
الر٨٩الة ـس  
 

  شَمشُون ودليلةشَمشُون ودليلة
 

(Arabic - Samson and Delilah) 
 

  ون ودليلةون ودليلةشُشُممشَشَ: نوم عديثنا الي حوعوضم.. أِحبائى
 

 : سابع والخاِمن الرديدر نقرأ العشَادس عاح السصحالقضاة األوِمن سفر 
 

وكانوكانبعد بعد ذلك ذلك أن شَ شَ أن مونونشُشُمأح أح با اب ممرأة ِفأة ِفرى واِِاى ودى سدى سورقَقَوراس اس ممهإ  ....ا دليلةا دليلةه ِعدإفص ِعدفصليليها أا أهقطابقطابالفلس طنيِِّطنيِِّ الفلسين وقالوا لها ا ين وقالوا له
 ١..ةٍٍةضضل ِفل ِفائة شاِقائة شاِق وم وم ألفاً ألفاًدٍٍد واِح واِح كّل كّلكِِكييطِِط فنع فنع إلذاللِه إلذاللِه نوثقه نوثقه لكى لكىنهنه ِم ِمنناذا نتمكّاذا نتمكّة وبمة وبمظيمظيم الع العاذا قوتهاذا قوته وانظرى بم وانظرى بمتملقيِهتملقيِه

 

 كانم نوحوزو نَجته جمين يلمعان فى ساٍءمم لببغٍُةد يِةالكوم حالس اِدو..فى  اهللابالتقوى وخوِفا اشَ ع 
عٍدهاتس بالشّم ر والبِدعوع إلى ..ن اهللا عجفبالراِة سفر القضوهو السفر ابع  السالذى يلىفا أسر موسى الخمِةس 

  كانتْ.."بب الر الرنىنىيي فى ع فى عرر الشّ الشّملونملونععييسرائيل سرائيل  بنو إ بنو إثم عادثم عاد": ِعبارةتلك ال راتكر نالِحظ شوع سفر يدع وببسفرين
زوجة مو ..اقراًنوح عجاءيوماًاه م الكالر بي بشرها بصبىِم ِهللا نذيراً يكون نالب طن إلى يوم ما ..ِهاِتماهصوأو 
 ة ابناًة التقيجو الزتْلدو وِهللا ادع وتحققَو .."واآلن فال تشربى خمراً وال مسكراً وال تأكلى شيئاً نجساًواآلن فال تشربى خمراً وال مسكراً وال تأكلى شيئاً نجساً": قائالً
ودتْعاس مشمشونه ..وي جَلسات الكتابالكلم ِتلك نْهفكَفكَ":  عببررالص الص بىبىوب وب اراركهكهالر الر ببوابتدأ ر وابتدأ ر وحاِهللا اِهللاوح ي ي ححركه٢."ركه 
 

  أسألكأسألك " : وقاَلب إلى الرحنو م فصلى الكتاب إذ يقوُلايهد على هسيرلية اهللا شور منوح م طلبدِء البنِم 
ييا سا سيدِِديى أنى أنيأتى لينَلينَإإ   أيضاً أيضاً يأتىا رالذى أ الذى أ اِهللا اِهللاجُلجُلا ر ررسلتهسلتهوي وي علمعلمنا منا ماذا نعمُلمُلاذا نعللص للص بىبىالذى ي الذى ي ولدولد" ..ِمفساُهللاع له وج اءم الك 
الروقاَلب مِِم":  لهنكّل كّلن م ِم ِم..فظفظتتتحتح فل فل للمرأِة للمرأِةا قلتُا قلتُ م نكّل كّلن م م ا يا يخرخرجِم ِمج ننج ال الةِِةفنَفنَ ج خموخَ وخَ..ر ال تأكْلر ال تأكْلخم مراًراًموم ال  ال سكراًسكراً وم 
تشرتشربتأكْلتأكْلال ال جس جس  نَ نَ وكّل وكّل..ب..لتح لتح ذرِم ِمذر نكّل كّلن م م ا أوصا أوصيتهاايته". هناك شرط الزمكى حياتنَ تكون ا مكة بارموهو  .ةثمر
  خطِةن عسإلى أفس التِه فى رسولالرس  بولسيقوُل .اياتنَ لحِةوعوض الم خطتِهبس حوالسير  اهللااا لوصايطاعتنَ
  ٣."اا فيه فيه نسلك نسلكىىلكلك  ااههددععأأ ف ف اُهللا اُهللابقَبقَ قد س قد سةٍٍةالحالح ص صاٍلاٍلممععوع ألوع ألسسسيح يسيح ي الم المىى ف فخلوقينخلوقين م مملهمله ع عا نحنا نحنننَننَألأل" :الحياتنَ اهللا
 

