
 

 

 

 

 قسم اللغات الشرقيةحبوث 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 4العدد التاسع والثالثون  ج                                                     جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

- 611 - 

  اليهودية في الزواج مقاصد
 "عرض وتحليل" 

 حسن حبيب عبدالرازق محمد مدبولي د. 
 أستاذ مساعد بقسم اللغة العبرية وآدابها،

 .جامعة األزهر –كلية اللغات والترجمة 
mmadbouly2010@gmail.com 

 الملخص العربي:

 الزواج هللا شرعفلقد في اليهودية"،  الزواج"مقاصد تتناول هذه الدراسة 
 الدوام به ويراد, والرحمة المودة علي يقوم ،والمرأة الرجل بين وثيقا رباطا ليكون 

 إلى الزوج فيسكن ,الزوجين بين والمودة السكن :األساسية همقاصد ومن, واالستقرار
 تحصل به إذ حياة؛ال ضروريات من ضرورة فالزواج .زوجها إلى والزوجة زوجته،
واستخلفه  ،وكّلفه بعمارة األرض خلق هللا تعالى اإلنسان،لقد ف، والدنيا الدين مصالح

  .ال يكون إال بالّزواجوذلك فيها، وأمره بالحفاظ على استمرارّية الّنسل اإلنسانّي، 

، فعلى الشاب واجًبا يعدحيث  اليهود، عند مهمة في اليهودية مكانة وللزواج
 .كامل غير إنسان هو امرأة بدون  فالرجل؛ تأجيلاإلسراع في الزواج دون المقتدر 

 بهاواإلخالل  مقاصدالا همال تلك و . للدين مناف   أمر   ةيالعزوب في اليهودي بقاءو 
وللزواج في اليهودية مقاصد عدة،  .األساسية قيمته هفقدوي   ,لزواجا يضر بمقصود

 اإلشباعأسرة، و  تكوينو  بيت نشاءإ، السكن والعون ر، والتكاث التناسل أهمها:
حيث اعتاد اليهود الزواج المال،  على الحفاظوكذا  ،لعدم الوقوع في الرذيلة العاطفي

 من داخل العشيرة للحفاظ على أموال وممتلكات العشيرة.

 الكلمات المفتاحية: 
 د.التلمو  –التوراة  –اليهودية   -مفهوم الزواج – مقاصد الزواج

mailto:mmadbouly2010@gmail.com
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Objectives of Marriage in Judaism 

Review and Analysis 

Abstract 

 This study aims to highlight "the objectives of marriage in 

Judaism". Allah, the Most High, has legislated marriage to be a 

strong tie between man and woman; it is a kind of relationship that 

is based on serenity and mercy and that is meant to realize stability. 

The basic objectives of marriage include, for example, maintaining 

affection and mercy, so that each of the couple would dwell in 

security with one another. It is one of the necessities of life through 

which the objectives of religion and life would be fulfilled. Allah, 

the Almighty, has created man, commissioned him to construct the 

earth and made him His vicegerent. For the sake of fulfilling this 

goal, He, the Most High, ordered mankind to keep the continual 

existence of the human offspring, a target that would not be realized 

except through marriage.   

 In Judaism, marriage is of cardinal importance that it is 

considered a duty. According to the Jewish teachings, any young 

man, who is financially capable, should hurry to marry as soon as 

possible. Jews believe that a man without a wife is truly an 

incomplete person, which is why they opine that bachelorhood is 

against religion. As well, neglecting the objectives of marriage 

means nothing but undermining the higher objective of marriage, 

and thus makes it lose its main value. 

 In Judaism, marriage has a number of objectives, including: - 

reproduction, dwelling in security and helping one another, 

establishment of family, satisfaction of one’s emotional desire to 

prevent him/her from committing fornication, and preservation of 

property.  

Keywords: 

 Objectives of marriage - the concept of marriage – Judaism – 

Torah – Talmud 
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 مقدمة:ال

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 
 أتباعه وسلم تسليما كثيرا.. وبعد...وأصحابه و 

من خالل نصوص  "،في اليهودية زواجمقاصد ال" تتناول هذه الدراسةفإن 
 بين اوثيقً  ارباطً  ليكون  هللا هشرعقد  الحياة؛ ضروريات من ضرورة الزواجفالتوراة، 
 ،والرحمة المودة علي يقومفهو  والدنيا، الدين مصالح تحصل به ،والمرأة الرجل
، الزوجين بين والمودة السكن األساسية همقاصد أهم ومن ،واالستقرار الدوام به ويراد

وكذا الحفاظ على النسل وعمارة  زوجها، إلى والزوجة زوجته، إلى الزوج فيسكن
الوسيلة الّصحيحة الستمرار الّنوع اإلنسانّي وبقائه، وبه تنتشر  األرض، فالزواج هو

  . االجتماعية وتقوية العالقاتالمحّبة واأل لفة 

 إنسان هو امرأة بدون  فالرجل اليهود، عند مهمة في اليهودية مكانة لزواجلو 
واجًبا في اليهودية، فعلى الشاب  الزواج يعدو  .اليهودية العقيدة بحسب كامل غير

 وغايات، مقاصد في اليهودية وللزواج ج دون تأجيل.المقتدر اإلسراع في الزوا
 يضر بمقصود بهااإلخالل أو إهمال تلك المقاصد ت شددت عليها اليهودية، وجعل

  .مقاصدهذه ال، لذا أرادت الدراسة الوقوف على أهم لزواجا

 فرضيات الدراسة:

 إمداد المكتبة العربية ببحث عن مقاصد الزواج في اليهودية. -
 عدم وجود دراسة متخصصة تناولت مقاصد الزواج في اليهودية. -
 اليهودية. بيان مفهوم الزواج وأهميته في -
 كشف النقاب عن أهم مقاصد الزواج وغاياته في اليهودية. -
 من مقاصد الزواج اليهودية. اً مقصدبيان أهمية التناسل والتكاثر  -
 إلقاء الضوء على زواج اليبوم وبيان غاياته في اليهودية.  -
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 الدراسات السابقة:

ولت دراسة متخصصة تناولت تلك القضية، خال دراسة تنالم يجد الباحث 
ألستاذ الدكتور محمد في الشريعتين اليهودية واإلسالمية" ألستاذنا ا الزواج"موضوع 

، وهي رسالة دكتوراة غير منشورة بكلية -رحمه هللا تعالى وغفر له-سبعاوي محمد، 
تناول فيها مركز المرأة في اليهودية واإلسالم،  .اللغات والترجمة جامعة األزهر

ثم أهم القضايا األساسية في الزواج؛ الخطبة والمهر  وأهمية الزواج ومشروعيته،
 والعقد وطقوس الزواج.

 المنهج المتبع في الدراسة.

، وذلك عن طريق دراسة والنقدي اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي
في  النصوص المتعلقة بتلك القضيةمن خالل في اليهودية،  مقاصد النكاح

  .في المواطن التي تتطلب النقد لها ونقدهاوقراءتها وعرضها وتحلي ،اليهودية

دة الفقرات الوار  بعض ترجمةفي  الدراسة قد اعتمدت وتجدر اإلشارة إلى أن
 فيها من العهد القديم على النسخة العربية للكتاب المقدس.

 اإلطار التنظيري للبحث:

هذه الدراسة الموسومة بـ "مقاصد الزواج في اليهودية" أن  طبيعة اقتضت
في  للزواج]عبارة عن المقاصد الرئيسة  ،مقاصدستة مقدمة وتمهيد و في  تقع

 ثم ثبت بالمصادر والمراجع، كما يلي:الدراسة، خاتمة ثم  اليهودية[،

 المقدمة: وفيها أهمية الدراسة وحدودها والمنهج المتبع فيها.
 .لغة واصطالحا الزواج التمهيد: وفيه تعريف لمفهوم

 .بهدف التناسل والتكاثرالمقصد األول: الزواج 
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 .الثاني:  الزواج بهدف السكن والرفقة والعون  المقصد
 تكوين أسرة.و الزواج بهدف إنشاء بيت الثالث:  المقصد

 .العالقات غير الشرعيةالبعد عن و الرابع: الزواج بهدف اإلشباع العاطفي  قصدالم
 .زواج اليبوم(الخامس: الزواج من أرملة األخ المتوفى إلقامة نسله )  قصدالم
 .السادس : الزواج بهدف الحفاظ على المال قصدالم

 والخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

 ثم ثبت بالمصادر والمراجع العربية والعبرية واألجنبية، مرتبة ترتيبًا أبجديًا.
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 التمهيد
 مفهوم الزواج لغة واصطالحا  

؛ لذا فمن "مقاصد الزواج في اليهودية"اول موضوع بما أن الدراسة تتن
مصطلح ثم التعريف ثانيًا ب ،"المقاصد"مصطلح أواًل بألهمية بمكان التعريف ا
 ي المعاجم والمصادر العربية والعبرية.ف "، وذلكالزواج"

 : لغة واصطالحا   المقاصد تعريفأوال : 
   لغة: المقاصد -أ

مأخوذة وهي  ،جمع مقصد"اصد لغة: المقجاء في لسان العرب وغيره أن 
مصدر ميمي من "َقَصَد"،  :والمقصد (1)."يقال: قصدته قصًدا ومقصًدا ،من القصد

عتماد أهمها: اال عدة، لغوية معانوله قصد يقصد قصدًا، ومقصدًا،  :فنقول
 ،والتوسط فيه ،االعتدال في الشيء"القصد: يعني و  (2)والتوجه، واستقامة الطريق.

ونقل عن  (3)."اإلفراط، يعني: ال إسراف وال تقتير فهو يعني العدلوهو خالف 
وهو  (4)."الهدف والغاية التي ترجى من الشيء": الشاطبي تعريفًا للمقصد بأنه

 تعريف جامع شامل كل التعاريف السابقة.
                                                           

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين األنصاري: لسان العرب،  (1)
؛ ابن زكريا، أبو الحسين أحمد 353، ص 3ج، طبعة دار المعارف، القاهرة، )بدون تاريخ(
عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر للطباعة  :ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق

 .14، ص 5م، ج 1191 -هـ1311والنشر والتوزيع، 
الشرعية، مكتبة العبيكان، الطبعة  المقاصد ينظر: الخادمي، د. نور الدين بن مختار: علم( 2)

 .13م، ص2001-هـ1421 األولى، الرياض،
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير في ؛ 19ص  3( لسان العرب: ج 3)

 .412، ص 9ج  )بدون تاريخ( بيروت، –غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية 
ة فقهية د. حسن السيد حامد: من قضايا فقه األسرة، مقاصد النكاح وآثارها، دراس0( خطاب، أ4)

 .5م، ص2001-هـ1430مقارنة، 
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ا: -ب  المقاصد اصطالح 
 عةوالمنف العلة والحكمة المصلحة" :ابأنهاصطالحًا  المقاصد يمكن تعريف

فيمكن  قاصد الزواجأما عن م (1) ."والمرامي واألهداف والغايات واألغراض والمفسدة
المصالح التي وضعها الشرع غاية للزواج، فيهدف من خالل الزواج ": تعريفها بأنها
إذًا، فهذه المصالح  (2)".وتنتفي هذه المصالح عند عدم وجود الزواج ،إلى تحقيقها

 ،حفظ النوع البشري وهي مقاصد متعددة، لعل أهمها: " ،زواجترتبط ارتباطًا وثيقًا بال
نجاب الولد الصالح ،وحفظ األنساب والمودة بين  ،تحقيق السكن ،، )...(وا 

وذلك ال يكون إاّل بالزواج، ألن العالقات غير المشروعة ال تحقق  (3)".الزوجين
 .ذلك

 –יעד  –"כונה  المقابالت التالية: "المقصد"واستعملت العبرية نظير 

، بمعنى: قصد، مقصد، هدف، غاية ، مغزى، مرمى، مرام، مراد، מטרה" -מגמה
 . وكلها مرادفات للفظ العربي وتدل داللته.(4)غرض، وجهة

                                                           

 .15الشرعية، ص المقاصد د. نور الدين بن مختار الخادمي: علم (1)
 .9للمزيد، ينظر: د. حسن السيد حامد خطاب: مقاصد النكاح، ص( 2)
 .9، ص: د. حسن السيد حامد خطاب، المرجع السابقللمزيد، ينظر( 3)

ספר, ירושלים, -רכים, הוצאת קריתאבן שושן, אברהם: המלון החדש, בשבעה כ (4)

 מטרה.  -מגמה –יעד  –כונה  ', ע3891

 :עיין גם    

 –כונה  '. ע3891אביב  -מהדורה חמישית. הוצאת דביר. תל، גור, יהודה: מלון עברי  -    

 מטרה.   -מגמה –יעד 

ערבי לשפה העברית בית זמננו, כרך ראשון, מהדורה  –שגיב, דוד: מילון עברי -    

 –יעד  –אביב,  נדפס בישראל, תשנ"א. ע' כונה –שלישית, הוצאת שוקן ירושלים ותל

 מטרה. -מגמה
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 :لغة واصطالحا   زواجال تعريفثانيا : 

 : الزواج لغة   -أ

باألنثى. و)الزوج(: كل واحد  الذكر أو بالزوجة، الزوج اقتران" هو)الزواج( 
 النّ كاح، على العرب كالم في الّتزويج أو الّزواج ي طَلق"و (1)."آخر من جنسهمعه 

 ف النة: وي قال الَعقد، على أيضاً  وي طَلق عنَدهم، الوْطء هو بالنّ كاح والمقصود
، وفي الشرع: عقد َير د  على والجمع مالّض " اللغة في والنكاح( 2)."تزّوجت أي نكحت؛

  (3)."جميعاً  والعقد الوطء عن عبارة أو .تمليك منفعة الب ضع قصًدا
                                                           

ينظر: مصطفى، إبراهيم، وآخرون: أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار: المعجم  (1)
(. وللمزيد، ينظر: ابن منظور: 405/ 1)الوسيط، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، 

 (.21/ 2مادة: )زوج ( ) ن العرب،لسا
 (.929/ 2ابن منظور :) (2)
م(: معجم التعريفات، قاموس 1413 -هـ619( الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف )3)

لمصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف 
ي، دار الفضيلة، القاهرة، )بدون والعروض والبالغة، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاو 

الفيومي، المصباح المنير:  (؛2/925ابن منظور: لسان العرب، )؛ 209تاريخ(، ص 
(؛ الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء 2/924)

ثانية، السابع، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار التراث العربي، الكويت، الطبعة ال
 .115، ص9، جمادة: )ن.ك.ح(م، 1114-هـ1415

رعيَّة واآلراء     امل لألدّلة الشَّ الزَُّحْيل ّي، أ. د. َوْهَبة بن مصطفى: الف ْقه  اإلسالميُّ وأدلَّت ه  )الشَّ
المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث النَّبويَّة وتخريجها(، دار الفكر، سوريَّة، 

لة )د. ت.( ص . وللمزيد، ينظر: الجوهري، 9513دمشق الطبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ
إسماعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عّطار، 

؛ 413م، ص1191-هـ1311الجزء األول، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثانية، 
هـ(: بدائع الصنائع 569الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي )المتوفى  الكاساني، اإلمام عالء

في ترتيب الشرائع، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد 
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 : االزواج اصطالح   -ب
 يمنع لم امرأة الرجل من استمتاع حل يفيد عقد" الزواج بأنه الفقهاء يعرف

إباحة استمتاع كل من عقد يفيد  :هوالزواج شرعًا ف (1)."شرعي مانع نكاحها من
 أو هو .رجللمتاع المرأة بااست بالوطء والمباشرة والضم والتقبيل، وكذا الرجل بالمرأة

 المرأة استمتاع حلفي مقابل  فال تحل لغيره، بالمرأة، الرجل استمتاع ملك يفيد عقد
فيصبح الملك حقًا مشتركًا بينهن، بينما ال يجوز  ، لذا يجوز تعدد الزوجاتبالرجل

يبيح  ،بأنه عقد بين رجل وامرأةيعرف الزواج يفهم مما سبق أن  (2)تعدد األزواج.
 وفقاً  ؛وتكوين أسرةوبناء منزل بهدف استمرارّية العيش معًا،  ،الرتباط واالقترانا
 .المبرم بينهماالتفاق ل

فنجد  بعدة ألفاظ،يعّبر عنه  ؛ فإنهالمعاجم العبرية في عن معنى الزواج أما
زواج، قران، زيجة، ع رس، زفاف، عقد : "بمعنى، "ִנּׂשּוִאין, ִנּׂשּוִאים"مصطلح 

 زواج، حفلة زواج، عرس، زفاف، فرح." :على "ֲחֻתָּנה"دل لفظة وت (3)."نكاح
                                                                                                                                               

، 3م، ج2003 -ه1424الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
 .301 -309ص

ْصني الدين بعالء لمعروف، ا، محمد بن علي بن محمدالحصكفي (1) : المتوفى) الحنفي الح 
ق: عبد المنعم خليل تحقي، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار(: هـ1066
 .199: ص م2002 -هـ1423الطبعة األولى،  ،دار الكتب العلمية ،إبراهيم

