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عودة لمجدول

مقدمة عوبديا
 .1عوبديا كممة عبرية معناىا عبد ييوه أو المتعبد لييوه.

 .2بعددد أن تددرطت أوريددميم اددي يددد البددابميين .تلددالي افدوميددون م د البددابميين اددي إللددا أكبددر أذى باليددعب.
اايترك أدوم اي نيدب المديندةو وتددوا الطدر أمدام اليداربينو وكدانوا يمتدكونيم ويرتمدونيم أو يبيعدونيم كعبيدد.

ومد أن الموددروض أن أدوم ىددو أوددو يعرددوب إتّ أنيددم يددمتوا اددي بميددتيم وتدداندوا أعدددا ىم وايددتركوا معيددم اددي

تلطيميم بكل الطر .

 .3ىذه النبوة الرصيرة موجية ضد أدوم ومموصيا "كما فعمت يفعل بك ،عممك يرتد عمى رأسك".
 .4تمتد أدوم من جنوب البلر الميت لتى وميج العربةو والجز الجندوبي مدن أدوم يتدمى تيمدانو ويتدتعمل اتدم
بتد د ار  .واي ددتيرت أدوم بمناع ددة لص ددونيا

تيم ددان كتعبي ددر ع ددن ك ددل أدوم .وأي ددير م دددنيم ىم ددا بص ددري وت ددال
الطبيعيددة .اد كرر أرضدديا جبددال .وعاصددمتيم اددي و باد ضددي بددين الجبددال العاليددة .والطريد الوليددد ليددذا الدوادي
ضي وعرضو ما بدين  13-4ذراع اردط .وعمدى الجدانبين جبدال وا ودةو ويردال أن مأدة مدن أىدل الدب د دادرين

أن يردوا 11.111مياجمو ولذلك تكبَّر مبيمو وىذه وطيتيم افتاتية.

 .5أدوم ىددو عيتددو .واددي تددك 8336نتددم أن عيتددو تددكن اددي جبددل تددعير وصددار اتددم تددعير مرادا داً فدوم.
وسعععير = ذو يددعر كريددي .وأدوم = دمددوي أو مددن افرض .والنبددي يتددتودم اتددم أدوم ىنددا لدددمويتيم ضددد

يعب اهلل.
ِ .6
إتو َذ أدوم رم اًز لمييطان كما أن يعروب ىو رمز لمكنيتة يعب اهلل3
أ -فن أدوم متكبر.

ب -أدوم أو عيتو ُولِ َد اي بيت إبراىيم واتل و البيت الذي اي عيد م اهلل أي ُوِل َدد داودل لددود العيددو
لكنددو كددان متددتبيلاً وبدداع بكوريتددوو وبيددذا أوو د اددي ترريددر مددا كددان إمتيددا اًز لددو بددالوتدة اوتددر بركتددوو
وىكذا كان إبميس إبناً هللو ولكن فجل وطاياه وتر كل يئ.

ت -إبميس كان تاتً لمناس منذ البد
الياربين من أمام جيش بابل.

يو 4438وأدوم يعني دمدوي .ويدعب أدوم كدانوا يرتمدون يدعب اهلل

ث -ىناك عدداوة ترميديدة بدين عيتدو ويعردوب مندذ كاندا ادي الدبطن أي مندذ البدايدة ويدعب أدوم إمتند عدن
التددماح بمددرور اليددعب وتددط أرضدديم عددد 21-14321بددل ولدداولوا أن يلدداربوىمو وىددذا تددبب ليددم

ضيرات كريرة .ولرب أدوم المتتمرة ضد يعب اهلل وعداوتو الترميديةو جعمت أدوم رم اًز إلبميس.

ج -ظددن أدوم وط د أن ت يددئ تددوي يصدديبو فن لصددانتو الطبيعيددة تلميددوو ىكددذا إبمدديس ظددن أنددو اددي
لماية وأن ت يئ من الدينونة توي يصيبو.

ح -اتتعبد إبميس اإلنتانو وافدوميون باعوا يعب اهلل كعبيد.
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خ -يماتة افدوميون اي يعب اهلل = يماتة إبميس اي تروطنا.
د -كما نتم عن دينونة أدوم ىنا تيدان إبميس اي يوم الرب.

ذ -ييير أدوم أيضاً لكل أعدا الكنيتة الذين ظمموىا كالرومان وكان إبميس يلركيم.

 .7النبددوة تيددير لو د ص اليددعب رم د اًز لو د ص الكنيتددة  .وتكددون صددييون مركددز نجدداة روليددةو ومردت داً لمددرب
وميراراً لو .ونا اًر ضد افعدا  .وينتيي التور بيذه اآلية الراأعدة ويكون الممعك لمعر  .ادالمعنى الرولدي لمتدور

ىو وراب مممكة الييطانو وتكون الكنيتة نا اًر ضدهو ووراب كل أعدا الكنيتة وت تيس ممكوت اهلل .ايتعبدد

الناس لمرب يتوع ارط ييوه  .وىنا نجد تطاب بين اتم النبي وموضوع نبوتو.

 .8ىن دداك ي ددبو تط دداب ب ددين أر16و 14349مد د ع ددو + 4-1أر11و 9349مد د ع ددو6و + 5أر22و 7349مد د
عددو9و . 8وت عجددب اددي ذلددكو اددالروح الردددس الددذي أولددى فرميددا وأولددى لعوبددديا ىددو والددد .االكتدداب كمددو
مولى بو من اهلل وبيذا ايناك ياىدين بنوس الكممدات والتلدذيرات يرتدميما اهلل لييديدا فدوم بدالوراب اآلتديو

لعل أدوم تتوب.

