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٤٤٠ 

  إسرائیل بنيبیع األبناء عند 

  دمحم ضاحىھبھ .د

  :ملخصال

لم عصرنا الحدیث و في انتشرتلبحث إلى إلقاء الضوء على ظاھرة یھدف ا

وھى  الأ ، دنى القدیممنطقة الشرق األ في ھاجذوربل امتدت  ،تكن ولیدة ھذا العصر

 وفي ،الوالدین في مجتمع بني إسرائیل  فقد أجبرت الظروف ،"بیع األبناء"ظاھرة 

  .أبنائھعلى بیع  المسئول األول عن الحیاة األسریة الذي یعداألب  لغالبا

بنائھم أإلى بیع  اآلباءتؤدى إلى قیام  يالت األسبابتحدید  :وقد حاولت الباحثة

باإلضافة إلى  ،بناءذكرت فیھا عملیة بیع األ يوالت ،التوراهسفار أمن خالل تحلیل 

  .فراج عنھم بعد ذلكوكیفیة اإل ،تحدید قیمة بیعھم

إلى   غالبال يدت إلى عملیة ھذا البیع فأ يسباب الرئیسیة التوقد انحصرت األ

من  )یقترض(یستدین ن أب جبر األی ذيال ،الفقر يالظروف االقتصادیة المتمثلة ف
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٤٤١ 

  -:مقدمة

 ،ألنھم مصادر العمل ،اإلسرائیلیةكان لألطفال مكانة عالیة داخل األسرة 

تھدد  أنیمكن  يالتألسرة من مختلف المخاطر وحمایة ا ،)العائلة(واستمرار النسب 

وھم  وربما كانت رعایة األوالد ،سن الشیخوخة يوحمایة الوالدین وإعالتھم ف ،حیاتھا

لألم وعندما یصل الطفل لسن البلوغ یتولى والده مسئولیة تعلیمھ  ن مبكر تعودس يف

وتعلیمھا الخدمات  أمھارعایة  يبینما تظل الفتاة ف ،وأعداده لسن البلوغ ،التجارة

  .)١(ة حتى زواجھاالمنزلی

قوة الروابط  من على الرغم األسرةمن داخل  األبناءعن أحد  يكان التخلو

لتوفیر  أبنائھبیع ل األبفیضطر  ،مًرا اضطراریًا ولیس اختیاریًاأیكون  ،بینھم األسریة

ولم یكن فقد أجبرت الظروف الوالدین على ذلك  ،لھم عند سیدھم أفضلحیاة معیشیة 

  .إرادتھمبمحض  األمر

 أبنائھمتجبر الوالدین على بیع  يالت األسبابمحاربة  التوراه توقد حاول

فلم یكن لدیھ  ،توفیر المال لتسدید دینھ يب فیؤدى إلى تعثر األ يوخاصة الربا الذ

 أمسلعة  أمزوجة  أم بناءأ كان ب سواءیملكھ األ ن یقوم الدائن بمصادرة ماأال إخیار 

  .أبنائھخیار سوى االستسالم للواقع والقیام ببیع  أيب یكن لأل ولم ،غیرھا

  - :أسباب بیع الوالدین ألبنائھم: أوالً 

ن ألنھ المسئول ع ،إسرائیل يمجتمع بن يف السلطة العلیایمثل  األب كان

 مسئولیتھ إلىت دبل تعد ،ستجابة لمطالبھمالسرتھ واأ فرادتوفیر ضروریات الحیاة أل

تكون األسرة غیر قادرة اقتصادیًا  عندما ،بنائھھ ألبیع سلطتھ فشملت ،كثر من ذلكأ

دیون حتى یتم تسدید  على األقل بیعھم لفترة من الوقت أو ،متطلباتھاعلى توفیر 

و أظاھرة غریبة لم تكن سرائیل إ يعند بن بناءاألیبدو أن عملیة بیع لذلك و ،)٢(سرةاأل

  .)٣(یخضع لتنظیم يموضوع طبیعكان ولكن  ،مروعة

                                                           
(1) Mills, W., (others), Mercer dictionary , p.295. 

ویتمتع بسلطات  ،)٧:٧أخبار أیام أول ( )رأًسا أي" (روش"، ویسمىیرأس األسرة العبریة: األب
بل كان یملك  ،)٤٥-١: ٢٧تكوین(ویختار وریثھ في حریة تامة  ،)٢٨:٢٤تكوین(قضائیة واسعة

: ٢٢تكوین(للرب  ، أو یقدمھم قربانًا)٣٧: ٤٢تكوین(ویقتلھم إذا شاء  ،حق الحیاة والموت ألبنائھ
فلھ أن یحرق زوجة ابنھ المتوفى إذا  ،ویمتد ھذا الحق إلى كل من یعیش في كنف األب ،)١٠

 ..)٥٩٩-٥٩٨ص ،٤ج ، بنو إسرائیل: دمحم بیومي مھران: انظر). (٢٤: ٣٨تكوین (زنت 
(2) Kill, A, (Others)., D., A Cry Instead of Justice, p. 22. 
(3) Boswell, J., The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children, p.142f. 
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٤٤٢ 

قتصادیة خضع للحالة االت األغلب يإسرائیل ف ينبناء عند ببیع األ حاالت تكانو

 ،أبنائھمباء لبیع دفعت اآل يالت حیث كان الفقر الشدید والدیون والمجاعة من األسباب

 جل الحصول على األموال منأمن  العبودیةوأبنائھم داخل نفسھم أناس بیع الكان فقد 

  .)٤(تسدید دیونھم يف ؛ الستخدامھاالبیع  ھذا

ن یصادر سلع أو أفراد أ للدائنیحق كان  ،من تسدید دیونھ األبوإذا لم یتمكن  
ن اختیار ھذا وأ ،على أن یدفع لھ المبلغ المستحق إجبارهمن أجل  ،المدینمن أسرة 

ال أن یبیع إخیار لتسدید قرضھ  يألنھ لیس لدیھ أ ،المدینمن قبل  الوضع الخاص
  .)٥(لدیھ احقیق مبلغ الدین إذ لم یكن متاحً لتوذلك  ،بنائھأأو  ،زوجتھ

 ،إلى سیده من جانبھ بعد عملیة البیع عمًال تطوعیًا من الشخص المباعیتطلب  و
 يلمن یرغب ف بنتھ أمةً ا بیعألب ل كذلك یحقو ،)٦(حتى یتم تسدید دین أسرتھ

  .)٨(اوعً أبنائھ طع یقیام األب ببیوجد دلیل على  ال على الرغم أنھ ،)٧(شرائھا

ولم یتمكن من العثور على األموال لتخلیص نفسھ أو  ،وإذا كان المدین فقیر جدًا
 أمر كان الفداء بالنسبة لھ ،أو البیع األصليسواء بسعر مخفض عن الدین  ،أسرتھ

لعواقب االجتماعیة واالقتصادیة المترتبة على عْب نتیجة لو ،صعب الحصول علیھ
 نھم ملزمون بالتدخل بمزید من التدابیر الصارمة أو الجذریةأیرى الحكام  ،الدیون

ولیس من المستغرب أن تقتصر فائدة ھذه التدابیر بوجھ عام  ،األزمةللحد من ھذه 
  .)٩(على المواطنین أو أعضاء المجموعة العرقیة

 ایع أنفسھم وأحیانً بب والعبیدالفقراء  قیام يا فلكوارث الطبیعیة دوًرا رئیسً وكان ل
لضمان الحصول على سید یرعاھم ویوفر  ،)١٠(أطفالھم كعبید خالل أوقات المجاعة

إال  ،م من التشابھ بین استرقاق المجاعة واسترقاق الدینغوعلى الر ،)١١(لھم الغذاء
لمجاعة یمكن اعتباره دائما بیعًا بیع الطفل أثناء األن  ،متطابقینلم یكونا دائًما  انھمأ

  .)١٢(ت لم یكن ھناك ثمنبعض الحاال يولكن ف ،الثمن دینًا ن یكونأابل مقإجباریًا 

  قابل م ،أحیانًا للعبودیةأعطى بعض األشخاص األحرار أطفالھم أو أنفسھم  وقد

                                                           
(4) Roper, G., Antebellum Slavery, p.39. 
(5) Westbrook, R., «Slave and master in ancient near eastern law», p.1643. 
(6) Ibid, p.1643. 

 .٥٩٩ص ، المرجع السابق، مھران دمحم بیومي )٧(
(8)  Kennett, R., Ancient Hebrew social life, p. 15. 
(9) Westbrook, R., «Slave and master in ancient near eastern law», p. 1656. 
(10)

 Andersen, N.,«slave systems of the old testament », p.52. 
(11) Roper, G., Antebellum Slavery, p.39. 
(12) Andersen, N.,«slave systems of the old testament », p.52. 
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م حتى الیوم بعض مناطق العال يوف ،)١٣(المجاعة انتھاءالبقاء على قید الحیاة حتى 
 .)١٤(لبیع أوالدھم داخل العبودیة لحمایتھم من المجاعة ایضطر الفقراء أحیانً 

ھجر  ،ة خالل أوقات المجاعةوفى بعض الحاالت المحزنة یقوم بعض الفقراء عادً 
 .)١٥(وا الطفل ویقوموا بتربیتھمل أن العابرین أو المارة سوف یختارأعلى  ،أطفالھم

إسرائیل  يداخل مجتمع بن ب ألبنائھبیع األعبودیة الدین الناتجة عن  تعرفو
 ،یسترد الشخص حریتھ بعد فترة من الوقت دائمة حیثالولیست  "مؤقتةال عبودیةال"ـب

شراء العبد من بین منع  یسبب واضح یوجد  )٢٥ :٤٢سفر الالویین(ھ فى ألن
 ایمكن أن یكونوا ملكً  ال يبالتالف ،طفال إسرائیل ھم خدم اإللھأألن و ،سرائیلییناإل
وبذلك  ،)١٦(من دول أجنبیةعبیدًا ین بأن یمتلكوا إال یلیسرائال یسمح لإلو ،شخص يأل

 ،ینیسرائیلعلى غیر اإل إالتجوز  ال يإسرائیل من العبودیة الدائمة التیستثنى أطفال 
 .)١٧(یكونوا مواطنین فیھا وھم

  .)١٨( یُبَاُعوَن بَْیَع اْلعَبِیدِ ألَنَُّھْم َعبِیِدي الَِّذیَن أَْخَرْجتُُھْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر، الَ 

حین أنھ  يف ،األسرة أفرادرة فقط ھو من یستطیع بیع أحد من أن رب األسوكما رأینا 
الرغم على  ،من أجل دفع دیونھ أخر على البیع إسرائیليأن یجبر  إلسرائیليیمكن  ال

الحصول  يسرائیلماذا لم یسعى اإللكن لو ،یمنع ذلك التوراه يمن عدم وجود نص ف
 Chirichigno" شیرشیجنو"ویجیب  ،إلى جانب أبنائھ من بیع نفسھ العمل بدالً على 

 ،عمل یعطى ھؤالء المستأجرین منزالً ألن صاحب ال ،بنفسھ على ھذا السؤال
یتمتع بھا  دة وھى مزایا الوبعضھم أرض یستطیع ھو وأسرتھ العیش كأسرة واح

  . )١٩(یؤكد ذلك األمر التوراه يف وجود نص على الرغم من عدم ،جور عادىعامل مأ

 بدالً  ،العبودیة يأو الدین الناس إلى بیع أنفسھم فیقود الفقر  ،بناءاألوبمجرد بیع 
 ٢٥الالویین(توضح ھذا الوضع  التوراهوھناك أمثلة من  ،من الجوع حتى الموت

ما  وھو  )٢٠(الحر لنفسھ بسبب ظروفھ الفقیرة يتصف بیع العبر يوالت )٥٤-٣٩:
  . ستوضحھ الباحثة فى الصفحات التالیة

                                                           
(13)

 Andersen, N.,«slave systems of the old testament », p. 52. 
(14) Ibid, p.39. 
(15) Westbrook, R., «Slave and master in ancient near eastern law», p.2.; Andersen, 

N.,«slave systems of the old testament », p.52. 
(16) Fleshman, J., «Does the law of Exodus 21: 7-11 permit a father...», p.60., Walton, J, 

(others), The IVP Bible Background Commentary, p. 140. 
(17) Lefebvre, J., Le jubilé biblique,  p.281. 

