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  الخالصة 
    من االطالع على النصوص القانونیة المتشابهة بـین الـشریعة الیهودیـة والـشرائع العراقیـة القدیمـة السـیما قـانون 

ــك االقتبــاس والنقــل ناتجــا مــن احتكــاك كــال الطــرفین مــع بعــضهما حمــورابي،تبین وجــود اقتبــاس  ًوتــشابه، وكــان ذل
ًاحتكاكا منقطع النظیر،انتقلت منه جمیع المقومات الحضاریة واالجتماعیـة التـي كانـت سـائدة بیـنهم آنـذاك ، ویبـدو 

ًأن هــذا االقتبــاس بــصورة واضــحة نقــل مــن الوســط األكثــر تحــضرا وتطــورا إلــى الوســط ذي البعــ د الثقــافي والمعرفــي ً
  . المحدود 

    ولـــــــــــم یكـــــــــــن االحتكـــــــــــاك بـــــــــــین شـــــــــــعوب العـــــــــــالم القـــــــــــدیم وحـــــــــــضاراته محـــــــــــض مـــــــــــصادفة أو ظـــــــــــاهرة 
ــــــــك  ــــــــسان ذل ــــــــة أوجــــــــدها إن ــــــــا هــــــــي ظــــــــاهرة واقع ــــــــذلك ، وانم ــــــــع ل ــــــــة حــــــــدثت لوحــــــــدها دون وجــــــــود داف ٕطبیعی

  . العصر لسد حاجتهم من المواد األولیة الالزمة لبناء الحضارة 
ـــــــــــالقوانین ا ـــــــــــصدر أظهرهـــــــــــا     ف ـــــــــــشریعات وضـــــــــــعیة الم ـــــــــــة هـــــــــــي باألســـــــــــاس قـــــــــــوانین وت لعراقیـــــــــــة القدیم

ـــــــــین عامـــــــــة  ـــــــــة ب ـــــــــوك ، لتحقیـــــــــق العدال ـــــــــى المل ـــــــــصورة وحـــــــــي إلهـــــــــي صـــــــــادر مـــــــــن اآللهـــــــــة إل واضـــــــــعوها ب
ة َّأن وقــــــــد حرمـــــــت تلــــــــك القـــــــوانین جریمــــــــة الزنــــــــا بكـــــــل أشــــــــكالها ، مثلمـــــــا .النـــــــاس  ه َمحرمــــــــ الزنــــــــا جریم

ــــــــــة بالقــــــــــصص ملیئــــــــــة القــــــــــدیم العهــــــــــد أســــــــــفار َّأن مــــــــــن علــــــــــى الــــــــــرغم،  التوراتیــــــــــة الــــــــــشریعة فــــــــــي  الغرامی
  . الزنا الفواحش ووفعل

  .الزنا، العقوبة، حمورابي، أسفار التوراة، المقارنة، قوانین العراق القدیم، اآلسر البابلي :الكلمات المفتاحیة 
Abstract: 
    By studying the ancient legal texts that bear similarity between Jewish legislations 
and ancient Mesopotamian legislations especially Hamurabi's, it is found that there is 
quotations and similarities caused by the close contact between the two cultures. This 
contact leads to taking over some cultural and social aspects that move from the 
culture that is more sophisticate to the less one.  
    The contact between the ancient cultures and nations was not a coincident or a 
natural phenomenon but it was meant by the people to cover their needs some 
material. 
   The ancient Mesopotamian laws are made by man but their inventors made them to 
look as if were made by gods. These laws banned adultery as well as it was banned in 
Jewish legislations although the Old Testament is full of love and adultery stories. 
Key Words:Adultery, punishment, Hamurabi, Old Testament, comparison, laws of 
ancient Mesopotamia, the Babylonian capturing of the Jewish.                 

 المقدمة:
ــــــــــــسالم  ــــــــــــصالة وال ــــــــــــات، وال ــــــــــــه ســــــــــــید المخلوق ــــــــــــسان وجعل ــــــــــــذي اعــــــــــــز اإلن     الحمــــــــــــد هللا رب العالمین،ال

  . على خیر البشر، الذي جاء رحمه للعالمین ، نبینا محمد وعلى اله وصحبه إلى یوم الدین
  .......     أما بعد 

فــي بــالد الرافــدین،بعقوبات اختلفــت لقــوانین وا التــي عاقبــت علیــه معظــم الــشرائع الكبــرىیعــد الزنــا مــن الجــرائم ف    
 انعكــست ة قــد تــأثر بــأمور كثیــرالـذي بـاختالف المكــان والزمــان لــصدور تلــك الـشرائع القدیمــة، وبــاختالف المــشرع،



 
 

 ٩٥٨ 
 

 

علــى تــشریعاته منهــا الــسیاسیة واالجتماعیــة واالقتــصادیة التــي مــرت بهــا بــالد الرافــدین فــي تلــك المرحلــة التاریخیــة، 
 .   ًه بناء على ظروف تلك المرحلة فاصدر تشریعات

،یمكن القـول عنهـا أنهـا قـد رفـضت اتالعقوبات وما ترتب علیها من معالجـو  الجریمةتلكلتناولنا ومن هنا جاء     
في مختلف مجتمعات العراق القدیم وفي مراحل تاریخیة مختلفة ومتباعدة،لما تمثله تلـك الحالـة مـن فعـل منبـوذ فـي 

 . ابع المحافظ إلى حد مامجتمع طبع علیه الط
ــد طبیعــة المجتمــع البــابلي القــدیم     أن تــشریع حمــورابي مــن المــصادر المهمــة،التي یعتمــد علیهــا فــي دراســة  ، فق

وتــأثیر ،  العــصر البــابلي القــدیم مــن الواقــع الـذي كــان یعیــشه اإلنــسان فـي ًا وواســعًا مهمـًاعكـس ذلــك التــشریع جانبــ
، وتعـد الحـضارة البابلیـة بكـل میزاتهـا وخصائـصها قتصادي للدولة على ذلـك الفـرد الواقع السیاسي واالجتماعي واال

  .  ًواحدة من أقدم الحضارات المهمة ، التي لعبت دورا في تطور الفكر اإلنساني 
 وفلــــــــــــسفتها تـــــــــــهعقوبالزنــــــــــــا وتـــــــــــشریع ن مـــــــــــا یتـــــــــــصل بموضـــــــــــوع إ    أمـــــــــــا العقوبـــــــــــات عنـــــــــــد الیهود،فــــــــــــ

لیهودیـــــــــــــة احتفظــــــــــــــت بـــــــــــــبعض مبـــــــــــــادئ أو رواســـــــــــــب االنتقــــــــــــــام یالحظ أن الـــــــــــــشریعة ا، فـــــــــــــومبرراتهـــــــــــــا 
ــــــــصاص،إذ عاقبــــــــت القاتــــــــل بالقتــــــــل ســــــــواء، الفــــــــردي ــــــــسانا أ ًوذلــــــــك فــــــــي حالــــــــة القتــــــــل والــــــــسرقة والق ًكــــــــان أن

 بهـــــــــم أدىن شـــــــــعور الیهـــــــــود بـــــــــان لهـــــــــم األفـــــــــضلیة فـــــــــي الحیـــــــــاة،وأنهم شـــــــــعب اهللا المختـــــــــار إ. ً حیوانـــــــــا مأ
ــــــــي العق ــــــــوة المفرطــــــــة والتعــــــــصب ف ــــــــى اســــــــتعمال الق ــــــــوراة بعــــــــد صــــــــیاغتها إل ــــــــى الت ــــــــسبوها إل ــــــــي ن ــــــــات الت وب

ــــــــــي المجتمــــــــــع الیهــــــــــودي  ــــــــــة ف ــــــــــة للعقوب ــــــــــأثرت األبعــــــــــاد االجتماعی ــــــــــد ت ــــــــــذي یناســــــــــب واقعهم،لق ــــــــــشكل ال بال
ــــــــــا ــــــــــرهم رقی ــــــــــاس وأكث ــــــــــضل الن ــــــــــة أي أنهــــــــــم أف ــــــــــة وشــــــــــعورهم بالفوقی ــــــــــالقیم واألعــــــــــراف االجتماعی ــــــــــذلك ، ًب ل

لتـــــــــوراة ذكـــــــــرت فیهـــــــــا عقوبـــــــــات  وردت فـــــــــي ایـــــــــدةوهنـــــــــاك نـــــــــصوص عد.ســـــــــادت القـــــــــسوة والظلـــــــــم عنـــــــــدهم
ـــــــــــي كانـــــــــــتومختلفـــــــــــة تخـــــــــــص المجتمـــــــــــع والجماعـــــــــــة والفرد،  ســـــــــــائدة یتـــــــــــضح فیهـــــــــــا القـــــــــــسوة والـــــــــــشدة الت

ــــــــــد ــــــــــدهم، وهــــــــــو مب ــــــــــصاصأعن ــــــــــدس . الق ــــــــــاب الیهــــــــــود المق ــــــــــي اســــــــــتقیناها مــــــــــن كت ــــــــــصوص الت ومــــــــــن الن
بمقــــــــدورنا اســـــــــتخالص أمـــــــــر الشـــــــــك فیـــــــــه وهـــــــــو أن شـــــــــریعة العقوبـــــــــة والقـــــــــصاص موجـــــــــودة وثابتـــــــــة فـــــــــي 

  .التوراة 
ـــــــــسماویة  ـــــــــان ال ـــــــــاریخ األدی ـــــــــي ت ـــــــــة ف ـــــــــشرائع الدینی ـــــــــدم ال ـــــــــن أق ـــــــــشریعة الموســـــــــویة م ـــــــــد عـــــــــدت ال ال إ    وق

ــــــــت شــــــــریعة خاصــــــــة ب ــــــــا بقی ــــــــرهم ، فهــــــــي أأنه ــــــــى غی ــــــــق عل ــــــــي إســــــــرائیل وحــــــــدهم ، وهــــــــي ال تطب ــــــــاع بن تب
  .لیست دیانة دعوة كالمسیحیة واإلسالم وال تطبق على من سكن الیهود إلى جانبهم 

ت في موضوع الزنا وبحسب حالة وضع الزنا، ففي حاله جریمة الزنا بالتلبس ، والزنا     فكانت هناك تشریعا
 יִנְַאף ֲאֶׁשר، ְוִאיׁש ( :٢٠10الویین سفر الفي التوراة أیضاً فورد .بالمحارم،وزنا المرأة المتزوجة أو المخطوبه

َواذا زنى(  .) ְוַהּנָֹאֶפת ַהּנֵֹאף מֹות־יּוַמת ֵרֵעהּו ֶאת־ֵאֶׁשת יִנְַאף ֲאֶׁשר، ִאיׁש ֶאת־ֵאֶׁשת َ َ ِٕ َرجل مع امرَأة، فإذا  َ َِ ٍ َ َ َْ َ ٌ ُ
ُزنى مع امرَأة قریبه، فإنه یقتل الزاني والزانیة ََ ُِ ِ ِ َِّ َّ َِ ُ ََ ْ ُ َّ ِ ِ َ َ َْ َ َ(.   

ــــــــة ،     ــــــــورابي فــــــــي العقوب ــــــــانون حم ــــــــوراة وق ــــــــشابه بــــــــین الت ــــــــن مالحظــــــــة الت ــــــــانون حمــــــــورابي  ویمك ــــــــي ق فف
ـــــــــي  ( ١٢٩ ـــــــــا ف ـــــــــا ویلقوهم ـــــــــیهم أن یوثقوهم ـــــــــع ســـــــــید فیجـــــــــب عل ـــــــــضطجعة ، م ـــــــــرأة م ـــــــــى ام ـــــــــبض عل إذا ق

ویمكــــــــن لــــــــزوج المــــــــرأة أن یبقــــــــي زوجتــــــــه علـــــــى قیــــــــد الحیــــــــاة إذا رغــــــــب ، كمــــــــا یمكــــــــن للملــــــــك أن . المـــــــاء 
ــــــه  ــــــاة أمت ــــــي حی ــــــوراة. )ّیخل ــــــا الت ــــــا : (   أم ــــــت كالهم ــــــرأة متزوجــــــة فلیم ــــــضاجع ام ُوان أخــــــذ رجــــــل ی ٕ( . 

ــــــــة ( ــــــــى إ) . ٢٢:٢٢تثنی ــــــــه إل ــــــــود تألیف ــــــــوراة یع ــــــــنص الت ــــــــائي ل ــــــــشكل النه ــــــــدةن ال ــــــــودة مــــــــن م ــــــــد الع ــــــــا بع  م
ــــــــابلي اآلســــــــر ــــــــیالد( الب ــــــــل الم ــــــــرن الخــــــــامس قب ــــــــ )الق ــــــــصف وأكثــــــــر ة، فكتب ــــــــرن ون ــــــــدة ق ــــــــوراة عاشــــــــوا م  الت



 

             ٩٥٩

ــــــــي العــــــــالم البــــــــابلي وتعرفــــــــ  بهــــــــا وا علــــــــى عاداتــــــــه وتقالیــــــــده ، وعلــــــــى تراثــــــــه الفكــــــــري والروحــــــــي وتــــــــأثرواّف
  . الشبه الواضح والجلي  كان ً،وبناء على ذلكلتألیفي لهذه النصوص القانونیةا مفي عمله

ــــــــــي :لــــــــــى محــــــــــورینعوقــــــــــد قــــــــــسم البحــــــــــث      المحــــــــــور األول تناولنــــــــــا فیــــــــــه موضــــــــــوع الزنــــــــــا وعقوبتــــــــــه ف
ــــــــانون ــــــــوراةق ــــــــي أســــــــفار الت ــــــــه ف ــــــــا وعقوبت ــــــــاني فكــــــــان عــــــــن موضــــــــوع الزن ــــــــا المحــــــــور الث ــــــــم .   حمورابي،أم ث
   .نین التشریعی مقارنه بین عقوبات الزنا في هذعقدنا

ــــــــــى ــــــــــي تعــــــــــ    اعتمــــــــــد البحــــــــــث عل ــــــــــن المــــــــــصادر المهمــــــــــة الت ــــــــــة م ــــــــــر ارتباطــــــــــا بموضــــــــــوع د جمل ً األكث
ـــــــــدیم  ـــــــــي العـــــــــراق الق ـــــــــاب القـــــــــانون ف ـــــــــشرائع العراقیـــــــــة القدیمـــــــــة لفـــــــــوزي رشـــــــــید ، وكت البحث،مثـــــــــل كتـــــــــاب ال

ـــــــــدكتور عـــــــــامر ســـــــــلیمان،و ـــــــــد صـــــــــالح بحث لل ـــــــــسان عب ـــــــــة القدیمـــــــــة لغ ـــــــــشرائع العراقی ـــــــــي ال ـــــــــا ف ـــــــــة الزن عقوب
ـــــــــي غـــــــــالي فـــــــــارس ـــــــــد الغن ـــــــــدأ تكـــــــــریوعب ـــــــــوراة واإلنجیـــــــــل ، وبحـــــــــث مب ـــــــــام الت ـــــــــي ضـــــــــوء أحك ـــــــــسان ف م اإلن

  . والقرآن للدكتور فتحي جوهر فرمزي 
ـــــــؤثرات ـــــــشریعيالم ـــــــب الت ـــــــشریعتین فـــــــي الجان ـــــــین ال ـــــــل : ب ـــــــین المل ـــــــز ب ـــــــي تمی ـــــــشریعات هـــــــي الت إن الت

مــــــــــن ومـــــــــع ذلــــــــــك فـــــــــإن  .١وتجعلهـــــــــا متعـــــــــددة ومختلفة،ألنــــــــــه ال نـــــــــسخ فــــــــــي العقائـــــــــد أو فـــــــــي القــــــــــصص
الموغلــــــــــة فــــــــــي القــــــــــدم التـــــــــي تكونــــــــــت ونــــــــــشأت بــــــــــین شــــــــــعوب وأمــــــــــم األمـــــــــور البدیهیــــــــــة أن الحــــــــــضارات 

ـــــــسما ـــــــاز ب ـــــــت تمت ـــــــه كان ـــــــة ومتنوعـــــــة من ـــــــاطق مختلف ـــــــي من ـــــــدیم وف ـــــــي تالعـــــــالم الق ـــــــشابهة ف ـــــــون مت  تكـــــــاد تك
ـــــــــــدیني  ـــــــــــب ال ـــــــــــذاك ، كالجان ـــــــــــت ســـــــــــائدة آن ـــــــــــي كان ـــــــــــشریعیة الت ـــــــــــب الحـــــــــــضاریة والت ـــــــــــن الجوان ـــــــــــد م العدی

ــــــــــادین ال ــــــــــانوني وغیرهــــــــــا مــــــــــن المی ــــــــــي والفنــــــــــي وحتــــــــــى الق ٕحــــــــــضاریة األخــــــــــرى المختلفــــــــــة ، وان دل واألدب
ـــــــا لتعطـــــــي  ـــــــا بینه ـــــــي م ـــــــك الحـــــــضارات ف ـــــــاك تل ـــــــدى احتك ـــــــى م ـــــــدل عل ـــــــا ی ـــــــى شـــــــيء فإنم ـــــــشابه عل هـــــــذا الت
ــــــــي  ــــــــك الحــــــــضارات الت ــــــــل حــــــــضارة مــــــــن تل ــــــــى األصــــــــالة الحــــــــضاریة لك ــــــــع المحافظــــــــة عل ــــــــشابه م ــــــــك الت ذل

ــــــــشأ بــــــــین  ــــــــاك الــــــــذي ن ــــــــت والدتهــــــــا ، فاالحتك ــــــــة التــــــــي رافق ــــــــا ظروفهــــــــا البیئی ــــــــا علیه شــــــــعوب العــــــــالم أملته
ــــــــذلك وانمــــــــا  ــــــــع ل ــــــــم یكــــــــن مجــــــــرد مــــــــصادفة أو ظــــــــاهرة طبیعیــــــــة حــــــــدثت لوحــــــــدها دون وجــــــــود داف ٕالقــــــــدیم ل
هـــــــي ظــــــــاهرة واقعـــــــة أوجــــــــدها إنـــــــسان ذلــــــــك العـــــــصر لیــــــــسد حاجتـــــــه مــــــــن المـــــــواد األولیــــــــة الالزمـــــــة لبنــــــــاء 

  .  ٢الحضارة 
ــــــــن عز ــــــــي ال یمك ــــــــة الت ــــــــن الظــــــــواهر االجتماعی ــــــــة ظــــــــاهرة م ــــــــشریعات القانونی ــــــــد الت ــــــــة حــــــــال     تع ــــــــا بأی له

ـــــــــــة أم  ـــــــــــصادیة أم دینی ـــــــــــت أم اقت ـــــــــــة األخـــــــــــرى ، سیاســـــــــــیة كان مـــــــــــن األحـــــــــــوال عـــــــــــن الظـــــــــــواهر االجتماعی
ــــــــــة  ــــــــــة ٣خلقی ــــــــــاة االجتماعی ــــــــــن ضــــــــــرورات الحی ــــــــــة ضــــــــــرورة م ــــــــــي هــــــــــذه الحال ــــــــــة ف ــــــــــشریعات القانونی  ، فالت

ـــــــي ال غنـــــــى عنهـــــــا فـــــــي كـــــــل مجتمـــــــع ، لتنظـــــــیم العالقـــــــات بـــــــین أفـــــــراده وهیئاتـــــــه  فهـــــــو أســـــــاس كـــــــل . الت
    .   ٤ وتقدم ازدهار

ـــــــــصوصها  ـــــــــالم وأن ن ـــــــــي الع ـــــــــة ف ـــــــــة والمدون ـــــــــوانین المعروف ـــــــــدم الق ـــــــــد أق ـــــــــة تع ـــــــــة القدیم ـــــــــالقوانین العراقی     ف
 ، وتعــــــــد مــــــــن أنــــــــضـج ٥كانــــــــت تمثــــــــل أقــــــــدم النــــــــصوص القانونیــــــــة التــــــــي شــــــــملت معظــــــــم جوانــــــــب الحیــــــــاة 

ـــــــة ـــــــة وأســـــــلوب غای ـــــــة بطریق ـــــــشریع،وهي مدون ـــــــین وت ـــــــن تقن ـــــــشري م ـــــــذهن الب ـــــــه ال ـــــــق عن ــــــــي وأرقـــــــى مـــــــا تفت  ف
ــــــــشاط األفــــــــراد  ــــــــات ون ــــــــي مجموعهــــــــا عالق ــــــــنظم ف ــــــــة التــــــــي ت ــــــــسلوكیة اإلجباری ــــــــة ، واضــــــــعة القواعــــــــد ال الدق

   .٦في المجتمع وبتنفیذ من سلطة الدولة العلیا 
ــــــــزة  ــــــــدیم وهــــــــي می ــــــــزت حــــــــضارة العــــــــراق الق ــــــــي می ــــــــسمات الت ــــــــة القدیمــــــــة مــــــــن ال ــــــــوانین العراقی     وتعــــــــد الق

 لتلقـــــــــي بتأثیرهـــــــــا علـــــــــى شـــــــــعوب المنطقـــــــــة بأســـــــــرها ٧ةفـــــــــاق العراقیـــــــــون بهـــــــــا غیـــــــــرهم مـــــــــن األمـــــــــم القدیمـــــــــ
ـــــــــك الـــــــــشعوب  ـــــــــي مقدمـــــــــة أولئ ـــــــــد كـــــــــان العهـــــــــد القـــــــــدیم ٨وكـــــــــان العبرانیـــــــــون ف  یزخـــــــــر بكثیـــــــــر مـــــــــن ٩ ، فق



 
 

 ٩٦٠ 
 

 

ــــــــت  ــــــــي كان ــــــــة الت ــــــــة مــــــــن الــــــــنظم القانونی ــــــــي تناولــــــــت أنواعــــــــا متعــــــــددة وصــــــــورا مختلف ًالــــــــشرائع واألحكــــــــام الت ً
ـــــــا ـــــــان له ـــــــشریعات ك ـــــــنظم والت ـــــــود ، وهـــــــذه ال ـــــــد الیه ـــــــة ســـــــائدة عن ـــــــة القدیم ـــــــوانین العراقی ـــــــي الق ـــــــا ف ـــــــا یقابله  م

