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 إيسان مرطفى عطا أبؽ الشؽر

، ، القاهرةجامعة األزهر ، كمية الدراسات اإلندانية،  قدؼ المغة العبرية وآدابها
 مرر.
 comdr.emanmostafa.56@azhar.edu.eg.: اإللكتروني البريد 

   :السلخز

ال يؾجدد كادداث أ ددار مددا أ دداري كادداث ال هددؾد السقدددس مددؽ جددد ، بدا ددة  مددؽ هالددة 
الاقد س واإلجال ، ووصؾال  لك ل الذبهات واالتهامات، وب ؽ ذلػ وتمدػ رلمدة 
طؾيمددددة اسدددداسرت قرون ددددا ذدددددة، بدددددأت مشددددا والدددداة الكمدددديؼ مؾسدددد  ذميدددد  الدددددال  
واسداسرت لادد  يؾمشدا هدداا، تاللدرت الاللهددا الالالدات وقضددااليات وقزدا ا لددؾ  

الكاداث  صحة الكااث ولقيقة ندبا  لسؾس  ذمي  الددال ، ولدؼ  حددؼ ذلدػ إال
تبددرز هدداي الدراسددة مددا  أهددؼ دال ددل تحريالد  وأسددظؾريا .ذاتد  الدداا كانددا أسددالاري 

كااث ال هؾد السقدس ومردرهؼ الر يس الي الاذريع مؽ مبالغات، ضاث السقرا 
 مؽ وأسظؾرية، وتشاقض ب ؽ الاذريع والاظب ق جراء ما اذارى الشص السقدس

الاددددي أسددددهسا الددددي إ ددددارة  تحريددددي، ل دددد  تاشدددداو  الدراسددددة ألددددد قزددددا ا السقددددرا
الذداؾ  والذددبهات لددؾ  كددل مددا جدداء بهددا وهددي قزددية تيذدد  السحددار ت، الاددي 
لسمهدددا  عدددض مدددا ورد بهدددا مدددؽ قردددص تاددددؼ  دددال أالال يدددة تشالدددي ذشهدددا صدددالة 
القدسية والؾلي، وتربغها  ربغة  ذرية، ل   وصالا ذمد  أيددا البدال  ؽ 

عب أن  أتي بها  أنها قرص محرمة مؾضؾذة تشاقض الشغرة اإلندانية،  ر
وهؾ مدا  عدد دلديال   زداى إلد  ك  در مدؽ األدلدة ذمد  مدا قدا   د  نص مقدس، 

كاباهدددا مدددؽ تحريددددي، ريدددؼ كددددل السحددداوالت الاددددي زذسدددا نقدددداء السقدددرا ورم يددددة 
دددا ي دددر مألؾالدددة  الشردددؾص الادددي جددداءت بهدددا. كدددان الكابدددة قدددد اباددددذؾا قرر 
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ا  حسدل مزدسؾن  ومحرمة للاث العامة إل  ما دونؾي، وهؾ ما  الدر تغمغل م
تعدددِدا ذمددد  األذدددراى واأللادددا  الدددي سدددياال ألددددا ها، ومشددد  لددداالت الددددالاح، 

 ولاالت ال واج ب ؽ السحار ، أو الدالاح الالعمي ب شهؼ )يذ  السحار (. 
   .السقرا، الدالاح، السحار   الكلسات السفتاحية:
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Incest in Miqraa (Tanakh)  A Critical Study 
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Abstract:  

There is no book throughout history that aroused as many 

arguments as the Jews' Sacred Book did. In spite of the 

veneration and holiness bestowed upon this Book, it 

continued to receive a great deal of misconceptions and 

accusations. This took a long journey that lasted for 

centuries, starting from the death of Moses (PBUH) till 

the age we live in. This long history witnessed so many 

disputes, controversies and issues about the truthfulness of 

this Book and whether it is really attributed to Moses 

(PBUH). However, the only way to resolve these 

problematic issues is look into the Book itself whose 

chapters are the truest indicators that prove its distortion 

and myths, along with the contradiction between 

legislation and application that resulted from the distortion 

of its divine text. This study deals with one of Miqraa's 

issues that aroused many doubts and misconceptions 

about all the contents of this divine Book. That is, the 

issue of "Incest" stated within some of the stories of this 

Book, these stories were immoral, and cannot be 

considered divine, but ones fabricated by humans. This is 

because these stories were described by researchers as 

rejected and prohibited. The researchers confirm that such 

stories contradict the human view of divine stories, and 

cannot be included within any divine texts. This evidence, 

in addition to other evidences, shall prove the distortion of 
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this Book (the Miqraa) by its scribes, in spite of all the 

endeavors that try to prove its purity and figurativeness of 

its texts. The scribes of the Book (Miqraa) invented 

unfamiliar and prohibited stories for attracting the public 

to what they used to write. This explains the 

pervasiveness of these unconventional and illegitimate 

stories within the context of some incidents narrated in the 

Book, including cases of adultery, marriage of 

consanguineous relatives, or the incest.  

Keywords: Miqraa, adultery, Maharem 
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 السقجمة:

ا لسعاي ر  قافية وديشية  حر  االترا  اللددا ولؾ  ال واج ب ؽ طبق  
درجات مع شة مؽ ذوا القرب ، ويخامف تحديد السحار  مؽ ذوا القرب  ب ؽ 

قد س ا لؼ  اؽ هشا  تحريؼ لم واج ب ؽ ذوا  .السخامالة  قاالات ود انات الذعؾث
القرب   رالة ذامة ألن  كان ذرال ا اجاساعي ا ولؼ يشغر إلي  بشغرة الاحريؼ، بل 
كان مالزال  ألن  يؾطد العالقات األسرية، وي يد الازامؽ والااللؼ ب ؽ أالراد 
العذ رة، ويحاالع ذم  السمكية داالل دا رة العا مة أو الدبط، والي األسر 

حاكسة كان مالزال  لمحالاظ ذم  نقاء الد  السمكي، وبعد مرالل تظؾر مرت ال
ا لاذريعات بها البذرية أصبح االترا  اللددا  السحار  السحددة طبق  

ا أبد  ا،  وأذراى وقؾان ؽ الذعؾث كال   ذم  لدا، مدان ا ومحرم ا ومعغس  تحريس 
ال الاص فيعابر هاا  ذال ذا  ذؽ مالهؾ  الاحريؼ، أما  الشدبة لم هؾد  ذ

 قاء ال هؾدا  ال زواج الي الذريعة ال هؾد ة أمر ا مشافي ا لمديؽ، ويحر  ال واج 
ذم   (ٔ)نداد  مؽ نرؾص السقرا  (.גויים غيار )اللؾييؼب ؽ ال هؾد واأل

                                                           

وه  الاؾراة السااؾبة أو كااث ال هؾد السقدس الاى أا الشص السقروء،  :ִמְקָרא السقرا (ٔ)
تكؾن مؽ األسالار الاي كابها رجا  السلسع األكبر والاى تألف مؽ ما ة وذذريؽ 

ألن ال هؾد مظالبؾن بالػ السقرا وسس ا ذزؾ ا مهساهؼ الشغر الي ضئؾن الذعب. 
 هشا  قراءتها الي عباداتهؼ والرجؾع إل  ألاامها الاذريعية الاي تشغؼ لياتهؼ، و 

أسالار الاشاخ الاي  ذم  القراءات أو الشرؾص السقدسةت الا  تظمق ְגדֹולֹות ִמְקָראֹות"
 ־ ְבֵניت و ،تؼ طباذاها  ريغة وللؼ أكبر مازسش ا الاراجؼ اآلرامية والعديد مؽ الاالد رات

تظمق ذامة و . السقراتظمق ذم  الرقة القرا  ؽ الاي تؤمؽ القط  الا   تأبشاء السقرا ִמְקָרא
ذم  أسالار الاؾراة واألنبياء والسااؾبات أو ج ء مشهؼ ت عمؼ أبشا   أو بشات  السقرات 

مداقل باات  وهؾ  ا ل   يؾجد ذمؼكاد سي  أسؼ الساعارى ذمي  اال كسا أن  .(ٖ/ ٗ)الشاور
العهد وت تالاشاختث ال هؾد السقدس أضهرها لكاا الرا أكسا تؾجد مدسيات  ت،نقد السقراتؼ ذم

== 
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تحريؼ الدالاح، كسا لر  االترا  اللددا  عدة درجات مؽ ذوا القرب ، 
ا لألضخاص وجر  مرتكب ها وال   رضا ذقؾبات مغمغة ذم هؼ تالاوتا تبع 

 السرتكب ؽ لملريسة. 

الالالرض الي البح  أن ما تبق  مؽ ضريعة مؾس  ذمي  الدال  نص 
إال أن ما أقحس   (ٔ) ذم  تحريؼ الدالاح وتحريؼ االترا  اللددا  السحار 

                                                                                                                                    
== 

ال هؾد  ظمق  الاى و  ،اعارى ذمي  الي الذريعة اإلسالميةوهؾ االسؼ الس تالاؾراة و ت تالقد ؼ
مؽ أسالار  اما يابعهمؽ السقرا، كسا  ظمقؾن  ذم ها مع  تاألسالار الخسدة األول تذم  

مؽ الكاب األالرى  األحق ال هؾد بها ك  ر   ل   ،طالال الل ء األهؼ ذم  الكلإمؽ  اث 
 . باررى.سعا الي السقراالسشالرمة الاي كانا لديهؼ وج

ספר ,  קרית כרכים, הוצאת ּׁשושן: המלון החדש, בשבעה בן אברהם -
 .9051 -9051עמ'  ,9  כרך ,9191 ,ירושליםבעײם , 

)الالرل الدا ع األسالار  "ال هؾد ة وما تالرع مشها"مؾسؾذة األد ان: الباث ال اني  -
 السقدسة ذشد ال هؾد/ السبح  األو  تعريي هاي األسالار(.

https://dorar.net/adyan/206/ األسفار-هذه-تعريف-:األول-المبحث :, 
15/9/2014, 05:23 PM.     

ه. ج. ويم : مؾج  تاريخ العالؼ ، ترجسة ذبد الع ي  تؾال ق جاويد، ماابة الشهزة  -
 .ٜٓ، ص ٜٛ٘ٔالسررية، القاهرة، 

، دار اآلالاال العربية، الرج هللا ذبد البارا: ال هؾد ة ب ؽ الؾلي واالنحراى البذرا  -
 .ٕٛ ص ،ٕٗٓٓ، ٔط القاهرة،

وهددؾ مدا ال  حددل  ،وهددؾ نقديض الحدال  ،والالداحمحددر  مدؽ الحدر   الكدددر جسدع  : محدار  (ٔ)
لدؼ  حدل لد  ومشدع مشد  ولرمد  هللا  الذيء أا مشعد  إ داي، واماشدع ذشد  ااناهاك ، ولر  الالن  

يذدد  السحددار  أن و وهددؾ محددر  وهددؾ رجدد ،  زواجهدداوهددي لدد  محددر  إذا لددؼ  حددل لدد   ،ذميدد 
 .م  )ي ني  سحارم (  كأم  أو أالا  أتي الرجل محار 

أساس البالية، تحق ق  :هللا محسؾد بؽ ذسر بؽ ألسد ال مخذرا  أبي القاسؼ جار -
 .ٗٛٔ، ص ، د. ت ٔج، ب روت ،دمحم  اسل ذ ؾن الدؾد، دار الكاب العمسية

== 

https://dorar.net/adyan/206/المبحث-الأول:-تعريف-هذه-الأسفار:
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زواج ب ؽ السحار   لاالتوتعددت    ، قد ناقزها والالالها مؽ قرصالكابة 
 .  (ٔ) محار يذ   ولاالت

ذم  قمة  ت،يذ  السحار تمرظمح  ساعسا وقد آ رت البال ة ا
 الشدبة لمسرظمحات األالرى السعبرة ذؽ العل االترا  اللددا  ساعسال ا

م  اظال  واساخدلباليا  ول اا لهاا الدراسة نغر  ان  )السباضرة(، كسا االاارت  ذشؾ 
ُهَؾ الَِّاا اَلَمَقُكْؼ ِمْؽ َناْلٍس ﴿ :تعال  ال  قؾل الي القرآن الكريؼ بشالس السعش  

ا اَلَسرَّْت  اَها َلَسَمْا َلْسال  اَلِفيال  َواِلَدٍة َوَجَعَل ِمْشَها َزْوَجَها ِلَيْدُاَؽ ِإَلْ َها الَمسَّا َتَغذَّ
                                                                                                                                    

== 

أبؾ ذبد هللا مرظال  بؽ العدوا: كذف السبهؼ ذؽ لاؼ سالر السرأة بدون زوج أو  -
 .ٓٔ ، ص ٜٚٛٔ، ٔمحر  ، دار ابؽ القيؼ لمشذر والاؾزيع، ط

السالردات الي يريب : لرايب األصالهانيسؼ الحد ؽ بؽ دمحم السعروى  اأب  القا -
 .ٓ٘ٔ،كااث الحاء )مادة لر (، صٔ، جد. ت، ماابة ن ار مرظال  الباز، القرآن

 كشا دة ذدؽ  لدف وألداط  ادا ؽ آالدر وهدؾ تغذد  ياغذد  مدؽ َيذدَ  ددد َ َغَذدمدؽ  :يذ  (ٔ)
ويذديان السحدار  إتيدان  أا أتاهدا الرجل زوجا  أا  اضرها ويذي السرأة   ويذ ؛سباضرةال

 .السحار 
غدد ؽ كادداث ال، ٕج  : مرجددع سددابق،لرايددب األصددالهانيأبدد  القاسددؼ الحددد ؽ بددؽ دمحم ا -

 .ٛٙٗ،  ٚٙٗص  يذ (، )مادة
الحدددد ؽ بدددؽ دمحم الددددامغان : قدددامؾس القدددرآن أو إصدددالح الؾجدددؾي والشغدددا ر الددد  القدددرآن  -

مساليدد ؽ، لاألهددل، دار العمددؼ  لققدد  ورتبدد  وأكسمدد  وأصددمح  ذبددد الع يدد  سدد د الكددريؼ،
 .ٖٓٗ ص، ٖٜٛٔ، ٗب روت، ط 

  ، صٕٗٓٓ ،ٗط ،ماابددة الذددروال، القدداهرة ،السعلددؼ الؾسدديط: ملسددع المغددة العربيددة -
ٖٙ٘. 

 ،لددان العدرثأب  الالزل جسا  الديؽ دمحم بؽ مار  ابؽ مشغدؾر األالريقد  السردرى:  -
ات، ص يذددددتمددددادة  ، الرددددل الغدددد ؽ السعلسددددة،٘ٔصددددادر، ب ددددروت، د. ت، مدددد  دار 
ٕٔٙ  ،ٕٔٚ. 
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ا  ِ ِ  الَمسَّا َأْ َقَمْا َدَذَؾا َّللاََّ َربَُّهَسا َلِئؽْ  اِكِريؽَ َآَتْ َاَشا َصاِلح   ﴾َلَشُكؾَنؽَّ ِمَؽ الذَّ
 ( .ٜٛٔذراى )األ

 بها مؽ تشاقزات وما السقرا، نقد لبشات الي جديدة لبشة ةالدراس تعد هاي      
والدشه   الدشه  الاداريخي تلسع الدراسة ب ؽو  جراء ما أقحس  الكابة ال هاوسالؾر 

 تابع يذ  السحار  الدي السقدرا وذدرض ل   ياؼ الاحم مي، االساقرا ي والشقدا
  بدد ؽ الاذددريع والاظب ددق. تشدداقض مددؽ بهددا ورد مدداو  وروا اتدد ، رؾصدد ن
 وبحدددب لذخرديات الاددي سدداكؾن ضدسؽ الدراسددة سدداظرح كسدا دونهددا الكابددةا

ص ودون االهاسدددا   حقيقدددة الادمددددل، كسدددا سدددشالاوز الخراالدددات الدددش تدمددددل
السعظيدددددات الااريخيدددددة أو اللغرافيدددددة أو  والسبالغدددددات، وكدددددالػ الاشاقزدددددات الددددد 

الحدابية. تس ل لددود الدراسدة جسيدع لداالت يذد  السحدار  الد  الالادرات الاد  
 يظاها ألداث السقرا.

