
 معجم األلفاظ الجنسية في الكتاب المقدس ونظائرها في القرآن

 

 القرآن الكريم الكتاب المقدس اللفظ

 استحمام

. ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيةً ْعُرِك َوَقْد ُكْنِت َجَعْلُتِك َرْبَوًة َكَنَباِت اْلَحْقِل، َفَرَبْوِت َوَكُبْرِت، َوَبلَْغِت ِزيَنَة األَْزَياِن. َنَهَد َثْدَياِك، َوَنَبَت شَ 7

. َفَبَسْطُت 8 َعلَْيِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك، َوَحلَْفُت لَِك، َوَدَخْلُت َمَعِك فِي َعْهٍد،  َذْيلِيَفَمَرْرُت بِِك َوَرأَْيُتِك، َوإَِذا َزَمُنِك َزَمُن اْلُحبِّ

، َفِصْرِت لِي.  بُّ ُد الرَّ يِّ ْمُتكِ 9َيقُوُل السَّ ْيِت، بِاْلَماءِ  َفَحمَّ َزًة، َوَنَعْلُتِك 10، َوَغَسْلُت َعْنِك ِدَماَءِك، َوَمَسْحُتِك بِالزَّ َوأَْلَبْسُتِك ُمَطرَّ

ا،  اِن، َوَكَسْوُتِك َبز ً ْرُتِك بِاْلَكتَّ َخِس، َوأَزَّ ، َفَوَضْعُت أَْسِوَرًة فِي َيَدْيِك َوَطْوًقا فِي ُعُنقِِك. 11بِالتُّ َوَضْعُت وَ 12َوَحلَّْيُتِك بِاْلُحلِيِّ

 (12-7: 16)حزقيال  َوأَْقَراًطا فِي أُُذَنْيِك َوَتاَج َجَمال َعلَى َرْأِسكِ أَْنفِِك ِخَزاَمًة فِي 

 غير موجود

ْطِح اْمَرأًَة  َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد َقاَم َعْن َسِريِرِه َوَتَمشَّى َعلَى َسْطِح َبْيِت اْلَملِِك، َفَرأَى ِمْن َعلَى . َتْسَتِحمُّ السَّ
ا. َفأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، أَلَْيَسْت هِذِه َبْثَشَبَع بِْنَت أَلِيَعاَم اْمَرأََة أُوِريَّا »َفَقاَل َواِحٌد:  َوَكاَنِت اْلَمْرأَةُ َجِميلََة اْلَمْنَظِر ِجد ً

؟ َمَعَها َوِهَي ُمَطهََّرةٌ ِمْن َطْمثَِها. ُثمَّ َرَجَعْت إِلَى َبْيتَِها. َفاْضَطَجَع َفأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذَها، َفَدَخلَْت إِلَْيِه، «. اْلِحثِّيِّ
 (5-2: 11)صموئيل الثاني  «.إِنِّي ُحْبلَى»ِت اْلَمْرأَةُ، َفأَْرَسلَْت َوأَْخَبَرْت َداُوَد َوَقالَْت: َوَحبِلَ 

بُّ لِي: 36 ُهَما َقْد َزَنَتا َوفِي أَْيِديِهَما 37َيا اْبَن آَدَم، أََتْحُكُم َعلَى أُُهولََة َوأُُهولِيَبَة؟ َبْل أَْخبِْرُهَما بَِرَجاَساتِِهَما، »َوَقاَل الرَّ ألَنَّ

اَر أَْكالً لََها.  َدٌم، َوَزَنَتا بِأَْصَناِمِهَما َوأَْيًضا أََجاَزَتا َبنِيِهَما الَِّذيَن َولََدَتاُهمْ  َسَتا َمْقِدِسي فِي 38لِي النَّ َوَفَعلََتا أَْيًضا بِي هَذا: َنجَّ

َسَتا ُسُبوتِي.  َساهُ. َفُهَوَذا هَكَذا فَ 39ذلَِك اْلَيْوِم َوَدنَّ ا َذَبَحَتا َبنِيِهَما ألَْصَناِمِهَما، أََتَتا فِي ذلَِك اْلَيْوِم إِلَى َمْقِدِسي لُِتَنجِّ لََتا فِي عَ َولَمَّ

اْسَتْحَمْمِت ألَْجلِِهِم َبْل أَْرَسْلُتَما إِلَى ِرَجال آتِيَن ِمْن َبِعيٍد. الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َرُسوٌل َفُهَوَذا َجاُءوا. ُهُم الَِّذيَن 40َوْسِط َبْيتِي. 

 ، ْلِت َعْيَنْيِك َوَتَحلَّْيِت بِاْلُحلِيِّ َضٌة، َوَوَضْعِت َعلَْيَها َبُخوِري َوَزْيتِي.  َسِريرٍ َوَجلَْسِت َعلَى 41َوَكحَّ َفاِخٍر أََماَمُه َمائَِدةٌ ُمَنضَّ

ِة، الَِّذيَن َجَعلُ  َوَصْوتُ 42 يَّ وا أَْسِوَرًة َعلَى أَْيِديِهَما ُجْمُهوٍر ُمَتَرفِِّهيَن َمَعَها، َمَع أَُناٍس ِمْن َرَعاِع اْلَخْلِق. أُتَِي بَِسَكاَرى ِمَن اْلَبرِّ

َنا: آآلَن َيْزُنوَن ِزًنا َمَعَها َوِهَي.43اَج َجَمال َعلَى ُرُؤوِسِهَما. َوتَ   (43-36: 23)حزقيال  َفقُْلُت َعِن اْلَبالَِيِة فِي الزِّ

 أسنان
اِدَرِة ِمَن اْلَغْسِل، اللََّواتِي ُكلُّ َواِحَدٍة ُمْتئٌِم، َولَْيَس أَْسَناُنِك   (2:4)نشيد األنشاد  فِيِهنَّ َعقِيمٌ َكَقِطيِع اْلَجَزائِِز الصَّ

 )في السياق الجنسي( غير موجود
 (6:6)نشيد األنشاد  َكَقِطيِع نَِعاٍج َصاِدرٍة ِمَن اْلَغْسِل، اللََّواتِي ُكلُّ َواِحَدٍة ُمْتئٌِم َولَْيَس فِيَها َعقِيمٌ أَْسَناُنِك 

 أنف

يَم. 4َثْدَياِك َكَخْشَفَتْيِن، َتْوأََمْي َظْبَيٍة. 3 َكُبْرِج أَْنفُِك ُعُنقُِك َكُبْرٍج ِمْن َعاٍج. َعْيَناِك َكاْلبَِرِك فِي َحْشُبوَن ِعْنَد َباِب َبثِّ َربِّ

اِظِر ُتَجاَه ِدَمْشَق.  َما أَْجَملَِك َوَما 6َرْأُسِك َعلَْيِك ِمْثُل اْلَكْرَمِل، َوَشْعُر َرْأِسِك َكأُْرُجَواٍن. َملٌِك َقْد أُِسَر بِاْلُخَصِل. 5لُْبَناَن النَّ

اِت!  ُتَها اْلَحبِيَبُة بِاللَّذَّ ْخلَِة َوأُْمِسُك »قُْلُت: 8ْخلَِة، َوَثْدَياِك بِاْلَعَناقِيِد. َقاَمُتِك هِذِه َشبِيَهٌة بِالنَّ 7أَْحالَِك أَيَّ إِنِّي أَْصَعُد إِلَى النَّ

فَّاِح، أَْنفِِك َوَتُكوُن َثْدَياِك َكَعَناقِيِد اْلَكْرِم، َوَرائَِحُة «. بُِعُذوقَِها  (9-3: 7)نشيد األنشاد  َوَحَنُكِك َكأَْجَوِد اْلَخْمرِ 9َكالتُّ
 السياق الجنسي( غير موجود )في

ُعْرَياَنًة ْعُرِك َوَقْد ُكْنِت َجَعْلُتِك َرْبَوًة َكَنَباِت اْلَحْقِل، َفَرَبْوِت َوَكُبْرِت، َوَبلَْغِت ِزيَنَة األَْزَياِن. َنَهَد َثْدَياِك، َوَنَبَت شَ 7

. فَ 8. َوَعاِرَيةً  َعلَْيِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك، َوَحلَْفُت لَِك، َوَدَخْلُت َمَعِك  َذْيلِيَبَسْطُت َفَمَرْرُت بِِك َوَرأَْيُتِك، َوإَِذا َزَمُنِك َزَمُن اْلُحبِّ

، َفِصْرِت لِي.  بُّ ُد الرَّ يِّ ْيِت، 9فِي َعْهٍد، َيقُوُل السَّ ْمُتِك بِاْلَماِء، َوَغَسْلُت َعْنِك ِدَماَءِك، َوَمَسْحُتِك بِالزَّ َوأَْلَبْسُتِك 10َفَحمَّ

َزًة، َونَ  ا، ُمَطرَّ اِن، َوَكَسْوُتِك َبز ً ْرُتِك بِاْلَكتَّ َخِس، َوأَزَّ ، َفَوَضْعُت أَْسِوَرًة فِي َيَدْيِك َوَطْوًقا فِي 11َعْلُتِك بِالتُّ َوَحلَّْيُتِك بِاْلُحلِيِّ



 (12-7: 16حزقيال ) َوأَْقَراًطا فِي أُُذَنْيِك َوَتاَج َجَمال َعلَى َرْأِسكِ أَْنفِِك َوَوَضْعُت ِخَزاَمًة فِي 12ُعُنقِِك. 

 بطن

َرةٌ، الَ ُيْعِوُزَها َشَراٌب َمْمُزوٌج.  ُتِك َكأٌْس ُمَدوَّ ْوَسنِ َبْطُنِك ُسرَّ  (2:7)نشيد األنشاد  ُصْبَرةُ ِحْنَطٍة ُمَسيََّجٌة بِالسَّ

 غير موجود )في السياق الجنسي(
اِب. َعْيَناهُ َكاْلَحَماِم َعلَى َحبِيبِي أَْبَيُض َوأَْحَمُر. ُمْعلٌَم َبْيَن َرْبَوٍة. َرأُْسُه َذَهٌب إِْبِريٌز. قَُصُصُه ُمْسَتْرِسلٌَة َحالَِكٌة َكاْلُغرَ 

اهُ َكَخمِ  ٍة. َشَفَتاهُ ُسْوَسٌن َتْقُطَراِن َمَجاِري اْلِمَياِه، َمْغُسولََتاِن بِاللََّبِن، َجالَِسَتاِن فِي َوْقَبْيِهَما. َخدَّ يِب َوأَْتالَِم َرَياِحيَن َذِكيَّ يلَِة الطِّ
َبْرَجِد.  َعَتاِن بِالزَّ ا َمائًِعا. َيَداهُ َحْلَقَتاِن ِمْن َذَهٍب، ُمَرصَّ -10: 5)نشيد األنشاد  َعاٌج أَْبَيُض ُمَغلٌَّف بِاْلَياقُوِت األَْزَرقِ َبْطُنُه ُمر ً

14) 

)الصدر  ترائب
 ن(اوالثدي

بِّ َقائاِلً: 1 َوَزَنَتا بِِمْصَر. فِي ِصَباُهَما َزَنَتا. ُهَناَك 3َيا اْبَن آَدَم، َكاَن اْمَرأََتاِن اْبَنَتا أُمٍّ َواِحَدٍة، »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ

ُهَماُدْغِدَغْت  َواْسُمُهَما: أُُهولَُة اْلَكبِيَرةُ، َوأُُهولِيَبُة أُْخُتَها. َوَكاَنَتا لِي، َوَولََدَتا َبنِيَن 4. ُعْذَرتِِهَماَتَرائُِب ، َوُهَناَك َتَزْغَزَغْت ُثِديُّ

اِمَرةُ  يَها، أَشُّوَر األَ  َوَعِشَقتْ َوَزَنْت أُُهولَُة ِمْن َتْحتِي 5«. أُُهولِيَبةُ »، َوأُوُرَشلِيُم «أُُهولَةُ »َوَبَناٍت. َواْسَماُهَما: السَّ ْبَطاَل ُمِحبِّ

اُن َشْهَوٍة، فُْرَساٌن َراِكُبوَن اْلَخْيَل. 6 َفَدَفَعْت لَهُْم ُعْقَرَها لُِمْخَتاِري َبنِي أَشُّوَر 7الالَّبِِسيَن األَْسَماْنُجونِيَّ ُوالًَة َوِشَحًنا، ُكلُُّهْم ُشبَّ

َسْت بُِكلِّ َمْن َعِشَقْتُهْم بُِكلِّ أَْصَناِمِهْم.  ُهْم َضاَجُعوَها فِي ِصَباَها، وَ 8ُكلِِّهْم، َوَتَنجَّ لَْم َتْتُرْك ِزَناَها ِمْن ِمْصَر أَْيًضا، ألَنَّ

ُهْم َكَشفُوا 10لِذلَِك َسلَّْمُتَها لَِيِد ُعشَّاقَِها، لَِيِد َبنِي أَشُّوَر الَِّذيَن َعِشَقْتُهْم. 9ِعْذَرتَِها َوَسَكُبوا َعلَْيَها ِزَناُهْم. َتَرائَِب َوَزْغَزُغوا 

َساِء. َوأَْجَرْوا َعلَْيَها ُحكْ َعوْ  ْيِف، َفَصاَرْت ِعْبَرًة لِلنِّ  ًما.َرَتَها. أََخُذوا َبنِيَها َوَبَناتَِها، َوَذَبُحوَها بِالسَّ
ا َرأَْت أُْخُتَها أُُهولِيَبُة ذلَِك أَْفَسَدْت فِي ِعْشقَِها أَْكَثَر ِمْنَها، َوفِي ِزَناَها أَْكَثَر ِمْن ِزَنا أُ »11 َعِشَقْت َبنِي أَشُّوَر 12ْختَِها. َفلَمَّ

َحَن األَْبَطاَل الالَّبِِسيَن أَْفَخَر لَِباٍس، فُْرَساًنا َراِكبِيَن اْلخَ  اُن َشْهَوٍة. اْلُوالََة َوالشِّ َسْت، 13ْيَل ُكلُّهُْم ُشبَّ َها َقْد َتَنجَّ َفَرأَْيُت أَنَّ

ٍٍ 14َولِِكْلَتْيِهَما َطِريٌق َواِحَدةٌ.  َرًة يَن ُمَصوَّ ِريَن َعلَى اْلَحائِِط، ُصَوُر اْلَكْلَدانِيِّ ا َنَظَرْت إِلَى ِرَجال ُمَصوَّ َوَزاَدْت ِزَناَها. َولَمَّ

َباٍت ِشْبُه َبنِي قِيَن بَِمَناِطَق َعلَى أَْحَقائِِهْم، َعَمائُِمُهْم َمْسُدولٌَة َعلَى ُرُؤوِسِهْم. ُكلُُّهْم فِي اْلَمْنَظِر ُرَؤَساُء َمْركَ ُمَنطَّ 15بُِمْغَرٍة، 

يَن أَْرُض ِميالَِدِهْم،  اُهْم، َوأَْرَسلَ 16َبابَِل اْلَكْلَدانِيِّ يَن. َعِشَقْتُهْم ِعْنَد لَْمِح َعْيَنْيَها إِيَّ َفأََتاَها 17ْت إِلَْيِهْم ُرُسالً إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ

َسْت بِِهْم، وَجَفْتُهْم َنْفُسَها.  ُسوَها بِِزَناُهْم، َفَتَنجَّ َوَكَشَفْت ِزَناَها َوَكَشَفْت َعْوَرَتَها، َفَجَفْتَها 18َبُنو َبابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َوَنجَّ

اَم ِصَباَها الَّتِي فِيَها َزَنْت بِأَْرِض ِمْصَر. 19َنْفِسي أُْخَتَها. َنْفِسي، َكَما َجَفْت  َوَعِشَقْت 20َوأَْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها أَيَّ

ُهْم  يَن َواْفَتَقْدِت َرِذيلََة ِصَباِك بَِزغْ 21اْلَخْيِل.  َكَمنِيِّ َمْعُشوقِيِهِم الَِّذيَن لَْحُمُهْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّ ألَْجِل َتَرائَِبِك َزَغِة اْلِمْصِريِّ

 (21-1: 23)حزقيال  َثْديِ ِصَباِك.

 غير موجود )في السياق الجنسي(

ي  تعرِّ

ىَواْبَتَدأَ ُنوٌح َيُكوُن َفالًَّحا َوَغَرَس َكْرًما. َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر َفَسِكَر وَ   (21-20: 9)تكوين  َداِخَل ِخَبائِهِ  َتَعرَّ

 )في السياق الجنسي( غير موجود

ُتَها اْلَواثَِقاُت.  اُت. اْرَتِعْدَن أَيَّ ُتَها اْلُمْطَمئِنَّ ْدنَ ِاْرَتِجْفَن أَيَّ ْينَ وَ  َتَجرَّ ِديِّ ِمْن أَْجِل  َتَعرَّ ْقَن َعلَى األَْحَقاِء الَِطَماٍت َعلَى الثُّ َوَتَنطَّ
 (12-11: 32)إشعياء  اْلُحقُوِل اْلُمْشَتَهاِة، َوِمْن أَْجِل اْلَكْرَمِة اْلُمْثِمَرِة.

ينَ ِاْطَربِي َواْفَرِحي َيا بِْنَت أَُدوَم، َيا َساِكَنَة َعْوٍص. َعلَْيِك أَْيًضا َتُمرُّ اْلَكأُْس. َتْسَكِريَن   (21:4إرميا مراثي ) َوَتَتَعرَّ

ُعْرَياَنًة ْعُرِك َوَقْد ُكْنِت َجَعْلُتِك َرْبَوًة َكَنَباِت اْلَحْقِل، َفَرَبْوِت َوَكُبْرِت، َوَبلَْغِت ِزيَنَة األَْزَياِن. َنَهَد َثْدَياِك، َوَنَبَت شَ 
. َفَبَسْطُت َوَعاِرَيةً  َعلَْيِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك، َوَحلَْفُت لَِك، َوَدَخْلُت َمَعِك  َذْيلِي. َفَمَرْرُت بِِك َوَرأَْيُتِك، َوإَِذا َزَمُنِك َزَمُن اْلُحبِّ

ْمُتِك بِاْلَماِء، َوَغَسْلُت َعْنِك ِدَماَءِك، َوَمَسْحُتِك بِ  ، َفِصْرِت لِي. َفَحمَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ْيتِ فِي َعْهٍد، َيقُوُل السَّ  (9-7: 16)حزقيال  الزَّ



ِك َذَبْحِت َبنِيَّ َوَجَعْلتِِهْم 21أََخْذِت َبنِيِك َوَبَناتِِك الَِّذيَن َولَْدتِِهْم لِي، َوَذَبْحتِِهْم لََها َطَعاًما. أَُهَو َقلِيٌل ِمْن ِزَناِك »20 أَنَّ

اِر لََها؟  اَم ِصبَ 22َيُجوُزوَن فِي النَّ َوُكْنِت َمُدوَسًة ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة اِك، إِْذ ُكْنِت َوفِي ُكلِّ َرَجاَساتِِك َوِزَناِك لَْم َتْذُكِري أَيَّ

، 23بَِدِمِك.  بُّ ُد الرَّ يِّ ِك. َوْيٌل، َوْيٌل لَِك! َيقُوُل السَّ ًة َوَصَنْعِت لَِنْفِسِك ُمْرَتَفَعًة فِي ُكلِّ 24َوَكاَن َبْعَد ُكلِّ َشرِّ ِك َبَنْيِت لَِنْفِسِك قُبَّ أَنَّ

ْجِت ِرْجلَْيِك لُِكلِّ َعابٍِر َوأَْكَثْرِت ِزَناِك.  فِي َرأْسِ 25َشاِرٍع.  ْسِت َجَمالَِك، َوَفرَّ َوَزَنْيِت 26ُكلِّ َطِريق َبَنْيِت ُمْرَتَفَعَتِك َوَرجَّ

 َمَع ِجيَرانِِك َبنِي ِمْصَر اْلِغالَِظ اللَّْحِم، َوِزْدِت فِي ِزَناِك إلَِغاَظتِي.

يَن، اللََّواتِي َفهأََنَذا َقْد َمَدْدُت َيِدي عَ »27 لَْيِك، َوَمَنْعُت َعْنِك َفِريَضَتِك، َوأَْسلَْمُتِك لَِمَراِم ُمْبِغَضاتِِك، َبَناِت اْلفِلِْسِطينِيِّ

ِذيلَِة.  ْرِت ِزَناِك 29ي أَْيًضا. َوَزَنْيِت َمَع َبنِي أَشُّوَر، إِْذ ُكْنِت لَْم َتْشَبِعي َفَزَنْيِت بِِهْم، َولَْم َتْشَبعِ 28َيْخَجْلَن ِمْن َطِريقِِك الرَّ َوَكثَّ

، إِْذ َفَعْلِت ُكلَّ هَذا 30فِي أَْرِض َكْنَعاَن إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، َوبِهَذا أَْيًضا لَْم َتْشَبِعي.  بُّ ُد الرَّ يِّ َما أَْمَرَض َقْلَبِك، َيقُوُل السَّ

َتِك فِي َرْأِس ُكلِّ َطِريق، َوُصْنِعِك ُمْرَتَفَعَتِك فِي ُكلِّ َشاِرٍع. َولَْم َتُكونِي َكَزانَِيٍة، َبْل بِبَِنائِِك قُبَّ 31فِْعَل اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َسلِيَطٍة، 

يَن َمَكاَن َزْوِجَها. 32ُمْحَتَقرًة األُْجَرَة.  ْوَجُة اْلَفاِسَقُة، َتأُْخُذ أَْجَنبِيِّ ُتَها الزَّ ةً 33أَيَّ َوانِي ُيْعُطوَن َهِديَّ ا أَْنِت َفَقْد أَْعَطْيِت لُِكلِّ الزَّ ، أَمَّ

َنا بِِك.  َساِء فِي ِزَناِك، إِْذ لَْم ُيْزَن 34ُكلَّ ُمِحبِّيِك َهَداَياِك، َوَرَشْيتِِهْم لَِيأُْتوِك ِمْن ُكلِّ َجانٍِب لِلزِّ َوَصاَر فِيِك َعْكُس َعاَدِة النِّ

 ْعَطى لَِك، َفِصْرِت بِاْلَعْكِس.َوَراَءِك، َبْل أَْنِت ُتْعِطيَن أُْجَرًة َوالَ أُْجَرَة تُ 

35« : بِّ ُه َقْد أُْنفَِق ُنَحاُسِك َواْنَكَشَفْت َعْوَرُتِك 36َفلِذلَِك َيا َزانَِيُة اْسَمِعي َكالََم الرَّ : ِمْن أَْجِل أَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ هَكَذا َقاَل السَّ

يِك الَِّذيَن لََذْذِت لَُهْم، 37ْم لََها، بِِزَناِك بُِمِحبِّيِك َوبُِكلِّ أَْصَناِم َرَجاَساتِِك، َولِِدَماِء َبنِيِك الَِّذيَن َبَذْلتِهِ  لِذلَِك هأََنَذا أَْجَمُع َجِميَع ُمِحبِّ

َتِك لَُهْم لَِيْنُظُروا ُكلَّ َعْوَرتِِك. َوُكلَّ الَِّذيَن أَْحَبْبتِِهْم َمَع ُكلِّ الَِّذيَن أَْبَغْضتِِهْم، َفأَْجَمُعُهْم َعلَْيِك ِمْن َحْولِِك، َوأَْكِشُف َعْورَ 
ْخِط َواْلَغْيَرِة. وَ 38 ِم، َوأَْجَعلُِك َدَم السَّ افَِكاِت الدَّ ُموَن 39أَْحُكُم َعلَْيِك أَْحَكاَم اْلَفاِسَقاِت السَّ َتِك َوُيَهدِّ َوأَُسلُِّمِك لَِيِدِهْم َفَيْهِدُموَن قُبَّ

َوُيْصِعُدوَن َعلَْيِك َجَماَعًة، 40. ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيةً ، َوَيْتُرُكوَنِك ُمْرَتَفَعاتِِك، َوَيْنِزُعوَن َعْنِك ثَِياَبِك، َوَيأُْخُذوَن أََدَواِت ِزيَنتِكِ 

اَم ُعُيوِن نَِساٍء َكثِيَرٍة. 41َوَيْرُجُموَنِك بِاْلِحَجاَرِة َوَيْقَطُعوَنِك بُِسُيوفِِهْم،  اِر، َوُيْجُروَن َعلَْيِك أَْحَكاًما قُدَّ َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتِك بِالنَّ

َنا، َوأَْيًضا الَ ُتْعِطيَن أُْجَرًة َبْعُد. َوأَُكفُّ  َوأُِحلُّ َغَضبِي بِِك َفَتْنَصِرُف َغْيَرتِي َعْنِك، َفأَْسُكُن َوالَ أَْغَضُب َبْعُد. 42ِك َعِن الزِّ

اَم ِصَباِك، َبْل أَْسَخْطتِنِي فِي ُكلِّ هِذِه، َفهأََنَذا أَيْ 43 ِك لَْم َتْذُكِري أَيَّ ُد ِمْن أَْجِل أَنَّ يِّ ًضا أَْجلُِب َطِريَقِك َعلَى َرْأِسِك، َيقُوُل السَّ

ِذيلََة َفْوَق َرَجاَساتِِك ُكلَِّها. ، َفالَ َتْفَعلِيَن هِذِه الرَّ بُّ  (43-20: 16)حزقيال  الرَّ

، َفَتْنَكِشُف َعْوَرةُ ِزَناِك َوَرِذيلَُتِك َوِزَناِك. أَْفَعُل َوَعاِرَيةً ُعْرَياَنًة َفُيَعاِملُوَنِك بِاْلُبْغَضاِء َوَيأُْخُذوَن ُكلَّ َتَعبِِك، َوَيْتُرُكوَنِك 
ْسِت بِأَْصَناِمِهمْ   (30-23:29  حزقيال) بِِك هَذا ألَنَِّك َزَنْيِت َوَراَء األَُمِم، ألَنَِّك َتَنجَّ

َها لَْيَسِت اْمَرأَتِي َوأََنا لَْسُت َرُجلََها، لَِكْي َتْعِزَل ِزَناَها َعْن َوْجِههَ 2 ُكْم َحاِكُموا، ألَنَّ لَِئالَّ 3، َثْدَيْيَهاا َوفِْسَقَها ِمْن َبْيِن َحاِكُموا أُمَّ

َدَها  َرَها َكأَْرٍض َيابَِسٍة، َوأُِميَتَها بِاْلَعَطِش. َوأَْوقَِفَها َكَيْوِم ِوالََدتَِها، َوأَْجَعلََها ُعْرَياَنًة أَُجرِّ َوالَ أَْرَحُم أَْوالََدَها 4َكَقْفٍر، َوأَُصيِّ

ُهْم أَْوالَُد ِزًنى.  ألَنَّ
َها َقالَْت: أَْذَهُب َوَراَء ُمِحبِّيَّ الَّذِ »5 ُهْم َقْد َزَنِت. الَّتِي َحبِلَْت بِِهْم َصَنَعْت ِخْزًيا. ألَنَّ َن ُيْعُطوَن ُخْبِزي َوَمائِي، ُصوفِي يألَنَّ أُمَّ

انِي، َزْيتِي َوأَْشِرَبتِي.  ْوِك، َوأَْبنِي َحائَِطَها َحتَّى الَ َتِجَد َمَسالَِكَها. 6َوَكتَّ يَها َوالَ 7لِذلَِك هأََنَذا أَُسيُِّج َطِريَقِك بِالشَّ َفَتْتَبُع ُمِحبِّ

ُه ِحيَنئٍِذ َكاَن َخْيٌر لِي ِمَن اآلَن.ُتْدِرُكُهْم، َوُتَفتُِّش َعلَْيِهْم َوالَ َتِجدُ  ِل، ألَنَّ  ُهْم. َفَتقُوُل: أَْذَهُب َوأَْرجُع إِلَى َرُجلِي األَوَّ
ًة َوَذَهًبا َجعَ »8 ْرُت لََها فِضَّ ْيَت، َوَكثَّ لِذلَِك أَْرجُع 9لُوهُ لَِبْعل. َوِهَي لَْم َتْعِرْف أَنِّي أََنا أَْعَطْيُتَها اْلَقْمَح َواْلِمْسَطاَر َوالزَّ



انِي اللََّذْينِ  َواآلَن أَْكِشُف َعْوَرَتَها أََماَم 10لَِسْتِر َعْوَرتَِها.  َوآُخُذ َقْمِحي فِي ِحينِِه، َوِمْسَطاِري فِي َوْقتِِه، َوأَْنِزُع ُصوفِي َوَكتَّ

يَها َوالَ ُيْنقُِذَها أََحٌد ِمْن َيِدي.   (10-2: 2)هوشع ُعُيوِن ُمِحبِّ

انِ 10 انِي َوالزَّ ُه ُيْقَتُل الزَّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة أَبِيِه، 11َيُة. َوإَِذا َزَنى َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة، َفإَِذا َزَنى َمَع اْمَرأَِة َقِريبِِه، َفإِنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن ِكالَُهَما. َدُمُهَما َعلَْيِهَما.  ُهَما ُيْقَتالَِن ِكالَُهَما. َقْد َفَعالَ 12َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة أَبِيِه. إِنَّ تِِه، َفإِنَّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َكنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن. َدُمُهمَ 13َما َعلَْيِهَما. َفاِحَشًة. َدُمهُ  ا َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضِطَجاَع اْمَرأٍَة، َفَقْد َفَعالَ ِكالَُهَما ِرْجًسا. إِنَّ

اِر ُيْحِرقُوَنُه َوإِ 14َعلَْيِهَما.  َها َفذلَِك َرِذيلٌَة. بِالنَّ َخَذ َرُجٌل اْمَرأًَة َوأُمَّ َوإَِذا َجَعَل 15يَّاُهَما، لَِكْي الَ َيُكوَن َرِذيلٌَة َبْيَنُكْم. َوإَِذا اتَّ

ُه ُيْقَتُل، َواْلَبِهيَمُة ُتِميُتوَنَها.  َوإَِذا اْقَتَرَبِت اْمَرأَةٌ إِلَى َبِهيَمٍة لِنَِزائَِها، ُتِميُت اْلَمْرأََة َواْلَبِهيَمَة. 16َرُجٌل َمْضَجَعُه َمَع َبِهيَمٍة، َفإِنَّ

ِه، َوَرأَى َعْوَرَتَها َوَرأَْت ِهَي َعْوَرَتُه، َفذلَِك َعارٌ 17ُهَما ُيْقَتالَِن. َدُمُهَما َعلَْيِهَما. إِنَّ  . َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل أُْخَتُه بِْنَت أَبِيِه أَْو بِْنَت أُمِّ

َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة َطاِمٍث َوَكَشَف 18ُل َذْنَبُه. ُيْقَطَعاِن أََماَم أَْعُيِن َبنِي َشْعبِِهَما. َقْد َكَشَف َعْوَرَة أُْختِِه. َيْحمِ 

ى َعْوَرَتَها،  َك، أَْو أُْخِت أَبِيَك الَ 19َيْنُبوَعَها َوَكَشَفْت ِهَي َيْنُبوَع َدِمَها، ُيْقَطَعاِن ِكالَُهَما ِمْن َشِعْبِهَما. َعرَّ َعْوَرَة أُْخِت أُمِّ

ُه َقْد  ى َتْكِشْف. إِنَّ ِه. َيْحِمالَِن 20َقِريَبَتُه. َيْحِمالَِن َذْنَبُهَما. َعرَّ ِه َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة َعمِّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة َعمِّ

: 20)الويين  َة أَِخيِه. َيُكوَناِن َعقِيَمْيِن.َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل اْمَرأََة أَِخيِه، َفذلَِك َنَجاَسٌة. َقْد َكَشَف َعْورَ 21َذْنَبُهَما. َيُموَتاِن َعقِيَمْيِن. 

