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 (1اجلزء )أسبوعًا  77عن الـ  9 :42- 47نبوة دانيال: 7احملاضرة 

I-  47 -1: 9لدانيال اخلطوط العريضة

(9:1-19دا)صالةدانيالالشفاعية -أ

(4-9:1)مكانالرؤيا .1

(9:3)دانياليوجهقلبهلطلبهللا .4

(19-9:2)صالةدانيالالشفاعية .3

(43-9:47)زيارةجبرائيللدانيال -ب

(47-9:42)أسبوعا77ًوةالـنب -ج

(9:42)ستةوعودمجيدة:خالصوردإسرائيل .1

.ئالمسيابعدإعادةبناءأورشليممج(:9:42)أسبوعا99ًفىأثناءأحداث .4

.قتلالمسياودمارأورشليم(:9:49)أسبوعا99ًأحداثبعد .3

.والضيقةالعظيمةضدالمسيح،ومعاهدته،(:9:47)77أحداثفىأثناءاألسبوعالـ .2

II- مقدمة

رأىدانيةالهة االرؤيةافةىالسةنةاألولةىل كةم.47-9:42ثالثةةفةىسةفردانيةالورد فةىدانيةالارؤي -أ

انهة ابعةدمةروركة".بابةل"أى"كلدية"لقدحكمداريوسعلىوالية.قم235داريوسالمادى،فىعام

انيالقدوصلإلىبابلوهوغالمفإذاكاند.قم979ىعامدانيالإلىبابلال ىتمفيعاماًعلىسب95

.،إذنفالبدأنهكانفىالثمانينا منعمراحينرأىه االرؤيا(سنة19إلى12)غيرص

اِ  ل  ِ فِيي  " ُِ لِييد لِيي ييةِِ  اوَل ََِ  ل يييِ  ِ  ِييد  ِ (قم235)السَّ ِِ ِ ييْ   ِْسييِا اْلِنييلَِّ ي ِ  الَّيي َ َل ْن ِِكييِ  ْبييِ  حِْشِوييِ  

ا ِ ي  ِ  ُِ (9:1دا)".(بابل)اْلِكْ 

إر)عاماً،ثمبعةدهة ايُعةادبناؤهةامةنجديةد77كاندانياليدرسفىنبوةإرمياأنأورشليمستُخربلمدة -ب

قم،إذنفقدفهمأنةهيتبقةىعامةان235وألنه اهوعام(.39:43،45؛12-49:17؛42:11-14

(.قم239-979)سرعاماًفىاأل77لتمام

ْ ِكهِ " لِد ِ ْ   ل ةِِ  اوَل تلبِ حِ ِل َِّا ِ آِل (داريوس)فِ  السَّ بي  فِِهْنتل ِ ِ  اْلكل ََّ ةِ ِ  الَّتِ  ِكل ِْت ِ ْةِهل ِك ِِن ل ال َِّ السي ُِ  ِ

ِِ ِ  ِسيةِ   الةَّبِي ي لِِكِنللِيِ   إِْ ِ  ِيلإِلِد  ِلي ِ  ِ  ِسيْب اِب حَل ل َِ ي َِ ْجِهي فِِ جَّ .ِ  ِيد  َِ ي ِِ   ْهيتل  ََّ ُِ اِللِبيل  بِلل ي ي ِ السَّ إِلِيد هَّ

ْ مِ  ََّ ِ لِت بِلل َُّ التَِّض (3-9:4دا)..."  َِ

لقةدوعةدهللا.؛صةلىدانيةالألجةلردإسةرائيليسةنةقةدقاربةنأنتنتهة77ه االـألن:سة  77 .1

(.12-49:17إر)إرمياأنهسوفيخلصإسرائيلإذاصرخوالهطلباًللت رير
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ُِ مِِنييلِم ... " ِِ ِ  ِسييةِ   ِ ْةيي ا اْلِنْ ِ يي ِ  ِسييْب َِ ْ  إِلِييد ِ يي كل َّي َِ ِْ بِيي ييللِ ََّ ييْ  ِك ِِ يي  ال ِيي  ل لِكل حُل َِ   ْ كل ُل ِِهَّيي لِبِلبِييِا حِمِ