  .٤٢: ٢٥الالویین  )١٨(
(19)

 Chirichigno, G., Debt- Slavery in Israel and the ancient near east, p.330f. 
(20) Waters, J, «The intersection of law», p.2. 
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تم نھم أ مأ ،فقدوا منازل والدیھم فقد یتامى أملقطاء  بناءاألسواء كانوا  وفى النھایة
عن طریق  مأ ،يوقت ضیق ماد  يكانوا ف مبالدیون أ مدینینكانوا  أبائھمألن ، یعھمب

الشرق األدنى  يف ولم یكن بیعھم ممارسة شائعة ،)٢١(الترحیل الناجم عن الحرب
 .)٢٢(والحرب االقتصاديأوقات الضغط  يسیما ف وال ،القدیم

  .بسبب الظروف االقتصادیة بناءاألبیع   - أ

تكشف  و ،أجل دفع مدیونیتھمن أبنائھ أوقات األزمات المادیة  يفیبیع رب األسرة 
ا ضمانھ مطلقة بأن أحدً الروابط األسریة لم تعد ف  ،ھذه األزمات عن ضعف البشر

یجب تلبیة متطلبات الحیاة حیث  ،البقاء داخل تلك األسرة على قادًراسیظل 
المنزل  يف بناءاأل وأإلى عدم بقاء الزوجة  دعت الضرورةحتى لو   ،الضروریة

  .)٢٣(سیاق أخر يللعمل ف

المجتمع والطبقة العلیا على  يالصراع ھنا بین األفراد األفقر فحظ أن وسوف نل
أو  االئتمانالفقراء ونظام  نشأت من دیون األفراد يتصادیة التقالعبودیة االیعرف ب ما

 ھمطفالباد لتسدید الدیون وحتى بیعھم ألأدى إلى فقدان الممتلكات أو االستع يالذالدین 
  .)٢٤(داخل العبودیة لتغطیة الدیون

الحاالت  يحیث ف ،بیع أحد المعالین للدائنإلى ) ٦-٢: ٢١(ویشیر سفر الخروج 
یضطر إلى  يقرضھ الزراع يوتعثر ف ،إلى أسرة ممتدة يب ینتمیكون فیھا األ يالت

، وال یقوم ببیع جزء من أرضھ ،من أجل دفع ھذا القرض) و ابنتھ وزوجتھأ(بیع ابنھ 
لدخول لوكان المبلغ المستلم من بیع ھذا المعال على األرجح یعادل السعر المدفوع 

یحصل علیھ بواسطة  يمن المال الذ ياألصلثم یتم إلغاء الدین . بودیةالعي ف
 .)٢٥(البیع

ا إِذَا اْشتََرْیَت َعْبدًا ِعْبَرانِی�ا، فَِستَّ ِسنِیَن یَْخِدُم، َوفِي السَّابِ  )٢: ٢١( عَِة یَْخُرُج ُحر�
انًا إِْن  -٤.اْمَرأَتُھُ َمعَھُ ٍة، تَْخُرُج إِْن َكاَن بَْعَل اْمَرأَ . إِْن دََخَل َوْحدَهُ فََوْحدَهُ یَْخُرجُ  -٣.َمجَّ

ِدِه، َوُھَو أَْعَطاهُ َسیِّدُهُ اْمَرأَةً َوَولَدَْت لَھُ بَنِیَن أَْو بَنَاٍت، فَاْلَمْرأَةُ َوأَْوالَدَُھا یَُكونُوَن ِلَسیِّ 
اأُِحبُّ َسیِِّدي َواْمَرأَتِي َوأَْوالَِدي، الَ أَ : َولِكْن إِْن قَاَل اْلعَْبدُ  -٥.یَْخُرُج َوْحدَهُ   ْخُرُج ُحر�

)٢٦(.  

قدمھا  يیتطلب منھ أن یتخلى عن زوجتھ التبأن عبد الدین  )٤( اآلیة يیتضح فو
ن العبید الذكور ھنا استخدموا أیشیر  وھو ما ،منھا أنجبھمقد  أبناء أيو ،لھ سیده

                                                           
(21) Volk, K., «Von findel-, waisen-, verkauften und deportierten Kindern.», p. 49. 
(22) Herron, R, B., «The land, the law, and the poor », p.81. 
(23) Laundervill, D., Celibacy in the Ancient World,  p.102. 
(24) Miller, P., The Religion of Ancient Israel, p. 100. 
(25) Chirichigno, G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east, p.221. 

    .٥- ١: ٢١الخروج )٢٦(
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 وال ،دون تدخل في وضعھب ،العبید الدائمین لسیده وذلك إلنجاب ،للخدمات الجنسیة
 .)٢٧(الجنسیة عن الخدمات األخرى في ھذا الصدد تختلف الخدمات

والنصوص  ،خدمة والده أثناءأن الطفل یولد  :ھذا المقطع أیًضا يفحظ ویل
 يوالذین یضعون ف ،العبودیة أو ضمان -نھم دینألتوراتیة تتعامل مع األطفال على ا

بیع طفلھ كعامل  يف القانونيب الحق لأل أنوھذا یعلمنا . ن قبل والدھمھذا الموقف م
أو الوقوف كضمان حتى یتم تسدید الدین  ،من أجل العمل على تسدید الدین

 وأبنائھیتم اإلفراج عن زوجتھ  ،كان العبد متزوج قبل استرقاقھ إذاو ،)٢٨(األصلي
خیار سوى االمتثال لمطالب  ين الطفل بوصفھ معاًال لیس لدیھ أأوبما  ،)٢٩(معھ

  .)٣٠(األب

بن أوامر والده مثل صى االأنھ لیس من الحكمة أن یع :التوراتیة النصوص تشیرو
  .)٣١()٢١-٢٠: ٢١( :التثنیةسفر  يما ذكر ف

اْبنُنَا ھذَا ُمعَانِدٌ َوَماِردٌ الَ یَْسَمُع ِلقَْوِلنَا، َوُھَو : َویَقُوالَِن ِلُشیُوخِ َمِدینَتِھِ ) ٢٠:٢١(
یرٌ  فَتَْنِزُع الشَّرَّ  .ِرَجاِل َمِدینَتِِھ بِِحَجاَرٍة َحتَّى یَُموتَ فَیَْرُجُمھُ َجِمیُع  -٢١. ُمْسِرٌف َوِسّكِ

  .)٣٢(ِمْن بَْینُِكْم، َویَْسَمُع ُكلُّ إِْسَرائِیَل َویََخافُونَ 

تكریم بأنھ البد لألبناء أن یقوموا ب)  ١٦: ٥(سفر التثنیة شیر یوفى نفس الوقت 

  .)٣٣(والدیھم

َك َكَما  بُّ إِلُھَك، ِلَكْي تَُطوَل أَیَّاُمَك، َوِلَكْي یَُكوَن لََك َخْیٌر أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ أَْوَصاَك الرَّ
بُّ إِلُھكَ    .)٣٤( علَى األَْرِض الَّتِي یُْعِطیَك الرَّ

بیع  يوذلك ف، )٦-١: ٢١(مع سفر الخروج  )١٢: ١٥(سفر التثنیة یتطابق و  
  .)٣٥(وربما زوجة ،ابنة وأل بیع ابن ربما یتناو يوالذ المعالیناحد 

السَّنَِة َوَخدََمَك ِستَّ ِسنِیَن، فَِفي  ،إِذَا بِیَع لََك أَُخوَك اْلِعْبَرانِيُّ أَْو أُْختَُك اْلِعْبَرانِیَّةُ 
ا ِمْن ِعْنِدكَ    ).٣٦( السَّابِعَِة تُْطِلقُھُ ُحر�

                                                           
(27) Archer, L., Slavert and other forms of unfree labour,, p. 93f. 
(28)

 Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.201 
(29) Pressler, C., « Wives and daughters », p. 155. 
(30)

 Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.201. 
(31)

Ibid, p.201. 
    .٢١- ٢٠: ٢١: التثنیة )(٣٢

(33)
Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.201. 

    .١٦: ٥: التثنیة )٣٤(
(35) Chirichigno, G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east, p.221. 

    .١٢: ١:التثنیة )٣٦(



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٤٦ 

 یطبقو ،"العبرانیین "سم اب والتثنیة الخروجنصوص  يذكر ھؤالء العبید ف حظیلو
 "فوكس" فقد اقترح ،ظل ظروف معینة يفین یعلى أولئك اإلسرائیل المصطلحھذا 

Vaux الذین فقدوا حریتھم عن طریق العبودیة  اإلسرائیلیینن الكلمة تطبق على أ

ویمكن دعم  ،)٩:١یونان (عصر متأخر  ينص واحد ف باستثناء ،شبھ اختیاریة
الذین  اإلسرائیلیین أن حیث ،)٢٠: ١٤صموئیل األول (سفر  خاللمن  النظریة
 ىمع وثائق نوز التطابقوب ،ینیسم العبرانان عرفوا بینییالفلسطخدمة  يدخلوا ف

Nuzi، الخابیروباع  قدḪapiru  وبذلك تحافظ النصوص التوراتیة  ،نفسھم كعبیدأ

  )٣٧(.ولكنھا بالتأكید تشیر إلى اإلسرائیلیین ،على آثار االستخدام القدیم

ات من ممتلك یبیع جزًءا ،يلم یخفف من ضیقھ المادو ،ألبنائھالوالد  بیعوبعد 
سرة أن یبیع نفسھ داخل یمكن لرب األ ،وإذا فشل بعد كل ذلك ،عائلتھ ویأخذ قروض

 ؛ وأسرتھ ببیع نفسھ رب األسرة قیام )٤٣-٣٩  :٢٥(یین بیوضح الالوو ،العبودیة

 یرى ولكن ،)٣٨(فقدان أرضھ الموروثة بسبب ،متطلباتھم توفیرعلى  األنھ لم یعد قادرً 
. وقت سابق يتكبدھا ف ھ التيجل دفع دیونأیبیع نفسھ من  أن األب ال" شیرشیجنو"

 الم یعد قادرً ألنھ  ،ل توفیر حیاة معیشیة أفضل ألسرتھجأولكن یفعل ذلك من 
مع منزل وقطعة أرض لیصبح عامًال مستأجًرا  ،لى توفیر احتیاجاتھاعاقتصادیا 

اظ علیھا من أجل الحفو ،من شأنھا تأمین حیاة أسرتھ يمن المزایا الت وغیرھا
ن یسرائیلیمنزل أخوانھم اإلبوأسرتھ  اإلسرائیليیرتبط الرجل  وبذلك ،)٣٩(.ااقتصادیً 

  .)٤٠(حتى یسددوا دیونھمعمال مستأجرین  یصبحوال

 -٤٠. تَْستَْعبِْدهُ اْستِْعبَادَ َعْبٍدكَوإِذَا اْفتَقََر أَُخوَك ِعْندََك َوبِیَع لََك، فَالَ « )٢٥:٣٩(

ثُمَّ یَْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك  -٤١.إِلَى َسنَِة اْلیُوبِیِل یَْخِدُم ِعْندَكَ . َ◌أَِجیٍر، َكنَِزیل یَُكوُن ِعْندَكَ 

                                                           

  َْماِء الَِّذي َصنََع اْلَبْحَر َواْلبَرَّ «: فَقَاَل لَُھم ّبِ إِلِھ السَّ ، َوأَنَا َخائٌِف ِمَن الرَّ یونان ( ».أَنَا ِعْبَرانِيٌّ
٩:١.( 

 ُْم إِلَى اْلَمَحلَِّة ِمنْ َواْلِعْبَرانِیُّوَن الَِّذیَن َكانُوا َمَع اْلِفِلْسِطینِیِّیَن ُمْنذُ أَْمِس َوَما قَْبلَھُ، الَِّذیَن َصِعدُوا َمعَھ 
: ١٤صموئیل األول : انظر (.نَحَوالَْیِھْم، َصاُروا ُھْم أَْیًضا َمَع إِْسَرائِیَل الَِّذیَن َمَع َشاُوَل َویُونَاثَا

٢١.(  

 حدیثًا یورغان تبة : نوزىYorgan Tepe الواقعة فى شمال شرق العراق، وتبعد ثالثة عشر ،
 ,.Stein, D., « Nuzi», p.171., Thamos, D :انظر.( كركوككیلو متر من جنوب غرب 

Documents from old testament times, p.231.)                                                
(37)Vaux, R., Ancient Israel, its life and Institutions,  p.83. 
(38)Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.183f. 
(39)

 Chirichigno, G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east, p330f. 
(40) Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.184. 



