
 منشأ ايرانی و هيتی اسطورهً توراتی شمشون و دليله 
 

(خدای خورشيد کرتيها) وحتی عامل تالوس(منسوب به خورشيد) به وضوح حاوی معنی نام  شمشونمضمون نام 
قرآن(لفظاً يعنی زيبا) است که اين فرد اساطيری اخير در اساس همان سپتمه جمشيد زيبای  طالوتشکست و قتلش 

و وليعهد وی و قاتل اصلی ماديای اسکيتی يا  آستياگ(دانا منش) دختر آميتيدادرز، هوم عابد) شوهر اساطير ايرانی(گو
(بسيار ستمگر) است، افراسيابی که از بزرگترين جهانگشايان عهد باستان(شايد از نظر وسعت افراسيابهمان 

(روئين تن) به شمار ميرفته فر ايزدیب امپراتوريش بزرگترين آنان) بوده است و بنا به مندرجات اوستا در آغاز صاح
غولی به شمار آمده است روئين تن که فقط در قسمت پايين ساق پای او، رگی وجود  تالوساست. در اساطير يونانی نيز 

داشت که زير قوزک پای او قرار گرفته و ممکن بود، موجب هالک او گردد. هنگام ورود آرگوناوتها(کشتی تيزرو) به 
جان سپرد. بنا به روايت ديگر  تالوسن مديا(ماديا=دانا) به وسيله جادو اين رگ حياتی وی را پاره کرد و اين جزيره اي

(منجی، در اصل کی آخسارو پادشاه بزرگ ماد، ويرانگر آشور و کشندهً  ياسونيکی از آرگوناوتهای تحت رهبری 
يتی دا) اين رگ را به وسيلهً تيری سوراخ کرد و (پيشگو،مغ، سپيتمه جمشيد، شوهر آمپوئه آسماديای اسکيتی) به نام 

(خسيسوتريوس، کی آخساروتالوس بر اثر آن بمرد. بنا به مندرجات تاريخ ارمنستان موسی خورنی اسطورهً کشتيرانی 
هوخشثره) در عهد توفان بزرگ (منظور ويرانی امپراتوری آشور) عن قريب مربوط به عهد کمی بعد از قتل ماديای 

(بسيار ستمگر و آسيب  افراسياب(خدای خورشيد) عالوه بر شمشون / تالوست. از اينجاست که در وجود اسکيتی اس
خدای خورشيد خندان را مشاهده  آشوررسان) يا همان ماديای اسکيتی تاريخی، خدای قبيله ای خورشيد آشوريان يعنی 

خاک مذلت نشسته است. همان طور که يونانيان ميکنيم که در ميان خون و آتش ويرانهً شهرهای نينوا و شهر آشور به 
در اسطورهً آرگوناوتها اين حماسه بزرگ ايرانيان مادی و پارسی را با اضافاتی در يونان بومی نموده اند، در تورات 

و خدای قبيله ای آنان   فلسطينياننيز اين اسطوره حماسی ايرانيان رنگ و بوی يهودی و فلسطينی گرفته است: در اينجا 
(خدای بارانی، ويرانی، ايزد اجساد و جهان زيرين) توسط شمشوِن نابينا شده به خاک هالکت و ويرانی داجونعنی ي

(نوادهً کی آخسارو، همسر سپيتمه جمشيد) و مديا دختر زيبای فلسطينی جايگزين ملکهً  دليلهکشيده ميشود. در تورات، 
ت. در اسطورهً گرجی اميران نام دليله به صورت دالی مادر  همچنين خود ماديای اسکيتی(افراسياب جادوگر) شده اس

اميران(ايزد جاودانی خورشيد) به شمار آمده است که نيروی حيات وی در گيسوان طالييش نهفته است و چون همسر 
نظر  شکارچی معشوقش، وی را با تراشيدن آنها وی را از آنها بی بهره ميسازد با روزگارش به سر می آيد. از اينجا به

بوده باشد که هم  اِشتان(الههً خورشيد گردنده) متعلق به همان خدا/الههً خورشيد هيتيان يعنی دالی/ داليلهميرسد که نام 
اوتو ای مؤنث به شمار رفته است. اين الهه با نامهای سومری و هيتی  دليلهمذکر و هم مانند معشوقهً وی  شمشونمانند 