 ى أدالزوجان ان التقيجتهوزو نوحم رسالتهامكاملةاة فى الحي .واستج كّلاب ما لكلمِة منهاهللا التى ج ت اء
  لهكملهكم إ إببا الرا الراياي لوص لوصعتمعتممِِمركة إذا سركة إذا س الب الب..ركة ولعنةركة ولعنة ب بمموو الي اليامكمامكم أم أمعع أنا واِض أنا واِضنظرنظراا":  اهللاذير شعب لتحفى سفر التثنية
التى أنا أوصيكمالتى أنا أوصيكمبه ا ا  بهمواليموواللعنة إ واللعنة إ..الي ذا لمذا لمتس مِِم تسععوا لوصوا لوصايايا الرا الرببوز وز غتمغتم  عن الطريق التى أنا أن الطريق التى أنا أعوصيكموصيكمبه اا به".. وقد 

ون مشما شأم ..ب الرِدجة لمثمراركة مبم اماته حيا وكانتْهفناال ركةط البشر كّل منهما منوح وزوجتهاستوفى 
 ه إبليس يبتلع وكاد..ه يبتلعن مس زائر يلتِمٍد كأس أنهنها المكتوب عنَِمصبليس خَ إن ِم يتحذرلم ر وكبا شبحينمف
لوال صراقانخة إيماألعم ِمن ونا شمشُ أطلقه..هللا إلى اارعاً ضالكثير الر حقائالًِةم  :"ييا سا سيدِِديى الرى الربباذكر نى نى  اذكر
  :رب ِع ثالثَون نستخلص شمشُاِة حين وِم.٤."ارارا بنَا بنَ كم كملصلص وخَ وخَ له له اُهللا اُهللاععمِِم فس فس..ة فقطة فقطرر الم الم هذِه هذِهاُهللاُهللا  اانى ينى يددشدشدوو
 

 أوالًالًأو : :ممنني ي سىءسىءاستخد استخد امامهب اِهللا اِهللااِتاِت هب له له   سسييدفعثمناً ثمناًدفع ب ظاًظاًاِهاِه ب....  كانقص اِهللاد أن اً أميناً قاضياًشمشُون  يكونتقي  
 على جنِس ي لمِفلألسون  شمشُ ولكن..كان سلوكهم مشرفاً حكيماً  فقديفتاحن ووعداق وِجار مثل ب اِهللالشعِب
واستخدمه ام نَون لألصدتعب كانوا يالذينائهم  أعدن ِم اِهللاِب شعِةايم لِحِةالطبيعق ة فو قوههب و اَهللا أنع مالهمنوِم

بالرهتان إلدضاً مأي.. "ألنغَ غَألن ضضبباهللا م اهللا م علنِم ِمعلن ننالس الس ماِءاِءم  على جعلى جميع فجاس وإثِماس وإثِمور النّور النّميع فجهمهم  الذين يالذين يحجزونونحجز  الحقّقّالح  
قوا قوا مم ح ح بْل بْللٍهلٍهإإ ك كوهوهشكرشكر ي يووأأ  وهوهددججمميي   لم لمرفوا اَهللارفوا اَهللاا عا ع لم لمممنهنهألأل....مما لها لهههررظهظهأأ  اَهللاَهللا  نن أل ألة فيهمة فيهم ظاهر ظاهررفة اِهللارفة اِهللاععذ مذ مإإ  ....ثمثمباإلباإل
  هِِهفنى بشبفنى بشب ال ي ال يىى الذ الذ اِهللا اِهللاددججا ما مدلودلوببأأوو  ....الءالءههوا جوا جارار ص صاءاءكمكم ح حممههنّنّأأ  ونونممععزز ي يمما ها ه وبينم وبينم..بىبىم الغم الغهه قلب قلبظلمظلمأأوو  ممفكارِهفكارِهأأ  ىىفف

