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  تتمة سفر دانيال

  

 اإلصحاح الثالث

وان نبوخذنصر الملك صنع تمثاال من ذهب طوله ستون ذراعا وعرضه ست اذرع ونصبه في  .1
  بقعة دورا في والية بابل 

ثم ارسل نبوخذنصر الملك ليجمع المرازبة والشحن والوالة والقضاة والخزنة والفقهاء  .2
  ثال الذي نصبه نبوخذنصر الملك والمفتين وكل حكام الواليات لياتوا لتدشين التم

حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والوالة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام  .3
الواليات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذنصر الملك ووقفوا امام التمثال الذي نصبه 

  نبوخذنصر 

  و نادى مناد بشدة قد امرتم ايها الشعوب واالمم وااللسنة  .4

ما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطير والمزمار وكل انواع العزف ان عند .5
  تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك 

  و من ال يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط اتون نار متقدة  .6

لسنطير وكل انواع الجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب وا .7
  العزف خر كل الشعوب واالمم وااللسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك 

  الجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود  .8

  اجابوا وقالوا للملك نبوخذنصر ايها الملك عش الى االبد  .9

القرن والناي والعود والرباب  انت ايها الملك قد اصدرت امرا بان كل انسان يسمع صوت .10
  والسنطير والمزمار وكل انواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب 

  و من ال يخر ويسجد فانه يلقى في وسط اتون نار متقدة  .11

يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على اعمال والية بابل شدرخ ومشيخ وعبد نغو هؤالء الرجال  .12
  ك ال يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت ال يسجدون لم يجعلوا لك ايها الملك اعتبارا الهت

حينئذ امر نبوخذنصر بغضب وغيظ باحضار شدرخ وميشخ وعبد نغو فاتوا بهؤالء الرجال قدام  .13
  الملك 

فاجاب نبوخذنصر وقال لهم تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد نغو ال تعبدون الهتي وال تسجدون  .14
  لتمثال الذهب الذي نصبت 

عدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطير فان كنتم االن مست .15
والمزمار وكل انواع العزف الى ان تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته وان لم تسجدوا ففي 

  تلك الساعة تلقون في وسط اتون النار المتقدة ومن هو االله الذي ينقذكم من يدي 

  يا نبوخذنصر ال يلزمنا ان نجيبك عن هذا االمر  فاجاب شدرخ وميشخ وعبد نغو وقالوا للملك .16

هوذا يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقدة وان ينقذنا من يدك ايها  .17
  الملك 

  و اال فليكن معلوما لك ايها الملك اننا ال نعبد الهتك وال نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته  .18
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غير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبد نغو فاجاب وامر بان حينئذ امتال نبوخذنصر غيظا وت .19
  يحموا االتون سبعة اضعاف اكثر مما كان معتادا ان يحمى 

و امر جبابرة القوة في جيشه بان يوثقوا شدرخ وميشخ وعبد نغو ويلقوهم في اتون النار  .20
  المتقدة 

لقوا في وسط اتون النار ثم اوثق هؤالء الرجال في سراويلهم واقمصتهم وارديتهم ولباسهم وا .21
  المتقدة 

و من حيث ان كلمة الملك شديدة واالتون قد حمي جدا قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا  .22
  شدرخ وميشخ وعبد نغو 

  و هؤالء الثالثة الرجال شدرخ وميشخ وعبد نغو سقطوا موثقين في وسط اتون النار المتقدة  .23

   ومباركين الرب فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحين هللا .24

  و وقف عزريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال  .25

  مبارك انت ايها الرب اله ابائنا وحميد واسمك ممجد الى الدهور  .26

  النك عادل في جميع ما صنعت واعمالك كلها صدق وطرقك استقامة وجميع احكامك حق  .27

ائنا المقدسة اورشليم النك و قد اجريت احكام حق في جميع ما جلبت علينا وعلى مدينة اب .28
  بالحق والحكم جلبت جميع ذلك الجل خطايانا 

