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،   جنگ  فاتح  بود آه  چنين  زمان  آن رسم.  پسر جوانی بود  يهودا، دانيال  سرزمين  به  لشكرآشی بابل در زمان
   به  جديد دست آرد تا نتوانند برضد حاآم  دور می  را از وطنشان  خورده  رشيد آشور شكست  و جوانان بزرگان
 .آنند  تبعيد می  بابل  سرزمين  را به يروزی بر يهودا، دانيال از پ ها پس  بابلی بنابراين.  بزنند شورش

.  آنند  را خدمت  بابل شوند تا نبوآدنصر، پادشاه  می  وی انتخاب  نفر از دوستان  و سه ، دانيال  بابل در سرزمين
   بابل اليی در حكومت وا  مقام آيد، به  بود برمی  ديده  پادشاه  تعبير خوابی آهء  از عهده  اينكه  بدليل دانيال

 .شود  می منصوب
، از   آتاب  دومء نيمه.  دارد آند، ربط  او تعبير می  و خوابهايی آه  زندگی دانيال  حوادث  به  آتاب  اول  فصل شش
 . دارد  اختصاص  خوابها و رؤياهای دانيال ، به  دوازدهم  تا فصل  هفتم فصل

رؤياهای .  ، است  امپراطوری پارس ، منجمله  جهان  قدرتهای بزرگء ، درباره  آمده  هفت  در فصل رؤيايی آه
 تا  آند آه  از رويدادهايی می  رؤياها حكايت اين. باشد  می  حكومتهای گوناگونء  درباره  تا دوازده  هشت فصل
. واهد بود و جاودانی خ  خداوند عادالنه ملكوت.   خواهند پيوست  خداوند بوقوع  ملكوت  روی آار آمدن زمان

  در اين.  نخواهد داد  نيز رخ  و در آينده  است  نداده  خداوند رخ  از قدرت  رويدادی خارج  بشر هيچ در تاريخ
 و   است  خدای متعال دنيا در تسلط«:   است  مسلط  جهان  خداوند بر اوضاع  آه خوانيم  بارها و بارها می آتاب

 ).17 :4(» بخشد  آند می  اراده  هر آه  بر ممالک دنيا را به او حكومت

  در دربار نبوآدنصر دانيال
  يهودا،  پادشاه  يهوياقيم  سلطنت  سوم در سال

   خود به  با سپاهيان  بابل نبوآدنصر پادشاه
خداوند .  نمود  را محاصره  آرد و آن  حمله اورشليم
 گيرد و   اسارت  را به  او يهوياقيم  داد آه اجازه
را ی ساناو آ.  آند  خدا را غارتء  خانه  مقدس ظروف

 در  خويشی  معبد خدا  بود با خود به  اسير آرده آه
 .  معبد گذاشتء  را در خزانه  برد و ظروف بابل

 وزير دربار خود اشفناز دستور داد  نبوآدنصر به4و3
اسير ی  يهود زادگان  و اشراف  شاهزادگان از ميان

را ی  بابل  و علوم  آند و زبان  را انتخاب ، چند تن شده
باشند ی  جوانان بايست ی افراد م اين.  ياد دهد نان آ به

  ، با استعداد، تيزهوش قيافه  عضو، خوش  نقص بدون
.  باشند  در دربار را داشته خدمتی و دانا، تا شايستگ

 و   تعليم  سال  سه  در طول  آه  مقرر داشت پادشاه5
خورد  ی او م آهی ، هر روز از خوراآ  ايشان تربيت
 از   بدهند و پس  آنان نوشيد به ی او م آهی و شراب
 . او بياورند  خدمت ، آنها را به  سال  سه پايان

 ء  از قبيله  شدند، چهار جوان  انتخاب  افرادی آه در بين6
 و عزريا بودند،  ، حننيا، ميشائيل  اسامی دانيال يهودا به

او .  آنها داد  وزير دربار نامهای جديد بابلی به آه7
 را  ، ميشائيل را بلطشصر، حننيا را شدرک  دانيال

 .ميشک و عزريا را عبدنغو ناميد
  آهی و شرابک  از خورا  گرفت  تصميم دانيالی ول8

شد نخورد، زيرا  ی م  داده  ايشان  به  پادشاه از طرف
، از وزير  پس.  شود گرديد او شرعًا نجس ی م باعث

ر ه9.  او دهد بهی ديگری  آرد غذا دربار خواهش
 و   را در نظر وزير دربار عزت چند خدا دانيال

 ترسيد   دانيال او از تصميمی ول10،  بود  بخشيده احترام
  شما را تعيينک  خورا  آه پادشاهی وقت«:  و گفت
   سن  هم  شما از ساير جوانان ، ببيند آه است  آرده

   است تر هستيد ممكن پريده خود الغرتر و رنگ
 »! جدا آنند  از تن را دستور دهد سرم

 وزير دربار  آهی  را با مأمور  موضوع  اين دانيال11
 و  ، حننيا، ميشائيل  دانيال  وضع بهی رسيدگی برا

و پيشنهاد آرد 12   گذاشت  بود در ميان عزريا گمارده
 آنها   به  و آب  حبوبات  روز فقط ، ده امتحانی برا
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 ديگر  جوانان را با   آنان  مدت و بعد از اين13، بدهد
   آند و آنگاه خورند مقايسه ی م پادشاهک  از خورا آه

   مأمور موافقت آن14. آنها نظر دهدک در مورد خورا
 . نمود  را امتحان  روز ايشان  ده  مدت آرد و به

   رفيق  و سه  سررسيد، دانيال  مقرر به مهلتی وقت15
ند خورد ی م پادشاهک  از خورا  ديگر آه او از جوانان

 مأمور وزير دربار از  پس16. سالمتر و قويتر بودند
   آنان ، به  شده  تعيين و شرابک خورای  بعد بجا  به آن

 .داد ی م حبوبات
ی و فهمک  در  چنان  چهار جوان  اين خداوند به17

   آن  و حكمت  علوم  توانستند تمام  ايشان بخشيد آه
ی  تواناي  دانيال  او به  گذشته از اين.  را بياموزند زمان

 .تعبير خوابها و رؤياها را نيز عطا فرمود
   آن  و تربيت تعليمی  برا  پادشاه آهی مهلتی وقت18

 رسيد، وزير دربار   پايان  بود به  آرده  تعيين جوانان
نبوآدنصر با هر 19.  آورد  را بحضور پادشاه ايشان

  و ، حننيا، ميشائيل دانيال. از آنها گفتگو آردک ي
   را به  ايشان  پادشاه  بهتر بودند؛ پس عزريا از بقيه

   مطرح را آهی ا  هر مسئله پادشاه20.   گماشت خدمت
 را در   چهار جوان اينی  و داناي آرد، حكمت یم

   تمام  از حكمت  بيش  مرتبه ، ده  آن  به  دادن پاسخ
 . يافت ی ديار م  آن  و منجمان جادوگران

،   پادشاه  آورش  بدست  بابل  فتح م تا هنگا دانيال21
 .آرد ی م  در دربار خدمت همچنان

 
  نبوآدنصر خواب

 . خوابی ديد  سلطنتش  دوم نبوآدنصر در سال
   آرد آه  او را مضطرب  چنان  خواب اين
.  رود  خواب  به  دوباره  بيدار شد و نتوانست سراسيمه

   و رماالن بينان ، طالع ، جادوگران  منجمانء  همه پس2
 . را تعبير آنند خود را احضار آرد تا خوابش

ی خواب«:  گفت3  ايستادند  در حضورش همهی وقت
   آن خواهم ی، از شما م  آرده  مرا مضطرب  آه ام ديده

 ». تعبير آنيد منی را برا
 ابد   تا به پادشاه«:  گفتند  پادشاه  ارامی به  زبان آنها به4

 ».  آنيم  را بگوييد تا تعبيرش خوابتان!  بماند زنده

اگر شما :   است  اين  من حكم«:  داد  جواب پادشاهی ول5
،   چيست  و تعبيرش ام ديدهی  خواب  نگوييد چه  من به

 را  هايتان  آنند و خانه تكه  شما را تكه دهم یدستور م
 و  ام ديدهی  خواب اگر بگوييد چهی ول6!  نمايند خراب
 و  دهم ی م  و انعام  شما پاداش ، به  چيست تعبيرش
ی  خواب ، بگوييد چه حال.  بخشم ی و افتخار م عزت
 »؟  چيست  و تعبيرش ام ديده

ما ی  را برا اگر شما خوابتان«:  باز گفتند ايشان7
 »؟  آنيم  تعبيرش توانيم ی نكنيد چطور م تعريف

گرديد  ی م  فرصت  دنبال مطمئنم«:  داد  جواب پادشاه8
بدانيد اگر ی ول9؛  بدر ببريد  سالم  جان  من حكم از  آه

 در مورد شما اجرا خواهد   من  را نگوييد حكم خواب
 بگوييد   دروغ  من  به ايد آه آردهی  تبان شما با هم. شد
   فراموش  موضوع  اين  زمان  با گذشت  اميد اينكه به

   شوم  مطمئن  هم  مرا بگوييد تا من خواب. شود
 ».  است آنيد درست ی م آهی تعبير

ی  دنيا آس در تمام«:  گفتند  پادشاه  در جواب حكيمان10
   را انجام  پادشاهء  خواسته  بتواند اين شود آه یپيدا نم
 و   از منجمانی، يا حاآم  پادشاه  هيچ تابحال. دهد

  نخواستهی  چيز  خود چنين بينان  و طالع جادوگران
.   است خواهند ناممكن ی م  پادشاه  آه آنچه11.  است

   شما بگويد چه تواند به ی نم  جز خدايان هيچكس
آنند  ینمی  با انسانها زندگ  هم خدايان. ايد ديدهی خواب

 ». بگيريمک  آم تا از ايشان
   فرمان  شد آه  خشمگين  را شنيد چنان  وقتی اين پادشاه12
  ارانش و ي دانيال13.  را صادر آرد  بابل  حكيمان  تمام قتل
 . شوند  آشته بايست  می  جزو آسانی بودند آه هم
 مأمور   آه  جالدان رئيسک  نزد اريو اما دانيال15و14

 در   و بصيرت  و با حكمت  بود، رفت فرمانی اجرا
  پادشاه چرا«:  پرسيد دانيال.   گفت  با او سخن  باره اين
  تمامک  اريو آنگاه» ؟  است صادر آردهی  فرمان چنين

 . آرد  تعريف دانيالی ماجرا را برا
   و از او مهلت  رفت  بحضور پادشاه  دانيال پس16

   خانه  به سپس17.  او را تعبير آند  تا خواب خواست
 و   خود حننيا، ميشائيل  را با ياران  و موضوع رفت

 از   آه  خواست او از ايشان18.  نهاد عزريا در ميان
 آند   رحم ند تا بر ايشان نماي آسمانها درخواستی خدا
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   و تعبيرش ديدهی  خواب  چه  پادشاه  دهد آه و نشان
  همان19.  شوند  آشته ، مبادا با ساير حكيمان چيست
ی  آشكار شد و او خدا  راز بر دانيال  در رؤيا آن شب

 خدا تا ابد  بر نام«:  گفت20،   نموده آسمانها را ستايش
،   اوست از آنی اي و توان زيرا حكمت!  باد سپاس

   آه  و اوست  اوست وقتها و زمانها در دست21
   به  آه اوست. آند ی م  و نصب  را عزل پادشاهان
. بخشد یمی ، داناي  دانايان  و به ، حكمت حكيمان