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                  ،                              ٥ – ٤: ١٦ سفر القضاة ١
  ٢٤ – ٢: ١٣  & ١: ١٣  &  ٦: ١٠  &١: ٤ & ١٢: ٣ سفر القضاة ٢
٣١٠: ٢ أفسس  مؤمنىول إلى رسالة بولس الرس   
  ٣٢ -١٦: ١١ ، الرسالة إلى العبرانيين ٢٨: ١٦ سفر القضاة ،   ٨: ٥  األولىول الرسبطرسرسالة ،   ٢٨  – ٢٦: ١١ سفر التثنية ٤
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صصوراإل اإلةِِةور نسىىالذالذان ان نسي ي فنى والطيورورفنى والطي  والدوالدوواب والزاب والزحوشمشُ .."افاتافاتحارقِة الخَِةون بالقوالتى و هبا اُهللاهإي اه صنع 
معاٍتجزع ٍةديد. ِم نذكرانهشقّ أنّهثالبيل الِم على س داً أساعتر ضفى الطريق إلى ِنه صفين وليسِهِد فى يشى ١.ء  
 

ن تياب والقائم البىراعص فأخذ ِم.مو اليا ذلكهداِخل ة التى كان غزدينِة م باِب عند كميناً لهاؤهد أعبصنَ 
وقلعهمعا مالع ِةارضوو ضعا على كِتهِهفيِع وصبد أها إلى ربلس الج.وأص بتْحبذلك دينَ مالتى كانتْ  اِءة األعد
محنَصة مة بال ِحفتوحمٍةايوخر ون ِم شمشُجنهماًاِلا س..أح ون شمشُبد ة ليلة الفلسطينياتفقَولكن م عها أقطاب 
عشيرتهتملقيِهتملقيِه" :اا وقالوا لهوانظرى بم وانظرى بم اذا قواذا قوته العته العظيمظيمة وبمة وبماذا نتمكناذا نتمكنمنه هذا." إلذاللِه إلذاللِه منه ِف نظير اة ضوهدعوا به. 
طن طن  ب بنن اهللا ِم اهللا ِمأسى ألنّى نذيرأسى ألنّى نذيرى رى رلم يعُل موسلم يعُل موس": ا له وقاَلرِس بالاهرأخبف جتهرون واستد دليلة على شمشُايلتْتحف
أمىىأم..  ِلقتُ تفارقنى قوح فإنِلقتُ تفارقنى قوح فإنتى وأصيرتى وأصيركأح اساس النّ النّدِِد كأح .. ..فحخُلقتْلقتْفح عبخُ س عبس صصل رأِسأِسل رههوفار وفار قتهقتهتهقو تهقو  .. ..وجوجاءوا إوا إاءليليها بالِفا بالِفهضةِِةض  

  ٢."أنه لم يكن يعلم أن الرب فارقهأنه لم يكن يعلم أن الرب فارقه"ويسجل الكتاب  ن المقاومة كعادته ولكنه فشلحاول شمشو ."فأسلمته لهمفأسلمته لهم
 

 ِتي فى بنطح ياس وكان نحالسَل بسة وأوثقوه إلى غزا بِه ونزلوِهنييوا ع وقلعشمشُون ونيالفلسطيني أخذ 
السنج. .وابتدأ شعرأسِه ينبتُر ب عدلقَ أنح  ..اجتمعي وماً أقطابالفلسطيني ينلي ذبحوا ذبيحة لديجون إلههما  ولم
تْطابقلوب هقالوام : "ادادعون ِمون ِموا شمشُوا شمشُعننبي تِِت بيالس الس ججن ليلعن ليلعبلنَ لنَب ا فجا فجاءوا بِهوا بِهاءوأوثقوه وأوثقوه بي بي نناألع دِةدِةمِِم األع .. ..وقبوقبضونون شمشُ شمشُض  

على الععلى العمموديودين المن المتوستوسطيطين اللذين اللذين كانن كانالبي تُتُ البيقائماً عليهم اا قائماً عليهم..وانح وانح نى بقوةٍٍةنى بقوفسقط البي تُتُ فسقط البيوم اتَاتَ ومالج الج ميعميعبم بم ا فيهما فيهم  
 . وقد يكلفه حياتهمن يسىء استخدام هباِت اِهللا له سيدفع ثمناً باِهظاً نتعلم ِمن حياِة شمشُون أن ."ونونشمشُشمشُ
 

  أيةأيةإلثم وإلثم و وا وا للبر للبرلطٍةلطٍة ِخ ِخأيةأية" ه ألنّ.... اَهللا اَهللاخافونخافونيي   ال النن م معع م م نير نير تحتَ تحتَهه نفس نفسععضضيي   ال ال اَهللا اَهللاخافُخافُ ي يننمم: : ثانياًثانياً 
ون  شمشُا اعتذرم رب."ؤمنؤمنر المر الم غي غيععن من مؤِمؤِم للم للم نصيٍب نصيٍبأىأىوووأى اتفاق للمسيح مع بليعال وأى اتفاق للمسيح مع بليعال   ةِِة الظلم الظلمعع للنور م للنور مركٍةركٍةشَشَ
ولِها لنفِسوقته ماً زاِع..لمؤمنينأن إلى اإل بدليلة صلته ا قد تأتى بهنرهوبغي انيموم اِهللارفِةع الح ى.ور بمطى ا أع
  الناسعنا ونخد نفوسع نخد قد.. اِهللاِب شعنم ِضتْحبا أص أنه وكيفَِة الزانياِباح رنوع عشُ بسفر ياءا ج بمثاالًِم