مؾضؾع  اشاو إل  دراسات سا قة ماخررة ت ةاؾصل البال تلؼ 
بها إطاللة ذؽ  عض مؽ  تجاءالقط يذ  السحار ، وتؾجد دراسات قم مة 

 عض لاالت يذ  السحار  القط لداالرة الي السقرا، ومشها القرص واألناض د ا
ددد وكان أيمبها مؽ زاوية أدبية أو أالال ية ددد أو تحؾيل  عض تمػ القرص 
لشرؾص أدبية ) رالة الاصة الؽ القرة القر رة(، أو االقاباس مشها الي 

الدراسات   شا ا الي إجساال   ذمي تمػ الحاالت الزؾء إلقاء ذسا  أدبية، أوأ 
 ودراساها.  تابعها دون 

السقرا، الزال  ذؽ  نص ذم   هاا وقد اذاسد البح   ذال أساس
العديد مؽ السرادر والسراجع العربية واألجشبية الاي أماؽ لمبال ة االساعانة 

 بها.
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 وسؽف تقع الجراسة في أربعة محاور وتسهيج:

 قجسية الشز التسهيج:

 السحؽر األول: الدفاح 

 السحؽر الثاني: السحارم

 السحؽر الثالث: زواج السحارم

 السحؽر الخابع: غذى السحارم 

ومؽ َ ؼ ُأنه ا الدراسة  خاتسة تازسؽ الشاا   الاي أماؽ الاؾصل 
 ُتبعا  قا سة السرادر والسراجع.و إل ها، 
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 قجسية الشز :تسهيج

أضرقا ال هؾد ة د انة سساوية مقدسة مردرها الؾلي اإللهي، 
بؾب ا  والخزؾع ل  هللا ذ  وجل واالذاراى بر  وجؾهرها اإل سان بؾلدانية

، كاابها السقدس ومردر تذريعها تالاؾراةت، الا  أن لها هللا واالساعانة   
 سبحان  وتعال  ذم  نبي  مؾس  ذمي  الدال  ، وبها تذريعات تشغؼ الحيات ؽ

لماحريي ذم  يد ال هؾد، ، إال أنها قد تعرضا الديشية والدن ؾية لبشي إسرا  ل
 اسسها و بس مخامف ذمي . سؾى مشها  ولؼ يابق

الاصة الي نالؾس ال هؾد، ويعدوا ذلػ  وماانة لسقرا قدسيةتذال ا
تشاو  الزالاض لمشغؼ الاذريعية،  عاس ت  حدب ادذا هؼ لسا يؾجد بها مؽ

والؾاقع أن ما أالا ، (ٔ) تالجاساعية الاي م  ت الارة السقراج ء مش  البشية ا
  يد العمساء وما وج  إل ها مؽ اناقادات ذمذم  أسالارها مؽ مآالا، 

القداسة والسردا ية ذؽ ألدا ها، وضخؾصها،  والبال  ؽ؛ المع  ؾبي
  ومعاقداتها، وتذريعاتها، ودلل ذم  تحريالها.

أن ل  هللا  امذرذ   اومردر   امقدس   ااذارى القرآن الكريؼ  الاؾراة كاا   
.  ؼ (ٕ) بشي إسرا  لسبحان  وتعال  ذم  مؾس  ذمي  الدال  ل بمغ  إل  

 العمؼ الحدي بالػ  ةا قس ال هؾد لها، يسة ذدة ذؽ تحرييكذالا آ ات كر 
 قؾل  الكريسة مؽ تمػ اآل ات ،(ٖ)  دال مأسال ب ذلػ الاحريي و تقد ؼ الي 

                                                           

המרכז לטכנולויה "חוק וחברה במקרא, מטח  :אבי ורשבסקי ואחרים (ٔ)
 .59עמ'  ,5550 אביב,-תל ,"חינוכית

 .٘ٙ،  ٖ( سؾرة آ  ذسران ، آ ة ٕ)
، إسرا  ل مؽ تحريي لماؾراة  ؾالي آ ات كريسة إل  ما قا     بش ( أضار القرآن الكريؼٖ)

واإلالالاء )سؾرة  (، ومش  تحريي  الشقص٘ٚالبقرة آ ة ، سؾرة ٙٗسؾرة الشداء آ   )
== 
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ِ ُ ؼَّ  تعال  ْشُهْؼ َ ْدَسُعؾَن َكالَ  َّللاَّ ﴿ َأاَلَاْظَسُعؾَن َأن ُيْؤِمُشؾا َلُكْؼ َوَقْد َكاَن اَلِريق  مِّ
اُلؾَنُ  ِمْؽ َ ْعِد َما َذَقُمؾُي َوُهْؼ َ ْعَمُسؾَن ﴾  جل وذال : ﴿ اَلَؾْيل    لوقؾ  ،(ٔ)ُ َحرِّ

ِ ِلَيْذَاُروا ِ ِ  َ َسشاًّ َقِميال  لِّمَِّايَؽ َ ْكُاُبؾَن الِكَااَث ِ َأْيِديِهْؼ ُ ؼَّ َ قُ  ؾُلؾَن َهَاا ِمْؽ ِذشِد َّللاَّ
سَّا َ ْكِدُبؾَن ﴾ سَّا َكَاَبْا َأْيِديِهْؼ َوَوْيل  لَُّهؼ مِّ  (ٕ) اَلَؾْيل  لَُّهؼ مِّ

 هاإلي أسالار  اهامقدس وضس شصك السقرا  السديحيةأقرت الد انة 
الشقد السديحي  نأإال الي كااث والد تحا اسؼ تالكااث السقدست،  سقدسةال

؛ )السقرا( السقدسةال هؾد ة  لألسالار  رتالي ذروت  الي الادسية الاي االاتلم  
 ت الي الؾقا الاا سس ا في  األسالارالقد ؼ العهداسؼ ت ذم ها طمقل   أ

مؽ  ؽ ساسر مؾقف السديح او  ،العهد اللديدتت السقدسة  اسؼ السديحية
صدرت و يقة  ا آالر إل  أنا والقبؾ  ل ش  ل ش  رالض األسالار ال هؾد ة ب ؽ ال

ا ع ذم  أن تشص الي الرمها الر  لؾ  السقرا ٜ٘ٙٔذا  مؽ ملسع الالاتياان 
ومع ذلػ الال ها  البظالن،.... هاي الكاب تحاؾا ذم  ضؾا ب وضيء مؽ ت

 .(ٖ) تضهادة ذؽ تعميؼ إلهي

                                                                                                                                    
== 

(، ٗٚٔ( ومش  تحريي  الكاسان سؾرة البقرة آ ة ٘ٔ، سؾرة السا دة آ ة ٜٔاألنعا  آ ة 
 (.ٛٚ، سؾرة آ  ذسران  ٜٚومش  تحريي  ال يادة والكاث ذم  هللا )سؾرة البقرة آ ة 

 . ٘ٚسؾرة البقرة ، آ ة  (ٔ)
 . ٜٚسؾرة البقرة ، آ ة ( ٕ)
ال ان : ملسع كشدي كا ؾلياي انعقد بدذؾة مؽ البا ا يؾلشا ال ال   ملسع الالاتياان (ٖ)

وصدر ذش  جسمة مؽ القرارات والسراسؼ  ٜ٘ٙٔو ٕٜٙٔوالعذرون ب ؽ ذامي 
والدسات ر ماسال  ما ذل  السلسع األو  ذؽ إنلازي، وتسخض ذش  إصاللات مخامالة 

 الرالة وقبدالها  المغات السحمية، وقد ُ ح  في كان أبرزها الاخمي ذؽ الالت شية الي 
== 
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وبالسقرا ،   أسالار السقرا االذاراىلؾ   (ٔ) الالرال ال هؾد ة االامالا
 القد كمسة الرث  (ٕ) نالدها ما يؤكد تعرضها لماحريي، القد تشبأ الشبي ذامؾس

                                                                                                                                    
== 

  ، وأصدرٜ٘ٙٔو ٕٜٙٔالسقدس ما ب ؽ ذامي  مؾضؾع السذاالت الرعبة لمكااث
 .القط رالزؾها ٙمؽ الحاضريؽ مقابل  ٖٕٗٗتمػ الؾ يقة الاي صؾت لها 

- Richard P. Mcbrien: Second Vatican Council .General 

Information,  

http://mb-soft.com/believe/txs/secondvc.htm, 05/0/2014, 06:35 PM  
، ب روت،  ، ترجسة لدؽ الالد، السااب اإلسالمينل لاة واإل: الاؾر مؾريس بؾكاا -

 .ٗٙ، ٜ٘، ٖٗهد ، ص ٓٔٗٔ، ٕ ط
ع ذلػ إل  الرال ديشية ذدة، ويرجانقدؼ ال هؾد الي مخامف مرالل تاريخهؼ إلي  (ٔ)

السردر الر يس  الديشي ال هؾدا وأولها وأهسها السقرا اذريعالخالى لؾ  مرادر ال
 لقرا  ؽاذاراى الرقة ا :ة برؤياها، الكان الالصة تمػ الرؤى كل الرقوقد تسداا لماذريع، 

د  ذ)وهي أهؼ الالرال السعارضة لم هؾد ة الحاالامية(  السقرا كسردر ول د لماذريع و 
الرقة ؽ نالس السؾقف، أما   الاذريعات الذالؾية، واتخات الرقة الردوق  االذاراى

  .السقرا اقي  ا، ورالز الاؾراة وسالر يؾضع القطالقد اذارالا الدامري ؽ 
:  ٖٕٓ، ص ٜٜٙٔدمحم الميالة لدؽ: تاريخ الد انة ال هؾد ة، د. ن، القاهرة،  -

ٕٔٛ . 
ذمي ذبد الؾالد واالي: ال هؾد ة وال هؾد  ح  الي د انة ال هؾد وتاريخهؼ ونغامهؼ  -

 : ٗٛ، ص ٜٓٚٔاالجاساذي واالقارادا، دار الهشا لمظباذة والشذر، القاهرة، 
ٔٓٓ  . 

طؾاري ومااهب ، قدؼ البحؾث والدراسات الالمدظ شية ، أالالكر الديشي  :لدؽ عاعا -
 . ٕٕٖ،  ٖٕٗص، ٜ٘ٚٔ ،القاهرة

ذذر، الاي  اال شيالشبي صالب الدالر ال ال  مؽ أسالار األنبياء الرغار  :ذامؾس (ٕ)
سسمكة لموجاءي أمر الرث ل اهب ولد  القرث مؽ ب ا لحؼ  .تشاهي بها أسالار السقرا

. ذاش الي القرن ال امؽ قبل السيالد، وذاصر الشبي هؾضع ل اشبأ تإسرا  لالذسالية ت
== 

http://mb-soft.com/believe/txs/secondvc.htm
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 سؽ  ااث ذم  الرث  (ٔ) ندد الشبي ل  يا و ( ، ٕٔددد ٔٔ/  ٛ)ذامؾس 
نبياء الكا ة لكابهؼ ذم  هللا ذم  األ (ٕ) (، ونع  إرمياٚ ،ٙ/ ٖٔل  يا  )
  ( وزيادتهؼ ذميٕ٘/  ٖٕرميا )إوتحريالهؼ في   (ٕٙ-ٖٕ/  ٖٕ، ٛ/ٛيا إرم)

                                                                                                                                    
== 

وال تؾجد الي الدالر إال القم ل  ،ال هاال اني ممػ إسرا  ل والسمػ ذ يا ممػ يهؾذا ويربعا  
  .مؽ السعمؾمات ذش 

، ٕ: دا رة السعارى الكاابية، دار ال قاالة، القاهرة، ط صسؾ  ل لب ب وآالرون  -
 .ٕ٘ٔص ، ٘، م  ٜٜ٘ٔ

(، ولد وكبر ونذأ ٖ/ ٔ ل  يا : ألد األنبياء الكبار، مؽ ذذ رة كهشؾتي  )ل  يا  (ٔ)
رميا. بدأت الدما  إ شاء الدمة الشبي أالي المدظ ؽ )ق ل الي أورضميؼ( الي ب ئة الهيال 

الشبؾية الي الدشة الخامدة لدبي يهؾياك ؽ، وكان الي ال ال  ؽ مؽ ذسري وهي الدؽ الاي 
 ل( وكان يرجع إلي  ض ؾخ الذعب ألجٖ/  ٗيدالل الالويؾن ال ها الخدمة )ذدد 

 الشريحة.
، القاهرة، ٕدشخبة مؽ األساتاة والالهؾت  ؽ: قامؾس الكااث السقدس، دار ال قاالة، ط  -

  ٕٖٓ، صٜٜٜٔ
 ،(ٔ/ ٔ ميا  الشبي ابؽ لمقيا )إر ذِ دُ  االسؼ ذ ؾعول ،إسرا  لبش  أنبياء  ألد :إرميا (ٕ)

كشبي وهؾ الي العذريؽ مؽ ذسري، بدأ ذسم  الشبؾا الي الدشة ال ال ة  لمخدمةدذاي الرث 
الات أورضميؼ الي الذهر الخامس أن أذذرة مؽ ممػ يؾضيا وبق   قؾ  بهاا العسل إل  

سدة ل( لاا داما الدما  ٖ ، ٕ /ٔرميا إمؽ الدشة الحاد ة ذذرة مؽ ممػ صد يا )
  ربع ؽ سشة.ألدى و إ

 . ٕ٘ص   ؽ: قامؾس الكااث السقدس، مرجع سابق،دشخبة مؽ األساتاة والالهؾت  -
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/  ٜٕمؽ قا   الاحريي )إضعيا  (ٔ) (، كسا تؾذد الشبي إضعيإٖ/  ٖٙرميا إ)
 (.ٙٔدد  ٘ٔ

 الهؼ الد انة ال هؾد ة دون تعسق الياساحالة تت ن ذم البال ؾ  أجسع
أصبح مؽ ل   ، (ٕ)دراسة الد انات والسؾرو ات األالرى الاي ألاطا بهات 

قد  كاباهان أو  (ٖ) الالصة ولر مة ل قاالات ذدة السقرا أن لديهؼ ال ابا
الاؾراة السش لة ذم  كانا  .(ٗ) لهؼا مؽ الال  الحزارات الدا قة هجسعؾ 

مؾس  ذمي  الدال  قد تعرضا لمزياع كشص ديشي  ابا، وتظؾر لدى 
ال هؾد روا ات ضالؾية لما محل الشص اإللهي السدون، والي القرن الخامس 

تغظي ما  قرث مؽ  سانية قرون  السرلمةال.   با نص الاؾراة وتدويش ، وهاي 
اتخات الاؾراة الذال الروا ي الذالؾا، وكانا  ظبيعة الحا  أضب   الكااث 

                                                           

إضعيا:  عش  اسس  تيهؾة  خمصت، وهؾ الشبي الاا تشبأ الي يهؾذا أ ا  ذ يا ويؾ ا   (ٔ)
وآلاز ول  يا ممؾ  يهؾذا، واساسر  العسل الشبؾا إل  ما ي يد ذم  الدا ؽ ذام ا، ويد  

 أورضميؼ وأن  كان  عرى الهيال والظقؾس. تاريخ  ذم  أن  كان  قظؽ ال 
:  ٖٙٓص  ،ٔم   مرجع سابق،: دا رة السعارى الكاابية، صسؾ  ل لب ب وآالرون  -

ٖٕٓ . 
)2  ( A Dictionary of  The Bible: Charles Scribner’s Sons , New York , 

1909 , P. 28 .   

