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  أنبياء إسرائيل
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  سفر عوبديا

  

  

  الدكتور القس مكرم نجيب
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  عوبديا

  وظلم ا*خوة
  

 Roland Kennethتش��غل ھ��ذه النب��وة المختص��رة كم��ا يس��ميھا ھاريس��ون 

Harrison
١

المكان الرابع بين ا)نبي�اء ا%ثن�ى عش�ر ف�ى النس�خة العبري�ة م�ن  
وھو نفس الترتيب الذى جاء فى الترجمتين البسيطة . ونانسفرى عاموس وي

Peshitta  لك�ن ف�ى الترجم�ة . والفولجاتا وكل الكتب المقدسة العبري�ة الحديث�ة
  .السبعينية يأخذ ھذا السفر المكان الخامس بعد يوئيل وقبل يونان

  

وتعك��س النب��وة خلفي��ة الكراھي��ة الت��ى كان��ت ب��ين الش��عب ا@س��رائيلى وش��عب 
) إس�رائيل(ذه الكراھية التى نجد جذورھا فى ا%ختHفات بين يعق�وب أدوم، ھ

  ). ٣٩:  ٢٧و٢٣:  ٢٥تكوين (، كما جاءت فى سفر التكوين )أدوم(وعيسو 
  

   النبى
  

وا%س��م . وض��ع اس��م عوب��ديا النب��ى عنوان��اً للس��فر
عب00د "وھ��و يعن��ى  Obadyah ف��ى العبري��ة 

، وف����ى Obdiosأم����ا الس����بعينية فا%س����م ".ال0000رب
لجات���ا ب���نفس الح���روف م���ع اخ���تHف بس���يط الفو

ولقد تنبأ النبى ف�ى أقص�ر س�فر . Abdiasفيصبح 
فى العھد القديم عن دينونة هللا لعن�ف أدوم وع�دم 
ته، وأكد ع�دل ص�ھيون ف�ى ي�وم ال�رب، ي�وم  أخوَّ

ول�م يعطن�ا العھ�د الق�ديم معلوم�ات . القوة ا)خيرة
  .مباشرة عن حياة عوبديا وظروفه

  

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



٣  

  التقسيم
  

  ) :١٤ – ١(وعقاب ا8دوميين            تحذير -١

  )٤-١(     انحدار أدوم *

  )٩ -٥(   كمال خراب أدوم*             

  )١٤-١٠(           عدم أخوة أدوم*
  

  ) :٢١-١٥(             يـوم الــرب-٢

  )١٦و١٥(     الدينونة العامة �

  )٢١-١٧(     عودة إسرائيل �
  

  

  الكتابة والتاريخ
  

ويات��ه وتاريخ��ه، فنج��د تع��دداً واختHف��اً ف��ى اaراء أم��ا ع��ن كتاب��ة الس��فر، محت

 Thoburnفم���ثHً، نج���د 
يؤك���د وح���دة الس���فر ا)دبي���ة مس���تنداً عل���ى خلفيت���ه  ٢

– ١(التاريخيـة وتطابقـه الفكـرى، ويظھر نبوة مبك�رة ع�ن أدوم ف�ى اaي�ات 

، ويبين المشكلة فى العHقة بين )٢٢– ٧:  ٤٩إرميا (موازية لما جاء فى ) ٩
إن اس�تخدام ارمي�ا لھ�ذه النب�وة ك�ان قب�ل خ�راب أورش�ليم، أم�ا . لنصينھذين ا

 ًHويكش��ف ع��ن التش��ابه ب��ين ). ١١عوب��ديا (عوب��ديا فبع��د أن ت��م الخ��راب فع��
ثم يخ�تم رأي�ه ). ٣٢:  ٢ويوئيل  ١٧عوبديا (عوبديا ويوئيل رغم قِدم عوبديا 

  .قد يكون ھو تاريخ عوبديا. م.ق ٥٤٠بأن عام 
  

 Otto Eissfeildtويقول 
٣

) ١عوب�ديا (ف�ى " ھكذا قال السيد الرب"أن تعبير  

ويض��يف أن اaراء تنقس��م إل��ى طرف��ى . ھ��و إض��افة ثانوي��ة وتعبي��ر إيض��احى
أن السفر أجزاء من الشعر من فت�رات متع�ددة ض�د  Robinsonفيرى . نقيض

