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كدرلعومر وانتصار إبرام رجل هللاموقعة : االصحاح الرابع عشر

َساَر َوَكَدْرلَعَْوَمرَ َوَحَدَث فِي أَيَّاِم أَْمَرافََل َمِلِك ِشْنعَاَر َوأَْري  " َمِلِك ِعيالََم وَك َمِلِك أاَلَّ

ويِيمَ  الَِء َصنَع وا َحْرب. َوتِْدَعاَل َمِلِك ج  اَع َمِلِك اً َمَع بَاَرَع َمِلِك َسد وَم َوبِْرشَ أَنَّ َهؤ 

وَرةَ َوِشْنآَب َمِلِك أَْدَمةَ َوِشْمئِيبََر َمِلِك صَ  الَِء اْجتََمع وا َجِميع  هَ . ب ويِيَم َوَمِلِك بَالَعَ َعم  ؤ 

يِم  د ِ تَعَاِهِديَن إِلَى ع ْمِق الس ِ اْست ْعبِد وا اِثْنَتَْي َعَشَرةَ َسنَةً (. اْلِمْلحِ الَِّذي ه َو بَْحر  )م 

ابِعَةَ عَ . وا َعلَْيهِ ِلَكَدْرلَعَْوَمَر َوالسَّنَةَ الثَّاِلثَةَ َعَشَرةَ َعص   َشَرةَ أَتَى َوفِي السَّنَِة الرَّ

ل وك  الَِّذيَن َمعَه  َوَضَرب وا ال وَث قَرْ َكَدْرلَعَْوَمر  َواْلم  فَائِي ِيَن فِي َعْشتَار  وِزي ِيَن رَّ نَايَِم َوالزُّ

ى ب ْطَمِة فَاَراَن وِري ِيَن فِي َجبَِلِهْم َسِعيَر إِلَ َواْلح  . فِي َهاَم َواإِليِمي ِيَن فِي َشَوى قَْريَتَايِمَ 

يَّةِ  َوَضَرب وا ك لَّ . (الَّتِي ِهَي قَاِدش  )ْيِن ِمْشفَاَط ث مَّ َرَجع وا َوَجاء وا إِلَى عَ . الَّتِي ِعْنَد اْلبَر ِ

وِري ِيَن السَّاِكنِي وَن تَاَمارَ باِلَِد اْلعََماِلقَِة َوأَْيضاً األَم  [7-1" ]َن فِي َحصُّ

ون كان أهل سدوم أشراًرا ونهايتهم كانت الحريق ولكن هللا ال يضرب مباشرة د-

.إنذار، لذلك نجد في هذا اإلصحاح إنذارين موجهين ألهل سدوم وعمورة

كدر لعومر هو )سنة كانوا يدفعون فيها الجزية له 12خضوعهم لكدر لعومر . 1

(.أي عبد أحد آلهة عيالم" عبد لعومر"ملك سدوم وأسمه يعني 

عصوا لم يفهموا أن هذا األلم راجع للخطية فيتوبوا بل فكروا بطريقة بشرية و. 2

.علي كدر لعومر فحاربهم وسبا منهم سبيًا ومن ضمن السبايا كان لوط
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عيالمسكن لوط منطقة سدوم الخاضعة في ذلك الحين لكدر لعومر ملك -

سح وكانت تدفع له الجزية وهذا الملك عرف ببطشه وسطوته إذ إكت( فارس)

ن كان هذا جزًءا م)وأخضع لسلطانه كل بالد وادي األردن . كل ممالك الجنوب

دجلة هي مابين النهرين الفرات و: وشنعار(. نبوة نوح بخضوع كنعان لسام

وم وملوك ما بين النهرين كانوا قد أخضعوا ملوك سد. علي الفراتواالسار

سنة ولم يذكر اسم ملك 12وعمورة وأدمة وصبوييم وصوغر للجزية لمدة 

م وإذ شعرت البالد بالمذلة، قا. صوغر إما لصغر شأنه أو لبشاعة خطيته

د بالثورة ض( (صوغر)سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم وبالع )الخمسة ملوك 