. )بتصرف بسيط( 9513ص، ت ه  د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيل ّي: الف ْقه  اإلسالميُّ وأدلَّ  ينظر: (2)
بن قدامة، عبد هللا بن أحمد )المقدسي أبو محمد(: المغني في فقه ، ينظر: احول ذلك للمزيدو 

 333/ 9هـ، )1405بيروت، الطبعة األولى ،  –اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر 
شرح فتح القدير، دار هـ(: 961السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ) ؛ وما بعدها(

موسوعة المفاهيم اإلسالمية ؛ (251/ 1الفيومي، المصباح المنير، )؛ 16/ 3 ،الفكر، بيروت
 (.333مصر، )ص –المؤلفين، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية العامة، مجموعة من 

ּׂשּוִאין. ִנּׂשּוִאים, נִ  'ִנּׂשּוִאים, ִנּׂשּוִאין. יהודה גור, ע 'אבן שושן, המלון החדש, ע (3)

ע' ִנּׂשּוִאים, ִנּׂשּוִאין.  3811שטיינברג, יהושע: מילון התנ"ך, הוצאת יזרעאל, תל אביב, 

 דוד שגיב, ע' ִנּׂשּוִאים, ִנּׂשּוִאין.
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واستعملت  ،(1)"عروسة :بمعنى ַּכָּלהعلى الزوج، ولفظة  "ָחָתן"وتدل لفظة 

أخذ امرأة، بمعنى: " "ִאָשה ָלַקח"على هذا االرتباط اصطالح العبرية للتعبير 
للتعبير  "ּדּוִׁשיןִק " اصطالح واستعمل التلمود (2)."تأهل، تزوج، بنى على أهله

وتعني: عقد قران، الرباط المقدس العالقة الزوجية باعتبارها عالقة مقدسة؛ "عن 
)في مراسم خاصة(، عقد مراسم الزواج، مراسم الزفاف، اسم فصل في التلمود، 

 قدسة.معالقة  داليهو  عند ةيالزوج ةالقفالع (3)."يتناول أحكام الزواج

المعنى  لتدلل به على "אישות"فظ واستعملت التوراة في وقت متأخر ل
وأطلقت على طرفي  ،المشتمل على المعاشرة والسكن بين رجل وامرأة ،للزواجالعام 

 : زوج وزوجة.بمعنى (4)."איש ואשה"الزواج 

ولقد ميزت المشنا بين مرحلتين أساسيتين في الزواج؛ المرحلة األولى، هي: 
عقد النكاح دون الدخول  التي تعني: خطبة أو ،"קידושין"أو  "אירוסין"

 (5)؛ وتعني: "الزفاف أو الدخول بالمرأة".""ִנּׂשּוִאיןبالمرأة. والمرحلة الثانية، هي: 

، مفهوم الزواج، هو: إضفاء الطابع المؤسسي على العالقة بين الزوجينو 
في كثير من األحيان، يتزوج الزوجان قبل إنجاب األطفال، ولكن ال توجد صلة 

                                                           

 .ַּכָּלה. ָחָתן. ֲחֻתָּנה' ע, שם (1)
 .ִאָשה ָלַקח' ע, שם (2)
 .ִקּדּוִׁשין' ע, שם (3)
 מקורות י"עפ בישראל ונותממ דיני סדר, העברי המשפט יסוד: אושר, גולאק (4)

 .31" עמ ,ג"תרפ, ברלין, ירושלים דביר הוצאת, והפוסקים התלמוד
للمزيد، ينظر: محمد، د. محمد سبعاوي: الزواج في الشريعتين اليهودية واإلسالمية، رسالة و     

 .19-19ص م،1164-هـ1404 كلية اللغات والترجمة جامعة األزهر،، دكتوراة غير منشورة
ومدى تأثره بعقود " כתובהيبي، مجيد جاسم محمد أحمد: عقد الزواج في اليهودية "( الشع5)

 الزواج عند شعوب الشرق األدنى القديم: العقود المصرية القديمة نموذجا، مجلة كلية اآلداب،
 .114م، ص2016( 1اإلنسانية، العدد ) للعلوم األنبار جامعة
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ثقافات الوفي  ،قد تغير التعريف الدقيق للزواج عبر التاريخلو  .ضرورية بينهما
يخلق عالقة بأنه لزواج ل مختلفة، ولكن يمكن تحديد العديد من الخصائص الرئيسةال

 رسمية عالقة فالزواج  عامة وملزمة بين أشخاص ليسوا أقارب من الدرجة األولى؛
 وفًقا أو للقانون  اوفقً  زوجية، حياة والعيش معا أسرة تكوين لغرض زوجين بين

وعرفه سعديا الفيومي على أنه تملك الرجل للمرأة.  (1).المجتمع في للعرف السائد
 إ َذاأي: ، "ּוְבָעָלּה, ִאָשה ִאיׁש ִיַקח-ִּכי" :24/1 ا بما ورد في سفر التثنيةمستشهدً 

ل   َأَخذَ  ك، وهي لغة في يعني: مل "לקח". قائاًل: إن لفظ ب َها َوَتَزوَّجَ  اْمَرأَةً  َرج 
التي تعني االمتالك، ومنها  "קנה"االقتناء، تتساوى في المعنى مع كلمة 

 (2).االمتالكفمعنى الزواج  ، ومن ثماقتناء, امتالك, ملك، بمعنى: "קנין"

وهو  عند جميع البشر،أن الزواج عالقة شرعية مقدسة مما سبق، يتضح 
، ، والمرأة بالرجلمتاع الرجل بالمرأةسامية، تبيح است أيضًا عالقة اجتماعية إنسانية

 المجتمع التعاون البناء بين أفرادو يزيد من أواصر المحبة األلفة  ونجاح الزواج
في المعاجم  ،كانت هذه إشارة إلى مفهوم الزواج لغة واصطالحا (3).بالمصاهرة

 .لى أهم مقاصد الزواج في اليهوديةإ الدراسة شيرتوفيما يلي  العربية والعبرية.

 
 
 
 

                                                           

(1) https://www.morfix.co.il/en/ 22-11202, 8:35 pm. 
 יוסף דפוס ،התורה חומשי חמשה תרגום :גאון יוסף בן סעדיה ،אלפיומי (2)

  .71 ص محمد، سبعاوي محمد. د: ينظر للمزيد. 3981 ،ספרים ،דירנברג

لي السيد: الزواج والطالق والتعدد بين األديان والقوانين ودعاة التحرر، أبو غضة، زكي ع (3)
 .)بتصرف( 51م، ص2004 -هـ1425الطبعة األولى، 

https://www.morfix.co.il/en/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D%26isC%3D0
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 المقصد األول
 الزواج بهدف التناسل والتكاثر 

يعد التناسل والتكاثر هو المقصد األول من مقاصد الزواج في اليهودية، 
للسعادة الروحية والعاطفية بين الزوجين، والسبيل للتناسل "قد شرع الزواج  فإذا كان

األوالد، فإن  ترغيًبا في اإلنجاب ومحبةو ( 1)."والحفاظ على األنساب وا عمار األرض
 (2).ورعايتهم األبناء حب فيكذا و  والمسكن، األسرة حرمة في تتفق الثالثة األديان

ورد في المادة " حيث إاّل أن اليهودية جعلت التناسل والتكاثر أهم مقاصد الزواج،
ن بعد المائة، في أركان عقد النكاح وشروطه عند اليهود، النكاح بنية يالثالثة والتسع

دوام حفظ النوع اإلنساني فرض على كل يهودي. ومن تأخر عن أداء هذا التناسل و 
 (3)الفرض وعاش عازبًا بدون زواج كان سببًا في غضب هللا على بني إسرائيل".

فالقارئ وتجدر اإلشارة إلى أن  كل الشرائع السماوية تجمع على هذا المقصد، "
أن الزواج أمر يوجبه الشرع ألحكام الشرائع السماوية الثالث يرى أنها مجمعة على 

نجاب األبناء الستبقاء  والفطرة، وقد نبعت أهميته من أنه الطريق الوحيد للتكاثر وا 
في هذا اإلطار و . ال يكون إاّل بالزواج.كله وهذا  (4)."النوع اإلنساني، وتعمير الكون 

نجاب  ،هدف التناسل والتكاثروتحقيًقا ل ،على الزواج حثًّا ،تقول التوراة  :األوالدوا 
-ְוֶאת ָנִׁשים ִלְבֵניֶכם ּוְקחּו, ּוָבנֹות ָבִנים ְוהֹוִלידּו, ָנִׁשים ְקחּו"

-ְוַאל, ָׁשם-ּוְרבּו; ּוָבנֹות ָבִנים ְוֵתַלְדָנה, ַלֲאָנִׁשים ְתנּו ְבנֹוֵתיֶכם

                                                           

 ،.9زكي علي السيد أبو غضة: الزواج والطالق والتعدد، ص (1)
ل ديورانت: قصة الحضارة، ص  (2)  )بتصرف بسيط(. 30و 
ت بين أحكام المرافعات والمعامالت والحدود في صبري، محمد حافظ: المقارنات والمقابال (3)

شرع اليهود ونظائرها من الشريعة اإلسالمية الغراء ومن القانون المصري والقوانين الوضعية 
  .310م، ص 1102-هـ1320األخرى، الطبعة األولى، مصر 

 .11ص ،للمزيد، ينظر د. محمد سبعاوي محمدو      
 .311ص  ي،محمد حافظ صبر  ،المرجع السابق (4)
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".ִתְמָעטּו
ذ وا"أي:  (1) ، َبن ينَ  َوأنجبوا ن َساءً  خ  ذ وا َوَبَنات  مْ  َوخ   ل َبن يك 

، َبن ينَ  َفَيل ْدنَ  ل ر َجال، َبَنات ك مْ  َوأَْعط وا ن َساًء، وا َوَبَنات   َوالَ  ه َناكَ  َواْكث ر 
 ."َتق لُّوا

 ،من أجل التناسل ،تؤكد هذه الفقرة على ضرورة الزواج في اليهودية
وفي هذا تفرض  .يكونوا كثرةو  حتى ال يقلوا والتكاثروالبنات،  األبناء نجابوا  

أو بعد ذلك بفترة وجيزة، كما  ،بلوغه سن الرشد عندى الرجل الزواج اليهودية عل
وألهمية هذا المقصد في اليهودية  (2)التوراة زواج الفتاة دون سن الثانية عشرة. تبيح

االرتباط والتكاثر  جعلتذكر أستاذنا الدكتور محمد سبعاوي أن الشريعة اليهودية قد 
ورة الزواج وأهميته وقارن البعض بين ضر  (3).في اليهوديةالوحيد للزواج هو الهدف 
من تساهل يصل  بما في النصرانية ،التي تشددت في فرضيته ووجوبه ،في اليهودية

بعض  تساهلت فيه المسيحية في الوقت الذي" وعدم الزواج، فيقول: إلى حد الرهبنة
في مقابل ذلك، ، (4)"؛ حيث أباحت الرهبنةتهوحتميالزواج الشيء في وجوب 

 ؛شددت اليهودية جدًا في وجوبه وفرضيته؛ ألنها فرضت على كل رجل أن يتزوجت"

                                                           

 .21/9: إرمياسفر  (1)
)2  ( Rabbi Getsel Ellinson: Women and Mitzvot vol. 3: Partners in 

Life, A Guid to the Rabbinic Sources . P.110. 

 ، )بتصرف بسيط(.31د. محمد سبعاوي محمد، ص  (3)
ولس في رسالته إلى فاألناجيل عمومًا تحذر من الزواج وترغب في الزهد والعزوبة. يقول ب » (4)

ًخا َأَقامَ  َمنْ  أهل كورنثوس: "َوَأمَّا ، َله   َوَلْيَس  َقْلب ه ، ف ي َراس  َرار  ْلَطان   َله   َبلْ  اْضط   إ َراَدت ه ، َعَلى س 
، إ ًذا، َمنْ  َفَحَسًنا َعْذَراَءه ، َيْحَفظَ  َأنْ  َقْلب ه   ف ي هَذا َعَلى َعَزمَ  َوَقدْ  ، َفَحَسًنا َزوَّجَ  َيْفَعل   َوَمنْ  َيْفَعل 
[، ويقول 73 -77: 7رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس  َأْحَسَن". ] َيْفَعل   ي َزوّ ج   الَ 

َهة   م نْ  بولس أبضًا: "َوَأمَّا ل   َفَحَسن  : َعْنَها ل ي َكَتْبت مْ  الَّت ي األ م ور   ج   .اْمَرأًَة" َيَمسَّ  الَ  َأنْ  ل لرَّج 
)األعظمي، د.  «[، إاّل أن يخاف على نفسه فله أن يتزوج.1 : 7 لىاألو  كورنثوس رسالة]

محمد ضياء الرحمن: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، مكتبة الرشد، الطبعة 
 (.364م، ص2003-هـ1424الثانية، الرياض، 
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نجاب األبناء فكأنه  ،تنفيذًا لوصية التناسل والتكاثر، ألن كل من ال يهتم بالتناسل وا 
األمر في التوراة  لهذا جاء (1)."نقاص عدد بني إسرائيلإيسفك الدماء ويتسبب في 

  إلخضاعها، والسيطرة عليها، فتقول التوراة: وملء األرض ،آلدم وحواء بالتكاثر

ְבַצְלמֹו, ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא  ָהָאָדם-ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת"

ַוְיָבֶרְך ֹאָתם, ֱאֹלִהים, ַויֹאֶמר ָלֶהם  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָבָרא ֹאָתם.  ֹאתֹו:

ּוְרדּו ִבְדַגת ַהָים, ָהָאֶרץ, ְוִכְבֻׁשָה; -ֱאֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת

."ָהָאֶרץ-ַחָיה, ָהֹרֶמֶשת ַעל-ּוְבעֹוף ַהָשַמִים, ּוְבָכל
لقد "أي:  (2)

ْنَسانَ  هللا   َخَلقَ  وَرت ه ، َعَلى اإل  وَرة   َعَلىخلقه  ص  خلقهم هللا  هللا ، ص 
مْ  َوَقالَ  هللا   َوَباَرَكه م   َوأ ْنَثى، َذَكًرا وا: َله  وا َأْثم ر   اأَلْرَض، َواْمأل وا َواْكث ر 

ع وَها، َماء   َطْير   َوَعَلى اْلَبْحر   َسَمك   َعَلى َوَتَسلَّط وا َوَأْخض   َوَعَلى السَّ
لّ     ."اأَلْرض   َعَلى َيد بُّ  َحَيَوان   ك 

إنجاب األوالد والبنات  :الهدف من الزواج هو"هذه الفقرة بأن  "راشي"وفسر 
تفرض  ،فاهدوتحقيًقا لهذه األ ،ذاهل (3)."ةجيال بعد جيل، تنفيًذا ألوامر الشريع

التوراة: "خذوا نساء وأنجبوا بنين  فتقولتزويج ابنه، أن يقوم ب اليهودية على األب
وبنات"، وهو أمر منطقي مع االبن، لكن هل نفس الشيء مع البنت؟! تقول التوراة: 

ى ينجذب إليها فقيل المقصود: "يزودها بالزينة واللباس حت "واعطوا بناتكم لرجال"؛
كي يحميه من الوقوع في  ،على كل أب أن يزوج ابنه"فأوجبت اليهودية  (4).الرجال

                                                           

 .11وكذا: د. محمد سبعاوي، ص .5 'עמ ،שולחן ערוך ،אבן העזרللمزيد, ينظر: ( 1)
 :(1 /1 التكوين:، في نفس السفر )أيضاً  التوراة تقول ذلك وفي .26-29: 1تكوين: ( سفر ال2)
 َوَباَركَ : "أي ".ָהָאֶרץ-ֶאת ּוִמְלאּו, ּוְרבּו ְפרּו ָלֶהם ַויֹאֶמר; ָבָניו-ְוֶאת ֹנחַ -ֶאת, ֱאֹלִהים ַוְיָבֶרְך"   

مْ  َوَقالَ  َوَبن يه   ن وًحا هللا   وا: »َله  واوَ  َأْثم ر   ".اأَلْرَض  َواْمأل وا اْكث ر 
 .1" עמ. 3811 יורק ניו. י"רש פירוש עם תורה חומשי חמשה (3)

)4  ( The Holy Scriptures of the Old Testament Hebrew and English. 

Printed for the British & Foreign Bible Society, Vienna 1892. 