. سازد ی را آشكار م  و نهان  اسرار عميق  آه اوست22
،  استی مخفی  در تاريك  را آه  و آنچه او نور است

، زيرا  ، از تو سپاسگزارم اجدادمی خدای ا23. داند یم
ما را ی و دعای ا بخشيدهی  و تواناي  حكمت  من به

   آگاه آنی  و معن  پادشاه ، مرا از خواب  آرده اجابت
 ».یا ساخته

 دستور   پادشاه  از طرف آهک  نزد اريو  دانيال آنگاه24
  يمانحك«:   و گفت  را بكشد، رفت  بابل  حكيمان داشت
 را   ببر تا آنچه مرا نزد پادشاه.   را نكش بابل
 ».  او بگويم خواهد بداند به یم

 برد   را بحضور پادشاه  دانيال با عجلهک  اريو پس25
  ام را پيدا آردهی  يهود از اسيرانی  يك من«:  و گفت

 ». را بگويد  پادشاه تواند خواب ی م آه
  چهی بگويی توان یتو مآيا «:   گفت  دانيال  به پادشاه26

 »؟  چيست  و تعبيرش ام ديدهی خواب
، جادوگر و  ، منجم  حكيم هيچ«:  داد  جواب دانيال27

.  جا آورد  را به  پادشاهء  خواسته تواند اين بينی نمی طالع
 رازها را آشكار   آه  هست ولی خدايی در آسمان28
 بيفتد، از  قبايد اتفا  می  در آينده  را آه او آنچه. سازد می
،   ديده  پادشاه خوابی آه.   است  خبر داده  پادشاه  به پيش
 :  است اين

رازها    بوديد، خدايی آه ، وقتی در خواب ای پادشاه«29
   اتفاق  در آينده  آه سازد شما را از آنچه را آشكار می
   آه  جهت  از آن  خواب اما اين30.   ساخت خواهد افتاد آگاه

 نظر بر   از اين  آشكار نشد، بلكه  بر من  داناترم از ديگران
 . شوند  آگاه  از تعبير آن  آشكار شد تا پادشاه من
   بزرگی را ديديد آهء  مجسمه ، در خواب ای پادشاه«31

 از   مجسمه سر اين32.  و ترسناک بود بسيار درخشان
 و  ، شكم  از نقره  و بازوهايش ، سينه طالی خالص

 قسمتی  ، پاهايش  از آهن ساقهايش33،  مفرغ از  رانهايش
   آن  به  حالی آه در همان34.  بود  و قسمتی از گل از آهن
 از   انسان  دست  دخالت  بوديد، سنگی بدون  شده خيره
   اصابت  مجسمه  پاهای آهنی و گلی آن  جدا شد و به آوه

 از طال و  ، آه  مجسمه سپس35. آرد و آنها را خرد نمود
   شكل  و به  بود، فرو ريخت  و آهن  و گل  و مفرغ هنقر

 آرد،   پراآنده  ريز درآمد و باد آنها را مانند آاه ذرات
   آن اما سنگی آه.  باقی نماند  اثری از آن بطوری آه

 دنيا را   بزرگی شد و تمام  بود آوه  را خرد آرده مجسمه
 . در بر گرفت

 :  آن تعبير  بود، اما حال  اين خواب«36
 هستيد، زيرا خدای آسمانها   شاهان ، شما شاه ای پادشاه«37
.   است  بخشيده  و توانايی و شكوه  و قدرت  شما سلطنت به
   و پرندگان  و حيوانات  جهان  مردم او شما را بر تمام38

.  شما هستيد  مجسمه سر طاليی آن.   است  گردانيده مسلط
 * ديگری  رسد، سلطنت  پايان  شما به اما وقتی سلطنت39

 شما خواهد   ضعيفتر از سلطنت روی آار خواهد آمد آه
   مفرغی آن  شكم  همان  سومی آه ، سلطنت  از آن پس. بود

   دنيا سلطنت  باشد روی آار خواهد آمد و بر تمام مجسمه
 ظهور   به  ** چهارم ، سلطنت  از آن پس40. خواهد آرد

 چيز   خواهد بود و همه قوی  آهن خواهد رسيد و همچون
 ديديد  همانطور آه42و41.  خرد خواهد آرد  آوبيده را در هم

   و قسمتی از گل  قسمتی از آهن پاها و انگشتهای مجسمه
 خواهد شد و   تقسيم  سلطنت  اين دهد آه  می  نشان اين. بود

   گل  قوی و بعضی مثل آهن   مثل های آن بعضی از قسمت
  دهد آه  می  نشان  و گل  آهن مخلوط43.  خواهد بود ضعيف
، با   وصلت های سلطنتی سعی خواهند آرد از راه خانواده

   مخلوط  با گل  آهن يكديگر متحد شوند، ولی همانطور آه
 .شود، آنها نيز متحد نخواهند شد نمی

، خدای آسمانها   پادشاهان  آن  سلطنت در دوران«44
  گز از بين هر  آه سلطنتی برقرار خواهد ساخت

   پيروز نخواهد شد، بلكه  و آسی بر آن نخواهد رفت
 خواهد   مغلوب  آوبيده  سلطنتها را در هم  آنء همه

                                                 
حکومت ماد و پارس است و » سلطنت ديگر«منظور از     *

 .باشد حکومت يونان می» سلطنت سوم«منظور از 

 .باشد احتماًال حکومت روم می» سلطنت چهارم«  **
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   است اين45.  تا ابد پايدار خواهد ماند  و خودش ساخت
   از آوه  انسان  دست  دخالت  بدون  سنگی آه معنی آن

را خرد  و طال  ، نقره ، گل ، مفرغ  آهن جدا شد و تمام
   در آينده  را آه  آنچه  خدای بزرگ  وسيله  اين به. آرد
تعبير .   است  داده  نشان  پادشاه  خواهد افتاد، به اتفاق
 ».  گفتم  آه  است  همين  عين خواب

   او را تعظيم  شده  خم  نبوآدنصر در برابر دانيال آنگاه46
. انندآرد و دستور داد برای او قربانی آنند و بخور بسوز

براستی خدای شما خدای «:   گفت  دانيال  به پادشاه47
،   اسرار است ء و آشكار آننده  و خداوند پادشاهان خدايان
 ».  است  راز را بر تو آشكار آرده  او اين چون

 وااليی داد و هدايای   مقام  دانيال  به ، پادشاه سپس48
 و   بابل ام تم  او بخشيد و او را حاآم  فراوانی بهء ارزنده
 در پی   پادشاه آنگاه49.   خود ساخت  حكيمانء  همه رئيس

، شدرک و ميشک و عبدنغو را بر   دانيال درخواست
 در دربار  ، اما خود دانيال  امور مملكتی گماشتء اداره

 .نبوآدنصر ماند
 

   آتشء  طال و آورهء مجسمه
 بلندی سی متر  ای از طال به نبوآدنصر مجسمه

   را در دشت  و آن  متر ساخت ی سهپهنا و
   تمام به  سپس3و2.  برپا نمود  بابل در سرزمين» دورا«

 ، داران ، خزانه ، قاضيان ، واليان ، حاآمان اميران
 فرستاد   پيغام  مملكت  و ساير مقامات ، وآيالن مشاوران

 آمدند  وقتی همه.  بيايند اش  مجسمه  برای تبرک نمودن آه
جارچی دربار با 4 ايستادند،   مجسمه آنو در برابر 

 از نژادها،  ای مردمی آه«:  آرد صدای بلند اعالم
 را   پادشاه ايد، فرمان  شده  جمع و زبانهای گوناگون قومها
 بايد   موسيقی را شنيديد همه وقتی صدای آالت5: بشنويد

   نبوآدنصر پادشاه  طال را آهء ه خاک بيفتيد و مجسم به
 سرپيچی   فرمان  از اين هر آه6.  آنيد ، سجده برپا آرده
 خواهد   انداخته  آتشء  آوره  داخل  به درنگ نمايد، بی

 ».شد
،   مردمء  شدند، همه نواختهی  موسيق آالتی  وقت پس7

افتادند و ک  خا  بودند به  آه  و نژاد و زبان از هر قوم
 . آردند  را سجده مجسمه

،   يهوديان  رفتند و عليه زد پادشاه ن ای از بابليان ولی عده9و8

   ابد زنده  تا به پادشاه«: ، گفتند  گشوده  اعتراض  به زبان
 وقتی صدای   صادر شد آه فرمانی از پادشاه10! بماند
 خاک بيفتند و   بايد به  شود، همه  موسيقی شنيده آالت

 آار را نكند،  و اگر آسی اين11 طال را بپرستند، ء مجسمه
 نامهای  چند يهودی به12.  شود  انداخته  آتشء  آوره ل داخ به

 بر   آسانی آه ، ميشک و عبدنغو، يعنی همان شدرک
سرپيچی   ايد، از دستور پادشاه  گماشته  مملكتی بابلء اداره
 ء و مجسمه شما را بپرستند  آنند و حاضر نيستند خدايان می

 ». آنند ايد، سجده  برپا نموده طال را آه
شد و دستور داد ک دنصر بسيار غضبنانبوآ13

.  بياورند و عبدنغو را بحضورشک ، ميش کشدر
ی ا«:  پرسيد  از ايشان پادشاه14 آنها را آوردندی وقت
   نه  دارد آه و عبدنغو آيا حقيقتک ، ميش کشدر

 برپا   طال را آهء  مجسمه پرستيد و نه ی مرا م خدايان
ی صدای يد تا وقت آن  خود را آماده حال15؟  ام نموده
  بيفتيد و مجسمهک  خا شنويد به یرا می  موسيق آالت

   به درنگ ی آار را نكنيد ب اگر اين.  آنيد را سجده
   ببينم  خواهيد شد؛ آنوقت  انداخته  آتشء  آوره داخل
 ». برهاند  من تواند شما را از دست یمی  خداي آدام

ای «:  دادند ، ميشک و عبدنغو جواب شدرک16
 خواهد   بر سرمان  چه  آه نبوآدنصر، ما را باآی نيست

، خدای ما   شويم  انداخته  آتشء  آوره  داخل اگر به17. آمد
  پس.  دهد  ما را نجات  قادر است پرستيم  او را می آه

ولی 18.  تو خواهد رهانيد ، او ما را از دست ای پادشاه
طالی تو  ء  و مجسمه  خدايان  آه حتی اگر نرهاند، بدان

 ». آرد  نخواهيم را سجده
، ميشک و عبدنغو   بر شدرک نبوآدنصر بشدت19

 برابر   را هفت  آوره غضبناک شد و دستور داد آتش
 خود را   سربازان و چند نفر از قويترين20بيشتر آنند 

، ميشک و عبدنغو را ببندند و در  احضار آرد تا شدرک
   آوره  داخل ستند و به ب  آنها را محكم پس21.  بيندازند آتش

 بود   زياد شده  دستور پادشاه  به  آه  آوره آتش22. انداختند
   پادشاه  مأمور اجرای حكم  سربازان  شديد بود آه آنچنان

، شدرک و ميشک و عبدنغو   ترتيب  اين به23!  را آشت
 . افتادند های سوزان  شعله  در ميان  و پا بسته دست
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 و از   از جا برخاست زده يرت نبوآدنصر ح ناگهان24
   نفر را در آتش مگر ما سه«:  خود پرسيد مشاوران
 »؟ نينداختيم

 ».  است ، چنين پادشاهی  ای،بل«: گفتند
   چهار نفر را در آتش ولی من«:  نبوآدنصر گفت25
   و در ميان  و پای آنها باز است دست!  بينم می
 آنها  ی به آسيب زنند و هيچ  می  قدم های آتش شعله
 »!  است  خدايان چهارمی شبيه! رسد نمی