أديب فقام كدر لعومر بحملة ت. ملوك ما بين النهرين حتي ال يدفعوا الجزية

ملوك وقد إكتسح هؤالء الملوك األربعة 3ثانية ضد المتمردين وتحالف معه 

وريين األم… وكان خط سير الغزاة الرفائيين في عشتاروت قرنايم. المنطقة

هم ضربوا كل هؤالء قبل أن يأتوا علي (7-5)الساكنين في حصون تامار 

وكانت هذه خطة عسكرية محكمة فهم ضربوا الشعوب . سدوم وعمورة

وهم فهم بهذا أفقد. الصغيرة التي كانت ستؤيد وتدعم ملوك سدوم وعمورة

.من يعينهم وتركوهم وحدهم للمرحلة األخيرة من الحرب
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وَرةَ َوَمِلك  أَْدَمةَ " ، الَّتِي ِهَي  َوَمِلك  َصب ويِيَم َوَمِلك  بَالَعَ فََخَرَج َمِلك  َسد وَم َوَمِلك  َعم 

يمِ  د ِ ْم فِي ع ْمِق الس ِ وا َحْرباً َمعَه  ، َونََظم  َوتِْدَعاَل َمَع َكَدْرلَعَْوَمَر َمِلِك ِعيالَمَ . ص وَغر 

ويِيَم َوأَْمَرافََل َمِلِك ِشْنعَاَر َوأَْري وَك مَ  ل وٍك َعلَ َمِلِك ج  َساَر، أَْربَعَة  م  .  ى َخْمَسةٍ ِلِك أاَلَّ

َمٍر َكثِيَرةٌ، فَ  يِم َكاَن فِيِه آبَار  ح  د ِ وَرةَ َوسَ َوع ْمق  الس ِ قََطا ه نَاَك َهَرَب َمِلَكا َسد وَم َوَعم 

وَرةَ َوَجِميَع أَ فَأََخذ وا َجِميَع أَمْ . َواْلبَاق وَن َهَرب وا إِلَى اْلَجبَلِ  ْطِعَمتِِهْم الَِك َسد وَم َوَعم 

"ومَمض وا إِْذ َكاَن َساِكناً فِي َسد  َوأََخذ وا ل وطاً اْبَن أَِخي أَْبَراَم َوأَْمالََكه  وَ . َوَمض وا

[8-12]

قالوا أنها سلسلة الصخور الطباشيرية( 1)لها تفسيرات عديدة : عمق السديم-

ن الممتدة جنوب سهل أريحا وتسمي السد وجمعها بالعبرانية السديم فيكو

.المقصود هو كل دائرة األردن

رأي البعض أن بحر الملح إبتلع سدوم بعد حرقها فسمي المكان عمق ( 2)

(.عمق سدوم)السديم 

وادي الحفر واألخاديد وهو سهل : نمور السديمرأي البعض أنه يعني ( 3)

.تكثر به أبار الحمر( البحر الميت)منخفض في منطقة بحر لوط 

َمرٍ - َمٍر هو القار المعدني وهو كالزفت أو القطران وهو موج: أبار ح  ود لآلن الح 

.بهذه المنطقة
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َمٍر هذه كحم:وسقطا هناك- اية ملوك سدوم وعمورة كانوا يعتمدون علي أبار الح 