  اذ قد خطئنا واثمنا مرتدين عنك واجرمنا في كل شيء  .29

  و لم نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما اوصيتنا لكي يكون لنا خير  .30

  فجميع ما جلبت علينا وجميع ما صنعت بنا انما صنعته بحكم حق  .31

  يدي اعداء اثمة وكفرة ذوي بغضاء وملك ظالم شر من كل من على االرض فاسلمتنا الى ا .32

  و االن ليس لنا ان نفتح افواهنا فقد صرنا خزيا وعارا لعبيدك والقانتين لك  .33

  فال تخذلنا الى االنقضاء الجل اسمك وال تنقض عهدك  .34

  و ال تصرف رحمتك عنا الجل ابراهيم خليلك واسحق عبدك واسرائيل قديسك  .35

  قلت لهم انك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر  الذين .36

  لقد جعلنا ايها الرب اقل عددا من كل امة ونحن اليوم اذالء في كل االرض الجل خطايانا  .37

و ليس لنا في هذا الزمان رئيس وال نبي وال قائد وال محرقة وال ذبيحة وال تقدمة وال بخور وال  .38
  ر امامك موضع لتقريب البواكي

  و لنيل رحمتك ولكن النسحاق نفوسنا وتواضع ارواحنا اقبلنا  .39

و كمحرقات الكباش والثيران وربوات الحمالن السمان هكذا فلتكن ذبيحتنا امامك اليوم حتى  .40
  ترضيك فانه ال خزي للمتوكلين عليك 

  انا نتبعك االن بكل قلوبنا ونتقيك ونبتغي وجهك  .41

  تك وكثرة رحمتك فال تخزنا بل عاملنا بحسب راف .42

  و انقذنا على حسب عجائبك واعط المجد السمك ايها الرب  .43

  و ليخجل جميع الذين اروا عبيدك المساوئ وليخزوا ساقطين عن كل اقتدارهم ولتحطم قوتهم  .44

  و ليعلموا انك انت الرب االله وحدك المجيد في كل المسكونة  .45

  لنفط والزفت والمشاقة والزرجون و لم يزل خدام الملك الذين القوهم يوقدون االتون با .46

  فارتفع اللهيب فوق االتون تسعا واربعين ذراعا  .47

  و انتشر واحرق الذين صادفهم حول االتون من الكلدانيين  .48
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  اما اصحاب عزريا فنزل مالك الرب الى داخل االتون وطرد لهيب النار عن االتون  .49

  تة ولم تسؤهم ولم تزعجهم و جعل وسط االتون ريحا ذات ندى تهب فلم تمسهم النار الب .50

  حينئذ سبح الثالثة بفم واحد ومجدوا وباركوا هللا في االتون قائلين  .51

مبارك انت ايها الرب اله ابائنا وحميد ورفيع الى الدهور ومبارك اسم مجدك القدوس ورفيع  .52
  الى الدهور 