ــــــــــانون ــــــــــة بحــــــــــوالي ١١ حمــــــــــورابي ١٠ وعلــــــــــى وجــــــــــه الخــــــــــصوص ق ــــــــــشریعات التوراتی ــــــــــذي ســــــــــبق الت  ٥٠٠ ال
  .١٢سنة
، فوقعـــــــوا تحـــــــت تأثیرهــــــــا، أمـــــــا الیهـــــــود فقـــــــد عاشـــــــوا فـــــــي ظـــــــل بیئــــــــات وثقافـــــــات وحـــــــضارات مختلفـــــــة     

ــــــــم تث ــــــــد ت ــــــــة ، وق ــــــــة قدیم ــــــــات وثنی ــــــــات وثقاف ــــــــات بیئ ــــــــك البیئ ــــــــصا ومــــــــن تل ــــــــت ن ــــــــد أن كان ــــــــوراة بع ــــــــت الت ًبی
ًشــــــــفویا،في مــــــــدة تزیـــــــــد عــــــــن الثمانیــــــــة قـــــــــرون ، وكانــــــــت أشـــــــــبه بالكتــــــــاب المفتــــــــوح الـــــــــذي یــــــــضاف إلیـــــــــه 
ــــــــرون الثمانیــــــــة،  ــــــــرت فــــــــي الق ــــــــة التــــــــي ظه ــــــــة الیهودی ــــــــه حــــــــسب االتجاهــــــــات والمــــــــذاهب الدینی ــــــــنقص من وی

   . ١٣والتي نتج عنه تعدد الروایات 
نقلــــــــه نوعیــــــــة بالنــــــــسبة لتـــــــــاریخ ) رن الـــــــــسادس قبــــــــل المــــــــیالد القــــــــ(    وتعــــــــد مــــــــدة اآلســــــــر البــــــــابلي فــــــــي 

ـــــــشكیل  ـــــــي ت ـــــــشكل مباشـــــــر ف ـــــــة ب ـــــــل أســـــــهمت هـــــــذه المرحل ـــــــدین، ب ـــــــاریخ وال ـــــــى مـــــــستوى الت بنـــــــي إســـــــرائیل عل
    .١٤ٕالعقلیة الیهودیة الدینیة، وانتاج نصوص وأسفار العهد القدیم 

ــــــــشریعتین ووجــــــــود مــــــــواد  ــــــــي بعــــــــض مــــــــواد ال ــــــــا ف ــــــــشابها كلی ــــــــاك ت ً   ویبــــــــدو أن هن ــــــــي أحــــــــداهما ً ــــــــة ف قانونی
ــــــــل هــــــــذا االخــــــــتالف فــــــــي  ــــــــا ، ولع ــــــــث أحكامه ــــــــف مــــــــن حی ــــــــواد أخــــــــرى تختل ــــــــي األخــــــــرى، وم ــــــــا ف واختفائه
ـــــــــة لكـــــــــال البلـــــــــدین  ـــــــــة والظـــــــــروف الـــــــــسیاسیة واالجتماعی ـــــــــة نـــــــــاتج عـــــــــن اخـــــــــتالف الطبیعـــــــــة الجغرافی الحقیق

لــــــــــى ًاللــــــــــذین وضــــــــــعت فیهمــــــــــا الــــــــــشریعتان، وأن المــــــــــواد المتــــــــــشابه بــــــــــین الــــــــــشریعتین تعطینــــــــــا دلــــــــــیال ع
وجــــــــود مــــــــواد مقتبــــــــسه مـــــــــن أحــــــــداهما إلــــــــى األخـــــــــرى  حیــــــــث أن مــــــــا هـــــــــو معلــــــــوم ومتعــــــــارف علیـــــــــه أن 
ــــــــسابقة لهــــــــا الســــــــیما الــــــــشرائع الــــــــصادرة  ــــــــسوا مــــــــن الــــــــشرائع ال ــــــــد لمــــــــشرعیها أن یقتب ــــــــشریعة الحدیثــــــــة الب ال

ًمـــــــــن مجتمـــــــــع أكثـــــــــر تحـــــــــضرا ورقیـــــــــا مـــــــــن المجتمـــــــــع الـــــــــذي تـــــــــسن بـــــــــه الـــــــــشریعة األخیـــــــــرة  ٕواذا ســـــــــلمنا . ً
ــــــــة أن قــــــــ فیكــــــــون )  ســــــــنة٥٠٠(بحــــــــوالي ) علیــــــــه الــــــــسالم ( انون حمــــــــورابي یــــــــسبق شــــــــریعة موســــــــى بحقیق

ــــــــــل أن  ــــــــــي األق ــــــــــانون حمــــــــــورابي أو ف ــــــــــواد شــــــــــریعتهم مــــــــــن ق ــــــــــسوا بعــــــــــض م ــــــــــذین اقتب ــــــــــون هــــــــــم ال العبرانی
   .١٥واضعیها قد تأثروا بها عن طریق االحتكاك الحاصل بین الطرفین 

وعـــــــــــات قانونیـــــــــــة جدیــــــــــدة فـــــــــــي مـــــــــــصر     فمــــــــــن أهـــــــــــم نتــــــــــائج االكتـــــــــــشافات األثریـــــــــــة ، اكتــــــــــشاف مجم
ــــــــــــى األحكــــــــــــام  ــــــــــــة عل ــــــــــــصریة آشــــــــــــوریة بابلی ــــــــــــا عــــــــــــن مــــــــــــؤثرات م ــــــــــــشفت لن ــــــــــــالد النهرین،ك ــــــــــــة وب القدیم
ــــــــــشأوا  ــــــــــذین ان ــــــــــط هــــــــــم ال ــــــــــدامى فق ــــــــــان اإلســــــــــرائیلیین الق ــــــــــاد ب ــــــــــشریعات التوراتیة،بعــــــــــد أن ســــــــــاد االعتق والت

   .   ١٦التشریعات وطبقوها على حیاتهم 
ــــــــــد أشــــــــــارت     ــــــــــلق ــــــــــصادر التاریخی ــــــــــة معظــــــــــم الم ــــــــــة الیهودی ــــــــــب الدینی ــــــــــدوین الكت ــــــــــات ت ــــــــــى أن عملی  ّة إل

ـــــــوراة ( ـــــــل المـــــــیالد)التلمـــــــودوالت ـــــــسادس قب ـــــــرن ال ـــــــي الق ـــــــابلي ف ـــــــسبي الب ـــــــل بعـــــــد ال ـــــــدأت فـــــــي باب  ، واســـــــتمر  ب
ـــــــدوین ـــــــى أخـــــــذتالت ـــــــرن الخـــــــامس بعـــــــد المـــــــیالد حت ـــــــى الق ـــــــب حت ـــــــك الكت ـــــــم  . ١٧  شـــــــكلها النهـــــــائي تل ـــــــد ت وق

ابتــــــــــه للحفــــــــــاظ علــــــــــى المجتمــــــــــع الیهــــــــــودي ، تــــــــــدوین كتــــــــــاب الیهــــــــــود عنــــــــــدما ظهــــــــــرت الحاجــــــــــة إلــــــــــى كت
ــــــــة  ــــــــدین . ١٨ومنعــــــــه مــــــــن االخــــــــتالط بالــــــــشعوب المختلف ــــــــأثیر أدب وحــــــــضارة الراف ــــــــم وضــــــــعه بت ومــــــــن ثــــــــم ت

ــــــــاس لــــــــألدب المــــــــسماري  ــــــــدیم هــــــــي انعك ــــــــد القــــــــدیم، وأن معظــــــــم حكایــــــــات العهــــــــد الق ــــــــى كتبــــــــة العه  ١٩عل
ــــــــد.  ــــــــوعن ــــــــود إقام ــــــــى الحــــــــضارة البابلیــــــــة فوجــــــــدوهة الیه ــــــــوا عل ــــــــي بابــــــــل تعرف ــــــــل  ا الّ ف ــــــــداعاّتق ً وتطــــــــورا ًإب

ــــــــــة  ــــــــــة والدینی ــــــــــة والمدنی ــــــــــسیاسیة والحقوقی ــــــــــنظم والقــــــــــوانین ال ــــــــــث ال ــــــــــة، حی التــــــــــي عــــــــــن الحــــــــــضارة الكنعانی
ّ والمجتمــــــــــع، فـــــــــــاطلعوا علــــــــــى فنـــــــــــون الزراعــــــــــة والـــــــــــصناعة والتجــــــــــارة وعلـــــــــــى المـــــــــــأثورات تــــــــــنظم الحیـــــــــــاة



 

             ٩٦١

ّالبابلیــــــــة المدونــــــــة والـــــــــشفویة والــــــــشرائع التـــــــــي تــــــــنظم العالقـــــــــة بــــــــین اإلنـــــــــسا ن واألرض والمجتمــــــــع والدولـــــــــة ّ
ــــــــى ــــــــل األول ــــــــوك ســــــــاللة باب ــــــــورابي ســــــــادس مل ــــــــل شــــــــریعة حم ــــــــصیل  مث ــــــــن التف ــــــــشيء م ــــــــاول ب ، وهــــــــي تتن

ــــــــــــ ــــــــــــدیون والزن ــــــــــــات والتعویــــــــــــضات وال ــــــــــــري والزراعــــــــــــة والتجــــــــــــارة والعقوب ــــــــــــة بــــــــــــشؤون ال ّالقــــــــــــضایا المتعلق ّ  اّ
ــــــــاة ــــــــرات التــــــــي تــــــــنظم الحی ــــــــر ذلــــــــك مــــــــن األحكــــــــام والمــــــــواد والفق ــــــــة ّوالــــــــزواج والطــــــــالق وغی  المدنیــــــــة والدینی

  . ٢٠ في بابل
ــــــــــدم      فكــــــــــان أهــــــــــم مــــــــــصدر اعتمــــــــــدت علیــــــــــه أســــــــــفار العهــــــــــد القــــــــــدیم هــــــــــو تــــــــــشریع حمورابي،وهــــــــــو أق
ـــــــي بلغـــــــت شـــــــأنا عظیمـــــــا  ـــــــة المـــــــشرع الت ـــــــدل علـــــــى عقلی ـــــــذي ی ـــــــى یومنـــــــا هذا،وال ًتـــــــشریع ســـــــامي معـــــــروف إل ً

ــــــــة و ــــــــشریع والقــــــــوانین العبری ــــــــشابه الكبیــــــــر بــــــــین الت ــــــــد وجــــــــد الت شــــــــریعة حمــــــــورابي ، مــــــــن النــــــــضج والرقي،وق
ـــــــــب ، وذهـــــــــب بعـــــــــض  ـــــــــظ والتركی ـــــــــى اللف ـــــــــد إل ـــــــــن ســـــــــطحیا وال عرضـــــــــیا،وانما امت ـــــــــم یك ـــــــــشابه ل ـــــــــك الت ٕوذل ً ً
ــــــــرز  ــــــــي معظمهــــــــا مــــــــأخوذة مباشــــــــرة مــــــــن تــــــــشریع حمــــــــورابي،ومن أب ــــــــوانین الیهودیــــــــة ف ــــــــى أن الق العلمــــــــاء إل

  .      ٢١ما اتضح في تشریع حمورابي وانتقل إلى الفكر الیهودي هو موضوع الجریمة والعقوبة 
 إن حاجــــــة المجتمــــــع إلــــــى القــــــانون والـــــــى :قــــــوانین ســــــبقت قــــــانون حمــــــورابي تناولــــــت موضــــــوع الزنــــــا

ــــــــــق الحریــــــــــة والعدالــــــــــة االجتماعیــــــــــة والمتطلبــــــــــات اإلنــــــــــسانیة األخــــــــــرى،ال تكــــــــــون إال إذا بلــــــــــغ ذلــــــــــك  تحقی
ــــــــــسیاسي ــــــــــاعي وال ــــــــــن النمــــــــــو االجتم ــــــــــة متطــــــــــورة م ــــــــــك . ٢٢المجتمــــــــــع مرحل ــــــــــدم ذل ــــــــــى تق ــــــــــل عل وهــــــــــو دلی

ـــــــع فـــــــي ســـــــ ـــــــدم العمرانـــــــيالمجتم ـــــــدیم بتـــــــراث األقـــــــوام . ٢٣لم التطـــــــور الحـــــــضاري والتق ـــــــد زخـــــــر العـــــــراق الق فق
   .   ٢٤والشعوب التي سكنته منذ أقدم العصور

ـــــــــــوانین  ـــــــــــق ق ـــــــــــي نظمـــــــــــت حیاتهـــــــــــا وف ـــــــــــي القـــــــــــدیم مـــــــــــن أول المجتمعـــــــــــات الت     ویعـــــــــــد المجتمـــــــــــع العراق
ـــــــــیقهم لتلـــــــــك القـــــــــوانین  ، فهـــــــــم كـــــــــانوا علـــــــــى ٢٥محـــــــــدده، وتمیـــــــــز ســـــــــكان العـــــــــراق القـــــــــدیم بـــــــــالتزامهم وتطب

،فكانـــــــــت قــــــــوانین العـــــــــراق القــــــــدیم هـــــــــي أهــــــــم مـــــــــا یمیـــــــــز ٢٦یقــــــــین بـــــــــان تلــــــــك القـــــــــوانین مــــــــصدرها اآللهـــــــــة
ـــــــدین  ـــــــه ٢٧حـــــــضارة الراف ـــــــن دق ـــــــشریع ، وم ـــــــشري مـــــــن ت ـــــــذهن الب ـــــــه ال ـــــــا توصـــــــل إلی ـــــــضج م ـــــــد مـــــــن ان  ، وتع

ــــــــــانوني  ــــــــــارزة .٢٨فــــــــــي األســــــــــلوب الق ــــــــــة ب ــــــــــة خاصــــــــــة وأصــــــــــبحت ذات أهمی ــــــــــوانین مكان ــــــــــك الق ــــــــــت تل فاحتل
   . ٢٩راقیین القدماء عند الع

ــــــــــدماء قــــــــــد قــــــــــاموا بإصــــــــــالحات اجتماعیــــــــــة ، أدركــــــــــوا      وتــــــــــدل تلــــــــــك القــــــــــوانین علــــــــــى أن العــــــــــراقیین الق
أهمیــــــــة انجازهــــــــا وضـــــــــرورتها فــــــــي وقـــــــــت مبكــــــــر، وأنهـــــــــم قــــــــد عرفــــــــوا القـــــــــوانین فــــــــي وقـــــــــت اســــــــبق مـــــــــن 

ـــــــــسنین ـــــــــل االف ال ـــــــــدیم وقب ـــــــــالم الق ـــــــــن شـــــــــعوب الع ـــــــــرهم م ـــــــــة .غی ـــــــــي معرف ـــــــــم األخـــــــــرى ف ـــــــــد ســـــــــبقوا األم وق
ـــــــــامالتهم القـــــــــضائیة التـــــــــي ا ـــــــــن ثـــــــــم مع ـــــــــامالهم االقتـــــــــصادیة وم ـــــــــة فـــــــــدونوا بواســـــــــطتها أخبـــــــــارهم ومع لكتاب

   . ٣٠وصلت إلینا الیوم 
 وضــــــــعیة ، نظمــــــــت بموجبهـــــــــا س    فقــــــــد شــــــــهدت بـــــــــالد الرافــــــــدین قیــــــــام أســـــــــس فكریــــــــة وأنمــــــــاط ومقـــــــــایی

 عالقــــــــات األفـــــــــراد فـــــــــي المجتمــــــــع بعـــــــــضهم بـــــــــبعض فظهـــــــــرت قــــــــوانین وتـــــــــشریعات وضـــــــــعیة أســـــــــست الن
   .   ٣١تكون بمثابة المنظم لمجتمع الدولة العراقیة القدیمة 

جــــــــزاء یقــــــــرره القــــــــانون للجریمــــــــة المنــــــــصوص علیهــــــــا فیــــــــه ، لمــــــــصلحة المجتمـــــــــع : (     والعقوبــــــــة هــــــــي 
ـــــــــــات هـــــــــــي ٣٢) الـــــــــــذي أصـــــــــــابه ضـــــــــــررها ، ویوقعهـــــــــــا القاضـــــــــــي علـــــــــــى مرتكبهـــــــــــا  مجموعـــــــــــة (  ، والعقوب

مـــــــــن األفعـــــــــال جـــــــــرائم ومـــــــــا یفـــــــــرض علیهـــــــــا مـــــــــن القواعـــــــــد التـــــــــي تفرضـــــــــها الدولـــــــــة ، وتحـــــــــدد مـــــــــا یعـــــــــد 
  . ٣٣)جزاء



 
 

 ٩٦٢ 
 

 

إن أول تلـــــــــــك التــــــــــشریعات هـــــــــــو مــــــــــا عـــــــــــرف بإصـــــــــــالحات :ا)اوروانمبكینـــــــــــا( اصــــــــــالحات اوركجـــــــــــین 
ــــــــسومریة  ــــــــش ال ــــــــة لك ــــــــا هــــــــو حــــــــاكم مدین ــــــــسومریة، واوركجین ــــــــة ال ــــــــت باللغ ــــــــي دون ــــــــا الت ــــــــذي ٣٤اوركجین  ، ال

ـــــــــــام بمجموعـــــــــــة مـــــــــــن اإلصـــــــــــالحات  ـــــــــــور٣٥ق ـــــــــــى مجموعـــــــــــة مـــــــــــن األم ـــــــــــزت عل ـــــــــــي رك ـــــــــــصادیة  الت  االقت
 ، وتحقیـــــــــق الحریـــــــــة ٣٧ ، الســـــــــیما موضــــــــوع إشـــــــــاعة العــــــــدل وتحقیقـــــــــه فــــــــي ربـــــــــوع دولتــــــــه٣٦واالجتماعیــــــــة 

   .    ٣٨والعدالة االجتماعیة للشعب 
ـــــــــي  ـــــــــرأة ف ـــــــــة ظـــــــــاهرة شـــــــــیوع تعـــــــــدد األزواج للم ـــــــــور الدول ـــــــــه أم ـــــــــة تولی ـــــــــي بدای     واجـــــــــه هـــــــــذا الحـــــــــاكم ف

كثر مـــــــن رجـــــــل فـــــــي آن واحـــــــد ، وهـــــــذه مجتمـــــــع لكـــــــش القـــــــدیم ، إذ كانـــــــت المـــــــرأة فـــــــي لكـــــــش تتـــــــزوج بـــــــأ
الحالـــــــة كانـــــــت شـــــــائعة قبـــــــل أن یتـــــــولى هـــــــو زمـــــــام الحكـــــــم ویتـــــــولى عـــــــرش لكـــــــش ، فعمـــــــل منـــــــذ البدایــــــــة 

   .  ٣٩على إیجاد حل لهذا الموضوع في إصالحاته 
ــــــــانون  ــــــــشریع ق ــــــــى ت ــــــــزواج بــــــــأكثر مــــــــن رجــــــــل ، وعمــــــــل عل ــــــــى ال ــــــــدم عل ــــــــي تق ــــــــرجم المــــــــرأة الت     فــــــــشرع ب

 األمــــــــر ، وذلــــــــك بمحكمــــــــه أنــــــــشأها فـــــــي لكــــــــش آنــــــــذاك لمعالجــــــــة تلــــــــك یـــــــشهر بــــــــالمرأة التــــــــي تفعــــــــل ذلـــــــك
   .  ٤٠الظاهرة 

ــــــــدیم لهــــــــذه  ــــــــي مجتمــــــــع لكــــــــش الق ــــــــل الــــــــذوق العــــــــام ف ــــــــدافع عــــــــدم تقب ــــــــشریع كــــــــان ب ــــــــك الت     یبــــــــدو أن ذل
ــــــــــا  ــــــــــع ال یطیقه ــــــــــدو ، فأصــــــــــبح المجتم ــــــــــا یب ــــــــــشرت كم ــــــــــي اســــــــــتمرت واست ــــــــــا ٤١الظــــــــــاهرة الت ــــــــــك لم  ، وذل

ــــــار خطیــــــرة هــــــزت وهــــــد ــــــن آث ــــــا م ــــــب علیه ــــــد تكــــــون یترت ــــــا ق ــــــسب وهــــــو م دت أواصــــــر األســــــرة ، وفقــــــدان الن
   .٤٢ًوصلت إلیه الحالة فعال 

ــــــــى  ــــــــت إل ــــــــي عرف ــــــــدیم الت ــــــــي العــــــــالم الق ــــــــة ف ــــــــشرائع المعروف ــــــــدم ال ــــــــن أق     أن هــــــــذه اإلصــــــــالحات هــــــــي م
ــــــــا هــــــــذا  ــــــــي طیاتهــــــــا معالجــــــــات لحــــــــاال٤٣یومن ــــــــضمنت ف ــــــــي ت ــــــــي القــــــــدیم، ت، والت ــــــــع العراق ــــــــت المجتم  أرهق

   .    ٤٤صادیة واجتماعیة بالدرجة األولى فقد ركزت على مواضیع اقت
ــــــــي آن واحــــــــد،  ــــــــأكثر مــــــــن رجــــــــل ف ــــــــرأة ب ــــــــاط الم ــــــــى شــــــــیوع ظــــــــاهرة ارتب ــــــــي أدت إل     ومــــــــن األســــــــباب الت
ًهـــــــــو أن عـــــــــدد الرجــــــــــال إلـــــــــى عـــــــــدد النــــــــــساء قلیـــــــــل نــــــــــسبیا بـــــــــسبب الحـــــــــروب الكثیــــــــــرة والطویلـــــــــة التــــــــــي 