شد و ک  نزدي  آتشء  آورهء  دهانه  نبوآدنصر به آنگاه26
ی ا! ، عبدنغو ک، ميش کشدری ا«: فرياد زد

   ايشان پس» ! بياييد ، بيرون متعالی  خدا خدمتگزاران
 . آمدند  بيرون  آتش از ميان

   پادشاه شاوران و م ، واليان ، حاآمان  اميران سپس27
ی  آنها آسيب  بدن  به  شدند و ديدند آتش  جمع دور ايشان
از ی ، اثر  نشده  سوخته از سرشانی ، موي نرسانيده
دود نيز ی بوی  و حت  نيست لباسشانی روی سوختگ

 !دهند ینم
،  کشدری  بر خدا ستايش«:   نبوآدنصر گفت آنگاه28
اد تا  خود را فرستء  فرشته و عبدنغو آهک ميش

 بودند   آرده  او توآل  به  خود را آه خدمتگزاران
 نكردند و   را اطاعت  پادشاه آنها فرمان.  دهد نجات

خود ی را جز خدای خدايی حاضر شدند بميرند، ول
 .نكنندی  و بندگ پرستش

 و  از هر نژاد و قوم:   است  اين  من  فرمان پس«29
و ک و ميشک شدری  بضد خدا ، هرآس زبان
  اش  خواهد شد و خانه تكه بگويد، تكهی دنغو سخنعب

ی مانند خدای  خداي  خواهد گرديد؛ زيرا هيچ خراب
 ». بخشد  را نجات  بندگانش تواند اينچنين ینم  ايشان

ی  واالتر و عبدنغو مقامک و ميشک  شدر  به پادشاه30
 . داد  بابل در سرزمين

 
  نبوآدنصر  دوم خواب

  تمامی  را برا  پيام ين، ا نبوآدنصر پادشاه
ی  از نژادها و زبانها دنيا آهی ها قوم
 : بودند، فرستاد گوناگون

   آارهای عجيبی را آه خواهم می2!  با درود فراوان
   برای شما بيان  است  آرده  من  در حق خدای متعال

.  انگيز است  و شگفت آارهای او چقدر بزرگ3.  آنم
 ! زوال  بی لطنتش و س پادشاهی او جاودانی است

 در قصر خود   نبوآدنصر در ناز و نعمت من4
 مرا   آه ديدمی  خواب شبک ي5.  آردم یمی زندگ
   حكيمان  تمام دستور دادم6.   انداخت  وحشت  به سخت
ی وقت7.  را تعبير نمايند  را احضار آنند تا خوابم بابل
  بينان  و طالع ، فالگيران ، جادوگران  منجمانء همه
، اما   آردم  تعريف ايشانی  را برا  خوابم مدند، منآ

   دانيال سرانجام8.  را تعبير آنند آنها نتوانستند آن
   شده  بلطشصر بر او گذاشته منی  خدا  نام آهی مرد

 آمد و  ، بحضور من  در اوست  مقدس  خدايان و روح
،  او بازگو آردهی  برا  بودم  ديده را آهی  خواب من
 : گفتم

   روح  آه دانم ی، م  حكيمان بلطشصر، رئيسی ا«9
ی برای  راز  هيچ  و دانستن  در توست  مقدس خدايان

  آهی  خواب اينی  بگو معن  من به.   نيست تو مشكل
 :  چيست ام ديده

   زمين  در وسط  آه ديدمی  بسيار بلند درخت«11و10
   به  سرش  شد آه  آنقدر بزرگ  درخت اين.  بود روييده
توانستند  ی دنيا م  مردمء  همه آهی  رسيد بطور آسمان

 پربار  هايش شاخه و   تروتازه برگهايش12.  را ببينند آن
  جانوران.   داشت  مردمء همه  آافی برایء بود و ميوه
   درميان  و پرندگان  آرميده اش زير سايهی صحراي
 دنيا از   مردم  بودند و تمام  گرفته  پناه هايش شاخه
 .خوردند ی م اش ميوه

از ی  مقدسء  فرشته  آه  ديدم ، در خواب سپس«13
  درخت:  بلند گفتی و با صدا14  آمد  زمين  به آسمان

 و   آنيد، ميوه  را قطع هايش را ببريد و شاخه
   از زير آن  بريزيد تا حيوانات  زمين را به  برگهايش
 ء هآندی ول15.  بروند هايش شاخهی  از رو و پرندگان

بگذاريد و ی  باق  را در زمين آنی ها  و ريشه درخت
  ببنديد و در ميانی و مفرغی  را با زنجير آهن آن

 او   آسمان بگذاريد شبنم. صحرا رها آنيدی ها سبزه
!  بخورد  صحرا علف را تر آند و با حيوانات

   عقل او بهی  انسان  عقل  سال هفتی بگذاريد برا16
   فرشتگانء  بوسيله  تصميم اين17!  شود تبديلی حيوان
 دنيا   بدانند آه  جهان  تا مردم  است  شده  اعالم مقدس
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ک  بر ممال  و او حكومت  است متعالی  خدا در تسلط
  بهی بخشد، حت ی آند م  اراده  هر آه دنيا را به

 !  آدميان ترين پست
   من  به حال.   ديدم  بود خوابی آه ای بلطشصر، اين«18

 از تعبير   من  مملكت  حكيمان تمام.   چيست تعبيرشبگو 
 را  توانی آن اند، ولی تو می  عاجز مانده  خواب اين

 ».  در توست  مقدس  خدايان تعبير آنی زيرا روح
 بود در فكر   بلطشصر معروف  به  آه  دانيال آنگاه19

 او   به سرانجام.  ماند  و مبهوت ماتی  و مدت فرو رفت
 ». را بگو ؛ تعبيرش طشصر، نترسبل«:  گفتم

   خواب  در اين  آنچه ، آاش پادشاهی ا«:  داد او جواب
  آن20! توی  برا  بيفتد، نه  اتفاق دشمنانتی برای ا ديده
 رسيد   آسمان  به  شد و سرش بزرگی  ديد آهی درخت
و 21،  را ببينند  دنيا توانستند آن  تمام آهی بطور
ی  آافء پر بار و ميوهی ها  و شاخه تروتازهی برگها
 صحرا زير  ، و حيوانات  داشت  مردمء همهی برا
   پناه هايش  شاخه  در ميان  و پرندگان  آرميده اش سايه
 زيرا تو ی، توي  درخت ، آن پادشاهی ا22،  بودند گرفته

   آسمان  تو تا به و عظمتی ا  شده و بزرگی بسيار قو
 .  است  رسيده هان ج  نقاط  تو تا دورترين و حكومت

   زمين  به  از آسمان  را ديدی آه  مقدسء  فرشته سپس«23
   ببريد، ولی آنده  را ببريد و از بين درخت«:  آمد و گفت
 را با   باقی بگذاريد و آن  را در زمين های آن و ريشه

های   سبزه زنجير آهنی و مفرغی ببنديد و در ميان
 تر شود و   آسمان بگذاريد با شبنم. صحرا رها آنيد

 . بخورد  صحرا علف  با حيوانات  سال هفت
  استی چيزی ا  ديده  خواب  در اين  آنچه پادشاهی ا«24
تعبير .   است تو مقرر داشتهی  برا متعالی  خدا آه

  ی خواه  انسانها رانده تو از ميان25:   است  چنين خواب
 برد و مانندی  سر خواه  صحرا به شد و با حيوانات

ی  تر خواه  آسمان خورد و از شبنمی  خواه گاو علف
دنيا ی  تا بدان  خواهد گذشت  منوال  بدين  سال هفت. شد

ک  بر ممال  و او حكومت  است متعالی  خدا در تسلط
   گفته اما چون26. بخشد ی آند م  اراده  هر آه دنيا را به
ی پی  وقت بماند، پسی  باق ها در زمين  و ريشه شد آنده

   دوباره آند، آنگاه ی م  حكومت  خدا بر زمين آهی ببر
،  پادشاهی ، ا پس27.  نشستی  خواه  سلطنت بر تخت

 بردار   دست  آردن از گناه.   آن  گوش  من  نصيحت به
   و به  بده  انجام  است  و درست  راست و هر چه
 ».ی بمان  تا شايد در امان  آن  احسان رنجديدگان

.  آمد  نبوآدنصر هستم  آه بالها بر سر من   اين تمام28
  بام ، يک روز بر پشت  خواب  بعد از اين  ماه دوازده29

   بابل و در وصف30.  زدم  می  قدم قصر خود در بابل
   با قدرت من!  و زيبايی  شهر بزرگ چه«:  گفتم می

 و   تا شكوه  بنا آردم  شهر را برای مقر سلطنتم خود اين
 ».  دهم  دنيا نشان  به خود را عظمت

از ی  صداي  بود آه  نشده  هنوز تمام  من سخنان31
ی  برا  پيام ، اين نبوآدنصر پادشاهی ا«:   گفت آسمان
از 32. شود ی م  از تو گرفته  سلطنت قدرت:  توست
 صحرا  و با حيواناتی شو ی م  انسانها رانده ميان
  سال   هفت.یخور ی م و مانند گاو علفی بر یبسر م
ی  خدا دنيا در تسلطی گذرد تا بدان ی م  منوال بدين
 هر  دنيا را بهک  بر ممال  و او حكومت  است متعال
 ».بخشد ی آند م  اراده آه
 از  من.  شد انجامی  پيشگوي  اين  ساعت در همان33

 و  خوردم ی م مانند گاو علف.   شدم  انسانها رانده ميان
ی  پرها  مثل موهايم. شد ی تر م  آسمان  با شبنم بدنم

   پرندگان  چنگال  چون  دراز شد و ناخنهايم عقاب
 .گرديد

 وقتی   نبوآدنصر هستم  آه ، من  سال  هفت درپايان34
   من  به  عقلم  دوختم  چشم  آسمان  و به  را بلند آردم سرم

   و آن  آردم  را پرستش  خدای متعال آنگاه.  بازگشت
 جاودانی  آند و سلطنتش  می نت سلط وجود ابدی را آه

   دنيا در برابر او هيچ  مردم تمام35.   نمودم ، ستايش است
های آسمانی و در   قدرت او در ميان. شوند  می شمرده
  هيچكس. آند خواهد می می   خاآی آنچه  آدميان بين
   او شود و يا او را مورد بازخواست تواند مانع نمی

 و  ، شكوه  بازگشت  سرم ه ب وقتی عقلم36. قرار دهد
   و اميرانم مشاوران.   خود را باز يافتم  سلطنت عظمت
 و   نشستم  سلطنت  بر تخت  بازگشتند و من نزد من
 . شد  بيشتر از پيش عظمتم

  آسمانها را آهی ، نبوآدنصر، فرمانروا  من اآنون37
   حمد و سپاس  است  و بر حق  درست  اعمالش تمام
او قادر .  آنم یياد می  بزرگ  او را به ام و ن گويم یم



 دانيال 7
 

 

 . و خوار سازد  متكبرند، پست را آهی  آنان است
 

  بلشصر ضيافت
ی  بزرگ  ضيافت  بلشصر پادشاه شبک ي

 را   مملكت داد و هزار نفر از بزرگان  ترتيب
  بلشصر سرگرمی وقت4و3و2.  آرد دعوتی نوش  باده به

طال و ی  جامها بود، دستور داد آهی  خوار شراب
 خدا در ء  نبوآدنصر از خانه  جدش  را آه نقره

