ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎم ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل از ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ از ﻗﻬﺮﻣﺎن آن ﯾﻌﻨ از داﻧﯿﺎل ﮐﻪ در
ﺟﻮاﻧ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﯿﺎل ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در درﺑﺎر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﯿﺎل ﭼﻮن از ﻋﻬﺪۀ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدن
ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی در ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﻮادث زﻧﺪﮔ داﻧﯿﺎل و ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﮐﻪ او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط دارد .ﺑﻘﯿﮥ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد داﻧﯿﺎل اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ رؤﯾﺎﻫﺎ از آﯾﻨﺪه ﯾﻌﻨ زﻣﺎن روی ﮐﺎر
آﻣﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺟﺎوﯾﺪاﻧ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ ﺑﺸﺮ ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺧﺎرج از ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻪ واﻗ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ در آﯾﻨﺪه واﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و ﺣﻮﻣﺖ
ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣ دﻫﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ادﺑ ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺎﺷﻔﻪ و ﯾﺎ زﺑﺎن رﻣﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺷﻨﺠﻪ
و آزار ،زﻧﺪﮔ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﺮﮐﺎت را در آﯾﻨﺪه ﻧﻮﯾﺪ ﻣ دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل در ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن در آن دوران و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
داﻧﯿﺎل و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ :ﻓﺼﻞ ۶ ‐ ۱
رؤﯾﺎﻫﺎی داﻧﯿﺎل :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۷
اﻟﻒ :رؤﯾﺎی ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان :ﻓﺼﻞ ۷
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ب :رؤﯾﺎی ﻗﻮچ و ﺑﺰ :ﻓﺼﻞ ۹ ‐ ۸
ج :رؤﯾﺎی ﻗﺎﺻﺪ آﺳﻤﺎﻧ :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۱۰
آﺧﺮ زﻣﺎن )ﻗﯿﺎﻣﺖ( :ﻓﺼﻞ ۱۲

داﻧﯿﺎل و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
)(۲۸ :۶ ‐ ۱ :۱

ﺟﻮاﻧﺎن در درﺑﺎر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ

۱

۱در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ در ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و آن

را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺑﻌﻀ از ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮد و ﻇﺮوف را در ﺧﺰاﻧﮥ
ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.
۳آﻧﺎه ﺑﻪ اَﺷﻔَﻨﺎز ـ آﻣﺮ اﻫﻞ درﺑﺎر ﺧﻮد ـ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻠﻄﻨﺘ و از ﺑﯿﻦ اﺷﺮاف و
ﻧﺠﯿﺐ زادﮔﺎن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ـ ۴اﻓﺮادی ﮐﻪ زرﻧ ،ﺑﺎ
ﻫﻮش ،داﻧﺎ ،ﺧﻮﺷﺮو ،ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ و ﺧﻮش اﻧﺪام ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در درﺑﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﮐﻠﺪاﻧ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ۵ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز از
ﻫﻤﺎن ﻏﺬا و ﺷﺮاﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺑﺎرﯾﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎورﻧﺪ۶ .در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﺎر ﺟﻮان از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻬﺎی داﻧﯿﺎل ،ﺣﻨَﻨﯿﺎ ،ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۷ .اَﺷﻔَﻨﺎز ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ :داﻧﯿﺎل
را ﺑِﻠﻄﺸﺰر ،ﺣﻨَﻨﯿﺎ را ﺷَﺪرک ،ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ را ﻣﯿﺸَ و ﻋﺰرﯾﺎ را ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
۸اﻣﺎ داﻧﯿﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﺷﺮاب درﺑﺎر ﺧﻮد را ﻧﺎﭘﺎک ﻧﺴﺎزد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
اَﺷﻔَﻨﺎز ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﺪ۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،داﻧﯿﺎل را در ﻧﻈﺮ اَﺷﻔَﻨﺎز ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺤﺘﺮم
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ﺳﺎﺧﺖ.

۱۰

اﻣﺎ اَﺷﻔَﻨﺎز ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ داﻧﯿﺎل ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮراک ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا ﺑﺸﺪ«.
۱۱ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻪ اَﺷﻔَﻨﺎز او را ﻣﺴﺌﻮل داﻧﯿﺎل و ﺣﻨَﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ»۱۲ :ﺗﻮ ،ﻣﺎ را ده روز اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﺑﺠﺎی ﺧﻮراک ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺑﻪ ﻋﻮض ﺷﺮاب،
آب ﺑﺪه.

۱۳

ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎ را ﺑﺎ آن اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻏﺬای درﺑﺎر ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻦ و آن وﻗﺖ ﻫﺮ

ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ در ﺑﺎرۀ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮ«.
۱۴او ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ده روز آن ﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ۱۵ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ده روز ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺧﻮراک درﺑﺎر ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۶ .ﭘﺲ
ﻧﻬﺒﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺠﺎی ﺧﻮراﮐ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
۱۷ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﻋﻠﻢ و ﺣﻤﺖ ،ﻫﻮش و ﻣﻬﺎرت ﺑﺨﺸﯿﺪ و داﻧﯿﺎل در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﻫﺎ و
رؤﯾﺎﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺎ و ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
۱۸ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اَﺷﻔَﻨﺎز ﻫﻤﮥ آن ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ
آورد۱۹ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﯿﺎل و ﺣﻨَﻨﯿﺎ و
ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.

۲۰

در ﻣﻮرد ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ و

ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از آن ﻫﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،آن ﻫﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮدﻧﺪ.

۲۱

داﻧﯿﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل

اول ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮرش ﮐﺒﯿﺮ در ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﻮد.

ﺧﻮاب دﯾﺪن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ

۲

۱ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ در ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺧﻮاﺑ دﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن و آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮد.
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۲

ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻓﺎﻟﯿﺮان و
ﺣﯿﻤﺎن را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاب او را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
۳

اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﺑ دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن و آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ
۴

ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﺧﻮاب را ﺑﺪاﻧﻢ «.ﺣﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اراﻣ در ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ
۵

ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺧﻮاب را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ «.ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب
ﺣﻤﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاب ﻣﺮا ﻧﻮﺋﯿﺪ و آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻪ ﺗﻪ
ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۶ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاب و ﻫﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﻮﺋﯿﺪ ،در
ﻋﻮض ،ﺟﺎﯾﺰه و ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاب ﭼﻪ ﺑﻮده و ﺗﻌﺒﯿﺮش ﭼﯿﺴﺖ!« ۷ﺣﻤﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﻣﺎ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد۸ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
۹

ﺷﻤﺎ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯿﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮده ام ﻗﻄﻌ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺧﻮاب را ﻧﻮﺋﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﺎن دروغ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ .ﭘﺲ اول
ﺧﻮاب ﻣﺮا ﺑﻮﺋﯿﺪ آن وﻗﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣ ﺷﻮم ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ۱۰ «.ﺣﻤﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،در روی زﻣﯿﻦ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
ﻫﯿ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺸﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﯾﺎ ﺣﯿﻤﺎن
ﺑﭙﺮﺳﺪ۱۱ .ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻘﺪری دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،ﻣﺮ ﺧﺪاﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﺪا از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۲ «.ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧ و
ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﺑﻞ را ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ۱۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻫﻤﮥ
آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺘﻞ داﻧﯿﺎل و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺻﺎدر ﺷﺪ.

ﺧﺪا ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ داﻧﯿﺎل ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ
۱۴داﻧﯿﺎل ﺑﺎ اَرِﯾﻮک ،رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮد۱۵ .و از اَرِﯾﻮک ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺨﺘ را ﺻﺎدر ﮐﺮده
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اﺳﺖ؟« اَرِﯾﻮک ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای داﻧﯿﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
۱۶داﻧﯿﺎل ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ و از او ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻨ ﺧﻮاب را ﺑﻮﯾﺪ۱۷ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،ﺣﻨَﻨﯿﺎ ،ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
۱۸و از آن ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و اﯾﻦ راز را
ﺑﺮای آن ﻫﺎ آﺷﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﺑﻠ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

۱۹

ﻫﻤﺎن ﺷﺐ در رؤﯾﺎ ،راز ﺧﻮاب ﺑﺮ

داﻧﯿﺎل آﺷﺎر ﺷﺪ و داﻧﯿﺎل ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»۲۰ﻗﺪرت و ﺣﻤﺖ از آنِ ﺧﺪاﺳﺖ .ﻧﺎم او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد۲۱ .او زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻓﺼﻞ ﻫﺎ
را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻣﻘﺮر و ﻣﻮﻗﻮف ﻣﮐﻨﺪ .او ﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﺣﯿﻤﺎن و داﻧﺶ را
ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻄﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۲۲ .رازﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﻮﺷﯿﺪه را آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد .آﻧﭽﻪ را در
ﺗﺎرﯾ اﺳﺖ ﻣ داﻧﺪ و ﮔﺮداﮔﺮدش را ﻧﻮر ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۲۳ .ای ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﻦ ،ﺗﻮ را
ﺷﺮ و ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرت و ﺣﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدی ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻓﺮﻣﻮدی ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادی«.