بب األســــــــــر أو خاضــــــــــتها مدینــــــــــة لكــــــــــش، وكــــــــــذلك غیــــــــــاب الرجــــــــــال لمــــــــــدة طویلــــــــــة عــــــــــن زوجــــــــــاتهم بــــــــــس
وهنـــــــاك ســــــبب آخـــــــر هـــــــو . ًالهجــــــرة عـــــــن المدینــــــة بحثـــــــا عــــــن آمـــــــاكن جدیــــــدة تـــــــوفر الــــــرزق األوســـــــع لهــــــم 

ـــــــــا  ـــــــــى االســـــــــتمرار بـــــــــالعیش معه ـــــــــسبب عـــــــــدم قدرتـــــــــه عل  ، ویكـــــــــون الهجـــــــــر ٤٥هجـــــــــر الـــــــــزوج لزوجتـــــــــه ب
بـــــــدون تطلیـــــــق بـــــــسبب الحكـــــــام والكهنـــــــة فـــــــي لكـــــــش الـــــــذین ســـــــبقوا اوركجینـــــــا قـــــــد فرضـــــــوا غرامـــــــة عالیـــــــة 

،فقــــــــــام اوركجینـــــــــــا بإلغـــــــــــاء تلـــــــــــك الغرامـــــــــــة أو الـــــــــــضریبة ٤٦ كـــــــــــل رجـــــــــــل یطلـــــــــــق زوجتـــــــــــه القیمــــــــــة علـــــــــــى
   .     ٤٧العتقاده أنها جزء من أجزاء معالجة تلك الحالة 

ـــــــوانین المكتـــــــهـــــــو أقـــــــدم :قـــــــانون اورنمـــــــو ـــــــةالق ـــــــدن جنـــــــوب العـــــــراق األثری ، وهـــــــذا القـــــــانون ٤٨ شفة فـــــــي م
.  ٥٠) م. ق٢٠٩٥-٢١١٣(مؤســـــــــــــــس ســـــــــــــــاللة أور الثالثـــــــــــــــة  ٤٩أصـــــــــــــــدره الملـــــــــــــــك الـــــــــــــــسومري اورنمـــــــــــــــو 

ــــــــــد اســــــــــتطاع  ــــــــــسماریات وق احــــــــــد بــــــــــالتعرف علــــــــــى ) م١٩٥٢(صــــــــــموئیل نــــــــــوح كریمــــــــــر عــــــــــام عــــــــــالم الم
ــــــــوي  ٥١ ةمــــــــسماریال األلــــــــواح ــــــــي اســــــــطنبول،وهذا اللــــــــوح كــــــــان یحت ــــــــشرق القــــــــدیم ف ًمحفوظــــــــا فــــــــي متحــــــــف ال

  . ٥٢على أجزاء من هذا القانون الذي أصدره الملك السومري اورنمو 
ــــــــانون مــــــــن  ــــــــألف هــــــــذا الق ــــــــة     یت ــــــــین مــــــــادة قانونی ــــــــة كلیــــــــا أو ٥٣أحــــــــدى وثالث ــــــــا تالف ً ، ســــــــبع مــــــــواد منه

ــــــــــة ٥٤ناقــــــــــصة  ، وتــــــــــضمنت المــــــــــادة الرابعــــــــــة والخامــــــــــسة مــــــــــن هــــــــــذا القــــــــــانون موضــــــــــوع الجــــــــــرائم األخالقی
ـــــــــا ـــــــــإغواء رجـــــــــل بمفاتنهـــــــــا ٥٥وهـــــــــي جریمـــــــــة الزن ـــــــــام امـــــــــرأة متزوجـــــــــة ب ـــــــــتكلم عـــــــــن قی  ، فالمـــــــــادة الرابعـــــــــة ت



 

             ٩٦٣

، فالقــــــــانون فـــــــــي ٥٧تكـــــــــاب الفعــــــــل الفــــــــاحش بالنـــــــــسبة للمــــــــرأة  ، والزنــــــــا هــــــــو ار٥٦وارتكــــــــاب جریمــــــــة الزنـــــــــا 
ـــــــــى الزوجـــــــــة ٥٨هـــــــــذه الحالـــــــــة قـــــــــد مـــــــــنح زوجهـــــــــا حـــــــــق قتلهـــــــــا  ـــــــــى ٥٩ ، فالـــــــــذنب یقـــــــــع عل ، وال عقوبـــــــــة عل

ــــــــة  ــــــــك المــــــــرأة المخطئ ــــــــه تل ــــــــذي أغوت ــــــــت التعــــــــویض .٦٠الزانــــــــي، أي الرجــــــــل ال أمــــــــا المــــــــادة الخامــــــــسة فأوجب
ـــــــة بكارتهـــــــ ـــــــصاب أمـــــــة وازال ـــــــذي یرتكـــــــب فعـــــــل اغت ـــــــاإلكراه ٕعلـــــــى الرجـــــــل ال ـــــــدار . ا ب ـــــــانون مق ـــــــدر الق ـــــــد ق وق

   . ٦١التعویض بدفع خمسة شیقالت من الفضة 
ـــــــــد اعتمـــــــــد قـــــــــانون       ـــــــــو وق ـــــــــویض فـــــــــي العقوبـــــــــات اورنم ـــــــــى خـــــــــالف المبـــــــــدأ   ٦٢علـــــــــى مبـــــــــدأ التع عل

إن أهــــــــم مـــــــــا  ، ٦٤إلــــــــى جانـــــــــب مبــــــــدأ التعـــــــــویض  ٦٣ الــــــــذي یعتمـــــــــده قــــــــانون حمـــــــــورابي وهــــــــو القـــــــــصاص
ــــــــوانین العراقیــــــــة القتامتــــــــاز ــــــــذنب  بــــــــه الق ــــــــاع بمثــــــــل ال ــــــــصاص وهــــــــو إیق دیمــــــــة هــــــــو مــــــــا كــــــــان یعــــــــرف بالق

ـــــــــد  ـــــــــد بالی ـــــــــسن والی ـــــــــسن بال ـــــــــالعین وال ـــــــــین ب ـــــــــي أن الع ـــــــــه وهـــــــــذا یعن ـــــــــالمجني علی ـــــــــذي أوقعـــــــــه الجـــــــــاني ب ال
ــــــــل قــــــــتال  ــــــــضا مــــــــن ضــــــــرب إنــــــــسانا فمــــــــات یقت ًویعنــــــــي أی ً ــــــــي ، ٦٥ً ــــــــاب ف ــــــــا نالحــــــــظ وجــــــــود مبــــــــدأ العق ولكنن

  . هذا القانون في المادة الخامسة 
ــــــــ ــــــــشروع هــــــــذا القــــــــانون     إن وجــــــــود مب ــــــــل علــــــــى حــــــــرص م ــــــــة هــــــــو دلی ــــــــي المــــــــادة الرابع ــــــــصاص ف دأ الق

ـــــــل  ـــــــذلك جع ـــــــع ، وك ـــــــي المجتم ـــــــشارها ف ـــــــن انت ـــــــة والحـــــــد م ـــــــوة وبحـــــــزم تجـــــــاه هـــــــذه الجریم ـــــــوف بق ـــــــى الوق عل
العقوبــــــة بیـــــــد الـــــــزوج هـــــــو دلیـــــــل علـــــــى حـــــــرص المــــــشرع علـــــــى إشـــــــاعة الخـــــــوف بـــــــین الزوجـــــــات فـــــــي ذلـــــــك 

ــــــــك الرذیلــــــــة ــــــــى مثــــــــل تل ــــــــم المجتمــــــــع مــــــــن اإلقــــــــدام عل ــــــــرى أن الرجــــــــل ل ــــــــي تفكــــــــك أواصــــــــر األســــــــرة، ون  الت
   .    ٦٦یعاقب لذلك الفعل بسبب كونه قد تم إغوائه 

ــــــــــة  ــــــــــع الغرام ــــــــــدأ التعــــــــــویض ودف ــــــــــا أن مب ــــــــــنالحظ فیه ــــــــــانون ف ــــــــــسة مــــــــــن هــــــــــذا الق ــــــــــادة الخام     أمــــــــــا الم
موجـــــــود فــــــــي هـــــــذه الحالــــــــة علــــــــى الـــــــرغم مــــــــن كونهــــــــا عملیـــــــة اغتــــــــصاب ألن المجنــــــــى علیهـــــــا هــــــــي مــــــــن 

، فاالعتـــــــــداء علیهـــــــــا ٦٨ التعـــــــــویض فــــــــي هـــــــــذه الحالــــــــة یكـــــــــون للــــــــسید وال یعـــــــــود للمملوكــــــــة ، وأن٦٧عبیــــــــده 
ـــــــد اعتـــــــداء علـــــــى ملكیـــــــة الـــــــسید كونهـــــــا تعـــــــد شـــــــیئا مـــــــن أشـــــــیاءه  ، وهـــــــذا دلیـــــــل علـــــــى أن المجتمـــــــع ٦٩ًیع

ــــــــــة والحادیــــــــــة عــــــــــشرة مــــــــــن هــــــــــذا القــــــــــانون موضــــــــــوع  . ٧٠طبقــــــــــي بحــــــــــت كــــــــــذلك تــــــــــضمنت المــــــــــادة الثامن
  .     ٧٢ة وجریمة االتهام الكاذب التي تمس الشرف والسمعة،السیما موضوع إیذاء السمع٧١الزنا

ـــــــت عـــــــشتار ـــــــانون لب ـــــــود :ق ـــــــدیمیع ـــــــابلي الق ـــــــد الب ـــــــة العه ـــــــى بدای ـــــــانون إل ـــــــي  ٧٣هـــــــذا الق ـــــــة الت وهـــــــي المرحل
 .  ٧٦ والبابلیة ٧٥السومریة تیناللغ، وقد دون ب٧٤)الرسا–ایسن (اآلثاریون تسمیة اعلیهأطلق 

قـــــــــد واألولـــــــــى هو خـــــــــامس ملـــــــــوك ســـــــــاللة ایـــــــــسن وهـــــــــذا القـــــــــانون أصـــــــــدره الملـــــــــك لبـــــــــت عـــــــــشتار،و
ـــــــــــــدة ـــــــــــــم خـــــــــــــالل الم ـــــــــــــه اإلصـــــــــــــالحیة وشـــــــــــــریعته التـــــــــــــي .٧٧ )م. ق١٩٢٤ – ١٩٣٤ (حك واشـــــــــــــتهر بنزعت

   . ٧٨ًصاغها نزوال عند رغبة اآللهة 
ــــــــة  ــــــــین مــــــــادة قانونی ــــــــا ٧٩    تــــــــضمن هــــــــذا القــــــــانون ثمــــــــاني وثالث ــــــــة الزن ــــــــي أقــــــــرت عقوب  ، أمــــــــا المــــــــواد الت

ــــــــــــي ) ٢٧(المــــــــــــادة  ، ف٨٠ ) ٣٣، ٣٠، ٢٧( هــــــــــــي المــــــــــــادة  ــــــــــــصت علــــــــــــى اآلت ــــــــــــد : (( منــــــــــــه ن إذا لــــــــــــم تل
ًالزوجـــــــــة أطفـــــــــاال لزوجهـــــــــا ، ولكـــــــــن زانیـــــــــة الـــــــــشارع ولـــــــــدت لـــــــــه أطفـــــــــاال علیـــــــــه  أن یجهـــــــــز ) أي الـــــــــزوج ( ً

ـــــــــــاس  ـــــــــــت واللب ـــــــــــالحبوب والزی ـــــــــــه )أي یهـــــــــــتم بإعالتهـــــــــــا(الزانیـــــــــــة ب ـــــــــــة ل ـــــــــــدتهم الزانی ـــــــــــذین ول ـــــــــــال ال ، واألطف
ـــــــــه  ـــــــــشرعیین (ســـــــــیكونون ورثت ـــــــــه ومـــــــــا د). أي أوالده ال ـــــــــد(امـــــــــت زوجت ـــــــــم تل ـــــــــي ل ـــــــــاة) الت ـــــــــد الحی ـــــــــى قی . عل

   .٨١)) إن تعیش معها في البیت ) للزانیة(فال یجوز 
ـــــــت  ـــــــدو أنهـــــــا كان ـــــــى مـــــــا یب ـــــــانون یعـــــــالج ظـــــــاهرة عل ـــــــص الق ـــــــن خـــــــالل هـــــــذه المـــــــادة أن ن ـــــــا م ـــــــین لن     یتب
شــــــــائعة فـــــــــي ذلـــــــــك الوقـــــــــت ، فهـــــــــي تـــــــــنظم العالقـــــــــات الجنـــــــــسیة غیـــــــــر الـــــــــشرعیة بـــــــــین رجـــــــــل متـــــــــزوج ال 



 
 

 ٩٦٤ 
 

 

 ، وأعطـــــــــى لــــــــه الحــــــــق فـــــــــي ٨٢ًأوالدا وتعــــــــاني مـــــــــن العقــــــــم  وبــــــــین أخـــــــــرى مــــــــن البغایــــــــا تنجــــــــب زوجتــــــــه 
ــــــــرف بهــــــــم  ــــــــه ، وأن یعت ــــــــة أوالدهــــــــا من ــــــــا ورعای ــــــــا وعلیــــــــه رعایته ــــــــه منه ــــــــرف بأبنائ ــــــــا وأن یعت اإلنجــــــــاب منه

ــــــــه  ــــــــأنهم أوالد شــــــــرعیون لهــــــــم حــــــــق اإلرث من ــــــــك ٨٣ب ــــــــي ذل ــــــــا ف ــــــــانون عمــــــــل البغای ــــــــذلك نظــــــــم هــــــــذا الق ، وب
ًطاهـــــــا أیـــــــضا الحــــــــق فـــــــي اإلنجـــــــاب والــــــــزواج فیمـــــــا بعـــــــد فــــــــي حالـــــــة وفــــــــاة الوقـــــــت بأســـــــلوب قــــــــانوني، وأع

  . ٨٤الزوجة األولى الشرعیة 
ــــــــادة  ــــــــصت الم ــــــــي حــــــــین ن ــــــــشرعیة ، ) ٣٠(    ف ــــــــى حــــــــق المــــــــرأة ال ــــــــاظ عل ــــــــى الحف ــــــــانون عل مــــــــن هــــــــذا الق

ــــــــا بــــــــسبب  ــــــــشابة بذریعــــــــة عــــــــدم اإلنجــــــــاب ، وان یتركه ــــــــق زوجتــــــــه ال ــــــــشاب مــــــــن تطلی ــــــــت الــــــــزوج ال إذ منع
إذا عاشـــــــر شـــــــاب متـــــــزوج زانیـــــــة مـــــــن :((ها أثنـــــــاء مـــــــدة زواجـــــــه ، ونـــــــص المـــــــادة زانیـــــــة كـــــــان قـــــــد عاشـــــــر

فــــــال یحـــــــق لــــــه الـــــــزواج . ًثــــــم طلــــــق زوجتـــــــه ودفــــــع لهـــــــا صــــــداقا . الــــــشارع ، وأمــــــره القـــــــضاء بعــــــدم زیارتهـــــــا
ـــــــة  ـــــــن زانی ـــــــشرعي والمقـــــــدس . ٨٥))م ـــــــزواج ال ـــــــاء ذلـــــــك ال ـــــــي إنه ـــــــسبب ف ـــــــة هـــــــي ال ـــــــة فـــــــي هـــــــذه الحال فالزانی

ـــــــدین  ـــــــالد الراف ـــــــي ب ـــــــا ت . ٨٦ف ـــــــردد علـــــــى وهن ـــــــه الت ـــــــن ل ـــــــشاب ال یمك ـــــــزوج ال ـــــــى أن ال ـــــــد هـــــــذه المـــــــادة عل ؤك
ـــــــا ، فهـــــــو ال یـــــــزال شـــــــابا ، ومـــــــن الممكـــــــن أن یحـــــــصل علـــــــى األبنـــــــاء مـــــــن زوجتـــــــه الـــــــشرعیة، فهـــــــو  ًالبغای
ــــــــت  ــــــــادة نظم ــــــــاء، وهــــــــذه الم ــــــــى األبن ــــــــا بحجــــــــة الحــــــــصول عل ــــــــصال بالبغای ــــــــن االت ــــــــوع م ــــــــادة ممن بهــــــــذه الم

ًودا أصال في مدینه أیسن عمل بیت البغایا الذي یبدو انه كان موج ً٨٧ .   
ـــــــا المـــــــادة  ـــــــا للمـــــــرأة غیـــــــر المتزوجـــــــة، والتـــــــي لـــــــم یثبـــــــت ) ٣٣(    أم فقـــــــد عالجـــــــت موضـــــــوع القـــــــذف بالزن

وعالجــــــــت الموضــــــــوع . ٨٨علیهـــــــا الزنــــــــا، فهـــــــي تــــــــدخل فـــــــي بــــــــاب تـــــــشویه ســــــــمعة النـــــــاس مــــــــن دون دلیـــــــل 
   .٨٩في هذه الحالة بدفع الغرامة 

ــــــــانون اشــــــــنونا ــــــــانون مــــــــن : ق ــــــــألف هــــــــذا الق ــــــــة یت ــــــــة ٩٠إحــــــــدى وســــــــتین مــــــــادة قانونی ، وهــــــــو مــــــــدون باللغ
ــــــــى مملكــــــــة اشــــــــنونا  ــــــــالى . ٩١الــــــــسومریة واالكدیــــــــة ، ونــــــــسب هــــــــذا القــــــــانون إل  ٩٢التــــــــي حكمــــــــت منطقــــــــة دی

   .٩٣) م.ق١٥٩٥-٢٠٠٥(في فترة العهد البابلي القدیم 
ـــــــــــــصاب ٩٤منـــــــــــــه موضـــــــــــــوع عقوبـــــــــــــة الزنـــــــــــــا واالغتـــــــــــــصاب ) ٢٧،٢٨،٢٩(    تـــــــــــــضمنت المـــــــــــــادة   واالغت

ـــــــــــاحش وهـــــــــــو ممارســـــــــــة ا ـــــــــــسبةلفعـــــــــــل الف ـــــــــــالقوة بالن ـــــــــــى ) ٢٧( ، فالمـــــــــــادة ٩٥للرجـــــــــــال  ب ـــــــــــنص عل ـــــــــــه ت من
ًإذا أعطــــــــى رجــــــــل البنــــــــة رجــــــــل مهــــــــرا، ولكــــــــن رجــــــــال آخــــــــر اختطفهــــــــا ودخــــــــل بهــــــــا : (اآلتــــــــي ) افتــــــــضها ( ً

   . ٩٦) ویجب أن یموت . نفس ) قتل(فهذه قضیة . من دون موافقة أبیها 
ـــــــــى وشـــــــــ ـــــــــرأة عل ـــــــــة خطـــــــــف ام ـــــــــین إن عملی ـــــــــة     إن هـــــــــذه المـــــــــادة تب ـــــــــصابها یعـــــــــد جریم ـــــــــزواج واغت ك ال

، فـــــــانزل المـــــــشرع فـــــــي هـــــــذا القـــــــانون اشـــــــد عقوبـــــــة علـــــــى مـــــــن یحـــــــاول ٩٧مـــــــشابهة لجریمـــــــة قتـــــــل الـــــــنفس 
إذا افـــــــــتض رجــــــــــل :( فقـــــــــد نـــــــــصت علــــــــــى اآلتـــــــــي) ٣٢(فأمـــــــــا المــــــــــادة  . ٩٨أن یقـــــــــوم بهـــــــــا وهــــــــــو القتـــــــــل 

ــــــــضة ) بكــــــــارة( ــــــــا مــــــــن الف ــــــــث المن ــــــــدفع ثل ــــــــه أن ی ــــــــضا(أمــــــــة رجــــــــل آخــــــــر ، فعلی ة فتعــــــــود أمــــــــا اآلمــــــــ).ًتعوی
   . ٩٩) لسیدها 

ً    وهــــــــذه المــــــــادة تبــــــــین أن عــــــــدم التــــــــساوي بــــــــین األحــــــــرار والعبیــــــــد كــــــــان عرفــــــــا ســــــــائدا علــــــــى مــــــــا یبــــــــدو  ً
ـــــــــادة  ـــــــــي العـــــــــراق القـــــــــدیم ، فهـــــــــي تختلـــــــــف عـــــــــن الم ، فـــــــــالمرأة الحـــــــــرة المغتـــــــــصبة تكـــــــــون عقوبـــــــــة )٢٧(ف

 دفــــــــع مرتكــــــــب الجریمــــــــة بحقهــــــــا المــــــــوت، أمــــــــا األمــــــــة فــــــــان مرتكــــــــب جریمــــــــة االغتــــــــصاب بحقهــــــــا هــــــــي
   .١٠٠الغرامة 

إن الزوجـــــــة الـــــــشرعیة التــــــــي یقـــــــبض علیهـــــــا فــــــــي :(منـــــــه فقــــــــد نـــــــصت علـــــــى اآلتــــــــي) ٢٩(    أمـــــــا المـــــــادة 
وهــــــــــذه المـــــــــادة تبــــــــــین ان .١٠١) حـــــــــضن رجـــــــــل آخــــــــــر یجـــــــــب أن تمــــــــــوت وال تـــــــــستمر علـــــــــى قیــــــــــد الحیـــــــــاة



 

             ٩٦٥

موضـــــــوع انتهــــــــاك الزوجــــــــة لــــــــشرف زوجهـــــــا هــــــــي جریمــــــــة ، تعامــــــــل معهـــــــا القــــــــانون بحــــــــزم وشــــــــدة وجعــــــــل 
ــــــــوت عقوبت ــــــــا الم ــــــــة ، فوجــــــــد فیــــــــه .١٠٢ه ــــــــصاص والدی ــــــــین الق ــــــــع ب ــــــــانون أنــــــــه جم ــــــــى هــــــــذا الق ویالحــــــــظ عل

   . ١٠٣الغرامة والتعویض
امتــــــــازت حــــــــضارة الرافــــــــدین بتــــــــدوین القــــــــوانین فــــــــي هیئــــــــة شــــــــرائع مــــــــسنونة صــــــــادرة :قــــــــانون حمــــــــورابي  

