هالرجدوةفدىكدال جبرائيدلهدوأن.ي انبينججيالمعي ا ولوال

،ويعمدلالهيكدل(ةحكوجللكعاصمة)لأل د،وت رجمأو شليميإلىأنيعودالشعباليهودتتوقر"ياإلله

.جنجديد

(.42أل)برائيدل،ستظهرعلىا  دبالكاجلالبركاتالعتةالتىأعلدنعنهداج07بعدنهايةا سبوألالـ -ج

.هىجزءجنجوابهللاعلىصالةدانيدالطلبداًللبركدةالمعدتقبليةإلسدرائيل40فا حداثالعلبيةفىعدد

.البدأنيطرواإلثمعلىالعط فىالعالمكل قبلأني زالجنا  دإلىا بد

 ابال قةفىأنا جزاءالتىلميمألناه.قدتمتبطريقةواضحة46-42ا حداثالتىتنبأتعنهاا عداد -د

،42قددتحققدوابكدلدقدة،تمألنداال قدةأنا عدداد46،و42 نا عدداد(.40أل)تتمسوفتتمبكلتأكيد

.ستتحق بكلدقةبكلجاو دبها40و

(.40أل")المخرب"؛وال انية،كـ(46أل")يالرئيساآلت"ا ولى،كـ–ي شا لضدالمعي بطريقتين -ه
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تشملأعمدالضددالمعدي ،ت بيدتعهدداًجدرك يدرين،وقدفالد بائ فدىالهيكدل،جما سدة9:40دانيالفى -و

الدينيدددة،اإلقتصدددادية،اإلجتماعيدددة،القانونيدددة،)النددداس،ا جددداكن،والمؤسعدددات–أجدددو  جعدددة،وخدددراب

(.الععكرية،إلخ

خطتد التدىتشدتملعلدىأحدداث:ال ْأو–عدنثالثدةأجدو قر هداهللا40-9:42كشفجبرائيلفىدانيال -ز

؛(46أل) 07حدربوخدرابضددإسدرائيلفدى:ثانمدا ْ؛(42عاجاً،أل297)سبوعاًأ07جعا علىجدا 

(.40أل)القضاءينعكبعلىضدالمعي :وثالثا ْ

V-  (11: 14؛ 31: 11؛ 40: 9؛ 13 -11: 8 دا)الذبائح إبطال
؛11:31؛9:40؛13-8:11)بخصدوصإزالدةالد بائ اليوجيدةعطيندافهمداًهناكستةأعدادفىدانيالت  -أ

عندددهانددرى(يي رعددرالددوحيجعددلالددوحنفددىضددوءأن)حددينننظددرلهدد ها عدددادالعددتةجعدداً(.14:11

.فىخخرا يا ال بائ اليوجية"إنهاء"أو"إبطال"رهمناإياهفيمايخصبوضوحجاقصدهللاأني 

عظدمنرعد ،ي –هدوشدخصشدريرو".ي بطدلال بيحدة"لخراب؛نجددأن جدالًجداجزءي كر جعةافىكل -ب

ي؛أيضداًهدوالد (8:14)يطرحالح إلدىا  ديوهوال ؛(8:11)يحاولأنينافسيعوألالرئيسو

وهدوكد ل الد ىيقدودالقدوات؛(9:40)وهوال ىيقطرعهدداًزائرداً؛(8:13)يدوستحت جلي الهيكل

لمددةوي قيمالرجاسدةوالخدراب؛وهوي بطلال بائ (11:31)لهيكلووضرالرجاسةوالخرابفي لتدنيسا

(.14:11)يوجا1497ً

إنجوضوألإبطالال بائ يؤكدعليد دانيدالفدىكدلجدرةجدنا  بدرجدراتالتدىيتحددثفيهداعدن جعدة -ج

(.14:11؛11:31؛9:40؛8:13)الخراب

يلقدددأفقدددجددوتيعددوألعلدد.ىيددديعددوأل ،لدديسعلدد07فددىيىيدددالجدديشالروجددانرددتالدد بائ علددلقدددتوق -د