آنها را ی وقت.  بود، بياورند  آورده  بابل  به اورشليم
 در   پادشاه  و آنيزان  و زنان  و بزرگان آوردند، پادشاه
 از طال و  خود را آهی  نوشيدند و بتها آنها شراب

 بود،  ه شد  ساخته  و سنگ ، چوب  و آهن ، مفرغ نقره
 . آردند پرستش

   بودند، ناگهان  و نوش  عيش  غرق آهی اما در حال5
   آرد به  شروع  آمده بيرونی  انسان دستی انگشتها
.  بود  چراغدان  در مقابل آهی ديواری  رو نوشتن
نوشتند  ی انگشتها م  آن  خود ديد آه  با چشمان پادشاه

   شد آه زده  وحشت  پريد و چنان  رنگش و از ترس6
ی  رو توانست یخورد و نم ی م  هم  به زانوهايش
،  جادوگران«: ، فرياد زد سپس7.  بايستد پاهايش
 ء  بتواند نوشته هر آه!  را بياوريد  و منجمان بينان طالع
 بگويد،   من  را به اش یديوار را بخواند و معنی رو

  ، طوق پوشانم ی او م را بهی سلطنتی  ارغوان لباس
   سوم  و او شخص اندازم ی م  گردنش  بهطال را
 آمدند،  حكيمانی اما وقت8» . خواهد شد مملكت
ديوار را بخوانند و ی  روء  نتوانستند نوشته هيچكدام

 . را بگويند اش یمعن
   نيز به بزرگان!  بيشتر شد  پادشاه  و وحشت ترس9

   مادر از جريانء ملكهی اما وقت10.  بودند  افتاده وحشت
 رساند و   تاالر ضيافت  خود را به بر شد، با شتابباخ
  ترسان!  بماند  ابد زنده  تا به پادشاه«:   بلشصر گفت به

وجود ی  تو مرد در مملكت11.   نباش و مضطرب
  در زمان.   در اوست  مقدس  خدايان  روح دارد آه
 و   از بصيرت  داد آه ، نبوآدنصر، او نشان جدت
 او   و جدت برخوردار استی  خداي و حكمتی داناي
 و  بينان  و طالع  و جادوگران  منجمان  رياست را به
   آه  است  دانيال  شخص اين12.  آرد  منصوب رماالن

،  او را احضار آن.  بود  او را بلطشصر ناميده پادشاه
تواند خوابها  ی و م استی  و داناي زيرا او مرد حكيم

 دشوار  ايد و مسايل نم را تعبير آند، اسرار را آشف
 تو  ديوار را بهی  روء نوشتهی او معن.  آند را حل

 ». خواهد گفت
 از او  پادشاه.  آوردند  را بحضور پادشاه  دانيال پس13

ی هستی يهودی  از اسرا  دانيال آيا تو همان«: پرسيد
 اينجا   يهودا به  از سرزمين  نبوآدنصر پادشاه آه

ی  و شخص  در توست يان خدا  روح ام شنيده14آورد؟ 
 و  حكيمان15. ی و داناي  و بصيرت پر از حكمتی هست

ديوار را ی  روء  نوشته آردند آنی  سع  من منجمان
. نتوانستندی  بگويند، ول  من  را به اش یبخوانند و معن

  اسرار را آشفی توان ی م  آه ام  تو شنيدهء در باره16
  اينی ر بتوان اگ.ی آن  را حل  مشكل و مسايلی نماي

 تو   بهی، بگوي  من  را به آنی و معنی  را بخوان نوشته
 طال را  ، طوق پوشانم یرا می سلطنتی  ارغوان لباس
   مملكت  سوم  و تو را شخص اندازم ی م  گردنت به
 ». گردانم یم

دار  ها را برای خود نگاه  انعام اين«:  داد  جواب دانيال17
   را خواهم  نوشته  آن ولی من؛   ديگری بده  شخص يا به

،  ای پادشاه18.   گفت  تو خواهم  را به اش خواند و معنی
 و   و عظمت  نبوآدنصر، سلطنت  جدت  به خدای متعال
 از هر   مردم  او داد آه  عظمتی به چنان19. افتخار بخشيد

 را  هر آه. ترسيدند  از او می  و نژاد و زبان قوم
   نگاه  زنده خواست  را می  آه و هر آشت  می خواست می
گرداند و   سرافراز می خواست  را می ؛ هر آه داشت می

اما او مستبد و 20.  ساخت  می  پست خواست  را می هر آه
 برآنار   خدا او را از سلطنت متكبر و مغرور شد، پس

  از ميان21.   را از او گرفت  و جاللش آرد و شكوه
   حيوانی تبديل  عقل سانی او به ان عقل  شد و انسانها رانده

   گاو علف برد و مثل  سر می  به با گورخران.  گشت
  شد تا سرانجام  تر می  آسمان  از شبنم خورد و بدنش می

   و او حكومت  است  خدای متعال  دنيا در تسلط فهميد آه
 .بخشد  آند، می  اراده  هر آه بر ممالک دنيا را به

 نبوآدنصر   بر تخت بلشصر آهی اما تو ا«22
ی  ولی،دانست ی چيزها را م  اين  با اينكهی،ا نشسته
ی حرمت ی خداوند آسمانها ب تو به23. ی نشد فروتن

5



 8   دانيال
 

 

، با   اينجا آورده  او را بهء خانهی و جامهای آرد
و ی  نوشيد  در آنها شراب  و آنيزانت  و زنان بزرگان

،   و آهن ، مفرغ  از طال و نقره خود را آهی بتها
  بينند و نه ی م  نه اند آه  شده  ساخته  و سنگ چوب

ی  ولی؛ آرد فهمند، پرستش یمی  چيز شنوند و نه یم
   اوست  در دست و سرنوشتتی  زندگ  خدا را آه آن

 را فرستاد تا   دست  خدا آن پس25و24. یتمجيد ننمود
ی معن26.  ، فرسين منا، منا، ثقيل:  را بنويسد  پيام اين
خدا . »  شده شمرده«ی منا يعن:   است  چنين ته نوش اين

   به  آنء  و دوره  است  تو را شمرده سلطنتی روزها
خدا تو . »  شده وزن«ی  يعن ثقيل27.   است سر رسيده

   يافته  و تو را ناقص  آرده خود وزنی را در ترازو
   تو تقسيم مملكت. »  شده تقسيم«ی  يعن فرسين28.  است
 ». خواهد شد ها داده مادها و پارس  شود و به یم

را ی سلطنتی  ارغوان  بلشصر، لباس  فرمان  به پس29
 انداختند   گردنش  طال را به  پوشانيدند، طوق  دانيال به

 .  است  مملكت  سوم  شخص  آردند آه و اعالن
و 31  شد  آشته  بابل  بلشصر، پادشاه  شب همان30

 بود  و دو ساله   شصت  در آنوقت آهی  ماد داريوش
 .  نشست  سلطنت بر تخت

 
   شيران  در چاه دانيال

   مملكت  بر تمام  حاآم  صد و بيست داريوش
 وزير نيز  و سه2،  آنند  را اداره  تا آن گماشت

، از   آرده  نظارت  نمود تا بر آار حاآمان منصوب
   دانيال نكشيد آهی طول3.  نمايند  حفاظت  پادشاه منافع
 از ساير   داد آه  نشان  داشت آهی خاصی  داناي بدليل

   پادشاه پس.  تر است  باآفايت  و حاآمان وزيران
 او   را بدست  امور مملكتء  اداره  گرفت تصميم
 و   ساير وزيران  شد آه  امر باعث اين4 .بسپارد
آردند در ی  سع ايشان.  آنند  حسادت  دانيال  به حاآمان

 نشدند؛  موفقی پيدا آنند، ولی اهآار او ايراد و اشتب
 درستكار بود و   امور مملكتء  در اداره زيرا دانيال

  ، به سرانجام5. زد یاز او سر نمی  خطا و اشتباه هيچ
ی برای  ايراد توانيم یما هرگز نم«: يكديگر گفتند

   مذهبش  بوسيله فقط.   او پيدا آنيم  ساختن متهم
 ». اندازيم بي  دام  او را به توانيم یم

 تا ابد   پادشاه داريوش«:  رفتند و گفتند آنها نزد پادشاه6
 و  ، واليان ، حاآمان ، اميران ما وزيران7!  بماند زنده

 آنيد و دستور   قانونی وضع آنيم ، پيشنهاد می مشاوران
 درخواستی دارد   سی روز هر آس  مدت اآيد بدهيد آه
   را از خدا يا انسان  بطلبد و اگر آسی آن تنها از پادشاه

،  ای پادشاه8.  شود  انداخته  شيران ديگری بطلبد در چاه
   را امضا آنيد تا همچون  فرمان  اين آنيم  می درخواست

االجرا و تغييرناپذير  ها الزم  مادها و پارس قانون
 و   را نوشت  فرمان  اين  پادشاه  داريوش پس9» .شود

 .امضا آرد
  يافتی  آگاه  پادشاه صدور فرمان از  دانيالی وقت10

   رسيد به  خانه  به آهی هنگام.  شد اش رهسپار خانه
 بود،   اورشليم  رو به ها را آه  و پنجره  رفت باالخانه

   معمول او مطابق.  دعا نمود باز آرد و زانو زده
آرد و او را  یخود دعا می  بار نزد خدا سهی روز

 .نمود ی م پرستش
 دعا و   او را در حال  دانيال ندشمنای وقت11

 نزد   با هم همه12،  از خدا ديدند  حاجت درخواست
امضا ی ، آيا فرمان پادشاهی ا«:  رفتند و گفتند پادشاه

 خود  نبايد درخواستی روز آسی  تا س نفرموديد آه
، بطلبد و اگر   غير از پادشاهی،يا انسانی را از خداي

   شيران ، در چاهآندی  سرپيچ  فرمان از اينی آس
 » شود؟ انداخته
   فرمان  همچون  فرمان  اينی،بل«:  داد  جواب پادشاه

 ». االجرا و تغييرناپذير است ها الزم مادها و پارس
   يكی از اسيران  آه  دانيال اين«:  گفتند  پادشاه  به آنگاه13

   پادشاه آند و به  دعا می  مرتبه  روزی سه يهودی است
 ».نمايد  اعتنا نمی  صادر شده و فرمانی آه

  ی فرمان  چنين  را شنيد از اينكه  اين پادشاهی وقت14
   گرفت  شد و تصميم  ناراحت ، سخت صادر آرده

 فكر بود   در اين  تا غروب پس.  دهد  را نجات دانيال
 .  بيابد  دانيال نجاتی برای  راه آه
  دشاه نزد پا  دوباره  غروب  هنگام  به  اشخاص آن15

  ، همانطور آه پادشاهی ا«: بازگشتند و گفتند
   پادشاه ها، فرمان  مادها و پارس  قانون دانيد، طبق یم

 ».  تغيير است غيرقابل

6



 دانيال 9
 

 

 را بگيرند و   دستور داد دانيال  پادشاه  سرانجام پس16
خدای تو «:   گفت  دانيال او به.  بيندازند  شيران در چاه

  سپس» .آنی تو را برهاند  می  او را عبادت  هميشه آه
سنگی نيز آوردند و بر 17.  انداختند  شيران  چاه او را به
 با انگشتر خود و  پادشاه.  گذاشتند  چاهء دهانه

 را مهر آرد تا آسی   آن  خويش انگشترهای اميران
 سلطنتی   آاخ  به سپس18.  دهد  را نجات نتواند دانيال

   غذا بزند يا در بزم  به  لب  اينكه  و بدون بازگشت
  روز بعد، صبح19.  بيدار ماند  آند تا صبح شرآت

