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 0202عدد يناير 
 األبناء عند بني إسرائيل بيع

 د.ىبو ضاحى محمد

 ص:خممال
 ،في منطقة الشرؽ األدنى القديـ انتشرتييدؼ البحث إلى إلقاء الضوء عمى ظاىرة 

األب الذي  لغالبوفي ا، فقد أجبرت الظروؼ الوالديف،أال وىى ظاىرة "بيع األبناء"
 .بيع أبنائويعدالمسئوؿ األوؿ عف الحياة األسريةعمى 

تحديد ركزت الباحثة عمى تناوؿ ىذه الظاىرة فى مجتمع بني إسرائيؿ ومحاولة  وقد 
 يوالت التوراه،سفار أبنائيـ مف خبلؿ تحميؿ أإلى بيع  اآلباءتؤدى إلى قياـ  يالت األسباب

فراج عنيـ بعد وكيفية اإل ،تحديد قيمة بيعيـ،باإلضافة إلى بناءذكرت فييا عممية بيع األ
 لؾ.ذ

إلى   غالبال يدت إلى عممية ىذا البيع فيأسباب الرئيسية التانحصرت األوقد
 ،بنائوأجؿ أمف  يستديف )يقترض(ف أب جبر األذييال ،الفقر ياالقتصادية المتمثمة فالظروف

 جتماعية وكوارث طبيعية.اسباب ألى إضافة باإل

 -الكممات الدالة:
 .القرض -البيع -ؿبنى إسرائي -المجاعة -األبناء - الوالديف
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 -مقدمة:
واستمرار  ،ألنيـ مصادر العمؿ اإلسرائيمية،مكانة عالية داخؿ األسرة مؤلبناء كان

وحماية  ،تيدد حياتيا أفيمكف  يوحماية األسرة مف مختمؼ المخاطر الت ،النسب )العائمة(
عالتيـ ف كر تعود لؤلـ سف مبيوربما كانت رعاية األوالد وىـ ف ،سف الشيخوخة يالوالديف وا 

 ،وأعداده لسف البموغ ،وعندما يصؿ الطفؿ لسف البموغ يتولى والده مسئولية تعميمو التجارة
 .(1)وتعميميا الخدمات المنزلية حتى زواجيا أميارعاية  يبينما تظؿ الفتاة ف

 األسريةقوة الروابط  مف عمى الرغـ األسرةمف داخؿ  األبناءعف أحد  يكاف التخمو 
 أفضؿلتوفير حياة معيشية  أبنائوبيع األبمفيضطر  ،مًرا اضطرارًيا وليس اختيارًياأيكوف ،بينيـ

 .إرادتيـبمحض  األمرفقد أجبرت الظروؼ الوالديف عمى ذلؾ ولـ يكف  ،ليـ عند سيدىـ
وخاصة الربا  أبنائيـتجبر الوالديف عمى بيع  يالت األسبابالتوراه محاربة توقد حاول

ف يقـو أال إفمـ يكف لديو خيار  ،توفير الماؿ لتسديد دينو يف بيؤدى إلى تعثر األ يالذ
 أيب ولـ يكف لؤل ،غيرىا أـسمعة  أـزوجة  أـ بناءكانأ ب سواءالدائف بمصادرة مايممكو األ

 .أبنائوخيار سوى االستسبلـ لمواقع والقياـ ببيع 
 -أواًل: أسباب بيع الوالدين ألبنائيم:

ألنو المسئوؿ عف توفير  ،إسرائيؿ يمجتمع بن يف يمثؿ السمطة العميا(2)كاف األب
كثر مف أت مسئوليتو إلىدبؿ تعد ،ستجابة لمطالبيـسرتو واالفرادأضروريات الحياة أل

 متطمباتيا،عندما تكوف األسرة غير قادرة اقتصادًيا عمى توفير ،بيعو ألبنائوسمطتيفشممت،ذلؾ
                                                 

)1(
 Mills, W., (others)., Mercer dictionary of the Bible, USA, 1990, p.295. 

(
2

(، وٌتمتع بسلطات قضائٌة 7:7ٌام أول ٌرأس األب األسرة العبرٌة، وٌسمى"روش" )أي رأًسا( )أخبار أ (

(، بل كان ٌملك حق الحٌاة والموت 24-1: 87(، وٌختار ورٌثه فً حرٌة تامة )تكوٌن82:82واسعة)تكوٌن
(، وٌمتد هذا الحق إلى كل 11: 88(، أو ٌقدمهم قرباًنا للرب )تكوٌن77: 28ألبنائه، وٌقتلهم إذا شاء )تكوٌن

 يمحمد بيوم(. )انظر: 82: 72رق زوجة ابنه المتوفى إذا زنت )تكوٌن من ٌعٌش فً كنف األب، فله أن ٌح
 ،4ج ،الحياة الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والقضائية والعسكرية ،الحضارة -ميراف: بنو إسرائيؿ

 .(.499-492ص ، 1999 ،اإلسكندرية
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، ولذلؾ يبدو أف عممية بيع (3)يوف األسرةأوعمى األقؿ بيعيـ لفترة مف الوقت حتى يتـ تسديد د
 .(4)يخضع لتنظيـيولكف كاف موضوع طبيع ،ظاىرة غريبةسرائيؿ لـ تكف يإبناء عند بناأل

األغمبتخضع لمحالة االقتصادية حيث  يإسرائيؿ ف يبناء عند بنوكانت حاالت بيع األ
بيع كاف فقد أبنائيـ،بيع باء لدفعت اآل يكاف الفقر الشديد والديوف والمجاعة مف األسبابالت

؛ جؿ الحصوؿ عمى األمواؿ مف ىذا البيع أنفسيـ وأبنائيـ داخؿ العبودية مف أالناس 
 .(5)تسديد ديونيـ يف الستخداميا

ذا لـ يتمكف األب مف تسديد ديونو  ف يصادر سمع أو أفراد مف أسرة أ كاف يحؽ لمدائف ،وا 
وأف اختيار ىذا الوضع الخاص مف ،المستحؽعمى أف يدفع لو المبمغ  إجبارهمف أجؿ ،المديف

وذلؾ لتحقيؽ ،بنائوأأو  ،ال أف يبيع زوجتوإخيار لتسديد قرضو  يألنو ليس لديو أ،قبؿ المديف
 .(6)الديومبمغ الديف إذ لـ يكف متاحً 

حتى  ،و يتطمب مف الشخص المباعبعد عممية البيع عمبًل تطوعًيا مف جانبو إلى سيده
 عمى الرغـ أنو،(8)شرائيا يبنتو أمًة لمف يرغب فاؤلب بيعكذلؾ يحقم،و (7)يتـ تسديد ديف أسرتو
 .(9)ايع أبنائو طوعً قياـ األب بباليوجد دليؿ عمى 

ذا كاف المديف فقير جًدا  ،ولـ يتمكف مف العثور عمى األمواؿ لتخميص نفسو أو أسرتو ،وا 
و أمرصعب الحصوؿ كاف الفداء بالنسبة ل،أو البيع األصميسواء بسعر مخفض عف الديف 

                                                 
)3(

Kill, A, (other), A Cry Instead of Justice: The Bible and Cultures of Violence in 

psychological perspective, New York,  London, 2010
, p. 22.

 

)4(
Boswell, J., The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western 

Europe from late Antiquity to the renaissance, Chicago, 1988, p.142f. 
)5(

Roper, G., Antebellum Slavery: An Orthodox Christian View, USA,2009, p.39. 
)6(

Westbrook, R., "Slave and master in ancient near eastern law", Chicago-Kent Law 

Review, vol.70, 1995, p.1643. 
)7(

 Ibid, p.1643. 
 .499ص  ،محمد بٌومً مهران، المرجع السابق(8)

)9(
Kennett, R., Ancient Hebrew social life and custom as indicated in law narrative and 

metaphor, London, 1931,  p. 15. 
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نيـ أيرى الحكاـ  ،ونتيجة لمعواقب االجتماعية واالقتصادية المترتبة عمى عْب الديوف،عميو
 .(10)ممزموف بالتدخؿ بمزيد مف التدابير الصارمة أو الجذرية لمحد مف ىذه األزمة

اليـ كعبيد ا أطفقيامالفقراء والعبيد ببيع أنفسيـ وأحيانً يوكاف لمكوارث الطبيعية دوًرا رئيًسا ف
وعمى ،(12)لضماف الحصوؿ عمى سيد يرعاىـ ويوفر ليـ الغذاء،(11)خبلؿ أوقات المجاعة

لـ يكونا دائًما  انيمأإال  ،الرغـ مف التشابو بيف استرقاؽ المجاعة واسترقاؽ الديف
ف يكوف الثمف أألف بيع الطفؿ أثناء المجاعة يمكف اعتباره دائما بيًعا إجبارًيا مقابؿ ،متطابقيف

 .(13)بعض الحاالت لـ يكف ىناؾ ثمف يولكف ف ،ديًنا
مقابؿ البقاء  ،وقد أعطى بعض األشخاص األحرار أطفاليـ أو أنفسيـ لمعبودية أحياًنا

يقـو بعض الفقراء  ، باإلضافة أنو في بعض الحاالت(14)المجاعة انتياءعمى قيد الحياة حتى 
ف العابريف أو المارة سوؼ يختاروا مؿ أأعمى  ،ىجر أطفاليـ ،عاًدة خبلؿ أوقات المجاعة

 .(15)الطفؿ ويقوموا بتربيتو
إسرائيؿ  يب ألبنائو داخؿ مجتمع بنوتعرفعبودية الديف الناتجة عف بيع األ

و فى ألن ،دائمة حيث يسترد الشخص حريتو بعد فترة مف الوقتالمؤقتة" وليست العبوديةال"ػب
طفاؿ أألف ،و سرائيمييفالعبد مف بيف اإليمنع  شراء (يوجد سبب واضح 25: 42)سفر البلوييف

وال يسمح لئلسرائيمييف  ،شخص يا ألاليمكف أف يكونوا ممكً  يبالتال،فإسرائيؿ ىـ خدـ اإللو

                                                 
)10(

 Westbrook, R., op.cit, p. 1656. 
)11(

Andersen, N., "slave systems of the old testament and the American south: A study in 

contrasts", studia Antiqua, No.1, Vol.3, 2003, p.52. 
)12(

Roper, G., op.cit, p.39. 
)13(

Andersen, op.cit, p.52. 
)14(

Ibid, p. 52. 
)15(

 Westbrook, R., op.cit, p.1646., Andersen, N., op.cit, p.52. 
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وبذلؾ يستثنى أطفاؿ إسرائيؿ مف العبودية الدائمة  ،(16)بأف يمتمكوا إال عبيًدا مف دوؿ أجنبية
 .(17)مواطنيف فييا يكونوا ،وىـسرائيمييفعمى غير اإل إالالتجوز  يالت
 ".(18)أَلنَُّيْم َعِبيِدي الَِّذيَن َأْخَرْجُتُيْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر، اَل ُيَباُعوَن َبْيَع اْلَعِبيدِ "

حيف أنو  يف ،األسرة أفرادوكما رأينا أف رب األسرة فقط ىو مف يستطيع بيع أحد مف 
عمى الرغـ مف عدـ  ،ع ديونوأخر عمى البيع مف أجؿ دف إسرائيميأف يجبر  إلسرائيمياليمكف 

مف  الً العمؿ بدالحصوؿ عمى  يسرائيمولكف لماذا لـ يسعى اإل ،التوراه يمنع ذلؾيوجود نص ف
عمؿ يعطى ىؤالء المستأجريف أف صاحب ال،Chirichignoفيقترحإلى جانب أبنائو، بيع نفسو

متع بيا عامؿ ،وبعضيـ أرض يستطيع ىو وأسرتو العيش كأسرة واحدة وىى مزايا اليتالً منز 
 . (19)التوراه يؤكد ذلؾ األمريمأجور عادى، عمى الرغـ مف عدـ وجود نص ف

مف  الً بد العبودية، يبناء، يقود الفقر أو الديف الناس إلى بيع أنفسيـ فوبمجرد بيع األ
( 54-39: 25وىناؾ أمثمة مف التوراه توضح ىذا الوضع )البلوييف ،الجوع حتى الموت

وىو ما ستوضحو الباحثة فى .(20)الحر لنفسو بسبب ظروفو الفقيرة ير تصؼ بيع العب يوالت
 . الصفحات التالية

نيـ تـ أو أ ،يتامى فقد فقدوا منازؿ والدييـ وأبناء لقطاء وفى النيايةسواء كانوا األ
عف طريؽ الترحيؿ  وأ ي،وقت ضيؽ ماد يكانوا ف وبالديوف أ مدينيفكانوا  أبائيـألف ،بيعيـ

                                                 
)16(

Fleshman, J., "Does the law of Exodus 21: 7-11 permit a father to sell his daughter to be 

a slave?",JLA, vol, 13, 2000., p.60., Walton, J,(others), The IVP Bible Background 

Commentary: Old Testament, 2012,USA, p. 140. 
)17(

Lefebvre, J., "Le jubilé biblique: Lv 25, exégèse et théologie",OBO,194,2003,  p.281. 
 .28: 84الالوٌٌن  (18)

)19(
Chirichigno, G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east, JSOT, Vol.141, 1993, 

p.330f.
 