.الصليبقيمةال بائ الروحية،لكن لميبطلهابالطريقةالتىتصرهااآليات

ثِمِرينََْْعْهدا ْ(ضدالمعي )َويُثَْ  ُْ" ٍَ ٍحَْواِحددْحفِدقْ(أجم)َمَ ْ ٍِْ(سدنوات0)أُْسدُْن ثثدال)َوفِدقَْوَسدِبْاألُْسدُْن

بِمَيََُْوالتَّْقِدَمَُْ(سنواتونصف بَْ(فىالهيكل)يَُْح ُ ْاليَّ ْيَتِمََّْحتَّ ْ(ضدالمعي )َوَعلَ َْ نَاِحْاألَْرَ اِسُْمَخرَّ

َْعلَ ْاْلُمَخرََّْْويَُصبَّْ (9:40دا)."ْ(ضدالمعي )بِْاْلَمْقِضقو

عاجداًبدينججدي+4777علدىفجدوةعدياتحدوىالك يدرجدنالنبدواتالخاصدةبالم:عدا 4777ْفجنَْلمددَْ -ه

-3:16؛لددو4-3:1؛جددال17-9:9؛زك4-61:1؛2-24:4؛0-9:6إش.)ييعددوألا ولوال ددان

جن ضي يعقوبالد ىيعدب المجدييعلىالمجيئين،بينمايصفالجزءال ان4-61:1ينطب إش(.10

.إلسرائيلييعوألوجودفجوةفىأجرججالمعمدانعن،نبوةيوحنا10-3:16فىلو.يال ان

لضدد40عدددفديي شيرسياقا يا ا خيدرة(.46أل")الرئيساآلتى"تعودعلى:(اليَْيثْ ْعهدا ْ)ْ ن -و

هناالت شيرلتيطس،أو نتيخوس،"هو"إن.0تتر أعمال ودينونت جرالقرنالصغيرفىدانيال.المعي 

جنهؤال.أويعوأل لدميدتممأحددبعددالتراصديل.ءال الثدةعهدداًجدرإسدرائيللمددةسدبرسدنواتفلميقطرأى 

.،بمافىذل عهدالعنواتالعبر40الموجودةفىعدد

ك يددرينلمدددةسددبرسددنوات:ثْدد ْعهدددا ْيُْ -ز تشددملإسددرائيل"ك يددرين"إن.سدديقطرضدددالمعددي عهددداًجددرأجددمن

االعهدددهدد .إندد عهدددجوجددودفعليدداً."علدد ثابددتنوقدداسنأنيج"ي بددتعهددداًأى.والعديدددجددنا جددمالخا جيددة

يونهد االعهددالعالجدةا ساسديةفدسديك(.2:3تدس1)بعدال وأجدانيدأتىيسيكونفىشكلتحالفسياس

.ت شيرلبدايةخخرسبرسنواتفىه االدهريا حداثالعياسيةالت
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ْيُفَاِ ُُِهْمَْ دََمَِْحمنَْ«َْسَََ َْوأََمانَْ»:ْألَنَّهُِْحمنََماْيَقُنلُننَْ" ْْلَد  ْفَدََْ(ضديقةعظيمدة)ِِيح اْلَمَخداِ ْلِْلُي ٍَ بَْغتَدُ  ْ

(2:3تس1)."ْيَْنُجننَْ

وباإل تبداطبهد ا.بعدال لمنطقدةالشدرقا وسدديأنهناك جلسيقطرعهداًوسيأتج عديالطري علنسي  -ح

،الد ىهدونردس(جبدلالهيكدل)كلاليهودفىجكان العهدسي عم لقادةاليهودبتقديمذبائ والبدءفىبناءهي

(.يالمعمىبالحر القدس)للمعلمينقبةالصخرةجعجدفي المكانحي يوجد

ي شدا لرتدرةالعدنوات.بعدودةالدربي،وتنتهديخخرسبرسدنواتفدىالتدا يخالطبيعده ههى:أسْنٍْواحد -ط

".07أسبوألدانيالالـ"العبره هبـ

ضدددالمعددي ال بيحددةيجددةالدد الثسددنواتونصددف،حدديني نهددرنصددفا سددبوأللعالي شددي:نصددِْاألسددْنٍ -ي

،سددتبدأ07جدنا سدبوألالدـيا سدبوألأوفددىبدايدةالنصدفال دانفدىنصدف.والتقدجدةفدىهيكدلأو شدليم

:0وهىنرسال الثسنواتونصفالتىيتحدثعنهادانيال(.0:12؛ ؤ42:41جت)الضيقةالعظيمة
42.

