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عودة للجدول

مقدمة عوبديا
 .1عوبديا كلمة عبرية معناها عبد يهوه أو المتعبد ليهوه.

 .2بعددد أق تددرشل أوريددليل اددي يددد البددابلييق .تحددالأل امدوميددوق مددي البددابلييق اددي بلحددا أكبددر أ
اايترك أدول اي نهد

باليددع .

المديندةو وتددوا الشدر أمدال الهداربيقو وكدانوا يمتدكونهل ويرتلدونهل أو يبيعدونهل كعبيدد.

ومددي أق الم ددروض أق أدول هددو أ ددو يعرددو بم أنهددل يددمتوا اددي بليددتهل وتدداندوا أعدددافهل وايددتركوا معهددل اددي
تحشيمهل بكل الشر .

 .3ه ه النبوة الرصيرة موجهة ضد أدول ومل صها "كما فعلت يفعل بك ،عملك يرتد على رأسك".
 .4تمتد أدول مق جنو البحر الميل حتى ليج العربةو والجزف الجندوبي مدق أدول يتدمى تيمداقو ويتدتعمل اتدل
تيم دداق كتعبي ددر ع ددق ك ددل أدول .وأي ددهر م دددنهل هم ددا بص ددر وت ددالي (بتد د ار) .واي ددتهرل أدول بمناع ددة حص ددونها
الشبيعيددة .اددثك ر أرضددها جبددال .وعاصددمتهل اددي و قاد ضددي بدديق الجبددال العاليددة .والشريد الوحيددد لهد ا الدواد

شريد ضددي وعرضد مددا بدديق  13-4راع ارددش .وعلددى الجددانبيق جبددال واة ددةو ويرددال أق مأددة مددق أهددل الددب د
ةادريق أق يردوا 11111مهاجلو ول لك تكبَّر ةلبهلو وه ه هى شيتهل امتاتية.

 .5أدول هددو عيتددو .واددي (تددك )6338نتددمي أق عيتددو تددكق اددي جبددل تددعير وصددار بتددل تددعير مراداددا مدول.
وسعير = و يعر ك يأل .وأيضا عيسو تعنى ك ير اليعر .وأدوم = دمو أو مق امرض .والنبي يتت دل
اتل أدول هنا لدمويتهل ضد يع

هللا.

 .8بت َ أدول رم از للييشاق كما أق يعرو هو رمز للكنيتة يع
أ -مق أدول متكبر.

هللا3

 أدول أو عيتو ُول َد اي بيل ببراهيل واتح و البيل ال اي عهد مدي هللا أ ُول َدد دا دل حددود العهددولكند كدداق متددتبيحا وبدداع بكوريت د و وبه د ا أ د اددي ترريددر مددا كدداق بمتيددا از ل د بددالومدة ا تددر بركت د و
وهك ا كاق ببليس ببنا هللو ولكق مجل شاياه تر كل يئ.

ل -ببليس كاق ةتام للناس من البدف (يو )4436وأدول يعني دمدو  .ويدع
الهاربيق مق أمال جيش بابل.

أدول كدانوا يرتلدوق يدع

ث -هناك عداوة ترليدية بيق عيتو ويعردو مند كاندا ادي الدبشق أ مند البدايدة .ويدع
التددماب بمددرور اليددع

أدول بمتندي عدق

وتددش أرضددهل (عددد )21-14321بددل وحدداولوا أق يحدداربوهلو وه د ا تددب

ضيرال ك يرة .وحر أدول المتتمرة ضد يع

هللا

هللا وعداوت الترليديةو جعلل أدول رم از إلبليس.

لهددل

ج -ظق امدومديق كداق شدث و اهدل تصدوروا أق م يدئ تدوأل يصديبهل مق حصدانتهل الشبيعيدة وجبدالهل
توأل تحميهل و هك ا ببليس ظق أن ادي حمايدة وأق م يدئ مدق الدينوندة تدوأل يصديب  .مق عروبدة
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ص اإلنتاق مق المول و وكاق الييشاق متصو ار أق

ببليس كانل مرتبشة ب

المول هو يئ متتحيل .

ب -بتتعبد ببليس اإلنتاقو وامدوميوق باعوا يع
خ -يماتة امدوميوق اي يع

ص اإلنتداق مدق

هللا كعبيد.

هللا = يماتة ببليس اي تروشنا.

د -كما نتمي عق دينونة أدول هنا و تيداق ببليس اي يول الر .

 -ييير أدول أيضا لكل أعداف الكنيتة ال يق ظلموها كالروماق وكاق ببليس يحركهل.

 .7النبددوة تيددير ل د ص اليددع

(رم د از ل د ص الكنيتددة) .وتكددوق صددهيوق مركددز نجدداة روحيددةو ومردتددا للددر

ومي ار ا ل  .ونا ار ضد امعداف .وينتهي الت ر به ه اآلية الراأعدة ويكون الملكك للكر  .ادالمعنى الروحدي للتد ر
هو ار مملكة الييشاقو وتكوق الكنيتة نا ار ضدهو و ار كل أعداف الكنيتة وتثتديس ملكدول هللا .ايتعبدد

الناس للر يتوع ارش (يهوه) .وهنا نجد تشاب بيق اتل النبي وموضوع نبوت .

 .6هناك يب تشاب بيق (بر 14 3 44و  )18مي عو (+ 4-1بر 4 3 44و )11مدي عدو8و(+ 5بر 7 3 44و
 )22مي عو 6و  .4وم عج

اي لكو االروب الردس ال

أوحى إلرمياف وأوحى لعوبديا هو واحد .االكتا

كل د مددوحى ب د مددق هللا وبه د ا اهندداك يدداهديق بددن س الكلمددال والتح د يرال يرتددلهما هللا لييددهدا مدول بددال ار

اآلتيو لعل أدول تتو .

 .4كاق ار أدول على مراحلو وةد تنبث عق درابهل كدل مدق برميداف وصد نيا وحزةيدال وعوبدديا .وضدربتهل بابدل
ولكق رابهل النهاأي كاق على يدد تديشس الرومداني اتمدل اديهل نبدوال امنبيداف .ولردد بتدتشاع يهدو ا المكدابي

ب ضاعهل وجاف بعده يوحنا هركانوس وأرغمهل على التهود و تنهل تنة . 125ل .اصاروا كيع

اليهود .ومق امدومييق جافل عاألة هيرودس.