)20(
 Waters, J, "The intersection of law, theology, and human trafficking in the narrative of 

Joseph: Linking the past to the present", (2010).Second Annual Interdisciplinary 

Conference on Human Trafficking, 2010, p.2. 
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 يالشرؽ األدنى القديـ، والسيما ف ي، ولـ يكف بيعيـ ممارسة شائعةف(21)بالناجـ عف الحر 
 .(22)والحرب االقتصاديأوقات الضغط 

 بناء بسبب الظروف االقتصادية.بيع األ - أ
و تكشؼ ىذه  ،أوقات األزمات المادية أبنائو مف أجؿ دفع مديونيتو ييبيع رب األسرة ف

ا سيظؿ قادًرا سرية ضمانو مطمقة بأف أحدً األزمات عف ضعؼ البشر، فمـ تعد الروابط األ
دعت حتى لو  ،حيث يجب تمبية متطمبات الحياة الضرورية،عمى البقاء داخؿ تمؾ األسرة

 .(23)سياؽ أخر يالمنزؿ لمعمؿ ف يبناءفواألأإلى عدـ بقاء الزوجة  الضرورة
ى مايعرؼ المجتمع والطبقة العميا عم يوسوؼ نمحظ أف الصراع ىنا بيف األفراد األفقر ف

أدى  يأو الديف الذ االئتمافنشأت مف ديوف األفراد الفقراء ونظاـ  يبالعبودية االقتصادية الت
داخؿ العبودية لتغطية  بنائيـإلى فقداف الممتمكات أو االستعباد لتسديد الديوف وحتى بيعيـ أل

 .(24)الديوف
الحاالت  يفحيث  ،( إلى بيع أحد المعاليف لمدائف6-2: 21ويشير سفر الخروج )

و ابنتو وزوجتو( مف أجؿ دفع أيضطر إلى بيع ابنو ) يقرضو الزراع يف بفييا األ يتعثريالت
وال يقـو ببيع جزء مف أرضو، وكاف المبمغ المستمـ مف بيع ىذا المعاؿ عمى  ،ىذا القرض

مف الماؿ  يالعبودية. ثـ يتـ إلغاء الديف األصمي األرجح يعادؿ السعر المدفوع لمدخوؿ ف
 .(25)يحصؿ عميو بواسطة البيع يالذ
اًنا.0: 01)"  -3(ِإَذا اْشَتَرْيَت َعْبًدا ِعْبَراِنيِّا، َفِستَّ ِسِنيَن َيْخِدُم، َوِفي السَّاِبَعِة َيْخُرُج ُحرِّا َمجَّ

ِإْن َأْعَطاُه َسيُّْدُه  -4ِإْن َدَخَل َوْحَدُه َفَوْحَدُه َيْخُرُج. ِإْن َكاَن َبْعَل اْمرََأٍة، َتْخُرُج اْمرََأُتُو َمَعُو.
                                                 

)21(
Volk, K., Von findel-, waisen-, verkauften und deportierten Kindern. Notizen aus 

Babylonien und Assyrien, Originalveröffentlichung in: A. Kunz-Lübcke - R. Lux (Hrsg.), 

Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich.“ Beiträge zur Kindheit im alten Israel und 

in seinen Nachbarkulturen. Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 21, Leipzig 2006, p. 

49. 
)22(

Herron, R, B., "The land, the law, and the poor ", word& world, 6\1, 1986.p.81. 
)23(

Laundervill, D., Celibacy in the Ancient World: Its Ideal and Practice in Pre-Hellenistic 

Israel, Mesopotamia, and Greece, USA, 2010
,  p.102. 

)24(
Miller, P., The Religion of Ancient Israel, USA, 2000,p. 100. 

)25(
 Chirichigno, G., op.cit, p.221.
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َولِكْن  -5.اْمرََأًة َوَوَلَدْت َلُو َبِنيَن َأْو َبَناٍت، َفاْلَمْرَأُة َوَأْواَلُدَىا َيُكوُنوَن ِلَسيِّْدِه، َوُىَو َيْخُرُج َوْحَدهُ 
 .(26)."ِإْن َقاَل اْلَعْبُد: ُأِحبُّ َسيِّْدي َواْمرََأِتي َوَأْواَلِدي، اَل َأْخُرُج ُحرِّا

قدميا  ي(بأف عبد الديف يتطمب منو أف يتخمى عف زوجتو الت4) المقطعاييتضح فو 
ف العبيد الذكور ىنا استخدموا لمخدمات أوىو مايشير  ،منيا أنجبيـقد  أيأبناءو  ،موسيدى

والتختمؼ الخدمات  ،دوف تدخؿ في وضعو،بالعبيد الدائميف لسيده ،وذلؾ إلنجابالجنسية
 .(27)في ىذا الصدد الجنسية عف الخدمات األخرى

والنصوص التوراتية  ،خدمة والده أثناءأف الطفؿ يولد  :ىذا المقطع أيًضا يويمحظ ف
ىذا الموقؼ مف  يوالذيف يضعوف ف ،العبودية أو ضماف-نيـ ديفأعمى  بناءتتعامؿ مع األ

بيع طفمو كعامؿ مف أجؿ العمؿ عمى  يف القانونيب الحؽ لؤل أفقبؿ والدىـ. وىذا يعممنا 
ذاو  ،(28)األصميأو الوقوؼ كضماف حتى يتـ تسديد الديف  ،سديد الديفت كاف العبد متزوج  ا 

ليس لديو  الً ف الطفؿ بوصفو معاأوبما ، (29)معو وأبنائويتـ اإلفراج عف زوجتو  ،قبؿ استرقاقو
 .(30)خيار سوى االمتثاؿ لمطالب األب يأ

بف أوامر والده مثؿ ما ذكر أنو ليس مف الحكمة أف يعصى اال :وتشيرالنصوص التوراتية
 .(31)(21-20: 21) التثنية:سفر  يف

َوَيُقواَلِن ِلُشُيوِخ َمِديَنِتِو: اْبُنَنا ىَذا ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد اَل َيْسَمُع ِلَقْوِلَنا، َوُىَو ُمْسِرٌف ( 02:01)"
َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َبْيِنُكْم،  .ُموتَ َفَيْرُجُمُو َجِميُع ِرَجاِل َمِديَنِتِو ِبِحَجاَرٍة َحتَّى يَ -01. َوِسكّْيرٌ 

 .)32("َوَيْسَمُع ُكلُّ ِإْسَراِئيَل َوَيَخاُفونَ 

                                                 
  .5-1: 21الخروج (26)

)27(
Archer, L., Slavert and other forms of unfree labour, London& New York, 1988, p. 93f. 

)28(
Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east: Towards an 

understanding of the legal and social staus of children in Biblical Israel and surrounding 

cultures, Ph.D, 2009, p.201
 

)29(
 Pressler, C., "Wives and daughters, bond and free: Views of women in the slave laws of 

Exodus 21. 2-11", Gender and law in the Hebrew Bible and the ancient near east, 

London, 1998, 164., Kaiser, J (others), Toward Old Testament Ethics, Michigan,1983, 

p. 155. 
)30(

Garroway, K., op.cit,  p.201.
 

)31(
Ibid, p.201.

 

  .81-81: 81التثنٌة: ((78
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بأنو البد لؤلبناء أف يقوموا بتكريـ (  16: 5سفر التثنية )شير ينفس الوقت وفى
 .(33(والدييـ
يَّاُمَك، َوِلَكْي َيُكوَن َلَك َخْيٌر عَمى َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُيَك، ِلَكْي َتُطوَل أَ "

 .(34)."اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُيكَ 

بيع احد  ي(، وذلؾ ف6-1: 21( مع سفر الخروج )12: 15ويتطابؽ سفر التثنية )  
 .(35)وربما زوجة،وابنةأربما يتناوؿ بيع ابف  يالمعاليف والذ

السََّنِة السَّاِبَعِة َوَخَدَمَك ِستَّ ِسِنيَن، َفِفي ،َراِنيُّ َأْو ُأْخُتَك اْلِعْبَراِنيَّةُ ِإَذا ِبيَع َلَك َأُخوَك اْلِعبْ "
 .(36)."ُتْطِمُقُو ُحرِّا ِمْن ِعْنِدكَ 

ويطبقيذا المصطمح عمى ،سـ "العبرانييف"االخروج والتثنيةبسفر يويمحظ ذكر ىؤالء العبيد ف
ف الكممة تطبؽ أ Vauxد اقترحفق ،ظؿ ظروؼ معينة يأولئؾ اإلسرائيمييف ف

 ينص واحد ف باستثناءالذيف فقدوا حريتيـ عف طريؽ العبودية شبو اختيارية،اإلسرائيميينعمى
: 14،ويمكف دعـ النظرية مف خبللسفر )صموئيؿ األوؿ (37)(9:1عصر متأخر )يوناف 

رانييف، سـ العباخدمة الفمسطينييف عرفوا بيالذيف دخموا ف اإلسرائيمييف، حيث أن(38)(20
39ىوبالتطابؽ مع وثائؽ نوز 

Nuziباع الخابيرو، قدapiruḪ نفسيـ كعبيد، وبذلؾ تحافظ أ
 .(40)النصوص التوراتية عمى آثار االستخداـ القديـ، ولكنيا بالتأكيد تشير إلى اإلسرائيمييف

                                                 
(33)

Garroway, K., op.cit, p.201.
 

  .11: 4التثنٌة:  (72)
)35(

Chirichigno, G., op.cit, p.221. 
  .18: 1التثنٌة: (71)
، َوأََنا َخائٌِف ِمَن الر  »َفَقالَ لَُهْم: " (37) ًٌّ َماِء ال ِذي َصَنَع اْلَبْحَر َواْلَبر  أََنا ِعْبَرانِ )ٌونان  ».بِّ إِلِه الس 

9:9)". 
ٌَن ُمْنُذ أَْمِس َوَما َقْبلَُه، ال ِذٌَن َصِعُدوا َمَعُهْم إِ " (38) ٌِّ ٌُّوَن ال ِذٌَن َكاُنوا َمَع اْلفِلِْسِطٌنِ لَى اْلَمَحل ِة َواْلِعْبَرانِ

ِهْم، َصاُروا ُهْم أٌَْ  ٌْ ٌُوَناَثاِمْنَحَوالَ انظر: صموئٌل األول  (ن.ًضا َمَع إِْسَرائٌِلَ ال ِذٌَن َمَع َشاُولَ َو
91 :19)". 

(
39

ا(  ًً ٌورغان تبة  نوزى: حدًٌث Yorgan Tepe الواقعة فى شمال شرق العراق، وتبعد ثالثة ،
:.)انظر عشر كٌلو متر من جنوب غرب كركوك Stein, D., “Nuzi”, in, The oxford 

Encyclopedia of archaeology in tne near east, Edited by Meyers. E., Vol.1, Oxford, 1997, 

p.171., Thamos, D., Documents from old testament times, New York, 1970., p.231.)              
(40)

Vaux, R., Ancient Israel, its life and Institutions, Translated by, McHugh, J, London, 

1961.,  p.83.
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، يبيع جزًءا مف ممتمكات عائمتو ي، ولـ يخفؼ مف ضيقو المادألبنائووبعد بيع الوالد 
ذا فشؿ بعد كؿ ذلؾ، يمكف لرب األسرة أف يبيع نفسو داخؿ ويأخذق روض، وا 

قياـ رب األسرة ببيع ب(43-39  :25ييف )بالبلو تضح ذلؾ مف خبلؿ سفر العبودية،وي
ولكف ،(41)بسبب فقداف أرضو الموروثة متطمباتيـ، اعمى توفيرألنو لـ يعد قادرً  ؛نفسيوأسرتو

وقت سابؽ.  يتكبدىا ف و التيجؿ دفع ديونأأف األب اليبيع نفسو مف Chirichignoيرى
عمى اقتصادًياجؿ توفير حياة معيشية أفضؿ ألسرتو، ألنو لـ يعد قادًراأولكف يفعؿ ذلؾ مف 

مف  يمستأجًرا مع منزؿ وقطعة أرض وغيرىا مف المزايا الت بلً ليصبح عام توفير احتياجاتيا،
 اإلسرائيمي،وبذلؾ يرتبط الرجؿ (42)اشأنيا تأميف حياة أسرتو،ومف أجؿ الحفاظ عمييا اقتصاديً 

 .(43)يصبحواعماؿ مستأجريف حتى يسددوا ديونيـلوأسرتو بمنزؿ أخوانيـ اإلسرائيمييف 

َذا اْفَتَقَر َأُخوَك ِعْنَدَك َوِبيَع َلَك، َفاَل َتْسَتْعِبْدُه اْسِتْعَباَد َعْبٍدك. « (03:52) َأِجيٍر،  َ -02َواِ 
ثُمَّ َيْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك ُىَو َوَبُنوُه َمَعُو  -41َلى َسَنِة اْلُيوِبيِل َيْخِدُم ِعْنَدَك.َكَنِزيل َيُكوُن ِعْنَدَك. إِ 

َلى ُمْمِك آَباِئِو َيْرِجعُ  أَلنَُّيْم َعِبيِدي الَِّذيَن َأْخَرْجُتُيْم ِمْن َأْرِض  -42.َوَيُعوُد ِإَلى َعِشيَرِتِو، َواِ 
 .(44).«اَل َتَتَسمَّْط َعَمْيِو ِبُعْنٍف، َبِل اْخَش ِإلَيكَ  -43.دِ ِمْصَر، اَلُيَباُعوَن َبْيَع اْلَعِبي

لؤلب بأنو معدـ، واليستطيع أف يقدـ ضروريات  االقتصاديةويعطى البلوييف الخمفية 
األغمب  تترجـ  يبنائو ىنا فأكممة و ،الحياة األسرية،فيضطر أف يبيع نفسو بجانب أبنائو

بنائو ويترؾ األميات أاأف يأخذ الرجؿ نو اليكوف منطقيً أل ؛بأوالده لتشمؿ األبناء والبنات
كانت اإلناث تعتمد عمى عبلقات  األبوي،ىذا المجتمع  يفف ،نفسيـأوالبنات ليدافعوا عن

لذلؾ فإذا كانت ترجمة الكممة "أبنائو" فإف األميات  ،سريةالرجاؿ لتوفير احتياجاتيا األ
ف أف البلوييف اليحدد منأ وعمى الرغـ ،يفنفسأوسيمة لدعـ  أيوالبنات لف يكوف لدييف 

بأكمميا  اإلسرائيميةولكف مف المفترض أف األسرة  ،الزوجة والبنات تذىب مع الزوج واألبناء
 . (45)سرائيمية أخرى لتوفير حياة معيشية أفضؿإسرة أأصبحت معالة مف 

                                                 
(41)

Garroway, K., op.cit, p.183f.
 

