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 عوبديا جدول - (عوبديااألنبياء الصغار)
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 عودة للجدول مقدمة عوبديا 

 
 عوبديا كلمة عبرية معناها عبد يهوه أو المتعبد ليهوه. .1
بعد أن سققققققققققق في أو اقققققققققققلال  ا يد الناملييل. بلالن اي وميون مك الناملييل  ا  للا  أ بر أ   بال قققققققققققع .  .2

يمسققققق ولهل وي تلولهل أو يباعولهل كعبيد.   ااقققققترم أ ون  ا له  المدينةو وسقققققدوا الفر  أمان الها بيلو وكالوا 
ومك أن المفروض أن أ ون هو أخو يع وب  اّل ألهل اقققققققمتوا  ا مليتهل وسقققققققالدوا أعداعهل وااقققققققتركوا معهل  ا 

 بلفامهل ب ل الفر .
 ".رأسك كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على"هذه النبوة ال صيرة موجهة ضد أ ون وملخصها  .3
بمتد أ ون مل جنوب النلر الميي حتى خلاج العقنةو والجزع الجنوبا مل أ ون يسقققمى بامانو ويسقققتعمل اسقققل   .4

)مترا(. وااققققققققتهرم أ ون بمناعة حصققققققققولها  بامان كتعبير عل كل أ ون. وأاققققققققهر مدلهل هما بصققققققققر  وسققققققققالك  
  الوحيد لهذا الوا   الفباعاة.  أ ثر أ ضقققققققها جنام. وعايقققققققمتهل  ا وا ا ضقققققققي  ميل الجنام العالاة. والفري

  اع   ط. وعلى الجالبيل جنام واقفةو وي ام أن مئة مل أهل البال    13-4ضققققققققققي  وعرضقققققققققق  ما ميل  طري  
 خفيتهل ايساساة.هى مهاجلو ولذلك بكبَّر قلبهلو وهذه 10000قا  يل أن ير وا 

ا  ًا ي ون.  سقققل سقققعير مر  ( لسقققمك أن عاسقققو سققق ل  ا جبل سقققعير ويقققا  8:36أ ون هو عاسقققو. و ا )بك .5
=  مو  أو مل اي ض. والنبا يستخدن    أدومو  بعنى كثير ال عر.  عيسووأيضا    =  و اعر كثاف.  سعيرو

 اسل أ ون هنا لدمويتهل ضد اع  هللا.
َذ أ ون  مزًا لل افان كما أن يع وب هو  مز للكناسة اع  هللا:ب      .6  خ 

 ين أ ون متكبر. -أ
ل َد  ا ميي   -ب  ل َد  اخل حدو  العهدو  أ ون أو عاسقققو ود  مراهال وإسقققل و البيي الذ   ا عهد مك هللا أ  ود

لكن  كان مسقققققققققققققتبالًا وباع ب و يت و وبهذا أخف   ا ب رير ما كان  متااةًا ل  بالوال ة  خسقققققققققققققر مركت و  
 وه ذا كان  ملاس  منًا هللو ولكل يجل خفاياه خسر كل ائ.

وأ ون يعنا  مو . واققققع  أ ون كالوا ي تلون اققققع  هللا    (44:8 ملاس كان قتااًل للناس منذ البدع )يو -م 
 الها بيل مل أمان جاش بامل.

واققققققع  أ ون  متنك عل   .أ  منذ البدايةهنام عداوة ب ليدية ميل عاسققققققو ويع وب منذ كالا  ا النفل   -ث 
( مل وحاولوا أن يلا بوهلو وهذا سققققب  لهل  21-14:20السققققمار بمرو  ال ققققع  وسققققط أ ضققققهل )عد 

 وحرب أ ون المستمرة ضد اع  هللا وعداوب  الت ليديةو جعلي أ ون  مزًا إلملاس. ضا ام كثيرة.
وجنالهل    الفباعاة  لين حصقققالته  لأن ال اقققئ سقققوه يصقققيبهو  هل بصقققو وا  خفأ   يل كان ومايظل   - ج

ين ع وبة    و ه ذا  ملاس ظل أل   ا حماية وأن ال اقققئ مل الدينولة سقققوه يصقققين .ل  بلميه سقققوه
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ة بخالص اإللسققان مل الموم و وكان ال ققافان متصققو ا أن خالص اإللسققان مل   ملاس كالي مربنف
 الموم هو ائ مستليل .

 ستعبد  ملاس اإللسانو واي وميون باعوا اع  هللا كعبيد.  - ر
 امابة اي وميون  ا اع  هللا = امابة  ملاس  ا س وطنا. - خ
  ا يون الرب. سيدان  ملاسو  ينولة أ ون هنا  ما لسمك عل  -  
 ي ير أ ون أيضًا لكل أعداع الكناسة الذيل ظلموها كالرومان وكان  ملاس يلركهل.  -  

النبوة ب ققققققير لخالص ال ققققققع  ) مزًا لخالص الكناسققققققة(. وبكون يققققققهيون مركز لجاة  وحاةو وم دسققققققًا للرب  .7
لروحا للسقققفر .  المعنى اويكون الملك للربوميراثًا ل . ولا ًا ضقققد ايعداع. وينتها السقققفر مهذه ارية الرا عة 

هو خراب مملكة ال قافانو وبكون الكناسقة لا ًا ضقدهو وخراب كل أعداع الكناسقة وبأسقاس ملكوم هللا.  يتعبد  
 الناس للرب يسوع   ط )يهوه(. وهنا لجد بفام  ميل اسل النبا وموضوع لبوب .

و   7:    49)  +  6و5مك عو(10و  9:   49    )+  4-1( مك عو16و   14:   49  هنام اقققققن  بفام  ميل ) .8
 ماقاع وأوحى لعوبديا هو واحد.  الكتقاب  . وال عجق   ا  لكو  الرور ال قدس الذ  أوحى إل9و   8مك عو  (22

 ل  موحى ب  مل هللا وبهذا  هنام اققققققققاهديل منفس الكلمام والتلذيرام يرسققققققققلهما هللا لا ققققققققهدا ي ون بالخراب  
 ارباو لعل أ ون بتوب.