ــــــــد  ــــــــى نحــــــــو مــــــــا، وق ــــــــزعم االنتــــــــساب إلیهــــــــا عل ــــــــل اآللهــــــــة ، وربمــــــــا كــــــــان ی ــــــــذي كــــــــان یمث ــــــــك ال عــــــــن المل
یعة وأقــــــــــدم شـــــــــریعة فــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصدد قــــــــــانون حمــــــــــورابي الـــــــــذي تلقــــــــــاه مــــــــــن اآللهــــــــــة كانـــــــــت أول شــــــــــر

ــــــــشر ١٠٤إلــــــــه الــــــــشمس ) شــــــــمش( ــــــــشر العــــــــدل فــــــــي الــــــــبالد والقــــــــضاء علــــــــى ال ، وان اآللهــــــــة قــــــــد انتدبتــــــــه لن
ٕ ، فقـــــــــانون حمـــــــــورابي وان كـــــــــان شـــــــــریعة شــــــــــعب ١٠٥والغـــــــــش ومنـــــــــع القـــــــــوي مـــــــــن اضـــــــــطهاد الــــــــــضعیف 
ـــــــة و ـــــــسب إلـــــــى اآلله ـــــــة تن ـــــــه شـــــــریعة دینی ـــــــي إال أن ـــــــي قوتهـــــــا وثن ـــــــة ف ـــــــستند إلـــــــى اآلله ـــــــي جـــــــاءت . ١٠٦ت فه
  .١٠٧لتنظیم العالقات بین األفراد على أساس العدل والمساواة 

ـــــــشعوب فـــــــي العـــــــالم القـــــــدیم       ـــــــد قـــــــانون حمـــــــورابي أساســـــــا لقـــــــوانین كـــــــل ال ، فقـــــــد ســـــــبق القـــــــانون ١٠٨ًیع
ــــــــاني بمــــــــا یزیــــــــد عــــــــن خمــــــــسة عــــــــشر قرنــــــــا  ــــــــو النمــــــــوذ١٠٩ًالروم  األمثــــــــل مــــــــن بــــــــین كــــــــل قــــــــوانین ج، فه

ًرق القدیم ، وهو األكثر تنظیما وتنسیقا فیها الش ً١١٠.  
ــــــــــل األولــــــــــى ،ومــــــــــن أعظــــــــــم ملــــــــــوك تــــــــــاریخ العــــــــــراق ١١١    وحمــــــــــورابي هــــــــــو ســــــــــادس ملــــــــــوك ســــــــــاللة باب

ــــــــدیم ــــــــدین كــــــــسومر واكــــــــد وآشــــــــور ١١٢الق ــــــــالد الراف ــــــــالت ومــــــــدن ب ــــــــضوى تحــــــــت حكمــــــــه دوی ــــــــذي ان  ، ١١٣،ال
ـــــــده  ـــــــسلطة متمركـــــــزة بی ـــــــل ال ـــــــان جع ـــــــاز حكمـــــــه ب ـــــــد امت ـــــــل فـــــــي١١٤وق ـــــــت باب ـــــــد عرف ـــــــورابي أول ،وق ـــــــام حم  أی

   .١١٥عصر ذهبي من عصور تاریخها الطویل 
ـــــــــــي أواخـــــــــــر ســـــــــــنوات حكمـــــــــــه  ـــــــــــورابي شـــــــــــریعته ف ـــــــــــد دون حم ـــــــــــه ١١٦    وق ـــــــــــن حمالت ـــــــــــرغ م ـــــــــــد أن ف  بع

ًوهــــــــــو القـــــــــــانون الــــــــــذي وصـــــــــــل إلینــــــــــا كـــــــــــامال . ١١٧) م. ق١٧٥٠-١٧٩٢(العــــــــــسكریة وذلـــــــــــك مــــــــــا بـــــــــــین 
ـــــــــصیغته األصـــــــــلیة ،  ـــــــــا وب ـــــــــًتقریب ـــــــــي عـــــــــشر ق ـــــــــى اثن ـــــــــشریعة إل ـــــــــد صـــــــــنفت ال ـــــــــانون ١١٨ ًسماّوق ـــــــــد الق ، ویع

فـــــــــي بدایــــــــــة ) شـــــــــایل(مـــــــــادة قانونیة،وقـــــــــد عثـــــــــر علیــــــــــه المنقـــــــــب ) ٢٨٢(ًاألكثـــــــــر مـــــــــوادا ، فهـــــــــو یــــــــــضم 
ــــــــــة  ــــــــــة العیالمی ــــــــــي عاصــــــــــمة الدول ــــــــــشرین ف ــــــــــرن الع ــــــــــة ) سوســــــــــا(الق ــــــــــسماري وباللغ ــــــــــالخط الم ــــــــــوب ب ومكت

ـــــــــــسامیة  ـــــــــــة ال ـــــــــــ ١١٩االكدی ـــــــــــة آالف ســـــــــــطرهمؤلف ـــــــــــن ثالث ـــــــــــدیورایت  ١٢٠ م ـــــــــــسلة مـــــــــــن حجـــــــــــر ال ـــــــــــى م عل
ـــــــــ،١٢١األســـــــــود ـــــــــد وق ـــــــــزاكیال معب ـــــــــد إی ـــــــــاء معب ـــــــــي فن ـــــــــصب حمـــــــــورابي هـــــــــذه المـــــــــسلة ف ـــــــــهّد ن .   مـــــــــردوخاإلل

ــــــــد  ــــــــي معب ــــــــصب مثلهــــــــا ف ــــــــهون ــــــــة ســــــــیباراإلل ــــــــي مدین ــــــــسلة .  شــــــــماش ف ــــــــي هــــــــذه الم ّویظهــــــــر حمــــــــورابي ف
ـــــــــشر ـــــــــون راعـــــــــي الب ـــــــــسلم بخـــــــــشوع عـــــــــصا الراعـــــــــي لیك ـــــــــن اإللـــــــــه  ّوهـــــــــو یت ـــــــــاء م ، وشـــــــــریط القیـــــــــاس للبن

ــــــــى عرشــــــــه ــــــــورا.  شــــــــماش وهــــــــو  جــــــــالس عل ــــــــدى حم ــــــــرأس وارت ــــــــاس ال ــــــــة وهــــــــو لب ــــــــة والعمام بي رداء الكهن
      . ١٢٢ عند السامیین الغربیین

فقـــــــد ثبتـــــــت علـــــــى رقــــــــم  شـــــــریعة حمـــــــورابي مـــــــن أقـــــــدم الـــــــشرائع المكتوبــــــــة فـــــــي التـــــــاریخ البـــــــشري دتعـــــــ    
طینیـــــــة وزعــــــــت علـــــــى المــــــــدن البابلیــــــــة لكـــــــي یطلــــــــع النــــــــاس علیهـــــــا ویــــــــسیر علــــــــى وفـــــــق موادهــــــــا الحكــــــــام 

ــــــــــي تطبیــــــــــق العــــــــــدل بــــــــــین ــــــــــاس والقــــــــــضاة ف ــــــــــشرائع المــــــــــشاب.  ١٢٣ الن ــــــــــد مــــــــــن ال ــــــــــ ةوهنــــــــــاك العدی شریعة ل
حمــــــــــورابي وصـــــــــــلتنا مــــــــــن بـــــــــــالد آشــــــــــور منهـــــــــــا مجموعــــــــــات قـــــــــــوانین وتــــــــــشریعات تتـــــــــــضمن مخطوطـــــــــــة 

ــــــــــــــت ــــــــــــــشریعات -أورنمــــــــــــــو ، ومخطوطــــــــــــــة إشــــــــــــــنونا ، ومخطوطــــــــــــــة لب ــــــــــــــسن إال أن ت ــــــــــــــك آی عــــــــــــــشتار مل
  .١٢٤ة في بابلملة لكل نواحي الحیاا متكاملة وشدحمورابي هي األولى في التاریخ التي تع



 
 

 ٩٦٦ 
 

 

ــــــــــانون    ــــــــــشریعات وعقوبــــــــــات مــــــــــن یختــــــــــرق الق ولقــــــــــد ركــــــــــزت علــــــــــى . ١٢٥  وهــــــــــي توضــــــــــح قــــــــــوانین وت
ــــــــــــــــسرقة،والزراعة  ــــــــــــــــات، وحقــــــــــــــــوق المــــــــــــــــرأة )أو رعایــــــــــــــــة األغنــــــــــــــــام(ال ، وحقــــــــــــــــوق  ٕ، واتــــــــــــــــالف الممتلك

وتختلـــــــــــــــف العقوبــــــــــــــــات علـــــــــــــــى حـــــــــــــــسب الطبقــــــــــــــــة .األطفـــــــــــــــال،وحقوق العبید،والقتل،والموت،واإلصـــــــــــــــابات
وال تقبــــــــل هــــــــذه القــــــــوانین االعتـــــــــذار، . كـــــــــذلكهـــــــــك إلحــــــــدى القــــــــوانین والــــــــضحیةالتــــــــي ینحــــــــدر منهــــــــا المنت

  . ١٢٦ٍأو توضیح لألخطاء إذا ما وقعت 
ن حمــــــــــورابي قــــــــــد حــــــــــذف مــــــــــواد القــــــــــوانین الــــــــــسابقة التــــــــــي ال تتفــــــــــق مــــــــــع روح العــــــــــصر الــــــــــذي أإذ     

ــــــــه  ــــــــضتها مــــــــصلحة المجتمــــــــع فــــــــي حین ــــــــوانین أخــــــــرى اقت  المــــــــواد الســــــــیمایعــــــــیش فیــــــــه ، وأضــــــــاف مــــــــواد ق
ن قــــــــــــانون أجــــــــــــدیر بالــــــــــــذكر، الو. انونیـــــــــــة الــــــــــــصارمة الخاصــــــــــــة بعقوبـــــــــــة المــــــــــــوت ومبــــــــــــدأ القـــــــــــصاصالق

ــــــــــة ــــــــــة والمــــــــــتن والخاتم ــــــــــن ثالثــــــــــة أجــــــــــزاء رئیــــــــــسة، المقدم ــــــــــورابي یتــــــــــألف م وقــــــــــد جــــــــــاءت مقدمــــــــــة . حم
ـــــــــان  ـــــــــة وهـــــــــذا ك ـــــــــصورة مطول ـــــــــسابقة خـــــــــالفحمـــــــــورابي ب ـــــــــدونات ال ـــــــــي مقدمـــــــــة الم ـــــــــا جـــــــــاء ف ـــــــــانون ك م ق

ـــــــ ـــــــي الق ـــــــت عـــــــشتار،حیث أكـــــــد ف ـــــــر اورنمـــــــو ولب ـــــــق الخی ـــــــبالد لتحقی ـــــــي ال ـــــــدل ف ـــــــشر الحـــــــق والع ـــــــى ن انون عل
 . ١٢٧للناس

ــــــــد الوســــــــیلة  ــــــــو یع ــــــــدیم فه ــــــــي العــــــــراق الق ــــــــة ف ــــــــق العدال ــــــــن ضــــــــمانات تحقی ــــــــانون بوصــــــــفه م أمــــــــا الق
ـــــــضمن  ـــــــة ، وتت ـــــــى اآلله ـــــــة إل ـــــــاریر ملكی ـــــــت أشـــــــبه بتق ـــــــا كان ـــــــدف إذ أنه ـــــــق هـــــــذا اله ـــــــا فـــــــي تحقی ـــــــر ثبات ًاألكث

ــــــــصلت فیهــــــــا المحــــــــاكم التابعــــــــة  ــــــــضایا التــــــــي ف ــــــــة واتخــــــــذت بخــــــــصوصها قــــــــرارات عادلــــــــة الق للملــــــــك والدول
ــــــــــك واســــــــــتقامته أمــــــــــام اآللهــــــــــة ــــــــــة المل ــــــــــة القدیمــــــــــة . لتثبیــــــــــت عدال ــــــــــب مــــــــــن القــــــــــوانین العراقی ودراســــــــــة جان

ـــــــ ـــــــم بتحقیـــــــق العدال ـــــــدین وهـــــــو الحل ـــــــذي ظـــــــل مـــــــسیطرا علـــــــى المـــــــشروع فـــــــي بـــــــالد الراف  هًیظهـــــــر الهـــــــاجس ال
ــــــــدأ  ــــــــدین بمب ــــــــي الراف ــــــــوانین ف ــــــــال أخــــــــذت الق ــــــــى ســــــــبیل المث ــــــــي اســــــــتعمال الحــــــــقفعل ــــــــسف ف  .١٢٨عــــــــدم التع

ـــــــیم  ـــــــد ق ـــــــت(وق ـــــــول ) ول دیورن ـــــــدم إذ یق ـــــــصة الحـــــــضارة االنجـــــــاز المتق ـــــــة ق ـــــــي كتاب ـــــــة فـــــــي هـــــــذه ( ف هـــــــل ثم
ــــــع علیــــــه جریمــــــة  ــــــا درجــــــة تجــــــرؤ معهــــــا علــــــى أن تعــــــوض مــــــن تق ــــــغ صــــــالح الحــــــاكم فیه ــــــام مدینــــــة بل األی

  ).أیام حمورابيًبسبب إهمالها مثل هذا التعویض، وهل ارتقت الشرائع حقا كما كانت علیه 
ـــا ـــة الزن ـــورابي وعقوب ـــانون حم ـــرا :ق ـــزا كبی ـــذي اخـــذ حی ـــه ال ـــى إن موضـــوع الزنـــا وعقوبت ـــد مـــن اإلشـــارة أوال إل ًال ب ً ً

ـــات  ـــك العقوب ـــد جـــاء بتل ـــانون ق ـــة أشـــكاله، فهـــذا الق ـــات الزنـــا بكاف ـــت أحكـــام وعقوب ـــي بین ـــانون الت فـــي مـــواد هـــذا الق
  .١٢٩ابلي القدیم وتفشیها فیه الكبیرة بسبب وجود تلك الجریمة في المجتمع الب

-١٥٤(وبــــین الزنـــــا بالمحـــــارم ) ١٢٧،١٣٣(    وقــــد تباینـــــت تـــــشریعاته مــــا بـــــین الجـــــرائم الزوجیــــة فـــــي المـــــواد 
  . ١٣٠)األحوال الشخصیة(وذلك ضمن المواد المتعلقة باألشخاص ) ١٥٨

ــــــد بــــــدأت بالمــــــادة  ــــــة الزوجیــــــة، فق ــــــق بالخیان ــــــي تناولــــــ) ١٢٩(    أمــــــا المــــــواد التــــــي تتعل ــــــة الت ــــــة الخیان ت عقوب
 رجـــــل إذا ضــــبطت زوجــــة رجــــل مــــضطجعة مــــع:(، ونــــص المــــادة هــــو كــــاآلتي١٣١الزوجیــــة مــــن قبــــل الزوجــــة 

ویرموهمـــا فـــي المـــاء فــــإذا رغـــب الـــزوج فـــي اإلبقـــاء علـــى حیـــاة زوجتـــه فالملــــك ًآخـــر فعلـــیهم أن یربطوهمـــا معـــا 
   .١٣٢)) أي الرجل اآلخر(یبقي على حیاة خادمة 

ـــى أن  ـــد     وفـــي هـــذا إشـــارة إل ـــا ق ـــى إن الزن ـــل عل ـــي المـــاء، وهـــذا دلی ـــاة ف ـــي بالزن ـــة هـــي المـــوت، فهـــي تلق العقوب
ــــــي  ــــــا نفــــــس المــــــصیر ف ــــــا یجــــــب أن یلقی ــــــي جریمــــــة الزن ــــــة الطرفین،وبمــــــا أنهمــــــا مــــــشتركان ف ًجــــــاء جرمــــــا برغب
ـــــه،ومن جانـــــب آخـــــر أعطـــــى  ـــــادة مـــــن جانـــــب أن للـــــزوج حـــــق فـــــي العفـــــو عـــــن زوجت ـــــة، وتبـــــین لنـــــا الم العقوب

   .١٣٣في العفو عن الرجل الذي زنى بها المشرع للملك الحق 



 

             ٩٦٧

ـــــــك فقـــــــط النظـــــــر بهـــــــا،وهي مـــــــن  ـــــــة مـــــــن حـــــــق المل ـــــــى أن عقوبـــــــة المـــــــوت هـــــــي عقوب وهـــــــذا دلیـــــــل عل
ـــــا والعفـــــو عـــــن  ـــــك الحـــــق فـــــي إلغائه ـــــذلك أعطـــــى المـــــشرع للمل ـــــات الكبرى،ل اختـــــصاصه وحـــــده،فهي مـــــن العقوب

   . ١٣٤الرجل الزاني 
ــــصا) ١٤٢،١٤٣(    أمــــا المــــادتین  ــــذ مــــن هــــذا القــــانون فتن ــــي تتــــولى تنفی ــــسلطة الحاكمــــة هــــي الت ــــى إن ال ن عل

ــــتم تطلیقهــــا مــــن زوجهــــا، وكــــذلك  ــــة طلبهــــا أن ی ــــك فــــي حال ــــة، وهــــي إلقاؤهــــا بالمــــاء، وذل العقوبــــة بالزوجــــة الزانی
ـــــا  ـــــت بأنه ـــــة مراقبتها،وتثب ـــــد عملی ـــــة عن ـــــل مـــــن إدارة المدین ـــــة وجـــــود دلی ـــــي حال ـــــر محترســـــة وتخـــــرج كثیـــــرا (ف ًغی

   . ١٣٥) ان زوجهاوتخرب بذلك بیتها وتحط من ش
ً    وهنـــا تبــــذل إدارة المدینــــة والدولــــة فــــي مراقبــــة المتهمــــة جهــــدا كبیــــرا مــــن اجــــل إثبــــات انحــــراف هــــذه الزوجــــة،  ً

والــــسبب فــــي ذلــــك هــــو أن الدولــــة اعتبــــرت أن الموضـــــوع . ففــــي مثــــل هــــذه الحالــــة تكــــون القــــضیة بیــــد الدولـــــة
ًبین الزوجین قد أصبح محسوما ومنتهیا ، وال یمكن للزوج     .١٣٦في مثل هذه الحالة العفو عن زوجته ً

ــــاء ) ١٣٣(    أمــــا المــــادة  ــــالرمي فــــي المــــاء ، إذا ثبــــت أنهــــا دخلــــت بیــــت رجــــل ثــــان أثن منــــه فتعاقــــب الزوجــــة ب
وتــــدل عبــــارة دخولهــــا بیــــت رجــــل آخــــر . ١٣٧ًاســــر زوجهــــا ، علمــــا أن األخیــــر قــــد أبقــــى لهــــا مــــا یكفــــي ألعالتهــــا 

  . ١٣٨ آخر هو أنها قد تزوجته وهي متزوجة أصال من
    وهــــذا یبــــدو فــــي نظــــر قــــانون حمــــورابي بمثابــــة الخیانــــة الزوجیــــة ، فقــــضى بموتهــــا، ومــــن جانــــب آخــــر فانــــه 
ًرفـــض موضـــوع تعـــدد الزیجـــات مـــن جانـــب المـــرأة ، وعاقــــب المـــرأة التـــي تقـــوم بـــذلك بـــالموت أیـــضا، حتــــى وان 

ــــــ ــــــرك لهــــــا م ــــــد ت ــــــا انــــــه ق ــــــه، علم ــــــة عــــــن زوجت ــــــدة طویل ــــــد غــــــاب لم ــــــزوج األول ق ــــــان ال ــــــسد احتیاجاتهــــــا ًك ا ی
  . ١٣٩المعیشیة

ــــى المــــرأة المتزوجــــة  ــــا عل ً    ویتبــــین مــــن المــــواد التــــي ذكرناهــــا أنفــــا أن قــــانون حمــــورابي قــــد اشــــترط إثبــــات الزن
  . كشرط ال نزال القصاص العادل بها 

ً    فـــي حــــین أن هنــــاك مــــوادا عالجــــت موضــــوع االتهــــام الكــــاذب،أي بــــدون إثبــــات الزنــــا للمــــرأة المتزوجــــة وهــــي 
ــــــواد ال ــــــادة ). ١٢٧،١٣١،١٣٢( م ــــــدون إثبــــــات ) ١٢٧(فالم ــــــشهیر ب ــــــل هــــــذا الت ــــــوم بمث ــــــذي یق ــــــه عاقبــــــت ال من

ـــــشعر، وكمـــــا هـــــو واضـــــح مـــــن نـــــص المـــــادة ـــــى :(بالجلـــــد وقـــــص ال ـــــشار باألصـــــبع إل إذا تـــــسبب رجـــــل فـــــي أن ی
ــــه لــــم یثبــــت  ــــوا نــــصف شــــعر )اتهامــــه(زوجــــة رجــــل ، ولكن ــــدوا هــــذا الرجــــل أمــــام القــــضاة ویحلق ،فعلــــیهم أن یجل

إذا اتهمـــــت مــــــن قبـــــل زوجهـــــا دون إثبـــــات ، فــــــإن :(فــــــذهبت إلـــــى أن الزوجـــــة) ١٣١(أمـــــا المـــــادة . ١٤٠) هرأســـــ
  . ١٤١) علیها أن تؤدي القسم بحیاة اآللهة بخصوص براءتها ، وان ترجع إلى بیتها

إذا أشـــــر باألصــــبع علــــى زوجـــــة رجــــل بـــــسبب رجــــل ثـــــان، :(منـــــه فنــــصت علـــــى اآلتــــي) ١٣٢(    أمــــا المــــادة 
ــــم تــــضبط و ــــاني ، فعلیهــــا أن تلقــــي نفــــسها فــــي النهــــر ولكنهــــا ل ألجــــل ) إلثبــــات براءتهــــا(هــــي تــــضاجع الرجــــل الث

   . ١٤٢زوجها 
ــــشخص  ــــك الخــــتالف ال ــــة ، وذل ــــي النــــصوص الثالث ــــي هــــذا الموضــــوع كمــــا نالحــــظ ف ــــف الحكــــم ف     وقــــد اختل