)42(
 Chirichigno, G., op.cit, p330f.

 

)43(
 Garroway, K., op.cit, p.184.

 

  .27-79: 84الالوٌٌن  (22)
(45(

Garroway, K., op.cit, p180.
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، ؽ المحيطة بياويسمح لئلسرائيمييف بشراء واستعباد دائـ ألطفاؿ غير إسرائيمييف والمناط
ف إف يجنبأذ كاف لدى إسرائيؿ عبد إنو أ(وىذا يعنى 45-44 :25البلوييف ) يالما ورد ففقً و 

ذا تزوج عبد  ،أطفاؿ يبيعيا العبد ممزموف ببيت سيدىـ أي ظؿ  ية حرة فأمر امف  يجنبأوا 
لديف ذا كاف الواإأما  ،ممتمكات السيد يف وبؿ ورث اعتبارأطفاليمأحرارظروؼ مناسبة يمكف 

يستثنى مف ىذه العبودية الدائمة أطفاؿ ذكرنا .وكما)46(عبيد فإف مصير الطفؿ غير معروؼ
 .)47(إسرائيؿ

َماُؤَك الَِّذيَن َيُكوُنوَن َلَك، َفِمَن الشُُّعوِب الَِّذيَن َحْوَلُكْم. ِمْنُيْم ( »00: 03) ا َعِبيُدَك َواِ  َوَأمَّ
َماءً  ًضا ِمْن َأْبَناِء اْلُمْسَتْوِطِنيَن النَّاِزِليَن ِعْنَدُكْم، ِمْنُيْم َتْقَتُنوَن َوَأيْ  -45 .َتْقَتُنوَن َعِبيًدا َواِ 

 .)48(«َوِمْن َعَشاِئرِِىِم الَِّذيَن ِعْنَدُكُم الَِّذيَن َيِمُدوَنُيْم ِفي َأْرِضُكْم، َفَيُكوُنوَن ُمْمًكا َلُكمْ 
ده تـ بيعيـ كعبيد ديف وأوال يسرائيمإب أ( يتعمؽ بأف 41-39 :25وفى سفر البلوييف )

نما يجب عميو  يسرائيمأخر، وال يعامؿ المشترى اإل إسرائيميإلى  زمبلئو اإلسرائيمييف كعبيد وا 
ف منأ عمى الرغـ،(6-1: 21وذلؾ عمى عكس سفر الخروج ) ،جرةأمست ياعتبارىـ أيد
ؼ الموظ /صاحب العمؿ فى كؿ مف سفر الخروج والبلوييف والتى تتضمف ) القضية واحدة
 .)49(إلى صاحب العمؿ او السيد واليوجد دفع مقابؿ الخدمات المقدمة (العبد /بداًل مف السيد

وال يحؿ محميما،وترجع أىمية ةسفار الخروج والتثني(مكمؿ أل42 -41 :25البلوييف)دويع
ومف  ،الحرية يأعطاىـالذ ،ىـ خداـ الرب اإلسرائيمييفف أإلى مبدأ  اإلشارةالبلوييف مف خبلؿ 

 يوؿ شخص يتسمـ الحرية مف السيد )الرب( ىـ رؤساء العائبلت فدأالمنظور يعىذا 
 .)50(إسرائيؿ

 مثمو. ي( بيع األبناء إلى الغريب وليس إلى إسرائيم50-47: 25البلوييف ) يويظير ف

                                                 
(46)(

Garroway, K., op.cit, p.187.
 

(47)
 Lefebvre, J., Le jubilé biblique,  p.281. 

  .24-22: 84الالوٌٌن  (22)
(49)

Schenker, A., "The Biblical legislation on the release of slaves the road from Exodus to 

Leviticus", JSOT, vol.78, 1998, p.33.
 

(50)
 Ibid, p.33f.
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َذا َطاَلْت َيُد َغِريٍب َأْو َنِزيل ِعْنَدَك، َواْفَتَقَر َأُخوَك ِعْنَدُىَوِبيَع لِ (»04: 03) ْمَغِريِب َواِ 
َفَبْعَد َبْيِعِو َيُكوُن َلُو ِفَكاٌك. َيُفكُُّو َواِحٌد ِمْن -08اْلُمْسَتْوِطِن ِعْنَدَك َأْو ِلَنْسِل َعِشيَرِة اْلَغِريِب. 

ُو َأِو اْبُن َعمِّْو، َأْو َيُفكُُّو َواِحٌد ِمْن َأْقِرَباِء َجَسِدِه ِمْن َعِشيرَ -49 ِإْخَوِتِو. ِتِو، َأْو َأْو َيُفكُُّو َعمُّ
َفُيَحاِسُب َشاِرَيُو ِمْن َسَنِة َبْيِعِو َلُو ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل، َوَيُكوُن  -32 .ِإَذا َناَلْت َيُدُه َيُفكُّ َنْفَسوُ 

 .)51(«َكَأيَّاِم َأِجيٍر َيُكوُن ِعْنَدهُ  .َثَمُن َبْيِعِو َحَسَب َعَدِد السِّْنينَ 
بأنيـ ىـ المسئولوف الوحيدوف  اآلباءظير فييا  يوجد إلى جانب النصوص التوراتية الت

،حيث )52(بيع أطفاليف يجد نص يشير أف األمياتيستطعف المشاركة فو ،أبنائيـعف بيع 
 أي،وليس لدييا (53)ليشع عندما ضغط عمييا المديف بعد وفاة زوجيايأة إلى النبأمر اصرخت 

   يسفر المموؾ الثانيذلؾ ف، ويظير (55)،لتيدئة مطالب الدائنيف(54)خيار سوى بيع أطفاليا
(4: 1.) 

ِإنَّ َعْبَدَك َزْوِجي َقْد َماَت، »َوَصَرَخْت ِإَلى َأِليَشَع اْمرََأٌة ِمْن ِنَساِء َبِني اأَلْنِبَياِء َقاِئَمًة: "
. َفَأَتى اْلُمرَاِبي ِلَيْأُخَذ َوَلَديَّ َلُو عَ   .(56)."ْبَدْينِ َوَأْنَت َتْعَمُم َأنَّ َعْبَدَك َكاَن َيَخاُف الرَّبَّ

ة مف دفع ديونيا وحافظت عمى أتمكنت المر و  ،(57)فى ىذا األمر ليشعأوقد تدخؿ 
 .(58)أبنائيا

ويمكف لممقترض وأبناء المقترض أف يصبحوا خادميف لممقرض، ويظير ذلؾ في سفر 
 .(59)(7: 22األمثاؿ )

                                                 
  .41-27: 84الالوٌٌن (41)

(52)
Lemos, T., Violence and Personhood in Ancient Israel and Comparative Contexts, 

Oxford, 2017, P. 158.
 

(53) 
Andersen, N., op.cit, p.60. 

(54)
Bird, P, "Poor man or poor women: Gendering the poor in prophetic texts", On reading 

prophetic texts, gender- specific and related studies in memory of Fokkelien van Dijk-

Hemmws, Edited by Becjing, B&Dijkstra, M, New York, 1996, p.46. 
(55)

Andersen, N., op.cit, p.60. 
  2:1الملوك الثانى (41)
  .(7-2 :4) انظر المموؾ الثاني(47)

(58)
Lemos, T., op.cit,P. 158.

 

(59)
Andersen, N., op.cit, p.60. 
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 .(62)»ِلْمُمْقِرضِ اَْلَغِنيُّ َيَتَسمَُّط َعَمى اْلَفِقيِر، َواْلُمْقَتِرُض َعْبٌد »
خدمة  يبناء فويصبحوا األ،عبودية الديف بسبب والدييـيف األبناءدخوؿ ويتضح مما سبؽ 

وال يجوز بيع ىؤالء األطفاؿ  ،(61)ويضطروف إلى العمؿ لو حتى يتـ تسديد الديف ،الدائف
ألنيـ عاًدة مايدفعوا القرض عف طريؽ العمؿ الحر لمدائف مما يحفظ ؛ (60)لآلخريف
 .(65)ـحريتي
ف إنسانية أكثر األوضاع الغيرمن لعبودية الدائمةيعتبر بنى إسرائيبلو  النصوص ،وا 

التعامؿ  عف كيفيةو  ،سباب الفقرأتوضح فيـ ، و تعبر عف العبودية يتـ تناوليا والتيالتالتوراتية
الخيار  يألف العبودية ى ،منع الديوف مف التراكـبنىإسرائيم حاوؿ،فقد مع ضحاياه دوف عنؼ

معظـ الحاالت  يعمى مكافحة الفائدة عمى القروض فالتشريعاتعممت  يوبالتال ،حيدالو 
 . (64)لمساعدة الفقراء

  -بيع الفتيات من أجل الزواج: -ب
خبلؿ فترة النظاـ يسرائيماإلمجتمعيالازدادت الفوارؽ االقتصادية بيف األسر والطبقات ف

 بنتواالشديد، كاف يحؽ لؤلب بيع  يمالوعندما كانت األسرة تمر بحالة مف الضيؽ ال ي،الممك
ف ىذا المقطع أيرى  Mendelsohnإالأف،(65))11-7 :21 (سفر الخروج يكما جاء ف أمة

 .(66)تـ بيعيا كزوجة وأف الفتاة في سفر الخروج يشير إلى حالة واحدة مف صفقات العرائس
َذا َباَع َرُجٌل اْبَنَتُو َأَمًة، اَل َتْخُرُج َكَما01-4)" ِإْن َقُبَحْت ِفي َعْيَنْي -8.َيْخُرُج اْلَعِبيدُ  (.َواِ 

. َوَلْيَس َلُو ُسْمَطاٌن َأْنَيِبيَعَيا ِلَقْوٍم َأَجاِنَب ِلَغْدرِ  ِه ِبَيا. َسيِّْدَىا الَِّذي َخَطَبَيا ِلَنْفِسِو، َيَدُعَيا ُتَفكُّ
                                                 

  .7:88األمثال(11)
(61)

Fensham, C., The new international commentary on the old testament, the books Ezra 

and Nehemiah, USA, 1982, p.192. 
(62)

Bird, P, op.cit, p.46. 
(63)

Hudson, M., The lost tradition of Biblical debt cancellations "The rich ruleth over the 

poor and the borrower is slave to the lender. Proverbs 22:7", Ph.D, New York, 1993,p. 34.
 

(64)
Walton, J, (others), op.cit,  p. 140.

 

(65)
Dille, S, J., Mixing Metaphors, God as mother and father in Deuteron- Isaiah, London, 

2004., p.32. 
(66)

Mendelsohn, I., "The conditional sale into slavery of free-born daughters in Nuzi and the 

law of Ex. 21: 7-11.", JAOS, Vol.55, No.2, 1935, P.195. 
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ْن َخَطَبَيا الْبِنِو َفِبَحَسِب َحقّْ اْلَبَناِت َيْفَعُل َليَ  -2 ِإِن اتََّخَذ ِلَنْفِسِو ُأْخَرى، اَل ُيَنقُّْص  -10.اَواِ 
اًنا ِباَل -11َطَعاَمَيا َوِكْسَوَتَيا َوُمَعاَشَرَتَيا،  ْن َلْم َيْفَعْل َلَيا ىِذِه الثَّاَلَث َتْخُرُج َمجَّ َواِ 

 .(64)".َثَمنٍ 

ـ باء ألبنائيعمى الرغـ أنو يناقش بيع اآل،السابقة االسفارويختمؼ سفرالخروج عف 
 يالت،والد ابنتو داخؿ العبوديةالتوضح كيؼ باع النصال أف تفاصيؿ ، إوخاصة الفتيات

كما اليضع المقطع ،ألف التركيز ىنا ليس عمى الوالد ولكف عمى سيدىا ،ف تعامؿ بيايأينبغ
يمكف أف  يو األقصى لمعمر الذأحدوًدا عمرية ليذه المعاممة مف حيث تحديد الحد األدنى 

وتعامؿ ،(68)ت،أو نقؿ ىيمنة األب مف عمى الفتاة إلى العريس مف أجؿ الزواجتباع فيو البن
 .(69)شريؾ حياتيا يس ليا خيار في اختياربنة باعتبارىا مف غير وكيؿ ولاال

أف  ،أخرىوضع يسمح لو ببيعو، وبعبارة  يالبيعأف يكوف أحد أفراد األسرة ف يويشترط ف
الطبقة الحرة قبؿ أف يتـ بيعيا،لذلؾ  يعضو ف أيًضايا، وفى حالة ىذه االبنة ىحرً  بلً يكوف رج

 .(70)يمعاممة ىذه الفتاة مثؿ العبد العاديالينبغ

زواج ، وليس (71(ينص القانوف عمى بيع فتاة شابة حرة بشرط أف يتزوجيا سيدىافبداًية 
ف تقع ىذه أ، يمكف (73)ذا حدد المشترىأف تكوف ىذه الفتاة بمثابة زوجتوا  و ،(72)مف الخارج

 .(74)تاة برتبة الزوجة الثانيةالف

                                                 
  .11-7 :21الخروج (17)

(68)
Lemos, T., op.cit. p.159f.