داﻧﯿﺎل ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ
۲۴

داﻧﯿﺎل ﻧﺰد اَرِﯾﻮک ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:

»آن ﻫﺎ را ﻧﺶ .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب او را ﺑﻮﯾﻢ«.

۲۵

اَرِﯾﻮک ﻓﻮراً داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ

ﺣﻀﻮر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾ از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام ﮐﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ۲۶ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑِﻠﻄﺸﺰر ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺋ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪه ام و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﭼﯿﺴﺖ؟« ۲۷داﻧﯿﺎل ﺟﻮاب داد» :ﻫﯿﭽﯿ
از داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺟﺎدوﮔﺮان ،ﻓﺎﻟﯿﺮان و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﯾﻨﺪ.
۲۸اﻣﺎ ﺧﺪاﺋ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رازﻫﺎ را آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد و او از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ و ﻣﻦ اﮐﻨﻮن آن ﺧﻮاب را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻢ.
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۲۹

ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮدی ،درﺑﺎرۀ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاب دﯾﺪی و ﺧﺪا ،ﮐﻪ آﺷﺎر ﮐﻨﻨﺪۀ

رازﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،از آﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.

۳۰

اﻣﺎ اﯾﻦ راز ﮐﻪ

ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﺎر ﺷﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮ از دﯾﺮان ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ و از ﻣﻌﻨ اﻓﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ آﮔﺎه ﺷﻮد.
۳۱

ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ در ﺧﻮاب ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺑﺰرﮔ دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﺎن و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻮد.

۳۲

ﺳﺮ آن از

ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﺎزوﻫﺎﯾﺶ از ﻧﻘﺮه ،ﺷﻢ و راﻧﻬﺎﯾﺶ از ﺑﺮﻧ۳۳ ،ﺳﺎﻗﻬﺎی
او از آﻫﻦ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺘ از آﻫﻦ و ﻗﺴﻤﺘ از ﮔﻞ ﺑﻮد.

۳۴

وﻗﺘ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﻣﮐﺮدی ،ﺗﺨﺘﻪ

ﺳﻨ ﺑﺰرﮔ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﭘﺎﻫﺎی آﻫﻨ و ﮔﻠ آن ﻣﺠﺴﻤﻪ را در ﻫﻢ
ﺷﺴﺖ۳۵ .آﻧﺎه آﻫﻦ ،ﮔﻞ ،ﺑﺮﻧ ،ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧُﺮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎد ذرات آﻧﺮا ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮد
و ﻏﺒﺎری ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﮐﺎه ﺧﺮﻣﻦ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد ﭼﻨﺎن ﭘﺎﺷﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﺮ اﺛﺮی از آن ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ آن ﺳﻨ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﺑﺰرﮔ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
۳۶اﯾﻦ ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ۳۷ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ ﺷﺎه
ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘ .ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻗﺪرت و ﻗﻮت و ﺷﻮه ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ۳۸ .ﺧﺪا ﺗﺮا
ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن روی زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮ آن ﺳﺮ ﻃﻼ
ﻫﺴﺘ.

۳۹

ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ دﯾﺮی روی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮﻧ اﺳﺖ روی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ
ﺣﻤﺮاﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

۴۰

ﭘﺲ از آن ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ دارد .ﻫﻤﺎن

ﻃﻮری ﮐﻪ آﻫﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﺮم و ﺧُﺮد ﻣﮐﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﺮم و ﺧُﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

۴۱

ﺗﻮ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﻮاب دﯾﺪی ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎ و اﻧﺸﺘﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﮔﻞ و ﻗﺴﻤﺘ از آﻫﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ آﻫﻦ و ﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻢ ﻣﻘﺪاری از ﻗﺪرت آﻫﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ۴۲ .اﻣﺎ اﻧﺸﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘ از آﻫﻦ و ﻣﻘﺪاری
از ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از آن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻮی و ﺑﺨﺸ از آن ﺿﻌﯿﻒ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۴۳ .ﺗﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدی ﮐﻪ آﻫﻦ و ﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻨ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آن دوره ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ازدواج ﺑﺎ اﻗﻮام دﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮﻧﺪ .وﻟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻞ و آﻫﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻫﺪف ﺧﻮد
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

۴۴

در زﻣﺎن آن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻫﯿﭽﺎه از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .آن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﻫﯿ ﻣﻠﺘ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ
را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

۴۵

ﺗﻮ دﯾﺪی ﮐﻪ ﯾ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨ ﺑﺪون

اﯾﻨﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ از ﮐﻮه ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ای را ﮐﻪ از آﻫﻦ ،ﺑﺮﻧ ،ﮔﻞ ،ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧُﺮد ﮐﺮد .ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﺪای ﺑﺰرگ از آﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﺗﻮ را
آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺷﺮح دادم«.

ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﮐﻨﺪ
۴۶

ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و او را ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺮای داﻧﯿﺎل

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.

۴۷

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻧﯿﺎل ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﺗﻮ از ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن

ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ و اﺳﺮار ﭘﻨﻬﺎﻧ را آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘ
اﯾﻦ راز را آﺷﺎر ﮐﻨ۴۸ «.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻧﯿﺎل ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔ داد و ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ .او را
ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ و رﺋﯿﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎوران ﻧﻤﻮد۴۹ .اﻣﺎ داﻧﯿﺎل از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﻻﯾﺎت ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺷﺪرک ،ﻣﯿﺸ ،و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ ﺑﺴﭙﺎرد و ﺧﻮدش ﻫﻤﭽﻨﺎن در درﺑﺎر ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ و ﮐﻮرۀ آﺗﺶ

۳

۱ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل آن ﺑﻮد و در ﺣﺪود ﺳﻪ

ﻣﺘﺮ ﻋﺮض داﺷﺖ .او آن ﻣﺠﺴﻤﻪ را در دﺷﺖ »دورا« در وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد۲ .ﺑﻌﺪ از آن
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ،واﻟ ﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ،ﻣﺸﺎوران ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ،وﮐﻼ،
ﺧﺰاﻧﻪ داران و ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﺠﺴﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده
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۳

اﺳﺖ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ
۴

اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺟﺎرﭼ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد» :ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و زﺑﺎن ﺑﻪ
۵

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،وﻗﺘ ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻪ و ﺳﺮﻧﺎ و ﭼﻨ و ﺳﻨﺘﻮر و ﻫﺮ ﻧﻮع آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺨﺎک ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و آﻧﺮا ﺳﺠﺪه
۶

و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﺪ ﻓﻮراً در ﮐﻮره آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۷ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ،از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و زﺑﺎن ،وﻗﺘ ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﮐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آﻧﺮا ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

دوﺳﺘﺎن داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﺘﻬﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
۸ﺑﻌﻀ از ﺑﺎﺑﻠ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۹ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻧﺪﮔ ﭘﺎدﺷﺎه دراز ﺑﺎد!

۱۰

ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن دادﯾﺪ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا

در آﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

۱۱

و

ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﺪ در ﮐﻮرۀ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
۱۲ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺷﺪرک،
ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ .آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮده ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﻤﺎ را ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ،ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
۱۳ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺷﺪرک ،ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او آوردﻧﺪ.
۱۴آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﺪرک ،ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ ،آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﺎن
ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ام ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﻤ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ ۱۵ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻪ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺳﻨﺘﻮر و ﭼﻨ و ﺳﺎﯾﺮ آﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و آن را ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ورﻧﻪ
ﻓﻮراً ﺷﻤﺎ را در ﮐﻮرۀ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟«
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۱۶

ﺷﺪرک ،ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ.

۱۷

اﻣﺎ

ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻣﺎ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﮐﻮرۀ آﺗﺶ و از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ،
ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

۱۸

اﻣﺎ اﮔﺮ او ﻫﻢ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﻧﺪﻫﺪ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪای ﺗﻮ را

ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ای ،ﺳﺠﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.