هم معروف بوده است. مسلم به نظر ميرسد اين ايزد/الهه در  آرينا ملکه) و (آه ای خورشيد الهه و سال لوگال
(سانتون =مقدس يا  سندون= دليله) پرستش ميشده است. چه بدين ساندون(سرزمين واژگون و چرخ) تحت نام کيليکيه

دايگانی متعلق به معانی در اسطورهً شمشون اشاره شده است. می دانيم در تورات اين موهای سر دارنده نيروی عظيم خ
به حساب آمده است. در روايات ايرانی اين اسطورهً مرد روئين تن ضمن داستان رستم و  ) مذکر (اشتانشمشون خود 

اسفنديار بيان شده است که در واقع از اين رستم (پهلوان) داريوش هخامنشی و از اين اسفنديار(مخلوق مقدس نابينا 
مراد بوده است.                                   سپيتمه جمشيدو داماد کورش و پسر  پسر خواندهگئوماته زرتشت گرديده) 

در تورات سفر داوران اسطورهً شمشون پسر مانوح (بازمانده) و دليله از اين قرار بيان گرديده است(منبع مرکز 
                                                                  پژوهشهای مسيحی):                                                          

   
 

  )ترجمه قديمی( کتاب داوران
  

 شمشون 
 تسليم سال چهل فلسطينيان دست را به  ايشان  خداوند  ورزيدند، و شرارت خداوند  بار ديگر در نظر اسرائيل و بني   ١

 كرد.
ظاهر  زن  آن  به  خداوند و فرشتة  ٣  زاييد.، نميبوده نازاد بود، و زنشنام ، مانوحدان  لة از قبي از ُصرَعه  و شخصي   ٢

و  باحذر باش و اال´ن  ۴  زاييد. خواهي  ، پسريشده حامله . ليكنايو نزاييده نازاد هستي تو حال : «اينكگفت ، او راشده
 بر سرش زاييد، و استره خواهي ، پسريشده زيرا يقيناً حامله   ۵مخور. نجس چيز و هيچ منوش و مسكري شراب هيچ

 فلسطينيان از دست اسرائيل رهانيدن خواهد بود؛ و او به خدا نذيره مادر خود براي ولد از رحم  زيرا آن  نخواهد آمد،
                                                خواهد كرد.» شروع

بسيار  خدا منظر فرشتة آمد، و منظر او مثل نزد من : «مرد خدايي، گفتكرده را خطاب ، شوهر خودآمده زن آن  پس  ۶
زاييد،  خواهي ، پسريشده حامله اينك گفت من و به  ٧  خود مرا خبر نداد. و از اسم از كجاست كه بود. و نپرسيدم مهيب

خدا  براي مادر تا روز وفاتش ولد از رحم  آن  مخور زيرا كه چيز نجس ، و هيچمنوش و مسكري بشرا هيچ و اال´ن



                                                          خواهد بود.» نذيره
 ، بار ديگر نزد ما بيايد وفرستادي ه كمرد خدا  آن خداوند، تمنا اينكه اي آه» :، گفتاستدعا نموده  خداوند  از و مانوح  ٨

                                             .»رفتار نماييم مولود خواهد شد، چگونه كه با ولدي دهد كه ما را تعليم
نزد  مانوح بود، اما شوهرش نشسته آمد و او در صحرا زن خدا بار ديگر نزد آن  را شنيد و فرشتة خدا آواز مانوح و  ٩

 روز نزد من در آن  مرد كه آن : «اينكگفت وي ، بهشوهر خود را خبر داده ،دويده زودي به زن و آن   ١٠  نبود. وي
                                                             .»است بار ديگر ظاهر شده آمد،
 با اين كه مرد هستي : «آيا توآنرا گفت ، ويآمده شخص نزد آن  شد، و خود روانه  زن ، در عقببرخاسته و مانوح  ١١
 چه با وي ولد و معاملة آن بشود. اما حكم تو واقع : «كالمگفت مانوح  ١٢  .»هستم : «من؟» او گفتگفتي سخن  زن

مو  از هر حاصل   ١۴  نمايد. اجتناب گفتم زن به  ر آنچهه: «از گفت مانوح به  خداوند  و فرشتة   ١٣خواهد بود؟» 
 دارد.»، نگاهفرمودم او امر به نخورد و هر آنچه چيز نجس ننوشد، و هيچ و مسكري شراب نخورد و هيچ زنهار