  مبارك انت في هيكل مجدك القدوس ومسبح وممجد الى الدهور  .53

  ملكك ومسبح ورفيع الى الدهور مبارك انت في عرش  .54

  مبارك انت ايها الناظر االعماق الجالس على الكروبين ومسبح ورفيع الى الدهور  .55

  مبارك انت في جلد السماء ومسبح وممجد الى الدهور  .56

  باركي الرب يا جميع اعمال الرب سبحي وارفعيه الى الدهور  .57

  ر باركوا الرب يا مالئكة الرب سبحوا وارفعوه الى الدهو .58

  باركي الرب ايتها السماوات سبحي وارفعيه الى الدهور  .59

  باركي الرب يا جميع المياه التي فوق السماء سبحي وارفعيه الى الدهور  .60

  باركي الرب يا جميع جنود الرب سبحي وارفعيه الى الدهور  .61

  باركا الرب ايها الشمس والقمر سبحا وارفعاه الى الدهور  .62

  بحي وارفعيه الى الدهور باركي الرب يا نجوم السماء س .63

  باركي الرب يا جميع االمطار واالنداء سبحي وارفعيه الى الدهور  .64

  باركي الرب يا جميع الرياح سبحي وارفعيه الى الدهور  .65

  باركا الرب ايها النار والحر سبحا وارفعاه الى الدهور  .66

  باركا الرب ايها البرد والحر سبحا وارفعاه الى الدهور  .67

  ا الندى والجليد سبحا وارفعاه الى الدهور باركا الرب ايه .68

  باركا الرب ايها الجمد والبرد سبحا وارفعاه الى الدهور  .69

  باركا الرب ايها الصقيع والثلج سبحا وارفعاه الى الدهور  .70

  باركا الرب ايها الليل والنهار سبحا وارفعاه الى الدهور  .71

  ور باركا الرب ايها النور والظلمة سبحا وارفعاه الى الده .72

  باركي الرب ايتها البروق والسحب سبحي وارفعيه الى الدهور  .73

  لتبارك االرض الرب لتسبح وترفعه الى الدهور  .74

  باركي الرب ايتها الجبال والتالل سبحي وارفعيه الى الدهور  .75

  باركي الرب يا جميع انبتة االرض سبحي وارفعيه الى الدهور  .76

  لى الدهور باركي الرب ايتها الينابيع سبحي وارفعيه ا .77

  باركي الرب ايتها البحار واالنهار سبحي وارفعيه الى الدهور  .78

  باركي الرب ايتها الحيتان وجميع ما يتحرك في المياه سبحي وارفعيه الى الدهور  .79

  باركي الرب يا جميع طيور السماء سبحي وارفعيه الى الدهور  .80

  ور باركي الرب يا جميع الوحوش والبهائم سبحي وارفعيه الى الده .81

  باركوا الرب يا بني البشر سبحوا وارفعوه الى الدهور  .82

  باركوا الرب يا اسرائيل سبحوا وارفعوه الى الدهور  .83

  باركوا الرب يا كهنة الرب سبحوا وارفعوه الى الدهور  .84
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  باركوا الرب يا عبيد الرب سبحوا وارفعوه الى الدهور  .85

  الى الدهور باركوا الرب يا ارواح ونفوس الصديقين سبحوا وارفعوه  .86

  باركوا الرب ايها القديسون والمتواضعو القلوب سبحوا وارفعوه الى الدهور  .87

باركوا الرب يا حننيا وعزريا وميشائيل سبحوا وارفعوه الى الدهور النه انقذنا من الجحيم  .88
  وخلصنا من يد الموت ونجانا من وسط اتون اللهيب المضطرم ومن وسط النار 

  الن الى االبد رحمته  اعترفوا للرب النه صالح .89

  باركوا يا جميع القانتين الرب اله االلهة سبحوا واعترفوا الن الى االبد رحمته  .90

حينئذ تحير نبوخذنصر الملك وقام مسرعا فاجاب وقال لمشيريه الم نلقي ثالثة رجال موثقين  .91
  في وسط النار فاجابوا وقالوا للملك صحيح ايها الملك 

بعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر ومنظر اجاب وقال ها انا ناظر ار .92
  الرابع شبيه بابن االلهة 

ثم اقترب نبوخذنصر الى باب اتون النار المتقدة واجاب فقال يا شدرخ وميشخ وعبد نغو يا  .93
  عبيد هللا العلي اخرجوا وتعالوا فخرج شدرخ وميشخ وعبد نغو من وسط النار 

والوالة ومشيرو الملك وراوا هؤالء الرجال الذين لم تكن للنار قوة فاجتمعت المرازبة والشحن  .94
  على اجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تات عليهم 

فاجاب نبوخذنصر وقال تبارك اله شدرخ وميشخ وعبد نغو الذي ارسل مالكه وانقذ عبيده  .95
  ملك واسلموا اجسادهم لكيال يعبدوا او يسجدوا الله غير الههم الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة ال

فمني قد صدر امر بان كل شعب وامة ولسان يتكلمون بالسوء على اله شدرخ وميشخ وعبد  .96
  نغو فانهم يصيرون اربا اربا وتجعل بيوتهم مزبلة اذ ليس اله اخر يستطيع ان ينجي هكذا 