وهك ا،سيكعرعهدهجرإسدرائيلفدىأجدرنهدو.سيوقفضدالمعي تقديمال بائ فىالهيكل:اليبميُْيُْح  -ك

.ذبائحهم–جنأقدسجقدساتهم

.؛وبينتعريرهماالم كو فدىسدرردانيدال9:40ييرصلالبعضبين جعةالخرابوإبطالال بائ ف .1

فالعياقفىدانيدالهدوالكدال عدن.يوقفال بائ يقطرعهداًوينىأنهميعتنتجونأنيعوألهوال بمع

:14؛11:31؛9:40؛8:11،14،13)شددخصشددريريوقددفالدد بائ وي قدديمالرجاسددةفددىالهيكددل

11.)

ليدأوقرهداالروجدانبعدديعدوألبحدوالميوقفيعوألال بائ فىجنتصفجعاهدةجدتهاسبرسنوات،لقد .4

"هدو"فدالرهمالصدحي لدـ.اًأبدياًسنوات،بلعهد0ألعهداًجدت لميقطريعو. 07عاجاًفىالعا 27

.،وليسيعوأل(9:46")الرئيساآلتى"أى(9:40)فى

يؤكددانيالعلىوقفتقديمال بائ فىكلجرةجنالمراتا  برالتىيتحدثفيهاعن جعةالخراب .3

يمتحديد جدلشدريريوقدفالد بائ فدفىكلجرةت  كر،يت(.14:11؛11:31؛9:40؛8:13دا)

(.أنتيخوسكم الل أو)فىكلجرةيكونهوضدالمعي .وقتالنهاية

يوض دانيالأنإنهاءال بائ سيكونفىشكلإزالتهاجادياًجنالهيكل،بدالتزاجنجدرحددوثالرجاسدة .2

.داخلالهيكلفىنرسالوقت

 بائ الحيوانيةفىفررانالخطايا،لكدنهد الديسجدايدتكلملقدوضرجوتيعوألنهايةلراعليةوفائدةال .2

تمدتإزالتهدايالد بائ هنداهدىالتد.كمايصفلنداالدنصهندا–فهولميوقرهافىالهيكل.40عن عدد

.(14:11)يوجا1497ًلمدة

هدوجدنيتيطسهوجنيصنرالخراب،وبالتاللوكانيعوألهوجنأوقفال بائ ؛لكانالبدأنيكون .6

لقدإستمروأصب إجبراطو اً،ولمي صب .تيطسجاحدثجريصفلكنه اال.بهللاعلي فضب يعك

يلدميتحقد فد"صدب علدىالمخدرب"و"تما المقضى"بتعبيرخخر؛فإن.أىأذىبعدحصا أو شليم

داثأشدا يعدوأللهد االجدزءعلدىأند عالجدةللضديقةولمجيئد ،ولديس حد.التا يخفىشخصتيطس

(.42:12،41جت)ستحدثفىالقرنا ول
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سديرعلهد ابطدرقعددة؛تشدملتددنيسالهيكدل،قتدلكدلجدنيقاوجد ،.ضددالمعدي هدوالمخدرب:خربالمُْ -ل

د.يمكدنالعديشفيهدااليالتالمدينةالخربةهى.دنا  دويخربج سديكونهد ا.دنسدتخربوحشديت الم 

(.14:1،0؛42-0:41)الوقتأفظروقتفىالتا يخكل 

بََْوَعلَ َْ نَاِحْاألَْرَ اِسْ" َْعلَ ُْْمَخرَّ ْاْلَمْقِضقو َْويَُصبَّ (9:40دا)."ْبِْاْلُمَخرََّْحتَّ ْيَتِمَّ