ِ بل ِن (...أورشليم) َْ مِ َِ ُْ ل  ِةِ   َِ ُّ ِن إِلِ َّ فِتِ مل َِ ... ُلَ ِةِ  إِْذ مِْط ل مِْط لبل  ِةِ  فِتِِج اي ُِْ بِكل ْ َِ ... بل  ِةِ  بِكل

  ْ َُّّ ِسْب ِكل حِ ل َِ... "(12-49:17إر)

نموذجاًللتشفعمنأجةل19-9:3يُمثلدانيال.صلىدانيالوصامألجلتتميممقاصدهللا:الَ   .4

نةرىصةالته(.روحياً،وسياسياً،إلخ)علىخطيةأورشليموعلىحالتهاففيهحزنعميق.إسرائيل

الةة ى"كةةور "كةةاندانيةةاليعةةرفنبةةوةإشةةعياءعةةن(.43-9:47)وإسةةتجابةهللا(9:2-19)

كةانكةور ملةافةارسقةدهةزمبابةل(.7-22:1؛22:45إ )أورشليمسيساعدفىإعادةبناء

.قم239حديثاًفىعام

III- (43 -41: 9 دا)الدعوة لطلب الفهم  :جربائيل

إلةىأنةهظهةرلةهفةىشةكل"ائيةلالرجةلجبر"تُشةيرجملةة(.9:41؛5:19)ظهرجبرائيللدانيالمرتين -أ

:9)بعدالظهر،وقةنصةالةاليهةوداألتقيةاءأوالمتةدينين3077كاننتقدمةالمساءتُقدمفىالساعة.يبشر
41.)

"  ِِ ََّ ُل بِلل ِْ تِِك يٌ  بِ حِ ِل  ل ائِ ياِ . ..َِ َِ ُِيللِ ...  ِجْب ْجيتل انِن  ِيل َِّا ِ يآلل إِ يي: َِ َِ َِ ياِ .. . ِولِ  يِنيِ  اْلَِْهي ِ    اْلِكي ِِم  فِتِأِ َّ

اْفِه ِ  ْؤ ِل َِ َُّ (43-9:41دا)." ال

تةةمالتيكيةةدعلةةى(.9:43،42)حةةججبرائيةةلدانيةةالعلةةىالب ةةجواصجتهةةادللوصةةوللفهةةمالرؤيةةا:مأ ييا -ب

مةنرؤىدانيةالاألربعةة ،43-9:3،44؛5:12،17؛7:19،19)ال اجةللب جوطلبالفهمفىكةل 

ت ةةدثجبرائيةةلبطريقةةةتُشةةيرإلةةىأنخطةةةهللا(.17-14:2،5؛11:33،32؛12-17:3،11؛42

(.14:17)ستتضحفقطلهؤالءال ينلديهمجوعللفهم،وليسلألشرار

اِ  لِِكِ   "... َِ ُل اوِْل َِْه ل حِِش الِ  ِ َِْهنل نِ َِ (14:17دا)" .اْلَِلِ نل ِن  ِ

.فىالرؤياالتاليةلدانيال،سيخبرامالكأنهللاسيُقيمأُناسفُهماء -ج

ِْبِ " اْلَِلِ نل ِن ِ ِ  الوَّ ِِ ينل ِن  َِ َِ  ِ  ل (11:33دا).." . ِكثِ 

IV- (12 -13: 7 دا)املسيا املؤكد إنتصار 

إنحتميةةإنتاةار(.12-7:13)أللفةيوهوي كةمالعةالمفةىالملةاافىالرؤيااألولى،رأىدانيالالمسيا -أ