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٤٧ 

یِدي الَِّذیَن ألَنَُّھْم َعبِ  -٤٢.ُھَو َوبَنُوهُ َمعَھُ َویَعُودُ إِلَى َعِشیَرتِِھ، َوإِلَى ُمْلِك آبَائِِھ یَْرِجعُ 

الَ تَتََسلَّْط َعلَْیِھ بِعُْنٍف، بَِل  - ٤٣. یُبَاُعوَن بَْیَع اْلعَبِیدِ  تُُھْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر، الَ أَْخَرجْ 

  .)٤١(.»اْخَش إِلَھكَ 

أن یقدم  یستطیع وال ،لألب بأنھ معدم االقتصادیةخلفیة الالالویین یعطى و
 يبنائھ ھنا فأو ،أبنائھبجانب یبیع نفسھ فیضطر أن  ،ضروریات الحیاة األسریة

رجل أن یأخذ ال ایكون منطقیً  ألنھ ال ؛بأوالده لتشمل األبناء والبناتتترجم  األغلب 
كانت  ،األبويھذا المجتمع  يفف ،نفسھمأ عنبنائھ ویترك األمھات والبنات لیدافعوا أ

لذلك فإذا كانت ترجمة  ،سریةقات الرجال لتوفیر احتیاجاتھا األاإلناث تعتمد على عال
وعلى  ،نفسھنأوسیلة لدعم  أياألمھات والبنات لن یكون لدیھن  فإن" أبنائھ"الكلمة 
ولكن  ،ن الزوجة والبنات تذھب مع الزوج واألبناءأیحدد  ن الالویین الأ من الرغم

سرائیلیة أخرى إسرة أمن  بأكملھا أصبحت معالة اإلسرائیلیةمن المفترض أن األسرة 
  . )٤٢(لتوفیر حیاة معیشیة أفضل

والمناطق ن یسرائیلیغیر إین بشراء واستعباد دائم ألطفال یسرائیللإلیسمح و

كان لدى  ذإنھ أھذا یعنى و )٤٥-٤٤ :٢٥(لالویین ا يلما ورد ف افقً و ،المحیطة بھا

وإذا تزوج عبد  ،أطفال یبیعھا العبد ملزمون ببیت سیدھم أين إف يجنبأسرائیل عبد إ
 ھبل ورث أحرار أطفالھم اعتباربة یمكن ظل ظروف مناس ية حرة فأمرامن  يجنبأ

 .)٤٣(ذا كان الوالدین عبید فإن مصیر الطفل غیر معروفإأما  ،ممتلكات السید يف

  .)٤٤(یستثنى من ھذه العبودیة الدائمة أطفال إسرائیل ذكرنا كماو

ا َعبِیدَُك َوإَِماُؤَك الَِّذیَن «) ٤٤: ٢٥( . یَُكونُوَن لََك، فَِمَن الشُّعُوِب الَِّذیَن َحْولَُكمْ َوأَمَّ

َوأَْیًضا ِمْن أَْبنَاِء اْلُمْستَْوِطنِیَن النَّاِزِلیَن ِعْندَُكْم، ِمْنُھْم  -٤٥ .ِمْنُھْم تَْقتَنُوَن َعبِیدًا َوإَِماءً 

ْم، فَیَُكونُوَن ُمْلًكا ْم فِي أَْرِضكُ تَْقتَنُوَن َوِمْن َعَشائِِرِھِم الَِّذیَن ِعْندَُكُم الَِّذیَن یَِلدُونَھُ 

  .)٤٥(»لَُكمْ 

عھم كعبید وأوالده تم بی يسرائیلإب أیتعلق بأن  )٤١-٣٩ :٢٥(وفى سفر الالویین 

بید زمالئھ اإلسرائیلیین كع يسرائیلالمشترى اإل وال یعامل ،أخر إسرائیليدین إلى 

                                                           
    .٤٣-٣٩: ٢٥الالویین  )٤١(

(42)
Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p180. 

(43))
Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.187. 

(44) Lefebvre, J., Le jubilé biblique,  p.281. 
    .٤٥-٤٤: ٢٥الالویین  )٤٥(



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٤٨ 

-١: ٢١( وذلك على عكس سفر الخروج ،جرةأمست يوإنما یجب علیھ اعتبارھم أید
فى كل من سفر الخروج والالویین والتى  ن القضیة واحدةأ من على الرغم ،)٦

یوجد دفع مقابل  وال )العبد /الموظف بدالً من السید /صاحب العمل (تتضمن 

  .)٤٦(إلى صاحب العمل او السید الخدمات المقدمة

 ،وال یحل محلھما ةالتثنی الخروج و سفارألمكمل  )٤٢ -٤١ :٢٥(الالویین دویع

 ،ھم خدام الرب اإلسرائیلیینن أإلى مبدأ  اإلشارةمن خالل ترجع أھمیة الالویین و
لسید ول شخص یتسلم الحریة من اأ دیعومن ھذا المنظور  ،الحریة أعطاھم يالذ

 .)٤٧(إسرائیل يھم رؤساء العائالت ف) الرب(

 يلى إسرائیلإلى الغریب ولیس إبیع األبناء ) ٥٠-٤٧: ٢٥(ین یالالو يفویظھر 
  .مثلھ

َوبِیَع ِلْلغَِریِب  َوإِذَا َطالَْت یَدُ َغِریٍب أَْو نَِزیل ِعْندََك، َواْفتَقََر أَُخوَك ِعْندَهُ «)٤٧: ٢٥(
یَفُكُّھُ َواِحدٌ . فَِكاكٌ فَبَْعدَ بَْیِعِھ یَُكوُن لَھُ -٤٨. اْلُمْستَْوِطِن ِعْندََك أَْو ِلنَْسِل َعِشیَرِة اْلغَِریبِ 

ِھ، أَْو یَفُكُّھُ َواِحدٌ ِمْن أَْقِربَاِء َجَسِدِه ِمْن -٤٩ .ِمْن إِْخَوتِھِ  ھُ أَِو اْبُن َعّمِ أَْو یَفُكُّھُ َعمُّ

ى فَیَُحاِسُب َشاِریَھُ ِمْن َسنَِة بَْیِعِھ لَھُ إِلَ  -٥٠ .َعِشیَرتِِھ، أَْو إِذَا نَالَْت یَدُهُ یَفُكُّ نَْفَسھُ 

نِینَ   .)٤٨(»َكأَیَّاِم أَِجیٍر یَُكوُن ِعْندَهُ  .َسنَِة اْلیُوبِیِل، َویَُكوُن ثََمُن بَْیِعِھ َحَسَب َعدَِد الّسِ

 نوالمسئول مھ مبأنھ اآلباءظھر فیھا  يالتالنصوص التوراتیة وجد إلى جانب 
بیع  ين المشاركة فعیستط ھاتیشیر أن األم نصجد و ،أبنائھمعن بیع  ونالوحید

ضغط علیھا المدین بعد وفاة لیشع عندما أ ية إلى النبأمراحیث صرخت  ،)٤٩(أطفالھن

 ،)٥٢(مطالب الدائنینلتھدئة  ،)٥١(سوى بیع أطفالھاخیار  أيلدیھا ولیس  ،)٥٠(زوجھا

 .)١ :٤( يالملوك الثانسفر  يویظھر ذلك ف

إِنَّ َعْبدََك َزْوِجي قَْد «: األَْنبِیَاِء قَائِلَةً َوَصَرَخْت إِلَى أَِلیَشَع اْمَرأَةٌ ِمْن نَِساِء بَنِي 
بَّ    .)٥٣(فَأَتَى اْلُمَرابِي ِلیَأُْخذَ َولَدَيَّ لَھُ َعْبدَْینِ . َماَت، َوأَْنَت تَْعلَُم أَنَّ َعْبدََك َكاَن یََخاُف الرَّ

                                                           
(46)Schenker, A., «The Biblical legislation on the release of slaves »., p.33. 
(47) Ibid, p.33f. 

    .٥٠-٤٧: ٢٥الالویین  )٤٨(
(49)

Lemos, T., Violence and Personhood in Ancient Israel, P. 158. 
(50) Andersen, N., «slave systems of the old testament », p.60. 
(51)Bird, P, «Poor man or poor women », p.46. 
(52)Andersen, N., «slave systems of the old testament », p.60. 

    ٤:١الملوك الثانى )٥٣(



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٤٩ 

وحافظت دفع دیونھا من خاللھ  ة أتمكنت المر ،وقام بعمل رائع ،لیشعأتدخل قد و
 .)٥٤(أبنائھاعلى 

ویظھر ذلك في  ،للمقرض أن یصبحوا خادمینأبناء المقترض یمكن للمقترض وو
  .)٥٥()٧: ٢٢(سفر األمثال 

  .)٥٦(» ِلْلُمْقِرِض اَْلغَنِيُّ یَتََسلَُّط َعلَى اْلفَِقیِر، َواْلُمْقتَِرُض َعْبدٌ «

 بناءویصبحوا األ ،بسبب والدیھم عبودیة الدین يف األبناءدخول ویتضح مما سبق 
وال یجوز بیع  ،)٥٧(ویضطرون إلى العمل لھ حتى یتم تسدید الدین ،خدمة الدائن يف

 طریق العمل الحرالقرض عن یدفعوا  ة ماعادً ألنھم ؛ )٥٨(لآلخریناألطفال ھؤالء 
  .)٥٩(مللدائن مما یحفظ حریتھ

إن  و ،إنسانیة أكثر األوضاع الغیر من العبودیة الدائمة یعتبر بنى إسرائیلو
سباب أفھم توضح و ،العبودیةتعبر عن  يتم تناولھا والت يالت النصوص التوراتیة

منع الدیون  إسرائیل بنى حاولفقد  ،التعامل مع ضحایاه دون عنف عن كیفیةو ،الفقر
على مكافحة عملت القوانین  يوبالتال ،الخیار الوحید يألن العبودیة ھ ،من التراكم

  . )٦٠(معظم الحاالت لمساعدة الفقراء يالفائدة على القروض ف

   - :بیع الفتیات من أجل الزواج -ب
خالل  يسرائیلاإل مجتمعال ير والطبقات فازدادت الفوارق االقتصادیة بین األس

 كان ،الشدید ياألسرة تمر بحالة من الضیق المالوعندما كانت  ،يفترة النظام الملك

 إال أن ،)٦١()١١-٧ :٢١ (سفر الخروج يكما جاء ف أمة بنتھالألب بیع  یحق

حالة  ن ھذا المقطع في سفر الخروج یشیر إلىأیرى  Mendelsohn )مندلسون(

  .)٦٢(تم بیعھا كزوجة وأن الفتاة واحدة من صفقات العرائس

فِي إِْن قَبَُحْت  -٨.َوإِذَا بَاَع َرُجٌل اْبنَتَھُ أََمةً، الَ تَْخُرُج َكَما یَْخُرُج اْلعَبِیدُ ).٧-٢١(

یَبِیعََھا ِلقَْوٍم  َولَْیَس لَھُ ُسْلَطاٌن أَنْ . َعْینَْي َسیِِّدَھا الَِّذي َخَطبََھا ِلنَْفِسِھ، یَدَُعَھا تُفَكُّ 

                                                           
(54)
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٧- ٢ :٤( انظر الملوك الثاني(. 

(55)Andersen, N., «slave systems of the old testament », p.60. 
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(60)
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                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٥٠ 

إِِن اتََّخذَ  -١٠.َوإِْن َخَطبََھا الْبنِِھ فَبَِحَسِب َحّقِ اْلبَنَاِت یَْفعَُل لََھا - ٩. أََجانَِب ِلغَْدِرِه بَِھا

َوإِْن لَْم یَْفعَْل لََھا ھِذِه  - ١١ ،ى، الَ یُنَقُِّص َطعَاَمَھا َوِكْسَوتََھا َوُمعَاَشَرتََھاِلنَْفِسِھ أُْخرَ 

انًا بِالَ ثََمنٍ    .)٦٣(.الثَّالََث تَْخُرُج َمجَّ

باء یناقش بیع اآلأنھ على الرغم  ،السابقة القوانینالخروج عن  یختلف سفرو
والد ابنتھ داخل الكیف باع توضح تفاصیل القطعة ال أن إ ،ألبنائھم وخاصة الفتیات

ألن التركیز ھنا لیس على الوالد ولكن على  ،ن تعامل بھاأ يینبغ يالت ،العبودیة
دنى ا عمریة لھذه المعاملة من حیث تحدید الحد األحدودً یضع المقطع  كما ال ،سیدھا

األب من على الفتاة ھیمنة أو نقل  ،یمكن أن تباع فیھ البنت يقصى للعمر الذو األأ
یس لھا بنة باعتبارھا من غیر وكیل ولوتعامل اال ،)٦٤(إلى العریس من أجل الزواج

 .)٦٥(شریك حیاتھا خیار في اختیار

وبعبارة  ،وضع یسمح لھ ببیعھ يأحد أفراد األسرة ف أن یكون البیع يف یشترطو
 الطبقة الحرة يعضو ف اأیضً  يھ ھذه االبنةوفى حالة  ،احرً  أن یكون رجًال  ،أخرى

 .)٦٦(يالعبد العادمثل ھذه الفتاة  معاملة يینبغ لذلك ال ،قبل أن یتم بیعھا

ولیس  ،رة بشرط أن یتزوجھا سیدھاعلى بیع فتاة شابة ح القانون نصیفبدایًة 
یمكن  ،)٦٨(زوجتھ ھذه الفتاة بمثابة تكونأن  حدد المشترىذا إو ،)٦٧(لخارجامن زواج 

  .)٦٩(ثانیةالزوجة ال تقع ھذه الفتاة برتبةن أ

تتكرر محنة مثل ھذه الحالة  يفزوجة ثانیة فصبحت ھذه الفتاة بالفعل أوإذا  
لكن و ،بنة قدمت أو بیعت إلى نوع أخر من اإلذاللأن اال ھنا فكرةألن ال ،الفتیات

  .)٧٠(التوراه يعلى ذلك ف دلیل يلیس لدینا أ

                                                           
    .١١-٧ :٢١الخروج )٦٣(

(64)
Lemos, T., Violence and Personhood in Ancient Israel. p.159f. 