دوﺳﺘﺎن داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻮم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
۱۹ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﺑﺮ ﺷﺪرک ،ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ رﻧ روﯾﺶ از
ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎن داد آﺗﺶ ﮐﻮره را ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻌﻤﻮل زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ
۲۰و ﺑﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮداران ﻟﺸﺮ ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﻣﺤﻢ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی
آﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ۲۱ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را در ﭼﭙﻦ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﻟُﻨ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺤﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ و
در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

۲۲

ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮره را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم و ﺷﻌﻠﻪ

ور ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ آن ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺷﺪرک ،ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ را ﺑﻪ وﺳﻂ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﮐﺸﺖ۲۳ .اﻣﺎ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﺤﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯿﻦ آﺗﺶ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
۲۴ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﺘﺎب از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﺮ
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﻧﺒﺴﺘﯿﻢ و در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﯿﻢ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه،
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ۲۵ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺎز در
ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻗﺪم ﻣ زﻧﻨﺪ و آﺳﯿﺒ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ«.

دوﺳﺘﺎن داﻧﯿﺎل آزاد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی ﻣ رﺳﻨﺪ
۲۶ﭘﺲ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ دﻫﺎﻧﮥ ﮐﻮرۀ آﺗﺶ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﺪرک،
ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ ،ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ!« آن ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.
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۲۷

ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ،واﻟﯿﻬﺎ ،وزﯾﺮان ،ﺳﺮداران و ﻫﻤﻪ درﺑﺎرﯾﺎن ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ

ﭼﻄﻮر آﺗﺶ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﻮﺋ ﻫﻢ از ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺷﺎن آﺗﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ و
ﺣﺘ ﺑﻮی آﺗﺶ و ﺳﻮﺧﺘ ﻫﻢ از آن ﻫﺎ ﻧﻤ آﻣﺪ.
۲۸ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪای ﺷﺪرک ،ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ! او ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای دﯾﺮی ﺟﺰ ﺧﺪای ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺠﺪه ﻧﻨﻨﺪ،
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.

۲۹

ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و ﻫﺮ زﺑﺎن ،ﺳﺨﻨ ﺑﺮ ﺿﺪ

ﺧﺪای ﺷﺪرک ،ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد ،او را ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ اش را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪای دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ«.
۳۰آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸ و ﻋﺒﺪﻧَﻐﻮ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ در وﻻﯾﺎت ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.

دوﻣﯿﻦ رؤﯾﺎی ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ

۴

۱

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻣﻠﺖ و زﺑﺎن ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده
۲

ﮔﻔﺖ» :درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ .ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﻌﺠﺰاﺗ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻢ:
۳ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده،
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﻮه اﻧﺪ .ﺧﺪا ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺎوداﻧ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ.
۴ﻣﻦ در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاﺣﺘ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدم و از آﺳﺎﯾﺶ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم۵ .اﻣﺎ ﺧﻮاب
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻀﻄﺮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ۶ .اﻣﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻤﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘ را از
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﻣﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮﯾﻨﺪ۷ .ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺸﻮﯾﺎن و
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ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺣﯿﻤﺎن و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ﻫﺎ
۸

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه داﻧﯿﺎل ،ﮐﻪ اﺳﻢ ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺑِﻠﻄﺸﺰر را ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام ،آﻣﺪ .او دارای روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺮای
۹

او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺑِﻠﻄﺸﺰر ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ دارای روح
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘ و ﻫﯿ رازی ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻣﻦ اﺳﺖ و از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ
آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨ:
۱۰

در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ درﺧﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد.

۱۱

اﯾﻦ درﺧﺖ آﻧﻘﺪر

ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ۱۲ .ﺑﺮﮔﻬﺎی ﻗﺸﻨ داﺷﺖ و ﻣﯿﻮۀ آن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم ﮐﺎﻓ ﺑﻮد .ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ در ﺳﺎﯾﻪ آن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪاران از ﻣﯿﻮۀ آن ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ.
۱۳ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻧﻬﺒﺎن و ﻣﻘﺪﺳ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ
آﻣﺪ ۱۴او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮد :درﺧﺖ را ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ
و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎزﯾﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را از زﯾﺮ آن راﻧﺪه و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﯿﺪ.

۱۵

اﻣﺎ ﮐُﻨﺪه و رﯾﺸﻪ اش را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ آﻫﻨ و ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺰارع و ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ رﻫﺎ

ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺬارﯾﺪ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ آن ﺑﺒﺎرد و او ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻔﻬﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ۱۶ .او ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
ﺧﻮی اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و دارای اﻓﺎر ﺣﯿﻮاﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۷ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ارادۀ
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻧﻬﺒﺎن و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ واﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺣﺘ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣ دﻫﺪ.
۱۸اﯾﻦ ﺧﻮاﺑ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ـ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ـ دﯾﺪه ام .ﺣﺎﻻ ای ﺑِﻠﻄﺸﺰر ﺗﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ
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ﺑﻮ .ﭼﻮن ﻫﯿﭽﯿ از ﺣﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ،زﯾﺮا دارای
روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘ«.

داﻧﯿﺎل ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ
۱۹

داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ او را ﺑِﻠﻄﺸﺰر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ﻃﻮری از اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑِﻠﻄﺸﺰر ،ﻣﺬار ﮐﻪ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﺗﺮا ﻫﺮاﺳﺎن
ﮐﻨﺪ «.ﺑِﻠﻄﺸﺰر ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،آرزو ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮ۲۰ .درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪی دﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ۲۱ .ﺑﺮﮔﻬﺎی ﻗﺸﻨ داﺷﺖ و ﻣﯿﻮۀ آن ﺑﻘﺪری زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﮐﺎﻓ
ﺑﻮد ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ در ﺳﺎﯾﻪ اش اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۲ای ﭘﺎدﺷﺎه ،آن درﺧﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﺷﺪه ای و ﺑﺰرﮔ و ﺷﻮه ﺗﻮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﺗﻮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۲۳ .ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺪﺳ را دﯾﺪی ﮐﻪ از
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :درﺧﺖ را ﻗﻄ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﮐُﻨﺪه و رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ
زﻧﺠﯿﺮ آﻫﻨ و ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ و ﻣﺰارع رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺒﺎرد و
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ«.
۲۴ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب و ﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ.
۲۵ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫ ﻧﻤﻮد .ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻋﻠﻒ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ
ﺗﻮ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣ دﻫﺪ۲۶ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐُﻨﺪه و رﯾﺸﮥ درﺧﺖ را در زﻣﯿﻦ ﺑﺬارﯾﺪ «.ﻣﻌﻨ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﻪ ﺗﻮ داﻧﺴﺘ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،دوﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ۲۷ .ای ﭘﺎدﺷﺎه،
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ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮا ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدار و ﺑﺠﺎی ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻘﺮا اﺣﺴﺎن ﮐﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺮداﻧﺪ«.
۲۸ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮای ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد۲۹ .ﺑﻌﺪ از دوازده ﻣﺎه ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺑﺎم ،در ﺑﺎﻻی ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮدش ﻣﮐﺮد ۳۰ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋ و ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺷﻮه ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام«.
۳۱اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪاﺋ از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :ای ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۳۲ .ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮی .ﺑﺎ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد و ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﻋﻠﻒ ﺧﻮاﻫ ﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﻮاﻫ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣ دﻫﺪ«.
۳۳در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗ رؤﯾﺎی ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ .او را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺎو ﻋﻠﻒ ﻣ ﺧﻮرد و ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ .ﻣﻮﻫﺎی او ﻣﺜﻞ ﺷﻬﭙﺮِ ﻋﻘﺎب و ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮغ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ
۳۴

»ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﮐﺮدم .ﻋﻘﻞ

ﻣﻦ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدم و او را ﮐﻪ اﺑﺪی و ﺟﺎوداﻧ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﻤﻮدم.
او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺟﺎوداﻧ اﺳﺖ۳۵ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم زﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او
ﻫﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻟﺸﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﮐﺴ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧ او ﺑﺸﻮد و ﯾﺎ از او ﺑﭙﺮﺳﺪ» :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨ؟«
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۳۶

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻗﺪرت و ﺷﻮه ﺳﻠﻄﻨﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ و ﻣﺸﺎوران و

اﻣﺮای ﻣﻦ از ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻮه و ﻗﺪرتِ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪم.
۳۷ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ .ﻋﻈﻤﺖ و
ﺟﻼل از آنِ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺒﺮان را ﻓﺮوﺗﻦ و ﭘﺴﺖ
ﺳﺎزد«.

ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑِﻠﺸﺰر

۵

۱

ﯾ ﺷﺐ ﺑِﻠﺸﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﺰرﮔ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻣﺮای ﺑﺎﺑﻞ را در آن ﻣﻬﻤﺎﻧ
۲

دﻋﻮت ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ .ﭼﻮن در اﺛﺮ ﺷﺮاب ﺳﺮش ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺮ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺮوف ﻃﻼﺋ و ﻧﻘﺮه ﯾ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا در اورﺷﻠﯿﻢ آورده ﺑﻮد
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ او و زﻧﻬﺎ و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ و ﻫﻤﮥ ﺑﺰرﮔﺎن در آن ﻫﺎ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ۳ .ﻓﻮراً ﻇﺮوف ﻃﻼﺋ و
ﻧﻘﺮه ﯾ را ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا در اورﺷﻠﯿﻢ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و زﻧﻬﺎ و
ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ و اﻣﺮای او در آن ﻫﺎ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ۴و ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﻼﺋ ،ﻧﻘﺮه ﯾ ،ﺑﺮﻧﺠ ،آﻫﻨ ،ﭼﻮﺑ و
ﺳﻨ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۵

در آن ﻫﻨﺎم ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻧﺸﺘﻬﺎی دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی دﯾﻮار ﮔﭽ
۶

ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه آن دﺳﺖ را در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ روی دﯾﻮار دﯾﺪ .ﺑﻪ
۷

وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده ،آﺷﻔﺘﻪ و ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻟﺮزه در آﻣﺪ .و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻤﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ
ﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﻌﻨ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮﯾﺪ ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ارﻏﻮاﻧ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ،
ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و او را ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم ﻣﻤﻠﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ۸ «.ﻫﻤﮥ
ﺣﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻮراً ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﯿ از آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻨ
آن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮﯾﺪ۹ .ﭘﺲ ﺑِﻠﺸﺰر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه و رﻧ از روﯾﺶ ﭘﺮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم اﻣﺮای او
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ﻫﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
۱۰در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻣﻠﻪ ،ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪای آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻮن ﻣﻬﻤﺎﻧ وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﻋﻤﺮ ﭘﺎدﺷﺎه دراز ﺑﺎد ،ﺧﺎﻃﺮت ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺸﻮد۱۱ .در ﻣﻤﻠﺖ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ روح
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻘﺪس را دارد .در زﻣﺎن ﭘﺪرت ،ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ و ﻫﻮش ﺧﺪاﺋ در او دﯾﺪه ﺷﺪ و
ﭘﺪرت ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺣﯿﻤﺎن و ﭘﯿﺸﻮﯾﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد۱۲ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ داﻧﯿﺎل اﺳﺖ و ﭘﺪرت او را ﺑِﻠﻄﺸﺰر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ،دارای ﻓﻬﻢ
و داﻧﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و رازﻫﺎی ﻧﻬﺎن
را ﻓﺎش ﺳﺎزد .ﺣﺎﻻ ﮐﺴ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﯿﺎل را ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻮﯾﺪ«.

داﻧﯿﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ
۱۳داﻧﯿﺎل را ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ داﻧﯿﺎل ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن داﻧﯿﺎل ﻫﺴﺘ ﮐﻪ از
اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺪرم از ﯾﻬﻮدا آورده اﺳﺖ؟ ۱۴ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻘﺪس در ﺗﻮ
ﻫﺴﺖ و ﻫﻮش و ﺣﻤﺖ و داﻧﺎﺋ ﻣﺨﺼﻮص داری۱۵ .ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺣﯿﻤﺎن را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردﻧﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﻨ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﺪ.
۱۶درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب را ﮐﻨ و اﺳﺮار ﭘﻨﻬﺎﻧ را ﻓﺎش ﺳﺎزی .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧ و ﻣﻌﻨ آن را ﺑﻮﺋ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ارﻏﻮاﻧ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻃﻮق
زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ ﻣ اﻧﺪازم و ﺗﻮ را ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم ﻣﻤﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺴﺎزم«.
۱۷داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪاﯾﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻧﺎﻫﺪار و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﺑﺪه .ﻣﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و ﻣﻌﻨ آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﮔﻮﯾﻢ.
۱۸ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﭘﺪرت ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺑﺰرﮔ و ﺷﻮه ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد۱۹ .او آﻧﻘﺪر
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ از ﻫﺮ زﺑﺎن از او ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ را اراده ﻣﮐﺮد،
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ﻣﮐﺸﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪه ﻧﺎه ﻣ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ذﻟﯿﻞ ﻣﮐﺮد.
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎد و ﻗﺪرﺗﺶ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

۲۱

۲۰

اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻐﺮور ﺷﺪ و ﺗﺒﺮ ﻧﻤﻮد ،از

از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم راﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت

ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﻫﺎی وﺣﺸ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد و ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﺑﻪ او ﻋﻠﻒ ﻣ دادﻧﺪ و ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ
ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
۲۲

ﺗﻮ ﭘﺴﺮش ،ﺑِﻠﺸﺰر ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣ داﻧﺴﺘ ،ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﻧﺮدی.

۲۳

ﺑﻠﻪ ﺑﺮ

ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدی و ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﺎه او را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آوردﻧﺪ و ﺗﻮ و زﻧﻬﺎﯾﺖ و
ﮐﻨﯿﺰﻫﺎﯾﺖ و اﻣﺮاﯾﺖ در آن ﻫﺎ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻘﺮه ﯾ ،ﻃﻼﺋ ،ﺑﺮﻧﺠ ،آﻫﻨ ،ﭼﻮﺑ و
ﺳﻨ را ﮐﻪ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻫﯿ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاﺋ را ﮐﻪ
ﺟﺎن ﺗﻮ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﺣﺘﺮام ﻧﺮدی۲۴ .ﭘﺲ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻃﺮف
او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
۲۵اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻣﻨﺎ ،ﻣﻨﺎ ،ﺛﻘﯿﻞ و ﻓﺮﺳﯿﻦ« ۲۶و ﻣﻌﻨ آن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻣﻨﺎ ،ﯾﻌﻨ ﺧﺪا روزﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را ﺷﻤﺮده و آن را ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ۲۷ .ﺛﻘﯿﻞ ،ﯾﻌﻨ در
ﺗﺮازو وزن ﺷﺪه و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮآﻣﺪی.

۲۸

ﻓﺮﺳﯿﻦ ،ﯾﻌﻨ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎدی ﻫﺎ و

ﻓﺎرﺳ ﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۲۹ﺑِﻠﺸﺰر ﻓﻮراً ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ارﻏﻮاﻧ ﺑﺮ داﻧﯿﺎل ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ
و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم ﻣﻤﻠﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۳۰ .در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ،ﺑِﻠﺸﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ ۳۱و دارﯾﻮش ﻣﺎدی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻣﻤﻠﺖ او را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
درآورد.
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داﻧﯿﺎل در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان

۶

۱دارﯾﻮش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ واﻟ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻤﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﺪ۲ .ﺳﻪ

وزﯾﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ آن ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ داﻧﯿﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم واﻟ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﯿ ﺿﺮر ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺮﺳﺪ۳ .ﺑﺰودی ﻣﻘﺎم داﻧﯿﺎل از وزرا و
واﻟ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺷﺪ ،زﯾﺮا دارای ﻫﻮش و ذﮐﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد .ﭘﺎدﺷﺎه در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
۴

داﻧﯿﺎل را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺮداﻧﺪ .اﻣﺎ وزﯾﺮان و واﻟ ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ در
ادارۀ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﺘ از داﻧﯿﺎل ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ
داﻧﯿﺎل ﮐﺎﻣﻼ اﻣﯿﻦ و ﺻﺎدق ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻄﺎﺋ از او ﺳﺮ ﻧﻤ زد۵ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﯿ ﻋﻠﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﺿﺪ داﻧﯿﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ درﺑﺎرۀ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒ و
ﺧﺪای ﺧﻮدش ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ای از او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ«.
۶

۷

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دارﯾﻮش رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎد! ﺗﻤﺎم وزرای ﻣﻤﻠﺖ

و واﻟ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎوران و ﺣﺎم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و در آن ﻣﻨ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳ روز ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻐﯿﺮ از دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،از ﺧﺪاﺋ ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧ ﺣﺎﺟﺘ در ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد۸ .ﺣﺎﻻ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﺣﻢ را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎ و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را
۹