(.47-9:42)الخلفيةالخاصةبالرؤياالثالثةلدانيالالمسيااألبديهي

ِنلِء ِ ْثال . .." ِب السَّ ياُّ ... حِمِيد(يسةوع)اْبيِ  إِْ ِسيلن  إِِذا ِ ِ  سلحل ُِ لِيهل كل ِِبَّي ِ  ِكل ميل  لِتِتِ َِ ِ ْجيُا   َِ يْ طِل ل   فِيألْ ِطِ  سل

ِل  اوِْلِسةِ ِ الوُّ َِ اولِ ِ   َِ َلِ . ِب  ٌَّ ِ ل لِْ   ِزل ُِ ْ طِلٌن حِبِ ْ طِل لهل سل (12-7:13دا)" ... سل

.سنةسي كمفيهايسوعه االعالمبالبر1777هوفترةيلااأللفإنالمُ -ب
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:47رؤ)ال ياةيالعالم،وسيمسويؤثرفىكلنواحفىه االوقن،سيكونالملكو ظاهراًوُمعلناًفىكل

:1؛أع19:45؛مةةةن42-92:17؛94-97؛5-21:1؛19-11:1؛9-9:9؛2-4:1؛إ 1-9
(.3:41؛9

" ِ ِِهل حِْلِف ِسةِ   ، ...ِس ِكل  ل ِن ِكِهةِ   ّلِِلَّ ِس ِْن ِكل ِن ِ  (47:9رؤ). " َِ

V-  سنة 297: أسبوع 77السامية بـ خطة اهلل

سةتكونإسةرائيلأول.(سنة297")أسبوعا77ً"سيستغرقلقدقررهللاأنتجهيزإسرائيللقبولالخالص -أ

يالصكيمةة،وكة لاللقيةامبةدورهافةهللخطةصعدادإسرائيلللخة(.97:41إ )أمةيخلصكلفردفيها

.يلفلااألالمُيقيادةالعالمف

ِل ِن حلْسبل  ل  " ِ  ِد  ِسْب َِ بِِ   ِْ َُِّس ِ ُلِض ِْت ِ  ِد ِل قِ ُِ ةِتِِ  اْلنل (9:42دا) ..."(أورشليم) ِ 

إتفقةنالغالبيةةةأن.األسةبوعفةىإسةرائيلالقديمةةهةوفتةةرةمةنسةبعةأيةامأوسةبعسةنيننكةا:حسيب  ل   77 -ب

أياماليتفةقكونهأسبوع-(أيام7")أسبوعأيام"وليس.(سنوا 7")أسبوعسنين"األسبوعهنايُقادبه

؛فيكون"سنوا 7وحدةكلمنهاتتكونمن77"أوأسبوع77فإنوهك ا.لألحداثيمعالتطبيقالتاريخ

.سة  297اإلجنللد 

لقدرد كلماتةهعلةىصةلوا دانيةال.كانتركيزجبرائيلمنابعلىأورشليم:نقُس لِب  َ ُ ةت  ال -ج

".المركةز-أورشةليم"إنمقاصدهللافىاألياماألخيةرةهةى(.19-9:2)منأجلجنسإسرائيلوأورشليم

يفةفقةطعنةدماتكةونإسةرائيلموجةودةسةنةيت ةرك297للةـ"يالتقةويمالنبةو"جها النظرهىأنأحدو

.،وفىوجودهيكلعاملوغيرمعطل(كعاصمة)،ت يافىأورشليمالمردودةأرضالموعد

IV-  (42: 9 دا) ستة وعودأعلن جربائيل عن

سنةً،قدحددهاهللالتجهيةزإسةرائيلصسةتقبالالخةالصولتسةلا297أسبوعاً،أو77أنالـجبرائيلكشف -أ

علةةىيىعمةةليسةةوعالكفةةارأكةةدعلةةىسةةتةوعةةودمبنيةةةعلةةلقةةد(.2-4:4إ )فةةىدعوتهةةالقيةةادةاألمةةم