ــــدون برهــــان أو حجــــة ــــشویه ســــمعتها ب ــــسبب بت ــــذي ت ــــشخص ال ــــا أو ال ــــذي رمــــى المــــرأة المتزوجــــة بالزن ــــ. ال ألزم ف
ٕمـــــن هــــذا القـــــانون بتقــــدیم برهـــــان وحجــــة بالتهمـــــة التــــي اتهـــــم بهــــا المـــــرأة واال فــــان عقوبتـــــه ) ١٢٧(فــــي المــــادة 

ـــك المـــرأة  ـــشویه ســـمعة تل ـــي ت ـــسبب ف ـــد ت ـــه ق ـــشعر لكون ـــصف ال ـــق ن ـــد أو حل وهـــذا اإلجـــراء یعـــد . ١٤٣ســـتكون الجل
ـــا ـــدون حجـــة، فحلـــق الـــشعر هن ـــدم علـــى مثـــل هـــذا العمـــل ب  یـــتم مـــن اجـــل إنـــزال ًرادعـــا بحـــق الـــشخص الـــذي یق

ـــــه  ـــــة واالســـــتهزاء ب ـــــا هـــــو زوجهـــــا، وفـــــي هـــــذه ) ١٣١(أمـــــا فـــــي المـــــادة .١٤٤اإلهان ـــــذي اتهـــــم المـــــرأة بالزن فـــــإن ال
ــــات براءتهــــا ، وان تعــــود  ــــه مــــن اجــــل إثب ــــرض القــــسم علــــى الزوجــــة المتهمــــة بحیــــاة اآلل ــــة قــــام المــــشرع بف الحال



 
 

 ٩٦٨ 
 

 

ـــــه والتحقیـــــر ـــــك ، ألنهـــــا قـــــد تعرضـــــت لالهان ـــــدها بعـــــد ذل ـــــت وال ـــــك االتهـــــامإلـــــى بی ـــــسبب ذل ـــــذلك فهـــــي . ١٤٥ ب وب
ــــزوج ألنــــه اتهمهــــا كــــذبا  أمــــا المــــادة . ًتنفــــصل عــــن زوجهــــا ویكــــون ذلــــك االنفــــصال فــــي الوقــــت نفــــسه عقوبــــة لل

فقــــد عمــــدت إلــــى اإلتیــــان باختبــــار النهــــر الن المــــرأة المتهمــــة بالزنــــا قــــد أصــــبحت حــــدیث النــــاس فــــي ) ١٣٢(
ـــــزوج١٤٦المدینـــــة  ـــــى أرضـــــاء ال ـــــار یهـــــدف إل ـــــك االختب ـــــك بعـــــد ، وذل ـــــاس ، وذل  ، وكـــــذلك مـــــن اجـــــل إســـــكات الن

  . ١٤٧نجاح االختبار 
ــــنص علــــى أنــــه) ١٣٠(    والمــــادة  ــــد تعرفــــت :(منــــه ت ــــم تكــــن ق ) بعــــد(إذا باغــــت رجــــل زوجــــة رجــــل آخــــر ، ل

ــــزال  ــــى رجــــل ، وهــــي ال ت ــــه ) تعــــیش(عل ــــي حجرهــــا وقــــبض علی ــــت أبیها،واضــــطجع ف ــــك(فــــي بی ــــاء ذل ــــان ) أثن ف
  . ١٤٩والمباغتة الواردة في هذه المادة تدل على االغتصاب.١٤٨) أةهذا الرجل یقتل ویخلى سبیل المر

منـــــه موضــــوع زنـــــا الرجـــــل بابنتـــــه، ) ١٥٤(    أمــــا فیمـــــا یتعلـــــق بموضــــوع زنـــــا المحـــــارم ، فقـــــد تناولــــت المـــــادة 
والطــــرد مــــن  . ١٥٠) ذلــــك الرجـــل مــــن المدینــــة) ینفــــوا(إذا جــــامع رجــــل ابنتـــه، فعلــــیهم أن یطــــردوا :(ونـــص المــــادة

ـــــؤدي  ـــــة ی ـــــع أمالكـــــهالمدین ـــــى قطـــــع عالقـــــة الرجـــــل بأســـــرته،وكذلك خـــــسارته لجمی ـــــا ١٥١إل ـــــه یبقـــــى حی ، ١٥٢ً، لكن
ـــد الـــشاذ  ـــت التـــي اعتبرهـــا ضـــحیة ذلـــك الوال ـــد ، وعفـــا عـــن البن ـــى الوال ـــوم فقـــط عل ـــا الل ـــى المـــشرع هن ـــد ألق  ١٥٣وق

  . الذي اجبرها على ممارسة ذلك الفعل الشنیع معه 
إذا :(  زنــــا األب بزوجـــــة االبـــــن ، فنــــصت علـــــى اآلتـــــيمنـــــه قـــــد تحــــدثت عـــــن) ١٥٥(    فــــي حـــــین أن المــــادة 

ـــى الرجـــل  ـــه جنـــسیا بهـــا ، وقبـــضوا بعدئـــذ، عل ـــار رجـــل عـــروس البنـــه ، واتـــصل ابن وهـــو نـــائم ) والـــد الـــزوج(اخت
ــــم یــــأت المــــشرع بعقوبــــة  . ١٥٤) فــــي حــــضنها ، فعلــــیهم إن یوثقــــوا هــــذا الرجــــل ویرمــــوه فــــي المــــاء  ــــا أیــــضا ل ًوهن

ـــــك باعتبارهـــــا ضـــــحی ـــــى أفـــــراد أســـــرته للمـــــرأة ، وذل ـــــسلط عل ـــــك الرجـــــل المت ـــــین العقـــــوبتین  . ١٥٥ة ذل ـــــة ب وبالمقارن
ــــي المــــادتین  ، نجــــد أن العقوبــــة األولــــى وهــــي الطــــرد مــــن المدینــــة هــــي عقوبــــة خفیفــــة وتبقــــي ) ١٥٥، ١٥٤(ف

ًاألب الزانــــي علـــــى قیـــــد الحیـــــاة ، إذا مـــــا قورنـــــت بالعقوبـــــة الثانیـــــة وهـــــي رمیـــــه فـــــي المـــــاء موثوقـــــا ، ففـــــي هـــــذه 
   .  ١٥٦حتمال موته اكبر من احتمال نجاته الحال ا

ذا اختــــــار :( ، إذ جــــــاء فیهــــــا)١٥٥(منــــــه قــــــد جـــــاءت بمــــــضون مــــــشابه لمــــــضمون المـــــادة ) ١٥٦(    والمـــــادة 
ـــــم یتـــــصل  ـــــه ل ـــــه ، ولكـــــن ابن ـــــسیا(رجـــــل عروســـــة البن ـــــدفع لهـــــا ) جن ـــــه أن ی ـــــام هـــــو فـــــي حـــــضنها، فعلی بهـــــا، ون

أن ) الحـــــق(قـــــد جلبتـــــه مـــــن بیـــــت أبیهـــــا، ولهـــــا ًنــــصف المنـــــا مـــــن الفـــــضة ، ویـــــسلمها كـــــامال كـــــل شـــــي كانـــــت 
  . ١٥٧) رغبتها ) یناسب(تختار الزوج الذي 

إذا :(منـــــه قــــد بینـــــت عقوبـــــة الرجــــل الـــــذي یزنــــي بأمـــــة، ونــــصت علـــــى اآلتـــــي) ١٥٧(    فــــي حـــــین أن المــــادة 
نالحـــــظ فــــي هـــــذه المـــــادة . ١٥٨) والــــده فـــــي حــــضن أمـــــه ، فعلــــیهم أن یحرقـــــوا كلیهمــــا) وفـــــاة ( نــــام رجـــــل بعــــد 

ــــى وجــــه الخــــصوص األقــــوام شــــدة ا لعقوبــــة ، لكــــون األم هــــي األســــاس فــــي التحــــریم عنــــد العراقیــــون القــــدماء وعل
ـــــر  . ١٥٩، كمـــــا هـــــو الحـــــال عنـــــد العـــــرب والعبـــــریین )الـــــسامیون ( الجزریـــــة  وهـــــي صـــــاحبة الـــــدور المهـــــم والكبی

ــــــى ًفــــــي العائلــــــة والمجتمــــــع بــــــدء مــــــن الحمــــــل والرضــــــاعة والتربیــــــة ، فتلــــــك جریمــــــة بــــــشعة ال تقــــــدم علی هــــــا حت
   .١٦٠الحیوانات 

ً    وقـــد نـــصت علــــى حـــرق الطــــرفین معـــا ودون رحمــــة ، كـــون الحالــــة هـــي حالــــة شـــاذة جــــدا ، وتمـــت بموافقــــة  ً
الطــــرفین، ونـــــرى أن المـــــشرع فــــي كتابتـــــه لـــــنص المـــــادة قــــد التـــــزم بأســـــلوب التـــــأدب، واكتفــــى بـــــصیغة نـــــام فـــــي 

سالة القانونیـــــة كـــــون المـــــسالة تعـــــد حــــضنها وابتعـــــد عـــــن كلمـــــة الزنـــــا، فقــــد راعـــــى األدب فـــــي عـــــرض هـــــذه المــــ
   . ١٦١ًمسالة صعبة جدا وهي خارج نطاق المعقول 



 

             ٩٦٩

والــــده فــــي حــــضن مربیتــــه ، ) وفــــاة(إذا قــــبض علــــى رجــــل بعــــد :(فنــــصت علــــى اآلتــــي) ١٥٨(    أمــــا المــــادة 
ـــــت أبیـــــه ـــــا رجـــــل . ١٦٢) ًالوالـــــدة أوالدا ، فیجـــــب طـــــرد هـــــذا الرجـــــل مـــــن بی ـــــة زن ـــــا تتحـــــدث المـــــادة عـــــن عقوب وهن

بیـــــه ، فالمـــــشرع فـــــي هـــــذه الحالـــــة، كمـــــا فــــي معظـــــم المـــــواد القانونیـــــة الـــــسابقة الخاصـــــة بموضـــــوع زنـــــا بأرملــــة أ
المحـــارم طالـــت بالعقوبـــة الرجـــل الزانـــي فقــــط، وتركـــت المـــرأة التـــي زنـــا بهــــا مـــن أیـــة عقوبـــة، وذلـــك باعتبــــار أن 

رملــــة والـــــده التـــــي المــــرأة الزانیـــــة قــــد أجبـــــرت علــــى فعـــــل عمـــــل الزنــــا، وبـــــذلك فقــــد حمـــــل هـــــذا الرجــــل الزانـــــي بأ
ــــى مــــا یبــــدو أنهــــا  ــــة عل ــــت ، وهــــي عقوب ــــالطرد مــــن البی ــــب ب ــــه أخــــوه العقوبــــة والمــــسؤولیة لوحــــده وعوق أنجبــــت ل

ـــــرة  ـــــت كبی ـــــي دار ١٦٣كان ـــــسكن ف ـــــه مـــــن ال ـــــه وحق ـــــه وخـــــسارته لممتلكات ـــــي عـــــن عائلت  ، فهـــــي تبعـــــد الرجـــــل الزان
   . ١٦٥اج الرجل بأرملة والده وعلى خالف القوانین السابقة فان قانون حمورابي قد حرم زو . ١٦٤والدة 

ـــــادة  ـــــصت الم ـــــي ) ١٢٨(    وقـــــد ن ـــــى اآلت ـــــه ( إذا اتخـــــذ رجـــــل زوجـــــة ( عل ـــــدها ) ل ـــــدون عق ـــــم ی ـــــد ( ول أي عق
وهـــــي تتــــضمن موضـــــوع إبــــرام عقـــــد الــــزواج كـــــشرط  . ١٦٦) فـــــان هــــذه المـــــرأة لیــــست زوجـــــة شــــرعیة ) الــــزواج 

ـــد یعـــد ج ـــإن عـــدم وجـــود ذلـــك العق ـــي خـــالف ذلـــك ف ـــزواج ، وف ـــا، لقانونیـــة ال ریمـــة تحـــسب مـــن ضـــمن أحكـــام الزن
ــــى حقــــوق  ــــضامن الــــذي یحــــافظ عل ــــانون حمــــورابي هــــو ال ــــي ق ــــد یعــــد مــــن وجهــــة نظــــر المــــشرع ف ــــك العق إن ذل

ــــزواج، ١٦٧الــــزوجیین المادیــــة والمعنویــــة  ــــزواج فــــي األســــرة العراقیــــة القدیمــــة هــــو أحادیــــة ال  ، وقــــد كــــان أســــاس ال
حــــاالت معینــــة تــــستوجب ذلــــك ، ویــــشترط فــــي عقـــــد إذ لــــیس مــــن حــــق الرجــــل أن یتــــزوج امــــرأة ثانیــــة إال فــــي 

   .١٦٨الزواج قانونیته أي تسجیله في عقد مكتوب ومشهود علیه من قبل عدة شهود 
  : التوراة 

    قد ناقش أحبار وكهنة الیهود ، منذ القدم كیفیة كتابة أسفار التوراة ، واجمعوا على مصدرها اإللهي بوساطة 
واضح أن التوراة قد تكونت عبر ادوار تاریخیة متباعدة ، منها دور موسى  ، ومن ال١٦٩) علیه السالم ( موسى 

م ، عندما خرجت هذه الجماعة من مصر إلى ارض كنعان ، وذلك .ق) ١٣(وجماعته في القرن ) علیه السالم (
 تقول التوراة أن شریعة موسى قد نزلت في جبل سیناء ، وهي من اهللا. اثر اضطهاد المصریین لتلك الجماعة 

ֲעֵלה ֵאַלי ، ֶאל־מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר יְהָוה (. ١٧٠تعالى ومنقوشة على لوحي حجر مكتوب على جانبیهما بأصبع اهللا  

قال الرب و( )  ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתם׃، ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה، ָהֶאֶבן ָהָהָרה ֶוְהיֵה־ָׁשם ְוֶאְּתנָה ְל ֶאת־ֻלחֹת
 سفر )ل وكن هناك فأعطیك لوحي الحجارة والشریعة والوصیة التي كتبتها لتعلیمهم لموسى اصعد إلي إلى الجب

תֹו ְלַדֵּבר، ַוּיִֵּתן ֶאל־מֶֹׁשה( ، ١٢: ٢٤الخروج اإلصحاح  ، ְׁשנֵי ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן، ִאּתֹו ְּבַהר ִסינַי ְּכַכ

ִהים׃ ְּכֻתִבים  من الكالم معه في جبل سیناء لوحي الشهادة لوحي ثم أعطى موسى عند فراغه()  ְּבֶאְצַּבע ֱא
، ּוְׁשנֵי ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּביָדֹו ֻלחֹת ,ַוּיִֶפן ַוּיֵֶרד מֶֹׁשה ִמן־ָהָהר(  ، ١٨ : ٣١سفر الخروج ) حجر مكتوبین بأصبع اهللا 

נֵי ֶעְבֵריֶהם ִהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתבַמֲעֵׂשה، ְוַהֻּלחֹת ( ) ִמּזֶה ּוִמּזֶה ֵהם ְּכֻתִבים׃ ,ְּכֻתִבים ִמּשְׁ ִהים הּוא،  ֱא ، ִמְכַּתב ֱא
فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في یده لوحان مكتوبان على جانبیهما ()  ָחרּות ַעל־ַהֻּלחֹת׃

سفر ) واللوحان هما صنعة اهللا والكتابة كتابة اهللا منقوشة على اللوحین ) (من هنا ومن هنا كانا مكتوبین
 مناسبات  قد أضیف للتوراة سببتهًا تدریجیًامن دراسة التوراة یمكن القول أن هناك ازدیادو ، ١٦-15:32وج الخر

فالتوراة قد تبدلت وأضیف إلیها بعد موسى ، ومن . العصور التالیة لعصر موسى وهي مناسبات اجتماعیة ودینیة
وقد دونت التوراة مابین القرن ) . لیه السالمع(ذلك یصعب الیوم الجزم بما هو ینسب منها فعال إلى زمن موسى 

م في بابل باللغة العبریة من قبل كهنة الیهود أثناء مكوثهم في ارض بابل بعد السبي، فقد مارس الیهود . ق٥- ٧
في بابل دیانتهم وشعائرهم ، وذلك ساعدهم على تطویر الدیانة الیهودیة ، وعمل على تثبیت تشریعاتها في 

   . ١٧١ السبي البابلي القرون التي تلت
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    والتـــــــــوراة هــــــــــو أول كتـــــــــاب ســــــــــماوي مـــــــــدون بأیــــــــــدي الكهنـــــــــة ، وذلــــــــــك بعـــــــــد الــــــــــسبي البـــــــــابلي، وقــــــــــد 
ــــــــن حیــــــــاة الیهــــــــود،  ــــــــق بنــــــــواحي مختلفــــــــة م ــــــــشرعیة التــــــــي تتعل ــــــــرة مــــــــن األحكــــــــام ال ــــــــضمن مجموعــــــــه كبی ت
ویحتــــــــوي علــــــــى تــــــــاریخ العــــــــالم منـــــــــذ بــــــــدء الخلیقــــــــة ، وتــــــــاریخ بنــــــــي إســـــــــرائیل حتــــــــى مــــــــدة العــــــــودة مـــــــــن 
الـــــــــسبي البــــــــــابلي ، وتحتـــــــــوي علــــــــــى األســــــــــاطیر والقـــــــــصص الخیالیــــــــــة والتـــــــــشریعات والطقــــــــــوس والقــــــــــصائد 

 وجــــــــــــداول األنـــــــــــساب واألمثـــــــــــال والحكــــــــــــم الفلـــــــــــسفیة والـــــــــــرؤى النبوئیــــــــــــة تالدینیـــــــــــة والغزلیـــــــــــة واالبتهـــــــــــاال
   . ١٧٢وغیرها 

ـــــــــــسمت  ـــــــــــد ات ـــــــــــودي ق ـــــــــــسان الیه ـــــــــــت اإلن ـــــــــــي خاطب ـــــــــــشرعیة الت ـــــــــــول أن هـــــــــــذه األحكـــــــــــام ال ـــــــــــا الق     یمكنن
ـــــــــف امتـــــــــدت إلـــــــــى التـــــــــوراة وتلـــــــــك األحكـــــــــام بال ـــــــــة والرحمـــــــــة والهدایـــــــــة والـــــــــشمولیة ، إال أن یـــــــــد التحری عدال

ــــــــــم ــــــــــود وأخالقه ــــــــــشدد، یناســــــــــب حــــــــــال الیه ــــــــــامي مت ــــــــــسمت بطــــــــــابع انتق ــــــــــت عملهــــــــــا، فات ــــــــــشوهتها وعمل . ف
ٕفوضـــــــــعوا عقوبــــــــــات مختلفــــــــــة ومتنوعــــــــــة بعــــــــــضها اتــــــــــصف بالعدالــــــــــة واحقــــــــــاق الحــــــــــق وبعــــــــــضها بالــــــــــشدة 

ًة والمقبولیــــــــة وغیــــــــر المبـــــــــررة إطالقــــــــا ألن تنفیــــــــذها فـــــــــي مــــــــستحقي العقوبـــــــــة، ال والقــــــــسوة وعــــــــدم المعقولیـــــــــ
   .  ١٧٣یؤدي إلى تطبیق العدالة والحق 

  
  :تشریعات التوراة 

    تعــــــــد التــــــــوراة مــــــــن أهــــــــم المــــــــصادر الدینیــــــــة والتــــــــشریعیة لــــــــدى الیهــــــــود، فمنــــــــه اســــــــتقى الیهــــــــود معظــــــــم 
ـــــــــــ ـــــــــــر م ـــــــــــى الكثی ـــــــــــوى عل ـــــــــــد احت ـــــــــــة، فق ـــــــــــم االجتماعی ـــــــــــدهم ونظمه ـــــــــــاألحوال عقائ ـــــــــــة ب ـــــــــــام المتعلق ن األحك

ـــــــــان اإلصـــــــــالح االجتمـــــــــاعي بـــــــــال . ١٧٤الشخـــــــــصیة واألســـــــــرة ومختلـــــــــف شـــــــــؤون المعـــــــــامالت الحیاتیـــــــــة  وك
ـــــــــأتي نتیجـــــــــة مباشـــــــــرة إلصـــــــــالح  ـــــــــشریعة اإلســـــــــرائیلیة ، وهـــــــــو ی شـــــــــك هـــــــــو احـــــــــد األهـــــــــداف األساســـــــــیة لل

   .     ١٧٥األوضاع الدینیة 
ـــــــرت قـــــــوانین التـــــــوراة بمراحـــــــل تاریخیـــــــة كثیـــــــرة ، وقـــــــ ـــــــدأ القـــــــانون یظهـــــــر عنـــــــد الیهـــــــود كمـــــــا هـــــــو     م د ب

ـــــــــضاة  ـــــــــام أو ق ـــــــــى حك ـــــــــي خـــــــــصوماتهم إل ـــــــــاس یلجـــــــــؤون ف ـــــــــدیم حـــــــــین اخـــــــــذ الن ـــــــــراق الق حـــــــــال ســـــــــكان الع
ـــــــه الـــــــسالم(ًابتـــــــداء بموســـــــى  ـــــــدعى تـــــــوراة ) علی ـــــــضي بـــــــه ی ى   תורה ١٧٦، فكـــــــان مـــــــا یق أتي بمعن ي ت الت

انون ریعة ، ق ـــــــك تطـــــــورت هـــــــذه  ١٧٧ ش ـــــــانون ، بعـــــــد ذل ـــــــى الق ـــــــدل عل ـــــــوانین نتیجـــــــة ، وهـــــــذه الكلمـــــــة ت الق
   .١٧٨الطالع الیهود على ثقافات العراق القدیم أثناء السبي البابلي