)3  ( Richard  Elliott  Friedman: Who Wrote the Bible? , Harper & 

Row , N. Y. , 1987 , P. 20 . 

 .ٕٔ، مرجع سابق، ص طؾاري ومااهب أالالكر الديشي : لدؽ عاعا -

 ספר,  א כרך , אסף אחי הוצאת, ישראל לעם הימים דברי: דובנוב. ש -( ٗ)

  . 81' עמ, 1946,  ת״א ,רביעית הדפסה, א
ذبد الرزاال رليؼ صال  السؾل : العبادات ال  األد ان الدساوية )ال هؾد ة  -

 . ٖٖٔ، صٕٔٓٓ، ٔ/السديحية /اإلسال (، األوا ل لمشذر والاؾزيع، دمذق، ط 
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يؾلؾن البال  ؽ  أيمبلاا الإن  (ٔ) السالاؾح الاا  زاى إلي  ويشاقص مش 
الي القرن  تعهر  ة ل  سااؾبال ةقد سال ألد اآلداث اكؾنهالقط  مسقرال أهسية

لالهؼ  ما هؾ ي ر ضرورا تالسقرا قرص  السم .(ٕ) الرا ع أو الخامس ال. 
إن الكابة كان لهؼ هدى آالر، وهؾ الاأ  ر ذم  ذامة ل   ذق دة الاؾراة، 

 تالشاس باحريػ نالؾسهؼ إل  أقر  لد  ظرح ألداث ذل بة أو ي ر ماؾقعة
ت جشبات ماألالقرص تؾعيي الحدث الااريخي لهدى ديشي، وا الاالاقد (ٖ)

  .األالالقي اللانب مدا مخامالة قرصالكااث  

ك  ر ا مؽ القرص الاي وردت الي الاؾراة والاي تدذي ت الإن الا
ا  لشالدها الااريخية ال  ساؽ إ باتها  العؾدة إل  الااريخ ذات ، وتغل قرر 

 اوأبرزه ،ك رهاأ والالالهااأللاا   عزها ، واالق (ٗ) تديشية مؽ وضع الكابة
 ،تشاقض دالا هاالي كل ما لؾت  ب ؽ  لاحسل السقرا ،تيذ  السحار تقرص 
ما  ق  مؽ ضريعة  االامطل    ،وأساط ر ،ومبالغات ،وأالظاء ،وتزارث

ي ر  اا ماشاالر  لاربح السقرا م يل   ،حس  الكابةقأمع ما ذمي  الدال   مؾس 
 .مؽ تذريعات وقرص مالانس

  

                                                           

،  زالسان ضازار: تاريخ نقد العهد القد ؼ مشا أقد  العرؾر لا  العرر الحدي ( ٔ)
، ٕٓٓٓترجسة ألسد دمحم هؾيدا، السذروع القؾمي لمارجسة، السلمس األذم  لم قاالة، 

 . ٖص
  . ٜٛ مرجع سابق ، صمؾج  تاريخ العالؼ، ه. ج. ويم : ( ٕ)

 .٘ص مرجع سابق،، تاريخ نقد العهد القد ؼ :زالسان ضازار (ٖ)
األذم  لم قاالة، سع د ذظية مظاوع: قرص الاؾراة الي ضؾء الشقد األدبي، السلمس  (ٗ)

 . ٜٕٔص  ،ٕٚٓٓ،  القاهرة
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 دفاحالالسحؽر األول: 

كان الالكر الديشي أساس نذأة القؾان ؽ وتظؾرها، ل   كان رجا  
ويظبقؾنها ذم  ضعؾبهؼ،  ؼ تحؾلا تمػ  اإللهيةالديؽ يامقؾن األلاا  

الد انات أيمب اتالقا القد ،  ؼ دونا الي قؾان ؽ. ةاأللاا  ألذراى وتقال د  ابا
السذروع وال قاالات السخامالة مشا اللر الااريخ ذم  أن ال واج هؾ الظريق 

والدؾا لمعالقات اللدد ة، وذدت العالقة اللدد ة بدون زواج العال  ي ر 
 وضددت ذم  تحريس  ويمغا العقؾبة ذمي ، ،أو زنا( اسالال  )ومحر   يأالالق

ترل إل   والي  قاالات ود انات مع شة ذد هاا الالعل جريسة تداؾجب ذقؾبةت
 .( ٔ) تالسؾت

مردر مؽ  ניאוף العبريةوال   ،زنات ظمق ذم  الدالاح تالي السقرا 
زنات، أو ارتكاث الالالذة، " נותזوتداوى الي السعش   ،ִפֵעלوزن  ִנֵאףالالعل 

 ָנַאף، ويأتي مؽ الؾزن ( ٕ) الارج نظاال ال واجأو مسارسة العالقات اللدد ة 
زوجة رجل  ، الاصة  تزنا  امرأة يريبةتأا  האיש ָנַאףوالاعب ر  بشالس السعش 

اإلنلم  ية  ال ، و تارتكبا الدالاحتأا  האישה ָנֲאָפהآالر، والاعب ر 
commit adultery وقد جاء الي صيغة األمر الي الؾصا ا العذر الي .

לالي وزن  נאףاللار  يداخد و . "ִתְנָאף לא"( ٗٔ/ٕٓسالر الخروج ) ִ  ִפע 

 .(ٖ) ִלְנֹאף הרבהك رة ارتكاث الدالاح  لمداللة ذم  "ִנֵאף"

                                                           

, 98 כרך, 9198 אביב,-תל ,ביאליק מוסד הוצאת, עברית אנציקלופדיה (ٔ)
 .917' עמ ,"ניאוף"

 .718 עמ' , שם, כרך שני, ּׁשושן: המלון החדש אבן אברהם (ٕ)
מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, כרך שביעי,  :אליעזר בן יהודה (ٖ)

 .0899 -0895, עמ' (9115) תש''ם, הוצאת מקור בע''מ, ירושלים
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باابع تحريؼ الدالاح نلد أن هاا السرظمح كان  ذ ر الي البدا ة و 
عارى ، ولؼ  اؽ  ُ (ٔ)  وجة رجل آالرددا بج ترا اإل  ذنب مع ؽ وهؾ 

أالا  تكؽ لريسة الدالاح ب ؽ رجل ما وج وامرأة ي ر ما وجة )ما لؼ 
سخامف ل ا، ي ر أن   سرور الؾقا اتدع السعش  وأصبح مرادال  (ٕ)زوجا (

 الالذةلم  נותז البغاءرجاع إومؽ هشا جاء  ،(ٖ)  رالة ذامة اللدد ةلانؾث ا
 .  (ٗ) (ٗ /ٕهؾضع ، ٚ /٘رميا إ) ניאוף

                                                           

 (י,  כ ויקרא" ) ֵאֶׁשת ִאיׁש-ְוִאיׁש, ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת" (ٔ)

David Amram and others: The Oxford Dictionary of the Jewish 
Religion, Oxford University Press, 1997, p. 20- 21.            

 ؛والي معغؼ األلؾا  الإن الحدود الاي ال  لب تعديها، والسالاهيؼ الاي ال  لب االاراقها
ساع اللشدي ب وجة هي الشداء الالتي تشاس ؽ لرجا  آالريؽ. وياؼ تعريي ال نا  أن  االجا

الي  لؼ تكؽ لكؽ طالسا ،در ماداوى رجل آالر، ذم  الريؼ مؽ أنها تاحسل السدئؾلية  ق
 ذمة رجل آالر، الإن اليانة ال وج ال تعد سالاح.

Mieke Bal: Anti-Convenant counter-reading womens lives in the 
Hebrew Bible, Almonde Press, USA, 1989, P.   951  

أوروبا الغربية، ل   ( تغ ر الالهؼ ال هؾدا لم نا إل  لد كب ر  دبب االنخراط الي ٕ)
ملسؾذة مؽ العبارات السمظالة م ل تاِلعل ضد الديؽت أو ت اِلعل  اعسلأصبحا تد

 ذال واضح  الخيانة العبارات تاعمق أو تاللشس الارج العالقة ال وجيةت و الاضحت 
 . ال وجية

Aviva Ben-Ur and Jessica Vance Roitman: Adultery Here and There: 
Crossing Sexual Boundaries in the Dutch Jewish Atlantic, in “Dutch 
Atlantic Connections, 1680-1800: Linking Empires, Bridging 
Borders“, Series “The Atlantic World”, Volume: 29, Leiden, Boston, 
Brill, 2014, p. 194 (P. 183: 223). 

 .199עמ' ם, ש , המלון החדש: שןשו אבן אברהם (ٖ)

 אתר דעת, אינצקלופדיה יהודית, :ניאוף, עריות (ٗ)
== 

https://brill.com/view/serial/AW
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. (ٕ) لألغيار ب شسا تدسح    م هؾدالالدالاح  (ٔ) لذريعة ال هؾد ةا تحر 
ضسؽ  ويأتي تحريس  ،(ٖ)يدالل الدالاح الي لاؼ اللرا ؼ ضد الشالس و 

                                                                                                                                    
== 

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=212,20/10/ 
2014, 10:33 PM. 

( الذريعة ال هؾد ة: هي ملسؾذة الالرا ض الاي الرضها تيهؾيت إل  مؾس  ذم  بشي ٔ)
(. ٘ٗ: ٗٗ/ٗ، ٔ/ ٘جاء ذلػ الي سالر الا شية )و إسرا  ل، وأمرهؼ بها كاذريع لهؼ، 

 تاعمق، وهي ج ء مؽ الاعاليؼ تהלכהهالالاي تويظمق ال هؾد ذم  الذريعة اسؼ 
ذم  أقؾا  الامسؾد الاي تذرح الاؾراة مؽ البدا ة إل   ا الظقؾس والدمؾ ، وتقؾ  ألاامه

الاذريع السقرا ي  ذال ذا  هؾ تذريع ديشي، يازسؽ القانؾن واألالالال، وهؾ  الشها ة.
قؾان ؽ السدنية(، وقنذاء قانؾن إلهي، يهدى إل  تشغيؼ العالقات ب ؽ الالرد ورفيق  )ال

، أا تذريعات الديؽ والعبادة. إن ألاا  الاؾراة ال اإلل و العالقات ب ؽ اإلندان والساان 
ومؽ السساؽ أن نعمؼ ذؽ  ل شئاٍ  اتعظ  صؾرة كاممة ذؽ الاذريع الاا كان مابع  

سؽ الاذريع الي الارة اآل اء مؽ قرص اآل اء، أما ذؽ الاذريع الي الالارة اإلسرا  مية ال
ا مؽ السلسؾذات القانؾنية الي الاؾراة، والسؾجؾدة الي القرص   السساؽ أن نعمس أساس 

الااريخية ذؽ رلمة بشي إسرا  ل مؽ مرر إل  أرض كشعان،  اإلضاالة إل  قؾان ؽ 
 .أالرى ماالرقة الي قرص األنبياء والسااؾبات

 , גשר מפעלים חינוכיים ,החוק המקראי -
https://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11570, 

22/5/2012, 07:18 PM.  

الي ال هؾد ة واإلسال  مقارنة مع الحزارات القد سة، سع د ذظية مظاوع: القراص  -
 .ٔٚ، ص ٕٗٔٓ ،اله ئة السررية العامة لمكااث، القاهرة

  ,דעת אתר, יהודית אנציקלופדיה: עריות (ٕ)
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2591, 
22/10/2014, 10:45 PM. 

 .ٕٕٙص ، ت. د ،نلي، القاهرةدة: السلاسع ال هؾدا، ماابة الخا( زكي ضشؾ ٖ)

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=212
http://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?author=849
https://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11570
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2591
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تال تذاهي  ،تال ت نت أساس الاذريع ال هؾدا ل   جاء (ٔ) الؾصا ا العذر
  أن الي سالر الاكؾيؽ  الدالاح وصفو (. ٚٔ ،ٗٔ/ٕٓمرأة قريبػت )الخروج ا

 أضب أيؾث  ذابري سالرا ب شسا ، (ٜ /ٕٓ)تػ  تְגֹדָלה ֲחָטָאהة ذغيسة تالظي
تؾصف األم ا  سالر والي ، (ٙٔ/ٕٗالعال  الي الغال  )أيؾث  سارسسؽ   

 وقد ،(ٕٓ/ٖٓ)األم ا   أنها ُمشِكرة لإل ؼ  تقد  ذم  هاا الالعللاي السرأة ا
ف وصو  ،(ٕ) (ٖٖ: ٖٓ/ٙٔالسداواة ب ؽ العاهرة وال انية )ل  يا   اتس

، (ٖٖ : ٕ٘ /ٙؾاع المعشات )األم ا   ذا  أنالسانب  أوصاى ذدة ولعؽ 

                                                           

 עשרתالؾصا ا العذر وصية، أضهرها ت ٖٔٙحاؾا الاؾراة ذم  ت :الؾصا ا العذر (ٔ)

، وقد أذظ  الرث تمػ الؾصا ا لسؾس  ذم  جبل س شاء، وقد نحاها مؾس  "הדברות
 ،ٜٔ -ٔ /ٕٖ ،ٗٔ -ٔ /ٕٓ)الخروج  ، وقد وردت مرت ؽ الي السقرالؾلي للرذم  

تذسل هاي الؾصا ا لقل الحياة الديشية أو األالال ية، و  (ٖٓ : ٔ /٘ ،ٖٔ /ٗالا شية 
 .الؾاجبات نحؾ هللا ونحؾ القريب

Rabbi Wayne Dosick: Living Judaism. The Complete Guide to 

Jewish Belief, Tradition, and Practice, Harper San Francisco, 1995, 

p. 7 

،  ٕٗٓٓ ، ٔ ط ، ، القاهرة ، دار الكمسة قامؾس أد ان ومعاقدات ضعؾث العالؼ -
 .ٚٗ٘ ص

، بل كان ملرد القط رتكابها لم ناا الشدبة لمسرأة المؼ تكؽ تقع ذم ها ذقؾبة الي لالة ( ٕ)
الالي ضؾء طبيعة الدرية العامة لم نا يؤكد العهد القد ؼ  ،الذػ ال ها  خزعها لسحاكسة

تماء السرارةت  سا  عرى بدددسحاكسة بدمأن ال وج الاا  ذػ الي زوجا  الإن   خزعها ل
 دقؾطمانبة الدؾى تعاني   وقذا كانا ال وجة السذاب  بها (42 -23: 5 נזרים)

، وقد تؼ إلغاء لاؼ الذػ هاا الي الارة (7: 2 סוטהأذزاء جددها الاا دندا  )
 (.9: 9 סוטהالسذشا )

David Amram and others: The Oxford Dictionary, ibid, p. 20- 21.                           