فهم سقطوا فيما . طبيعية لهم تحميهم من هجوم األعداء لكنهم سقطوا فيها

وربما يكون المعني أن الملوك سقطوا. تصوروا أنه يحميهم وهذا حال كل خاطئ

َمٍر وأنقذوهم أو أن رجال جيشهم سقطوا هناك وهلكوا .في أبار الح 

في و. أو أن المعركة دارت في هذه األماكن غير المناسبة وكانت سببًا لهزيمتهم-

ل تركيز علي أن لوط الذي إختار لنفسه، خسر كل شئ في هذه الحرب ب( 12)آية 

.لقد خسر كل ما تشاجر عليه. خسر نفسه إذ هو نفسه ذهب أسيًرا

يرة وفي هذه اآليات نجد أن ملوك ما بين النهرين بعد أن ضربوا الشعوب الصغ-

المؤيدة لكل من ملوك سدوم وعمورة، إستداروا علي ملوك سدوم وعمورة 

.سنة12أي دفعوا له الجزية مدة : استعبدوا لكدر لعومر. لضربهم

قم لها تأمل روحي فرملوك بابل األربعة ضد ملوك كنعان الخمسةوالحرب بين -

فالعالم بكل قوة إغرائه وخطاياه . هو رقم العالم( 4)هو رقم الحواس ورقم ( 5)

+وكيف نغلب؟ إبراهيم . يهجم علي حواسنا الخمسة الخاضعة إلغراءات العالم

قد يمثل رجال مجمع نيقية 318من رجاله حيث إبراهيم يمثل اإليمان ورقم 318

عالمة أي الثبات علي اإليمان المسلم مرة من األباء وقد يشير كما سنري للصليب

.الرب يسوع المسيح
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ِ َكاَن َساِكناً ِعْنَد بَلُّوَطاِت َممْ وَ . فَأَتَى َمْن نََجا َوأَْخبََر أَْبَراَم اْلِعْبَرانِيَّ " وِري  َرا األَم 

ا َسِمَع أَ .  َمَع أَْبَرامَ أَِخي أَْشك وَل َوأَِخي َعانَِر، َوَكان وا أَْصَحاَب َعْهدٍ  ْبَرام  أَنَّ فَلَمَّ

نِيَن ِوْلدَ  تََمر ِ ْم إِلَى اَن بَْيتِِه ثاَلََث ِمئٍَة َوثََمانِيَةَ أََخاه  س بَِي َجرَّ ِغْلَمانَه  اْلم   َعَشَر َوتَبِعَه 

وبَةَ َواْنقََسَم َعلَْيِهْم لَْيالً ه َو َوَعبِيد ه  فَ . َدانَ  ْم إِلَى ح  الَّتِي َعْن َشَماِل َكسََّره ْم َوتَبِعَه 

َساَء أَْيضاً وطاً أََخاه  أَْيضاً َوأَْمالََكه  َوالن ِ َواْستَْرَجَع ك لَّ األَْمالَِك َواْستَْرَجَع ل  . ِدَمْشقَ 

[16-13" ]َوالشَّْعبَ 

ذا وه. إبرام العبرانيإذ نجا إنسان كان يعرف عالقة لوط بإبرام أتي وأخبر -

في يذكرنا بأن إبرام المتغرب في خيام هو الذي أنقذ لوط الساكن والمستوطن

وواضح أن إبرام هنا كان في عهد مع ممرا وأشكول وعانر اإلخوة . سدوم

.األموريين وهؤالء ساعدوه

ية وأنها لحكمة إله. وهنا نري شجاعة وشهامة إبرام بقيامه للحرب لينقذ لوط-

ي فإبرام ترك حقوقه ف. تعطينا أن نعرف متي نتسامح ومتي نحارب لندافع

حة نزاعه مع لوط لكنه حارب هنا ألن قلبه الناري لم يحتمل أن يكون هو في را

وهو قد . ونالحظ أن لوط الذي طلب ما لنفسه خسر كل شئ. وغيره متألم

تعرض لحروب األعداء ألنه خرج بإرادته من حماية هللا فهو رفض

.أن يسير مع إبرام وأختار األماكن الشريرة ليحيا فيها
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ضس ويري القديس إكليمن. إذن فعلي لوط أن يتعرض لحروب العالم وتقلباته-