    وتزخر أسفار التوراة بكثیر من التشریعات واألحكام والنظم التي عمل بها الیهود ، وقد كانت تلك األحكام 
ًقوما رحال ثم تطوروا إلى مقبولة في تلك األزمان لبعض االعتبارات الخاصة ، فقد كان الیهود في بدایة أمرهم  ً

وبذلك بدأت نظمهم وقوانینهم تتطور بشكل تدریجي باختالف . مزارعین ثم اهتموا بالناحیة االقتصادیة والتجاریة 
ًفاألب مثال كان له نفوذه الذي یمتد إلى كل أفراد األسرة  . ١٧٩ مراحل ظروفهم االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

: ٣٨حت حمایته، فكان له الحق في أن یحرق زوجة ابنه المتوفى إذا زنت سفر التكوین التي تعیش في كنفه أو ت
ׁש ַויְִהי(  ٢٤  ַוּיֹאֶמר ִלזְנּונִים ָהָרה ִהּנֵה ְוַגם، ַּכָּלֶת ָּתָמר זָנְָתה ֵלאמֹר ִליהּוָדה ַוּיַֻּגד ,ֳחָדִׁשים ְּכִמְׁש

ֵרף׃ הֹוִציאּוָה، יְהּוָדה قد زنت ثامار كنتك، وها هي : نحو ثالثة أشهر، أخبر یهوذا وقیل لهولما كان ( ) ְוִתּשָׂ
 وقد ظلت أصول تلك التشریعات باقیة وثابتة إلى وقتنا ،)أخرجوها فتحرق : فقال یهوذا. حبلى أیضا من الزنا

ت العامة والعالقا) الخطبة والزواج والمیراث ( الحالي ، وقد تناولت التوراة الكثیر من أمور األحوال الشخصیة 
علیه (لم یكن لبني إسرائیل في بدایة أمرهم قضاء منظم ، فكان موسى . والخاصة وكذلك الملكیة وتشریعاتها 

ًیقضي للشعب بنفسه ، ثم بدأ باختیار أشخاص یقضون بدال عنه عرفهم هو بأنهم ممن یخشون اهللا ) السالم 



 

             ٩٧١

، ومن اجل التخفیف عنه جعلهم یقضون في الدعاوي ولدیهم القدرة على ذلك ، وأنهم یعرفون الشرائع والفرائض 
المقدمة ، وقد یلتجئون إلیه عندما تمر علیهم دعوى ال یفقهون فیها، في حین یقضون في الدعاوي الصغیرة ، 

، وقد عرفت هذه المدة فیما بعد بعصر ١٨٠وكانت كلمة القاضي یجب أن یعمل بها، ألنها جاءت بحسب الشریعة 
، وهم قضاة من الكهنة ، وقد وضع هذا ١٨١زعماء والقواد الذین تزعموا وقادوا بني إسرائیل القضاة نسبة إلى ال

، فالیهود ١٨٣، وقد انتقلوا فیه من حیاة البدو إلى حیاة االستقرار١٨٢العهد األسس للحیاة الیهودیة وللفكر الیهودي
 . ١٨٤ى غرار بعض القبائل األخرى سامیون عاشوا عند الحدود الشمالیة للصحراء العربیة، وعاشوا حیاة البدو عل

وكانت كلمة الملك ال ترد، . أما في عصر الملوك فقد كان الملك هو المسؤول عن الدعاوى التي تعرض أمامه 
ًفهو الحاكم الفاصل في الدعاوى التي تقدم، وفي بعض األحیان قام الملوك بانتداب قاض یحكم بدال عنه، فهم لم 

جمیع ما یعرض علیهم من الدعاوى، وكانوا یوصون القضاة بتقوى الرب في كل یكونوا قادرین على النظر في 
إن هذین العصرین عصر الملوك والقضاة یعدان . دعوى تأتیهم ویحذرونهم باال یأثموا في أیة شریعة أو وصیة

صبحت متكاملة بدایة التنظیم القضائي لدى الیهود الذي أصبح فیما بعد له تشریعاته وقوانینه الخاصة به، والتي أ
   . ١٨٥مع مرور الزمن 

 ، على الرغم من ١٨٧ ، وهي عنصریة ١٨٦    إن الشریعة الیهودیة هي شریعة كهنوتیة قام كهنة الیهود بوضعها 
المرونة والعدالة اإلنسانیة الظاهرة في بعض نصوص التوراة ، بین الیهودي وأخوه الیهودي ، أما غیر الیهودي 

ي یؤخذ على تشریعات التوراة على الرغم من العدالة والمروءة الموجودة فیها ، والعیب الذ . ١٨٨فال یكون ذلك 
أنها خاصة بالیهودي فقط ، أما غیر الیهودي فال حقوق له ، ألنه إما أن یقتل أو أن یطرد ومن استبقى فانه 

ب البالد المفتوحة ولهذا نجد أن تشریعات التوراة مبنیة على القتل العام ومحو شعو . ١٨٩ًیكون عبدا إلى األبد 
   .١٩٠سواء أكانوا أسرى حرب أم مسالمین ، وال فرق بین محارب أو شیخ أو امرأة أو طفل 

    ونجد أنها شریعة قد ابتعدت عن الوحي اإللهي في نظرتها للمرأة ، فنظرة المجتمع الیهودي للمرأة ، تشبه 
تشترى من أبیها عند النكاح ، فیكون زوجها نظرة بعض المجتمعات البدائیة الوثنیة ، فقد كانت تعد مملوكة 

א ֵתֵצא ְּכֵצאת  7(  )٨-٧ : ٢١(  ، سفر الخروج ١٩١سیدها المطلق  ְוִכי־יְִמּכֹר ִאיׁש ֶאת־ִּבּתֹו ְלָאָמה 
א 8 (، )  ָהֲעָבִדים׃ א־יְִמׁשֹל) לֹו(ִאם־ָרָעה ְּבֵעינֵי ֲאדֹנֶיָה ֲאֶׁשר־  ְלָמְכָרּה יְָעָדּה ְוֶהְפָּדּה ְלַעם נְָכִרי 

 قبحت في عیني إن ٨ :٢١ ) ( باع رجل ابنته امة ال تخرج كما یخرج العبیدٕواذا ٧ :٢١ ()ְּבִבְגדֹו־ָבּה׃
   ) . لغدره بهاأجانب یبیعها لقوم إنسیدها الذي خطبها لنفسه یدعها تفك ولیس له سلطان 

  : وأسفارهم  عند الیهوداتعقوبال 
ــــد الیهــــود ، و     ــــات عن ــــوراة كنایــــة عــــن اإلصــــحاح الخــــامس وا : תוכחהالعقوب ــــي الت ــــة، وتــــأتي ف لعــــشرین عقوب

ـــــة اإلصـــــحاح  ـــــین ، وســـــفر التثنی ـــــى ی، اللـــــذ٦٨-١٥ : ٢٨فـــــي ســـــفر الالوی ـــــي ســـــتحل عل ن یعـــــدان العقوبـــــات الت
ــــم یطیعــــوا اهللا تعــــالى  ــــو ل ــــي قالهــــا موســــى  ،١٩٢بنــــي إســــرائیل ل ــــسالم(وهــــي العقوبــــات الت ــــه ال ــــى ســــبیل ) علی عل

مـــــن العقوبـــــات ولكنهــــــا ، وذكـــــرت التـــــوراة الكثیـــــر ١٩٣التحـــــذیر والتأدیـــــب إذا لـــــم یـــــسمع الیهـــــود وصـــــایا الـــــرب 
ــــــد باألخطــــــاء ــــــشيء ملب ــــــا ب ــــــا ، ١٩٤ ذكرته ــــــسفتها ومبرراته ــــــة وفل ــــــصل بموضــــــوع العقوب ــــــا مــــــا یت یالحظ أن فــــــأم

الــــــشریعة الیهودیــــــة احتفظــــــت بــــــبعض مبــــــادئ أو رواســــــب االنتقــــــام الفــــــردي وذلــــــك فــــــي حالــــــة القتــــــل والــــــسرقة 
ـــــسانا أإكـــــان أوالقـــــصاص، إذ عاقبـــــت القاتـــــل بالقتـــــل ســـــواء  ن لهـــــم األفـــــضلیة أشـــــعور الیهـــــود بـــــ إن. ً حیوانـــــا مًن

ــــاة، وأنهــــم شــــعب اهللا المختــــار  ــــى اســــتعمال القــــوة المفرطــــة والتعــــصب فــــي العقوبــــات التــــي دفــــعفــــي الحی  بهــــم إل
ــــشكل الــــذي یناســــب واقعهــــم ، لقــــد تــــأثرت األبعــــاد االجتماعیــــة للعقوبــــة  ــــوراة بعــــد صــــیاغتها بال ــــسبوها إلــــى الت ن

ــــالقیم واألعــــراف اال ــــافــــي المجتمــــع الیهــــودي ب ــــاس وأكثــــرهم رقی ــــة أي أنهــــم أفــــضل الن ــــة وشــــعورهم بالفوقی  ًجتماعی
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ــــسوة و ــــذلك ســــادت الق ــــشى ل ــــدهمتف ــــم عن ــــوراة . الظل ــــي الت ــــصوص عــــدة وردت ف ذكــــرت فیهــــا عقوبــــات  وهنــــاك ن
ـــــدهم تمختلفـــــة تخـــــص المجتمـــــع والجماعـــــة والفـــــرد،  ـــــت عن ـــــي كان ـــــشدة الت ـــــا القـــــسوة وال ـــــضح فیه ـــــد،ت  أ وهـــــو مب

ــــي اســــتقیو. القــــصاص ــــصوص الت ــــه وهــــو أســــفار العهــــد القــــدیم ناها مــــن الن ــــدورنا اســــتخالص أمــــر الشــــك فی بمق
  . ١٩٥أن شریعة العقوبة والقصاص موجودة وثابتة في التوراة 

ـــــسماویة     وقـــــد  ـــــاریخ األدیـــــان ال ـــــشرائع الدینیـــــة فـــــي ت ـــــشریعة الموســـــویة مـــــن أقـــــدام ال ـــــت إعـــــدت ال ال أنهـــــا بقی
بـــــق علـــــى غیــــــرهم ، فهـــــي لیــــــست دیانـــــة دعــــــوة تبــــــاع بنـــــي إســــــرائیل وحـــــدهم ، وهــــــي ال تطأشـــــریعة خاصـــــة ب

  .وال تطبق على من سكن الیهود إلى جانبهم،  ١٩٦ كالمسیحیة واإلسالم
 ، ١٩٧الزنـــــــــا والـــــــــشذوذ الجنـــــــــسي ونكـــــــــاح المحـــــــــارم وســـــــــائر الفـــــــــواحش وشـــــــــددت العقوبـــــــــة علیـــــــــه     حـــــــــرم 

ــــــــا الیهودیــــــــة  ــــــــسماویة ومنه ــــــــان ال ــــــــع األدی ــــــــي جمی ــــــــرا مقدســــــــا ومح١٩٨ف ــــــــاء الزوجــــــــي ام ــــــــان الوف ً ، وك ًترمــــــــا ً
ـــــــة مقترفـــــــة هـــــــي القتـــــــل  ـــــــدى الیهـــــــود ، فعـــــــد زنـــــــا األزواج جرمـــــــا فظیعـــــــا ، وعقوب ًل  محـــــــرم فـــــــي نـــــــه ، أل١٩٩ً

ــــــــث جــــــــاء فــــــــي  ،الــــــــشریعة الیهودیــــــــة ــــــــة الیهودیــــــــة وهــــــــي مــــــــا تعــــــــرف ب حی ــــــــرز تــــــــشریعات الدیان الوصــــــــایا اب
ــــــــــة  ــــــــــشراألخالقی ــــــــــالى بهــــــــــا موســــــــــى الع ــــــــــي أوصــــــــــى اهللا تع ــــــــــسالم ( ، الت ــــــــــه ال ســــــــــفر الخــــــــــروج  ٢٠٠) علی
ــــــــــــة اإلصــــــــــــحاح ١٤ : ٢٠اإلصــــــــــــحاح  ــــــــــــي ،  )التــــــــــــزن()  א ִּתנְָאף׃( ٨ : ٥، وســــــــــــفر التثنی ــــــــــــذلك ف وك

وال ...) ( ,א־ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶע... (٢١ : ٥ ، وســـــــــــــــــــــــــــفر التثنیـــــــــــــــــــــــــــة ١٧ : ٢٠ســـــــــــــــــــــــــــفر الخـــــــــــــــــــــــــــروج 
ـــــــا ) تـــــــشته امـــــــرأة قریبـــــــك ـــــــى فعـــــــل الزنـــــــا وجریمته ـــــــوراة عقوبـــــــات شـــــــدیدة عل  وعلـــــــى نكـــــــاح ، وأوردت الت

عة الحیوانـــــــــــات ، وذلــــــــــك لمنـــــــــــع انتــــــــــشارها فـــــــــــي بنــــــــــي إســـــــــــرائیل ، إال انـــــــــــه المحــــــــــارم واللـــــــــــواط ومــــــــــضاج
ـــــــدد  ـــــــي ســـــــفر الع ـــــــة ، وف ـــــــشریعة الیهودی ـــــــذ تعـــــــالیم ال ـــــــاك مـــــــن ینف ـــــــم یكـــــــن هن ـــــــي إســـــــرائیل ول ـــــــي بن ـــــــشر ف انت

ִּטים ַוּיֶָחל ָהָעם( ١ : ٢٥ ُوَأقـــــــــــــــــــــــــــــــام إســـــــــــــــــــــــــــــــرائیل ( ) ִלזְנֹות ֶאל־ְּבנֹות מֹוָאב׃، ַוּיֵֶׁשב יְִׂשָרֵאל ַּבּשִׁ ِ َ ْ ِ َ َ َ
ــــــات مــــــوآب ــــــون مــــــع بن ــــــدَأ الــــــشعب یزن َفــــــي شــــــطیم، وابت َ َ ُُ َِ ِ َِ ُ َْ َ َْ َّ َ ْ َ َ ــــــالفواحش  )ِّ ــــــاء ب ، وصــــــل الحــــــال التهــــــام األنبی

فنجــــــــــد أن البكـــــــــــارة ، ) ٢٧-١٣: ٢٢( ، أمـــــــــــا فــــــــــي ســــــــــفر التثنیـــــــــــة ٢٠١حتــــــــــى یــــــــــسهل علـــــــــــیهم ارتكابهــــــــــا 
ــــــــا ــــــــإذا أثبــــــــت أن الفت ــــــــرا ، ف ــــــــرا مقــــــــدراً  كثی ــــــــود أم ــــــــد الیه ًعن ــــــــن عــــــــذراء ، مــــــــع أن ً ــــــــا لــــــــم تك ــــــــي تزوجه ة الت

ـــــــا  ـــــــل رجم ـــــــة تقت ـــــــك الحال ـــــــي تل ـــــــاكر ، فف ـــــــا ب ـــــــى أنه ـــــــه عل ـــــــدفع ًأبویهـــــــا زوجاهـــــــا ل ـــــــزم ب ـــــــه أل ـــــــت كذب ٕ، واذا ثب
   .  ٢٠٢مئة من الفضة إلى أبویها ومنع من تطلیقها 

ה ּוָבא ֵאֶליָה ּוְׂשנֵָאּה׃ 13( ת ְּדָבִרים 14 ִּכי־יִַּקח ִאיׁש ִאּשָׁ  ,ְוהֹוִציא ָעֶליָה ֵׁשם ָרע ְוָאַמר، ְוָׂשם ָלּה ֲעִלי
ה ַהּזֹאת ָלַקְחִּתי א־ָמָצאִתי ָלּה، ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה، ֶאת־ָהִאּשָׁ ְוִאָּמּה ) ַהּנֲַעָרה(ְוָלַקח ֲאִבי ַהּנַַער  15 ְּבתּוִלים׃ ְו

ְעָרה׃) ַהּנֲַעָרה(ְוהֹוִציאּו ֶאת־ְּבתּוֵלי ַהּנַַער  ֶאל־ַהּזְֵקנִים ) ַהּנֲַעָרה(ָאַמר ֲאִבי ַהּנַַער ְו 16 ֶאל־זְִקנֵי ָהִעיר ַהּשָׁ
ה ַוּיְִׂשנֶָאָה׃، ֶאת־ִּבִּתי ת ְּדָבִרים ֵלאמֹר 17נַָתִּתי ָלִאיׁש ַהּזֶה ְלִאּשָׁ  א־ָמָצאִתי ְלִבְּת، ְוִהּנֵה־הּוא ָׂשם ֲעִלי
ְמָלה، ְּבתּוִלים ְוָלְקחּו זְִקנֵי ָהִעיר־ַהִהוא ֶאת־ָהִאיׁש  18 ְקנֵי ָהִעיר׃זִ ִלְפנֵי، ְוֵאֶּלה ְּבתּוֵלי ִבִּתי ּוָפְרׂשּו ַהּשִׂ

ַעל ְּבתּוַלת יְִׂשָרֵאל ، הֹוִציא ֵׁשם ָרע ִּכי، ְונְָתנּו ַלֲאִבי ַהּנֲַעָרה، ְוָענְׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף 19 ְויְִּסרּו אֹתֹו׃
ה א־נְִמְצאּו ְבתּוִלים ַלּנַַער ، ְוִאם־ֱאֶמת ָהיָה 20 א־יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל־יָָמיו׃ ,ְולֹו־ִתְהיֶה ְלִאּשָׁ ַהָּדָבר ַהּזֶה 

، ּוְסָקלּוָה ַאנְֵׁשי ִעיָרּה ָּבֲאָבנִים ָוֵמָתה ,ֶאל־ֶּפַתח ֵּבית־ָאִביָה) ַהּנֲַעָרה(ְוהֹוִציאּו ֶאת־ַהּנַַער  21 ׃)ַלּנֲַעָרה(
׃ִלזְנֹות ֵּבית ָאִבי، ְּביְִׂשָרֵאל ִּכי־ָעְׂשָתה נְָבָלה ה  22 ָה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב ִּכי־יִָּמֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעם־ִאּשָׁ

ה ּוִבַעְרָּת، ַּגם־ְׁשנֵיֶהם ּוֵמתּו، ְבֻעַלת־ַּבַעל ה ְוָהִאּשָׁ ִּכי יְִהיֶה  23 ָהָרע ִמּיְִׂשָרֵאל׃ ָהִאיׁש ַהּשֵֹׁכב ִעם־ָהִאּשָׁ
ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת־ְׁשנֵיֶהם ֶאל־ַׁשַער  24 ְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמּה׃ְמאָֹרָׂשה ְלִאיׁש ּו، ְבתּוָלה) נֲַעָרה(נַַער 

، א־ָצֲעָקה ָבִעיר ַעל־ְּדַבר ֲאֶׁשר، )ַהּנֲַעָרה(ֶאת־ַהּנַַער ، ָּבֲאָבנִים ָוֵמתּו ּוְסַקְלֶּתם אָֹתם، ָהִעיר ַהִהוא
׃ֵרֵע ַעל־ְּדַבר ֲאֶׁשר־ִעּנָה ֶאת־ֵאֶׁשת، ְוֶאת־ָהִאיׁש ֶדה יְִמָצא ָהִאיׁש 25 הּו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב ، ְוִאם־ַּבּשָׂ
 26 ֲאֶׁשר־ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו׃ ָהִאיׁש، ְוֶהֱחזִיק־ָּבּה ָהִאיׁש ְוָׁשַכב ִעָּמּה ּוֵמת، ַהְמאָֹרָׂשה (ַהּנֲַעָרה(ֶאת־ַהּנַַער 

ֵחְטא ָמֶות ִּכי ַּכֲאֶׁשר יָקּום ִאיׁש ַעל־ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו  (ַלּנֲַעָרה( ַלּנַַער ֵאין، א־ַתֲעֶׂשה ָדָבר) ְוַלּנֲַעָרה(ְוַלּנַַער 
ֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה 27 ֵּכן ַהָּדָבר ַהּזֶה׃ ,נֶֶפׁש    .  )ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה׃، ַהְמאָֹרָׂשה) ַהּנֲַעָרה(ַהּנַַער ، ִּכי ַבּשָׂ



 

             ٩٧٣

اسما  عنها وأشاع كالم أسباب إلیها ونسب ١٤ :٢٢ وحین دخل علیها ابغضها امرأة اتخذ رجل إذا ١٣: ٢٢(
 ویخرجان وأمها أبوها الفتاة یأخذ ١٥ :٢٢عذره  لها أجد اتخذتها ولما دنوت منها لم المرأةردیا وقال هذه 
 هذا الرجل ابنتي زوجة أعطیت الفتاة للشیوخ أبو ویقول ١٦ :٢٢  البابإلى شیوخ المدینة إلىعالمة عذرتها 

 ابنتي ویبسطان عذره وهذه عالمة عذره لبنتك أجد كالم قائال لم أسباب وها هو قد جعل ١٧ :٢٢ فابغضها
 من ةبمائ ویغرمونه ١٩ :٢٢ رجل ویؤدبونه شیوخ تلك المدینة الفیأخذ ١٨ :٢٢  شیوخ المدینةأمامالثوب 

 یطلقها أن فتكون له زوجة ال یقدر إسرائیل اسما ردیا عن عذراء من أشاع ألنه الفتاة ألبيالفضة ویعطونها 
 باب إلى یخرجون الفتاة ٢١ :٢٢ للفتاة عذره صحیحا ولم توجد األمر كان هذا إن ولكن ٢٠ :٢٢أیامه كل 

 أبیها بزناها في بیت إسرائیل في قباحة عملت ألنها ویرجمها رجال مدینتها بالحجارة حتى تموت أبیهابیت 
 زوجة بعل یقتل االثنان الرجل المضطجع امرأة وجد رجل مضطجعا مع إذا ٢٢ :٢٢فتنزع الشر من وسطك 

رجل في  كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها إذا ٢٣ :٢٢ إسرائیل فتنزع الشر من والمرأة المرأةمع 
 باب تلك المدینة وارجموهما بالحجارة حتى یموتا إلى كلیهما فأخرجوهما ٢٤ :٢٢المدینة واضطجع معها 

