أنبياء إسرائيل
النبوة وصياغة المجتمع المعاصر
ﱡ

سفر عوبديا
الدكتور القس مكرم نجيب

١

عوبديا
وظلم اإلخوة
تشغل ھذه النبوة المختصرة كما يسميھا ھاريسون Roland Kenneth
١
 Harrisonالمكان الرابع بين األنبياء االثنى عشر فى النسخة العبرية من

سفرى عاموس ويونان .وھو نفس الترتيب الذى جاء فى الترجمتين البسيطة
 Peshittaوالفولجاتا وكل الكتب المقدسة العبرية الحديثة .لكن فى الترجمة
السبعينية يأخذ ھذا السفر المكان الخامس بعد يوئيل وقبل يونان.
وتعكس النبوة خلفية الكراھية التى كانت بين الشعب اإلسرائيلى وشعب
أدوم ،ھذه الكراھية التى نجد جذورھا فى االختالفات بين يعقوب )إسرائيل(
وعيسو )أدوم( ،كما جاءت فى سفر التكوين )تكوين ٢٣ : ٢٥و.(٣٩ : ٢٧

النبى
وضع اسم عوبديا النبى عنوانا ً للسفر .واالسم
وھو يعنى "عب00د
فى العبرية Obadyah
ال0000رب".أما السبعينية فاالسم  ،Obdiosوفى
الفولجاتا بنفس الحروف مع اختالف بسيط
فيصبح  .Abdiasولقد تنبأ النبى فى أقصر سفر
فى العھد القديم عن دينونة ﷲ لعنف أدوم وعدم
أخ ﱠوته ،وأكد عدل صھيون فى يوم الرب ،يوم
القوة األخيرة .ولم يعطنا العھد القديم معلومات
مباشرة عن حياة عوبديا وظروفه.

R.K. Harrison. Introduction to the Old Testament. Pp.898-899.

٢

١

التقسيم
): (١٤ – ١
)(٤-١
) (٩ - ٥
)(١٤-١٠

 -١تحذير وعقاب األدوميين
*انحدار أدوم
*كمال خراب أدوم
*عدم أخوة أدوم

): (٢١-١٥
)١٥و(١٦
)(٢١-١٧

-٢يـوم الــرب
 الدينونة العامة
 عودة إسرائيل

الكتابة والتاريخ
أما عن كتابة السفر ،محتوياته وتاريخه ،فنجد تعدداً واختالف ا ً فى اآلراء
٢
فمثالً ،نجد  Thoburnيؤكد وحدة السفر األدبية مستنداً على خلفيته
التاريخيـة وتطابقـه الفكـرى ،ويظھر نبوة مبكرة عن أدوم فى اآليات )– ١
 (٩موازية لما جاء فى )إرميا  ،(٢٢– ٧ : ٤٩ويبين المشكلة فى العالقة بين
ھذين النصين .إن استخدام ارميا لھذه النبوة كان قبل خراب أورشليم ،أما
عوبديا فبعد أن تم الخراب فع الً )عوبديا  .(١١ويكشف عن التشابه بين
عوبديا ويوئيل رغم قِدم عوبديا )عوبديا  ١٧ويوئيل  .(٣٢ : ٢ثم يختم رأيه
بأن عام  ٥٤٠ق.م .قد يكون ھو تاريخ عوبديا.
٣

ويقول  Otto Eissfeildtأن تعبير "ھكذا قال السيد الرب" فى )عوبديا (١
ھو إضافة ثانوية وتعبير إيضاحى .ويضيف أن اآلراء تنقسم إلى طرفى
نقيض .فيرى  Robinsonأن السفر أجزاء من الشعر من فترات متعددة ضد
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٣

