
دانيال ولغز الحلم      

الكتاب المقدس لألطفال     
یقدم

وبمعونة اهللا استطاع    حلم الملك نبوخذ نصر حلما أزعجه جدا        
دانيال أن یخبر الملك بتفسير الحلم        

آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوریست و الزاریوس   

هيئها لين دورآسين
    

انتاج هيئة جينيسيس للبحث     



  

   


هيئة جينيسيس للنشر        
2 ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبيع           اتفاقية االستخدام     1



 َساَقاُه ِمْن َحِدیٍد    َْقَدَماُه َبْعُضُهَما ِمْن َحِدیٍد َواْلَبْعُض ِمن
 َخَزفٍ  

 ٍَصْدُرُه َوِذَراَعاُه ِمْن ِفضَّة

أول ما فعله دانيال هو أنه    
َأْنتَ     وصف الحلم للملك    

َأیَُّها اْلَمِلُك ُآْنَت َتْنُظُر َوِإَذا   
هَذا التِّْمَثالُ      ِبِتْمَثال َعِظيٍم

  اْلَعِظيُم اْلَبِهيُّ ِجدًّا 

وبعد أن وصف التمثال للملك، أخبره ببقية الحلم         

   ٍَبْطُنُه َوَفْخَذاُه ِمْن ُنَحاس

َرْأُس هَذا التِّْمَثالِ         واستمر دانيال في الوصف قائال   
  ِمْن َذَهٍب، 
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واستطرد دانيال قائال  
َأْنَت َأیَُّها اْلَمِلكُ   للملك  

َمِلُك ُمُلوٍك، َألنَّ ِإلهَ   
السََّماَواِت َأْعَطاَك َمْمَلَكةً   

َواْقِتَداًرا َوُسْلَطاًنا    
   َوَفْخًرا 

َفَأْنَت هَذا   
الرَّْأُس      

ِمْن 
 َذَهٍب

         ِضَُّة َوالذََّهُب   َفاْنَسَحَق ِحيَنِئٍذ اْلَحِدیُد َواْلَخَزُف َوالنَُّحاُس َواْلف
ْتَها الرِّیُح َفَلْم   َمًعا، َوَصاَرْت َآُعَصاَفِة اْلَبْيَدِر ِفي الصَّْيِف، َفَحَملَ   

َأمَّا اْلَحَجُر الَِّذي َضَرَب التِّْمَثالَ           ثم قال ُیوَجْد َلَها َمَكاٌن
 ْرَض ُآلََّها                            َفَصاَر َجَبًال َآِبيًرا َوَمَأل األَ    

ُآْنَت َتْنُظرُ  وأخبر دانيال الملك قائال     
 ِإَلى َأْن ُقِطَع َحَجٌر ِبَغْيِر َیَدْیِن،     

ثم أخبر دانيال الملك بأن هذه    
     المملكة الذهبية ستنتهي،     
           والجزء الفضي من      
           التمثال یشير إلى أن     

المملكة التالية                     
ستكون أضعف،                

                   والنحاس إلى   
              مملكة أخرى، أما   
                الحدید والخزف      
                     فيشيرا إلى   
                   مملكة رابعة  

المملكة 

المملكة 

المملكة 

المملكة 

فكيف  لقد تعجب الملك جدا، فهذا هو ما حلم به بالضبط       
استطاع دانيال أن یعرف ذلك؟ فقط بسبب أن اهللا أخبر دانيال        

ثم بعد ذلك أخبر دانيال الملك بتفسير الحلم            به

   َفَضَرَب التِّْمَثاَل َعَلى
َقَدَمْيِه اللََّتْيِن ِمْن َحِدیدٍ     

َوَخَزٍف َفَسَحَقُهَما   
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النهایة

الممالك  
و و  

جاءت وذهبت،  
ومملكة اهللا 

سوف تأتي بعد 
 المملكة الرابعة    

المسيح   
عندها 

سيسود على آل األرض،    
      وهذا سيتم قریبا 

ُیِقيُم ِإلهُ   والشيء األخير الذي أخبر به دانيال الملك           
السََّماَواِت َمْمَلَكًة َلْن   

  َتْنَقِرَض َأَبًدا 

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

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

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

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

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

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

آمين
   إنجيل یوحنا   اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم

دانيال ولغز الحلم    

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوین      الكتاب المقدس  
سفر دانيال   

  فتح آالمك ینير العقل 
 مزمور 

وعرف الملك أن اهللا    
وحده هو القادر أن یعطي    

دانيال الحكمة لمعرفة    
الملك    الحلم وتفسيره    

نبوخذ نصر آافئ دانيال 
بعطایا آثيرة وجعله رجال    

مهما في مملكته
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