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30352120437&searchurl=an%3Drabbi%2Bwayne%2Bdosick%26sortby%3D17%26tn%3Dliving%2Bjudaism%2Bcomplete%2Bguide%2Bjewish&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30352120437&searchurl=an%3Drabbi%2Bwayne%2Bdosick%26sortby%3D17%26tn%3Dliving%2Bjudaism%2Bcomplete%2Bguide%2Bjewish&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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رة م ل السقرا جاء جشب ا إل  جشب مع ذنؾث أالرى كب  مؽمؾاضع أالرى والي 
  .(ٔ) القال والدرقة ولمف الكاث

 (ٛٔ/ ٘ )ت شية تكا رت نرؾص الشهي ذؽ تمػ الخظ ئة  رالة ذامة
ضرار تهدد مرتكب ها، القد ذكرت نرؾص السقرا هاي األضرار أمؽ   ؾر لسا ت

 هانة الشالس وهالكها، وتمؾي  العرضق وتس ما الي الالقر، والقد العقل، و 
(، كسا لر  تعريض ٛٔ/ٖٕأجرت  )ت شية  املر  لاا القد. (ٕٖ/  ٙاألم ا  )

هاا الانب لوصرامة تحريؼ الاذريع السقرا ي  ،(ٜٕ/ٜٔالبشات لمبغاء )الوي ؽ 
لؼ  مؽ نهي وتحريؼ الرتكا  . الؾصا ا العذر لسا تزسشا  ر الد س ا ة ت
ددت دددلقد لدددو ، (ٕ)   ساد إل  أبشا  م  مرتكبي  بلذ ؼ أ ر هاا اإل قارر 

                                                           

 ,שם: עריות, ניאוף( ٔ)
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=212, 20/10/ 
2014, 10:33 PM. 

أطمق كابة السقرا ذم  ندل ذالقة الدالاح )الاا  اؾن ذقا   السؾت أو القظع مؽ  (ٕ)
ابؽ ي ر ضرذيت، وه  ضا عة الي لغة ت تارجؼ بدت والاي ذادة ما ממזרاللساذة( اسؼ ت

(. وهشا  مؽ يشدب ٙ/ ٜ، زكريا ٖ/ ٖٕالسذشا، وجاءت مرت ؽ الي العهد القد ؼ )الا شية 
أا يريب أو أجشبي. وياؾن ابؽ سالاح هؾ وأبشاءي وأبشاء أبشاءي  זרإل   ממזרاالسؼ 

مساء ال هؾد مشا القد ؛ (. وضغما مدألة أبشاء ال نا ذٕ/ ٖٕلا  الل ل العاضر )الا شية 
ا، ل    ، ترد ق ا  عان  األبشاء مؽ اللريسة الا  ارتكبها اآل اءألن الغمؼ كان واضح 

ا، َوَأْسَشاُن اأَلْبَشاِء َضِرَسْا  وقن ( لا  ٜٕ/ ٖٔت ).لقؾ  إرميا: تاآلَ اُء َأَكُمؾا ِلْرِرم 
 .الدياال االامف

, קדוש לגוי אלוהים צלם בין .אדם וזכויות יהודות :ברנדס יהודה -
, 5590מהדורה שנייה, ירושלים,   (,ר''ע) לדמוקרטיה הישראלי המכון

 . 091עמ 
 הוצאת, אוצר הידיעות על המקרא ותקופתומקראית .  אנציקלופדיה -

 כרך( , 9191ח )''לתש, ירושלים הדפסה שניה מתוקנת, ,ביאליק סדומ
 . 0 -9' עמ, "ממזר" ה

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=212


 

 

 

 

747 

ؼ يغر او الأ، ال واج (ٔ) الرجؼ، الحرال، القظعالقال،  :الي ال نا ةذقؾبالسقرا 
 .(ٕ)  السا 

جريسة ال نا الاي تعاقب الذريعة ذم ها  السؾت هي الاي تقع ذم  
اراء ي ر السخظؾبة امرأة ما وجة أو مخظؾبة، أما الاي تقع ذم  الالااة الع

 أجل أن  أذلها،وتكؾن زوجا  مؽ فيغر  الرجل ألبي الالااة السد ؽ مؽ الالزة 
ما ي  ر وهؾ  ،(ٖ) (ٜٕ، ٕٛ/ ٕٕ )الا شية وال  قدر أن  ظمقها كل أ ام 

الاي اياربها ضايؼ بؽ لسؾر الحؾا وطمب ابشة  عقؾث  (ٗ)ديشة   لؾ تداؤال  
أن يا وجها الؾاالق إالؾتها  سار ذم  ضرط أن  خاؽ كل ذكر مؽ أهل ضايؼ، 

لؼ يشالاوا الاذريع  ولكؽ األالؾةوأقشعا أهل ضايؼ بالػ  وضايؼ ابش  الؾاالق لسؾر
بل قامؾي  وي وجؾي مؽ أالاهؼ باغريؼ ضايؼ ابؽ لسؾر يرامة ماليةالاا  قزي 

أبشاء  ما قا    ، ولعل (٘) هؾ وكل ذكؾر السديشة وسبؾا الشداء وال روات
 عقؾث الي ضايؼ ابؽ لسؾر يرجع إل  ذشررية بشي إسرا  ل كؾن ضايؼ مؽ 

  ي ر ال هؾد  ألاا  مشالردة.ي ر ال هؾد، ريؼ أن الاذريع لؼ  خاص 
                                                           

  عشي الاغريب أو الشالي :القظع (ٔ)
(,  9197ו )''תשל, ירושלים, ביאליק מוסד הוצאת, מקראית אנציקלופדיה -

 .015 -011' עמ ,ו כרך

)2( Rabbi Ronald H. Isaacs: Adultery,  

https://www.myjewishlearning.com/article/adultery/, 04/06/ 
2014, 02: 45 AM. 

 .        ٕٕٚمرجع سابق، ص السلاسع اإلسرا  م ، : ةزكي ضشؾد (ٖ)

ابشة  عقؾث أبي األسباط مؽ زوجا   وه مديشةت تاسؼ ذبرا معشاي تديشؾنةت أو  :ديشة (ٗ)
 .ل ئة، ولؼ  اؽ ليعقؾث بشات سؾاها

 .ٕٚٗ، ص ٖمرجع سابق، م  : دا رة السعارى الكاابية، صسؾ  ل لب ب وآالرون  -

 . ٜٕ: ٕ٘/  ٖٗالاكؾيؽ ( ٘)

https://www.myjewishlearning.com/article/adultery/
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 القد اناذر ،دالاحنرؾص ك  رة تحر  المؽ  سقراال  ريؼ ما جاء
هشا  مؽ يشالا  ولؼ  اؽ وتعددت لاالت ، العبرا القد ؼ سلاسعالالي الدالاح 

 ، قامؾا بالػ اللر     لؼ يشالا لاؼ القال ذم  أا مسؽل ،األلاا  الاذريعية
، ومؽ جهة دالاح رؾر ماشاقزة مؽ جهة تحر  ال ةالر از  سالاراألجاءت و 

وال ضػ أن الاحريؼ كان  ، العم يءلمسلاسع العبرا القد ؼ وأنبياشدب أالرى ت
 .ةكابال تألييسؽ ال، وما الالف ذلػ مؽ أوامر الاؾراة الحقة

 السحؽر الثاني: السحارم في السقخا

ترا  اللددا ب ؽ درجات محددة مؽ لرما األد ان الدساوية اال
وذم  ذوا القرب ،  ؼ تظؾرت الحزارات وال قاالات وتبشا مبدأ الاحريؼ، 

الريؼ مؽ وجؾد االاالى الي الاالد ر أو الاؾصل إل  معش  والد  ع ش  ب ؽ 
ت هشا  اتالاال ذم  وجؾد درجاالإن ؛ تحديد السحار الذعؾث السخامالة ذم  

ولؾ ذؽ طريق  هؼاالترا  اللددا ب شمحار (  حر  )مؽ ذوا القرب  
  ر سؾا مؽ أنساط العالقة اللدد ة.ي اونسظ   اانحراال   عد  ، وأن ذلػال واج

الشسط مؽ االنحراالات وتقرري ذم  ذوا  وهشا   عض ال قاالات تذ ر إل  هاا
القرب  الاي تؾجد ب شها ذالقة قرا ة  السيالد، والبعض اآلالر مشها  لعم  
مقارر ا ذم  ذوا القرب  الاي تؾجد ب شها ذالقة ندب أو تبشي، وتحر  

لايؽ  عيذؾن تحا مغمة وجؾد ذالقة جدد ة ب ؽ األالراد ا ال قاالات األالرى 
لايؽ يشذؤون الي األمر إل  تحريس  ب ؽ األالراد ا  سادداؽ والد، بل وقد م

مشاز  مخامالة ولكؽ تربظهؼ ذالقة قرا ة، وتحر   عض القبا ل ال واج ب ؽ 
 .اأبشاء نالس القب مة وتعابري سالال  

َواَل َتشِكُحؾْا َما َنَكَح  ﴿:لدد القرآن الكريؼ السحار  الي قؾل  تعال 
َؽ الشَِّداء ِإالَّ مَ   ۞ا َقْد َسَمَف ِإنَُّ  َكاَن اَلاِلَذة  َوَمْقا ا َوَساء َسِبيال  آَ اُؤُكؼ مِّ
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ُلرَِّمْا َذَمْيُكْؼ ُأمََّهاُتُكْؼ َوَبَشاُتُكْؼ َوَأاَلَؾاُتُكْؼ َوَذسَّاُتُكْؼ َواَلاالُتُكْؼ َوَبَشاُت اأَلِخ َوَبَشاُت 
َؽ الرََّضاَذِة َوُأمََّهاُت ِنَداِ ُكْؼ اأُلاْلِا َوُأمََّهاُتُكُؼ الَّالِتي َأْرَضْعَشُكْؼ َوَأاَلَؾاُتُكؼ مِّ 

ؽ نَِّداِ ُكُؼ الَّالِتي َداَلْمُاؼ ِبِهؽَّ اَلِإن لَّْؼ َتُكؾُنؾْا  َوَرَباِ ُبُكُؼ الَّالِتي اِلي ُلُلؾِرُكؼ مِّ
ْلَسُعؾْا َداَلْمُاؼ ِبِهؽَّ اَلاَل ُجَشاَح َذَمْيُكْؼ َوَلالِ ُل َأْبَشاِ ُكُؼ الَِّايَؽ ِمْؽ َأْصالِ ُاْؼ َوَأن تَ 

َواْلُسْحَرَشاُت ِمَؽ  ۞َبْ َؽ اأُلاْلَاْ ِؽ ِإالَّ َما َقْد َسَمَف ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َيالؾر ا رَِّليس ا 
ِ َذَمْيُكْؼ َوُأِللَّ َلُكؼ مَّا َوَراء َذِلُكْؼ َأن َتْبَاُغؾْا  الشَِّداء ِإالَّ َما َمَمَكْا َأْ َساُنُكْؼ ِكَااَث َّللاَّ

ْحِرِش َؽ َيْ َر ُمَدااِلِح َؽ اَلَسا اْسَاْسَاْعُاؼ ِ ِ  ِمْشُهؽَّ اَلآُتؾُهؽَّ ُأُجؾَرُهؽَّ ِ َأْمَؾاِلُكؼ م  
اَلِريَزة  َواَل ُجَشاَح َذَمْيُكْؼ ِفيَسا َتَراَضْ ُاؼ ِ ِ  ِمؽ َ ْعِد اْلالِريَزِة ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َذِميس ا 

ا  .(ٔ)﴾ َلِكيس 

                                                           

السحرمات مؽ الشداء،  ةوضحا هاي اآل ات الكريس .ٕٗ: ٕٕ، اآل ات الشداءسؾرة ( ٔ)
وضحا سمدمة أزوجة أو زوجات األث. و  زواجاللاهمية مؽ   حدث ال   سا كان ونددت
ؼ وذلػ هوأالؾات ،وقن ن لا )الحال دة(بشة واال ،األ  وقن ذما )اللدة( : أنها السحار 

 : ذسل األالؾات مؽ الرضاذة ل   جاء الي الحدي  ذؽ الشبي صم  هللا ذمي  وسمؼ
ؽ )أا ذسة األث أو  وتحر  العسات وقن ذم ت. حر  مؽ الرضاع ما  حر  مؽ الشدبت

شات األخ وبشات األالا وقن ن لؽ والخاالت ويذسل ذلػ الالة األث أو األ . وب ،اللد(
وأمهاتكؼ الالتي أرضعشكؼ وأالؾاتكؼ مؽ ت األخ أو بشا ابؽ أو بشا األالا. ةأا ابش

كل ما لر   الشدب  حر   الرضاع، وتحر  الرب بة سؾاء كانا الي للر ال :تالرضاذة
قط قد ذم ها الذَ بل زوج أمها أ  لؼ تكؽ مادا  قد دالل  األ . وأما الاي لؼ يدالل  أمها 

ولال ل األبشاء  يا وج ابشاها ألنها ليدا رب بة.  ؼ طمقها قبل أن  سدها فيلؾز أن
 حرمؽ لرمة أبد ة  سلرد ذقد ال واج ب شهسا وب ؽ االبؽ، وقن لؼ يدالل بها االبؽ. 

أبد ة وقن لؼ ياؼ الدالؾ   ابشاها. وكالػ  حر  اللسع ب ؽ  وكالػ أ  ال وجة تحر  لرمة
 :. باررى. لمس يدلسع ب ؽ السرأة وذساها أو الالاهاال األالا ؽ وأضاالا الدشة

== 
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ت الال واج ذشد ال هؾد ليس الرذ ا مؽ  ،(ٔ)لرما السقرا زواج ال هؾد مؽ ي رهؼ 
اإل سان كسا هؾ ذشد السدمس ؽ أو السديح  ؽ، بل هؾ الرع مؽ العربية 

مؽ  السحار  بدا ة تلددكسا لرما ال واج ب ؽ السحار  و  .(ٕ) العشرريةت
 ،  داؾى الي ذلػ ذؾرة السرأة لياذف ذؾرت   ن  قارث إندان إل  قريبأ تحريؼ

، نداد  ذم  ذلػ مؽ قرة لا  الاا نغر إل  (ٓٔ/ٕٓالوي ؽ ) والرجل
                                                                                                                                    

== 

زواج األقارث والسحار  ذشد األمؼ، ملمة اإلذلاز العمس ، اله ئة  دمحم ذم  البار: -
، محر   ، العدد ال ال  والعذرون  العالسية لإلذلاز العمس  ال  الكااث والدشة

 .ٕٔ: ٛهد ، ص  ٕٚٗٔ
Mieke Bal: : Anti-Convenant counter-reading womens lives , Ibid , 
P. 135.  

