هل بالغ الكتاب المقدس في وصف
وزن شعر ابشالوم 2صم 26 :14
Holy_bible_1

الشبهة

شعر رأس الرجل
هل سمعتم عن رجل بلغ وزن شعر رأسه خالل سنة من عدم الحالقة  2كيلوا ونصف ؟!
هذا ما يقوله الكتاب المقدس عن شخص اسمه ابشالوم في سفر صموئيل الثاني " :26 :14ولم
يكن في كل اسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كابشالوم من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه
عيب وعند حلقه راسه اذ كان يحلقه في آخر كل سنة النه كان يثقل عليه فيحلقه كان يزن شعر

راسه مئتي شاقل بوزن الملك" وبحسب الترجمة التفسيرية لكتاب الحياة فإن مئتي شاقل = 2
كيلوا ونصف !!!

الرد

في البداية ال يوجد أي مبالغة ولكن المشكك نقل من جزء تفسيري في هامش الترجمة التفسيرية
كالم غير دقيق الن شاقل الملك هو نصف شاقل القدس فمقدار  1.7كجم هو وزن مقبول لشعر
في السنة ولكن هذا ليس هو الرد الحقيقي.
ولكن لندرس بالتفصيل سأقسم الرد الى
لغويا
علميا
بيئيا

أوال لغويا الشاقل
الشاقل
H8255

ׁשקל
sheqel
BDB Definition:
1) shekel
1a) the chief unit of weight or measure
1a2) silver - 1/3000 of a talent and equal to 132 grains
1a3) copper - 1/1500 of a talent and equal to 528 grains
هي كلمه تعني وزن وهي اتت من الفعل شقل التي تعني وزن او دفع
وهي لو فضة  132جرين وهو =  8.5جرام
وهو مشتق من الفعل العبراني "شقل"" ،ثقل" ومعناه كما في العربية وزن ،وأهم اسم عيار لوزن
األشياء الثمينة وغيرها ،وأهم اسم عيار لوزن األشياء الثمينة وغيرها ،ونوع من النقود الذهب
والفضة غير المسكوكة (تك  15 :23و .)16وكانت جميع العيارات والنقود تحسب بالنسبة إليه.
ويوجد عدة انواع من مقياس الشاقل
يوجد شاقل القدس الذي هو مفترض تقريبا  11جرام فضة
والشاقل المعتاد عليه خالف البعض يقول انه اقل من شاقل القدس ويصل للنصف والبعض يقول
ان وزنه اقل دقة

وشاقل الملك هو أكبر من الشاقل المعتاد واقل من شاقل القدس وهو  8.5جرام
فالوزن المتكلم عنه هنا في العدد شاقل الملك هو  1700 = 200 * 8.5جم او  1.7كجم
وكتاب نت بايبل يقول ان بالوسائل الحديثة هو يزن  1.4كجم
tn Heb "two hundred shekels." The modern equivalent would be about
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three pounds (1.4 kg).

ولكن العدد ال يعني نصا انه يتكلم عن وزن الشعر يساوي  200شاقل الن الشاقل ليس وحدة
لالوزان في األصل اما الشاقل هو عمالت توزن او تعد للتعامل بيع وشراء وتثمين .فالشاقل وزن
لثمن الن النقود لم تكن مسكوكة في هذا الزمان حتى لو كان عليها صور فكانت العمالت الثمينة
توزن.
فالعدد يقول
سفر صموئيل الثاني 14
 26: 14وعند حلقه راسه اذ كان يحلقه في اخر كل سنة ألنه كان يثقل عليه فيحلقه كان يزن
شعر راسه مئتي شاقل بوزن الملك
فتعبير يزن عملة هو ما يوازي ثمن الشيء وكان يوزن أي الن العملة لم تكن مختومة مثل هذه
األيام فهي كانت توزن