أدوم جمعت معا ً واألجزاء ھى )٥-١و٧-٦و ١١-٨و١٤-١٢و، ١٦ -١٥
٤
 .(٢١ -١٩ ، ١٨-١٧ويقسم  Weiserاآليات من  ١٨-١إلى نبوتين
لعوبديا  :األولى من ١٥ ،١٤-١ب والثانية  ١٥أو ١٨-١٦ثم يضع الخاتمة
 ٢١-١٩التى أضيفت أخيراً وھى قد ترجع فى األصل أيضا ً إلى عوبديا.
أما  Theisفيرجع كل السفر إلى عوبديا فى منتصف القرن التاسع ق.م.
ويقول  Edelkootأن السفر ُكتب فى منتصف القرن السادس ق.م .ثم
انقسمت اآلراء بعد ذلك من بداءة القرن التاسع حتى الخامس قبل الميالد.
ومن أنصار القرن التاسع Von Orpelli, Keil, Delitzsch, Ewld, Sellin ,
 Kirkpatrickومن أنصار القرن الخامس Sayce, Cheyne, Kornill,
 Kuenenثم أخيراً .Wellhausin
وبنفس االختالف حول المحتويات والتاريخ ،كان التردد حول شخص
عوبديا .فرأى بعضھم كما جاء فى التلمود البابلى أنه ھو الرجل الفاضل
الذى كان وكيالً على بيت الملك أخآب الذى أنقذ  ١٠٠نبى عندما أھلكت
ايزابل أنبياء الرب ،وعالھم بالطعام ) ١ملوك  .(١٠-٣ : ١٨وقال آخرون
أنه رجل آخر قام فى أيام يربعام الثانى وذلك من اتفاق )عوبديا  ١٧وارميا
 .(٧: ٤٩ثم ذھب غيرھم إلى أنه قام بعد خراب أورشليم بيد نبوخذ نصر،
وكان معاصراً إلرميا وحزقيال .واليوجد ترجيح وأسانيد قوية لرأى على
اآلخر.

األدوميون
سكن األدوميون منطقة جبلية تُسمى أحيانا ً "جبل سعير" جنوب البحر الميت
كما ھو واضح من سفرى العدد ويشوع )عدد  ،٣ : ٣٢يشوع .(١١ : ١٥
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٤

ويقول الدارسون للعھد القديم أنھم أقاموا فى ھذه المنطقة إقامة دائمة اعتباراً
من عام  ١٣٠٠ق.م.
فى البداية كان اإلسرائيليون يعتبرونھم أبناء
عيسو أخى يعقوب )تكوين ٣٦ ،٣٠ : ٢٥
 .(١:ويذكر العھد القديم القرابة التى تربط
بنى إسرائيل فى الجنوب ببنى قناز إحدى
قبائل عيسو )تكوين ،٤٢ : ١٥ ، ١١ : ٣٦
يشوع ١٤: ١٤و .(١٦ومن ھنا جاءت العبارة
"ال تك00ره األدوم00ى ألن00ه أخ00وك" )تثنية : ٢٣
.(٨
انتظم األدوميون فى وحدة سياسية يرأسھا
ملك مبكراً عن بنى إسرائيل )تكوين : ٣٦
 ،( ٣١واستمروا كذلك حتى أيام داود الملك
الذى اخضع أدوم لمملكته ،حتى يجد طريقا ً ومعبراً آمنا ً إلى خليج العقبة
المشھور بثروته المعدنيـة .لكن األدوميين حصلوا على استقاللھم من خالل
معارك طويلة ) ١ملوك  ٢) ،(١٤ : ١١ملوك  ٩ :٣و.(٦ : ١٦ ، ٢٠ : ٨
تمتع األدوميون بھذا االستقالل حتى وقعوا بين يدى آشور .وفى أيام نبوخذ
نصر عندما سقطت أورشليم عام  ٥٨٧ق.م  ،اشتركوا فى تعيير ونھب
أورشليم ،وشمتوا فى خرابھا )حزقيال " (١٤ – ١٢ : ٢٥ھك0ذا ق0ال الس0يد
ال00رب م00ن أج00ل أن أدوم ق00د عم00ل باالنتق00ام عل00ى بي00ت يھ00وذا وأس00اء إس00اءة
وان0تقم من00ه ل00ذلك ھك0ذا ق00ال الس00يد ال0رب وأم00د ي00دي عل0ى أدوم وأقط00ع منھ00ا
اإلنسان والحيوان وأصيرھا خرابا ً من التيمن وإلى ددان يسقطون بالسيف.
وأجع000ل نقمت000ي ف000ي أدوم بي000د ش000عبي إس000رائيل فيفعل000ون ب000أدوم كغض000بي
وكس00خطي فيعرف00ون نقمت00ي يق00ول الس00يد ال00رب" وفى )مزمور (٧ : ١٣٧
"أذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم القائلين ھدوا ھدوا حتى إلى أساس0ھا"
وفرحوا بسقوطھا )مرقس ا .(٢١ : ٤