 به   خداوند  فرشتة  ١۶.» ميبين تهيه ايگوساله و برايت بيندازيم تعويق : «تو راگفت  خداوند  فرشتة به و مانوح  ١۵
 يهوه را براي آن  بگذراني سوختني اگر قرباني خورد، و تو نخواهم ، از ناناندازي  مرا تعويق : «اگر چهگفت مانوح

 تا چون تستو چي : «نامگفت  خداوند  فرشتة به و مانوح   ١٧  .است  خداوند فرشتة كه دانستنمي .» زيرا مانوحبگذران
 چونكه ؟كنيمي سؤال  من اسم  : «چرا دربارةرا گفت وي  خداوند  فرشتة  ١٨  .»نماييم شود، تو را اكرام تو واقع كالم

                                                          .»است عجيب آن 
 كرد و مانوح عجيب كاري گذرانيد، و فرشته  خداوند  براي سنگ آن ر، برا گرفته آردي  و هدية گوساله مانوح پس  ١٩

 در شعلة   خداوند  ، فرشتةرفتباال مي آسمان  سوي به از مذبح آتش شعلة  چون شد كه زيرا واقع  ٢٠  ديدند.مي زنش و
ديگر  زنش و بر مانوح  خداوند  و فرشتة   ٢١  افتادند. زمين ديدند، رو به چون و زنش صعود نمود، و مانوح مذبح

مرد، زيرا خدا را   خواهيم : «البتهگفت زنش به مانوح و  ٢٢  بود.  خداوند  فرشتة كه دانست مانوح ظاهر نشد. پس
 ما قبول از دست  ار آردي و هدية سوختني قرباني ما را بكشد خواستمي   خداوند  : «اگرگفت اما زنش  ٢٣  .»ديديم
 رسانيد.»ما نمي سمع امور را به اين مثل وقت اين  داد، و درنمي ما نشان چيزها را به اين كرد، و همةنمي
در    خداوند  و روح ٢۵داد.  بركت او را  خداوند  نهاد. و پسر نمو كرد و نام ، او را َشْمُشونزاييده پسري زن  و آن   ٢۴

   نمود. او شروع برانگيختن به اَْشتَأُول و ُصْرَعه  در ميان دان لشكرگاه
 
  

  ترجمه تفسيری
  

                                                              تولد سامسون
فلسطينيها  دست به الس چهل را مدت خداوند ايشان  بنابراين ورزيدند. خداوند گناه به بار ديگر نسبت اسرائيل قوم    ١

 كرد ظاهر شد. اينمي زندگي در شهر صرعه  كه دان  از قبيله  خداوند بر همسر مانوح فرشته روزي  ٣و٢  گرفتار نمود.
،  شده حامله بزودي ، ولياينازا بوده چند تا بحال : «هراو گفت به ، اما فرشتهنداشت ، نازا بود و فرزندي زن

هرگز  پسرت سر موي   ۵  .نخوري و ناپاك و چيز حرام ننوشي و مسكرات شراب باش مواظب  ۴  زاييد. واهيخپسري
 اسرائيليها از دست رهانيدن به خواهد بود. او شروع خدا ، از بدو تولد وقفبوده   او نذيره شود، چون نبايد تراشيده

                                                              فلسطينيها خواهد كرد.»
 خدا مهيب مانند فرشته صورتش كه ظاهر شد من به : «مرد خدايياو گفت و به رفت شوهرش پيش با شتاب زن  آن   ۶

 شد. او خواهم پسري حباص من كه اما گفت  ٧  .نگفت من خود را به  اسم و او هم را نپرسيدم و نشانش نام بود. من
مادر  ، از شكمبوده نذيره ؛ زيرا كودكبخورم و ناپاكي و چيز حرام بنوشم و مسكرات نبايد شراب كه گفت من به همچنين

                                                                بود!» خدا خواهد وقف مرگ تا دم
ما ياد دهد  تا او به نزد ما بفرستي خدا را دوباره مرد تو آن  كنممي خداوند، خواهش  دعا كرد: «اي چنين حومان آنگاه  ٨

در   او كه زن خدا بار ديگر بر فرمود و فرشته را اجابت وي خدا دعاي   ٩  .»كنيم چه بخشيمي ما به كه با فرزندي
 مردي : «آنگفت شوهرش ، بهاو دويده پس  ١٠  نبود. نزد وي مانوح شوهرش ار همب بود، ظاهر شد. اين صحرا نشسته

