ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ
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در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

آﻣﺪه ،آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و او آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد آورد و ﻇﺮوف را ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ3 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﻔﻨﺎز رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و از اوﻻد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و از ﺷﺮﻓﺎ را ﺑﯿﺎورد4 .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ و در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ داﻧﺎ و ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﻓﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن
در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻠﻢ و زﺑﺎن ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ5 .و ﭘﺎدﺷﺎه وﻇﯿﻔﻪ
روزﯾﻨﻪ از ﻃﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه و از ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و )اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد( ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی آن ﻣﺪت در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ6 .و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن داﻧﯿﺎل و
ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ7 .و رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد ،اﻣﺎ
داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ و ﺣﻨﻨﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺰرﯾﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ ﻣﺴﻤﯽ'
ﺳﺎﺧﺖ.
8اﻣﺎ داﻧﯿﺎل در دل ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻃﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه و از ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ او
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد .ﭘﺲ از رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد.
9و ﺧﺪا داﻧﯿﺎل را ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﮑﺮم ﺳﺎﺧﺖ10 .ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﻪ
داﻧﯿﺎل ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از آﻗﺎی ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺧﻮراک و ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.
ﭼﺮا ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻨﺎی ﺟﻨﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﺷﺘﺘﺮ ﺑﯿﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺮا
ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ11 «.ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن او
را ﺑﺮ داﻧﯿﺎل و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ»12 :ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ده
روز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻮل ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺑﺪﻫﻨﺪ و آب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن13 .و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺎ و
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ
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ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎی14 «.و او اﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ده روز اﯾﺸﺎن را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد15 .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ده روز ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم
ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺑﻮد16 .ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ﻃﻌﺎم اﯾﺸﺎن و ﺷﺮاب را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻘﻮل ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد.
17اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ و ادراک در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد و
داﻧﯿﺎل در ﻫﻤﻪ رؤﯾﺎﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ18 .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ آورد19 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و از ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ داﻧﯿﺎل و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﭘﺲ
در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ20 .و در ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﺮد،
اﯾﺸﺎن را از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ او ﺑﻮدﻧﺪ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ21 .و
داﻧﯿﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه.
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و در ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ و روﺣﺶ ﻣﻀﻄﺮب

ﺷﺪه ،ﺧﻮاب از وی دور ﺷﺪ2 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان و
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮای او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
3و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪهام و روﺣﻢ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺧﻮاب ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ«.
4ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اراﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ! ﺧﻮاب را ﺑﺮای
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ«.
5ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﻣﺎن از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﺎرهﭘﺎره ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺰﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ6 .و اﮔﺮ ﺧﻮاب و
ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ و اﻧﻌﺎﻣﻬﺎ و اﮐﺮام ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮاب و
ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ7 «.اﯾﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از
ﺧﻮاب اﻃﻼع دﻫﺪ و آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
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8ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن
از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ9 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروغ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ
ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮد«.
10ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ »ﮐﺴﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﻬﺬا ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را از ﻫﺮ
ﻣﺠﻮﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ11 .و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی
ﻏﯿﺮاز ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
12از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ
ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ13 .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﺪد ﮐﺸﺘﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ؛ و داﻧﯿﺎل
و رﻓﯿﻘﺎﻧﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ14 .آﻧﮕﺎه داﻧﯿﺎل ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ارﯾﻮک
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ15 .و ارﯾﻮک ﺳﺮدار
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻓﺮﻣﺎن از ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؟« آﻧﮕﺎه ارﯾﻮک
داﻧﯿﺎل را از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ.
16و داﻧﯿﺎل داﺧﻞ ﺷﺪه ،از ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ وی داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ را
ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ17 .ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،رﻓﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ
را از اﯾﻦ اﻣﺮ اﻃﻼع داد18 ،ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ راز از ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ رﺣﻤﺖ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ داﻧﯿﺎل و
رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ19 .آﻧﮕﺎه آن راز ﺑﻪ داﻧﯿﺎل در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ20 .و داﻧﯿﺎل ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﻢ ﺧﺪا ﺗﺎ اﺑﺪﻵﺑﺎد
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از آن وی اﺳﺖ21 .و او وﻗﺘﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻣﻌﺰول ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
ﻓﻄﺎﻧﺖﭘﯿﺸﻪﮔﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ22 .اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﻨﻬﺎن را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
در ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ ﻋﺎرف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﻧﺰد وی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ23 .ای ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی و اﻵن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از
ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدی ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ را از ﻣﻘﺼﻮد ﭘﺎدﺷﺎه اﻃﻼع دادی«.
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24و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ داﻧﯿﺎل ﻧﺰد ارﯾﻮک ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﮑﻤﺎی ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد رﻓﺖ ،و ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺣﮑﻤﺎی ﺑﺎﺑﻞ را ﻫﻼک ﻣﺴﺎز .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد25 «.آﻧﮕﺎه ارﯾﻮک داﻧﯿﺎل را ﺑﺰودی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪ و وی را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺷﺨﺼﯽ را از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد26 «.ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪهام و ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ؟«
27داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :رازی را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﻧﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن و
ﻧﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻧﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪآن را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ28 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاﯾﯽ در
آﺳﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﻒ اﺳﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و او ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را از آﻧﭽﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮاب ﺗﻮ و رؤﯾﺎی ﺳﺮت ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮت دﯾﺪهای اﯾﻦ اﺳﺖ29 :ای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮت درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت آﻣﺪ و ﮐﺎﺷﻒاﻻﺳﺮار،
ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ30 .و اﻣﺎ اﯾﻦ راز ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪﮔﺎن دارم ﻣﮑﺸﻮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد
را ﺑﺪاﻧﯽ31 .ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽدﯾﺪی و اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺜﺎل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﻤﺜﺎل ﺑﺰرگ ﮐﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ
آن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ و ﻣﻨﻈﺮ آن ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ32 .ﺳﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﺎل از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و
ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﺎزوﻫﺎﯾﺶ از ﻧﻘﺮه و ﺷﮑﻢ و راﻧﻬﺎﯾﺶ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد33 .و ﺳﺎﻗﻬﺎﯾﺶ از آﻫﻦ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻗﺪری
از آﻫﻦ و ﻗﺪری از ﮔﻞ ﺑﻮد34 .و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺪون دﺳﺘﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ
و ﮔﻠﯿﻦ آن ﺗﻤﺜﺎل را زد و آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﺳﺎﺧﺖ35 .آﻧﮕﺎه آﻫﻦ و ﮔﻞ و ﺑﺮﻧﺞ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺮد
ﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺧﺮﻣﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .و
آن ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎل را زده ﺑﻮد ﮐﻮه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ36 .ﺧﻮاب ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد37 .ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا
ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻗﺘﺪار و ﻗﻮت و ﺣﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ38 .و در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽآدم
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ
ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .آن ﺳﺮ ﻃﻼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ39 .و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد40 .و ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﭼﻬﺎرم ﻣﺜﻞ آﻫﻦ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا آﻫﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺮد و ﻧﺮم ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻫﻦ ﻫﻤﻪ
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ﭼﯿﺰ را ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺧﺮد و ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ41 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎ و اﻧﮕﺸﺘﻬﺎ را دﯾﺪی
ﮐﻪ ﻗﺪری از ﮔﻞ ﮐﻮزهﮔﺮ و ﻗﺪری از آﻫﻦ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺪری از
ﻗﻮت آﻫﻦ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ دﯾﺪی ﮐﻪ آﻫﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد42 .و اﻣﺎ
اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻗﺪری از آﻫﻦ و ﻗﺪری از ﮔﻞ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺪری ﻗﻮی و ﻗﺪری
زودﺷﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد43 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪی ﮐﻪ آﻫﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻬﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ذرﯾﺖ اﻧﺴﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آﻫﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﻤﺰوج ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻠﺼﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ44 .و در اﯾﺎم اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را
ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زاﯾﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ را ﺧﺮد ﮐﺮده ،ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮدش ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
45و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻨﮓ را دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺪون دﺳﺘﻬﺎ از ﮐﻮه ﺟﺪا ﺷﺪه ،آﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻞ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را
ﺧﺮد ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه را از آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﻮاب ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻌﺒﯿﺮش ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ«.
46آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎده ،داﻧﯿﺎل را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ﻫﺪاﯾﺎ و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺮای او ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ47 .و ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺎﺷﻒ اﺳﺮار اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ راز
ﺷﺪهای48 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﻣﻌﻈﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ او داد و او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ داد و رﺋﯿﺲ رؤﺳﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﻤﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ49 .و داﻧﯿﺎل از ﭘﺎدﺷﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و اﻣﺎ داﻧﯿﺎل در
دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﻮد.