  والية بابل  حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبد نغو في .97

  من نبوخذنصر الملك الى كل الشعوب واالمم وااللسنة الساكنين في االرض كلها ليكثر سالمكم  .98

  االيات والعجائب التي صنعها معي هللا العلي حسن عندي ان اخبر بها  .99

  اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور  .100
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  اإلصحاح الثالث عشر

  و كان في بابل رجل اسمه يوياقيم  .1

  و كان متزوجا امراة اسمها سوسنة ابنة حلقيا جميلة جدا ومتقية للرب  .2

  و كان ابواها صديقين فادبا ابنتهما على حسب شريعة موسى  .3

و كان يواقيم غنيا جدا وكانت له حديقة تلي داره وكان اليهود يجتمعون اليه النه كان اوجههم  .4
  جميعا 

و كان قد اقيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنة وهما من الذين قال الرب فيهم ان االثم  .5
  قد صدر من بابل من شيوخ قضاة يحسبون مدبري الشعب 

  و كانا يترددان الى دار يوياقيم فياتيهما كل ذي دعوى  .6

  و كانت سوسنة متى انصرف الشعب عند الظهر تدخل وتتمشى في حديقة رجلها  .7

  ن الشيخان يريانها كل يوم تدخل وتتمشى فكلفا بهواها فكا .8

  و اسلما عقولهما الى الفساد وصرفا اعينهما لئال ينظرا الى السماء فيذكرا االحكام العادلة  .9

  و كانا كالهما مشغوفين بها ولم يكاشف احدهما االخر بوجده  .10

  حياء من كشف هواهما ورغبة في مضاجعتها  .11

  لترقب لكي ينظراها و كانا كل يوم يجدان في ا .12

  و ان احدهما قال لالخر لنتصرف الى بيوتنا فانها ساعة الغذاء فخرجا وتفارقا  .13

ثم انقلبا ورجعا الى الموضع فسال بعضهما بعضا عن سبب رجوعه فاعترفا بهواهما وحينئذ  .14
  اتفقا معا على وقت يمكنهما فيهان يخلوا بها 

وم الموافق انها دخلت مثل امس فما قبل ومعها و كان في بعض االيام بينما هما مترقبان الي .15
  جاريتان فقط وارادت ان تغتسل في الحديقة النه كان حر 

  و لم يكن هناك احد اال الشيخان وهما مختبئان يترقبانها  .16

  فقالت للجاريتين ائتياني بدهن وغسول واغلقا ابواب الحديقة الغتسل  .17

جتا من ابواب السر لتاتيا بما امرتا به ولم تعلما ففعلتا كما امرتهما اغلقتا ابواب الحديقة وخر .18
  ان الشيخين مختبئان هناك 

  فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان وهجما عليها وقاال  .19

  ها ان ابواب الحديقة مغلقة وال يرانا احد ونحن كلفان بهواك فوافقينا وكوني معنا  .20

  عنك و اال فنشهد عليك انه كان معك شاب ولذلك صرفت الجاريتين  .21

فتنهدت سوسنة وقالت لقد ضاق بي االمر من كل جهة فاني ان فعلت هذا فهو لي موت وان لم  .22
  افعل فال انجو من ايديكما 

  و لكن خير لي ان ال افعل ثم اقع في ايديكما من ان اخطا امام الرب  .23

  و صرخت سوسنة بصوت عظيم فصرخ الشيخان عليها  .24

  و اسرع احدهما وفتح ابواب الحديقة  .25

  ا سمع اهل البيت الصراخ في الحديقة وثبوا اليها من باب السر ليروا ما وقع لها فلم .26

  و لما تكلم الشيخان بكالمهما خجل العبيد جدا النه لم يقل قط هذا القول على سوسنة  .27
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و في الغد لما اجتمع الشعب الى رجلها يوياقيم اتى الشيخان مضمرين نية اثيمة على سوسنة  .28
  ليهلكاها 
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