 مااع ويققققققفناا وحزعاام وعوبديا. وضققققققربتهل بامل   ل خرامهل كل مل  ان خراب أ ون على مراحلو وقد بننأ ع .9
سققققققققققققققتفاع يهو ا الم اما   ولكل خرامهل النها ا كان على يد بافس الرومالا  تمي  يهل لبوام ايلبااع. ول د 

 .ن.  صقا وا ك قع  واحد مك  125  سقنة  وختنهل وأ غمهل على التهو   خضقاعهل وجاع بعده يوحنا هركالوس  
 ل اي ومييل جاعم عا لة هيرو س.اليهو . وم

رو ظل اليهو  يذكرول  بأسقققى وهل  ا السقققبا  . ما ا 0  عل  اي وميون  ا اليهو  أثناع ملنتهل على يد لبوخذ لصقققَّ
 ا بامل. كالوا يذكرون غد هل  ا يون خرب لبوخذ لصقققققر أو اقققققلال. و بلوا  ا السقققققبا هذا المزمو   أ كر يا  ب 

لجاش    اي وميون   (. وكأن هذا هو قوم7:137 ا ليل هدوا هدوا حتى  لى أسققاسققها  )مزلبنا أ ون يون أو اققلالو ال
 بامل ليدكوا أو الال.

أن  .ن. وال لعره متى بننأ عوبديا منبوب  هذه غير أن ملك بامل لبوخذ لصر بعد 586س وط أو الال كان سنة  
ستدا  على أ ون وحفمها ها ايخر . وهنام احتمام أن بكون النبوة بعد خراب  ل أو الال مزمل قليل حفَّ 

أو الال وقبل خراب أ ونو  ها موجهة ي ون لعلهل يتوبون. وقد بكون قبل خراب أو الال  ايلبااع يرون  
 .المست بل كأل  حا ث أمامهل 

 
 سعيــــر   -عيـــسو   -آدوم   •

 
 - هى ثالثة أسماء مترادفة تشير لعيسو : •
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. وهو  سل ايمير اللو   الذ  أدطل    سم  على المناط     " كثير الشعر "=  سل عبر  معناه    سعير •
( . وسعير هذا أسس عا لة ح مي هذه  30  -  20+    8  –  5:    36الجبلاة التى س نها هو ولسل  )بك

 .ن.(  لى أن  ستولى عاسو عليها و و عل باللو ييل ما  عل  منو  سرا يل   1700المنف ة )حوالى سنة  
:   20أ 2+    30:    36ه ذا أينح سعير وجبل سعير مرا  ة ر ون )بك( . و 12:    2بالكنعالييل )بث 

( . وجبل سعير هى سلسلة جنام أ ون و وب ك ار  النلر الميي وجنوب لهر أ لون وحتى م ربة مل  10
خلاج العقنة . ولسمك  سل سعير يوم مرة حينما هاجمهل كد لعومر والملوم الذيل مع  و وهذا ما   ك  

ذوا 16  –   1:    14 ة للخروج لملا بة كد لعومر )بكملك سدون وملك عمو  (  إلهزن ملوم سدون وعمو ة وأدخ 
 أسر  مك لوط و  لى أن أل ذهل  مران العبرالى ) مراهال بعد  لك( . 

م ىَّ ه ذا يل  عند وال ب  كان أحمر كل  كفروة    " أى كثير الشعر " ُمْشِعر=  سل عبر  معناه   عيسو • وسد
 ( .25:  25اعر )بك

 = كلمة ب ير للون ايحمر لون ب رة عاسو و وبأ دم الكلمة علا  بعد أ لة العدس ال هيرة . ومأد •
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 التفسير
 

بِ  َوُأْرِسَل َرُسوٌل  1"  -(:9-1اآليات ) بُّ َعْن َأُدوَم: َسِمْعَنا َخَبًرا ِمْن ِقَبِل الرَّ يِ ُد الرَّ َبْيَن ُرْؤَيا ُعوَبْدَيا: هَكَذا َقاَل السَّ
ِلْلَحْرِب«.   َعَلْيَها  َوْلَنُقْم  ُمْحَتَقٌر  2اأُلَمِم: »ُقوُموا،  َأْنَت  اأُلَمِم.  َبْيَن  َجَعْلُتَك َصِغيًرا  َقْد  ِإنِ ي  ا.  »  َقْد 3ِجدًّ َقْلِبَك  َتَكبُُّر 

ْخِر، ِرْفَعَة َمْقَعِدِه، اْلَقاِئُل ِفي َقْلِبِه: َمْن ُيْحِدُرِني ِإَلى األَ  اِكُن ِفي َمَحاِجِئ الصَّ ِإْن ُكْنَت َتْرَتِفُع 4ْرِض؟  َخَدَعَك َأيَُّها السَّ
َك َمْوُضوًعا َبْيَن النُُّجوِم، فَ  .  َكالنَّْسِر، َوِإْن َكاَن ُعشُّ بُّ ِإْن َأَتاَك َساِرُقوَن َأْو ُلُصوُص 5ِمْن ُهَناَك ُأْحِدُرَك، َيُقوُل الرَّ

َكْيَف ُفتِ َش ِعيُسو َوُفِحَصْت 6َلْيل. َكْيَف َهِلْكَت! َأَفاَل َيْسِرُقوَن َحاَجَتُهْم؟ ِإْن َأَتاَك َقاِطُفوَن َأَفاَل ُيْبُقوَن ُخَصاَصًة؟  
تُّْخِم ُكلُّ ُمَعاِهِديَك. َخَدَعَك َوَغَلَب َعَلْيَك ُمَساِلُموَك. َأْهُل ُخْبِزَك َوَضُعوا َشَرًكا َتْحَتَك. اَل َفْهَم َطَرَدَك ِإَلى ال7َمَخاِبُئُه؟  

، اْلُحَكَماَء ِمْن َأُدوَم، َواْلَفْهَم ِمْن َجَبِل ِعيُسو؟  8ِفيِه.   بُّ َأْبَطاُلَك َيا َتْيَماُن، َفَيْرَتاُع  9َأاَل ُأِبيُد ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َيُقوُل الرَّ
 "  ِلَكْى َيْنَقِرَض ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َجَبِل ِعيُسو ِباْلَقْتِل.

