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1 ٤:١ بَْديَا عُو

بَْديَا عُو َاُب كِت

أدُوم عِقَاُب
* أدُومَ: عَْن ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ قَالَه مَا َ هُو هَذَا َبْديَا. عُو يَا رُؤ ِهيَ ِ هَذِه ١١، ِ اللّٰه مَِن خَبَرًا سَمِعُْت

يَقُوُل: الُأمَِم إلَى رَُسولًا وَأْرَسَل
أدُومَ، عَلَى وَتَعَالَوْا عُوا َّ «تَجَم

لِلمَعرَكَةِ.» وَاْنهَُضوا

أدُوم ُيخَاطُِب ُ اللّٰه
أدُومُ، يَا الُأمَِم بَيْنَ َصغِيرًا َسأَجعَلَُك إنِّي «هَا ٢

اِس. َّ الن بَيْنَ ُمحتَقَرًا وََستَكُونُ
ُّعِب، الر ِ إثَارَة عَلَى بِقُدرَتَِك خُدِْعَت ٣

قَلْبَِك. يَاءِ وَبِِكبرِ
خرِ، الّصَ ُشقُوِق فِي اِكُن الّسَ هَا أّيُ

المُرْتَفِعَةَ. َ لَّة َّ الت وَالمَالُِك
سرُ، َّ الن يَعْمَُل َكمَا مُْرتَفِعًا َك عُّشَ َتجْعَُل َك َّ أن مََع ٤

ٌ جبليّة ٌ سلسلة ِهيَ َّتِي ال َ سعير بَاسم أيًْضا تُعرَُف يهوذَا. شرق جنوب بلَادٌ أدوم ١:١*
ٌ عدَاء وَإسرَائيَل أدوم بينَ وكَانَ يعقوَب. تؤَاِم عيسو نسل هم وَالأدوميّونَ أدوم. ٨)فِي العَدَد فِي (أيًْضا وحُروب.
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هُنَاكَ.» مِْن َسُأنزِلَُك لـَِكنِّي
. ُ اللّٰه يَقُوُل

يِل، َّ الل فِي ُصوُص ُّ الل أتَى «إْن ٥
خَرَابَُك؟ يَكُونُ َكيَْف

فَقَْط؟ ِيدُونَ يُر مَا يَْنهَبُونَ ألَا
إلَيَْك، العِنَِب قَاطِفو َ جَاء إْن
العَنَاقِيدِ؟ بَعَْض يَتْرُُكونَ ألَا
عِيسُو، َتجريدُ ُّ َسيَتِم فََكيَْف ٦

ِئِهِ؟ َمخَاب وََكْشُف
أْرِضَك. خَارِِج إلَى حُلَفَائَِك كُّلُ «َسيُرِسلَُك ٧

يَغْلِبُونََك. وَ شُرَكَاؤُكَ عَلَيَْك َسيَحتَاُل
قَدَمَيَك َتحَْت فَخًّا وََضعُوا لَحْمًا مَعَهُْم تَْأكُُل الَّذِيَن

تَعْرَِف.» أْن دُوِن مِْن
: ُ اللّٰه يَقُوُل ٨

َ أدُوم مِْن َ الحِْكمَة الوَقِْت ذَلَِك فِي َ ُأفنِي «ألَْن
عِيسُو؟ َجبَِل مِْن وَالفَهمَ

*َسيَرْتَعِبُونَ، تَيمَانُ يَا ُ يَاء الأقوِ رِجَالَُك ى َّ َحت ٩
بِالقَتِل. عِيسُو َجبَِل مِْن الرِّجَاِل كُّلُ يُزَاَل كَي
ِ عَلَيْه وَقَسوَتَِك يَعْقُوَب لِأِخيَك ُظلمَِك بِسَبَِب ١٠

بِالعَارِ، ى َستُغَّطَ
الأبَدِ. إلَى وََستُبَادُ

بَعِيدًا، فِيهِ وَقَْفَت الَّذِي اليَوِْم فِي ١١

عَاصمتهَا. كَانت وربّمَا الجنوب، فِي المهمّة أدوم مدن من تيمَان ١:٩*
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ثَروَتَهُ، ُ َبَاء الغُر فِيهِ َسلََب الَّذِي اليَوِْم فِي
ِ ابَاتِه َّ بَو إلَى ُ َبَاء الغُر أتَى وَِحينَ

فِيهَا، ا َّ مِم ِحَصٍص لِأخْذِ القُْدِس عَلَى ً قُرْعَة وَألقَوْا
مَعَهُْم. ُكنَْت أيًْضا أنَْت

أِخيَك، ِ مُِصيبَة وَقِْت إلَى فَرِحًا َ تَنْظُر أْن يَنْبَغِي لَا كَانَ ١٢
يَهُوذَا، بَنِي بِدَمَارِ تَْفرََح لَا وَأْن
ِضيقِهِْم. يَوِْم *فِي َ ٺَتَفَاخَر لَا وَأْن