كسا  (ٕ، ٔ/ٜذ را )ا يرتكب  ال هؾدا ا كب ر   س  إتعابر السقرا أن زواج ال هؾد  غ رهؼ  (ٔ)
الي البدا ة كان الاحريؼ  ال واج  األغيار. ذشد أن  يشظؾا ذم  رجاسة سامحق  ال هؾد

ذم  هاي  سخظهؼتظؾ  أو تقرر لدب مقدار مع شة لالارة محددة   ذعؾث االاص  
ذذرة و  (ٕ، ٔ/ٖٔ سيانح)ب ال ة أجيا  لمسرري ؽ واألدوم  ؽ  الذعؾث، ولالػ لددت

 ،وهؼ: الح    ؽباحريؼ سرمدا ضعؾث  ع شها  ب شسا الرا ، ؽلمعسؾن  ؽ والسؾآب أجيا  
أا ندل كشعان. الي ، ال بؾس  ؽو  الحؾي ؽ ،الكشعان  ؽ، الالرزي ؽاألمؾري ؽ،  ،اللرجاض  ؽ

و أال واج مؽ ي ر ال هؾد وتلشب االترا  الكامل مع الذعؾث األالرى  ضعيا لر إسالر 
ؾع  ذ) وارتبط هاا الاحريؼ  العقاث لسؽ  خالال  (،ٖ: ٔ/ ٖ، ٙ/ٕ)إضعيا مراهرتهؼ 

وذ را لؾالي مشارف القرن الخامس ال.   مؽ ذرر نحسيابدا ة (. ٖٔ، ٕٔ/ ٖٕ
 ضسل تحريؼ ال واج السخامط كل الذعؾث ي ر ال هؾد ة  رالة ذامة، وأالا الاحريؼ ضاال  

 ا مردي الاخؾى مؽ االاالط وانرهار الذعب السقدس الي الذعؾث ي ر ال هؾد ةذشرري  
  .(ٖٓ/ٓٔ سيانح )
الدد واج السخددامط بدد ؽ الاذددريع والؾاقددع ال هددؾدا، دار ال قاالددة العربيددة، : سددع د العادد  -

 .ٕ٘،  ٕٗص ، 2991القاهرة ، 
 . ٕٖٕمرجع سابق، ص طؾاري ومااهب ، أالالكر الديشي لدؽ عاعا:  (ٕ)
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بش  كشعان اذد  مباركا  كأالؾي  سا  وياال  ولعؽ   ذؾرة أبي  نؾح الكان ذقا 
الالوي ؽ سالر   امؽ ذذر مؽاإلصحاح ال وقد لرر .(ٕٚ: ٕٓ /ٜ)تػ 

اَل َ ْقَاِرْث ِإْنَدان  ِإَل  َقِريِب ) :هؽاالترا  اللددا بالسحار  الالتي  حر  
َػ اَل َتْكِذْف. ِإنََّها ُأم َػ  . َذْؾَرَة َأِبيَػ َوَذْؾَرَة ُأمِّ َجَدِدِي ِلَيْكِذَف اْلَعْؾَرَة. َأَنا الرَّث 
اَل َتْكِذْف َذْؾَرَتَها. َذْؾَرَة اْمَرأَِة َأِبيَػ اَل َتْكِذْف. ِإنََّها َذْؾَرُة َأِبيَػ. َذْؾَرَة ُأاْلِاَػ 

ا، اَل َتْكِذْف ِبْشِا َأِبيَػ َأْو ِبْشِا أُ  َػ، اْلَسْؾُلؾَدِة اِلي اْلَبْ ِا َأِو اْلَسْؾُلؾَدِة اَلاِرج  مِّ
َذْؾَرَتَها. َذْؾَرَة اْبَشِة اْبِشَػ، َأِو اْبَشِة اْبَشِاَػ اَل َتْكِذْف َذْؾَرَتَها. ِإنََّها َذْؾَرُتَػ. َذْؾَرَة 

ْكِذْف َذْؾَرَتَها. ِإنََّها ُأاْلُاَػ. َذْؾَرَة ُأاْلِا ِبْشِا اْمَرأَِة َأِبيَػ اْلَسْؾُلؾَدِة ِمْؽ َأِبيَػ اَل تَ 
َػ.  َػ اَل َتْكِذْف. ِإنََّها َقِريَبُة ُأمِّ َأِبيَػ اَل َتْكِذْف. ِإنََّها َقِريَبُة َأِبيَػ. َذْؾَرَة ُأاْلِا ُأمِّ

ُاَػ. َذْؾَرَة َكشَِّاَػ اَل َذْؾَرَة َأاِلي َأِبيَػ اَل َتْكِذْف. ِإَل  اْمَرَأِتِ  اَل َتْقَاِرْث. ِإنََّها َذسَّ 
َتْكِذْف. ِإنََّها اْمَرأَُة اْبِشَػ. اَل َتْكِذْف َذْؾَرَتَها. َذْؾَرَة اْمَرأَِة َأاِليَػ اَل َتْكِذْف. ِإنََّها 

ِاَها َذْؾَرُة َأاِليَػ. َذْؾَرَة اْمَرأٍَة َوِبْشِاَها اَل َتْكِذْف. َواَل َتْأاُلِا اْبَشَة اْبِشَها، َأِو اْبَشَة ِبشْ 
رِّ  ِلَاْكِذَف َذْؾَرَتَها. ِإنَُّهَسا َقِريَبَااَها. ِإنَُّ  َرِذيَمة .َ اَل َتْأاُلِا اْمَرأَة  َذَم  ُأاْلِاَها ِلمزِّ

 .(ٔ) (ِلَاْكِذَف َذْؾَرَتَها َمَعَها اِلي َلَياِتَها.
نقدػ التحخيػ أن سفخ الالوييؼ ما ورد فى مؼ خالل ا لحلغ ندتطيع وطبق  

 إلى ثالثة أنؽاع: 

ألالا (، واٚ /ٛٔاأل  ) وهي تحريؼ :را ة الد  مؽ السرأة  دبب ق تحريؼ .ٔ
(، الخالة ٓٔ /ٛٔ(، والحال دة )ٚٔ/ ٕٓ، ٜ /ٛٔمؽ نالية األث واأل  )

لاؼ ياكر االبشة أى (، وال يؾجد ٜٔ /ٕٓ، ٖٔ -ٕٔ /ٛٔوالعسة )
 الحال دة.صرالة، ذم  الريؼ مؽ أن قراباها أذم  مؽ 

                                                           

  .ٛٔ : ٙ / ٛٔ( الالوي ؽ ٔ)
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 ، ٛ/ ٛٔوهي تحريؼ زوجة األث ) : دبب قرا ة د  ل وج السرأة  تحريؼ .ٕ
 /ٛٔ، والكشة، أا زوجة االبؽ ) (ٕٓ /ٕٚ ،ٔ/ ٖٕالا شية  ،ٔٔ /ٕٓ
يؾجد  وال ( ،ٕٓ /ٕٓ ،ٗٔ /ٛٔ(، وزوجة أخ األث )ٕٔ /ٕٓ ،٘ٔ

 /ٕٓ ،ٙٔ /ٛٔزوجة األخ )كسا تحر   تحريؼ مقابل ل وجة أخ األ .
 .دون تغ  ر  عد مؾت ال وج أو  عد الظالال لػ الاحريؼذدرا ي(. و ٕٔ

 ،ٚٔ /ٛٔوهي تحريؼ السرأة وابشاها ) : دبب قرا ة الد  ب ؽ الشداء تحريؼ .ٖ
(. أما ٛٔ /ٛٔ(، والسرأة وأالاها )ٚٔ /ٛٔ(، والسرأة ولال دتها )ٗٔ /ٕٓ

َدِة ِمْؼ َأِبيَغ َعْؽَرَة ِبْشِت اْمَخَأِة َأِبيَغ اْلَسْؽُلؽ "لغة هاا الاحريؼ الهي مبهسة: 
(، ألن تحريؼ األالا مؽ ٔٔ /ٛٔت ).اَل َتْكِذْف َعْؽَرَتَها. ِإنََّها ُأْخُتغَ 

  .(ٔ) (ٜ /ٛٔ)الالوي ؽ  سالر الالعل الي  قد تؼ الشص ذمي نالية األث 
ل    ؛امخامال    حسل مؾضؾع تحريؼ ال واج  ابشة األخ وابشة األالا ضاال  

 . (ٕ) تحريؼ لس ل هاا الشؾع مؽ ال واج ال يؾجد الي السقرا

نداد  مؽ الالقرات الدا قة ذم  أن السحار  تذسل األ ، زوجة األث، 
األالا مؽ األ ، األالا مؽ األث، الحال دة مؽ االبؽ، الحال دة مؽ البشا، 

                                                           

 ،( يؾجد مؽ ُ زظر إل  االاراض أن القرد هؾ ابشة زوجة األث، والاي تبشاها األثٔ)
 ب د أن  ال يؾجد أا ذكر لمابشي الي أا لاؼ الي الاؾراة.

 .015 -011' עמ ,שם ,ו כרך, מקראית אנציקלופדיה -

بشة األالا مؽ السحار ، وأرجع لاالامات الرقة وابشة األخ ا ؽ الرقة الردوق  جعما (ٕ)
(، ٖٔ -ٕٔ/ ٛٔالوي ؽ أل  )القرا  ؽ ذلػ لقياسهؼ ذم  تحريؼ ذؾرة أالا األث وأالا ا

ن السبدأ هؾ أن القياس الي يا ة األهسية  الشدبة لاالد ر القرا  ؽ، لاا القد تبش  إل   
 ألبار القرا  ؽ تذريع تحريؼ زواج ابشة األخ وابشة األالا. 

תולדות חלופה ל - קומראן אבלי ציון הקראים ומגילותר: יורם ארד -
 -תל'', הוצאת הקיבוץ המאוחד, הילל בן חיים''פריית ת, סליהדות הרבני

 .909 ،907עמ' (, 5558) תשס"דאביב, 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%9F
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الخالة، العسة، زوجة العؼ، الكشة )زوجة االبؽ(، زوجة األخ، أ  ال وجة، 
، وال ابشة ابشة األالا الي السحار  لؼ تداللو  وجة،لال دة ال وجة، وأالا ال  

قد ذم ها امرأة العؼ، وامرأة األخ، مع العمؼ أن الاذريع ال هؾدا أدالما األخ، و 
كسا  ،(ٔ) دون إنلاثمات األخ أجبر الرجل ذم  ال واج مؽ امرأة أالي  إذا 

 .ا  ال ق دذدد ال وجات وتركا  مظمق   سقرالؼ تحدد ال

 زواج السحارمالسحؽر الثالث: 

اضاهر ال واج ب ؽ ذوا القرب   ذال ماالاوت ب ؽ الالراذشة والالرس 
والهشدوس، ب شسا لرما الكشا س الكا ؾلياية واألر ؾذكدية ال واج ب ؽ األقارث 

 ث سا الي ذلػ ابؽ العؼ وابؽ الخا  وبشا الخا ، ويسشع  عزهؼ بشا ذؼ األ
والبد مؽ إذن الاص الي الكشيدة الكا ؾلياية ل اؼ ال واج الكشدي ب ؽ   ،أو األ

ب واج أبشاء  البروتداانايةأبشاء العسؾمة أو الخؤولة، ب شسا تدسح الكشا س 
. كسا مشع البؾذيؾن  أو األ ثومؽ  اث أول  بشا ذؼ األ ،ةالعسؾمة والخؤول

                                                           

ا  تيبؾ  יבוםالخالالة ذم  األرامل تأدالل العبريؾن نغا  مشا العرر القبمي  (ٔ) لرص 
ا ذم  أ ن  اؾن لكل رجل مشهؼ ذم  ذد  الروج الس راث والسمكية الارج األسرة، ولرص 

الإذا تؾال  ال وج دون ذقب مؽ صمب  كان ذم  أالي  أو أبي  أن يا وج  ،ولد مؽ صمب 
 راث ويرث نر ب  الي الس لمساؾال  ويشدب الؾلد األو  مؽ هاي ال يلة ا ،مؽ أرمم

ألاا  نغا  الخالالة ذم  األرامل الي العرؾر الاللقة؛  تؼ تعديلو (، ٛ/ٖٛاكؾيؽ ال)
( أن األخ ي ر مم    ال واج مؽ أرممة أالي  25/5،6ل   جاء الي سالر الا شية )

تكؾن الساؾالي دون ذقب إال إذا كانا  عيذان تحا سقف والد معيذة مذاركة وبالاالي 
 ة. مذارك السمكية

ملمة كمية  : الاس    ضد السرأة الي العهد القد ؼ،أبؾ الشؾر ذظا إ سان مرظال  -
،  ٕٔٔٓ، يؾن ؾ  ، العدد ال امؽ لبشاتالدراسات اإلندانية، جامعة األزهر، الرع ا

 . ٜٖص 
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ة األول  وال انية، زواج األقارث  سا في  أبشاء العسؾمة والخؤولة مؽ الدرج
ب شسا ياداهل  عض الديخ أليان ا الي أبشاء العسؾمة والخؤولة. كان العرث 
 لسعؾن ب ؽ األالا ؽ وهؾ أمر لرم  اإلسال   عد عهؾري، كسا كانؾا يبيحؾن 

زوجة أبي ، وقد مشعهؼ اإلسال  مؽ ذلػ ولرم  تحريس ا مؽ الذخص  زواج
ا، وكانؾا  لسع ذم  اإلسال   ي ر محدد مؽ ال وجات القرري اؾن ذدد  ضديد 

  . أربع القط

كانا األسرة تقؾ  ذم  نغا  ال واج الاا  والي السلاسع العبرا القد ؼ
 ذدتو  (ٕ) ي ل ا السقرا ذمو  ،(ٔ) رجلا ذم  كل ا مقدس  ال هؾد واجب   اذابري
الال واج ، مؽ األغيار ،  كالػ ال واج(ٖ) ا لمديؽا مشافي  الي الع وبة أمر   البقاء

كؽ ذم  لؼ ت  هؾد مباح فيسا ب شهؼ القط، وق الة زواج ال هؾد فيسا ب شهؼلم
 وذدت محار  درجات مع شة داالل دا رة األقارث بل ق د ال واج مؽ، إطالقها
  .ا اإلضارةكسا سبق

مع شة مؽ ذوا القرب  ضأن  ضأن  درجاتمؽ  واج الكان تحريؼ 
ا لسا دون  طبق   القد ؼ العبرا  السلاسع، ال ذالقة ل  بؾاقع السقراجسيع ألاا  

                                                           

  .ٙٚٗ( زكي ضشؾدة: السلاسع ال هؾدى، مرجع سابق، صٔ)
ا (  (ٕ) ا َواِلد  ُ  َوَيْمَاِرُق ِ اْمَرَأِتِ  َوَيُكؾَناِن َجَدد   (.ٕٗ/  ٕ)تكؾيؽ ) َيْاُرُ  الرَُّجُل َأَ اُي َوُأمَّ

رأى  عض الشقاد أن السقرؾد  االلاراال السالهؾ  السادا وليس اللددا؛ ل   كان 
 عهرا، وقد ال واج قد س ا  داابع اناقا  ال وج إل  مش   زوجا  ويشزؼ إل ها الي ذذ رته

 هاا السالهؾ  الي  عض زيلات آ اء العهد القد ؼ م ل  عقؾث.
ذة والشذر ل لمظبا دار اللدمحم بدران،  و  وايريل ديؾرانا: قرة الحزارة، ترجسة -

  . ٖ٘ٚددد  ٖٗٚص  ، ٔ ، ج ٔم  ،  ٜٛٛٔ،  والاؾزيع، ب روت

 .ٖٕٔص مرجع سابق،طؾاري ومااهب ، أالالكر الديشي لدؽ عاعا:  (ٖ)
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نه  يالبية أالرادي ذم  الخروج ذم  األلاا  السشرؾص  ل  ، كابة السقرا
ا ذدت تشاقز   امػ ال يلات السحرمةذدة لاالت لأوردت السقرا ذم ها، وقد 