P.786. Rabbi Getsel Ellinson: Women and Mitzvot vol. 3, P.116 
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م فكره، ويلزمه بتنفيذ شريعة ا فاهتمت اليهودية  (1)."لتناسل والتكاثرالرذيلة، وي َقوّ 
دلت نصوص التوراة على أن من أهداف  وأن يقوم األب بزواجه، فقد بزواج االبن

إلخضاعها  ،وعللت التوراة ذلك التكاثر وملء األرض واإلنجاب، الزواج التكاثر
والتسلط عليها، وعلى كل ما فيها حتى سمك البحر، وطير السماء وكل ما يدب 

 .على األرض

خضاعها ،وكثرة التناسل ،تحقيق تعاليم التوراة باإلنجابو    ،لملء األرض وا 
الزواج أول عالقة اجتماعية " فإنال يكون إاّل بالزواج،  ،والسيطرة والتسلط عليها

 ،كعالقة عاطفية فقط ،وقد بدأت في الجنة ،بدأت بين الرجل والمرأة، آدم وحواء
العشرة الكاملة دون عالقة جنسية، ثم بدأت  :تشمل الصحبة والمودة والرحمة، أي

ولكن أضيف لها  ،هذه العالقة على األرض أيضًا بين الرجل والمرأة، آدم وحواء
كيف بدأت العالقة بين آدم وحواء، فتقول  التوراة أوضحتوقد  (2)."جنسيةالعالقة ال
اْمَرَأَته   َحوَّاءَ  آَدم   َوَعَرفَ " أي:، (3)"ַוַּתַהר ַחָוה ִאְשּתֹו;-ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת"التوراة: 
ֶלד " والتي كان نتيجتها ابنهما قايين )قابيل(: ،"َفَحب َلْت   َلَدْت َووَ ، أي: (4)"ַקִין-ֶאתַוּתֵּ
ֹּאֶמר, ָקִניִתי ִאיש ֶאת" فقالت حواء: .َقاي ينَ   اْقَتَنْيت  : »َوَقاَلت :أي (5)."ְיהָוה-ַוּת
اًل  ْند   م نْ  َرج    .«هللا ع 

 حيثكبرى، ال األبناء هميةأل نظراً بالنسل واإلنجاب،  اليهوديةقد اهتمت و 
في مواضع  يتضح ذلك، و ، واألعمال الشاقةفي رعي الغنم األبكانوا يعاونون 

                                                                                                                                               

ספר תורה, נביאים וכתובים. מדויק היטיב : מאיר הלוי ،לעטערים: עיין גם
על פי המסורה. הוגה בעיון נמרץ. וויענ בדפוס האדון אדאלף האלצהיועץ. 

 .697שנת תרנ"ב ליצירה. עמ"

 .25د. محمد سبعاوي محمد، ص  (1)
 .15ص، لتعددزكي علي السيد أبو غضة: الزواج والطالق وا (2)
 .1 / 4سفر التكوين:  (3)
 .نفسه نفسه، (4)
 .نفسه نفسه، (5)
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 ،والرغبة في اإلنجاب ،يتضح أن الحرص على التناسل ، حيثالتوراةمتعددة من 
عليه –، حتى أننا وجدنا أن ابنتي لوط وأسمى أهدافه ،مقاصد الزواجأهم  دّ عي  

لتحقيق هذا واضطجعتا معه؛ سقتا والدهما خمرًا، )حسبما ذكرت التوراة( قد  -السالم
أن لوطًا عليه السالم كان  فجاء في سفر التكوين، إلحياء نسل أبيهماو الهدف، 

، سقياه خمراً اتفقتا على أن ت، وكان قد كبر في السن، فيسكن في الجبل وابنتاه معه
 : ، فتقول التوراة، إلحياء نسل أبيهماويضطجعن معه

ֹּאֶמר ַהְבִכיָרה ֶאל" ין ָבָאֶרץ -ַוּת ן; ְוִאיש אֵּ ַהְצִעיָרה, ָאִבינו ָזקֵּ

ינו, ְכֶדֶרְך ָכלָלבֹוא עָ  ָאִבינו ַיִין, -ְלָכה ַנְשֶקה ֶאת .ָהָאֶרץ-לֵּ

ָאִבינו, ָזַרע ָ ֶאת  .ְוִנְשְכָבה ִעּמֹו; וְנַחֶיה מֵּ ֲאִביֶהן ַיִין, -ַוַּתְשֶקין
ֹּא ַהְבִכיָרה ַוִּתְשַכב ֶאת ֹּא-ַבַלְיָלה הוא; ַוָּתב ָיַדע -ָאִביָה, ְול

ֹּאֶמר ַהְבִכיָרה ֶאל.ְַבִשְכָבּה וְבקוָמּה ַהְצִעיָרה, -ְיִהי, ִמָּמֳחָרת, ַוּת
ן ַהַלְיָלה, ובִֹּאי ִשְכִבי -ָאִבי; ַנְשֶקּנו ַיִין ַגם-ָשַכְבִּתי ֶאֶמש ֶאת-הֵּ

ָאִבינו, ָזַרע ָ ַגם ַבַלְיָלה ַההוא, ֶאת  .ִעּמֹו, וְנַחֶיה מֵּ -ַוַּתְשֶקין
ֹּ ָיִין; ַוָּתָקם הַ --ֲאִביֶהן ָיַדע ְבִשְכָבּה -אְצִעיָרה ַוִּתְשַכב ִעּמֹו, ְול

י ְבנֹות  וְבֻקָמה. ֲאִביֶהן-ַוַּתֲהֶריןָ ְשּתֵּ  (1)."לֹוט, מֵּ

 ف ي ال يوجدو  َشاَخ، َقدْ  َنااَأبإن : »للصغرى  الكبرى  َوَقاَلت   ": الترجمة
ل   اأَلْرض   لَ  َرج  لّ   َكَعاَدة   ،َعَلْيَنا ل َيْدخ   َخْمًرا َأَباَنا َنْسق ي ل مَّ هَ . اأَلْرض   ك 

 ت ْلكَ  ف ي َخْمًرا َأَباه َما َفَسَقَتا .«َنْساًل  َأب يَنا م نْ  َفن ْحي ي َمَعه ، َوَنْضَطجع  
َها َيْعَلمْ  َوَلمْ  َأب يَها، َمعَ  َواْضَطَجَعْت  الكبرى  َوَدَخَلت   اللَّْيَلة ، َجاع   ،ب اْضط 

َها َوالَ   اْضَطَجْعت   َقد   إ نّ ي: »الكبرى للصغرى قالت  اْلَغد  وفي  .ب ق َيام 
ل ي ،َخْمًرا َنْسق يه  َأْيًضا  اللَّْيَلةَ . َأب ي َمعَ  اْلَبار َحةَ  ع يو  َفاْدخ   َمَعه ، اْضَطج 
 َوَقاَمت   َأْيًضا، اللَّْيَلة   ت ْلكَ  ف ي َخْمًرا َأَباه َما َفَسَقَتا .«َنْساًل  َأب يَنا م نْ  َفن ْحي يَ 

َها َيْعَلمْ  َوَلمْ  َمَعه ، َعْت َواْضَطجَ  الصغرى  َجاع  َها، َوالَ  ب اْضط   َفَحب َلت   ب ق َيام 
   ."َأب يه َما م نْ  ل وط   اْبَنَتا

                                                           

 .39 -11/31تكوين: ( سفر ال1)
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للداللة على أهمية اإلنجاب والنسل في بني  ؛واألمثلة في التوراة كثيرة
ببًا في ــسبذلك فإنما يكون  ،وأن من يتأخر عن تنفيذ وصية اإلنجاب إسرائيل،

على واجبة  هذه الوصيةوتعد ًا. ـرمـبذلك يرتكب جهو عدد اليهود، و وتقليل ص اـإنق
كانت المرأة ا لهذه الوصية، وتنفيذً  (1)بلوغه سن الثامنة عشر. عندكل يهودي 

– منه، كما فعلت سارة مع إبراهيم وتلد تحملحتى  ؛جاريتها لزوجها تقدمالعاقر 
التي  ،، وكذا راحيل(2)لتنجب منهله جاريتها هاجر  قدمت، حيين -عليه السالم

لغاية، وهي بقصد لنفس ا (3).-عليه السالم– جاريتها إلى زوجها يعقوب قدمت
 ،خطيئة كبرى  األوالدترى اليهودية أن االمتناع عن إنجاب  كمانجاب، التناسل واإل

في ما ورد بوقد أقرت التوراة ذلك، صل إلى حد الموت لمرتكبها. ت ،ةإلهي عقوبتها
كي ال ؛ لعندما تعمد "أونان" عدم مضاجعة أرملة أخيه المتوفى ،لتكوينسفر ا

في  ،التشديد واالهتمام بالزواج وفي ضوء ذلك (4).يعطي نساًل ألخيه من زوجته
زوف ، ال يجوز العلتحقيق غاية التناسل والتكاثر، وغايات وأهداف أخرى  اليهودية،

وأباحت التبتل فقط  ،تحت أي سبب ،بح اليهودية عدم الزواجلم ت  " عن الزواج، حيث
 مدى أهمية ذلك في اليهودية. األمر الذي يعكس (5)."في حالة العجز الجنسي التام

ضرورة الزواج ممن " -للترغيب في التناسل والتكاثر- أوجبت المشناوقد 
 المرأة ت على الزواج من عذراء، وحرمت الزواج منّض حـيرتجى منها اإلنجاب ف

                                                           

 .899 'עמ ،3865 ירושלים ،ערוך קיצור שולחן :יוסף בן שלמה, גאנצפריד (1)

 .4-1/ 19سفر التكوين:  (2)
 .1/ 30التكوين:  نفسه، (3)
 إلقامة المتوفى األخ أرملة من الخامس الزواج )ينظر: المقصد .6/ 36التكوين:  نفسه، (4)

 نسله(.
 .21ص ،للمزيد، ينظر د. محمد سبعاوي محمد (5)
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اّل فال.إاّل إذ ،العاقر  حتى الكهنة، حيث أوجبت ا كان للرجل زوجة أخرى وأوالدًا وا 
ن كان  ،وحرمت عليه الزواج من أرملة ،على الكاهن األكبر الزواج بعذراء حتى وا 

ولم يفرق موسى بن ميمون بين الكاهن والرجل العادي في  (...) ينوي التفرغ للعبادة
وال للكاهن أن يتزوج  لليهوديمباح  تنفيذ وصية اإلنجاب والتناسل، لهذا فإنه غير

بنص التوراة  ،قد حرمت الشريعة اليهودية الزواج من المرأة العاقرو  (1)."امرأة عاقراً 
 والمشنا:
 ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש לֹו ִאָשה ּוָבִנים. ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט לֹא ִיָּׂשא ַאְילֹוִנית,"

".לֹא ִיָּׂשא ַאְילֹוִנית ֹו ִאָשה ּוָבִנים,ַאף ַעל ִפי ֶׁשֵיׁש ל ַרִבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:
(2)

 

 .ًا، إاّل إذا كان له زوجة وأبناءأي: "ال يتزوج الكاهن العادي عاقر 
 ."وقال رابي يهودا: رغم أن له زوجة وأبناء ال يتزوج عاقراً 

التي ال تصلح لإلنجاب، وأن "فسر موسى بن ميمون المرأة العاقر بأنها قد و 
على االسرائيلي العادي حتى ال يبطل شريعة االنجاب والتناسل،  هذا الحكم ينطبق

ال ينبغي " جاء في الموسوعة اليهودية أنه كما (3)."إاّل في حالة إذا كان له أوالد
أو دون إبداء ، أن يتعدى سن العشرين بدون زواج -بأي حال - على اليهودي

اّل فإنالرغبة في الزواج،  داء أل ، وذلكه الزواجتفرض عليأن لمحكمة ل ه يحقوا 

                                                           

הוא היד החזקה להנשר הגדול  -ד"ח – נשים ספר - תורה משנה :משה ،מימון בן (1)

 : ينظر وللمزيد،. 143  'עמ ،3851 ،רבינו משה בר מיימון זצ"ל

 'עמ -ברונשטיין, צבי בן יעקב דוד -פסחים  -תבונה -תלמוד ירושלמי מוצל מאש -

.163 

ועם עוד אחת אחת ומישים  ،סדר נשים עם פירוש ،משניות. תפארת ישראל -

  .11 'עמ ،יורק. תשי"ג-"פרדס" ניו ،הוספות חדשות. הוצאת בית מסחר ספרים

 :עיין גם האתר הבא משנה ה. ،פרק ו ،מסכת יבמות ،ספר נשים ،משניות (2)

https://he.wikisource.org/wiki/משנה_יבמות_ו_ה 
https://www.sefaria.org/Yevamot.64b.23?lang=he&with=Rashi&lang2=he 

 . 311 '. עמ3811ששה סדרי משנה עם פירוש משה בן מימון. ירושלים  (3)
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فضل وتسليمًا وامتثااًل لهذه الوصية وألهمية اإلنجاب؛  (1)."شريعة التناسل والتكاثر
فجاء أنه  -عندهم التي تعد من أعظم الفرائض -التوراة  البعض الزواج على دراسة

بد من  "على الرغم من أن دراسة التوراة أعظم الفرائض، لكن الزواج أفضل، فال
والتأكيد ، في اليهودية كل ذلك لإلشارة إلى أهمية التناسل والتكاثر (2)اًل".الزواج أو 

 مقاصد الزواج فيها. على أن ذلك من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 للمزيد، ينظر: (1)
- Encyclopaedia Judaica, Keter publishing House, Jerusalem Lted, 

1972, p.1026. 

 יהודה נפש פירוש המאור עם ספר מנורת :אבוהב יצחק רבינו השלם החכם ،הספרדי (2)

 .39 'עמ.  מיוחדת מהדורה אמשטרדם ק"ק דיין פרנקפורט משה ר"מוהר החכם חברו

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01833_all.html#HtmpReport

Num0014_L4.= 11- 5-2021-2:23 am. 

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01833_all.html#HtmpReportNum0014_L4
http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01833_all.html#HtmpReportNum0014_L4
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 الثاني قصدالم
 والعون  الرفقةالسكن و الزواج بهدف  

الزواج بقصد السكن والمؤانسة، هو المقصد الثاني من مقاصد الزواج في 
ذكرت التوراة كيف أن هللا قد خلق  فقدفقة والعون، اليهودية، يضاف إلى ذلك الر 

وتكون أنيسًا  ،حواء من ضلع آدم، حتى ال يستغني أحدهما عن اآلخر، ليأنس إليها
 له، لئال يكون وحيدًا، فجاء في سفر التكوين: ومعيناً 

, ֵעֶזר ּלֹו-ֶאֱעֶשה; ְלַבּדֹו ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב-לֹא, ֱאֹלִהים ְיהָוה ַויֹאֶמר"

."ְּכֶנְגּדֹו
له   الرَّبُّ  َوَقالَ "أي:  (1)  َوْحَده ، آَدم   َيك ونَ  َأنْ  َجيّ ًدا َلْيَس : اإل 
يًنا َله   َفَأْصَنعَ  يَره   م ع   حواء. بالمعين والنظير هنا: .. يقصد"َنظ 

 وأموره متمثاًل في آدم، باإلنسان، هللا اهتماممدى  فتوضح لنا الفقرة السابقة
من يعينه  له يصنع أن أراد هللا الجنة، في وحيًدا كان آدم حينفوالنفسية،  المادية
لنا عالقة ويوضح  الزوجية، الحياة مفهومليكشف لنا عن  له حواء؛فخلق . ويؤنسه
بحواء. ويوضح لنا أيضًا أن العالقة بين الرجل  آدم عالقةمتمثلة في  ،بالمرأة الرجل

حدثنا وت  لزوجها.  معينة الزوجةو  ،لزوجته معين لرجلوالمرأة هي عالقة تكاملية؛ فا
 عليه أوقع بعدما جنبه، من له وكيف خلقها آلدم، زوجة حواء خلقكيفية  عن التوراة
من والعلة الزواج،  مبدأ ت التوراةوضعقد و  (2)فأخذ ضلًعا من أضالعه. فنام، سباًتا

، بامرأته ويلتصق وأمه أباه الرجل خلق حواء، فورد في أكثر من موضع كيف يترك
 فقالت التوراة:

                                                           

 .16: 2سفر التكوين:  (1)
 ;ַוִייָׁשן, ָהָאָדם-ַעל ַתְרֵּדָמה ֱאֹלִהים ְיהָוה ַוַיֵפל"(: 21: 2سفر التكوين: ) ، فيالتوراة ولقتف (2)

له   الرَّبُّ  َفَأْوَقعَ : "أي ".ַתְחֶתָּנה, ָבָשר ַוִיְסֹגר, יוִמַצְלֹעתָ  ַאַחת, ַוִיַקח َباًتا اإل   َفَناَم، آَدمَ  َعَلى س 
َدةً  َفَأَخذَ  ه   م نْ  َواح   .".َلْحًما َمَكاَنَها َوَمألَ  َأْضاَلع 
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 ְוָהיּו, ְבִאְׁשתֹו ְוָדַבק; ִאּמֹו-ְוֶאת, ָאִביו-ֶאת, ִאיׁש-ַיֲעָזב, ֵּכן-ַעל" 

."ֶאָחד ְלָבָשר
ُجلُ  ي تُْركُ  ِلذِلك   "أي: (1) هُ  أ ب اهُ  الرَّ أُمَّ ي ْلت ِصقُ  ،و   و 

أ تِهِ  ًدا ،بِاْمر  وَنان  َجَسًدا َواح    ."َوَيك 

لذا  جنبه، من المرأة ثم ،أواًل  الرجل خلققد " وتوضح هذه الفقرات أن هللا
 األمينة الزوجّية للحياة حًيا مثااًل  األولى وحواء األول آدم في المتزّوجون  يرى 

 يحّبها الفردوس وسط ،وحدته في تسنده معينة حواء آدم يعرف األسرّية، والوحدة
 هي، اأمّ . شيء   كل تشاركه جنبه، في أنها الحقيقي موضعها ويعرف ،كجسده
 من ألنها ،عنه بغريبة وال قدميه، من ليست ألنها متعالًيا، ليس لها رأًسا آدم فتعرف
 وظيفةعن  اليهوديةفي جاء و . (3). وقد ورد نفس المعنى في انجيل متى(2)"!جسده
فقد تكونت من أحد  مساعد مناسب له،أنها ت لخدمة الرجل و خلق" أنها:، الزوجة

بوظيفتها رفيقة  اإنسانيًّ  ا، ويرتبط جوهر المرأة مخلوقً للرجل األول "آدم" األضالع

                                                           

 .24/ 2سفر التكوين:  (1)
 – 14، الموقع التالي )( شرح الكتاب المقدس، سلسلة "من تفسير وتأمالت اآلباء األولين"(2)

 م(: 10:35، 2020 – 11
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-

New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Engeel-

Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-19.html 

 :5/ 11إنجيل متى:  (3)
"ואמר על כן יעזוב איש את אביו ואת אבי ודבי באשתו ידיי לבשר אחד. איים 

. أي: הבורא אין אדם יכול להפריד" אינם שנים כי אם בשר אחד ומה שחבר

ويكون االثنان جسًدا  ،"وقال من أجل ذلك  يترك الرجل أباه وأمه، ويلتصق بامرأته
وللمزيد  واحًدا. إًذا ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد، فالذي جمعه هللا ال يفرّ قه إنسان".