.ئيسوعاآلن،وستظهرفىكمالهاعندمجه االوعوديختبرهاشعبهللاجزئياً.الاليب

"  ِل ِن حلْسيبل  ل بِ ِ  ُلِضي ِتْ (سةنة297)ِسْب ِْ َُِّسي ِ (إسةرائيل)ِ  ِيد ِلي قِ ُِ ةِتِِ  اْلنل ِ  ِيد ِ ي لِتِْكِن يِا ( أورشةليم)َِ

الةُّبليييالْ  َِ ْؤ ِيييل  َُّ يييْتِ  ال َِ لِ َِ َي  ُِ َي اوِبِييي مِد بِيييلْلبِ َْ لِ لييي َِ يييِ   ْْ لِِكََّيييلِ ِ  اإِل َِ طِل ِيييل  َِ مِْتِنييي ِ  اْل َِ ييي ِِ   َِ ِْ َِ  ِن ُُّ ِْ ُلييي لِِنْسييي َِ   ِ َّ 

َِس  ِ  ُُّ (9:42دا)." اْلقل

.يإنعايانإسرائيلكيمةهللسينته:مكن ا النَِ   -ب

عاةيانيهةيالتة–المعةنمعاةيةم ةددة،أىأنالكة"ـلةا"ـعرفةةبةهنةامُيإنالكلمةالعبريةمعايةتيت

؛رو22:17،42إ )كةلإسةرائيلوعدهللاأنالوقنسييتىحينتخلص.إسرائيلعلىهللابرفضيسوع

11:49.)
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ا " َِ ِ ِك ائِ اِ َِ َِ َْ لصل ِجِن  ل إِْس ُل ِ يْ  ِهيْه ِْ ِن اْلنل »: ِكِنيل  ليِ  ِ ْكتلي بٌ . ِس ِ َل َْ َل ِسي ِ :11رو)..." (يسةوع)ْةقِي

49)

.اليوميةلألفرادعلىالخطاياالشخايةفىال ياةالخطايابايغةالجمعتعود:متن   الَطل ل -ج

(.41-12:47؛زك97:41إ )ستكونإسرائيلأولأمةيعيشكلشخصفيهاحياةمقدسة

بلِ  " ِْ ِل ا ٌ  كل ُّهل ْ َِ َِ َِْل ِن ا. حِْب ِ  ُِ (97:41إ )..." وِْ ضِ إِلِد اوِبِ

لألفةراد،واألسةر،–لنتكونهناكعواقبعلةىالخطايةاالتةىتةتمالتوبةةعنهةا:لِنا النَللح    د اإلْ  -د

أنتةيثيرإال.عةنجرائمةهالخطيةرة،لكنةهسةي هبإلةىالسةجنفىزمنناه ا،قديندمويتوبمجرم .واألمم

-2:17كو4)ألنيسوعقدسددالدينعنخطايااألمةواألفراديللخطيةسينتهيالسلب"الزرعوال ااد"

وهة ايشةملتطهيةر"غطَّةى"أو"الكفةارة"بمعنىتمم"كفر"فىالعبريةهى"عملالماال ة"كلمة(.41

(.13:4زك)األرضمناللعنا وأرواحالشر،إلخ

حلِز ال  ...َِ ِكل نل فِ  ِذلِِ  اْل ِْ ِم " َِح ا...َِ َُّ (13:4زك)." لةَِّجِس ِ ِ  اوِْ ضِ ال

ةالهيكلةفةيثَّةلفةىالنةاس،وجديةدفيةهيكةونالبةرُمميسيؤسسالملايسةوعنظةامعةالم:َاوبُ  َمد بللبَ -ا

(.15-33:12؛9-43:2؛إر2-11:4إ )ستمتلئاألرضبالبرإلىاألبد.يةوال كوميةاصجتماع

" لِِكةَّةِل َل ِسنِ  ...َِ ُِ  ،  ِْسكل ل فِ ِهل  ِْةتِِظ  ُِ حِْ  ل  ِج َِ    ُِ  ُِ ات  ِج َِ َُّ ل (3:13بط4)." اْلبِ