٥

أراض كان أبناء مملكة يھوذا يقيمون بھا )انظر حزقيال
ثم استولوا على
ٍ
 .(٣٥وھذه المواقف استدعت إلى الذاكرة اإلسرائيلية كبرياء أدوم،
وتصرفاتھم القاسية معھم خاصة فى وقت األزمات .فبعد الخروج ُمنع
األدوميون من المرور فى أراضيھم )عدد  .(٢١ – ١٤ : ٢٠وعندما ضرب
إسرائيل يھوذا ضربة عظيمة ،تدخل ادوم وضربوا يھوذا وسبوا سبياً،
للدرجة التى جعلت آحاز الملك يستعين بملوك أشور ليساعدوه ) ٢أخبار ٢٨
 ١٦ :و.(١٧
ھذه المواقف العدائية مألت قلوب اإلسرائيليين بالسخط والمرارة والرغبة
فى االنتقام من األدوميين .وخالل القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل
الميالد تقريباً ،قامت القبائل العربية المحيطة بأدوم وھم "األنباط"
وباإلنجليزية  ،Nabataeanوأبعدوا أدوم عن أرضه إلى الشمال ،بعد أن
احتلوا مدينة "سلع" أى "بتراء" والتى ھى حتى اليوم مدينة أثرية فى
األردن .وقد ُعرف ذلك من الحفريات المكتشفة فى تل الخليفة وعصيون
جابر كما يذكر . Roland K .Harrison
أما ألبرايت  W.F. Albrightفيقول أنه بالرغم أن الحاكم كان أدوميا ً
واألسماء أدومية إلى عام  ٦٠٠ق.م ،إال أنھا أصبحت عربية بعد قرن من
الزمان .بعد ذلك طردھم يھوذا المكابى أيام المكابيين من جنوب يھوذا عام
 ١٦٤ق.م .وفى عام  ١٠٩ق.م .ھزمھم جون ھركانس وأجبرھم على
التھود.

الرسالة والتعاليم المستفادة
قد نتساءل مع كثيرين ھل ھناك رسالة
لسفر عوبديا؟ ،وھل ھناك ضرورة
لوجوده بين أسفار األنبياء فى العھد
القديم؟ ،وما الذى نتعلمه من سفر
عبارة عن اثنين وعشرين آية تسيطر
على معظمھا االتھامات والدينونة؟

٦

وتخلو من كلمات عزيزة على قلوبنا مثل المحبة والنعمة؟ .واإلجابة  ..نعم ..
فلھذا السفر أھميته ومكانته فى الكتاب المقدس ،وككل كتابات األنبياء يتحدث
إلينا من خالل السياق التاريخى عن حقائق ھامة معاصرة فى حياتنا وعالمنا
اليوم.
إنه يتحدث عن اإلحساس العميق باأللم لشعب ﷲ ،وھو يتعرض لمحنة قاسية
من المحن التى قاساھا فى تاريخه الطويل على يد جيوش بابل ،وفظاعة
القسوة والھوان والتشريد والتدمير والسبى ،وفى نفس الوقت يتطلع إلى أدوم
الذى تمتد جذوره إلى أخيه فى الجسد ،فال يجد منه إال العداء والشماتة
والتنكر لإلخوة والظلم .إنھا رسالة فى غياب قيمة التضامن األخوى والوالء
والوفاء ،واالھتمام بالمصالح الخاصة الضيقة ،وخطورة الصراعات
المدمرة بين األشقاء والنھاية المحتومة لھا ،سواء فى العالقات اإلنسانية بين
األفراد أو فى العالقات اإلقليمية والدولية بين الشعوب.
ويصور المرنم ھذا اإلحساس العميق باأللم ،ويحذر من ھذه النھاية
المحتومة للصراعات ،فيقول فى )مزمور " (١٥ – ١٢ : ٥٥ألنه ليس عدو
يعيرني فاحتمل ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه .بل أنت إنسان عديلي
ألفي وصديقي .الذي معه كانت تحلو لنا العشرة إلى بي0ت ﷲ كن0ا ن0ذھب ف0ي
الجمھور .ليبغتھم الموت لينحدروا إلى الھاوية أحياء ألن في مس0اكنھم ف0ي
وسطھم شرورا".
ويسجل عوبديا النبى ھذه الحقيقة فيقول فى )األعداد " (١٤-١٠م00ن أج00ل
ظلمك ألخيك يعقوب يغشاك الخ0زي وتنق0رض إل0ى األب0د .ي0وم وقف0ت مقابل0ه
يوم سبت األعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورش0ليم
كنت أنت أيضا ً كواحد منھم .ويجب أن ال تنظر إل0ى ي0وم أخي0ك ي0وم مص0يبته
وال تشمت ببني يھ0وذا ي0وم ھالكھ0م وال تفغ0ر فم0ك ي0وم الض0يق .وال ت0دخل
باب شعبي يوم بليتھم وال تنظر أنت أيض0ا ً ال0ى مص0يبته ي0وم بليت0ه .وال تم0د
ي00داً إل00ى قدرت00ه ي00وم بليت00ه وال تق00ف عل00ى المف00رق لتقط00ع منفلتي00ه وال تس00لم
بقاياه يوم الضيق".