 ينظر: ،حول ذلك
- Howard, George: Hebrew Gospel of Matthew, Mercer 

University Press,  Macon, Georgia in the United States of 

America April 1995, p 92. 

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-19.html
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-19.html
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-19.html
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أن تكون عونًا  أوجبت اليهودية على المرأةفهي ترافقه وتساعده، وقد  (1)للذكر...".
أن تؤديها لزوجها عليها يجب التي بعض األعباء وااللتزامات  لزوجها، فألزمتها

جهه ويديه ورجليه، وصب وهي: "تقوم المرأة بخمسة أعمال لزوجها: الغزل، وغسل و 
، وترتيب فراشه، وتمكينه من مضاجعتها في أي وقت شاء، باإلضافة إلى الخمر له

بها؛ الطحن، والطبخ، بعض النساء يقمن بها، وبعضها ال يقمن  ،ستة أعمال أخرى 
األمر الذي يعكس مدى مشاركة المرأة  (2)رضاع، وتقديم التبن للبهائم".والغسل، واإل

ء التعاليم اليهودية، التي تفرض عليها هذه األعمال، فتكون عونًا للرجل، في ضو 
 لزوجها وراعية لبيتها، ورفيقة يعتمد عليها في جميع شؤون الحياة المادية والمعنوية.

حين فرضت  ها،اءيوكبر أهدرت كرامة المرأة "قد غير أن الشريعة اليهودية 
ْين للعمل سويًا لدى ْين" عليها الذهاب مع زوجها الَمد   وفي هذا إهدار (3).صاحب الدَّ

فالزوجة خلقت لتكون سكنًا لكرامة المرأة، وعدم تقديرها، وما لهذا خلقت الزوجة، "
لزوجها، ليجد بقربها األنس بعد الوحشة، وليشعر بالطمأنينة بوجوده إلى جانبها. 

باألمن  والزوج جعل ليكون وطنًا للمرأة، بظله تجد الهدوء ورغد العيش، وبقربه تشعر
اّل كيف يتمتع بالحياة من كانت له زوجة ال يعرف  واألنس وراحة النفس والقلب. وا 
في عشرتها معنى للسكن، وكيف تجني السعادة من عاشت بكنف زوج فهم الرجولة 

فالزواج بهدف السكن والمودة والرحمة يعد من أهم  (4)."تسلطًا واألنوثة امتالكًا؟
 عًا.مقاصد الزواج في األديان جمي

                                                           
أبو غضة، زكي علي السيد: المرأة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، دار الوفاء، الطبعة ( 1)

. وللمزيد: زكي علي السيد أبو غضة: الزواج والطالق 23م، ص2003-هـ1424األولى 

 . 21والتعدد،  ص

اإلمام، د. سامي: الفكر العقدي اليهودي، "موسوعة الجيب"، أهم أسس الديانة اليهودية  (2)

وعناصرها ومقدساتها، ومختصر محتوى أجزاء المشنا الستة: المزروعات/ األعياد/ النساء/ 

 .113األضرار/ المقدسات/ الطهارة، القاهرة، )بدون تاريخ(، ص 

 .31د. محمد سبعاوي محمد، ص ( 3)

هند المعدللي: الزواج في الشرائع السماوية والوضعية، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع،  (4)
 بتصرف بسيط. 19، 15م. ص2002-هـ1423سوريا، الطبعة األولى  -دمشق
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 لثالثا المقصد
 تكوين أسرةوالزواج بهدف إنشاء بيت 

تبدأ يعد إنشاء بيت وتكوين أسرة، مقصدًا من مقاصد الزواج في اليهودية، و 
على تحقيق هذا  باختيار الزوجة، التي تشارك زوجها وتعينه تكوين أسرة هذه فكرة
زواج في الو  (1)أهم مؤسسة إنسانية على اإلطالق. الذي يعد ،ونجاحه الهدف

عليه الدين ويرتب عليه القانون  ضارتباطًا يح ،اليهودية، هو ارتباط بين رجل وامرأة
 التي الشرعية األمور منالذي يعّد في اليهودية  (2)تكوين أسرة. اآثارًا الغرض منه

 من يعد له ولد ال من إن :طبقًا للتعاليم الدينية اليهوديةو  الدين، ّض عليهايح
في  اليهود أحبار وأباح. األوالد إنجاب بوجوب تقضي الدين أوامر لذا فإن األموات،

وجه رجال الدين اليهود بكل ما "ولقد  (3)األسرة. أفراد عدد تحديداألحوال  بعض
كان هو والدين األساس الذي الذي  ،أوتوا من علم وبالغة المتداح نظام الزواج

اج في اليهودية أحد أهم األركان ويعد الزو  (4)يقوم عليه صرح الحياة اليهودية كلها".
الدين والزواج هما ركنين مهمين تقوم " يعدّ حيث التي تقوم عليها حياة اليهود، 

عليهما الحياة اليهودية كلها، األمر الذي دعا بعض الحاخامات لوضع قواعد تخول 
نطالقًا من أن ا ،إذا بلغ العشرين عاماً  ،للمحاكم سلطة إرغام األعزب على الزواج

                                                           

الزواج وبناء أسرة آمنة وصيانة وتعزيز االستقرار ( للمزيد ينظر: حمدان، د. محمد زيدان: 1)
رشاد والتوجيه األسري، دار التربية الحديثة للنشر، دمشق سوريا، األسري، سلسلة اال

 ، وما بعدها.19م، ص 2015
, ישראל תירת מקצועות לכל אנציקלופידיה, ישראל אוצר: דוד יהודה, אייזענשטיין (2)

 חכמים ועוד, בערנשטייץ הירש צבי בעזרת. כרבים בעשרה, ימין ודברי ספרותו

חלק  .ב"תשי ״פרדס״ ספרים מסחר בית בהוצאת. ונותש בארצות מובחקים וסופרים

 .331 'עמ ,פרק נשים ,שביעי

ل وايريل: قصة الحضارة، عصر اإليمان، ترجمة محمد بدران، الجزء الثالث من  (3) ديورانت، و 
 ، )بتصرف بسيط(.31 -30، بيروت، )بدون تاريخ(، ص (14المجلد الرابع )ج

ل وايريل ديورانت،: قصة الحض (4)  .32ارة، ص و 
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نشاء البيت وتكوين األسرة من األمور الشرعية التي نصت عليها قواعد إ
األمر الذي يؤكد مدى أهمية إنشاء بيت وتكوين أسرة في اليهودية،  (1)."الشريعة

 لدرجة إرغام األعزب على الزواج في هذه السن الصغيرة.

د يع ،وتكوين أسرة ،وعليه فاختيار الزوجة التي تساعد الرجل على بناء بيت
ال تنقطع عن العمل في بيتها، وال "صف الزوجة الفاضلة، بأنها و وهنا تأمرًا مهمًا، 

االقتصاد والوفاء، كما  ،يقصد بكلمة فاضلة"و ،(2)"تفكر إاّل في زوجها وفي أطفالها
أن المرأة الفاضلة هي امرأة يمكن االعتماد عليها في كل الطوارئ، كما أنها على 

النشاط واإلحساس بكرامة وأهمية خدمة البيت، فإن قيمتها درجة عالية من الكفاية و 
مهما يكن قدرها عاليًا. وبزوجة كهذه يثق قلب  ،ال يمكن أن تقارن بقيمة الآللئ

ال يحتاج إلى ظيمًا، بحيث زوجها؛ إذ يجد في محبتها وعواطفها غير األنانية كنزًا ع
وراة المرأة الفاضلة تصويرًا وقد صورت الت (3)."غنيمة، وال يفتقر مهما كانت الظروف

 فجاء في سفر األمثال: يغني عن الشرح والبيان، ووصفتها وصفًا جامعًا مانعًا، 
 .ִמְכָרּה ִמְפִניִנים ְוָרֹחק;    ִיְמָצא ִמי, ַחִיל-ֵאֶׁשת"

 .ֶיְחָסר לֹא, ְוָׁשָלל;    ַבְעָלּה ֵלב, ָבּה ָבַטח
 .ַחֶייהָ  ְיֵמי, ֹּכל    --ָרע-ְולֹא טֹוב ְגָמַלְתהּו

 .ַּכֶפיהָ  ְבֵחֶפץ, ַוַתַעש;    ּוִפְׁשִתים ֶצֶמר, ָּדְרָׁשה
."ַלְחָמּה ָתִביא, ִמֶּמְרָחק;    סֹוֵחר ָּכֳאִניֹות, ָהְיָתה

 (4) 
  الترجمة:
َلة   اْمَرأَة  "          َها؟ َمنْ  َفاض  د   .الآلل ئَ  َيف وق   َثَمَنَها أَلنَّ  َيج 

َها ْلب  قَ  َيث ق   ب َها  .َغن يَمة   إ َلى َيْحَتاج   َفالَ  َزْوج 

                                                           

 .29ص  محمد، د. محمد سبعاوي  (1)
 القديم، العهد يصورها كما اليهود عند التشريعية والنظم الدينية العقيدة: محمد ألفت جالل، (2)

 .101، صم1194 رأفت، سعيد مكتبة
 .92أيرنسايد، هنري: تأمالت في سفر األمثال، مكتبة اإلخوة للنشر، )بدون تاريخ( ص (3)
 .14-10: 31ال: سفر األمث (4)
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لَّ  َشرًّا الَ  َخْيًرا َله   َتْصَنع    .َحَيات َها َأيَّام   ك 
وًفا َتْطل ب   ل   َوَكتَّاًنا ص  َيَتْين   ب َيَدْين   َوَتْشَتغ   .َراض 
ف ن   ه يَ  ر   َكس  يد   م نْ  َطَعاَمَها َتْجل ب  . التَّاج   ."َبع 

ا فهي خير معين وخير شريك لزوجها، فهي وهي صفات من تحلت به
، يفوق ثمنها الآللئ، وصفتها التوراة بالآللئ لغلو ثمنها وارتفاع  أغلى من كل غال 

ا، وتقوم الليل على خدمتهم تصف التوراة كيف تساعد أهل بيتهقدرها وقيمتها, و 
تعمل في و  طعام لهم في البيت، وفي النهار تتابع الحقل وتعمل فيه بيدها،وا عداد ال

 وتعطف على الفقراء والمساكين، فتقول التوراة: الليل على المغزل
 .ְלַנֲעֹרֶתיהָ , ְוֹחק  ; ְלֵביָתּה ֶטֶרף ַוִתֵתן--ַלְיָלה ְבעֹוד, ַוָתָקם"

 .ָּכֶרם( ָנְטָעה) נטע, ַכֶפיהָ  ִמְפִרי;    ַוִתָקֵחהּו, ָשֶדה ָזְמָמה
 .ְזרֹוֹעֶתיהָ , ַאֵּמץַותְ ;    ָמְתֶניהָ  ְבעֹוז ָחְגָרה
 .ֵנָרּה( ַבַּלְיָלה) בליל ִיְכֶבה-לֹא;    ַסְחָרּה טֹוב-ִּכי, ָטֲעָמה
 .ָפֶלְך ָתְמכּו, ְוַכֶפיהָ ;    ַבִּכיׁשֹור ִׁשְּלָחה, ָיֶדיהָ 
."ָלֶאְביֹון ִׁשְּלָחה, ְוָיֶדיהָ ;    ֶלָעִני ָפְרָשה, ַּכָפּה

 (1) 
 الترجمة: 
ي َبْعد   اللَّْيل   إ ذ   َوَتق وم  "          .ل َفَتَيات َها َوَفر يَضةً  َبْيت َها أَلْهل   َأْكاًل  َوت ْعط 

ذ ه ، َحْقاًل  َتَتَأمَّل    .َكْرًما َتْغر س   َيَدْيَها َوب َثَمر   َفَتْأخ 
ق   د   ب اْلق وَّة   َحَقَوْيَها ت َنطّ  َراَعْيَها َوت َشدّ   .ذ 
َها. ة  َجيّ دَ  ت َجاَرَتَها َأنَّ  َتْشع ر   َراج   .اللَّْيل   ف ي َيْنَطف ئ   الَ  س 
، إ َلى َيَدْيَها َتم دُّ  ْغَزل  ك   اْلم   .ب اْلَفْلَكة   َكفَّاَها َوت ْمس 

ط   ْيَها َتْبس  ، َكفَّ ْسك ين   إ َلى َيَدْيَها َوَتم دُّ  ل ْلَفق ير   ."اْلم 

 وتصف التوراة اهتمامها بزوجها، وكيف أنه يعرف بين الناس، فهي نافعة
، وما أجمل تعبير التوراة حين تصف لباسها بـ "العز والبهاء" تصنع المالبس وتبيعها

 فتقول التوراة:
                                                           

 .20-15: 31سفر األمثال:  (1)
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 .ָׁשִנים ָלֻבׁש, ֵביָתּה-ָכל ִּכי:    ִמָשֶלג ְלֵביָתּה ִתיָרא-לֹא"
 .ְלבּוָׁשּה ְוַאְרָגָמן ֵׁשׁש;    ָּלּה-ָעְשָתה ַמְרַבִּדים

 .ָאֶרץ-ִזְקֵני-ִעם, ְבִׁשְבתֹו;    ַבְעָלּה ַבְשָעִרים נֹוָדע
 .ַלְּכַנֲעִני ָנְתָנה, ַוֲחגֹור;    ַוִתְמֹּכר, ָעְשָתה ָסִדין

."ַאֲחרֹון ְליֹום, ַוִתְשַחק;    ְלבּוָׁשּה ְוָהָדר-ֹעז
 (1) 

 الترجمة: 
، م نَ  َبْيت َها َعَلى َتْخَشى الَ " لَّ  أَلنَّ  الثَّْلج  ونَ اَلب   َبْيت َها أَْهل   ك  َلاًل  س   .ح 

َها َتْعَمل   َيات   ل َنْفس  َها. م َوشَّ وان   ب وص   ل ْبس   .َوأ ْرج 
َها وف   َزْوج  ينَ  األَْبَواب   ف ي َمْعر   .اأَلْرض   َمَشايخ   َبْينَ  َيْجل س   ح 
َها، ق ْمَصاًنا َتْصَنع   قَ  َوَتْعر ض   َوَتب يع   .اْلَكْنَعان يّ   َعَلى َمَناط 
زُّ  َها، َواْلَبَهاء   َاْلع   ."اآلت ي الزََّمن   َعَلى َوَتْضَحك   ل َباس 

تتحلى به من حكمة، فال تتكلم إاّل بالحكمة، وال تعرف  ماوما أجمل 
 فيمدحها زوجها وأوالدها، نتيجة أعمالها، فتقول التوراة:الكسل، 

 .ְלׁשֹוָנּה-ַעל, ֶחֶסד ְותֹוַרת;    ְבָחְכָמה ָפְתָחה, ִפיהָ "
 .תֹאֵכל לֹא, ַעְצלּות ְוֶלֶחם;    ֵביָתּה( ֲהִליכֹות) הילכות, צֹוִפָיה

 .ַוְיַהְלָלּה, ַבְעָלּה;    ַוְיַאְשרּוהָ , ָבֶניהָ  ָקמּו
 .ֻּכָּלָנה-ַעל ָעִלית, ְוַאתְ ;    ָחִיל ָעשּו, ָבנֹות ַרבֹות
 .ִתְתַהָּלל ִהיא, ְיהָוה-ִיְרַאת ִאָשה:    ַהֹיִפי ְוֶהֶבל, ַהֵחן ֶׁשֶקר
."ַמֲעֶשיהָ  ַבְשָעִרים ִויַהְללּוהָ ;    ָיֶדיהָ  ִמְפִרי, ָלּה-ְתנּו