                 
2 Thoburn. Old Testament  Introduction.  PP. 272-274. 
3Otto Eissfeldt. The Old Testament An Introduction. PP. 402-403. 



٤  

،  ١٦ -١٥و١٤-١٢و ١١-٨و٧-٦و٥-١(أدوم جمع��ت مع��اً وا)ج��زاء ھ��ى 

 Weiserم ويقس����). ٢١ -١٩،  ١٨-١٧
٤

إل����ى نب����وتين  ١٨-١اaي����ات م����ن  
ث�م يض�ع الخاتم�ة  ١٨-١٦أو ١٥ب والثاني�ة ١٥، ١٤-١ا)ولى من : لعوبديا 

  .التى أضيفت أخيراً وھى قد ترجع فى ا)صل أيضاً إلى عوبديا ٢١-١٩
  

. م.فيرج��ع ك��ل الس��فر إل��ى عوب��ديا ف��ى منتص��ف الق��رن التاس��ع ق Theisأم��ا 

ث���م . م.ت���ب ف���ى منتص���ف الق���رن الس���ادس قأن الس���فر كُ  Edelkootويق���ول  
. انقسمت اaراء بعد ذل�ك م�ن ب�داءة الق�رن التاس�ع حت�ى الخ�امس قب�ل الم�يHد

 , Von Orpelli, Keil, Delitzsch, Ewld, Sellinومن أنصار الق�رن التاس�ع 

Kirkpatrick  وم��ن أنص��ار الق��رن الخ��امسSayce, Cheyne, Kornill, 

Kuenen  ًثم أخيراWellhausin.  
  

وب��نفس ا%خ��تHف ح��ول المحتوي��ات والت��اريخ، ك��ان الت��ردد ح��ول ش��خص 
ف�رأى بعض�ھم كم�ا ج�اء ف�ى التلم�ود الب�ابلى أن�ه ھ�و الرج�ل الفاض�ل . عوبديا

نب�ى عن�دما أھلك�ت  ١٠٠الذى كان وك�يHً عل�ى بي�ت المل�ك أخ�آب ال�ذى أنق�ذ 
 وق�ال آخ�رون). ١٠-٣:  ١٨مل�وك  ١(ايزابل أنبياء الرب، وع�الھم بالطع�ام 

وارمي�ا  ١٧عوب�ديا (أنه رجل آخر قام فى أيام يربعام الثانى وذلك م�ن اتف�اق 
ثم ذھب غيرھم إلى أنه قام بع�د خ�راب أورش�ليم بي�د نبوخ�ذ نص�ر، ). ٧: ٤٩

و%يوج�د ت�رجيح وأس�انيد قوي�ة ل�رأى عل�ى . وكان معاصراً @رميا وحزقي�ال
  .اaخر

  

  ا8دوميون
  

جنوب البحر المي�ت " جبل سعير"ناً سكن ا)دوميون منطقة جبلية تُسمى أحيا
  ). ١١:  ١٥، يشوع ٣:  ٣٢عدد (كما ھو واضح من سفرى العدد ويشوع 

                 
4Driver. An Introduction to The Literatre f the Old Testament. PP. 

318-321. 
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ويقول الدارسون للعھد القديم أنھم أقاموا فى ھذه المنطقة إقامة دائمة اعتب�اراً 
  .م.ق ١٣٠٠من عام 

  

فى البداية ك�ان ا@س�رائيليون يعتب�رونھم أبن�اء 
 ٣٦، ٣٠:  ٢٥تك���وين (عيس���و أخ���ى يعق���وب 

وي��ذكر العھ��د الق��ديم القراب��ة الت��ى ت��ربط ). ١:
بن��ى إس��رائيل ف��ى الجن��وب ببن��ى قن��از إح��دى 

، ٤٢:  ١٥،  ١١:  ٣٦تك���وين (قبائ���ل عيس���و 
ومن ھنا جاءت العبارة ). ١٦و١٤: ١٤يشوع 

:  ٢٣تثني��ة " (G تك00ره ا8دوم00ى 8ن00ه أخ00وك"

٨.(  
  

ان��تظم ا)دومي��ون ف��ى وح��دة سياس��ية يرأس��ھا 
:  ٣٦تك��وين (ع��ن بن��ى إس��رائيل  مل��ك مبك��راً 