سفر التكوين 16 :23
ض َة الَّ ِتي َذ َكرَها ِفي مس ِ
ِ ِ
فَ ِ ِ ِ
ام ِع َب ِني ِح َّ
ث .أ َْرَب َع
ون ا ْل ِف َّ
يم لِ ِع ْف ُر َ
يم لِ ِع ْف ُر َ
َ َ
َ
َ
ونَ ،و َو َز َن إ ْب َراه ُ
سم َع إ ْب َراه ُ
شِ
اق ِل ِفضَّة َج ِائ َزة ِع ْن َد التُّج ِ
َّار.
ِم َئ ِة َ

سفر التكوين 21 :43
ض ُة ُك ِّل و ِ
احد ِفي فَِم ِع ْدلِ ِهِ .فضَّتَُنا ِب َو ْزِن َها .
ان لَ َّما أَتَ ْي َنا إِلَى ا ْل َم ْن ِز ِل أَنَّ َنا فَتَ ْح َنا ِع َدالَ َناَ ،وِا َذا ِف َّ
َو َك َ
َ
اها ِفي أ ََي ِادي َنا.
فَقَ ْد َرَد ْد َن َ

سفر القضاة 26 :8
اقل َذ َهبا ،ما ع َدا األ ِ
شِ
اط َّ
ان و ْز ُن أَقْر ِ
اب
الذ َه ِب الَِّتي َ
س ْب َع ِم َئ ِة َ
َهلَّ َة َوا ْل َحلَ َ
ق َوأَثْ َو َ
ً َ َ
طلَ َ
ب أَْلفًا َو َ
َو َك َ َ
َ
ان الَِّتي علَى ملُ ِ
األ ُْر ُج َو ِ
َع َنا ِ
ق ِج َمالِ ِه ْم.
وك ِم ْد َي َ
انَ ،و َما َع َدا ا ْلقَالَ ِئ َد الَِّتي ِفي أ ْ
َ ُ

سفر صموئيل الثاني 12 :18
ف ِم َن ا ْل ِفض ِ
ال َّ ِ
َن
َم ُّد َي ِدي إِلَى ْاب ِن ا ْل َملِ ِك ،أل َّ
فَقَ َ
وآبَ « :فلَ ْو ُو ِز َن ِفي َي ِدي أَْل ٌ
َّة لَ َما ُك ْن ُ
الر ُج ُل ل ُي َ
ت أُ
ِ
وم.
ان ِم ْن ُك ْم َعلَى ا ْلفَتَى أ َْب َ
ت َوأَِبي َ
ص َ
اك ِفي آ َذ ِان َنا أَ ْن َ
احتَ ِرُزوا أَيًّا َك َ
اي قَ ِائالًْ :
اي َوِاتَّ َ
ش َ
ا ْل َمل َك أ َْو َ
شالُ َ

سفر إرميا 9 :32
ش َر
ت لَ ُه ا ْل ِف َّ
يل ْاب ِن َع ِّمي ا ْل َح ْق َل الَِّذي ِفي َع َناثُ َ
فَا ْ
ت ِم ْن َح َن ْم ِئ َ
س ْب َع َة َع َ
وثَ ،و َو َزْن ُ
شتََرْي ُ
ض َةَ ،
اقالً ِم َن ا ْل ِفض ِ
شِ
َّة.
َ
فوزن الشاقل هو وزن عملة توازي ثمن لشيء
ولهذا أقرب معنى للعدد هو أنه غالبا يتكلم ثمن شعر ابشالوم سنويا أي يوزن ثمن لشعر ابشالوم
مقداره  200شاقل .وسأشرح أكثر هذا االمر في الجزء البيئي

علميا
رغم اننا بدأنا نفهم في الجزء اللغوي انه غالبا ال يتكلم عن وزن الشعر ولكن ثمن الشعر ووزن
الفضة التي تدفع ثمن لشعره .ولكن في هذا الجزء نتماشى جدال انه يقصد وزن شعره سنويا 1.7
كجم هل هذا امر علمي مقبول ام مبالغة؟
االنسان البالغ به من  100,000الي  150,000شعرة ولكن نأخذ األقل متوسط 100,000
شعرة رأس متوسط القطر  0.012سم ويصل طولها كل شهر  1.33سم وبكثافة  1.32جم
\سم 3ففي كل شهر االنسان البالغ ينتج ما هو وزنه  100جم في الشهر
100,000 *(\pi *(0.012 cm)^2/4)*1.33 cm*1.32 gm/cm^3 * 1000 g/kg
~ 0.08 kg.