 

(69)
Ibid . 159.

 

(70)
Garroway, K., op.cit,  p.165.

 

ة تـ يس ىناؾ ما يشير إلى أف المشترى  يشار إليو "كسيدىا" يتناقض مع الحجة القائمة أف الفتال(71)
بيعيا مف أجؿ الزواج وليس داخؿ العبودية، وبالرغـ مف ذلؾ أف مصطمح "سيد" ال يتطابؽ مع 

مصطمح "زوج" إال أنو يحدث في نصوص مختمفة لوصؼ الزوج القانوني لممرأة عمى أنو سيدىا. 
 (    Fleshman, J., op.cit, p.53وكانت السيدة سارة تشير إلى زوجيا إبراىيـ بمقب سيدي. )انظر:

(72)
Mendelsohn, I., op.cit P.195. 

(73)
Levin, E., "Biblical women's marital rights", PAAJR, Vol. 63 (1997 - 2001), p.93.

 

)74)
 Bird, P, op.cit, p. 46. 
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ذا    ،مثؿ ىذه الحالة تتكرر محنة الفتيات يصبحت ىذه الفتاة بالفعؿ زوجة ثانية ففأوا 
دليؿ يولكف ليس لدينا أ ،بنة قدمت أو بيعت إلى نوع أخر مف اإلذالؿالفكرة ىنا أف االألن

 .(75)التوراهيعمى ذلؾ ف
رفض ذلؾ بعد أف وصمت إلى و ،زوجتوف حدد المشترى أف ىذه الفتاة ستصبح أو بعد  

، ويشار إلى ذلؾ (76)ال يمكف أف يبيعياساس أنيا ال تحبذ في عينيو،أسف البموغ، عمى 
 ،ف الفتاة كانت قانونًيا ضمف ممتمكات المشترىأ،وعمى الرغـ من(77)(8: 21يسفر الخروج)ف

ومف خبلؿ  ،تركيا حرةخادًعا،وعميو أني بلً بيعيا عم د. ويع(78)يقيد حقوؽ المالؾ النصف أإال 
، (79)ألنو اليمكف بيعيا مف مالؾ إلى آخر،لـ تعامؿ مثؿ العبيدة ىذا المقطع يتضح أف الفتا

لـ يكف بو حظر معيف عمى  يف التشريع التوراتأعمى الرغـ من،خوًفا مف أف تستخدـ كعاىرة
 .(80)يزواج فتاة إسرائيمية مف أجنب

المشترى أنيحوؿ الفتاة إلى سمعة يتـ نقميا  منع يف،ع مف خبلؿ ىذا المقطعيشر تويرغبال
الوفاء بالتزامو بالزواج مف الفتاة ممـز بالسماح  يفإذا لـ يرغب ف ،الرغبتوإلى شخص آخر وفقً 

 .(81)ف تترؾ سمطتوأليا 
ف يعطييا كؿ أولذلؾ وجب عميو  ،(82)أف يزوج الفتاة إلى أحد أبنائوويمكف لممشترى 
ا يضً أومف خبلؿ ىذا السبب يتضح  ،منزؿ والدىا يعيش فة حرة تأمر كاحقوقيا كعروس أو 
ال يسمح لو أف يقرر  يوبالتال  ،ا ممكية خاصة لسيدىاوليست أيضً  ،مةأأف والدىا لـ يبيعيا ك

                                                 
)75)

 Fensham, C., op.cit, p.192. 
)76) 

Mendelsohn, I., op.cit, p.195., Levin, E., op.cit, p.93.
 

)77)
 Garroway, K., op.cit, p.177.;  Levin, E., op.cit, p.93. 

)78) 
Phillips, A., "The laws of slavery: Exodus 21.2-11", JSOT, Vol.30, 1984, p.60. 

ِه (12:11") ٌْ ًة لَِشْعبًِ اْلَفقٌِِر ال ِذي ِعْنَدَك َفالَ َتُكْن َلُه َكاْلُمَرابًِ. الَ َتَضُعوا َعلَ إِْن أَْقَرْضَت فِض 
هُ لَهُ إِِن اْرَتَهْنَت َثْوَب َصاِحبَِك َفإَِلى غُ -13.ًبارِ  ْمِس َتُردُّ  (13-11:12)الخروج ." ُروِب الش 

)79) 
Garroway, K., op.cit, p.177.;Levin, E., op.cit,  p.93. 

)80) 
Phillips, A., op.cit, p.60. 

، َناُتُهمْ َوَتأُْخُذ ِمْن َبَناتِِهْم لَِبنٌَِك، َفَتْزِنً بَ "- ْجَعْلَن َبنٌِكَ َوَراَء آلَِهتِِهن  ٌَ ْزُنوَن َوَراَء  َو ٌَ
 (93 :41الخروج .)".آلَِهتِِهنّ 

 (4 :7 " )التثنٌة.َوالَ ُتَصاِهْرُهْم. ْبَنَتَك الَ ُتْعِط الْبنِِه، َوبِنْتُه الَ َتأُْخْذ الْبنِكَ "-
(81)

Fleshman, J., op.cit,  p.53. 
(82)

Mendelsohn, I., op.cit, p. 195. 
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ومف  ،ع مكانتيا القانونية كعروسيشر تحيث يحدد ليا ال ،حقوقيا داخؿ المنزؿ يأو يحدد ماى
 .(83)منحيا ليا ىذه المكانةت يثـ يحؽ ليا التمتع بجميع الحقوؽ الت

سفر بنة وينص وبعد زواج الفتاة يتغير وضعيا مف فتاة إلى زوجة، وتعامؿ معاممة اال
الغذاء  يفتحتفظ الفتاة بحقوقيا ف ،خذ زوجيا زوجة ثانيةأإذا  (11-10: 21الخروج )

ا الوفاء بي يينبغ يولكف لـ يحدد المشرع الطريقة الدقيقة الت،والمبلبس والعبلقات الزوجية
أف ىذه األشياء الثبلث كتعويض ليا و  يد السمطة القانونية، يوترؾ المسألة ف،بيذه الشروط

ذا أوقؼ زوجيا تزويدىا بيذه الضروريات األساسية  ،ضافيةإزوجة  اتخاذحالة  يف وا 
ينص القانوف عمى أف تذىب المرأة المتزوجة حرة دوف تعويض،كعقوبة لمزوج عمى ،الثبلث
ألنو انتيؾ  ،ممغية تبرألف العبلقة الشرعية بيف الفتاة ومشترييا تع ،(84)عقدبال اإلخبلؿ

يحدد طبيعة عبلقاتو القانونية  يوالذ ي،التزامو القانون وألغيعقده مع والدىا ياالتفاؽ الذ
 . (85)معيا )الزواج(

بنتيوأنو قاـ ببيعيا ألغراض سفر الخروج يسعى لزواج مفيد ال يأف األبفO’Brienويشير
نجابيةنسية ج ذا اتخذت الفتاة كزوجة ثانية فيبدو أف ،شكؿ زواج يف وا  بنتو غير مرغوب ا وا 

 يشكؿ ترتيب لزواج ف يعمى الرغـ مف بيعيا ف،بف المشترىف تكوف الةأفييا،ويمكف لمفتا
مة،ألنو إذ لـ يتـ الوفاء بالشروط أليست  يالمستقبؿ لتسديد ديوف والدىا، فإنيا بالتال

 .(86)اإلفراج عنيا دوف ديوفالمحددة، يتـ 

ىذا  يدفعت األب أف يقـو ببيع ابنتو، ويضعيا ف يأنو مف األسباب الت Levinويرى
المنصب، ألنو اليستطيع أف يوفر ليا أو يتحمؿ المير البلـز لزواجيا، ويمكف فيـ 

                                                 
(83)

Fleshman, J., op.cit, p.55.;Chirichigno, G., op.cit, p.246.; Hudson, M., op.cit, p.54. 
(84)

Winter, I., (others)., Culture and history of the ancient near east, Divrei Shalom collected 

studies of Shalom M. Paul on the Bible and the Ancient Near East  1967-2005 by Shalom, 

D., Vol.23, Boston, 2005,p.27ff.,Mendelsohn, I., "The conditional sale into slavery ", 

p.195.
, 
Levin, E., op.cit, p.93., Garroway, K., op.cit, p.177.; Fleshman, J., op.cit, p.53.

 

(85)
Fleshman, J., op.cit, p.53. 

(86)
O’Brien, J., The Oxford encyclopedia of the Bible and Gender studies, Vol. 1, Oxford. 

2014,  p.27.
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نيا عممية خداع حدثت مع الفتاة، وىى تشير إلى الصفقة األصمية بيف األب أالعبارةعمى 
 .(87)المشترىو 

ف ىذا التشريع يسمح لؤلب فقط لبيع ابنتو كمحظية وليست أ Fleishmanويقترح
تعامؿ معاممة المرأة الحرة، وليا نفس الحقوؽ كزوجة، كذلؾ اليجوز إطبلؽ ألنيا  كخادمة،

 يتباع مف قبؿ والدىا تختمؼ ف يلمفتاة الت يسراحيا كالعبيد الذكور، ألف الوضع القانون
نيا ليا أألنيا التذىب حرة كما يفعؿ العبد، ألف ذلؾ اليتوقؼ عمى  ،الة العبدجوىرىا عف ح

ولكف ألف العبلقة الزوجية بيف المشترى والفتاة قائمة  ،كثر مف العبد فقطأكبر وحقوؽ أمكانة 
 .(88)طالما كانت تحت سمطتو

حددىا ليا ي يوال تعتمد مكانة الفتاة القانونية عمى والدتيا ألطفاؿ لسيدىا، ولكف الت
ف انتياؾ مشترى األ يسعى إلى منع ظاىرة بيع البنات ف يالتشريع، الذ مة أو إسرائيؿ،وا 

ف تمجأ أمجتمعيا، يمكف  اأـشخص مف عائمتي يأمأيى كانت حقوقيا كزوجة، سواء االبنة
ذا تبيف يالتشريع، أو كما ىو منصوص عميو فنصاؼا لئلإلى المحاكـ طمبً  ف مطالبتيا إ، وا 

حاوؿ حمايتيا مف يو  برفاىيتيا، التشريعتعمؽ يوبذلؾ  ،(89)نيا تغادر منزؿ سيدىاصحيحة فإ
لمحياة أو السماح ليا  األساسيةسوء المعاممة وضماف حمايتيا سواء ذلؾ بتوفير الضروريات 

 .)90(بالذىاب بحرية

ف كانت مخطوبة  ،غير مخطوبةالتمؾ الفتاة القاصر سفر الخروج يفيقصد باالبنة ىنا و  وا 
بعقد الزواج،كما ال ينطبقسفر  اإلخبلؿو عمى األقؿ دوف ، أبيعيا يمف يكوف لوالدىا الحؽ فف

ولكف تنطبؽ عمى الفتاة الغير ، ولدف أحرار ي( عمى جميع النساء البلت7-21الخروج )
 .)91(تباع داخؿ العبودية يمخطوبة والت

                                                 
(87)

Garroway, K., op.cit, p.177.; Levin, E., op.cit, p.93.
 

(88)
Fleshman, J., op.cit, p.57. 

(89)
Ibid, p. 63. 

)90(
Pressler, C., op.cit,  p.164., Kaiser, J (others), op.cit, p.99f. 