3

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از ﻃﻼ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﺷﺼﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺷﺶ ذراع

ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ و آن را در ﻫﻤﻮاری دورا در وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد2 .و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
اﻣﺮا و رؤﺳﺎ و واﻟﯿﺎن و داوران و ﺧﺰاﻧﻪداران و ﻣﺸﯿﺮان و وﮐﯿﻼن و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران وﻻﯾﺘﻬﺎ را ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ3 .ﭘﺲ اﻣﺮا و رؤﺳﺎ و
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واﻟﯿﺎن و داوران و ﺧﺰاﻧﻪداران و ﻣﺸﯿﺮان و وﮐﯿﻼن و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران وﻻﯾﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ4 .و ﻣﻨﺎدی ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ
اﺳﺖ؛ 5ﮐﻪ ﭼﻮن آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و ﺳﻨﺘﻮر و ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 .و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ رو ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
7ﻟﻬﺬا ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و ﺳﻨﺘﻮر و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .اﻣﺎ در آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ آوردﻧﺪ9 ،و ﺑﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎش! 10ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و ﺳﻨﺘﻮر و ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺸﻨﻮد ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ 11و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ رو ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
در ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد12 .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ را اﺣﺘﺮام
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهای ﺳﺠﺪه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
13آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ14 .ﭘﺲ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای
ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪا ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ وﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهام
ﺳﺠﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 15اﻵن اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و ﺳﻨﺘﻮر و
ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
)ﻓﺒﻬﺎ(؛ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و
ﮐﺪام ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ«.
16ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ در ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ! درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ را
ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﻮاب دﻫﯿﻢ17 .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ را از ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و او ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ18 .و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ای
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ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهای
ﺳﺠﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
19آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از ﺧﺸﻢ ﻣﻤﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﯿﺌﺖ ﭼﻬﺮهاش ﺑﺮ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺸﺖ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺗﻮن را ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان زﯾﺎدهﺗﺮ از ﻋﺎدﺗﺶ ﺑﺘﺎﺑﻨﺪ20 .و ﺑﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ21 .ﭘﺲ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را در رداﻫﺎ و ﺟﺒﻪﻫﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ22 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﺗﻮن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه،
ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ آن ﮐﺴﺎن را ﮐﻪ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺖ23 .و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﺘﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
24آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎد و ﺑﺰودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺸﯿﺮان ﺧﻮد
را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺴﺘﯿﻢ و در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﯿﻢ؟« اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ای ﭘﺎدﺷﺎه!« 25او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺸﺎده در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﺿﺮری ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﺮ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ26 «.ﭘﺲ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ! ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.ﭘﺲ
ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ27 .و اﻣﺮا و رؤﺳﺎ و واﻟﯿﺎن و ﻣﺸﯿﺮان ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،آن ﻣﺮدان را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺛﺮی ﻧﮑﺮده و ﻣﻮﯾﯽ از ﺳﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ و رﻧﮓ ردای اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮی آﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
28آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪای ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ ﮐﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﺳﻮای ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ داده اﺳﺖ29 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم و اﻣﺖ و زﺑﺎن ﮐﻪ ﺣﺮف
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪای ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺰﺑﻠﻪ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال رﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داد«.
30آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه )ﻣﻨﺼﺐ( ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را در وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﺗﺮی داد.
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از ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ

ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻓﺰون ﺑﺎد! 2ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎت و ﻋﺠﺎﯾﺒﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ3 .آﯾﺎت او ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺰرگ و ﻋﺠﺎﯾﺐ او ﭼﻪ ﻗﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﻣﻠﮑﻮت او
ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد4 .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ و
در ﻗﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮم ﻣﯽﺑﻮدم5 .ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﻢ در ﺑﺴﺘﺮم و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮم
ﻣﺮا ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ6 .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮرم
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .آﻧﮕﺎه ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮاب را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻔﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
8ﺑﺎﻻﺧﺮه داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻢ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ و روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪوس در او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،درآﻣﺪ و ﺧﻮاب را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ9 ،ﮐﻪ ای ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪوس در ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﺮی ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهام و
ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ.
»10رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮم در ﺑﺴﺘﺮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ درﺧﺘﯽ در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ
ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد11 .اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻠﻨﺪیاش ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ و ﻣﻨﻈﺮش
ﺗﺎ اﻗﺼﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد12 .ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﺟﻤﯿﻞ و ﻣﯿﻮهاش ﺑﺴﯿﺎر و آذوﻗﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در آن ﺑﻮد.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا در زﯾﺮ آن ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ از
آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ13 .در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮم در ﺑﺴﺘﺮم ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺪﺳﯽ از آﺳﻤﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪ14 ،ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا درداد و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :درﺧﺖ را ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ را ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از زﯾﺮش و ﻣﺮﻏﺎن از
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ آواره ﮔﺮدﻧﺪ15 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻨﺪه رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪ آﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن
ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﺻﺤﺮا واﮔﺬارﯾﺪ و از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﺼﯿﺐ او از ﻋﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
16دل او از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و دل ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻔﺖ زﻣﺎن ﺑﺮاو ﺑﮕﺬرد17 .اﯾﻦ اﻣﺮ از
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﮐﻼم ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ آدﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮآن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ18 .اﯾﻦ ﺧﻮاب را ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻢ دﯾﺪم و ﺗﻮ ای
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ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﯿﺎن ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﻤﻠﮑﺘﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮا از ﺗﻌﺒﯿﺮش اﻃﻼع
دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭼﻮﻧﮑﻪ روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪوس در ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
19آﻧﮕﺎه داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺶ او را
ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮش ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب
ﻧﺴﺎزد «.ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ! ﺧﻮاب از ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮش از ﺑﺮای
ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ20 .درﺧﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ و ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ و
ﻣﻨﻈﺮش ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ21 ،و ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﺟﻤﯿﻞ و ﻣﯿﻮهاش ﺑﺴﯿﺎر و آذوﻗﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در آن ﺑﻮد و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا زﯾﺮش ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ22 ،ای ﭘﺎدﺷﺎه آن
درﺧﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪهای و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ23 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺪﺳﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ از
آﺳﻤﺎن ﻧﺰول ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :درﺧﺖ را ﺑﺒﺮﯾﺪ و آن را ﺗﻠﻒ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻨﺪه رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪ
آﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﺻﺤﺮا واﮔﺬارﯾﺪ و از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺑﺎ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬرد؛ 24ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت
ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﺮ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ25 ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ و
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﮔﺎوان ﻋﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را از ﺷﺒﻨﻢ
آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻔﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ
آدﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ26 .و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪه
رﯾﺸﻪﻫﺎی درﺧﺖ را واﮔﺬارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ27 .ﻟﻬﺬا ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ28 «.اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ.
29ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دوازده ﻣﺎه ،او ﺑﺎﻻی ﻗﺼﺮ ﺧﺴﺮوی در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ30 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﮑﻠﻢ
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻮت و ﺣﺸﻤﺖ
ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهام؟« 31اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ آوازی از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ32 .و ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ و ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﮔﺎوان ﻋﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
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ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﻫﻔﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ آدﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽدﻫﺪ«.
33در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﮔﺎوان
ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺪﻧﺶ از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻫﺎی ﻋﻘﺎب ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و
ﻧﺎﺧﻨﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎی ﻣﺮﻏﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
34و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی آن اﯾﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺣﻀﺮت ﻣﺘﻌﺎل را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪم و ﺣﯽ ﺳﺮﻣﺪی را ﺗﺴﺒﯿﺢ
و ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻮت او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ35 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن و ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ وﻓﻖ اراده ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ او را ﺑﺎز دارد ﯾﺎ او را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ36 .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﺣﺸﻤﺖ و زﯾﻨﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز داده ﺷﺪ و ﻣﺸﯿﺮاﻧﻢ و اﻣﺮاﯾﻢ
ﻣﺮا ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪم و ﻋﻈﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪ37 .اﻵن ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی او ﺣﻖ و
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی وی ﻋﺪل اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ راه ﻣﯽروﻧﺪ ،او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﭘﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

5

ﺑﻠﺸﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻣﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و در