و با 20،   رفت  سر چاه  به  و با عجله خيلی زود برخاست
، خدمتگزار خدای  ای دانيال«:   گفت صدايی اندوهگين

آردی   می  او را عبادت  هميشه  آه ، آيا خدايت زنده
 » دهد؟  نجات  شيران  تو را از چنگال توانست

  پادشاه«:  رسيد  پادشاه  گوش  به  صدای دانيال آنگاه21
 خود را ء  فرشته آری، خدای من22!  بماند تا ابد زنده

 آسيبی   من  تا به  را بست  شيران فرستاد و دهان
   و نسبت تقصيرم  در حضور خدا بی  من نرسانند، چون

 ». ام  تو نيز خطايی نكرده به
 را از   شاد شد و دستور داد دانيال نهايت ی ب پادشاه23
   بيرون  را از چاه دانيالی وقت.  آورند  بيرون چاه

خود ی  خدا  بود، زيرا به نديدهی  آسيب آوردند هيچ
 . بود  آرده توآل

   را متهم  دانيال را آهی  افراد  دستور پادشاه  به آنگاه24
  شان و فرزندان  را با زنان  بودند آوردند و ايشان آرده
   نرسيده  چاه  ته  هنوز به آنان.  انداختند  شيران  چاه به

 ! آردند شان پاره  پاره شيران  بودند آه
   تمام  را به  پيام ، اين  پادشاه  داريوش سپس26و25
 بودند،  گوناگونی  از نژادها و زبانها دنيا آهی ها قوم

 : نوشت
   آه مده ی م  فرمان  وسيله بدين!  با درود فراوان«

   آه منی  از قلمرو پادشاه  در هر قسمت هرآس
   او احترام  بترسد و به دانيالی باشد، بايد از خدا

 و   است  و جاودان زندهی بگذارد؛ زيرا او خدا
   آه اوست27. باشد ی م پايان ی و ب زوال ی ب سلطنتش
ی  و آارها او معجزات. رهاند یبخشد و م ی م نجات
  اوست. دهد ی م  انجام  و زمين مانانگيز در آس شگفت

 ». داد  نجات  شيران  را از چنگ  دانيال آه

 و   داريوش  سلطنت  در دوران  دانيال  ترتيب  اين به28
 . بود  و آامياب  موفقی، پارس آورش

 
 چهار جانور:   دانيال  اول خواب

،   بابل  بلشصر پادشاه  سلطنت  اول در سال
.   را نوشت ديد و آنی  خواب  دانيال شب کي

 : او  خواب  شرح  است اين
 باد   در اثر وزش  آه ديدمی پهناوری  دريا درخواب2

 و   چهار جانور عجيب سپس3.  شد از هر سو، متالطم
 از آنها با  هر آدام.  آمدند  از دريا بيرون بزرگ
 شير بود، اما  شبيهی اول4.   داشت تفاوتی ديگر
   بودم  شده  خيره  آن بهی وقت!   داشت عقابی اباله

 پرواز آند و مانند   شد و ديگر نتوانست  آنده بالهايش
   انسان  ايستاد و عقل  بر زمين دو پايشی  رو انسان
ی  بود و رو  خرس  شبيه جانور دوم5.  شد  او داده به

   دندانهايش در ميان.  شد  حملهء  ايستاد و آماده پاهايش
 جانور   آن  به  آه شنيدمی  و صداي  ديدم  دنده سه
  گوشتی توان ی م برخيز و هر چه«:  گفت یم

  او بر پشتش.  بود  پلنگ  جانور شبيه سومين6» !بخور
چهار ی  و دارا  داشت پرندگانی  بالها  مثل چهار بال
   داده  بر مردم  جانور اقتدار و تسلط  اين به! سر بود

 .شد
 بسيار   آه  را ديدم  جانور چهارم  در خواب سپس7

 خود را   جانور قربانيان اين. و نيرومند بودک هولنا
 را   آرد و بقيه پاره  پاره  و آهنينش بزرگی با دندانها

 جانور ديگر   جانور از سه اين.  نمود  له زير پاهايش
   شاخهايش بهی وقت8.   داشت  شاخ  بود و ده متفاوت
ديگر از ک  آوچ شاخک  ي ناگهان،   بودم  شده خيره
   از ريشه اولی  تا از شاخها  آنها ظاهر شد و سه ميان
   چشم چونی چشمانک  آوچ  شاخ اين.  شدند آنده
   تكبرآميز بيرون  سخنان  و از دهانش  داشت انسان

 .آمد یم
برقرار شد و ی داوری  برا  آه ديدمی  تختهاي آنگاه9
 او  لباس.  ست خود نش  بر تخت»یوجود ازل«

  ، خالص  مانند پشم سرشی ، سفيد و مو  برف همچون
 قرار  آتشينی ور بود و بر چرخها  او شعله تخت. بود

   جريان  در برابرش از آتشی ا رودخانه10.  داشت
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آردند و ميليونها  ی م  نفر او را خدمت هزاران.  داشت
ی  دفترها برا آنگاه.  بودند  ايستاده نفر در حضورش

 . شد گشودهی داور
 شد و   آشته  آه  را ديدم  جانور چهارم  آن سپس11

   او داشت آهی  شد، زيرا شاخ  سوزانده  در آتش بدنش
   سه  سلطنت قدرت12.  گفت ی تكبرآميز م سخنان

 شد   داده اجازهی ، ول  گرفته جانور ديگر نيز از ايشان
 . بمانند  زنده همچنانی مدت

ی  رو  آه  ديدم  انسان شبيهی  وجود  در خواب آنگاه13
وجود  « او بحضور آن.  آنجا آمد  به آسمانی ابرها
   سلطنت  و قدرت و اقتدار و جالل14  شد  آورده»یازل
 و نژاد او را   قومها از هر زبانء  شد تا همه  او داده به

  زوال ی ب و سلطنتشی  او ابد قدرت.  آنند خدمت
 .  است

 
  ال داني تفسير خواب

 و   گيج  بودم  ديده  آنچه ، از تمام ، دانيال من15
 آنار  آهی از آسانی  يك  به پس16.   شدم مضطرب

 رؤيا را از  اينی ، معن شدهک  بود نزدي  ايستاده تخت
  اين«17:  داد  شرح  را اينچنين  و او نيز آن او پرسيدم

   بر زمين  هستند آه ، چهار پادشاه چهار جانور بزرگ
   برگزيدگان سرانجامی ول18.  خواهند آرد طنتسل
 خواهند   دست  را به  سلطنت  تا ابد قدرت متعالی خدا

 ». گرفت
 جانور ديگر   از سه  آه  جانور چهارمء  درباره سپس19

 هولناک بود و با  ، آنكه  آردم  بود سؤال متفاوت
 خود را   و چنگالهای مفرغی، قربانيان دندانهای آهنين

. نمود  می  له  را زير پاهايش آرد و بقيه  می پاره پاره
 بعد   آوچكی آه  و شاخ  شاخ  ده  آنء  درباره همچنين20

   شد، سؤال  آنده  از ريشه  شاخ  ده  تا از آن برآمد و سه
   سخنان  و از دهانش  داشت  چشم  شاخی آه آردم

آمد و از شاخهای ديگر بلندتر بود،   می تكبرآميز بيرون
   خدا جنگ  با برگزيدگان  شاخ  اين  آه  بودم  ديده چون21

» وجود ازلی «  آن تا اينكه22، بر آنها پيروز شد،  آرده
 خدای  ، از برگزيدگان آمد و داوری را آغاز آرده

   به  سلطنت  قدرت  نمود و زمانی رسيد آه  حمايت متعال
 . واگذار شد ايشان

   چهارم ، سلطنت جانور چهارم«:   گفت  من او به23
 از   سلطنت اين.  ظهور خواهد آرد  بر زمين  آه است

 دنيا   مردم  خواهد بود و تمام ديگر متفاوتی سلطنتها
  ده24.  خواهد نمود  له  زير پاهايش  آرده پاره را پاره
   قدرت  به  سلطنت  از اين  هستند آه  پادشاه  او ده شاخ
آار خواهد آمد ی رو *ديگری  پادشاه سپس. رسند یم
 و آنها را   خواهد داشت  فرق  پيشين  پادشاه  با سه آه

   سخن متعالی او برضد خدا25.  خواهد آرد سرآوب
 خواهد آرد و   او ظلم  و بر برگزيدگان خواهد گفت

  را دگرگونی  و اعياد مذهب  قوانين خواهد آوشيد تمام
 در زير   و نيم  سال  سه  مدت  خدا به برگزيدگان. سازد
 . او خواهند بود سلطه

  آغاز خواهد شد و قدرتی ، داور  از آن اما پس«26
  از بينی  بكل  شده  از او گرفته  پادشاه  اين سلطنت

ی  سلطنتها  تمام  و عظمت  قدرت آنگاه27.  خواهد رفت
.  واگذار خواهد شد متعالی  خدا  برگزيدگان دنيا به
خواهد بود و ی دانجاوی  سلطنت متعالی  خدا سلطنت
 خواهند   و اطاعت  او را عبادت  جهان  پادشاهان تمام
 ».آرد

، بسيار  بيدار شدمی وقت.   ديدم آهی  بود خواب اين28
 را   بود، اما خوابم  پريده  رنگم  و از ترس  بودم آشفته
 .  نكردم تعريفی آسی برا
 

  و بز قوچ:   دانيال  دوم خواب
 . ديدم  بلشصر، خوابی ديگر  سلطنت  سوم در سال

   واقع  در شهر سلطنتی شوش  آه  ديدم در خواب2
 .  بودم  اوالی ايستاده ء، در آنار رودخانه  عيالم در استان

 دو   آه  ديدم ، يک قوچ آردم  می  نگاه  اطراف وقتی به3
   ديدم سپس.  بود  ايستاده  و آنار رودخانه  بلند داشت شاخ

.  ديگر بلندتر شد ا رشد آرد و از شاخ شاخه يكی از اين
زد و   می  شاخ  و جنوب ، شمال  بسوی مغرب  قوچ اين4

   آند يا از چنگش  با او مقابله توانست  جانداری نمی هيچ
آرد   می  عمل خواست او هرطور می.  بدر برد  سالم جان

 .شد  می و بزرگ

                                                 
باشد که  احتماًال دجال می» پادشاهی ديگر«نظور از م   *

 . آمده است4و3: 2شرحش در دوم تسالونيکيان 
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،  دمآر ی فكر م  بودم  ديده  آنچهء  درباره آهی در حال5
  او آنقدر سريع.  ظاهر شد بز نر از غربک  ي ناگهان

. رسيد ی نم  زمين  به  پاهايش  دويدن  موقع دويد آه یم
با 6   داشت  چشمانش  بلند در وسط شاخک  ي  بز آه اين
 با  سپس7.  دويد  دو شاخ  قوچ  آن  بطرف  قدرت تمام

 و   را شكست  برد و دو شاخش  حمله  بر قوچ غضب
 آوبيد و   زمين  به نداشتی برابری  يارا را آهاو 

 . دهد  نجات نبود او را از دستشی  آرد، و آس پايمال
   در اوج آهی در حالی  شد، ول بز نر بسيار بزرگ8

 چهار  آنی  و بجا  شكست  شاخش  بود ناگهان قدرت
از ی از يك9.  درآمد  مختلف در چهار جهت * بلند شاخ
  نكشيد آهی در آمد و طول  **یچك آو  شاخها، شاخ اين