(91)
Pressler, C., op.cit, p. 155. 
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 ،رتيا الجنسية واإلنجابيةقد يف القيمة االقتصادية لمفتيات الغير مخطوبة تتمثؿ فأونفترض
نيا عادة مايتـ شراؤىا   .)92(عف العمالة العامة بلً فض وتربية األطفاؿ، يالجنس لبلستخداـوا 

عمى الرغـ أف التوراه يقدـ ،ف ىذه الفتاة بيعت كعاىرةأوال يشير سفر الخروج عمى 
ئيؿ، ولكنو يعطى سرايإمعمومات قميمة عف الخمفية والحالة االجتماعية لمعاىرات عند مجتمع بن

المجتمع، وفى سفر البلوييف  ينيا كانت منخفضة جدًا فأاالنطباع العاـ عف مكانتيف ب
ساس أف الشعب أمف بيع بناتينداخؿ البغاء عمى  اإلسرائيمييف( يحظر الرجاؿ 29 :19)
 . )93(شعب مقدس يسرائيماإل

 .(94)."ْزِنَي اأَلْرُض َوَتْمَتِمَئ اأَلْرُض َرِذيَمةً ِلَئالَّ تَ  ياَل ُتَدنِّْس اْبَنَتَك ِبَتْعِريِضَيا ِلمزّْنَ "

 .(95)."َكمّْْم ُكلَّ َجَماَعِة َبِني ِإْسَراِئيَل َوُقْل َلُيْم: َتُكوُنوَن ِقدّْيِسيَن أَلنّْي ُقدُّوٌس الرَّبُّ ِإلُيُكمْ "

و أكانوا نساء لـ يكف لدييف مساعدة   ،رجحويتضح أف العديد مف العاىرات عمى األ
فإف الحظر المفروض عمى بيع األب  ،رامؿانة مف الرعاية االقتصادية لمذكور مثؿ األعأ

ف ذرية  ي،بعض األحياف نتيجة الضيؽ الماد يالبغاء يوحى بأف ذلؾ يحدث ف يف والبنت وا 
                                               .                             (96)الشرعييف مف نفس األب بناءالبغاء تكوف مموثة ويمكف تيميشيا مف قبؿ األ

ألف عذريتيا كانت سمعة  ،ومف المتوقع أف تكوف عفيفة،منزؿ والدىا يوتعيش الفتاة ف
دوف معرفة والدىا سواء  يجماع جنس ييممكيا األب وتباع إلى العريس، ولو شاركت الفتاة ف

أو تـ ىذا األمر بارادتيا ؿ ما إذا غامضة حو  لنصوص التوراتيةكاف ذلؾ بموافقتيا أو ال )ا
انتيؾ عرضيا دفع تعويض ألبييا  ييجب عمى الرجؿ الذ ،ما إذا كانت الفتاة ضحية لمعنؼ(
 .(97)ويتزوجيا، واليسمح لو بالطبلؽ

                                                 
(92)

Pressler, C., op.cit, p. 155. 
(93)

Feinstein, E., Sexual pollution in the Hebrew Bible, Oxford, 2014, p.76. 
  .89 :19الالوٌٌن (92)
 .8 :19 (الالوٌٌن94)

(96)
Feinstein, E., op.cit, p.76. 

(97)
O’Brien, J., op.cit, p.33.
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ِإَذا َوَجَد َرُجٌل َفتَاًة َعْذرَاَء َغْيَر َمْخُطوَبٍة، َفَأْمَسَكَيا َواْضَطَجَع َمَعَيا، -(08:00)"
ِة، َوَتُكوُنِيَي َلُو -29.اَفُوِجدَ  ُيْعِطي الرَُّجُل الَِّذي اْضَطَجَع َمَعَيا أَلِبي اْلَفتَاِة َخْمِسيَن ِمَن اْلِفضَّ

 .(28)".َزْوَجًة ِمْن َأْجِل َأنَُّو َقْد َأَذلََّيا. اَل َيْقِدُر َأْن ُيَطمَّْقَيا ُكلَّ َأيَّاِموِ 
الزواج عمى الرغـ مف أنو اليزاؿ ب السمطة عمى رفض وعمى الرغـ مف ذلؾ كاف لؤل

 .(99)يجمع ثمف العروس(
َذا َراَوَد َرُجٌل َعْذَراَء َلْم ُتْخَطْب، َفاْضَطَجَع َمَعَيا  -(16:00)" ِلَنْفِسِو  يميرىاَواِ 
ًة َكَمْيِر اْلَعَذاَرى-17.َزْوَجةً   .(122)."ِإْن َأَبى َأُبوَىا َأْن ُيْعِطَيُو ِإيَّاَىا، َيِزُن َلُو ِفضَّ
فيـ مف سفر الخروج أف األب فقط يستطيع أف يبيع أبنتو داخؿ نطاؽ العبودية وأنيا وي

تكشؼ أف التشريعات ا، ولكف ىذه سوؼ تصبح زوجة إما لممشترى أو ابنو كما تحدثنا سابقً 
، (102)طريقة يحددىا ييتـ بيعيا أو التصرففييا بأ،(121)باءلآل يعذرية الفتياتكانت سمعة تنتم

 :22الخروج (.(103)وتحمؿ قيمة نقدية عالية ي،ذات قدر عال عذارىالوكانت الفتيات 
 (.29-28: 22 ةوالتثني16
ا إلى بيعيا مشيرً  ،بنة بيعت قبؿ األبناء( أف اال11-7: 21يشير سفر الخروج )و  

إذا كانت الفتيات بيعت  ،نظمة تتعمؽ ببيع األبناءأقواعد أو  نفتقر إلى أىولكف  ،كخادمة
كبر أفقد يكوف بسبب تقدير الفتيات بدرجة  ،النصوص التوراتيةير ىذىقبؿ األوالد كما تش

                                                 
  .89-82 :88التثنٌة (92)

(99)
O’Brien, J., op.cit, p.33.

 

  .17-11 :88الخروج (111)

ذلك، لوط لجأ  خارج عقد الزواج إذا رغب فً الوالد ٌستطٌع أن ٌقدم بناته إلى رجال آخرٌن(111)

ث قدم لوط ابنتٌه إلى هذا األمر ألغراء قوم سدوم لحماٌة )المالئكة( الزائرٌن من عنفهم، حٌ
O:انظر )ن ولم ٌتزوجا.تا مخطوبتٌكانو المنزل،  ٌعٌشان فً الالتٌن

,
 Brien, op.cit, p.33)

 

ْحُسُن فًِ أَ " ٌَ ُتُه. َدُعونًِ أُْخِرْجُهَما، َفأَِذلُّوُهَما َواْفَعلُوا بِِهَما َما   ٌ ٌُنُِكْم. ُهَوَذا اْبَنتًِ اْلَعْذَراُء َوُسرِّ ْع
ُجلُ َفالَ َتْعَملُوا بِِه هَذا األَْمرَ  ا هَذا الر   (11 :99. )القضاة "اْلَقبٌِحَ  َوأَم 

ا هَذاِن  .ُهَوَذا لًِ اْبَنَتاِن لَْم َتْعِرَفا َرُجالً " ٌُونُِكْم. َوأَم  ْحُسُن فًِ ُع ٌَ ُكْم َفاْفَعلُوا بِِهَما َكَما  ٌْ أُْخِرُجُهَما إِلَ

ُهَما َقْد َدَخالَ َتْحَت ِظلِّ  ًئا، ألَن  ٌْ ُجالَِن َفالَ َتْفَعلُوا بِِهَما َش   (99:8التكوٌن .) "َسْقفًِالر 

(102)
O’Brien, J., op.cit, p.33.

 

(103)
 Ibid, p.27.
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 Parkerيرى،و (104)فإنيف أكثر قابمية لمبيع يوبالتال ،محظيات أو أميات مرتقباتو أكعامبلت 
 وىو ماسنتحدث عنو الحقًا.(105)أف الفتيات أقؿ قيمة مف الفتياف لذلؾ كاف يتـ تسميميف أوالً 

وقت  يأيو كتعيد، يمكف فأقدميا والدىا كضماف  يحرة التأف الفتاة اليتضح مما سبؽ و 
 ،الزواج يأو عندما يمنحيا الدائف ف ،ف تسترد أو تحرر مف قبؿ والدىا عندما يدفع ديونوأ

نيا ضمف ممتمكات أيتـ معاممتيا عمى أنيا شخص غير حر،و اظمت ضمانً  ومع ذلؾ
 .(106)ب عميو باإلعداـيعاق متزوجة حرةولكف إذا اقتضى الزنا مع امرأة ،المديف

َذا َزَنى َرُجٌل َمَع اْمَرَأٍة، َفِإَذا َزَنى َمَع اْمَرَأِة َقِريِبِو، َفِإنَُّو ُيْقَتُل الزَّاِني َوالزَّاِنَيةُ "  .(124)."َواِ 
تطبؽ عمى يويمكف تفسير العقوبة الخفيفة الت،مرأة غير حرةاولـ تطبؽ ىذه العقوبة عمى 

ا لحقوؽ مة مخطوبة لرجؿ حر يعتبر انتياكً أسة الجماع مع ىذه القضية بأف ممار  يالرجؿ ف
مة الغير مخطوبة مف رجؿ حر التعتبر ممكية العريس.لذلؾ نمخص أف الجماع مع األ

 .(108)جريمة
َذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرَأٍة اْضِطَجاَع َزْرٍع َوِىَي َأَمٌة َمْخُطوَبٌة ِلَرُجل، َوَلْم ُتْفَد ِفَداًء َوالَ "  َواِ 

يََّتَيا، َفْمَيُكْن َتْأِديٌب. اَل ُيْقَتاَل أَلنََّيا َلْم ُتْعَتقْ   .(122)."ُأْعِطَيْت ُحرّْ
ظؿ ظروؼ  ي( أف الفتاة باعيا والدىا ف11-7-21سفر الخروج ) يومف الواضح أنو ف 

سفر  ي. بينما الفتيات ف(110)يتمتعوف بمزايا حياة الزوجية آمنة إلى حد ما يمعينة، وبالتال
 ،وال ينطبؽ (111)ف تحت سمطة المشترى كعمالة مأجورةي(يبق41-39: 25وييف )البل

 .(112)سرائيميات المولودات حرة( عمى بيع الفتيات اإل15:12قانوف التثنية )
                                                 

(104)
Feinstein, E., op.cit, p.76. 

(105)
Parker, J, F., Valuable and vulnerable, children in the Hebrew Bible especially the 

Elisha cycle, USA, 2013, p. 48. 
(106)

Mendelsohn, I., Slavery in the ancient near east, A comparative study of slavery in 

Babylonia,  Assyria, and Phlestine from the middle of the third millennium to the first 

millennium , Oxford, 1949, p.55.
 

  .11 :21الالويين (117)

(108)Mendelsohn
, I

., Slavery in the ancient near east
,  p.55. 

1الالويين (119)
9

:
 21-22

.  

(110)
Bachmann, M., Little women” social location of femal labor in the Deuteronomistic 

history, Ph.D, the Faculty of the Lutheran School of Theology at Chicago, 1999, p.126. 
(111)

Fleshman, J., op.cit, p.57. 
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بييا بينما ليس عمى كؿ أتخضع لسمطة  يويطبؽ فقط سفر الخروج عمى حالة الفتاة الت  
التثنية يتعامؿ مع النساء العبيد سفر فقط  ،س الطريقةألنو اليتـ اإلفراج عنيـ بنف ،النساء العبيد
 .(113)فراج عنيـ بعد ست سنوات مف العبوديةبأنو يتـ اإل

 -بيع األبناء أثناء المجاعة: -ج
الموارد  يعف النقص الواضح ف بلً فضحالة مف اليأس،  يالمجاعة تركت الناس ف

ي بعض المزارعيف عمى أجبر التدىور االقتصاد،Nehemiahنحميافي وقت ،(114)الغذائية
وكاف بيع ،تسميـ كؿ مف أرضيـ وأطفاليمإلى جيرانيـ كرىائف عمى قروض الحبوب والماؿ

 .(115)كرىائف يتـ ضد إرادة الوالديف بناءاأل
 ييروىأنو وجد العديد مف السكاف الفقراء ف ،سرائيؿإنحميا مف بابؿ إلى مممكة فعندما عاد 

روميـ وبيوتيـ لمحصوؿ عمى الحبوب خبلؿ قائميف أنيـ رىنوا حقوليـ وك ،األرض
ونتيجة ،وفى نفس الوقت اليزاؿ يتعيف عمى الناس دفع ضريبة المموؾ الفرس،(116)المجاعة

 .(117)كعبيد بنائيـأبيع  لذلؾ اضطر بعض اآلباء
 . (118)والغضب الكبير مف  جانب الفقراء االحتجاجا عف ويعطى نحميا تقريرً 

َوَكاَن َمْن َيُقوُل: -2.َوِنَساِئِيْم َعِظيًما َعَمى ِإْخَوِتِيِم اْلَيُيودِ  َوَكاَن ُصَراُخ الشَّْعبِ -(1:3)
ُحُقوُلَنا »َوَكاَن َمْن َيُقوُل: -3».َبُنوَنا َوَبَناُتَنا َنْحُن َكِثيُروَن. َدْعَنا َنْأُخْذ َقْمًحا َفَنْأُكَل َوَنْحَيا»

َقِد »َوَكاَن َمْن َيُقوُل: -4.«َنْأُخَذ َقْمًحا ِفي اْلُجوعِ َوُكُروُمَنا َوُبُيوُتَنا َنْحُن َراِىُنوَىا َحتَّى 
ًة ِلَخَراِج اْلَمِمِك َعَمى ُحُقوِلَنا َوُكُروِمَنا استقراضنا َواآلَن َلْحُمَنا َكَمْحِم ِإْخَوِتَنا َوَبُنوَنا -3.ِفضَّ

                                                                                                                            
(112)

Chirichigno, G., op.cit, p.282. 
(113)

lemche, N.,  " The "Hebrew slave": comments on the slave law Ex. XXI 2-11.", VT, 

Vol. 25, No. 2, 1975, p.143., Fleshman, J., op.cit, p.48. 
(114)

Lemos, T., op.cit. 140.
 