اﻣﻀﺎء ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدی ﻫﺎ و ﻓﺎرﺳ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺮدد «.دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه،
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد۱۰ .وﻗﺘ داﻧﯿﺎل ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد
رﻓﺖ در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روزی
ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زاﻧﻮ زده و ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮده دﻋﺎ ﻣﮐﺮد.
۱۱وﻗﺘ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ۱۲ ،ﻫﻤ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪادﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﺎ ﺳ روز ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻮ از ﺧﺪاﺋ ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧ ﺣﺎﺟﺘ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد؟« ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ ،درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎدی ﻫﺎ و ﻓﺎرﺳ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد۱۳ «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ،
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از ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه و از ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ .او روزی ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻋﺎ و ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﻨﺪ«.
۱۴ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺘ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﻼﺻ داﻧﯿﺎل ﻣ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺗﺎ ﻏﺮوب
آﻓﺘﺎب ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ راﻫ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت داﻧﯿﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ۱۵ .ﺳﭙﺲ آن ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدی ﻫﺎ و ﻓﺎرﺳ ﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺣﻤ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد«.
۱۶ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن داد و داﻧﯿﺎل را آوردﻧﺪ و او را در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ داﻧﯿﺎل
ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ،اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨ ،ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ«.
۱۷ﺳﭙﺲ ﺳﻨ را آوردﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮ دﻫﺎﻧﮥ ﭼﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آن را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﻬﺮ وزرای
ﺧﻮد ﻣﻬﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ داﻧﯿﺎل را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ۱۸ .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﺎ
ﺻﺒ روزه ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
۱۹ﺻﺒ زود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه ﺷﯿﺮان رﻓﺖ۲۰ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺎه رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﺻﺪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ای داﻧﯿﺎل را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ،ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪای زﻧﺪه ،آﯾﺎ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟« ۲۱داﻧﯿﺎل ﺟﻮاب داد» :ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ
اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎد! ۲۲ﺧﺪا ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و او دﻫﺎن ﺷﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ در ﭘﯿﺸﺎه او ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده ام و ﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﻄﺎﺋ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ام۲۳ «.ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و اﻣﺮ ﮐﺮد داﻧﯿﺎل را از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ .داﻧﯿﺎل را از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد۲۴ .ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از داﻧﯿﺎل ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آورده و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ زن و
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭼﺎه ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آن ﻫﺎ را ﺧُﺮد ﮐﺮدﻧﺪ.
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۲۵

ﺑﻌﺪ از آن ،دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎ و اﻗﻮام و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﯿﻦ

ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد! ۲۶اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن از ﻃﺮف ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﻦ ،ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم از ﺣﻀﻮر ﺧﺪای داﻧﯿﺎل ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا:
او ﺧﺪای زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑ زوال اﺳﺖ .ﻗﺪرﺗﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﭙﺎﯾﺎن
ﻧﻤ رﺳﺪ۲۷ .او ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ و آزاد ﻣﮐﻨﺪ .در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻌﻤﻞ
ﻣ آورد .او داﻧﯿﺎل را از ﭼﻨ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻧﺠﺎت داد«.
۲۸ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﯿﺎل در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش و ﮐﻮرش ﻓﺎرﺳ ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﻮد.

رؤﯾﺎﻫﺎی داﻧﯿﺎل
)(۱۳ :۱۲ ‐ ۱ :۷

ﺧﻮاب اول داﻧﯿﺎل :ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان

۷

۱در ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑِﻠﺸﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺷﺒ داﻧﯿﺎل ﺧﻮاﺑ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح آن ﺑﻪ اﯾﻨﻘﺮار اﺳﺖ:
۳

۲

در ﺧﻮاب ﺑﺤﺮ وﺳﯿﻌ را دﯾﺪم ﮐﻪ در اﺛﺮ وزش ﺑﺎد از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان
۴

ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺰرگ از ﺑﺤﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺮی ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .اوﻟ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﯿﺮ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺋ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻋﻘﺎب داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﻣﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه
ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دو ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻓﺮ و ﻋﻘﻞ
اﻧﺴﺎن داده ﺷﺪ.
۵ﺣﯿﻮان دوﻣ ﺷﻞ ﺧﺮس را دارا ﺑﻮد و ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و آﻣﺎدۀ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪ .در ﺑﯿﻦ
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دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻗﺒﺮﻏﻪ را دﯾﺪم و ﺻﺪاﺋ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﯿﻮان ﻣﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺗﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮر!«
۶ﺣﯿﻮان ﺳﻮﻣ ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﻠﻨ ﺑﻮد .او ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﭼﻬﺎر ﺑﺎل ﺑﺴﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﺷﺖ و
دارای ﭼﻬﺎر ﺳﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﺮدم داده ﺷﺪ.
۷ﺑﻌﺪ در ﺧﻮاب ﺣﯿﻮان ﭼﻬﺎرم را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﻗﻮی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ و آﻫﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ درﯾﺪ و ﻣ ﺧﻮرد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد
ﻟﺪﻣﺎل ﻣﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﯿﻮان از ﺳﻪ ﺣﯿﻮان دﯾﺮ ﻓﺮق داﺷﺖ و دارای ده ﺷﺎخ ﺑﻮد۸ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﻧﺎه ﻣﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾ ﺷﺎخ ﮐﻮﭼ دﯾﺮ از ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺳﻪ
ﺗﺎ از ﺷﺎﺧﻬﺎی اوﻟ از ﺑﯿ ﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎخ ﮐﻮﭼ ﭼﺸﻤﺎﻧ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن داﺷﺖ و از
دﻫﺎﻧﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺒﺮآﻣﯿﺰ ﺟﺎری ﺑﻮد.

رؤﯾﺎی ﻣﻮﺟﻮد ازﻟ
۹آﻧﺎه ﺗﺨﺘﻬﺎﺋ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای داوری ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ،و »ﻣﻮﺟﻮد ازﻟ «ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﻮس
ﮐﺮد .ﻟﺒﺎس او ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮف ،ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد .ﺗﺨﺖ او ﺑﺮ ﻋﺮاﺑﻪ ﻫﺎی
آﺗﺸﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ و از آن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻣ ﺟﻬﯿﺪﻧﺪ۱۰ .درﯾﺎﺋ از آﺗﺶ از ﭘﯿﺸﺮوی آن ﺟﺎری
ﺑﻮد .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺧﺪﻣﺖ او را ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ در ﺣﻀﻮر او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎه دوﺳﯿﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮای داوری ﮔﺸﻮده ﺷﺪﻧﺪ.
۱۱ﺑﻌﺪ آن ﺣﯿﻮان ﭼﻬﺎرم را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﺴﺪش ﻃﻌﻤﮥ آﺗﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺎخ ﮐﻮﭼ
اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﮔﻔﺖ۱۲ .ﻗﺪرتِ ﺳﻠﻄﻨﺖِ ﺳﻪ ﺣﯿﻮان دﯾﺮ از آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
۱۳در ﺧﻮاب ﻣﻮﺟﻮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .او ﺑﺮ اﺑﺮ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن آﻣﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻮﺟﻮد
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ازﻟ رﻓﺖ.

۱۴

ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎر و ﺟﻼل و ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ اﻗﻮام از ﻫﺮ زﺑﺎن و ﻧﮋاد

ﺧﺪﻣﺖ او را ﺑﻨﻨﺪ .ﻗﺪرت او اﺑﺪی و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑ زوال اﺳﺖ.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮاب داﻧﯿﺎل
۱۵

ﻣﻦ ،داﻧﯿﺎل ،از دﯾﺪن آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮔﯿ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم.

۱۶

ﭘﺲ ﭘﯿﺶ ﯾ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی

ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن رؤﯾﺎ را از او ﭘﺮﺳﯿﺪم .او ﻫﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح داد»۱۷ :آن ﭼﻬﺎر
ﺣﯿﻮان ﺑﺰرگ ،ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۸ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ«.
۱۹ﺑﻌﺪ درﺑﺎرۀ ﺣﯿﻮان ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک و دارای دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻮد و از ﺳﻪ
ﺣﯿﻮان دﯾﺮ ﻓﺮق داﺷﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﻣ درﯾﺪ و ﻣ ﺧﻮرد و زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﺪﻣﺎل ﻣﮐﺮد ،از او
ﭘﺮﺳﯿﺪم۲۰ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ آن ده ﺷﺎخ و ﺷﺎخ ﮐﻮﭼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺳﻪ ﺗﺎ از آن ده ﺷﺎخ
ﮐﻪ از ﺑﯿ ﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻮال ﮐﺮدم .آن ﺷﺎخ ﮐﻮﭼ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﺧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ و از
دﻫﺎﻧﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺒﺮآﻣﯿﺰ ﺟﺎری و از ﺷﺎﺧﻬﺎی دﯾﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﺘﺮ ﺑﻮد۲۱ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﮐﺮدم
دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﺷﺎخ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪا ﺟﻨﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ۲۲ .آﻧﺎه »ﻣﻮﺟﻮد ازﻟ «آﻣﺪ و ﺑﻪ
داوری ﺷﺮوع ﮐﺮده از ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و زﻣﺎﻧ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﺳﭙﺮد.
۲۳او ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح داد» :ﺣﯿﻮان ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ از
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻧﻤﻮده در زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺪﻣﺎل
ﻣﮐﻨﺪ۲۴ .ده ﺷﺎخ او ده ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮی ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮ ﻓﺮق ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮐﻨﺪ۲۵ .او ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ او ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎم و ﺟﺸﻨﻬﺎی
ﻣﺬﻫﺒ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪا ﻣﺪت ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ او ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۶ .ﺑﻌﺪ زﻣﺎن
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داوری آﻏﺎز ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود.