ی  زيبا  سرزمين  و بطرف  و مشرق  جنوب رو به
ی  برضد قوا شد آهی آنقدر قو10  رشد آرد و اسرائيل
   را به ***از ستارگانی  و بعض برخاست ***یآسمان
برضد ی او حت11.  آرد  و پايمال  ريخت زمين

  يم تقد ، مانع  آرده  قيام»یآسمانی  قواء فرمانده«
 او را   مقدسء  او شد و خانه  به روزانهی ها یقربان
 شد   داده  او اجازه  به  قوم بخاطر گناه12.   ساخت ويران

  آن.  گردد روزانهی ها ی قربان  تقديم شود و مانعی قو
 را   و عدالت  داد و حقيقت  انجام  خواست  هر چه شاخ
 . آرد پايمال

 گفتگو   با هم قدس مء  دو فرشته  آه  شنيدم سپس13
  تا چه«: پرسيدی از آنها از ديگری يك. آردند یم

ی  آ  نخواهد شد؟ تا به  تقديم روزانهی ها ی قربان مدت
ی قوای  آ خواهد بود؟ تا بهی  نابود  باعث شرارت
 » خواهد شد؟  خدا پايمالء و خانهی آسمان

هزار و صد و «:  داد  ديگر جوابء  فرشته  آه شنيدم14
   مدت  خواهد آشيد و در اين  روز طول پنجاه
 . نخواهد شد  و عصر تقديم  صبحء روزانهی ها یقربان
 ». احياء خواهد گرديد  خدا دوبارهء  خانه سپس

                                                 
  جانشينان اسکندر مقدونی می»چهار شاخ بلند«منظور از      *

 .باشند

 آنتيوخوس اپيفانس است که »شاخ کوچک«منظور از    **
قوم خدا را مورد آزار و اذيت قرار داد؛ نگاه کنيد به 

 .23و19و17ت آيا
قوم خدا و , »ستارگان« و »قوای آسمانی«منظور از   ***

 .باشد رهبران قوم می

 
   دانيال تفسير خواب

،   را بفهمم  خواب اينی  معن آردم یمی سعی وقت15
و 16،  ايستاد  برابر من  انسان شبيهی  وجود ناگهان
:   گفت  آه شنيدمی  اوالء رودخانهی آنسواز ی صداي

 ». بگو  دانيال  را به  خواب اينی ، معن جبرئيلی ا«
 و رو   آردم  وحشت  آمد و من  من  بطرف  جبرئيل پس17
   خاآی بدان ای انسان«:   گفت  من او به.   افتادم  زمين به
 ».  آخر است  زمان  به  ديدی مربوط  آنچه آه
   بر زمين  بيهوش  من گفت ی م و سخن ا آهی در حال18

:  و گفت19  و بلند آرد او مرا گرفتی ول.  افتادم
   پيش  چه  آينده سختی  در روزها  تا بگويم ام آمده«

 ء  شده  تعيين  زمان  به مربوطی  ديد آنچه. خواهد آمد
 . آخر است

   ديدی، پادشاهی ماد و پارس  را آه  دو شاخ  قوچ آن«20
 بلندی   و شاخ  است  بز نر، پادشاهی يونان آن21.  است
   مملكت  آن  پادشاه  بود، اولين  دو چشمش  در وسط آه
   و چهار شاخ  ديدی شكست  شاخی آه آن22. باشد می

   آه  است  مفهوم  اين  درآمد، به ديگر بجايش
 خواهد شد و هر   چهار قسمت امپراطوری يونان

 ء  اندازه  به ولی هيچكدام،   پادشاهی خواهد داشت قسمت
 . نخواهند بود  بزرگ  اول پادشاه

 آنها از حد  شرارتی  آنها، وقت  سلطنت در پايان«23
   خواهد رسيد آه  قدرت به ****ی ديگر بگذرد، پادشاه
ی  زياد او قدرت24.  و مكار خواهد بود بسيار ظالم

او .  خودشی  با تواناي نهی  خواهد آرد، ول آسب
خواهد بود و هرطور بخواهد ی و خرابی باه ت عامل
   و قوم  آشتار قدرتمندان  به  خواهد نمود و دست عمل
ی ها ، نقشه با مهارت25.  خدا خواهد زد مقدس
 ء حملهک خواهد آرد و با يی  خود را عملء گرانه حيله

.  خواهد برد را از بينی  زيادء  عده غافلگير آننده
سرور «رضد  ب آنقدر مغرور خواهد شد آه

                                                 
 احتماًال آنتيوخوس »پادشاه ديگری«منظور از   ****

ای به دجال  اپيفانس است و نيز می تواند اشاره
 .باشد که در زمان آخر ظهور خواهد کرد
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 نابود  سرانجامی ، ول خواهد برخاست»  سروران
 .ی بشر  با قدرت خواهد گرديد اما نه

 ء روزانهی ها ی قربانء  درباره را نيز آهی خواب«26
تو ی ول.   خواهد پيوست  وقوع بهی  و عصر ديد صبح
 بسيار ء نگهدار، زيرا در آيندهی  را مخف  خواب اين

 ». خواهد شد دور واقع
  سپس.   و بيمار شدم  چند روزی ضعيف  من آنگاه27

   من  به  پادشاه  آارهايی آه  به  معمول  و طبق برخاستم
 فكر   بودم  ديده ولی رؤيايی آه.   شدم  بود، مشغول سپرده

 . بود  مشكل  بود، زيرا درک آن  آرده مرا مشغول
 

  خود قومی  برا دانيالی دعا
 پسر(ی  ماد ريوش دا  سلطنت  سال در اولين
آرد،  ی م ها حكومت ی بر بابل آه) خشايارشا

   طبق  آه فهميدمی نبی  ارميا ، از آتاب ، دانيال من2
   بود اورشليم  ارميا گفته  خداوند به آهی آالم
 دعا   دست پس3. ماند ی م  ويران  هفتاد سال بايست یم

،   گرفتم  و روزه خداوند دراز آردمی  بسو و التماس
و در دعا 4   ريختم  و خاآستر بر سرم  پوشيدم السپ

 : ، گفتم  آرده اعتراف
 تو .ی هست  و مهيب بزرگی خداوند، تو خدای ا«

 تو  آهی  آسان و بهی آن ی وفا م هايت  وعده  به هميشه
آنند،  ی م  دارند و اوامر تو را اطاعت را دوست
   و مرتكب  آرده ما گناهی ول5. ینماي ی م رحمت
 و از   و خطاآاريم ، ما سرآش ايم  شده ارتشر

   انبياء آه  سخنان به6.  ايم نمودهی  تو سرپيچ دستورات
 و   پادشاهان  تو را به  تو بودند و پيام خدمتگزاران

   ما رساندند، گوش  و اجداد و افراد قوم بزرگان
 . ايم نداده

از ی  و شرمندگ  توست  از آن خداوند، عدالتی ا«7
   و تمام يهودا و اورشليمی  از اهال ، ما آه ما آن

، در  ايم  تو آرده  به آهی  خيانت  و بسبب  هستيم اسرائيل
 ی،آر8.  ايم  شده پراآندهک دور و نزديی سرزمينها

 و اجداد ما   و بزرگان خداوند، ما و پادشاهانی ا
  اما تو بخشنده9.  ايم  آرده  تو گناه  زيرا به ايم رسوا شده

اند   آرده  تو گناه  به را آهی و آسانی  هست ربانو مه
ما، ما از تو ی خدای خداوند، ای ا10. یبخش یم

   انبيايتء  بوسيله  تو را آه  و قوانين ايم آردهی سرپيچ
  اسرائيل ی بن تمام11.  ايم  زير پا گذاشتهی،ا  ما داده به

  اند و به ، از تو برگشته آردهی  تو سرپيچ از احكام
   تو گناه  ما بهء  همهی،بل. اند  نداده  گوش يتصدا
   در آتاب آهی هاي  لعنت  سبب  همين  و به ايم آرده

، بر سر ما   شده نوشتهی  موس  خدمتگزارت تورات
   گفته  ما و رهبرانمان  در باره هر چه12.   است آمده
 در  آهی عظيمی  بال آن.   است  پيوسته  وقوع بهی بود

   نشده دنيا ديدهی  جا  سر ما آمد در هيچ بر اورشليم
  نوشتهی  موس  در تورات  آنچه  بال طبق اين13.  است
 از   باز نخواستيم با وجود اينی  بر سر ما آمد، ول شده

 جا   به  است  را درست  و آنچه  بكشيم  دست گناهانمان
  ، تو آه بنابراين14. یشوی  تا تو از ما راض آوريم
زيرا تو ی  آرد ما را تنبيهی ما بودی  آارها مراقب

 ی؛آن ی م  عمل  عادالنه ما، هميشهی خداوند، خدای ا
 .  فرا نداديم  تو گوش  وجود ما به با اين

 خود را   قوم ما، تو با قدرتتی خداوند، خدای ا«15
 قومها   تو در ميان  و نامی، آورد از مصر بيرون

  ر چند ما گناهه.  بينيم ی امروز م  شد چنانكه معروف
خداوند، ی ای ول16،   هستيم  و پر از شرارت ايم آرده

 را از   و غضبت ، خشم  بخاطر امانتت آنم ی م التماس
 تو و شهر   زيرا قومی، برگردان  اورشليم شهر مقدست

 اجداد ما مورد تمسخر   ما و شرارت  گناهان تو بسبب
 .اند  گرديده  واقع همسايگان

  به! دعای خدمتگزار خود را بشنوای خدای ما، «17
 ء  بر خانه بخاطر خداونديت!  فرما  توجه  من التماس
ای خدای 18!  بينداز  نظر لطف  شده  ويران  آه مقدست

   را باز آن چشمانت.  و دعای ما را بشنو  بده ، گوش من
ما .  ، ببين  است  تو بر آن  نام و خرابی شهری را آه

،  آنيم  آمک نمی تو درخواست شايستگی خود از  بسبب
 !  تو  عظيم  بخاطر رحمت بلكه

.   ما را ببخش ای خداوند، دعای ما را بشنو و گناهان«19
 نما و  عمل  و  بده  ما گوش  درخواست ای خداوند، به
 تو  ، زيرا نام ، تأخير مكن ، ای خدای من بخاطر خودت

 ».باشد  شهر می  و بر اين  قوم بر اين
 

 » فتهه«هفتاد 
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 خود و   گناهان  و به  دعا بودم  مشغول زمانی آه20
 و از  آردم  می  اعتراف  خود اسرائيل  قوم گناهان

   التماس  اورشليم  برای شهر مقدسش خداوند، خدايم
   قبلی ديده  او را در خواب  آه جبرئيل21،  نمودم می
 قربانی عصر   پرواز آرد و هنگام ، با سرعت بودم

   به ام  آمده ، من دانيال«:   گفت  من و به22رسيد   نزد من
  همان23.  اسرار را بفهمی  تا بتوانی اين  ببخشم تو فهم
 شد   دعای تو داده  دعا شدی، جواب  مشغول  آه لحظه
، زيرا خدا تو را   سازم  آگاه  تو را از آن ام  آمده و من

  را آه   تا آنچه  آن ، دقت ، حال پس.  دارد بسيار دوست
 .، بفهمی گويم  می  خوابتء درباره

 تو هفتاد   تو و شهر مقدس  امر خدا برای قوم به«24
 پيشگويی انبياء   خواهد آشيد تا طبق  طول*» هفته«

 شود،   داده  گناهان  برود، آفاره  از بين فساد و شرارت
   دوباره االقداس  جاودانی برقرار گردد و قدس عدالت
 صدور   از زمان  آه  باش  و آگاه دانب25.  شود تقديس
 خدا، ء  تا ظهور رهبر برگزيده  بازسازی اورشليم فرمان
 خواهد آشيد  طول»  هفته« و دو  و شصت»  هفته « هفت