= ل د أيد   ب الجنو  أمرًا وهذا ال يم ل    سمعنا خبراً = بعنى ألها بالرور ال دس.  رؤيا( 1آية )  -:كبرياء أدوم
ــول بينبغييره. وهذا الخبر ويقققققل  ا الرليا للنبا.   ــل رسـ = حيل يريد هللا أن يضقققققرب ملدًا مثل أ ون ايمل   وأرسـ

يثير ضققدها ايمل ليب مها. وه ذا يعمل  ا مًا.  هو أ سققل  سققاًل  لى بامل لتب ب أو اققلال. ثل ها هو يرسققل  سققواًل 
ب أ ون. وهللا أيضقققققًا يقال  سقققققاًل  ا كل ةمان لينعد أعداع الكناسقققققة ويب مهل. هذا الرسقققققوم ي وم لهل  لا ون مل يب  

ــغيراً (  2= لتنفيقذ   ا ة هللا. وأمقان   ا ة هللا ققالوا لن ل عليهقا لللرب. آيقة) قوموا = هل ظنوا أن جنقالهل    جعلـتك صـــــــ
ولوا أمة حرباة مثل بامل أو أاقو  أو مصقرو التا  العالاة بلميهلو وألهل  ا حصقون ال يفولها أحد. ولكنهل لل ي 

لها جيوش بهاجل. مل أن كل قوة أ ون  ا   اعابها. ولكل حتى هذه سققققققتسقققققق ط ين هللا سققققققاعاقبهل على كبريا هل.  
ومل يربفك  ا عينا لفسقققققق  يسقققققق ط  ا عيون ارخريلو مل يصققققققغر جدًا  ا عينا هللا.  لاسققققققي خفاة قا  ة على  

كبرياع.  إ ا كالي حتى   اعاب  الفباعاة لل بلما  فاصققير ملت ر جدًا. وأ   لسققان مدون  بلفال اإللسققان مثل ال
ــخر(  3. و ا )ومحتقرًا جداً حماية هللا وعنايت و مهما كان كبيرًا يصقققققير يقققققغيرًا جدًا  = أ  الكهوه  محاجئ الصـ

خداع  ال اقئ يلمينا سقو      ا الجنام.  تلصقينام أ ون الفباعاة  ا جنالها جعلها بتكبر ولكل لل ي ل هذا سقو  
= ين مال هل كقالقي على قمقة الجنقام. ققام أحقدهل عل منف قة أ ون  هقل كقان لج ومييل أجنلقة   رفـعة مقـعدههللا.  

و   13:14ش = هذا لفس قوم  ملاس )  من يحدرني إلى األرضلاصققلوا مها لمسققا نهل  ولذلك خدعهل قلبهل وقالوا  
 بفعوا  ( مهما 4و ا ).   ا كبريا   الذ  قام  أيققققققير مثل العلا    ( مما ي ققققققير أن أ ون هنا  مز لل ققققققافان14

 اهلل قا   أن يلد هل. ومهما َبَكبََّر ال ققققققققافان  اهلل أعفالا الوعد أن لدوسقققققققق   بدوسققققققققوا اللاام والع ا ب  والسققققققققيد 
  5اع  وآيام ) المسقاح قام   أيي ال قافان سقاقفًا مثل البر  مل السقماع  هذا الذ  قام عل لفسق   أيقعد  لى السقم
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ويتركون الناقا. وه ذا  حاجتهم  يســـــــرقون ( لبوة بخراب بان.  اللصققققققققققوص قد يتركون اققققققققققيئًا  ا المنزم  هل 6و 
. لكل الضقربة ارباة على أ ون لل بترم ل  بقاة  الخصـاصـةي ففون بعضقًا مل الكرون ويتركون النقاة=    القاطفون 

أ  لل يتركوا اقققيئًا وأمان هذا وا عيســو وفحصــوا مخابئه  وفتشــوال خصقققايقققة.   د أبى ايمل الذيل أ سقققلهل الرب.  
؟! أ  أن الهالم اربا كقان هال قًا بقامقًا. لقذلقك ققام لنقا السققققققققققققققيقد المسققققققققققققققاح  كيف هلـكتالخراب يتعجق  النبا ققا اًل 

 ا نزوا لكل كنوةًا  ا السقماع   كل ما  ا اي ض مصقيره للخراب والفناع وسقاأ ل  السقوس ويسقرق  اللصقوص. و ا 
= ل قد بعقاهقد أ ون مك العمولييل والموآمييل جيرالهل ومك العرب أيضققققققققققققققًا. ولكل  ردك إلى التخم ـكل مـعاـهدـيكط( 7)

= يلهل قققدموا لققك وعو  بلمققايتققك لو جققاع علاققك خفرو ولكنهل    خـدعـك   ا وقققي مليتهل لل ي ن أحققد بجققالبهل =
بسقققققققققببوا  ا  سقققققققققالن معهل  اهبالع الذيل كني =  غلب عليك مســــــالموكهربوا وقي ال قققققققققدة وبخلوا عنك. وبذلك  

  =هزيمتك يلك اعتمدم عليهل. مل ويققققققلي هزيمتك لفر م مل مال م  لى حدو م مل خا ج حدو م ) سققققققنايا(  
. و بما  تحتك وضــعوا شــركاً بخديعتهل لك  أهل خبزك. وهبالع الذيل عاهدبهل وأ لي معهل خبزًا=  تخمك  طردك إلى

الكبيرة مثققل بققامققل أو  ققا سو  ققأبا علاقق  هبالع و مروه    ين أ ون  بكققل على معققاهققدابقق  مك جيرالقق  بلققد  ايمل  
أ ون   هَ ر  ( ل ققد عد 8= أ  كققان انققاع و ا )  فهم فيـه  ال  خققذلقق  جيرالقق . وكققان بلققد  أ ون لهققذه ايمل الع امققة =

يوب (  لما ا حدث ل   لك؟ لما ا سققققق ط  ا هذا ال ناع؟ ين  أومنهل ألافاة التامالا) اجك سقققققفر بل ما   و هما   
ــو سققققققل  منهل عفيت  أ  الل مة  هل ال يسققققققتل ولها =   هللا .  أال أبيد.. الحكماء من أدوم والفهم من جبل عيســ

= أ  يبيقد ويتخنط  ا م ققققققققققققققو بق  كمل يتخنط  ا ظالن    وينقرضويفزع   يرـتاع(   ا بخلى الرب عل أحقد  9و ا )
 ويهلك  الرب لو لا.