تمػ  كاباها ا  زاى إل  ما زالرت    مؽ تشاقزات، ل   لؼ يديؽجديد  
  .ذم ها ؾاال يلات السخالالة لأللاا  أو  عمق

اَلَقاَ  ت :سارةأالا  ج إبراهيؼ مؽ ت و بحدب زذؼ كابة السقرا القد ف
ِإْبَراِهيُؼ ِإنِّي ُقْمُا: َلْيَس اِلي هَاا اْلَسْؾِضِع اَلْؾُى هللِا اْلَباََّة، َفَيْقُاُمؾَنِشي أَلْجِل 

ا ِهَي ُأاْلِاي اْبَشُة َأِبي، َيْ َر َأنََّها َلْيَدِا اْبَشَة ٕٔاْمَرَأِتي.  ُأمِّي، َوِباْلَحِقيَقِة َأْ ز 
وجسع  عقؾث ب ؽ األالا ؽ  ،(ٖٔ – ٔٔ/ ٕٓ)الاكؾيؽ تَزْوَجة .اَلَراَرْت ِلي 
ا َرالِ تل ئة ورال ل:  ا، َوَأَلبَّ َأْ ز  ت َئَة.َ.. َل َأْكَ َر ِمْؽ َل ْ اَلَداَلَل َذَم  َراِل َل َأْ ز 

َوَأاَلَا َذْسَراُ  ُيؾَكاَبَد ت :مؽ ذسا  يؾكابد ج ذسرا وت و  ،( ٖٓ/ ٜٕتكؾيؽ )
َاُ  َزْوَجة  َلُ . اَلَؾَلَدْت َلُ  َهاُروَن َوُمؾَس    .( ٕٓ/  ٙالروج ) تَذسَّ

 مؽ (ٔ) اذبعب طمبا، ل   سحار يلة ب ؽ الز لسل سالر السمؾ  كسا 
اَلَقاَلْا: ت  أبي  أبيذ (ٕ) درية  تانيأدو أالي  ت لسؾاالقة ذم  زواجاسميسان  بشهاا

                                                           

قال للاا  او ، اود، أرسل داود وأالاها وباضرهاأوريا الح ي ألد أ ظا  دزوجة  باذبع: (ٔ)
( ، ٕٚ/ ٔٔصؼ  ٕ(. وبعد  مقام  أرسل داود وت وجها )ٚٔ:  ٙ /ٔٔصؼ  ٕزوجها )

(  عد مؾت األو  الاا لسما    ٘/ ٖأخ  ٔ، ٗٔ/ ٘صؼ  ٕوأنلب مشها أربعة بش ؽ )
  (ٕٗ: ٗٔ/  ٕٔصؼ ٕمؽ داود قبل زواج  مشها )

Alice Ogden Bellis, Helpmates,Harlots and Heroes:Women's Stories 
in The Hebrew Bible, Westminster John Knox Press, , London, 2007, 
P 905 ــ 909 .    

الزال  ذؽ ال وجات كان ال هؾد يا وجؾن الدرارا، وهؽ الي لاؼ الذريعة الدرية:  (ٕ)
 مؽ جسيع األوج ، وقن كانا مش لاهؽ تقل ذؽ س دة الب ا.ال هؾد ة زوجات ضرعيات 

 . ٓٛٗزكي ضشؾدة: السلاسع ال هؾدى، مرجع سابق، ص -
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ؾَنِسيَُّة أَلُدوِنيَّا َأاِليَػ اْمَرأَة   ، (ٕٕ: ٖٔ / ٕو  األسمؾ  ال)ت ِلُاْعَط َأِبيَذُ  الذ 
بل  ةعمؽ ألاا  الذري اإال أن  لؼ  اؽ نا ع   تمػ ال يلةريؼ رالض سميسان و 

ل مة مؽ أدونيا ألالا  ها، ل   عؽ سميسان أن حاة كان ألسباث سياسية
 .(ٔ) السمػ مش 

ب ؽ السحار  ل   طمبا  أالرى  زيلة صسؾ  ل ال انيولسل سالر 
َمْا َلُ  ِلَيْأُكَل، اَلَأْمَدَاَها ت ن يا وجهاأ أمشؾن   امار بشا داود مؽ أال ها َوَقدَّ

َواآلَن َكمِِّؼ اْلَسِمَػ  ... . اَلَقاَلْا َلُ :ِي اْضَظِلِعي َمِعي َ ا ُأاْلِايَوَقاَ  َلَها: َتَعالَ 
مار ألال ها تَكمِِّؼ ومقؾلة  ا .(ٗٔ/ٔٔ)صسؾ  ل ال اني ت أَلنَُّ  اَل َ ْسَشُعِشي ِمْشػَ 

، ا مقبؾال  تد  ذم  أن زواجها مؽ أال ها أمر   اْلَسِمَػ أَلنَُّ  اَل َ ْسَشُعِشي ِمْشَػت
ي ؤ وتلر ا ألسباث ال تاعمق  الذريعة بل الساهااري ذلػ أ ز  ورالض أمشؾن 
 ذم  األلاا .

ررت الي سالر السحار  الاي لُ   واجلريؼ تحريؼ الشص صرالة 
زواج  الا الشص، كان أولهالالا ، تؾجد ذدة لاالت الي قرص السقراالالوي ؽ

ذابار ا، وال نداظيع تبرير تمػ ال يلة   حدب القرةسارة أالا  مؽ براهيؼ إ
 لؼ السقرا الاي ب ؽ أيديشاأسالار  بقا الاحريؼ لسا هؾ معروى مؽ كؾن ها سأن

ا مخالال   ذسا  يؾكابدذسران مؽ ا  عد زواج ، أ ز  ااباهازمؽ كبارت ب  تلسع

                                                           

  نأداود  عد أن تقد     الدؽ، ل   رأى  أدونيا أن  غارب العرش مؽ أبي لاو   (ٔ)
 الالالةذمؽ أ ن داود أا، إال تباذ     ممك  أأكبر أبشاء داود األلياء، الشادى  كؾن مؽ لق  
، الؾذدي ن ال  قام أا مؽ سميسان الخاى أدونيا وطمب وذد   ،ذم  العرش ل سميسان 

ولكؽ  عد مؾت داود  .(ٖ٘: ٘/ٔممؾ ٔ)ة و اليانأن ال يؾجد في  ضر أ ةظيسميسان ضر 
الغزب  ،السمػ ظالب بالػ  ن  أبيذ  زوجة، الغؽ سميسان أن تعظ  ل  أدونيا أطمب 

 (.ٕ٘:  ٖٔ/  ٕممؾ   ٔمر  قام  )أو 
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محاولة  أ زاو ، جسع  عقؾث ب ؽ األالا ؽ رال ل ول ئة ، كالػأللاا  السحار 
لاؼ نص أذقبا  ةجاء  عد الارة زمشية طؾيمالاا أدونيا ال واج  درية أبي  

يارابها الذؽ محاولا   أمشؾن ذدو  ضقيقها مار  ا، كسا تعد محاولة احريؼال
األلاا  الخروج ذم  أن ذم   دليال   ب هسا داودأ ظمب ال واج مشها مؽ 

 ا ومش  ألاا  السحار .الاذريعية كان معااد  

 السحارم غذى: السحؽر الخابع

، ل   م ق بشص مقدسا ال يص وأناض د تعد سالؾر  ت الر السقرا  قر
السحرمات، وكان ال ها   ذم ؤوتلر ذم  الدالؾر  الؾت داالمها تحريز  

 كغذي السحار ، الاا أقحس مخالالة لأللاا  واألذراى والظبيعة البذرية 
 ال يزاضة في . الي جشباتها، كأمر مألؾى ومعااد  كابة السقرا

ترا  اكسا لرما أا ، (ٔ)لرما السقرا الخظبة ب ؽ معغؼ السحار  
ذم  العالقات اللدد ة السحرمة ب ؽ جددا ب شهؼ ولؾ  ال واج، ويظمق 

 גילויأو  עריות قرب سالاح ت ؛محار يذ  الاي ذدتها الاؾراة و  ،األقارث

الخاصة  الدبع ؾصا االمؽ  اوالد   تيذ  السحار تويعد تحريؼ ، (ٕ) ت עריות
                                                           

 שמונה הדפסה, הביטחון משרד, ולציונות ליהדות המסד מן לקסיקון (ٔ)
 .01' עמ", עריות גילוי, "5550, עשרה

تعشي لرفي ا كذف العؾرة. ويعد تيذ  السحار ت مؽ السؾضؾذات و  :עריות גילוי( ٕ)
الر يدة الي الكاا ات الكهشؾتية جشب ا إل  جشب مع مؾضؾذات الظهارة، والخرؾبة، 

هي كل  ערווהوالسدؾن مرة، والعؾرة  السسواألنداث. عهرت الكمسة الي السقرا 
م اال  نلد السدة ؽ  السرادالة أن  مؽ ب ؽ الخسس والسد ليس مؽ قب ل ااذاداء. إذ  

 ؽ ياشاولؾن مؾضؾع االذاداء مس ال  الي اإلناث. وأربع
Rachel Alder, Engendering Judaism An Inclusive Theology and 
Ethics, The Jewish Publication Society, Philadelphia, 1998, p. 128. 
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 ייהרג ُ قال وال  أ ؼالؾل دة الاي ق ل ذشها تال الث ؾصا ا البشاء نؾح، وألد  أ

عمي  مؾاجهة ال، أا إذا اضظر اإلندان لاخظي تمػ الؾصا ا تיעבור ואל
 .(ٔ) وال  أ ؼ  ارتكابها ،السؾت

ملسؾذة  (ٛٔ :ٙ/ٛٔملسؾذة ألاا  يذ  السحار  )الوي ؽ  تقابلو 
َوِقَذا اْضَظَلَع َرُجل  َمَع اْمَرأَِة َأِبيِ ، اَلَقْد َكَذَف َذْؾَرَة  ) :لسؽ ياعداهاذقؾبات 

ُ ْقَااَلِن ِكاَلُهَسا. َدُمُهَسا َذَمْ ِهَسا. َوِقَذا اْضَظَلَع َرُجل  َمَع َكشَِّاِ ، َأِبيِ . ِإنَُّهَسا 
اَلِإنَُّهَسا ُ ْقَااَلِن ِكاَلُهَسا. َقْد اَلَعاَل اَلاِلَذة . َدُمُهَسا َذَمْ ِهَسا...َوِقَذا اتََّخَا َرُجل  اْمَرأَة  

ؾَنُ  َوِق َّاُهَسا، ِلَكْي اَل َ ُكؾَن َرِذيَمة  َبْ َشُكْؼ. ..َ.ِإَذا َوُأمََّها اَلاِلَػ َرِذيَمة . ِ الشَّاِر ُ ْحِرقُ 
ِ ، َوَرَأى َذْؾَرَتَها َوَرَأْت ِهَي َذْؾَرَتُ ، اَلاِلَػ  َأاَلَا َرُجل  ُأاْلَاُ  ِبْشَا َأِبيِ  َأْو ِبْشَا ُأمِّ

. ُ ْقَظَعاِن َأَماَ  أَْذُ ِؽ َبِشي َضْعِبِهَسا. َقْد َكَذَف َذؾْ  َرَة ُأاْلِاِ . َ ْحِسُل َذْنَبُ . ... َذار 
َػ، َأْو ُأاْلِا َأِبيَػ اَل َتْكِذْف. ِإنَُّ  َقْد َذرَّى َقِريَبَاُ . َ ْحِساَلِن  َذْؾَرَة ُأاْلِا ُأمِّ
ِ . َ ْحِساَلِن  ِ  اَلَقْد َكَذَف َذْؾَرَة َذسِّ َذْنَبُهَسا. َوِقَذا اْضَظَلَع َرُجل  َمَع اْمَرأَِة َذسِّ

ا. َ ُسؾَتاِن َذِقيَسْ ِؽ. َوِقَذا َأاَلَا َرُجل  اْمَرأََة َأاِليِ ، اَلاِلَػ َنَلاَسة . َقْد َكَذَف َذْنَبُهسَ 
 (.ٕٔ:  ٔٔ / ٕٓالوي ؽ ) (َذْؾَرَة َأاِليِ . َ ُكؾَناِن َذِقيَسْ ِؽ.

                                                           

هي سبعة أوامر  تנח בני מצוות שבעتأو الذرا ع الشؾلية  :ضرا ع نؾح الدبع (ٔ)
السما مؾن بها أالال ية أذظاها الرث إل  نؾح كأوامر لكل البذر لدب الامسؾد، ويدس  

ساة أمؾر  الذرا ع كسا جاءت الي الامسؾد الي تحريؼتاس ل تمػ و  .ن ؾ بشي نؾح أو الشؾل 
الؾ شية، الالد ي، سالػ الدماء، الدرقة، زنا السحار ، بار أو أكل لحؼ ل ؾان لي،  هي:
أن   ت سؾت وال  أ ؼت. ومعش  الحاؼ لدا عة الهي العد  وتظب ق الذرا ع الدا الدا قةأما ا

إذا كانا إقامة وصية مؽ تمػ الؾصا ا سؾى تعرض لياة ال هؾدا لمخظر وتؤدا إل  
 مؾت  العمي  ملابهة السؾت وذد  اناها  تمػ الؾصا ا. باررى

 .01' עמ", עריות גילוי, "שם, ולציונות ליהדות המסד מן לקסיקון -
יהודה ברנדס, יהודות וזכויות אדם: בין צלם אלוהים לגוי קדוש, המכון  -

 .918 עמ ,5590 , הישראלי לדמוקרטיה )ע''ר(
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ا لم ن  ، الكان الرجؼ ذقا   ويحدد ترت ب األلاا  هشا الظؾرة العقؾبة
ذقؾبة جسع الرجل السرأة  ، أما الحرال الكانةوال ن   الكش ،ثأو امرأة األ   األ
 الي  أوأأو زن  الرجل  امرأة  ثاأل  أالا أو أ نا  مل القظعوكان  مها،أمع 

وتاؾج  كل تمػ األلاا  إل  الرجل القط، ويازح ذم  الريؼ ت امرأة ذس . 
ؽ مؽ سالر الالوي ؽ يمؽ ذلػ مؽ ألاا  يذ  السحار  الي اإلصحاح العذر 

  .(ٔ) تل السدئؾلية اللشا ية بشالس القدرالسرأة تاحسأن 

يذ  السحار  إل  األبشاء، الاالبؽ الاا يؾلد مؽ يذ   يساد ذقاثو 
وُيحر  ذمي  الدالؾ  الي ذالقات زواج مع  "ממזר" السحار  هؾ ابؽ سالاح

الاؾراة ل   تربط  ؛لمسلاسع العبرا  أكسم العقؾبة  امادتكسا  .(ٕ) ال هؾد
الي أرض  الحق الي  قا هؼو  الحالاظ ذم  تذريعات العؾراتؽ صرالة ب 

ُعؾُث الَِّايَؽ  ت : (ٖ) إسرا  ل َس الذ  ُدؾا، أَلنَُّ  ِ ُالِّ هِاِي َقْد َتَشلَّ ُالِّ هِاِي اَل َتَاَشلَّ
َقَااَلِا اَلاَل َتْقِااُلُكُؼ اأَلْرُض ِبَاْشِليِدُاْؼ ِإ َّاَها َكَسا  ..اِرُدُهْؼ ِمْؽ َأَماِمُاْؼ.َأَنا طَ 

ُعؾَث الَِّاي َقْبَمُكؼْ   .(ٕٛ -ٕٗ/ ٛٔ)الالوي ؽ   ت.الذ 

                                                           