(65)
Ibid . 159. 

(66)
Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.165. 

 تم یتناقض مع الحجة القائلة أن الفتاة " كسیدھا"یشیر إلى أن المشترى  یشار إلیھ  یس ھناك مال
مع  ال یتطابق" سید"وبالرغم من ذلك أن مصطلح ، جل الزواج ولیس داخل العبودیةبیعھا من أ
على أنھ  للمرأة إال أنھ یحدث في نصوص مختلفة لوصف الزوج القانوني" زوج"مصطلح 

 Fleshman, J., « Does: انظر. (سیديبلقب  كانت السیدة سارة تشیر إلى زوجھا إبراھیمو. سیدھا
the law of Exodus 21: 7-11 permit a father...», p.53)                              

  )١٨:١٢التكوین .(»أَبَْعدَ فَنَائِي یَُكوُن ِلي تَنَعٌُّم، َوَسیِِّدي َقْد َشاخَ «: فََضِحَكْت َساَرةُ فِي بَاِطنَِھا قَاِئلَةً 
(67)Mendelsohn, I., « The conditional sale into slavery », P.195. 
(68)Levin, E., «Biblical women's marital rights», p.93. 
(69) Bird, P, «Poor man or poor women », p. 46. 
(70) Fensham, C., The new international commentary, p.192. 



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٥١ 

رفض ذلك بعد أن و ،المشترى أن ھذه الفتاة ستصبح زوجتھ ن حددأبعد و  
 ،)٧٢(ال یمكن أن یبیعھا ،)٧١(ساس أنھا ال تحبذ في عینیھأعلى  ،وصلت إلى سن البلوغ

ن الفتاة كانت أ على الرغم منو ،)٧٣( )٨: ٢١(سفر الخروج ير إلى ذلك فاویش
بیعھا  دویع. )٧٤(یقید حقوق المالك المشرعن أإال  ،قانونیًا ضمن ممتلكات المشترى

لم تعامل ة ن خالل ھذا المقطع یتضح أن الفتامو ،یتركھا حرة علیھ أنو ،عمًال خادًعا
 ،من أن تستخدم كعاھرة خوفًا ،)٧٥(یمكن بیعھا من مالك إلى آخر الألنھ  ،مثل العبید

حظر معین على زواج فتاة إسرائیلیة بھ لم یكن  ين التشریع التوراتأ على الرغم من
  .)٧٦(يمن أجنب

الفتاة إلى  یحول أنمنع المشترى  يف ،المقطع ھذامن خالل یرغب المشرع و
الوفاء بالتزامھ  يیرغب ف فإذا لم ،لرغبتھ اسلعة یتم نقلھا إلى شخص آخر وفقً 

 .)٧٧(ن تترك سلطتھأواج من الفتاة ملزم بالسماح لھا بالز

یعطیھا  نأولذلك وجب علیھ  ،)٧٨(أن یزوج الفتاة إلى أحد أبنائھویمكن للمشترى 
السبب  ومن خالل ھذا ،منزل والدھا يعیش فة حرة تأمركاكل حقوقھا كعروس أو 

 يوبالتال  ،ملكیة خاصة لسیدھا اولیست أیضً  ،مةأا أن والدھا لم یبیعھا كیضً أیتضح 
حیث یحدد لھا المشرع  ،حقوقھا داخل المنزل يھ ال یسمح لھ أن یقرر أو یحدد ما

تمنحھا لھا ھذه  يیحق لھا التمتع بجمیع الحقوق التومن ثم  ،مكانتھا القانونیة كعروس
  .)٧٩(المكانة
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(73) Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.177.;  Levin, E., 
«Biblical women's marital rights», p.93. 
(74) Phillips, A., «The laws of slavery», p.60. 
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  ْ٣ :٧ التثنیة( .تُْعِط الْبنِِھ، َوبِنتْھُ الَ تَأُْخْذ الْبنِكَ  ْبنَتََك الَ . َوالَ تَُصاِھْرُھم(  
(77)Fleshman, J., «Does the law of Exodus 21: 7-11 permit a father... » p.53. 
(78)Mendelsohn, I., « The conditional sale into slavery.», p. 195. 
(79)Fleshman, J., «Does the law of Exodus 21: 7-11 permit a father... », p.55.; Chirichigno, 

G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east, p.246.; Hudson, M., The lost 
tradition of Biblical debt cancellations .", p.54. 



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٥٢ 

نص ی بنة ووتعامل معاملة اال ،زوجةفتاة إلى من یتغیر وضعھا وبعد زواج الفتاة 
 يفتحتفظ الفتاة بحقوقھا ف ،زوجھا زوجة ثانیة خذأإذا  )١١-١٠: ٢١(سفر الخروج 

 يیحدد المشرع الطریقة الدقیقة التولكن لم  ،الغذاء والمالبس والعالقات الزوجیة
ھذه أن و  ،ید السلطة القانونیة يوترك المسألة ف ،بھا الوفاء بھذه الشروط يینبغ

وإذا أوقف زوجھا  ،ضافیةإزوجة  اتخاذحالة  يف لھا األشیاء الثالث كتعویض
 ینص القانون على أن تذھب المرأة ،تزویدھا بھذه الضروریات األساسیة الثالث

ألن العالقة  ،)٨٠(بالعقد اإلخاللعلى  للزوجكعقوبة  المتزوجة حرة دون تعویض،
 عقده مع والدھا ياالتفاق الذ ألنھ انتھك ،ملغیة تبرتع الشرعیة بین الفتاة ومشتریھا

 . )٨١()الزواج( یحدد طبیعة عالقاتھ القانونیة معھا يوالذ ،يالتزامھ القانون وألغي

وأنھ قام  بنتھیسعى لزواج مفید السفر الخروج  يف األبأن  Brien "برین" ویشیر

وإذا اتخذت الفتاة كزوجة ثانیة  ،شكل زواج يف وإنجابیةألغراض جنسیة  ببیعھا
على الرغم   ،المشترى بنالن تكون أ ةویمكن للفتا ،غیر مرغوب فیھابنتھ ا یبدو أنف

لیست  يفإنھا بالتال ،والدھاد دیون المستقبل لتسدی يكل ترتیب لزواج فش يف من بیعھا
  .)٨٢(یتم اإلفراج عنھا دون دیون ،بالشروط المحددة إذ لم یتم الوفاءنھ أل ،مةأ

 ،دفعت األب أن یقوم ببیع ابنتھ يأنھ من األسباب الت  Levin "لیفن" ویرى

یستطیع أن یوفر لھا أو یتحمل المھر الالزم  ألنھ ال ،ھذا المنصب يویضعھا ف
وھى تشیر إلى  ،نھا عملیة خداع حدثت مع الفتاةأویمكن فھم العبارة على  ،لزواجھا

  .)٨٣(الصفقة األصلیة بین األب والمشترى

التشریع یسمح لألب فقط لبیع ابنتھ ن ھذا أ Fleishman" فلیشمان" ویقترح

ولھا نفس الحقوق  ،تعامل معاملة المرأة الحرةنھا أل ،كمحظیة ولیست كخادمة
للفتاة  يألن الوضع القانون ،یجوز إطالق سراحھا كالعبید الذكور كذلك ال ،كزوجة

تذھب حرة كما  ألنھا ال ،جوھرھا عن حالة العبد يتباع من قبل والدھا تختلف ف يالت
 ،كثر من العبد فقطأوحقوق كبر أنھا لھا مكانة أیتوقف على  الألن ذلك  ،یفعل العبد

  .)٨٤(طالما كانت تحت سلطتھ قائمةولكن ألن العالقة الزوجیة بین المشترى والفتاة 
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                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٥٣ 

یحددھا لھا  يولكن الت ،القانونیة على والدتھا ألطفال لسیدھاوال تعتمد مكانة الفتاة 
 إن انتھاك مشترىو ،إسرائیل يسعى إلى منع ظاھرة بیع البنات ف يالذ ،عیالتشر

 أم اشخص من عائلتھ أي أم يھ كانت سواء ،حقوقھا كزوجة االبنةأو  مةاأل
 يأو كما ھو منصوص علیھ ف ،نصافا لإلن تلجأ إلى المحاكم طلبً أیمكن  ،مجتمعھا
تعلق یوبذلك  ،)٨٥(ن مطالبتھا صحیحة فإنھا تغادر منزل سیدھاإوإذا تبین  ،التشریع
و تحاول حمایتھا من سوء المعاملة وضمان حمایتھا سواء ذلك  ،برفاھیتھا القانون

  .)٨٦(للحیاة أو السماح لھا بالذھاب بحریة األساسیةبتوفیر الضروریات 

 وإن كانت ،غیر مخطوبةالالفتاة القاصر تلك   سفر الخروج يفیقصد باالبنة ھنا و
 ،بعقد الزواج اإلخاللعلى األقل دون و أ ،بیعھا يفلن یكون لوالدھا الحق ف  مخطوبة

ولكن ، ولدن أحرار يعلى جمیع النساء الالت )٧-٢١(سفر الخروج  كما ال ینطبق

                                                                                                                              .)٨٧(تباع داخل العبودیة يالت تنطبق على الفتاة الغیر مخطوبة و

قدرتھا الجنسیة  يتتمثل فتصادیة للفتیات الغیر مخطوبة ن القیمة االقأونفترض 
عن  فضًال  ،وتربیة األطفال يالجنس لالستخدامیتم شراؤھا  وإنھا عادة ما ،واإلنجابیة

 .)٨٨(العمالة العامة

 التوراهعلى الرغم أن  ،ن ھذه الفتاة بیعت كعاھرةأعلى وال یشیر سفر الخروج 
 يالجتماعیة للعاھرات عند مجتمع بنیقدم معلومات قلیلة عن الخلفیة والحالة ا

 يف نھا كانت منخفضة جداً أبیعطى االنطباع العام عن مكانتھن  ھولكن ،سرائیلإ

 من بیع بناتھن اإلسرائیلیینالرجال یحظر  )٢٩ :١٩(وفى سفر الالویین  ،المجتمع

  . )٨٩(مقدس شعب يسرائیلساس أن الشعب اإلأداخل البغاء على 

نَ الَ تُدَنِِّس ابْ      .)٩٠( .ِلئَالَّ تَْزنَِي األَْرُض َوتَْمتَِلَئ األَْرُض َرِذیلَةً  ينَتََك بِتَْعِریِضَھا ِللّزِ

بُّ إِلُھُكمْ : َكلِّْم ُكلَّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِیَل َوقُْل لَُھمْ  یِسیَن ألَنِّي قُدُّوٌس الرَّ  .)٩١(تَُكونُوَن قِدِّ

مساعدة  كانوا نساء لم یكن لدیھن  ،رجحعلى األ العدید من العاھراتیتضح أن و
فإن الحظر المفروض على بیع  ،رامللرعایة االقتصادیة للذكور مثل األعانة من اأو أ

                                                           
(85)Ibid, p. 63. 
(86) Pressler, C., « Wives and daughters », 164.; Kaiser, J (others), Toward Old Testament 

Ethics,  p.99f. 
(87)Pressler, C« Wives and daughters », p. 155. 
(88)Ibid, p. 155. 
(89) Feinstein, E., Sexual pollution in the Hebrew Bible, p.76. 