1ا  .ما اعل امدوميوق اي اليهود أ ناف محنتهل على يد نبو

واحد مدي

نصرو ظل اليهود ي كرون بثتدى وهدل ادي التدبي
َّ

اي بابل .كانوا ي كروق غدرهل اي يدول در نبو د نصدر أوريدليل .ورتلدوا ادي التدبي هد ا المزمدور "أ كدر يدا ر

لبني أدول يول أوريليلو الراأليق هدوا هدوا حتى بلى أتاتها" (مز .)73137وكثق ه ا هو ةدول امدوميدوق لجديش

بابل ليدكوا أوريليل.

نصر بعد أق

تروش أوريليل كاق تنة . 568ل .وم نعرأل متى تنبث عوبديا بنبوت ه ه غير أق ملك بابل نبو
حشَّل أوريليل بزمق ةليل بتتدار على أدول وحشمها هي ام ر  .وهناك احتمال أق تكوق النبوة بعد ار
أوريليل وةبل ار أدولو اهي موجهة مدول لعلهل يتوبوق .وةد تكوق ةبل ار أوريليل اامنبياف يروق

المتتربل كثن حادث أمامهل.
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عودة للجدول

اإلصحاح األول
التفسير

1
ِّ
الر ُّ َع ْن أ َُدومَ :س ِّم ْع َنا َخ َب ار ِّم ْن ِّق َب ِّل َّ ِّ
ول َب ْي َن
ال َّ
الس ِّي ُد َّ
وب ْد َياَ :
اآليات (ُ " -:)9-1ر ْؤَيا ُع َ
ً
الر َوأ ُْرس َل َر ُس ٌ
هك َذا قَ َ
َ
ِّ 2
ِّ
األ ِّ
ت ُم ْحتَقٌَر ِّجدًّا3 .تَ َك ُّب ُر َق ْل ِّب َك قَ ْد
ص ِّغ ًا
ُمِّم .أَ ْن َ
ومواَ ،وْل َنقُ ْم َعلَ ْي َها ل ْل َح ْر ِّ »ِّ « .إني قَ ْد َج َع ْلتُ َك َ
ير َب ْي َن األ َ
ُمم« :قُ ُ
َ
4
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الساك ُن في م َح ِّ
ْع َة َم ْق َعده ،ا ْلقَائ ُل في َق ْل ِّبهَ :م ْن ُي ْحد ُرِّني ِّإلَى األ َْر ِّ
ت
اج ِّئ َّ
َخ َد َع َك أ َُّي َها َّ
ض؟ ِّإ ْن ُك ْن َ
الص ْخ ِّرِّ ،رف َ
َ
5
وم ،فَ ِّم ْن ُه َناك أ ِّ
وعا َب ْي َن ُّ
تَْرتَ ِّفعُ َك َّ
الن ُج ِّ
اك َس ِّ
ون أ َْو
ول َّ
ارقُ َ
الر ُّ ِّ .إ ْن أَتَ َ
الن ْس ِّرَ ،وِّا ْن َك َ
َ ْ
ان ُع ُّش َك َم ْو ُ
ض ً
ُحد ُر َكَ ،يقُ ُ
6
ف فُِّت َ ِّ
اك قَ ِّ
يسو
اص ًة؟ َك ْي َ
وص لَ ْيلَ .ك ْي َ
ف َهلِّ ْك َ
ون أَفَالَ ُي ْبقُ َ
اطفُ َ
اجتَ ُه ْم؟ ِّإ ْن أَتَ َ
ت! أَفَالَ َي ْس ِّرقُ َ
ون َح َ
شع ُ
ص َ
ون ُخ َ
ص ُ
لُ ُ
وفُ ِّحص ْت م َخ ِّاب ُئه؟ 7طَردك ِّإلَى التُّ ْخِّم ُك ُّل مع ِّ ِّ
ض ُعوا َش َرًكا
وك .أ ْ
ُ
يكَ .خ َد َع َك َو َغلَ َ َعلَ ْي َك ُم َسالِّ ُم َ
اهد َ
ََ َ
َه ُل ُخ ْب ِّز َك َو َ
َُ
َ َ َ
9
8
ِّ
ِّ
الر ُّ  ،ا ْلح َكم ِّ
يه .أَالَ أ ُِّب ُ ِّ ِّ
تَ ْحتَ َك .الَ فَهم ِّف ِّ
ِّ
ول َّ
يسو؟ فَ َي ْرتَاعُ
ومَ ،وا ْلفَ ْه َم م ْن َج َب ِّل ع ُ
ُ َ َ
يد في ذل َك ا ْل َي ْومَ ،يقُ ُ
اء م ْن أ َُد َ
َْ
ِّ
ِّ ٍ ِّ
يسو ِّبا ْلقَ ْت ِّل" .
أ َْب َ
ان ،لِّ َك ْى َي ْنقَ ِّر َ
طالُ َك َيا تَ ْي َم ُ
ض ُك ُّل َواحد م ْن َج َب ِّل ع ُ

كبريككاء أدوم -3آيددة ( )1رؤيككا = تعنددى أنهددا بددالروب الردددس .سككمعنا خب ك ارً = لرددد أصدددر ر الجنددود أم د ار وه د ا م
يمكق تغييره .وه ا ال بر وصل اي الرؤيا للنبي .وأرسكل رسكول بكين اممدل = حديق يريدد هللا أق يضدر بلددا م دل
أدول ي ير ضدها اممل ليؤدبهدا .وهكد ا يعمدل داأمدا .اهدو أرتدل رتد بلدى بابدل لتدؤد

رتوم ليرول مق يؤد

أوريدليل .دل هدا هدو يرتدل

أدول .وهللا أيضا يريل رت اي كل زمداق ليبعدد أعدداف الكنيتدة ويدؤدبهل .هد ا الرتدول يردول

لهل قوموا = لتن ي برادة هللا .وأمال برادة هللا ةالوا لنرل عليها للحر  .آية( )2جعلتك صغي ارً = هدل ظندوا أق جبدالهل
العالية تحميهلو وأنهل اي حصوق م يشولها أحد .ولكنهل لل يكونوا أمة حربية م ل بابل أو أيور أو مصرو التي