 ٢٢  صاحبه فتنزع الشر من وسطكامرأة أذلانه  لم تصرخ في المدینة والرجل من اجل أنهاالفتاة من اجل 
 وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وامسكها الرجل واضطجع معها یموت الرجل الذي إن ولكن ٢٥:

 الفتاة فال تفعل بها شیئا لیس على الفتاة خطیة للموت بل كما یقوم رجل وأما ٢٦ :٢٢ اضطجع معها وحده
 انه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم یكن من ٢٧ :٢٢األمر على صاحبه ویقتله قتال هكذا هذا 

إال إن هذا التحریم والعقوبات الشدیدة لم تمنع من انتشار الزنا في بني إسرائیل ، حیث إن القصص   ) .یخلصها
   .٢٠٣نا تمال صفحات أسفار العهد القدیم الغرامیة والفسق والفجور وعمل الز

    ویالحظ أن األحكام المتعلقة بالزنا تركز على المرأة دون الرجل في تطبق األحكام ، فالرجل باستطاعته أن 
ً ، وما كان الرجل یعد مجرما إال إذا ٢٠٤یتزوج بالعدد الذي یرغب فیه من الزوجات الشرعیات وغیر الشرعیات 

ְבתּוָלה ֲאֶׁשר ) נֲַעָרה(נַַער ، ִּכי־יְִמָצא ִאיׁש28) (٢٩-٢٨: ٢٢( ففي سفر التثنیة ٢٠٥) جةغیر متزو(زنا بفتاة 
ים ָּכֶסף  (ַהּנֲַעָרה(ְונַָתן ָהִאיׁש ַהּשֵֹׁכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהּנַַער 29ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב ִעָּמּה ְונְִמָצאּו׃، א־אָֹרָׂשה ֲחִמּשִׁ

ה  وجد رجل فتاة عذراء غیر إذا ٢٨ :٢٢) . (א־יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל־יָָמיו׃ ,ַחת ֲאֶׁשר ִעּנָּהַּת، ְולֹו־ִתְהיֶה ְלִאּשָׁ
 الفتاة خمسین من ألبي یعطي الرجل الذي اضطجع معها ٢٩ :٢٢مخطوبة فامسكها واضطجع معها فوجدا 

أو امرأة متزوجة فعندها  .) أیامه  یطلقها كل أن ال یقدر أذلهاالفضة وتكون هي له زوجة من اجل انه قد 
   . ٢٠٦یقتل

ـــــــل األحـــــــوا ـــــــي ك ـــــــان هنـــــــاك شـــــــكوك حـــــــول     وف ـــــــالموت إذا زنـــــــت ، وان ك ـــــــى المـــــــرأة ب ـــــــان الحكـــــــم عل ل ك
المــــــــرأة واتهامهــــــــا بالزنــــــــا ولــــــــم یكــــــــن هنــــــــاك شــــــــهود ، فإنهــــــــا تخــــــــضع المتحــــــــان صــــــــعب بحیــــــــث تتجـــــــــرع 

ــــــــــات  ــــــــــصب اللعن ــــــــــس ب ــــــــــد الكــــــــــاهن بعــــــــــد إجــــــــــراء طق ــــــــــى ی ــــــــــالتراب عل ــــــــــة ب ــــــــــاه الملوث إن  هــــــــــذا  . ٢٠٧المی
ــــــــشبه االمتحــــــــان مــــــــا هــــــــو إال إشــــــــارة وقــــــــد بــــــــین ذلــــــــك ســــــــفر   ،٢٠٨ النهــــــــري البــــــــابلي بــــــــاراالخت إلــــــــى مــــــــا ی

  ) .٣١-١١:٥(العدد 
، ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִּכי־ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹו، ַּדֵּבר ֶאל־ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 12 ַויְַדֵּבר יְהָוה ֶאל־מֶֹׁשה ֵּלאמֹר׃١١(

ְונְִסְּתָרה ְוִהיא נְִטָמָאה ְוֵעד ֵאין  ,ַלם ֵמֵעינֵי ִאיָׁשּהְונְֶע، ְוָׁשַכב ִאיׁש אָֹתּה ִׁשְכַבת־זֶַרע 13 ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל׃
א נְִתָּפָׂשה׃، ָּבּה אֹו־ָעַבר ָעָליו  ְוָעַבר ָעָליו רּוַח־ִקנְָאה ְוִקּנֵא ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוִהוא נְִטָמָאה 14 ְוִהוא 

א، רּוַח־ִקנְָאה ְוִקּנֵא ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוֵהִביא ، ֶאת־ִאְׁשּתֹו ֶאל־ַהּכֵֹהן  ָהִאיׁשְוֵהִביא 15 נְִטָמָאה׃ ְוִהיא 
א־יִצֹק ָעָליו ֶׁשֶמן ֲעִׂשיִרת، ֶאת־ָקְרָּבנָּה ָעֶליָה א־יִֵּתן ָעָליו، ָהֵאיָפה ֶקַמח ְׂשעִֹרים  ִּכי־ִמנְַחת ، ְלבֹנָה ְו

ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַמיִם  17 ֱעִמָדּה ִלְפנֵי יְהָוה׃ְוִהְקִריב אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוֶה 16 ִמנְַחת זִָּכרֹון ַמזְֶּכֶרת ָעֹון׃، ְקנָאֹת הּוא
ְוֶהֱעִמיד  18 יִַּקח ַהּכֵֹהן ְונַָתן ֶאל־ַהָּמיִם׃، יְִהיֶה ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ֲאֶׁשר، ְקדִֹׁשים ִּבְכִלי־ָחֶרׂש ּוִמן־ֶהָעָפר
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ה ִלְפנֵי יְהָוה ה ּוָפַרע ֶאת־רֹאׁש، ַהּכֵֹהן ֶאת־ָהִאּשָׁ ְקנָאֹת  ִמנְַחת، ֵאת ִמנְַחת ַהּזִָּכרֹון، ַתן ַעל־ַּכֶּפיָהְונָ، ָהִאּשָׁ
א ָׁשַכב، ְוִהְׁשִּביַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן 19 ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים׃، ִהוא ּוְביַד ַהּכֵֹהן יְִהיּו ה ִאם־  ְוָאַמר ֶאל־ָהִאּשָׁ

א ָׂשִטית ֻטְמָאה ַּתַחת ִאיֵׁש ִהּנִָקי، ִאיׁש אָֹת ִּכי ָׂשִטית ، ְוַאְּת 20 ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶּלה׃  ִמֵּמיְוִאם־
׃، ַּתַחת ִאיֵׁש ְוִכי נְִטֵמאת ַוּיִֵּתן ִאיׁש ָּב ֶאת־ְׁשָכְבּתֹו ה  21 ִמַּבְלֲעֵדי ִאיֵׁש ְוִהְׁשִּביַע ַהּכֵֹהן ֶאת־ָהִאּשָׁ

ה ְוָאַמר، ִּבְׁשֻבַעת ָהָאָלה ַעֵּמ ְּבֵתת יְהָוה ֶאת־יְֵרֵכ  הָוה אֹוָת ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹויִֵּתן יְ، ַהּכֵֹהן ָלִאּשָׁ
ה ، ּוָבאּו ַהַּמיִם ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵמַעיִ 22 ְוֶאת־ִּבְטנֵ ָצָבה׃، נֶֹפֶלת ַלְצּבֹות ֶּבֶטן ְוַלנְִּפל יֵָר ְוָאְמָרה ָהִאּשָׁ

ת 23 ָאֵמן ָאֵמן׃ ה 24  ָהֵאֶּלה ַהּכֵֹהן ַּבֵּסֶפר ּוָמָחה ֶאל־ֵמי ַהָּמִרים׃ְוָכַתב ֶאת־ָהָא ، ְוִהְׁשָקה ֶאת־ָהִאּשָׁ
ה 25 ֶאת־ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ּוָבאּו ָבּה ַהַּמיִם ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים׃ ֵאת ִמנְַחת ، ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּיַד ָהִאּשָׁ

ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמן־ַהִּמנְָחה  26 ְוִהְקִריב אָֹתּה ֶאל־ַהִּמזְֵּבַח׃، הָוהֶאת־ַהִּמנְָחה ִלְפנֵי יְ ַהְּקנָאֹת ְוֵהנִיף
ה ֶאת־ַהָּמיִם׃، ֶאת־ַאזְָּכָרָתּה ְוָהיְָתה ، ְוִהְׁשָקּה ֶאת־ַהַּמיִם 27 ְוִהְקִטיר ַהִּמזְֵּבָחה ְוַאַחר יְַׁשֶקה ֶאת־ָהִאּשָׁ

ְונְָפָלה יְֵרָכּה ְוָהיְָתה ، ִבְטנָּה ְוָצְבָתה،  ָבּה ַהַּמיִם ַהְמָאֲרִרים ְלָמִריםּוָבאּו، ְּבִאיָׁשּה ִאם־נְִטְמָאה ַוִּתְמעֹל ַמַעל
ה ְלָאָלה ְּבֶקֶרב ה 28 ַעָּמּה׃ ָהִאּשָׁ א נְִטְמָאה ָהִאּשָׁ זֹאת ּתֹוַרת  29 ּוְטהָֹרה ִהוא ְונְִּקָתה ְונִזְְרָעה זַָרע׃، ְוִאם־

ה ַּת ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹר ָעָליו רּוַח ִקנְָאה ְוִקּנֵא ، אֹו ִאיׁש 30 ַחת ִאיָׁשּה ְונְִטָמָאה׃ַהְּקנָאֹת ֲאֶׁשר ִּתְׂשֶטה ִאּשָׁ
ה ִלְפנֵי יְהָוה ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְונִָּקה ָהִאיׁש  31 ָּכל־ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת׃ ֵאת، ְוָעָׂשה ָלּה ַהּכֵֹהן، ְוֶהֱעִמיד ֶאת־ָהִאּשָׁ

ה ַהִהוא א ֶאת־ֲע، ֵמָעֹון ְוָהִאּשָׁ    . )ֹונָּה׃ִּתּשָׂ
 رجــــــل امــــــرأة زاغــــــت إذا وقــــــل لهــــــم إســــــرائیل بنــــــي  كلــــــم١٢ :٥ وكلــــــم الــــــرب موســــــى قــــــائال ١١: ٥(

ــــــة ــــــه خیان ــــــا ١٣ :٥ وخانت ــــــي رجله ــــــك عــــــن عین ــــــي ذل ــــــا رجــــــل اضــــــطجاع زرع واخف  واضــــــطجع معه
 فـــــاعتراه روح الغیـــــرة وغـــــار ١٤ :٥ ذواســـــتترت وهـــــي نجـــــسة ولـــــیس شـــــاهد علیهـــــا وهـــــي لـــــم تؤخـــــ

ــــــى  ــــــي نجــــــسة امرأتــــــهعل ــــــى أو وه ــــــراه روح الغیــــــرة وغــــــار عل ــــــي لیــــــست نجــــــسةامرأتــــــه اعت  ٥  وه
ـــــأتي ١٥: ـــــه الرجـــــل ی ـــــاهن وبامرأت ـــــى الك ـــــأتي ال ـــــن طحـــــین شـــــعیر ی ـــــة م ـــــا عـــــشر االیف ـــــا معه  بقربانه

ـــــا  ـــــه لبان ـــــل علی ـــــا وال یجع ـــــه زیت ـــــصب علی ـــــهال ی ـــــا ألن ـــــذكر ذنب ـــــذكار ت ـــــة ت ـــــرة تقدم  ١٦ :٥ تقدمـــــة غی
 خــــــزف أنــــــاء الكــــــاهن مــــــاء مقدســــــا فــــــي ویأخــــــذ ١٧ :٥  الــــــربأمــــــامفیقــــــدمها الكــــــاهن ویوقفهــــــا 

 ویوقـــــــف ١٨ :٥ غبـــــــار الـــــــذي فـــــــي ارض المـــــــسكن ویجعـــــــل فـــــــي المـــــــاء الكـــــــاهن مـــــــن الیأخـــــــذو
 ویجعــــــل فــــــي یـــــدیها تقدمــــــة التــــــذكار التــــــي هــــــي المــــــرأة رأس الــــــرب ویكـــــشف أمــــــام المــــــرأةالكـــــاهن 

ــــــ ــــــد الك ــــــي ی ــــــرة و ف ــــــة المــــــرتقدمــــــة الغی ــــــاء اللعن ــــــون م ــــــاهن ١٩ :٥ اهن یك ــــــستحلف الك ــــــرأة وی  الم
 نجاســــة مــــن تحــــت رجلــــك إلــــى كــــان لــــم یــــضطجع معــــك رجــــل وان كنــــت لــــم تزیغــــي إنویقــــول لهــــا 

ـــــ ـــــة ه ـــــاء اللعن ـــــن م ـــــة م ـــــوني بریئ ـــــر فك ـــــن ٢٠ :٥ذا الم ـــــك إن و لك ـــــن تحـــــت رجل ـــــد زغـــــت م ـــــت ق  كن
 بحلـــــــف المـــــــرأة یـــــــستحلف الكـــــــاهن ٢١ :٥ وتنجـــــــست وجعـــــــل معـــــــك رجـــــــل غیـــــــر رجلـــــــك مـــــــضجعه

ـــــة ویقـــــول الكـــــاهن   یجعلـــــك الـــــرب لعنـــــة وحلفـــــا بـــــین شـــــعبك بـــــان یجعـــــل الـــــرب فخـــــذك للمـــــرأةاللعن
ــــــا ــــــك وارم ــــــي ٢٢ :٥ ســــــاقطة وبطن ــــــذا ف ــــــة ه ــــــاء اللعن ــــــدخل م ــــــبطن أحــــــشائك وی ــــــورم ال  وإلســــــقاط ل

ـــــاب ثـــــم یمحوهـــــا ٢٣ :٥آمـــــین  آمـــــین المـــــرأةالفخـــــذ فتقـــــول  ـــــب الكـــــاهن هـــــذه اللعنـــــات فـــــي الكت  ویكت
 ٥  مـــــاء اللعنـــــة المـــــر فیـــــدخل فیهـــــا مـــــاء اللعنـــــة للمـــــرارةالمـــــرأة ویـــــسقي ٢٤ :٥ رفـــــي المـــــاء المـــــ

ــــــد ویأخــــــذ ٢٥: ــــــاهن مــــــن ی ــــــردد التقدمــــــة المــــــرأة الك ــــــرة وی ــــــدمها أمــــــام تقدمــــــة الغی ــــــرب ویق ــــــى ال  إل
 المـــــذبح وبعـــــد ذلـــــك یـــــسقي  ویقـــــبض الكـــــاهن مـــــن التقدمـــــة تـــــذكارها ویوقـــــده علـــــى٢٦ :٥المـــــذبح 

 ومتـــــى ســـــقاها المـــــاء فـــــان كانـــــت قـــــد تنجـــــست وخانـــــت رجلهـــــا یـــــدخل فیهـــــا ٢٧ :٥  المـــــاءالمـــــرأة
ـــــصیر  ـــــسقط فخـــــذها فت ـــــرم بطنهـــــا وت ـــــة للمـــــرارة فی ـــــي وســـــط شـــــعبها المـــــرأةمـــــاء اللعن ـــــة ف  ٢٨ :٥ لعن

ــــــت طــــــاهرة المــــــرأةوان لــــــم تكــــــن  ــــــل كان ــــــد تنجــــــست ب ــــــزرع تتبــــــرأ ق ــــــل ب  هــــــذه شــــــریعة ٢٩ :٥ وتحب
ـــــــرة   اعتـــــــرى رجـــــــال روح غیـــــــرة إذا أو ٣٠ :٥  مـــــــن تحـــــــت رجلهـــــــا وتنجـــــــستامـــــــرأة زاغـــــــت إذاالغی



 

             ٩٧٥

ــــــشریعةامأمــــــ المــــــرأة یوقــــــف امرأتــــــهفغــــــار علــــــى   ٣١ :٥  الــــــرب ویعمــــــل لهــــــا الكــــــاهن كــــــل هــــــذه ال
  ) . تحمل ذنبهاالمرأة الرجل من الذنب وتلك فیتبرأ
ــــــــه إال      ــــــــانون یعاقب ــــــــة مباشــــــــرة امــــــــرأمــــــــا الرجــــــــل فمــــــــا كــــــــان الق ــــــــي حال ــــــــة المــــــــوت ، ف أة متزوجــــــــة وبعقوب
ٕ امــــــــرأة واهـــــــــدار ةأن العقــــــــاب كــــــــان بـــــــــسبب االعتــــــــداء علــــــــى حقـــــــــوق زوج آخــــــــر ولــــــــیس بـــــــــسبب أهانــــــــإال 

  .  ٢٠٩كرامتها 
ـــــة وضـــــع الزنـــــا     و ـــــا وبحـــــسب حال ـــــي موضـــــوع الزن ـــــشریعات ف ـــــاك ت ـــــت هن ـــــا األزواج هـــــو كان ـــــم یكـــــن زن ، فل

ــــا ل الجــــرم الوحیــــد الــــذي تحرمــــه الــــشریعة الیهودیــــة علــــى بنــــي إســــرائی ، ففــــي حالــــه جریمــــة الزنــــا بــــالتلبس ، والزن
ــــــــرأة المخطوبــــــــ) األخــــــــت أو األم ) (ســــــــفاح ذوي القربــــــــى ( بالمحــــــــارم  ــــــــواط والمــــــــساحقة ،  ة، وزنــــــــا الم ، والل

 فـــي نـــصوص التـــوراة، ٢١٠ومواقعـــة البهـــائم ، كـــل تلـــك األمـــور كانـــت شـــائعة علـــى مـــا یبـــدو فـــي بنـــي إســـرائیل 
   ) .٢١ – ١٠( من اآلیة  ٢٠اإلصحاح سفر الالویین في التوراةً ذلك ورد ف

 . תְוַהּנָֹאֶפ ַהּנֵֹאף מֹות־יּוַמת ֵרֵעהּו ֶאת־ֵאֶׁשת יִנְַאף ֲאֶׁשר، ִאיׁש ֶאת־ֵאֶׁשת יִנְַאף ֲאֶׁשר، ְוִאיׁש١٠( 
، ְוִאיׁש 12 ָּבם׃ ְּדֵמיֶהם ְׁשנֵיֶהם מֹות־יּוְמתּו ִּגָּלה ָאִביו ֶעְרַות، ָאִביו ֶאת־ֵאֶׁשת יְִׁשַּכב ֲאֶׁשר، ְוִאיׁש11

 ֶאת־זָָכר יְִׁשַּכב ֲאֶׁשר، ְוִאיׁש13 ָּבם׃ ְּדֵמיֶהם ָעׂשּו ֶּתֶבל ְׁשנֵיֶהם יּוְמתּו מֹות، ֶאת־ַּכָּלתֹו יְִׁשַּכב ֲאֶׁשר
ה ֵביִמְׁשְּכ ה יִַּקח ֲאֶׁשר، ְוִאיׁש 14 ָּבם׃ ְּדֵמיֶהם יּוָמתּו מֹות ְׁשנֵיֶהם ָעׂשּו ּתֹוֵעָבה، ִאּשָׁ  ְוֶאת־ִאָּמּה ֶאת־ִאּשָׁ
א־ִתְהיֶה، ְוֶאְתֶהן אֹתֹו יְִׂשְרפּו ָּבֵאׁש ִהוא זִָּמה  ִּבְבֵהָמה ְׁשָכְבּתֹו יִֵּתן ֲאֶׁשר، ְוִאיׁש 15 ְּבתֹוְכֶכם׃ זִָּמה ְו

ה 16 ַּתֲהרֹגּו׃ ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה יּוָמת ֹותמ  ְוָהַרְגָּת ,אָֹתּה ְלִרְבָעה ֶאל־ָּכל־ְּבֵהָמה ִּתְקַרב ֲאֶׁשר، ְוִאּשָׁ
ה  ַבת־ִאּמֹו אֹו ַּבת־ָאִביו ֶאת־ֲאחֹתֹו ֲאֶׁשר־יִַּקח ְוִאיׁש 17 ָּבם׃ ְּדֵמיֶהם יּוָמתּו מֹות ְוֶאת־ַהְּבֵהָמה ֶאת־ָהִאּשָׁ

 ֲעֹונֹו ִּגָּלה ֲאחֹתֹו ֶעְרַות ַעָּמם ְּבנֵי ְלֵעינֵי ,ְונְִכְרתּו، הּוא ֶחֶסד ֶאת־ֶעְרָותֹו ְוִהיא־ִתְרֶאה ְרָוָתּהֶאת־ֶע ְוָרָאה
א׃ ה ֲאֶׁשר־יְִׁשַּכב ְוִאיׁש 18 יִּשָׂ  ִּגְּלָתה ְוִהיא، ֶהֱעָרה ֶאת־ְמקָֹרּה ֶאת־ֶעְרָוָתּה ְוִגָּלה، ָּדָוה ֶאת־ִאּשָׁ

 ִּכי ְתַגֵּלה א ָאִבי ַוֲאחֹות ִאְּמ ֲאחֹות ְוֶעְרַות 19 ַעָּמם׃ ִמֶּקֶרב ְׁשנֵיֶהם ְונְִכְרתּו ָהָּדֶמי ֶאת־ְמקֹור
אּו׃ ֲעֹונָם ֶהֱעָרה ֶאת־ְׁשֵארֹו אּו ֶחְטָאם ִּגָּלה ּדֹדֹו ֶעְרַות، ֶאת־ּדָֹדתֹו יְִׁשַּכב ֲאֶׁשר، ְוִאיׁש 20 יִּשָׂ  יִּשָׂ