                                                             !»است آمده باز هم بود، ظاهر شده من به كه
 كرده صحبت من با زن كه هستي مردي آيا تو همان«پرسيد:  ، از اومرد آمده نزد آن  همسرش همراه بشتاب مانوح  ١١

 ؟»بودي
                                                                 .»: «بليگفت فرشته

                                           ؟»كنيم بزرگ بايد او را چگونه از او پرسيد: «بعد از تولد بچه مانوح پس  ١٢
انگور  درخت ، پرهيز كند. او نبايد از محصول كردم  او را منع كه تو بايد از آنچه داد: «زن جواب فرشته    ١۴و١٣

بجا  اماو امر كرده به بخورد. او بايد هر چه و ناپاك نبايد چيز حرام او همچنين بنوشد. و مسكرات بخورد يا شراب
 آورد.»

داد:   جواب فرشته  ١۶.» بياورم غذايي و برايت تا بروم جا بمان همين كنممي : «خواهشگفت فرشته به حومان آنگاه  ١۵



 سوختني قرباني بعنوان بياور كه اي، هديهبياوري چيزي خواهي. اگر ميخورمنمي چيزي ، وليمانممي «در اينجا منتظر
                                                    .)خداوند است فرشته او كه دانستهنوز نمي حوگردد.» (مان خداوندتقديم به

 اين كسي چه كه بگوييم مردم به خواهيمگردد مي  واقع ايگفته آنچه هر : «وقتي، گفتاو را پرسيده اسم مانوح سپس  ١٧
                                                         !»است را كرده پيشگويي

                                                   !»است عجيبي ، زيرا ناممرا نپرس : «نامگفت فرشته   ١٨
 عجيبي عمل  و فرشته كرد خداوند تقديم به سنگي قربانگاهي را روي ، آن از آرد گرفته  اي و هديه بزغاله مانوح پس  ١٩

صعود نمود!  آسمان به آتش در شعله كشيد فرشته زبانه آسمان بسوي قربانگاه آتش هايشعله  وقتي   ٢١و٢٠  داد. انجام
بود  رياب آخرين  . ايناست خداوند بوده او فرشته  فهميد كه مانوح نهادند و رو بر زمين واقعه اين با ديدن و زنش مانوح

                                                را ديدند. آنها او كه
: «اگر خداوند او گفت به زنش ولي   ٢٣  !»ديديم مرد، زيرا خدا را «ما خواهيم :همسر خود گفت به مانوح  ٢٢
 را بعمل كار عجيب داد و اينما نمي را به يبجع وعده كرد، ايننمي ما را قبول قرباني و ما را بكشد هديه خواستمي
  آورد.»نمي
هر    ٢۵  داد. شد و خداوند او را بركت بزرگ نهاد. او رشد كرد و » نامبدنيا آورد و او را «سامسون پسري زن  آن  ٢۴

 غيرت را به خداوند وي ح، رورفتمي قرار داشت و اشتاعول  صرعه  بين كه دان لشكرگاه به سامسون كه وقت
  آورد.مي
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                                                             شمشون  ازدواج
، كرده بيان پدر و مادر خود ، بهو آمده  ٢  ديد. در تِْمَنه فلسطينيان از دختران  ، زنيفرود آمده تِْمَنه به و َشْمُشون١   

را   وي پدر و مادرش  ٣  بگيريد.» زني به من او را براي اال´ن . پسديدم در تِْمَنه فلسطينيان از دختران زني» :گفت
 زن نامختون و از فلسطينيان تو بايد بروي كه نيست دختري من قوم تمامي و در برادرانت گفتند: «آيا از دختران 

دانستند نمي اما پدر و مادرش ۴آمد.»  پسند بگير زيرا در نظر من من : «او را برايپدر خود گفت به » َشْمُشون؟بگيري
 تسلط اسرائيل بر فلسطينيان وقت در آن ، چونكهخواستمي علتي بر فلسطينيان زيرا كه ،است  خداوند از جانب اين كه
 داشتند.مي
  بغريد. بر او جوان  شيري رسيدند، اينك تِْمَنه تاكستانهاي به فرود آمد؛ و چون تِْمَنه با پدر و مادر خود به نَشْمُشو پس  ۵
نبود؛ و پدر و  در دستش شود، و چيزي دريده  ايبزغاله  كه طوري را دريد به  ، آن بر او مستقر شده   خداوند  و روح  ۶