مُِصيبَتِهِ، يُوِم فِي َشعْبِي َ ابَة َّ بَو تَْدخَُل لَا أْن عَلَيَْك كَانَ ١٣
مُِصيبَتِهِ، يُوِم فِي ِ إلَيْه ٍ بِشَمَاتَة َ تَنْظُر ا وَألَّ
مُِصيبَتِهِ. يُوِم فِي ُ ثَرْوَتَه تَْأخُذَ ا وَألَّ

رُِق الّطُ تَقَاُطعَاِت عِنْدَ تَقَِف لَا أْن عَلَيَْك وَكَانَ بَْل ١٤
مِْنهُْم. بِينَ الهَارِ عَلَى يَق رِ الّطَ لِتَْقطََع

يِق. الّضِ يَوِْم فِي يَن الفَارِّ تَْسِجَن لَا أْن عَلَيَْك كَانَ
يٌب. قَرِ الُأمَِم كُّلِ ِضّدَ ِ اللّٰه َ يَوْم لِأّنَ ١٥

† أدُومُ، يَا فَعَلَْت وََكمَا
لََك، َسيُفعَُل هَكَذَا

رَأِسَك. عَلَى ُ يرَة الشِرِّ ُأعمَالَُك فَسَتَرِْجُع
ِس، المُقَّدَ َجبَلِي عَلَى َسكِرَْت ََّك أن َكمَا ُ ه َّ لِأن ١٦
بَاستِمرَاٍر. عَلَيَْك الُأمَِم كُّلُ َستَشْرَُب هَكَذَا

فمك.» «تفغر حرفيًا ٺتفَاخر ١:١٢*
ٌ جبليّة ٌ سلسلة ِهيَ َّتِي ال َ سعير بَاسم أيًْضا تُعرَُف يهوذَا. شرق جنوب بلَادٌ أدوم ١:١٥†
ٌ عدَاء وَإسرَائيَل أدوم بينَ وكَانَ يعقوَب. تؤَاِم عيسو نسل هم وَالأدوميّونَ أدوم. وحُروٌب.فِي



٢١:١ بَْديَا عُو 4 ١٧:١ بَْديَا عُو

وَيَبْتَلِعُونَ، َبُونَ وََسيَشْر
. قَّطُ يَكُونُوا لَْم هُْم وَكَأّنَ وََسيُصبُِحونَ

يَْنجُو، مَْن هُنَاكَ فَسَيَكُونُ صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى ا وَأمَّ ١٧
ًسا. مُقَّدَ َجبَلًا وََسيَكُونُ

ِيةً. ثَان أْملَاَكهُْم ِيَل إسْرَائ انُ ُسّكَ وََسيَمْتَلُِك
نَارًا، يَعْقُوَب بَيُْت وََسيَكُونُ ١٨

لَهِيبًا، يُوُسَف وَبَيُْت
تِبنًا، فَسَيَكُونُ عِيسُو بَيُْت ا وَأمَّ

َلْتَهِمُونَهُْم. ي وَ ِيَل إسْرَائ بَنِو فَيُْحرِقَهُْم
عِيسُو.» بَيِْت مِْن نَاُجونَ هُنَاكَ يَكُونَ وَلَْن

ذَلَِك. أمَرَ َ اللّٰه لِأّنَ
عِيسُو، َجبََل قَِب َّ الن َشعُْب وََسيَمْتَلُِك ١٩
الفِلِْسطِيِّينَ، أْرَض ةِ َّ ِي ب الغَر التِّلَاِل وََشعُْب

امِرَةِ، الّسَ وَسُهُوَل َ أفْرَاِيم سُهُوَل يَهُوذَا بَنُو وََسيَمْتَلُِك
ِجلْعَادَ. بَنْيَامِينُ وََسيَمْتَلُِك

ا، ًّ مَْسبِي كَانَ الَّذِي هَذَا ِيَل إسْرَائ بَنِي وَجَيُْش ٢٠
صَرْفَةَ، ِ مَدِينَة ى َّ َحت ِيِّېنَ الـكَنْعَان أْرَض ـِكُونَ َسيَمْتَل

* َ َصفَارِد بِلَادِ فِي اِكنُونَ الّسَ القُْدِس مَِن ونَ ُّ وَالمَسبِي
† قَِب. َّ الن مُدُنَ ـِكُونَ َسيَمْتَل

صِْهيَوْنَ، َجبَِل إلَى مُنْقِذُونَ وََسيَْصعَدُ ٢١

إسبَانيَا. الأغلب صفَارد ١:٢٠*
يَهُوذَا. َجنُوِب فِي ُ يّة الّصحرَاو ُ ِنْطَقَة الم النّقب ١:٢٠†
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* عِيسُو. ِجبَاَل لِيَدِينُوا
. ِ للّٰه ُلُْك الم وََسيَكُونُ

سعير. جبَال ِهيَ عيسو جبَال ١:٢١*
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