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  ؟!الكتاب املقدس ي RAMBOرامبو 

  : جون يونانلألستاذ

  
 مقدمة

ة ى طاولتنا ش ات  ع ور  .ديدات الهندي أحمد الشيخاخرى من ش ا ب  تفكر بعواقبدون  ،ضد كتابنا املقدس ال كان يلق
ر الشيخ (أسد الد املسلكبما يمكن ان يجلبه هذا  ، ومستوى فهمه عوة!)عليه عندما ينكشف أمام الجميع مستوى تفك

رونية إذللنصوص  ى الشبكة الالك ى موقع اليوتيوب ،ينتشر ع  ي رامبو( بعنوان:ديدات لمقطع مرئي  YouTube وخاصة ع

  ?v=aJEGPHvRWGIhttp://www.youtube.com/watch :هنا،  in the bible !! Ramboاملقدس)الكتاب 

  
ي سفر القضاةو  ن   ،رجل بمنساس بقر ٦٠٠عن شمجر الذي ضرب  ،من العهد القديم فيه يسخر ديدات مهاجمًا حادثت

ى محورينسينقسم بحثنا و ل بفك حمار طري.رُج  ١٠٠٠لذي ضرب وعن شمشون ا ي: ،إ   كالتا
  شمجر ومنساس البقر: ل املحور ٔالاو 

  لؤالالف رج شمشون : املحور الثاني

  

  : املحور ٔالاول 

  شمجر ومنساس البقر
  ديدات:يقول 

  
 

  
  القضاة:من سفر  ديدات وقد اقتبس

َن ِستَّ ِمَئِة َوَكاَن َبْعَدُه َشْمَجُر ْبُن َعَناَة، "   ).٣١ :٣ (قضاة" ِبِمْنَساِس اْلَبَقرَرُجل َفقتل ِمَن اْلِفِلْسِطيِنّيِ



۲ 
 

ة:تفنيد    الش
ة بخمسة ى هذه الش ي:نقاط  وسأقسم ردي ع   كالتا

  
رية؟  ما مع كلمة "ضرب" :أوالً    بالع

  يقودها؟هل ضرب شمجر وحده أم كان معه مجموعة  :ثانياً 
ي يوم واحد وموقعة واحدة ؟! :ثالثاً    هل حدث الضرب 

   كسالح؟هل منساس البقر يمكن استعماله  رابعًا:
  السيوف؟ملاذا استعملوا منساس البقر بداًل من  :خامساً 

  
رية؟ ما مع كلمة "ضرب"  :أوالً    بالع

  
يضربكلمة " رانية  ي الع يقتلكلمة "أما K) ناخاه.נכה( :"  رانية  ي الع   ) هاوراج.הרג( :" 

ال يع دومًا القتل  ضرب! والضرب) ال تع נכהانما لفظة ( ،)הרגلم تستخدم لفظة القتل ( )٣١:٣(قضاة فاآلية
ري لنقرأ من . رى الاخلها معاني الضرب انما  ،قطعاً  ي  \القاموس الع رونج الانجل لنا املع  ليتضح املسم قاموس س
رية  لسليم   :נכהلكلمة ضرب الع

  נכה
H5221  
naw-kaw'  

A primitive root; to strike)lightly or severely, literally or figuratively): - beat, cast forth ،clap, give [wounds], X go 
forward, X indeed, kill, make [slaughter], murderer ،punish, slaughter, slay (-er, -ing), smite (-r, -ing), strike, be 
stricken) ،give) stripes, X surely, wound. 
http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/h5221/page/2 

  
ا ي ٓالاية عن شمجر  الخ! فالكلمةيجرح  ،يقتل ،يعاقب ،صفع ،الضرب بقوة أو خفة :فالكلمة من معان قضاة (املستخدمة 

م ،أصاب ،هاجم ،تع ضرب) قد ٣١:٣ م لزامًا انه قتلهمحتما و وليس  .هزمهم ،وانتصر عل حرفيًا، فهذا ِفهم عجيب  وأما
  للنص!