    .٢٩ :١٩الالویین )٩٠(
  .٢ :١٩ الالویین)٩١(



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٥٤ 

 ،يیق المادبعض األحیان نتیجة الض يالبغاء یوحى بأن ذلك یحدث ف يف ھبنتاألب ال
الشرعیین من نفس  بناءوإن ذریة البغاء تكون ملوثة ویمكن تھمیشھا من قبل األ

  .                                                                           )٩٢(األب

ألن عذریتھا كانت  ،ومن المتوقع أن تكون عفیفة ،منزل والدھا يالفتاة فتعیش و
دون  يجماع جنس يولو شاركت الفتاة ف ،سلعة یملكھا األب وتباع إلى العریس

تم ھذا القوانین غامضة حول ما إذا (معرفة والدھا سواء كان ذلك بموافقتھا أو ال 
انتھك  يیجب على الرجل الذ ،)أو ما إذا كانت الفتاة ضحیة للعنفاألمر بارادتھا 

  .)٩٣(یسمح لھ بالطالق وال ،عرضھا دفع تعویض ألبیھا ویتزوجھا

إِذَا َوَجدَ َرُجٌل فَتَاةً َعْذَراَء َغْیَر َمْخُطوبٍَة، فَأَْمَسَكَھا َواْضَطَجَع َمعََھا، -)٢٨:٢٢(

ُجُل الَِّذي اْضَطَجَع َمعََھا ألَبِي اْلفَتَاِة َخْمِسیَن - ٢٩.فَُوِجدَا ِة، َوتَُكونُ ِمَن یُْعِطي الرَّ  اْلِفضَّ

  .)٩٤(.الَ یَْقِدُر أَْن یَُطلِّقََھا ُكلَّ أَیَّاِمھِ . ِھَي لَھُ َزْوَجةً ِمْن أَْجِل أَنَّھُ قَْد أَذَلََّھا

 ب السلطة على رفض الزواج على الرغم من أنھ الوعلى الرغم من ذلك كان لأل
  .)٩٥()یزال یجمع ثمن العروس

ِلنَْفِسِھ  یمھرھاَوإِذَا َراَودَ َرُجٌل َعْذَراَء لَْم تُْخَطْب، فَاْضَطَجَع َمعََھا  -)١٦:٢٢(

ةً َكَمْھِر اْلعَذَاَرى- ١٧.َزْوَجةً    .)٩٦(.إِْن أَبَى أَبُوَھا أَْن یُْعِطیَھُ إِیَّاَھا، یَِزُن لَھُ فِضَّ

داخل نطاق العبودیة ویفھم من سفر الخروج أن األب فقط یستطیع أن یبیع أبنتھ 
ولكن ھذه  ،المشترى أو ابنھ كما تحدثنا سابقً وأنھا سوف تصبح زوجة إما ل

 یتم بیعھا أو التصرفباء لآل يكانت سلعة تنتم الفتیات تكشف أن عذریةالتشریعات 
وتحمل قیمة  ،يذات قدر عال العذارىوكانت الفتیات  ،)٩٧(طریقة یحددھا يفیھا بأ

  .)٢٩-٢٨: ٢٢ ةوالتثنی١٦ :٢٢الخروج (.)٩٨(نقدیة عالیة

                                                           
(92)Feinstein, E., Sexual pollution in the Hebrew Bible, p.76. 
(93)

O‘Brien, J., The Oxford encyclopedia of the Bible, p.33. 
)٩٤(

    .٢٩- ٢٨ :٢٢التثنیة 
(95)

O‘Brien, J., The Oxford encyclopedia of the Bible, p.33. 
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    .١٧-١٦ :٢٢الخروج 
ذلك، لوط لجأ إلى  خارج عقد الزواج إذا رغب في الوالد یستطیع أن یقدم بناتھ إلى رجال آخرین

 الالتینث قدم لوط ابنتیھ الزائرین من عنفھم، حی) المالئكة(ھذا األمر ألغراء قوم سدوم لحمایة 
 O, Brien, The Oxford encyclopedia:انظر (.ن ولم یتزوجاتا مخطوبتیكانو المنزل،  یعیشان في

of the Bible, p.33.)                                                                                              

یَّتُھُ  ا . دَُعونِي أُْخِرْجُھَما، فَأَِذلُّوُھَما َواْفعَلُوا بِِھَما َما یَْحُسُن فِي أَْعیُنُِكمْ . ُھَوذَا اْبنَتِي اْلعَْذَراُء َوُسّرِ َوأَمَّ
ُجُل    )٢٤ :١٩القضاة . (»فَالَ تَْعَملُوا بِِھ ھذَا األَْمَر اْلقَبِیحَ ھذَا الرَّ

 



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٥٥ 

إلى بیعھا  امشیرً  ،بنة بیعت قبل األبناءأن اال )١١-٧: ٢١(یشیر سفر الخروج و 
إذا  ،نظمة تتعلق ببیع األبناءأقواعد أو  يولكن المادة العریضة قد أھملت أ ،كخادمة

یكون بسبب تقدیر  فقد ،التشریعات كانت الفتیات بیعت قبل األوالد كما تشیر ھذه
فإنھن أكثر  يوبالتال ،و محظیات أو أمھات مرتقباتأكبر كعامالت أالفتیات بدرجة 

أن الفتیات أقل قیمة من الفتیان لذلك كان یتم  Parker "باركر" یرىو ،)٩٩(قابلیة للبیع

ً س وھو ما)١٠٠(تسلیمھن أوالً    .نتحدث عنھ الحقا

 يیمكن ف ،و كتعھدأقدمھا والدھا كضمان  يأن الفتاة الحرة التیتضح مما سبق و
منحھا الدائن أو عندما ی ،ن تسترد أو تحرر من قبل والدھا عندما یدفع دیونھأوقت  أي

ً  ومع ذلك ،الزواج يف  نھاأو ،تم معاملتھا على أنھا شخص غیر حریظلت ضمانا
یعاقب علیھ  اقتضى الزنا مع امرأة حرة ولكن إذا  ،المدینضمن ممتلكات 

 .)١٠١(باإلعدام

انِیَةُ  انِي َوالزَّ  .)١٠٢(َوإِذَا َزنَى َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة، فَِإذَا َزنَى َمَع اْمَرأَِة قَِریبِِھ، فَِإنَّھُ یُْقتَُل الزَّ

 يویمكن تفسیر العقوبة الخفیفة الت ،مرأة غیر حرةاولم تطبق ھذه العقوبة على 
مة مخطوبة لرجل حر أذه القضیة بأن ممارسة الجماع مع ھ يتطبق على الرجل ف

مة الغیر مخطوبة األلذلك نلخص أن الجماع مع  .ا لحقوق ملكیة العریسیعتبر انتھاكً 
  .)١٠٣(تعتبر جریمة من رجل حر ال

تُْفدَ فِدَاًء َوإِذَا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة اْضِطَجاَع َزْرعٍ َوِھَي أََمةٌ َمْخُطوبَةٌ ِلَرُجل، َولَْم 

یَّتََھا، فَْلیَُكْن تَأِْدیبٌ    .)١٠٤(الَ یُْقتَالَ ألَنََّھا لَْم تُْعتَقْ . َوالَ أُْعِطیَْت ُحّرِ

ظل  يأن الفتاة باعھا والدھا ف )١١-٧-٢١( سفر الخروج يومن الواضح أنھ ف 
بینما . )١٠٥(لزوجیة آمنة إلى حد مایتمتعون بمزایا حیاة ا يوبالتال ،ظروف معینة

كعمالة  تحت سلطة المشترى نییبق )٤١- ٣٩: ٢٥( ویینسفر الال يالفتیات ف

                                                                                                                                                    

ا ھذَاِن . أُْخِرُجُھَما إِلَْیُكْم َفاْفَعلُوا بِِھَما َكَما یَْحُسُن فِي ُعیُونُِكمْ  .ُھَوذَا ِلي اْبنَتَاِن لَْم تَْعِرَفا َرُجالً  َوأَمَّ

ُجالَِن فَالَ تَْفعَلُوا بِِھَما َشْیئًا،   )١٩:٨التكوین .( »ألَنَُّھَما قَْد دََخالَ تَْحَت ِظّلِ َسْقِفيالرَّ
(97) O‘Brien, J., The Oxford encyclopedia of the Bible, p.33. 
(98) Ibid, p.27. 
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٤٥٦ 

سرائیلیات على بیع الفتیات اإل )١٥:١٢( قانون التثنیةوال ینطبق  ،)١٠٦(مأجورة
  .)١٠٧(المولودات حرة

ھا بینما لیس یبأتخضع لسلطة  يسفر الخروج على حالة الفتاة الت ویطبق فقط  
فقط قانون التثنیة  ،فراج عنھم بنفس الطریقةیتم اإل ألنھ ال ،كل النساء العبید على

  .)١٠٨(فراج عنھم بعد ست سنوات من العبودیةمع النساء العبید بأنھ یتم اإلیتعامل 

  -:بیع األبناء أثناء المجاعة -ج

الموارد  ي عن النقص الواضح ففضًال ، حالة من الیأس يعة تركت الناس فالمجا

أجبر التدھور االقتصادي بعض  ،  Nehemiahنحمیافي وقت  ،)١٠٩(الغذائیة

إلى جیرانھم كرھائن على قروض  المزارعین على تسلیم كل من أرضھم وأطفالھم
 .)١١٠(كرھائن یتم ضد إرادة الوالدین بناءكان بیع األو ،الحبوب والمال

وجد العدید من السكان  أنھ یروى ،سرائیلإمملكة نحمیا عند عودتھ من بابل إلى 
للحصول على  حقولھم وكرومھم وبیوتھم واأنھم رھن قائلین ،األرض يالفقراء ف

یزال یتعین على الناس دفع ضریبة  وفى نفس الوقت ال ،)١١١(الحبوب خالل المجاعة
  .)١١٢(كعبید بنائھمأبیع  ونتیجة لذلك اضطر بعض اآلباء ،الملوك الفرس

  . )١١٣(الفقراء والغضب الكبیر من  جانب االحتجاجا عن یا تقریرً حمویعطى ن

َوَكاَن َمْن -٢.َوَكاَن ُصَراُخ الشَّْعِب َونَِسائِِھْم َعِظیًما َعلَى إِْخَوتِِھِم اْلیَُھودِ -)١:٥(

َوَكاَن َمْن -٣».دَْعنَا نَأُْخْذ قَْمًحا فَنَأُْكَل َونَْحیَا. بَنُونَا َوبَنَاتُنَا نَْحُن َكثِیُرونَ  «: یَقُولُ 

-٤.»َوُكُروُمنَا َوبُیُوتُنَا نَْحُن َراِھنُوَھا َحتَّى نَأُْخذَ قَْمًحا فِي اْلُجوعِ ُحقُولُنَا  «: یَقُولُ 

ةً ِلَخَراجِ اْلَمِلِك َعلَى ُحقُوِلنَا َوُكُروِمنَا استقراضناقَِد  «: َوَكاَن َمْن یَقُولُ  َواآلَن  -٥.فِضَّ

نَْحُن نُْخِضُع بَنِینَا َوبَنَاتِنَا َعبِیدًا، َویُوَجدُ ِمْن لَْحُمنَا َكلَْحِم إِْخَوتِنَا َوبَنُونَا َكبَنِیِھْم، َوَھا 

  .)١١٤(.»بَنَاتِنَا ُمْستَْعبَدَاٌت، َولَْیَس َشْيٌء فِي َطاقَِة یَِدنَا، َوُحقُولُنَا َوُكُروُمنَا ِلآلَخِرینَ 
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    ٥-١: ٥نحمیا  )١١٤(
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٤٥٧ 

علینا أن نتخلى عن "یقول البعض  ،ثالثة أضعاف تمثل حظ ھنا أن الشكاوىونل
 ،أبنائنا وبناتنا كضمانة حتى نحصل على الحبوب لتناول الطعام ونبقى على قید الحیاة

حقولنا وكرومنا وبیوتنا من أجل الحصول على  نرھنعلینا أن ."ویقول آخرون
نحن بحاجة إلى اقتراض المال  "یزال آخرون یشكون  وال ،"الحبوب خالل المجاعة

شكواھم  أساس إلشارة إلىاوھم یختتموا ب ،ولنا وكرومنا لدفع ضرائب الملكعلى حق
ون فقوطالب الیھود بأن یتو ،یاھذه األخبار أزعجت نحم ،)١١٥(عواقب أفعال أخوتھم