 .015 -011' עמ, שם, ו כרך, מקראית אנציקלופדיה (ٔ)

 .01עמ'  "גילוי עריות", שם, לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות, (ٕ)

(  ساؽ الهؼ تمػ العالقة الخاصة ذؽ طريق الاذبي  الاؾراتي لمعالقة ب ؽ ضعب إسرا  ل ٖ)
سالاح القرب  ال يدر   ؼإن مؽ ياعدى تحري ،العالقة ب ؽ الرجل والسرأة  وأرض إسرا  ل 
رض هي ذالقة كسا ، كسا  الذعب  اسا  األرض. وكسا األذعب و الأن العالقة ب ؽ 

 الي امرأة والدة، وبالس ل مؽ نأن  ذار  رجال تدسح ن قداسة الحياة ال وجية الأ
السداح ل أن ُتقدؼ أرض إسرا  ل كسا الي صيغة تدولا ؽ لذعب ؽت، وقنسا أرض والدة 

 لذعب والد، كسا  الذعب  اسا  األرض مع كسا  الاؾراة.
, מתורתיך נפלאות", השם קידוש על, "א''שליט גינזבורג יצחק הרב ــ

 . 9, עמ' החמורות העברות ושלש השלמות שלש: ג''התשע אייר, 75 גליון
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  والاذديد الي ذقؾبة مؽ  قارى تمػ ريؼ تحريؼ يذ  السحار 
تمػ أول   كانا رات،تعدت تحريؼ العؾ لاالت ورد بها السقرا ال ،الخظ ئة

اَلَحِبَمِا اْبَشَاا ُلؾٍط ِمْؽ َأِب ِهَسا. اَلَؾَلَدِت ت...ب هؽ أو لؾط  بشايالحاالت ما ندب ال
ِغ َرُة «ُمؾآثَ »اْلِبْاُر اْبش ا َوَدَذِا اْسَسُ   ، َوُهَؾ َأُبؾ اْلُسؾآِب ِّ َؽ ِإَل  اْلَ ْؾِ . َوالرَّ

ا َوَلَدِت اْبش ا َوَدَذِا اْسَسُ    .ِ .ت ، َوُهَؾ َأُبؾ َبِشي َذس ؾَن ِإَل  اْلَ ؾْ «ِبْؽ َذسِّي»َأْ ز 
 .  (ٖٛ:  ٖٙ/  ٜٔالاكؾيؽ )

ؽ ب رؤ  ؽب لغذ  السحار   حد شا سالر الاكؾيؽ ذؽ واقعة أالرى  كسا
َلَدَث ِإْذ َكاَن ِإْسَراِ  ُل  ت :دان ونالاالي وأ  أالؾي  سرية أبي  ةبمهو بؽ  عقؾث 

يَِّة َأِبيِ ، َوَسِسَع  َساِكش ا اِلي ِتْمَػ اأَلْرِض، َأنَّ َرُأوَبْ َؽ َذَهَب َواْضَظَلَع َمَع ِبْمَهةَ  ُسرِّ
  (.ٕٕ/  ٖ٘)الاكؾيؽ  ت ِإْسَراِ  ُل.

ب ؽ ذم  العما  وهؾ لرمان  مؽ لق ؤ وأورد سالر الاكؾيؽ ذقاث ر 
 ةبمه سباضرت   أبي  الراش ب ؽيس رؤ دنتالسدونؾن  ل   جعل، (ٔ) الباؾرية

  .(ٔ/٘ بارأال ٔ) ذؽ لق  الي الباؾرية أبي  سبب ا الي إقرا   سرية

                                                           

ُيشدب ل  لقؾال وواجبات ، و قارادااال -لبار األث أهسية الي السلا  االجاساذي (ٔ)
ذسمية، كالػ  أهسية قانؾنية ءضيالباؾرة أوال  وقبل كل تحسل مع شة الي السلاسع، ل   

هؾ أوال  ال. والي السقابل تكسؽ لقؾال  ار األ  الي ملا  العبادة،  هي ذات أهسية تقد د
ليس و ذو ماانة الاصة الي السلا  الديشي وذو أهسية ر يدة الي القداسة،  ءضيوقبل كل 

قارادا آالر، أا أن  ار األث االس راث، أو الي أا ملا  قانؾني  ل  لقؾال مس  ة الي
ا لمعادات كابؽ  ار لا هؾ الذخص السعارى ازح مؽ ، ويلؾ لؼ يؾلد أوال       تبع 

 .ال ، والعسل، والشدبلبار األث هؾ الي لقؾال م راث: األم الاؾراة أن الاس   األساس
, במקרא בכורה סוגי. במקרא בכור של החברתית למשמעותו: רובין ניסן -

 , בישראל המקרא לחקר החברה(, קיב) א גליון ,ח"תשמ כסלו -תשרי
== 

http://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?publisher=1082
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الي يهؾذا تس ما  ،سحار  ب ؽ لس  وكشا ال  غاءكالػ جاءت لالة 
«. َهاِتي َأْداُلْل َذَمْيػِ »اَلَساَ  ِإَلْ َها َذَم  الظَِّريِق َوَقاَ :  ت بش :اأرممة مار  او 

؟»أَلنَُّ  َلْؼ َ ْعَمْؼ َأنََّها َكشَُّاُ . اَلَقاَلْا:  ِإنِّي »اَلَقاَ : « َماَذا ُتْعِظ ِشي ِلَكْي َتْداُلَل َذَميَّ
«. َرْهش ا َلاَّ  ُتْرِسَمُ ؟ َهْل ُتْعِظ ِشي»اَلَقاَلْا: «. ُأْرِسُل َجْدَا ِمْعَ ى ِمَؽ اْلَغَشؼِ 

اَلاِتُسَػ َوِذَراَبُاَػ َوَذَراَ  الَِّاي »اَلَقاَلْا: « َما الرَّْهُؽ الَِّاا أُْذِظيِػ؟»اَلَقاَ : 
 .(18:  16/  38تكؾيؽ )اَلَأْذَظاَها َوَداَلَل َذَمْ َها، اَلَحِبَمْا ِمْشُ .ت «. اِلي َيِد َ 

سبق ياراث ب ؽ السحار  ا لالة  ال اني للسل سالر صسؾ   كسا
..َ. ت :أالا  ي ر الذقيقة  امارأمشؾن ابؽ داود ث ايارا  وه اإلضارة إل ها، 

اَل َ ا »اَلَقاَلْا َلُ : «. َتَعاَلِي اْضَظِلِعي َمِعي َ ا ُأاْلِاي»اَلَأْمَدَاَها َوَقاَ  َلَها: 
َبْل َتَسكََّؽ ِمْشَها َوَقَهَرَها الَمْؼ َ َذْأ َأْن َ ْدَسَع ِلَرْؾِتَها، ... َأاِلي، اَل ُتِالَِّشي 

 .(ٗٔ/  ٓٔ)صسؾ  ل ال اني  .تَواْضَظَلَع َمَعَها

 بؽ داود  ذالؾ إب ؽ محار  قرة أالرى لغذ   الدالرذات لسل و 
ْظِح، َوَداَلَل َأْ َذاُلؾُ  ِإَل   اَلَشَرُبؾا ألَْ َذاُلؾ َ ت: بي أسرارا و  اْلَخْيَسَة َذَم  الدَّ

 .(ٕٕصسؾ  ل ال اني )ت َسَراِراِّ َأِبيِ  َأَماَ  َجِسيِع ِإْسَراِ  لَ 

تعدا ذم  السحار  كان مع زوجة لاالت مسا سبق نلد أن أك ر 
الشلد  ،الساؾالي ج ء مؽ م راثاألث، ولعل ذلػ يرجع إل  أن األرممة كانا 

 ،(ٕٕ/ٖ٘يرث والدي إ ان ليات  )تكؾيؽ  م ل رؤب ؽ الاا أراد أن األيان  
الاا رأى الي دالؾل  ذم  سرارا أبي   س ا ة إذالن ذؽ كؾن   ذالؾ  إكالػ 

                                                                                                                                    
== 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13074 , 20/6/2011, 11:46 
PM. 
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أبيذ ت مب يد تنلد أدونيا  ظ ، كسا (ٕٓ/ٙٔ)صسؾ  ل ال اني  والميالا   وري 
 (.ٕٕ/  ٕداود )ممؾ  أو رث أبي   ل

ع إسرا  ل ضرذي الالقرات الدا قة تشالي الرؤية السقرا ية  أن كل ملاسو 
مخالالة السلاسع العبرا القد ؼ كسا صؾري وتغهر  ،(ٔ)وأنهؼ م راث الرث 

الكابة لماذريعات الاي الرضاها السقرا ذم  يذ  السحار  وذد  االلا ا  
 ألاامها، مؽ الال  ارتكاث ضخؾص مش  لالػ اللر ، وصسا السلاسع 

ذد  تظب ق العقؾبات السشرؾص ذم ها، ل   لؼ تظبق العقؾبة ذم  لؾط و 
وابشاي ، ولؾ كان تبرير ذلػ أن لؾط كان قد أسار الإن الشص لدد العقؾبة 
مظمقة  ال ق د كالدار، كسا أن العقؾبة لؼ تظبق ذم  ابشاي لؾط، كالػ لؼ 

يذ   نااجذم  ابش هسا )تظبق العقؾبة الاي أوجبها الشص الاذريعي 
ر ماعارى ذمي  ن الكابة قدمؾا القرة كأمإ. بل تمؾآث وبؽ ذسيت السحار (

ا لؼ تظبق العقؾبة السشرؾص ذم ها ذم  رؤب ؽ بؽ  عقؾث،  ي ر مدان، أ ز 
ن لرمان  مؽ لق الباؾرية ليس ل  ذالقة إ  وبمهة سرية أبي  وأ  أالؾي ، ل 

ألث أو سريا ،  عقؾبة القال السشرؾص ذم ها لغذ  السحار  مع زوجة ا
، كسا لؼ مع سرارا أبي كالػ األمر مع إ ذالؾ  ابؽ داود الاا مارس الدالاح 

يارا   أالا   امار، والي لالة  غاء داود ال تظبق العقؾبة ذم  أمشؾن بؽ
وقن كان ذلػ  ،السحار  ب ؽ يهؾذا وكشا   امار لؼ تظبق العقؾبة ذم  يهؾذا

شا  المؼ لؼ تظبق ذمي  ذقؾبة ال نا؟ لعد  معرالة يهؾذا أن مؽ ي ني معها هي ك
تظبق ذقؾبة الحرال ذم   امار؟، وكالػ لؼ تظبق العقؾبة ذم   ؼْ لَ  ؼَ ولِ 

، بل جعمهسا الكابة الي سمدمة تالارض وزارحتابش هسا نااج يذ  السحار  
                                                           

, ירושלים, אילן בר אוניברסיטת הוצאת, והמקרא ישראל, אליצור יהודה( ٔ)

 . 518' עמ, 5555
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اَلَاَحقََّقَها  )ا: نمسس مؽ الكابة أن العل  امار كان محسؾد  بل إنشا ، اودندب د
الَمْؼ َ ُعْد َ ْعِراُلَها «. ِهَي َأَبر  ِمشِّي، أَلنِّي َلْؼ أُْذِظَها ِلِذ َمَة اْبِشي»َوَقاَ : َيُهؾَذا 
ا(  .(ٕٙ/ ٖٛ)تكؾيؽ  َأْ ز 
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  الخاتسة

وقنسا  ،وبيان أضراري  ولؼ تكاف  الشهي ذش الدالاح السقرالرما 
ا، تس ل السشه  الؾقا ي الي تحريؼ ا وآالر ذالجي  ا وقا ي  وضعا مشهل ؽ مشهل  

ي العقؾبات الاتغميع ، أما السشه  العالجي القد تس ل الي والبغاء لدالاحا
: القال، الرجؼ، الحرال، القظع، والاي تالاوتا ب ؽ  ،يرتكبمذم  الرضاها 

ولؼ تكؽ ذقؾبة الدالاح تقارر ذم  مرتكب ها بل  ، السا  الاغريؼو أال واج 
مؽ )الاغريب( ذقا   السؾت أو القظع الاا  اؾن  مادت إل  أبشاء الدالاحا

 .حر  ذم هؼ الدالؾ  الي ذالقات زواج مع ال هؾد ، ل   اللساذة

ذم  تحريؼ االترا  اللددا ولؾ  ال واج  داد  مؽ نرؾص السقرا ُ 
السحار  الاي ملسؾذة ولدد سالر الالوي ؽ  قارث،ب ؽ درجات مع شة مؽ األ

إل   نقدساوالاي ا ،الشؾع اإلنداني وسالما  ا لارا طلالغ   ترا  بهؽ حر  اال
األ ، واألالا  ؼتحري وهؾ  دبب قرا ة الد  مؽ السرأة  ريؼو  تحاأل ال ة أنؾاع: 

مؽ نالية األث واأل ، والحال دة، والخالة والعسة، وال يؾجد لاؼ ياكر االبشة 
 دبب قرا ة د   تحريؼ وال انيصرالة، ريؼ أن قراباها أذم  مؽ الحال دة. 

وزوجة األخ ، ل وج السرأة، وهي تحريؼ زوجة األث، والكشة، أا زوجة االبؽ
 ريؼالاح ى در . وي(،يؾجد تحريؼ مقابل ل وجة أخ األ  وال) وزوجة أخ األث

 دبب قرا ة  احريؼال أما ال ال دون تغ  ر  عد مؾت ال وج أو  عد الظالال. 
 اها، والسرأة ولال دتها، والسرأة وأالاها.الد  ب ؽ الشداء، وهي تحريؼ السرأة وابش

لؼ تعد الذريعة ال هؾد ة بشا األخ وبشا األالا مؽ السحار  وأجازت 
ال يا وج الرجل مؽ ذسا  أو لم هؾدا ال واج مشهؽ، ولكؽ العاس محر ، ال

مع العمؼ أن الاذريع ال هؾدا أجبر الرجل ذم  ال واج مؽ امرأة أالي   الالا ،
 .ل  أوالدإذا لؼ  اؽ الساؾالي 
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أن السحار  الي السقرا تقارث السحار  الي القرآن، إال  سبقمسا  يازح
ى ال ها المؼ تدالل ابشة األالا الي السحرمات، وال ابشة األخ، وزيد رِّ أن  قد لُ 

أقر  لملسع ب ؽ  اذدد   قرآن الكريؼال كسا لددذم ها امرأة العؼ، وامرأة األخ، 
كا السقرا لق اللسع ب ؽ تر ، ب شسا العد  ةظيضر  وهؾ أربعة ال وجات

سؾى تق د اللسع ب ؽ  ودون ضروط أا ذدد  ا ي ر محددال وجات مظمق  
 .األالا ؽ

لاا  تمػ أالؾردت  ،السحار ألاا  العقؾبة ذم  مؽ  خالف  اغميُ 
  أو  األ مدالاحا ل، الكان الرجؼ ذقا   العقؾبات الي السقرا  ذال واضح وصريح

مها، وكان أ، أما الحرال الكان ذقؾبة جسع الرجل السرأة مع ةث والكشامرأة األ
تؾج  كل وريؼ . العؼأو  امرأة  ألخث أو  امرأة ا  األأالا أو  أ مدالاحالقظع ل

ن السرأة تاحسل السدئؾلية اللشا ية بشالس إالتمػ األلاا  إل  الرجل القط، 
  .القدر

الي  الكابةددد  رؾرت  الاي قدمها لؼ يما   السلاسع العبرا القد ؼ 
دذ  اجاءت األسالار الخسدة ددد الاي  ، ل  السحار  ألاا  ددد قرص السقرا 

 ندباها لسؾس  ذمي  الدال  ددد واألسالار الااريخية وأسالار األنبياء زاالرة
 الشؾع سؽال ،بدون زواج )يذ  محار ( وأ ال واج   حاالت قد تخظا األلاا 

لاالت زواج ب ؽ األخ وأالا  وابؽ األخ وذسا  واللسع ب ؽ وجدت و  األ
وجدت  وهؾ األك ر؛ ال انيالشؾع ومؽ بؽ وسرية أبي ، زواج ب ؽ االو األالا ؽ، 

وهؾ األك ر،  واالبؽ وزوجة األث ،ث وابشا ب ؽ األ لاالت يذ  محار 
وكشا . ولؼ  قارر ذلػ ذم    كسا وجدت لالة  غاء ب ؽ الحس ،واألخ وأالا 

لسمؾ ، كالػ لؼ يما   ماد إل  أسر األنبياء واأسر السلاسع العبرا القد ؼ بل ا
 ؾبات الاي لددتها ألاا  السحار .السلاسع باشال ا العق
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سالاح ذوا تحريؼ ذامة و  تحريؼ الدالاح  رالةٍ  سة ضػ أن  ليس
، أما ما ناقزها الاصة كان مسا تبق  مؽ تؾراة مؾس  الحقة القرب   رالةٍ 

ندب ددد  زالرت بها أسالار السقرا (مش  ما كان ب ؽ السحار )مؽ قرص سالاح 
ي ر أن  الي إلدى  مسا أقحس  الكابة مؽ تحريالات، ددددد  عزها لألنبياء

الحاالت لر  الساعدا ذم  ألاا  السحار  مؽ  عض لقؾق  دون تشال ا 
العقؾبة، والي لالة أالرى لسد العل السخالالة والي اللسيع صسا الكابة دون 

 إدانة أو تعم ق ذم  األمر برما .