   
  يقودها؟ان معه مجموعة هل ضرب شمجر وحده أم ك :ثانياً 

  
ن يقال  ن يستخدم فعل مفرد ال يع انه قام به  وحده دون مساعدين معه. ال يع بالضرورة انه ضرب ،"ضرب"فالن ح ح

  وحده.
  

ن يقال :)١( مثال ن قد ب الهيكل حجرًا فوق  ،"سليمان ب الهيكل" :ح فهل مع هذا ان سليمان "وحده" وبيديه املجردت
  اليه وحده. البناء فنسب ،م يقال هذا ألن سليمان كان هو امللك والقائد وٓالامر لعماله بالبناءأ !حجر؟

  
  :)٢مثال (
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ن يقال " . فلن يفهم العاقل ان أبي بكر قد "بعد موت رسول ٕالاسالم رتدتإأبو بكر كل قبائل العرب ال الخليفة قاتل ح
مذهب حمل سيفه وركب حصانه و  ى السرايا ال قاتلت كل  .فرداً وحده وقاتلهم من إل ر والقائد ع انما ُيفهم انه كان ٔالام

  بأمر مباشر منه. ،املرتدين عن ٕالاسالم بحد السيف
  

ى غرار ذلك نفهم ي بأن "شمجر" ضرب  ع للهجوم املباغت بأنه كان هو "القائد" وٓالامر بشكل مباشر  ،رجل ٦٠٠قول الو
م. ن وضر ى الفلسطيني   ع

  
رًا ما ا جيشه ككل. ،استخدمت كلمة "يضرب" بصيغة املفرد للضارب وكث نقرأ كلمة  ،ففي سفر القضاة ذاته ويقصد 

ا  ن يقصد  ي ح ِ ِجْدُعوُن َوَصِعَد " :نقرأ عن جدعون اذ  .الجمع"ضرب" ترد باملفرد  ِريِق َساِك
َ
ي ط يَّ ُنوَبَح  ِ ِ اْلِخَياِم َشْر

َة، َ َ ا "  َكاَن اْلَجْيُش اْلَجْيَش وَ  َوَضَرَب  َوُيْج فهل جدعون "ضرب" الجيش منفردًا دون معونة من  ).١١:٨ القضاة(ُمْطَمِئنًّ
  ؟...جيشه

  
ى اْلَجْيِش اْلَواِحِد  ِعيُسوَجاَء  "ِإْن  :ي سفر التكوين نقرأ عن عيسوو

َ
ي ،َوَضَرَبهُ  ِإ ِ   ).٨: ٣٢التكوين َناِجًيا" ( َيُكوُن اْلَجْيُش اْلَبا

  ؟...رجل ٤٠٠أم كان معه  ،فهل ع بذلك ان عيسو كان لوحده ليضرب ،د"ضربه" باملفر 
  

  :ونقرأ ايضًا عن موس
ي َباَشاَن  ي " ُكلَّ َمْمَلَكِة ُعوٍج ِ ِ ي َعْشَتاُروَث َو ِذي َمَلَك ِ ي الَّ ِ َن، ُهَو َبِقَي ِمْن  .ِإْذَر َفاِئّيِ ِة الرَّ ْم  َبِقيَّ ُ يشوع " (َوَطَرَدُهْم  ُموَس َوَضَرَ

١٢: ١٣(  
م" موس بصيغة  م دون أي مساعد  املفرد،"ضر م ويضر أين ذهب إذن  معه؟فهل يع هذا ان موس كان لوحده يحار

  اسرائيل؟جيش 
  

ِخيَش، ِحيَنِئٍذ َصِعَد ُهوَراُم َمِلُك " :يشوععن  ونقرأ
َ
ْم  َيُشوعُ  َوَضَرَبهُ  َجاَزَر إِلَعاَنِة ل