(115)
Herron, R, B., op.cit, p.81., Bird, P, op.cit, p.45. 

(116)
Carson, M., Human Trafficking, The Bible and the Church: An Interdisciplinary Study, 

London, 2017. p. 39., Hudson, M., T., op.cit,p.57. ; 
 

(117)
Lemos, T., op.cit. 158f.

 

(118)
Miller, P., op.cit, p. 100. 
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ِمْن َبَناِتَنا ُمْسَتْعَبَداٌت، َوَلْيَس َشْيٌء ِفي  َكَبِنيِيْم، َوَىا َنْحُن ُنْخِضُع َبِنيَنا َوَبَناِتَنا َعِبيًدا، َوُيوَجدُ 
 .(119).»َطاَقِة َيِدَنا، َوُحُقوُلَنا َوُكُروُمَنا ِلآلَخِرينَ 

يقوؿ البعض "عمينا أف نتخمى عف أبنائنا حيث ،فى ىذا النص ثبلث شكاوىونمحظ ىنا 
ويقوؿ ،حياةوبناتنا كضمانة حتى نحصؿ عمى الحبوب لتناوؿ الطعاـ ونبقى عمى قيد ال

آخروف."عمينا أف نرىف حقولنا وكرومنا وبيوتنا مف أجؿ الحصوؿ عمى الحبوب خبلؿ 
واليزاؿ آخروف يشكوف "نحف بحاجة إلى اقتراض الماؿ عمى حقولنا وكرومنا لدفع  ،المجاعة"

ىذه األخبار ،(120)شكواىـ عواقب أفعاؿ أخوتيـ أساسضرائب الممؾ، وىـ يختتموا باإلشارة إلى
وف عف إقراض أخوانيـ الييود اآلخريف بالفوائد، وأف فنحميا،وطالب الييود بأف يتوقأزعجت 

المدينوف ينجوف بناء ف أإف ياستولوا عمييا مف الفقراء يتـ استعادتيا، وبالتال يالممتمكات الت
 .(121)مف العبودية

فر س يذكرت ف يونحف نعمـ أف األب ىو المسئوؿ عف بيع األبناء باستثناء الحالة الت
 بيع أبنائيا. يبأف لؤلميات دوًرا ف يالمموؾ الثان

بيع  يواألميات ليما دوًرا ف اآلباءف كؿ مف أ (،5-1: 5سفر نحميا ) ينجد ف
أبنائيـ،حيث نواجو مجتمًعا محدًدا مف قبؿ الذكور، يضاؼ إليو أصوات النساء )عمى وجو 

 يتؤثر عمى األسرةككؿ، بما ف يوذلؾ ألف الشكاوى تتعمؽ بالظروؼ الت، التحديد، الزوجات(
حاالت بيع األبناء والفتيات ي( عف سفر نحمياف32: 28)ة.ويختمؼ سفر التثني(122)اإلناثذلك

 .(123)سمطة عمى ذلؾ يأ لئلسرائيمييفألمة أجنبية، حيث لـ يكف  اإلسرائيميات

ْم ُطوَل النََّياِر، َفَتِكالَِّن َوَلْيَس ِفي ُيَسمَُّم َبُنوَك َوَبَناُتَك ِلَشْعٍب آَخَر َوَعْيَناَك َتْنُظَراِن ِإَلْييِ "
 .(124)".َيِدَك َطاِئَمةٌ 

                                                 
  4-1: 4نحمٌا  (119)

(120)
Bird, P, op.cit, p.45. 

(121)
Lemos, T., op.cit. 158f.

 

(122)
Bird, P, op.cit, p.44. 

(123)
Fensham, C., op.cit, p.192. 

  .78 :82 التثنٌة(182)
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ف المزارعيف أسبلمة أجنبية، بؿ إلخوتيـ الييود،وكانت الحقيقة يوفى سفر نحمياالبيع ىنا ل
كانوا فييا الييود، سيكوف غضبيـ  يممتمكاتيـ،ومع كؿ المتاعب الت يالييود فقدوا حقوقيـ ف
كما يظير بو  ،(125)ليذا المجتمع الصغير ي،الزراع يلعمود الفقر فقط بمثابة تصفية ا

سفر الخروج  يلكؿ مف الذكور واإلناث عمى حد سواء كبياف واحد بينما ف ير ياالستعباد الق
 .(126)بييا أو والديياأابنة تـ بيعيا مف قبؿ  يتتمثؿ ف ييظير بو العبودية اإلجبارية والت

و المجاعة وغيرىا مف أجؿ الديف أمف  بناءبيع األ السابقة أف االسفارويتضح مف خبلؿ 
والمفترض أف كممة "بيع" ال تستخدـ مف قبؿ الوالديف ،سباب كانت ضدإرادة الوالديفاأل

عمى الدخوؿ  بنائيـبؿ أنيـ يجبروف أ،لوصؼ عمميـ، ألنو يفترض أنيـ اليستفيدوا مف البيع
باء بتسميـ بناتيـ عف أبنائيـ يقـو اآل يتخمباء عمى الالعبودية، ويبدوا أنو عندما يجبر اآل يف
خاصة )127(الذكور وىو تفضيؿ معقوؿ بالنظر إلى القيمة العالية الموضوعة عمى األبناء،الً أو 

 .(128)عندما يكوف بقاء األسرة معرًضا لمخطر
 -بناءثانًيا: قيمة البيع لؤل

يزيدعمرىـ عف المباعيف يمكف أف يكونوا صغار مف سف خمس سنوات ولكف ال األبناءف أ
 .(129)ربعيف عاًماأ

سفر البلوييف، ويقدر  يف المعطاة مف التقديرات واإلناثيمكف استخبلص سعرالذكور و 
حيف أف  ي،ف(130)شيقؿ 20 يعاًما بحوال 20إلى 5سعر الذكور الذيف تتراوح أعمارىـ مابيف 

                                                 
(125)

Fensham, C., op.cit, p.192. 
(126)

Lemos, T., op.cit, p. 158f.
 

(
127

مولد البنت، ألن ساللة الذكور  أعظم منها عند ،إسرائٌل كانت الفرحة بمولد االبن عند بنً (
إنما تختلف  ،بل أن شرٌعة الطهارة من النفاس عند ٌهود ،تحفظ "إسرائٌل" وتخلد ذكراها هً التً

مدة أٌام، إذا فالمرأة اإلسرائٌلٌة تكون نجسة ل ،عنها بالنسبة إلى األنثى ،بالنسبة إلى المولود الذكر
فإن نجاستها تستمر  ،وأما إذا كان المولود أنثى ،ٌوًما 77تضحٌة لمدة  موالبد أن تقد ولدت ذكًرا،

)انظر: محمد بٌومً مهران: بنو  (.7-1: 18وٌٌن اللاٌوًما ) 11طهارتها  وتضحٌة ،ٌوًما 12
 (111-499، ص 2إسرائٌل،ج

(128)
Bird, P, op.cit,p.45f. 

(129)
Garroway, K., op.cit, p.183.

 

الشٌقل ٌعٌن كوحدة  وأصبح، الوزن والذي ٌعنى " shaqalالفعل " االسم مشتق منالشٌقل: (131)

، وكان جرام 11.2فى مجتمع بنى اسرائٌل، وٌساوى الشٌقل تقرًٌبا لوزن قٌاسٌة للمال وكذلك ل
 ,Fabry, H)انظر: عبارة عن قطعة من الفضة.)وفى وقت الحق استخدم اًٌضا الذهب(.=الشٌقل 
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تتراوح شيقؿ، باإلضافة إلى ذلؾ فإف الذكور الذيف  10بػمف نفس العمر تقدر  اإلناث
ف األنثى مف نفس العمر أحيف  يشيقؿ، ف 50 بػعاًما يقدروف 60إلى  20لػأعمارىـ مابيف ا

ا )عمى عامً  60إلى  5ف عبد الديف يتراوح  عمره مابيف أشيقؿ،وعمى افتراض  30تقدر 
 35ا مايكوف عمره  فوؽ األربعيف( فإف متوسط السعر سيكوف ف المعاؿ نادرً مف أالرغـ 

 .(131)شيقؿ 25شيقؿ لئلناث،وبذلؾ يكوف متوسط السعر لكؿ منيما  15و ،شيقؿ لمذكور
توضح أف األبناء الذكور أكثر قيمة مف  ،ويبدوأف العديد مف النصوص التوراتية وغيرىا

كثر،ويوضح ذلؾ ما ذكر في سفر أومرغوب فييا ،فالفتيات أكثر قابمية لمبيع يناث وبالتالاإل
 .(132)(8-1: 27البلوييف )

َكمّْْم َبِني ِإْسَراِئيَل َوُقْل َلُيْم: ِإَذا َأْفَرَز ِإْنَساٌن َنْذرًا َحَسَب »-2 :الرَّبُّ ُموَسى َقاِئالً  َوَكمَّمَ "
، َفِإْن َكاَن َتْقِويُمَك ِلَذَكٍر ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة ِإَلى اْبِن ِستّْيَن َسَنًة، -3َتْقِويِمَك ُنُفوًسا ِلمرَّبّْ

ٍة َعَمى َشاِقِل اْلَمْقِدسِ  َيُكوُن َتْقِويُمكَ  ْن َكاَن ُأْنَثى َيُكوُن َتْقِويُمَك -4.َخْمِسيَن َشاِقَل ِفضَّ َواِ 
ْن َكاَن ِمِن اْبِن َخْمِس ِسِنيَن ِإَلى اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َيُكوُن َتْقِويُمَك ِلَذَكرٍ -5.َثاَلِثيَن َشاِقالً   َواِ 

ْن َكاَن ِمِن اْبِن َشْيٍر ِإَلى اْبِن َخْمِس ِسِنيَن َيُكوُن  -6.َواِقلَ َعَشَرَة شَ ِعْشِريَن َشاِقاًل، َوأُلْنثَى َواِ 
ةٍ  ٍة، َوأُلْنَثى َيُكوُن َتْقِويُمَك َثاَلَثَة َشَواِقِل ِفضَّ ْن َكاَن ِمِن -7.َتْقِويُمَك ِلَذَكٍر َخْمَسَة َشَواِقِل ِفضَّ َواِ 

ا ِلؤُلْنَثى اْبِن ِستّْيَن َسَنًة َفَصاِعًدا َفِإْن َكاَن َذَكرً  ا َيُكوُن َتْقِويُمَك َخْمَسَة َعَشَر َشاِقاًل، َوَأمَّ
 .(155)"َفَعَشَرَة َشَواِقلَ 
سرائيؿ سجبلت تشير إلى معدؿ أجور رجؿ مستأجر، ومع ذلؾ يإمجتمع بنيوال توجد ف

النصوص يفإف تقييمات العبيد مماثمة لتمؾ الواردة ف ي،ا إلى قانوف حموراباستنادً 
شيقممف الفضة 6وضح قانوف حمورابى أف معدؿ أجور العامؿ الحر تتراوح مف وي،التوراتية

شيقؿ  10يبمغت حوال يا بينما كاف عمى صاحب العمؿ أف يقدـ لو الطعاـ والممبس التسنويً 
ا واليمكف أف تأخذ تغذيتو وممبسو بعيف االعتبار، مع مراعاة االعتناء بالعبد عند مرضو سنويً 

                                                                                                                            
(others)., Theological dictionary of the old testament, vol.7, USA, 1995, p.271., Thamos, 

D., op.cit, p.231.)                                                                                                                    
 

(131)Chirichigno, G., op.cit,
p.224f.

 

(132)Garroway,
 K., op.cit, p.160.

 

  .2-1 :87الالوٌٌن (177)



 السيد محمد علي محمود د/ 

 

 24 مجمة بحوث كمية اآلداب  

أف  :القديـ يوثائؽ العصر البابممف  وتبيف،، وفى أوقات الركودوعندما يتقدـ بو العمر
 12 يوعمى افتراض أف المتوسط كاف حوال،شيقمسنوًيا 14إلى  10األجور تتراوح مف 

قانوف  يثبلث سنوات لمعمؿ عمى سداد الديوف ف يلذلؾ فإف األمر سيستغرؽ حوال ،شيقمسنوًيا
 يمف عبد الديف العمؿ ضعؼ المدة الموجودة فمطموب ىسرائيمالمجتمع اإل يحمورابى،ولكف ف

سفر  يط الدفع فو ا لشر ا وفقً ، وىذا الحساب ىو عمى األرجح دقيؽ جدً (134)ىقانوف حموراب
 .(135)التثنية

 .اَل َيْصُعْب َعَمْيَك َأْن ُتْطِمَقُو ُحرِّا ِمْن ِعْنِدَك، أَلنَُّو ِضْعَفْي ُأْجَرِة اأَلِجيِر َخَدَمَك ِستَّ ِسِنينَ "
 (156)".ُيَباِرُكَك الرَّبُّ ِإلُيَك ِفي ُكلّْ َما َتْعَملُ فَ 

 -ثالثًا: عودة األبناء إلى آبائيم بعد البيع:
بعد بيعيـ بمجرد العبودية وضع يف فبناء سيستمرو عما إذا كاف ىؤالء األىنا ينشأ سؤاؿ 

ف لـ يكف ذلؾ انتياء  ف يخدموا؟أكـ مف الوقت عمييم ،المجاعة أو تسديد الديوف؟ وا 

إذا لـ تتمكف األسرة مف دفع الديف تقـو ببيع وتكمف اإلجابة ىنا فى عدد مف االسفار، ف
ىذه الحالة تعرؼ عممية البيع بأنيا "استرقاؽ  يعضائيا كعبد لدفع الديف والعبودية فأأحد 

 يكما ذكر ف ،)137(يقيد عدد سنوات العبودية إلى ست سنوات النصألف  ،الديف المؤقت"
 وارميا. ةتثنيسفر الخروج وال

                                                 

(
134

د عدد معٌن من سنوات د الدٌن بععن عب ٌجوز للمحاكم أن تصدر قراًرا باإلفراج التلقائً( 
ولى الدٌن على الرجل وباع زوجته أو ابنه إذا استقانون حمورابى"  فً 117الخدمة وفًقا للمادة 

وفى  ،فعلٌهم العمل ثالث سنوات فى بٌت المشترى أو مالك الدٌن ،و ٌعطٌها للمدٌنأو ابنته أ
خارج بثالث سنوات من حٌاة األبناء التضحٌة  "، وٌتضح من خاللالسنة الرابعة استعادة حرٌتهم

  ،سٌاق الروابط األسرٌة ٌشكل هوٌة األسر بطرق خاطئة نطاق األسرة أن البعد المادي للحٌاة فً
عند بنى إسرائٌل)انظر:  ٌصل إلى ست سنوات تعباد الدٌن إلى ثالث سنوات والذيوالحد من اس

Westbrook, R., op.cit, p.1656.; 
Laundervill, D., o

p.cit
,  p.102.