٧

كما يتحدث السفر عن السيادة اإللھية على الكون وعلى التاريخ اإلنسانى،
وعن العدالة اإللھية وتدخل ﷲ فى أحداث األفراد والشعوب ،وعن دينونته
لغطرسة القوة الخادعة وجنوح الكبرياء البغيضة .فلقد تحصن أدوم داخل
المواقع الصخرية والمدن الجبلية ،واشترك فى عمليات اإلجرام التى قامت
بھا بابل عند سقوط أورشليم بقلب بارد وعين شامتة.
وھنا يعلن ﷲ عن دينونته العادلة للكبرياء الظالمة ،سواء قديما ً أيام النبى
عوبديا ،أو حديثا ً ضد كل من يجسد ھذا النموذج القبيح من نازية وعنصرية
وأنظمة شمولية ديكتاتورية وعنف وقھر ،كما يحدث اآلن فى أماكن كثيرة
فى العالم وباألخص فى منطقة الشرق األوسط ،وغرور القوة والجرائم
اإلنسانية التى تقوم بھا آلة الحرب اإلسرائيلية الجھنمية ضد الشعب
الفلسطينى األعزل ،فى وقفته الشجاعة لتحرير أرضه.
أمام ھذه الكبرياء الخادعة يقول عوبديا فى )األعداد " (٤-٢أن0ي ق0د جعلت0ك
صغيراً بين األم0م أن0ت محتق0ر ج0داً .تكب0ر قلب0ك ق0د خ0دعك أيھ0ا الس0اكن ف0ي
مح0اجئ الص0خر رفع00ة مقع0ده القائ00ل ف0ي قلب0ه م00ن يح0درني إل00ى األرض .إن
كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا ً بين النجوم فم0ن ھن0اك أح0درك
يقول الرب" ثم يضيف "فإن0ه قري0ب ي0وم ال0رب عل0ى ك0ل األم0م .كم0ا فعل0ت
يفعل بك عملك يرتد على رأس0ك .ألن0ه كم0ا ش0ربتم عل0ى جب0ل قدس0ي يش0رب
جميع األمم دائما ً يشربون ويجرعون ويكونون ك0أنھم ل0م يكون0وا" )األعداد
.(١٦ – ١٥
إنھا حقيقة إلھية سجلتھا ليس فقط كلمات األنبياء ،بل أيضا ً سجل التاريخ.
فأين اإلمبراطوريات العظمى التى كانت وسادت؟! وأين الطغاة والجبابرة
أمثال نيرون وشارون  ..إلى آخره .سيدين ﷲ كل ظالم مھما طال الزمن،
وسيحرر ويخلص المساكين ،وينجى شعبه فى كل مكان ،ويصحح األوضاع
ويقيم العدل ويجرى الحق فى العالم ووسط أمم األرض "ويك00ون المل00ك
للرب" )األعداد .(٢١ – ١٧
إنھا لغة اإليمان الواثق تلك التى عبر عنھا إشعياء النبى فى حواره المبدع
والممتع ،قبل أدوم بزمن طويل ،وبداللة فدائية واضحة فيقول "م0ن ذا اآلت0ي

٨

من أدوم بثياب حمر من بصرة ھذا البھي بمالبسه المتعظم بكثرة قوت0ه .أن0ا
المتكلم بالبر العظيم للخالص .ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة.
قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب ل0م يك0ن مع0ي أح0د فدس0تھم بغض0بي
ووطئتھم بغيظي فرش عصيرھم على ثي0ابي فلطخ0ت ك0ل مالبس0ي .ألن ي0وم
النقمة في قلبي وسنة مفديي قد أتت .فنظرت ولم يكن معين وتحيرت إذ لم
يك0ن عاض00د فخلص0ت ل00ي ذراع00ي وغيظ0ي عض00دني .فدس0ت ش00عوبا بغض00بي
وأسكرتھم بغيظي وأجريت على األرض عصيرھم" )اشعياء .(٦-١ : ٦٣
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