(2) 

 الترجمة:
ْكَمة ، َفَمَها َتْفَتح  " َها َوف ي ب اْلح  نَّة   ل َسان  وف   س   .اْلَمْعر 

ْبزَ  َتْأك ل   َوالَ  َبْيت َها، أَْهل   ط ر قَ  ت َراق ب    .اْلَكَسل   خ 
َها َيق وم   ب   َأْواَلد  َها. وَنَهاَوي َطوّ  َها َأْيًضا َزْوج   :َفَيْمَدح 
ْلنَ  َكث يَرات   َبَنات  » يًعا َعَلْيه نَّ  َفف ْقت   َأْنت   َأمَّا َفْضاًل، َعم   .«َجم 

                                                           

 ..25 -21: 31سفر األمثال:  (1)
 .31-29: 31األمثال:  نفسه،  (2)
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ْسن   ش   َاْلح  ، َواْلَجَمال   غ  ل   .ت ْمَدح   َفه يَ  الرَّبَّ  اْلم تَّق َية   اْلَمْرأَة   َأمَّا َباط 
  ."األَْبَواب   ف ي أَْعَمال َها َوْلَتْمَدْحَها ا،َيَدْيهَ  َثَمر   م نْ  أَْعط وَها

التي ينبغي أن  الفقرات السابقة عن صفات المرأة الفاضلة، هكذا، تحدثت
على  ينمقبلال، فهي إرشاد واضح لكل تكون في االعتبار عند االختيار للزواج

تبت هذه الفقرات وقد الزواج في اختيار شريكة حياته.  بأحد فقرة كل تبدأ بحيث ك 
 المرأة عظمة الفقرات هذه وبينت والعشرين، االثنين العبرية الهجائية الحروف
 الذي ويا سعادته. إليها للوصول كثير لبحث فتحتاج الوجود، قليلة وهي الفاضلة،

 ما أغلى هي والآللئ. الآللئ يفوق  الفاضلة المرأة هذه ثمن أن كما تبين .إليها يصل
 زوجته؛ بجوار أخرى  غنيمة إلى الرجل يحتاج وال ...األرض على اإلنسان يعرفه
 وهى ،شيء كل عن تغنيه فضائل، كلها فهي ،الكامل ومكسبه غنيمته، هي ألنها
 تعيش بل المالية، أعبائه من تزيد فال ومدبرة بها، ترهقه طلبات لها ليس قنوعة
  سفر المزامير:وهي التي قال عنها  (1).هللا وتشكر وأوالدها، هي بالقليل

."ֵביֶתָך ְבַיְרְּכֵתי -ֹפִרָיה  ְּכֶגֶפן, ֶאְׁשְתָך"
(2)  

ْثل   اْمَرَأت كَ "أي:  َرة   َكْرَمة   م   . "َبْيت كَ  َجَوان ب   ف ي م ْثم 

للمرأة الفاضلة التي تعين زوجها على تكوين  ،كل هذه الصفات الطيبة
نشاءأسرة،  لى بهذه ل بها من امرأة تتحل بها من صفات، وأجم  أجم  بيت،  وا 
 .الكامل فهي فعاًل غنيمة الرجل ومكسبه ،الصفات

 

 
                                                           

 ( ينظر: تفسير الكتاب المقدس، الموقع التالي )بتصرف(:1)
https://st-takla.org/bible/commentary/ar/ot/church-
encyclopedia/proverbs/chapter-31.html#1 = 22-9-2020/ 8:15pm. 

 .3: 126سفر المزامير:  (2)

https://st-takla.org/bible/commentary/ar/ot/church-encyclopedia/proverbs/chapter-31.html#1
https://st-takla.org/bible/commentary/ar/ot/church-encyclopedia/proverbs/chapter-31.html#1
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 الرابع قصدالم

 العالقات غير الشرعيةالبعد عن و الزواج بهدف اإلشباع العاطفي 

ومن مقاصد الزواج في اليهودية، الزواج بهدف اإلشباع  العاطفي في 
لعالقات ا وأجل الزواج من أسمىف المحرمة،اإلطار الحالل، والبعد عن العالقات 

الزوجين من إعطاء  ، حتى يتمكن كالقوامها المشاعر اإلنسانيةالتي  ،اإلنسانية
في إطارها  مان من إشباع حاجتهالطرفايتمكن و  في هذا اإلطار،اآلخر حقه 

"والمرأة تستقيم حياة الرجل بوجود زوجة تشاركه أفراحه وأتراحه، و  الحالل. المشروع
لزوجة، أي: السكن والمودة والرحمة، ومحل اللذة في حياة الرجل أهم مخلوق، فهي ا
ن كان هو القائدوطريق الشهوة، وهي المعين في  وفي ضوء  (1)."إدارة حياته، وا 

 التوراة :تقول ف وليس لرجل آخر، أمرت التوراة المرأة أن يكون اشتياقها لرجلها، ذلك
רֹּ -ֶאל" ְך ְוהֵּ ְךָהִאָשה ָאַמר, ַהְרָבה ַאְרֶבה ִעְצבֹונֵּ ְבֶעֶצב, --נֵּ

ְלִדי ָבִנים; ְוֶאל ְך, ְוהוא, ִיְמָשל-ּתֵּ ְך, ְּתשוָקתֵּ أي:  (2)."ָבְך-ִאישֵּ
، َأْتَعابَ  أ َكثّ ر   َتْكث يًرا: ل ْلَمْرأَة   َوَقالَ " ينَ  ب اْلَوَجع   َحَبل ك   َوا  َلى. َأْواَلًدا َتل د 

ل ك   ود   َوه وَ  اْشت َياق ك   َيك ون   َرج    ."َعَلْيك   َيس 

تكوين المرأة البيولوجي، وما تحتاجه في مواجهة مشاعرها "وفيه إشارة إلى 
لتكون مناسبة لمواكبة حاجات األب والزوج  ،وعواطفها، فقد خلقت بطبيعة جياشة

واألبناء، وهذه الطبيعة تتسم بالسيولة العاطفية، والتي تتبدى في التغير السريع في 
وتخشى بطشه،  ،الذي تحتاج إليه رنة بالرجلالمشاعر وفي حرارة هذه المشاعر مقا

وهي التي خلقت لتتمنع وهي راغبة )يتمنعن وهن الراغبات(. فإحساسها بضعفها 
حساسها بأنوثتها يجعلها تفضل موقف االنتظار فال تسمح لرغباتها بالظهور  ،وا 

                                                           

 .9المرأة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، ص زكي علي السيد أبو غضة: (1)
 .19: 3تكوين:سفر ال( 2)
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 ، الذي الذلكوكالهما يحتاج إلى  (1)."كما يفعل الرجل ،أو التعبير الصريح ،الفج
لمرأة تحقيق هذا االشباع العاطفي بدون رفيق ل يمكنوال " يتحقق إاّل بالطرفين،

المرأة غير المتزوجة تشعر بغياب هذا بشكل أعمق من  فضاًل عن كون مناسب، 
الذي ال  ،المتبادل االشباع العاطفيلرجل والمرأة كالهما يحتاج لذلك فاالمتزوجة، 

اشتياقها يكون أن  -حسب نص التوراة– المرأة مرتلهذا أ   (2)."يوجد إاّل في الزواج
 ومشاعرها لرجلها فقط.

بيان لتبعية المرأة  هذا التعبير فيه وفي تعبير التوراة "وهو يسود عليك"؛
مهما تظاهرت بالقوة، فهي تشعر في أعماق أعماقها بأن الرجل "وأنها  ،للرجل

ال يكون إال عن العالقة  هذه تنظيمو  (3)."يعلوها، وأنها تابعة له متعلقة في رقبته
فهو السبيل الرئيس لقطع الطريق أمام العالقات غير الشرعية، وفي  طريق الزواج؛

"ְׁשָכְבְתָך ִתֵתן-לֹא--ֲעִמיְתָך, ֵאֶׁשת-ְוֶאל"ذلك تقول التوراة: 
َواَل َتْجَعْل َمَع  أي: (4)

ب َك َمْضَجَعَك.   اْمَرأَة  َصاح 

وأن  (5)."واج عن قصد من اآلثام الكبرى عدم الز "اليهودية  عّدتقد لذا 
"كل شخص ليس له زوجة ليس برجل سوي، فهو يعيش بال متعة، وبال نعمة، وبال 

 ،חנינא בר חמא הרב"وقد قال الحاخام  (9)سعادة، وبال بركة، وال سالم نفسي".

إذا ما تزوج الرجل فإن أحزانه تتبدد"، عمال بما جاء في : "رابي حاما بر حنينا"
كل من  حاسدا""חסדא األمثال: "من وجد زوجة وجد الخير". وقال الحاخام  سفر

                                                           

 .20صد. محمد: فن السعادة الزوجية، مكتبة األنجلو المصرية، )بدون تاريخ( ،  المهدي، (1)
(2( Rabbi Getsel Ellinson: Women and Mitzvot vol. 3, P.109. 

 ، )بتصرف بسيط(.21ص، د. محمد المهدي: فن السعادة الزوجية (3)
 .20/ 16سفر الالويين: ( 4)
 .30م، ص1194محمد بدران، القاهرة  ، ترجمة4ول ديورانت: قصة الحضارة، ج (5)
 5עמ  ،פרק א ،חלק שני ،ספר מנורת המאור :הספרדי רבינו אברהם החכם (9)
. 



 4العدد التاسع والثالثون  ج                                                     جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

- 611 - 

الفصل  פרקי אבותيفضل العزوبية على الزواج يصادق الشيطان"، وقد جاء في 
؛ ألنه قد صار رجاًل، فال بد وأن يتزوج ةأن الشاب إذا بلغ الثامنة عشر "الخامس: 

ر العشرين مْ وجعلت ع  اليهودية،  في لهذا وجب الزواج (1)."وقد تتغلب عليه شهواته
فرض فهو آثم مستحق اللعنة، ف ،ولم يتزوج ، وأن من بلغ هذا العمرسنًّا للزواج
على الشاب المقتدر اإلسراع في الزواج دون تردد، أو تباطؤ، أو تأجيل. "اليهودية 

ة ، وتزوج الفتاة من الثانيةيبدأ الزواج من البلوغ، أي يزوج الشاب من الثالثة عشر 
هما عالمات النضج والبلوغ ، بل يجوز تزويجهما قبل تلك السن إن بدت عليةعشر 

كل شاب "و (2)."فقد استحق اللعنة ،من بلغ سن العشرين ولم يتزوجو  ،الجسدي
وسيظل طوال أيامه يفكر في ، تعدى سن العشرين ولم يتزوج؛ فإنه آثم آثم كل أيامه

خشية الوقوع في الرذيلة، أو  ،على الزواجفمن الواضح تشديد اليهودية  (3)."الرذيلة
 ارتكاب المحرمات.

اعتباره الحاجز الذي يحول بويأتي تشديد اليهودية على ضرورة الزواج، 
وليس  بقوة وتنفر منها بكل شدة،دون الوقوع في الرذيلة، التي تحذر منها التوراة 

بة قتل الفتاة لك تفرض الشريعة اليهودية عقو لذفقط من أجل التناسل والتكاثر، 
 رجمًا بالحجارة، فجاء في سفر التثنية:الزانية 

 ִעיָרּה ַאְנֵׁשי ּוְסָקלּוהָ , ָאִביהָ -ֵבית ֶפַתח-ֶאל ַהַּנֲעָר -ֶאת ְוהֹוִציאּו"

; ָאִביהָ  ֵבית ִלְזנֹות, ְבִיְשָרֵאל ְנָבָלה ָעְשָתה-ִּכי--ָוֵמָתה ָבֲאָבִנים

                                                           

 .29د. محمد سبعاوي محمد، ص  (1)
 السنة ،12921 العدد الرياض، صحيفة اليهود، عند والطالق الزواج ، عايد العنزي، مطر (2)

 الموقع التالي: هـ.1423 القعدة ذو 6 ،36
http://www.alriyadh.com/Contents/10-01-
2003/Mainpage/Thkafa_3671.php 

 ((11:55pm =2020=12-6السماوية، في:  الديانات في عليان، الزواج أبو نقال عن: بسام
http://bassam79.blogspot.com/2015/03/blog-post_18.html 

 .21د. محمد سبعاوي محمد، ص  (3)

http://www.alriyadh.com/Contents/10-01-2003/Mainpage/Thkafa_3671.php
http://www.alriyadh.com/Contents/10-01-2003/Mainpage/Thkafa_3671.php
http://bassam79.blogspot.com/2015/03/blog-post_18.html
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."ִמִקְרֶבָך, ָהָרע ּוִבַעְרתָ 
ونَ " أي: (1)  َبْيت   َباب   إ َلى اْلَفَتاةَ  ي ْخر ج 

م َها َأب يَها، يَنت َها ر َجال   َوَيْرج  َجاَرة   َمد  َلْت  ألَنََّها َتم وَت، َحتَّى ب اْلح   َعم 
رَّ  َفَتْنز ع  . َأب يَها َبْيت   ف ي ب ز َناَها إ ْسَرائ يلَ  ف ي َقَباَحةً  كَ  م نْ  الشَّ   ."َوَسط 

ن كانت "اليه  ،ودية قد فّرقت في العقاب بين المرأة الزانية عن رضاوا 
التي ت قترف بحق  ،قد ذكرت التوراة أن الزنا من اآلثامو  (2)والمكرهة على الزنا".

 قتلي ،متزوجة امرأة مع الزنا المرء اقترف إذاالزواج؛ وتستوجب عقوبة القتل؛ ف
  ، فجاء في سفر الالويين:هماكال

 ֵאֶׁשת-ֶאת, ִיְנַאף ֲאֶׁשר, ִאיׁש ֵאֶׁשת-ֶאת ףִיְנאַ  ֲאֶׁשר, ְוִאיׁש" 

."ְוַהֹּנָאֶפת, ַהֹּנֵאף יּוַמת-מֹות-ֵרֵעהּו
 َمعَ  ل  َرج   َزَنى َوا  َذاأي: " (3)

َية   الزَّان ي ي ْقَتل   َفإ نَّه   َقر يب ه ، اْمَرأَة   َمعَ  َزَنى َفإ َذا ،اْمَرأَة     ."َوالزَّان 

وأمرتها بضرورة االنصياع  ،المرأةشددت اليهودية على  ؛وفي ضوء ذلك
كل امرأة تمتنع/ ذا السياق يقول موسى بن ميمون: "لزوجها واالهتمام به؛ وفي ه

ت عرض عن أي عمل من األعمال الواجبة عليها تجاه زوجها، ت جبر على الفعل ولو 
                                                           

 .21:22سفر التثنية: ( 1)
 (.6، )هامش 21للمزيد، ينظر: د. محمد سبعاوي محمد، ص (2)
-ִעם ֹׁשֵכב ִאיׁש ִיָּמֵצא-ִּכי": ( 22:22) وفي سفر التثنية .10/ 20سفر الالويين: ( 3)

 ּוִבַעְרתָ ; ְוָהִאָשה, ָהִאָשה-ִעם ַהֹשֵכב ָהִאיׁש-ְׁשֵניֶהם-ַגם ּוֵמתּו, ַבַעל-ְבֻעַלת ִאָשה

دَ  إ َذاأي: " ."ִמִיְשָרֵאל, ָהָרע ل   و ج  ًعا َرج  : االْثَنان   ي ْقَتل   َبْعل، َزْوَجة   اْمَرأَة   َمعَ  م ْضَطج 
ل   ع   الرَّج  رَّ  َفَتْنز ع  . َواْلَمْرأَة   اْلَمْرأَة ، َمعَ  اْلم ْضَطج   ."إ ْسَرائ يلَ  م نْ  الشَّ

י": 22/22 التثنية سفر وفي ָמֵצא-ּכִּ יׁש יִּ ֵכב אִּ ם ׁשֹׁ ָשה-עִּ -ְׁשֵניֶהם-ַגם ּוֵמתּו, ַבַעל-ְבֻעַלת אִּ

יׁש ֵכב ָהאִּ ם ַהשֹׁ ָשה-עִּ ָשה, ָהאִּ ַעְרתָ ; ְוָהאִּ ְשָרֵאל, ָהָרע ּובִּ יִּ دَ  إ َذا: "أي "מִּ ًعا َرج ل   و ج   م ْضَطج 
ل  : االْثَنان   ي ْقَتل   َبْعل، َزْوَجة   اْمَرأَة   َمعَ  ع   الرَّج  رَّ  َفَتْنز ع  . َواْلَمْرأَة   اْلَمْرأَة ، َمعَ  اْلم ْضَطج   ".إ ْسَرائ يلَ  م نْ  الشَّ
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ت هَ التي نَ  ،هذه العالقاتالوقوع في العالقات المحرمة،  خشيةوهذا   (1)بالسوط".
التي تحدث في إطار الزواج  ،تأتي في مقابل العالقات السليمةوالتي ها التوراة، عن