لهدا جيدوش تهداجل .بدل أق كدل ةدوة أدول ادي دااعاتهدا .ولكدق حتدى هد ه تتتدرش مق هللا تديعاةبهل علدى كبريداأهل.
ومدق يرت ددي اددي عينددي ن تد يتددرش اددي عيددوق اآل دريقو بدل يصددغر جدددا اددي عيندي هللا .اليتددل شيددة ةددادرة علددى
تحشيل اإلنتاق م ل الكبرياف .اإ ا كانل حتى دااعات الشبيعية لق تحمي ايصير محتردر جددا .وأ بنتداق بددوق

حماية هللا وعنايت و مهما كاق كبيد ار يصدير صدغي ار جددا ومحتقك ارً جكداً .وادي ( )3محكاجئ الصكخر = أ الكهدوأل

اي الجبال .اتحصينال أدول الشبيعية اي جبالها جعلها تتكبر ولكق لل يكق ه ا تو

داع ا يئ يحمينا تو

هللا .رفعة مقعده = مق ب دهل كانل على ةمة الجبال .ةال أحدهل عدق منشردة أدول "هدل كداق لودوميديق أجنحدة

ليصلوا بها لمتاكنهل" ول لك دعهل ةلبهل وةالوا من يحدرني إلى األرض = ه ا ن س ةول ببلديس (بش 13314و

 )14ممدا ييددير أق أدول هنددا رمددز لليدديشاق اددي كبرياأد الد

ةددال "أصددير م ددل العلددي"  .واددي ( )4مهمددا برت عدوا

ادداهلل ةددادر أق يحدددرهل .ومهمددا تَ َكَّبد َدر اليدديشاق ادداهلل أعشانددا الوعددد أق ندوت د "تدوت دوا الحيددال والعرددار " والتدديد
المتيح ةال "رأيل الييشاق تاةشا م ل البر مق التماف" ه ا ال ةال عق ن ت "أصعد بلى التماف" وآيدال (5
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و  )8نبددوة ب د ار تددال .االلصددوص ةددد يتركددوق يدديأا اددي المنددزل اهددل يسككرقون حككاجتهم ويتركددوق البدداةي .وهك د ا

القاطفون يرش وق بعضا مق الكرول ويتركوق البرية= الخصاصة .لكق الضربة اآلتية على أدول لق تتدرك لد بريدة

وم صاصة .ارد أتى اممل الد يق أرتدلهل الدر  .وفتشكوا عيسكو وفحصكوا مخابئكه أ لدل يتركدوا يديأا وأمدال هد ا

ال د ار يتعج د

النبددي ةدداأ كيككف هلكككت؟! أ أق اله د ك اآلتددي كدداق ه كددا تامددا .ل د لك ةددال لنددا التدديد المتدديح

"اكنزوا لكل كنو از اي التماف" اكل ما اي امرض مصيره لل ار وال ناف وتيثكل التوس ويترة اللصوص .وادي

( )7طردك إلى التخم ككل معاهكديك= لردد تعاهدد أدول مدي العمدونييق والمدوآبييق جيدرانهل ومدي العدر أيضدا .ولكدق
اي وةل بليدتهل لدل يردأل أحدد بجدانبهل = خكدعك = منهدل ةددموا لدك وعدود بحمايتدك لدو جداف عليدك شدرو ولكدنهل

هربوا وةل اليدة وت لوا عنك .وب لك غل عليك مسالموك= اهل ب دعتهل لك تتببوا اي هزيمتك مندك اعتمددل

علدديهل .بددل وصددلل هزيمتددك لشددردك مددق ب د دك بلددى حدددودك بددل ددارج حدددودك (كتددبايا) = طككردك إلككى تخمككك.
وهدؤمف الد يق عاهددتهل وأكلددل معهدل بد از= أهككل خبكزك ب دديعتهل لددك وضكعوا شككركاً تحتكك .وربمدا مق أدول بتكددل
على معاهدات مي جيران تحد اممل الكبيرة م ل بابل أو اارسو اثتي علي هؤمف ودمروه ب

ل جيران  .وكاق

أل أدول بحكماأد واهماأد ومدنهل
تحد أدول له ه اممل العظيمة = ال فهم فيه = أ كاق غباف واي ( )6لرد ُعدر َ
ألي از التيماني(راجي ت ر أيو ) المدا ا حددث لد لدك؟ لمدا ا تدرش ادي هد ا الغبداف؟ مق هللا تدح مدنهل عشيتد
أ الحكمة اهل م يتتحرونها = أال أبيد ..الحكماء من أدوم والفهكم مكن جبكل عيسكو .وادي ( )4ب ا ت لدى الدر

عق أحد يرتاع وي زع وينقرض = أ يبيد ويت بش اي ميورت كمق يت بش اي ظ ل ويهلك االر نورنا.