10-21) 

بُّ َعْن َيِد إَِشْعَياَء ْبِن آُموَص َقائاِلً:  «. ِاْذَهْب َوُحلَّ اْلِمْسَح َعْن َحْقَوْيَك َواْخلَْع ِحَذاَءَك َعْن ِرْجلَْيكَ »فِي ذلَِك اْلَوْقِت َتَكلََّم الرَّ
ى َفَفَعَل هَكَذا َوَمَشى  : ُمَعر ً بُّ ى َكَما َمَشى َعْبِدي إَِشْعَياُء »َوَحافًِيا. َفَقاَل الرَّ َوَحافًِيا َثالََث ِسنِيٍن، آَيًة َوأُْعُجوَبًة َعلَى ُمَعر ً

ُيوَخ،  األَْسَتاِه  َمْكُشوفِيوَ َوُحَفاًة ُعَراًة ِمْصَر َوَعلَى ُكوَش، هَكَذا َيُسوُق َملُِك أَشُّوَر َسْبَي ِمْصَر َوَجالََء ُكوَش، اْلفِْتَياَن َوالشُّ
 (4-2: 20)إشعياء  ِخْزًيا لِِمْصرَ 

 ثدي

ْبَيِة اْلَمْحُبوَبِة  ِة. لُِيْرِوَك  َواْلَوْعلَةِ لَِيُكْن َيْنُبوُعَك ُمَباَرًكا، َواْفَرْح بِاْمَرأَِة َشَبابَِك، الظَّ ِهيَّ تَِها َثْدَياَها الزَّ فِي ُكلِّ َوْقٍت، َوبَِمَحبَّ
ٍة،   (20-18: 5)أمثال  َغِريَبًة؟ َوَتْحَتِضنُ اْسَكْر َدائًِما. َفلَِم ُتْفَتُن َيا اْبنِي بِأَْجَنبِيَّ

لفظ "ثدي" غير موجود صراحة في 
القرآن، ولكن هناك موضع واحد مجازي 
غير صريح وصفت به الحور العين في 

ا لهن بالفتيات الجنة بـ"الكواعب" تشبيه
ذوات الثدي المتكعبة أي التي تشبه الكعب 
بمعنى استدارت ولم تتدل بسبب نضارة 

 شبابهن.
 

قِيَن َمَفاًزا“  ،َحَدائَِق َوأَْعَناًبا ،إِنَّ لِْلُمتَّ

 (33-31  78:)النبأ ”َوَكَواِعَب أَْتَراًبا

 
ولكن هذا اللفظ ليس بفجاجة لفظ "ثدي" 

أنثى ال يجد  حتى أن المرء ذكرا كان أو
 غضاضة في قراءة هذا اللفظ.

ةُ اْلُمرِّ َحبِيبِي لِي. َبْيَن   (13:1)نشيد األنشاد  َيبِيتُ َثْدَييَّ ُصرَّ

ْوَسنِ َثْدَياِك   (5:4)نشيد األنشاد  َكِخْشَفَتْي َظْبَيٍة، َتْوأََمْيِن َيْرَعَياِن َبْيَن السَّ

 (3:7)نشيد األنشاد  َظْبَيةٍ َثْدَياِك َكَخْشَفَتْيِن، َتْوأََمْي 

ْخلَِة،  ْخلَِة َوأُْمِسُك بُِعُذوقَِها»بِاْلَعَناقِيِد. قُْلُت: َوَثْدَياِك َقاَمُتِك هِذِه َشبِيَهٌة بِالنَّ َكَعَناقِيِد اْلَكْرِم، َثْدَياِك َوَتُكوُن «. إِنِّي أَْصَعُد إِلَى النَّ
فَّاحِ   (8-7: 7)نشيد األنشاد  َوَرائَِحُة أَْنفِِك َكالتُّ

اِضِع  لََك َوالَ ُيْخُزوَننِيَثْدَيْي لَْيَتَك َكأٍَخ لِي الرَّ  (1:8)نشيد األنشاد  أُمِّي، َفأَِجَدَك فِي اْلَخاِرِج َوأَُقبِّ

 (8:8)نشيد األنشاد  . َفَماَذا َنْصَنُع ألُْختَِنا فِي َيْوٍم ُتْخَطُب؟َثْدَيانِ لََنا أُْخٌت َصِغيَرةٌ لَْيَس لََها 

 (10:8)نشيد األنشاد  َكُبْرَجْيِن. ِحيَنئٍِذ ُكْنُت فِي َعْيَنْيِه َكَواِجَدٍة َسالََمةً َوَثْدَياَي أََنا ُسوٌر 

ْقَن َعلَ  ْيَن َوَتَنطَّ ْدَن َوَتَعرَّ ُتَها اْلَواثَِقاُت. َتَجرَّ اُت. اْرَتِعْدَن أَيَّ ُتَها اْلُمْطَمئِنَّ ِديِّ ى األَْحَقاِء الَِطَماٍت َعلَى ِاْرَتِجْفَن أَيَّ ِمْن أَْجِل الثُّ
 (12-11: 32)إشعياء  اْلُحقُوِل اْلُمْشَتَهاِة، َوِمْن أَْجِل اْلَكْرَمِة اْلُمْثِمَرِة.

، َوَنَبَت َشْعُرِك َوَقْد ُكْنِت ُعْرَياَنًة َثْدَياكِ َجَعْلُتِك َرْبَوًة َكَنَباِت اْلَحْقِل، َفَرَبْوِت َوَكُبْرِت، َوَبلَْغِت ِزيَنَة األَْزَياِن. َنَهَد 7

. َفَبَسْطُت َذْيلِي َعلَْيِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك، َوَحلَْفتُ 8َوَعاِرَيًة.  لَِك، َوَدَخْلُت َمَعِك  َفَمَرْرُت بِِك َوَرأَْيُتِك، َوإَِذا َزَمُنِك َزَمُن اْلُحبِّ



، َفِصرْ  بُّ ُد الرَّ يِّ ْيِت، 9ِت لِي. فِي َعْهٍد، َيقُوُل السَّ ْمُتِك بِاْلَماِء، َوَغَسْلُت َعْنِك ِدَماَءِك، َوَمَسْحُتِك بِالزَّ  (9-7: 16)حزقيال َفَحمَّ

بِّ َقائاِلً: 1 َنَتا. ُهَناَك َوَزَنَتا بِِمْصَر. فِي ِصَباُهَما زَ 3َيا اْبَن آَدَم، َكاَن اْمَرأََتاِن اْبَنَتا أُمٍّ َواِحَدٍة، »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ

ُهَماُدْغِدَغْت  َواْسُمُهَما: أُُهولَُة اْلَكبِيَرةُ، َوأُُهولِيَبُة أُْخُتَها. َوَكاَنَتا لِي، َوَولََدَتا َبنِيَن 4. َتَرائُِب ُعْذَرتِِهَما، َوُهَناَك َتَزْغَزَغْت ُثِديُّ

اِمَرةُ  يَها، أَشُّوَر األَ  َوَعِشَقتْ َوَزَنْت أُُهولَُة ِمْن َتْحتِي 5«. أُُهولِيَبةُ »، َوأُوُرَشلِيُم «أُُهولَةُ »َوَبَناٍت. َواْسَماُهَما: السَّ ْبَطاَل ُمِحبِّ

اُن َشْهَوٍة، فُْرَساٌن َراِكُبوَن اْلَخْيَل. 6 َفَدَفَعْت لَهُْم ُعْقَرَها لُِمْخَتاِري َبنِي أَشُّوَر 7الالَّبِِسيَن األَْسَماْنُجونِيَّ ُوالًَة َوِشَحًنا، ُكلُُّهْم ُشبَّ

َسْت بُِكلِّ َمْن َعِشَقْتُهْم بُِكلِّ أَْصَناِمِهْم.  ُهْم َضاَجُعوَها فِي ِصَباَها، وَ 8ُكلِِّهْم، َوَتَنجَّ لَْم َتْتُرْك ِزَناَها ِمْن ِمْصَر أَْيًضا، ألَنَّ

ُهْم َكَشفُوا 10لِذلَِك َسلَّْمُتَها لَِيِد ُعشَّاقَِها، لَِيِد َبنِي أَشُّوَر الَِّذيَن َعِشَقْتُهْم. 9َوَزْغَزُغوا َتَرائَِب ِعْذَرتَِها َوَسَكُبوا َعلَْيَها ِزَناُهْم. 

َساِء. َوأَْجَرْوا َعلَْيَها ُحكْ َعوْ  ْيِف، َفَصاَرْت ِعْبَرًة لِلنِّ  ًما.َرَتَها. أََخُذوا َبنِيَها َوَبَناتَِها، َوَذَبُحوَها بِالسَّ
ا َرأَْت أُْخُتَها أُُهولِيَبُة ذلَِك أَْفَسَدْت فِي ِعْشقَِها أَْكَثَر ِمْنَها، َوفِي ِزَناَها أَْكَثَر ِمْن ِزَنا»11 َعِشَقْت َبنِي أَشُّوَر 12أُْختَِها.  َفلَمَّ

اُن َشْهَوةٍ  َحَن األَْبَطاَل الالَّبِِسيَن أَْفَخَر لَِباٍس، فُْرَساًنا َراِكبِيَن اْلَخْيَل ُكلُّهُْم ُشبَّ َسْت، 13. اْلُوالََة َوالشِّ َها َقْد َتَنجَّ َفَرأَْيُت أَنَّ

ٍٍ َوَزاَدْت زِ 14َولِِكْلَتْيِهَما َطِريٌق َواِحَدةٌ.  َرًة يَن ُمَصوَّ ِريَن َعلَى اْلَحائِِط، ُصَوُر اْلَكْلَدانِيِّ ا َنَظَرْت إِلَى ِرَجال ُمَصوَّ َناَها. َولَمَّ

قِيَن بَِمَناِطَق َعلَى أَْحَقائِِهْم، َعَمائُِمُهْم َمْسُدولٌَة َعلَى ُرُؤوِسِهْم. ُكلُُّهْم فِي اْلَمْنَظِر ُرَؤَساءُ 15بُِمْغَرٍة،  َباٍت ِشْبُه َبنِي  َمْركَ ُمَنطَّ

يَن أَْرُض ِميالَِدِهْم،  يَن. 16َبابَِل اْلَكْلَدانِيِّ اُهْم، َوأَْرَسلَْت إِلَْيِهْم ُرُسالً إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ َفأََتاَها 17َعِشَقْتُهْم ِعْنَد لَْمِح َعْيَنْيَها إِيَّ

ُسوَها بِِزَنا َسْت بِِهْم، وَجَفْتُهْم َنْفُسَها. َبُنو َبابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َوَنجَّ َوَكَشَفْت ِزَناَها َوَكَشَفْت َعْوَرَتَها، َفَجَفْتَها 18ُهْم، َفَتَنجَّ

اَم ِصَباَها الَّتِي فِيَها َزَنْت بِأَْرِض ِمْصَر. 19َنْفِسي، َكَما َجَفْت َنْفِسي أُْخَتَها.  َوَعِشَقْت 20َوأَْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها أَيَّ

ُهمْ َمْعُشوقِيِهِم الَِّذيَن لَْحُمُهْم َكلَْحِم اْلَحِميِر  يَن َتَرائَِبِك ألَْجِل 21َكَمنِيِّ اْلَخْيِل.  َوَمنِيُّ َواْفَتَقْدِت َرِذيلََة ِصَباِك بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّ

 (21-1: 23)حزقيال  ِصَباِك.َثْديِ 

َها لَْيَسِت اْمَرأَتِي َوأََنا لَْسُت َرُجلََها، لَِكْي َتْعِزَل ِزَناَها َعْن َوْجِههَ 2 ُكْم َحاِكُموا، ألَنَّ لَِئالَّ 3، َثْدَيْيَهاا َوفِْسَقَها ِمْن َبْيِن َحاِكُموا أُمَّ

َدَها ُعْرَياَنًة َوأَْوقَِفَها َكَيْوِم ِوالََدتَِها، َوأَْجَعلََها َكَقفْ  َرَها َكأَْرٍض َيابَِسٍة، َوأُِميَتَها بِاْلَعَطِش. أَُجرِّ َوالَ أَْرَحُم أَْوالََدَها 4ٍر، َوأَُصيِّ

ُهْم أَْوالَُد ِزًنى.  ألَنَّ
َها َقالَْت: أَْذَهُب َوَراَء ُمِحبِّيَّ الَّذِ »5 ُهْم َقْد َزَنِت. الَّتِي َحبِلَْت بِِهْم َصَنَعْت ِخْزًيا. ألَنَّ ْعُطوَن ُخْبِزي َوَمائِي، ُصوفِي يَن يُ ألَنَّ أُمَّ

انِي، َزْيتِي َوأَْشِرَبتِي.  ْوِك، َوأَْبنِي َحائَِطَها َحتَّى الَ َتِجَد َمَسالَِكَها. 6َوَكتَّ يَها َوالَ 7لِذلَِك هأََنَذا أَُسيُِّج َطِريَقِك بِالشَّ َفَتْتَبُع ُمِحبِّ

ُه ِحيَنئٍِذ َكاَن َخْيٌر لِي ِمَن اآلَن.ُتْدِرُكُهْم، َوُتَفتُِّش َعلَْيِهْم َوالَ َتِجُدُهمْ  ِل، ألَنَّ  . َفَتقُوُل: أَْذَهُب َوأَْرجُع إِلَى َرُجلِي األَوَّ
ًة َوَذَهًبا َجعَ »8 ْرُت لََها فِضَّ ْيَت، َوَكثَّ أَْرجُع َوآُخُذ  لِذلِكَ 9لُوهُ لَِبْعل. َوِهَي لَْم َتْعِرْف أَنِّي أََنا أَْعَطْيُتَها اْلَقْمَح َواْلِمْسَطاَر َوالزَّ

انِي اللََّذْيِن لَِسْتِر َعْوَرتَِها.  َواآلَن أَْكِشُف َعْوَرَتَها أََماَم ُعُيوِن 10َقْمِحي فِي ِحينِِه، َوِمْسَطاِري فِي َوْقتِِه، َوأَْنِزُع ُصوفِي َوَكتَّ

يَها َوالَ ُيْنقُِذَها أََحٌد ِمْن َيِدي.   (10-2: 2)هوشع ُمِحبِّ

 ِحجال
َك أَْكَثَر ِمَن اْلَخْمِر. بِاْلَحقِّ ُيِحبُّوَنكَ ِحَجالِهِ نِي َوَراَءَك َفَنْجِرَي. أَْدَخلَنِي اْلَملُِك إِلَى اُْجُذبْ  )نشيد  . َنْبَتِهُج َوَنْفَرُح بَِك. َنْذُكُر ُحبَّ

 (4:1األنشاد 
 غير موجود

 حلو

َساءِ ُحْلًوا َقْد َتَضاَيْقُت َعلَْيَك َيا أَِخي ُيوَناَثاُن. ُكْنَت  ِة النِّ ُتَك لِي أَْعَجُب ِمْن َمَحبَّ ا. َمَحبَّ  (26:1)صموئيل الثاني  لِي ِجد ً

 (16:1)نشيد األنشاد  ، َوَسِريُرَنا أَْخَضرُ َوُحْلوٌ َها أَْنَت َجِميٌل َيا َحبِيبِي  غير موجود

ْوِك َكذلَِك َحبِيَبتِي َبْيَن  ْوَسَنِة َبْيَن الشَّ فَّاِح َبْيَن َشَجِر اْلَوْعِر َكذلَِك َحبِيبِي َبْيَن اْلَبنِيَن. َتْحَت ِظلِِّه اْشَتَهْيُت أَْن  اْلَبَناِت.َكالسَّ َكالتُّ



 (3-2: 2)نشيد األنشاد  لَِحْلقِيُحْلَوةٌ أَْجلَِس، َوَثَمَرُتُه 

اَنٍة َتْحَت َنَقابِكِ ُحْلوٌ َوَفُمِك  ِك َكفِْلَقِة ُرمَّ  (3:4)نشيد األنشاد  . َخدُّ

 حمام / حمامة

 (15:1)نشيد األنشاد  َحَماَمَتانِ َها أَْنِت َجِميلٌَة َيا َحبِيَبتِي، َها أَْنِت َجِميلٌَة. َعْيَناِك 

 غير موجود

 (1:4)نشيد األنشاد  ِمْن َتْحِت َنَقابِكِ َحَماَمَتاِن َها أَْنِت َجِميلٌَة َيا َحبِيَبتِي، َها أَْنِت َجِميلٌَة! َعْيَناِك 

 (12:5)نشيد األنشاد  َعلَى َمَجاِري اْلِمَياِه، َمْغُسولََتاِن بِاللََّبِن، َجالَِسَتاِن فِي َوْقَبْيِهَماَكاْلَحَماِم َعْيَناهُ 

ْخِر، فِي ِسْتِر اْلَمَعاقِِل، أَِرينِي َوْجَهِك، أَْسِمِعينِي َحَماَمتِي َيا   َصْوَتِك، ألَنَّ َصْوَتِك لَِطيٌف َوَوْجَهِك َجِميلٌ فِي َمَحاِجِئ الصَّ
 (14:2)نشيد األنشاد 

، َيا َكاِملَتِي! ألَنَّ َرْأِسي اْمَتألَ َحَماَمتِياِْفَتِحي لِي َيا أُْختِي، َيا َحبِيَبتِي، َيا »أََنا َنائَِمٌة َوَقْلبِي ُمْسَتْيقٌِظ. َصْوُت َحبِيبِي َقاِرًعا: 
لِّ،  (2:5)نشيد األنشاد  «.َوقَُصِصي ِمْن ُنَدى اللَّْيلِ  ِمَن الطَّ

ْبَنَها. اْلَملَِكاُت َوالسَّ َحَماَمتِي َواِحَدةٌ ِهَي  َها ِهَي. َعقِيلَُة َوالَِدتَِها ِهَي. َرأَْتَها اْلَبَناُت َفَطوَّ  َراِريُّ َفَمَدْحَنَهاَكاِملَتِي. اْلَوِحيَدةُ ألُمِّ
 (9:6)نشيد األنشاد 

 حضن

َها َحبِلَْت َصُغَرْت َمْوالَُتَها فِي َعْيَنْيَها. َفَقالَْت َساَرايُ  ا َرأَْت أَنَّ ُظْلِمي َعلَْيَك! أََنا » ألَْبَراَم: َفَدَخَل َعلَى َهاَجَر َفَحبِلَْت. َولَمَّ
َها َحبِلَْت َصُغْرُت فِي ِحْضنِكَ َدَفْعُت َجاِرَيتِي إِلَى  ا َرأَْت أَنَّ بُّ َبْينِي َوَبْيَنكَ ، َفلَمَّ َفَقاَل أَْبَراُم لَِساَراَي: «. َعْيَنْيَها. َيْقِضي الرَّ

 (6-4: 16)تكوين  َفأََذلَّْتَها َساَراُي، َفَهَرَبْت ِمْن َوْجِهَها«. ُهَوَذا َجاِرَيُتِك فِي َيِدِك. اْفَعلِي بَِها َما َيْحُسُن فِي َعْيَنْيكِ »

 غير موجود

َك، أَِو اْبُنَك أَِو اْبَنُتَك أَِو اْمَرأَةُ  َوإَِذا أَْغَواكَ » ا أَُخوَك اْبُن أُمِّ ، أَْو َصاِحُبَك الَِّذي ِمْثُل َنْفِسَك َقائاِلً: َنْذَهُب َوَنْعُبُد ِحْضنِكَ ِسر ً
ِريبِيَن ِمْنَك أَِو اْلَبِعيِديَن َعْنَك، ِمْن أَْقَصاِء األَْرِض آلَِهًة أُْخَرى لَْم َتْعِرْفَها أَْنَت َوالَ آَباُؤَك ِمْن آلَِهِة الشُُّعوِب الَِّذيَن َحْولََك، اْلقَ 
 (8-6: 13)تثنية  إِلَى أَْقَصائَِها، َفالَ َتْرَض ِمْنُه َوالَ َتْسَمْع لَهُ 

ا، َتْبُخُل َعْيُنُه َعلَى أَِخيِه َواْمَرأَِة  ُم فِيَك َواْلُمَتَرفُِّه ِجد ً ُجُل اْلُمَتَنعِّ ِة أَْوالَِدِه الَِّذيَن ُيْبقِيِهْم، بِأَْن ُيْعِطَي أََحَدُهْم ِمْن ِحْضنِِه الرَّ َوَبقِيَّ
يَقِة الَّتِي ُيَضايِقَُك بَِها َعدُ  ُه لَْم ُيْبَق لَُه َشْيٌء فِي اْلِحَصاِر َوالضِّ َك فِي َجِميِع أَْبَوابَِك. َواْلَمْرأَةُ لَْحِم َبنِيِه الَِّذي َيأُْكلُُه، ألَنَّ وُّ

ِم َوالتَّ اْلُمتَ  َنعُّ ْب أَْن َتَضَع أَْسَفَل َقَدِمَها َعلَى األَْرِض لِلتَّ َمُة فِيَك َواْلُمَتَرفَِّهُة الَّتِي لَْم ُتَجرِّ ِحْضنَِها َرفُِّه، َتْبَخُل َعْيُنَها َعلَى َرُجِل َنعِّ
ا فِي َعَوِز ُكلِّ َشْيءٍ َوَعلَى اْبنَِها َوْبَنتَِها بَِمِشيَمتَِها اْلَخاِرَجِة ِمْن َبْيِن ِرْجلَْيهَ  َها َتأُْكلُُهْم ِسر ً )تثنية  ا َوبِأَْوالَِدَها الَِّذيَن َتلُِدُهْم، ألَنَّ

28 :54-57) 

ِدَك فِي  ِدَك َونَِساَء َسيِّ ، ُكْنُت أَِزيُد لََك َكَذا ، َوأَْعَطْيُتَك َبْيَت إِْسَرائِيَل َوَيُهوَذا. َوإِْن َكاَن ذلَِك َقلِيالً ِحْضنِكَ َوأَْعَطْيُتَك َبْيَت َسيِّ
 (8:12)صموئيل الثاني  َوَكَذا

ِدَنا اْلَملِِك َعلَى َفَتاٍة َعْذَراَء، َفْلَتقِْف أََماَم اْلَملِِك َوْلَتُكْن لَُه »َفَقاَل لَُه َعبِيُدهُ: 2 ُشوا لَِسيِّ ِحْضنَِك َوْلَتْضَطجْع فِي َحاِضَنًة لُِيَفتِّ

ُدَنا اْلَملِكُ  َة، َفَجاُءوا بَِها إِ 3«. َفَيْدَفأَ َسيِّ وَنِميَّ ُشوا َعلَى َفَتاٍة َجِميلٍَة فِي َجِميِع ُتُخوِم إِْسَرائِيَل، َفَوَجُدوا أَبِيَشَج الشُّ لَى اْلَملِِك. َفَفتَّ

ا، َفَكاَنْت 4  (4-2: 1)ملوك األول  َتْخِدُمُه، َولِكنَّ اْلَملَِك لَْم َيْعِرْفَها. اْلَملِِك. َوَكاَنتْ َحاِضَنَة َوَكاَنِت اْلَفَتاةُ َجِميلًَة ِجد ً

 (5:7)ميخا  .ِحْضنِكَ الَ َتأَْتِمُنوا َصاِحًبا. الَ َتثِقُوا بَِصِديق. اْحَفْظ أَْبَواَب َفِمَك َعِن اْلُمْضَطِجَعِة فِي 

َة ِمْصَباٌح، َوالشَِّريَعَة ُنوٌر، َوتَ 23 يَرِة، ِمْن َملَِق لَِساِن 24ْوبِيَخاِت األََدِب َطِريُق اْلَحَياِة. ألَنَّ اْلَوِصيَّ لِِحْفِظَك ِمَن اْلَمْرأَِة الشِّرِّ

ِة.  ُه بَِسَبِب اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َيْفَتقُِر اْلَمْرُء إِلَى َرِغيِف ُخْبٍز، َواْمَرأَةُ 26. بُِهُدبَِهاالَ َتْشَتِهَينَّ َجَمالََها بَِقْلبَِك، َوالَ َتأُْخْذَك 25األَْجَنبِيَّ ألَنَّ

ْفَس اْلَكِريَمَة.  َوالَ أََو َيْمِشي إِْنَساٌن َعلَى اْلَجْمِر 28َوالَ َتْحَتِرُق ثَِياُبُه؟ ِحْضنِِه أََيأُْخُذ إِْنَساٌن َناًرا فِي 27َرُجل آَخَر َتْقَتنُِص النَّ



َها الَ َيُكوُن َبِريًئا. 29َتْكَتِوي ِرْجالَهُ؟  اِرِق َولَْو َسِرَق 30هَكَذا َمْن َيْدُخُل َعلَى اْمَرأَِة َصاِحبِِه. ُكلُّ َمْن َيَمسُّ الَ َيْسَتِخفُّوَن بِالسَّ

انِي بِاْمَرأٍَة َفَعِديُم اْلَعْقِل. 32ي ُكلَّ قِْنَيِة َبْيتِِه. إِْن ُوِجَد َيُردُّ َسْبَعَة أَْضَعاٍف، َوُيْعطِ 31لُِيْشبَع َنْفَسُه َوُهَو َجْوَعاٌن.  ا الزَّ أَمَّ

 (32-23: 6)أمثال  اْلُمْهلُِك َنْفَسُه ُهَو َيْفَعلُُه.