من  الزواجعن ت كذلك هَ ونَ في عقوبة الزنا،  اليهودية الصحيح، لذا فقد شددت
اْمَرأًَة "أي:  (2)."ִיָקחּו לֹא ַוֲחָלָלה ֹזָנה ִאָשה" فجاء في سفر الالويين: ،المرأة الزانية

َيًة  ذ وام دَ وَزان  وفيه تحذير من الوقوع في الرذيلة، وترغيب الرجل في . "نََّسًة اَل َيْأخ 
، وسبياًل إلشباع رغباته العاطفية ،التي تكون عونا لزوجها اختيار الزوجة الصالحة

  نفسها من الوقوع في الخطأ.وحفظت  هحفظتحيث 

ة؛ جعلت اليهودية طاعة الزوج مقدمة على تنفيذ الوصايا الديني ،لهذا
ألن ذلك  ؛أن تتجنب إغضاب زوجها -طبًقا للتشريعات –فأوجبت على المرأة 

ينطوي على مخاطرة جسيمة، للدرجة التي جعلت المشّرعين يعفونها من عبادة 
مستعبدة لزوجها لتلبية  [وذلك ألنها] )...( الرب؛ لكي تتفرغ تماًما لمتطلبات الزوج

ذا كان لديها ضرورة ملحة أل داء فرض ديني ما، يجوز للزوج أثناء احتياجاته، وا 
تأديتها لهذا الفرض، أن يأمرها بعمل ما، وعليها االنصياع ألوامره. وينظر إلى ذلك 

هو طاعة الزوج و  (3)."على أنه تخفيف من المشّرع مراعاة لسالمة العالقة الزوجية
 .ح، وشددت عليه اليهودية، كما هو واضت عليه الشرائع الدينية جميعاً ّض أمر ح

 االستقرار النفسي من أجلاهتمام اليهودية بالزواج  مما سبق يتضح
؛ فتنظر الشريعة اليهودية إلى الرجل األعزب نظرتها للرجل القاتل"والعاطفي للرجل؛ 

ض ال بد من رْ ألنه بعدم زواجه إنما يقتل صلته بآبائه األولين، خاصة وأن الزواج فَ 

                                                           

 .114ص  اليهودي، العقدي الفكر سامي اإلمام،. د (1)
 .9/ 21سفر الالويين: ( 2)
 .113مام: الفكر العقدي اليهودي، ص اإل اميسد. ( 3)
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ة للحياة، بل إنها تتناقض مع طبيعة الرجل، العزوبية وسيلة غير طبيعيو  ..(.)أدائه
فليس من يتزوج هو اآلثم، بل اآلثم هو من ال يتزوج، الذي يقضي أيامه في أفكار 
شريرة، فالزواج ليس فقط السبيل الشرعي للحياة الطبيعية، بل يحقق أيضًا ذات 

اطفي األمر الذي يؤكد على حرص اليهودية على االستقرار النفسي والع (1)."الفرد
 وعدم الوقوع في الرذيلة. ،زوجة، إلشباع عاطفته تهقللرجل، وأهمية أن يكون برف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) Encyclopedia Judaica, Marriage. P.1028 
 .21وللمزيد، ينظر أيضًا: د. محمد سبعاوي محمد، ص      
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 الخامس قصدالم

 ) زواج اليبوم( وفى إلقامة نسلهالزواج من أرملة األخ المت

التي تقوم  ،من أسمى العالقات اإلنسانيةيعد على الرغم من أن الزواج 
عن طريق الزواج القائم على مكن أن يتأتى هذا إاّل وال ي .على المشاعر اإلنسانية

. راغبًا فيه الزوج راضيًا بالزواج مختارًا له الحب والتراضي بين الطرفين، يكون فيه
توجب على األخ أن يتزوج بأرملة أخيه، حتى ينجب منها "ولكننا نجد أن التوراة 

واج تحكم عليه التوراة يسميه باسم األخ المتوفى، واألخ الذي يرفض هذا الز  ،ولداً 
بالطرد من شعبه، ولعنه، وتوجب على أرملة أخيه أن تبصق في وجهه، وترميه 

منتشرًا لدى  كان هذا النوع من الزواجوذكر البعض أن  (1)."بنعله ويلعن في شعبه
وهنا تجدر  (2)مثل بابل وآشور وفارس والعرب في الجاهلية. ،األمم القديمةبعض 

نهي الرابطة الزوجية بأحد أمرين: األول: تنتهي ت  "ريعة اليهودية اإلشارة إلى أن الش
بالطالق؛ وهو بيد الزوج، فله وحده الحق في منح الطالق أو منعه، وال يحق للمرأة 
أن تطلب الطالق. والثاني: تنتهي الرابطة الزوجية بوفاة أحد الزوجين )باستثناء 

ذلك أن المرأة التي توفي عنها الزوج الذي لم ينجب أبناء(، )...( فترتب على 
زوجها ولم ينجب منها أبناء )ابن أو ابنة( فالشريعة تلزمها بأن تتزوج من أحد اخوة 

   (3)."زوجها المتوفى، وهو ما يعرف بـ "شريعة اليبوم"؛ أي: الخالفة على األرامل

                                                           

بة الفرسيسي، د. علي سيد أحمد:  الغريزة الجنسية بين اليهودية والمسيحية واإلسالم، مكت (1)
 .106م، ص 2002-هـ1423اإليمان بالمنصورة الطبعة الثانية 

عاشور، السيد محمد: مركز المرأة في الشريعة اليهودية، مكتبة اإليمان بالمنصورة، )دون  (2)
 .19ص تاريخ(،

 الدار واإلسالم، اليهودية بين المرأة: إبراهيم ليلى. د المجد، ( وللمزيد حول ذلك، ينظر: أبو3)
 ، وما بعدها.11م، ص2009-هـ1426 القاهرة، األولى، الطبعة للنشر، الثقافية
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يوجد لدى بني إسرائيل كما لدى "وهذا النوع من الزواج )زواج اليبوم(، 
وجعلت الموت عقابًا  ،)...( وقد أقرته التوراةر  كبير  له أهمية كبرى ودو و  ،غيرهم

جحاف بأبسط حقوق اإلنسان وهو  للمتملص منه، على الرغم مما فيه من استهتار وا 
حرية االختيار لمن يعاشرونه. وهذا النظام يتسم بطابع القهر وااللزام أو حمل 

ا الزواج على أكبر اإلخوة حتى لو يطبق هذكان و  (1)."وصمة العار على الرافض
تلك المرأة  ،وتحكي لنا التوراة قصة "ثامار" (2)تقدم األخ األصغر وزكاه األخ األكبر.

، وقد مات -عليه السالم – التي تزوجت من "عير" االبن البكر ليهوذا بن يعقوب
لهذا "عير" دون أن يترك ذرية، فطلب "يهوذا" من ابنه "أونان" أن يدخل بها، 

 سوف ينسب ألخيه هذا الزواجأن االبن األول من "أونان" ، ولما علم التشريع
، فقبح هذا الفعل في عيني من "ثامار" تعمد أاّل يمنح أخاه نسالً  ،"عير" المتوفى
 هو أيضًا، وفي ذلك تقول التوراة:لذلك أماته  ،الرب

ם ֹאָתּה; ְוָהֵקם ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיבֵ -ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן, בֹא ֶאל"

ָבא -ַוֵיַדע אֹוָנן, ִּכי ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהָזַרע; ְוָהָיה ִאם .ֶזַרע, ְלָאִחיָך

ֶזַרע, ְלָאִחיו. ַוֵיַרע -ֵאֶׁשת ָאִחיו, ְוִׁשֵחת ַאְרָצה, ְלִבְלִתי ְנָתן-ֶאל

  (3)."ֹאתֹו-ְבֵעיֵני ְיהָוה, ֲאֶׁשר ָעָשה; ַוָיֶמת, ַגם

يَك َوَتَزوَّْج ب َها، َفقَ "الترجمة:  ْل َعَلى اْمَرأَة  َأخ  اَل َيه وَذا أل وَناَن: "اْدخ 
يَك". َفَعل َم أ وَنان  َأنَّ النَّْسَل اَل َيك ون  َله ، َفَكاَن إ ْذ  َوَأق ْم َنْساًل أَلخ 

َي َنسْ  ، ل َكْي اَل ي ْعط  يه  َأنَّه  َأْفَسَد َعَلى اأَلْرض  اًل َدَخَل َعَلى اْمَرأَة  َأخ 
يه    ."َفَقب َح ف ي َعْيَني  الرَّبّ  َما َفَعَله ، َفَأَماَته  َأْيًضا ،أَلخ 

 ، وبعده مات ابنه "أونان"،قد مات "عير" ابنه األكبر أن"يهوذا" فلما رأى 
مصير أخويه إذا دخل نفس الثالث  هوخشي أن يلقى ابن تشاءم من "ثامار"، هنا

                                                           

 .145ص ،د. محمد سبعاوي محمد (1)
 משנה ח. ،פרק שלישי ،יבמות (2)

 .10-36/6تكوين: السفر ( 3)
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 فجاء في، ويدخل بها "شيلة" ابنه حتى يكبر افطلب منها أن تقيم في بيت أبيهبها، 
 سفر التكوين:

ִיְגַּדל -ָאִביְך, ַעד-ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית "

ָתָמר, ַוֵתֶׁשב  הּוא ְּכֶאָחיו; ַוֵתֶלְך-ָימּות ַגם-ִּכי ָאַמר, ֶפן--ֵׁשָלה ְבִני

."ֵבית ָאִביהָ 
وَذا َفَقالَ "أي:  (1)  ف ي َأْرَمَلةً  اْقع د ي» :َكنَّت ه   ل َثاَمارَ  َيه 

يَلة   َيْكب رَ  َحتَّى َأب يك   َبْيت    ه وَ  َيم وت   َلَعلَّه  : »َقالَ  أَلنَّه  . «اْبن ي ش 
 ."َأب يَها َبْيت   ف ي َوَقَعَدْت  َثاَمار   َفَمَضْت . «َكَأَخَوْيه   َأْيًضا

في بيت أبيها، وقد طالت مدة إقامتها  ر "شيلة" ولم يدخل بـ "ثامار"،كب  ولما 
 أن تنجب حماتها ابنا آخر إلى دون زواج تظل معلقةس امت أنهعلولم يدخل بها، ف

 لمالذلك " .!ىالمتوف بها، وأن يقيم اسما ألخيه بالدخول بهايرضى  غير "شيلة"
فقدت األمل في الزواج من إخوة زوجها المتوفى، وقررت  ،علمت بوفاة حماتها

ر" أن تلجأ إلى الحيلة لتضع حدًا لمأساتها، وأن تحتال على حميها لكي يدخل "ثاما
بها بدال من ابنه الذي يخشى عليه منها، وفعال تحقق لها ما أرادت، وحملت من 

وحول حيلة ثامار ومضاجعتها  (2).("زارح)و )فارص(حميها ووضعت توأمين هما 
 عصر كان بقايا من ليهوذا "ثامار" مضاجعة قد تكون "ليهوذا يذكر البعض أنه 

 آخرون، أبناء له يكن لم إن الحمى عاتق على يقع أخيه بأرملة األخ زواج واجب
 ترغب المرأة يائًسا عمالً  تكون  أن واألرجح. الشعوب بعض لدى وجدت عادة وهي
عادة زواج األخ من أرملة أخيه المتوفى، كما أن  (3)."زوجها ساللة من اإلنجاب في

                                                           

 .36/11تكوين: السفر ( 1)
، 11( للمزيد، حول ذلك ينظر: د. ليلى إبراهيم أبو المجد: المرأة بين اليهودية واإلسالم، ص2)

 .30 -12 /36تكوين: السفر )بتصرف(؛ وكذا: 
القديم، ترجمة د.  العهد ضوء في وتشريعاتهم بنو إسرائيل، مؤسساتهم دوفو، روالن:( 3)

 -عبدالوهاب علوب، سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، يصدرها مركز الدراسات الشرقية
(، القاهرة 42لي، العدد )جامعة القاهرة، تحت إشراف أ.د./ جمال عبدالسميع الشاذ

 .94م، ص2010-هـ1431
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كانت منتشرة بين شعوب كثيرة، فكانت مثاًل هذه العادة شائعة بين الهنود "دة هي عا
 شعوب عند العادة هذه يشبه ما هناكتجدر اإلشارة إلى أن "و  (1)."الحمر، وغيرهم

 إليها، يشير ال حمورابي تشريع أن ومع. بخاصة إسرائيل بنى جيران وبين ،أخرى 
 على صراحة تنص ال أنها ومع. لبنودا من بعدد تخصها األشورية التشريعات فإن
 وهي من. النص في فجوة إلى يرجع قد هذا فإن أطفال بال األرملة تكون  أن شرط
 فال بد الخطيب توفى فإذا الكامل؟ الزواج معاملتها الخطبة تعامل أخرى  ناحية

 لإلبقاء وسيلة أخيه بأرملة األخ زواج" البعض وعدّ  (2)."أخاه تتزوج أن لخطيبته
 يقوم مجتمع وجود على دليالً  آخر بعضاعتبرها  بينما ،األسالف عبادة ادةع على
 يقدم القديم فالعهد األقوام، لسائر بالنسبة الحال كان مهما ولكن. األخ سلطة على

 نسل على الحفاظ من ذلك األساسي والغرض. اً يكاف يبدو وهو الخاص، تفسيره
 عن الناتج األرجح( على فقط فل )البكرفالط وبالتالي "،البيت" أو" االسم" أو الذكور
 بل مشاعر، مجرد العادة هذه تكن ولم. الميت ابن دّ عي   كان أخيه بأرملة األخ زواج
 دون  الحيلولة في يتمثل ثانوي  غرض لها وكان. الدم صالت مكانة عن تعبير
 األخ زواج في يشترط حيث ،واضًحا االعتبار هذا ويبدو. األسرة ممتلكات اغتراب

 ، فجاء في سفر التثنية:(3)"امعً  اإلخوة يسكن أن أخيه ملةبأر 

ִתְהֶיה -לֹא--לֹו-ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו, ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין-ִּכי "

ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה, ּוְלָקָחּה לֹו   ַהֵּמת ַהחּוָצה, ְלִאיׁש ָזר:-ֵאֶׁשת

ֵׁשם ָאִחיו -ָיקּום, ַעל--ר ֵתֵלדְוָהָיה, ַהְבכֹור ֲאׁשֶ  .ְלִאָשה ְוִיְבָמּה

                                                           

(1) Frazer, James George: Folklore in the Old Testament, studies in 

comparative religion, legend and law, vol 2, London 1919, p. 266-

268. 