ها و   با آوچه  بحرانی، اورشليم و با وجود اوضاع
 . بازسازی خواهد شد حصارهايش

رهبر   ، آن» هفته« و دو   شصتء  دوره  از آن پس«26
  سپس.   برای خودش  خواهد شد، ولی نه  آشته برگزيده

   خدا حملهء  و خانه  اورشليم  به  سپاهيانش پادشاهی همراه
 مانند  آخر زمان.  خواهد آرد ، آنها را خراب برده

 مقرر   و خرابيها را آه  فراخواهد رسيد و جنگ طوفان
  اص با اشخ  پادشاه اين27. ، با خود خواهد آورد شده

  بندد، ولی وقتی نصف می» ای هفته« يک  زيادی پيمان
ها و هدايا   قربانی  تقديم  باشد، مانع  گذشته  مدت اين

   خدا را آلودهء  خرابكار، خانه  اين سپس. خواهد شد
   برای او مقرر شده  آنچه ، ولی سرانجام خواهد ساخت

 ». خواهد آمد بر سرش
 

  له در آنار رود دج دانيالی رؤيا
،  پارس  ، پادشاه  آورش  سلطنت  سوم در سال
گفتند،   می  او بلطشصر هم  به  آه دانيال

                                                 
 .باشد  سال می معادل هفت»هفته«در اينجا و نيز آيات بعدی    *

 رؤيا  اين.  او آشكار شد  به رؤيايی ديگر ديد و تعبير آن
   وقوع  به  در آينده  بود آه  بزرگ  يک جنگء در باره

 . پيوست می
   تمامء  هفته  سه  رؤيا را ديدم اينی ، وقت ، دانيال من2

،  خوردمی آافک  خورا  نه  مدت در اين3.   گرفتم ماتم
 را   ظاهرم ، و نه  زدم  و شراب  گوشت  به  لب نه

 . آراستم
 در آنار رود   سال  ماه  اولين  و چهارم روز بيست4

   آردم  باال نگاه بهی وقت6و5.   بودم  ايستاده  دجله بزرگ
 و   پوشيده ن آتا  لباس  آه را ديدمی  مرد ناگهان
 او  بدن.  بود  آمر بسته  به خالصی از طالی آمربند

زد و  ی م  برق درخشيد، صورتش یمانند گوهر م
  بازوها و پاهايش.  بود آتشی ها  شعله  مثل چشمانش

ی  غوغا  شبيه  و صدايش شدهی  صيقل مانند مفرغ
 . بود شمار مردم یبی ها گروه

   آن ، تنها من  بوديم اده در آنجا ايست آهی ا  عده از آن7
   مرا فراگرفت همراهانی  ترس آنچنان.  رؤيا را ديدم

 و   تنها ماندم من8.  آردند  گريختند و خود را پنهان آه
   پريده رنگم.   دوختم انگيز چشم حيرتی  رؤيا  آن به

 مرد  آنی وقت9.  بود  نمانده در منی  و توان بود و رمق
   و از حال افتادمک خای و ر  من  گفت  سخن با من
 نمود و مرا بر دستها و  مرا لمسی اما دست10.  رفتم

 . بلند آرد لرزانمی زانوها
 خدا،  ، ای مرد محبوب ای دانيال«:   گفت  من او به11

   گوش  با دقت  تو بگويم  به خواهم  می  آنچه برخيز و به
 در  پس» . ام  شده  نزد تو فرستاده زيرا برای همين!  بده

 .  سر پا ايستادم لرزيدم  هنوز می حاليكه
   از همان چون!  ، نترس دانيالی ا«:   او گفت سپس12

و ی  گرفت خود روزهی  در حضور خدا  آه روز اول
   تو شنيده  بدهد، درخواست  تو فهم تا بهی از او خواست

اما 13.  روز مرا نزد تو فرستاد شد و خدا همان
 آند یمی  حكمران  پارس ت بر مملك آهی ا فرشته
   آمدن  آرد و مانع  مقاومت روز با منک  و ي بيست
   اعظم از فرشتگانی  يك  آه  ميكائيل سرانجام.  شد من
   اينجا بيايم  به  توانستم و من14  آمد منی  يار ، به است
ی  رو  چه قومتی  برا  در آينده  آه  تو بگويم تا به

 ».  است  آينده  به  مربوط رؤيا خواهد داد؛ زيرا اين
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 و   بودم  زير انداخته  را به  سرم  مدت  اين تمام15
   آه  فرستاده  آن آنگاه16.   بزنم ای حرف  آلمه توانستم نمی
   باز سخن  آرد تا توانستم  را لمس  بود لبهايم  انسان شبيه
 رؤيا بقدری  ، اين ای سرورم«:   او گفتم  به من.  بگويم
   نمانده  ديگر قوتی در من  آه  انداخته وحشت  مرا به
  ؟ توانم  بزنم  با شما حرف توانم  می  چگونه پس17؛  است
 ». آشم  می  و بسختی نفس  است رفته

:  او گفت19.   گرفتم  قوت  آرد و من او باز مرا لمس18
! بر تو بادی سالمت!   خدا، نترس مرد محبوبی ا«

 »! باشی دلير و قو
،  ای سرورم«:   گفتم سپس.   گرفتم  قوت  را گفت وقتی اين

 ». داديد  قوت  من  بگوييد، زيرا به ، سخن حال
 تا  ام ؟ آمده ام چرا نزد تو آمدهی دان یم«:  او گفت21و20

از ی وقت.   است  شده  نوشته چه"   حق آتاب" در  بگويم
   بر پارس آهی ا  فرشته  جنگ ، به نزد تو بازگردم

 از او با   و پس  رفت آند خواهم یمی حكمران
  آند خواهم یمی  حكمران  بر يونان آهی ا فرشته
   قوم ، نگهبان  جنگها فقط ميكائيل در اين. جنگيد
 ».خواهد آردی ، مرا يار اسرائيل

 
  مصر و سوريهی پادشاه

  همان  من«:   آسمانی گفتء  فرستاده  آن سپس
 مادی   داريوش تا  شدم  فرستاده  آه آسی هستم

اما 2.   آنم  و حمايت  تقويت  سلطنتش  اول را در سال
   رخ  وقايعی در آينده  چه  دهم  تو نشان  به خواهم  می حال

   ديگر به  پادشاه  سه  پارس در مملكت: خواهد داد
 روی   چهارم ، پادشاه  از آن پس.  خواهند رسيد سلطنت

ر خواهد بود و  ثروتمندت  از همه آار خواهد آمد آه
   را بضد يونان  همه  آرده  آسب ، قدرت  ثروتش بوسيله

 .تحريک خواهد آرد
. آار خواهد آمدی رو *ی نيرومند  پادشاه سپس«3

  او هر چه.  خواهد بود  او وسيع قلمرو سلطنت
،   قدرت اما در اوج4.  خواهد داد انجام بخواهد
  نت چهار سلط  خواهد پاشيد و به  از هم سلطنتش

                                                 
 اسکندر مقدونی است که قلمرو »پادشاه نيرومند«منظور از       *

 .سلطنتش بين چهار سردارش تقسيم شد

  از او بهی فرزند.  خواهد شد تر تقسيم ضعيف
   او از ريشه نخواهد رسيد، زيرا سلطنتی پادشاه
 . خواهد شد  داده  ديگران ، به  شده آنده

ی يكی  خواهد آرد، ول  آسب قدرت  ** مصر پادشاه«5
 را از  ، سلطنت  نموده  بضد او شورش از سردارانش

  سلطنتی بيشتر   و با قدرت خواهد گرفتی  و دست
 .خواهد آرد

   مصر و پادشاه  پادشاه ، بين  از آن  پس چند سال«6
   خواهد شد و برای تحكيم  بسته  صلح  پيمان*** سوريه
 در   سوريه  عقد پادشاه  مصر به ، دختر پادشاه  پيمان اين

 خواهد شد و   بزودی گسسته  پيمان ولی اين. خواهد آمد
   بودند آشته  همراهش ی آه دختر با پدر و افراد آن

   دختر به  آن  يكی از بستگان سپس7. خواهند شد
   سوريه  مصر خواهد رسيد و بضد پادشاه سلطنت

، او را   او شدهء لشكر آشی خواهد آرد و وارد قلعه
 گرانبهای طال و  او بتها و ظروف8.  خواهد داد شكست
 از  پس.  مصر خواهد برد  را با خود به  سوريهء نقره
  ، پادشاه سپس9.  برقرار خواهد شد  صلح ، چند سال آن

   خواهد آرد، ولی مجبور به  مصر حمله  به سوريه
 .نشينی خواهد شد عقب

  تشكيلی ، لشكر بزرگ  سوريه  پادشاه پسران«10
 وارد مصر خواهند شد و تا   سيل خواهند داد و مثل

  اهآنگ11. خواهند آردی  مصر پيشرو  پادشاهء قلعه
   سوريه  پادشاه  جنگ  به  فراوان  مصر با خشم پادشاه

.  خواهد داد  او را شكست  و لشكر عظيم خواهد رفت
  ، هزاران مغرور شدهی  پيروز  مصر از اين پادشاه12

   خود را نابود خواهد آرد، اما قدرت نفر از دشمنان
 .  نخواهد يافت او دوام

و   با لشكری عظيم   سوريه  بعد، پادشاه چند سال«13
 ء  عده  زمان در آن14  ، باز خواهد گشت مجهزتر از قبل

 خواهند آرد و حتی آشوبگرانی  زيادی برضد مصر قيام

                                                 
يکی از چهار ,  بطلميوس»پادشاه مصر«منظور از     **

 .کرد سردار اسکندر است که بر مصر حکومت می
 آنتيوخوس دوم است که »پادشاه سوريه«منظور از   ***

دخترش را به عقد او , پادشاه مصر, مبطلميوس دو
در آورد و به اين وسيله قرار داد صلح بين دو 

 .مملکت بسته شد
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ها را   تا پيشگويی  خواهند پيوست  آنان  يهود به از قوم
   پادشاه آنگاه15.  خواهند خورد عملی سازند، ولی شكست

  ر را محاصره خواهد آمد و شهر حصاردار مص سوريه
لشكر مصر يارای .   را خواهد گرفت خواهد آرد و آن

 قوی آنها آاری   و حتی سربازان  نخواهد داشت مقاومت
   خواست  طبق  سوريه پادشاه16.  نخواهند برد از پيش
 در برابر   خواهد نمود و آسی يارای مقاومت خود عمل

  يل زيبای اسرائ او وارد سرزمين.  او را نخواهد داشت
  او برای فتح17.  خواهد نمود  را ويران خواهد شد و آن

 منظور با   خواهد آشيد و برای اين  مصر نقشه تمام
 را   و يكی از دخترانش  خواهد بست  مصر پيمان پادشاه

 عملی نخواهد  اش  عقد او در خواهد آورد، ولی نقشه به
های ساحلی خواهد گرديد و   حكومت  متوجه آنگاه18. شد

ولی سرداری او را .  خواهد آرد بسياری از آنها را فتح
نشينی   و خواری عقب  خواهد داد و او با خفت شكست

   وطن  به  بازگشت  در راه  سوريه پادشاه19. خواهد آرد
خود از پای درخواهد آمد و اثری از او باقی نخواهد 