۲۷

آﻧﺎه

ﻗﺪرت و ﺑﺰرﮔ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺳﭙﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
اﺑﺪی ﺑﻮده ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن او را ﭘﺮﺳﺘﺶ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۲۸اﯾﻦ ﺑﻮد ﺧﻮاﺑ ﮐﻪ دﯾﺪم و وﻗﺘ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮدم .از ﺗﺮس رﻧ از ﭼﻬﺮه ام ﭘﺮﯾﺪه
ﺑﻮد ،وﻟ از ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﻪ ﮐﺴ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻢ.

ﺧﻮاب دوم داﻧﯿﺎل :ﻗﻮچ و ﺑﺰ

۸

۲

۱

در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑِﻠﺸﺰر ﯾ ﺧﻮاب دﯾﺮ دﯾﺪم .در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش،
۳

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻋﯿﻼم ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اوﻻی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم .وﻗﺘ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﺎه ﻣﮐﺮدم،
ﻗﻮﭼ را دﯾﺪم ﮐﻪ دو ﺷﺎخ ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺖ و در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾ از اﯾﻦ دو
ﺷﺎخ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ۴ .اﯾﻦ ﻗﻮچ ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ،ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺷﺎخ ﻣ زد و ﻫﯿ ﺟﺎﻧﻮری
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از دﺳﺘﺶ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺶ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﮐﺮد و ﻗﻮﯾﺘﺮ
ﻣ ﺷﺪ.
۵

در ﺣﺎﻟﯿﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ وﻗﺎﯾ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ از ﻏﺮب ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .او آﻧﻘﺪر

ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣ دوﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﻧﻤﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺰ ﮐﻪ ﯾ ﺷﺎخ در وﺳﻂ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
۷

۶

داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﺴﻮی آن ﻗﻮچ دو ﺷﺎخ دوﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﻗﻮچ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و
ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺶ را ﺷﺴﺖ و او را ﮐﻪ ﺗﻮانِ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎﻟﺶ ﮐﺮد و
ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻗﻮچ را از دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
۸آن ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ اوج ﻗﺪرت ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺎﺧﺶ
ﺷﺴﺖ و ﺑﺠﺎی آن ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﺑﻠﻨﺪ در ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ۹ .از ﯾ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻬﺎ،
ﺷﺎخ ﮐﻮﭼ ﺑﺮآﻣﺪ و رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﻣﺸﺮق و ﺑﺴﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎ ﻧﻤﻮ ﮐﺮد ۱۰و آﻧﻘﺪر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪ
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ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﺸﺮ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻌﻀ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد.

۱۱

او ﺣﺘ

ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻟﺸﺮ آﺳﻤﺎﻧ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮای او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس او را وﯾﺮان ﮐﺮد.

۱۲

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻗﻮی ﮔﺮدد و ﻣﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺷﻮد .آن ﺷﺎخ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم داد و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد.
۱۳ﺑﻌﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﯾ از دﯾﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﺎ ﺑ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ ﺗﺎ ﺑ ﮔﻨﺎه و ﺷﺮارت ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ
ﻟﺸﺮ آﺳﻤﺎﻧ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟« ۱۴ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
»ﯾﻬﺰار و ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه روز دوام ﻣﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی روزاﻧﮥ ﺻﺒ و ﺷﺎم ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣ ﺷﻮد«.

ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاب داﻧﯿﺎل را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ
۱۵وﻗﺘ ﻣﻦ ،داﻧﯿﺎل ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻌﻨ ﺧﻮاﺑﻢ را ﺑﺪاﻧﻢ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎد ۱۶آوازی را از آن ﻃﺮف درﯾﺎی اوﻻی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :ای ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﻮاب
داﻧﯿﺎل را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻦ۱۷ «.ﭘﺲ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم و رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم .او
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ،آن ﺧﻮاﺑ را ﮐﻪ دﯾﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن آﺧﺮ اﺳﺖ۱۸ «.در ﺣﺎﻟﯿﻪ
او ﺣﺮف ﻣ زد ﻣﻦ ﺑﯿﻬﻮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم .اﻣﺎ او ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ۱۹و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮاﺑ را ﮐﻪ دﯾﺪی درﺑﺎرۀ آﺧﺮ
دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
۲۰آن ﻗﻮچ دو ﺷﺎخ را ﮐﻪ در ﺧﻮاب دﯾﺪی ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺎد و ﻓﺎرس اﺳﺖ۲۱ .ﺑﺰ ﻧﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ
و ﺷﺎخ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ در وﺳﻂ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آن ﮐﺸﻮر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۲ .ﺷﺎﺧ را ﮐﻪ دﯾﺪی
ﺷﺴﺖ و ﺑﺠﺎی آن ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ دﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﺼﻪ
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ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آن از ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭽﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭘﺎدﺷﺎه
اول ﺑﺰرگ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲۳در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ آن ﻫﺎ وﻗﺘ ﺷﺮارت آن ﻫﺎ از ﺣﺪ ﺑﺬرد ،ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮی ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۴ .او دارای ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد .او ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺒﺎﻫ و ﺧﺮاﺑ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﺪرت و ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﻣ زﻧﺪ۲۵ .ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾ
ﺷﺒﺨﻮن ﻋﺪۀ زﯾﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد .آﻧﻘﺪر ﻣﻐﺮور ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد ،وﻟ ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن۲۶ .ﺧﻮاﺑ را ﻫﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی روزاﻧﮥ ﺻﺒ
و ﺷﺎم دﯾﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻮاب را ﻣﺨﻔ ﻧﻬﺪار ،زﯾﺮا در آﯾﻨﺪۀ ﺧﯿﻠ دور
ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮد«.
۲۷

آﻧﺎه ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﻤﺎر و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﻗﺮار ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ

ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺼﺮوف ﺷﺪم .اﻣﺎ ﺧﻮاﺑ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﻓﺮ ﻣﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﯾﺮا داﻧﺴﺘﻦ
آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﻮد.

داﻧﯿﺎل ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ

۹

۱

در ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﻣﺎدی ـ ﭘﺴﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ـ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد

۲

ﻣﻦ ،داﻧﯿﺎل ،وﻗﺘ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮐﻼﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،

اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل وﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ۳ .ﭘﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ و زاری ﮐﺮدم،
روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪم ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮم رﯾﺨﺘﻢ ۴و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮدم و ﺑﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻢ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘ .ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪﺳﺖ وﻓﺎ ﻣﮐﻨ و ﺑﻪ
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۵

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ و از اواﻣﺮ ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ .اﻣﺎ ﻣﺎ
۶

ﮔﻨﺎﻫﺎرﯾﻢ و ﺷﺮارت و ﺗﻤﺮد ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎرﯾﻢ و از اﺣﺎم ﺗﻮ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺗﺮا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺑﺰرﮔﺎن ،ﭘﺪران و ﻣﺮدم ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﻢ.
۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻋﺎدﻟ و ﻣﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۸

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﯿﺎﻧﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮده اﯾﻢ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ .ﺑﻠ ،ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﺪران ﻣﺎ رﺳﻮا ﺷﺪه اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ۹ .اﻣﺎ ﺗﻮ
ﺧﺪای ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣ ﺑﺨﺸ.

۱۰

ای ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮده اﯾﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﻣﺎ
دادی ،رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﻮده اﯾﻢ۱۱ .ﺑﻠ ،ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﯾﯿﻞ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده رو ﮔﺮدان ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﮥ
ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻫﺎرﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮراتِ ﺑﻨﺪه ات ،ﻣﻮﺳ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ۱۲ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺎ و رﻫﺒﺮان ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﻋﻤﻠ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﺑﻼی
ﻋﻈﯿﻤ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪ ،در ﻫﯿ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۱۳ .اﯾﻦ ﺑﻼ ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ
ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﯿﺮ ﻣﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺸﯿﻢ
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ از ﻣﺎ راﺿ ﺷﻮی۱۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ
اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻮدی ،آن ﺑﻼ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آوردی ،زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﮐﻨ ،اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﻢ.
۱۵

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی و ﭼﻨﺎﻧﻪ

اﻣﺮوز ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﺎم ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ و ﭘﺮ از ﺷﺮارت
ﻫﺴﺘﯿﻢ۱۶ ،اﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده ای ،ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺒﺖ را ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﯿﺎور ،زﯾﺮا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ و ﺷﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ و ﺷﺮارت ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن واﻗ ﺷﺪه اﻧﺪ.
۱۷ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،دﻋﺎی ﺑﻨﺪه ات را ﺑﺸﻨﻮ! ﺑﻪ زاری ﻣﺎ ﮔﻮش ﺑﺪه! ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ
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ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫﺖ ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﯿﻨﺪاز!