أنتكونجديندةخربدةهدوأنتكدون.إنالخرابهوحالةالتخريب،أوالتدجير،أواإلفعادجربؤسنتا  .1

.كنخاليةجنالعكان،بالحياة،والتصل للع

ستصدب ا  دخاليدة،وخربدة.علدىا  ديتبطةبالهيكلستتعببفىخدرابيدأتإن جاست المر .4

.كنتيجة عمال 

"ْ بو ُْسنَّانََهاَْويُْفِرُغَهااألَْرَ ْْيُْخلِقُ َنَ اْالرَّ ُُ ْنَْهْدا َْْوُِْنَهبُْاألَْرُ ِِْْفَراغاْ ُِْْفَرغُْ...َْويَْقلُِبَْوْ َهَهاَْويَُْد 

دَرائِ ََْوا...ْ واْالشَّ ََدو نَدَُْ...ْألَْرُ ََِْدنََّسْ َِْْيَ ُْسنَّانَِهاْألَنَُّهْمَِْ َْ ْلَ ََ لَدِ ْاألَْر َْلِدَيلِ ٍَ ٍِنُنَنَْْوُعنِِدبَْْأَ دا السَّ

ْ.ْفِمَها ََ (6-42:1إش)."َْوبَقَِقْأُنَاَسَََِْئِ ُُْسنَّاُنْاألَْرِ ْْاْحتََروَْلَِيلِ

ل ألريالك يرونجنأصحابفكرةأن ال .3 يالددجا هدوتددجير وجدا و شدليمفديدرونأنهد ايوجدج 

.جن جعةالخرابيضرصنمفىالهيكل،وه اجزءأساسلكن وجالمت. 07عا 

هوتعبيدرعدن"علىجناحا  جاس."يتحدثه اعن جاساتضدالمعي الشديدة:عل ْ ناحْاألر اس - 

ظمأو ضدالمعي فىخدرابك يدربعدببسياسدات التدىتعداندوتقدوىسيتعبب"إنتشا واسرللرجاسة"ع 

. جاسات الشديدة

وتمدا ستنعكبكأسالغضببالتمدا حتدىتصدللنهايدة.تما القضاءسينعكبعلىضدالمعي يتعنْ:يتم -ن

.سيعتمرضدالمعي فى جاسات ،وفىنشاطات التخريبيةحتىيقضىعلي قضاءهللا.دينونةهللا

بََْعلَ َْ نَاِحْاألَْرَ اِسْوَْْ"... َْعلَ ُْْمَخرَّ ْاْلَمْقِضقو َْويَُصبَّ (9:40دا)."ْبِْاْلُمَخرََّْحتَّ ْيَتِمَّ

؛ ؤ4:8تددس4؛14،46-0:9دا)دجرضدددالمعددي توضدد فيضددانقضدداءهللاالدد ىسددي ":ي صددب" .1

ليوقدفتمدا " هللاتمدا جداوضدع"لنيتوانىضدالمعي عنالتعببفىالددجا حتدى(.19:19-41

.القضاءضدالمعي 

وهك ا،سي قوىجيشإسرائيلليقاو هجمات.لقدقر هللاأنالخرابسي صببالكاجلعلىضدالمعي  .4

(.8-14:2؛0-17:3؛9:13زك)ضدالمعي 

يدايكشدفهللاعدنجقاصددهالعل(.خدربالم )لقدقر وقضدىهللابعدكبأحكاجد علدىضددالمعدي :المقض  -س

حينيرتبده ابأجرلد أهميدةقصدوىلمقاصددهجدننحدوالعدالمكلد لتعملبطرقخاصةللتعاجلجرا جم

؛43:47؛إ 12-8:12؛1:6؛زك11:36؛40-9:42،46؛دا48:44؛19:10؛17:43إش)

37:42.)