ْبَيِة اْلَمْحُبوَبِة  ِة. لُِيْرِوَك  َواْلَوْعلَةِ لَِيُكْن َيْنُبوُعَك ُمَباَرًكا، َواْفَرْح بِاْمَرأَِة َشَبابَِك، الظَّ ِهيَّ تَِها َثْدَياَها الزَّ فِي ُكلِّ َوْقٍت، َوبَِمَحبَّ
ٍة،   (20-18: 5)أمثال  َغِريَبًة؟َوَتْحَتِضُن اْسَكْر َدائًِما. َفلَِم ُتْفَتُن َيا اْبنِي بِأَْجَنبِيَّ

 خد  

ْيِك َما أَْجَمَل   (10:1)نشيد األنشاد  بُِسُموطٍ َخدَّ

 لجنسي(غير موجود )في السياق ا
اهُ  ةٍ َخدَّ يِب َوأَْتالَِم َرَياِحيَن َذِكيَّ  (13:5)نشيد األنشاد  َكَخِميلَِة الطِّ

ِك  اَنٍة َتْحَت َنَقابِكِ َخدُّ  (3:4)نشيد األنشاد  َكفِْلَقِة ُرمَّ

اَنٍة  ِك َكفِْلَقِة ُرمَّ  (7:6)نشيد األنشاد  َتْحَت َنَقابِكِ َخدُّ

 خمر

ى َداِخَل ِخَبائِهِ اْلَخْمِر َواْبَتَدأَ ُنوٌح َيُكوُن َفالًَّحا َوَغَرَس َكْرًما. َوَشِرَب ِمَن   (21-20: 9)تكوين  َفَسِكَر َوَتَعرَّ

 غير موجود )في السياق الجنسي(

فِي تِْلَك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َخْمًرا َفَسَقَتا أََباُهَما «. َوَنْضَطجُع َمَعُه، َفُنْحيِي ِمْن أَبِيَنا َنْسالً َخْمًرا َهلُمَّ َنْسقِي أََباَنا 
ِغيَرِة: لِ  َواْضَطَجَعْت َمَع أَبِيَها، َولَْم َيْعلَْم بِاْضِطَجاِعَها َوالَ بِقَِياِمَها. َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر َقالَتْ  إِنِّي َقِد اْضَطَجْعُت »لصَّ

فِي تِْلَك َخْمًرا َفَسَقَتا أََباُهَما «. اللَّْيلََة أَْيًضا َفاْدُخلِي اْضَطِجِعي َمَعُه، َفُنْحيَِي ِمْن أَبِيَنا َنْسالً َخْمًرا اْلَباِرَحَة َمَع أَبِي. َنْسقِيِه 
ِغيَرةُ َواْضطَ  )تكوين  َجَعْت َمَعُه، َولَْم َيْعلَْم بِاْضِطَجاِعَها َوالَ بِقَِياِمَها، َفَحبِلَِت اْبَنَتا لُوٍط ِمْن أَبِيِهَما.اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوَقاَمِت الصَّ

19 :32-36) 

ْلنِي بِقُْبالَِت َفِمِه، ألَنَّ ُحبََّك أَْطَيُب ِمَن   (2:1)نشيد األنشاد  .اْلَخْمرِ لُِيَقبِّ

)نشيد  . بِاْلَحقِّ ُيِحبُّوَنكَ اْلَخْمرِ  ِمَن اُْجُذْبنِي َوَراَءَك َفَنْجِرَي. أَْدَخلَنِي اْلَملُِك إِلَى ِحَجالِِه. َنْبَتِهُج َوَنْفَرُح بَِك. َنْذُكُر ُحبََّك أَْكَثرَ 
 (4:1األنشاد 

فَّاِح َبْيَن َشَجِر اْلَوْعِر َكذلَِك َحبِيبِي َبْيَن اْلبَ  نِيَن. َتْحَت ِظلِِّه اْشَتَهْيُت أَْن أَْجلَِس، َوَثَمَرُتُه ُحْلَوةٌ لَِحْلقِي. أَْدَخلَنِي إِلَى َبْيِت َكالتُّ
 (4-3: 2)نشيد األنشاد  ، َوَعلَُمُه َفْوقِي َمَحبَّةٌ اْلَخْمرِ 

ُتِك أَْطَيُب ِمَن  ِك َيا أُْختِي اْلَعُروُس! َكْم َمَحبَّ )نشيد األنشاد  ! َوَكْم َرائَِحُة أَْدَهانِِك أَْطَيُب ِمْن ُكلِّ األَْطَياِب!اْلَخْمرِ َما أَْحَسَن ُحبَّ
10:4) 

ي َمَع ِطيبِي. أََكْلُت َشْهِدي َمَع َعَسلِي. َشِرْبُت  تِي َيا أُْختِي اْلَعُروُس. َقَطْفُت ُمرِّ َها َخْمِري َقْد َدَخْلُت َجنَّ َمَع لََبنِي. ُكلُوا أَيُّ
اُء. َها األَِحبَّ  (1:5)نشيد األنشاد  األَْصَحاُب. اْشَرُبوا َواْسَكُروا أَيُّ

 (9:7)نشيد األنشاد  اْلَخْمرِ َوَحَنُكِك َكأَْجَوِد 

لََك َوالَ ُيْخُزوَننِي. َوأَقُوُدَك َوأَدْ  اِضِع َثْدَيْي أُمِّي، َفأَِجَدَك فِي اْلَخاِرِج َوأَُقبِّ ُخُل بَِك َبْيَت أُمِّي، َوِهَي لَْيَتَك َكأٍَخ لِي الرَّ
انِي.اْلَخْمِر ُتَعلُِّمنِي، َفأَْسقِيَك ِمَن   (2-1: 8)نشيد األنشاد  اْلَمْمُزوَجِة ِمْن ُسالَِف ُرمَّ

بِيَّ بَِزانَِيٍة، َوَباُعوا اْلبِْنَت   (3:3)يوئيل  لَِيْشَرُبوابَِخْمٍر َوأَْلَقْوا قُْرَعًة َعلَى َشْعبِي، َوأَْعَطْوا الصَّ

ْبَعُة اْلَجاَماُت َوَتَكلََّم َمِعي َقائاِلً لِي1 ْبَعِة اْلَمالَئَِكِة الَِّذيَن َمَعُهُم السَّ انَِيِة اْلَعِظيَمِة :»ُثمَّ َجاَء َواِحٌد ِمَن السَّ َهلُمَّ َفأُِرَيَك َدْيُنوَنَة الزَّ

اُن األَْرِض ِمْن الَّتِي َزَنى َمَعَها ُملُ 2اْلَجالَِسِة َعلَى اْلِمَياِه اْلَكثِيَرِة،  َفَمَضى بِي 3«. ِزَناَهاَخْمِر وُك األَْرِض، َوَسِكَر ُسكَّ



ٍة، َفَرأَْيُت اْمَرأًَة َجالَِسًة َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزيٍّ َمْملُوٍء أَْسَماَء َتْجِديٍف، لَُه َسبْ  يَّ وِح إِلَى َبرِّ َعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن. بِالرُّ
ةٌ َكاَنْت ُمَتَسْربِلًَة بِأُْرُجواٍن َوقِْرِمٍز، َوُمَتَحلَِّيًة بَِذَهٍب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َوَمَعَها َكأٌْس مِ َواْلَمْرأَةُ 4 ْن َذَهٍب فِي َيِدَها َمْملُوَّ

. َبابُِل اْلَعِظيمَ »َوَعلَى َجْبَهتَِها اْسٌم َمْكُتوٌب:5َرَجاَساٍت َوَنَجاَساِت ِزَناَها،  َوانِي َوَرَجاَساِت األَْرِض ِسرٌّ َوَرأَْيُت 6«. ُة أُمُّ الزَّ

ًبا َعِظي ا َرأَْيُتَها َتَعجُّ ْبُت لَمَّ يِسيَن َوِمْن َدِم ُشَهَداِء َيُسوَع. َفَتَعجَّ  (6-1: 17)الرؤيا  ًما!اْلَمْرأََة َسْكَرى ِمْن َدِم اْلقِدِّ
 الخمر بالرغم من تحريمها بنص الكتاب المقدس نفسه: : يذكر الكتاب المقدس أن األنبياء قد شربوا ملحوظة

بُّ َهاُروَن َقائاِلً:   َخْمًرا َوُمْسِكًرا الَ َتْشَرْب أَْنَت َوَبُنوَك َمَعَك ِعْنَد ُدُخولُِكْم إِلَى َخْيَمِة االْجتَِماِع لَِكْي الَ َتُموُتوا.»َوَكلََّم الرَّ
ا فِي أَْجَيالُِكْم َولِل اِهِر، َولَِتْعلِيِم َبنِي إِْسَرائِيَل َجِميَع اْلفَ َفْرًضا َدْهِري ً ِجِس َوالطَّ ِس َواْلُمَحلَِّل َوَبْيَن النَّ ْميِيِز َبْيَن اْلُمَقدَّ َرائِِض الَّتِي تَّ

بُّ بَِها بَِيِد ُموَسى  (11-8: 10)الويين  «.َكلََّمُهُم الرَّ

بِيَّ َيُكوُن َوَقاَل لِي: َها أَْنِت َتْحَبلِيَن َوَتلِِديَن اْبًنا . َواآلَن َفالَ َتْشَربِي َخْمًرا َوالَ ُمْسِكًرا، َوالَ َتأُْكلِي َشْيًئا َنِجًسا، ألَنَّ الصَّ
 (7:13)قضاة  «.َنِذيًرا ِهللِ ِمَن اْلَبْطِن إِلَى َيْوِم َمْوتِهِ 

يبِي اْلَخْمِر، َبْيَن اْلُمْتلِفِيَن أَْجَساَدُهْم، ألَنَّ  ْوُم َيْكُسو اْلِخَرَق. الَ َتُكْن َبْيَن ِشرِّ يَر َواْلُمْسِرَف َيْفَتقَِراِن، َوالنَّ كِّ : 23)أمثال  السِّ

20-21) 

َقاَوةُ؟ لَِمِن اْلُمَخاَصَماُت؟ لَِمِن اْلَكْرُب؟ لَِمِن اْلُجُروُح باِلَ َسَبٍب؟ لَِمِن اْزمِ  ِمُنوَن ْهَراُر اْلَعْيَنْيِن؟ لِلَِّذيَن ُيدْ لَِمِن اْلَوْيُل؟ لَِمِن الشَّ
ْت ِحيَن ُتظْ  ِهُر ِحَباَبَها فِي اْلَكأِْس َوَساَغْت اْلَخْمَر، الَِّذيَن َيْدُخلُوَن فِي َطلَِب الشََّراِب اْلَمْمُزوِج. الَ َتْنُظْر إِلَى اْلَخْمِر إَِذا اْحَمرَّ

ِة َوَتْلَدُغ َكاألُْفُعواِن.  (32-29: 23)أمثال  ُمَرْقِرَقًة. فِي اآلِخِر َتْلَسُع َكاْلَحيَّ

ِريَن فِي اْلَعَتَمِة ُتْلِهُبُهُم اْلَخْمُر. َوَصاَر  ِريَن َصَباًحا َيْتَبُعوَن اْلُمْسِكَر، لِْلُمَتأَخِّ اُي َواْلَخْمُر َوْيٌل لِْلُمَبكِّ فُّ َوالنَّ َباُب َوالدُّ اْلُعوُد َوالرَّ
بِّ الَ َيْنُظُروَن، َوَعَمَل   (12:11: 5)إشعياء  َيَدْيِه الَ َيَرْوَن.َوالَئَِمُهْم، َوإِلَى َفْعِل الرَّ

الََفُة َتْخلُِب اْلَقْلبَ  َنى َواْلَخْمُر َوالسُّ   (11:4)هوشع  اَلزِّ

وحِ  ِه َيْمَتلُِئ ِمَن الرُّ ، َوَخْمًرا َوُمْسِكًرا الَ َيْشَرُب، َوِمْن َبْطِن أُمِّ بِّ ُه َيُكوُن َعِظيًما أََماَم الرَّ  (15:1)لوقا   اْلقُُدسِ ألَنَّ

وحِ   (18:5)أفسس  َوالَ َتْسَكُروا بِاْلَخْمِر الَِّذي فِيِه اْلَخالََعُة، َبِل اْمَتلُِئوا بِالرُّ

 ُدهن )عطر(

ْتَك اْلَعَذاَرى َبِة. اْسُمَك ُدْهٌن ُمْهَراٌق، لِذلَِك أََحبَّ يِّ  (3:1)نشيد األنشاد  لَِرائَِحِة أَْدَهانَِك الطَّ

 غير موجود
ُتِك أَْطَيُب ِمَن اْلَخْمِر! َوَكْم َرائَِحُة  ِك َيا أُْختِي اْلَعُروُس! َكْم َمَحبَّ )نشيد األنشاد  !األَْطَيابِ ِمْن ُكلِّ أَْدَهانِِك أَْطَيُب َما أَْحَسَن ُحبَّ

10:4) 

 (12:1)نشيد األنشاد  َناِرِدينِي َرائَِحَتهُ َما َداَم اْلَملُِك فِي َمْجلِِسِه أََفاَح 

 ِرجل

، َصْنَعِة َيَدْي َصنَّاعٍ ِرْجلَْيِك َما أَْجَمَل  ْعلَْيِن َيا بِْنَت اْلَكِريِم! َدَوائُِر َفْخَذْيِك ِمْثُل اْلَحلِيِّ  (1:7)نشيد األنشاد  بِالنَّ

 غير موجود )في السياق الجنسي(

ِك َذَبْحِت َبنِيَّ َوَجَعْلتِِهْم 21أََخْذِت َبنِيِك َوَبَناتِِك الَِّذيَن َولَْدتِِهْم لِي، َوَذَبْحتِِهْم لََها َطَعاًما. أَُهَو َقلِيٌل ِمْن ِزَناِك »20 أَنَّ

اِر لََها؟  اَم ِصبَ 22َيُجوُزوَن فِي النَّ اِك، إِْذ ُكْنِت ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة َوُكْنِت َمُدوَسًة َوفِي ُكلِّ َرَجاَساتِِك َوِزَناِك لَْم َتْذُكِري أَيَّ

، 23بَِدِمِك.  بُّ ُد الرَّ يِّ ِك. َوْيٌل، َوْيٌل لَِك! َيقُوُل السَّ ًة َوَصَنْعِت لَِنْفِسِك ُمْرَتَفَعًة فِي ُكلِّ 24َوَكاَن َبْعَد ُكلِّ َشرِّ ِك َبَنْيِت لَِنْفِسِك قُبَّ أَنَّ

ْجِت  فِي َرأْسِ 25َشاِرٍع.  ْسِت َجَمالَِك، َوَفرَّ َوَزَنْيِت 26لُِكلِّ َعابٍِر َوأَْكَثْرِت ِزَناِك. ِرْجلَْيِك ُكلِّ َطِريق َبَنْيِت ُمْرَتَفَعَتِك َوَرجَّ

 َمَع ِجيَرانِِك َبنِي ِمْصَر اْلِغالَِظ اللَّْحِم، َوِزْدِت فِي ِزَناِك إلَِغاَظتِي.

يَن، اللََّواتِي َفهأََنَذا َقْد َمَدْدُت َيِدي عَ »27 لَْيِك، َوَمَنْعُت َعْنِك َفِريَضَتِك، َوأَْسلَْمُتِك لَِمَراِم ُمْبِغَضاتِِك، َبَناِت اْلفِلِْسِطينِيِّ

ِذيلَِة.  ْرِت ِزَناِك 29ي أَْيًضا. َوَزَنْيِت َمَع َبنِي أَشُّوَر، إِْذ ُكْنِت لَْم َتْشَبِعي َفَزَنْيِت بِِهْم، َولَْم َتْشَبعِ 28َيْخَجْلَن ِمْن َطِريقِِك الرَّ َوَكثَّ



، إِْذ َفَعْلِت ُكلَّ هَذا 30فِي أَْرِض َكْنَعاَن إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، َوبِهَذا أَْيًضا لَْم َتْشَبِعي.  بُّ ُد الرَّ يِّ َما أَْمَرَض َقْلَبِك، َيقُوُل السَّ

َتِك فِي َرْأِس ُكلِّ َطِريق، َوُصْنِعِك ُمْرَتَفَعَتِك فِي ُكلِّ َشاِرٍع. َولَْم َتُكونِي َكَزانَِيٍة، َبْل بِبَِنائِِك قُبَّ 31فِْعَل اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َسلِيَطٍة، 

يَن َمَكاَن َزْوِجَها. 32ُمْحَتَقرًة األُْجَرَة.  ْوَجُة اْلَفاِسَقُة، َتأُْخُذ أَْجَنبِيِّ ُتَها الزَّ ةً 33أَيَّ َوانِي ُيْعُطوَن َهِديَّ ا أَْنِت َفَقْد أَْعَطْيِت لُِكلِّ الزَّ ، أَمَّ

َنا بِِك.  َساِء فِي ِزَناِك، إِْذ لَْم ُيْزَن 34ُكلَّ ُمِحبِّيِك َهَداَياِك، َوَرَشْيتِِهْم لَِيأُْتوِك ِمْن ُكلِّ َجانٍِب لِلزِّ َوَصاَر فِيِك َعْكُس َعاَدِة النِّ

 ْعَطى لَِك، َفِصْرِت بِاْلَعْكِس.َوَراَءِك، َبْل أَْنِت ُتْعِطيَن أُْجَرًة َوالَ أُْجَرَة تُ 

35« : بِّ ُه َقْد أُْنفَِق ُنَحاُسِك َواْنَكَشَفْت َعْوَرُتِك بِِزَناِك 36َفلِذلَِك َيا َزانَِيُة اْسَمِعي َكالََم الرَّ : ِمْن أَْجِل أَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ هَكَذا َقاَل السَّ

يِك الَِّذيَن لََذْذِت لَُهْم، َوُكلَّ 37َماِء َبنِيِك الَِّذيَن َبَذْلتِِهْم لََها، بُِمِحبِّيِك َوبُِكلِّ أَْصَناِم َرَجاَساتِِك، َولِدِ  لِذلَِك هأََنَذا أَْجَمُع َجِميَع ُمِحبِّ

َوأَْحُكُم 38لَِيْنُظُروا ُكلَّ َعْوَرتِِك.  ُهمْ الَِّذيَن أَْحَبْبتِِهْم َمَع ُكلِّ الَِّذيَن أَْبَغْضتِِهْم، َفأَْجَمُعُهْم َعلَْيِك ِمْن َحْولِِك، َوأَْكِشُف َعْوَرَتِك لَ 

ْخِط َواْلَغْيَرِة.  ِم، َوأَْجَعلُِك َدَم السَّ افَِكاِت الدَّ ُموَن ُمْرَتَفَعاتِِك، 39َعلَْيِك أَْحَكاَم اْلَفاِسَقاِت السَّ َتِك َوُيَهدِّ َوأَُسلُِّمِك لَِيِدِهْم َفَيْهِدُموَن قُبَّ

َوُيْصِعُدوَن َعلَْيِك َجَماَعًة، َوَيْرُجُموَنِك 40، َوَيأُْخُذوَن أََدَواِت ِزيَنتِِك، َوَيْتُرُكوَنِك ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة. َوَيْنِزُعوَن َعْنِك ثَِياَبكِ 

اَم 41بِاْلِحَجاَرِة َوَيْقَطُعوَنِك بُِسُيوفِِهْم،  اِر، َوُيْجُروَن َعلَْيِك أَْحَكاًما قُدَّ ُعُيوِن نَِساٍء َكثِيَرٍة. َوأَُكفُِّك َعِن َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتِك بِالنَّ

َنا، َوأَْيًضا الَ ُتْعِطيَن أُْجَرًة َبْعُد.  ِمْن أَْجِل 43َوأُِحلُّ َغَضبِي بِِك َفَتْنَصِرُف َغْيَرتِي َعْنِك، َفأَْسُكُن َوالَ أَْغَضُب َبْعُد. 42الزِّ

اَم ِصَباِك، َبْل أَْسَخْطتِنِ  ِك لَْم َتْذُكِري أَيَّ ، َفالَ أَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ي فِي ُكلِّ هِذِه، َفهأََنَذا أَْيًضا أَْجلُِب َطِريَقِك َعلَى َرْأِسِك، َيقُوُل السَّ
ِذيلََة َفْوَق َرَجاَساتِِك ُكلَِّها.  (43-20: 16)حزقيال  َتْفَعلِيَن هِذِه الرَّ

 زنى / َزَنت / زنيتِ 

ْت 14«. ُهَوَذا َحُموِك َصاِعٌد إِلَى تِْمَنَة لَِيُجزَّ َغَنَمهُ »َفأُْخبَِرْت َثاَماُر َوقِيَل لََها: 13 لَِها، َوَتَغطَّ َفَخلََعْت َعْنَها ثَِياَب َتَرمُّ

َها َرأَْت أَنَّ ِشيلََة  َي لَْم ُتْعَط لَُه َزْوَجًة. َقْد َكُبَر َوهِ بُِبْرقٍُع َوَتلَفََّفْت، َوَجلََسْت فِي َمْدَخِل َعْيَنايَِم الَّتِي َعلَى َطِريِق تِْمَنَة، ألَنَّ
ْت َوْجَهَها. 15 ِريِق َوَقاَل: 16َفَنَظَرَها َيُهوَذا َوَحِسَبَها َزانَِيًة، ألَنََّها َكاَنْت َقْد َغطَّ «. َهاتِي أَْدُخْل َعلَْيكِ »َفَماَل إِلَْيَها َعلَى الطَّ

ُتُه. َفَقالَْت:  َها َكنَّ ُه لَْم َيْعلَْم أَنَّ ؟َماَذا تُ »ألَنَّ َفَقالَْت: «. إِنِّي أُْرِسُل َجْدَي ِمْعَزى ِمَن اْلَغَنمِ »َفَقاَل: 17« ْعِطينِي لَِكْي َتْدُخَل َعلَيَّ

ْهُن الَِّذي أُْعِطيِك؟»َفَقاَل: 18«. َهْل ُتْعِطينِي َرْهًنا َحتَّى ُتْرِسلَُه؟»  َخاتُِمَك َوِعَصاَبُتَك َوَعَصاَك الَّتِي فِي»َفَقالَْت: « َما الرَّ

لَِها.19َفأَْعَطاَها َوَدَخَل َعلَْيَها، َفَحبِلَْت ِمْنُه. «. َيِدكَ   ُثمَّ َقاَمْت َوَمَضْت َوَخلََعْت َعْنَها ُبْرقَُعَها َولَبَِسْت ثَِياَب َتَرمُّ

ْهَن ِمْن َيِد 20 َفَسأََل أَْهَل َمَكانَِها 21اْلَمْرأَِة، َفلَْم َيِجْدَها. َفأَْرَسَل َيُهوَذا َجْدَي اْلِمْعَزى بَِيِد َصاِحبِِه اْلَعُدالَِّميِّ لَِيأُْخَذ الرَّ

ِريِق؟»َقائاِلً:  انَِيُة الَّتِي َكاَنْت فِي َعْيَنايَِم َعلَى الطَّ لَْم »َفَرَجَع إِلَى َيُهوَذا َوَقاَل: 22«. لَْم َتُكْن هُهَنا َزانَِيةٌ »َفَقالُوا: « أَْيَن الزَّ

لَِتأُْخْذ لَِنْفِسَها، لَِئالَّ َنِصيَر إَِهاَنًة. إِنِّي َقْد أَْرَسْلُت »َفَقاَل َيُهوَذا: 23«. أَْيًضا َقالُوا: لَْم َتُكْن هُهَنا َزانَِيةٌ  أَِجْدَها. َوأَْهُل اْلَمَكانِ 

 «.هَذا اْلَجْدَي َوأَْنَت لَْم َتِجْدَها

ا َكاَن َنْحُو َثالََثِة أَْشُهٍر، أُْخبَِر َيُهوَذا َوقِيَل 24 َناَزَنْت َقْد »لَُه: َولَمَّ َفَقاَل «. َثاَماُر َكنَُّتَك، َوَها ِهَي ُحْبلَى أَْيًضا ِمَن الزِّ

ا أُْخِرَجْت أَْرَسلَْت إِلَى َحِميَها َقائِلًَة: 25«. أَْخِرُجوَها َفُتْحَرقَ »َيُهوَذا:  ا ِهَي َفلَمَّ ُجِل الَِّذي هِذِه لَُه أََنا ُحْبلَى!»أَمَّ « ِمَن الرَّ

«. ِهَي أََبرُّ ِمنِّي، ألَنِّي لَْم أُْعِطَها لِِشيلََة اْبنِي»َفَتَحقََّقَها َيُهوَذا َوَقاَل: 26«. َحقِّْق لَِمِن اْلَخاتُِم َواْلِعَصاَبُة َواْلَعَصا هِذهِ »ْت: َوَقالَ 

 (26-13: 38)تكوين  َفلَْم َيُعْد َيْعِرفَُها أَْيًضا

غير و"زنيت" " َزَنت""زنى" و ألفاظ
وإنما يتعفف  صراحة في القرآن، ةموجود

القرآن عن استعمالها ويستعيض عنها 
بألفاظ مجازية غير صريحة مثل عبارة 

 "إتيان الفاحشة"

 

تِي َيأْتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم  َوالالَّ
َفاْسَتْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَْرَبَعًة ِمْنُكْم َفإِْن َشِهُدوا 

وِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َفأَْمِسُكوُهنَّ فِي اْلُبيُ 
ُ لَُهنَّ َسبِياًل   (15:4)النساء  أَْو َيْجَعَل َّللاَّ

 

بِيِّ َمْن َيأِْت ِمْنُكنَّ بَِفاِحَشٍة  َيا نَِساَء النَّ
َنٍة ُيَضاَعْف لََها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن َوَكاَن  ُمَبيِّ

ِ َيِسيًرا  (30:33)األحزاب  َذلَِك َعلَى َّللاَّ

 
ا اْلَملِِك: 6 اِم ُيوِشيَّ بُّ لِي فِي أَيَّ َهْل َرأَْيَت َما َفَعلَِت اْلَعاِصَيُة إِْسَرائِيُل؟ اِْنَطلََقْت إِلَى ُكلِّ َجَبل َعال، َوإِلَى ُكلِّ »َوَقاَل الرَّ

. َفلَْم َتْرجْع. َفَرأَْت أُْخُتَها اْلَخائَِنُة َيُهوَذا. 7ُهَناَك. َوَزَنْت َشَجَرٍة َخْضَراَء  َفَرأَْيُت 8َفقُْلُت َبْعَد َما َفَعلَْت ُكلَّ هِذِه: اْرِجِعي إِلَيَّ



ُه ألَْجِل ُكلِّ األَْسَباِب إِْذ  َيُهوَذا أُْخُتَها، َبْل  اْلَخائَِنةُ قَِها، لَْم َتَخِف اْلَعاِصَيُة إِْسَرائِيُل َفَطلَّْقُتَها َوأَْعَطْيُتَها ِكَتاَب َطالَ َزَنِت أَنَّ
َسِت األَْرَض 9ِهَي أَْيًضا. َوَزَنْت َمَضْت  َها َنجَّ َجِر. َوَزَنْت َوَكاَن ِمْن َهَواِن ِزَناَها أَنَّ َوفِي ُكلِّ هَذا 10َمَع اْلَحَجِر َوَمَع الشَّ

بُّ أَْيًضا لَْم َتْرجْع إِلَيَّ أُْخُتَها  بُّ لِي: 11«. اْلَخائَِنُة َيُهوَذا بُِكلِّ َقْلبَِها، َبْل بِاْلَكِذِب، َيقُوُل الرَّ َرْت َنْفَسَها »َفَقاَل الرَّ َقْد َبرَّ

 (11-6: 3)إرميا  اْلَعاِصَيُة إِْسَرائِيُل أَْكَثَر ِمَن اْلَخائَِنِة َيُهوَذا.