َ
َّ ل ُه َشاِرًدا"  ُيْبِق  َمَع َشْعِبِه َح

َ
 (يشوعل

  فهل فعل هذا بمفرده دون وجود أحد معه؟ ،قرأنا ان يشوع "ضربه" ).٣:١٠
  

  :وعن شاول امللك نقرأ
َدى َنَصَب  َشاُوُل  َضَرَب  َقْد  :َقْوالً  َفَسِمَع َجِميُع ِإْسَراِئيَل "

َ
َن ِإْسَراِئيُل ل َ ْن

َ
ْيًضا َقْد أ

َ
َن، َوأ َن اْلِفِلْسِطينِ  اْلِفِلْسِطيِنّيِ َفاْجَتَمَع  .ّيِ

ى
َ
ْعُب َوَراَء َشاُوَل ِإ م بمفرده  ،وردت باملفرد ،"ضرب" شاول  ).٤: ١٣صموئيل ٔالاول (اْلِجْلَجاِل "  الشَّ انما ال يع انه ضر

  .وحيدًا دون شعبه الذي كان وراءهبشخصه 
  

َن َوَح  َداُودُ  " َوَعاَدِت اْلَحْرُب َتْحُدُث، َفَخَرَج :وعن داود امللك نقرأ ْم  اَرَب اْلِفِلْسِطيِنّيِ ُ َماِمِه "  َعِظيَمًة َفَهَرُبوا ِمْن  َضْرَبةً  َوَضَرَ
َ
أ

م" باملفردف ).٨:١٩صموئيل ٔالاول ( ن من  ،داود "ضر " أمامههربوا من " أحد؟ وعبارةفهل نفهمها انه كان وحيدًا دون مع
ن قد هربوا من أمام شخص واحد  م هربوا من أمام جيش داود  !؟ .طفقجاءت باملفرد فهل الفلسطيني ا ا أم يقصد 

  فينسب اليه فعل الضرب والانتصار. ،الذي كان هو قائده
ن يقال عن "شمجر" انه "ضرب" ن لكونه قائدهم. ،كذلك ح   فيع انه ضرب مع مجموعة من أتباعه املقاتل

  متوهمًا!رجاًل بالغًا ولم يكن "صبيًا" كما يزعم  أي وال يفوتنا ان ُنذّكر الشيخ ديدات ان شمجر كان "قاضيًا " إلسرائيل
ي يوم واحد وموقعة واحدة هل حدث :ثالثاً    ؟!الضرب 
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ننتحدى الشيخ ديدات وأتباعه بأن يقدموا لنا دلياًل واحدًا ان ضرب شمجر  ي موقعة واحدة ؟!  للفلسطيني   كان 
ى النص. وال يحق ألحد ان يسقط استنتاجاته ،فالنص الكتابي لم يقل هذا  املسبقة ع

  
ى  م العكس،بل ع بو ى ب اسرائيل وي ن كانوا يقطعون الطرق ع فكان شمجر  ،فإن سفر القضاة يؤكد بأن الفلسطيني

ي  ى سرية مدافعة ملقاومة الغزاة قاط ن  .الطرق قائدًا ع م قاطعوا الطرق كان شمجر ورفاقه املقاتل فكلما هجم عل
م. اذ نق م ويصدو ي دبورة:رأ كالم يضربو اِم  "ِ يَّ

َ
ي ْبِن َعَناَة، َشْمَجَر  أ اِم  ِ يَّ

َ
ُرُق َياِعيَل،  أ َراَحِت الطُّ َ ُبِل اْس  َساُروا ، َوَعاِبُرو السُّ

ي ٍة". َمَساِلَك  ِ   ).٦:٥القضاة ( ُمْعَوجَّ
  

ي يوم واحد ٦٠٠مجر لم يضرب فش الحظ استخدام كلمة "أيام" وليس يوم واحد. ي رجل  ى انما كانت  واحدة،ة موقع وال  ع
ي يوم واحد .ايام عديدة م يحرثون البقر  .اذ ان قطاع الطرق ال يهجمون  م وكأ لذا كان شمجر ورفاقه الشجعان ينتظرو