۱۸

ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﮔﻮش ﺑﺪه و دﻋﺎی ﻣﺎ را

ﺑﺸﻨﻮ! ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ و ﺧﺮاﺑ ﺷﻬﺮی را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارد ،ﺑﺒﯿﻦ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ
ﻋﻈﯿﻤﺖ از ﺗﻮ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
۱۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ ﮔﻮش ﺑﺪه و
ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮدت ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮ ،زﯾﺮا ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻫﻔﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ
۲۰در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻗﺮار ﻣ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺳﻬﯿﻮن اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﺮدم۲۱ ،ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻼ در ﺧﻮاب
دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﻫﻨﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺎم ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ ۲۲و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل،
ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داﻧﺶ و ﻓﻬﻢ ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺳﺮار را ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺘﻮاﻧ۲۳ .در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ ﺷﺪی ،ﺑﻪ دﻋﺎی ﺗﻮ ﺟﻮاب داده ﺷﺪ و ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺗﺮا از آن آﮔﺎه ﺳﺎزم ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺗﺮا
ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارد .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺑﺖ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻔﻬﻤ.
۲۴ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻗﻮم ﺗﻮ و ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺴﺎد و ﺷﺮارت از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود ،ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن داده ﺷﻮد ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺑﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺑﺎره ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﻮد
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رؤﯾﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ۲۵ .ﺑﺪان و آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن
اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ،ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﺼﺖ و دو ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل
ﻣﮐﺸﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧ ،اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎده ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ آﺑﺎد ﻣ ﺷﻮد.
۲۶ﭘﺲ از آن ﺷﺼﺖ و دو ﻫﻔﺘﻪ ،آن ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮدش .ﺑﻌﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻤﺮاه ﻟﺸﺮ ﺧﻮد اورﺷﻠﯿﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﺪ .آﺧﺮ زﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ
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و ﺟﻨ و ﺧﺮاﺑ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ آورد.

۲۷

اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی ﭘﯿﻤﺎن

ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ای ﻣ ﺑﻨﺪد ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺬرد ،ﻣﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺮوه وﯾﺮاﻧﺮ ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻧﺠﺲ ﻣ ﺳﺎزد ،وﻟ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣ آﯾﺪ«.

رؤﯾﺎی داﻧﯿﺎل در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی دﺟﻠﻪ

۱۰

۱در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﺑِﻠﻄﺸﺰر ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﺪ ،رؤﯾﺎی

دﯾﺮی دﯾﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﺑﻪ او آﺷﺎر ﺷﺪ .اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺖ و درﺑﺎرۀ ﯾ ﺟﻨ ﺑﺰرگ ﺑﻮد
ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه رخ ﻣ داد.
۲ﻣﻦ ،داﻧﯿﺎل ،وﻗﺘ اﯾﻦ رؤﯾﺎ را دﯾﺪم ،ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ۳ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﻏﺬای ﻟﺬﯾﺬ ﺧﻮردم
و ﻧﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﺮاب زدم و ﻧﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭼﺮب و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدم.
۴

در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه اول ﺳﺎل ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺑﺰرگ دﺟﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم.

۵‐۶

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﻧﺎه ﮐﺮدم ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺘﺎﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی از ﻃﻼی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻪ
ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪن او ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻫﺮ ﻣ درﺧﺸﯿﺪ ،روﯾﺶ ﺑﺮق ﻣ زد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺴﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎزوﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧ ﺻﯿﻘﻠ ﺷﺪه و ﺻﺪاﯾﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﻏﻮﻏﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﺮدم
ﺑﻮد.
۷از آن ﻋﺪه ای ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ آن رؤﯾﺎ را دﯾﺪم .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ۸ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم و ﺑﻪ آن رؤﯾﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺎه
ﻣﮐﺮدم .رﻧﻢ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎب و ﺗﻮان ﻧﺪاﺷﺘﻢ۹ .وﻗﺘ آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ رو ﺑﺨﺎک
اﻓﺘﺎدم و ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪم۱۰ .اﻣﺎ دﺳﺘ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎ و زاﻧﻮاﻧﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.
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۱۱

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ،ای ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺪا ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﺑﻮﯾﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﺑﺪه! زﯾﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ام «.آﻧﺎه در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻨﻮز
ﻣ ﻟﺮزﯾﺪم ،ﺑﭙﺎ اﯾﺴﺘﺎدم.

۱۲

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ،ﻧﺘﺮس! زﯾﺮا از ﻫﻤﺎن روز اول ﮐﻪ در

ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮد روزه ﮔﺮﻓﺘ و از او ﺧﻮاﺳﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داﻧﺶ و ﻓﻬﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﻗﺒﻮل
ﺷﺪ و ﺧﺪا ﻫﻤﺎن روز ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

۱۳

اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺎرس ﺣﻤﺮاﻧ ﻣﮐﻨﺪ،

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ روز ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﯾ از
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺮب اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﻦ آﻣﺪ ۱۴و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺖ ﭼﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای رخ ﻣ دﻫﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ رؤﯾﺎ را ﮐﻪ دﯾﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ«.
۱۵در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﺮم را ﺑﺰﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﮔﻨ ﺑﻮدم۱۶ .آﻧﺎه آن ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد،
ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻘﺪری
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺗﺎب و ﺗﻮان در ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ۱۷ .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻢ؟ ﻗﻮت ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﺨﺘ ﻧﻔﺲ ﻣﮐﺸﻢ«.
۱۸او دوﺑﺎره ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻢ۱۹ .او ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺪا ،ﻧﺘﺮس و
ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﻦ!« وﻗﺘ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﺣﺎﻻ ﺣﺮف ﺑﺰن
زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪی«.

۲۰‐۲۱

او ﮔﻔﺖ» :ﻣ داﻧ ﭼﺮا ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪه ام؟ ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ

ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺣﻖ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺮدم ،ﺑﻪ ﺟﻨ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﺸﻮر ﻓﺎرس ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣ روم و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻤﺮوای ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻣ ﺟﻨﻢ.

۱۱

۱در اﯾﻦ ﺟﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،ﻧﻬﺒﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ«.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ
۲ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮ در ﮐﺸﻮر ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﻫﺎ
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ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻬﺎرم زﻣﺎم ﻣﻤﻠﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه از ﻫﻤﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻫﻤﻪ را ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ.
۳ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣ آﯾﺪ .او ﺑﺮ ﯾ ﮐﺸﻮر وﺳﯿﻌ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣ آورد۴ .اﻣﺎ در اوج ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﺎن ﻣﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﻓﺮزﻧﺪی از اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤ رﺳﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ او
رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ دﯾﺮان داده ﻣ ﺷﻮد.
۵ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﯾ از ﺳﺮداراﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ او ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺳﻠﻄﻨﺖ را از دﺳﺖ
او ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻗﺪرت زﯾﺎدﺗﺮی ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ۶ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل
ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠ اﻣﻀﺎء ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ،دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل
ازدواج ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﯿﻠ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا آن دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
۷

ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آن دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﻣ ﺷﻮد و ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺑﻪ
ﺟﻨ ﻣ رود و ﺑﻪ ﻗﻠﻌﮥ او داﺧﻞ ﺷﺪه او را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ۸ .ﺑﺘﻬﺎ و ﻇﺮوف ﻗﯿﻤﺘ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ
ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ ﺑﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﺻﻠ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺷﻮد۹ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺴﺖ ﻣ ﺧﻮرد.
۱۰ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ داﺧﻞ ﻣﻤﻠﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻠﻌﮥ ﻧﻈﺎﻣ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۱۱ .آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺧﺸﻢ زﯾﺎد ﺑﻪ
ﺟﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﻣ رود و ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ او را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ۱۲ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت او دواﻣ ﻧﻤ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
۱۳ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺎﻫ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ از ﻗﺒﻞ
ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮود۱۴ .در آن زﻣﺎن ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
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ﺟﻨﻮب ﻗﯿﺎم ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘ ﺑﻌﻀ از آﺷﻮﺑﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤ ﺷﺴﺖ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ.