ولفظ "الفاحشة" الذي يستعمله القرآن 
اسم عام لكل عمل أو قول مناف لمكارم 
األخالق وهو ال يقتصر على الزنا فقط 

 وإنما يدخل فيه اللواط وغيره

 

َولُوًطا إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه أََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما 
)األعراف  َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلَعالَِمينَ 

80:7) 

اِم ِحيَن لَْم َيُكْن َملِ  ًة َوفِي تِْلَك األَيَّ يَّ َخَذ لَُه اْمَرأًَة ُسرِّ ًبا فِي ِعَقاِب َجَبِل أَْفَرايَِم، َفاتَّ ٌك فِي إِْسَرائِيَل، َكاَن َرُجٌل الَِويٌّ ُمَتَغرِّ
ُتُه َوَذَهَبْت ِمْن ِعْنِدِه إِلَى َبْيِت أَبِيَها فِي َبْيِت لَْحِم َيُهوذَ َفَزَنْت ِمْن َبْيِت لَْحِم َيُهوَذا.  يَّ اًما أَْرَبَعَة َعلَْيِه ُسرِّ ا، َوَكاَنْت ُهَناَك أَيَّ

 (2-1: 19)قضاة  أَْشُهرٍ 

 سفر حزقيال )اإلصحاح الثالث والعشرون من أوله إلى آخره( كما يلي:

بِّ َقائاِلً: 1 . ُهَناَك َزَنَتابِِمْصَر. فِي ِصَباُهَما َوَزَنَتا 3َيا اْبَن آَدَم، َكاَن اْمَرأََتاِن اْبَنَتا أُمٍّ َواِحَدٍة، »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ

ُهَما، َوُهَناَك َتَزْغَزَغْت َتَرائُِب ُعْذَرتِِهَما.  َواْسُمُهَما: أُُهولَُة اْلَكبِيَرةُ، َوأُُهولِيَبُة أُْخُتَها. َوَكاَنَتا لِي، َوَولََدَتا َبنِيَن 4ُدْغِدَغْت ُثِديُّ

اِمَرةُ  يَها، أَشُّوَر األَْبَطاَل َوَزَنْت 5«. أُُهولِيَبةُ »، َوأُوُرَشلِيُم «أُُهولَةُ »َوَبَناٍت. َواْسَماُهَما: السَّ أُُهولَُة ِمْن َتْحتِي َوَعِشَقْت ُمِحبِّ

اُن َشْهَوٍة، فُْرَساٌن َراِكُبوَن اْلَخْيَل. 6 ْقَرَها لُِمْخَتاِري َبنِي أَشُّوَر َفَدَفَعْت لَهُْم عُ 7الالَّبِِسيَن األَْسَماْنُجونِيَّ ُوالًَة َوِشَحًنا، ُكلُُّهْم ُشبَّ

َسْت بُِكلِّ َمْن َعِشَقْتُهْم بُِكلِّ أَْصَناِمِهْم.  ُهْم َضاَجُعوَها فِي ِصَباَها، 8ُكلِِّهْم، َوَتَنجَّ َولَْم َتْتُرْك ِزَناَها ِمْن ِمْصَر أَْيًضا، ألَنَّ

ُهْم َكَشفُوا 10لِذلَِك َسلَّْمُتَها لَِيِد ُعشَّاقَِها، لَِيِد َبنِي أَشُّوَر الَِّذيَن َعِشَقْتُهْم. 9ُهْم. َوَزْغَزُغوا َتَرائَِب ِعْذَرتَِها َوَسَكُبوا َعلَْيَها ِزَنا

َساِء. َوأَْجَرْوا َعلَْيَها  ْيِف، َفَصاَرْت ِعْبَرًة لِلنِّ  ُحْكًما.َعْوَرَتَها. أََخُذوا َبنِيَها َوَبَناتَِها، َوَذَبُحوَها بِالسَّ

ا »11 َعِشَقْت َبنِي أَشُّوَر 12َرأَْت أُْخُتَها أُُهولِيَبُة ذلَِك أَْفَسَدْت فِي ِعْشقَِها أَْكَثَر ِمْنَها، َوفِي ِزَناَها أَْكَثَر ِمْن ِزَنا أُْختَِها. َفلَمَّ

َحَن األَْبَطاَل الالَّبِِسيَن أَْفَخَر لَِباٍس، فُْرَساًنا َراِكبِيَن اْلَخْيَل ُكلُّهُ  اُن َشْهَوٍة. اْلُوالََة َوالشِّ َسْت، 13ْم ُشبَّ َها َقْد َتَنجَّ َفَرأَْيُت أَنَّ

ٍٍ 14َولِِكْلَتْيِهَما َطِريٌق َواِحَدةٌ.  َرًة يَن ُمَصوَّ ِريَن َعلَى اْلَحائِِط، ُصَوُر اْلَكْلَدانِيِّ ا َنَظَرْت إِلَى ِرَجال ُمَصوَّ َوَزاَدْت ِزَناَها. َولَمَّ

قِيَن بَِمنَ 15بُِمْغَرٍة،   َبنِي اِطَق َعلَى أَْحَقائِِهْم، َعَمائُِمُهْم َمْسُدولٌَة َعلَى ُرُؤوِسِهْم. ُكلُُّهْم فِي اْلَمْنَظِر ُرَؤَساُء َمْرَكَباٍت ِشْبهُ ُمَنطَّ

يَن أَْرُض ِميالَِدِهْم،  اُهْم، َوأَْرَسلَْت إِلَْيِهمْ 16َبابَِل اْلَكْلَدانِيِّ يَن.  َعِشَقْتُهْم ِعْنَد لَْمِح َعْيَنْيَها إِيَّ َفأََتاَها 17ُرُسالً إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ

َسْت بِِهْم، وَجَفْتُهْم َنْفُسَها.  ُسوَها بِِزَناُهْم، َفَتَنجَّ َوَكَشَفْت ِزَناَها َوَكَشَفْت َعْوَرَتَها، َفَجَفْتَها 18َبُنو َبابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َوَنجَّ

اَم ِصَباَها الَّتِي فِيَها 19َتَها. َنْفِسي، َكَما َجَفْت َنْفِسي أُخْ  َوَعِشَقْت 20بِأَْرِض ِمْصَر. َزَنْت َوأَْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها أَيَّ

ُهْم َكَمنِيِّ اْلَخْيِل.  يَن َتَرائَِبِك ألَْجِل َواْفَتَقْدِت َرِذيلََة ِصَباِك بَِزْغَزَغِة اْلمِ 21َمْعُشوقِيِهِم الَِّذيَن لَْحُمُهْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّ ْصِريِّ

 َثْديِ ِصَباِك.

اَقِك الَِّذيَن َجَفْتُهمْ »22 ُج َعلَْيِك ُعشَّ : هأََنَذا أَُهيِّ بُّ ُد الرَّ يِّ َنْفُسِك، َوآتِي بِِهْم َعلَْيِك ِمْن  ألَْجِل ذلَِك َيا أُُهولِيَبُة، هَكَذا َقاَل السَّ

اُن َشْهَوٍة، ُوالَةٌ َوِشَحٌن ُكلُُّهْم ُرَؤسَ َبنِي َبابَِل َوُكلَّ اْلكَ 23ُكلِّ ِجَهٍة:  يَن، َفقُوَد َوُشوَع َوقُوَع، َوَمَعُهْم ُكلُّ َبنِي أَشُّوَر، ُشبَّ اُء ْلَدانِيِّ

اَعِة ُشُعوٍب ُيقِيُموَن َعلَْيِك َفَيأُْتوَن َعلَْيِك بِأَْسلَِحٍة َمْرَكَباٍت َوَعَجالٍَت، َوبَِجمَ 24َمْرَكَباٍت َوُشَهَراُء. ُكلُُّهْم َراِكُبوَن اْلَخْيَل. 

ْرَس َواْلِمَجنَّ َواْلُخوَذَة ِمْن َحْولِِك، َوأَُسلُِّم لَهُُم اْلُحْكَم َفَيْحُكُموَن َعلَْيِك بِأَْحَكاِمِهْم.  َوأَْجَعُل َغْيَرتِي َعلَْيِك َفُيَعاِملُوَنِك 25التُّ

َخِط. َيْقَطُعوَن أَْنَفِك َوأُُذَنْيِك، َوَبقِ  اِر. بِالسَّ ُتِك بِالنَّ ْيِف. َيأُْخُذوَن َبنِيِك َوَبَناتِِك، َوُتْؤَكُل َبقِيَّ ُتِك َتْسقُُط بِالسَّ َوَيْنِزُعوَن َعْنِك 26يَّ

ُل َرِذيلََتِك َعْنِك َوِزَناِك ِمْن أَْرِض ِمْصَر، َفالَ َتْرَفِعيَن َعْيَنيْ 27ثَِياَبِك، َوَيأُْخُذوَن أََدَواِت ِزيَنتِِك.  ِك إِلَْيِهْم َوالَ َتْذُكِريَن َوأَُبطِّ



: هأََنَذا أَُسلُِّمِك لَِيِد الَِّذيَن أَْبَغْضتِِهْم، لَِيِد الَِّذيَن َجَفْتُهْم 28ِمْصَر َبْعُد.  بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ َفُيَعاِملُوَنِك 29َنْفُسِك. ألَنَّ

أَْفَعُل بِِك هَذا ألَنَِّك 30ُكوَنِك ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة، َفَتْنَكِشُف َعْوَرةُ ِزَناِك َوَرِذيلَُتِك َوِزَناِك. بِاْلُبْغَضاِء َوَيأُْخُذوَن ُكلَّ َتَعبِِك، َوَيْترُ 

ْسِت بِأَْصَناِمِهْم. َزَنْيِت  ِك َتَنجَّ : إِنَِّك هَكَذا 32فِي َطِريِق أُْختِِك َسلَْكِت َفأَْدَفُع َكأَْسَها لَِيِدِك. 31َوَراَء األَُمِم، ألَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َقاَل السَّ

ِحِك َولاِلْستِْهَزاِء. َتَسُع َكثِيًرا.  ِر 33َتْشَربِيَن َكأَْس أُْختِِك اْلَعِميَقَة اْلَكبِيَرَة. َتُكونِيَن لِلضَّ َحيُّ َتْمَتلِئِيَن ُسْكًرا َوُحْزًنا، َكأَْس التَّ

اِمَرِة.  ُد َفَتْشرَ 34َواْلَخَراِب، َكأَْس أُْختِِك السَّ يِّ يَن َثْدَيْيِك، ألَنِّي َتَكلَّْمُت، َيقُوُل السَّ يَنَها َوَتْقَضِميَن ُشَقَفَها َوَتْجَتثِّ بِيَنَها َوَتْمَتصِّ

 . بُّ ِك َنِسيتِنِي َوَطَرْحتِنِي َوَراَء َظْهِرِك، َفَتْحِملِي أَْيًضا 35الرَّ : ِمْن أَْجِل أَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ  «.َرِذيلََتِك َوِزَناكِ لِذلَِك هَكَذا َقاَل السَّ

بُّ لِي: 36 ُهَما َقْد 37َيا اْبَن آَدَم، أََتْحُكُم َعلَى أُُهولََة َوأُُهولِيَبَة؟ َبْل أَْخبِْرُهَما بَِرَجاَساتِِهَما، »َوَقاَل الرَّ َوفِي َزَنَتا ألَنَّ

َسَتا 38ا الَِّذيَن َولََدَتاُهْم لِي النَّاَر أَْكالً لََها. بِأَْصَناِمِهَما َوأَْيًضا أََجاَزَتا َبنِيِهمَ َوَزَنَتا أَْيِديِهَما َدٌم،  َوَفَعلََتا أَْيًضا بِي هَذا: َنجَّ

َسَتا ُسُبوتِي.  َساهُ 39َمْقِدِسي فِي ذلَِك اْلَيْوِم َوَدنَّ ا َذَبَحَتا َبنِيِهَما ألَْصَناِمِهَما، أََتَتا فِي ذلَِك اْلَيْوِم إِلَى َمْقِدِسي لُِتَنجِّ . َفُهَوَذا َولَمَّ

َبْل أَْرَسْلُتَما إِلَى ِرَجال آتِيَن ِمْن َبِعيٍد. الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َرُسوٌل َفُهَوَذا َجاُءوا. ُهُم الَِّذيَن 40هَكَذا َفَعلََتا فِي َوْسِط َبْيتِي. 

،  اْسَتْحَمْمتِ ألَْجلِِهِم  ْلِت َعْيَنْيِك َوَتَحلَّْيِت بِاْلُحلِيِّ َضٌة، َوَوَضْعِت َعلَْيَها 41َوَكحَّ َوَجلَْسِت َعلَى َسِريٍر َفاِخٍر أََماَمُه َمائَِدةٌ ُمَنضَّ

ِة، الَِّذي42َبُخوِري َوَزْيتِي.  يَّ َن َجَعلُوا َوَصْوُت ُجْمهُوٍر ُمَتَرفِِّهيَن َمَعَها، َمَع أَُناٍس ِمْن َرَعاِع اْلَخْلِق. أُتَِي بَِسَكاَرى ِمَن اْلَبرِّ

َنا: آآلَن َيْزُنوَن ِزًنا َمَعَها َوِهَي. 43َعلَى أَْيِديِهَما َوَتاَج َجَمال َعلَى ُرُؤوِسِهَما.  أَْسِوَرةً  َفَدَخلُوا 44َفقُْلُت َعِن اْلَبالَِيِة فِي الزِّ

انَِيَتْيِن. َعلَْيَها َكَما ُيْدَخُل َعلَى اْمَرأٍَة َزانَِيٍة. هَكَذا َدَخلُوا َعلَى أُُهولََة َوَعلَى أُُهولِيَبَة الْ  يقُوَن ُهْم 45َمْرأََتْيِن الزَّ دِّ َجاُل الصِّ َوالرِّ

ُهَما َزانَِيَتاِن َوفِي أَْيِديِهَما َدٌم.  ِم، ألَنَّ : إِنِّي أُْصِعُد 46َيْحُكُموَن َعلَْيِهَما ُحْكَم َزانَِيٍة َوُحْكَم َسفَّاَكِة الدَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ألَنَّ

ْهِب. َعلَْيهِ  ُعوَنُهَما بُِسُيوفِِهْم، َوَيْذَبُحوَن أَْبَناَءُهَما 47َما َجَماَعًة َوأَُسلُِّمُهَما لِْلَجْوِر َوالنَّ
َوَتْرُجُمُهَما اْلَجَماَعُة بِاْلِحَجاَرِة، َوُيَقطِّ

اِر.  ِذيلََة ِمَن األَ 48َوَبَناتِِهَما، َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتُهَما بِالنَّ ُل الرَّ َساِء َوالَ َيْفَعْلَن ِمْثَل َرِذيلَتُِكَما. َفأَُبطِّ ُب َجِميُع النِّ ْرِض، َفَتَتأَدَّ

بُّ 49 ُد الرَّ يِّ وَن َعلَْيُكَما َرِذيلََتُكَما، َفَتْحِمالَِن َخَطاَيا أَْصَناِمُكَما، َوَتْعلََماِن أَنِّي أََنا السَّ  «.َوَيُردُّ

بُّ لُِهوَشَع:  بُّ ُهوَشَع، َقاَل الرَّ َل َما َكلََّم الرَّ ِزًنى َتاِرَكًة َزَنْت اْذَهْب ُخْذ لَِنْفِسَك اْمَرأََة ِزًنى َوأَْوالََد ِزًنى، ألَنَّ األَْرَض َقْد »أَوَّ
بَّ   (2:1)هوشع  «.الرَّ

َها لَْيَسِت اْمَرأَتِي وَ 2 ُكْم َحاِكُموا، ألَنَّ لَِئالَّ 3أََنا لَْسُت َرُجلََها، لَِكْي َتْعِزَل ِزَناَها َعْن َوْجِهَها َوفِْسَقَها ِمْن َبْيِن َثْدَيْيَها، َحاِكُموا أُمَّ

َرَها َكأَْرٍض َيابَِسٍة، َوأُ  َدَها ُعْرَياَنًة َوأَْوقَِفَها َكَيْوِم ِوالََدتَِها، َوأَْجَعلََها َكَقْفٍر، َوأَُصيِّ َوالَ أَْرَحُم أَْوالََدَها 4. ِميَتَها بِاْلَعَطشِ أَُجرِّ

ُهْم أَْوالَُد ِزًنى.  ألَنَّ
ُهْم َقْد »5 َها َقالَْت: أَْذَهُب َوَراَء ُمِحبِّيَّ الَِّذيَن ُيْعُطوَن ُخْبِزي َوَمائِ َزَنتِ ألَنَّ أُمَّ ي، ُصوفِي . الَّتِي َحبِلَْت بِِهْم َصَنَعْت ِخْزًيا. ألَنَّ

انِي، َزْيتِي َوأَْشِربَ  ْوِك، َوأَْبنِي َحائَِطَها َحتَّى الَ َتِجَد َمَسالَِكَها. 6تِي. َوَكتَّ يَها َوالَ 7لِذلَِك هأََنَذا أَُسيُِّج َطِريَقِك بِالشَّ َفَتْتَبُع ُمِحبِّ

ِل، ألَنَّ   ُه ِحيَنئٍِذ َكاَن َخْيٌر لِي ِمَن اآلَن.ُتْدِرُكُهْم، َوُتَفتُِّش َعلَْيِهْم َوالَ َتِجُدُهْم. َفَتقُوُل: أَْذَهُب َوأَْرجُع إِلَى َرُجلِي األَوَّ
ًة َوَذَهًبا َجعَ »8 ْرُت لََها فِضَّ ْيَت، َوَكثَّ لِذلَِك أَْرجُع َوآُخُذ 9لُوهُ لَِبْعل. َوِهَي لَْم َتْعِرْف أَنِّي أََنا أَْعَطْيُتَها اْلَقْمَح َواْلِمْسَطاَر َوالزَّ

انِي اللََّذْيِن لَِسْتِر َعْوَرتَِها. َقْمِحي فِي ِحينِِه، َوِمْسَطاِري فِي َوْقتِهِ  َواآلَن أَْكِشُف َعْوَرَتَها أََماَم ُعُيوِن 10، َوأَْنِزُع ُصوفِي َوَكتَّ

يَها َوالَ ُيْنقُِذَها أََحٌد ِمْن َيِدي.  ُل ُكلَّ أَْفَراِحَها: أَْعَياَدَها َوُرُؤوَس ُشُهوِرَها َوُسُبوَتَها َوَجِميَع َموَ 11ُمِحبِّ اِسِمَها. َوأَُبطِّ

، َوأَْجَعلُُهَما َوْعرً 12 ُب َكْرَمَها َوتِيَنَها اللََّذْيِن َقالَْت: ُهَما أُْجَرتِي الَّتِي أَْعَطانِيَها ُمِحبِّيَّ ِة. َوأَُخرِّ يَّ ا َفَيأُْكلُُهَما َحَيَواُن اْلَبرِّ

رُ 13 اِم َبْعلِيَم الَّتِي فِيَها َكاَنْت ُتَبخِّ يَها َوَتْنَسانِي أََنا، َيقُوُل  َوأَُعاقُِبَها َعلَى أَيَّ ُن بَِخَزائِِمَها َوُحلِيَها َوَتْذَهُب َوَراَء ُمِحبِّ لَُهْم َوَتَتَزيَّ



. بُّ  (13-2: 2)هوشع  الرَّ

َسٍد آَخَر، ُجِعلَْت ِعْبَرًة ُمَكابَِدًة َعلَى َطِريق ِمْثلِِهَما، َوَمَضْت َوَراَء جَ َزَنْت َكَما أَنَّ َسُدوَم َوَعُموَرَة َواْلُمُدَن الَّتِي َحْولَُهَما، إِْذ 
 (7:1رسالة يهوذا ) ِعَقاَب َناٍر أََبِديَّةٍ 

ْبَعُة اْلَجاَماُت َوَتَكلََّم َمِعي َقائاِلً لِي1 ْبَعِة اْلَمالَئَِكِة الَِّذيَن َمَعُهُم السَّ انَِيِة اْلَعِظيَمِة :»ُثمَّ َجاَء َواِحٌد ِمَن السَّ َهلُمَّ َفأُِرَيَك َدْيُنوَنَة الزَّ

اُن األَْرِض ِمْن ُملُ َزَنى َمَعَها الَّتِي 2اْلَجالَِسِة َعلَى اْلِمَياِه اْلَكثِيَرِة،  َفَمَضى بِي 3«. ِزَناَهاَخْمِر وُك األَْرِض، َوَسِكَر ُسكَّ

ٍة، َفَرأَْيُت اْمَرأًَة َجالَِسًة َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزيٍّ َمْملُوٍء أَْسَماَء َتْجِديٍف، لَُه َسبْ  يَّ وِح إِلَى َبرِّ َعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن. بِالرُّ
ةٌ ُمَتَسْربِلًَة بِأُْرُجواٍن َوقِْرِمٍز، َوُمَتَحلَِّيًة بَِذَهٍب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َوَمَعَها َكأٌْس ِمْن َذهَ  َواْلَمْرأَةُ َكاَنتْ 4 ٍب فِي َيِدَها َمْملُوَّ

. َبابُِل اْلَعِظيَمُة أُ »َوَعلَى َجْبَهتَِها اْسٌم َمْكُتوٌب:5َرَجاَساٍت َوَنَجاَساِت ِزَناَها،  َوانِي َوَرَجاَساِت األَْرِض ِسرٌّ َوَرأَْيُت 6«. مُّ الزَّ

ًبا َعِظي ا َرأَْيُتَها َتَعجُّ ْبُت لَمَّ يِسيَن َوِمْن َدِم ُشَهَداِء َيُسوَع. َفَتَعجَّ  (6-1: 17)الرؤيا  ًما!اْلَمْرأََة َسْكَرى ِمْن َدِم اْلقِدِّ

َكُبْرِت، َوَبلَْغِت ِزيَنَة األَْزَياِن. َنَهَد َثْدَياِك، َوَنَبَت َشْعُرِك َوَقْد ُكْنِت ُعْرَياَنًة َجَعْلُتِك َرْبَوًة َكَنَباِت اْلَحْقِل، َفَرَبْوِت وَ 7

. َفَبَسْطُت َذْيلِي َعلَْيِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك، َوَحلَْفتُ 8َوَعاِرَيًة.  ْلُت َمَعِك لَِك، َوَدخَ  َفَمَرْرُت بِِك َوَرأَْيُتِك، َوإَِذا َزَمُنِك َزَمُن اْلُحبِّ

، َفِصْرِت لِي.  بُّ ُد الرَّ يِّ ْمُتكِ 9فِي َعْهٍد، َيقُوُل السَّ ْيِت،  َفَحمَّ َوأَْلَبْسُتِك 10بِاْلَماِء، َوَغَسْلُت َعْنِك ِدَماَءِك، َوَمَسْحُتِك بِالزَّ

ا،  اِن، َوَكَسْوُتِك َبز ً ْرُتِك بِاْلَكتَّ َخِس، َوأَزَّ َزًة، َوَنَعْلُتِك بِالتُّ ، َفَوَضْعُت أَْسِوَرًة فِي َيَدْيِك َوَطْوًقا فِي 11ُمَطرَّ َوَحلَّْيُتِك بِاْلُحلِيِّ

ِة، َولَِباُسِك 13فِي أَْنفِِك َوأَْقَراًطا فِي أُُذَنْيِك َوَتاَج َجَمال َعلَى َرْأِسِك.  ِخَزاَمةً َوَوَضْعُت 12ُعُنقِِك.  َهِب َواْلفِضَّ َفَتَحلَّْيِت بِالذَّ

اُن َواْلبَ  ا، َفَصلُْحِت لَِمْملََكٍة. اْلَكتَّ ا ِجد ً ْيَت، َوَجُمْلِت ِجد ً ِميَذ َواْلَعَسَل َوالزَّ ُز. َوأََكْلِت السَّ َوَخَرَج لَِك اْسٌم فِي األَُمِم 14زُّ َواْلُمَطرَّ

بُّ  ُد الرَّ يِّ ُه َكاَن َكاِمالً بَِبَهائِي الَِّذي َجَعْلُتُه َعلَْيِك، َيقُوُل السَّ  .لَِجَمالِِك، ألَنَّ

َكْلِت َعلَى َجَمالِِك، »15 َوأََخْذِت ِمْن ثَِيابِِك َوَصَنْعِت 16َعلَى اْسِمِك، َوَسَكْبِت ِزَناِك َعلَى ُكلِّ َعابٍِر َفَكاَن لَُه. َوَزَنْيِت َفاتَّ

اٍة، َوَزَنْيِت َعلَْيَها. أَْمٌر لَْم َيأِْت َولَْم َيُكْن.  تِي الَّتِي َوأَخَ 17لَِنْفِسِك ُمْرَتَفَعاٍت ُمَوشَّ ْذِت أَْمتَِعَة ِزيَنتِِك ِمْن َذَهبِي َوِمْن فِضَّ

ْيتَِها بَِها، َوَوَضْعِت أََماَمَها َزْيتِي 18أَْعَطْيُتِك، َوَصَنْعِت لَِنْفِسِك ُصَوَر ُذُكوٍر َوَزَنْيِت بَِها.  َزَة َوَغطَّ َوأََخْذِت ثَِياَبِك اْلُمَطرَّ

ْيَت َواْلَعَسَل الَِّذي أَْطَعْمُتِك، َوَضْعتَِها أََماَمَها َرائَِحَة ُسُروٍر. َوهَكَذا َكانَ َوُخْبِزي الَِّذي أَ 19َوَبُخوِري.  ِميَذ َوالزَّ ، ْعَطْيُتِك، السَّ

. بُّ ُد الرَّ يِّ  َيقُوُل السَّ

ِك َذَبْحِت َبنِيَّ َوَجَعْلتِِهْم 21لِيٌل ِمْن ِزَناِك أََخْذِت َبنِيِك َوَبَناتِِك الَِّذيَن َولَْدتِِهْم لِي، َوَذَبْحتِِهْم لََها َطَعاًما. أَُهَو قَ »20 أَنَّ

اِر لََها؟  اَم ِصَباِك، إِْذ ُكْنِت ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة َوُكْنِت َمُدوَسًة 22َيُجوُزوَن فِي النَّ َوفِي ُكلِّ َرَجاَساتِِك َوِزَناِك لَْم َتْذُكِري أَيَّ

كِ 23بَِدِمِك.  ، َوَكاَن َبْعَد ُكلِّ َشرِّ بُّ ُد الرَّ يِّ ًة َوَصَنْعِت لَِنْفِسِك ُمْرَتَفَعًة فِي ُكلِّ 24. َوْيٌل، َوْيٌل لَِك! َيقُوُل السَّ ِك َبَنْيِت لَِنْفِسِك قُبَّ أَنَّ

ْجِت ِرْجلَْيِك لُِكلِّ َعابِرٍ 25َشاِرٍع.  ْسِت َجَمالَِك، َوَفرَّ  َوَزَنْيتِ 26َوأَْكَثْرِت ِزَناِك.  فِي َرأِْس ُكلِّ َطِريق َبَنْيِت ُمْرَتَفَعَتِك َوَرجَّ

 َمَع ِجيَرانِِك َبنِي ِمْصَر اْلِغالَِظ اللَّْحِم، َوِزْدِت فِي ِزَناِك إلَِغاَظتِي.

يَن، اللََّواتِي َفهأََنَذا َقْد َمَدْدُت َيِدي َعلَْيِك، َوَمَنْعُت َعْنِك َفِريَضَتِك، َوأَْسلَْمُتِك لَِمَراِم ُمْبِغَضاتِِك، َبَناِت »27 اْلفِلِْسِطينِيِّ

ِذيلَِة.  ْرِت ِزَناِك 29بِِهْم، َولَْم َتْشَبِعي أَْيًضا. َفَزَنْيِت َمَع َبنِي أَشُّوَر، إِْذ ُكْنِت لَْم َتْشَبِعي  َوَزَنْيتِ 28َيْخَجْلَن ِمْن َطِريقِِك الرَّ َوَكثَّ

، إِْذ َفَعْلِت ُكلَّ هَذا 30َوبِهَذا أَْيًضا لَْم َتْشَبِعي. فِي أَْرِض َكْنَعاَن إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن،  بُّ ُد الرَّ يِّ َما أَْمَرَض َقْلَبِك، َيقُوُل السَّ

َتِك فِي َرْأِس ُكلِّ َطِريق، َوُصْنِعِك ُمْرَتَفَعَتِك فِي ُكلِّ َشاِرٍع. َولَْم َتُكو31فِْعَل اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َسلِيَطٍة،  نِي َكَزانَِيٍة، َبْل بِبَِنائِِك قُبَّ



يَن َمَكاَن َزْوِجَها. 32ُمْحَتَقرًة األُْجَرَة.  ْوَجُة اْلَفاِسَقُة، َتأُْخُذ أَْجَنبِيِّ ُتَها الزَّ ا أَْنِت َفَقْد أَْعَطْيِت 33أَيَّ ًة، أَمَّ َوانِي ُيْعُطوَن َهِديَّ لُِكلِّ الزَّ

َنا بِِك. ُكلَّ ُمِحبِّيِك َهَداَياِك، َوَرَشْيتِِهْم لَِيأُْتو َساِء فِي ِزَناِك، إِْذ لَْم 34ِك ِمْن ُكلِّ َجانٍِب لِلزِّ ُيْزَن َوَصاَر فِيِك َعْكُس َعاَدِة النِّ

 َوَراَءِك، َبْل أَْنِت ُتْعِطيَن أُْجَرًة َوالَ أُْجَرَة ُتْعَطى لَِك، َفِصْرِت بِاْلَعْكِس.

35«: بِّ ُه َقْد أُْنفَِق ُنَحاُسِك َواْنَكَشَفْت َعْوَرُتِك بِِزَناِك 36 َفلِذلَِك َيا َزانَِيُة اْسَمِعي َكالََم الرَّ : ِمْن أَْجِل أَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ هَكَذا َقاَل السَّ

يِك الَِّذيَن لََذْذِت لَُهْم، َوُكلَّ لِذلَِك هأََنَذا أَْجَمُع َجِميَع ُمِحبِّ 37بُِمِحبِّيِك َوبُِكلِّ أَْصَناِم َرَجاَساتِِك، َولِِدَماِء َبنِيِك الَِّذيَن َبَذْلتِِهْم لََها، 

َوأَْحُكُم 38ُهْم لَِيْنُظُروا ُكلَّ َعْوَرتِِك. الَِّذيَن أَْحَبْبتِِهْم َمَع ُكلِّ الَِّذيَن أَْبَغْضتِِهْم، َفأَْجَمُعُهْم َعلَْيِك ِمْن َحْولِِك، َوأَْكِشُف َعْوَرَتِك لَ 

افِكَ  ْخِط َواْلَغْيَرِة. َعلَْيِك أَْحَكاَم اْلَفاِسَقاِت السَّ ِم، َوأَْجَعلُِك َدَم السَّ ُموَن ُمْرَتَفَعاتِِك، 39اِت الدَّ َتِك َوُيَهدِّ َوأَُسلُِّمِك لَِيِدِهْم َفَيْهِدُموَن قُبَّ

ُدوَن َعلَْيِك َجَماَعًة، َوَيْرُجُموَنِك َوُيْصعِ 40َوَيْنِزُعوَن َعْنِك ثَِياَبِك، َوَيأُْخُذوَن أََدَواِت ِزيَنتِِك، َوَيْتُرُكوَنِك ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة. 