)                                                 
(135)Mendelsohn, I., Slavery in the ancient near east, p.118.

, 
Chirichigno, G., 

op.cit
, p.225. 

  .12: 14التثنٌة (171)
(137)

Walton, J, (others), op.cit, p. 140.
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يتمثؿ األوؿ  ،فراجنو يشمؿ نوعيف مف اإلأ(، يمحظ 5-1: 21وفى سفر الخروج )
بيع وشراء ديف العبد مع  يف يبينما يتمثؿ الثان ،السنة السابعة يطبلؽ سراح عبد الديف فيإف
ف أإذا فضؿ  ،ومع ذلؾ يمكف لعبد الديف أف يمدد فترة العبودية إلى مدى الحياة ،(138)بنائوأ
كاف العبد متزوج  إذاو ،(139)منيا أنجبيـإليو سيده وأطفالو الذيف  يأعطاىايش مع زوجتو التيع

 .(141)ا بعد ست سنواتمعً  )140(يتـ اإلفراج عنو وعف أبنائو ،قبؿ استرقاقو

ا (ِإَذااْشَتَرْيَت َعْبًدا ِعْبَراِنيِّا، َفِستَّ ِسِنيَن َيْخِدُم، َوِفي السَّاِبَعِة َيْخُرُج ُحرِّ 0: 01)"
اًنا. ِإْن َأْعَطاُه  -4ِإْن َدَخَل َوْحَدُه َفَوْحَدُه َيْخُرُج. ِإْن َكاَن َبْعَل اْمَرَأٍة، َتْخُرُج اْمَرَأُتُو َمَعُو. -3َمجَّ

 -5ُج َوْحَدُه.َسيُّْدُه اْمرََأًة َوَوَلَدْت َلُو َبِنيَن َأْو َبَناٍت، َفاْلَمْرَأُة َوَأْواَلُدَىا َيُكوُنوَن ِلَسيِّْدِه، َوُىَو َيْخرُ 
 .(142)."َولِكْن ِإْن َقاَل اْلَعْبُد: ُأِحبُّ َسيِّْدي َواْمَرَأِتي َوَأْواَلِدي،اَل َأْخُرُج ُحرِّا

ا، فإنو يعمؿ ست سنوات ا عبريً إنو إذا كنت تشترى عبدً  ةويتضح مف خبلؿ سفر التثني
 .(143)ا دوف مقابؿوفى السنة السابعة يخرج حرً 

وَك اْلِعْبَراِنيُّ َأْو ُأْخُتَك اْلِعْبَراِنيَُّة َوَخَدَمَك ِستَّ ِسِنيَن، َفِفي السََّنِة السَّاِبَعِة ِإَذا ِبيَع َلَك َأخُ "
 .(144)ُتْطِمُقُو ُحرِّا ِمْن ِعْنِدكَ 

َوىَذا ُىَو ُحْكُم اإِلْبَراِء: ُيْبِرُئ ُكلُّ َصاِحِب -2.(ِفي آِخِر َسْبِع ِسِنيَن َتْعَمُل ِإْبرَاءً 1:13)"
 .(103)."َدْيٍن َيَدُه ِممَّا َأْقَرَض َصاِحَبُو. اَل ُيَطاِلُب َصاِحَبُو َواَل َأَخاُه، أَلنَُّو َقْد ُنوِدَي ِبِإْبَراٍء ِلمرَّبّْ 

                                                 
(138)

Schenker, A., op.cit, p.33
 

(139)
Andersen, N., op.cit, p.60. 

ولـ تقتصر عمى العبد  17-16 :15وتظير العبودية الدائمة لكؿ مف العبد واألمة أيًضا في سفر التثنية (141)
َولِكْن ِإَذا َقاَل َلَك: اَل َأْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك. أَلنَُّو َقْد َأَحبََّك  -16: 13الذكر فقط كما ذكر فى سفر الخروج.)

َفُخِذ اْلِمْخَرَز َواْجَعْمُو ِفي ُأُذِنِو َوِفي اْلَباِب، َفَيُكوَن َلَك َعْبًدا ُمَؤبًَّدا. َوىَكَذا -17َن َلُو َخْيٌر ِعْنَدَك،َوَبْيَتَك، ِإْذ َكا
 .(َتْفَعُل أَلَمِتَك َأْيًضا

(141)
Pressler, C., op.cit, p.55. 

(142)
  .5-1: 21الخروج 

(143)
Westbrook, R., op.cit, p.1657. 

  .18: 14 التثنٌة (122)
  .8-1 :14التثنٌة (124)
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 ( مع سفر الخروج والتثنية السابقيف.14:34ويتطابؽ سفر ارميا )

ِة َسْبِع ِسِنيَن ُتْطِمُقوَن ُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه اْلِعْبَراِنيَّ الَِّذي ِبيَع َلَك َوَخَدَمَك ِستَّ ِسِنيَن، ِفي ِنَيايَ »
 .(146)«َفُتْطِمُقُو ُحرِّا ِمْن ِعْنِدَك. َولِكْن َلْم َيْسَمْع آَباُؤُكْم ِلي َواَل َأَماُلوا ُأُذَنُيمْ 

 يوف ،امقى ثمف ست سنوات عمؿ مسبقً ىذه النصوص عف ت يوتدؿ كممة بيع ببساطة ف
،وكانت يباستثناء العمؿ الفعم يءكؿ ش يا لسيده فستة أعواـ العبد )كما يسمى( كاف مساويً 

ب يمكف أف يرى أبنائو مف خبلؿ ىذا الوضع، أناأل األسرةاإلسرائيميةتعود عمى  يالفوائد الت
كانوا يعيشوا فييا  يلفقر المدقع التا، بدنًيا وروحًيا، بداًل مف حالة اعوف جيدً ابأنيـ سوؼ ير 

 .(147)معو
ىذه  ي( إذا قاـ األب ببيع ابنتو كخادمة عامة لؤلسرة فف7: 21ويشير سفر الخروج)

 .)148(الحالة ستحرر في نياية الست سنوات
تـ يبنة التاال(، تمؾ 7-1: 21سفر الخروج ) يفراج بعد ست سنوات فمف اإلويستثنى 

 .(149)بنواشراؤىا كزوجة لمسيد أو 
َذا َباَع َرُجٌل اْبَنَتُو َأَمًة، اَل َتْخُرُج َكَما َيْخُرُج اْلَعِبيدُ 01-4)" ِإْن َقُبَحْت ِفي َعْيَنْي -8.(.َواِ 

. َوَلْيَس َلُو ُسْمَطاٌن َأْنَيِبيَعَيا ِلَقْوٍم َأَجاِنَب ِلَغْدرِ  ِه ِبَيا. َسيِّْدَىا الَِّذي َخَطَبَيا ِلَنْفِسِو، َيَدُعَيا ُتَفكُّ
ْن َخَطَبَيا الْبِنِو َفِبَحَسِب َحقّْ اْلَبَناِت َيْفَعُل َلَيا -2 ِإِن اتََّخَذ ِلَنْفِسِو ُأْخَرى، اَل ُيَنقُّْص  -10.َواِ 

اًنا ِباَل -11َطَعاَمَيا َوِكْسَوَتَيا َوُمَعاَشَرَتَيا،  ْن َلْم َيْفَعْل َلَيا ىِذِه الثَّاَلَث َتْخُرُج َمجَّ َواِ 
 .(150)".َثَمنٍ 

حرية أقؿ في االختيار  يوفر ليا التشريعجؿ الزواج أقاـ والدىا ببيعيا مف البلتيتيات والف
اختيار حرية التنقؿ في نياية ست  ي، حيث سعى إلى إعطاء العبد العبر يمف العبد العبر 

االبنة المستعبدة لـ يكف  حالةبينما في  ،البقاء مع أسرتو عند سيده مدى الحياةأو  سنوات،
                                                 

(121)
14 :34ارميا 

.  

(147)
Weir, H., (other)., Strangely familiar: Protofeminist interpretations of patriarchal 

Biblical texts, Atlanta, 2009
, p.108. 

(148)
Pressler, C., op.cit, p.156. 

(149)
Ibid, p.156. 

  .11-7 :21الخروج (141)
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يقرر ما إذا  يعمى اختيار البقاء معسيدىا الزوج مالـ يرغب في ذلؾ. فيو الذ لدييا القدرة
فالفتاة ىنا شبييو  ،(151)كاف عمييا االستمرار في حقوقيا أو السماح ليا بالذىاب بدوف مقابؿ

 .(152)بأسيرات الحرب

 :25)البلوييف  اإلسرائيميينئلسرائيميينآخريفو االسترقاؽ أالبيع تقيد النصوص التوراتية و 
ف يخفض أيعانى مف صعوبات مالية يمكف  يالذ يسرائيماإل ، كافىذه الحالة يفف )39-41

حتى لوكاف مالكو غير  ،مف العبد الً جرة أو الخادـ المسخر بدأمف شأنو إلى وضع اليد المست
 .(153)(55-47: 25)البلوييف  إسرائيمي

َذا اْفَتَقَر َأُخوَك ِعْنَدَك َوِبيَع َلكَ (52: 03)" َأِجيٍر،  َ -02، َفاَل َتْسَتْعِبْدُه اْسِتْعَباَد َعْبٍدك. َواِ 
ثُمَّ َيْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك ُىَو َوَبُنوُه َمَعُو  -41َكَنِزيل َيُكوُن ِعْنَدَك. ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل َيْخِدُم ِعْنَدَك.

َلى ُمْمِك آَباِئِو َيْرِجعُ   .(154)."َوَيُعوُد ِإَلى َعِشيَرِتِو، َواِ 

 :الً و أ،وىذا يعنى(155)سفر البلوييف مع والدىـ عند صدر سنة اليوبيؿ يب األبناء فويذى
أف األبناء الذيف :ثانًياأحرار وليسوا عبيد، يأف األبناء كانوا يعامموف نفس معاممة والدىـ، أ

ىذه  يبناء فوكانوا األ ،منزؿ سيدىـ المؤقت يو فأالسنعممواإلىجانب والدىـ في  ىـ كبار
لـ يستعبدوا مدى  نفسوالوقت يتماًما، ولكف فار حر أف كانوا مواطنوف إواضح  الحالة غير

                                                 
 (151)

Pressler, C., op.cit, p. 164. 
(152)

Vaux, R., op.cit,  p. 83.
 

(153)
Walton, J, (others), op.cit,  p. 140.