۱۵

آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﻣ آﯾﺪ و ﺷﻬﺮ

ﻣﺴﺘﺤﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ .ﻗﺸﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب از ﺟﻨ دﺳﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﺣﺘ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۶

ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﻫﺮﭼﻪ دل ﺷﺎن

ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻗﺎدر ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آن را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۷

ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه

ﺟﻨﻮب ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪد و ﯾ از دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی او ﻣ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ اش ﻋﻤﻠ
ﻧﻤ ﺷﻮد۱۸ .آﻧﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ ﻣﮔﺮدد و ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﯾ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ او را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ و او ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻣﮐﻨﺪ۱۹ .ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﻤﺎل ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ.
۲۰ﭘﺲ از او ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮی ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣ رﺳﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﮐﺖ و ﺗﻘﻮﯾﮥ ﺑﻨﯿﮥ ﻣﺎﻟ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻮری را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از ﻣﺮدم ﺑﺎج و ﺧﺮاج ﺟﻤ ﮐﻨﺪ .آن ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﯾﺎ در ﺟﻨ«.

ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺮﯾﺮ ﺷﻤﺎل
۲۱ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮ ﺷﻤﺎل ،ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﺪون
اﯾﻨﻪ ﺣﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧ زﻣﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﮔﯿﺮد۲۲ .او ﻗﺪرت ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ و از ﻫﺮ ﮐﺴ دﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ درﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﺪ.
۲۳ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن ،ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﺪ و ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن ﮐﻤ ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻣ رﺳﺪ۲۴ .او ﺑﺎ ﯾ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ وارد ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﯿ از ﭘﺪراﻧﺶ ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨ را ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
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ﺗﺼﺮف ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺟﻨ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
۲۵ﺑﻌﺪ ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔ را ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب آﻣﺎده ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻟﺸﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨ او ﻣ رود ،اﻣﺎ در اﺛﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﺷﺴﺖ ﻣ ﺧﻮرد.
۲۶ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﺰدﯾ او ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط او ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺴﺎﮐﺮش ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣ رﺳﻨﺪ.

۲۷

ﺑﻌﺪ اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾ ﺳﻔﺮه

ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﯿ ﺑﻪ ﻣﺮام ﺧﻮد ﻧﻤ رﺳﺪ ،زﯾﺮا
ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۲۸

ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﺮاوان دوﺑﺎره ﻋﺎزم وﻃﻦ ﺧﻮد

ﻣ ﺷﻮد و در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺿﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑ ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد.
۲۹ﺑﻌﺪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺸﺮﮐﺸ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎ
دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﻓﺮق ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

۳۰

زﯾﺮا ﻗﻮﻣ از ﻏﺮب ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ او ﻣ آﯾﻨﺪ و او

وﺣﺸﺘﺰده ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل از اﯾﻦ ﺷﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرۀ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﻣ رود ۳۱و
ﻋﺴﺎﮐﺮش ﻋﺒﺎدﺗﺎه را آﻟﻮده ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .او ﻣﺎﻧ اﺟﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣ ﺷﻮد و »ﻣﺮوه
وﯾﺮاﻧﺮ« را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.

۳۲

ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﺿﺪ ﭘﯿﻤﺎن

ﻣﻘﺪس ﺷﺮارت ورزﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺧﺪا را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺎﻧ
او ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۳۳در آن وﻗﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪانِ ﻗﻮم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻣﺮدم ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺪه ای از آن ﻫﺎ در آﺗﺶ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﻀ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ و ﺑﺮﺧ از آن ﻫﺎ زﻧﺪاﻧ و ﺗﺎراج ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۳۴اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﺪا اﻧﺪﮐ ﮐﻤ ﻣ رﺳﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮔﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی
ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۳۵ .ﻋﺪه ای از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﭘﺎک و ﺑ آﻻﯾﺶ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮا رﺳﺪ ،اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
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۳۶

ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣﮐﻨﺪ .او ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻣ داﻧﺪ و

ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻔﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،واﻗ ﻣ ﺷﻮد.

۳۷

ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺶ او را ﺑﻨﺪﮔ

ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب زﻧﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗ او ﺑﻪ ﻫﯿ ﺧﺪاﺋ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺧﻮد را واﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﺧﺪاﺋ ﻣ ﭘﻨﺪارد.

۳۸

ﯾﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺋ را ﮐﻪ ﻣ ﭘﺮﺳﺘﺪ ،آن

ﺧﺪاﺋ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺶ او را
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﺳﻨﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﺪ۳۹ .ﺑﺎ اﺗﺎء ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺪای ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﺑﺮد و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و
ﺣﻮﻣﺖ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎداش زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ.
۴۰ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺟﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﻣ آﯾﺪ و او ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ و ﺳﻮاران
و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی زﯾﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ او ﻣ ﺷﺘﺎﺑﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺳﯿﻞ آﺳﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﺑﺮد ۴۱و ﻫﻤﻪ را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ،
اﻣﺎ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻗﻮام ،ادوﻣﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن و اﮐﺜﺮ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ۴۲ .ﺣﺘ ﻣﺼﺮ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﻫﻢ از دﺳﺖ او در اﻣﺎن ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ۴۳ .او ﺗﻤﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و
اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﻣﺼﺮ را ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯿﺎ و ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ او ﺑﺎج و ﺧﺮاج ﻣ دﻫﻨﺪ.

۴۴

اﻣﺎ از

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق و ﺷﻤﺎل ﺧﺒﺮﻫﺎﺋ ﺑﻪ ﮔﻮش او ﻣ رﺳﺪ و او را ﻣﻀﻄﺮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣ ﺳﺎزد .ﭘﺲ
ﺧﺸﻤﯿﻦ و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺎدی را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ۴۵ .ﺑﯿﻦ دو درﯾﺎ و
ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه در آن واﻗ اﺳﺖ ،ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
اﺟﻠﺶ ﻣ رﺳﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ،ﻣ ﻣﯿﺮد«.

ﻗﯿﺎﻣﺖ

۱۲

۱آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺘﺎﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﮔﻔﺖ» :در آن
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زﻣﺎن ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،ﻓﺮﺷﺘﮥ اﻋﻈﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ و ﭼﻨﺎن دوران ﺳﺨﺘ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ از ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
۲

ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ ،زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧ و ﺑﺮﺧ
۳

ﺑﺮای ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺣﻘﺎرت .ﺣﯿﻤﺎن ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب ﻣ درﺧﺸﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۴ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺗﻮ ای داﻧﯿﺎل ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ را ﻣﺨﻔ در دﻟﺖ ﻧﻬﺪار و ﮐﺘﺎب را ﻣﻬﺮ ﮐﻦ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﮥ آﺧﺮ ﻓﺮا رﺳﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﯿﻬﻮده ﻣﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﻮادﺛ رخ ﻣ دﻫﻨﺪ«.
۵آﻧﺎه ﻣﻦ ،داﻧﯿﺎل ،ﻧﺎه ﮐﺮدم و دو ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی درﯾﺎ و دﯾﺮی ﺑﻪ
آﻧﻄﺮف آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۶ .ﯾ از آن ﻫﺎ آن ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮش ﮐﻪ در اﯾﻦ وﻗﺖ در ﺑﺎﻻی درﯾﺎ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﮐﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻋﺠﯿﺐ ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ؟« ۷او در ﺟﻮاب،
ﻫﺮ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻨﺎم ﺧﺪای ﺟﺎوﯾﺪان ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
وﺿ ﺗﺎ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل دوام ﻣﮐﻨﺪ و وﻗﺘ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻣ ﺷﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ،
اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻫﻢ ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ۸ «.آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪم ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﭘ ﻧﺒﺮدم .ﭘﺲ
ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آﻗﺎی ﻣﻦ ،آﺧﺮ اﯾﻦ وﻗﺎﯾ ﭼﻪ ﻣ ﺷﻮد؟« ۹او ﺟﻮاب داد» :ای داﻧﯿﺎل ،ﺗﻮ ﺣﺎﻻ ﺑﺮو ،زﯾﺮا
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﮥ آﺧﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪه و ﻣﺨﻔ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.

۱۰

ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﭘﺎک و ﻃﺎﻫﺮ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟ ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﭼﯿﺰی ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺣﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درک ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۱

از وﻗﺘ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﻨ ﺷﻮد و آن »ﻣﺮوه

وﯾﺮاﻧﺮ« در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﯾﻬﺰار و دو ﺻﺪ و ﻧﻮد روز ﺳﭙﺮی ﻣ ﺷﻮد.

۱۲

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل

ﮐﺴ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دورۀ ﯾﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳ و ﭘﻨ روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ۱۳ .اﻣﺎ ای
داﻧﯿﺎل ،راﻫﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ ﺗﺎ روز ﻣﺮﮔﺖ ﻓﺮا رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮی ﺗﺎ
ﭘﺎداش ات را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨ«.
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