اَم ُعُيوِن نَِساٍء َكثِيَرٍة. َوأَُكفُِّك َعِن 41بِاْلِحَجاَرِة َوَيْقَطُعوَنِك بُِسُيوفِِهْم،  اِر، َوُيْجُروَن َعلَْيِك أَْحَكاًما قُدَّ َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتِك بِالنَّ

َنا، َوأَْيًضا الَ ُتْعِطيَن أُْجَرًة بَ  ِمْن أَْجِل 43َوأُِحلُّ َغَضبِي بِِك َفَتْنَصِرُف َغْيَرتِي َعْنِك، َفأَْسُكُن َوالَ أَْغَضُب َبْعُد. 42ْعُد. الزِّ

اَم ِصَباِك، َبْل أَْسَخْطتِنِي فِي ُكلِّ هِذِه، َفهأََنَذا أَْيًضا أَْجلُِب َطِريَقِك َعلَى َرأْ  ِك لَْم َتْذُكِري أَيَّ يِّ أَنَّ ، َفالَ ِسِك، َيقُوُل السَّ بُّ ُد الرَّ
ِذيلََة َفْوَق َرَجاَساتِِك ُكلَِّها.  (43-7: 16)حزقيال  َتْفَعلِيَن هِذِه الرَّ

انَِيُة. َزَنى َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة، َفإَِذا َزَنى َوإَِذا 10 انِي َوالزَّ ُه ُيْقَتُل الزَّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة أَبِيِه، 11َمَع اْمَرأَِة َقِريبِِه، َفإِنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن ِكالَُهَما. َدُمُهَما َعلَْيِهَما.  تِِه، فَ 12َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة أَبِيِه. إِنَّ ُهَما ُيْقَتالَِن ِكالَُهَما. َقْد َفَعالَ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َكنَّ إِنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن. َدُمُهمَ 13َفاِحَشًة. َدُمُهَما َعلَْيِهَما.  ا َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضِطَجاَع اْمَرأٍَة، َفَقْد َفَعالَ ِكالَُهَما ِرْجًسا. إِنَّ

َخَذ َرُجٌل اْمرَ 14َعلَْيِهَما.  اِر ُيْحِرقُوَنُه َوإِيَّاُهَما، لَِكْي الَ َيُكوَن َرِذيلٌَة َبْيَنُكْم. َوإَِذا اتَّ َها َفذلَِك َرِذيلٌَة. بِالنَّ َوإَِذا َجَعَل 15أًَة َوأُمَّ

ُه ُيْقَتُل، َواْلَبِهيَمُة ُتِميُتوَنَها.  َبِهيَمٍة لِنَِزائَِها، ُتِميُت اْلَمْرأََة َواْلَبِهيَمَة. َوإَِذا اْقَتَرَبِت اْمَرأَةٌ إِلَى 16َرُجٌل َمْضَجَعُه َمَع َبِهيَمٍة، َفإِنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن. َدُمُهَما َعلَْيِهَما.  ِه، َوَرأَى َعْوَرَتَها َوَرأَْت ِهَي َعْوَرَتُه، َفذلَِك َعارٌ 17إِنَّ . َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل أُْخَتُه بِْنَت أَبِيِه أَْو بِْنَت أُمِّ

َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة َطاِمٍث َوَكَشَف 18أَْعُيِن َبنِي َشْعبِِهَما. َقْد َكَشَف َعْوَرَة أُْختِِه. َيْحِمُل َذْنَبُه.  ُيْقَطَعاِن أََمامَ 

ى َعْوَرَتَها،  َك، أَْو أُْخِت أَبِيَك الَ  َعْوَرةَ 19َيْنُبوَعَها َوَكَشَفْت ِهَي َيْنُبوَع َدِمَها، ُيْقَطَعاِن ِكالَُهَما ِمْن َشِعْبِهَما. َعرَّ أُْخِت أُمِّ

ُه َقْد  ى َتْكِشْف. إِنَّ ِه. َيْحِمالَِن 20َقِريَبَتُه. َيْحِمالَِن َذْنَبُهَما. َعرَّ ِه َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة َعمِّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة َعمِّ

: 20)الويين  َرُجٌل اْمَرأََة أَِخيِه، َفذلَِك َنَجاَسٌة. َقْد َكَشَف َعْوَرَة أَِخيِه. َيُكوَناِن َعقِيَمْيِن. َوإَِذا أََخذَ 21َذْنَبُهَما. َيُموَتاِن َعقِيَمْيِن. 

10-21) 

ُس تِْلَك األَْرُض َقائاِلً: إَِذا َطلََّق َرُجٌل اْمَرأََتُه َفاْنَطلََقْت ِمْن ِعْنِدِه َوَصاَرْت لَِرُجل آَخَر، َفَهْل َيْرجُع إِلَْيَها َبعْ »  ُد؟ أاَلَ َتَتَنجَّ
ا أَْنِت َفَقْد  ، يَ َزَنْيِت َنَجاَسًة؟ أَمَّ . ِاْرَفِعي َعْيَنْيِك إِلَى اْلِهَضاِب َواْنُظِري، أَْيَن لَْم بِأَْصَحاٍب َكثِيِريَن! لِكِن اْرِجِعي إِلَيَّ بُّ قُوُل الرَّ

ِك. فَ  ْسِت األَْرَض بِِزَناِك َوبَِشرِّ ِة، َوَنجَّ يَّ ُرَقاِت َجلَْسِت لَُهْم َكأَْعَرابِيٍّ فِي اْلَبرِّ اْمَتَنَع اْلَغْيُث َولَْم َيُكْن َمَطٌر ُتَضاَجِعي؟ فِي الطُّ
ٌر.  (3-1: 3)إرميا  َوَجْبَهُة اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َكاَنْت لَِك. أََبْيِت أَْن َتْخَجلِي. ُمَتأَخِّ

ُتِك  ةسر   َرةٌ، الَ ُيْعِوُزَها َشَراٌب َمْمُزوجٌ ُسرَّ  غير موجود (2:7)نشيد األنشاد  َكأٌْس ُمَدوَّ

 سرير

 (16:1)نشيد األنشاد  أَْخَضرُ َوَسِريُرَنا َها أَْنَت َجِميٌل َيا َحبِيبِي َوُحْلٌو، 

اَبٌة ِهَي َوَجاِمَحٌة. فِي َبْيتَِها الَ َتْسَتقِرُّ َقَدَماَها. 11َوإَِذا بِاْمَرأٍَة اْسَتْقَبلَْتُه فِي ِزيِّ َزانَِيٍة، َوَخبِيَثِة اْلَقْلِب. 10 غير موجود )في السياق الجنسي( َتاَرًة فِي 12َصخَّ

َواِرِع، َوِعْنَد ُكلِّ َزاِوَيٍة َتْكُمُن.  لَْتُه. أَْوَقَحْت َوْجَهَها َوَقالَْت لَُه: َفأَْمَسكَ 13اْلَخاِرِج، َوأُْخَرى فِي الشَّ َعلَيَّ َذَبائُِح »14ْتُه َوَقبَّ



الََمِة. اْلَيْوَم أَْوَفْيُت ُنُذوِري.  يَباِج َفَرْشُت 16َفلِذلَِك َخَرْجُت لِلَِقائَِك، ألَْطلَُب َوْجَهَك َحتَّى أَِجَدَك. 15السَّ ، بُِمَوشَّى َسِريِريبِالدِّ

اٍن ِمْن ِمصْ  ْرُت فَِراِشي بُِمر  َوُعوٍد َوقِْرَفٍة. 17َر. َكتَّ . 18َعطَّ ُذ بِاْلُحبِّ َباِح. َنَتلَذَّ ا إِلَى الصَّ ُجَل لَْيَس 19َهلُمَّ َنْرَتِو ُود ً ألَنَّ الرَّ

 (19-10: 7)أمثال  فِي اْلَبْيِت. َذَهَب فِي َطِريق َبِعيَدةٍ 

بُّ لِي: 36 ُهَما َقْد َزَنَتا َوفِي أَْيِديِهَما 37ْحُكُم َعلَى أُُهولََة َوأُُهولِيَبَة؟ َبْل أَْخبِْرُهَما بَِرَجاَساتِِهَما، َيا اْبَن آَدَم، أَتَ »َوَقاَل الرَّ ألَنَّ

اَر أَْكالً لََها.  َسَتا َمْقِدِسي فِي َوَفَعلََتا أَ 38َدٌم، َوَزَنَتا بِأَْصَناِمِهَما َوأَْيًضا أََجاَزَتا َبنِيِهَما الَِّذيَن َولََدَتاُهْم لِي النَّ ْيًضا بِي هَذا: َنجَّ

َسَتا ُسُبوتِي.  َساهُ. َفُهَوَذا هَكَذا فَ 39ذلَِك اْلَيْوِم َوَدنَّ ا َذَبَحَتا َبنِيِهَما ألَْصَناِمِهَما، أََتَتا فِي ذلَِك اْلَيْوِم إِلَى َمْقِدِسي لُِتَنجِّ َعلََتا فِي َولَمَّ

َمْمِت إِلَى ِرَجال آتِيَن ِمْن َبِعيٍد. الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َرُسوٌل َفُهَوَذا َجاُءوا. ُهُم الَِّذيَن ألَْجلِِهِم اْسَتحْ  َبْل أَْرَسْلُتَما40َوْسِط َبْيتِي. 

 ، ْلِت َعْيَنْيِك َوَتَحلَّْيِت بِاْلُحلِيِّ َضٌة، َووَ َسِريٍر َوَجلَْسِت َعلَى 41َوَكحَّ َضْعِت َعلَْيَها َبُخوِري َوَزْيتِي. َفاِخٍر أََماَمُه َمائَِدةٌ ُمَنضَّ

ِة، الَِّذي42 يَّ َن َجَعلُوا أَْسِوَرًة َعلَى أَْيِديِهَما َوَصْوُت ُجْمُهوٍر ُمَتَرفِِّهيَن َمَعَها، َمَع أَُناٍس ِمْن َرَعاِع اْلَخْلِق. أُتَِي بَِسَكاَرى ِمَن اْلَبرِّ

َنا: آآلَن َيْزُنوَن ِزًنا َمَعَها َوِهَي.  َفقُْلُت َعنِ 43َوَتاَج َجَمال َعلَى ُرُؤوِسِهَما.  َفَدَخلُوا َعلَْيَها َكَما ُيْدَخُل َعلَى 44اْلَبالَِيِة فِي الزِّ

انَِيَتْيِن.  يقُوَن ُهْم َيحْ 45اْمَرأٍَة َزانَِيٍة. هَكَذا َدَخلُوا َعلَى أُُهولََة َوَعلَى أُُهولِيَبَة اْلَمْرأََتْيِن الزَّ دِّ َجاُل الصِّ ُكُموَن َعلَْيِهَما ُحْكَم َوالرِّ

ُهَما َزانَِيَتاِن َوفِي أَْيِديِهَما َدٌم.  ِم، ألَنَّ : إِنِّي أُْصِعُد َعلَْيِهَما َجَماَعًة 46َزانَِيٍة َوُحْكَم َسفَّاَكِة الدَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ألَنَّ

ْهِب.  ُعوَنُهَما بُِسُيوفِِهْم، َوَيْذَبُحوَن أَْبَناَءُهَما َوَبَناتِِهَما، َوَتْرُجُمُهمَ 47َوأَُسلُِّمُهَما لِْلَجْوِر َوالنَّ
ا اْلَجَماَعُة بِاْلِحَجاَرِة، َوُيَقطِّ

اِر.  َساِء َوالَ َيْفَعْلَن ِمْثَل َرِذيلَ 48َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتُهَما بِالنَّ ُب َجِميُع النِّ ِذيلََة ِمَن األَْرِض، َفَتَتأَدَّ ُل الرَّ وَن 49تُِكَما. َفأَُبطِّ َوَيُردُّ

بُّ  ُد الرَّ يِّ  (49-36: 23)حزقيال  «َعلَْيُكَما َرِذيلََتُكَما، َفَتْحِمالَِن َخَطاَيا أَْصَناِمُكَما، َوَتْعلََماِن أَنِّي أََنا السَّ

 ُسكر

ى َداِخَل ِخَبائِهِ َفَسِكَر َواْبَتَدأَ ُنوٌح َيُكوُن َفالًَّحا َوَغَرَس َكْرًما. َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر   (21-20: 9)تكوين  َوَتَعرَّ

 غير موجود )في السياق الجنسي(

ي َمَع ِطيبِي. أََكْلُت َشْهِدي َمَع َعَسلِي. َشِرْبُت َخْمِري مَ  تِي َيا أُْختِي اْلَعُروُس. َقَطْفُت ُمرِّ َها َقْد َدَخْلُت َجنَّ َع لََبنِي. ُكلُوا أَيُّ
اُء.َواْسَكُروا األَْصَحاُب. اْشَرُبوا  َها األَِحبَّ  (1:5)نشيد األنشاد  أَيُّ

ينَ َتْسَكِريَن ِاْطَربِي َواْفَرِحي َيا بِْنَت أَُدوَم، َيا َساِكَنَة َعْوٍص. َعلَْيِك أَْيًضا َتُمرُّ اْلَكأُْس.   (21:4 إرميامراثي ) َوَتَتَعرَّ

َك » أَْيًضا، لِلنََّظِر إِلَى َعْوَراتِِهْم. َقْد َشبِْعَت ِخْزًيا ِعَوًضا َعِن اْلَمْجِد. َوُمْسِكًرا َوْيٌل لَِمْن َيْسقِي َصاِحَبُه َسافًِحا ُحُموَّ
، َوقَُياُء اْلِخزْ  بِّ يَك، َفاْشَرْب أَْنَت أَْيًضا َواْكِشْف ُغْرلََتَك! َتُدوُر إِلَْيَك َكأُْس َيِميِن الرَّ يِ َعلَى َمْجِدَك. ألَنَّ ُظْلَم لُْبَناَن ُيَغطِّ

اِكنِي اِس َوُظْلِم األَْرِض َواْلَمِديَنِة َوَجِميِع السَّ َعَها، ألَْجِل ِدَماِء النَّ  (17-15: 2)حبقوق  َن فِيَها.َواْغتَِصاَب اْلَبَهائِِم الَِّذي َروَّ

ْبَعُة اْلَجاَماُت َوَتَكلََّم َمِعي َقائاِلً لِي1 ْبَعِة اْلَمالَئَِكِة الَِّذيَن َمَعُهُم السَّ انَِيِة اْلَعِظيَمِة :»ُثمَّ َجاَء َواِحٌد ِمَن السَّ َهلُمَّ َفأُِرَيَك َدْيُنوَنَة الزَّ

اُن األَْرِض ِمْن َخْمِر ِزَناَهاَوَسِكَر وُك األَْرِض، الَّتِي َزَنى َمَعَها ُملُ 2اْلَجالَِسِة َعلَى اْلِمَياِه اْلَكثِيَرِة،  َفَمَضى بِي 3«. ُسكَّ

ٍة، َفَرأَْيُت اْمَرأًَة َجالَِسًة َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزيٍّ َمْملُوٍء أَْسَماَء َتْجِديٍف، لَُه َسبْ  يَّ وِح إِلَى َبرِّ َعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن. بِالرُّ
ةٌ ُجواٍن َوقِْرِمٍز، َوُمَتَحلَِّيًة بَِذَهٍب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َوَمَعَها َكأٌْس ِمْن َذَهٍب فِي َيِدَها َمْملُ َواْلَمْرأَةُ َكاَنْت ُمَتَسْربِلًَة بِأُرْ 4 وَّ

َوانِي َوَرَجا»َوَعلَى َجْبَهتَِها اْسٌم َمْكُتوٌب:5َرَجاَساٍت َوَنَجاَساِت ِزَناَها،  . َبابُِل اْلَعِظيَمُة أُمُّ الزَّ َوَرأَْيُت 6«. َساِت األَْرِض ِسرٌّ

ًبا َعِظيًما!َسْكَرى اْلَمْرأََة  ا َرأَْيُتَها َتَعجُّ ْبُت لَمَّ يِسيَن َوِمْن َدِم ُشَهَداِء َيُسوَع. َفَتَعجَّ  (6-1: 17)الرؤيا  ِمْن َدِم اْلقِدِّ

ْبَيةِ  تَِها  لَِيُكْن َيْنُبوُعَك ُمَباَرًكا، َواْفَرْح بِاْمَرأَِة َشَبابَِك، الظَّ ِة. لُِيْرِوَك َثْدَياَها فِي ُكلِّ َوْقٍت، َوبَِمَحبَّ ِهيَّ اْلَمْحُبوَبِة َواْلَوْعلَِة الزَّ
ٍة، َوَتْحَتِضُن َغِريَبًة؟اْسَكْر   (20-18: 5)أمثال  َدائًِما. َفلَِم ُتْفَتُن َيا اْبنِي بِأَْجَنبِيَّ



 َشعر

 (1:4)نشيد األنشاد  َجَبِل ِجْلَعادَ َكَقِطيِع ِمْعٍز َرابٍِض َعلَى َشْعُرِك 

 غير موجود

ابِِض فِي ِجْلَعادَ َشْعُرِك   (5:6)نشيد األنشاد  َكَقِطيِع اْلَمْعِز الرَّ

 (5:7)نشيد األنشاد  َرْأِسِك َكأُْرُجَواٍن. َملٌِك َقْد أُِسَر بِاْلُخَصلِ َوَشْعُر 

 َوَقْد ُكْنِت ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة.َشْعُرِك َجَعْلُتِك َرْبَوًة َكَنَباِت اْلَحْقِل، َفَرَبْوِت َوَكُبْرِت، َوَبلَْغِت ِزيَنَة األَْزَياِن. َنَهَد َثْدَياِك، َوَنَبَت 
 (7:16)حزقيال 

 شفة

ِة َتْقُطَراِن َعَسالً، َشَفَتيِ ألَنَّ  ْيتِ اْلَمْرأَِة األَْجَنبِيَّ  (3:5)أمثال  َوَحَنُكَها أَْنَعُم ِمَن الزَّ

 غير موجود )في السياق الجنسي(

اَبٌة ِهَي َوَجاِمَحٌة. فِي َبْيتَِها الَ َتْسَتقِرُّ َقَدَماَها. 11َوإَِذا بِاْمَرأٍَة اْسَتْقَبلَْتُه فِي ِزيِّ َزانَِيٍة، َوَخبِيَثِة اْلَقْلِب. 10 َتاَرًة فِي 12َصخَّ

َواِرِع، َوِعْنَد ُكلِّ َزاِوَيٍة َتْكُمُن.  لَْتُه. أَْوَقَحْت َوْجَهَها َوَقالَْت لَُه: 13اْلَخاِرِج، َوأُْخَرى فِي الشَّ َعلَيَّ َذَبائُِح »14َفأَْمَسَكْتُه َوَقبَّ

الََمِة. اْلَيْوَم أَْوَفْيُت ُنُذوِري.  يَباِج َفَرْشُت َسِريِري، بُِمَوشَّى 16ْجَهَك َحتَّى أَِجَدَك. َفلِذلَِك َخَرْجُت لِلَِقائَِك، ألَْطلَُب وَ 15السَّ بِالدِّ

اٍن ِمْن ِمْصَر.  ْرُت فَِراِشي بُِمر  َوُعوٍد َوقِْرَفٍة. 17َكتَّ . 18َعطَّ ُذ بِاْلُحبِّ َباِح. َنَتلَذَّ ا إِلَى الصَّ ُجَل لَْيَس 19َهلُمَّ َنْرَتِو ُود ً ألَنَّ الرَّ

ِة بَِيِدِه. َيْوَم اْلِهالَِل َيأْتِي إِلَى َبْيتِهِ 20. فِي َطِريق َبِعيَدةٍ فِي اْلَبْيِت. َذَهَب  َة اْلفِضَّ بَِكْثَرِة فُُنونَِها، بَِمْلِث  أَْغَوْتهُ 21«. أََخَذ ُصرَّ

َحْتهُ َشَفَتْيَها   (21-10: 7)أمثال  َطوَّ

 (3:4)نشيد األنشاد  َكِسْلَكٍة ِمَن اْلقِْرِمزِ َشَفَتاِك 

 (11:4)نشيد األنشاد  َيا َعُروُس َتْقُطَراِن َشْهًدا. َتْحَت لَِسانِِك َعَسٌل َولََبٌن، َوَرائَِحُة ثَِيابِِك َكَرائَِحِة لُْبَنانَ َشَفَتاِك 

ا َمائًِعاَشَفَتاهُ   (13:5)نشيد األنشاد  ُسْوَسٌن َتْقُطَراِن ُمر ً

ائَِحُة َعلَى  ائَِغُة اْلُمَرْقِرَقُة السَّ ائِِمينَ ِشَفاِه َوَحَنُكِك َكأَْجَوِد اْلَخْمِر. لَِحبِيبِي السَّ  (9:7)نشيد األنشاد  النَّ

 صوت

 

 (8:2)نشيد األنشاد  َحبِيبِي. ُهَوَذا آٍت َطافًِرا َعلَى اْلِجَباِل، َقافًِزا َعلَى التِّالَلِ َصْوُت 

 السياق الجنسي(غير موجود )في 

ْخِر، فِي ِسْتِر اْلَمَعاقِِل، أَِرينِي َوْجَهِك، أَْسِمِعينِي َصْوَتِك، ألَنَّ   لَِطيٌف َوَوْجَهِك َجِميلٌ َصْوَتِك َيا َحَماَمتِي فِي َمَحاِجِئ الصَّ
 (14:2)نشيد األنشاد 

اِْفَتِحي لِي َيا أُْختِي، َيا َحبِيَبتِي، َيا َحَماَمتِي، َيا َكاِملَتِي! ألَنَّ َرْأِسي اْمَتألَ »َحبِيبِي َقاِرًعا: َصْوُت أََنا َنائَِمٌة َوَقْلبِي ُمْسَتْيقٌِظ. 
لِّ، َوقَُصِصي ِمْن ُنَدى اللَّْيلِ   (2:5)نشيد األنشاد  «.ِمَن الطَّ

اِت، األَْصَحاُب َيْسَمُعوَن  ُتَها اْلَجالَِسُة فِي اْلَجنَّ  (13:8)نشيد األنشاد  نِي، َفأَْسِمِعيَصْوَتكِ أَيَّ

بُّ لِي: 36 ُهَما َقْد َزَنَتا َوفِي أَْيِديِهَما 37َيا اْبَن آَدَم، أََتْحُكُم َعلَى أُُهولََة َوأُُهولِيَبَة؟ َبْل أَْخبِْرُهَما بَِرَجاَساتِِهَما، »َوَقاَل الرَّ ألَنَّ

اَر أَْكالً لََها.  َدٌم، َوَزَنَتا بِأَْصَناِمِهَما َوأَْيًضا أََجاَزَتا َبنِيِهَما الَِّذيَن َولََدَتاُهمْ  َسَتا َمْقِدِسي فِي 38لِي النَّ َوَفَعلََتا أَْيًضا بِي هَذا: َنجَّ

َسَتا ُسُبوتِي.  َساهُ. َفُهَوَذا هَكَذا فَ 39ذلَِك اْلَيْوِم َوَدنَّ ا َذَبَحَتا َبنِيِهَما ألَْصَناِمِهَما، أََتَتا فِي ذلَِك اْلَيْوِم إِلَى َمْقِدِسي لُِتَنجِّ لََتا فِي عَ َولَمَّ

ألَْجلِِهِم اْسَتْحَمْمِت َبْل أَْرَسْلُتَما إِلَى ِرَجال آتِيَن ِمْن َبِعيٍد. الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َرُسوٌل َفُهَوَذا َجاُءوا. ُهُم الَِّذيَن 40َوْسِط َبْيتِي. 

 ، ْلِت َعْيَنْيِك َوَتَحلَّْيِت بِاْلُحلِيِّ َضٌة، َوَوَضْعِت َعلَْيَها َبُخوِري َوَزْيتِي.  َسِريرٍ َوَجلَْسِت َعلَى 41َوَكحَّ َفاِخٍر أََماَمُه َمائَِدةٌ ُمَنضَّ

ِة، الَِّذيَن َجَعلُ  َوَصْوتُ 42 يَّ وا أَْسِوَرًة َعلَى أَْيِديِهَما ُجْمُهوٍر ُمَتَرفِِّهيَن َمَعَها، َمَع أَُناٍس ِمْن َرَعاِع اْلَخْلِق. أُتَِي بَِسَكاَرى ِمَن اْلَبرِّ

َنا: آآلَن َيْزُنوَن ِزًنا َمَعَها َوِهَي.43اَج َجَمال َعلَى ُرُؤوِسِهَما. َوتَ   (43-36: 23)حزقيال  َفقُْلُت َعِن اْلَبالَِيِة فِي الزِّ

 ظبي / ظبية
ْبَيِة لَِيُكْن َيْنُبوُعَك ُمَباَرًكا، َواْفَرْح بِاْمَرأَِة َشَبابَِك،  تَِها اْلَمْحُبوَبِة َواْلَوْعلَِة الزَّ الظَّ ِة. لُِيْرِوَك َثْدَياَها فِي ُكلِّ َوْقٍت، َوبَِمَحبَّ ِهيَّ

ٍة، َوَتْحَتِضُن َغِريَبًة؟  (20-18: 5)أمثال  اْسَكْر َدائًِما. َفلَِم ُتْفَتُن َيا اْبنِي بِأَْجَنبِيَّ
 غير موجود



ْبيِ َحبِيبِي ُهَو َشبِيٌه  َبابِيكِ أَْو بُِغْفِر األََيائِِل. ُهَوَذا بِالظَّ )نشيد  َواقٌِف َوَراَء َحائِِطَنا، َيَتَطلَُّع ِمَن اْلُكَوى، ُيَوْصِوُص ِمَن الشَّ
 (9:2األنشاد 

الَُل، اْرجْع َوأَشْ  َهاُر َوَتْنَهِزَم الظِّ ْوَسِن. إِلَى أَْن َيفِيَح النَّ اِعي َبْيَن السَّ بْ بِْه َيا َحبِيبِي َحبِيبِي لِي َوأََنا لَُه. الرَّ أَْو ُغْفَر األََيائِِل َي الظَّ
َبةِ   (17-16: 2)نشيد األنشاد  َعلَى اْلِجَباِل اْلُمَشعَّ

ْوَسنِ َظْبَيةٍ َثْدَياِك َكِخْشَفَتْي   (5:4)نشيد األنشاد  ، َتْوأََمْيِن َيْرَعَياِن َبْيَن السَّ

 (3:7)نشيد األنشاد  َظْبَيةٍ َثْدَياِك َكَخْشَفَتْيِن، َتْوأََمْي 

ْبيِ اُْهُرْب َيا َحبِيبِي، َوُكْن   (14:8)نشيد األنشاد  أَْو َكُغْفِر األََيائِِل َعلَى ِجَباِل األَْطَيابِ َكالظَّ

 ِعشق

بِّ َقائاِلً: 1 َوَزَنَتا بِِمْصَر. فِي ِصَباُهَما َزَنَتا. ُهَناَك 3َيا اْبَن آَدَم، َكاَن اْمَرأََتاِن اْبَنَتا أُمٍّ َواِحَدٍة، »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ

ُهَماُدْغِدَغْت  َواْسُمُهَما: أُُهولَُة اْلَكبِيَرةُ، َوأُُهولِيَبُة أُْخُتَها. َوَكاَنَتا لِي، َوَولََدَتا َبنِيَن 4. ُعْذَرتِِهَماَتَرائُِب ، َوُهَناَك َتَزْغَزَغْت ُثِديُّ

اِمَرةُ  يَها، أَشُّوَر األَ َوَعِشَقْت َوَزَنْت أُُهولَُة ِمْن َتْحتِي 5«. أُُهولِيَبةُ »، َوأُوُرَشلِيُم «أُُهولَةُ »َوَبَناٍت. َواْسَماُهَما: السَّ ْبَطاَل ُمِحبِّ

اُن َشْهَوٍة، فُْرَساٌن َراِكُبوَن اْلَخْيَل. 6 َفَدَفَعْت لَهُْم ُعْقَرَها لُِمْخَتاِري َبنِي أَشُّوَر 7الالَّبِِسيَن األَْسَماْنُجونِيَّ ُوالًَة َوِشَحًنا، ُكلُُّهْم ُشبَّ

َسْت بُِكلِّ َمْن  ُهْم َضاَجُعوَها فِي ِصَباَها، وَ 8بُِكلِّ أَْصَناِمِهْم. َعِشَقْتُهْم ُكلِِّهْم، َوَتَنجَّ لَْم َتْتُرْك ِزَناَها ِمْن ِمْصَر أَْيًضا، ألَنَّ

ُهْم َكَشفُوا 10. َعِشَقْتُهمْ ، لَِيِد َبنِي أَشُّوَر الَِّذيَن ُعشَّاقَِهالِذلَِك َسلَّْمُتَها لَِيِد 9ِعْذَرتَِها َوَسَكُبوا َعلَْيَها ِزَناُهْم. َتَرائَِب َوَزْغَزُغوا 

َساِء. َوأَْجَرْوا َعلَْيَها ُحكْ َعوْ  ْيِف، َفَصاَرْت ِعْبَرًة لِلنِّ  ًما.َرَتَها. أََخُذوا َبنِيَها َوَبَناتَِها، َوَذَبُحوَها بِالسَّ
ا َرأَْت أُْخُتَها أُُهولِيَبُة ذلَِك أَْفَسَدْت فِي »11 َبنِي أَشُّوَر  َعِشَقتْ 12أُْختَِها.  أَْكَثَر ِمْنَها، َوفِي ِزَناَها أَْكَثَر ِمْن ِزَناِعْشقَِها َفلَمَّ

اُن َشْهَوةٍ  َحَن األَْبَطاَل الالَّبِِسيَن أَْفَخَر لَِباٍس، فُْرَساًنا َراِكبِيَن اْلَخْيَل ُكلُّهُْم ُشبَّ َسْت، 13. اْلُوالََة َوالشِّ َها َقْد َتَنجَّ َفَرأَْيُت أَنَّ

ٍٍ َوَزاَدْت زِ 14َولِِكْلَتْيِهَما َطِريٌق َواِحَدةٌ.  َرًة يَن ُمَصوَّ ِريَن َعلَى اْلَحائِِط، ُصَوُر اْلَكْلَدانِيِّ ا َنَظَرْت إِلَى ِرَجال ُمَصوَّ َناَها. َولَمَّ

قِيَن بَِمَناِطَق َعلَى أَْحَقائِِهْم، َعَمائُِمُهْم َمْسُدولٌَة َعلَى ُرُؤوِسِهْم. ُكلُُّهْم فِي اْلَمْنَظِر ُرَؤَساءُ 15بُِمْغَرٍة،  َباٍت ِشْبُه َبنِي  َمْركَ ُمَنطَّ

يَن أَْرُض ِميالَِدِهْم،  يَن.  َعِشَقْتُهمْ 16َبابَِل اْلَكْلَدانِيِّ اُهْم، َوأَْرَسلَْت إِلَْيِهْم ُرُسالً إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ َفأََتاَها 17ِعْنَد لَْمِح َعْيَنْيَها إِيَّ

ُسوَها بِِزَنا َسْت بِِهْم، وَجَفْتُهْم َنْفُسَها. َبُنو َبابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َوَنجَّ َوَكَشَفْت ِزَناَها َوَكَشَفْت َعْوَرَتَها، َفَجَفْتَها 18ُهْم، َفَتَنجَّ

اَم ِصَباَها الَّتِي فِيَها َزَنْت بِأَْرِض ِمْصَر. 19َنْفِسي، َكَما َجَفْت َنْفِسي أُْخَتَها.   َوَعِشَقتْ 20َوأَْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها أَيَّ

ُهْم َمْعُشوقِيِهِم  يَن 21اْلَخْيِل.  َكَمنِيِّ الَِّذيَن لَْحُمُهْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّ ألَْجِل َتَرائَِبِك َواْفَتَقْدِت َرِذيلََة ِصَباِك بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّ

 (21-1: 23)حزقيال  َثْديِ ِصَباِك.