بعد  و چون  ٨  آمد. پسند نظر َشْمُشون وبه گفت سخن  زن ، با آنو رفته   ٧   نداد. بود، اطالع دهرك مادر خود را از آنچه 
شير  در الشة زنبور ، و عسل  انبوه شير را ببيند؛ و اينك الشة تا كنار رفت به ، ازراهگشتبرمي گرفتنش براي  از چندي

داد و   ايشان به ،پدر و مادر خود رسيده خورد تا بهمي شد و در رفتن  ، روان تهفخود گر دست به را و آن   ٩  بود.
                                                        بود. شير گرفته را از الشة عسل  كه نگفت ايشان خوردند. اما به

 شد كه و واقع   ١١داشتند.  عادت چنين جوانان  كرد، زيرا كه در آنجا مهماني آمد و َشْمُشون زن  نزد آن  و پدرش  ١٠
شما  براي : «معماييگفت ايشان به و َشْمُشون  ١٢  او باشند. كردند تا همراه انتخاب رفيق او را ديدند، سي  چون

 دست و سي كتان جامة شما سي نماييد، به دريافت  را كنيد و آن حل روز مهماني در هفت من را براي ، اگر آنگويممي
بدهيد.»  من به رخت دست و سي كتان جامة شما سي كنيد، آنگاه نتوانيد حل من را براي و اگر آن   ١٣  .دهممي رخت
آمد، و از  بيرون خوراك خورنده : «ازگفت ايشان به  ١۴  .»را بشنويم خود را بگو تا آن گفتند: «معماي وي به ايشان

                                                 كنند. روز معما را نتوانستند حل تا سه آمد.» و ايشان بيرون زورآور شيريني
كند،  ما بيان اي خود را بر نما تا معماي گفتند: «شوهر خود را ترغيب َشْمشون زن  به روز هفتم در شد كه و واقع   ١۵

 زن پس   ١۶  ؟»نماييد يا نه ايد تا ما را تاراجكرده . آيا ما را دعوتبسوزانيم آتش پدر تو را به مبادا تو را و خانة
 من قوم پسران به زيرا معمايي داري نمي و دوست نماييمي مرا بغض كه درستي : «بهگفت ،او گريسته پيش َشْمُشون

 تو بيان ؛ آيا براينكردم پدر و مادر خود بيان براي  اينك» :را گفت .» او وينكردي  بيان من را براي  و آن ايگفته
او را  چونكه هفتم در روز شد كه ، و واقعگريستاو مي بود پيشمي ايشان  ضيافت كه روزي هفت و در  ١٧  ؟»كنم

از  شهر پيش مردان  و در روز هفتم  ١٨  .خود گفت قوم پسران كرد و او معما را به بيان رايشنمود، بميبسيار الحاح
با گاو  : «اگرگفت ايشان زورآورتر از شير.» او به و چيست تر از عسل شيرين «چيست كه گفتند وي به آفتاب غروب

 و از اهل  رفت اَْشَقلون ، بهمستقر شده بر وي  خداوند و روح  ١٩  .»نموديدنمي مرا دريافت كرديد، معماينمي خيش من
 بودند، داد و خشمش كرده معما را بيان كه آناني را به رخت هاي ، دستهآنها را گرفته ، و اسبابرا كشت نفر آنجا سي
   شد. شمرد، داده خود مي او را دوست كه رفيقش به َشْمُشون و زن  ٢٠  .پدر خود برگشت خانة ، به شده افروخته
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                                                      سامسون ازدواج
را با  جريان بازگشت خانه به چون ٢نمود.  او را جلب  توجه فلسطيني بود، دختري رفته تمنه به سامسون روز كه يك  ١ 
، گفتند: نموده اعتراض  آنها  ٣  كنند. خواستگاري دختر را برايش تا آن و از آنها خواست گذاشت ميان در در و مادرشپ

شود پيدا نمي ما دختري و قوم خاندان تمام ؟ آيا در بين بگيري پرستبت هايفلسطيني از اين و همسري «چرا بايد بروي
                                                                        ؟»كني ازدواج تو با او كه

                            كنيد.» خواستگاري من او را براي  .است همان  من : «دختر دلخواهپدر خود گفت به سامسون ولي
بر  زمان  در آن فلسطينيها كه خواهد برايمي وسيله و بدين استكار  خداوند در اين  دست دانستند كهپدر و مادر او نمي ۴

                                                        بگستراند. كردند، داميمي حكومت اسرائيلبني
 ، بهپريده بيرون ير جوانيكردند شعبور مي تمنه آنها از تاكستانهاي . وقتيرفت تمنه به با پدر و مادرش سامسون  ۵