 .ماند
ای  بر  از او روی آار خواهد آمد آه  ديگری پس پادشاه«20

   مأموری خواهد فرستاد تا از مردم  سلطنتش  شكوه حفظ
   پادشاه  آن اما طولی نخواهد آشيد آه.  بگيرد  و خراج باج
 ».  يا آشوب  در جنگ  خواهد شد، ولی نه آشته

 
   شرور سوريه پادشاه

،   بعدی سوريه پادشاه«:  داد  آسمانی ادامهء  فرستاده آن21
   حق  اينكه  بدون  خواهد بود آه* شروری شخص
 باشد، بطور ناگهانی خواهد آمد و با   داشته سلطنت
او 22.  خواهد آورد  چنگ  را به  سلطنت  و دسيسه حيله
 خواهد   خود را درهم  مخالفان  و تمام  اعظم  آاهن قدرت
  ، سپس  خواهد بست  پيمان او ابتدا با مردم23.  شكست
   آمی بهء ک عده آم  خواهد داد و به  را فريب آنان

 وارد   غافلگيرانهء او با يک حمله24.  خواهد رسيد قدرت
آاری خواهد آرد   واليتها خواهد شد و حاصلخيزترين

  او غنايم.  بودند  نداده  انجام  يک از اجدادش  قبًال هيچ آه

                                                 
از  آنتيوخوس اپيفانس است که پس »شخص شرور«منظور از    *

 .به ياری روميها به تخت سلطنت نشست, قتل برادرش

 برای   خواهد آرد؛ سپس  تقسيم  افرادش جنگی را بين
  هايش د، اما نقشهها خواهد آشي ها نقشه تسخير قلعه

 .عملی نخواهد شد
 خواهد داد و لشكر بزرگی   و جرأت  خود دل بعد به«25

 مصر نيز  پادشاه.  خواهد آرد  با مصر فراهم برای جنگ
،   او خواهد رفت  جنگ  و قوی به با لشكری بسيار بزرگ

  نزديكان26.  خواهد خورد ای شكست ولی در اثر توطئه
 زيادی از ء و خواهند شد و عده ا  سقوط  باعث پادشاه

   اين سپس27.  خواهند شد ، آشته  تارومار گشته سربازانش
اند سر   چيده  برای يكديگر توطئه  در حالی آه ** دو پادشاه
.   خواهند گفت  دروغ  هم  و به  خواهند نشست يک سفره
 نخواهند برد، زيرا هنوز   يک آاری از پيش اما هيچ

 با   سوريه  پادشاه پس28.   است يدهموعد مقرر فرا نرس
  او در راه.  خود خواهد شد ، رهسپار مملكت  فراوان غنايم

هايی   عبور خواهد آرد و ويرانی ، از اسرائيل بازگشت
 خود باز   مملكت  به  ايجاد خواهد نمود؛ سپس در آن

 . خواهد گشت
 مصر   مقرر، يكبار ديگر به بعد در وقت«29

 آار طور ء  بار نتيجه رد، ولی اينلشكرآشی خواهد آ
  های جنگی روم زيرا آشتی31و30. ديگری خواهد بود

نشينی  ، عقب او را تهديد خواهند آرد و او ترسيده
نشينی   عقب  از اين  آه  سوريه پادشاه. خواهد نمود

 و   را مورد تاخت  اورشليم ، دوباره  آمده  خشم  به سخت
   خدا را آلودهء  خانه نشتاز قرار خواهد داد و سربازا

  های روزانه  قربانی  تقديم  او مانع*** .خواهند نمود
او از .  خدا برپا خواهد نمودء خواهد شد و بتی درخانه

اند   اجدادی خود را ترک آرده  ايمان يهوديانی آه
 را بسوی  گری، آنان و با حيله32 خواهد نمود  حمايت

 خدا پيروی  از ولی آسانی آه. خود خواهد آشيد
 . خواهند آرد  با او مخالفت آنند بشدت می

 خواهند  ، بسياری را تعليم  قوم  حكيمان  زمان در آن«33
 خواهند شد و   انداخته  در آتش داد، ولی برخی از آنان

 و بعضی نيز زندانی و  برخی ديگر با شمشير آشته

                                                 
 احتماًال آنتيوخوس چهارم »اين دو پادشاه«منظور از     **

 .باشد  و بطليموس چهارم می)اپيفانس(
, آنتيوخوس اپيفانس با قربانی کردن يک خوک در خانه خدا  ***

 .اتفاق افتاد. م.ق168اين واقعه در سال . آن را آلوده نمود
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ا  خد  پيروان  به  ميان اما در اين34.  خواهند گرديد غارت
 با   بسياری از خدانشناسان سپس. آمكهايی خواهد شد

  ای از حكيمان عده35.   آنها خواهند پيوست  به نيرنگ
   قوم  خواهد گرديد آه  باعث  خواهند شد، اما اين آشته

 خواهد   ادامه  همچنان  وضع اين. پاک و طاهر شوند
 . مقرر خدا فرا رسد  تا زمان يافت

او .  خواهد داد  بخواهد انجام ه هرچ  سوريه پادشاه«36
  خواهد دانستی خود را باالتر و بزرگتر از هر خداي

 آار   اين او به.   آفر خواهد گفت خدايانی  خدا و به
 فرا رسد؛ زيرا   مجازاتش  خواهد داد تا زمان ادامه
  او نه37.  خواهد شد  واقع  است  خدا مقدر فرموده آنچه
  آهی  بت  به خواهد آرد، نه   اجداد خود توجه  بت به

   بلكهی، ديگر  بت  هيچ  به و نه  * است  زنان محبوب
ی تنها بت38.   اينها برتر خواهد پنداشتء خود را از همه

ها   از قلعه  آه استی  او خواهد پرستيد، بت آه
 را   آن  اجدادش آهی  بت  اين به. آند ی م محافظت

ی گرانبها و هدايا ی، سنگها شناختند، طال و نقره ینم
   بت  اين  به او با توآل39.  خواهد آرد  تقديم نفيس
 خواهد برد و   حمله مستحكمی ها  قلعه  به بيگانه
   و حكومت  قدرت  او شوند به  مطيع را آهی آسان

   را بين ، سرزمين  پاداش خواهد رساند و بعنوان
 . خواهد آرد  تقسيم ايشان

   پادشاه  جنگ  مصر به دشاه پا **  آخر، در زمان«40
 و  ها و سواران  خواهد آمد و او نيز با عرابه سوريه
.   او خواهد رفت  مقابله  گردباد به های زياد مثل آشتی
  های زيادی يورش  سرزمين آسا به  سيل  سوريه پادشاه

  و آنها را تسخير خواهد آرد و سرزمين41خواهد برد 
 و تاز قرار خواهد  اخت را نيز مورد ت زيبای اسرائيل

ها و اآثر  ها و موآبی  قومها، ادومی  اين ولی از بين. داد
اما مصر و 42 بدر خواهند برد،   سالم ها جان عمونی

.  او درخواهند آمد  اشغال سرزمينهای بسيار ديگر به

                                                 
 تموز می  احتماًال بت»بتی که محبوب زنان است«منظور از     *

 .14: 8باشد؛ نگاه کنيد به حزقيال 

 وقايعی پيشگويی شده که در ءرهاز اين آيه به بعد دربا  **
و منظور از پادشاه , زمانهای آخر اتفاق خواهد افتاد

سوريه احتماًال دخال است که مانند آنتيوخوس اپيفانس 
 .عليه قوم خدا عمل خواهد کرد

 مصر را   و اشياء نفيس های طال و نقره  خزانه او تمام43
  گزاران  خراج بی و حبشه خواهد آرد، و اهالی لي غارت

 .او خواهند شد
 او   گوش بهی  اخبار  و شمال از مشرقی ول«44

  ، پس  خواهد ساخت خواهد رسيد و او را مضطرب
را ی  خود بسيار ، در سر راه  زياد برگشته با خشم

،   و دريا اردو زده  اورشليم بين45. نابود خواهد آرد
در ی د آرد، ول خود را برپا خواهء شاهانهی ها خيمه

بتواند ی  آس  اينكه  خواهد رسيد و بدون همانجا اجلش
 ». آند، خواهد مرد آمكش

 
  آخر زمان

   برتن  آتان  لباس آهی  آسمانء  فرستاده آن
  در آن«:   گفت  سخنانشء ، در ادامه داشت

 تو   از قوم  حمايت ، به ، ميكائيل  اعظمء ، فرشته زمان
  پيشی  سخت  دوران  چنان سپس.  برخواهد خاست
، اما   است  بوده سابقه ی بشر ب  در تاريخ خواهد آمد آه

   شده  خدا نوشته  در آتاب  تو نامش  از قوم هر آه
 .باشد، رستگار خواهد شد

 خواهند شد بعضی برای زندگی   زنده  مردگان تمام«2
 .جاودانی و برخی برای شرمساری و خواری جاودانی

ی  خواهند درخشيد و آسان  آفتاب چون هم حكيمان«3
  اند، چون  آرده  هدايت  راست  راه را بهی  بسيار آه

 ». خواهند بود  تا ابد درخشان ستارگان
ی  پيشگوي ، اين دانيالی اما تو ا«:   گفت  من  به سپس4

  آهی  تا وقت  را مهر آن راز نگهدار؛ آنک  ي را مثل
   حرآت رعت س بهی بسيار.  آخر فرا رسد زمان

 ». خواهد افزود خواهند آرد و ِعلم
 و دو نفر ديگر را نيز   آردم ، نگاه ، دانيال  من آنگاه5

 و ديگری در آنسوی   يكی در اينسوی رودخانه  آه ديدم
 آسمانی ء  فرستاده يكی از آنها از آن6.  بودند  ايستاده آن
  باالی  هنگام  و در اين  داشت  برتن  آتان  لباس آه

 خواهد آشيد  طول چقدر«:  بود، پرسيد  ايستاده رودخانه
 » برسد؟  پايان  به  عجيب  وقايع تا اين

 بلند  آسمانی  خود را بسو ، دو دست او در جواب7
 خورد و   قسم استی  تا ابد باق آهی  خداي آرد و به

 خواهد   طول  و نيم  سال  تا سه  وضع اين«:  گفت
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شود  ی خدا م  بر قوم آه ی و ستم ظلمی وقت. آشيد
 ». خواهد رسيد  پايان  نيز به  وقايع  يابد، اين پايان

.  نكردمک  را در آنی ، ول  شنيدم  او گفت  را آه آنچه8
 خواهد   چه  وقايع ، آخر اين سرورمی ا«:   گفتم پس
 ».شد

 ،   بده  خود را ادامه ، تو راه ای دانيال«:  داد او جواب9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماند   مهر خواهد شد و مخفی خواهد ام  گفته زيرا آنچه
 زيادی پاک و طاهر ء عده10.  آخر فرا رسد تا زمان

   ادامه  آارهای بدشان  به خواهند شد، ولی بدآاران
 چيزی نخواهند فهميد،   هيچكدام از بدآاران. خواهند داد
 . چيز را درک خواهند آرد  همه اما حكيمان

 شود و   منع روزانهی ها ی قربان  تقديم آهی قتاز و«11
 هزار و  ءدورهک  خدا برپا گردد، يء  در خانه  بت آن

  خوشابحال12. خواهد شدی  سپر  و نود روزه دويست
 هزار و سيصد ء  دوره  پايان آند تا به ی صبر م  آه آن
 ! برسد  روزه و پنجی و س

   تا پايان  بده  خود را ادامه ، تو راه اما ای دانيال«13
   در زمان  آه اما بدان.  فرا رسد و بيارامی ات زندگی

 ». خود را بگيری  خواهی شد تا پاداش آخر زنده