ِّ 11
11
يك يعقُو  ،ي ْغ َش َ ِّ
ِّ
ِّ
ت
ض ِّإلَى األ ََبدَ .ي ْوَم َوقَ ْف َ
ي َوتَ ْنقَ ِّر ُ
اآليات (ِّ « " -:)16-11م ْن أ ْ
َج ِّل ظُ ْلم َك ألَخ َ َ ْ َ َ
اك ا ْلخ ْز ُ
ضا َكو ِّ
اجم قُ ْدرتَ ُه ،وَد َخلَ ِّت ا ْل ُغرباء أَبواب ُه ،وأَْلقَوا قُرع ًة علَى أ ِّ
مقَ ِّابلَ ُه َي ْوم َس َب ِّت األ َ ِّ
اح ٍد
ت أَ ْن َ
يمُ ،ك ْن َ
َ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ َ
ت أ َْي ً َ
َ
ُ
َع ُ َ
ُ
ُور َشل َ
َ
12
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت ِّب َبني َي ُهوَذا َي ْوَم َهالَ ك ِّه ْمَ ،والَ تَ ْف َغ َر فَ َم َك َي ْوَم
ِّم ْن ُه ْمَ .وَي ِّج ُ أ ْ
يبتهَ ،والَ تَ ْش َم َ
َن الَ تَ ْنظُ َر ِّإلَى َي ْوِّم أَخ َ
يك َي ْوَم ُمص َ
13
ِّ
ِّ
ِّ
الض ِّ
يب ِّت ِّه َي ْوَم َبلِّ َّي ِّت ِّهَ ،والَ تَ ُم َّد َي ًدا ِّإلَى قُ ْد َرِّت ِّه
يقَ ،والَ تَ ْد ُخ َل َبا َ َش ْع ِّبي َي ْوَم َبلِّ َّيت ِّه ْمَ ،والَ تَ ْنظَُر أَ ْن َ
ت أ َْي ً
ضا ِّإلَى ُمص َ
15
يه ،والَ تُسلِّم بقَاياه يوم ِّ
ِّ ِّ ِّ
ف علَى ا ْلم ْفر ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ 14
الض ِّ
الر ِّ َعلَى
يق .فَِّإ َّن ُه قَ ِّري ٌ َي ْوُم َّ
َي ْوَم َبليَّتهَ ،والَ تَق َ َ
َ َ
ق لتَ ْقطَ َع ُم ْن َفلت َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ َّ 16
ُمِّم
ُمِّمَ .ك َما فَ َع ْل َ
ت ُي ْف َع ُل ِّب َكَ .ع َملُ َك َي ْرتَ ُّد َعلَى َأرْس َك .ألَن ُه َك َما َش ِّرْبتُ ْم َعلَى َج َبل قُ ْدسيَ ،ي ْش َر ُ َجميعُ األ َ
ُكل األ َ
ِّ
ون َكأ ََّن ُه ْم لَ ْم َي ُكوُنوا" .
ون َوَي ُكوُن َ
ون َوَي ْج َر ُع َ
َدائ ًماَ ،ي ْش َرُب َ

ظلم أدوم ألخيه يعقو  3اي اآليال التابرة ظهرل شية أدول امتاتية وهي الكبريافو وه ه ال شية كانل تجاه
هللا .وهندا تظهدر شيتد تجداه ب وتد  .امددق المؤكدد أق مدق ي شددئ ادي حد هللاو هددو ي شدئ أيضدا اددي حد أ يد .
ويظهر هنا اي آية ( )11حردهل الرديل تجاه يعرو و وهنا يتت دل اتل يعرو لي كرهل لو وة بيق أدول ويعرو .
ون حظ أق ه ه ام وة تضاعأل مق شيتهل اغددرهل كداق ضدد ب دوة لهدل .ون حدظ أق شاياندا تجداه النداس هدي
شايدا تجداه هللا أيضدداو ويعاةد

ديداق امرض كلهددا .والعروبدة هندا هددي يغشكاك الخككزي أ يغشيددك.
هللا عليهدا اهددو َّ

وتنقرض إلى األبد .ون حدظ أق الحردد يثكدل صداحب  .وآيدة ( )11يكوم وقفكت مقابلكه = يدول تدبي يهدو ا علدى يدد
نبو

نصر وةأل أدول ضد أ ي يهو ا اي عداف .يوم َس َب ْت األعاجم قدرته = امعاجل هل البدابلييق الد يق أ د وا
5
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اي ه ا اليول ةدرة يهو ا بلى التدبي .وةددرة يهدو ا هدل يدبانهل وجييدهل واتيدانهل .وكداق مدنهل دانيدال وال

دة اتيدة.

ودخلت الغرباء أبوابه أ اةتحل الغرباف المدينة ينجتونها ويلروق ةرعة على غناأمهدا .وكان أدوم كواحد مكنهم =

أ واحد مق الغرباف التالبيق .واي ( )12كاق على أدول أق م ييمل اي أ يد يدول ضدير وال يفغكر فمكه = أ

يتكلل علي بالير اي يول ضير  .اثوم يعرو أ يد و و انيدا مق الددور ةدادل عليد أ علدى أدول وتدي ر ويكدوق

اي ضي هو أيضا .واي ( )13ال تدخل با شعبي = أ م تد ل لتنه

وترتدل .وال تمد يداً إلى قدرتكه = أ

م تث د وا مددق يددباق يهددو ا ةدددرتها عبيدددا .ومحددظ ةول د شككعبي = ادداهلل يتددثلل ملددل يددعب  .واددي آيددة ( )14للحددر
ةوانينها م ل عدل جدواز ةتدل مدق ألردى التد ب ولكدق أدول كداق يلردي الردبض علدى الهداربيقو وهد ا ضدد أ ةدوانيق

يري ة للحدر  .المفكرق = حيدث كداق الهداربوق يصدلوق لم تدر شدر ليبح دوا عدق أحتدق الشدر للهدرو اوجددوا
امدوميوق متربصيق بهل وةتلوا بعضهل وأتروا الباةيق .واي ( )15قريك يكوم الكر = يدول انتردال الدر مدق أدول
وامرجح أن يول تروش بيد نبو

نصر وكاق لك بعد تروش أوريليل بزمق ةليل .ولكق امدوميوق وهل اي نيوة

امنترال مق يهو ا ظنوا أق يول هللا لق يدثتي ةريبدا .ونجدد هندا ةدانوق بلهدي عدادل كمكا فعلكت يفعكل بكك = هد ه م دل
ب تكيلوق يكال لكل" (مل )237واي ( )18الير هنا هو مق كثس غض

"بالكيل ال

أق يير ه ا الكثس = كما شربتم على جبل قدسي = ه ه موجهة ليع

الكثس بتب
أما يع

هللا .ااهلل أعشدى يدعب

هللا .وتيير جميع األمم أيضدا هد ه

شاياهل أيضا (بر 15325و  .)18وهؤمف تييربونها وتكوق لهل كدثس بانداف = ككأنهم لكم يكونكوا.

هللا اتبرى من برية ةد تشهرل.