، واس��تمروا ك��ذلك حت��ى أي��ام داود المل��ك ) ٣١
الذى اخضع أدوم لمملكت�ه، حت�ى يج�د  طريق�اً ومعب�راً آمن�اً إل�ى خل�يج العقب�ة 

لكن ا)دوميين حصلوا على اس�تقHلھم م�ن خ�Hل . المشھور بثروته المعدنيـة
  ).٦:  ١٦،  ٢٠:  ٨و ٩: ٣ملوك  ٢(، )١٤:  ١١ملوك  ١(معارك طويلة 

  

وف�ى أي�ام نبوخ�ذ . تمتع ا)دوميون بھذا ا%ستقHل حتى وقعوا بين يدى آش�ور
م ، اش��تركوا ف��ى تعيي��ر ونھ��ب .ق ٥٨٧نص��ر عن��دما س��قطت أورش��ليم ع��ام 

ھك0ذا ق0ال الس0يد ) "١٤ – ١٢:  ٢٥حزقي�ال (أورشليم، وش�متوا ف�ى خرابھ�ا 
وأس00اء إس00اءة  ال00رب م00ن أج00ل أن أدوم ق00د عم00ل باGنتق00ام عل00ى بي00ت يھ00وذا

وان0تقم من00ه ل00ذلك ھك0ذا ق00ال الس00يد ال0رب وأم00د ي00دي عل0ى أدوم وأقط00ع منھ00ا 
. ا*نسان والحيوان وأصيرھا خراباً من التيمن وإلى ددان يسقطون بالسيف

وأجع000ل نقمت000ي ف000ي أدوم بي000د ش000عبي إس000رائيل فيفعل000ون ب000أدوم كغض000بي 
) ٧ : ١٣٧مزم��ور (وف��ى " وكس00خطي فيعرف00ون نقمت00ي يق00ول الس00يد ال00رب

" أذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم القائلين ھدوا ھدوا حتى إلى أساس0ھا"

  ). ٢١:  ٤مرقس ا (وفرحوا بسقوطھا 
  



٦  

انظ�ر حزقي�ال (ثم اس�تولوا عل�ى أراٍض ك�ان أبن�اء مملك�ة يھ�وذا يقيم�ون بھ�ا 
وھ����ذه المواق����ف اس����تدعت إل����ى ال����ذاكرة ا@س����رائيلية كبري����اء أدوم، ). ٣٥

فبع��د الخ��روج ُمن��ع . ھ��م خاص��ة ف��ى وق��ت ا)زم��اتوتص��رفاتھم القاس��ية مع
وعندما ض�رب ). ٢١ – ١٤:  ٢٠عدد (ا)دوميون من المرور فى أراضيھم 

إس��رائيل يھ��وذا ض��ربة عظيم��ة، ت��دخل ادوم وض��ربوا يھ��وذا وس��بوا س��بياً، 
 ٢٨أخبار  ٢(للدرجة التى جعلت آحاز الملك يستعين بملوك أشور ليساعدوه 

  ).١٧و ١٦: 
  

ھذه المواقف العدائي�ة م�}ت قل�وب ا@س�رائيليين بالس�خط والم�رارة والرغب�ة 
وخHل القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل . فى ا%نتقام من ا)دوميين

" ا)نب���اط"الم���يHد تقريب���اً، قام���ت القبائ���ل العربي���ة المحيط���ة ب���أدوم وھ���م 

ش��مال، بع��د أن ، وأبع��دوا أدوم ع��ن أرض��ه إل��ى الNabataeanوبا@نجليزي��ة 
والت��ى ھ��ى حت��ى الي��وم مدين��ة أثري��ة ف��ى " بت��راء"أى " س��لع"احتل��وا مدين��ة 

وق�د ُع��رف ذل�ك م��ن الحفري��ات المكتش�فة ف��ى ت�ل الخليف��ة وعص��يون . ا)ردن
  . Roland K .Harrisonجابر كما يذكر 

  

فيق���ول أن���ه ب���الرغم أن الح���اكم ك���ان أدومي���اً  W.F. Albrightأم���ا ألبراي���ت 
م، إ% أنھ�ا أص�بحت عربي�ة بع�د ق�رن م�ن .ق ٦٠٠إلى عام  وا)سماء أدومية