ن اذ يعتقدو  ،ومعهم املناسيس ن دون سالحن أفال يخشاهم الفلسطيني ن  ،م مجرد فالح م شمجر ورفاقه الحامل فيفاج
راحت الطرق ادة بالضرب الفتاك اذ استعملوها كسالح فعال، ح "املناسيس كرماح ح   ).٦:٥قضاة (" اس

ى النقطة    !!عن سالح املنساس .الرابعةوهذا يصل بنا ا

  

   كسالح؟هل منساس البقر يمكن استعماله  رابعًا: 
قطعة معدنية مدببة نما رأسه يحوي إجمهوره!  خداعمنساس البقر ببساطة ليس هو مجرد عصا كما كان ديدات يحاول 

ي املناظرة( رف ديدات بنفسه  ي املقطع ،كما اع رجم موجود  املنساس تعمل عمل الرمح  من اليس هذا يجعل ،)وكالمه امل
  القاتل ؟!

ي ( رية  ا تستخدم ايضًا كسالح !! .) ماملودמלמדكلمة منخاس بالع   ولو راجعنا القاموس ملعرفة معناها سنكتشف ا

  

Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains 
ַמְלָמד ٤٩١٣ mǎl·mā cattle-goad ،i.e., a pointed stick, often with a metal point, used to prod cattle, but could 

be used as a weapon (Jdg 3:31). 
  

ي مجرد "عصا" كما زعم ديدات (!!)   :ا املعدني املدبب كالحربة القاتلةوالحظوا رأسه ،وهذه صور للمنساس فليست 
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  السيوف؟ملاذا استعملوا منساس البقر بداًل من  خامسًا:

  
ي أيام القضاة ى اسرائيل  ن ع ن واملتسلط ن كانوا هم املحتل وكانوا يجردون كل اسرائيل من  ،السبب ان الفلسطيني

ي ذات سفر القضاة اسلحته! اذ ْبَواِب.ًة َحِديَثًة. ِحيَنِئٍذ َحْرُب ِاْخَتاَر آِلهَ " :نقرأ 
َ
ْو  ِمَجنٌّ  ُيَرى  َكاَن  َهْل  ٔالا

َ
ي ُرْمٌح  أ َن  ِ ْرَبِع

َ
ْلًفا أ

َ
ِمْن  أ

ركون لهم مجنًا وال  ).٨:٥القضاة (" ِإْسَراِئيَل  ن مناسيس البقر  رمحًا.فلم يكونوا ي لهذا استعمل "شمجر" ورفاقه املقاتل
م.كسالح يشبه الحربة القاتلة ملق    اوم

  
  

ي هذا النص ٔالامرين    معًا:اذ نقرأ 
ْرِض ِإْسَراِئيَل، "

َ
ي ُكّلِ أ ْم ُيوَجْد َصاِنٌع ِ

َ
َن َقاُلوا: َول نَّ اْلِفِلْسِطيِنّيِ

َ
ْو ُرْمًحا لئال «أل

َ
وَن َسْيًفا أ َراِنيُّ ْ ُل ُكلُّ   ».َيْعَمَل اْلِع ِ

ْ َبْل َكاَن َي
َن  ى اْلِفِلْسِطيِنّيِ

َ
دَ ِإْسَراِئيَل ِإ هُ  ِلُيَحّدِ

َ
َسُه َوِمْعَول

ْ
َتُه َوِمْنَجَلُه َوَفأ َثاِت . ُكلُّ َواِحٍد ِسكَّ َُثلَّ

ْ
ََناِجِل َوامل

ْ
َكِك َوامل ْت ُحُدوُد الّسِ ِعْنَدَما َكلَّ

ْسَناِن َواْلُفُؤوِس 
َ
َنَ ٔالا

ْ
ْرِويِس امل َ   ).٢١- ١٩:١٣صموئيل  ١(" اِسيِس َوِل

  
  