17
َما جبل ِّ
ت َي ْعقُو َ َم َو ِّ
اريثَ ُه ْم.
َّساَ ،وَي ِّر ُ
ث َب ْي ُ
ون َعلَ ْي ِّه َن َجاةٌَ ،وَي ُك ُ
ص ْه َي ْو َن فَتَ ُك ُ
ون ُمقَد ً
اآليات (َ « " -:)21-17وأ َّ َ َ ُ
18
ف لَ ِّهيبا ،وبي ِّ
ون َباق ِّم ْن َب ْي ِّت
وس َ ً َ َ ْ ُ
ت َي ْعقُو َ َن ًاراَ ،وَب ْي ُ
ون َب ْي ُ
يسو قَ ًّشا ،فَ ُي ْش ِّعلُوَن ُه ْم َوَيأ ُْكلُوَن ُه ْم َوالَ َي ُك ُ
َوَي ُك ُ
تع ُ
ت ُي ُ
19
ِّ
ِّ
ِّ
ون ِّبالَ َد أَف َْرِّاي َم
يسو ،أل َّ
َه ُل َّ
َن َّ
الر َّ تَ َكلَّ َم»َ .وَي ِّر ُ
يسوَ ،وأ ْ
ث أْ
ينَ ،وَي ِّرثُ َ
الس ْه ِّل ا ْل ِّفلِّ ْس ِّطين ِّي َ
َه ُل ا ْل َج ُنو ِّ َج َب َل ع ُ
ع ُ
ِّ
ِّ
امين ِّج ْلعاد21 .وسبي ه َذا ا ْلجي ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
امرِّة ،وي ِّر ُ ِّ ِّ
وِّبالَ َد َّ ِّ
ين ِّإلَى
ين ُه ْم ِّم َن ا ْل َك ْن َعان ِّي َ
ون الَّذ َ
يل َي ِّرثُ َ
َْ
الس َ َ َ
َ
ش م ْن َبني إ ْس َرائ َ
ث ب ْن َي ُ َ َ َ َ ْ ُ
21
ون علَى جب ِّل ِّ
ِّ
صرفَ َة .وسبي أُور َشلِّيم الَِّّذ َ ِّ
صفَ ِّ
ص ْه َي ْو َن لِّ َي ِّدينُوا
ارَد َي ِّرثُ َ
ون ُم ُد َن ا ْل َج ُنو ِّ َ .وَي ْ
ص َ َ ََ
ص َع ُد ُم َخل ُ
ين في َ
َْ
َ َْ ُ ُ َ
ِّ
ون ا ْل ُم ْل ُك ِّل َّلر ِّ " .
يسوَ ،وَي ُك ُ
َج َب َل ع ُ

خالص صهيون :بعد أق تنبث النبي ب ار أدول يتنبث بث بار م رحة عق صهيوقو ااهلل لق يتركها اي لها .اهو
واق كاق ةد أدبها اهو تيرحمهاو اهو ال
وكرامتها .وعلى جبلها تكوق نجاة و

التماو  .وال

ص تيكوق مق

يجرب ويعص  .وآية ( )17صورة لرد صهيوق بلى ةوتها وةدتيتها

ص .وصهيوق هي الكنيتة التماوية = جبل صهيون منها جتد بلهنا

ل ه ا الجتد .وه ا الجتد تكق اي الروب الردس اصار مردتا = ويرث

بيت يعقو مواريثهم = وما ا يرث بيل يعرو ؟ اي العهد الرديل حينما عاد اليهود مق التبي ور وا أرضهل

انية .أما اي العهد الجديد انتمي الوعد "اإق كنا أومد اإننا ور ة أيضا ور ة هللا ووار وق مي المتيح (رو.)1736

حل على الت مي على هيأة ألتنة نارو وباتل بلهنا نحر
وآية ( )16بلهنا نار آكلة .والروب الردس بلهنا َّ

اليياشيق وأعمالهل وكبرياأهل وحتدهل = ويكون بيت يعقو نا ارً وبيت يوسف لهيباً = والتيد أعشانا تلشانا أق
6
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ندوس الحيال والعرار  .ولما ا كر يعرو ويوتأل؟ ةد يعني ه ا عودة يهو ا واتراأيل اي وحدة وةد يعني
بيعرو كل مق آمق بالمتيح ال الوعد بثق يدوس الييشاقو ولكق بيرش أق يح ظ ن ت شاه ار ويجاهد

كيوتأل .وأنظر بلى ضعأل اليياشيق ومق يتبعونهل ويضشهدوق الكنيتة اهل ليتوا تو قش .واي ( 14و
 )21هنا الكنيتة تضل اممل مق كل اليعو وكل املتنة .والوصأل تل بلغة اليهود .وهل حيق عادوا مق التبي
بمتلكوا أرضهل ولكق هنا تيمتلكوق ليس أرضهل ارش بل أرض مق حولهل .ويرث أهل الجنو مملكة عيسو

اهي أةر لهل .وأهل السهل اي غر الب د يحتلوق فلسطين .وسكان يهوذا يرثون أرض أفرايم التي كاق

يمتلكها العيرة أتباش ويرث بنيامين جلعاد .أما اي آية ( )21انجد صورة للوحدة بيق يهو ا واتراأيل وه ه تيير
للكنيتة التي تمتد وترث كل امرض ليس أرض بتراأيل ارش بل كل العالل (بش .)23-16344وهنا نجد الكنيتة

ةد امتدل بلى صرفة التابعة لصيدا .وتمتد جنوباً ....صفارد وه ه موةعها غير معروأل وةد يكوق اي بابل (لكق
اليهود يرولوق أنها ارنتا أو أتبانيا وهل يتوهموق أنهل توأل يمتلكونهما بعد ه ك المتيحييق ايهاو اهل يرولوق

أق امدوميوق هل المتيحييق) وسبي هذا الجيش.