استولوا علیھا من  يوأن الممتلكات الت ،عن إقراض أخوانھم الیھود اآلخرین بالفوائد
  .)١١٦(من العبودیةن ینجون أطفال المدینون إف يوبالتال ،الفقراء یتم استعادتھا

 يذكرت ف يبیع األبناء باستثناء الحالة التونحن نعلم أن األب ھو المسئول عن 
  .بیع أبنائھا يبأن لألمھات دوًرا ف يالثانسفر الملوك 

بیع  يف واألمھات لھما دوًرا اآلباءكل من ن أ ،)٥-١: ٥( اسفر نحمی ينجد ف
على (یضاف إلیھ أصوات النساء  ،من قبل الذكور مجتمعًا محددًانواجھ حیث  ،أبنائھم

 تؤثر على األسرة يك ألن الشكاوى تتعلق بالظروف التوذل، )الزوجات ،وجھ التحدید
عن سفر  )٣٢: ٢٨( ةسفر التثنی یختلفو .)١١٧(اإلناثذلك األعضاء  يبما ف ،ككل
لم یكن حیث  ،ألمة أجنبیة اإلسرائیلیاتالفتیات األبناء و بیع حاالت يف یانحم

  .)١١٨(سلطة على ذلك يأ لإلسرائیلیین

یَُسلَُّم بَنُوَك َوبَنَاتَُك ِلَشْعٍب آَخَر َوَعْینَاَك تَْنُظَراِن إِلَْیِھْم ُطوَل النََّھاِر، فَتَِكالَِّن َولَْیَس 

  .)١١٩(.فِي یَِدَك َطائِلَةٌ 

ن أكانت الحقیقة و ،الیھودخوتھم إلبل  ،مة أجنبیةال سیلالبیع ھنا  نحمیاسفر  وفى
كانوا فیھا  يالمتاعب الت مع كلو ،ممتلكاتھم يالمزارعین الیھود فقدوا حقوقھم ف

لھذا المجتمع  ،يالزراع يم فقط بمثابة تصفیة العمود الفقرسیكون غضبھ ،الیھود
على حد سواء  لكل من الذكور واإلناث يرھكما یظھر بھ االستعباد الق ،)١٢٠(الصغیر

ابنة  يتتمثل ف يوالتالعبودیة اإلجباریة سفر الخروج یظھر بھ  يكبیان واحد بینما ف
  .)١٢١(بیھا أو والدیھاأبیعھا من قبل  تم

و المجاعة أ جل الدین أمن  بناءبیع األویتضح من خالل القوانین السابقة أن 
تستخدم ال " بیع"أن كلمة والمفترض  ،إرادة الوالدین ضد تكانسباب وغیرھا من األ
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٤٥٨ 

نھم بل أ ،یستفیدوا من البیع ألنھ یفترض أنھم ال ،من قبل الوالدین لوصف عملھم
 يباء على التخلویبدوا أنھ عندما یجبر اآل ،العبودیة يعلى الدخول ف بنائھمیجبرون أ

وھو تفضیل معقول بالنظر إلى القیمة  ،باء بتسلیم بناتھم أوالً یقوم اآل عن أبنائھم
 صة عندما یكون بقاء األسرة معرًضاخا الذكور العالیة الموضوعة على األبناء

 .)١٢٢(للخطر

  - بناءقیمة البیع لأل: ثانیًا
  یزید ن األطفال المباعین یمكن أن یكونوا صغار من سن خمس سنوات ولكن الأ

  .)١٢٣(ربعین عاًماأعن  عمرھم

 ،الالویین سفر يف المعطاة من التقدیرات  واإلناثالذكور  یمكن استخالص سعر
 ،شیقل ٢٠ يبحوال عاًما ٢٠إلى ٥ویقدر سعر الذكور الذین تتراوح أعمارھم مابین 

لى ذلك فإن الذكور باإلضافة إ ،شیقل ١٠العمر تقدر بمن نفس  اإلناثحین أن  يف
ن أحین  يف ،شیقل ٥٠یقدرون ب عاًما ٦٠إلى  ٢٠أعمارھم مابین الالذین تتراوح 

تراوح  عمره ن عبد الدین یأوعلى افتراض  ،شیقل ٣٠األنثى من نفس العمر تقدر 
فوق عمره  یكون  ما ان المعال نادرً من أعلى الرغم (ا عامً  ٦٠إلى  ٥مابین 

وبذلك  ،لإلناث شیقل ١٥و ،للذكور شیقل ٣٥فإن متوسط السعر سیكون ) األربعین
  .)١٢٤(شیقل ٢٥متوسط السعر لكل منھما  یكون

أكثر  الذكور أن األبناء توضح ،ة وغیرھاالنصوص التوراتیویبدو أن العدید من 
ویوضح ذلك  ،كثرأمرغوب فیھا و ،أكثر قابلیة للبیعفالفتیات  يوبالتال ناثاإلقیمة من 

  .)١٢٥()٨- ١: ٢٧( ما ذكر في سفر الالویین

                                                           
(122)Bird, P, «Poor  man or  poor  women », p.45f. 

ألن ساللة الذكور ھي التي، مولد البنت أعظم منھا عند، إسرائیل أن الفرحة بمولد االبن عند بني 
إنما تختلف بالنسبة ، بل أن شریعة الطھارة من النفاس عند یھود، وتخلد ذكراھا" إسرائیل"تحفظ 

إذا ولدت ، مدة أیامفالمرأة اإلسرائیلیة تكون نجسة ل، عنھا بالنسبة إلى األنثى، إلى المولود الذكر
 ١٤جاستھا تستمر فإن ن، وأما إذا كان المولود أنثى، یوًما ٣٣والبد أن تقد تضحیة لمدة ، ذكًرا
بنو : مھران دمحم بیومي: انظر( ).٧-١: ١٢ویین اللا(یوًما  ٦٦وتضحیة طھارتھا ، یوًما

 )٦٠٠- ٥٩٩ص ، ٤جإسرائیل،
(123)

Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.183. 

 الفعل  االسم مشتق من: الشیقل"shaqal " الشیقل یعین كوحدة  وأصبح، الوزن والذي یعنى
وكان ، جرام ١١.٤، ویساوى الشیقل تقریبًا  لوزن فى مجتمع بنى اسرائیلقیاسیة للمال وكذلك ل

 ,Fabry, H: انظر( ).وفى وقت الحق استخدم ایًضا الذھب.(عبارة عن قطعة من الفضةالشیقل 
(others)., Theological dictionary of the old testament, p.271., Thamos, D., Documents 

from old, p.231.)                                                                 
(124)Chirichigno, G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east,p.224f. 
(125)Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.160. 



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٥٩ 

بُّ ُموَسى قَائِالً  إِذَا أَْفَرَز إِْنَساٌن نَْذًرا : َوقُْل لَُھمْ َكلِّْم بَنِي إِْسَرائِیَل «-٢ :َوَكلََّم الرَّ

ّبِ، فَِإْن َكاَن تَْقِویُمَك ِلذََكٍر ِمِن اْبِن ِعْشِریَن َسنَةً إِلَى اْبِن - ٣َحَسَب تَْقِویِمَك نُفُوًسا ِللرَّ

ٍة َعلَى َشاقِِل اْلَمْقِدِس  ْن َكاَن أُْنثَى َوإِ -٤.ِستِّیَن َسنَةً، یَُكوُن تَْقِویُمَك َخْمِسیَن َشاقَِل فِضَّ

َوإِْن َكاَن ِمِن اْبِن َخْمِس ِسنِیَن إِلَى اْبِن ِعْشِریَن َسنَةً - ٥.یَُكوُن تَْقِویُمَك ثَالَثِیَن َشاقِالً 

َوإِْن َكاَن ِمِن اْبِن َشْھٍر  -٦.یَُكوُن تَْقِویُمَك ِلذََكٍر ِعْشِریَن َشاقِالً، َوألُْنثَى َعَشَرةَ َشَواقِلَ 

ٍة، َوألُْنثَى یَُكوُن تَْقِویُمَك إِلَى اْبِن َخمْ  ِس ِسنِیَن یَُكوُن تَْقِویُمَك ِلذََكٍر َخْمَسةَ َشَواقِِل فِضَّ

َوإِْن َكاَن ِمِن اْبِن ِستِّیَن َسنَةً فََصاِعدًا فَِإْن َكاَن ذََكًرا یَُكوُن -٧.ثَالَثَةَ َشَواقِِل فِضَّةٍ 

ا   .)١٢٦(.ِلألُْنثَى فَعََشَرةَ َشَواقِلَ  تَْقِویُمَك َخْمَسةَ َعَشَر َشاقِالً، َوأَمَّ

 ،ت تشیر إلى معدل أجور رجل مستأجرسجال سرائیلإ يمجتمع بن يفوال توجد 
 يات العبید مماثلة لتلك الواردة ففإن تقییم ،يا إلى قانون حمورابومع ذلك استنادً 

 تتراوح معدل أجور العامل الحرویوضح قانون حمورابى أن  ،النصوص التوراتیة
یقدم لھ الطعام والملبس  بینما كان على صاحب العمل أن اسنویً من الفضة  شیقل٦من 
 ،یمكن أن تأخذ تغذیتھ وملبسھ بعین االعتبار وال اسنویً  شیقل ١٠ يبلغت حوال يالت

 ،وفى أوقات الركود ،العمر بالعبد عند مرضھ وعندما یتقدم بھ مع مراعاة االعتناء
 شیقل ١٤إلى  ١٠أن األجور تتراوح من  :القدیم يالعصر البابل وثائقمن  وتبین
لذلك فإن األمر  ،سنویًا شیقل ١٢ يراض أن المتوسط كان حوالعلى افتو ،سنویًا

ولكن  ،قانون حمورابى يف ثالث سنوات للعمل على سداد الدیون يسیستغرق حوال
قانون  يضعف المدة الموجودة فمطلوب من عبد الدین العمل سرائیل إ يف
سفر  يط الدفع فولشر اا وفقً دقیق جدً  حرجوھذا الحساب ھو على األ ،مورابىح

  .)١٢٧(التثنیة

                                                           
    .٨-١ :٢٧الالویین )١٢٦(

د عدد معین من سنوات الخدمة عن عبد الدین بع یجوز للمحاكم أن تصدر قراًرا باإلفراج التلقائي
ولى الدین على الرجل وباع زوجتھ أو ابنھ أو إذا است" قانون حمورابى في ١١٧للمادة  وفقًا

وفى السنة  ،فعلیھم العمل ثالث سنوات فى بیت المشترى أو مالك الدین ،و یعطیھا للمدینابنتھ أ
خارج نطاق التضحیة بثالث سنوات من حیاة األبناء  ، ویتضح من خالل"الرابعة استعادة حریتھم

والحد   ،سیاق الروابط األسریة یشكل ھویة األسر بطرق خاطئة األسرة أن البعد المادي للحیاة في
: انظر(سرائیل القدیمةفي إ یصل إلى ست سنوات إلى ثالث سنوات والذيتعباد الدین من اس

(Westbrook, R., «Slave and master in ancient near eastern law», p.1656.; Laundervill, D., 

Celibacy in the Ancient World,  p.102.)                                                                                   
(127)Chirichigno, G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east, p.225.; Mendelsohn, 

I., Slavery in the ancient near east, p.118. 