ن كانوا يمنعون عن اسرائيل كل انواع الاسلحة من سيوف ورماح. :ٔالاول ٔالامر    الفلسطيني
ا كانت ذو رؤوس مدببة كالرماح. :الثانئالامر  ا مما يثبت ا   ان املناسيس كانوا يحدو

  

  
م بمفرده دون مساعدة  ،رجل ٦٠٠" ضربوكونه " ،كالقائدأي  إلسرائيل قاضياً شمجر كان  نستخلص: ان فال يع انه ضر

ن ايض نًا ملناسيس حادة استخدموها كرماحرفاقه الحامل م لقطاع الطرق من الفلسطيني ي مباغت  ،.  
ى أيام. ٦٠٠فلم يكن ضرب   ي مواقع وع ي موقعة واحدة انما    رجل 

  

رناها موقعة و   ي نصرة إضاف ،لم يكن وحده ر اذ ان شمج ،واحدة فهذا ليس خياالً ح لو اعت ى ايماننا بقوة الرب  عبيده ة ا
ى اعداءه ح ولو بالوسائل الضعيفة ى جيش  الرب عبده كما نصر  ،ع   بثالثمائة جندي معهم جرار !! ،عرمرمجدعون ع
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  الثاني:املحور 

 ؤالالف رجل!! شمشون 

  

 
 

ة ديدات التالية  ا يسخر . الجبارقا اسرائيل  شمشون بتتعلق ش ي القاعة وف ديدات والعوام الهائج من جمهوره املسلم 
ر  ..فلسطي بفك حمار ١٠٠٠املقدس بأن شمشون قد قتل  من رواية الكتاب ا رواية معت   :اذ يقول ديدات! للعقل يةمنافي
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   :ٕالاجابة بنعمة الرب
ي الامر مبالغة وال خيال كما يزعم ديدات ى اقتطاعه من سياقه. وسنطرح  ،يقرأ النص جيداً . اذ كعادته لم .ليس  عالوة ع

  ..هذه النقاط لتوضيح ٔالامر
  

   إلهية!قوة شمشون كانت معجزة  :أوالً 
   قتل!تع انه  ضرب ال  :ثانياً 
  سالح!. .فك الحمار :ثالثاً 
  ؟!هل وقفوا طابورًا ليقتلهم شمشون  :رابعاً 

  
  

   إلهية!قوة شمشون كانت معجزة  أواًل:
 

هذه احدى نعم  قدرته الجسدية كانتو    .املنيع ون القا من الناحية الجسدية كان جبارًا مفتول العضالت كالجبلفشمش
 .فقوته كانت مؤازرة له من قبل روح الرب .الرب عليه

  
ى ذلك  ولو رح معه معجزة .املجهودقرأنا النص لوجدنا ان الرب هو الذي ساعده ع  له بتليث ،العطشمن  قاذان ال بل اج

روته وقوته لك الا  مهما بلغ مداها بأن ج   .ٔالاسباب ألبسط انه بدون الرب فس
 

  :لنقرأ
"٩  ُ َ ي  وَن َوَنَزُلوا ِ ٍي.َوَصِعَد اْلِفِلْسِطيِنيُّ ْ

َ
ي ل ُقوا ِ وَذا:  ١٠ وَذا َوَتَفرَّ ُ َ ْي َصِعْدَنا ِلكَ «َفَقاُلوا: » مِلَاَذا َصِعْدُتْم َعَلْيَنا؟«َفَقاَل ِرَجاُل 

َم، َوَقاُلوا ِلَشْمُشوَن:  ١١ ».ُنوِثَق َشْمُشوَن ِلَنْفَعَل ِبِه َكَما َفَعَل ِبَنا
َ
ى َشّقِ َصْخَرِة ِعيط

