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الشبهة

ِ
َمَار َف َل َم ِل ِك ِش ْن َع َار،
اله الكتاب المقدس ال يعرف اسم ملك عيالم ففي تكوين َ 1 :14و َح َد َث في أََّيامِ أ ْ
وك ملِ ِك أَالَّسار ،وَك َدرَلعومر ملِ ِك ِعيالَم ،وِت ْدع ِ ِ
هؤ َال ِء َصَن ُعوا َحْرًبا َم َع َب َار َع َم ِل ِك
يم 2 ،أ َّ
َن ُ
َ َ َ َ
ال َملك ُجويِ َ
َ َ َ ْ َ ْ ََ َ
َوأَْرُي َ َ
َّ ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
س ُدوم ،وبِر َش َ ِ ِ
صو َغُر.
َ َ َْ
اع َملك َع ُم َ
ورَةَ ،و ِش ْن َ
يمَ ،و َملك َباَل َع التي ه َي ُ
آب َملك أ َْد َمةََ ،و ِش ْمئ َيبَر َملك َص ُبوِي َ
فالوحي يعرف أسماء كل الملوك وذكرهم اال اسم ملك بالع .هذا ليس وحي.

الرد

لألسف المشككين يبنوا شبهاتهم على عدم الفهم بل ألنهم بالفعل يكرهوا الكتاب المقدس ال يعطوه الحق
المعروف في أي محكمة عادلة وهو ما يسمى  benefit of the doubtاو ما نقوله بالعربي بطريقة
أخرى المتهم بريء حتى يثبت ادانته
فالرد باختصار شديد جدا اسم الملك مذكور بالفعل وهو اسمه بالع ولهذا غيروا اسم مدينة صوغر مؤقتا
لتكون على اسمه في فترة حكمه.
أوال معنى كلمة بالع
H1106
ּבלע
‛bela
BDB Definition:
”Bela = “destruction
)1) a king of Edom (noun proper masculine
)2) first son of Benjamin (noun proper masculine
)3) a son of Ahaz, a Reubenite (noun proper masculine
4) one of the five cities of the plain which was spared at the intercession of Lot,

)and received the name of Zoar (noun proper locative
Part of Speech: see above in Definition
A Related Word by BDB/Strong’s Number: the same as H1105
بالع يعني تدمير وهو اسم أطلق على ملك ادوم واالبن األول لبنيامين وابن احاز واسم مدينة من الخمسة
التي هرب اليها لوط وهي اسمها صوغر
فبالفعل بالع اسم انسان أطلق على الكثيرين
سفر التكوين 32 :36
ِ
اس ُم َم ِديَن ِت ِه ِد ْن َه َابةَ.
ورَ ،وَك َ
وم َباَل ُع ْب ُن َب ُع َ
ان ْ
َمَل َك في أ َُد َ
سفر أخبار األيام األول 8 :5
ِ
ِ
يل َّال ِذي َس َك َن ِفي َعُر ِ
وع َير َح َّتى ِإَلى َن ُب َو َوَب ْع ِل َم ُعو َن.
َوَبال ُع ْب ُن َع َز َاز ْب ِن َشام َع ْب ِن ُيوِئ َ
سفر التكوين 21 :46
ِ
ِ
وب ُنو ب ْني ِ
ان وإ ِ
يم َوأَْرُد.
اكُر َوأ ْ
ينَ :باَل ُع َوَب َ
ِيحي َوُر ُ
ام َ
يل َو ِج َيرا َوَن ْع َم ُ َ
ََ َ َ
َش ِب ُ
يم َو ُحف ُ
وش َو ُمف ُ
وهو أطلق كاسم على عشيرته واسمها عشيرة البالعيين
سفر العدد 38 :26
ِ
ب ُنو ب ْني ِ
ِ
ام َع ِش َيرُة
يل َع ِش َيرُة األ ْ
ين .أل ْ
َش ِبيلِِي َ
ين َح َس َب َع َشائ ِرِه ْم :لَِباَل َع َع ِش َيرُة اْلَباَل ِعِي َ
ام َ
َ ََ
َش ِب َ
ين .ألَح َير َ
َحير ِ
ِ
ين.
امِي َ
األ َ