 

  .21-79: 84الالوٌٌن (142)
(

155
عٌد الٌوبٌل: هو عٌد السنة السابعة التى حرم على الٌهود الزرع والحصاد، ذلك أنه كان فى (

ن الٌوم السابع من األسبوع العبرى )أى كل سبع سنٌن، تكون السنة السابعةسبًتا )أى راحة(  كما أ
سنة ، تكون السنة  29(، أى بعد كل 7×7ٌوم السبت( راحة، وبعد كل سبع سنٌن سبع مرات )

نٌٌن، وأال ٌزرع فٌها أحد أو ٌحصد، وأن ر، وتقضى بأن ٌعتق فٌها العبٌد العبالخمسون ٌوبٌاًل 
ل " فى العبرٌة "الكبش" وقد سمت كلمة "ٌوبٌفٌها كل أرض إلى صاحبها األصلى. وتعنى  تعود

السنة الخمسون سنة الٌوبٌل، ألن إعالن بدئها كان بالنفخ فى بوق مصنوع من قرن الكبش، 
ًقا ومعنى اوٌوبٌل الكبش فى العبرٌة على زنة اسم الفاعل من مادة  "وبل" فهى مرتبطة اشتق

 .(441ص ان، المرجع السابق،والغنم".)انظر: محمد بٌومى مهربالوابلة فى العربٌة "نسل اإلبل 
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الحياة، وىذا يعنى أف األبناء كانوا بشكمدائـ معاليف عمى والدىـ ومعالوف دائنييف فقط 
 .(156)لمدينيـ

يتمثؿ االختبلؼ األوؿ  ،وتظير عدة اختبلفات بيف سفر البلوييف وسفر الخروج
فراج يتعامؿ مع اإل ي(، والذ5-1: 21( عف سفر الخروج )41-39: 25سفرالبلوييف )يف

ولكف تتوافؽ مع عدد مف السنوات  ،ولـ تعد ست سنوات مف الخدمة ،عف رب األسرة وأبنائو
استثمار  يسفر الخروج يكمف ف يىذا التغير ف يولكف السبب ف ،حتى يصؿ إلى سنة اليوبيؿ

دخاؿ العبيد بيتو يالسيد الذ  زوجتوالعبد مع  يىميتو فأذا االستثمار تكمف ى ،اشترى العبدوا 
 .(157)بناءأبدوف  يوليس العبد الفرد،وأبنائو

البلوييف  ي(، فف25:41( و البلوييف )21:4سفر الخروج )يف يويظير االختبلؼ الثان
وىنا  ،وىذا يعنى أف األبناء ينتموف إلى والدىـ وليس إلى سيدىـ ،يذىب األبناء مع والدىـ

ىذه الحالة، يدخموا  يماإذا كاف األبناء ولدوا قبؿ أو خبلؿ عبودية والدىـ،فف يوجد احتماليف
 يثـ بعدذلؾ يرثوف الوضع الحر ألبييـ )أ ،العبودية ويستمر وضعيـ موازى لو يمعو ف

سفر  ي.بينما ف(158)وعمى ىذا النحو يذىبوف أحرار معو ،الينظر إلييـ كعبيد مولودوف(
ذا إفيخرج وحده  أبييـوليس ممؾ ،يكونوا ممؾ سيده أبييـعبودية  ءاألبناءأثناذا ولدوا إالخروج 

 وضع العبودية الدائمة. ييصبح ففراد البقاء معو أذا ا  و  ئو،بناأدوف براد أ

لؤلشخاص  يالعرق باالنتماءويتعمؽ االختبلؼ الثالث بيف سفر البلوييف والخروج 
(نحف لـ نعرؼ 6-2  :21خروج )فى الو  عممية البيع والشراء(، يالمعنييف، )المشاركيف ف

ف كؿ أسفر البلوييف يذكر  يبينما ف ي،عبران /ف العبدأفقد ظير لنا فقط  ،عرقية المشترى
حيث يظير البلوييف الرجؿ ،فيـ عشيرة ي، وبالتالإسرائيمييفالصفقة  يالناس الموجوديف ف
ناء إلى الخروج بتدفع األ يولعؿ ىو مف األسباب الت،جر( وليس )عبد(أالدائف )كعامؿ مست

                                                 
(156)

Garroway, K., op.cit, p.187.
 

)157(
Schenker, A., op.cit, p.33.

 

)158(
Wells, B., "The convenant code and near eastern legal traditions: A response to David P. 

Wricht", MAARAV,13.1, 2006, p.94.; Garroway, K., op.cit, p.181.
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غموض فيما يتعمؽ بوضع األب، فيو ينظر إليو عمى  يمع والدىـ. ألف البلوييف ال يترؾ أ
 يشؾ ف أدنيدوف بخر، وبذلؾ الوضع يسمح ألطفالو آنو "رجؿ حر" يعمؿ لدى رجؿ حر أ

 .(159)سنة اليوبيؿ يحرار مثؿ والدىـ وسوؼ يخرجوف معو فأالخروج معو، فيـ 
تـ استرداده  يإلى أجنب يسرائيمإعممية بيع ،(50-47: 25ييف )سفر البلو  يويظير ف

ولكف اليوضح النص أنو ما إذا كاف قد تـ اإلفراج عف  ،أو بنفسو أقاربحد أمف قبؿ 
قامت  يأو يقوموا بالخدمة داخؿ األسرة الت ،وأسرىـ بعد استردادىـ مف الغريب اإلسرائيمييف

Yaron،ويقترحإعتاقيـبتخميصيـ أو 
 يالناس ف إعتاؽأف  :ىذا المرجع يا لما ورد فوفقً (160)

البلوييف  أف سفر عماؿ الخير. وعمى الرغـ مفأمف  األرجحعمى  الشرؽ األدنى القديـ كاف
اليصور استرداد شخص يباع لديف، بؿ ىذا النص يصور نوع مف المعاممة المماثمة 

سرتو يعيش أعتاقو ىو و إ تـ يو الذأالمعفى عني اإلسرائيميعامؿ، ومف المرجح أف  الستئجار
 .(161)مع قريبو ويعمؿ لو حتى تعيد أرضو خبلؿ سنة اليوبيؿ

َذا َطاَلْت َيُد َغِريٍب َأْو َنِزيل ِعْنَدَك، َواْفَتَقَر َأُخوَك ِعْنَدُه َوِبيَع ِلْمَغِريِب -(04: 03)" َواِ 
َبْيِعِو َيُكوُن َلُو ِفَكاٌك. َيُفكُُّو َواِحٌد ِمْن  َفَبْعدَ -48اْلُمْسَتْوِطِن ِعْنَدَك َأْو ِلَنْسِل َعِشيَرِة اْلَغِريِب،

ُو َأِو اْبُن َعمِّْو، َأْو َيُفكُُّو َواِحٌد ِمْن َأْقِرَباِء َجَسِدِه ِمْن َعِشيَرِتِو، َأْو -02ِإْخَوِتِو،  َأْو َيُفكُُّو َعمُّ
َنِة َبْيِعِو َلُو ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل، َوَيُكوُن َفُيَحاِسُب َشاِرَيُو ِمْن سَ -32.ِإَذا َناَلْت َيُدُه َيُفكُّ َنْفَسوُ 

 (162)."َكَأيَّاِم َأِجيٍر َيُكوُن ِعْنَدهُ  .َثَمُن َبْيِعِو َحَسَب َعَدِد السِّْنينَ 
السنة الخمسيف حيث تحرر يوجميع سكانياف ،األرض أنحاءجميع  يوتعمف الحرية ف

عادة سندات الديف،ويعود كؿ إنساف إلى عائمتو )ويمكف إض افة كؿ امرأة وطفؿ وخادمة(، وا 
 (.10: 25البلوييف )(163)إلى أصحابيا وتطييرىا مف جميع أعباء الديوف يكؿ األراض

                                                 
)159(

Garroway, K., op.cit, p.182.
 

)160(
Yaron, R., "Redemption of Persons in the Ancient Near East", RIAD, 3e serie, 6, 1959, 

p, 155-176.
 

(161)Chirichigno, G., o
p.cit

, p.340. 

  .41-27: 84الالوٌٌن (118)

(163)
Hudson, M., op.cit, p.14. 
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 َوُتَقدُّْسوَن السََّنَة اْلَخْمِسيَن، َوتَُناُدوَن ِباْلِعْتِق ِفي اأَلْرِض ِلَجِميِع ُسكَّاِنَيا. َتُكوُن َلُكْم ُيوِبياًل،"
 .(164)."ِ َلى ُمْمِكِو، َوَتُعوُدوَن ُكلّّ ِإَلى َعِشيَرِتوَوَتْرِجُعوَن ُكلّّ إِ 

عاًما، بؿ كانوا قد خدموا  50الذيف باعوا أنفسيـ خدمة  اإلسرائيمييفا مف ولـ يكف مطموبً 
 50مما يعنى أف عدد قميؿ مف األسر اإلسرائيمية خدمت  ،فقط مف وقت بيعيـ حتى اليوبيؿ

 .(165)ا كاممةعامً 
ولكف يتوقؼ عمى  ،فراج لـ يتقيد بسنوات محددةمف اإل خرآووجد نوع 

( عندما أصيب الدائف بجروح 27-26 :21سفر الخروج ) يالدائف،ويظير ذلؾ فإصابة
طراؼ مساوًيا لمبمغ الديف، ومف ، اعتبرت خسارة طرؼ مف األيدائمة مف قبؿ مدينو الرئيس

نما مجرد دائف وف عبدً مف وجية نظر القان يثـ يطمؽ سراحو ولـ يكف ىذا الدائف العبران ا وا 
 . (166)خدمة مدينو يمؤقت ف

َذا َضَرَب ِإْنَساٌن َعْيَن َعْبِدِه، َأْو َعْيَن َأَمِتِو َفَأْتَمَفَيا، ُيْطِمُقُو ُحرِّا ِعَوًضا َعْن -(06: 01)" َواِ 
ْن َأْسَقَط ِسنَّ َعْبِدِه َأْو ِسنَّ َأَمِتِو ُيْطِمُقُو ُحرِّا ِعَوًضا-04.َعْيِنوِ   (167)."َعْن ِسنّْوِ  َواِ 

 -نتائج البحث:
القديـ وليست  األدنىنحاء الشرؽ أبناء ظاىرة منتشرة في جميع ظاىرة بيع األ دتع -

بنائيـ كانت أالوالديف لبيع  يأجبرتف الظروؼ التإمقتصرة عمى منطقة بعينيا، حيث 
كوارث  ـأسياسية أـاجتماعية ـسباب اقتصادية أأنحاء،سواء كانت متشابية في جميع األ

 طبيعية.

لؤلسرة،وىو المسئوؿ عف  الفقريالعمود  دنو يعأل ،ف يبيع نفسوأال يستطيع البداية يبفاأل -
ذا، متطمباتياحمايتيا وتوفير  ويعمؿ كعامؿ  أبنائوبيع نفسو يكوف معو  إلىاضطر  وا 

 فضؿ عند سيده.أرض وحياة معيشية أمستأجر، ولو منزؿ خاص و 

                                                 
(112)

الالويين 
2
5

:1
1

.  

(165)Chirichigno, G., o
p.cit, p.335. 

(166)
Mendelsohn, I., Slavery in the ancient near east, p.88. 

ا(117)
27-26 :21لخروج 

.  
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في وضع العبودية بعد بيعيـ ويتحرروا بعد فترة مف بيعيـ عمى بناء عدـ استمرارية األ -
فيتـ تحريرىـ في  ،يباعوا فيو، فإذا تـ بيعيـ مف أجؿ تسديد ديف والدييـ يحسب الوضع الذ

ذا ا  فراج عنيـ في سنة اليوبيؿ، و ـ مع والدىـ يتـ اإليذا تـ بيعإالسنة السابعة مف بيعيـ،بينما 
ف يخرجوا معو ألنيـ ممؾ أاليمكف ،لو سيده يأعطاىامف المرأة التعبودية والدىـ  أثناءولدوا 

بنائو في خدمة أف يخرج بمفرده أو يبقى مع أب في ىذه الحالةسيده وليسوا ممكو، فيقرر األ
 سيده مدى الحياة.

مة،ولكف يبيعيا أبنتو العذراء كا( اليمكف لؤلب أف يبيع 11-7: 21بتحميؿ سفر الخروج ) -
مة ( فقط فإف الفتاة مثميا مثؿ األ7) المقطعذا حددنا إؿ الزواج، ولكف شكاأفي شكؿ مف 

خذىا سيدىا كزوجة فتقع أذا إنو أ(،8) المقطعفراج عنيا بعد ست سنوات، بينمافي يتـ اإل
( 10) المقطعتقع في رتبة الزوجة رئيسية، وفي  ال رتبة المحظية، ولكف يفي ىذه الحالة ف

يكوف ليا نفس الحقوؽ كعروس وتعتبر ابنة في ىذا  ،ذه الحالةى يذا اتخذىا ابنو زوجة ففإ
مة( أو )محظية( أو أ):البيت،وليذا تقع الفتاة مف خبلؿ تحميؿ ىذا السفر فيثبلث رتب

تيف يكوف المتحكـ والمتصرؼ الوحيد في حريتيا يخر )زوجة رئيسية(، ومف خبلؿ الرتبتيف األ
 ىو سيدىا،وغير مقيدة بعدد مف السنوات.

وىو ماتـ االستدالؿ عنو مف خبلؿ سفر  اإلناثالذكور أعمى قيمة مف  تبر األبناءيع-
سرة ومساعدة الذكور في استمرارية النسب داخؿ األ األبناءا لقيمة ، نظرً (8-1: 27)البلوييف

أو  اإلنجابيةكثر استيبلًكا نظًرا لقدرتيا أبينما الفتيات تكوف  ،ب في الحياة المعيشيةاأل
 ة مأجورة أو محظية.العمؿ كعامم
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Selling Sons and Daughters in ancient Israeli community 

Dr. Heba Dahy Mohammed

 

 

Abstract: 

   This study aims at shedding light on a prevailing phenomenon  in 

the region of ancient near East, which is selling sons and daughters. 

Because of economic hardships of life, father, as the first responsible 

for the family, is enforced to sell his sons and daughters.  

In this study, The researcher focused on this phenomenon in the 

community of Ancient Israel and attempts to determine reasons that 

make parents sell their sons and daughters according to old testement. 

Torah mentions this process of selling sons and daughters, 

determining their cost, and showing how these sons and daughters can 

be released later.  

The main reason of this process of selling is poverty which enforces 

fathers to lend money for the sake of their family. Moreover, social 

reasons and natural catastrophes may be seen as extra reasons 
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Parents – Sons and Daughters –starvation – Israelis – selling - Loan. 
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