َ
وَذا ِإ ُ َ َل َثاَلَثُة آاَلِف َرُجل ِمْن  َ َ َما «َف

َ
أ

ُطوَن َعَلْيَنا؟ َفَماَذا َفَعْلَت ِبَنا؟ َن ُمَتَسّلِ  اْلِفِلْسِطيِنّيِ
نَّ
َ
ُهْم: » َعِلْمَت أ

َ
ْم «َفَقاَل ل ِ ِ ُه:  ١٢ ».َكَما َفَعُلوا ِبي هَكَذا َفَعْلُت 

َ
َنَزْلَنا «َفَقاُلوا ل

َن  ى َيِد اْلِفِلْسِطيِنّيِ
َ
َمَك ِإ ُهْم َشْمُشوُن: ». ِلَكْي ُنوِثَقَك َوُنَسّلِ

َ
يَّ «َفَقاَل ل َ ْنُتْم اَل َتَقُعوَن َع

َ
ُكْم أ نَّ

َ
ي أ ِ ُموُه  ١٣ ».اْحِلُفوا  َن: َفَكلَّ َقاِئِل

ى َيِدِهْم، َوَقْتاًل اَل َنْقُتُلَك «
َ
ُمَك ِإ َنا ُنوِثُقَك َوُنَسّلِ . َولِكنَّ ْخَرِة.». َكالَّ ْصَعُدوُه ِمَن الصَّ

َ
ِن َجِديَدْيِن َوأ ْ ْوَثُقوُه ِبَحْبَل

َ
ى  ١٤ َفأ

َ
َّا َجاَء ِإ

َ
َومل

وَن ِلِلَقاِئِه. َفَحلَّ َعَليْ  ٍي، َصاَح اْلِفِلْسِطيِنيُّ ْ
َ
اِر، َفاْنَحلَّ اْلِوَثاُق ل ْحِرَق ِبالنَّ

ُ
اٍن أ ى ِذَراَعْيِه َكَكتَّ

َ َذاِن َع ، َفَكاَن اْلَحْباَلِن اللَّ ّبِ ِه ُروُح الرَّ

ْلَف َرُجل. ١٥َعْن َيَدْيِه. 
َ
َخَذُه َوَضَرَب ِبِه أ

َ
ا، َفَمدَّ َيَدُه َوأ ِريًّ

َ
َي ِحَماٍر ط ْ

َ
ِن. ِبلَ «َفَقاَل َشْمُشوُن:  ١٦ َوَوَجَد ل ْ ِي ِحَماٍر ُكوَمًة ُكوَمَت ْ

ْلَف َرُجل
َ
ِي ِحَماٍر َقَتْلُت أ ْ ََكاَن  ١٧ ».ِبَل

ْ
ِي ِمْن َيِدِه، َوَدَعا ذِلَك امل ْ َّا َفَرَغ ِمَن اْلَكاَلِم َرَمى اللَّ

َ
يٍ «َومل ْ

َ
ا  ١٨ ».َرَمَت ل ُثمَّ َعِطَش ِجدًّ

بَّ َوَقاَل:  َك َقْد َجَعْلَت بِ «َفَدَعا الرَّ ْسُقُط ِبَيِد اْلُغْلِف ِإنَّ
َ
ِش َوأ

َ
ُموُت ِمَن اْلَعط

َ
َفَشقَّ  ١٩ ».َيِد َعْبِدَك هَذا اْلَخاَلَص اْلَعِظيَم، َوٓالاَن أ

ا َماٌء، َفَشِرَب َوَرَجَعْت ُروُحُه َفاْنَتَعَش. ِلذِلَك َدَعا اْسَمُه  َ ْ ِي، َفَخَرَج ِم ْ
َ
ي ل ِ ِ