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٦٠ 

ا ِمْن ِعْنِدَك، ألَنَّھُ ِضْعفَْي أُْجَرِة األَِجیِر َخدََمَك ِستَّ  الَ یَْصعُْب َعلَْیَك أَْن تُْطِلقَھُ ُحر�

بُّ إِلُھَك فِي ُكّلِ َما .ِسنِینَ    )١٢٨(.تَْعَملُ  فَیُبَاِرُكَك الرَّ

  -:لى آبائھم بعد البیعإعودة األبناء : ثالثًا
 مبعد بیعھالعبودیة وضع  يف نوسیستمر بناءھؤالء األعما إذا كان ھنا ینشأ سؤال 

ن أ مكم من الوقت علیھ ،المجاعة أو تسدید الدیون؟ وإن لم یكن ذلك انتھاءبمجرد 
  ؟ وایخدم

لم تتمكن األسرة من دفع الدین تقوم إذا ف ،وتكمن اإلجابة ھنا فى عدد من االسفار
 ابأنھعملیة البیع  ھذه الحالة تعرف يد لدفع الدین والعبودیة فعضائھا كعبأأحد ببیع 

إلى ست  یقید عدد سنوات العبودیة التشریعألن  ،"استرقاق الدین المؤقت"

  .وارمیا ةالتثنیو الخروج  سفر يكما ذكر ف ،)١٢٩(سنوات

یتمثل األول ،  فراجنوعین من اإلنھ یشمل أ، یلحظ )٥-١: ٢١(وفى سفر الخروج 
بیع وشراء دین  يف يبینما یتمثل الثان ،لسنة السابعةا يطالق سراح عبد الدین فإ يف

 ،مدى الحیاةومع ذلك یمكن لعبد الدین أن یمدد فترة العبودیة إلى  ،)١٣٠(بنائھأالعبد مع 
 ،)١٣١(منھا أنجبھمإلیھ سیده وأطفالھ الذین  أعطاھا يلتان یعیش مع زوجتھ أإذا فضل 

بعد ست  ااإلفراج عنھ وعن أبنائھ معً یتم  ،كان العبد متزوج قبل استرقاقھ إذاو 
 .)١٣٢(سنوات

ا  إِذَا )٢: ٢١( اْشتََرْیَت َعْبدًا ِعْبَرانِی�ا، فَِستَّ ِسنِیَن یَْخِدُم، َوفِي السَّابِعَِة یَْخُرُج ُحر�
انًا إِْن  -٤.إِْن َكاَن بَْعَل اْمَرأٍَة، تَْخُرُج اْمَرأَتُھُ َمعَھُ . إِْن دََخَل َوْحدَهُ فََوْحدَهُ یَْخُرجُ  -٣.َمجَّ

َو أَْعَطاهُ َسیِّدُهُ اْمَرأَةً َوَولَدَْت لَھُ بَنِیَن أَْو بَنَاٍت، فَاْلَمْرأَةُ َوأَْوالَدَُھا یَُكونُوَن ِلَسیِِّدِه، َوھُ 
ا: َولِكْن إِْن قَاَل اْلعَْبدُ  -٥.َوْحدَهُ  یَْخُرجُ   أُِحبُّ َسیِِّدي َواْمَرأَتِي َوأَْوالَِدي،الَ أَْخُرُج ُحر�

)١٣٣(. 

                                                           
    .١٨: ١٥التثنیة )١٢٨(

(129)
Walton, J, (others), The IVP Bible Background Commentary, p. 140. 

(130)Schenker, A., «The Biblical legislation on the release of slaves », p.33 
(131)Andersen, N., «slave systems of the old testament », p.60. 

 ولم تقتصر على  ١٧-١٦ :١٥وتظھر العبودیة الدائمة لكل من العبد واألمة أیًضا في سفر التثنیة
ألَنَّھُ . الَ أَْخُرُج ِمْن ِعْنِدكَ : َولِكْن إِذَا قَاَل لَكَ  -١٦: ١٥(.العبد الذكر فقط كما ذكر فى سفر الخروج

ُكوَن لََك فَُخِذ اْلِمْخَرَز َواْجعَْلھُ فِي أُذُنِِھ َوفِي اْلبَاِب، فَیَ -١٧قَْد أََحبََّك َوبَْیتََك، إِْذ َكاَن لَھُ َخْیٌر ِعْندََك،
  )َوھَكذَا تَْفعَُل ألََمتَِك أَْیًضا. َعْبدًا ُمَؤبَّدًا

(132)Pressler, C., « Wives and daughters », p.55. 
    .٥-١: ٢١الخروج  )١٣٣(



                         ا طر اآ  ت١٩درا   

٤٦١ 

فإنھ یعمل ست  ،اا عبریً إنھ إذا كنت تشترى عبدً  ةویتضح من خالل سفر التثنی
  .)١٣٤("دون مقابل انوات وفى السنة السابعة یخرج حرً س

  إِذَا بِیَع لََك أَُخوَك اْلِعْبَرانِيُّ أَْو أُْختَُك اْلِعْبَرانِیَّةُ َوَخدََمَك ِستَّ ِسنِیَن، فَِفي 

ا ِمْن ِعْنِدكَ    .)١٣٥( السَّنَِة السَّابِعَِة تُْطِلقُھُ ُحر�

یُْبِرُئ ُكلُّ : َوھذَا ُھَو ُحْكُم اِإلْبَراءِ -٢.فِي آِخِر َسْبعِ ِسنِیَن تَْعَمُل إِْبَراءً  )١:١٥(

ا أَْقَرَض َصاِحبَھُ  الَ یَُطاِلُب َصاِحبَھُ َوالَ أََخاهُ، ألَنَّھُ قَْد نُوِدَي . َصاِحِب دَْیٍن یَدَهُ ِممَّ

بِّ    .)١٣٦( .بِِإْبَراٍء ِللرَّ

 .مع سفر الخروج والتثنیة السابقین )١٤:٣٤(سفر ارمیا ویتطابق 

ُكلُّ َواِحٍد أََخاهُ اْلِعْبَرانِيَّ الَِّذي بِیَع لََك َوَخدََمَك ِستَّ فِي نَِھایَِة َسْبعِ ِسنِیَن تُْطِلقُوَن «

ا ِمْن ِعْنِدكَ    .   )١٣٧(»َولِكْن لَْم یَْسَمْع آبَاُؤُكْم ِلي َوالَ أََمالُوا أُذُنَُھمْ . ِسنِیَن، فَتُْطِلقُھُ ُحر�

 ،اعن تلقى ثمن ست سنوات عمل مسبقً  ھذه النصوص يف كلمة بیع ببساطةوتدل 
باستثناء العمل  يءكل ش يا لسیده فكان مساویً ) كما یسمى(وام العبد وفى ستة أع

 أن ،من خالل ھذا الوضع اإلسرائیلیة األسرةتعود على  يالفوائد التوكانت  ،يالفعل
بدالً من حالة  ،ا وروحيً  بدنیًا ،اعون جیدً ابنائھ بأنھم سوف یرأن یرى أ یمكن بألا

 .)١٣٨(ھكانوا یعیشوا فیھا مع يالفقر المدقع الت

 يبیع ابنتھ كخادمة عامة لألسرة ففإذا قام األب ب )٧: ٢١(سفر الخروجیشیر و

  .)١٣٩(سنوات ستھذه الحالة ستحرر في نھایة ال

بنة االتلك  ،)٧-١: ٢١( سفر الخروج يفراج بعد ست سنوات فمن اإلویستثنى 
  .)١٤٠(بنھاكزوجة للسید أو  تم شراؤھا يالت

إِْن قَبَُحْت فِي -٨.َوإِذَا بَاَع َرُجٌل اْبنَتَھُ أََمةً، الَ تَْخُرُج َكَما یَْخُرُج اْلعَبِیدُ ).٧-٢١(

یَبِیعََھا ِلقَْوٍم  َولَْیَس لَھُ ُسْلَطاٌن أَنْ . َعْینَْي َسیِِّدَھا الَِّذي َخَطبََھا ِلنَْفِسِھ، یَدَُعَھا تُفَكُّ 

إِِن اتََّخذَ  -١٠.إِْن َخَطبََھا الْبنِِھ فَبَِحَسِب َحّقِ اْلبَنَاِت یَْفعَُل لََھاوَ  - ٩. أََجانَِب ِلغَْدِرِه بَِھا

                                                           
(134)Westbrook, R., «Slave and master in ancient near eastern law», p.1657. 

    .١٢: ١٥التثنیة  )١٣٥(
    .٢-١ :١٥التثنیة  )١٣٦(
)١٣٧( 

    .١٤ :٣٤ارمیا 
(138)Weir, H, (others)., Strangely familiar: Protofeminist interpretations, p.108. 
(139)Pressler, C., « Wives and daughters », p.156. 
(140)Ibid, p.156. 
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٤٦٢ 

َوإِْن لَْم یَْفعَْل لََھا ھِذِه - ١١ِلنَْفِسِھ أُْخَرى، الَ یُنَقُِّص َطعَاَمَھا َوِكْسَوتََھا َوُمعَاَشَرتََھا، 

انًا بِالَ ثََمنٍ    .)١٤١( .الثَّالََث تَْخُرُج َمجَّ

ي توفر لھا القوانین حریة أقل فجل الزواج أقام والدھا ببیعھا من  الالتيالفتیات و
اختیار حریة التنقل  يحیث سعى إلى إعطاء العبد العبر ،ياالختیار من العبد العبر
بینما في قانون  ،الحیاةمدى سیده  دعن تھأو البقاء مع أسر ،في نھایة ست سنوات

لم یرغب  سیدھا الزوج ما االبنة المستعبدة لم یكن لدیھا القدرة على اختیار البقاء مع
یقرر ما إذا كان علیھا االستمرار في حقوقھا أو السماح لھا  يفھو الذ. في ذلك

 .)١٤٣(فالفتاة ھنا شبیھھ بأسیرات الحرب ،)١٤٢(بالذھاب بدون مقابل

 آخرین إلسرائیلیین اإلسرائیلیینو االسترقاق أالبیع  نصوص یقید التشریعو

یعانى من صعوبات مالیة  يالذ يسرائیلھذه الحالة اإل يفف )٤١-٣٩ :٢٥الالویین (

 ،من العبد جرة أو الخادم المسخر بدالً أالمستن یخفض من شأنھ إلى وضع الید أیمكن 
 .)١٤٤()٥٥-٤٧: ٢٥الالویین ( إسرائیليكان مالكھ غیر  حتى لو

-٤٠. َوإِذَا اْفتَقََر أَُخوَك ِعْندََك َوبِیَع لََك، فَالَ تَْستَْعبِْدهُ اْستِْعبَادَ َعْبٍدك )٣٩: ٢٥(
ثُمَّ یَْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك ُھَو  -٤١.إِلَى َسنَِة اْلیُوبِیِل یَْخِدُم ِعْندَكَ . أَِجیٍر، َكنَِزیل یَُكوُن ِعْندَكَ  َ

َرتِِھ، َوإِلَى ُمْلِك آبَائِِھ یَْرِجعُ َوبَنُوهُ َمعَھُ َویَعُودُ إِلَى َعِشی
)١٤٥(.  

 ھذا یعنىو ،مع والدھم عند صدر سنة الیوبیل سفر الالویین يبناء فویذھب األ
أن  :ثانیًا ،أحرار ولیسوا عبید يأ ،كانوا یعاملون نفس معاملة والدھم بناءأن األ :والً أ

 ،منزل سیدھم المؤقت يفو أجانب والدھم  إلى عملوا السنفي  ھم كباربناء الذین األ
 يولكن ف ،تماًما ارحرأن كانوا مواطنون إھذه الحالة غیر واضح  يف بناءوا األوكان

                                                           
    .١١- ٧ :٢١الخروج  )١٤١(

 (142)Pressler, C., « Wives and daughters », p. 164. 
(143)Vaux, R., Ancient Israel, its life and Institutions,  p. 83. 
(144)

Walton, J, (others), The IVP Bible Background Commentary p. 140. 
    .٤١-٣٩: ٢٥الالویین  )١٤٥(
 ھو عید السنة السابعة التى حرم على الیھود الزرع والحصاد، ذلك أنھ كان فى كل : عید الیوبیل

أى (كما أن الیوم السابع من األسبوع العبرى )  أى راحة(سبتًا  السابعةسبع سنین، تكون السنة 
سنة ، تكون السنة  ٤٩، أى بعد كل )٧×٧(راحة، وبعد كل سبع سنین سبع مرات ) یوم السبت

نیین، وأال یزرع فیھا أحد أو یحصد، وأن رالخمسون یوبیال، وتقضى بأن یعتق فیھا العبید العب
  .فیھا كل أرض إلى صاحبھا األصلى تعود

وقد سمت السنة الخمسون سنة الیوبیل، ألن إعالن " الكبش"فى العبریة معناھا " یوبیل "كلمة و
بدئھا كان بالنفخ فى بوق مصنوع من قرن الكبش، ویوبیل الكبش فى العبریة على زنة اسم 

نسل اإلبل "العربیة  فھى مرتبطة اشتققًا ومعنى بالوابلة فى" وبل"الفاعل من مادة  
  .)٥٥٠ص،  ٤بنو إسرائیل، ج، دمحم بیومى مھران: انظر".(والغنم
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٤٦٣ 

عالین م دائم  بناء كانوا بشكلوھذا یعنى أن األ ،لم یستعبدوا مدى الحیاة نفسھ الوقت
 .)١٤٦(لمدینھمعلى والدھم ومعالون دائنیین فقط 

یتمثل االختالف األول ، الخروج الالویین وسفرتظھر عدة اختالفات بین سفر و
یتعامل مع  يالذ، و)٥- ١: ٢١( سفر الخروج عن) ٤١-٣٩: ٢٥(الالویین  سفر يف