 غير موجود

 ُعنق

ْيِك بُِسُموٍط،  ةٍ َوُعُنَقِك َما أَْجَمَل َخدَّ  (11-10: 1)نشيد األنشاد  بَِقالَئَِد! َنْصَنُع لَِك َسالَِسَل ِمْن َذَهٍب َمَع ُجَماٍن ِمْن فِضَّ

 غير موجود )في السياق الجنسي(

 (4:4)نشيد األنشاد  َعلَْيِه، ُكلَُّها أَْتَراُس اْلَجَبابَِرةِ َكُبْرِج َداُوَد اْلَمْبنِيِّ لأِلَْسلَِحِة. أَْلُف ِمَجنٍّ ُعلَِّق ُعُنقُِك 

 (9:4)نشيد األنشاد  ُعُنقِكِ َقْد َسَبْيِت َقْلبِي َيا أُْختِي اْلَعُروُس. َقْد َسَبْيِت َقْلبِي بِإِْحَدى َعْيَنْيِك، بَِقالََدٍة َواِحَدٍة ِمْن 

 (4:7)نشيد األنشاد  َكُبْرٍج ِمْن َعاجٍ ُعُنقُِك 

ْعُرِك َوَقْد ُكْنِت ُعْرَياَنًة َجَعْلُتِك َرْبَوًة َكَنَباِت اْلَحْقِل، َفَرَبْوِت َوَكُبْرِت، َوَبلَْغِت ِزيَنَة األَْزَياِن. َنَهَد َثْدَياِك، َوَنَبَت شَ 7

. َفَبَسْطُت َذْيلِي َعلَْيِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك، َوَحلَْفُت لَِك، َوَدَخْلُت َمَعِك َفَمَرْرُت بِِك َوَرأَْيُتِك، َوإَِذا َزَمُنِك َزَمُن اْلُحبِّ 8َوَعاِرَيًة. 

، َفِصْرِت لِي.  بُّ ُد الرَّ يِّ ْيِت، 9فِي َعْهٍد، َيقُوُل السَّ ْمُتِك بِاْلَماِء، َوَغَسْلُت َعْنِك ِدَماَءِك، َوَمَسْحُتِك بِالزَّ َوأَْلَبْسُتِك 10َفَحمَّ

َزًة، ا،  ُمَطرَّ اِن، َوَكَسْوُتِك َبز ً ْرُتِك بِاْلَكتَّ َخِس، َوأَزَّ ، َفَوَضْعُت أَْسِوَرًة فِي َيَدْيِك َوَطْوًقا فِي 11َوَنَعْلُتِك بِالتُّ َوَحلَّْيُتِك بِاْلُحلِيِّ



ِة، 13ِك. فِي أُُذَنْيِك َوَتاَج َجَمال َعلَى َرْأسِ  َوأَْقَراًطافِي أَْنفِِك  ِخَزاَمةً َوَوَضْعُت 12. ُعُنقِكِ  َهِب َواْلفِضَّ  َولَِباُسكِ َفَتَحلَّْيِت بِالذَّ

ا، َفَصلُْحِت لِ  ا ِجد ً ْيَت، َوَجُمْلِت ِجد ً ِميَذ َواْلَعَسَل َوالزَّ ُز. َوأََكْلِت السَّ اُن َواْلَبزُّ َواْلُمَطرَّ َوَخَرَج لَِك اْسٌم فِي األَُمِم 14َمْملََكٍة. اْلَكتَّ

ُه َكا .لَِجَمالِِك، ألَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َكْلِت َعلَى َجَمالِِك، َوَزَنْيِت َعلَى اْسِمِك، »15 َن َكاِمالً بَِبَهائِي الَِّذي َجَعْلُتُه َعلَْيِك، َيقُوُل السَّ َفاتَّ

 (15-7: 16)حزقيال  َوَسَكْبِت ِزَناِك َعلَى ُكلِّ َعابٍِر َفَكاَن لَهُ 

 عين
 

 (15:1)نشيد األنشاد  َحَماَمَتانِ َعْيَناِك َها أَْنِت َجِميلٌَة َيا َحبِيَبتِي، َها أَْنِت َجِميلٌَة. 

 غير موجود )في السياق الجنسي(

 (1:4)نشيد األنشاد  َحَماَمَتاِن ِمْن َتْحِت َنَقابِكِ َعْيَناِك َها أَْنِت َجِميلٌَة َيا َحبِيَبتِي، َها أَْنِت َجِميلٌَة! 

 (12:5)نشيد األنشاد  َكاْلَحَماِم َعلَى َمَجاِري اْلِمَياِه، َمْغُسولََتاِن بِاللََّبِن، َجالَِسَتاِن فِي َوْقَبْيِهَماَعْيَناهُ 

يمَ َعْيَناِك   (4:7)نشيد األنشاد  َكاْلبَِرِك فِي َحْشُبوَن ِعْنَد َباِب َبثِّ َربِّ

 (9:4)نشيد األنشاد  ، بَِقالََدٍة َواِحَدٍة ِمْن ُعُنقِكِ َعْيَنْيكِ َقْد َسَبْيِت َقْلبِي َيا أُْختِي اْلَعُروُس. َقْد َسَبْيِت َقْلبِي بِإِْحَدى 

لِي َعنِّي  ُهَما َقْد َغلََبَتانِيَعْيَنْيِك َحوِّ  (5:6)نشيد األنشاد  َفإِنَّ

 (10:8)نشيد األنشاد  َكَواِجَدٍة َسالََمةً َعْيَنْيِه أََنا ُسوٌر َوَثْدَياَي َكُبْرَجْيِن. ِحيَنئٍِذ ُكْنُت فِي 

ا َرأَْت أُْخُتَها أُُهولِيَبُة ذلَِك أَْفَسَدْت فِي ِعْشقَِها أَْكَثَر ِمْنَها، َوفِي ِزَناَها أَْكَثَر ِمْن ِزَنا أُ »11 ِشَقْت َبنِي أَشُّوَر عَ 12ْختَِها. َفلَمَّ

اُن َشْهَوةٍ  َحَن األَْبَطاَل الالَّبِِسيَن أَْفَخَر لَِباٍس، فُْرَساًنا َراِكبِيَن اْلَخْيَل ُكلُّهُْم ُشبَّ َسْت، 13. اْلُوالََة َوالشِّ َها َقْد َتَنجَّ َفَرأَْيُت أَنَّ

ٍٍ َوَزاَدْت ِزَناَها. َولَمَّ 14َولِِكْلَتْيِهَما َطِريٌق َواِحَدةٌ.  َرًة يَن ُمَصوَّ ِريَن َعلَى اْلَحائِِط، ُصَوُر اْلَكْلَدانِيِّ ا َنَظَرْت إِلَى ِرَجال ُمَصوَّ

قِيَن بَِمَناِطَق َعلَى أَْحَقائِِهْم، َعَمائُِمُهْم َمْسُدولٌَة َعلَى ُرُؤوِسِهْم. ُكلُُّهْم فِي اْلَمْنَظِر ُرَؤَساءُ 15بُِمْغَرٍة،  نِي  َمْرَكَباٍت ِشْبُه بَ ُمَنطَّ

يَن أَْرُض ِميالَِدِهْم،  يَن. َعْيَنْيَها َعِشَقْتُهْم ِعْنَد لَْمِح 16َبابَِل اْلَكْلَدانِيِّ اُهْم، َوأَْرَسلَْت إِلَْيِهْم ُرُسالً إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ َفأََتاَها 17إِيَّ

سَ  ُسوَها بِِزَناُهْم، َفَتَنجَّ  (17-11: 23)حزقيال  ْت بِِهْم، وَجَفْتُهْم َنْفُسَهاَبُنو َبابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َوَنجَّ

بُّ لِي: 36 ُهَما َقْد َزَنَتا َوفِي أَْيِديِهَما 37َيا اْبَن آَدَم، أََتْحُكُم َعلَى أُُهولََة َوأُُهولِيَبَة؟ َبْل أَْخبِْرُهَما بَِرَجاَساتِِهَما، »َوَقاَل الرَّ ألَنَّ

اَر أَْكالً لََها. َدٌم، َوَزَنَتا بِأَْصَناِمِهمَ  َسَتا َمْقِدِسي فِي 38ا َوأَْيًضا أََجاَزَتا َبنِيِهَما الَِّذيَن َولََدَتاُهْم لِي النَّ َوَفَعلََتا أَْيًضا بِي هَذا: َنجَّ

َسَتا ُسُبوتِي.  ا َذَبَحَتا َبنِيِهَما ألَْصَناِمِهَما، أََتَتا فِي ذلَِك اْلَيوْ 39ذلَِك اْلَيْوِم َوَدنَّ َساهُ. َفُهَوَذا هَكَذا َفَعلََتا فِي َولَمَّ ِم إِلَى َمْقِدِسي لُِتَنجِّ

ألَْجلِِهِم اْسَتْحَمْمِت َبْل أَْرَسْلُتَما إِلَى ِرَجال آتِيَن ِمْن َبِعيٍد. الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َرُسوٌل َفُهَوَذا َجاُءوا. ُهُم الَِّذيَن 40َوْسِط َبْيتِي. 

ْلِت  ،  َعْيَنْيكِ َوَكحَّ َضٌة، َوَوَضْعِت َعلَْيَها َبُخوِري َوَزْيتِي. 41َوَتَحلَّْيِت بِاْلُحلِيِّ َوَجلَْسِت َعلَى َسِريٍر َفاِخٍر أََماَمُه َمائَِدةٌ ُمَنضَّ

ةِ 42 يَّ ، الَِّذيَن َجَعلُوا أَْسِوَرًة َعلَى أَْيِديِهَما َوَصْوُت ُجْمُهوٍر ُمَتَرفِِّهيَن َمَعَها، َمَع أَُناٍس ِمْن َرَعاِع اْلَخْلِق. أُتَِي بَِسَكاَرى ِمَن اْلَبرِّ

َنا: آآلَن َيْزُنوَن ِزًنا َمَعَها َوِهَي.43َوَتاَج َجَمال َعلَى ُرُؤوِسِهَما.   (43-36: 23)حزقيال  َفقُْلُت َعِن اْلَبالَِيِة فِي الزِّ

ِدِه َرَفَعْت   ((7:39 )تكوين «.اْضَطجْع َمِعي»إِلَى ُيوُسَف َوَقالَِت: َعْيَنْيَها َوَحَدَث َبْعَد هِذِه األُُموِر أَنَّ اْمَرأََة َسيِّ

َر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا فِي أُوُرَشلِيَم َقَنْيُت َعبِيًدا َوَجَواِرَي، َوَكاَن لِي ُوْلَداُن اْلَبْيِت. َوَكاَنْت لِي أَْيًضا قِْنَيُة َبَقٍر َوَغَنٍم أَْكثَ 
َخْذُت لَِنْفِسي ُمَغنِّ  اِت اْلُملُوِك َواْلُبْلَداِن. اتَّ ًة َوَذَهًبا َوُخُصوِصيَّ َماِت َبنِي َقْبلِي. َجَمْعُت لَِنْفِسي أَْيًضا فِضَّ َياٍت َوَتَنعُّ يَن َوُمَغنِّ

َداٍت. َفَعظُ  َدًة َوَسيِّ َما ْمُت َواْزَدْدُت أَْكَثَر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َقْبلِي فِي أُوُرَشلِيَم، َوَبقَِيْت أَْيًضا ِحْكَمتِي َمِعي. َوَمهْ اْلَبَشِر، َسيِّ
 ي. َوهَذا َكاَن َنِصيبِي ِمْن ُكلِّ َتَعبِيلَْم أُْمِسْكُه َعْنُهَما. لَْم أَْمَنْع َقْلبِي ِمْن ُكلِّ َفَرٍح، ألَنَّ َقْلبِي َفِرَح بُِكلِّ َتَعبِ َعْيَناَي اْشَتَهْتُه 

 (10-7: 2)جامعة 

ْعلَْيِن َيا بِْنَت اْلَكِريِم! َدَوائُِر 1 فخذ ، َصْنَعِة َيَدْي َصنَّاعٍ َفْخَذْيِك َما أَْجَمَل ِرْجلَْيِك بِالنَّ  غير موجود (1:7)نشيد األنشاد  ِمْثُل اْلَحلِيِّ



 فِراش

اٍم. َوُكلُّ  )الويين  َيْضَطِجُع َعلَْيِه َيُكوُن َنِجًسا.فَِراٍش َوإِِن اْضَطَجَع َمَعَها َرُجٌل َفَكاَن َطْمُثَها َعلَْيِه َيُكوُن َنِجًسا َسْبَعَة أَيَّ
24:15) 

 غير موجود

اَبٌة ِهَي َوَجاِمَحٌة. فِي َبْيتَِها الَ َتْسَتقِرُّ َقَدَماَها. 11َوإَِذا بِاْمَرأٍَة اْسَتْقَبلَْتُه فِي ِزيِّ َزانَِيٍة، َوَخبِيَثِة اْلَقْلِب. 10 َتاَرًة فِي 12َصخَّ

َواِرِع، َوِعْنَد ُكلِّ َزاِوَيٍة َتْكُمُن.  لَْتُه. أَْوَقَحْت َوْجَهَها َوَقالَْت لَُه: َفأَْمَسكَ 13اْلَخاِرِج، َوأُْخَرى فِي الشَّ َعلَيَّ َذَبائُِح »14ْتُه َوَقبَّ

الََمِة. اْلَيْوَم أَْوَفْيُت ُنُذوِري.  يَباِج 16َفلِذلَِك َخَرْجُت لِلَِقائَِك، ألَْطلَُب َوْجَهَك َحتَّى أَِجَدَك. 15السَّ ، بُِمَوشَّى َفَرْشُت َسِريِريبِالدِّ

اٍن ِمْن ِمصْ  ْرُت 17َر. َكتَّ . 18بُِمر  َوُعوٍد َوقِْرَفٍة. فَِراِشي َعطَّ ُذ بِاْلُحبِّ َباِح. َنَتلَذَّ ا إِلَى الصَّ ُجَل لَْيَس 19َهلُمَّ َنْرَتِو ُود ً ألَنَّ الرَّ

 (19-10: 7)أمثال  فِي اْلَبْيِت. َذَهَب فِي َطِريق َبِعيَدةٍ 

ُه َنْفِسي. َطلَْبُتُه َفَما َوَجْدُتُه. َطلَْبُت َمْن تُ فَِراِشي فِي اللَّْيِل َعلَى 1 إِنِّي أَقُوُم َوأَُطوُف فِي اْلَمِديَنِة، فِي األَْسَواِق َوفِي 2ِحبُّ

ُه َنْفِسي. َطلَْبُتُه َفَما َوَجْدُتُه.  َواِرِع، أَْطلُُب َمْن ُتِحبُّ ائُِف فِي اْلَمِديَنِة، َفقُْلُت: 3الشَّ ُه أََرأَيْ »َوَجَدنِي اْلَحَرُس الطَّ ُتْم َمْن ُتِحبُّ

ُه َنْفِسي، َفأَْمَسْكُتُه َولَْم أَْرِخِه، َحتَّى أَْدَخْلتُ 4« َنْفِسي؟ ي َوُحْجَرَة َمْن َفَما َجاَوْزُتُهْم إاِلَّ َقلِيالً َحتَّى َوَجْدُت َمْن ُتِحبُّ ُه َبْيَت أُمِّ

َباءِ 5َحبِلَْت بِي.  ْهَن اْلَحبِيَب َحتَّى َيَشاءَ  أَُحلِّفُُكنَّ َيا َبَناِت أُوُرَشلِيَم بِالظِّ -1: 3)نشيد األنشاد  َوبِأََيائِِل اْلَحْقِل، أاَلَّ ُتَيقِّْظَن َوالَ ُتَنبِّ
5) 

ٌة، َحتَّى ُتَعلِّمَ  َها َنبِيَّ َك ُتَسيُِّب اْلَمْرأََة إِيَزاَبَل الَّتِي َتقُوُل إِنَّ َوُتْغِوَي َعبِيِدي أَْن َيْزُنوا َوَيأُْكلُوا َما ُذبَح  لِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك َقلِيٌل: أَنَّ
، َوالَِّذيَن َيْزُنوَن َمَعَها فِي ِضيَقٍة َعِظيَمٍة، فَِراشٍ َتُتْب. َها أََنا أُْلقِيَها فِي  لأِلَْوَثاِن. َوأَْعَطْيُتَها َزَماًنا لَِكْي َتُتوَب َعْن ِزَناَها َولَمْ 

 (22-20: 2)الرؤيا  إِْن َكاُنوا الَ َيُتوُبوَن َعْن أَْعَمالِِهمْ 

ْهُتِك َيا َحبِيَبتِي  فَرس  غير موجود )في السياق الجنسي( (9:1)نشيد األنشاد  فِي َمْرَكَباِت فِْرَعْونَ بَِفَرٍس لََقْد َشبَّ

 قامة
اِت!  ُتَها اْلَحبِيَبُة بِاللَّذَّ ْخلَِة، َوَثْدَياِك بِاْلَعَناقِيِد. قُْلُت: َقاَمُتِك َما أَْجَملَِك َوَما أَْحالَِك أَيَّ ْخلَِة »هِذِه َشبِيَهٌة بِالنَّ إِنِّي أَْصَعُد إِلَى النَّ

فَّاِح، َوَحَنُكِك َكأَْجَوِد اْلَخْمرِ َوَتُكوُن «. َوأُْمِسُك بُِعُذوقَِها  (9-6: 7)نشيد األنشاد  َثْدَياِك َكَعَناقِيِد اْلَكْرِم، َوَرائَِحُة أَْنفِِك َكالتُّ
 غير موجود

 قُبلة
ْلنِي بِقُْبالَِت   (2:1)نشيد األنشاد  َفِمِه، ألَنَّ ُحبََّك أَْطَيُب ِمَن اْلَخْمِر.لُِيَقبِّ

 غير موجود
اِضِع َثْدَيْي أُمِّي، َفأَِجَدَك فِي اْلَخاِرِج  لََك لَْيَتَك َكأٍَخ لِي الرَّ  (1:8)نشيد األنشاد  َوالَ ُيْخُزوَننِيَوأَُقبِّ

 

اَبٌة ِهَي َوَجاِمَحٌة. فِي َبْيتَِها الَ َتْسَتقِرُّ َقَدَماَها. 11َوإَِذا بِاْمَرأٍَة اْسَتْقَبلَْتُه فِي ِزيِّ َزانَِيٍة، َوَخبِيَثِة اْلَقْلِب. 10 َتاَرًة فِي 12َصخَّ

َواِرِع، َوِعْنَد ُكلِّ َزاِوَيٍة َتْكُمُن.  لَْتهُ ْتُه َفأَْمَسكَ 13اْلَخاِرِج، َوأُْخَرى فِي الشَّ َعلَيَّ َذَبائُِح »14. أَْوَقَحْت َوْجَهَها َوَقالَْت لَُه: َوَقبَّ

الََمِة. اْلَيْوَم أَْوَفْيُت ُنُذوِري.  يَباِج َفَرْشُت 16َفلِذلَِك َخَرْجُت لِلَِقائَِك، ألَْطلَُب َوْجَهَك َحتَّى أَِجَدَك. 15السَّ ، بُِمَوشَّى َسِريِريبِالدِّ

اٍن ِمْن ِمصْ  ْرُت فَِراِشي بُِمر  َوُعوٍد َوقِْرَفٍة. 17َر. َكتَّ . 18َعطَّ ُذ بِاْلُحبِّ َباِح. َنَتلَذَّ ا إِلَى الصَّ ُجَل لَْيَس 19َهلُمَّ َنْرَتِو ُود ً ألَنَّ الرَّ

 (19-10: 7)أمثال  فِي اْلَبْيِت. َذَهَب فِي َطِريق َبِعيَدةٍ 

 

 قْلب

َكَمْنُت َعلَى َباِب َقِريبِي، َفْلَتْطَحِن اْمَرأَتِي آلَخَر، َوْلَيْنَحِن َعلَْيَها آَخُروَن. ألَنَّ هِذِه َرِذيلٌَة، َعلَى اْمَرأٍَة، أَْو َقْلبِي إِْن َغِوَي 
 (10-9: 31)أيوب  َوِهَي إِْثٌم ُيْعَرُض لِْلقَُضاةِ 

 غير موجود )في السياق الجنسي(
َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا فِي أُوُرَشلِيَم َقَنْيُت َعبِيًدا َوَجَواِرَي، َوَكاَن لِي ُوْلَداُن اْلَبْيِت. َوَكاَنْت لِي أَْيًضا قِْنَيُة َبَقٍر َوَغَنٍم أَْكَثَر ِمْن 

اِت اْلُملُوِك َواْلبُ  ًة َوَذَهًبا َوُخُصوِصيَّ َماِت َبنِي َقْبلِي. َجَمْعُت لَِنْفِسي أَْيًضا فِضَّ َياٍت َوَتَنعُّ يَن َوُمَغنِّ َخْذُت لَِنْفِسي ُمَغنِّ ْلَداِن. اتَّ
َداٍت. َفَعُظْمُت َواْزَدْدُت أَْكَثَر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َقْبلِي فِي أُوُرَشلِيَم، وَ  َدًة َوَسيِّ َبقَِيْت أَْيًضا ِحْكَمتِي َمِعي. َوَمْهَما اْلَبَشِر، َسيِّ

 َفِرَح بُِكلِّ َتَعبِي. َوهَذا َكاَن َنِصيبِي ِمْن ُكلِّ َتَعبِيَقْلبِي ِمْن ُكلِّ َفَرٍح، ألَنَّ َقْلبِي ُه َعْيَناَي لَْم أُْمِسْكُه َعْنُهَما. لَْم أَْمَنْع اْشَتَهتْ 



 (10-7: 2)جامعة 

 (9:4)نشيد األنشاد  بِإِْحَدى َعْيَنْيِك، بَِقالََدٍة َواِحَدٍة ِمْن ُعُنقِكِ َقْلبِي َيا أُْختِي اْلَعُروُس. َقْد َسَبْيِت َقْلبِي َقْد َسَبْيِت 

اِْفَتِحي لِي َيا أُْختِي، َيا َحبِيَبتِي، َيا َحَماَمتِي، َيا َكاِملَتِي! ألَنَّ َرْأِسي اْمَتألَ »ُمْسَتْيقٌِظ. َصْوُت َحبِيبِي َقاِرًعا: َوَقْلبِي أََنا َنائَِمٌة 
 (2:5)نشيد األنشاد  «.لِّ، َوقَُصِصي ِمْن ُنَدى اللَّْيلِ ِمَن الطَّ 

َة ِمْصَباٌح، َوالشَِّريَعَة ُنوٌر، َوَتْوبِيَخاِت األََدِب َطِريُق اْلَحَياِة. 23 يَرِة، ِمْن َملَِق لَِساِن 24ألَنَّ اْلَوِصيَّ لِِحْفِظَك ِمَن اْلَمْرأَِة الشِّرِّ

ِة.  ُه بَِسَبِب اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َيْفَتقُِر اْلَمْرُء إِلَى َرِغيِف ُخْبٍز، َواْمَرأَةُ 26، َوالَ َتأُْخْذَك بُِهُدبَِها. بَِقْلبِكَ نَّ َجَمالََها الَ َتْشَتِهيَ 25األَْجَنبِيَّ ألَنَّ

ْفَس اْلَكِريَمَة.  أََو َيْمِشي إِْنَساٌن َعلَى اْلَجْمِر َوالَ 28ُق ثَِياُبُه؟ أََيأُْخُذ إِْنَساٌن َناًرا فِي ِحْضنِِه َوالَ َتْحَترِ 27َرُجل آَخَر َتْقَتنُِص النَّ

َها الَ َيُكوُن َبِريًئا. 29َتْكَتِوي ِرْجالَهُ؟  اِرِق َولَْو َسِرَق 30هَكَذا َمْن َيْدُخُل َعلَى اْمَرأَِة َصاِحبِِه. ُكلُّ َمْن َيَمسُّ الَ َيْسَتِخفُّوَن بِالسَّ

انِي بِاْمَرأٍَة َفَعِديُم اْلَعْقِل. 32إِْن ُوِجَد َيُردُّ َسْبَعَة أَْضَعاٍف، َوُيْعِطي ُكلَّ قِْنَيِة َبْيتِِه. 31اٌن. لُِيْشبَع َنْفَسُه َوُهَو َجْوعَ  ا الزَّ أَمَّ

 (32-23: 6)أمثال  اْلُمْهلُِك َنْفَسُه ُهَو َيْفَعلُُه.