َة الَّ وِري«ُهللا اْلِكفَّ َن َهقُّ ْ ى هَذا  »َع
َ
ٍي ِإ ْ

َ
ي ل ِ ِ

الَّ

َن ِعْشِريَن َسَنًة"  ٢٠ اْلَيْوِم. اِم اْلِفِلْسِطيِنّيِ يَّ
َ
ي أ َ إِلْسَراِئيَل ِ   َوَق

  ).٢٠-٩اية ١٥(القضاة اصحاح  



۸ 
 

 :بدليل قول الكتاب ،قدرة الهية وعون اعجازي ذن املسألة كلها كانت إ
ى فكان فحّل عليه روح الرب " ذن الرب هو من إ ." ذراعيه ككتان احرق بالنار فانحّل الوثاق عن يديه الحبالن اللذان ع

ي حربهعضده وأ راح هذه املعجزات القوية  ي اج ي أوبعد  ضد اهل ٔالاوثان! يده  دون ان (الف رجل  ضربن سنده الرب 
رة الزمنية ال استغرقت ذلك يحدد النص  .).الف

ى.يموت عطشاً  وكاد ان شمشون عطش   :الرب الذي اعطاه ذلك الخالص العظيم من يد اهل الوثن بقوله . وطلب ا
 

  !!وٓالان اموت من العطش" جعلت بيد عبدك هذا الخالص العظيم قد إنك "ثم عطش جدا فدعا الرب وقال
راف شمشون ( فالرب  .بمعجزة عظيمة من العطش أنقذهوقد  هذا الخالص العظيم هو من جعل بيده )باع

رون ان  ي الامر أ ون عظيم سند به عبده شمش إلهاعجاز كله  الحدثف   كيسه!هرف ديدات من  كما خرافةي فليس 
  

   قتل!ضرب ال تع انه  ثانيًا:
ى عن شمجر درسناكما  ة ٔالاو رية "ضربكلمة " اكتشفنا أن ،ي الش ي املقدس الع ال تع بالضرورة  ،ال استخدمها الو

  "قتل"!
  

  :مشون بأنه قتلوإن قيل كيف اذن نقرأ قول ش
َخَذُه "

َ
ا، َفَمدَّ َيَدُه َوأ ِريًّ

َ
َي ِحَماٍر ط ْ

َ
ْلَف َرُجل. َوَضَرَب َوَوَجَد ل

َ
ِي ِحَماٍر ُكوَمًة كُ «"َفَقاَل َشْمُشوُن:  ِبِه أ ْ ِي ِحَماٍر ِبَل ْ ِن. ِبَل ْ  َقَتْلُت وَمَت

ْلَف َرُجل
َ
  ". »أ
  

  :قلنا
ي راني هو ذاته كلمة ناخاه أي "ضرب"  ن! كلتا ان الاصل الع   ٓالايت

رجمة ي ٓالا  العربية فال رجمها "ضربت" وليس "قتلت". ٔالاصحاذ كان  ،١٦ية لم تكن دقيقة    ان ت
ي هكذا ن  ودية لآليت ية ال رجمة الانجل   :بذات الكلمة "ضربت" فال

 
15 And he found a new jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and smote a thousand men therewith. 16 And 

Samson said: With the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the jawbone of an ass have I smitten a thousand men. 
http://www.mechon-mamre.org/e/et/et0715.htm 

  

  قتل!وليس  ."ضربت" ،"ضرب "
راني يقول ذلك مستخدمًا كلمة "ضربت " وليس قتلتأل    :ن النص الع

  
  

  ١٥: ١٥قضاة 
  איׁש׃ אלף ויך־בה ויקחה ידו ויׁשלח טריה לחי־חמור וימצא
  ١٦: ١٥قضاة 
   איׁש׃ אלף הכיתי החמור בלחי חמרתים חמור החמור בלחי ׁשמׁשון ויאמר

 
http://www.godrules.net/library/hebrewgreek/interjud15.htm 

ى ان ،فشمشون "ضرب" رنا ع ألن الكتاب قال  ،فهذا أؤمن به ،كان قد قتل وح لو  .نفهم أنه "قتل" وال مستوجب يج
  صراحة ان قوة شمشون كان اعجازية إلهية من عند الرب.