بعد ذلك طردھم يھوذا المكابى أيام المك�ابيين م�ن جن�وب يھ�وذا ع�ام . الزمان
ھ���زمھم ج���ون ھرك���انس وأجب���رھم عل���ى . م.ق ١٠٩وف���ى ع���ام . م.ق ١٦٤
  .التھود

  

  الرسالة والتعاليم المستفادة
  

قد نتساءل مع كثيرين ھل ھناك رسالة 
يا؟، وھ��ل ھن��اك ض��رورة لس��فر عوب��د

لوج��وده ب��ين أس��فار ا)نبي��اء ف��ى العھ��د 
الق���ديم؟، وم���ا ال���ذى نتعلم���ه م���ن س���فر 
عبارة عن اثنين وعش�رين آي�ة تس�يطر 
عل���ى معظمھ���ا ا%تھام���ات والدينون���ة؟ 
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.. نعم .. وا@جابة . وتخلو من كلمات عزيزة على قلوبنا مثل المحبة والنعمة؟

تاب المقدس، وككل كتابات ا)نبياء يتحدث فلھذا السفر أھميته ومكانته فى الك
إلينا من خHل السياق التاريخى عن حقائق ھامة معاصرة فى حياتنا وعالمن�ا 

  .اليوم

  

إنه يتحدث عن ا@حساس العميق با)لم لشعب هللا، وھو يتعرض لمحنة قاسية 
من المح�ن الت�ى قاس�اھا ف�ى تاريخ�ه الطوي�ل عل�ى ي�د جي�وش باب�ل، وفظاع�ة 

لھوان والتشريد والتدمير والسبى، وفى نفس الوقت يتطلع إل�ى أدوم القسوة وا
ال��ذى تمت��د ج��ذوره إل��ى أخي��ه ف��ى الجس��د، ف��H يج��د من��ه إ% الع��داء والش��ماتة 

إنھا رسالة فى غياب قيمة التضامن ا)خوى وال�و%ء . والتنكر ل�خوة والظلم
 والوف���اء، وا%ھتم���ام بالمص���الح الخاص���ة الض���يقة، وخط���ورة الص���راعات

المدمرة بين ا)شقاء والنھاية المحتومة لھا، سواء فى العHقات ا@نسانية ب�ين 
  .ا)فراد أو فى العHقات ا@قليمية والدولية بين الشعوب

  

ويص���ور الم���رنم ھ���ذا ا@حس���اس العمي���ق ب���ا)لم، ويح���ذر م���ن ھ���ذه النھاي���ة 
8نه ليس عدو ) "١٥ – ١٢:  ٥٥مزمور (المحتومة للصراعات، فيقول فى 

بل أنت إنسان عديلي .  يرني فاحتمل ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منهيع
الذي معه كانت تحلو لنا العشرة إلى بي0ت هللا كن0ا ن0ذھب ف0ي . ألفي وصديقي

ليبغتھم الموت لينحدروا إلى الھاوية أحياء 8ن في مس0اكنھم ف0ي . الجمھور
  ".وسطھم شرورا

  

م00ن أج00ل ) "١٤-١٠)ع��داد ا(ويس��جل عوب��ديا النب��ى ھ��ذه الحقيق��ة فيق��ول ف��ى 
ي0وم وقف0ت مقابل0ه . ظلمك 8خيك يعقوب يغشاك الخ0زي وتنق0رض إل0ى ا8ب0د

يوم سبت ا8عاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورش0ليم 
ويجب أن G تنظر إل0ى ي0وم أخي0ك ي0وم مص0يبته . كنت أنت أيضاً كواحد منھم

وG ت0دخل .  ر فم0ك ي0وم الض0يقوG تشمت ببني يھ0وذا ي0وم ھ`كھ0م وG تفغ0
وG تم0د . باب شعبي يوم بليتھم وG تنظر أنت أيض0اً ال0ى مص0يبته ي0وم بليت0ه

ي00داً إل00ى قدرت00ه ي00وم بليت00ه وG تق00ف عل00ى المف00رق لتقط00ع منفلتي00ه وG تس00لم 
  ".بقاياه يوم الضيق

  



٨  

كما يتحدث السفر عن الس�يادة ا@لھي�ة عل�ى الك�ون وعل�ى الت�اريخ ا@نس�انى، 
لعدالة ا@لھية وتدخل هللا فى أح�داث ا)ف�راد والش�عوب، وع�ن دينونت�ه وعن ا