 .95بنو إسرائيل، ترجمة د. عبدالوهاب علوب، ص روالن دوفو: (2)
 -54 'עמ ،חמישי חלק، ישראל אוצר  للمزيد، ينظر: .99، 95، صق( المرجع الساب3)

54. 
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."ִיָּמֶחה ְׁשמֹו, ִמִיְשָרֵאל-ַהֵּמת; ְולֹא
(1)

 َمًعا إ ْخَوة   َسَكنَ  : "إ َذاالترجمة 
د   َوَماتَ  مْ  َواح  ْنه  ، َله   َوَلْيَس  م  ر   َفالَ  اْبن   َخار ج   إ َلى اْلَمْيت   اْمَرأَة   َتص 
ل و. َأْجَنب يّ   ل َرج  َها َأخ  ل  يَ  َزْوج  ذ َها َعَلْيَها ْدخ  ه   َوَيتَّخ   َوَيق وم   َزْوَجًة، ل َنْفس 
ي ب َواج ب   َلَها ْوج   َأخ  ي َواْلب ْكر   .الزَّ ه   الَّذ  يه   ب اْسم   َيق وم   َتل د  ، َأخ   اْلَمْيت 
  ."إ ْسَرائ يلَ  م نْ  اْسم ه   ي ْمَحى ل َئالَّ 

ًا، باستثناء اإلخوة ضرورة أن يسكن اإلخوة سوي"اشترط علماء المشنا  ،وهنا
غير  (2).قريبين من بيت أبيهم، وليسوا مًعا"من األم، وليس من األب، الذين ليسوا 

وليس  ،على أنهم األعمام واألقرباء ،«إذا أقام إخوة معاً »فسر فقرة  هناك من"أن 
هذا النظام مقصورًا على  ظللم ي"وفسره البعض على أنه  (3)."اإلخوة الحقيقيون 

شقاء المقيمين معًا فقط، بل يمكن أن يتم كذلك بين باقي األقارب، وهذه األ اإلخوة
 األخ رفض إذاوتحكي لنا التوراة  (4)."القضية محل خالف بين القرائيين والربانيين

 أخيهبأرملة  الزواج الرافضاألخ ألخيه الميّ ت، ف نسل إلقامة ،بأرملة أخيه الزواج
 مخلوع بيت" اسمه ويدعى ما شيوخ مدينته،أ وجهه في تبصق ،نعليه يخلع المتوفى
 الميّ ت اسم يبقى أن هدفه كان بهذه الطقوسو  ،المقصد من الزواج وهذا. "النعل

 . وفي هذا تقول التوراة:بإقامة نسله
ְיִבְמתֹו; ְוָעְלָתה ְיִבְמתֹו -לֹא ַיְחֹפץ ָהִאיׁש, ָלַקַחת ֶאת-ְוִאם" 

ָרה ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵׁשם ַהְזֵקִנים, ְוָאמְ -ַהַשְעָרה ֶאל
                                                           

 .9-5:  25: سفر التثنية( 1)
 . ז משנה ،י פרק ،יבמות ،נשים סדר ،משנה (2)

 .54 'עמ ،חמישי חלק، ישראל אוצר :גם עיין      
  .149للمزيد ينظر: د. محمد سبعاوي، ص  (3)
نقال عن: د. محمد سبعاوي محمد،  .7 מע ،נשים לסדר חדש פירוש :אלבק חנוך (4)

 .149ص
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ִעירֹו, ְוִדְברּו ֵאָליו; -לֹו ִזְקֵני-ְוָקְראּו ח.  לֹא ָאָבה, ַיְבִמי--ְבִיְשָרֵאל

ְוִנְגָׁשה ְיִבְמתֹו ֵאָליו, ְלֵעיֵני .   ְוָעַמד ְוָאַמר, לֹא ָחַפְצִתי ְלַקְחָתּה

לֹו, ְוָיְרָקה ְבָפָניו; ְוָעְנָתה, ְוָאְמָרה, ַהְזֵקִנים, ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרגְ 

ְוִנְקָרא ְׁשמֹו, . ֵבית ָאִחיו-ִיְבֶנה ֶאת-ָּכָכה ֵיָעֶשה ָלִאיׁש, ֲאֶׁשר לֹא

."ֵבית, ֲחלּוץ ַהָּנַעל  ְבִיְשָרֵאל:
(1)

   

ل   َيْرَض  َلمْ  َوا  نْ »: الترجمة ذَ  َأنْ  الرَّج  يه ، اْمَرأَةَ  َيْأخ   اْمَرأَة   َتْصَعد   َأخ 
يه   ي وخ   إ َلى اْلَباب   إ َلى َأخ  و َأَبى َقدْ : َوَتق ول   الشُّ ي َأخ   ي ق يمَ  َأنْ  َزْوج 
يه   ي ب َواج ب   ل ي َيق ومَ  َأنْ  َيَشأْ  َلمْ . إ ْسَرائ يلَ  ف ي اْسًما أَلخ  ْوج   َأخ   .الزَّ
ي وخ   َفَيْدع وه   يَنت ه   ش   َأْرَضى الَ : َوَقالَ  رَّ َأَص  َفإ نْ . َمَعه   َوَيَتَكلَّم ونَ  َمد 

َذَها. َأنْ  م   َأتَّخ  يه   اْمَرأَة   َتَتَقدَّ ، أَْعي ن   َأَمامَ  إ َلْيه   َأخ  ي وخ   َنْعَله   َوَتْخَلع   الشُّ
ق   ر ْجل ه ، م نْ   ب الرَّج ل   ي ْفَعل   هَكَذا: َوَتق ول   َوت َصرح   َوْجه ه ، ف ي َوَتْبص 

يه   َبْيتَ  َيْبن ي الَ  الَّذ ي  َمْخل وع   َبْيتَ » إ ْسَرائ يلَ  ف ي اْسم ه   َفي ْدَعى .َأخ 
 .«النَّْعل  

يبدو أن السبب الديني هنا " وقد أشار البعض إلى أن هذا النوع من الزواج     
عظيمًا، وهو يوحي بأن الرجل المتوفى دون نسل ليس له َمْن ي حيي ذكراه في هذا 

تنتقل من مكان إلى  ،ل روحه هائمةالعالم، وليس له من يعبد هللا بعده، وسوف تظ
ويتم خالص الروح  إذا جاء َمْن يخلصها وينقذها. ولن تهدأ أو تسكن إالً  ،مكان

وهو تفسير يفتقر إلى العقل  (2)."وقت أن تنجب أرملته ولدًا، عندئذ تهدأ وتسكن
تها ورغبتها، وأنها ليست سوى والمنطق، فضاًل عن إهانته للمرأة، حيث يسلبها إراد

 كما يسلب الرجل إرادته ورغبته في االختيار.إلنجاب ابنا لزوجها المتوفى،  سيلةو 
                                                           

 .10-25/9: التثنيةسفر  (1)

 .145ص ،د. محمد سبعاوي محمد (2)

 .54 -59 'עמ ،חלק חמישי ،אוצר ישראל  للمزيد، ينظر:      
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زواج هذا النوع من الزواج ) عليقد نص التلمود وتجدر اإلشارة إلى أنه 
  (1).اليهوديةالوضع المتدني للمرأة في  يثبت، ا كامالً وخصص له بابً  ،(وميبال

إلى أنه  ، فضاًل عما سبق،جالزواالنوع من أهمية هذا اليهودية ع رج  وت  
عدم انتقال هذه الممتلكات ه، وضمان وممتلكات األخ المتوفىبإرث  لالحتفاظوسيلة "

إلى سبط آخر، لو تزوجت األرملة برجل غريب. ومن أجل هذا حرم على بنات 
 (2)."صلفحاد الزواج من خارج قبيلتهن؛ حتى ال ينتقل إرث أبيهن إلى سبط آخر

يرث الزوجة والتركة معًا. الذي يتزوج أرملة أخيه كان األخ ت في مثل هذه الحاالو 
ا بين العرب وقدماء الساميين، وغيرهم من كان هذا االعتبار االقتصادي منتشرً "و

 جدير بالذكر (3).بنو إسرائيل بل حرصوا عليه تماًما"الشعوب البدائية ولم يشذ عنه 
في حالة عدم قبول أحدهما اآلخر.  ؛ن للطرفينيّ أن هذا النوع من الزواج فيه ظلم بَ 

، التي قد ال ترغب في حين تقهر على الزواج من أخي زوجها، وفيه ظلم للمرأة
 رأيها.عدم االكتراث بفيه سلب إلرادتها و أن الزواج منه، كما 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 الدراسات مركز إصدارات سلسلة اليهودية، الشريعة في المرأة وضع: خيري . د فرجاني، (1)
 .53ص م،2015 القاهرة االستراتيجية، والبحوث

 .145د. محمد سبعاوي محمد، ص (2)
(3) James George Frazer: Folklore in the Old Testament, p. 306. 
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 السادس  قصدالم

 الزواج بهدف الحفاظ على المال

ًا من مقاصد إن الزواج من أجل الحفاظ على المال يعد مقصدًا مهم
ت التوراة على الزواج من األقارب، من أجل المحافظة ّض حاليهودية في الزواج، فقد 

وقد اعتاد اليهود الزواج من داخل  ،الخاصة بالعشيرة الممتلكاتموال و األعلى 
عندهم، ومثال ذلك ما أوردته التوراة  العادات الشائعة هذه العادة منوكانت العشيرة، 

بالزواج من بنات خاله، وأال  -عليهما السالم  – بنه يعقوبمن وصية إسحاق ال
ويرث أرض غربته،  ،ويجعله مثمراً  ،يتزوج من بنات كنعان، حتى يبارك هللا فيه

 فجاء في سفر التكوين:
 ִתַקח-לֹא, לֹו ַויֹאֶמר ַוְיַצֵּוהּו; ֹאתֹו ַוְיָבֶרְך, ַיֲעֹקב-ֶאל ִיְצָחק ַוִיְקָרא" 

; ִאֶּמָך ֲאִבי ְבתּוֵאל ֵביָתה, ֲאָרם ַפֶּדָנה ֵלְך קּום.  ְּכָנַען ִמְבנֹות ִאָשה

, ֹאְתָך ְיָבֵרְך ַׁשַּדי ְוֵאל.  ִאֶּמָך ֲאִחי ָלָבן ִמְבנֹות, ִאָשה ִמָשם ְלָך-ְוַקח

, ַאְבָרָהם ִבְרַּכת-ֶאת ְלָך-ְוִיֶתן.  ַעִּמים ִלְקַהל, ְוָהִייתָ ; ְוַיְרֶבָך ְוַיְפְרָך

 ֱאֹלִהים ָנַתן-ֲאֶׁשר, ְמֻגֶריָך ֶאֶרץ-ֶאת ְלִרְׁשְתָך--ִאָתְך ּוְלַזְרֲעָך ָךלְ 

."ְלַאְבָרָהם
(1)

  

ذْ  الَ : َله   َوَقالَ  َوَأْوَصاه   َوَباَرَكه ، َيْعق وبَ  إ ْسَحاق   َفَدَعا": الترجمة  َتْأخ 
ان   إ َلى اْذَهْب  ق م   .َكْنَعانَ  َبَنات   م نْ  َزْوَجةً   َأب ي َبت وئ يلَ  َبْيت   إ َلى ،َأَرامَ  َفدَّ
َك، ذْ  أ مّ  كَ  َوخ  ي اَلَبانَ  َبَنات   م نْ  ه َناَك، م نْ  َزْوَجةً  ل َنْفس   َوهللا  . أ مّ كَ  َأخ 
ير   َك، اْلَقد  ْمه وًرا َفَتك ون   َوي َكثّ ر كَ  م ْثم ًرا، َوَيْجَعل كَ  ي َبار ك  ع وب   م نَ  ج  . الشُّ

يكَ  يمَ إ ْبَرا  َبَرَكةَ  َوي ْعط  غ ْرَبت َك الَّت ي  َأْرَض  ل َتر ثَ  َمَعَك، َول َنْسل كَ  َلكَ  ه 
يمَ  ْبَراه   . "أَْعَطاَها هللا  إل 

                                                           

 .4 -1/ 26سفر التكوين:  (1)
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العشيرة خارج  تتزوجزوجها بأن عنها لم يكن ي سمح للمرأة التي توفي كما "
 ،ومعها جزء من ثروة أحد أفرادها، ليدخل عليها رجل أجنبي ]قبيلة زوجها المتوفى[،

كان على الرجل أن يختار زوجته من داخل فقد  (1)."لى هذه الثروةيستحوذ عف
وعدم  ،أن الباعث على ذلك هو المحافظة على أموال األسرة" يبدو، و عشيرته

بل  ،االتصال باألجانب، فإسحاق أوصى ابنه يعقوب بأال يتزوج من بنات كنعان
بميراث  الخاص التشريع في نجده نفسه الدافع وهذا (2)."يرحل إلى خاله البان

 ، كما ورد في قصة بنات صلفحاد، تقول التوراة::البنات
 ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו, ִלְבֹנָתיו-ַואֹדִני, ֻצָּוה ַביהָוה, ָלֵתת ֶאת "

-ֵּכן ַמֵטה ְבֵני  ִפי ְיהָוה ֵלאֹמר:-ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַעל-ַוְיַצו ֹמֶׁשה ֶאת )...(

ִצָּוה ְיהָוה, ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמר, -ָבר ֲאֶׁשרֶזה ַהּדָ  .יֹוֵסף, ֹּדְבִרים

--ַאְך, ְלִמְׁשַפַחת ַמֵטה ֲאִביֶהם  ַלטֹוב ְבֵעיֵניֶהם, ִתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:

ִּכי   ַמֶטה:-ִתֹסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, ִמַּמֶטה ֶאל-ְולֹא .ִתְהֶייָנה ְלָנִׁשים

ַבת ֹיֶרֶׁשת -ְוָכל. ָתיו, ִיְדְבקּו, ְבֵני ִיְשָרֵאלִאיׁש, ְבַנֲחַלת ַמֵטה ֲאבֹ 

ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַפַחת ַמֵטה ָאִביָה, ִתְהֶיה --ַנֲחָלה, ִמַּמטֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל

ִתֹסב -ְולֹא .ְלַמַען, ִייְרׁשּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִאיׁש, ַנֲחַלת ֲאֹבָתיו  ְלִאָשה:

ִאיׁש, ְבַנֲחָלתֹו, ִיְדְבקּו, ַמטֹות ְבֵני -ִּכי  ֶטה ַאֵחר:ַנֲחָלה ִמַּמֶטה, ְלמַ 

ִיְשָרֵאל.
(3)

   
يَ  َأنْ  الرَّبّ   م نَ  َسيّ د ي أ م رَ  َوَقدْ ": الترجمة يبَ  ي ْعط  يَنا َصل ْفَحادَ  َنص   َأخ 
 ب َحقّ : »َقائ اًل  الرَّبّ   َقْول   َحَسبَ  إ ْسَرائ يلَ  َبن ي م وَسى َفَأَمرَ  )...(.ل َبَنات ه  
ْبط   َتَكلَّمَ  فَ  َبن ي س  : َقائ اًل  َصل ْفَحادَ  َبَنات   َعنْ  الرَّبُّ  ب ه   َأَمرَ  َما هَذا .ي وس 
نَ  َمنْ  يَرة   َولك نْ  ن َساًء، َله   َيك نَّ  أَْعي ن ه نَّ  ف ي َحس  ْبط   ل َعش   َيك نَّ  آَبائ ه نَّ  س 

                                                           

(1) Frazer, James George: Folklore in the Old Testament, studies in 

comparative religion, legend and law, London 1918, p. 266. 

 .11ألفت محمد جالل: العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود، صد.  (2)
 .1-5، 2/  39: العددسفر ( 3)
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ل   َفالَ . ن َساءً  يب   َيَتَحوَّ ْبط   م نْ  ائ يلَ إ ْسرَ  ل َبن ي َنص  ، إ َلى س  ْبط   ي اَلز م   َبلْ  س 
لُّ  إ ْسَرائ يلَ  َبن و د   ك  يبَ  َواح  ْبط   َنص  لُّ  .آَبائ ه   س  يًبا َوَرَثْت  ب ْنت   َوك   م نْ  َنص 

د   اْمَرأَةً  َتك ون   إ ْسَرائ يلَ  َبن ي َأْسَباط   يَرة   م نْ  ل َواح  ْبط   َعش   َير ثَ  ل َكيْ  َأب يَها، س 
لُّ  َرائ يلَ إ سْ  َبن و د   ك  يبَ  َواح  لْ  آَبائ ه ، َفالَ  َنص  يب   َيَتَحوَّ ْبط   م نْ  َنص   إ َلى س 
ْبط   لُّ  إ ْسَرائ يلَ  َبن ي َأْسَباط   ي اَلز م   َبلْ  آَخَر، س  د   ك  يَبه   َواح   .«َنص 

، أن يتزوجن نفقد اشترطت التوراة حصول بنات صلفحاد على ميراث أبيه
آخر، وفي ذلك إشارة إلى عدم احترام رغبة المرأة في  فقط من سبطهن، ال من سبط

 إبداء رأيها في ذلك. الحق في اختيار شريك حياتها، حيث سلبتها التوراة

واألكثر من ذلك اعتبار المرأة وما تمتلكه جزًءا من الثروة؛ فإذا كانت المرأة 
كما أشارت -التي مات عنها زوجها ال يسمح لها بالزواج خارج قبيلة الزوج المتوفى 

أن األسرة كلها قد تضامنت وتحملت دفع بيغلب اإلحساس "، حيث -الدراسة أعاله
وسلمته إلى أهل الزوجة، ولهذا أصبحت الزوجة وما تمتلكه جزًءا من ثروة  ،مهرها
من أجل الحفاظ  ،وا هدار لكرامتها ،وفي ذلك أيضًا تحقير من شأن المرأة (1)."األسرة

 أو القبيلة. على المال داخل العشيرة

أوضاع المرأة هذه ناتجة من كونها ال ملك لها "وتجدر اإلشارة إلى أن 
يمكنها التصرف فيه؛ لذا ينظر إلى منظومة الزواج في التشريع اليهودي على أنها 

فإنها غير مستقلة في ممارسة أية  ،عالقة سيد بأمة، ولكون المرأة أمة وملك لسيدها
وتكون ملزمة بتسليم ناتج عملها  ،ا بالفائدة والربحأعمال من شأنها أن تعود عليه
وهي إهانة أخرى للمرأة في اليهودية، حيث  (2)."لزوجها، السيد في هذه العالقة

                                                           

(1) James George Frazer: Folklore in the Old Testament, p. 266. 

 .112مام: الفكر العقدي اليهودي، ص اإل اميسد.  (2)
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وهذا ما يؤكده موسى بن ميمون ، جعلتها أمة ال قرار لها وال رأي وال ذمة مالية. "
ر عملها(، وما حيث يقول: أربعة يفوز بها الزوج من زوجته، هي: كسب يدها )أج

تعثر عليه )إن عثرت على مال(، وجميع ما تدره ممتلكاتها من أموال في حياتها 
ذا ماتت يرثها، وهو مقدم على جميع الوارثين فمن الواضح أن الرابح  (1)."فهو له، وا 

 . كانت هذه أهم مقاصد الزواج في اليهودية.األكبر من هذه العالقة هو الرجل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  . 1  :31 ,אישות ,תורה משנה . وللمزيد، ينظر:112المرجع السابق، نفسه، ص (1)
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 تمةالخا
الحمد هلل أواًل وآخرًا، وله الحمد دائمًا أبدًا، وصلى هللا على سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد...