 .9كان وراب أدوم عمى مراللو و د تنب عن ودرابيم كدل مدن أرميدا وصدونيا ولز يدال وعوبدديا .وضدربتيم بابدل
ولكن ورابيم النياأي كان عمى يدد تديطس الرومداني اتمدت ادييم نبدوات افنبيدا  .ولردد اتدتطاع ييدوذا المكدابي

إوضاعيم وجا بعده يولنا ىركانوس وأرغميم عمى التيود تنة . 125م .اصاروا كيعب والد م الييدود.
ومن افدوميين جا ت عاأمة ىيرودس.

.11

نصددرو ظددل الييددود يذكرونددو ب تددى وىددم اددي
مددا اعمددو افدوميددون اددي الييددود أرنددا ملنددتيم عمددى يددد نبووددذ َّ

التددبي اددي بابددل .كددانوا يددذكرون غدددرىم اددي يددوم وددرب نبووددذ نصددر أوريددميم .ورتمدوا اددي التددبي ىددذا المزمددور
"أذكددر يددا رب لبنددي أدوم يددوم أوريددميمو الردداأمين ىدددوا ىدددوا لتددى إلددى أتاتدديا" مددز . 73137وك د ن ىددذا ىددو
وليم لجيش بابل ليدكوا أوريميم.

تروط أوريميم كان تنة . 586م .وت نعري متى تنب عوبديا بنبوتو ىذه غير أن ممك بابل نبووذ نصر بعد أن
لطّم أوريميم بزمن ميل اتتدار عمى أدوم ولطميا ىي افورى .وىناك التمال أن تكون النبوة بعد وراب
أوريميم و بل وراب أدومو ايي موجية فدوم لعميم يتوبون .و د تكون بل وراب أوريميم اافنبيا يرون

المتتربل ك نو لادث أماميم.
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عودة لمجدول

اإلصحاح األول
التفسير

1
ِ
سو ٌل َب ْي َن
ال َّ
س ِم ْع َنا َخ َب ًار ِم ْن ِق َب ِل َّ
الس ِّي ُد َّ
وب ْد َيا :ى َك َذا قَ َ
اآليات (ُ " -:)9-1ر ْؤَيا ُع َ
الر ِّ َوأ ُْرس َل َر ُ
ومَ :
الر ُّ َع ْن أ َُد َ
2
ِ
األ ِ
ت ُم ْحتَقٌَر ِجدِّا3 .تَ َكب ُُّر َق ْم ِب َك قَ ْد
ص ِغ ًا
ُمِم .أَ ْن َ
ومواَ ،وْل َنقُ ْم َعمَ ْي َيا ل ْم َح ْر ِ » « .إِ ِّني قَ ْد َج َع ْمتُ َك َ
ير َب ْي َن األ َ
ُمم« :قُ ُ
َ
4
الس ِ
اك ُن ِفي م َح ِ
ْع َة َم ْق َع ِد ِه ،ا ْلقَ ِائ ُل ِفي َق ْم ِب ِوَ :م ْن ُي ْح ِد ُرِني إِلَى األَ ْر ِ
ت
اج ِئ َّ
ُّيا َّ
ض إِ ْن ُك ْن َ
َخ َد َع َك أَي َ
الص ْخ ِرِ ،رف َ
َ
5
وعا َب ْي َن ُّ
تَْرتَ ِفعُ َك َّ
الن ُج ِ
ان ُع ُّ
سِ
ون أ َْو
ُح ِد ُر َكَ ،يقُو ُل َّ
الر ُّ  .إِ ْن أَتَ َ
وم ،فَ ِم ْن ُى َن َ
ارقُ َ
س ِرَ ،وِا ْن َك َ
اك أ ْ
ش َك َم ْو ُ
ض ً
الن ْ
اك َ
6
ف فُت َ ِ
اك قَ ِ
يسو
اجتَ ُي ْم إِ ْن أَتَ َ
اص ًة َك ْي َ
وص لَ ْيلَ .ك ْي َ
ف َىمِ ْك َ
ون أَفَالَ ُي ْبقُ َ
اطفُ َ
س ِرقُ َ
ون َح َ
ت! أَفَالَ َي ْ
ِّش ع ُ
ص َ
ون ُخ َ
ص ُ
لُ ُ
وفُ ِحص ْت م َخا ِب ُئ ُو 7طَرَد َك إِلَى التُّ ْخِم ُك ُّل مع ِ
ش َرًكا
ض ُعوا َ
سالِ ُم َ
اى ِد َ
وك .أ ْ
َى ُل ُخ ْب ِز َك َو َ
يكَ .خ َد َع َك َو َغمَ َ َعمَ ْي َك ُم َ
َُ
َ
َ َ َ
9
8
ِ
ِ
الر ُّ  ،ا ْلح َكم ِ
تَ ْحتَ َك .الَ فَيم ِف ِ
يد ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِمَ ،يقُو ُل َّ
يسو فَ َي ْرتَاعُ
يو .أَالَ أُِب ُ
ومَ ،وا ْلفَ ْي َم م ْن َج َب ِل ع ُ
ُ َ َ
اء م ْن أ َُد َ
َْ
ِ
ٍِ ِ
يسو ِبا ْلقَ ْت ِل" .
أ َْب َ
ان ،لِ َك ْى َي ْنقَ ِر َ
طالُ َك َيا تَ ْي َم ُ
ض ُك ُّل َواحد م ْن َج َب ِل ع ُ