 
َيْوَم َوَقْفَت ُمَقاِبَلُه  11» ِمْن َأْجِل ُظْلِمَك أَلِخيَك َيْعُقوَب، َيْغَشاَك اْلِخْزُي َوَتْنَقِرُض ِإَلى اأَلَبِد.  10"  -(:16-10اآليات )

َوَيِجُب 12ًضا َكَواِحٍد ِمْنُهْم.  ْنَت َأيْ َيْوَم َسَبِت اأَلَعاِجُم ُقْدَرَتُه، َوَدَخَلِت اْلُغَرَباُء َأْبَواَبُه، َوَأْلَقْوا ُقْرَعًة َعَلى ُأوُرَشِليَم، ُكْنَت أَ 
يِق،    َأْن اَل َتْنُظَر ِإَلى َيْوِم َأِخيَك َيْوَم ُمِصيَبِتِه، َواَل َتْشَمَت ِبَبِني َيُهوَذا َيْوَم َهاَلِكِهْم، َواَل َتْفَغرَ  َواَل 13َفَمَك َيْوَم الضِ 

َواَل 14َت َأْيًضا ِإَلى ُمِصيَبِتِه َيْوَم َبِليَِّتِه، َواَل َتُمدَّ َيًدا ِإَلى ُقْدَرِتِه َيْوَم َبِليَِّتِه،  َتْدُخَل َباَب َشْعِبي َيْوَم َبِليَِّتِهْم، َواَل َتْنُظَر َأنْ 
يِق.   بِ  َعَلى ُكل ِ 15َتِقَف َعَلى اْلَمْفَرِق ِلَتْقَطَع ُمْنَفِلِتيِه، َواَل ُتَسلِ َم َبَقاَياُه َيْوَم الضِ   اأُلَمِم. َكَما َفَعْلَت َفِإنَُّه َقِريٌب َيْوُم الرَّ

َرْأِسَك.   َعَلى  َيْرَتدُّ  َعَمُلَك  ِبَك.  َيْشَرُبوَن 16ُيْفَعُل  َداِئًما،  اأُلَمِم  َجِميُع  َيْشَرُب  ُقْدِسي،  َجَبِل  َعَلى  َشِرْبُتْم  َكَما  أَلنَُّه 
 " َوَيْجَرُعوَن َوَيُكوُنوَن َكَأنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا.

اريام السقاب ة ظهرم خفاة أ ون ايسقاسقاة وها الكبرياعو وهذه الخفاة كالي بجاه   :  اظلم أدوم ألخيه يعقوب
هللا. وهنقا ب هر خفيتق  بجقاه  خوبق .  مل المبكقد أن مل يخفئ  ا ح  هللاو هو يخفئ أيضققققققققققققققًا  ا ح  أخاق .  

ل أ ون ويع وب. ( ح دهل ال ديل بجاه يع وبو وهنا يسقتخدن اسقل يع وب ليذكرهل لجخوة مي10وي هر هنا  ا آية )
خوة لهل. ولالحظ أن خفايالا بجاه الناس ها   ولالحظ أن هذه ايخوة بضقققققققاعن مل خفيتهل  غد هل كان ضقققققققد 

أ  يغفاك.    يغشــــــاك الخزي خفايا بجاه هللا أيضقققققققققًاو ويعاق  هللا عليها  هو  يَّان اي ض كلها. والع وبة هنا ها 
= يون سقققققققققبا يهو ا على يد   يوم وقفت مقابله(  11وآية ). ولالحظ أن الل د يأ ل يقققققققققاحن .  وتنقرض إلى األبد
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َبْت األعاجم قدرتهلبوخذ لصققر وقن أ ون ضققد أخا  يهو ا  ا عداع.  = ايعاجل هل الناملييل الذيل أخذوا   يوم ســَ
   ا هذا اليون قد ة يهو ا  لى السقققققبا. وقد ة يهو ا هل اقققققنالهل وجا قققققهل و تاالهل. وكان منهل  الاام والثالثة  تاة.

=    وكان أدوم كواحد منهمأ  اقتلل الغرباع المدينة ينجسقققققولها ويل ون قرعة على غنا مها.    ودخلت الغرباء أبوابه
= أ    وال يفغر فمه( كان على أ ون أن ال ي قققمي  ا أخا  يون ضقققا    12أ  واحد مل الغرباع السقققالبيل. و ا )

يتكلل علا  بال ققققر  ا يون ضققققا  .  أواًل يع وب أخا و وثالاًا ين الدو  قا ن علا  أ  على أ ون وسققققاخرب وي ون  
= أ    وال تمد يدًا إلى قدرتهل لتنه  وب تل.  = أ  ال بدخ ال تدخل باب شـعبي(  13 ا ضققي  هو أيضققًا. و ا )

( لللرب 14=  اهلل يتألل يلل اققققققققققعن . و ا آية )  شـــــــعبيال بأخذوا مل اققققققققققنان يهو ا قد بها عبيدًا. والحظ قول   
قوالينها مثل عدن جواة قتل مل أل ى السققققققققالر ولكل أ ون كان يل ا القنه على الها بيلو وهذا ضققققققققد أ  قواليل  

= حيث كان الها بون يصققققققلون لمفتر  طر  لينلثوا عل أحسققققققل الفر  للهروب  وجدوا   فرق الماققققققريفة لللرب.  
= يون الت ان الرب مل أ ون  قريب يوم الرب(  15اي وميون متربصققققيل مهل وقتلوا بعضققققهل وأسققققروا الناقيل. و ا )

 وميون وهل  ا ل قوة واي جح أل  يون سق وط  ميد لبوخذ لصقر وكان  لك بعد سق وط أو اقلال مزمل قليل. ولكل اي
= هقذه مثقل   كمـا فعـلت يفعـل ـبكااللت قان مل يهو ا ظنوا أن يون هللا لل يقأبا قرينقًا. ولجقد هنقا ققالون  لها عقا م  

( ال ققرب هنا هو مل كأس غضقق  هللا.  اهلل أعفى اققعن   16( و ا )2:7 بالكيل الذ  ب  بكيلون ي ام لكل  )مي 
أيضقًا هذه  جميع األمم= هذه موجهة ل قع  هللا. وسقا قرب    قدسـي  كما شـربتم على جبلأن ي قرب هذا الكأس =  

.  كأنهم لم يكونوا (. وهبالع سقققا قققربولها وبكون لهل كأس   ناع =  16و   15:25  الكأس بسقققب  خفاياهل أيضقققًا )
 أما اع  هللا  تن ى من  بقاة قد بفهرم.