فعرفنا انه اسم شخص لقب به كثيرين
ففي العدد هو بالع وغير اسم صوغر على اسمه ولكن بعد موته استمرت المدينة محتفظة باسمها األصلي
وهو صوغر
سفر التكوين 2 :14
هؤ َال ِء صَنعوا حربا مع بار َع ملِ ِك س ُدوم ،وبِر َش َ ِ ِ
آب َملِ ِك أ َْد َمةََ ،و ِش ْم ِئ َيبَر َم ِل ِك
أ َّ
َن ُ
َ ُ ًَْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
اع َملك َع ُم َ
ورَةَ ،و ِش ْن َ
َّ ِ ِ
ِِ
صو َغُر.
يمَ ،و َملك َباَل َع التي ه َي ُ
َص ُبويِ َ
ولهذا بداية من تكوين  19هي تذكر صوغر وال تذكر باسم بالع التي هي صوغر بعد وفاته
وهي تلقب بصوغر ألنها مدينة صغيرة
سفر التكوين 19
ِِ
ِ
اك .أََل ْي َس ْت ِهي َص ِغ َيرًة؟ َف َت ْحَيا
ُ 20ه َوَذا اْل َمديَن ُة هذه َق ِر َيب ٌة لِْل َهَر ِب ِإَل ْي َها َو ِه َي َص ِغ َيرٌة .أ ْ
َهُر ُب ِإَلى ُهَن َ
َ
َن ْف ِسي ».
ِِ
ِ
َن َال أَ ْقلِ َب اْل َم ِديَن َة َّال ِتي َت َكَّل ْم َت َع ْن َها .
َم ِر أ َْي ًضا ،أ ْ
َ 21فَق َ
ال َل ُه« :إني َق ْد َرَف ْع ُت َو ْج َه َك في ه َذا األ ْ
 22أَس ِر ِع اهرب ِإَلى هَناك أل َِني َال أ ِ
ِِ ِ
ِ
اس ُم اْل َم ِديَن ِة
يع أ ْ
يء ِإَلى ُهَن َ
ُ َ
َس َتط ُ
ُْ ْ
اك» .لذل َك ُدع َي ْ
ْ
ْ
َن أَ ْف َع َل َش ْيًئا َح َّتى َتج َ
صو َغَر ».
«ُ
واستمر اسمها صوغر
سفر التثنية 3 :34

واْلج ُنوب و َّ ِ
يحا م ِديَن ِة َّ ِ
صو َغَر.
َ َ َ َ
الن ْخلِ ،إَلى ُ
الدائَرَة ُب ْق َع َة أ َِر َ َ
سفر إشعياء 5 :15
يصر ُخ َقْل ِبي ِم ْن أَج ِل موآب .اْله ِارب ِ
ال ِثَّيةٍ ،أل ََّنهم يصع ُدو َن ِفي ع ََقب ِة الول ِ
وحي ِث
صو َغَر َك ِع ْجَل ٍة ثُ َ
ْ ُ َ َ َ
َ َ
ُْ َ ْ َ
َُْ
ِين م ْن َها ِإَلى ُ
ِباْلب َك ِ
ط ِر ِ
اخ اال ْن ِك َس ِار.
اء ،أل ََّن ُه ْم ِفي َ
صَر َ
يق ُح ُ
ُ
وروَنايِ َم َيْرَف ُعو َن ُ
سفر إرميا 34 :48
ِ
ِ
َن
ال ِثَّيةٍ ،أل َّ
صَر ِ
وروَنا ِي َمَ ،ك ِع ْجَل ٍة ُث َ
اخ َح ْش ُبو َن ِإَلى أَْل َعاَل َة ِإَلى َي َ
صو َغَر ِإَلى ُح ُ
اه َ
ص ،م ْن ُ
َق ْد أَ ْطَل ُقوا َص ْوَت ُه ْم م ْن ُ
ِمي ِ
يم أ َْي ًضا َت ِص ُير َخ ِرَبةً.
ََ
اه ن ْم ِر َ
وغالبا هذا كان مكانها

ولكي أؤكد ان هذا ليس رأيي فقط فهذا قد قاله أيضا موسوعة الكتاب المقدس انه غالبا اسمه

فيقول
It is singular that the King of Bela is the only one of the five whose name is
not given, and this suggests. the probability of Bela having been his own

name, as well as the name of his city, which may have been so called from
him
وهذا ما هو مقتنع به وقدمت عليه ادلة اعتقد في رأيي انها كافية فالكتاب ذكر اسمه والوحي يعرف اسمه
وذكره فلهذا الشبهة باطلة

لالمانة نهاك اراء أخرى ذكرت غير مقتنع بها ولكن فقط اذكرها
هنري
قد يكون انه أكثر صغر او ال يعتد به او قد يكون ألنه أكثر شر عن الباقيين فيستحق ان ينسى
Four of them are named, but not the fifth, the king of Zoar or Bela, either
because he was much more mean and inconsiderable or because he was
much more wicked and inglorious than the rest, and worthy to be forgotten.
جيل
.ألنه ليس له أهمية ومدينته صغيرة
and the king of Bela, which is Zoar; so it was afterwards called by Lot, being a
little city, Gen_19:20; but before, Bela; the name of its king is not mentioned,
being a person of no great note and importance, and his city small.

ورغم تقديم هذه اآلراء وال يوج د عندي إشكالية فبالفعل حذف الكتاب بوضوح أسماء ملوك اشرار مثل ثالث
ملوك في نسب الرب يسوع لشرهم الكثير .ولكن انا أؤمن أكثر بما قدمت انه اسمه بالع وسمى المدينة
على اسمه واسمها األصلي صوغر.

والمجد هلل دائما