فكل شخص ممكن لو ال يحلق شعره اال مرة في السنة ومن النوع الذي يستمر شعره في النمو
بنفس المعدل يستطيع ان يصل الى قرب  1كجم .وبعض األشخاص الذين يصلون للحد األقصى
كعدد شعر  150,000يصلون الى وزن يقترب من وزن شعر ابشالوم وهو  1.5كجم وبخاصة
ان الكالم عن ابشالوم انه كان حالة خاصة .فرغم انه حالة متميزة أكثر من المعتاد ورغم هذا
علميا هو ليس ببعيد عن المتوسط اال بشيء قليل
وإلثبات هذا أقدم بعض ما ذكر في
موسوعة جينيس لألرقام القياسية
رجل بدأ يحتفظ بشعره لمدة خمسين سنة ووصل الى  75.7كج
Henry Coffer (USA) has collected hair into a giant hair ball which
weighs 167 lbs (75.7 kg ) is 4 ft (1.2 metres) high and has a 14 ft
(4.26 metre) circumference as of 08 December 2008. Henry Coffer, a
77 year old barber from Charleston Mo., began saving hair at the
request of a customer. Over the 50 plus years he has been collecting
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-ball-ofhuman-hair/
أي أكثر من  1.5كيلو كل سنة ومع مالحظة انه بتقدم العمر يقل المعدل أي انه وهم متوسط
العمر كان يتعدى  1.7كجم في السنة

 متر6.8 واطول شعر رجل هو مسجل

Tran Van Hay is thought to have had hair up to 6.8 metres long,
although it had never been officially measured for a record attempt. It
stretched in a thick, matted cord around his body, resembling a
massive furry boa constrictor.

The official world record for the longest hair is held by Xie Qiuping of
China, whose hair was measured in 2004 at 5.6 metres long. If Hay’s
hair was as long as it is claimed to be – or even as long as the 6.2
metres is was reported to have been measured at in 2006 – it would
have taken the record by a considerable distance.
http://metro.co.uk/2010/02/25/vietnam-man-who-may-have-hadworlds-longest-hair-dies-128683/#ixzz4QeZTn5pk
 كجم في السنة1.7 هذا يجعل معدل نموه أكثر من
فما قاله الكتاب المقدس لو تماشينا جدال ان الكالم عن وزن شعره فهو متميز ولكنه في نفس
مستوى ما حققه اخرين من ارقام قياسية من طول ووزن الشعر
ولكن كما قلت الكالم غالبا له معنى اخر ادق

بيئيا
السياق يقول
14 سفر صموئيل الثاني

 25: 14و لم يكن في كل اسرائيل رجل جميل و ممدوح جدا كابشالوم من باطن قدمه حتى هامته
لم يكن فيه عيب
 26: 14و عند حلقه راسه اذ كان يحلقه في اخر كل سنة النه كان يثقل عليه فيحلقه كان يزن
شعر راسه مئتي شاقل بوزن الملك
فما يقوله البعض انه وزن شعره بمفهوم الوزن المعتاد هو غير مستبعد وبخاصة ان سياق الكالم
يتكلم عن وصف شكل ابشالوم ابن داود وان شعره كان يثقل عليه في اخر السنة فاستنتاجهم ان
الكالم عن الوزن المباشر غير مستبعد ولكن في رأي ما هو أقرب للصحة هو قيمة شعر ابشالوم
ويوزن ثمنه فضة مقدارها  200شاقل .الفكرة ان في هذا الزمان الذي لم تكن فيه الصناعة
متقدمة وال يوجد تكنولوجيا حديثة كان الشعر الطويل االدمي له استخدامه في أشياء كثيرة
وبخاصة سواء للتجميل للنساء الذين يصابوا بتساقط الشعر او أمور أخرى تنسج .فغالبا ابشالوم
الذي استمر فترة زمنية يحاول ان يكسب تعاطف الناس كان يترك شعره يطول ثم يقصه مره في
الثنة ويبيعه بقيمة  200شاقل فضة ويتبرع بهذا الثمن للهيكل وخدمة الهيكل وهذا نوع من النذر
كان يقوم به كما قال بعض كتب اليهود مثل
Maimon. & Bartenora in Misn. Nazir, c 1. sect. 2. Bemidbar Rabba,
sect. 9. fol. 194. 3. Gloss. T. Bab. Sotah, fol. 10. 2.
ومع مالحظة ان شعر أوالد الملوك في هذا الزمان كان يضاف لها زيوت ودهن
سفر المزامير 5 :23