 ، شير را گرفتهبا خود نداشت سالحي و با اينكه  خداوند بر او قرار گرفت روح لحظه  در همان  ۶  كرد. حمله سامسون
د با دختر رسي تمنه به سامسون وقتي  ٧  .پدر و مادر خود نگفت به چيزي باره اما در اين را دريد! آن  بزغاله يك مثل

                                                          كرد و او را پسنديد. مورد نظر خود صحبت
 بياندازد. چشمش شير الشه به شد تا نگاهي خارج . او از جادهرفت تمنه باز به عروسي براي ، سامسونبعد از مدتي  ٨
 راه تا در بين را با خود برداشت عسل  از آن  مقداري  ٩  افتاد. الشه در داخل  عسل از زنبور و مقداري انبوهي به

 كه نگفت ايشان به نيز خوردند. اما سامسون آنها داد و ايشان  را به عسل  از آن رسيد كمي مادرش پدر و به بخورد. وقتي
                                               .است را از كجا آورده  عسل آن 

داد و  ترتيب ضيافتي زمان آن  جوانان رسم مطابق ديد، سامسوناو را مي ازدواج  تدارك سامسون پدر درحاليكه    ١١و١٠
 هفت . اگر در اينگويمشما مي به : «معماييآنها گفت به سامسون ١٢  كردند. شركت در آن  دهكده نفر از جوانان سي

اگر  ولي   ١٣  .دهمشما مي به لباس دست و سي كتاني رداي سي معما را گفتيد، من جواب داريم جشن  كه روزي
                                    بدهيد!» من لباسها را به بدهيد، شما بايد اين نتوانستيد جواب

                                                         .»بگو تا بشنويمخود را  ، معمايگفتند: «بسيار خوب آنها
 جواب نتوانستند و ايشان روز گذشت !» سهآمد و از زورآور شيريني بيرون خوراك خورنده : «ازگفت سامسون  ١۴

                                                            معما را پيدا كنند.
ما بگو  وبه بپرس معما را از شوهرت اين او گفتند: «جواب به رفتند و سامسون آنها نزد زن همگي روز چهارم   ١۵

 ما بود؟» كردن لخت براي فقط مهماني سوزانيد. آيا اين  زد و تو را نيز خواهيم خواهيم را آتش پدرت خانه وگرنه
 قوم جوانان  براي ؛ چونمتنفري . تو از مننداري دوست : «تو مراكرد و گفت ، گريهاو رفته پيش سامسون زن  پس  ١۶
                                      .»گويينمي من را به  آن جواب ولي ،ايگفته معمايي من

                                      !»تو بگويم به  ظار داري، چطور انتامنيز نگفته مادرم پدر و را به آن  : «منگفت سامسون
 معما را به جواب سامسون ،مهماني در روز هفتم سرانجام كرد، تا اينكهمي بردار نبود و هر روز گريه او دست ولي ١٧ 

معما را  آنها جواب آفتاب از غروب ، پيشدر روز هفتم پس  ١٨  .بازگفت خود قوم  جوانان را به . او نيز جوابگفت وي
  باشد؟»و زورآورتر از شير مي شيرينتر از عسل چيزي گفتند: «چه چنين سامسون به

 خداوند بر سامسون روح آنگاه  ١٩  يافتيد!»نمي معما را كرديد، جوابنمي شخم گاو من : «اگر با مادهگفت سامسون
 جواب كه جواني سي آنها را براي و لباسهاي آنجا را كشت نفر از اهالي ، سي رفته شهر اشقلون و او به قرار گرفت

 كه جواني نيز به سامسون زن  ٢٠  .بازگشت پدر خود خانه به عصبانيت بودند، آورد و خود از شدت را گفته معمايش
 شد. داده  زني به بود، سامسون آنها ساقدوش در عروسي 
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                                               شمشون انتقام
 : «نزد زنآمد و گفت اي خود با بزغاله زن  ديدن براي  گندم درو َشْمُشون در روزهاي شد كه ، واقع و بعد از چندي  ١

 او را بغض كه كردممي : «گمانگفت و پدرزنش  ٢  شود. داخل كه نگذاشت درشپ درآمد.» ليكن خواهم حجره خود به
  ٣  خود بگير.» براي وي عوض ؟ او را بهاز او بهتر نيست كوچكش ؛ آيا خواهرتو دادم  رفيق او را به ، پسنموديمي