وسبي أورشليم = هل المؤمنيق بالمتيح ال يق كانوا اي تبي الييشاق وتحرروا وور وا امراضي .وكاق أهل
أوريليل المتبييق اي صفارد ه ه .واي ( )21مخلِّصون = هل الرتل ال يق كرزوا ببيارة ال ص لكل العالل.
وبكلمة ك ارزتهل يدينوا عيتوو وعيتو رمز للييشاق "ألتتل تعلموق أننا تنديق م أكة" (1كو )338ونثتي لغاية

النبوة والكتا

المردس كل = ويكون الملك للر  .النصلي ليثتي ملكوتك( .ةارق مي 1كو+ 26-24315

ع  632و .)4

ه ه اآليال تيير لتثتيس كنيتة المتيح جبل صهيون التى تتُ َملك الر يتوع على ةلو المؤمنيق ب  .وه ه
ف
وس َ
ت َي ْعقُو َ َن ًاراَ ،وَب ْي ُ
ون َب ْي ُ
الكنيتة تتكوق مق اليهود واممل و وه ا ما تل اإليارة بلي هنا برول َوَي ُك ُ
ت ُي ُ

يبا ابيل يعرو ييير لليهود ايعرو هو أبو امتباش  .وبيل يوتأل ييير لومل و ايوتأل يم ل مملكة
لَ ِّه ً
بتراأيل اليمالية والتى هبل للتبى اى أيور لو نيتها .اصارل به ا رم از لومل (يوتأل هو أبو أارايل و وأارايل
كاق بتما إلتراأيل اهو أكبر أتباشها)  .وبالمتيح بتتردل الكنيتة ميراث التماف = ويرث بيت يعقو
مواريثهم وةول أق الكنيتة تصير نا ار ولهيبا اه ا بيارة لعمل الروب الردس ال

الكنيتة واى المؤمنيق ويعشيهل ةوة لتحرق بيت عيسو ال
بصليب أضعأل جدا ةوة الييشاق ال

تيرتل المتيح ليتكق اى

يكوق بعمل المتيح قشا = اه ا يعنى أق المتيح

رمزه عيتو  .ولق يرو الييشاق وم مملكت مق الصمود أمال الكنيتة

الممتلأة بالروب = "أبوا الجحيل لق ترو عليها" (مل . )16 3 18ولتثكيد اكرة د ول اممل وأق الكنيتة تترث
ِّ
ِّ
الس ِّ
ام َرِّة
ون ِّبالَ َد أَف َْرِّاي َم َوِّبالَ َد َّ
َه ُل َّ
كل اممل يرول َوَي ِّر ُ
يسوَ ،وأ ْ
ثأْ
ينَ ،وَي ِّرثُ َ
الس ْه ِّل ا ْل ِّفلِّ ْس ِّطين ِّي َ
َه ُل ا ْل َج ُنو ِّ َج َب َل ع ُ
ِّ
ِّ
امين ِّج ْلعاد .وسبي ه َذا ا ْلجي ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
وي ِّر ُ ِّ ِّ
ص ْرفَ َةَ .و َس ْب ُي
ين ُه ْم ِّم َن ا ْل َك ْن َعان ِّي َ
ون الَّذ َ
يل َي ِّرثُ َ
َْ
ََ
ين ِّإلَى َ
ش م ْن َبني إ ْس َرائ َ
ث ب ْن َي ُ َ َ َ َ ْ ُ
أُور َشلِّيم الَِّّذ َ ِّ
ون م ُد َن ا ْل َج ُنو ِّ
صفَ ِّ
ين في َ
ارَد َي ِّرثُ َ ُ
ُ َ
هنا نر الكنيتة ترث التمافو يرث أهل الجنو = جافل كلمة الجنو اى أصلها اللغو بمعنى العشش
أوالج األ أو المول عشيا  .وهك ا كاق اممل ةبل المتيح  .وهؤمف بالمتيح ور وا جبل عيسو  .اإق كاق
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الييشاق رمزه هو عيتو و االييشاق كاق نصيب التماف ةبل تروش = والجبل اى علوه يرمز للتماف و
وبالمتيح صار ما كاق للييشاق مي ار ا و صار نصيبا للكنيتة .

وكانل البيرية اى حالة وضيعة = أهل السهل  lowlandامراضى الواشأة و تترث الفلسطينيين الغلأل
المراوضيق ال يق كانوا اى عداوة مي هللا ويعب و هؤمف تيصيروا مؤمنيق تر هل الكنيتة أ يصيروا مق أومدها

اير وق معها مي ار ها التماو " .ااهلل يراي المتضعيق وينزل امعزاف عق الكراتى" (لو. )52 3 1
ويرث بنيامين جلعاد = الكنيتة جعلها المتيح عق اليميق لترث جلعاد و وجلعاد جبل ق
عال جدا يرمز للتماويال
اع ضر ولحياة أبدية .
يرودنا لمر ق

و ومراعي ضراف رم از للحياة  .ومتيحنا هو الراعى الصالح ال
وسبي ه َذا ا ْلجي ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
يل = الجيش هو الكنيتة المرهبة للييشاق كجيش بثلوية (نش) و ه ه كانل
َْ
ش م ْن َبني إ ْس َرائ َ
َ َْ ُ
ِّ
ِّ
ين = الكنعانييق كانوا
ين ُه ْم ِّم َن ا ْل َك ْن َعان ِّي َ
ون الَّذ َ
اى تبى الييشاق بلى أق حررها المتيح (يوَ . )38 3 6ي ِّرثُ َ

ملعونيق وأتى المتيح ليصير لعنة مجل كنيتت ايحمل هو اللعنة بدم منها "المتيح ااتدانا مق لعنة الناموس ا

ويصير مق كانوا لعنة مق
صار لعنة مجلنا من مكتو ملعوق كل مق عل على يبة" (غلُ . )13 3 3

الوار يق اى الكنيتة  .إلى صرفة = صراة ت كرنا بالمجاعة اى أيال بيليا و وةد ييير ه ا لكل مق كاق ملعونا
بتب ال شية و اكاق اى مجاعة لكلمة هللا  .وهؤمف جاف المتيح لييبعهل.
وسبي أُور َشلِّيم الَِّّذ َ ِّ
صفَ ِّ
ون ُم ُد َن ا ْل َج ُنو ِّ = ةد تيير لليهود ال يق كانوا متبييق اى ص ارد ه ه و
ارَد َي ِّرثُ َ
ين في َ
َ َْ ُ ُ َ
وهؤمف تيعودوا مق التبى ويتتعيدوا مدق الجنو  .ولكق ترجح داأرة المعارأل الكتابية أق صفارد هى تاردس
اى آتيا الصغر  .ولو صح ه ا الك ل و اإق تاردس التى تعنى لغويا البرية يكوق اى ه ا بيارة لرجوع برية
اليهود اى نهاية اميال.
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عودة للجدول

عوبديا
دراسة فى نبوة َ
أدول

هي نبوة ضد يع

أدوم هو عيتو وهو سعير (مق امدوميوق تكنوا اى جبل تعير)
دموي

ذو شعر كثيف

وك اإلتميق عيتو وتعير معناهما و يعر ك يأل
بتت دال اتل أدول للنبوة بيارة لدمويتهل.
خطية أدوم

بتددروش يهددو ا اددي يددد بابددلو ايددترك امدومي دوق اددي نه د

ويبيعونهل كعبيد  +حشموا مدق يهو ا يماتة ايهل.