اليهودية "، تطرقت الدراسة  في الزواج مقاصد كانت هذه الدراسة عن "فقد 
، ف على أهم مقاصد الزواج فيهاو إلى تعريف الزواج لغة واصطالحًا، ثم الوق

 وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 أوال : نتائج عامة:
 المشروع. الوجه على باآلخر الزوجين من كل استمتاع حل يفيد الزواج عقد -
 الزواج في اإلسراع المقتدر الشاب فعلى اليهودية، الديانة واجًبا في الزواج يعد -

 .تأجيل أو تباطؤ، أو تردد، دون 
د أصحاب األديان السماوية والمعتقدات غير الزواج عالقة شرعية مقدسة عن -

السماوية، فكافة البشر تنظر إليه نظرة تقديس، وهو أيضًا عالقة اجتماعية 
إنسانية، فنجاحه يزيد من أواصر المحبة والمصاهرة واأللفة ووشائج التعاون 

 البناء بين أفراده.

 م مقاصد الزواج في اليهودية: ثانيا : نتائج خاصة بأه

هي المصالح التي وضعها الشرع غاية للزواج، فيهدف من  لزواجمقاصد ا
ودلت خالل الزواج إلى تحقيقها, وتنتفي هذه المصالح عند عدم وجود الزواج, 

نصوص التوراة على أن من أهداف الزواج التكاثر واإلنجاب، فالزواج أول عالقة 
ري, وحفظ حفظ النوع البش اجتماعية بدأت بين الرجل والمرأة، ومن مقاصده

نجاب الولد  ، وأهم مقاصد الزواج في اليهودية ما يلي:األنساب, وا 

 في األمر األرض، فجاء على والتسلط للسيطرة والتكاثر التناسل بهدف الزواج -
 عليها. والسيطرة إلخضاعها، األرض وملء بالتكاثر وحواء آلدم التوراة

 .على كل يهوديوالزواج بنية التناسل ودوام حفظ النوع اإلنساني، فرض  -
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من تأخر عن أداء هذا الفرض وعاش عازبًا بدون زواج؛ كان سببًا في غضب  -
 هللا على بني إسرائيل.

 .اعتبرت اليهودية أن عدم الزواج عن قصد من اآلثام الكبرى  -
أن الزواج لم يفرض فقط للتناسل، بل هو الحاجز الذي يحول دون الوقوع في و   -

 .الرذيلة
 .من مقاصد الزواج في اليهودية والعون  لرفقةاو  السكن بهدف الزواج -
 أسرة. وتكوين بيت إنشاء بهدف الزواجومن مقاصد الزواج في اليهودية،  -
، كذلك من الشرعية غير العالقات عن والبعد العاطفي اإلشباع بهدف الزواج -

 .مقاصد الزواج في اليهودية
ة؛ فأوجبت على جعلت اليهودية طاعة الزوج مقدمة على تنفيذ الوصايا الديني -

 أن تتجنب إغضاب زوجها. -طبًقا للتشريعات–المرأة 
التوراة توجب حيث نسله،  إلقامة المتوفى األخ أرملة من الزواجومن المقاصد  -

على األخ أن يتزوج بأرملة أخيه، حتى ينجب منها ولدًا يسميه باسم األخ 
 طرد واللعن.الزواج تحكم عليه التوراة بالالمتوفى، واألخ الذي يرفض هذا 

 داخل من الزواج اليهود اعتاد وقد األقارب، من الزواج على التوراة حثت -
  العشيرة. وممتلكات أموال على المحافظة أجل من العشيرة،

أهدرت الشريعة اليهودية كرامة المرأة حين سلبتها إرادتها في اختيار من  -
ها من أجل يشاركها حياتها، حيث فرضت عليها عدم الزواج من خارج قبيلت

ْين للعمل سويًا لدى وكذلك  المال. حين فرضت عليها الذهاب مع زوجها الَمد 
ْين  .صاحب الدَّ

 وهللا تعالى ولي التوفيق
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 المصادر والمراجع

 العربية: المصادر والمراجع أوال : 

 :)أ( المصادر
 القرآن الكريم. -
دار الكتاب الكتاب المقدس، أي: كتب العهد القديم والعهد الجديد، طبعة  -

 الشرق األوسط. المقدس في
 :)ب( المراجع

بن قدامة، عبد هللا بن أحمد )المقدسي أبو محمد(: المغني في فقه اإلمام ا -
 .هـ1405بيروت، الطبعة األولى ،  –أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين األنصاري:  -
 .طبعة دار المعارف، القاهرة، )بدون تاريخ( لسان العرب،

أبو غضة، زكي علي السيد: المرأة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، دار  -
 .م2003-هـ1424الوفاء، الطبعة األولى 

: الزواج والطالق والتعدد بين األديان والقوانين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .م2004 -هـ1425ودعاة التحرر، الطبعة األولى، 

 الثقافية الدار واإلسالم، اليهودية بين المرأة: إبراهيم ليلى. د المجد، أبو -
 م.2009-هـ1426 القاهرة، األولى، الطبعة للنشر،

 وأديان والمسيحية ةاليهودي في دراسات: الرحمن ضياء محمد. د األعظمي، -
 .م2003-هـ1424 الرياض، الثانية، الطبعة الرشد، مكتبة الهند،

أيرنسايد، هنري: تأمالت في سفر األمثال، مكتبة اإلخوة للنشر، )بدون  -
 تاريخ(.

التميمي، أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن  -
يح  األحَكام  م ن 1423محمد بن حمد بن إبراهيم البسام، )المتوفى:  هـ(: توض 
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 -هـ1423ب لو غ الَمَرام، مكَتبة األسدي، مّكة المكّرمة، الطبعة: الخام َسة، 
 .م2003

جالل، ألفت محمد: العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها  -
 م.1194العهد القديم، مكتبة سعيد رأفت، 

ْصني الدين بعالء روف، المع، محمد بن علي بن محمدالحصكفي -  الح 
الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع (: هـ1066: المتوفى) الحنفي
الطبعة  ،دار الكتب العلمية ،ق: عبد المنعم خليل إبراهيمتحقي، البحار

  .م2002 -هـ1423األولى، 
الزواج وبناء أسرة آمنة وصيانة وتعزيز االستقرار حمدان، د. محمد زيدان:  -

لسلة االرشاد والتوجيه األسري، دار التربية الحديثة للنشر، دمشق األسري، س
 .م2015سوريا، 

 العبيكان، مكتبة الشرعية، المقاصد علم: مختار بن الدين نور. د الخادمي، -
 .م2001-هـ1421 الرياض، األولى، الطبعة

د. حسن السيد حامد: من قضايا فقه األسرة، مقاصد النكاح 0خطاب، أ -
 م.2001-هـ1430ة فقهية مقارنة، وآثارها، دراس

 .د. محمد: فن السعادة الزوجية، مكتبة األنجلو المصرية، )بدون تاريخ( -
القديم،  العهد ضوء في وتشريعاتهم بنو إسرائيل، مؤسساتهم دوفو، روالن:  -

ترجمة د. عبدالوهاب علوب، سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، يصدرها 
معة القاهرة، تحت إشراف أ.د./ جمال جا -مركز الدراسات الشرقية

 م.2010-هـ1431(، القاهرة 42عبدالسميع الشاذلي، العدد )
ل ديورانت، -  بدران، محمد ترجمة اإليمان، عصر الحضارة، قصة: وايريل و 

 .(تاريخ بدون ) بيروت، ،(14ج) الرابع المجلد من الثالث الجزء
لصحاح، تحقيق: محمود الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار ا -

 .م1115 – 1415بيروت، طبعة جديدة،  –خاطر، مكتبة لبنان ناشرون 
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امل لألدّلة  - الزَُّحْيل ّي، أ. د. َوْهَبة بن مصطفى: الف ْقه  اإلسالميُّ وأدلَّت ه  )الشَّ
رعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث النَّبويَّة  الشَّ

لة، سوريَّة ،وتخريجها(، دار الفكر )د.  دمشق الطبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ
 ت.(.

هـ(: شرح فتح القدير، 961السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد )  -
 .دار الفكر، بيروت

ومدى " כתובהالشعيبي، مجيد جاسم محمد أحمد: عقد الزواج في اليهودية " -
عوب الشرق األدنى القديم: العقود المصرية القديمة تأثره بعقود الزواج عند ش

( 1اإلنسانية، العدد ) للعلوم األنبار جامعة نموذجا، مجلة كلية اآلداب،
 .م2016

صبري، محمد حافظ: المقارنات والمقابالت بين أحكام المرافعات  -
والمعامالت والحدود في شرع اليهود ونظائرها من الشريعة اإلسالمية الغراء 

لقانون المصري والقوانين الوضعية األخرى، الطبعة األولى، مصر ومن ا
 .م1102-هـ1320

عاشور، السيد محمد: مركز المرأة في الشريعة اليهودية، مكتبة اإليمان  -
 .بالمنصورة، )دون تاريخ(

العنزي، مطر عايد: الزواج والطالق عند اليهود، صحيفة الرياض، العدد  -
 .هـ1423 ذو القعدة 6، 36، السنة 12921

 إصدارات سلسلة اليهودية، الشريعة في المرأة وضع: خيري . د فرجاني، -
 م.2015 القاهرة االستراتيجية، والبحوث الدراسات مركز

الفرسيسي، د. علي سيد أحمد:  الغريزة الجنسية بين اليهودية والمسيحية  -
 م.2002-هـ1423واإلسالم، مكتبة اإليمان بالمنصورة الطبعة الثانية 

يومي، أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير في غريب الشرح الف -
 .(تاريخ بدون )، بيروت –الكبير للرافعي، المكتبة العلمية 
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، اإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي )المتوفى  الكاساني -
هـ(: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق وتعليق: الشيخ علي 569

الموجود، دار الكتب العلمية،  لشيخ عادل أحمد عبدمحمد معوض، ا
 .م2003 -ه1424بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

 )ت( المعاجم والموسوعات:
ابن زكريا، أبو الحسين أحمد ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق  -

 -هـ1311عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 م.1191

ر، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين األنصاري: ابن منظو  -
 لسان العرب، طبعة دار المعارف، القاهرة، )بدون تاريخ(.

 أسس أهم ،"الجيب موسوعة" اليهودي، العقدي الفكر: سامي. د اإلمام، -
 المشنا أجزاء محتوى  ومختصر ومقدساتها، وعناصرها اليهودية الديانة
 القاهرة، الطهارة،/ المقدسات/ األضرار/ النساء/ اداألعي/ المزروعات: الستة

 .(تاريخ بدون )
التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد هللا: موسوعة الفقه اإلسالمي، بيت  -

 .م 2001 -هـ  1430األفكار الدولية، الطبعة: األولى، 
معجم : م(1413 -هـ619السيد الشريف )الجرجاني، علي بن محمد  -

طلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق قاموس لمص التعريفات،
محمد : ودراسة حقيقوالتصوف والنحو والصرف والعروض والبالغة، ت

 )بدون تاريخ( ،القاهرة ،الفضيلةدار  صديق المنشاوي،
هـ( وآخرون: معجم 1424عمر، د. أحمد مختار عبد الحميد، )المتوفى:  -

 .م2006 -هـ 1421الطبعة: األولى، اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، 
المسيري، عبدالوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق،  -

 م.1111مصر، 
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مصطفى، إبراهيم، وآخرون: أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار:  -
  ، )بدون تاريخ(.المعجم الوسيط، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية

لمفاهيم اإلسالمية العامة، مجموعة من المؤلفين، المجلس األعلى موسوعة ا -
 .مصر –للشئون اإلسالمية 

 )ت( الرسائل األكاديمية:
 واإلسالمية، اليهودية الشريعتين في الزواج: سبعاوي  محمد. د محمد، -

 األزهر، جامعة والترجمة اللغات كلية ،منشورة غير دكتوراة رسالة
 .م1164-هـ1404

 العبريةجع امصادر والمر الثانيا : 
 المصادر ( أ)

, ם והברית החדשה, המהדורה השלישיתאים וכתוביינב"ך, תורה התנ -

 .3883החברה לכתבי הקודש, ירושלים, 

 .3855 יורק ניו. י"רש פירוש עם תורה חומשי חמשה -

 ,עם מבאות ,מפורש פירוש חדש ,סדר נשים ,משנה סדרי ששה -

 ,אביב תל דביר, רושליםי, ביאליק מוסד הוצאת ,הוספות והשלמות

 .תשי"ט

 اجعالمر  ( ب)
נערך ונסדר והודפס מחדש ע"י הרב נפתלי ، שולחן ערוך :אבן העזר -

 ירושלים תשס"א. ،בהוצאת מכון אמרי שפר ،הירץ מענדלאוויטש

 דפוס ،התורה חומשי חמשה תרגום: גאון יוסף בן סעדיה ،אלפיומי -

 .3981 ،ספרים ،דירנברג יוסף

הרמב"ם, כרְך ב, הוצאת "מקיצי נרדמים", יהושע: תשובות  ,בלאו -

 .3841ירושלים, 
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 החזקה היד הוא -ד"ח – נשים ספר - תורה משנה: משה ،מימון בן -

  .3891 ،ל"זצ מיימון בר משה רבינו הגדול להנשר

 - פסחים - תבונה- ירושלמי תלמוד: דוד יעקב בן צבי, ברונשטיין -

 . תשס״ח שנת. הוצאת מכון מוצל מאש

 .3819 ירושלים ،ערוך קיצור שלחן :יוסף בן שלמה ,גאנצפריד -

סדר דיני ממונות בישראל עפ"י  ,העברי המשפט יסוד: אושר, קאגול -

 תרפ"ג., ברלין, הוצאת דביר ירושלים ,מקורות התלמוד והפוסקים

 המאור עם ספר מנורת :אבוהב יצחק רבינו השלם החכם ،הספרדי -

 ק"ק דיין רנקפורטפ משה ר"מוהר החכם חברו יהודה נפש פירוש

 תשס"ח.، מיוחדת מהדורה אמשטרדם

 על היטיב מדויק. וכתובים נביאים, תורה ספר: הלוי מאיר ،לעטערים -

 אדאלף האדון בדפוס וויענ. נמרץ בעיון הוגה. המסורה פי

 .ליצירה ב"תרנ שנת. האלצהיועץ

מסכת קדושין מן תלמוד בבלי על כל המפרשים כאשר נדפס מקדם  -

דשות כמבואר בשער השני. מהדורת נהרדעא. הוצאת ועם הוספות ח

 ח. וגשל בע״מ ירושלים. נדפס בישראל שנה תשס״ח.

 אחת אחת עוד ועם ،פירוש עם נשים סדר ،ישראל תפארת. משניות -

. יורק-ניו" פרדס" ،ספרים מסחר בית הוצאת. חדשות הוספות ומישים

 .ג"תשי

מקורות  -ת פרידמן, מרדכי עקיבא, ריבוי נשים בחברה היהודי -

 .3899, תשמ"ו 19חדשים מן הגניזה: מצב המחקר, פורסם בפעמים, 

. סדר קידושין ונישואין אחרי חתימת התלמוד :אברהם חיים، פריימן -

הוצאת מוסד הרב קוק שעל יד  ،דוגמתי בדיני ישראל-מחקר היסטורי

 המזרחי העולמי/ ירושלים תש"ה.

 :المعاجم ودوائر المعارف ( ت)
ספר, -: המלון החדש, בשבעה כרכים, הוצאת קריתאבן שושן, אברהם -

 .3891ירושלים, 
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. וכתובים נביאים לתורה .חדשה קונקורדנציה: אבן שושן, אברהם -

.   פרטיים שמות מלים. שרשים וארמית עברית -המקרא לשון אוצר

 .3891 ירושלים, ספר-קרית" הוצאת. ורדפים  צרופים

לכל מקצועות  הנציקלופידיאייזענשטיין, יהודה דוד: אוצר ישראל, א -

רת ישראל, ספרותו ודברי ימין, בעשרה כרבים. בעזרת צבי הירש ות

בערנשטייץ, ועוד חכמים וסופרים מובחקים בארצות שונות. בהוצאת 

  .בית מסחר ספרים ״פרדס״ תשי"ב

אנציקלופדיה מקראית. אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו. הוצאת  -

 מוסד ביאליק. ירושלים. 

יקלופדיה הישראלית הכללית. חדשה. מקיפה. בית הוצאה כתר. האנצ -

 . 3898ירושלים. מהדורה רביעית 

ערבי לשפה העברית בית זמננו, כרך ראשון,  –שגיב, דוד: מילון עברי -

אביב,  נדפס בישראל, –מהדורה שלישית, הוצאת שוקן ירושלים ותל

 תשנ"א.

 .3811, אביב לת, יזרעאל הוצאת, ך"התנ מילון: יהושע, שטיינברג -
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Partners in Life, A Guid to the Rabbinic Sources . 

- The Holy Scriptures of the Old Testament Hebrew and 
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