"... ِال  فِ  اوِْ ض ُْ  ِ َِ ََِ ِشقّل   َِ لْج ْل  َِ ِْةِج (43:2إر)." ..فِ ِْن ِ ل ِ  ٌِ  

ائِ ِا "  َِ ْْنل  بِقِ َّ ل إِْس ِِ ل ِن إِ َْ َِبِ  الِ  ِ الِ  ِتِِك َّنل ِن بِلْلِك (3:13صف)." .. َِ

سيضةع.أنهللاسةيتممكةلالوعةودالةواردةفةىالةرؤىيالرؤىالنبويةةيعنة"تختم"أن:َت  الَؤ ل َالةب   -و

المسةتندالمختةومهةوالمسةتند.سةيُطلقت قيةقكامةلوفهةملكةلرؤيةاوكةلوعةد.ختمهعلىكلمةاوعةدبةه

مةاأنيةتمغلقةه،وأيضةاًأنيةتمتوثي.المضمون أى)قةهقانونيةاًمةنخةاللخةتمشةخصمةايشملختممستند 

أع")ئأزمنةردكلش"ت دثبطرسعن.يعستُعَّرفبالكاملللجمأيضاً،فإناصعالنا النبوية(.توقيعه

3:41.)

".أنتُخةةتم،أوأنتُاةةدق،أوأنتُؤكةةد"وهةةىيُمكةةنأنتُتةةرجم"خةةتم"كةةـتُرجمةةنالكلمةةةالعبريةةة .1

لتجنةباصي ةاءبمعنةىإخفةاءالمعلومةا بةدالًمةنباصنجليزيةة"خةتم"ي اولالبعضتعديلالتعبيةر

.توثيقهاوضمانها

،بمعنىختمالقانونوالشةريعة،أو5:19،فىإشعياء(أنتختمأوتُغلق")َختُم"إستخدمنفسالفعل .4

"خةةتم"إنإسةتخدامالماةدرمةن(.45:14حةز)الكمةال"خةاتم"يوصةفملةاصةوربينةه.التعلةيم

،إلةخ،وكلهةا"تتمةيم"،"تكميةل"،42توجدستةأفعةالفةىالعةدد.أنهحالعلىختمالموافقةييعن

.معينةأوفعلمعينعمليةالصةخُيتعن

ِهلَِّ ِ " ََّ الوَّ ِِ ِ . هل  َِ تِِ  الوَّ َْ ََِ ا (5:19إ )." بِتِ ِِ  
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42ربركةا هللافةىعةددإنتطةو.قدسوتخاةصلخدمةةهللاأنتُيأنتمسحتعن: سْ َُُ  القَُس   -ز
.فىتطبيقينأساسيين–يالإلىذروتههنا

إنخدمتةهالممسةوحةسةوف".مسةيا"ي،والكلمةةالعبريةةهنةاتعنة"لمسةيحالممسوحأوا"يسوعهو .1

(.9:14زك)يلااأللفأوستظهروتتبرهنبالتمامفىكلاألممفىالمُ"تتفرعوتتشعب"

ال " جل ََّ َْ ] لِ ِذا ال هل [  ل اْلغل ِ ْ  ِ ِكل ِِه . اْسنل بي   ِْةبلتل َِ ََّ (9:14زك)..."  َِ ِْبةِ  ِ ْ ِكِا ال

-23:9حةز)ستظهرمس ةهللا،أومجدافىقُةدساألقةداسفةىالهيكةلالجديةد:يلااأللفهيكلالمُ .4
(.4:12حب)أورشليمويمألاألرض"سيستقرعلى"،و(7