 روانه و َشْمُشون  ۴  .»برسانم را اذيتي بود اگر ايشان  خواهم گناهبي از فلسطينيان دفعه : «اينگفت ايشان به َشْمُشون
 و مشعلها را آتش  ۵گذارد.  مشعلي هر دو دم  ، و در ميانگذاشت بر دم  ، دم، و مشعلها برداشتهگرفت ، سيصد شغالشده
گفتند:  و فلسطينيان  ۶   سوزانيد. را زيتون ها و زرعها و باغهايفرستاد، و بافه فلسطينيان را در كشتزارهاي  ، آنهازده

 پس .»است داده رفيقش ، او را به را گرفته زنش ، زيرا كهداماد تِمني َشْمُشون» ؟» گفتند:است را كرده اين كه «كيست
از شما  كنيد، البته اينطور عمل ر به: «اگگفت ايشان به و َشْمُشون  ٧  سوزانيدند. آتشرا به و پدرش ، زنآمده فلسطينيان



، رفته . پسكشت عظيم اي صدمه به  تا ران را از ساق  و ايشان  ٨  .»يافت خواهم آرامي از آن  كشيد و بعد خواهم انتقام
                                                      شد. ساكن ِعيطام صخرة در مغارة

برآمديد؟»  يهودا گفتند: «چرا بر ما و مردان   ١٠  شدند. متفرق در يهودا اردو زدند و در َلحي  ،برآمده طينيانو فلس  ٩
هزار نفر از يهودا  سه پس  ١١  .»نماييم او عمل به استكرده ما به آنچه و برحسب را ببنديم تا َشْمُشون ايمگفتند: «آمده

 كه كار است چه  اين دارند، پس بر ما تسلط فلسطينيان كه ايگفتند: «آيا ندانسته َشْمُشون ، بهرفته امِعيط صخرة مغارة به
 را وي ايشان    ١٢  .»نمودم عمل ايشان  به كردند، من من به ايشان كه نحوي : «بهگفت ايشان ؟» در جواب ايما كرده به

بخوريد  قسم من : «برايگفت ايشان در جواب .» َشْمُشونبسپاريم فلسطينيان دست و به تو را ببنديم تا ايمگفتند: «ما آمده
سپرد،  خواهيم ايشان دست ، بهتو را بسته گفتند: «حاشا! بلكه وي در جواب ايشان   ١٣نياوريد. «  هجوم خود بر من كه

                                               برآوردند. ، از صخرهنو بسته دو طناب او را به .» پسكشت و يقيناً تو را نخواهيم
بر  كه ، طنابهاييمستقر شده بر وي  خداوند  روح زدند؛ و او نعره از ديدن  رسيد، فلسطينيان َلحي او به و چون   ١۴

، يافته االغي تازة و چانة  ١۵  .فروريخت شود گرديد، و بندها از دستهايش هسوخت آتش به كه كتاني بود، مثل بازوهايش
 ، با چانةبر توده توده االغ : «با چانةگفت و َشْمُشون  ١۶  .كشت ، هزار مرد با آن را گرفته خود را دراز كرد و آن  دست
 ناميد. را َرَمْتَلحي مكان و آن خود انداخت  را از دست چانهشد،  فارغ از گفتن و چون  ١٧  .»مرد كشتم هزار االغ
از  اال´ن و آيا را دادي  عظيم نجات اين اتبنده دست «به كه ، گفتدعا كرده   خداوند  ، نزدشده بسيار تشنه پس  ١٨

شد؛ و  جاري از آن  آب كه بود، شكافت در َلحي  كه را اي خدا كفه پس  ١٩  ؟»بيفتم نامختونان دست و به بميرم تشنگي
 ٢٠  .است تا امروز در َلحي  شد كه خوانده َحقوري عين اسمش سبب شد. از اين روح تازه ،برگشته بنوشيد جانش چون

   نمود. داوري  بر اسرائيل سال ، بيستفلسطينيان و او در روزهاي  
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                                                                            هااز فلسطيني امسونس انتقام
 وي خود برود. اما پدر زنش زن تا پيش برداشت هديه بعنوان اي بزغاله ، سامسوندرو گندم ، در موقعاز مدتي پس   ١