 
ًسا، َوَيِرُث َبْيُت َيْعُقوَب َمَواِريَثُهْم. 17"  - (:21- 17اآليات ) » َوَأمَّا َجَبُل ِصْهَيْوَن َفَتُكوُن َعَلْيِه َنَجاٌة، َوَيُكوُن ُمَقدَّ

ا، َفُيْشِعُلوَنُهْم َوَيْأُكُلوَنُهْم َوالَ 18 ُن َباق ِمْن َبْيِت   َيُكوَوَيُكوُن َبْيُت َيْعُقوَب َناًرا، َوَبْيُت ُيوُسَف َلِهيًبا، َوَبْيُت ِعيُسو َقشًّ
بَّ َتَكلََّم«.   ْهِل اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، َوَيِرُثوَن ِباَلَد َأْفَراِيَم َوِباَلَد 19ِعيُسو، أَلنَّ الرَّ َوَيِرُث َأْهُل اْلَجُنوِب َجَبَل ِعيُسو، َوَأْهُل السَّ

اِمَرِة، َوَيِرُث ِبْنَياِميُن ِجْلَعاَد.   ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َيِرُثوَن الَِّذيَن ُهْم ِمَن اْلَكْنَعاِنيِ يَن ِإَلى َصْرَفَة. َوَسْبُي هَذا اْلَجْيِش  20السَّ
اْلَجُنوِب.   ُمُدَن  َيِرُثوَن  َصَفاِرَد  ِفي  الَِّذيَن  ُأوُرَشِليَم  َجَبَل 21َوَسْبُي  ِلَيِديُنوا  ِصْهَيْوَن  َجَبِل  َعَلى  ُمَخلِ ُصوَن  َوَيْصَعُد 

.ِعيُسو، َوَيُكوُن اْلمُ  بِ   " ْلُك ِللرَّ

بعد أن بننأ النبا بخراب أ ون يتننأ بأخنا  مفرحة عل يهيونو  اهلل لل يتركها  ا  لها.  هو   خالص صهيون:
( يو ة لر  يهيون  لى قوبها وقدسيتها  17ن كان قد أ مها  هو سيرحمهاو  هو الذ  يجرر ويعص . وآية )إو 

يلها جسد  لهنا   جبل صهيون ها الكناسة السماوية =  وكرامتها. وعلى جبلها بكون لجاة وخالص. ويهيون 
ويرث  السماو . والخالص سا ون مل خالم هذا الجسد. وهذا الجسد س ل فا  الرور ال دس  صا  م دسًا = 

= وما ا يرث ميي يع وب؟  ا العهد ال ديل حينما عا  اليهو  مل السبا و ثوا أ ضهل   مواريثهم  بيت يعقوب
(. 17:8كنا أوال   إلنا و ثة أيضًا و ثة هللا ووا ثون مك المساح ) و    إن الوعد  سمكنالعهد الجديد  ثالاة. أما  ا 

ئة ألسنة لا و وباسل  لهنا للر   (  لهنا لا  آ لة. والرور ال دس  لهنا حلَّ على التالميذ على هي 18وآية )
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= والسيد أعفالا سلفالًا أن    يعقوب نارًا وبيت يوسف لهيباً   ويكون بيتال ااطيل وأعمالهل وكبريا هل وحسدهل = 
لدوس اللاام والع ا ب. ولما ا  كر يع وب ويوسن؟ قد يعنا هذا عو ة يهو ا وإسرا يل  ا وحدة وقد يعنا  

  الوعد بأن يدوس ال افانو ولكل ب رط أن يلفظ لفس  طاهرًا ويجاهد ماع وب كل مل آمل بالمساح  ل
و   19و ا ) قش. يوسن. وأل ر  لى ضعن ال ااطيل ومل يتنعولهل ويضفهدون الكناسة  هل لاسوا سو  

( هنا الكناسة بضل ايمل مل كل ال عوب وكل ايلسنة. والوين بل ملغة اليهو . وهل حيل عا وا مل السبا 20
  عيسو ويرث أهل الجنوب مملكةأ ضهل ولكل هنا سامتلكون لاس أ ضهل   ط مل أ ض مل حولهل.   متلكوا

التا كان   أفرايم وسكان يهوذا يرثون أرض. فلسطين   ا غرب البال  يلتلون  وأهل السهل ها أقرب لهل. 
 ا وإسرا يل وهذه ب ير (  نجد يو ة للوحدة ميل يهو 20. أما  ا آية )ويرث بنيامين جلعاديمتلكها الع رة أسناط 

(. وهنا لجد الكناسة 23- 18:49ش للكناسة التا بمتد وبرث كل اي ض لاس أ ض  سرا يل   ط مل كل العالل )
وهذه موقعها غير معروه وقد ي ون  ا بامل )لكل   جنوبًا.... صفاردالتابعة لصيدا. وبمتد  صرفةقد امتدم  لى 

هل سوه يمتلكولهما بعد هالم المسالييل  يهاو  هل ي ولون  لاليهو  ي ولون ألها  رلسا أو أسنالاا وهل يتوهمون أ 
 وسبي هذا الجيش. أن اي وميون هل المسالييل( 

بلر وا وو ثوا اي اضا. وكان أهل  = هل المبمنيل بالمساح الذيل كالوا  ا سبا ال افان و  أورشليم وسبي
= هل الرسل الذيل كرةوا من ا ة الخالص لكل العالل.  صون مخل ِ ( 21هذه. و ا ) صفارد  أو الال المسبييل  ا

( ولأبا لغاية  3:6 و 1وب لمة كراةبهل يدينوا عاسوو وعاسو  مز لل افان  ألستل بعلمون ألنا سنديل مال كة  )
+   28- 24:15 و 1 لنصلا لاأبا ملكوبك. )قا ن مك   .ويكون الملك للرب= النبوة والكتاب الم دس كل  

 (.9و   8:2ع  
قلوب المبمنيل ب . وهذه    التى ستدَملّ ك الرب يسوع على جبل صهيون  هذه اريام ب ير لتأساس كناسة المساح