..."  ُْ بي ُِ ََّ ُِ ال إِِذا بِِنْج ُِيللِ ...ِ ألِ اْلبِْ تِ  َِ ِسي ي  ... : لِي (يسةوع)َِ َْ ا ِ ِكيلنل كل َِ ُل حِْسيكل ل فِي  ... ِ ي ِشْ ي

 ُِ ائِ ِا إِلِد اوِبِ َِ ِسِط بِةِ  إِْس (7-23:2حز)..." َِ

ل ِ  ِْ  ِ ... " َِ (أورشليم)حِ َّ هل ِ  ِْ يِ   لي ُل ِ ْج َِ بُّ  ََّ َِقل ال َل . فِ لْو :97إ )..."   ِ كِ فِي   لي اولِ ي ل فِتِِسي 

4-3)

َِفِِ   اوِْ ِض مِْنتِ ِئل " ِْ  ِ  ْ ِ ُِ بي  ِ ْج ََّ (4:12حب)..."  ال

وقةةدتمةةن،"(قُةةدساألقةةداس")"جةةوديسجةةادا"إنجملةةةقةةدوسالقدوسةةينتةةردفةةىالعبريةةةبةةاللف  .3

"قةدوسالقدوسةين"إسةتُخدمنعبةارة.49فةىعةدد"الهيكةل"بمعنةى"(قةدس")"جةوديس"ترجمة

.للتعبيرعنالهيكلأوخيمةاصجتماعيمرةفىالوح27أكثرمن

لكنإسةرائيلكيمةةسةتدخلإلةىمةلءالبركةا السةتة.إختبر بقيةمناليهودالمؤمنينه االبركا جزئياً -ح

(.47-11:2،42رو)جميعاًحينيرجعيسوعلألرض

َِ ِْت " ُْ ِش َِ حِْ ضل  ُِ ِ لِن اْلِحلِ  ِن ِ   َّ ٌ بِقِ فِ  الزَّ ِْ تِ ِلِ  الةي َْ ائِ ِا إِلِيد ...  ِشِسِب ا َِ ْزئِ ّل  إِلْسي َِ ِْت جل ُْ ِش ُِ ِ َِ اْلقِِسل

َل اولِ  ِ  ِا ِ ْ  َل ُْ ا  حِْن  ِ َِ ِ ِك ائِ اِ َِ َِ َْ لصل ِجِن  ل إِْس (49-11:2،42رو)" .ِس ِ

VII-  47 -42: 9 دانيالنظرة عامة على

،وموتةه،يال ىي كرمجئيسةوعاألولوالثةانفىالكتابالمقدسالوحيدهوالجزء47-9:42إندانيال -أ

يضعك لاالهيكةلفةىوقةنالضةيقةوالرجاسةة.وإرتباطه اببناءأورشليموالهيكلودمارهمامرةأخرى

.أحكامالدينونةاألخيرةعلىضدالمسيحويختمبنزولالتىسيسببهاضدالمسيح،معالخرابالناتجعنها،

 .بشكلكاملوواضحال ىيقصقاةالمسياوخالصإسرائيلالمقدسبإنهالمكانالوحيدفىالكتا

(.9:47)أسبوعا77ًتتمعلىمدارتشملخطةهللالردإسرائيلعلىستةبركا عظيمة .1

(9:42)إلىأورشليمأورشليمتمإعادتها،والمسياأ  .4

(9:49)أورشليميتمدمارهابعدقتلالمسيافىأورشليم .3

(9:47)ببضدالمسيحفىدمارشديد،ثمسيتمدماراهوسيتس .2

(9:47)آخراأليامنلشعبهأنيثقفى،وهك ايمك(49-9:42)وضحهللاخيوطالقاة -ب
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(.سنة253)أسبوعا99ًالـقبلاألحداثالتىستتم42يافعدد .1

وهةةةىتركةةةز.يعأسةةةاب7زائةةةد94أسةةةبوعاً،أو99الةةةـبعةةةداألحةةةداثالتةةةىسةةةتتم49ياةةةفعةةةدد .4