  ) יְִהיּו׃ ֲעִריִרים ִּגָּלה ָאִחיו ֶעְרַות ִהוא נִָּדה ָאִחיו ֶאת־ֵאֶׁשת יִַּקח ֲאֶׁשר، ׁשְוִאי 21 יָֻמתּו׃ ֲעִריִרים
 ٕواذا ١١ :٢٠. قتـــل الزانـــي والزانیـــة قریبـــه فانـــه یامـــرأة زنـــى مـــع فـــإذا امـــرأة زنـــى رجـــل مـــع ٕاذا و١٠ :٢٠(

 ٕواذا ١٢ :٢٠. یقــتالن كالهمـــا دمهمــا علیهمـــاأنهمـــا أبیــه فقــد كـــشف عــورة أبیـــه امــرأةاضــطجع رجــل مـــع 
 ٕاذا و١٣ :٢٠ .  یقـــــتالن كالهمــــا قـــــد فعـــــال فاحــــشة دمهمـــــا علیهمـــــافأنهمـــــااضــــطجع رجـــــل مـــــع كنتــــه 

 ٢٠  . یقـــتالن دمهمـــا علیهمـــاأنهمـــا ً فقـــد فعـــال كالهمـــا رجـــساامـــرأةاضـــطجع رجـــل مـــع ذكـــر اضـــطجاع 
ـــرأة اتخـــذ رجـــل ٕواذا ١٤: ـــه ووأمهـــا ام ـــار یحرقون ـــة بالن ـــذلك رذیل ـــنكم  لكـــي الٕایاهمـــا ف ـــة بی ـــون رذیل  ٢٠. یك
 امـــرأة اقتربـــت ٕواذا ١٦ :٢٠.  جعـــل رجـــل مـــضجعه مـــع بهیمـــة فانـــه یقتـــل والبهیمـــة تمیتونهـــا ٕواذا ١٥:

 هأختـــ اخـــذ رجـــل ٕواذا ١٧ :٢٠.  یقـــتالن دمهمــا علیهمـــا أنهمـــا والبهیمـــة المــرأة بهیمـــة لنزائهـــا تمیـــت إلــى
 بنــي شــعبهما قـــد أعـــین أمــام هــي عورتــه فـــذلك عــار یقطعــان ورأت عورتهــا رأى وأمـــه بنــت أو أبیــهبنــت 

ف عورتهـــا عـــرى  طامـــث وكـــشامـــرأة اضـــطجع رجـــل مـــع ٕواذا ١٨ :٢٠ . یحمـــل ذنبـــهأختـــهكـــشف عـــورة 
ـــن شـــعبهما ـــان كالهمـــا م ـــا یقطع ـــوع دمه ـــشفت هـــي ینب ـــك أخـــت عـــورة ١٩ :٢٠ . ینبوعهـــا وك  أخـــت أو أم

 عمــه فقـــد امــرأة اضــطجع رجــل مـــع ٕواذا ٢٠ :٢٠ .  ال تكــشف انــه قـــد عــرى قریبتــه یحمـــالن ذنبهمــاأبیــك
 فـــذلك نجاســـة أخیـــه امـــرأة اخـــذ رجـــل ٕواذا ٢١ :٢٠ . كــشف عـــورة عمـــه یحمـــالن ذنبهمـــا یموتـــان عقیمــین

   . ) یكونان عقیمینأخیهقد كشف عورة 



 
 

 ٩٧٦ 
 

 

ًوبنـــــاء علیــــــه ، . ً    أمـــــا إذا كانـــــت المـــــرأة غیـــــر یهودیـــــة ، فـــــاألمر مختلـــــف تمامـــــا ، إذ إن الیهـــــود ابـــــاحیون 
 یعــــد التلمــــود هــــذا الجمــــاع خطیئـــــة فمفهــــوم الزنــــا ال ینطبــــق علــــى اتــــصال یهــــودي بــــامرأة غیــــر یهودیــــة ، بــــل

   . ٢١١كالعالقة الجنسیة مع الحیوان 
ـــــه ال یعاقـــــب باإلعـــــدام  ـــــة فإن ـــــر یهودی ـــــزوج یهـــــودي بزوجـــــة غی ـــــه إن ت ـــــرى أن ـــــذلك فـــــان الحاخـــــام راشـــــي ی     وب

 ، ألن كـــل عقــــد ٢١٢ٕألنـــه زنـــا بـــامرأة غیـــر یهودیــــة ، حتـــى وان اعتبـــر قـــد تعـــدى علــــى عـــرض شـــخص أجنبـــي 
ـــــب فاســـــد ـــــة نكـــــاح مـــــع األجان ـــــر الیهودی ـــــزواج مـــــن غی ـــــشریعة ال ـــــه ال ـــــز ل  ، والن المـــــرأة ٢١٣ ، فـــــالیهودي ال تجی

التـــي لـــم تكـــن مـــن بنـــي إســـرائیل تعتبـــر بهیمـــة ، والعقـــد ال یوجـــد فـــي البهـــائم ، وقـــد اجمـــع معـــه مجموعـــة مــــن 
ـــــساء  ـــــات أي الن ـــــر المؤمن ـــــساء غی ـــــصاب الن الحاخامـــــات ، وأعطـــــى بعـــــض الحاخامـــــات الحـــــق للیهـــــود فـــــي اغت

ٕ ، فـــي حــــین أنــــه یـــتم إنــــزال عقوبـــة اإلعــــدام بــــالمرأة حتـــى وان كانــــت الجریمـــة هــــي جریمــــة ٢١٤یــــات غیـــر الیهود
   . ٢١٥اغتصاب ، أما الیهودي الذي اغتصبها فیجلد ألنه اقترف خطیئة 

ــــأكثر مــــن امــــرأة  ــــزواج ب ــــشریعة الیهودیــــة تجیــــز للرجــــل ال ــــشریعة الیهودیــــة فــــإن ال     أمــــا تعــــدد الزوجــــات فــــي ال
 ، وبــــذلك تركــــت الــــشریعة الیهودیــــة ٢١٧لــــم یــــرد نــــص بتحریمــــه ذلــــك فــــي العهــــد القــــدیم ، و٢١٦ فــــي الوقــــت نفــــسه

ـــــساء دون حـــــد أقـــــصى  ـــــشاء مـــــن الن ـــــزوج مـــــا ی ـــــام الرجـــــل لیت ـــــاب مفتوحـــــا أم  ، إال إذا كـــــان القـــــصد مـــــن ٢١٨ًالب
ـــــى  ـــــى ، وذلـــــك عـــــن طریـــــق تركهـــــا واإلعـــــراض عنهـــــا واإلقبـــــال عل ـــــاني هـــــو اإلضـــــرار بالزوجـــــة األول الـــــزواج الث

ـــــي ت ـــــى ال تنجـــــب أخـــــرى ، ف ـــــت الزوجـــــة األول ـــــا ، أمـــــا إذا كان ـــــاني قانونی ـــــزواج الث ـــــد ال ـــــة ال یكـــــون عق ـــــك الحال ًل
ــــى  ــــو كــــان فیــــه ضــــرر عل ــــى عقمهــــا أكثــــر مــــن عــــشر ســــنین ، فیحــــق للرجــــل إن یتــــزوج علیهــــا ، ول ومــــضى عل

   .      ٢١٩الزوجة األولى ، أما زواج المرأة الثانیة المرتبطة بزوج آخر فهو محرم 
تــــوراة فـــــي الزنــــا هــــي القتـــــل ، وهــــي مـــــشددة وبعــــضها مبــــرر ، والمالحـــــظ أن الــــشرع الیهـــــودي     إن أحكــــام ال

 ، وعقوبـــــات الزنــــا الـــــشدیدة هـــــي المــــوت فـــــي أغلـــــب األحیــــان ، وقـــــام أحبـــــار ٢٢٠یجعــــل القتـــــل أیــــسر الوســـــائل 
   . ٢٢١ٕالیهود منذ زمن بعید بإلغائها ، بزعم أن األحكام التوراتیة قاسیة وان الزنا منتشر بصورة رهیبة 

بأنه النشید الذي یتعامل ( وتعد بعض أسفار العهد القدیم بأنها إباحیة ، ومنها نشید األناشید على سبیل المثال    
 ، حتى أن التوراة قد عمدت ٢٢٣ً  فهو یعد نشیدا للفسق ٢٢٢) بوضوح وببساطة مع حب جنسي بین رجل وامرأة 

 ، كقصة لوط مع ابنتیه ، وداود مع ٢٢٤مارسة الزنا إلى األقبح واألشنع من ذلك بأن اتهمت بعض األنبیاء بم
ًوالتوراة قد ابتذلت المرأة وأباحتها ، فهي تنتهك كرامة المرأة وتبیحها جنسیا ، دون  . ٢٢٥زوجة جندي من جنوده

 راود رجل عذراء لم تخطب ٕواذا(  ١٧- ١٦ : ٢٢وذلك في سفر الخروج  . ٢٢٦مراعاة ألدنى حق من حقوقها 
، ) یزن له فضة كمهر العذارى إیاها یعطیه أن أبوها آبى إن( ،   )ها لنفسه زوجةفاضطجع معها یمهر

ה׃، ְוִכי־יְַפֶּתה ִאיׁש( א־אָֹרָׂשה ְוָׁשַכב ִעָּמּה ָמהֹר יְִמָהֶרּנָה ּלֹו ְלִאּשָׁ ִאם־ָמֵאן יְָמֵאן (، )  ְּבתּוָלה ֲאֶׁשר 
ת׃ְּכמַֹהר ַהְּב، ָאִביָה ְלִתָּתּה לֹו ֶּכֶסף יְִׁשקֹל ، وقد جاءت األقوال مضطربة في الفقه الیهودي حول الزنا ، )  תּו
    .              ٢٢٧والزناة، وبدا یمیل نحو إباحته 

  :نتائج البحث 
  :     وقد توصل البحث إلى العدید من النتائج المهمة التي یمكن إیجازها بالنقاط اآلتیة 

ـــــــــــشریعات ال .١ ـــــــــــى النـــــــــــصوص والت ـــــــــــن االطـــــــــــالع عل ـــــــــــا م ـــــــــــضح لن ـــــــــــین الـــــــــــشریعة یت ـــــــــــشابهة ب ـــــــــــة المت قانونی
العبرانیــــــــــة والـــــــــــشرائع العراقیـــــــــــة القدیمـــــــــــة الســـــــــــیما قـــــــــــانون حمـــــــــــورابي ، یؤكـــــــــــد بمـــــــــــا ال یقبـــــــــــل الـــــــــــشك أن 
ًاالقتبـــــــاس والنقــــــــل كــــــــان ناتجــــــــا مــــــــن احتكــــــــاك كـــــــال الطــــــــرفین مــــــــع بعــــــــضهما احتكاكــــــــا منقطــــــــع النظیــــــــر ،  ً

ــــــــت منــــــــه جمیــــــــع المقومــــــــات الحــــــــضاریة واالجتماعیــــــــة التــــــــي كانــــــــت ســــــــا ئدة بیــــــــنهم آنــــــــذاك ، وهــــــــذا فانتقل



 

             ٩٧٧

ــــــــى الوســــــــط ذي  ــــــــر تحــــــــضرا وتطــــــــورا إل ــــــــل مــــــــن الوســــــــط األكث ــــــــه انتق ــــــــصورة واضــــــــحة أن ــــــــدو ب ًاالقتبــــــــاس یب ً
 . البعد الثقافي والمعرفي المحدود 

 العهـد أسـفارن أ ، إالوتـشریعاتها   الدیانـة الیهودیـةفـية مـرمح هي في األساس الزنا جریمة نأومما ال یقبل الشك  .٢
 ، )الـسالم علـیهم( األنبیـاء حـق فـيً أنهـا جـاءت بـاطال حتـى الزنا ، الفواحش ووفعل الغرامیة لقصصبا ملیئة القدیم

ًا ومباحا مألوف ًشیئا الزنا یجعل مما  یهودیـة، غیـر المـرأة كانـت إذا تتـساهل َّالزنـا ، فإنهـاعقوبـة في تطبیق  وحتى. ً
   .أة غیر یهودیة  إذا زنا بامرالیهودي علىفي مثل تلك الحالة  الحكم یطبق وال

 جریمــــــــــة علــــــــــىوتــــــــــشریعاتها التــــــــــوراة  نــــــــــصوص وضـــــــــعتها التــــــــــي والعقوبــــــــــات الحــــــــــدود َّأنمـــــــــن الواضــــــــــح  .٣
   . نفیذالت حالة فيالزاني لرجل  ادون الزانیة المرأة على في اغلب األحیان ِّتركز ، الزنا

ـــــــــــصدر أظهرهـــــــــــ .٤ ـــــــــــوانین وضـــــــــــعیة الم ـــــــــــشریعات وق ـــــــــــة جـــــــــــاءت بوصـــــــــــفها ت ـــــــــــة القدیم ـــــــــــوانین العراقی ا إن الق
واضــــــعوها بــــــصورة وحـــــــي إلهــــــي صـــــــادر مــــــن اآللهــــــة إلـــــــى الملــــــوك ولعـــــــل فــــــي هــــــذا إشـــــــارة إلــــــى القـــــــوانین 

  .العراقیة القدیمة باعتبارها منزلة من اآللهة لتحقیق العدالة بین الناس عامه 
اقتـــــــبس بنـــــــو إســـــــرائیل الرؤیـــــــا وجـــــــسدوا الفكـــــــرة نفـــــــسها التـــــــي جـــــــاءت بهـــــــا القـــــــوانین والتـــــــشریعات العراقیـــــــة  .٥

ــــــــل إرادة القدیمــــــــة ، و ــــــــوانینهم علــــــــى أنهــــــــا كانــــــــت تمث ــــــــدموا تــــــــشریعاتهم وق منهــــــــا قــــــــانون حمــــــــورابي عنــــــــدما ق
علیـــــــــه (، وذلـــــــــك فـــــــــي مـــــــــا ذكرتـــــــــه التـــــــــوراة فـــــــــي إرجـــــــــاع أســـــــــاس التـــــــــشریع إلـــــــــى موســـــــــى ) یهـــــــــوه(اإللــــــــه 
ـــــــــسالم ـــــــــسان ) ال ـــــــــتكلم بل ـــــــــان ی ـــــــــه ك ـــــــــذي وصـــــــــفته بأن ـــــــــام ) یهـــــــــوه ( ال ـــــــــك الوصـــــــــایا وأحك ـــــــــسلم تل ـــــــــه ت ، وأن

شیر إلــــــــى أن تلــــــــك األحكـــــــام والتــــــــشریعات هــــــــي فـــــــي األصــــــــل مــــــــن صــــــــنع الـــــــشریعة منــــــــه ، وهــــــــذا مـــــــا یــــــــ
 .بها ) علیه السالم(اآلله الذي أرسل موسى 

مما تقدم یبدو أن من األمور التي میزت نصوص التشریعات القانونیة في الشرائع العراقیة القدیمة والذي وجد ما  .٦
وفیه ) إذا ( بي الذي كان یبدأ بأداة الشرط یقابلها في النصوص التشریعیة ألسفار التوراة صیاغة النص العقا

ًأیضا یتقدم شق الحكم على شق العقاب ، وهذا ما جرت علیه الحال بالنسبة للقوانین العراقیة القدیمة وأشارت له 
 יִנְַאף ֲאֶׁשר، ִאיׁש ֶאת־ֵאֶׁשת יִנְַאף ֲאֶׁשר، ְוִאיׁש(  :٢٠10سفر الالویین التوراة في مناسبات عدیدة ومنها ، 

َواذا زنى(  .) ְוַהּנָֹאֶפת ַהּנֵֹאף מֹות־יּוַמת ֵרֵעהּו ֶאת־ֵאֶׁשת َ َ ُرجل مع امرَأة ، فإذا زنى مع امرَأة قریبه، فإنه َِٕ َُّ ِِ ِ َِ َ َِ ِ ٍَ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ُ یقتل ٌ َ ْ ُ
ُالزاني والزانیة َِ َِّ   .   ً وهذا بدوره یعطي تأكیدا على مدى التأثر بین الشرائع البابلیة القدیمة والشرائع العبرانیة . )ََّ

وهـو اإلیقـاع بمثـل الـذنب الـذي أوقعـه الجـاني ) بالقـصاص(میزت التـشریعات فـي قـوانین العـراق القدیمـة بمـا عـرف  .٧
ً العین بالعین والسن بالسن والید بالیـد ، ویعنـي أیـضا مـن ضـرب إنـسانا فمـات یقتـل بالمجني علیه ، وهذا یعني أن ً

ًوعد هذا المبدأ في التوراة مبدًأ أساسیا في التقاضي عن المجرمین الذین أوقعوا جرما في المجني علـیهم مـن . ًقتال  ً
وانین العـراق القـدیم عامـة وبـین الناس ، ومن هذا نستطیع القـول إن الـصلة بـین قـوانین حمـورابي بـصورة خاصـة وقـ

ـــك القـــوانین مـــصدرها اآللهـــة وهـــي مـــن صـــنعها ، وأن  ـــع تل ـــة أساســـها أن جمی ـــة هـــي صـــلة جذری ـــوانین العبرانی الق
 .االختالفات الموجودة بینها هي باألساس ناتجة عن اختالف البیئة والطبیعة العقائدیة لتلك األقوام 

ً حمورابي الحالة منفردا عن قـوانین العـراق القـدیم األخـرى ، علـى الـرغم أما في موضوع زنا المحارم فقد عالج قانون .٨
مــن أن الظــاهرة كانــت شــائعة فــي العــراق القــدیم ، إال أنهــا علــى مــا یبــدو انتــشرت بــشكل أوســع فــي عــصر الدولــة 

الــشذوذ  البابلیــة القدیمــة ، ممــا اســتوجب تــشریع قــانون ضــمن قــانون حمــورابي لــردع الحالــة ، وعالجــت التــوراة حالــة
وذلـك لمنـع انتـشارها فـي بنـي إسـرائیل ، إال أنهـا  ، الجنسي ونكاح المحارم وسـائر الفـواحش وشـددت العقوبـة علیهـا

 .     انتشرت في بني إسرائیل ، ولم یكن هناك وفي احیان كثیرة من ینفذ تعالیم الشریعة الیهودیة



 
 

 ٩٧٨ 
 

 

شوریین ثم البابلیین حیث تم تدوین التوراة فـي بابـل بعـد العراق عندما تم سبیهم من قبل اآلباإلكراه إلى دخل الیهود  .٩
الـسبي حیــث اسـتمدت الكثیــر مـن القــوانین البابلیـة ودون الكثیــر مـن تــاریخ بابـل والعــراق بـصورة عامــه حیـث كانــت 
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   . ٣١٥ت ، ص احمد حجازي ، نقد التوراة ، القاهرة ، بال. السقا ، د.  1
 بدایــــــــــــة ذمنــــــــــــ القــــــــــــدیم والعــــــــــــراق العبــــــــــــرانیین بــــــــــــین والــــــــــــسیاسیة الحــــــــــــضاریة الــــــــــــصالت ســــــــــــلمان ، كــــــــــــاظم جبــــــــــــر ، . 2

 ، بابــــــــــل جامعـــــــــة ، منـــــــــشورة غیـــــــــر ماجــــــــــستیر رســـــــــالة األخمینـــــــــي، العـــــــــصر نهایــــــــــة حتـــــــــى الحـــــــــدیث اآلشـــــــــوري العـــــــــصر
  .١٢٦، ص م٢٠٠٥

   . ٦م ، ص١٩٧٥الذنون ، حسن علي ، فلسفة القانون ، بغداد ، .  3
م ، ١٩٨٤ ، ٢ ، ج٤٣ ، مجلــــــــــــــد مجلــــــــــــــة ســــــــــــــومر، " حمــــــــــــــورابي والتــــــــــــــوراة"األســــــــــــــود ، حكمــــــــــــــت بــــــــــــــشیر ، .  4

   . ٢٠٧ص
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، ) غیـــــــــــر منـــــــــــشورة( أطروحـــــــــــة دكتـــــــــــوراه ،ٕالقـــــــــــانون وادارة الدولـــــــــــة فـــــــــــي الرافـــــــــــدین :  الحـــــــــــسیني ، خالـــــــــــد موســـــــــــى . 6
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 ، ١ج) ١( مجلـــــــــــــد ، ســـــــــــــعد داغـــــــــــــر وآخـــــــــــــرین  : ترجمـــــــــــــة،  تـــــــــــــاریخ الحـــــــــــــضارات العـــــــــــــام،كروزیـــــــــــــه ، مـــــــــــــوریس .  8
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 ، واألنبیــــــــــاء التـــــــــوراة ، أقـــــــــسامهـــــــــو الكتـــــــــاب المقـــــــــدس لـــــــــدى الیهــــــــــود ، ویـــــــــشتمل علـــــــــى ثالثـــــــــة : العهـــــــــد القـــــــــدیم .  9

جـــــــــالل ، الفـــــــــت محمـــــــــد ، العقیـــــــــدة الدینیـــــــــة والـــــــــنظم التـــــــــشریعیة عنـــــــــد : والمكتوبـــــــــات  لمزیـــــــــد مـــــــــن التفـــــــــصیل ینظـــــــــر 
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دروزه ، محمـــــــــــد عــــــــــــزة ، تــــــــــــاریخ موجـــــــــــات الجــــــــــــنس العربــــــــــــي ودولهـــــــــــا ومآثرهــــــــــــا فــــــــــــي العـــــــــــراق قبــــــــــــل العروبــــــــــــة .  10

  .٢٠٨، ص) ب ت ( الصریحة ، بیروت ، 
 أووتعنـــــــــي الكبیــــــــــر ) رابـــــــــي(وتعنـــــــــي الـــــــــه الـــــــــشمس و) حمــــــــــو: (تبـــــــــدو كلمـــــــــة حمـــــــــورابي مكونـــــــــه مـــــــــن شـــــــــطرین .  11

 لمزیـــــــــــد مـــــــــــن التفـــــــــــصیل . الـــــــــــسید الكبیـــــــــــر أو فهـــــــــــي تعنـــــــــــي رب العائلـــــــــــة العظـــــــــــیم األســـــــــــاسالــــــــــسید ، وعلـــــــــــى هـــــــــــذا 
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