هْلإلى حين ولكن نخد عبطول أناِتِه اهللا ونستهين وص ؟علينَا رِهب.!لم ستِم يون لتبكيِت شمشُعوح اِهللا رله وتم ى اد
فى صلألشْتِهحب فكانتْ .اررة النتيجأن قلع وا عِهينيبسالِس وأوثقوه ل نحاس ليطحنِت فى بي٣.جن الس  

 

  عاشَ.... بِه بِهمُلمُلنعنعا ا مم و واانهنه ِم ِمههتعلمتعلما نا ن بم بمةَةَبربر الِع الِع ولكن ولكناٍتاٍت وتحذير وتحذير عظاٍت عظاٍتنن ِم ِمههععمما نسا نسة بمة بمرربب الِع الِعتْتْسسليلي: : ثالثاًثالثاً 
 ..ةة حكيمصفور ع اصطاداٍدصية عن مزية ر قصقرأتُ..  آخر طريقاًِه لنفِس اختارن ولكنهين تقي أبوينبيون شمشُ
وحينأم سكبه ا وهمليذب حا قالتْهرفقاً:  لهبى أي ها الصياد فلناشبعك ولن ِم أغنيك نوع ج.ى ثالث نِد ِع ولكن
تح لفائداِئنصكِم أسعكن ِم اثنيا وأنَنها بين يِة تطلقنىديك والثالثة حينرإلى الشج ألعود . افقَوالصي علىاد أن  
ستِميإلىع  ن ِماثنينِحاِئ نصاهثم ي لا طلقهتأخذ مكانها على الشجفقالتْ.ِةر نصيحتى األولى:  له :الأن  تندما  على م

ة على صفور العاستقرتْا ندم وِع.االها فأطلقه بأقواد الصيجب أع.قاُلا ي م كّلقَتصد  الأن: ةحتى الثانيي ونص.فاتَ
غصرٍةن شجقالتٍْة قريب له  :أتعلمأي ها الصيادخِس أنك ت الكثير؟ر!.أتعلم أن بح وصمائة ِدلتى لؤلؤة تزن هم؟ر! 
 

 ..جوة فى الابحس تْ وطار منهعر أسا كانتْه ولكنّ..ِةصفور العاه تجندقيته بويِبتصب عر وأسادي الصمنِد 
فصاحِهوِت بأعلى ص :الثالثة أا نصيحتِكوم يتها العصفورقالتْ!.ة؟ة الحكيم له وم ا نفعقلتُ!.؟ بالثالثةك ال لك  تندم 

ا فاتَعلى منِد وقد وقلتُ.!تَم ال لك  تصكّلقْد م قاُلا يوقد ص قتَدأم ِة اللؤلؤر..م نّ أعِمنى بلحى ظِمى وع
وشر ِعريشى ال أزنِدين رفِماًمه أن ينائة ِد ِم لى اللؤلؤة التى تزنر؟مه.!ع زيزى الصادي:هاك تى الثالثة نصيح: 
أنكيفَ تتعلم تنتفع ف .!ِة بالنصيحليالِعس برة بما نسماه عنص ة  بْل..ئحِمنرالِعبأن ننتفع بم اهعنَِما س. 
 

 وعلى .. لىكاِت أجل هبن ِمك أشكر..اوىمانا السأب:  الصالةتلكعى فى  متشترك ليتك ..عزبزى القارئ 
ظِمأعةا وهىهِهب اِة الحيالج ِةديدسيح فى الم..هب استثِمنى أن رم ا أعطيتنى لماسِمِدج ك..هب نى قوة ألحيا حسا ب م
يوع ..رضيكسالتى فى اسم يص ِدى .. أرفعيلى س افاستجبي لكتَ بقودعو نخَ: م هال أخْرج قبْل إلىي نارجاًم . 
 

 : سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فىإن أردتَ.. أخى القارئ العزيز 
htm.Default/BetterLife/Audio/Media/com.muhammadanism.www://http 
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