.قتليسوع،ودمارأورشليم–ئيسوعاألولحداثترتبطبمجأعلى

ووهة.،السنوا السبعاألخيرةمنه االدهر77األسبوعالـفىاألحداثالتىستتم47يافعدد .3

سيسةببضةدالمسةيحدمةاراً.،والضةيقةالعظيمةةييركزعلىاألحداثالمرتبطةبمجةئيسةوعالثةان

.يتمتدميراهوشديداً،ثمس

.بمافةىذلةاشةوارعهاوأسةوارها–لقدتمردأورشليم(.9:42)سييتىالمسيافقطبعدأنيتمردأورشليم -ج

أسةبوعا99ًالةـقبةلاألحةداثالتةىحةدثن42ياةفعةدد.ه االعمليةبةدأ باةدورأمةرببنةاءأورشةليم

(.سنة253)

اْفِه ْ  فِلْ  ِ ْ " ُِ ا َِ َ َل َل َِ حِ َّهل ِ ْ   ُِ وِْ   ُِ ِل ِ  ِ  لِتِْج بِةِلئِِهيل إِلِيد  حَل ل َِ ِْ ئِ سِ  اْلِنِسي  ََّ ِِ ل حِِسيلبِ  ِ (يسةوع)الي  ِسيْب

ِستُّ ِن حلْسبل  ل  (سنة29) َِ ْْةِلِن  ا َِ ِ ٌج فِ  ِ  ِق اوِْزِ ةِ ِ (سنة232)َِ َِ َِ لْبةِد سل ٌق  ِل َّل  (9:42دا)."  ِ

يسةةوعقُتةةل(.9:49)أسةةابيع7زائةةد94بوعاً،أوأسةة99دالةةـبعةةوصةةفجبرائيةةلاألحةةداثالتةةىسةةت دث -د

.ئبسوعاألولعلىاألحداثالمتعلقةبمج49عدديركز.وأورشليمُدمر 

ِسييتي ِ  حلْسييبل  ل  " َِ ْْةِييْ ِ   ُِ ا يي ِْ بِ ِْبل (يُقتةةل) لْقطِيي ل َِ ِليي َِ لِييْ ِس لِييهل  َِ ْل  َِبل (ضةةدالمسةةيح)ِ ئِيي س   ت  اْلِنِسيي  يي َْ  ل

 ُِ ُْ ِ اْلِن اْلقل َِ بٌ (الهيكل) ةِ ِ  َْ إِلِد الةيِهل ِِ  ِش َِ هل بِِغِنلِ     اْ تِِهلؤل ٌب ُلِضِ  بِِهل(م77)َِ َِ َِ (9:49دا)." َِ

:9)،السةنوا السةبعاألخيةرةمةنهة االةدهر77وصفجبرائيلاألحداثالتىست دثخاللاألسبوعالةـ -ا
ئعلةىاألحةداثالمتعلقةةبمجة47عةدديركةز.تمتدميراهوسببضدالمسيحدماراًشديداً،ثمسيسيُ(.47

.،ضدالمسيحومعاهدته،والضيقةالعظيمةييسوعالثان

َِ ِ  فِ   ِ ْهُا  (ضدالمسيح)َِ لثِبيتل " ُ  ِ ِ  ِكثِ  اِش َِ ْسبل ع  
ِسِط اولْسبل عِ (سنوا 7)حل َِ فِ   ثةالثسةنوا )َِ

التَّ (وناةةف َِ بِ ِحيي ِ  ََّ ِ يي ِ  لبِطيييال ال ُِ بٌ (فةةىالهيكةةل)ْق ََّ يي َِ ِ  ِييد ِجةِييلِح اوِْ ِجييلِ   ل   ِييتِ َّ ِشتَّييد (ضةةدالمسةةيح)َِ

بَّ اْلِنْقِض ُّ ِ  ِد  َِ ََّ َِ ل َِ (9:47دا)." (ضدالمسيح)بِ اْلنل