المدينددة  +تدددوا الشددر أمددال الهدداربيق  +وكددانوا يرتلددونهل

أين أدوم؟

تمتد مق جنو البحر الميل حتى ليج العربة .وأيهر مدنها تيماق اايتهرل به ا امتل .محصنة بالجبال اإنت خ

امدوميوق ياعريق أن مق المتتحيل غزوهل .ةيل أق  111ةادريق على صد  .11111ةيل مق العلمافو كيأل
كاق امدوميوق يصلوق لبيوتهلو هل كاق لهل أجنحة و لك لعلو أماكنهل اى الجبال .

وايتهر امدوميوق بالحكمة.
أدوم رمز للشيطان
 .1متكبريق بتب

حصانتهل الشبيعية

والييشاق تكبر .ب ظق أن م يمكق هلل أق ي لص البيدر مدق المدول .ويبددو أق ه كد كداق مرتبشدا ب د ص

اإلنتاق( .راجي بر )21 – 18 344
ل لك يرتع

الييشاق مق ع مة الصلي

انجد أن بعد أق يرول هللا أن تيهلكهل بتب

كبرياأهل نجده يرول

"هو ا يصعد كثتد مق كبرياف امردق بلى مرعى داأل ..وصغار الغنل تتحبهل ..وأن الراعي ال
اي مرعى داأل" .

ل العهد ولكن

يرعي يدعب

تر كل ييف من كاق متتبيحا وباع بكوريت ليعرو .

 .2عيتو ُول َد مق بيل ببراهيل ال
 .3عيتو اي صراع متتمر مي يعرو مق البشق وهك ا ببليس مي آدل و ريت .
 .4عيتو دمو وابليس كاق ةتام للناس من البدف (يو)44 36
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 .5امدوميوق باعوا اليهود كعبيد وابليس اتتعبد البير.
 .8يماتتهل هي ن س يماتة ببليس للبير.

 .7كما نتمي عق دينونة آدول هنا اإبليس تيداق.

 .6ييير آدول عموما لكل أعداف الكنيتة ال يق ظلموها بإيعاز مق ببليس.
 .4آدول ايددتهى أكلددة واليدديشاق ايددتهى مجددد .ولددو شل د
تيماني .وابليس لو شل

المجد عق ح

آدول مددق يعرددو أق ييددارك اددي أكل د مددا كدداق يعرددو

لحصل علي  .ولكق ه ا هو الرل

الردئ.

 .11عيتو هو البكر وارد بكوريت وابليس ُ ل أوم وحصلنا نحق على البكورية .بل ةيل مق هللا (كبير يُتدتعبد
لصغير) (تك  .)23 325وهد ا حددث اعد أق يعردو (بتدراأيل) تَ َتدَّيد علدى عيتدو (يدع أدول) شدول الزمداق
ايما عدا اترال ةليلة .حتى جاف يوحنا هركانوس مدق نتدل المكدابييق و تدنهل وجعلهدل يهدودا و درج مدنهل عاألدة
تسيد يعقو على أدوم  ،أعطى هللا السلطان لإلنسان أن يسود علكى الشكيطان وعلكى
هيرودس الملك .وكما َّ

خطاياه (عند البا

شية واليك ايتياةها وأنل تتود عليها) (تك  . )7 34أما اي العهد الجديد االتيد المتيح

أعشانا التلشاق أق ندوس الحيال والعرار ( ..لو. )14 311

ملخص النبوة:

كما فعلت يُفعل بك ،عملك يرتد على رأسك

آدول تت ر وت رد كل مالها

آدول ربل يهو ا

الشيطان دمر اإلنسان

اإلنتاق ي لص ويرث المجد

الشيطان
هللا يريد

الشيطان سيدمر تماماً

م

ص للييشاق

ص كل ال ليرة .و ليرة هللا م أكة أوم ل بيدر .هللا كداق يريدد أق تكدوق ال ليردة كلهدا ادي وحددة كبيدل

يبني هللا ليتكق اي .

جواأز بيتنا أرز ورواادنا ترو (نش )17 31

موتى كاق أمينا اي كل بيل هللا ..وباني البيل هو المتيح (ع )8-1 33

نحق هيكل هللا (1كو  )18 33وكل منا حجر حي اي ه ا الهيكل (1بش )5 32
وسقط بعض المالئكة فصاروا شياطين وأسقطوا اإلنسان
وكاق ال داف وال

ص بالمتيح

االبناف مبد وتيتلو اإرادة هللا مبد وتن لكن
مق يربل عمل هللا ونعمت <----

ومن يرفض

<----

يتحول بلى حجارة حية اي البيل

أيضاً يصير له دور في قصة الخالص
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أمثلة:

يهوذا 3هللا ي تاره تلمي ا ل ويراض ايكوق أداة لتكميل شة ال

الشيطان 3صار أداة لتثدي

البير كعصا تثدي

أو كل

ص.

متعور مربوش ادي تلتدلة يمتدك بهدا هللا ويتركد يضدر

ويعرر مق يريد هللا أق يؤدب  .وه ا يتضح اي ةصة زاني كورن وس بل بولس ن ت ليح ظ هللا مق الكبرياف .وأيضا

اي أيو  .وحينما ينتهي التثدي
ويتتمر بناف البيل ال

يعود هللا ويج

التلتلة بل أق التثدي

اي الحدود التي يتمح بها هللا.

يريده هللا كما شش من البدف

بلى أق تبنى أوريليل التماأية التي ةيل عنها

هو ا متكق هللا مي الناس (رؤ )3 321
وهناك م ألل وم دموع

كما كانل الحجارة تصرل اي الجبال بالمعاول وم يتمي صول معول اي مكاق بناف الهيكل (1مل )7 38

إذاً صار الشيطان في يد هللا أداة للتأدي
 .1ليس ح ار اي حركت ضد البير.