ولكن تتوافق مع  ،ولم تعد ست سنوات من الخدمة ،فراج عن رب األسرة وأبنائھاإل
سفر  يف ھذا التغیر يالسبب فلكن و ،الیوبیلیصل إلى سنة عدد من السنوات حتى 

 ھذا االستثمار ،العبید بیتھ وإدخال اشترى العبد يالذ سیدالستثمار ا يالخروج یكمن ف
 .)١٤٧(بناءأبدون  يالعبد الفرد ولیس ،وأبنائھ زوجتھالعبد مع  يھمیتھ فأتكمن 

 ي، فف)٢٥:٤١(و الالویین  )٢١:٤(سفر الخروج  يف يویظھر االختالف الثان

ینتمون إلى والدھم ولیس  وھذا یعنى أن األبناء ،مع والدھم  بناءیذھب األالالویین 
ولدوا قبل أو خالل عبودیة  إذا كان األبناء وھنا یوجد احتمالین ما ،إلى سیدھم

 ثم بعد ،وضعھم موازى لھالعبودیة ویستمر  يیدخلوا معھ ف ،ھذه الحالة يفف ،والدھم
وعلى ھذا النحو  ،)ودونینظر إلیھم كعبید مول ال يأ(ذلك یرثون الوضع الحر ألبیھم 

 أبیھمعبودیة  أثناء األبناءذا ولدوا إسفر الخروج  يبینما ف .)١٤٨(معھ أحراریذھبون 
راد البقاء أذا إو ،ئھبناأدون براد أذا إخرج وحده فی أبیھمولیس ملك  ،یكونوا ملك سیده

  .وضع العبودیة الدائمة يیصبح ففمعھ 

لألشخاص  يالعرق باالنتماءالویین والخروج لاسفر بین ویتعلق االختالف الثالث 

نحن لم  )٦-٢  :٢١(فى الخروج و  ،)عملیة البیع والشراء يالمشاركین ف( ،المعنیین

سفر الالویین  يبینما ف ،يعبران /ن العبدأا فقط لن فقد ظھر، نعرف عرقیة المشترى

حیث  ،فھم عشیرة يوبالتال ،إسرائیلیینالصفقة  ين كل الناس الموجودین فأیذكر 
ولعل ھو من األسباب  ،)عبد(ولیس ) جرأكعامل مست( الدائنیظھر الالویین الرجل 

غموض فیما  يال یترك أ ألن الالویین. إلى الخروج مع والدھم بناءاألتدفع  يالت
 ،یعمل لدى رجل حر أخر" رجل حر"نھ أفھو ینظر إلیھ على  ،یتعلق بوضع األب

ار مثل والدھم حرأفھم  ،الخروج معھ يشك ف أدنيدون بوبذلك الوضع یسمح ألطفالھ 
  .)١٤٩(سنة الیوبیل يوسوف یخرجون معھ ف

تم  يإلى أجنب يسرائیلإعملیة بیع  ،)٥٠-٤٧: ٢٥(سفر الالویین  يویظھر ف
یوضح النص أنھ ما إذا كان قد تم  ولكن ال ،أو بنفسھ أقاربحد أده من قبل استردا

                                                           
(146)

Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.187. 
(147)Schenker, A., «The Biblical legislation on the release of slaves », p.33. 
(148) Wells, B., «The convenant code and near eastern legal traditions,  p.94.; Garroway, K.,  

The Construction of "Child" in the ancient near east, p.181. 
(149 )Garroway, K., The Construction of "Child" in the ancient near east, p.182. 
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٤٦٤ 

یقوموا بالخدمة  أو ،ھم بعد استردادھم من الغریبوأسر اإلسرائیلییناإلفراج عن 

ا لما وفقً  Yaron "یارون"  ویقترح ،إعتاقھمقامت بتخلیصھم أو  يداخل األسرة الت

أنھ من  األرجح نى القدیم كانالشرق األد يالناس ف إعتاقأن  :ھذا المرجع يورد ف
بل ھذا  ،یصور استرداد شخص یباع لدین الالویین الوعلى الرغم من . عمال الخیرأ

 اإلسرائیليرجح أن مومن ال ،عامل الستئجارر نوع من المعاملة المماثلة صوالنص ی
یعمل لھ حتى تعید أرضھ وعیش مع قریبھ سرتھ یأھو و عتاقھإتم  يو الذأ لمعفى عنھا

  .)١٥٠(الیوبیل سنة خالل

أَْو نَِزیل ِعْندََك، َواْفتَقََر أَُخوَك ِعْندَهُ َوبِیَع ِلْلغَِریِب  َوإِذَا َطالَْت یَدُ َغِریبٍ -)٤٧: ٢٥(
یَفُكُّھُ َواِحدٌ . فَبَْعدَ بَْیِعِھ یَُكوُن لَھُ فَِكاكٌ -٤٨اْلُمْستَْوِطِن ِعْندََك أَْو ِلنَْسِل َعِشیَرِة اْلغَِریِب،

ِھ، -٤٩ِمْن إِْخَوتِِھ،  ھُ أَِو اْبُن َعّمِ أَْو یَفُكُّھُ َواِحدٌ ِمْن أَْقِربَاِء َجَسِدِه ِمْن أَْو یَفُكُّھُ َعمُّ

فَیَُحاِسُب َشاِریَھُ ِمْن َسنَِة بَْیِعِھ لَھُ إِلَى َسنَِة  -٥٠.َعِشیَرتِِھ، أَْو إِذَا نَالَْت یَدُهُ یَفُكُّ نَْفَسھُ 

نِینَ    )١٥١(.ٍر یَُكوُن ِعْندَهُ َكأَیَّاِم أَِجی .اْلیُوبِیِل، َویَُكوُن ثََمُن بَْیِعِھ َحَسَب َعدَِد الّسِ

 الخمسین حیث السنة يف وجمیع سكانھا ،األرض أنحاءجمیع  يالحریة فتعلن و
ویمكن إضافة كل امرأة وطفل " (كل إنسان إلى عائلتھ یعودو ،ر سندات الدینتحر

إلى أصحابھا وتطھیرھا من جمیع أعباء  يراضوإعادة كل األ ،)وخادمة
  .)١٠: ٢٥(الالویین )١٥٢(الدیون

ُسوَن السَّنَةَ اْلَخْمِسیَن، َوتُنَادُوَن بِاْلِعتِْق فِي األَْرِض ِلَجِمیعِ ُسكَّانَِھا تَُكوُن لَُكْم . َوتُقَدِّ

 .)١٥٣(.یُوبِیالً، َوتَْرِجعُوَن ُكلٌّ إِلَى ُمْلِكِھ، َوتَعُودُوَن ُكلٌّ إِلَى َعِشیَرتِھِ 

قد بل كانوا  ،اعامً  ٥٠الذین باعوا أنفسھم خدمة  اإلسرائیلیینمن  اولم یكن مطلوبً 
األسر اإلسرائیلیة  مما یعنى أن عدد قلیل من ،وقت بیعھم حتى الیوبیلمن دموا فقط خ

  .)١٥٤(كاملة اعامً  ٥٠خدمت 

 إصابةولكن یتوقف على  ،من اإلفراج لم یتقید بسنوات محددة أخرنوع  ووجد

بجروح  الدائنعندما أصیب  )٢٧-٢٦ :٢١(سفر الخروج  يویظھر ذلك ف ،الدائن

لمبلغ طراف مساویًا رت خسارة طرف من األاعتب ،يالرئیس مدینھدائمة من قبل 

                                                           
Yaron, R., «Redemption of Persons », p, 155-176. 
(150) Chirichigno, G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east, p.340. 

    .٥٠-٤٧: ٢٥الالویین  )١٥١(

(152) Hudson, M., The lost tradition of Biblical debt, p.14. 
    .٢٥:١٠الالویین  )١٥٣(

(154) Chirichigno, G., Debt-Slavery in Israel and the ancient near east,p.335. 
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 اظر القانون عبدً من وجھة ن ينن العبراومن ثم یطلق سراحھ ولم یكن ھذا الدائ ،الدین
  . )١٥٥(مدینھخدمة  يمؤقت ف وإنما مجرد دائن

ا ِعَوًضا َوإِذَا َضَرَب إِْنَساٌن -)٢٦: ٢١( َعْیَن َعْبِدِه، أَْو َعْیَن أََمتِِھ فَأَتْلَفََھا، یُْطِلقُھُ ُحر�

ا ِعَوًضا َعْن ِسنِّھِ -٢٧.َعْن َعْینِھِ    )١٥٦(.َوإِْن أَْسقََط ِسنَّ َعْبِدِه أَْو ِسنَّ أََمتِِھ یُْطِلقُھُ ُحر�

 - :نتائج البحث

القدیم ولیست  األدنىنحاء الشرق أبناء ظاھرة منتشرة في جمیع ظاھرة بیع األ دتع -١
بنائھم أالوالدین لبیع  أجبرت ين الظروف التإحیث  ،مقتصرة على منطقة بعینھا

 سیاسیة أم اجتماعیة مسباب اقتصادیة أأسواء كانت  ،نحاءجمیع األ كانت متشابھة في
 .كوارث طبیعیة أم

وھو  لألسرة، الفقريالعمود  دنھ یعأل ،ن یبیع نفسھأالبدایة  يب فوال یستطیع األ -٢
 أبنائھبیع نفسھ یكون معھ  إلىاضطر  وإذا، متطلباتھاالمسئول عن حمایتھا وتوفیر 

 .فضل عند سیدهأرض وحیاة معیشیة أویعمل كعامل مستأجر، ولھ منزل خاص و

 استعباد التوراهلمنع  ،بشكل دائم بعد بیعھم لم یكن اإلسرائیلیین بناءن استعباد األأ -٣
 . خدام اإللھطفال ألنھم األ

فترة من بعد  وایتحرربناء في وضع العبودیة بعد بیعھم وعدم استمراریة األ  -٤
 ،بیعھم من أجل تسدید دین والدیھمفإذا تم  ،یباعوا فیھ يبیعھم على حسب الوضع الذ

فراج م مع والدھم یتم اإلھذا تم بیعإبینما  ،یتم تحریرھم في السنة السابعة من بیعھمف
لھ  أعطاھا يعبودیة والدھم من المرأة الت أثناءذا ولدوا إو ،الیوبیلعنھم في سنة 

في ھذه  بفیقرر األ ،ولیسوا ملكھ ن یخرجوا معھ ألنھم ملك سیدهأیمكن  ال ،سیده
 .بنائھ في خدمة سیده مدى الحیاةأن یخرج بمفرده أو یبقى مع أ الحالة

 ،مةأبنتھ العذراء كالألب أن یبیع  یمكن ال) ١١-٧: ٢١(بتحلیل سفر الخروج  -٥
إن الفتاة فقط ف) ٧( اآلیةذا حددنا إولكن  ،شكال الزواجأیبیعھا في شكل من ولكن 

خذھا أذا إنھ أ ،)٨( اآلیةفي  بینما ،فراج عنھا بعد ست سنواتمة یتم اإلمثلھا مثل األ
 تقع في رتبة الزوجة ال ولكن ،رتبة المحظیة يھذه الحالة ف سیدھا كزوجة فتقع في

لھا نفس یكون  ،ھذه الحالة يذا اتخذھا ابنھ زوجة ففإ) ١٠( اآلیةفي و ،رئیسیة
تقع الفتاة من خالل تحلیل ھذا ولھذا  ،الحقوق كعروس وتعتبر ابنة في ھذا البیت

 ومن خالل الرتبتین ،)زوجة رئیسیة(أو ) محظیة(أو ) مةأ(:ثالث رتب السفر في
وغیر مقیدة بعدد  ،سیدھا یكون المتحكم والمتصرف الوحید في حریتھا ھو تینیخراأل

 .من السنوات

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

    .٢٧-٢٦ :٢١لخروج ا )١٥٦(
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من خالل  تم االستدالل عنھ وھو ما اإلناثمن الذكور أعلى قیمة  األبناءیعتبر  -٦
ذكور في استمراریة النسب داخل ال األبناءلقیمة  انظرً  ،)٨-١: ٢٧(سفر الالویین

كثر استھالًكا نظًرا أبینما الفتیات تكون  ،المعیشیةب في الحیاة سرة ومساعدة األاأل
 .أو العمل كعاملة مأجورة أو محظیة اإلنجابیةلقدرتھا 
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Selling Sons and Daughters in Israeli community 

Dr. Heba Dahi 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 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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