ٌة َكاْلَمْوِت. اْلَغْيَرةُ َقاِسَيٌة َكاْلَهاِوَيِة. لَِهيُبَها لَِهيُب َناِر لََظى ، َكَخاتٍِم َعلَى َقْلبِكَ ِاْجَعْلنِي َكَخاتٍِم َعلَى  َة َقِويَّ َساِعِدَك. ألَنَّ اْلَمَحبَّ
بِّ   (6:8)نشيد األنشاد  الرَّ

 لحم )العضو الذكري(

اَم ِصَباَها الَّتِي 19َوَكَشَفْت ِزَناَها َوَكَشَفْت َعْوَرَتَها، َفَجَفْتَها َنْفِسي، َكَما َجَفْت َنْفِسي أُْخَتَها. 18 َوأَْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها أَيَّ

ُهْم َكَمنِيِّ يِر اْلَحمِ لَْحُمُهْم َكلَْحِم َوَعِشَقْت َمْعُشوقِيِهِم الَِّذيَن 20فِيَها َزَنْت بِأَْرِض ِمْصَر.  َواْفَتَقْدِت َرِذيلََة ِصَباِك 21اْلَخْيِل. َوَمنِيُّ

يَن   (21-18: 23)حزقيال  ألَْجِل َثْديِ ِصَباِك.َتَرائَِبِك بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّ

 غير موجود )في السياق الجنسي(

 لسان

َة ِمْصَباٌح، َوالشَِّريَعَة ُنوٌر، َوَتْوبِيَخاِت األََدِب َطِريُق اْلَحَياِة. 23 يَرِة، ِمْن َملَِق 24ألَنَّ اْلَوِصيَّ لَِساِن لِِحْفِظَك ِمَن اْلَمْرأَِة الشِّرِّ

ِة.  ُه بَِسَبِب اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َيْفَتقُِر اْلَمْرُء إِلَى َرِغيِف ُخْبٍز، َواْمَرأَةُ 26الَ َتْشَتِهَينَّ َجَمالََها بَِقْلبَِك، َوالَ َتأُْخْذَك بُِهُدبَِها. 25األَْجَنبِيَّ ألَنَّ

ْفَس اْلَكِريَمَة.   أََو َيْمِشي إِْنَساٌن َعلَى اْلَجْمِر َوالَ 28أََيأُْخُذ إِْنَساٌن َناًرا فِي ِحْضنِِه َوالَ َتْحَتِرُق ثَِياُبُه؟ 27َرُجل آَخَر َتْقَتنُِص النَّ

َها الَ َيُكوُن َبِريًئا. 29َتْكَتِوي ِرْجالَهُ؟  اِرِق َولَْو َسِرَق 30هَكَذا َمْن َيْدُخُل َعلَى اْمَرأَِة َصاِحبِِه. ُكلُّ َمْن َيَمسُّ الَ َيْسَتِخفُّوَن بِالسَّ

انِي بِاْمَرأٍَة َفَعِديُم اْلَعْقِل. 32لَّ قِْنَيِة َبْيتِِه. إِْن ُوِجَد َيُردُّ َسْبَعَة أَْضَعاٍف، َوُيْعِطي كُ 31لُِيْشبَع َنْفَسُه َوُهَو َجْوَعاٌن.  ا الزَّ أَمَّ

 (32-23: 6)أمثال  اْلُمْهلُِك َنْفَسُه ُهَو َيْفَعلُُه.

 غير موجود )في السياق الجنسي(

 (11:4)نشيد األنشاد  ثَِيابِِك َكَرائَِحِة لُْبَنانَ َعَسٌل َولََبٌن، َوَرائَِحُة لَِسانِِك َشَفَتاِك َيا َعُروُس َتْقُطَراِن َشْهًدا. َتْحَت 

انَِيِة. بَِمْن َتْسَخُروَن، َوَعلَ » اِحَرِة، َنْسَل اْلَفاِسِق َوالزَّ ُموا إِلَى ُهَنا َيا َبنِي السَّ ا أَْنُتْم َفَتَقدَّ ؟ اللَِّسانَ ى َمْن َتْفَغُروَن اْلَفَم َوَتْدلَُعوَن أَمَّ
 (4-3: 57)إشعياء  أَْوالَُد اْلَمْعِصَيِة، َنْسُل اْلَكِذِب؟أََما أَْنُتْم 

 معانقة

ْهَن اْلَحبِ ُتَعانِقُنِيِشَمالُُه َتْحَت َرْأِسي َوَيِميُنُه  َباِء َوبِأََيائِِل اْلُحقُوِل، أاَلَّ ُتَيقِّْظَن َوالَ ُتَنبِّ
يَب َحتَّى . أَُحلِّفُُكنَّ َيا َبَناِت أُوُرَشلِيَم بِالظِّ

 (7-6: 2)نشيد األنشاد  َشاءَ يَ 
 غير موجود

ْهَن اْلَحبِيَب َحتَّى َيَشاءَ ُتَعانِقُنِيِشَمالُُه َتْحَت َرْأِسي، َوَيِميُنُه  : 8)نشيد األنشاد  . أَُحلِّفُُكنَّ َيا َبَناِت أُوُرَشلِيَم أاَلَّ ُتَيقِّْظَن َوالَ ُتَنبِّ
3-4) 

 مضاجعة

َفَسَقَتا أََباُهَما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت اْلبِْكُر «. َمَعُه، َفُنْحيِي ِمْن أَبِيَنا َنْسالً َوَنْضَطجُع َهلُمَّ َنْسقِي أََباَنا َخْمًرا 
ِغيَرِة: َوالَ بِقَِياِمَها. َوَحَدَث فِي ابِاْضِطَجاِعَها َمَع أَبِيَها، َولَْم َيْعلَْم َواْضَطَجَعْت  اْضَطَجْعُت إِنِّي َقِد »ْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر َقالَْت لِلصَّ

َفَسَقَتا أََباُهَما َخْمًرا فِي تِْلَك «. َمَعُه، َفُنْحيَِي ِمْن أَبِيَنا َنْسالً اْضَطِجِعي اْلَباِرَحَة َمَع أَبِي. َنْسقِيِه َخْمًرا اللَّْيلََة أَْيًضا َفاْدُخلِي 
ِغيَرةُ اللَّْيلَِة أَْيضً  )تكوين  َوالَ بِقَِياِمَها، َفَحبِلَِت اْبَنَتا لُوٍط ِمْن أَبِيِهَما.بِاْضِطَجاِعَها َمَعُه، َولَْم َيْعلَْم َواْضَطَجَعْت ا، َوَقاَمِت الصَّ

غير موجود ومشتقاته " مضاجعةلفظ "
 القرآن وإنما يتعفف صراحة في القرآن،

عن استعماله ويستعيض عنه بألفاظ مجازية 



 غير صريحة مثل لفظ "اإلتيان" (32-36: 19

 

َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض قُْل ُهَو أًَذى 
َساَء فِي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُهنَّ  َفاْعَتِزلُوا النِّ
َحتَّى َيْطُهْرَن َفإَِذا َتَطهَّْرَن َفأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيُث 

 ُ ابِيَن َوُيِحبُّ أََمَرُكُم َّللاَّ وَّ َ ُيِحبُّ التَّ  إِنَّ َّللاَّ
 (222:2)البقرة  اْلُمَتَطهِِّرينَ 

 

 ومثل لفظ "الرفث"

 

َفُث إِلَى نَِسائُِكمْ  َياِم الرَّ  أُِحلَّ لَُكْم لَْيلََة الصِّ
 (187:2)البقرة 

 

اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ 
َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل فِي  اْلَحجَّ َفاَل َرَفثَ 
 (197:2)البقرة  اْلَحجِّ 

ْعِب َمَع اْمَرأَتَِك َفَجلَْبَت َعلَْيَنا َذْنًباالْضَطَجَع َما هَذا الَِّذي َصَنْعَت بَِنا؟ لَْوالَ َقلِيٌل »َفَقاَل أَبِيَمالُِك:  )تكوين  «.أََحُد الشَّ
10:26) 

ِه. فَ  اِم َحَصاِد اْلِحْنَطِة َفَوَجَد لُفَّاًحا فِي اْلَحْقِل َوَجاَء بِِه إِلَى لَْيَئَة أُمِّ أَْعِطينِي ِمْن »َقالَْت َراِحيُل لِلَْيَئَة: َوَمَضى َرأُوَبْيُن فِي أَيَّ
َمَعِك اللَّْيلََة َيْضَطجُع إًِذا »َفَقالَْت َراِحيُل: « لُفَّاَح اْبنِي أَْيًضا؟ أََقلِيٌل أَنَِّك أََخْذِت َرُجلِي َفَتأُْخِذينَ »َفَقالَْت لََها: «. لُفَّاِح اْبنِكِ 

ا أََتى َيْعقُوُب ِمَن اْلَحْقِل فِي اْلَمَساِء، َخَرَجْت لَْيَئُة لُِمالََقاتِِه َوَقالَْت: «. ِعَوًضا َعْن لُفَّاِح اْبنِكِ  إِلَيَّ َتِجيُء ألَنِّي َقِد »َفلَمَّ
 (16-14: 30)تكوين  َمَعَها تِْلَك اللَّْيلََة.َفاْضَطَجَع «. ُتَك بِلُفَّاِح اْبنِياْسَتأَْجرْ 

يِّ َرئِيِس األَْرِض، 2َوَخَرَجْت ِديَنُة اْبَنُة لَْيَئَة الَّتِي َولََدْتَها لَِيْعقُوَب لَِتْنُظَر َبَناِت األَْرِض، 1 َفَرآَها َشِكيُم اْبُن َحُموَر اْلِحوِّ

َفَكلََّم َشِكيُم َحُموَر أَبِاهُ 4َوَتَعلََّقْت َنْفُسُه بِِديَنَة اْبَنِة َيْعقُوَب، َوأََحبَّ اْلَفَتاَة َوالََطَف اْلَفتاَة. 3َمَعَها َوأََذلََّها. َواْضَطَجَع ا َوأََخَذهَ 

َة َزْوَجةً »َقائاِلً:  بِيَّ َس ِدينَ 5«. ُخْذ لِي هِذِه الصَّ ُه َنجَّ ا َبُنوهُ َفَكاُنوا َمَع َمَواِشيِه فِي اْلَحْقِل، َفَسَكَت َوَسِمَع َيْعقُوُب أَنَّ َة اْبَنَتُه. َوأَمَّ

 َيْعقُوُب َحتَّى َجاُءوا.
َجاُل وَ 7َفَخَرَج َحُموُر أَُبو َشِكيَم إِلَى َيْعقُوَب لَِيَتَكلََّم َمَعُه. 6 اْغَتاُظوا َوأََتى َبُنو َيْعقُوَب ِمَن اْلَحْقِل ِحيَن َسِمُعوا. َوَغِضَب الرِّ

ُه َصَنَع َقَباَحًة فِي إِْسَرائِيَل  ا ألَنَّ  (7-1: 34)تكوين  اْبَنِة َيْعقُوَب، َوهَكَذا الَ ُيْصَنُع.بُِمَضاَجَعِة ِجد ً

ِة أَبِيِه، َوَسِمَع إِْسَرائِيُل.َمَع بِْلَهَة َواْضَطَجَع َوَحَدَث إِْذ َكاَن إِْسَرائِيُل َساِكًنا فِي تِْلَك األَْرِض، أَنَّ َرأُوَبْيَن َذَهَب  يَّ )تكوين  ُسرِّ
22:35) 

ِدِه َرَفَعْت َعْيَنْيَها إِلَى ُيوُسَف َوَقالَِت: 7 ِدِه: 8«. َمِعياْضَطجْع »َوَحَدَث َبْعَد هِذِه األُُموِر أَنَّ اْمَرأََة َسيِّ َفأََبى َوَقاَل الْمَرأَِة َسيِّ

لَْيَس ُهَو فِي هَذا اْلَبْيِت أَْعَظَم ِمنِّي. َولَْم ُيْمِسْك 9ُهَوَذا َسيِِّدي الَ َيْعِرُف َمِعي َما فِي اْلَبْيِت، َوُكلُّ َما لَُه َقْد َدَفَعُه إِلَى َيِدي. »

َوَكاَن إِْذ َكلََّمْت ُيوُسَف َيْوًما َفَيْوًما 10«. . َفَكْيَف أَْصَنُع هَذا الشَّرَّ اْلَعِظيَم َوأُْخِطُئ إِلَى َّللاِ؟َعنِّي َشْيًئا َغْيَرِك، ألَنَِّك اْمَرأَُتهُ 

ُه لَْم َيْسَمْع لََها أَْن   بَِجانِبَِها لَِيُكوَن َمَعَها.َيْضَطجَع أَنَّ
ُه َدَخَل اْلَبيْ 11 َفأَْمَسَكْتُه 12َت لَِيْعَمَل َعَملَُه، َولَْم َيُكْن إِْنَساٌن ِمْن أَْهِل اْلَبْيِت ُهَناَك فِي اْلَبْيِت. ُثمَّ َحَدَث َنْحَو هَذا اْلَوْقِت أَنَّ

ُه َتَرَك ثَ 13َفَتَرَك َثْوَبُه فِي َيِدَها َوَهَرَب َوَخَرَج إِلَى َخاِرٍج. «. َمِعي!اْضَطجْع »بَِثْوبِِه َقائِلًَة:  ا َرأَْت أَنَّ ْوَبُه فِي َيِدَها َوَكاَن لَمَّ

َها َناَدْت أَْهَل َبْيتَِها، َوَكلََّمتُهْم َقائِلًة: 14َوَهَرَب إِلَى َخاِرٍج،  ! َدَخَل إِلَيَّ لُِيَداِعَبَنااْنُظُروا! َقْد َجاَء إِلَْيَنا بَِرُجل ِعْبَرانِيٍّ »أَنَّ

ا سَ 15َمِعي، َفَصَرْخُت بَِصْوٍت َعِظيٍم. لَِيْضَطجَع  ُه َتَرَك َثْوَبُه بَِجانِبِي َوَهَرَب َوَكاَن لَمَّ ِمَع أَنِّي َرَفْعُت َصْوتِي َوَصَرْخُت، أَنَّ

 «.َوَخَرَج إِلَى َخاِرجٍ 
ُدهُ إِلَى َبْيتِِه. 16 َعْبُد اْلِعْبَرانِيُّ الَِّذي ِجْئَت َدَخَل إِلَيَّ الْ »َفَكلََّمْتُه بِِمْثِل هَذا اْلَكالَِم َقائِلًَة: 17َفَوَضَعْت َثْوَبُه بَِجانِبَِها َحتَّى َجاَء َسيِّ

ُه َتَرَك َثْوَبُه بَِجانِبِي َوَهَرَب إِلَى َخاِرجٍ 18بِِه إِلَْيَنا لُِيَداِعَبنِي.  ا َرَفْعُت َصْوتِي َوَصَرْخُت، أَنَّ -7 :39 )تكوين «.َوَكاَن لَمَّ
18) 

 (16:22خروج ) َمَعَها َيْمُهُرَها لَِنْفِسِه َزْوَجًة.َفاْضَطَجَع َوإَِذا َراَوَد َرُجٌل َعْذَراَء لَْم ُتْخَطْب، »

 (19:22)خروج  َمَع َبِهيَمٍة ُيْقَتُل َقْتالً اْضَطَجَع ُكلُّ َمِن 

اٍم. َوُكلُّ فَِراٍش اْضَطَجَع َوإِِن  )الويين  َيُكوُن َنِجًساَعلَْيِه َيْضَطِجُع َمَعَها َرُجٌل َفَكاَن َطْمُثَها َعلَْيِه َيُكوُن َنِجًسا َسْبَعَة أَيَّ
24:15) 



َتَها، َفْلَيُكْن َتأِْديٌب. اْضِطَجاَع َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة اْضَطَجَع َوإَِذا  يَّ َزْرٍع َوِهَي أََمٌة َمْخُطوَبٌة لَِرُجل، َولَْم ُتْفَد فَِداًء َوالَ أُْعِطَيْت ُحرِّ
َها لَْم ُتْعَتْق.  (20:19)الويين  الَ ُيْقَتالَ ألَنَّ

انَِيُة. 10 انِي َوالزَّ ُه ُيْقَتُل الزَّ َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة أَبِيِه، اْضَطَجَع َوإَِذا 11َوإَِذا َزَنى َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة، َفإَِذا َزَنى َمَع اْمَرأَِة َقِريبِِه، َفإِنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن ِكالَُهَما. َدُمُهَما  ُهَما ُيْقَتالَِن ِكالَُهَما. َقْد َفَعالَ اْضَطَجَع َوإَِذا 12َعلَْيِهَما. َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة أَبِيِه. إِنَّ تِِه، َفإِنَّ َرُجٌل َمَع َكنَّ

ُهَما ُيْقَتالَ اْضِطَجاَع َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضَطَجَع َوإَِذا 13َفاِحَشًة. َدُمُهَما َعلَْيِهَما.  ِن. َدُمُهَما اْمَرأٍَة، َفَقْد َفَعالَ ِكالَُهَما ِرْجًسا. إِنَّ

اِر ُيْحِرقُوَنُه َوإِيَّاُهَما، لَِكْي الَ َيُكوَن رَ 14َعلَْيِهَما.  َها َفذلَِك َرِذيلٌَة. بِالنَّ َخَذ َرُجٌل اْمَرأًَة َوأُمَّ َوإَِذا َجَعَل 15ِذيلٌَة َبْيَنُكْم. َوإَِذا اتَّ

ُه ُيْقَتُل، َواْلَبِهيمَ َمْضَجَعُه َرُجٌل  َوإَِذا اْقَتَرَبِت اْمَرأَةٌ إِلَى َبِهيَمٍة لِنَِزائَِها، ُتِميُت اْلَمْرأََة َواْلَبِهيَمَة. 16ُة ُتِميُتوَنَها. َمَع َبِهيَمٍة، َفإِنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن. َدُمُهَما َعلَْيِهَما.  ِه، َوَرأَى َعْوَرَتَها َورَ 17إِنَّ أَْت ِهَي َعْوَرَتُه، َفذلَِك َعاٌر. َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل أُْخَتُه بِْنَت أَبِيِه أَْو بِْنَت أُمِّ

َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة َطاِمٍث َوَكَشَف اْضَطَجَع َوإَِذا 18ُيْقَطَعاِن أََماَم أَْعُيِن َبنِي َشْعبِِهَما. َقْد َكَشَف َعْوَرَة أُْختِِه. َيْحِمُل َذْنَبُه. 

ى َيْنُبوَعَها َوَكَشَفْت ِهَي َيْنُبوَع دَ  َك، أَْو أُْخِت أَبِيَك الَ 19ِمَها، ُيْقَطَعاِن ِكالَُهَما ِمْن َشِعْبِهَما. َعْوَرَتَها، َعرَّ َعْوَرَة أُْخِت أُمِّ

ى َقِريَبَتُه. َيْحِمالَِن َذْنَبُهَما.  ُه َقْد َعرَّ ِه. َيْحِمالَ اْضَطَجَع َوإَِذا 20َتْكِشْف. إِنَّ ِه َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة َعمِّ ِن َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة َعمِّ

: 20)الويين  َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل اْمَرأََة أَِخيِه، َفذلَِك َنَجاَسٌة. َقْد َكَشَف َعْوَرَة أَِخيِه. َيُكوَناِن َعقِيَمْيِن.21َذْنَبُهَما. َيُموَتاِن َعقِيَمْيِن. 

10-21) 

. الَ َيْقَتِرْب إِْنَساٌن إِلَى َقِريِب َجَسِدِه لَِيْكِشَف اْلَعْوَرَة. »6 بُّ َك الَ َتْكِشْف 7أََنا الرَّ َها أُمُّ َك الَ َتْكِشْف. إِنَّ َعْوَرَة أَبِيَك َوَعْوَرَة أُمِّ

َها َعْوَرةُ أَبِيَك. 8َعْوَرَتَها.  َك، اْلَمْولُوَدِة فِي الْ 9َعْوَرَة اْمَرأَِة أَبِيَك الَ َتْكِشْف. إِنَّ َبْيِت أَِو َعْوَرَة أُْختَِك بِْنِت أَبِيَك أَْو بِْنِت أُمِّ

َها َعْوَرُتَك. 10اْلَمْولُوَدِة َخاِرًجا، الَ َتْكِشْف َعْوَرَتَها.  َعْوَرَة بِْنِت 11َعْوَرَة اْبَنِة اْبنَِك، أَِو اْبَنِة اْبَنتَِك الَ َتْكِشْف َعْوَرَتَها. إِنَّ

َها َقِريَبُة أَبِيَك. 12َها أُْخُتَك. اْمَرأَِة أَبِيَك اْلَمْولُوَدِة ِمْن أَبِيَك الَ َتْكِشْف َعْوَرَتَها. إِنَّ  َعْوَرَة 13َعْوَرَة أُْخِت أَبِيَك الَ َتْكِشْف. إِنَّ

َك.  َها َقِريَبُة أُمِّ َك الَ َتْكِشْف. إِنَّ ُتَك. 14أُْخِت أُمِّ َها َعمَّ تَِك الَ َعْوَرَة كَ 15َعْوَرَة أَِخي أَبِيَك الَ َتْكِشْف. إِلَى اْمَرأَتِِه الَ َتْقَتِرْب. إِنَّ نَّ

َها اْمَرأَةُ اْبنَِك. الَ َتْكِشْف َعْوَرَتَها.  َها َعْوَرةُ أَِخيَك. 16َتْكِشْف. إِنَّ َعْوَرَة اْمَرأٍَة َوبِْنتَِها الَ 17َعْوَرَة اْمَرأَِة أَِخيَك الَ َتْكِشْف. إِنَّ

ُه َرِذيلٌَة. َتْكِشْف. َوالَ َتأُْخِذ اْبَنَة اْبنَِها، أَِو اْبَنَة بِْنتَِها لَِتْكشِ  ُهَما َقِريَبَتاَها. إِنَّ رِّ 18َف َعْوَرَتَها. إِنَّ َوالَ َتأُْخِذ اْمَرأًَة َعلَى أُْختَِها لِلضِّ

 لَِتْكِشَف َعْوَرَتَها َمَعَها فِي َحَياتَِها.
َس َمْضَجَعَك ْجَعْل َمَع اْمَرأَِة َصاِحبَِك َوالَ تَ 20َوالَ َتْقَتِرْب إِلَى اْمَرأٍَة فِي َنَجاَسِة َطْمثَِها لَِتْكِشَف َعْوَرَتَها. »19 لَِزْرٍع، َفَتَتَنجَّ

. 21بَِها.  بُّ ُه ُمَضاَجَعَة َذَكًرا ُتَضاِجْع َوالَ 22َوالَ ُتْعِط ِمْن َزْرِعَك لإِِلَجاَزِة لُِمولََك لَِئالَّ ُتَدنَِّس اْسَم إِلِهَك. أََنا الرَّ اْمَرأٍَة. إِنَّ

ُه َفاِحَشٌة.َمْضَجَعَك َمَع َبِهيَمٍة  َوالَ َتْجَعلْ 23ِرْجٌس.  َس بَِها. َوالَ َتقِِف اْمَرأَةٌ أََماَم َبِهيَمٍة لِنَِزائَِها. إِنَّ -6: 18)الويين  َفَتَتَنجَّ
23) 

بُّ ُموَسى َقائاِلً: 11 َمَعَها َواْضَطَجَع 13َوَخاَنْتُه ِخَياَنًة،  َكلِّْم َبنِي إِْسَرائِيَل َوقُْل لَهُْم: إَِذا َزاَغِت اْمَرأَةُ َرُجل»12َوَكلََّم الرَّ

ْذ، َزْرٍع، َوأُْخفَِي ذلَِك َعْن َعْيَنْي َرُجلَِها، َواْسَتَتَرْت َوِهَي َنِجَسٌة َولَْيَس َشاِهٌد َعلَْيَها، َوِهَي لَْم ُتْؤخَ اْضِطَجاَع َرُجٌل 
َي َنِجَسٌة، أَِو اْعَتَراهُ ُروُح اْلَغْيَرِة َوَغاَر َعلَى اْمَرأَتِِه َوِهَي لَْيَسْت َنِجَسًة، َفاْعَتَراهُ ُروُح اْلَغْيَرِة َوَغاَر َعلَى اْمَرأَتِِه َوهِ 14

ُجُل َباْمَرأَتِِه إِلَى اْلَكاِهِن، َوَيأْتِي بِقُْرَبانَِها َمَعَها15  (15-11: 5)عدد  َيأْتِي الرَّ

َفأَْخِرُجوُهَما ِكلَْيِهَما إِلَى 24َمَعَها، َواْضَطَجَع إَِذا َكاَنْت َفَتاةٌ َعْذَراُء َمْخُطوَبًة لَِرُجل، َفَوَجَدَها َرُجٌل فِي اْلَمِديَنِة »23

َها لَْم َتْصُرْخ فِي ا ُه أََذلَّ َباِب تِْلَك اْلَمِديَنِة َواْرُجُموُهَما بِاْلِحَجاَرِة َحتَّى َيُموَتا. اْلَفَتاةُ ِمْن أَْجِل أَنَّ ُجُل ِمْن أَْجِل أَنَّ ْلَمِديَنِة، َوالرَّ
ُجُل 25الشَّرَّ ِمْن َوَسِطَك. اْمَرأََة َصاِحبِِه. َفَتْنِزُع  ُجُل اْلَفَتاَة اْلَمْخُطوَبَة فِي اْلَحْقِل َوأَْمَسَكَها الرَّ َواْضَطَجَع َولِكْن إِْن َوَجَد الرَّ



ُجُل الَِّذي  ا اْلَفَتاةُ َفالَ َتْفَعْل بَِها َشْيًئا. لَْيَس عَ 26َمَعَها َوْحَدهُ. اْضَطَجَع َمَعَها، َيُموُت الرَّ ٌة لِْلَمْوِت، َبْل َكَما َوأَمَّ لَى اْلَفَتاِة َخِطيَّ

ُه فِي اْلَحْقِل َوَجَدَها، َفَصَرَخِت اْلَفَتاةُ اْلَمْخُطوَبُة َفلَْم َيُكْن َمْن 27َيقُوُم َرُجٌل َعلَى َصاِحبِِه َوَيْقُتلُُه َقْتالً. هَكَذا هَذا األَْمُر.  إِنَّ

ُجُل الَِّذي 29َمَعَها، َفُوِجَدا. َواْضَطَجَع ًة َعْذَراَء َغْيَر َمْخُطوَبٍة، َفأَْمَسَكَها إَِذا َوَجَد َرُجٌل َفَتا»28 ُيَخلُِّصَها. ُيْعِطي الرَّ

ُه َقْد أََذلََّها. الَ يَ اْضَطَجَع  ِة، َوَتُكوُن ِهَي لَُه َزْوَجًة ِمْن أَْجِل أَنَّ اِمِه.ْقِدُر أَْن يُ َمَعَها ألَبِي اْلَفَتاِة َخْمِسيَن ِمَن اْلفِضَّ  َطلَِّقَها ُكلَّ أَيَّ
ِخْذ َرُجٌل اْمَرأََة أَبِيِه، َوالَ َيْكِشْف َذْيَل أَبِيِه.»30  (30-23: 22)تثنية  الَ َيتَّ

ا، َقائاِلً:  يَم َرُجلَْيِن َجاُسوَسْيِن ِسر ً َبا َوَدَخالَ َبْيَت َفَذهَ «. اْذَهَبا اْنُظَرا األَْرَض َوأَِريَحا»َفأَْرَسَل َيُشوُع ْبُن ُنوٍن ِمْن ِشطِّ
 (1:2)يشوع  ُهَناَك.َواْضَطَجَعا اْمَرأٍَة َزانَِيٍة اْسُمَها َراَحاُب 

يِّيَن:  َة، َوَرأَى ُهَناَك اْمَرأًَة َزانَِيًة َفَدَخَل إِلَْيَها. َفقِيَل لِْلَغزِّ َفأََحاُطوا «. َقْد أََتى َشْمُشوُن إِلَى ُهَنا»ُثمَّ َذَهَب َشْمُشوُن إِلَى َغزَّ
َباِح َنْقُتلُهُ »بِِه َوَكَمُنوا لَُه اللَّْيَل ُكلَُّه ِعْنَد َباِب اْلَمِديَنِة. َفَهَدأُوا اللَّْيَل ُكلَُّه َقائِلِيَن:  َشْمُشوُن إِلَى  َفاْضَطَجعَ 3«. ِعْنَد َضْوِء الصَّ

 (3-1: 16)قضاة  نِْصِف اللَّْيلِ 

ا، َوَسِمَع بِ  ُهْم َكاُنوا َوَشاَخ َعالِي ِجد ً َساَء اْلُمْجَتِمَعاِت فِي َباِب َخْيَمِة ُيَضاِجُعوَن ُكلِّ َما َعِملَُه َبُنوهُ بَِجِميِع إِْسَرائِيَل َوبِأَنَّ النِّ
 (22:2)صموئيل األول  االْجتَِماِع.