هو شبيه  Tويري أن حرف TIHباليونانية يكتب هكذا300السكندري أن رقم 

Hcoucمن Hأي ابن وحرف  IOCمن Iبعالمة الصليب وحرف 

هي )أي يسوع ويكون المعني انها رمز لعالمة يسوع المسيح ابن هللا أي الصليب

ن هللا وقطعًا فإن رجال إبراهيم وحلفائه عددهم كان قلياًل لك( الذين خلصواعالمة

ويعطي حكمة إلبراهيم كما حدث مع جدعون بعد ذلك بل لم نسمعهو الذي يحارب

.إبراهيمعن أي خسارة في رجال

أي قسم نفسه لعدة جيوش ليهجم عليهم من عدة نواح وهذا ما: إنقسم عليهم-

(.رجل300وكان رجال جدعون أيضا . )عمله جدعون أيًضا

وهكذا أوالد هللا الذين . ونري أبرام الذي عاش كمتغرب هو الذي أنقذ لوط-

.  ت في العالميعيشون بروح الغربة قادرين أن يسندوا النفوس الضعيفة التي إنغمس

أن لوط كان يعذب نفسه بسبب ( 8-6: 2بطرس 2)وقد شرح القديس بطرس 

ة لينقذ الشر في سدوم، لذلك كان عليه أن يترك هذا المكان مضحيًا بالثروات المادي

شر أو فهو ذهب لهذا المكان سعيًا وراء المادة فقط ولذلك لم يستطع أن يب. حياته

لذلك . (19اصحاح )كمازح في عيون اصهاره يشهد للحق وحينما فعل أخيًرا كان 

.وكان عليه أن يفعل هذا من قبل لكنه لم يفعل"إهرب لحياتك"قال له المالك 
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وعِ " ج  ل وِك الَِّذيَن ِه ِمْن َكْسَرِة َكَدْرلَعَْوَمَر َوالْ فََخَرَج َمِلك  َسد وَم اِلْستِْقبَاِلِه بَْعَد ر  م 

ْخَرَج َمْلِكي َصاِدق  َمِلك  َشاِليَم أَ وَ (. الَِّذي ه َو ع ْمق  اْلَمِلكِ )َمعَه  إِلَى ع ْمِق َشَوى 

 ِ ِ اْلعَِلي  ْبزاً َو َخْمراً، َوَكاَن َكاِهناً ّلِِلَّ بَاَرٌك أَْبَرام  مِ : "اَرَكه  َوقَالَ َوبَ . خ  ِ م  َن هللِا اْلعَِلي 

بَاَرٌك هللا  اْلعَِليُّ . َماِلِك السََّماَواِت َواألَْرِض  ".  ِدكَ  الَِّذي أَْسلََم أَْعَداَءَك فِي يَ َوم 

[20-17" ]فَأَْعَطاه  ع ْشراً ِمْن ك ل ِ َشْيءٍ 

ون يقولون أن ملوك يهوذا كانوا يدرب: وادي السهل وعمق الملك، عمق َشَوى-

لمكان جيوشهم في هذا المكان وبذلك تكون إضافة حديثة تضع األسم الحديث ل

وهناك من يقول أن األسم راجع لحادثة إجتماع الملوك مع إبرام ليشكروه علي

.إنقاذهم

ال وقصة لقاء إبراهيم مع ملكي صادق تمثل لغًزا عند اليهود: ملكي صادق-

إذ كيف يقدم . وقالوا أنه عسر التفسير( 11: 5عبرانيين )يعرفون له تفسيًرا 

هر إبراهيم أب األباء الذي في صلبه كهنوت الوي العشور لرجل غريب ولماذا ظ

ه هذا الرجل في الكتاب فجأة وإختفي فجاة وال يعرف أحد أباه أو أمه أو نسب

وقد قال اليهود . ولماذا لم يقدم ذبيحة دموية كما كانت عادة ذلك الزمان

مه لكن ما الذي غير اس!! كمحاولة للتفسير أن ملكي صادق هو سام إبن نوح؟

.هناك أسئلة كثيرة ال يجد لها اليهود حالً !! وماذا أتي به إلي كنعان
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ادق هو وقد كشف السر بولس الرسول في رسالة العبرانيين وقال إن ملكي ص-