َْعلَ ْْ"... ْاْلَمْقِضقو َْويَُصبَّ (9:40دا)."ْبِْاْلُمَخرََّْحتَّ ْيَتِمَّ

،جؤكداًأن سي َدجَّر،ويهل ،وينكعربطدرقفيدربشدريةعلىضدالمعي أ برجراتيصفدانيالا حكا  -أل

؛0:11،46)،أويعداندهأوينقد هجدنقضداءهللايأوينرع أىتحدالفععدكرعاعده،ولني (يبتدخلإله)

يبيدده–نيدالليصدفنهايدةضددالمعدي داإستخد بولسنرسالرعلينال ينإسدتخدجهما(.11:22؛8:42

(.4:8تس4)ويبطل 
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(0:46دا)."ِِْلَ ْاْلُمْنتََه َْويَِْمُدواْلِمَْفنُناُسْلحَانَهُْ(ضدالمعي )َويَْنِزُعنَنَْعْنهُْْ"...

ْنُ ْأََرَِِْلَ ْأَْنُِْتَِ ْاْلَيمََناُنْ" ٍََُْ فَِ ْلَِنِِمِدْالنَّارَِْْوَ لَ ُُ (0:11دا)."ِْ ْسُمهَُْو

ْيَْنَنِسرُْ...ْ(يعوأل)َويَقُنُ َْعلَ َْرئِم ِْ" (8:42دا)."َْوبََِْيَدح

(11:22دا)."ْألَنَُّهْمْيَُدب ُروَنَْعلَْمِهََِْدابِمرَْْالَْيَْثُْ ُْ(ضدالمعي )َولَِننَّهُْ"

(.19:47 ؤ)ا ليحبع ،فيتمأسرهوإلقاؤهحيداًفدىبحيدرةالند(4:8تس4)سينرخيعوألفىضدالمعي  -ف

:0؛دا4:8تدس4)ضدالمعي إستخد بولسنرسالرعلينال ينإستخدجهمادانيالالهالكوالدجا ا خيرل
11،46.)

لَُنْاألَثِممُْ" َْ َْسمُْستَ ْ(ضدالمعي )َوِحمنَِِيح بو ُِْفَِمِه ْْيُِْمُدلُْ ْالَِّييْالرَّ ِْْحلُهُْبِنَْفَخ :4تدس4)."ْبِظُُهنِرَْمِجمِِهَِْْويُ
8)

ََهُ ْ(ضدالمعي )فَقَُِْضَْعلَ ْاْلَنْحشِْ" ْاْلَنيَّاِبَْم ِق  ََِْْحمَّْمنِْااِلْثنَاِنَْْوطُِرحَْ...َْوالنَّْ َِْالنَّداِرْاْلُمتَّقِدَد ِِلَد ْبَُيْمدَر

ِْْري ِْ (19:47 ؤ)."ْبِاْلِن

؛12:4؛14:3؛زك3:4،14يدؤ)سيجمرالرببنرع جيوشكدلا جدمالشدريرةلتقدفضددإسدرائيل -ص
(.39:4؛38:2؛حز3:8صف

ٍُ َّْاألَُممِْ" َُِْْوأَْ َمُ ْ (12:4زك)..."َْْعلَ ْأُوُرَشلِمَمْلِْلُمَياَربَ

" ي َنَّ ْكم  ح  َوَحْشر اْلَمَمال    َجم 
َْعلَْمِهْمَْسَخِحقْْ(فىأو شليم)ه َوب َجْمر ا   بَّ ُِ دُ ْألَنَّهُْبِنَاِرَْغْمَرِِدقُِْْ...ْألَ ٍَ ْؤ

ْاألَْر ِْ (3:8صف)."ٍُْ و

.حدر أسدرىإسدرائيلجدنجععدكراتاإلعتقدال،حديني ٍمنسد ْاألعظدمفىه االيو ،سي ظهريعوألنرع  -ق

حدينيعدتردوٍدداوُْاألعظدم،حدينيقدودالمحدر ينجدنا سدرلدأل دالموعدودة،ٍمشنٍْاألعظدمسي رى

ليواجد ضددالمعدي ،وي طهدرا  دجدنعبددةألعظدمٍإيلمداْاسديأتى!أو شليموي قيمعرش وهيكل هنداك

.ا صنا ،ويردإسرائيلوا جمهلل