ﺣﻀﻮر آن ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ2 .ﺑﻠﺸﺼﺮ در ﮐﯿﻒ ﺷﺮاب اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ
ﺟﺪش ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از ﻫﯿﮑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﺮاﯾﺶ و زوﺟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎﯾﺶ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ3 .آﻧﮕﺎه ﻇﺮوف ﻃﻼ را ﮐﻪ از ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
آوردﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﺮاﯾﺶ و زوﺟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎﯾﺶ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ4 .ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
5در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﻌﺪان ﺑﺮ ﮔﭻ دﯾﻮار
ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻒ دﺳﺖ را ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ دﯾﺪ6 .آﻧﮕﺎه ﻫﯿﺄت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪ و
ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺶ او را ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻤﺮش ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ،زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرد7 .ﭘﺎدﺷﺎه
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ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زد ﮐﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﮑﯿﻤﺎن
ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ارﻏﻮان ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ )ﻧﻬﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( و ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم در ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
8آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﻤﺎی ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮش را
ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .ﭘﺲ ﺑﻠﺸﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ و ﻫﯿﺄﺗﺶ در او ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و
اﻣﺮاﯾﺶ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ10 .اﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ درآﻣﺪ و ﻣﻠﮑﻪ
ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎش! ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺴﺎزد و ﻫﯿﺄت ﺗﻮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﻮد11 .ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪوس دارد و در اﯾﺎم ﭘﺪرت
روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاﯾﺎن دراو ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﭘﺪرت ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺪر ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ،او را رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ12 .ﭼﻮﻧﮑﻪ روح
ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و ﮔﺸﻮدن ﻋﻘﺪهﻫﺎ در اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
او را ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎل داﻧﯿﺎل ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد«.
13آﻧﮕﺎه داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺗﻮ
ﻫﻤﺎن داﻧﯿﺎل از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﭘﺎدﺷﺎه از ﯾﻬﻮدا آورد؟ 14و درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ روح
ﺧﺪاﯾﺎن در ﺗﻮ اﺳﺖ و روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ﻓﺎﺿﻞ در ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ15 .و اﻵن ﺣﮑﯿﻤﺎن و
ﻣﻨﺠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ آوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻼم را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ16 .و ﻣﻦ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ و ﮔﺸﻮدن
ﻋﻘﺪهﻫﺎ ﻗﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻵن ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯽ ﺑﻪ
ارﻏﻮان ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ )ﻧﻬﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( و در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد«.
17ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺗﻮ از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﻌﺎم ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪه ،ﻟﮑﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮش را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
18اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرت ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل و ﺣﺸﻤﺖ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮد19 .و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ از او ﻟﺮزان و ﺗﺮﺳﺎن
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ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ20 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن دﻟﺶ ﻣﻐﺮور و
روﺣﺶ ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮد آﻧﮕﺎه از ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ و ﺣﺸﻤﺖ او
را از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ21 .و از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽآدم راﻧﺪه ﺷﺪه ،دﻟﺶ ﻣﺜﻞ دل ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺴﮑﻨﺶ ﺑﺎ
ﮔﻮرﺧﺮان ﺷﺪه ،او را ﻣﺜﻞ ﮔﺎوان ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺟﺴﺪش از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ آدﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
22و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮش ﺑﻠﺸﺼﺮ! اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را داﻧﺴﺘﯽ ،ﻟﮑﻦ دل ﺧﻮد را ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﻨﻤﻮدی23 ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ آوردﻧﺪ و ﺗﻮ و
اﻣﺮاﯾﺖ و زوﺟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و ﭼﻮب
و ﺳﻨﮓ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و )ﻫﯿﭻ( ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪی ،اﻣﺎ آن ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ رواﻧﺖ
در دﺳﺖ او و ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎﯾﺖ از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻨﻤﻮدی24 .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻒ دﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ او
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﮔﺮدﯾﺪ25 .و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻨﺎﻣﻨﺎ
ﺛﻘﯿﻞ و ﻓﺮﺳﯿﻦ.
26و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻨﺎ؛ ﺧﺪا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را ﺷﻤﺮده و آن را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ27 .ﺛﻘﯿﻞ؛
در ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎﻗﺺ درآﻣﺪهای28 .ﻓﺮس؛ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎن و
ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
29آﻧﮕﺎه ﺑﻠﺸﺼﺮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ ارﻏﻮان ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ
)ﻧﻬﺎدﻧﺪ( و درﺑﺎرهاش ﻧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ30 .در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻠﺸﺼﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

6

و دارﯾﻮش ﻣﺎدی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﯾﺎﻓﺖ2 .و

دارﯾﻮش ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ واﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
3و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻪ وزﯾﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن داﻧﯿﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ آن واﻟﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺴﺎب دﻫﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺿﺮری
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺮﺳﺪ4 .ﭘﺲ اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ وزراء و واﻟﯿﺎن ﺗﻔﻮق ﺟﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﻓﺎﺿﻞ دراو ﺑﻮد
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و ﭘﺎدﺷﺎه اراده داﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﭘﺲ وزﯾﺮان و واﻟﯿﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ در اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ داﻧﯿﺎل ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او اﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی در او ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ6 .ﭘﺲ آن اﺷﺨﺎص ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ »در اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاﯾﺶ در او
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ«.
7آﻧﮕﺎه اﯾﻦ وزراء و واﻟﯿﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و او را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎش8 .ﺟﻤﯿﻊ وزرای ﻣﻤﻠﮑﺖ و رؤﺳﺎ و واﻟﯿﺎن و ﻣﺸﯿﺮان و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺘﻮار ﮐﻨﺪ و ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻠﯿﻐﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز از ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮای ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺄﻟﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد9 .ﭘﺲ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن را
اﺳﺘﻮار ﮐﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻪ را اﻣﻀﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎدﯾﺎن و ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﮕﺮدد10 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد.
11اﻣﺎ ﭼﻮن داﻧﯿﺎل داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد درآﻣﺪ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زاﻧﻮ ﻣﯽزد و دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻗﺒﻞ از آن ﻋﺎدت ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ12 .ﭘﺲ آن اﺷﺨﺎص
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،داﻧﯿﺎل را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ و ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
13آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،درﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ای ﭘﺎدﺷﺎه
آﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻣﻀﺎ ﻧﻨﻤﻮدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮای ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺄﻟﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد؟« ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎدﯾﺎن و
ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ14 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ »اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮدهای اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ15 «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪن داﻧﯿﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎ
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺮای اﺳﺘﺨﻼص او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد16 .آﻧﮕﺎه آن اﺷﺨﺎص ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدﯾﺎن و ﻓﺎرﺳﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎ
ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آن را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد«.
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17ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ داﻧﯿﺎل را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و او را در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ؛ و ﭘﺎدﺷﺎه
داﻧﯿﺎل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ او را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
18و ﺳﻨﮕﯽ آورده ،آن را ﺑﺮ دﻫﻨﻪ ﭼﺎه ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آن را ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﻮد و ﻣﻬﺮ اﻣﺮای ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﻣﺮ درﺑﺎره داﻧﯿﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد19 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻪ ،ﺷﺐ را ﺑﻪ
روزه ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﺳﺒﺎب ﻋﯿﺶ او را ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﺶ از او رﻓﺖ20 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺻﺒﺢ زود وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺷﯿﺮان رﻓﺖ21 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﭼﺎه ﺷﯿﺮان
رﺳﯿﺪ ﺑﻪ آواز ﺣﺰﯾﻦ داﻧﯿﺎل را ﺻﺪا زد و ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ،ﺑﻨﺪه
ﺧﺪای ﺣﯽ ،آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ او را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺖ از ﺷﯿﺮان ﻗﺎدر ﺑﻮده اﺳﺖ؟«
22آﻧﮕﺎه داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎش! 23ﺧﺪای ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،دﻫﺎن ﺷﯿﺮان را ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮری ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی در ﻣﻦ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﻫﻢ درﺣﻀﻮر ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻮرزﯾﺪه ﺑﻮدم24 «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪه ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ داﻧﯿﺎل را از ﭼﺎه ﺑﺮآورﻧﺪ و داﻧﯿﺎل را از ﭼﺎه ﺑﺮآوردﻧﺪ و از آن ﺟﻬﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد در او ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ25 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آن
اﺷﺨﺎص را ﮐﻪ ﺑﺮ داﻧﯿﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن در
ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﺎه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮان ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورده ،ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮد ﮐﺮدﻧﺪ26 .ﺑﻌﺪ از آن دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻓﺰون ﺑﺎد! 27از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻦ )ﻣﺮدﻣﺎن( ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای داﻧﯿﺎل ﻟﺮزان و ﺗﺮﺳﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪای ﺣﯽ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻻ´ﺑﺎد ﻗﯿﻮم اﺳﺖ .و ﻣﻠﮑﻮت او ﺑﯽزوال و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻏﯿﺮﻣﺘﻨﺎﻫﯽ
اﺳﺖ28 .او اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ و آﯾﺎت و ﻋﺠﺎﯾﺐ را در آﺳﻤﺎن و در زﻣﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد و اوﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﯿﺎل را از ﭼﻨﮓ ﺷﯿﺮان رﻫﺎﯾﯽ داده اﺳﺖ29 «.ﭘﺲ اﯾﻦ داﻧﯿﺎل در ﺳﻠﻄﻨﺖ
دارﯾﻮش و در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮرش ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﺑﻮد.
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در ﺳﺎل اول ﺑﻠﺸﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،داﻧﯿﺎل در ﺑﺴﺘﺮش ﺧﻮاﺑﯽ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮش را

دﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاب را ﻧﻮﺷﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد2 .ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﺒﮕﺎﻫﺎن
در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺷﺪه ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﭼﻬﺎر ﺑﺎد آﺳﻤﺎن ﺑﺮ روی درﯾﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ3 .و ﭼﻬﺎر وﺣﺶ
ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از درﯾﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ4 .اول آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻋﻘﺎب
داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و او از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺜﻞ
اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده ﮔﺸﺖ و دل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او داده ﺷﺪ5 .و اﯾﻨﮏ وﺣﺶ دوم دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﺮس ﺑﻮد و ﺑﺮ
ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و در دﻫﺎﻧﺶ در ﻣﯿﺎن دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ ﺳﻪ دﻧﺪه ﺑﻮد و وی را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮر6 .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﭘﻠﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ
ﭼﻬﺎر ﺑﺎل ﻣﺮغ داﺷﺖ و اﯾﻦ وﺣﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﺮ داﺷﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ7 .ﺑﻌﺪ از آن در
رؤﯾﺎﻫﺎی ﺷﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ وﺣﺶ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻣﻬﯿﺐ و ﺑﺴﯿﺎر زورآور ﺑﻮد و
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ آﻫﻨﯿﻦ داﺷﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﺎرهﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ وﺣﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮد و ده ﺷﺎخ داﺷﺖ8 .ﭘﺲ در اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺎخ ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﺮآﻣﺪ و ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺳﻪ ﺷﺎخ از
آن ﺷﺎﺧﻬﺎی اول از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺷﺎخ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن و دﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻮد داﺷﺖ.
»9و ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮد و ﻟﺒﺎس او ﻣﺜﻞ ﺑﺮف
ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮش ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﭘﺎک و ﻋﺮش او ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ و ﭼﺮﺧﻬﺎی آن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﻮد.
10ﻧﻬﺮی از آﺗﺶ ﺟﺎری ﺷﺪه ،از ﭘﯿﺶ روی او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﻫﺰاران ﻫﺰار او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﮐﺮورﻫﺎ ﮐﺮور ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﻮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و دﻓﺘﺮﻫﺎ ﮔﺸﻮده ﮔﺮدﯾﺪ11 .آﻧﮕﺎه ﻧﻈﺮ
ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰی ﮐﻪ آن ﺷﺎخ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﺗﺎ آن وﺣﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺟﺴﺪ او ﻫﻼک ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ12 .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺣﻮش ﺳﻠﻄﻨﺖ را از اﯾﺸﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ درازی ﻋﻤﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ13 .و در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ
ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن آﻣﺪ و ﻧﺰد ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم رﺳﯿﺪ و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی آوردﻧﺪ14 .و
ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﻼل و ﻣﻠﮑﻮت ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﺑﯽزوال اﺳﺖ و ﻣﻠﮑﻮت او زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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»15اﻣﺎ روح ﻣﻦ داﻧﯿﺎل در ﺟﺴﺪم ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮم ﻣﺮا ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ16 .و
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده،
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﻮر را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد17 ،ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﻮش ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ )ﻋﺪد( اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر اﺳﺖ ﭼﻬﺎر
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ18 .اﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد19 .آﻧﮕﺎه آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ
را درﺑﺎره وﺣﺶ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮان و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد و دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ و
ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ داﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﺑﺪاﻧﻢ20 .و ﮐﯿﻔﯿﺖ ده ﺷﺎخ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﻮد و آن دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﭘﯿﺶ روی او ﺳﻪ ﺷﺎخ
اﻓﺘﺎد ﯾﻌﻨﯽ آن ﺷﺎﺧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن و دﻫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ داﺷﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ او از
رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺳﺨﺘﺘﺮ ﺑﻮد21 .ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺷﺎخ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﯿﻼ
ﯾﺎﻓﺖ22 .ﺗﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم آﻣﺪ و داوری ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ23 .ﭘﺲ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :وﺣﺶ ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و آن را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻧﻤﻮده ،ﭘﺎرهﭘﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد24 .و ده ﺷﺎخ از اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ده ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او ﻣﺨﺎﻟﻒ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﮑﻨﺪ25 .و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮاﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ و دو زﻣﺎن و ﻧﺼﻒ
زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ26 .ﭘﺲ دﯾﻮان ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن
را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺒﺎه و ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد27 .و ﻣﻠﮑﻮت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت او ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ و
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ او را ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد28 .اﻧﺘﻬﺎی اﻣﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﻦ
داﻧﯿﺎل ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﻧﻤﻮد و ﻫﯿﺄﺗﻢ در ﻣﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺸﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ را در دل ﺧﻮد ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻢ«.
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در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻠﺸﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از

آﻧﮑﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد2 .و در رؤﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ ﮐﻪ
در وﻻﯾﺖ ﻋﯿﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮدم و در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ اوﻻی ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ3 .ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻗﻮﭼﯽ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺷﺎخ داﺷﺖ و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ آﺧﺮ ﺑﺮآﻣﺪ4 .و ﻗﻮچ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﺷﺎخ ﻣﯽزد و ﻫﯿﭻ وﺣﺸﯽ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ رﻫﺎﯾﯽ
دﻫﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ رأی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ.
5و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﯽﺑﻮدم اﯾﻨﮏ ﺑﺰ ﻧﺮی از ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ و
زﻣﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺰ ﻧﺮ ﺷﺎﺧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد6 .و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻗﻮچ ﺻﺎﺣﺐ دو
ﺷﺎخ ﮐﻪ آن را ﻧﺰد ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪم آﻣﺪ و ﺑﺸﺪت ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰد او دوﯾﺪ7 .و او را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻧﺰد ﻗﻮچ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ او ﺑﺸﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﻗﻮچ را زد و ﻫﺮ دو ﺷﺎخ او را ﺷﮑﺴﺖ و ﻗﻮچ را
ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ وی ﻧﺒﻮد ﭘﺲ وی را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻗﻮچ را از
دﺳﺘﺶ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ8 .و ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻗﻮی ﮔﺸﺖ آن ﺷﺎخ ﺑﺰرگ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ
و در ﺟﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﻮی ﺑﺎدﻫﺎی ارﺑﻌﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮآﻣﺪ9 .و از ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺎخ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﻣﺸﺮق و ﻓﺨﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪ.
10و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﻮی ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﺸﮑﺮ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد.
11و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﯾﻤﯽ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس او ﻣﻨﻬﺪم
ﮔﺮدﯾﺪ12 .و ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﺿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﯾﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺼﯿﺎن )ﻗﻮم ﺑﻪ وی( داده ﺷﺪ و آن )ﻟﺸﮑﺮ(
راﺳﺘﯽ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او )ﻣﻮاﻓﻖ رأی ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ13 .و ﻣﻘﺪﺳﯽ را
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﻘﺪس دﯾﮕﺮی از آن ﯾﮏ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ رؤﯾﺎ درﺑﺎره
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﯾﻤﯽ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻬﻠﮏ ﮐﻪ ﻗﺪس و ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟ 14و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺷﺎم و ﺻﺒﺢ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15و ﭼﻮن ﻣﻦ داﻧﯿﺎل رؤﯾﺎ را دﯾﺪم و ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻃﻠﺒﯿﺪم ،ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد.
16و آواز آدﻣﯽ را از ﻣﯿﺎن )ﻧﻬﺮ( اوﻻی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺮد را از
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ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎز17 «.ﭘﺲ او ﻧﺰد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم آﻣﺪ و ﭼﻮن آﻣﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه،
ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎدم و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﺑﺮای زﻣﺎن آﺧﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
18و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ در ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮدم
و او ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ19 .و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ در آﺧﺮ
ﻏﻀﺐ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .اﻣﺎ آن ﻗﻮچ
ﺻﺎﺣﺐ دو ﺷﺎخ ﮐﻪ آن را دﯾﺪی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدﯾﺎن و ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ21 .و آن ﺑﺰ ﻧﺮ ﺳﺘﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن ﺷﺎخ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎه اول اﺳﺖ22 .و اﻣﺎ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن و ﭼﻬﺎر در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮآﻣﺪن ،ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﻮم او اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻗﻮت او ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و در
آﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﮔﻨﺎه ﻋﺎﺻﯿﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﺨﺖ روی و در
ﻣﮑﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﺮ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ24 .و ﻗﻮت او ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدش؛ و
ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪه) ،ﻣﻮاﻓﻖ رأی ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﻈﻤﺎ و ﻗﻮم
ﻣﻘﺪﺳﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد25 .و از ﻣﻬﺎرت او ﻣﮑﺮ در دﺳﺘﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و در دل ﺧﻮد
ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻐﺘﻪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺪون
دﺳﺖ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 .ﭘﺲ رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﺎم و ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮ رؤﯾﺎ را
ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
27آﻧﮕﺎه ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﺗﺎ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪم .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪم ،اﻣﺎ درﺑﺎره رؤﯾﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪم و اﺣﺪی ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ.

9

در ﺳﺎل اول دارﯾﻮش ﺑﻦ اﺧﺸﻮرش ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﻣﺎدﯾﺎن و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن

ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد2 ،در ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ او ،ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ،ﻋﺪد ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد از ﮐﺘﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل در ﺧﺮاﺑﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3ﭘﺲ روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮﻋﺎت و روزه و ﭘﻼس و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ 4و ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮدم و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ
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ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری! 5ﻣﺎ ﮔﻨﺎه و ﻋﺼﯿﺎن و ﺷﺮارت ورزﯾﺪه و ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮده و از اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم ﺗﻮ
ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﯾﻢ6 .و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﭘﺪران ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ7 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ از آن ﻣﺎ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ و
ﭼﻪ دور در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪای8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮاﯾﯽ از آن ﻣﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﭘﺪران ﻣﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪهاﯾﻢ9 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ را رﺣﻤﺘﻬﺎ و ﻣﻐﻔﺮﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪو ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ10 .و ﮐﻼم
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻧﺒﯿﺎ ﭘﯿـﺶ ﻣﺎ ﮔـﺬارد ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗـﻮ ﺗﺠـﺎوز ﻧﻤﻮده و روﮔﺮدان ﺷﺪه ،ﺑﻪ آواز ﺗﻮ ﮔﻮش
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ و ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾـﻢ12 .و او ﮐﻼم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺿﺪ داوران ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺎ داوری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑـﺮ ﻣـﺎ وارد آورده اﺳﺖ ،زﯾـﺮا ﮐﻪ
زﯾـﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺳﻤﺎن ﺣﺎدﺛﻪای واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ،ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ ﺑـﺮ اورﺷﻠﯿﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ13 .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ
ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻬﺬا ﻧـﺰد ﯾﻬـﻮه ﺧـﺪای ﺧـﻮد
ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻼ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮده ،آن را ﺑﺮ ﻣﺎ وارد آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺎدل
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣـﺎ ﺑﻪ آواز او ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ.
»15ﭘﺲ اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورده ،اﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهای ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و ﺷﺮارت ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
16ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد
اورﺷﻠﯿﻢ و از ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ و ﻣﻌﺼﯿﺘﻬﺎی ﭘﺪران ﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ و
ﻗﻮم ﺗﻮ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎوران ﻣﺎ رﺳﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ17 .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﺧﺪای ﻣﺎ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ و روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪیات ﻣﺘﺠﻠﯽ
ﻓﺮﻣﺎ18 .ای ﺧﺪاﯾﻢ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺸﻨﻮ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﻣﺎ و
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﺣﻤﺘﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ19 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﻨﻮ! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﻣـﺮز! ای

ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

1299

ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳﺘﻤـﺎع ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آور! ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ زﯾـﺮا ﮐﻪ ﺷﻬـﺮ
ﺗﻮ و ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻣﺴﻤﯽ' ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
20و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﺮدم و ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽداﺷﺘﻢ21 ،ﭼﻮن ﻫﻨﻮز در دﻋﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﯽﺑﻮدم ،آن ﻣﺮد ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ او را در
رؤﯾﺎی اول دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ وﻗﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎم ﻧﺰد ﻣﻦ رﺳﯿﺪ22 ،و ﻣﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل اﻵن ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﻓﻬﻢ ﺑﺨﺸﻢ23 .در
اﺑﺘﺪای ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺗﻮ اﻣﺮ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب
ﻫﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﮐﻼم ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻦ و رؤﯾﺎ را ﻓﻬﻢ ﻧﻤﺎ24 .ﻫﻔﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺗﻮ و ﺑﺮای ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺪﺳﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ و ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮده ﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ آورده ﺷﻮد و رؤﯾﺎ و ﻧﺒﻮت ﻣﺨﺘﻮم ﮔﺮدد و ﻗﺪساﻻﻗﺪاس
ﻣﺴﺢ ﺷﻮد25 .ﭘﺲ ﺑﺪان و ﺑﻔﻬﻢ ﮐﻪ از ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدن و ﺑﻨﺎﮐﺮدن اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ
)ﻇﻬﻮر( ﻣﺴﯿﺢ رﺋﯿﺲ ،ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﺼﺖ و دو ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و )اورﺷﻠﯿﻢ( ﺑﺎ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺣﺼﺎر
در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻨﮕﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺼﺖ و دو ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ و از آن او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮم آن رﺋﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﻬﺮ و ﻗﺪس را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و آﺧﺮ او در آن ﺳﯿﻼب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ27 .و او ﺑﺎ اﺷﺨﺎص
ﺑﺴﯿﺎر در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻬﺪ را اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺼﻒ آن ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﺪﯾﻪ را ﻣﻮﻗﻮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه رﺟﺎﺳﺎت ﺧﺮابﮐﻨﻨﺪهای ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ واﻟﯽاﻟﻨﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺧﺮابﮐﻨﻨﺪه رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

10

در ﺳﺎل ﺳﻮم ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،اﻣﺮی ﺑﺮ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻮد

ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و آن اﻣﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﻘﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ اﻣﺮ را ﻓﻬﻤﯿﺪ و رؤﯾﺎ را داﻧﺴﺖ2 .در آن
اﯾﺎم ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ3 .ﺧﻮراک ﻟﺬﯾﺬ ﻧﺨﻮردم و ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﺮاب ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ
داﺧﻞ ﻧﺸﺪ و ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی آن ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮدم4 .و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه اول
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ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﺟﻠﻪ ﺑﻮدم5 .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮدی ﻣﻠﺒﺲ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی از ﻃﻼی اوﻓﺎز ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ6 ،و ﺟﺴﺪ او ﻣﺜﻞ زﺑﺮﺟﺪ و روی وی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮق و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ و ﺑﺎزوﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ و آواز ﮐﻼم او
ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد.
7و ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﺗﻨﻬﺎ آن رؤﯾﺎ را دﯾﺪم و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ رؤﯾﺎ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ
ﻟﺮزش ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم و آن
رؤﯾﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﻗﻮت در ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺧﺮﻣﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ
و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ9 .اﻣﺎ آواز ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺷﻨﯿﺪم؛ و ﭼﻮن آواز ﮐﻼم او را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﻪ روی
ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺑﯿﻬﻮش ﮔﺮدﯾﺪم10 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دﺳﺘﯽ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ﺑﺮ دو زاﻧﻮ و ﮐﻒ
دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ11 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب! ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻓﻬﻢ ﮐﻦ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام «.و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻼم
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻟﺮزان ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدم.
12و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ﻣﺘﺮس زﯾﺮا از روز اول ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ و
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ آﻣﺪهام.
13اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺎرس ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎی
اوﻟﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﺪم14 .و ﻣﻦ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺗﻮ را از
آﻧﭽﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻃﻼع دﻫﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﺎم ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ«.
15و ﭼﻮن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﮔﻨﮓ ﺷﺪم16 .ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻨﯽآدم ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪم و ﺑﻪ آن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ از اﯾﻦ رؤﯾﺎ درد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺮا در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻗﻮت ﻧﺪاﺷﺘﻢ17 .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪه آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از آن
وﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﻮت در ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ در ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟« 18ﭘﺲ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻘﻮﯾﺖ داد19 ،و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺘﺮس! ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد و
دﻟﯿﺮ و ﻗﻮی ﺑﺎش!« ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﺑﮕﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﻮت
دادی20 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﻣﺪن ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﻵن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ
رﺋﯿﺲ ﻓﺎرس ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﻢ ،اﯾﻨﮏ رﺋﯿﺲ ﯾﻮﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ21 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ را از
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آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺣﻖ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺪد ﮐﻨﺪ.

11

»و در ﺳﺎل اول دارﯾﻮش ﻣﺎدی ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ﺗﺎ او را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزم و