ْسي َ .كأ ِ
ُّه ِن أر ِ
َّامي م ِائ َدةً تُجاه م َ ِ
تُرتِّب قُد ِ
ْسي َريَّا.
س ْح َ
َ ُ
ضا ِيق َّيَ .م َ
ت ِبالد ْ َ
َ َ ُ
َ

سفر المزامير 2 :133
از ِل إِلَى طَر ِ
ونَّ ،
ْسَّ ،
الر ِ
الن ِ
الن ِ
ف ِث َيا ِب ِه.
ُّه ِن الطَّ ِّي ِب َعلَى َّأ
ِم ْث ُل الد ْ
از ِل َعلَى اللِّ ْح َي ِة ،لِ ْح َي ِة َه ُار َ
َ

سفر الجامعة 8 :9
ُّه ُن.
ْس َك الد ْ
لِتَ ُك ْن ِث َي ُاب َك ِفي ُك ِّل ِحين َب ْي َ
اءَ ،والَ ُي ْع ِو ْز َأر َ
ض َ

إنجيل متى 17 :6
ْس َك َوا ْغ ِس ْل َو ْج َه َك،
َوأ َّ
ص ْم َ
َما أَ ْن َ
ت فَ ْاد ُه ْن َأر َ
ت فَ َمتَى ُ

وأيضا كان يوضع عليها وعلى هذا الدهن بدرة ذهب كما قال يوسيفوس Jews put gold
 dust in their hairليبدوا المع وذهبي اللون وناري في الشمس ذو منظر جذاب جدا وهذا
يجعل وزنه ثقيل بالفعل وأيضا قيمته مرتفعة لما فيه من ذهب

بل ذكرت وصف تاريخي عن طريق بوتشارت لقائد كان يضع رطلين من الدهن والبدرة في شعره
يوميا .فكون شخص مثل ابشالوم يهتم بنفسه وبشعره ويضيف بكثرة أشياء مثل هذه ليجعل راسه
مميز هذا امر معتاد في اغنياء هذا الزمان ولهذا هو تعلق من راسه في البطمة
سفر صموئيل الثاني 9 :18
شالُوم ر ِ
صِ
ان ا ْل ُب ْط َم ِة
ف أ َْب َ
اد َ
اك ًبا َعلَى َب ْغل ،فَ َد َخ َل ا ْل َب ْغ ُل تَ ْح َ
وم َع ِب َ
صَ
يد َد ُاوَدَ ،و َك َ
ت أَ ْغ َ
َو َ
ان أ َْب َ ُ َ
شالُ ُ
السم ِ
ِ
اء َواأل َْر ِ
ضَ ،وا ْل َب ْغ ُل الَِّذي تَ ْحتَ ُه َم َّر.
ْس ُه ِبا ْل ُب ْط َم ِة َو ُعلِّ َ
يم ِة ا ْل ُم ْلتَفَّ ِة ،فَتَ َعلَّ َ
ق َأر ُ
ق َب ْي َن َّ َ
ا ْل َعظ َ

وهذا يفسر سواء وزن شعر ابشالوم الثقيل فهذا ليس وزن الشعر صافي بل لما يحتويه من ذهب
او ثمنه المرتفع أيضا لما يحتويه
وبهذا نتأكد انه ال يوجد مغاالة في أي شيء

والمجد هلل دائما