كبريععاء أدوم -3آيددة  1رؤيععا = تعنددى أنيددا بددالروح الردددس .سععمعنا خب ع ارً = لرددد أصدددر رب الجنددود أم د اًر وىددذا ت
يمكن تغييره .وىذا الوبر وصل اي الرؤيا لمنبدي .وأرسل رسعول بعين افمدم = لدين يريدد اهلل أن يضدرب بمدداً مردل
أدوم يرير ضدىا افمم ليؤدبيدا .وىكدذا يعمدل داأمداً .ايدو أرتدل رتد ً إلدى بابدل لتدؤدب أوريدميم .ردم ىدا ىدو يرتدل

رتوتً ليروم من يؤدب أدوم .واهلل أيضاً يريم رت ً اي كدل زمدان ليبعدد أعددا الكنيتدة ويدؤدبيم .ىدذا الرتدول يردول

ليم قوموا = لتنويذ إرادة اهلل .وأمام إرادة اهلل الوا لنرم عمييا لملرب .آية  2جعمتك صغي ارً = ىم ظندوا أن جبداليم
العالية تلمييمو وأنيم اي لصون ت يطوليا ألد .ولكنيم لم يكونوا أمة لربية مرل بابل أو أيور أو مصرو التي
ليا جيدوش تيداجم .بدل أن كدل دوة أدوم ادي دااعاتيدا .ولكدن لتدى ىدذه تتتدرط فن اهلل تديعا بيم عمدى كبريداأيم.

ومدن يرتود ادي عينددي نوتدو يتددرط ادي عيددون اآلودرينو بددل يصدغر جددداً ادي عينددي اهلل .اميتدت وطيددة دادرة عمددى
تلطيم اإلنتان مرل الكبريا  .اإذا كانت لتى دااعاتو الطبيعية لن تلميو ايصير ملتردر جدداً .وأي إنتدان بددون

لماية اهلل وعنايتوو ميما كان كبي اًر يصدير صدغي اًر جدداً ومحتقع ارً جعداً .وادي  3محعاجئ الصعخر = أي الكيدوي
اددي الجبددال .اتلصددينات أدوم الطبيعيددة اددي جباليددا جعميددا تتكبددر ولكددن لددم يكددن ىددذا تددوى وددداع اد يددئ يلمينددا

توى اهلل .رفعة مقعده = فن ب دىدم كاندت عمدى مدة الجبدال .دال ألددىم عدن منطردة أدوم "ىدل كدان ل دوميدين
أجنلددة ليصددموا بيددا لمتدداكنيم" ولددذلك ودددعيم مددبيم و ددالوا معععن يحعععدرني إلعععى األرض = ىددذا نوددس ددول إبمدديس
أش14و 13314مما ييير أن أدوم ىنا رمز لمييطان اي كبرياأو الذي ال "أصير مرل العمدي" وادي  4ميمدا

ارتوع دوا ادداهلل ددادر أن يلدددرىم .وميمددا تَ َكَّبد َدر اليدديطان ادداهلل أعطانددا الوعددد أن ندوتددو "تدوت دوا الليددات والعرددارب"
والتيد المتيح دال " أريدت اليديطان تدا طاً مردل البدر مدن التدما " ىدذا الدذي دال عدن نوتدو "أصدعد إلدى التدما "

وآيددات 6و 5نبددوة بودراب تددام .االمصددوص ددد يتركددون يدديأاً اددي المنددزل ايددم يسععرقون حععاجتيم ويتركددون البددا ي.
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وىكذا القاطفون يرطوون بعضاً من الكروم ويتركون البرية= الخصاصعة .لكدن الضدربة اآلتيدة عمدى أدوم لدن تتدرك

لو برية وت وصاصة .ارد أتى افمم الذين أرتميم الرب .وفتشوا عيسو وفحصوا مخابئو أي لم يتركوا ييأاً وأمام

ىذا الوراب يتعجب النبي اأ ً كيف ىمكت؟! أي أن اليد ك اآلتدي كدان ى كداً تامداً .لدذلك دال لندا التديد المتديح
"اكنزوا لكم كنو اًز اي التما " اكل ما اي افرض مصيره لموراب والونا وتي كمو التوس ويتر و المصوص .وادي
 7طردك إلى التخم كعل معاىعديك= لردد تعاىدد أدوم مد العمدونيين والمدوآبيين جيدرانيم ومد العدرب أيضداً .ولكدن

اي و ت بميدتيم لدم يردي ألدد بجدانبيم = خعدعك = فنيدم ددموا لدك وعدود بلمايتدك لدو جدا عميدك وطدرو ولكدنيم

ىربوا و ت اليدة وتوموا عنك .وبذلك غم عميك مسالموك= ايم بودعتيم لك تتببوا اي ىزيمتك فنك اعتمددت

عمددييم .بددل وصددمت ىزيمتددك لطددردك مددن ب د دك إلددى لدددودك بددل وددارج لدددودك كتددبايا = طععردك إلععى تخمععك.

وىدؤت الدذين عاىددتيم وأكمددت معيدم وبد اًز= أىععل خبعزك بودديعتيم لددك وضععوا شععركاً تحتعك .وربمدا فن أدوم إتكددل
عمى معاىداتو م جيرانو تلدي افمم الكبيرة مرل بابل أو اارسو ا تي عميو ىؤت ودمروه إذ وذلو جيرانو .وكان

تلدي أدوم ليذه افمم العظيمة = ال فيم فيو = أي كان غبا واي  8لرد عدري أدوم بلكماأدو وايماأدو ومدنيم
أليواز التيماني راج تور ايوب امماذا لددث لدو ذلدك؟ لمداذا تدرط ادي ىدذا الغبدا ؟ فن اهلل تدلب مدنيم عطيتدو

أي اللكمة ايم ت يتتلرونيا = أال أبيد ..الحكماء من أدوم والفيعم معن جبعل عيسعو .وادي  9إذا تومدى الدرب

عن ألد يرتاع ويوزع وينقرض = أي يبيد ويتوبط اي ميورتو كمن يتوبط اي ظ م وييمك االرب نورنا.

11
11
ش َ ِ
َج ِل ظُ ْم ِم َك أل ِ
ت
يك َي ْعقُو َ َ ،ي ْغ َ
َخ َ
ض إِلَى األ ََب ِدَ .ي ْوَم َوقَ ْف َ
ي َوتَ ْنقَ ِر ُ
اآليات (ِ « " -:)16-11م ْن أ ْ
اك ا ْلخ ْز ُ
ضا َكو ِ
اجم قُ ْدرتَ ُو ،وَد َخمَ ِت ا ْل ُغرباء أ َْبواب ُو ،وأَْلقَوا قُرع ًة عمَى أُور َ ِ
س َب ِت األ َ ِ
اح ٍد
ت أَ ْن َ
يمُ ،ك ْن َ
ََ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ
ت أ َْي ً َ
َ
ُمقَا ِبمَ ُو َي ْوَم َ
ُ
َع ُ َ
شم َ
12
ِ
َن الَ تَ ْنظُر إِلَى يوِم أ ِ
ت ِب َب ِني َي ُيوَذا َي ْوَم َىالَ ِك ِي ْمَ ،والَ تَ ْف َغ َر فَ َم َك َي ْوَم
يب ِت ِوَ ،والَ تَ ْ
َخ َ
ِم ْن ُي ْمَ .وَي ِج ُ أ ْ
ش َم َ
يك َي ْوَم ُمص َ
َْ
َ
13
ِ
الضي ِ
يب ِت ِو َي ْوَم َبمِي َِّت ِوَ ،والَ تَ ُم َّد َي ًدا إِلَى قُ ْد َرِت ِو
ِّ
قَ ،والَ تَ ْد ُخ َل َبا َ َ
ش ْع ِبي َي ْوَم َبمِي َِّت ِي ْمَ ،والَ تَ ْنظَُر أَ ْن َ
ت أ َْي ً
ضا إِلَى ُمص َ
15
ِ ِ ِ 14
ِِ ِ
ف عمَى ا ْلم ْفر ِ ِ
ِ
الضي ِ
الر ِّ َعمَى
سمِّ َم َبقَ َاياهُ َي ْوَم ِّ
ق .فَِإ َّن ُو قَ ِري ٌ َي ْوُم َّ
َي ْوَم َبميَّتوَ ،والَ تَق َ َ
ق لتَ ْقطَ َع ُم ْن َفمتيوَ ،والَ تُ َ
َ َ
16
ِ
ت ي ْفع ُل ِب َك .عممُ َك يرتَ ُّد عمَى أر ِ
ُك ِّل األ ِ
ُمِم
ش ِرْبتُ ْم َعمَى َج َب ِل قُ ْد ِسيَ ،ي ْ
ْس َك .أل ََّن ُو َك َما َ
ُممَ .ك َما فَ َع ْم َ ُ َ
َ َ َْ َ َ
ش َر ُ َجميعُ األ َ
َ
ون َكأ ََّن ُي ْم لَ ْم َي ُكونُوا" .
َد ِائ ًماَ ،ي ْ
ون َوَي ُكوُن َ
ون َوَي ْج َر ُع َ
ش َرُب َ

ظمم أدوم ألخيو يعقو  3اي اآليات التابرة ظيرت وطية أدوم افتاتية وىي الكبريا و وىذه الوطية كانت تجاه
اهلل .وىنا تظيدر وطيتدو تجداه إووتدو .امدن المؤكدد أن مدن يوطدئ ادي لد اهللو ىدو يوطدئ أيضداً ادي لد أويدو.

ويظير ىنا اي آية  11لردىم الرديم تجاه يعروبو وىنا يتتودم اتم يعروب ليذكرىم ل ووة بين أدوم ويعروب.
ون لظ أن ىذه افووة تضاعي من وطيتيم اغددرىم كدان ضدد أودوة ليدم .ون لدظ أن وطاياندا تجداه النداس ىدي

وطايا تجداه اهلل أيضداًو ويعا دب اهلل عمييدا ايدو َّ
ديدان افرض كميدا .والعروبدة ىندا ىدي يغشعاك الخعزي أي يغطيدك.

وتنقرض إلى األبد .ون لدظ أن اللردد ي كدل صدالبو .وآيدة  11يعوم وقفعت مقابمعو = يدوم تدبي ييدوذا عمدى يدد
س َب ْت األعاجم قدرتو = افعاجم ىم البدابميين الدذين أودذوا
نبووذ نصر و ي أدوم ضد أويو ييوذا اي عدا  .يوم َ
اي ىذا اليوم درة ييوذا إلى التدبي .و ددرة ييدوذا ىدم يدبانيم وجييديم واتيدانيم .وكدان مدنيم دانيدال والر ردة اتيدة.
5
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ودخمت الغرباء أبوابو أي ا تلم الغربا المدينة ينجتونيا ويمرون رعة عمى غناأميدا .وكان أدوم كواحد معنيم =
أي والد من الغربا التالبين .واي  12كان عمى أدوم أن ت ييمت اي أويدو يدوم ضديرو وال يفغعر فمعو = أي

يتكمم عميو بالير اي يوم ضيرو .ا وتً يعروب أويدوو ورانيداً فن الددور دادم عميدو أي عمدى أدوم وتديورب ويكدون

اي ضي ىو أيضاً .واي  13ال تدخل با شعبي = أي ت تدول لتنيب وترتدل .وال تمد يداً إلى قدرتعو = أي
ت ت وددذوا مددن يددبان ييددوذا دددرتيا عبيددداً .وتلددظ ولددو شعععبي = ادداهلل يت د لم فلددم يددعبو .واددي آيددة  14لملددرب
وانينيا مرل عدم جدواز تدل مدن ألردى التد ح ولكدن أدوم كدان يمردي الردبض عمدى اليداربينو وىدذا ضدد أي دوانين

يريوة لملدرب .المفعرق = ليدث كدان اليداربون يصدمون لموتدر طدر ليبلردوا عدن ألتدن الطدر لميدروب اوجددوا
افدوميون متربصين بيم و تموا بعضيم وأتروا البا ين .واي  15قريع يعوم العر = يدوم انتردام الدرب مدن أدوم
وافرجح أنو يوم تروطو بيد نبووذ نصر وكان ذلك بعد تروط أوريميم بزمن ميل .ولكن افدوميون وىم اي نيوة

اتنترام من ييوذا ظنوا أن يوم اهلل لن ي تي ريبداً .ونجدد ىندا دانون إليدي عدادل كمعا فعمعت يفععل بعك = ىدذه مردل
"بالكيل الذي بو تكيمون يكال لكم" مت 237واي  16اليرب ىنا ىو من ك س غضب اهلل .ااهلل أعطى يدعبو

أن ييرب ىذا الك س = كما شربتم عمى جبل قدسي = ىذه موجية ليعب اهلل .وتييرب جميع األمم أيضاً ىدذه

الك س بتبب وطاياىم أيضاً أر16و . 15325وىؤت تييربونيا وتكون ليم ك س إانا = كأنيم لم يكونوا .أما
يعب اهلل اتبرى منو برية د تطيرت.

17
َما جب ُل ِ
ت َي ْعقُو َ َم َو ِ
اريثَ ُي ْم.
َّساَ ،وَي ِر ُ
ث َب ْي ُ
ون َعمَ ْي ِو َن َجاةٌَ ،وَي ُك ُ
ص ْي َي ْو َن فَتَ ُك ُ
اآليات (َ « " -:)21-17وأ َّ َ َ
ون ُمقَد ً
18
ف لَ ِييبا ،وب ْي ُ ِ
يسو قَ ِّ
ون َباق ِم ْن َب ْي ِت
شا ،فَ ُي ْ
ت َي ْعقُو َ َن ًاراَ ،وَب ْي ُ
ون َب ْي ُ
ش ِعمُوَن ُي ْم َوَيأْ ُكمُوَن ُي ْم َوالَ َي ُك ُ
َوَي ُك ُ
وس َ ً َ َ
تع ُ
ت ُي ُ
19
السي ِل ا ْل ِفمِس ِط ِ
ِ
ِ
ْرِي َم
ون ِبالَ َد أَف َا
يسو ،أل َّ
َن َّ
الر َّ تَ َكمَّ َم»َ .وَي ِر ُ
يسوَ ،وأ ْ
ث أْ
ينَ ،وَي ِرثُ َ
ين ِّي َ
َى ُل َّ ْ
ْ
َى ُل ا ْل َج ُنو ِ َج َب َل ع ُ
ع ُ
اد21 .وس ْبي ى َذا ا ْلج ْي ِ ِ ِ
ث ِب ْني ِ
وِبالَ َد َّ ِ
ام ُ ِ
ين إِ َلى
س َرِائ َ
ين ُى ْم ِم َن ا ْل َك ْن َع ِان ِّي َ
ون الَِّذ َ
يل َي ِرثُ َ
َ
السام َرِةَ ،وَي ِر ُ َ
ش م ْن َبني إِ ْ
َ
ين ج ْم َع َ َ َ ُ
21
ون عمَى جب ِل ِ
شمِيم الَِّذ َ ِ
صفَ ِ
ص ْي َي ْو َن لِ َي ِدينُوا
ارَد َي ِرثُ َ
ص َ َ ََ
ون ُم ُد َن ا ْل َج ُنو ِ َ .وَي ْ
ص َع ُد ُم َخمِّ ُ
ين في َ
ص ْرفَ َةَ .و َ
َ
س ْب ُي أ ُ
ُور َ َ
ِ
ون ا ْل ُم ْم ُك لِ َّمر ِّ " .
يسوَ ،وَي ُك ُ
َج َب َل ع ُ

خالص صييون :بعد أن تنب النبي بوراب أدوم يتنب ب وبار مورلة عن صييونو ااهلل لن يتركيا اي ذليا .ايو
وأن كان د أدبيا ايو تيرلمياو ايو الذي يجرح ويعصب .وآية  17صورة لرد صييون إلى وتيا و دتيتيا

وكرامتيا .وعمى جبميا تكون نجاة وو ص .وصييون ىي الكنيتة التماوية = جبل صييون فنيا جتد إلينا

التماوي .والو ص تيكون من و ل ىذا الجتد .وىذا الجتد تكن ايو الروح الردس اصار مردتاً = ويرث
بيت يعقو مواريثيم = وماذا يرث بيت يعروب؟ اي العيد الرديم لينما عاد الييود من التبي ورروا أرضيم

رانية .أما اي العيد الجديد اتم "اإن كنا أوتد اإننا وررة أيضاً وررة اهلل وواررون م المتيح رو . 1738وآية
 18إلينا نار آكمة .والروح الردس إلينا َّ
لل عمى الت ميذ عمى ىيأة ألتنة نارو وباتم إلينا نلر اليياطين

وأعماليم وكبرياأيم ولتدىم = ويكون بيت يعقو نا ارً وبيت يوسف لييباً = والتيد أعطانا تمطاناً أن ندوس

الليات والعرارب .ولماذا ذكر يعروب ويوتي؟ د يعني ىذا عودة ييوذا واتراأيل اي ولدة و د يعني بيعروب
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كل من آمن بالمتيح امو الوعد ب ن يدوس الييطانو ولكن بيرط أن يلوظ نوتو طاى اًر ويجاىد كيوتي .وأنظر

إلى ضعي اليياطين ومن يتبعونيم ويضطيدون الكنيتة ايم ليتوا توى قش .واي 21و 19ىنا الكنيتة تضم
افمم من كل اليعوب وكل افلتنة .والوصي تم بمغة الييود .وىم لين عادوا من التبي إمتمكوا أرضيم ولكن

ىنا تيمتمكون ليس أرضيم ارط بل أرض من لوليم .ويرث أىل الجنو مممكة عيسو ايي أ رب ليم .وأىل

السيل اي غرب الب د يلتمون فمسطين .وسكان ييوذا يرثون أرض أفرايم التي كان يمتمكيا العيرة أتباط

ويرث بنيامين جمعاد .أما اي آية  21انجد صورة لمولدة بين ييوذا واتراأيل وىذه تيير لمكنيتة التي تمتد
وترث كل افرض ليس أرض إتراأيل ارط بل كل العالم أش . 23-18349وىنا نجد الكنيتة د امتدت إلى

صرفة التابعة لصيدا .وتمتد جنوباً ....صفارد وىذه مو عيا غير معروي و د يكون اي بابل لكن الييود يرولون
أنيا ارنتا أو أتبانيا وىم يتوىمون أىم توي يمتمكونيما بعد ى ك المتيليين ايياو ايم يرولون أن افدوميون

ىم المتيليين وسبي ىذا الجيش .وسبي أورشميم = ىم المؤمنين بالمتيح الذين كانوا اي تبي الييطان

وتلرروا وورروا افراضي .وكان أىل أوريميم المتبيين اي صفارد ىذه .واي  21مخمصون = ىم الرتل الذين
كرزوا ببيارة الو ص لكل العالم .وبكممة ك ارزتيم يدينوا عيتوو وعيتو رمز لمييطان "ألتتم تعممون أننا تندين

م أكة" 1كو 336ون تي لغاية النبوة والكتاب المردس كمو = ويكون الممك لمر  .امنصمي لي تي ممكوتك .ارن
م 1كو + 28-24315عب9و. 832
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عودة لمجدول

عوبديا
دراسة فى نبوة َ
ىي نبوة ضد يعب أدوم

أدوم ىو عيتو وىو تعير

=

=

دموي

ذو يعر كريي

خطية أدوم

بتددر وط ييددوذا اددي يددد بابددلو ايددترك افدوميددون اددي نيددب المدينددةو تدددوا الطددر أمددام اليدداربينو وكددانوا يرتمددونيم ويبيعددونيم
كعبيدو لطموا مدن ييوذا يماتة اييم.

أين أدوم

تمتددد مددن جنددوب البلددر الميددت لتددى ومدديج العربددة .وأيددير مدددنيا تيمددان اايددتيرت بيددذا اتتددم .ملصددنة بالجبددال اددانتو

افدوميون ياعرين أنو من المتتليل غزوىم.

واشتيروا بالحكمة .يدل أن  111دادرين عمدى صدد  .110111يدل مدن العممدا و كيدي كدان افدوميدون يصدمون لبيدوتيمو

ىل كان ليم أجنلة.

اتتودام اتم أدوم لمنبوة إيارة لدمويتيم.

أدوم رمز لمشيطان
 .1متكبرين بتبب لصانتيم الطبيعية

والشععيطان تكبععر .إذ ظععن أنععو ال يمكععن خ أن يخمععص البشععر مععن المععوت .ويبععدو أن ىالكععو كععان مرتبط عاً بخععالص

اإلنسان( .راجع أر )21 – 16 :49

لذلك يرتع الشيطان من عالمة الصمي

انجد أنو بعد أن يرول اهلل أنو تييمكيم بتبب كبرياأيم نجده يرول

ىدوذا يصدعد ك تدد مدن كبريدا افردن إلددى مرعدى داأدم ..وصدغار الغدنم تتدلبيم ..وأنددو ال ارعدي الدذي يرعدي يدعبو اددي

مرعى داأم

 .2عيتو ُولِ َد من بيت إبراىيم الذي لو العيد ولكنو وتر كل يي فنو كان متتبيلاً وباع بكوريتو ليعروب.
 .3عيتو اي صراع متتمر م يعروب من البطن وىكذا إبميس م آدم وذريتو.
 .4عيتو دموي وابميس كان تاتً لمناس منذ البد

يو44 38

 .5افدوميون باعوا الييود كعبيد وابميس اتتعبد البير.
 .6يماتتيم ىي نوس يماتة إبميس لمبير.
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 .7كما نتم عن دينونة آدوم ىنا اإبميس تيدان.

 .8ييير آدوم عموماً لكل أعدا الكنيتة الذين ظمموىا بإيعاز من إبميس.

 .9آدوم ايددتيى أكمددة واليدديطان ايددتيى مجددد .ولددو طمددب آدوم مددن يعرددوب أن ييدداركو اددي أكمددو مددا كددان يعرددوب تدديمان .
وابميس لو طمب المجد عن لب للصل عميو .ولكن ىذا ىو الرمب الردئ.

 .11عيتددو ىددو البكددر وارددد بكوريتددو وابمدديس ُوم د أوتً ولصددمنا نلددن عمددى البكوريددة .بددل يددل مددن اهلل كبيددر يُتددتعبد
لصغير تك  .23 325وىذا لدث اع ً أن يعروب إتدراأيل تتديد عمدى عيتدو يدعب أدوم طدول الزمدان ايمدا عددا
اترات ميمة .لتى جا يولنا ىركانوس من نتل المكابيين ووتنيم وجعميم ييدوداً وودرج مدنيم عاأمدة ىيدرودس الممدك.

وىكذا أعطى اخ السمطان لإلنسان أن يسود عمعى الشعيطان وعمعى خطايعاه عندد البداب وطيدة واليدك ايدتيا يا وأندت

تتدود عميددو تدك  .7 34أمددا اددي العيدد الجديددد االتديد المتدديح أعطانددا التدمطان أن ندددوس الليدات والعرددارب ..لددو311

.19

ممخص النبوة:

كما فعمت يُفعل بك ،عممك يرتد عمى رأسك

آدوم تتورب وتورد كل ماليا

آدوم وربت ييوذا

الييطان دمر اإلنتان

اإلنتان يومص ويرث المجد

الشيطان

الييطان تيدمر تماماً

ت و ص لمييطان

اهلل يريد و ص كل الوميردة .ووميردة اهلل م أكدة أوتً ردم بيدر .اهلل كدان يريدد أن تكدون الوميردة كميدا ادي ولددة كبيدت يبنيدو

اهلل ليتكن ايو.

جواأز بيتنا أرز ورواادنا ترو نش 17 31

موتى كان أميناً اي كل بيت اهلل ..وباني البيت ىو المتيح عب 6-1 33

نلن ىيكل اهلل 1كو  16 33وكل منا لجر لي اي ىذا الييكل 1بط 5 32
وسقط بعض المالئكة فصاروا شياطين وأسقطوا اإلنسان
وكان الودا والو ص بالمتيح

االبنا تبد وتيتمو اإرادة اهلل تبد وتنوذ لكن
من يربل عمل اهلل ونعمتو<----
ومن يرفض

أمثمة:

<----

يتلول إلى لجارة لية اي البيت

أيضاً يصير لو دور في قصة الخالص

ييوذا 3اهلل يوتاره تمميذاً لو ويراض ايكون أداة لتكميل وطة الو ص.
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الشيطان 3صار أداة لت ديب البير كعصا ت ديب أو كمب متعور مربوط اي تمتمة يمتدك بيدا اهلل ويتركدو يضدرب ويعردر
من يريد اهلل أن يؤدبو .وىذا يتضح اي صة زاني كورنروس بدل بدولس نوتدو ليلوظدو اهلل مدن الكبريدا  .وأيضداً ادي أيدوب.
ولينما ينتيي الت ديب يعود اهلل ويجذب التمتمة بل أن الت ديب اي اللدود التي يتمح بيا اهلل.

ويتتمر بنا البيت الذي يريده اهلل كما وطط منذ البد

إلى أن تبنى أوريميم التماأية التي يل عنيا

ىوذا متكن اهلل م الناس رؤ 3 321
وىناك ت ألم وت دموع

كما كانت اللجارة تصرل اي الجبال بالمعاول وت يتم صوت معول اي مكان بنا الييكل 1مل 7 36

إذاً صار الشيطان في يد اخ آداة لمتأدي

 .1ليس ل اًر اي لركتو ضد البير لتكميل البنا .

 .2كتَّر المتيح بصميبو يديو لز  24 331اذىبت عنو وتو و ال عنو اآلبا "صار وة اكرية"..
امماذا نتتجيب لدعتو لنا بارتكاب الير؟!

 .3يل عنو اي أرميا  He is but a noise 17 346ىو د يرير الووي ولكنو غير ادر عمى إيذا ألد
متدس صوت .

 .4الددرب يتددوع يددده ووضددعو اددي وددص ومددن يدددول يصدديبو الضددرر .وىددذا بعددد الصددميب ولكددن لمدددة  1111تددنة تنتيددي
بافيام ما بل النياية.

 .5ىو وة مدمرة لمن يدول إلى وصو بإرادتو متتجيباً فاكاره بل يدا لمغر والنار.

 .6كددان مومو داً جمددي ً نوراني داً وبعددد تددروطو صددار اددي الظممددة بيددعاً اجمالددو كددان إنعكدداس لجمددال اهلل ونددور اهلل عميددو.
وأوريميم التماأية تتكون اي نور المتيح رؤ 4322وكل من ىو وارجيا يكون م إبميس اي الظممة الوارجيدة أي

وارج أوريميم التماأية.

 .7البليرة المتردة بالنار ىي أص ً معدة لو ولجنوده مت  41 325وصارت لمن يتبعو رؤ 11 321و . 15

 .8لمدداذا الوددوي مددن الي ديطان بعددد كددل ذلددك؟ الوددوي مددن اليدديطان وافعمددال واللتددد ...إل د ىددو عبددادة لميدديطان .ىددو
كذاب وأبو الكذاب يدو 44 38يجعمندا نعتردد أن لدو دوة وتدمطان وت يدئ لدو .وبلتدب وعدد التديد المتديح ايدو تلدت

اف دام واللتد ىو لتد الييطان لمرديتين ايدبر ليم ي اًر ويلولو اهلل لموير راج

صة يوتي وأووتو .

 .9أتماه المتيح "رأيس ىذا العالم" يو  31 314ايو أتملتو ممدذات ووطايدا ىدذا العدالم .ومدن يربدل ىدذا مدن يدده يد تي

ليطمب رمن عطاياه من اإلنتان تاعة موتو لذلك ال التيد المتيح عن تاعة موتو "رأيس ىذا العالم ي تي وليس لو

دي يددئ" يددو  31 314إذ لددم يربددل منددو وطيددة .أمددا أوتد اهلل ايتددتربميم الم أكددة والرديتددين بددل يصددمون لمعددذ ار افم
اد َّ
"وعند موار ة نوتي من جتدي إلضرى عندي ولمؤامرة افعدا إىزمي وفبواب الجليم أغمري" .فن من يربل وطية
صغيرة من يده ي تي إبميس لو يطمب نوتو رمناً ليا ليمرييا معو اي الجليم.

.11

اهلل اي لبو العجيب يرري الييطان بل يررى لكل من يتير و ار ه.
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أش 314يلول الك م عدن ممدك أيدور إلدى اليديطانو اممدك أيدور كدان ملاربداً ويداً يددمر كدل الدب د لولدوو ايدو رمدز
إلبميس اي وة تدميره.

لدز  328يلدول الكد م عدن ممدك صددور إلدى اليديطانو اممددك صدور غندي جددداً ولدو مدواني كريدرة ادي البلدر المتوتددط.
إيارة لمييطان رأيس ىذا العالم.

االييطان وي وموادع لية ولذلك نجده اي تور الرؤيا ص  13اي صورتين3
 .1ولش البلر

 .2ولش افرض

وي وة عنيوة.

موادع

وىذا ما عممدو مد المتديحو ايدو لداول وداعدو عمدى الجبدل ولمدا ايدل لدرك مدؤامرة الصدميب .وكدان اهلل يضدلك عمدى

امرتددوو بددل مدؤامرة كددل افيدرار .إذ ب عمدداليم ينوددذون إرادة اهلل مددز 4 32ايددم أداة اددي يددد اهلل .ادداهلل داأمداً ددادر أن
مؤ ا
يورج من الجااي ل وة وأورج من إضطياد الكنيتة ك ارزة وانتيار لمممكوت.

.11

ت تربل من يده ييأاً ايو مرل كمب تلت الماأدة كمما بمت منو ييأاً يتتمر اي لربكو أمدا لدو لدم تربدل مندو يدئ

.12

من وداعو يصل لظيوره اي يكل م ك نور.

يتركك .مرل الكمب الذي ت تمرى لو أي اتات يترك الماأدة ويميي.

يتمى الميتكي ايو ييتكينا هلل إذا أوط ناو وييتكي اهلل اي أذاننا لو مرت بنا تجربة مدعياً بالكذب أن اهلل اتدياً

.13

اي ألكامو .راج رو 33 38و . 34

كل ىذا يوتر ول معممنا بولس الرتول أن الوميرة أتممت لمباطل بتبب الوطيةو والباطل ىو الييطانو ليؤدبيا

.14

وىذه ىي التنريةو ااهلل ينرى افغصان لت تي برمر أكرر ولذلك يل أن الوميرة أوضعت لمباطل..
عمى الرجا رو . 21 38

والنياية

يوم تبنى ىدذه الكنيتدة بيدت اهللو وينتيدي البندا يعا دب إبمديس ادي البليدرة المترددة بالندار .ويكدون الدرب ممدك افرض كميداو
التى اآلن

لتنا نرى الكل بعد موضعاً لو عب 8 32

لكن اآلن التى الرديتين ليم أوطاأيمو لكدنيم يرددمون توبدةو االصددي يتدرط ادي اليدوم تدب مدرات ويردوم أمدا ادي التدما

يكون اهلل الكل اي الكل 1كو 28 315

وىذا ىو معنى اتم عوبديا = المتعبد لييوه

وبيذه اآلية ينتيي السفر

ويكون الممك لمر

آمين تعال أييا الر يسوع

11