۹ 
 

  سالح!. .فك الحمار ثالثًا:
  

ي تلك املعركةفالنص قد قال بأن شمش ..من سفر القضاة من جهة النص  وكان كسالح ..الحربية ون قد استخدم فك حمار 
بعضهم ُقتل  ..ما مجموعه الف رجل ضربالرب قد  بالسالح الذي استخدمه وبقوة شمشون والنتيجة ان  .هبيد فتاك

   ي هذ الحادثة ؟! ال ادري ما هو صعب الهضمو  .وبعضهم جرح وهرب

 كان وتصميمه يشابه "البلطة" ال ،اذ يزن ما يقارب أربعة كيلوجرامات ،ففك الحمار يمكن استخدامه كأداة قاتلة وكسالح
ى بقاء الاضراس املدببة عليه ..يستخدمها الهنود الحمر   .اضافة ا

  
   

  
  
  
  
  

  ؟!هل وقفوا طابورًا ليقتلهم شمشون  :رابعاً 
   
ى ألفاظ ديدات  )١(   !"بصق الفلسطينيون دفعة واحدة ألغرقوهلو "  :املنفرقوله تعليق ع

طبيعة بيئته  ،كالمهفالشخص املتكلم ُيظهر اسلوب  "! ضحكل إناء بما فيه يناذ " ،"املرء مخبوء تحت لسانهصحيح ان "
والطبيب  ،واملهندس يضرب أمثلة حسابية تناسب مع مهنته ،. فالفيلسوف يضرب أمثلة تتناسب مع حكمتهومهنته وتربيته

ى كل أصحاب امله ،يشرح بأمثلة تتوائم مع طبيعة عمله أن  وعاّلمة عصره"شيخ!"  فكيف كان ٔالاجدر بـ ،ن واملواهبوهكذا ا
  ٔالامثلة؟يضرب 

  
ا شمشون أعداءه ٔالالف النص لم يحدد املدة طابورًا!لم يكونوا ) ٢( فقد تكون تلك املعركة قد استمرت  .ال ضرب ف

ي طابور ليقتلوا تباعاً  لم فهم  .اياماً أو  ،ساعات طوال ن!بل ان نص الكتاب يقول ان شمشون كوم  .يقفوا    كومت
ِي ِحَماٍر ُكوَمًة "  ْ ِن َفَقاَل َشْمُشوُن: ِبَل ْ ن. ).١٦:١٥قضاة ( " ُكوَمَت ى ٔالاقل مكان ي أماكن مختلفة ع   أي ان املعركة حدثت 

ا كما ا مانما  رجل !! ٥٠٠ن الكومة ال يقصد   ،مهم وجرح ٓالاخرين. فهو قتل البعض وكوّ .عدد محدود قد ال يبلغ الدزينة م
ن قتيل وجريح ،وقد بلغ مجموعهم ٔالالف ره لكي ُيحمل  .ب فالنص قد اختصر الواقعة. وال يجب ان يتفلسف ال ديدات أو غ

  النص ما ال يحتمل.
  

كيف لشيخ يلقبه املسلمون بأسد الدعوة، ويصفونه بأنه  النهاية، إننا نتساءل،يف 
الشيخ رى مه؟ هل تُ قراءة النص وفه ثناءأ ط يف هذه األخطاء الساذجة "عالِم" أن يسقُ 

مل يفهم مقصود النص أم أنه قد فهمه ويتعمد إظهار عقله بهذا املستوى الضعيف،  حقاً 
 إن كان هذا أو ذاك، فكيف يثق فيه اإلخوة املسلمون؟دس؟ و فقط ليهاجم الكتاب املق