كتد ددر المتد دديح بصد ددليب يدي د د (حد ددز  )24 331ا د د هبل عن د د ةوت د د وةد ددال عن د د اآلبد دداف "صد ددار ةد ددوة اكريد ددة"..
َّ .2
الما ا نتتجي

لدعوت لنا بارتكا

الير؟!

 .3ةيل عن اي برمياف ( He is but a noise )17 348هدو ةدد ي يدر ال دوأل ولكند غيدر ةدادر علدى بيد اف أحدد
(متدس صول).

 .4الر يتوع ةيده ووضدع ادي ة دص و ومدق يدد ل بن تد لهد ا الر دص أ يربدل شيدة مدق يدد اليديشاق يصديب
الضرر .وه ا الترييد كاق بالصلي

ولكق لمدة  1111تنة تنتهي باميال ما ةبل النهاية.

 .5هو ةوة مدمرة لمق يد ل بلى ة ص بإرادت متتجيبا ماكاره بل يداي للغر والنار.

 .8كاق م لوةا جمي نورانيا وبعد تروش صار اي الظلمة بيعا اجمال كاق بنعكاس لجمال هللا وندور هللا عليد .
وأوريددليل التددماأية تددتكوق اددي نددور المتدديح (رؤ .)4322وكددل مددق هددو ارجهددا يكددوق مددي ببلدديس اددي الظلمددة

ال ارجية أ

ارج أوريليل التماأية.

 .7البحيرة المتردة بالنار هي أص معدة ل ولجنوده (مل  )41 325وصارل لمق يتبع (رؤ 11 321و .)15

 .6لما ا ال وأل مق الييشاق بعدد كدل لدك؟ ال دوأل مدق اليديشاق وامعمدال والحتدد ...بلدخ هدو عبدادة لليديشاق.
هدو كد ا

وأبددو الكد ا

(يدو )44 36يجعلنددا نعترددد أق لد ةدوة وتددلشاق ولكددق م يددئ لد مددق كددل هد ا .وبحتد

وعددد التدديد المتدديح اهددو تحددل امةدددال .والحتددد هددو حتددد اليدديشاق للرديتدديق ايدددبر لهددل يد ار ويحولد هللا لل يددر

(راجي ةصة يوتأل وأ وت ).

 .4أتماه المتيح "رأيس ه ا العالل" (يو  )31 314اهو أتلحت مل ال و شايا ه ا العالل .ومق يربل هد ا مدق يدده
يثتي ليشل

مق عشاياه مق اإلنتاق تاعة موتد لد لك ةدال التديد المتديح عدق تداعة موتد "رأديس هد ا العدالل

ق
اي يئ" (يو  )31 314ب لل يربل من
آل وليس ل َّ

شية .أما أومد هللا ايتتربلهل الم أكة والرديتيق بدل هدل
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يصلوق للع راف امل "وعند م ارةة ن تدي مدق جتدد بحضدر عندد ولمدؤامرة امعدداف بهزمدي ومبدوا

أغلري" .مق مق يربل شية صغيرة مق يده يثتي ببليس ل يشل
هللا اي حب العجي

.11

الجحديل

ن ت منا لها ليلريها مع اي الجحيل.

ير ي الييشاق بل ير ى لكل مق يتير ورافه.

بش 314يحول الك ل عق ملك أيور بلى الييشاقو املك أيور كاق محاربدا ةويدا يددمر كدل الدب د حولد و اهدو
رمز إلبليس اي ةوة تدميره.

حددز  326يحددول الك د ل عددق ملددك صددور بلددى اليدديشاقو املددك صددور غنددي جدددا ول د م دواني ك ي درة اددي البحددر

المتوتش .بيارة للييشاق رأيس ه ا العالل.

االييشاق ةو وم ادع (حية) ول لك نجده اي ت ر الرؤيا (ص  )13اي صورتيق3
 .1وحش البحر

 .2وحش األرض

ةو ةوة عني ة.
م ادع

وه ا ما عمل مي المتيحو اهو حداول داعد علدى الجبدل ولمدا ايدل حدرك مدؤامرة الصدلي  .وكداق هللا يضدحك
على مؤامرات و بل مؤامرة كل اميرار .ب بثعمالهل ين وق برادة هللا (مدز )4 32اهدل أداة ادي يدد هللا .اداهلل داأمدا

ةادر أق ي رج مق الجااي ح وة وأ رج مق بضشهاد الكنيتة ك ارزة وانتيار للملكول.

.11

م تربل مق يده ييأا اهو م ل كل

تربل من يئ يتركك .م ل الكل

ال

تحل الماأدة كلما ةبلل من ييأا يتتمر اي الحر ضددكو أمدا لدو لدل

م تلرى ل أ اتال يترك الماأدة ويميي.

.12

مق داع يصل لظهوره اي يكل م ك نور.

.13

يت َّدمى الميدتكي اهدو ييدتكينا هلل ب ا أ شثنداو وييدتكي هللا ادي أ انندا لدو مدرل بندا تجربدة مددعيا بالكد

هللا ةاتيا اي أحكام ( .راجي رو 33 36و .)34

.14

كل ه ا ي تر ةول معلمنا بولس الرتول أق ال ليرة أتلمل للباشل بتب

أق

ال شيةو والباشدل هدو اليديشاقو

ليؤدبها وه ه هي التنريةو ااهلل ينرى امغصاق لتثتي ب مر أك ر ول لك ةيل أق ال ليرة أ ضعل للباشدل ..علدى

الرجاف (رو .)21 36

والنهاية

يول تبنى ه ه الكنيتة بيدل هللاو وينتهدي البنداف يعاةد

كلهاو احتى اآلق

ببلديس ادي البحيدرة المترددة بالندار .ويكدوق الدر ملدك امرض

لتنا نر الكل بعد م ضعا ل (ع )6 32

لكق اآلق احتى الرديتديق لهدل أ شداأهلو لكدنهل يرددموق توبدةو االصددي يتدرش ادي اليدول تدبي مدرال ويردول أمدا ادي

التماف يكوق هللا الكل اي الكل (1كو )26 315
وه ا هو معنى اتل عوبديا = المتعبد ليهوه
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وبهذه اآلية ينتهي السفر

ويكون الملك للر

آمين تعال أيها الر يسوع
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