 َوَيُكوُن َبْيُت َيْعُقوَب َناًرا، َوَبْيُت ُيوُسَف َلِهيًبا  ب ول   الكناسة ستكون مل اليهو  وايمل و وهذا ما بل اإلاا ة  لا  هنا
 بيي يع وب ي ير لليهو  فاع وب هو أمو ايسناط . وبيي يوسن ي ير لجمل و  يوسن يمثل مملكة  سرا يل  
ال مالاة والتى  هبي للسبى  ى أاو  لوثنيتها.  صا م مهذا  مزا لجمل )يوسن هو أمو أ رايل و وأ رايل كان  

  مواريثهم  ويرث بيت يعقوب = سما إلسرا يل  هو أ بر أسناطها( . وبالمساح  ستر م الكناسة ميراث السماع 
ال دس الذ  سيرسل  المساح لاس ل  ى الكناسة و ى   وقول  أن الكناسة بصير لا ا ولهينا  هذا  اا ة لعمل الرور

=  هذا يعنى أن المساح بصلين     قشا المساحالذ  ي ون بعمل  لتحرق بيت عيسو المبمنيل ويعفيهل قوة
أضعن جدا قوة ال افان الذ   مزه عاسو . ولل ي و  ال افان وال مملكت  مل الصمو  أمان الكناسة الممتلئة  

( . ولتأ يد  كرة  خوم ايمل وأن الكناسة سترث كل 18:  16بالرور =  أمواب الجلال لل ب و  عليها  )مي 
اِمَرةِ َوَيِرُث أَ  ايمل ي وم ْهِل اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، َوَيِرُثوَن ِباَلَد َأْفَراِيَم َوِباَلَد السَّ َوَيِرُث  ْهُل اْلَجُنوِب َجَبَل ِعيُسو، َوَأْهُل السَّ

ِإَلى َصْرَفَة. َوَسْبُي ُأوُرَشِليَم  ِبْنَياِميُن ِجْلَعاَد. َوَسْبُي هَذا اْلَجْيِش ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َيِرُثوَن الَِّذيَن ُهْم ِمَن اْلَكْنَعاِنيِ ينَ 
 الَِّذيَن ِفي َصَفاِرَد َيِرُثوَن ُمُدَن اْلَجُنوِب 
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اللغو  بمعنى العفش     ى أيلها الجنوب = جاعم كلمة  يرث أهل الجنوب هنا لر  الكناسة برث السماعو
.  إن كان   عيسو جبل و ثواوهبالع بالمساح  أوالجفاه أو الموم عف ا . وه ذا كان ايمل قبل المساح .

 ى علوه يرمز للسماع و  جبلوال  لصين  السماع قبل س وط  = ال افان  مزه هو عاسو و  ال افان كان
 لل افان ميراثا و يا  لصينا للكناسة .  وبالمساح يا  ما كان

الغلن  الفلسطينيين اي اضى الواطئة و سترث  lowland أهل السهل وكالي الن رية  ى حالة وضاعة =
المر وضيل الذيل كالوا  ى عداوة مك هللا واعن  و هبالع ساصيروا مبمنيل برثهل الكناسة أ  يصيروا مل أوال ها 

 ( .52:  1 يرثون معها ميراثها السماو  .   اهلل ير ك المتضعيل وينزم ايعزاع عل الكراسى  )لو 
المساح عل الاميل لترث جلعا  و وجلعا  جبل عاما جدا يرمز للسماويام = الكناسة جعلها  جلعادويرث بنيامين 

 و ومراعا  خضراع  مزا لللااة . ومسالنا هو الراعى الصالح الذ  ي و لا لمراعا خضر وللااة أمدية . 
( و هذه كالي بألوية )لش = الجاش هو الكناسة المرهنة لل افان كجاش َوَسْبُي هَذا اْلَجْيِش ِمْن َبِني ِإْسَراِئيلَ 

= الكنعالييل كالوا  َيِرُثوَن الَِّذيَن ُهْم ِمَن اْلَكْنَعاِنيِ ينَ  ( . 36:   8 ى سبى ال افان  لى أن حر ها المساح )يو
لمساح ا تدالا مل لعنة الناموس ا   ا ملعوليل وأبى المساح لاصير لعنة يجل كناست  فالمل هو اللعنة مدال منها

  ( . ويدصيّ ر مل كالوا لعنة مل13:  3  )غل توب ملعون كل مل عّل  على خ نةيا  لعنة الجلنا الل  م 
= ير ة بذكرلا بالمجاعة  ى أيان  يلاا و وقد ي ير هذا لكل مل كان ملعولا    إلى صرفة الوا ثيل  ى الكناسة .

 بسب  الخفاة و  كان  ى مجاعة لكلمة هللا . وهبالع جاع المساح لا نعهل. 
= قد ب ير لليهو  الذيل كالوا مسبييل  ى يفا   هذه و   ُأوُرَشِليَم الَِّذيَن ِفي َصَفاِرَد َيِرُثوَن ُمُدَن اْلَجُنوِب َوَسْبُي 

هى سا  س   صفارد وهبالع ساعو وا مل السبى ويستعيدوا مدن الجنوب . ولكل برجح  ا رة المعا ه الكتاماة أن
ا  س التى بعنى لغويا النقاة ي ون  ى هذا  اا ة لرجوع بقاة  الكالن و  إن س  ى آساا الصغر  . ولو يح هذا

 . اليهو   ى لهاية اييان
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 عودة للجدول دراسة فى نبوة عوَبديا

 

 ها لبوة ضد اع  أ ون 
 )ين اي وميون س نوا  ى جبل سعير(  سعيرهو عاسو وهو  أدوم
   

 ذو شعر كثيف  دموي 
 وكال اإلسميل عاسو وسعير معناهما  و اعر كثاف

 ستخدان اسل أ ون للنبوة  اا ة لدمويتهل. 
 

 خطية أدوم
وكالوا ي تلولهل    +  سقققققققققدوا الفر  أمان الها بيل  + باملو ااقققققققققترم اي وميون  ا له  المدينةبسققققققققق وط يهو ا  ا يد 

 حفموا مدن يهو ا امابة  يهل. + ويباعولهل كعبيد 
 أين أدوم؟

لتفخ  إالنلر الميي حتى خلاج العقنة. وأاقهر مدلها بامان  ااقتهرم مهذا االسقل. ملصقنة بالجنام    بمتد مل جنوب 
قيل مل العلماعو كاف     .10000 قا  يل على يقد    100قيل أن    اي وميون اقاعريل أل  مل المسقتليل غزوهل.

  .و لك لعلو أما نهل  ى الجنام   ان اي وميون يصلون لبيوبهلو هل كان لهل أجنلة
 بالل مة.  ي وميون ا اتهرإو 
 

 أدوم رمز للشيطان
 بسب  حصالتهل الفباعاة متكبريل .1

وال ققققققافان بكبر.    ظل أل  ال يم ل هلل أن يخلر الن ققققققر مل الموم. ويبدو أن هال   كان مربنفًا بخالص  
 ( 20 – 16: 49   اإللسان. ) اجك 

  لذلك يربع  ال افان مل عالمة الصلي  
  نجد أل  بعد أن ي وم هللا أل  سيهلكهل بسب  كبريا هل لجده ي وم

 لى مرعى  ا ل.. ويقغا  الغنل بسقلبهل.. وأل  الراعا الذ  يرعا اقعن     هو ا يصقعد كأسقد مل كبرياع اي  ن 
   . ا مرعى  ا ل

ل َد مل ميي  مراهال الذ  ل  العهد ولكن  خسر كل ااع يل  كان مستبالًا وباع ب و يت  لاع وب. .2  عاسو ود
 عاسو  ا يراع مستمر مك يع وب مل النفل وه ذا  ملاس مك آ ن و  يت . .3
 (44: 8وإملاس كان قتااًل للناس منذ البدع )يوعاسو  مو   .4



 ( دراسة في نبوة عوبديا ()عوبديااألنبياء الصغار ) 

 

 
11 

 اي وميون باعوا اليهو  كعبيد وإملاس استعبد الن ر. .5
 امابتهل ها لفس امابة  ملاس للن ر. .6
  ما لسمك عل  ينولة آ ون هنا  إملاس سيدان. .7
 ي ير آ ون عمومًا لكل أعداع الكناسة الذيل ظلموها بإيعاة مل  ملاس. .8
فان ااققققققققتهى مجد. ولو طل  آ ون مل يع وب أن ي ققققققققا ك   ا أ ل  ما كان يع وب  آ ون ااققققققققتهى أ لة وال ققققققققا .9

 سامالك. وإملاس لو طل  المجد عل ح  للصل علا . ولكل هذا هو ال ل  الر ئ.
) بير يدسققتعبد  عاسققو هو الن ر و  د ب و يت  وإملاس خدل  أواًل وحصققلنا للل على الن و ية. مل قيل مل هللا  .10

د على عاسقققو )اقققع  أ ون( طوم الزمان يَّ سقققَ وهذا حدث  عاًل أن يع وب ) سقققرا يل( بَ   .(23:  25بك )لصقققغير(  
فاما عدا  ترام قليلة. حتى جاع يوحنا هركالوس مل لسققققققققققققل الم امييل وختنهل وجعلهل يهو ًا وخرج منهل عا لة  

الشـيطان وعلى هللا السـلطان لننسـان أن يسـود على   أعطى  كما تسـيَّد يعقوب على أدوم ،و هيرو س الملك. 
. أما  ا العهد الجديد  السقيد المسقاح  ( 7:  4بك )(  ا)عند الناب خفاة وإلاك ااقتااقها وألي بسقو  عليه  خطاياه

 .( 19: 10لو)لدوس اللاام والع ا ب.. أعفالا السلفان أن 
 
 

 ملخص النبوة:
 كما فعلت يُفعل بك، عملك يرتد على رأسك 

 ستخرب وبف د كل مالهاآ ون    آ ون خربي يهو ا
 الشيطان سيدمر تماماً            الشيطان دمر اإلنسان

 ال خالص لل افان  اإللسان يخلر ويرث المجد 
 الشيطان

هللا يريد خالص كل الخلا ة. وخلا ة هللا مال كة أواًل ثل ب قققققققققققر. هللا كان يريد أن بكون الخلا ة كلها  ا وحدة كبيي  
 يبنا  هللا لاس ل فا .

 (17: 1جوا ز ميتنا أ ة و وا دلا سرو )لش 
 (6-1: 3موسى كان أميناً  ا كل ميي هللا.. وبالا البيي هو المساح )ع  

 (5: 2بط 1( وكل منا حجر حا  ا هذا الها ل )16: 3 و 1للل ها ل هللا )
 وسقط بعض المالئكة فصاروا شياطين وأسقطوا اإلنسان

 وكان الفداع والخالص بالمساح
 لكن البناع المد وسيتلو  إ ا ة هللا المد وبنفذ 

 يتلوم  لى حجا ة حاة  ا البيي   >---- مل ي بل عمل هللا ولعمت 
 أيضًا يصير له دور في قصة الخالص >----  ومن يرفض



 ( دراسة في نبوة عوبديا ()عوبديااألنبياء الصغار ) 

 

 
12 

 أمثلة:
 : هللا يختا ه بلميذًا ل  وير ه فا ون أ اة لتكميل خفة الخالص.يهوذا

 قر كعصقا بأ ي  أو كل  مسقعو  مربوط  ا سقلسقلة يمسقك مها هللا ويترك  يضقرب : يقا  أ اة لتأ ي  النالشـيطان
ويع ر مل يريد هللا أن يب ب . وهذا يتضقح  ا قصقة ةالا كو لثوس مل مولس لفسق  لالف   هللا مل الكبرياع. وأيضًا  

 سمح مها هللا. ا أيوب. وحينما ينتها التأ ي  يعو  هللا ويجذب السلسلة مل أن التأ ي   ا اللدو  التا ي
 ويستمر مناع البيي الذ  يريده هللا كما خفط منذ البدع

  لى أن ببنى أو الال السما اة التا قيل عنها
 (3: 21هو ا مس ل هللا مك الناس ) ل 

 وهنام ال ألل وال  موع 
 (7: 6مل 1 ما كالي اللجا ة بص ل  ا الجنام بالمعاوم وال يسمك يوم معوم  ا م ان مناع الها ل )

 داة للتأديبأإذًا صار الشيطان في  يد هللا 
  ا حركت  ضد الن ر.لاس حرًا  .1
ر المسققققققققققققققاح بصققققققققققققققلينق  يقديق  )حز   .2 (  قذهبقي عنق  قوبق  وققام عنق  اربقاع  يققققققققققققققا  قوة  كريقة ..          24: 30 سققققققققققققققَّ

