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دانيال وأصدقائه الثالثة آانوا یعيشون في إسرائيل، وفي أحد        
األیام أتى ملك عظيم إلى بلدهم وأخذ معه الشباب األذآياء إلى         

نبوخذ نصر، وآان    : بلده، وآان اسم الملك طویل وعظيم    
.یعيش في بلد بعيدة اسمها بابل  



ولقد جمع الملك أفضل      . لقى الشباب معاملة حسنة في بابل   
وأذآى الرجال من آل أرجاء العالم، وخطط ليدربهم بلغة بابل         

.حتى یصيروا معاونين له في إدارة أمور المملكة      



والطعام آان أیضا جيدا، فكان یأآل الشباب مما یأآله الملك،        
ولكن دانيال وأصحابه لم یریدوا من هذا الطعام، ألنه آان       

فلقد تعهد دانيال أال يفعل أي شيء ضد اهللا،     . مذبوحا لألصنام  
فإله إسرائيل قد أوصى شعبه أال يكون لهم أي عالقة باألوثان     

.أو اآللهة الكاذبة    



وطلب دانيال من المسئول عن تدریبه أن یسمح له بأال یأآل  
ولو علم الملك بذلك، فسوف یغضب جدا،      . من طعام الملك  

.ولكن الرب طيب قلب هذا المسئول من جهة دانيال      



فوافق أن یعطي دانيال وأصدقائة فترة اختبار لمدة عشرة أیام،      
في نهایة . فيها یأآلون فقط الخضروات ویشربون الماء فقط    

العشرة أیام بدا دانيال وأصدقائه أآثر صحة من الشباب الذي          
تناول من طعام الملك، لذلك ُسمح لهم بالمواصلة في أآل       

.الخضروات وشرب الماء      



هؤالء الشباب آرموا اهللا، واهللا آرمهم، فأعطاهم المعرفة        
والمهارة في آل ما تعلموا، ودانيال آان له حكمة لفهم آل   

.الرؤى واألحالم    



بعد ثالث سنوات من الدراسة في      
بابل، ُعرض آل الشباب أمام الملك   

نبوخذ نصر، فأختار دانيال وأصدقائه   
الثالثة، آأفضل من آل الشباب     

اآلخرین، وفي الحقيقة فقد اآتشف        
الملك، أن دانيال آان عنده حكمة     

.أآثر من آل حكماء المملكة  



وفي أحد الليالي حلم الملك حلما مزعجا، فدعا السحرة             
َقْد َحَلْمُت ُحْلًما   : "قال الملك  . والمنجمين والعرافين ليقفوا أمامه     

ِعْش َأیَُّها: "، فقال له الحكيم   ." َواْنَزَعَجْت ُروِحي ِلَمْعِرَفِة اْلُحْلمِ    
َأْخِبْر َعِبيَدكَ  .                                        اْلَمِلُك ِإَلى اَألَبدِ    

."  َبيَِّن َتْعِبيَرُه                                                ِباْلُحْلِم َفنُ  



 ِإْرًبا  ِإْن َلْم ُتْنِبُئوِني ِباْلُحْلِم َوِبَتْعِبيِرِه، ُتَصيَُّرونَ   : " فأجاب الملك 
َوِإْن َبيَّْنُتُم اْلُحْلَم َوَتْعِبيَرُه، َتَناُلوَن ِمنْ    .  ِإْرًبا َوُتْجَعُل ُبُيوُتُكْم َمْزَبَلةً  

 َوِإْآَراًما                                      ِقَبِلي َهَداَیا َوَحَالِوینَ 
بالطبع لم یقدر وال   ."                                      َعِظيًما

.                                    واحد أن یخبر الملك عن حلمه     



َلْيَس َعَلى اَألْرِض ِإْنَساٌن َیْسَتِطيُع َأْن     : " أجاب حكماء الملك  
َوَلْيَس آَخُر ُیَبيُِّنُه ُقدَّاَم اْلَمِلِك َغْيَر اآلِلَهِة          ...  ُیَبيَِّن َأْمَر اْلَمِلِك،   

فغضب الملك جدا وأمر بقتل    ."الَِّذیَن َلْيَسْت ُسْكَناُهْم َمَع اْلَبَشرِ      
.آل حكماء بابل



وعندما أتى العسكر إلى دانيال، قال    
لماذا  : " آلریوخ رئيس شرطة الملك      

"  یرید الملك أن یقتل آل الحكماء؟      
فأخبر آریوخ دانيال عن آل ما   

حصل، فذهب دانيال لمقابلة الملك،      
وطلب بعض الوقت حتى یستطيع 

.أن یخبر الملك عن تفسير حلمه       



وذهب دانيال إلى بيته وأخبر آل شيء  
لم یكن . ألصدقائه شدرخ وميشخ وعبدنغو   

دانيال یعرف الحلم وال تفسيره، ولكنه       
یعرف شخصا یعرف آل شيء، وهو اهللا،    

.لذلك صلى دانيال مع أصدقائه إلى اهللا    



أظهر اهللا لدانيال الحلم وتفسيره، فبارك دانيال إله السماوات        
َألنَّ َلُه ِلَيُكِن اْسُم اِهللا ُمَباَرًآا ِمَن اَألَزِل َوِإَلى اَألَبِد،      :" وقال

: ثم أسرع دانيال إلى الملك وقال له     ." اْلِحْكَمَة َواْلَجَبُروتَ    
ثم أخبر الملك عن    ." ُيوَجُد ِإلٌه ِفي السََّماَواِت َآاِشُف اَألْسَرارِ       "

.حلمه وعن تفسيره  



ولما سمع الملك الحلم وتفسيره خّر على رآبتيه أمام دانيال          
فُ َحقًّا ِإنَّ ِإلَهُكْم ِإلُه اآلِلَهِة َوَربُّ اْلُمُلوِك َوَآاشِ      : "       وقال

 وعّظم الملك دانيال  ."                           اَألْسَرارِ    
هدايا آثيرة، وجعله واليا على       وأعطاه                             
.والية بابل ورئيس حكماء بابل  آل                              



دانيال األسير   

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوین     . الكتاب المقدس  
2-1سفر دانيال   

" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 
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النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،   .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،     !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل  سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
 . ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك    . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
 .16: 3 إنجيل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم


