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 عوبديا جدول - (عوبديااألنبياء الصغار)

 رقم اإلصحاح رقم اإلصحاح رقم اإلصحاح رقم اإلصحاح
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 عودة للجدول مقدمة عوبديا

 
 عوبديا كلمة عبرية معناها عبد يهوه أو المتعبد ليهوه. .1
بعدددد أق تدددرشل أوريدددليل ادددي يدددد البدددابلييق. تلدددالي افدوميدددوق مدددذ البدددابلييق ادددي  للدددا  أكبدددر أ   باليدددع .  .2

اايترك أدول اي نهد  المديندةو وتددوا الشدر  أمدال الهداربيقو وكدانوا يمتدكونهل ويرتلدونهل أو يبيعدونهل كعبيدد. 
أق المفددروأ أق أدول هددو أعددو يعرددو   شم أنهددل يددمتوا اددي بليددتهل وتدداندوا أعدددا هل وايددتركوا معهددل اددي  ومددذ

 تلشيمهل بكل الشر .
 رأسك". "كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد علىه ه النبوة الرصيرة موجهة ضد أدول وملعصها  .3
أدول يتدمى تيمداقو ويتدتعمل اتدل  تمتد أدول مق جنو  البلر الميل لتى عليج العربةو والجز  الجندوبي مدق .4

تيمددداق كتعبيدددر عدددق كدددل أدول. وأيدددهر مددددنهل همدددا بصدددرأ وتدددالذ  بتدددرا . وايدددتهرل أدول بمناعدددة لصدددونها 
الشبيعيددة. ادد كرر أرضددها جبددال. وعاصددمتهل اددي وادج ضددي  بدديق الجبددال العاليددة. والشريدد  الوليددد لهدد ا الددوادأ 

يق جبدال واففدةو ويردال أق ممدة مدق أهدل الدبيد فدادريق  راع اردش. وعلدى الجدانب 13-4ضي  وعرضه ما بديق 
 مهاجلو ول لك تكبَّر فلبهلو وه ه عشيتهل افتاتية.11111أق يردوا 

تددل تددعير مراداددا. فدول.     نتددمذ أق عيتددو تددكق اددي جبددل تددعير وصددار 6338أدول هددو عيتددو. واددي  تددك .5
عدل اتددل أدول هندددا لدددمويتهل ضدددد = دمددوأ أو مددق افرأ. والنبدددي يتددت أدوم=  و يددعر كريدددي.  و سعععيرو

 يع  اهلل.
َ  أدول رمزا. للييشاق كما أق يعرو  هو رمز للكنيتة يع  اهلل3ت      .8  ع 

 فق أدول متكبر. - أ
تل و البيل ال أ اي عهد مذ اهلل أأ ُول دَد داعدل لددود العهددو  -   أدول أو عيتو ُول َد اي بيل  براهيل وا 

عفدد  اددي ترريددر مددا كدداق  متيددازا. لدده بددالوشدة اعتددر بركتددهو لكندده كدداق متددتبيلا. وبدداع بكوريتددهو وبهدد ا أ
 وهك ا كاق  بليس  بنا. هللو ولكق فجل عشاياه عتر كل يئ.

  وأدول يعني دمدوأ. ويدع  أدول كدانوا يرتلدوق يدع  اهلل 4436 بليس كاق فتاش. للناس من  البد   يو - ل
 الهاربيق مق أمال جيش بابل.

عردو  مند  كاندا ادي الدبشق أأ مند  البدايدة ويدع  أدول  متندذ عدق هناك عدداوة ترليديدة بديق عيتدو وي - ث
  بددل ولدداولوا أق يلدداربوهلو وهدد ا تددب  لهددل 21-14321التددماب بمددرور اليددع  وتددش أرضددهل  عددد

 ضيرال كريرة. ولر  أدول المتتمرة ضد يع  اهلل وعداوته الترليديةو جعلل أدول رمزا. إلبليس.
ق لصددانته الشبيعيددة تلميددهو هكدد ا  بلدديس ظددق أندده اددي ظددق أدول عشدد  أق ش يددئ تددوي يصدديبه ف - ج

 لماية وأق ش يئ مق الدينونة توي يصيبه.
 تتعبد  بليس اإلنتاقو وافدوميوق باعوا يع  اهلل كعبيد.  - ب
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 يماتة افدوميوق اي يع  اهلل = يماتة  بليس اي تروشنا. - خ
 كما نتمذ عق دينونة أدول هنا تيداق  بليس اي يول الر . - د
 ييير أدول أيضا. لكل أعدا  الكنيتة ال يق ظلموها كالروماق وكاق  بليس يلركهل.  -  

النبددوة تيددير لعدديب اليددع   رمددزا. لعدديب الكنيتددة . وتكددوق صددهيوق مركددز نجدداة روليددةو ومردتددا. للددر   .7
لرولدي للتدفر . ادالمعنى اويكون الملعك للعر وميرارا. له. ونارا. ضد افعدا . وينتهي التفر به ه اآلية الرامعدة 

هو عرا  مملكة الييشاقو وتكوق الكنيتة نارا. ضدهو وعرا  كل أعدا  الكنيتة وت تيس ملكول اهلل. ايتعبدد 
 الناس للر  يتوع ارش  يهوه . وهنا نجد تشاب  بيق اتل النبي وموضوع نبوته.

و  37  44  ر+ 8و5مدذ عدو 11و  34  44ر   + 4-1  مذ عو18و  314  44ر هناك يبه تشاب  بيق   .6
رميا  وأولى لعوبديا هو والد. االكتا  . وش عج  اي  لكو االروب الردس ال أ أولى إل4و  6مذ عو  22

كلدده مددولى بدده مددق اهلل وبهدد ا اهندداك يدداهديق بددنفس الكلمددال والتلدد يرال يرتددلهما اهلل لييددهدا فدول بددالعرا  
 اآلتيو لعل أدول تتو .

رميدا  وصدفنيا ولزفيدال وعوبدديا. وضدربتهل بابدل  ق عدرابهل كدل مدق كاق عرا  أدول على مراللو وفد تنب  ع .4
تدتشاع يهدو ا المكدابي  ولكق عرابهل النهامي كاق على يدد تديشس الرومداني اتمدل اديهل نبدوال افنبيدا . ولردد 

 .ل. اصاروا كيع  والد مذ اليهدود. 125 عضاعهل وجا  بعده يولنا هركانوس وأرغمهل على التهود تنة 
 مييق جا ل عاملة هيرودس.ومق افدو 

اعله افدوميوق اي اليهود أرنا  ملنتهل على يد نبوع  نصَّرو ظل اليهود ي كرونه ب تى وهل اي التبي ادي . ا 1
 بابل. كانوا ي كروق غدرهل اي يول عر  

وا هدوا لتدى نبوع  نصر أوريليل. ورتلوا اي التبي ه ا المزمور "أ كر يا ر  لبني أدول يول أوريليلو الرامليق هد
  . وك ق ه ا هو فولهل لجيش بابل ليدكوا أوريليل.73137 لى أتاتها"  مز

 .ل. وش نعري متى تنب  عوبديا بنبوته ه ه غير أق ملك بابل نبوع  نصر بعد أق 568تروش أوريليل كاق تنة 
النبوة بعد عرا  تتدار على أدول ولشمها هي افعر . وهناك التمال أق تكوق  ل أوريليل بزمق فليل لشَّ 

أوريليل وفبل عرا  أدولو اهي موجهة فدول لعلهل يتوبوق. وفد تكوق فبل عرا  أوريليل اافنبيا  يروق 
.المتتربل ك نه لادث أمامهل



 (اإلصحاح األول ()عوبديااألنبياء الصغار )

 

 
4 

 عودة للجدول اإلصحاح األول

 التفسير
 

َبْيَن ُرْؤَيا ُعوَبْدَيا: هَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّ ُّ َعْن َأُدوَم: َسِمْعَنا َخَبرًا ِمْن ِقَبِل الرَّ ِّ َوُأْرِسَل َرُسوٌل 1" -(:9-1اآليات )
َتَكبُُّر َقْلِبَك َقْد 3َمِم. َأْنَت ُمْحَتَقٌر ِجد.اا. ِإنِّي َقْد َجَعْلُتَك َصِغيرًا َبْيَن األُ » 2«. ُقوُموا، َوْلَنُقْم َعَلْيَها ِلْلَحْر ِ »اأُلَمِم: 

ْخِر، ِرْفَعَة َمْقَعِدِه، اْلَقاِئُل ِفي َقْلِبِه: َمْن ُيْحِدُرِني ِإَلى األَ  ِإْن ُكْنَت 4ْرِ؟  َخَدَعَك َأيَُّها السَّاِكُن ِفي َمَحاِجِئ الصَّ
ْن َكاَن ُعشَُّك َمْوضُ  . َتْرَتِفُع َكالنَّْسِر، َواِ  ِإْن َأتَاَك َساِرُقوَن َأْو 5وًعا َبْيَن النُُّجوِم، َفِمْن ُهَناَك ُأْحِدُرَك، َيُقوُل الرَّ ُّ

َكْيَف ُفتَِّش ِعيُسو 6ُلُصوُص َلْيل. َكْيَف َهِلْكَت! َأَفاَل َيْسِرُقوَن َحاَجَتُهْم  ِإْن َأتَاَك َقاِطُفوَن َأَفاَل ُيْبُقوَن ُخَصاَصًة  
َطَرَدَك ِإَلى التُّْخِم ُكلُّ ُمَعاِهِديَك. َخَدَعَك َوَغَلَ  َعَلْيَك ُمَساِلُموَك. َأْهُل ُخْبِزَك َوَضُعوا َشَرًكا 7ِبُئُه  َوُفِحَصْت َمَخا

، اْلُحَكَماَء ِمْن َأُدوَم، َواْلَفْهَم ِمْن جَ 8َتْحَتَك. اَل َفْهَم ِفيِه.  َفَيْرتَاُع 9َبِل ِعيُسو  َأاَل ُأِبيُد ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َيُقوُل الرَّ ُّ
 " َأْبَطاُلَك َيا َتْيَماُن، ِلَكْى َيْنَقِرَ؟ ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َجَبِل ِعيُسو ِباْلَقْتِل.

= لرددد أصدددر ر  الجنددود أمددرا. وهدد ا ش  سععمعنا خبععراً = تعنددى أنهددا بددالروب الردددس.  رؤيععا  1آيددة   -3كبريععاء أدوم
= لديق يريدد اهلل أق يضدر  بلددا. مردل افمدل  وأرسل رسعول بعينللنبدي.  يمكق تغييره. وه ا العبر وصل اي الرؤيا

أدول يرير ضدها افمل ليؤدبهدا. وهكد ا يعمدل داممدا.. اهدو أرتدل رتدي.  لدى بابدل لتدؤد  أوريدليل. ردل هدا هدو يرتدل 
 ا الرتدول يردول رتوش. ليرول مق يؤد  أدول. واهلل أيضا. يريل رتي. اي كدل زمداق ليبعدد أعددا  الكنيتدة ويدؤدبهل. هد

= هل ظندوا أق جبدالهل  جعلتك صغيراً   2= لتنفي   رادة اهلل. وأمال  رادة اهلل فالوا لنرل عليها لللر . آية  قوموالهل 
العالية تلميهلو وأنهل اي لصوق ش يشولها ألد. ولكنهل لل يكونوا أمة لربية مرل بابل أو أيور أو مصرو التي 

ة أدول ادي دااعاتهدا. ولكدق لتدى هد ه تتتدرش فق اهلل تديعافبهل علدى كبريدامهل. لها جيدوش تهداجل. بدل أق كدل فدو 
ومدق يرتفددذ ادي عينددي نفتده يتددرش ادي عيددوق اآلعدريقو بددل يصدغر جدددا. ادي عينددي اهلل. اليتدل عشيددة فدادرة علددى 

تداق بددوق تلشيل اإلنتاق مرل الكبريا . اإ ا كانل لتى دااعاته الشبيعية لق تلميه ايصير ملتردر جددا.. وأأ  ن
= أأ الكهدوي  محعاجئ الصعخر  3. وادي  ومحتقعرًا جعداً لماية اهلل وعنايتهو مهما كاق كبيرا. يصدير صدغيرا. جددا. 

اددي الجبددال. اتلصددينال أدول الشبيعيددة اددي جبالهددا جعلهددا تتكبددر ولكددق لددل يكددق هدد ا تددو  عددداع اددي يددئ يلمينددا 
ل. فدال ألددهل عدق منشردة أدول "هدل كداق لندوميديق = فق بيدهدل كاندل علدى فمدة الجبدا رفعة مقعدهتو  اهلل. 

= هددد ا نفدددس فدددول  بلددديس  معععن يحعععدرني إلعععى األر؟أجنلدددة ليصدددلوا بهدددا لمتددداكنهل" ولددد لك عددددعهل فلدددبهل وفدددالوا 
  4وادي  .    مما ييير أق أدول هنا رمز للييشاق اي كبريامه ال أ فدال "أصدير مردل العلدي" 14و  13314ش  

أق يلدرهل. ومهما َتَكبََّر الييشاق ااهلل أعشانا الوعد أق ندوته "تدوتوا الليدال والعردار "  رتفعوا ااهلل فادر مهما 
والتيد المتيح فدال "رأيدل اليديشاق تدافشا. مردل البدر  مدق التدما " هد ا الد أ فدال عدق نفتده "أصدعد  لدى التدما " 
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ويتركدوق البدافي.  حعاجتهم يسعرقون  نبوة بعرا  تال. االلصوب فدد يتركدوق يديما. ادي المندزل اهدل 8و  5وآيال  
. لكدق الضدربة اآلتيدة علدى أدول لدق تتدرك الخصاصعةيرشفوق بعضا. مق الكرول ويتركوق البرية=  القاطفونوهك ا 

أأ لل يتركوا ييما. وأمال وفتشوا عيسو وفحصوا مخابئه له برية وش عصاصة. ارد أتى افمل ال يق أرتلهل الر . 
؟! أأ أق الهديك اآلتدي كداق هيكدا. تامدا.. لد لك فدال لندا التديد المتديح كيف هلكتمي. ه ا العرا  يتعج  النبي فا

"اكنزوا لكل كنوزا. اي التما " اكل ما اي افرأ مصيره للعرا  والفنا  وتي كله التوس ويترفه اللصوب. وادي 
ومدذ العدر  أيضدا.. ولكدق  = لردد تعاهدد أدول مدذ العمدونييق والمدوآبييق جيدرانهلطردك إلى التخم كعل معاهعديك  7 

= فنهدل فددموا لدك وعدود بلمايتدك لدو جدا  عليدك عشدرو ولكدنهل  خعدعك اي وفل بليدتهل لدل يردي ألدد بجدانبهل =
= اهل بعدعتهل لك تتببوا اي هزيمتك فنك اعتمددل غل  عليك مسالموكهربوا وفل اليدة وتعلوا عنك. وب لك 

. تخمععك طععردك إلععىودك بددل عددارج لدددودك  كتددبايا  = علدديهل. بددل وصددلل هزيمتددك لشددردك مددق بدديدك  لددى لددد
. وربمدا فق أدول  تكددل تحتعك وضععوا شععركاً بعدديعتهل لددك  أهععل خبعزكوهدؤش  الد يق عاهددتهل وأكلددل معهدل عبدزا.= 

على معاهداته مذ جيرانه تلدأ افمل الكبيرة مرل بابل أو اارسو ا تي عليه هؤش  ودمروه    ع له جيرانه. وكاق 
ومدنهل أدول بلكمامده واهمامده  يَ ر    لرد ُعد6= أأ كاق غبا  واي   فهم فيه ال له ه افمل العظيمة =تلدأ أدول 

يو    الما ا لددث لده  لدك؟ لمدا ا تدرش ادي هد ا الغبدا ؟ فق اهلل تدل  مدنهل عشيتده أأليفاز التيماني راجذ تفر 
    ا تعلدى الدر  4. وادي  ن جبعل عيسعوأال أبيد.. الحكماء من أدوم والفهعم معأأ اللكمة اهل ش يتتلرونها = 

 = أأ يبيد ويتعبش اي ميورته كمق يتعبش اي ظيل ويهلك االر  نورنا. وينقر؟ويفزع  يرتاععق ألد 
 

َيْوَم َوَقْفَت 11ِمْن َأْجِل ُظْلِمَك أَلِخيَك َيْعُقوَ ، َيْغَشاَك اْلِخْزُي َوَتْنَقِرُ؟ ِإَلى اأَلَبِد. » 11" -(:16-11اآليات )
ُكْنَت َأْنَت َأْيًضا َكَواِحٍد  َقاِبَلُه َيْوَم َسَبِت اأَلَعاِجُم ُقْدَرَتُه، َوَدَخَلِت اْلُغَرَباُء َأْبَواَبُه، َوأَْلَقْوا ُقْرَعًة َعَلى ُأوُرَشِليَم،مُ 

َبِني َيُهوَذا َيْوَم َهاَلِكِهْم، َواَل َتْفَغَر َفَمَك َيْوَم َوَيِجُ  َأْن اَل َتْنُظَر ِإَلى َيْوِم َأِخيَك َيْوَم ُمِصيَبِتِه، َواَل َتْشَمَت بِ 12ِمْنُهْم. 
يِق،  َتُمدَّ َيًدا ِإَلى ُقْدَرِتِه َواَل َتْدُخَل َباَ  َشْعِبي َيْوَم َبِليَِّتِهْم، َواَل َتْنُظَر َأْنَت َأْيًضا ِإَلى ُمِصيَبِتِه َيْوَم َبِليَِّتِه، َواَل 13الضِّ

يِق. وَ 14َيْوَم َبِليَِّتِه،  َفِإنَُّه َقِريٌ  َيْوُم الرَّ ِّ َعَلى 15اَل َتِقَف َعَلى اْلَمْفَرِق ِلَتْقَطَع ُمْنَفِلِتيِه، َواَل ُتَسلَِّم َبَقاَياُه َيْوَم الضِّ
َجَبِل ُقْدِسي، َيْشَرُ  َجِميُع اأُلَمِم أَلنَُّه َكَما َشِرْبُتْم َعَلى 16ُكلِّ اأُلَمِم. َكَما َفَعْلَت ُيْفَعُل ِبَك. َعَمُلَك َيْرَتدُّ َعَلى رَْأِسَك. 

 " َداِئًما، َيْشَرُبوَن َوَيْجَرُعوَن َوَيُكوُنوَن َكَأنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا.

3 اي اآليال التابرة ظهرل عشية أدول افتاتية وهي الكبريا و وه ه العشية كانل تجاه ظلم أدوم ألخيه يعقو 
. وهنا تظهدر عشيتده تجداه  عوتده. امدق المؤكدد أق مدق يعشدئ ادي لد  اهللو هدو يعشدئ أيضدا. ادي لد  أعيده. اهلل

  لردهل الرديل تجاه يعرو و وهنا يتتعدل اتل يعرو  لي كرهل لنعوة بيق أدول ويعرو . 11ويظهر هنا اي آية  
لدظ أق عشاياندا تجداه النداس هدي عدوة لهدل. وني ونيلظ أق ه ه افعوة تضاعي مق عشيتهل اغددرهل كداق ضدد 

أأ يغشيدك.  يغشعاك الخعزيعشايا تجداه اهلل أيضدا.و ويعافد  اهلل عليهدا اهدو ديَّداق افرأ كلهدا. والعروبدة هندا هدي 
= يدول تدبي يهدو ا علدى يدد  يعوم وقفعت مقابلعه  11. ونيلدظ أق اللردد ي كدل صدالبه. وآيدة  وتنقر؟ إلى األبد

= افعاجل هل البدابلييق الد يق أعد وا  يوم َسَبْت األعاجم قدرتها اي عدا . نبوع  نصر وفي أدول ضد أعيه يهو 
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اي ه ا اليول فدرة يهو ا  لى التدبي. وفددرة يهدو ا هدل يدبانهل وجييدهل واتيدانهل. وكداق مدنهل دانيدال والريردة اتيدة. 
=  وكان أدوم كواحد معنهم أأ افتلل الغربا  المدينة ينجتونها ويلروق فرعة على غناممهدا. ودخلت الغرباء أبوابه

= أأ  وال يفغعر فمعه  كاق على أدول أق ش ييمل اي أعيده يدول ضديره 12أأ والد مق الغربا  التالبيق. واي  
يتكلل عليه بالير اي يول ضيره. ا وش. يعرو  أعيدهو ورانيدا. فق الددور فدادل عليده أأ علدى أدول وتديعر  ويكدوق 

= أأ  وال تمد يدًا إلى قدرتعه= أأ ش تدعل لتنه  وترتدل.  با  شعبي ال تدخل  13اي ضي  هو أيضا.. واي  
  لللددر  14= ادداهلل يتدد لل فلددل يددعبه. واددي آيددة   شعععبيش ت عدد وا مددق يددباق يهددو ا فدددرتها عبيدددا.. وشلددظ فولدده 

انيق فوانينها مرل عدل جدواز فتدل مدق ألردى التديب ولكدق أدول كداق يلردي الردبأ علدى الهداربيقو وهد ا ضدد أأ فدو 
= ليدث كداق الهداربوق يصدلوق لمفتدر  شدر  ليبلردوا عدق ألتدق الشدر  للهدرو  اوجددوا  المفعرقيريفة لللدر . 

= يدول انتردال الدر  مدق أدول  قريع  يعوم العر   15افدوميوق متربصيق بهل وفتلوا بعضهل وأتروا البافيق. واي  
يل بزمق فليل. ولكق افدوميوق وهل اي نيوة وافرجح أنه يول تروشه بيد نبوع  نصر وكاق  لك بعد تروش أوريل

= هد ه مردل  كمعا فعلعت يفععل بعكاشنترال مق يهو ا ظنوا أق يول اهلل لق ي تي فريبدا.. ونجدد هندا فدانوق  لهدي عدادل 
  الير  هنا هو مق ك س غض  اهلل. ااهلل أعشى يدعبه 18  واي  237"بالكيل ال أ به تكيلوق يكال لكل"  مل

أيضا. هد ه  جميع األمم= ه ه موجهة ليع  اهلل. وتيير   كما شربتم على جبل قدسيس = أق يير  ه ا الك 
. كعأنهم لعم يكونعوا . وهؤش  تييربونها وتكوق لهل كد س  اندا  = 18و  15325ر الك س بتب  عشاياهل أيضا.  

 أما يع  اهلل اتبرى منه برية فد تشهرل.
 

َيْوَن َفَتُكوُن َعَلْيِه َنَجاٌة، َوَيُكوُن ُمَقدًَّسا، َوَيِرُث َبْيُت َيْعُقوَ  َمَواِريَثُهْم. َوَأمَّا َجَبُل ِصهْ » 17" -(:21-17اآليات )
 َيُكوُن َباق ِمْن َبْيِت َوَيُكوُن َبْيُت َيْعُقوَ  َنارًا، َوَبْيُت ُيوُسَف َلِهيًبا، َوَبْيُت ِعيُسو َقش.اا، َفُيْشِعُلوَنُهْم َوَيْأُكُلوَنُهْم َوالَ 18
َوَيِرُث َأْهُل اْلَجُنوِ  َجَبَل ِعيُسو، َوَأْهُل السَّْهِل اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن، َوَيِرُثوَن ِباَلَد َأْفرَاِيَم 19«. يُسو، أَلنَّ الرَّ َّ َتَكلَّمَ عِ 

َيِرُثوَن الَِّذيَن ُهْم ِمَن اْلَكْنَعاِنيِّيَن ِإَلى  َوَسْبُي هَذا اْلَجْيِش ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيلَ 21َوِباَلَد السَّاِمَرِة، َوَيِرُث ِبْنَياِميُن ِجْلَعاَد. 
َوَيْصَعُد ُمَخلُِّصوَن َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن ِلَيِديُنوا 21َصْرَفَة. َوَسْبُي ُأوُرَشِليَم الَِّذيَن ِفي َصَفاِرَد َيِرُثوَن ُمُدَن اْلَجُنوِ . 

.  " َجَبَل ِعيُسو، َوَيُكوُن اْلُمْلُك ِللرَّ ِّ

بعد أق تنب  النبي بعرا  أدول يتنب  ب عبار مفرلة عق صهيوقو ااهلل لق يتركها اي  لها. اهو  صهيون: خالص
  صورة لرد صهيوق  لى فوتها وفدتيتها 17ق كاق فد أدبها اهو تيرلمهاو اهو ال أ يجرب ويعص . وآية  ا  و 

فنها جتد  لهنا  جبل صهيون وكرامتها. وعلى جبلها تكوق نجاة وعيب. وصهيوق هي الكنيتة التماوية =
ويرث التماوأ. والعيب تيكوق مق عيل ه ا الجتد. وه ا الجتد تكق ايه الروب الردس اصار مردتا. = 

= وما ا يرث بيل يعرو ؟ اي العهد الرديل لينما عاد اليهود مق التبي ورروا أرضهل  مواريثهم بيت يعقو 
 . وآية 1736أوشد اإننا وررة أيضا. وررة اهلل ووارروق مذ المتيح  رورانية. أما اي العهد الجديد اتمذ "اإق كنا 

   لهنا نار آكلة. والروب الردس  لهنا للَّ على التيمي  على هيمة ألتنة نارو وباتل  لهنا نلر  اليياشيق 16 
انا. أق ندوس = والتيد أعشانا تلش يعقو  نارًا وبيت يوسف لهيباً  ويكون بيتوأعمالهل وكبريامهل ولتدهل = 
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تراميل اي ولدة وفد يعني بيعرو   الليال والعرار . ولما ا  كر يعرو  ويوتي؟ فد يعني ه ا عودة يهو ا وا 
كل مق آمق بالمتيح اله الوعد ب ق يدوس الييشاقو ولكق بيرش أق يلفظ نفته شاهرا. ويجاهد كيوتي. وأنظر 

  هنا الكنيتة 21و  14واي   قش.ليتوا تو    لى ضعي اليياشيق ومق يتبعونهل ويضشهدوق الكنيتة اهل
تضل افمل مق كل اليعو  وكل افلتنة. والوصي تل بلغة اليهود. وهل ليق عادوا مق التبي  متلكوا أرضهل 

اهي أفر  لهل.  عيسو ويرث أهل الجنو  مملكةولكق هنا تيمتلكوق ليس أرضهل ارش بل أرأ مق لولهل. 
التي كاق يمتلكها العيرة أتباش  أفرايم وسكان يهوذا يرثون أر؟. فلسطين وقاي غر  البيد يلتل وأهل السهل

تراميل وه ه تيير للكنيتة التي تمتد 21. أما اي آية  ويرث بنيامين جلعاد   انجد صورة للولدة بيق يهو ا وا 
 لى   . وهنا نجد الكنيتة فد امتدل23-16344ش وترث كل افرأ ليس أرأ  تراميل ارش بل كل العالل  

وه ه موفعها غير معروي وفد يكوق اي بابل  لكق اليهود يرولوق  جنوبًا.... صفاردالتابعة لصيدا. وتمتد  صرفة
هل توي يمتلكونهما بعد هيك المتيلييق ايهاو اهل يرولوق أق افدوميوق نأنها ارنتا أو أتبانيا وهل يتوهموق أ

 وسبي هذا الجيش. هل المتيلييق  
ل المؤمنيق بالمتيح ال يق كانوا اي تبي الييشاق وتلرروا وورروا افراضي. وكاق أهل = ه أورشليم وسبي

= هل الرتل ال يق كرزوا ببيارة العيب لكل العالل.  مخلصون  21ه ه. واي   صفارد أوريليل المتبييق اي
  ون تي لغاية 338كو1وبكلمة كرازتهل يدينوا عيتوو وعيتو رمز للييشاق "ألتتل تعلموق أننا تنديق ميمكة"  

+  26-24315كو1النصلي لي تي ملكوتك.  فارق مذ  .ويكون الملك للر النبوة والكتا  المردس كله = 
  .4و  632ع 
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 عودة للجدول دراسة فى نبوة عوَبديا

 

 هي نبوة ضد يع  أدول 
 سعيرهو عيتو وهو  أدوم
   

 ذو شعر كثيف  دموي
 تتعدال اتل أدول للنبوة  يارة لدمويتهل. 
 

 خطية أدوم
بتددروش يهددو ا اددي يددد بابددلو ايددترك افدوميددوق اددي نهدد  المدينددةو تدددوا الشددر  أمددال الهدداربيقو وكددانوا يرتلددونهل ويبيعددونهل 

 موا مدق يهو ا يماتة ايهل.كعبيدو لش
 أين أدوم 

نتفخ إتمتددد مددق جنددو  البلددر الميددل لتددى علدديج العربددة. وأيددهر مدددنها تيمدداق اايددتهرل بهدد ا اشتددل. ملصددنة بالجبددال ادد
فيدل مدق العلمدا و كيدي كداق    .11111 فدادريق علدى صدد  111فيل أق  افدوميوق ياعريق أنه مق المتتليل غزوهل.

  .و لك لعلو أماكنهل اى الجبال  تهلو هل كاق لهل أجنلةافدوميوق يصلوق لبيو 
 باللكمة.  فدوميوقا يتهرا  و 
 

 أدوم رمز للشيطان
 متكبريق بتب  لصانتهل الشبيعية .1

والشععيطان تكبععر. إذ ظععن أنععه ال يمكععن ا أن يخلععص البشععر مععن المععوت. ويبععدو أن هالكععه كععان مرتبطععاً بخععالص 
 ( 21 – 16: 49ر إراجع اإلنسان. )

 لك يرتع  الشيطان من عالمة الصلي لذ
 انجد أنه بعد أق يرول اهلل أنه تيهلكهل بتب  كبريامهل نجده يرول

هدو ا يصدعد ك تدد مدق كبريدا  افردق  لددى مرعدى دامدل.. وصدغار الغدنل تتدلبهل.. وأندده الراعدي الد أ يرعدي يدعبه اددي 
 مرعى دامل

 ل يي  فنه كاق متتبيلا. وباع بكوريته ليعرو .عيتو ُول َد مق بيل  براهيل ال أ له العهد ولكنه عتر ك .2
 عيتو اي صراع متتمر مذ يعرو  مق البشق وهك ا  بليس مذ آدل و ريته. .3
بليس كاق فتاش. للناس من  البد   يو .4   344 6عيتو دموأ وا 
بليس اتتعبد البير. .5  افدوميوق باعوا اليهود كعبيد وا 
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 يماتتهل هي نفس يماتة  بليس للبير. .8
 عق دينونة آدول هنا اإبليس تيداق.كما نتمذ  .7
 ييير آدول عموما. لكل أعدا  الكنيتة ال يق ظلموها بإيعاز مق  بليس. .6
آدول ايددتهى أكلددة واليدديشاق ايددتهى مجددد. ولددو شلدد  آدول مددق يعرددو  أق ييدداركه اددي أكلدده مددا كدداق يعرددو  تدديمانذ.  .4

بليس لو شل  المجد عق ل  للصل عليه. ولكق ه ا هو الرل  الردئ.  وا 
بلدديس ُعلدد  أوش. ولصدددلنا نلددق علددى البكوريددة. بددل فيددل مددق اهلل  .11  كبيددر يُتدددتعبد عيتددو هددو البكددر وارددد بكوريتدده وا 

د علدى عيتدو  يدع  أدول  شدول الزمداق ايمدا عددا يَّ َتد. وه ا لدث اعي. أق يعرو    تدراميل  تَ 323 25لصغير  تك 
نهل وجعلهل يهدودا. وعدرج مدنهل عاملدة هيدرودس الملدك. اترال فليلة. لتى جا  يولنا هركانوس مق نتل المكابييق وعت

ليدك ايدتيافها وأندل  اا السلطان لإلنسان أن يسود علعى الشعيطان وعلعى خطايعاه وهكذا أعطى  عندد البدا  عشيدة وا 
3 11نددوس الليدال والعردار .. لدو. أمدا ادي العهدد الجديدد االتديد المتديح أعشاندا التدلشاق أق 37 4  تك اتتود عليه

14. 
 
 لخص النبوة:م
 كما فعلت يُفعل بك، عملك يرتد على رأسك 

 آدول تتعر  وتفرد كل مالها   آدول عربل يهو ا
 الشيطان سيدمر تماماً            الشيطان دمر اإلنسان

 ش عيب للييشاق  اإلنتاق يعلب ويرث المجد
 الشيطان

. اهلل كداق يريدد أق تكدوق العليردة كلهدا ادي ولددة كبيدل يبنيده اهلل يريد عيب كل العليردة. وعليردة اهلل ميمكدة أوش. ردل بيدر
 اهلل ليتكق ايه.

  317 1جوامز بيتنا أرز ورواادنا ترو  نش 
  8-31 3موتى كاق أمينا. اي كل بيل اهلل.. وباني البيل هو المتيح  ع  

  35 2بش 1  وكل منا لجر لي اي ه ا الهيكل  318 3كو 1نلق هيكل اهلل  
 مالئكة فصاروا شياطين وأسقطوا اإلنسانوسقط بع؟ ال

 وكاق الفدا  والعيب بالمتيح
 لكناالبنا  شبد وتيتلو اإرادة اهلل شبد وتنف  

 يتلول  لى لجارة لية اي البيل  >----مق يربل عمل اهلل ونعمته
 أيضًا يصير له دور في قصة الخالص >----  ومن يرف؟

 أمثلة:
 ويراأ ايكوق أداة لتكميل عشة العيب. 3 اهلل يعتاره تلمي ا. لهيهوذا
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3 صار أداة لت دي  البير كعصا ت دي  أو كل  متعور مربوش اي تلتلة يمتدك بهدا اهلل ويتركده يضدر  ويعردر الشيطان
مق يريد اهلل أق يؤدبه. وه ا يتضح اي فصة زاني كورنروس بدل بدولس نفتده ليلفظده اهلل مدق الكبريدا . وأيضدا. ادي أيدو . 

 هي الت دي  يعود اهلل ويج   التلتلة بل أق الت دي  اي اللدود التي يتمح بها اهلل.ولينما ينت
 ويتتمر بنا  البيل ال أ يريده اهلل كما عشش من  البد 

  لى أق تبنى أوريليل التمامية التي فيل عنها
  33 21هو ا متكق اهلل مذ الناس  رؤ 

 وهناك ش ألل وش دموع 
  37 8مل 1الجبال بالمعاول وش يتمذ صول معول اي مكاق بنا  الهيكل   كما كانل اللجارة تصرل اي

 داة للتأدي أإذًا صار الشيطان في  يد اا 
 ليس لرا. اي لركته ضد البير لتكميل البنا . .1
  ادد هبل عندده فوتدده وفددال عندده اآلبددا  "صددار فددوة اكريددة"..          المددا ا 324 31كتَّددر المتدديح بصددليبه يديدده  لددز  .2

 ته لنا بارتكا  الير؟!و نتتجي  لدع
هو فد يرير العوي ولكنه غير فادر على  ي ا  ألد  متددس  He is but a noise  317 48   رميا فيل عنه اي  .3

 .صول 
تددنة تنتهددي  1111عه اددي ففددب ومددق يدددعل يصدديبه الضددرر. وهدد ا بعددد الصددلي  ولكددق لمدددة الددر  يتددوع فيددده ووضدد .4

 بافيال ما فبل النهاية.
 هو فوة مدمرة لمق يدعل  لى ففصه بإرادته متتجيبا. فاكاره بل يداذ للغر  والنار. .5
ل اهلل ونددور اهلل عليددده. كدداق معلوفددا. جمدديي. نورانيددا. وبعددد تددروشه صددار ادددي الظلمددة بيددعا. اجمالدده كدداق  نعكدداس لجمددا .8

  وكل مق هو عارجها يكوق مذ  بليس اي الظلمة العارجيدة أأ 4322وأوريليل التمامية تتكوق اي نور المتيح  رؤ
 عارج أوريليل التمامية.

  .15و 311 21  وصارل لمق يتبعه  رؤ 341 25البليرة المتردة بالنار هي أصي. معدة له ولجنوده  مل  .7
. هددو العددوي مددق اليدديشاق وافعمددال واللتددد...  لددخ هددو عبددادة لليدديشاقيدديشاق بعددد كددل  لددك؟ لمددا ا العددوي مددق ال .6

. وبلتد  وعدد التدديد مدق كدل هدد ا يدئ لدده كدق شول  يجعلندا نعترددد أق لده فدوة وتددلشاق 344 6كد ا  وأبدو الكدد ا   يدو
 للعيدر  راجدذ فصدة يوتدي واللتد هو لتد الييشاق للرديتيق ايددبر لهدل يدرا. ويلولده اهلل .المتيح اهو تلل اففدال

 وأعوته .
  اهو أتللته ملد ال وعشايدا هد ا العدالل. ومدق يربدل هد ا مدق يدده يد تي 331 14أتماه المتيح "رميس ه ا العالل"  يو  .4

ولديس لده  آلج  موته "رمديس هد ا العداللليشل  رمق عشاياه مق اإلنتاق تاعة موته ل لك فال التيد المتيح عق تاعة 
يصلوق للعد را  افل  هل    لل يربل منه عشية. أما أوشد اهلل ايتتربلهل الميمكة والرديتيق بل  331 14ايَّ يئ"  يو 

فق مق يربل عشية  "وعند مفارفة نفتي مق جتدأ  لضر  عندأ ولمؤامرة افعدا   هزمي وفبوا  الجليل أغلري".
 الجليل.صغيرة مق يده ي تي  بليس له يشل  نفته رمنا. لها ليلريها معه اي 
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 اهلل اي لبه العجي  يرري الييشاق بل يررى لكل مق يتير ورا ه.  .11
3 يلول الكيل عدق ملدك أيدور  لدى اليديشاقو املدك أيدور كداق ملاربدا. فويدا. يددمر كدل الدبيد لولدهو اهدو رمدز 14ش 

 إلبليس اي فوة تدميره.
واني كريددرة ادي البلدر المتوتددش. 3 يلدول الكدديل عدق ملدك صددور  لدى اليديشاقو املددك صدور غندي جدددا. ولده مد26لدز 

  يارة للييشاق رميس ه ا العالل.
   اي صورتيق133االييشاق فوأ ومعادع  لية  ول لك نجده اي تفر الرؤيا  ب  

 فوأ فوة عنيفة.  وحش البحر .1
 معادع  وحش األر؟ .2

هلل يضدلك علدى وه ا ما عملده مدذ المتديحو اهدو لداول عداعده علدى الجبدل ولمدا ايدل لدرك مدؤامرة الصدلي . وكداق ا
  اهددل أداة اددي يددد اهلل. ادداهلل داممددا. فددادر أق 34 2مؤامراتددهو بددل مددؤامرة كددل افيددرار.    ب عمددالهل ينفدد وق  رادة اهلل  مددز

نتيار للملكول.  يعرج مق الجااي ليوة وأعرج مق  ضشهاد الكنيتة كرازة وا 
ا. يتتمر اي لربكو أمدا لدو لدل تربدل منده يدئ ش تربل مق يده ييما. اهو مرل كل  تلل المامدة كلما فبلل منه ييم .11

 يتركك. مرل الكل  ال أ ش تلرى له أأ اتال يترك المامدة ويميي.
 مق عداعه يصل لظهوره اي يكل ميك نور. .12
ى الميتكي اهو ييتكينا هلل   ا أعش ناو وييتكي اهلل اي أ اننا لو مرل بنا تجربة مدعيا. بالك   أق اهلل فاتديا. يتمَّ  .13

  .34و 333 6مه.  راجذ رو اي ألكا
كل ه ا يفتر فول معلمنا بولس الرتول أق العليرة أتلمل للباشل بتب  العشيةو والباشل هو الييشاقو ليؤدبها  .14

العليردة أعضدعل للباشدل.. علدى الرجدا   رو وه ه هي التنريدةو اداهلل ينردى افغصداق لتد تي برمدر أكردر ولد لك فيدل أق 
6 321.  

 والنهاية
ه الكنيتدة بيدل اهللو وينتهدي البندا  يعافد   بلديس ادي البليدرة المترددة بالندار. ويكدوق الدر  ملدك افرأ كلهداو يول تبنى هد 
 التى اآلق

  36 2لتنا نر  الكل بعد معضعا. له  ع  
و االصددي  يتدرش ادي اليدول تدبذ مدرال ويردول أمدا ادي التدما  لكدنهل يرددموق توبدةلكق اآلق التى الرديتيق لهل أعشامهلو 

   326 15كو 1وق اهلل الكل اي الكل  يك
 وه ا هو معنى اتل عوبديا = المتعبد ليهوه

 ويكون الملك للر  وبهذه اآلية ينتهي السفر
 آمين تعال أيها الر  يسوع
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