تو  عقد ساقدوش را به  رو وي ، از اينداري  تو از او نفرت كردممي مانگ : «منو گفت  ٢  نداد، راه خانه  را به
                                          .»كني با او ازدواج توانيمي ؛زيباتر است از او خيلي . اما خواهر كوچكشدرآوردم 

 بيرون پس ۴  .»نيست من گردن به تقصيرش ا بياورمهسر فلسطيني بر ديگر هر باليي فرياد زد: «اكنون  سامسون  ٣
بعد مشعلها را   ۵  قرارداد. مشعلي هرجفت و در ميان بست بهم جفت آنها را جفت ودمهاي گرفت شغال  ، سيصدرفته
و نابود  سوخته زيتون رختانو د محصول تمام عمل  رها نمود. با اين فلسطينيان كشتزارهاي زد و شغالها را در ميان آتش
 شد.

 داماد تمني كار سامسون فهميدند كه ؟» باالخرهاست كار را كرده اين كسي پرسيدند: «چهها از يكديكر ميفلسطيني  ۶
 ٧سوزانيدند . زنده زنده دختر را با پدرش ها آنفلسطيني بود. پس داده ديگري مرد او را به زن ، زيرا تمنياست بوده

بر  رحميبا بي پس  ٨  ننشيند. آرام آنها را نگيرد تا انتقام خورد كه شد و قسم را شنيد خشمگين اين وقتي سامسون 
فلسطينيها نيز   ٩  شد. ساكن و در غاري  رفت عيطام صخره به ، سپسكشت از آنها را ، بسياريبرده فلسطينيها حمله

                                           كردند. را محاصره يهودا فرستادند و شهر لحي سرزمين به بزرگ سپاهي
                                  ايد؟»كرده پرسيدند: «چرا ما را محاصره يهودا اهالي  ١٠

              .»بياوريم بر سر ما آورد بر سرش هرا ك وباليي را بگيريم سامسون تا ايم دادند: «آمده ها جوابفلسطيني
 چه  او رسيدند گفتند: «اين پيش رفتند. وقتي نزد سامسون عيطام غار صخره  يهودا به هزار نفر از مردان  سه  پس ١١

                                                      ؟»ها هستيمفلسطيني ما زير دست كه داني؟ مگر نميكردي كه كاريست
                                             .»كردم بودند، تالفي آورده بر سر من را كه  آنچه فقط داد: «من  جواب سامسون ولي

                                     .»دهيم ها تحويلفلسطيني و به ببنديم تو را ايميهودا گفتند: «ما آمده مردان   ١٢ 
                               خود شما مرا نكشيد.» دهيد كه قول  من به ، ولي: «بسيار خوبگفت سامسون

 لحي  به سامسون چون  ١۴   نو او را بستند و با خود بردند. با دو طناب .» پسكشت دادند: «تو را نخواهيم آنها جواب ١٣
 به كه و طنابهايـي قرار گرفت سامسون خداوند بر روح هنگام برآوردند. در اين او بانگ ها از ديدن نيرسيد، فلسطي

بر  را كه  مرده االغي چانه  استخوان آنگاه  ١۵باز شد.  شود از هم  سوخته آتش به كه نخي بـود مثل شـده بسته دستهايش
                                            :گفت سپس  ١۶  .ها را كشتهزار نفر از فلسطيني با آنو  بود برداشت افتاده زمين

                                                      االغ از يك اي«با چانه
                                                      ،امها ساختهها پشتهاز كشته

                                                        االغ از يك ايچانه با
                                                                              »امكشته هزار مرد را من يك
 ناميد. »)چانه استخوان «تپة (يعني َلحيرا َرَمت مكان و آن دور انداخت را به االغ چانه سپس  ١٧



 ؛ وليدادي  اتبنده را به عظيم پيروزي اين : «امروز، گفتنزد خداوند دعا كرده  شد. پس بسيار تشنه سامسون  ١٨
آنجا بود  در ه ك گودالي خداوند از داخل  پس  ١٩  .»شومگرفتار مي پرستانبت اين دست و به ميرممي از تشنگي اكنون

 «چشمه (يعني حقوريرا عين چشمه آن سپس .گشت تازه نوشيد و روحش آب از آن  . سامسونساخت جاري بر زمين آب
  .امروز درآنجا باقيست تا به چشمه دعا كرد») ناميد. اين كه مردي

  بودند. آنها مسلط بر سرزمين هنوز هم فلسطينيها ولي ،داشت را بعهده اسرائيل رهبري سال بيست مدت سامسون  ٢٠
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