تاب ونجد هنا لفظ كاهن ولفظ هللا العلي ألول مرة في الك. رمز السيد المسيح

.المقدس فالسيد المسيح هو العلي الذي سيقدم نفسه ذبيحة ككاهن

.هذا من جهة األسم( 24: 3رومية )ملكي صادق تعني ملك البر ( 1)

وساليم )من جهة العمل ( 33: 16يوحنا )ملك ساليم تعني ملك السالم ( 2)

ند كان ملًكا وكاهنًا في نفس الوقت وهذا ال يتحقق ع( 3)(. غالبا هي أورشليم

قدم خبًزا وخمًرا وهكذا قدم ( 4). اليهود فالملوك من سبط والكهنة من سبط آخر

.السيد المسيح جسده ودمه على هذه الصورة فى اإلفخارستيا

لم نعرف شيئًا عن أبيه وأمه وهو ال بداية لملكه وال نهاية مذكورة في( 5)

هة الكتاب المقدس، إشارة إلي السيد المسيح الذي بال أب جسدي وبال أم من ج

.الالهوت، بال بداية أيام، أبدي

ي قد وكأن الكهنوت الالو. جاء السيد المسيح كاهنًا علي رتبة ملكي صادق( 6)

.إنتهي ليقوم كهنوت جديد يقدم خبًزا وخمًرا

إبراهيم الذي من صلبه الكهنوت الالوي يجمع العشور، هو نفسه يقدم( 7)

العشور لملكي صادق فمن يكون هذا الذي يقبل العشور من إبراهيم سوي هللا

.نفسه أو من يرمز إليه
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ْذَها ِلنَْفسِ أَْعِطنِي النُّف وسَ : "َوقَاَل َمِلك  َسد وَم ألَْبَرامَ " ا األَْمالََك فَخ  فَقَاَل ". كَ َوأَمَّ

ب ِ : "أَْبَرام  ِلَمِلِك َسد ومَ  ِ َماِلِك السََّماِء وَ َرفَْعت  يَِدي إِلَى الرَّ الَ . األَْرِض اإِللَِه اْلعَِلي 

َذنَّ الَ َخْيطاً َوالَ ِشَراَك نَْعٍل َوالَ ِمْن ك ل ِ مَ  .  ْيت  أَْبَرامَ أَنَا أَْغنَ : ا ه َو لََك فاَلَ تَق ول  آخ 

ا نَ . لَْيَس ِلي َغْيَر الَِّذي أََكلَه  اْلِغْلَمان   َجاِل الَِّذيَن َذَهب وا مَ َوأَمَّ َعانَِر : ِعيِصيب  الر ِ

مْ  ذ وَن نَِصيبَه  ْم يَأْخ  [24-21" ]َوأَْشك وَل َوَمْمَرا فَه 

كان من حق إبرام أن يحصل علي األمالك فهو الذي حرر الجميع، كمكافأة -

.علي تعبه

اء هللا العلي مالك السم"الحظ ان إبرام يكرر وراء ملكي صادق ما تعلمه منه -

.القسمورفع اليد تعني. وعلينا ان نتشبه نحن أيًضا بالقديسين"واألرض

اك وال شرهذا خاص بالنساء فالخيط هو الذي يربطون به شعرهم : ال خيًطا-

ن ال من الرجال وال م)هذا للرجال والمقصود أنه ال يريد أي مكافأة أرضية : نعل

.ترك المكافأة األرضية طالبًا المكافأة السماوية( النساء الذين أنقذهم

نت بل هو في تركه المكافأة فاق مطالب الناموس التي أعطيت فيما بعد وكا-

.  عههو ترك حقه لكن طلب حق الرجال الذين حاربوا م. تعطيه الحق في المكأفاة

.  اقتهمبل بحكمته هذه إشتري صد. فهو ال يلزم األخرين بنفس مستواه الروحي

.هذه صورة حية للنضوج الروحي والفكري
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وقال هللا ليكن 

نور فكان نور 

(3: 1تكوين )

Your text here“Let there be light"; and there was light (Genesis 1: 3)