ْطِح اْمَرأًَة  َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد َقاَم َعْن َسِريِرِه َوَتَمشَّى َعلَى َسْطِح َبْيِت اْلَملِِك، َفَرأَى ِمْن َعلَى . َتْسَتِحمُّ السَّ
ا. َفأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، أَلَْيَسْت هِذِه َبْثَشَبَع بِْنَت أَلِيَعاَم اْمَرأََة أُوِريَّا »َفَقاَل َواِحٌد:  َوَكاَنِت اْلَمْرأَةُ َجِميلََة اْلَمْنَظِر ِجد ً

؟ َمَعَها َوِهَي ُمَطهََّرةٌ ِمْن َطْمثَِها. ُثمَّ َرَجَعْت إِلَى َبْيتَِها. َفاْضَطَجَع َفأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذَها، َفَدَخلَْت إِلَْيِه، «. اْلِحثِّيِّ
 (5-2: 11)صموئيل الثاني  «.إِنِّي ُحْبلَى»ِت اْلَمْرأَةُ، َفأَْرَسلَْت َوأَْخَبَرْت َداُوَد َوَقالَْت: َوَحبِلَ 

: هأََنَذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّرَّ ِمْن َبْيتَِك، َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم َعْيَنْيَك َوأُْعِطيِهنَّ  بُّ َمَع نَِسائَِك َفَيْضَطجُع لَِقِريبَِك، هَكَذا َقاَل الرَّ
 (11:12)صموئيل الثاني  فِي َعْيِن هِذِه الشَّْمسِ 

ى َداُوُد َبْثَشَبَع اْمَرأََتُه، َوَدَخَل إِلَْيَها  ُه،َواْضَطَجَع َوَعزَّ بُّ أََحبَّ )صموئيل  َمَعَها َفَولََدِت اْبًنا، َفَدَعا اْسَمُه ُسلَْيَماَن، َوالرَّ
 (24:12الثاني 

َعاِم إِلَى اْلِمْخَدِع َفآُكَل ِمْن َيِدكِ »ُثمَّ َقاَل أَْمُنوُن لَِثاَماَر: 10 َفأََخَذْت َثاَماُر اْلَكْعَك الَِّذي َعِملَْتُه َوأََتْت بِِه «. ايتِي بِالطَّ

َمْت لَُه لَِيأُْكَل، َفأَْمَسَكَها َوَقاَل لََها:11أَْمُنوَن أََخاَها إِلَى اْلِمْخَدِع.  الَ »َفَقالَْت لَُه: 12«. َمِعي َيا أُْختِياْضَطِجِعي َتَعالَيِ » َوَقدَّ

ُه الَ ُيْفَعُل هَكَذا فِي إِْسَرائِيَل. الَ َتْعَمْل هِذِه اْلَقَباَحَة.  ا أَْنَت َفَتُكوُن 13َيا أَِخي، الَ ُتِذلَّنِي ألَنَّ ا أََنا َفأَْيَن أَْذَهُب بَِعاِري؟ َوأَمَّ أَمَّ

َفَهاِء فِي إِْسرَ  ُه الَ َيْمَنُعنِي ِمْنكَ َكَواِحٍد ِمَن السُّ َن ِمْنَها 14«. ائِيَل! َواآلَن َكلِِّم اْلَملَِك ألَنَّ َفلَْم َيَشأْ أَْن َيْسَمَع لَِصْوتَِها، َبْل َتَمكَّ

 (14-10: 13)صموئيل الثاني  َمَعَها.َواْضَطَجَع َوَقَهَرَها 

ِدَنا اْلَملِِك َعلَى َفَتاٍة َعْذَراَء، َفْلَتقِْف أََماَم اْلَملِِك َوْلَتُكْن لَُه َحاِضَنًة »َفَقاَل لَُه َعبِيُدهُ: 2 ُشوا لَِسيِّ فِي ِحْضنَِك َوْلَتْضَطجْع لُِيَفتِّ

ُدَنا اْلَملِكُ  ُشوا َعلَى َفَتاٍة َجِميلٍَة فِي َجِميِع ُتخُ 3«. َفَيْدَفأَ َسيِّ َة، َفَجاُءوا بَِها إِلَى اْلَملِِك. َفَفتَّ وَنِميَّ وِم إِْسَرائِيَل، َفَوَجُدوا أَبِيَشَج الشُّ

ا، َفَكاَنْت َحاِضَنَة اْلَملِِك. َوَكاَنْت َتْخِدُمُه، َولِكنَّ اْلَملَِك لَْم َيْعِرْفهَ 4  (4-2: 1)ملوك األول  ا.َوَكاَنِت اْلَفَتاةُ َجِميلًَة ِجد ً



ُد. ألَنَِّك َعلَى ُكلِّ أََكَمٍة عَ » ُه ُمْنُذ اْلَقِديِم َكَسْرُت نِيَرِك َوَقَطْعُت قُُيوَدِك، َوقُْلِت: الَ أََتَعبَّ الَِيٍة َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضَراَء ألَنَّ
 (20:2)إرميا  َزانَِيًة!اْضَطَجْعِت أَْنِت 

ُس تِْلَك األَْرُض َقائاِلً: إَِذا َطلََّق َرُجٌل اْمَرأَتَ »  ُه َفاْنَطلََقْت ِمْن ِعْنِدِه َوَصاَرْت لَِرُجل آَخَر، َفَهْل َيْرجُع إِلَْيَها َبْعُد؟ أاَلَ َتَتَنجَّ
. ِاْرَفِعي َعْيَنيْ  بُّ ، َيقُوُل الرَّ ا أَْنِت َفَقْد َزَنْيِت بِأَْصَحاٍب َكثِيِريَن! لِكِن اْرِجِعي إِلَيَّ اْلِهَضاِب َواْنُظِري، أَْيَن لَْم  ِك إِلَىَنَجاَسًة؟ أَمَّ

ِك. َفاْمَتَنَع ُتَضاَجِعي ْسِت األَْرَض بِِزَناِك َوبَِشرِّ ِة، َوَنجَّ يَّ ُرَقاِت َجلَْسِت لَهُْم َكأَْعَرابِيٍّ فِي اْلَبرِّ اْلَغْيُث َولَْم َيُكْن َمَطٌر ؟ فِي الطُّ
ٌر. َوَجْبَهُة اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َكاَنْت لَ   (3-1: 3)إرميا  ِك. أََبْيِت أَْن َتْخَجلِي.ُمَتأَخِّ

 سفر حزقيال )اإلصحاح الثالث والعشرون من أوله إلى آخره( كما يلي:
بِّ َقائاِلً: 1 َوَزَنَتا بِِمْصَر. فِي ِصَباُهَما َزَنَتا. ُهَناَك 3َيا اْبَن آَدَم، َكاَن اْمَرأََتاِن اْبَنَتا أُمٍّ َواِحَدٍة، »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ

ُهَما، َوُهَناَك َتَزْغَزَغْت َتَرائُِب ُعْذَرتِِهَما.  ُة اْلَكبِيَرةُ، َوأُُهولِيَبُة أُْخُتَها. َوَكاَنَتا لِي، َوَولََدَتا َبنِيَن َواْسُمُهَما: أُُهولَ 4ُدْغِدَغْت ُثِديُّ

اِمَرةُ  يَها، أَشُّوَر األَْبَطاَل 5«. أُُهولِيَبةُ »، َوأُوُرَشلِيُم «أُُهولَةُ »َوَبَناٍت. َواْسَماُهَما: السَّ َوَزَنْت أُُهولَُة ِمْن َتْحتِي َوَعِشَقْت ُمِحبِّ

اُن َشْهَوٍة، فُْرَساٌن َراِكُبوَن اْلَخْيَل. الالَّبِِسيَن ا6 َفَدَفَعْت لَهُْم ُعْقَرَها لُِمْخَتاِري َبنِي أَشُّوَر 7ألَْسَماْنُجونِيَّ ُوالًَة َوِشَحًنا، ُكلُُّهْم ُشبَّ

َسْت بُِكلِّ َمْن َعِشَقْتُهْم بُِكلِّ أَْصَناِمِهْم.  ُهْم َولَْم َتْتُرْك ِزَناَها 8ُكلِِّهْم، َوَتَنجَّ فِي ِصَباَها، َضاَجُعوَها ِمْن ِمْصَر أَْيًضا، ألَنَّ

ُهْم َكَشفُوا 10لِذلَِك َسلَّْمُتَها لَِيِد ُعشَّاقَِها، لَِيِد َبنِي أَشُّوَر الَِّذيَن َعِشَقْتُهْم. 9َوَزْغَزُغوا َتَرائَِب ِعْذَرتَِها َوَسَكُبوا َعلَْيَها ِزَناُهْم. 

َساِء. َوأَْجَرْوا َعلَْيَها ُحْكًما.َعْوَرَتَها. أََخُذوا َبنِي ْيِف، َفَصاَرْت ِعْبَرًة لِلنِّ  َها َوَبَناتَِها، َوَذَبُحوَها بِالسَّ
ا َرأَْت أُْخُتَها أُُهولِيَبُة ذلَِك أَْفَسَدْت فِي ِعْشقَِها أَْكَثَر ِمْنَها، َوفِي ِزَناَها أَْكَثَر ِمْن ِزَنا أُ »11 نِي أَشُّوَر َعِشَقْت بَ 12ْختَِها. َفلَمَّ

اُن َشْهَوةٍ  َحَن األَْبَطاَل الالَّبِِسيَن أَْفَخَر لَِباٍس، فُْرَساًنا َراِكبِيَن اْلَخْيَل ُكلُّهُْم ُشبَّ َسْت، 13. اْلُوالََة َوالشِّ َها َقْد َتَنجَّ َفَرأَْيُت أَنَّ

ا َنَظرَ 14َولِِكْلَتْيِهَما َطِريٌق َواِحَدةٌ.  ٍٍ َوَزاَدْت ِزَناَها. َولَمَّ َرًة يَن ُمَصوَّ ِريَن َعلَى اْلَحائِِط، ُصَوُر اْلَكْلَدانِيِّ ْت إِلَى ِرَجال ُمَصوَّ

قِيَن بَِمَناِطَق َعلَى أَْحَقائِِهْم، َعَمائُِمُهْم َمْسُدولٌَة َعلَى ُرُؤوِسِهْم. ُكلُُّهْم فِي اْلَمْنَظِر ُرَؤَساءُ 15بُِمْغَرٍة،   َمْرَكَباٍت ِشْبُه َبنِي ُمَنطَّ

يَن أَْرُض ِميالَِدِهْم، َبابِ  يَن. 16َل اْلَكْلَدانِيِّ اُهْم، َوأَْرَسلَْت إِلَْيِهْم ُرُسالً إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ َفأََتاَها 17َعِشَقْتُهْم ِعْنَد لَْمِح َعْيَنْيَها إِيَّ

َسْت بِهِ  ُسوَها بِِزَناُهْم، َفَتَنجَّ َوَكَشَفْت ِزَناَها َوَكَشَفْت َعْوَرَتَها، َفَجَفْتَها 18ْم، وَجَفْتُهْم َنْفُسَها. َبُنو َبابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َوَنجَّ

اَم ِصَباَها الَّتِي فِيَها َزَنْت بِأَْرِض ِمْصَر. 19َنْفِسي، َكَما َجَفْت َنْفِسي أُْخَتَها.  َوَعِشَقْت 20َوأَْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها أَيَّ

ُهْم َكَمنِيِّ اْلَخْيِل.  َمْعُشوقِيِهِم الَِّذينَ  يَن َتَرائَِبِك ألَْجِل 21لَْحُمُهْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّ َواْفَتَقْدِت َرِذيلََة ِصَباِك بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّ

 َثْديِ ِصَباِك.
: هأََنَذا أَُهيُِّج عَ »22 بُّ ُد الرَّ يِّ اَقِك الَِّذيَن َجَفْتُهْم َنْفُسِك، َوآتِي بِِهْم َعلَْيِك ِمْن ُكلِّ ألَْجِل ذلَِك َيا أُُهولِيَبُة، هَكَذا َقاَل السَّ لَْيِك ُعشَّ

اُن َشْهَوٍة، ُوالَةٌ 23ِجَهٍة:  يَن، َفقُوَد َوُشوَع َوقُوَع، َوَمَعُهْم ُكلُّ َبنِي أَشُّوَر، ُشبَّ  َوِشَحٌن ُكلُّهُْم ُرَؤَساُء َبنِي َبابَِل َوُكلَّ اْلَكْلَدانِيِّ

َفَيأُْتوَن َعلَْيِك بِأَْسلَِحٍة َمْرَكَباٍت َوَعَجالٍَت، َوبَِجَماَعِة ُشُعوٍب ُيقِيُموَن َعلَْيِك 24اٍت َوُشَهَراُء. ُكلُُّهْم َراِكُبوَن اْلَخْيَل. َمْرَكبَ 

ْرَس َواْلِمَجنَّ َواْلُخوَذَة ِمْن َحْولِِك، َوأَُسلُِّم لَهُُم اْلُحْكَم َفَيْحُكُموَن َعلَْيِك  َوأَْجَعُل َغْيَرتِي َعلَْيِك َفُيَعاِملُوَنِك 25بِأَْحَكاِمِهْم. التُّ

ْيِف. َيأُْخُذوَن َبنِيِك َوَبَناتِِك، َوُتْؤكَ  ُتِك َتْسقُُط بِالسَّ َخِط. َيْقَطُعوَن أَْنَفِك َوأُُذَنْيِك، َوَبقِيَّ اِر. بِالسَّ ُتِك بِالنَّ َوَيْنِزُعوَن َعْنِك 26ُل َبقِيَّ

ُل َرِذيلََتِك َعْنِك َوِزَناِك ِمْن أَْرِض ِمْصَر، َفالَ َتْرَفِعيَن َعْيَنْيِك إِلَْيِهْم َوالَ َتْذُكِريَن 27أُْخُذوَن أََدَواِت ِزيَنتِِك. ثَِياَبِك، َويَ  َوأَُبطِّ

: هأََنَذا أَُسلُِّمِك لَِيِد الَِّذيَن أَْبغَ 28ِمْصَر َبْعُد.  بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ َفُيَعاِملُوَنِك 29ْضتِِهْم، لَِيِد الَِّذيَن َجَفْتُهْم َنْفُسِك. ألَنَّ

أَْفَعُل بِِك هَذا ألَنَِّك 30ُتِك َوِزَناِك. بِاْلُبْغَضاِء َوَيأُْخُذوَن ُكلَّ َتَعبِِك، َوَيْتُرُكوَنِك ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة، َفَتْنَكِشُف َعْوَرةُ ِزَناِك َوَرِذيلَ 



ْسِت بِأَْصَناِمِهْم. َزَنْيِت َوَراَء ا ِك َتَنجَّ : إِنَِّك 32فِي َطِريِق أُْختِِك َسلَْكِت َفأَْدَفُع َكأَْسَها لَِيِدِك. 31ألَُمِم، ألَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ هَكَذا َقاَل السَّ

ِحِك َولاِلْستِْهَزاِء. َتَسعُ  ِر 33َكثِيًرا.  َتْشَربِيَن َكأَْس أُْختِِك اْلَعِميَقَة اْلَكبِيَرَة. َتُكونِيَن لِلضَّ َحيُّ َتْمَتلِئِيَن ُسْكًرا َوُحْزًنا، َكأَْس التَّ

اِمَرِة.  يِّدُ 34َواْلَخَراِب، َكأَْس أُْختِِك السَّ يَن َثْدَيْيِك، ألَنِّي َتَكلَّْمُت، َيقُوُل السَّ يَنَها َوَتْقَضِميَن ُشَقَفَها َوَتْجَتثِّ  َفَتْشَربِيَنَها َوَتْمَتصِّ

 . بُّ ِك َنِسيتِنِي َوَطَرْحتِنِي َوَراَء َظْهِرِك، َفَتْحِملِي أَْيًضا َرِذيلَتَ  لِذلِكَ 35الرَّ : ِمْن أَْجِل أَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ  «.ِك َوِزَناكِ هَكَذا َقاَل السَّ
بُّ لِي: 36 ُهَما َقْد َزَنَتا َوفِي أَْيِديِهَما 37اتِِهَما، َيا اْبَن آَدَم، أََتْحُكُم َعلَى أُُهولََة َوأُُهولِيَبَة؟ َبْل أَْخبِْرُهَما بَِرَجاسَ »َوَقاَل الرَّ ألَنَّ

اَر أَْكالً لََها.  َسَتا َمْقِدِسي فِي 38َدٌم، َوَزَنَتا بِأَْصَناِمِهَما َوأَْيًضا أََجاَزَتا َبنِيِهَما الَِّذيَن َولََدَتاُهْم لِي النَّ َوَفَعلََتا أَْيًضا بِي هَذا: َنجَّ

َستَ  َساهُ. َفُهَوَذا هَكَذا فَ 39ا ُسُبوتِي. ذلَِك اْلَيْوِم َوَدنَّ ا َذَبَحَتا َبنِيِهَما ألَْصَناِمِهَما، أََتَتا فِي ذلَِك اْلَيْوِم إِلَى َمْقِدِسي لُِتَنجِّ َعلََتا فِي َولَمَّ

ُسوٌل َفُهَوَذا َجاُءوا. ُهُم الَِّذيَن ألَْجلِِهِم اْسَتْحَمْمِت َبْل أَْرَسْلُتَما إِلَى ِرَجال آتِيَن ِمْن َبِعيٍد. الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم رَ 40َوْسِط َبْيتِي. 

 ، ْلِت َعْيَنْيِك َوَتَحلَّْيِت بِاْلُحلِيِّ َضٌة، َوَوَضْعِت َعلَْيَها َبُخوِري َوَزْيتِي. 41َوَكحَّ َوَجلَْسِت َعلَى َسِريٍر َفاِخٍر أََماَمُه َمائَِدةٌ ُمَنضَّ

ِة، الَِّذيَن َجَعلُوا أَْسِوَرًة َعلَىَوَصْوُت ُجْمُهوٍر ُمَتَرفِّ 42 يَّ أَْيِديِهَما  ِهيَن َمَعَها، َمَع أَُناٍس ِمْن َرَعاِع اْلَخْلِق. أُتَِي بَِسَكاَرى ِمَن اْلَبرِّ

َنا: آآلَن َيْزُنوَن ِزًنا َمَعَها َوِهَي. 43َوَتاَج َجَمال َعلَى ُرُؤوِسِهَما.  َفَدَخلُوا َعلَْيَها َكَما ُيْدَخُل َعلَى 44َفقُْلُت َعِن اْلَبالَِيِة فِي الزِّ

انَِيَتْيِن.  يقُوَن ُهْم َيْحُكُموَن َعلَْيِهَما ُحْكَم 45اْمَرأٍَة َزانَِيٍة. هَكَذا َدَخلُوا َعلَى أُُهولََة َوَعلَى أُُهولِيَبَة اْلَمْرأََتْيِن الزَّ دِّ َجاُل الصِّ َوالرِّ

ِم،  ُهَما َزانَِيَتاِن َوفِي أَْيِديِهَما َدٌم. َزانَِيٍة َوُحْكَم َسفَّاَكِة الدَّ : إِنِّي أُْصِعُد َعلَْيِهَما َجَماَعًة 46ألَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ألَنَّ

ْهِب.  ُعوَنُهَما بُِسُيوفِِهْم، 47َوأَُسلُِّمُهَما لِْلَجْوِر َوالنَّ
َوَيْذَبُحوَن أَْبَناَءُهَما َوَبَناتِِهَما، َوَتْرُجُمُهَما اْلَجَماَعُة بِاْلِحَجاَرِة، َوُيَقطِّ

اِر.  َساِء َوالَ َيْفَعْلَن ِمْثَل َرِذيلَتُِكَما. 48َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتُهَما بِالنَّ ُب َجِميُع النِّ ِذيلََة ِمَن األَْرِض، َفَتَتأَدَّ ُل الرَّ وَن 49َفأَُبطِّ َوَيُردُّ

بُّ َعلَْيُكَما َرِذيلََتُكَما، َفَتْحِمالَِن  ُد الرَّ يِّ  «.َخَطاَيا أَْصَناِمُكَما، َوَتْعلََماِن أَنِّي أََنا السَّ

ْفلَى، َمْن أَْشَبْهَت فِي اْلَمْجِد َواْلَعَظَمِة هَكَذا َبْيَن أَْشَجاِر َعْدٍن؟ َسُتْحَدُر َمَع أَْشَجاِر َعْدٍن إِلَى األَْرِض ا َبْيَن َوَتْضَطجُع لسُّ
بُّ اْلُغْلِف َمَع  ُد الرَّ يِّ ْيِف. هَذا فِْرَعْوُن َوُكلُّ ُجْمُهوِرِه، َيقُوُل السَّ  (18:31)حزقيال  «.اْلَمْقُتولِيَن بِالسَّ

 (5:7)ميخا  فِي ِحْضنَِك.اْلُمْضَطِجَعِة الَ َتأَْتِمُنوا َصاِحًبا. الَ َتثِقُوا بَِصِديق. اْحَفْظ أَْبَواَب َفِمَك َعِن 

 َمنِي  

اَم ِصَباَها الَّتِي 19َوَكَشَفْت ِزَناَها َوَكَشَفْت َعْوَرَتَها، َفَجَفْتَها َنْفِسي، َكَما َجَفْت َنْفِسي أُْخَتَها. 18 َوأَْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها أَيَّ

ُهْم َكَمنِيِّ يِر َوَعِشَقْت َمْعُشوقِيِهِم الَِّذيَن لَْحُمُهْم َكلَْحِم اْلَحمِ 20فِيَها َزَنْت بِأَْرِض ِمْصَر.  َواْفَتَقْدِت َرِذيلََة ِصَباِك 21اْلَخْيِل. َوَمنِيُّ

يَن   (21-18: 23)حزقيال  ألَْجِل َثْديِ ِصَباِك.َتَرائَِبِك بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّ

 غير موجود )في السياق الجنسي(

 ُهدب

َة ِمْصَباٌح، َوالشَِّريَعَة ُنوٌر، َوَتْوبِيَخاِت األََدِب َطِريُق اْلَحَياِة. 23 يَرِة، ِمْن َملَِق لَِساِن 24ألَنَّ اْلَوِصيَّ لِِحْفِظَك ِمَن اْلَمْرأَِة الشِّرِّ

ِة.  ُه بَِسَبِب اْمَرأٍَة َزانَِيٍة َيْفَتقُِر اْلَمْرُء إِلَى َرِغيِف ُخْبٍز، َواْمَرأَةُ 26. بُِهُدبَِهاالَ َتْشَتِهَينَّ َجَمالََها بَِقْلبَِك، َوالَ َتأُْخْذَك 25األَْجَنبِيَّ ألَنَّ

ْفَس اْلَكِريَمَة.   أََو َيْمِشي إِْنَساٌن َعلَى اْلَجْمِر َوالَ 28َوالَ َتْحَتِرُق ثَِياُبُه؟ ِحْضنِِه أََيأُْخُذ إِْنَساٌن َناًرا فِي 27َرُجل آَخَر َتْقَتنُِص النَّ

َها الَ َيُكوُن َبِريًئا. 29َتْكَتِوي ِرْجالَهُ؟  اِرِق َولَْو َسِرَق 30هَكَذا َمْن َيْدُخُل َعلَى اْمَرأَِة َصاِحبِِه. ُكلُّ َمْن َيَمسُّ الَ َيْسَتِخفُّوَن بِالسَّ

انِي بِاْمَرأٍَة َفَعِديُم اْلَعْقِل. 32لَّ قِْنَيِة َبْيتِِه. إِْن ُوِجَد َيُردُّ َسْبَعَة أَْضَعاٍف، َوُيْعِطي كُ 31لُِيْشبَع َنْفَسُه َوُهَو َجْوَعاٌن.  ا الزَّ أَمَّ

 (32-23: 6)أمثال  اْلُمْهلُِك َنْفَسُه ُهَو َيْفَعلُُه.

 غير موجود

 وجهْ 

ْحِر اْلَبائَِعِة أَُمًما بِِزَناَها، َوقَ  انَِيِة اْلَحَسَنِة اْلَجَماِل َصاِحَبِة السِّ هأََنَذا َعلَْيِك، َيقُوُل َربُّ »َبائَِل بِِسْحِرَها. ِمْن أَْجِل ِزَنى الزَّ
، َوأُِري األَُمَم َعْوَرَتِك َواْلَمَمالَِك ِخْزَيِك. َوأَْطَرُح َعلَْيِك أَْوَساًخا، َوأُِهيُنِك َوأَْجَعلُِك َوْجِهكِ اْلُجُنوِد، َفأَْكِشُف أَْذَيالَِك إِلَى َفْوِق 

 (6-4: 3)ناحوم  ِعْبَرةً 
 د )في السياق الجنسي(غير موجو

ْخِر، فِي ِسْتِر اْلَمَعاقِِل، أَِرينِي   َجِميلٌ َوَوْجَهِك ، أَْسِمِعينِي َصْوَتِك، ألَنَّ َصْوَتِك لَِطيٌف َوْجَهكِ َيا َحَماَمتِي فِي َمَحاِجِئ الصَّ



 (14:2)نشيد األنشاد 

اَبٌة ِهَي َوَجاِمَحٌة. فِي َبْيتَِها الَ َتْسَتقِرُّ َقَدَماَها. 11َوإَِذا بِاْمَرأٍَة اْسَتْقَبلَْتُه فِي ِزيِّ َزانَِيٍة، َوَخبِيَثِة اْلَقْلِب. 10 َتاَرًة فِي 12َصخَّ

َواِرِع، َوِعْنَد ُكلِّ َزاِوَيٍة َتْكُمُن.  لَْتُه. أَْوَقَحْت َوْجَهَها َوَقالَْت لَُه: َفأَْمَسكَ 13اْلَخاِرِج، َوأُْخَرى فِي الشَّ َعلَيَّ َذَبائُِح »14ْتُه َوَقبَّ

الََمِة. اْلَيْوَم أَْوَفْيُت ُنُذوِري.  يَباِج َفَرْشُت 16َحتَّى أَِجَدَك. َوْجَهَك َفلِذلَِك َخَرْجُت لِلَِقائَِك، ألَْطلَُب 15السَّ ، بُِمَوشَّى َسِريِريبِالدِّ

اٍن ِمْن ِمصْ  ْرُت فَِراِشي بُِمر  َوُعوٍد َوقِْرَفٍة. 17َر. َكتَّ . 18َعطَّ ُذ بِاْلُحبِّ َباِح. َنَتلَذَّ ا إِلَى الصَّ ُجَل لَْيَس 19َهلُمَّ َنْرَتِو ُود ً ألَنَّ الرَّ

 (19-10: 7)أمثال  فِي اْلَبْيِت. َذَهَب فِي َطِريق َبِعيَدةٍ 

ينبوع )فرج المرأة أو 
 الرجل(

انَِيُة. 10 انِي َوالزَّ ُه ُيْقَتُل الزَّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة أَبِيِه، 11َوإَِذا َزَنى َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة، َفإَِذا َزَنى َمَع اْمَرأَِة َقِريبِِه، َفإِنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن ِكالَُهَما. َدُمُهَما َعلَ  ُهَما ُيْقَتالَِن ِكالَُهَما. َقْد َفَعالَ 12ْيِهَما. َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة أَبِيِه. إِنَّ تِِه، َفإِنَّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َكنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن. 13َفاِحَشًة. َدُمُهَما َعلَْيِهَما.  َدُمُهَما َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضِطَجاَع اْمَرأٍَة، َفَقْد َفَعالَ ِكالَُهَما ِرْجًسا. إِنَّ

اِر ُيْحِرقُوَنُه َوإِيَّاُهَما، لَِكْي الَ َيُكوَن رَ 14َعلَْيِهَما.  َها َفذلَِك َرِذيلٌَة. بِالنَّ َخَذ َرُجٌل اْمَرأًَة َوأُمَّ َوإَِذا َجَعَل 15ِذيلٌَة َبْيَنُكْم. َوإَِذا اتَّ

ُه ُيْقَتُل، َواْلَبِهيَمُة  َوإَِذا اْقَتَرَبِت اْمَرأَةٌ إِلَى َبِهيَمٍة لِنَِزائَِها، ُتِميُت اْلَمْرأََة َواْلَبِهيَمَة. 16ُتِميُتوَنَها. َرُجٌل َمْضَجَعُه َمَع َبِهيَمٍة، َفإِنَّ

ُهَما ُيْقَتالَِن. َدُمُهَما َعلَْيِهَما.  ِه، َوَرأَى َعْوَرَتَها َوَرأَتْ 17إِنَّ ِهَي َعْوَرَتُه، َفذلَِك َعاٌر.  َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل أُْخَتُه بِْنَت أَبِيِه أَْو بِْنَت أُمِّ

َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة َطاِمٍث َوَكَشَف 18ُيْقَطَعاِن أََماَم أَْعُيِن َبنِي َشْعبِِهَما. َقْد َكَشَف َعْوَرَة أُْختِِه. َيْحِمُل َذْنَبُه. 

ى  َك، أَْو أُْخِت أَبِيَك الَ 19ا، ُيْقَطَعاِن ِكالَُهَما ِمْن َشِعْبِهَما. َدِمهَ َيْنُبوَع َوَكَشَفْت ِهَي َيْنُبوَعَها َعْوَرَتَها، َعرَّ َعْوَرَة أُْخِت أُمِّ

ى َقِريَبَتُه. َيْحِمالَِن َذْنَبُهَما.  ُه َقْد َعرَّ ِه. َيْحِمالَنِ 20َتْكِشْف. إِنَّ ِه َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة َعمِّ  َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة َعمِّ

: 20)الويين  َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل اْمَرأََة أَِخيِه، َفذلَِك َنَجاَسٌة. َقْد َكَشَف َعْوَرَة أَِخيِه. َيُكوَناِن َعقِيَمْيِن.21َذْنَبُهَما. َيُموَتاِن َعقِيَمْيِن. 

10-21) 

 غير موجود )في السياق الجنسي(

ِة. لُِيْرِوَك َثْدَياَها فِي ُكلِّ َوْقٍت، َوبَِمحَ ُمَباَرًكا، َواْفَرْح َيْنُبوُعَك لَِيُكْن  ِهيَّ ْبَيِة اْلَمْحُبوَبِة َواْلَوْعلَِة الزَّ تَِها بِاْمَرأَِة َشَبابَِك، الظَّ بَّ
ٍة، َوَتْحَتِضُن َغِريَبًة؟  (20-18: 5)أمثال  اْسَكْر َدائًِما. َفلَِم ُتْفَتُن َيا اْبنِي بِأَْجَنبِيَّ

ٌة ُمْغلََقٌة، َعْيٌن ُمْقَفلٌَة، أُْختِي اْلَعرُ   (12:4)نشيد األنشاد  َمْخُتومٌ َيْنُبوٌع وُس َجنَّ

 

 