 ب  لنا با بكاب ال ر؟!و  لما ا لستجي  لدع
هو ققد يثير الخوه ولكنق  غير ققا   على  يقذاع أحقد   He is but a noise(  17: 46)  ع ماقا قيقل عنق   ا  .3

 .)مسدس يوم(
يصقققين     منفسققق  لهذا ال فر أ  ي بل خفاة مل يد ال قققافان ومل يدخلو  الرب يسقققوع قيده ووضقققع   ا قفر  .4

 سنة بنتها باييان ما قبل النهاية. 1000الصلي  ولكل لمدة ب الت ييد كان الضر . وهذا
 يدخل  لى قفص  بإ ا ب  مستجينًا ي كا ه مل يد ك للغر  والنا .هو قوة مدمرة لمل  .5
 ان مخلوقًا جمياًل لو الاًا وبعد سقق وط  يققا   ا ال لمة ب ققعًا  جمال  كان  لع اس لجمام هللا ولو  هللا علا .   .6

وكل مل هو خا جها ي ون مك  ملاس  ا ال لمة .  (4:22اة سقققققققتكون  ا لو  المسقققققققاح ) لوأو اقققققققلال السقققققققما 
 خا جاة أ  خا ج أو الال السما اة.ال

 (.15و 10: 20( ويا م لمل يتنع  ) ل 41: 25النليرة المت دة بالنا  ها أياًل معدة ل  ولجنو ه )مي  .7
.  الخوه مل ال ققققافان وايعمام واللسققققد...  لخ هو عنا ة لل ققققافان لما ا الخوه مل ال ققققافان بعد كل  لك؟  .8

. وبلس  وعد مل كل هذا ائ ل   كل الوللعت د أن ل  قوة وسلفان  ( يجعلنا  44:  8هو كذاب وأمو الكذاب )يو
واللسققد هو حسققد ال ققافان لل ديسققيل  يدمر لهل اققرًا ويلول  هللا للخير ) اجك   .السققيد المسققاح  هو بلي ايقدان

 قصة يوسن وأخوب (.
(  هو أسققللت  ملذام وخفايا هذا العالل. ومل ي بل هذا مل يده 30:  14أسققماه المسققاح    اس هذا العالل  )يو   .9

 موب     اس هذا العاللسقققاعة  يأبا لافل  ثمل عفاياه مل اإللسقققان سقققاعة موب  لذلك قام السقققيد المسقققاح عل  
  هل    لل ي بل من  خفاة. أما أوال  هللا فاسققت بلهل المال كة وال ديسققيل مل  (30:  14ولاس ل   اَّ اققئ  )يو   آما 
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 وعند مفا قة لفسقققا مل جسقققد   حضقققر  عند  ولمبامرة ايعداع  هزما ويمواب الجلال  يصقققلون للعذ اع اين  
 مل يده يأبا  ملاس ل  يفل  لفس  ثمنًا لها ليل يها مع   ا الجلال.ين مل ي بل خفاة يغيرة  أغل ا .

 هللا  ا حن  العجي  يرثا ال افان مل يرثى لكل مل يسير و اعه.  .10
: يلوم الكالن عل ملك أاقققو   لى ال قققافانو  ملك أاقققو  كان ملا بًا قويًا يدمر كل البال  حول و  هو 14ش 

  مز إلملاس  ا قوة بدميره.
م الكالن عل ملك يققققققققققققو   لى ال ققققققققققققافانو  ملك يققققققققققققو  غنا جدًا ول  موالا كثيرة  ا النلر : يلو 28حز 

 المتوسط.  اا ة لل افان   اس هذا العالل.
 (  ا يو بيل:13 ال افان قو  ومخا ع )حاة( ولذلك لجده  ا سفر الرليا )ص  

 قو  قوة عنافة.  وحش البحر .1
 مخا ع  وحش األرض .2

المسقققاحو  هو حاوم خداع  على الجبل ولما   قققل حرم مبامرة الصقققلي . وكان هللا يضقققلك  وهذا ما عمل  مك 
(  هل أ اة  ا يد هللا.  اهلل  ا مًا 4:  2على مبامراب و مل مبامرة كل اياقققققققرا .    بأعمالهل ينفذون   ا ة هللا )مز

 كوم.قا   أن يخرج مل الجا ا حالوة وأخرج مل  ضفها  الكناسة كراةة وإلت ا  للمل
و أما لو لل ضققدم لرب الال ب بل مل يده اققيئًا  هو مثل كل  بلي الما دة كلما قبلي من  اققيئًا يسققتمر  ا  .11

 ب بل من  ائ يتركك. مثل الكل  الذ  ال بل ى ل  أ   تام يترم الما دة ويم ا.
 مل خداع  يصل ل هو ه  ا ا ل مالم لو . .12
تكا هللا  ا أ النا لو مرم منا بجربة مدعاًا بالكذب أن ى الم ققققتكا  هو ي ققققتكينا هلل   ا أخفألاو وي ققققيسققققمَّ  .13

 (.34و 33: 8هللا قاساًا  ا أح ام . ) اجك  و 
 ل هذا يفسقر قوم معلمنا مولس الرسقوم أن الخلا ة أسقلمي للناطل بسقب  الخفاةو والناطل هو ال قافانو   .14

الخلا ة أخضققعي للناطل.. على  يل أن ليب مها وهذه ها التنقاةو  اهلل ين ى ايغصققان لتأبا مثمر أ ثر ولذلك ق
 (.20: 8الرجاع ) و 

 والنهاية
يون ببنى هذه الكناسققققققققققققققة ميقي هللاو وينتها البنقاع يعقاق   ملاس  ا النليرة المت قدة بالنقا . وي ون الرب ملقك اي ض 

  لهاو  لتى ارن
 (8: 2لسنا لر  الكل بعد مخضعاً ل  )ع  

و  الصقققققدي  يسققققق ط  ا اليون سقققققنك مرام وي ون أما  ا لكنهل ي دمون بوبةلكل ارن  لتى ال ديسقققققيل لهل أخفا هلو  
  (28: 15 و 1ي ون هللا الكل  ا الكل )السماع 

 وهذا هو معنى اسل عوبديا = المتعبد ليهوه
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 وبهذه اآلية ينتهي السفر 
 ويكون الملك للرب

 آمين تعال أيها الرب يسوع 