ﻗﻮت دﻫﻢ.
»2و اﻵن ﺗﻮ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﻓﺎرس ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ از ﻫﻤﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻮی ﮔﺮدد،
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ3 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺟﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد4 .و ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺳﻠﻄﻨﺖ او
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﻮی ﺑﺎدﻫﺎی ارﺑﻌﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ذرﯾﺖ او و ﻧﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽداﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮ از اﯾﺸﺎن
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﺧﻮد ﻗﻮی ﺷﺪه ،ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎ اﯾﺸﺎن
ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل آﻣﺪه ،ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮت ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و او و ﺑﺎزوﯾﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و آن دﺧﺘﺮ و
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﭘﺪرش و آﻧﮑﻪ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد در آن زﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
»7و ﮐﺴﯽ از رﻣﻮﻧﻪﻫﺎی رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺟﺎی او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن )ﺟﻨﮓ( ﻧﻤﻮده ،ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ8 .و ﺧﺪاﯾﺎن و ﺑﺘﻬﺎی
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺮوف ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی اﯾﺸﺎن از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و
ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ9 .و ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺎز
ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد10 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ او ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد11 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ
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وی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و وی ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آن ﮔﺮوه ﺑﻪ
دﺳﺖ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ12 .و ﭼﻮن آن ﮔﺮوه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،دﻟﺶ ﻣﻐﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺮورﻫﺎ
را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻗﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ13 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﻟﺸﮑﺮی
ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از اول ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ و دوﻟﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ14 .و در آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن
ﻗﻮم ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ﺗﺎ رؤﯾﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
»15ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻧﻪ اﻓﻮاج ﺟﻨﻮب و ﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن او ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ وی را ﻫﯿﭻ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮐﺴﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ در ﻓﺨﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آن ﺑﻪ دﺳﺖ
وی ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ
وی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و او دﺧﺘﺮ زﻧﺎن را ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ آن را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ او ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و از آن او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .ﭘﺲ ﺑﺴﻮی ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮداری ﺳﺮزﻧﺶ او را ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺮزﻧﺶ او را از او
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ19 .ﭘﺲ ﺑﺴﻮی ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻟﻐﺰش ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و
اﻓﺘﺎده ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»20ﭘﺲ در ﺟﺎی او ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﻟﯿﮑﻦ در اﻧﺪک اﯾﺎﻣﯽ او ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ21 .و در ﺟﺎی او ﺣﻘﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ وی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد و او ﻧﺎﮔﻬﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺎ
ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ22 .و ﺳﯿﻞ اﻓﻮاج و رﺋﯿﺲ ﻋﻬﺪ ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر او رﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
23و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وی ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻗﻠﯿﻞ
اﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ24 .و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼد وارد ﺷﺪه ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺪراﻧﺶ
و ﻧﻪ ﭘﺪران ﭘﺪراﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻏﺎرت و ﻏﻨﯿﻤﺖ و اﻣﻮال را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺬل
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .و
ﻗﻮت و دل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺎ
ﻓﻮﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﻗﻮی ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ
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او ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد26 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراک او را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ او را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻟﺸﮑﺮ او
ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد27 .و دل اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺪی ﻣﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه دروغ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮای وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد28 .ﭘﺲ ﺑﺎ اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ودﻟﺶ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻬﺪ ﻣﻘﺪس
ﺟﺎزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ29 .و در وﻗﺖ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮب وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ آﺧﺮش ﻣﺜﻞ اوﻟﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ از ﮐﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻟﻬﺬا ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه ،رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻬﺪ ﻣﻘﺪس
ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه) ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻘﺪس را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد31 .و اﻓﻮاج از ﺟﺎﻧﺐ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﻘﺪس ﺣﺼﯿﻦ را ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﯾﻤﯽ را ﻣﻮﻗﻮف ﮐﺮده ،رﺟﺎﺳﺖ وﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ32 .و آﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻬﺪ ﺷﺮارت ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﮑﺮﻫﺎ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻗﻮی ﺷﺪه) ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ( ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد33 .و ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد،
ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و آﺗﺶ و اﺳﯿﺮی و ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد34 .و ﭼﻮن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﺼﺮت ﮐﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ35 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
اﻣﺘﺤﺎن اﯾﺸﺎن ﻟﻐﺰش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺖ آﺧﺮ ﻃﺎﻫﺮ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻨﻮز
ﻧﯿﺴﺖ.
»36و آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮاﻓﻖ اراده ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن اﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺑﺰرگ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻏﻀﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ37 .و ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ زﻧﺎن
اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺪا اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﻤﺮد38 .و در ﺟﺎی او ﺧﺪای ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺶ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻧﻔﺎﯾﺲ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد39 .و ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺣﺼﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﺪای
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪو اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺟﻼل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود و اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ داد و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای اﺟﺮت )اﯾﺸﺎن( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
»40و در زﻣﺎن آﺧﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺎ وی ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و
ﺳﻮاران و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ،از آﻧﻬﺎ
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ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد41 .و ﺑﻪ ﻓﺨﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ادوم
و ﻣﻮآب و رؤﺳﺎی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن از دﺳﺖ او ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ42 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دراز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ43 .و ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﺼﺮ
اﺳﺘﯿﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻟﺒﯿﺎن و ﺣﺒﺸﯿﺎن در ﻣﻮﮐﺐ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد44 .ﻟﯿﮑﻦ اﺧﺒﺎر از ﻣﺸﺮق و ﺷﻤﺎل او
را ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺒﺎه ﮐﺮده ،ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ45 .و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻮه ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻘﺪس در ﻣﯿﺎن دو درﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ اﺟﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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»و در آن زﻣﺎن ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ،اﻣﯿﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ،

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺎن زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻧﺒﻮده ،و در آﻧﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .و
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوداﻧﯽ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺣﻘﺎرت ﺟﺎوداﻧﯽ3 .و ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻓﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ
درﺧﺸﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ راه ﻋﺪاﻟﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد4 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای داﻧﯿﺎل ﮐﻼم را ﻣﺨﻔﯽ دار و ﮐﺘﺎب را ﺗﺎ زﻣﺎن آﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﮐﻦ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺴﺮﻋﺖ
ﺗﺮدد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﻠﻢ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
5ﭘﺲ ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف ﻧﻬﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻄﺮف
ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آﺑﻬﺎی ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 7و آن ﻣﺮد ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آﺑﻬﺎی
ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﯽ
اﺑﺪی ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ و دو زﻣﺎن و ﻧﺼﻒ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮت ﻗﻮم
ﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
8و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم اﻣﺎ درک ﻧﮑﺮدم .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ آﺧﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 9او
ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ای داﻧﯿﺎل ﺑﺮو زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻼم ﺗﺎ زﻣﺎن آﺧﺮ ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺨﺘﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ10 .ﺑﺴﯿﺎری
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ﻃﺎﻫﺮ و ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺼﻔﯽ' ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺮﯾﺮان ﺷﺮارت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ورزﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﺮﯾﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ11 .و از ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﯾﻤﯽ و ﻧﺼﺐ
ﻧﻤﻮدن رﺟﺎﺳﺖ وﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮد روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﺪ و
ﺑﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ روز ﺑﺮﺳﺪ13 .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و
در آﺧﺮ اﯾﻦ اﯾﺎم در ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد«.
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