قرص   ال ما لسما  مؽالي السقرا  كانا قزية يذ  السحار 
كااث السقدس  ذم  تحريي الدليال   اظب قتشاقض ب ؽ الاذريع والو  ساالرة
مرتبظة ب قاالة الذعؾث وتديشها وقدرتها ذم  القزية ذامة  اغلوس ،لم هؾد

تؾاالق السعاقد وتهاث الدمؾ   سا  قؾ  مد رة اللشس  وقؾان ؽ سؽ تذريعات
  البذرا.
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 والسخاجع قائسة السرادر

 أوال : ثبت السرادر والسخاجع العخبية:

 والسخاجع:السرادر  .1

 القرآن الكريؼ. -

، ٕالكاداث السدقدس، دار الكااث السقدس الي الذرال األوسط ، ط  -
 .ٕٕٓٓالقاهرة، 

كذف السبهؼ ذؽ لاؼ سالر السرأة  أبؽ عبج هللا مرطفى بؼ العجوي: -
  .ٜٚٛٔ، ٔبدون زوج أو محر  ، دار ابؽ القيؼ لمشذر والاؾزيع، ط

أساس  ج الدمخذخي:أبي القاسػ جار هللا محسؽد بؼ عسخ بؼ أحس -
 ج البالية، تحق ق دمحم  اسل ذ ؾن الدؾد، دار الكاب العمسية، ب روت، 

 ، د. ت. ٔ
قدؼ البحؾث الالكر الديشي اإلسرا  مي أطؾاري ومااهب ،  : حدؼ ظاظا -

 .ٜ٘ٚٔ ،، القاهرةوالدراسات الالمدظ شية
  .ت السلاسع ال هؾدا، ماابة الخانلي، القاهرة، د. : زكي ششؽدة -

ال واج السخامط ب ؽ الاذريع والؾاقع ال هؾدا، دار  العكر : سعيج -
 .ٜٜٓٔال قاالة العربية، القاهرة ، 

القراص الي ال هؾد ة واإلسال  مقارنة مع  : سعيج عطية مطاوع -
 .ٕٗٔٓالحزارات القد سة، اله ئة السررية العامة لمكااث، القاهرة، 

بي، السلمس قرص الاؾراة الي ضؾء الشقد األد سعيج عطية مطاوع : -
 .ٕٚٓٓاألذم  لم قاالة، القاهرة، 
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العبادات ال  األد ان الدساوية  عبج الخزاق رحيػ صالل السؽحى: -
، ، دمذقٔوا ل لمشذر والاؾزيع، ط )ال هؾد ة /السديحية /اإلسال ( ، األ

ٕٓٓٔ. 

 ح  الي د انة ال هؾد وتاريخهؼ ال هؾد ة وال هؾد  :علي عبج الؽاحج وافي -
 ،االجاساذي واالقارادا، دار الهشا لمظباذة والشذر، القاهرةامهؼ ونغ

ٜٔٚٓ. 
ال هؾد ة ب ؽ الؾلي واالنحراى البذرا، دار  فخج هللا عبج الباري: -

 .ٕٗٓٓ، القاهرة، ٔ اآلالاال العربية، ط

 .ٜٜٙٔ ،ن، القاهرة. تاريخ الد انة ال هؾد ة، د  خليفة حدؼ:دمحم -
 

 السرادر والسخاجع الستخجسة : .2

تاريخ نقد العهد القد ؼ، مارجؼ ذؽ العبرية، ترجسة ألسد  :زالسان شازار -
 .ٕٓٓٓدمحم هؾيدا، السلمس األذم  لم قاالة، القاهرة، 

الاؾراة واالنل ل ، ترجسة لدؽ الالد، السااب  :ؽريذ بؽكايم -
 .هد ٓٔٗٔب روت،  ، ٕ ط اإلسالمي،

تؾال ق جاويد، ، ترجسة ذبد الع ي  مؾج  تاريخ العالؼ ويلد: ج. ه. -
 .ٜٛ٘ٔماابة الشهزة السررية، القاهرة، 

ل دار الل دمحم بدران،  قرة الحزارة، ترجسة ول وايخيل ديؽرانت: -
 . ٜٛٛٔب روت، السلمد األو ، لمظباذة والشذر والاؾزيع، 
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 : والسجالت العلسيةالجوريات  .3

الاس    ضد السرأة الي العهد القد ؼ، ملمة كمية  إيسان مرطفى عطا: -
يؾن ؾ ، ال امؽالعدد الرع البشات، الدراسات اإلندانية، جامعة األزهر، 

ٕٓٔٔ . 
زواج األقارث والسحار  ذشد األمؼ، ملمة اإلذلاز  دمحم على البار: -

العمس ، اله ئة العالسية لإلذلاز العمس  ال  الكااث والدشة، العدد 
 هد. ٕٚٗٔرون، محر  ال ال  والعذ

 

 :السعاجػدوائخ السعارف و  .4

 : أبى الفزل جسال الجيؼ دمحم بؼ مكخم ابؼ مشعؽر األفخيقى السرخى  -
 ، د. ت.٘ٔلدان العرث، دار صادر، ب روت، م  

السالردات الي يريب  أبى القاسػ الحديؼ بؼ دمحم الخاغب األصفهاني: -
 ، د. ت. ٔالقرآن، ماابة ن ار مرظال  الباز، ج 

قامؾس القرآن أو إصالح الؾجؾي والشغا ر  : الحديؼ بؼ دمحم الجامغانى -
ال  القرآن الكريؼ، لقق  ورتب  وأكسم  وأصمح  ذبد الع ي  س د األهل، 

 .ٖٜٛٔ، ٗسالي ؽ، ب روت، ط مدار العمؼ ل
دا رة السعارى الكاابية، دار ال قاالة، القاهرة،  :صسؽئيل حبيب وآخخون  -

ٜٜٔ٘. 
 ،ٗ السعلؼ الؾسيط، ماابة الذروال، القاهرة، ط :مجسع اللغة العخبية  -

ٕٓٓٗ. 
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قامؾس الكااث السقدس، دار ال قاالة،  :نخبة مؼ األساتحة والالهؽتييؼ -
 .ٜٜٜٔ، ٕ القاهرة، ط

عؾث العالؼ، ماابة دار قامؾس أد ان ومعاقدات ض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : -
 .ٕٗٓٓ، القاهرة، ٔ الكمسة، ط

 

 مقـــاالت مؼ مؽاقع إنتخنت .5

)الالرل الدا ع  تال هؾد ة وما تالرع مشهات ال انيمؾسؾذة األد ان: الباث  -
 األسالار السقدسة ذشد ال هؾد/ السبح  األو  تعريي هاي األسالار(،

https://dorar.net/adyan/206/ األسفار-هذه-تعريف-:األول-المبحث :, 
15/9/2014, 05:23 PM. 

 

 (יצירותثانيـــــ ا: ثبت السرــادر والسخاجــع العبخيـــة )

 السرادر والسخاجع: .1

תורה נביאים כתובים .  ספר הבריתות:   ــــــــــــــــــ -
בכתב יד לננגרד,  והברית החדשה : התנ"ך על פי המסורה

המהדורה השלישית של ביבליה הבראיקה שטוטגרטנסיה , 
 .   9119החברה לכתבי הקודש , ירושלים , 

המרכז "חוק וחברה במקרא, מטח  :אבי ורשבסקי ואחרים -
 .5550 אביב,-תל ,"לטכנולויה חינוכית

 בר אוניברסיטת הוצאת, והמקרא ישראל :אליצור יהודה -
 .5555, ירושלים, אילן

 לגוי אלוהים צלם בין .אדם וזכויות יהודות :ברנדס יהודה -
מהדורה שנייה,   (,ר''ע) לדמוקרטיה הישראלי המכון, קדוש

 .5590ירושלים, 

https://dorar.net/adyan/206/المبحث-الأول:-تعريف-هذه-الأسفار:
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תולדות ל - קומראן אבלי ציון הקראים ומגילות ר:יורם ארד -
'', הוצאת הילל בן חיים''פריית ת, סחלופה ליהדות הרבני
 .(5558) תשס"דאביב,  -הקיבוץ המאוחד, תל

 נפלאות", השם קידוש על" :א''שליט גינזבורג יצחק הרב -
 ושלש השלמות שלש: ג''התשע אייר, 75 גליון, מתורתיך
 .החמורות העברות

 , אסף״  ״אחי הוצאת,  ישראל  לעם  הימים  דברי : דובנוב. ש -

 .  1946,  ת״א רביעית ,  הדפסה,  א  ספר,  א כרך
 

 (: ואנציקלופדיות מילונים)القؽاميذ ودوائخ السعارف  .2

 כרך שני, כרכים, המלון החדש, בשבעה ּׁשושן: בן אברהם -
 .9191, ירושליםספר , בעײם ,  קרית הוצאת

מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, כרך  :אליעזר בן יהודה -
 .(9115) תש''ם, שביעי, הוצאת מקור בע''מ, ירושלים

-תל ,ביאליק מוסד הוצאת, עברית אנציקלופדיה : ــــــــــــــــــــ -
 .9198 ,98 כרך,  אביב,

, ביאליק מוסד הוצאת, מקראית אנציקלופדיה :ــــــــــــــــــــ -
 .(9197) ו''תשל, ו , כרך, ירושלים

אוצר הידיעות על מקראית .  אנציקלופדיה :ــــــــــــــــــــ -
הדפסה שניה , ביאליק סדומ הוצאת, המקרא ותקופתו

 .(9191) ח''תשל, ה כרך, ירושלים, מתוקנת

לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות, משרד  :ــــــــــــــــــــ -
 .5550שמונה עשרה,  הביטחון, הדפסה

 

 :(מהאינטרנט מאמריםمؼ مؽاقع إنتخنت )مقـــاالت  .3

 סוגי:  במקרא בכור של החברתית למשמעותו : רובין ניסן -
 החברה( , קיב) א גליון , ח"תשמ כסלו -תשרי,  במקרא בכורה
 ,  בישראל המקרא לחקר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%9F
http://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?publisher=1082
http://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?publisher=1082
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https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13074, 
20/6/2011, 11:46 PM. 

 , גשר מפעלים חינוכיים ,החוק המקראי :ــــــــــــــــــــ -

https://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11570, 

22/5/2012, 07:18 PM. 

 אתר דעת, אינצקלופדיה יהודית, ,עריות .ניאוף :ــــــــــــــــــــ -

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=212 , 
20/10/2014, 10:33 PM. 

  ,דעת אתר, יהודית אנציקלופדיה ,עריות :ــــــــــــــــــــ -
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2591, 
22/10/2014, 10:45 PM. 

 

 :نجليديةالسخاجع اإل ثبت السرادر و ا: ثالث  

 السخاجع: .1

- Alice Ogden Bellis, Helpmates,Harlots and Heroes: 
Women's Stories in The Hebrew Bible, Westminster 
John Knox Press, London, 2007.  

- Aviva Ben-Ur and Jessica Vance Roitman: Adultery 
Here and There: Crossing Sexual Boundaries in the 
Dutch Jewish Atlantic, in “Dutch Atlantic Connections, 
1680-1800: Linking Empires, Bridging Borders“, Series 
“The Atlantic World”, Volume: 29, Leiden, Boston, 
Brill, 2014, (P. 183: 223). 

- David Amram and others: The Oxford Dictionary of 
the Jewish Religion, Oxford University Press, 1997.                           

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13074
http://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?author=849
https://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11570
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=212
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2591
https://brill.com/view/serial/AW
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- Mieke Bal: Anti-Convenant counter-reading womens 
lives in the Hebrew Bible, Almonde Press, USA, 1989. 

- Rabbi Wayne Dosick: Living Judaism. The 

Complete Guide to Jewish Belief, Tradition, and 

Practice, Harper San Francisco, 1995. 

- Rachel Alder: Engendering Judaism An Inclusive 
Theology and Ethics, The Jewish Publication Society, 
Philadelphia, 1998. 

- Richard  Elliott  Friedman : Who Wrote the Bible?, 
Harper & Row, N. Y. , 1987. 

 

 : (ואנציקלופדיות מילונים)القؽاميذ ودوائخ السعارف  .2

- A Dictionary of  The Bible , Charles Scribner’s Sons , 
New York , 1909 . 

 

 مؽاقع اإلنتخنت: .3

- Rabbi Ronald H. Isaacs: Adultery,  

https://www.myjewishlearning.com/article/adultery/
,04/06/2014, 02: 45 AM. 

- Richard P. Mcbrien: Second Vatican Council 

.General Information,  

http://mb-soft.com/believe/txs/secondvc.htm, 05/01/2014 , 

06:35 PM. 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30352120437&searchurl=an%3Drabbi%2Bwayne%2Bdosick%26sortby%3D17%26tn%3Dliving%2Bjudaism%2Bcomplete%2Bguide%2Bjewish&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30352120437&searchurl=an%3Drabbi%2Bwayne%2Bdosick%26sortby%3D17%26tn%3Dliving%2Bjudaism%2Bcomplete%2Bguide%2Bjewish&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30352120437&searchurl=an%3Drabbi%2Bwayne%2Bdosick%26sortby%3D17%26tn%3Dliving%2Bjudaism%2Bcomplete%2Bguide%2Bjewish&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.myjewishlearning.com/article/adultery/
https://www.myjewishlearning.com/article/adultery/
http://mb-soft.com/believe/txs/secondvc.htm
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