فلق�د تحص�ن أدوم داخ�ل . لغطرسة الق�وة الخادع�ة وجن�وح الكبري�اء البغيض�ة
المواقع الصخرية والمدن الجبلية، واشترك ف�ى عملي�ات ا@ج�رام الت�ى قام�ت 

  .بھا بابل عند سقوط أورشليم بقلب بارد وعين شامتة
  

 ع�ن دينونت�ه العادل�ة للكبري�اء الظالم�ة، س�واء ق�ديماً أي�ام النب�ى وھنا يعل�ن هللا
عوبديا، أو حديثاً ضد كل من يجسد ھذا النموذج القبيح من نازي�ة وعنص�رية 
وأنظمة شمولية ديكتاتورية وعنف وقھ�ر، كم�ا يح�دث اaن ف�ى أم�اكن كثي�رة 

ئم ف��ى الع��الم وب��ا)خص ف��ى منطق��ة الش��رق ا)وس��ط، وغ��رور الق��وة والج��را
ا@نس���انية الت���ى تق���وم بھ���ا آل���ة الح���رب ا@س���رائيلية الجھنمي���ة ض���د الش���عب 

  .الفلسطينى ا)عزل، فى وقفته الشجاعة لتحرير أرضه

أن0ي ق0د جعلت0ك )  "٤-٢ا)ع�داد (أمام ھذه الكبرياء الخادعة يقول عوبديا فى 
تكب0ر قلب0ك ق0د خ0دعك أيھ0ا الس0اكن ف0ي .  صغيراً بين ا8م0م أن0ت محتق0ر ج0داً 

إن . ئ الص0خر رفع00ة مقع0ده القائ00ل ف0ي قلب0ه م00ن يح0درني إل00ى ا8رضمح0اج
كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعاً بين النجوم فم0ن ھن0اك أح0درك 

كم0ا فعل0ت . فإن0ه قري0ب ي0وم ال0رب عل0ى ك0ل ا8م0م"ث�م يض�يف "  يقول الرب
8ن0ه كم0ا ش0ربتم عل0ى جب0ل قدس0ي يش0رب . يفعل بك عملك يرتد على رأس0ك

ا)ع�داد " (دائماً يشربون ويجرعون ويكونون ك0أنھم ل0م يكون0واجميع ا8مم 
١٦ – ١٥.(  

  

. إنھا حقيقة إلھية سجلتھا ل�يس فق�ط كلم�ات ا)نبي�اء، ب�ل أيض�اً س�جل الت�اريخ

وأي�ن الطغ�اة والجب�ابرة ! فأين ا@مبراطوريات العظمى الت�ى كان�ت وس�ادت؟
م�ا ط�ال ال�زمن، س�يدين هللا ك�ل ظ�الم مھ. إلى آخ�ره.. أمثال نيرون وشارون 

وسيحرر ويخلص المساكين، وينجى شعبه فى كل مكان، ويصحح ا)وضاع 
ويك00ون المل00ك "ويق��يم الع��دل ويج��رى الح��ق ف��ى الع��الم ووس��ط أم��م ا)رض 

  ).٢١ – ١٧ا)عداد " (للرب
  

إنھا لغة ا@يمان الواثق تلك التى عب�ر عنھ�ا إش�عياء النب�ى ف�ى ح�واره المب�دع 
م0ن ذا اeت0ي "ويل، وبد%لة فدائية واضحة فيقول والممتع، قبل أدوم بزمن ط



٩  

أن0ا . من أدوم بثياب حمر من بصرة ھذا البھي بم`بسه المتعظم بكثرة قوت0ه
. ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. المتكلم بالبر العظيم للخ`ص

قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب ل0م يك0ن مع0ي أح0د فدس0تھم بغض0بي 
8ن ي0وم . رش عصيرھم على ثي0ابي فلطخ0ت ك0ل م`بس0يووطئتھم بغيظي ف

فنظرت ولم يكن معين وتحيرت إذ لم .  النقمة في قلبي وسنة مفديي قد أتت
فدس0ت ش00عوبا بغض00بي . يك0ن عاض00د فخلص0ت ل00ي ذراع00ي وغيظ0ي عض00دني
  ).٦-١:  ٦٣اشعياء " (وأسكرتھم بغيظي وأجريت على ا8رض عصيرھم

    


