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Abstract: 

 
 The ritual of Jewish marriage in Iraq is a mirror of the religious 

teachings of Judaism and a reflection of the social environment in 

which Jews lived. Marriage is one of the most sacred of human and 

religious ties, which preserves the alleged purity of the Jews and the 

permanence of their offspring. The Jews of Iraq, if they follow their 
own traditions in relation to the customs of marriage, consider it a 

sacred bond. Marriage in Jewish law (halakhah) is the only way to 

fulfill the obligation "grow up and be more" 
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ي ليهود العراق اث الشعب  ي التر
 
 طقوس الزواج ف

 
 2 متر الهديبفائزة عبد ال 

 

 الملخص
ي إلعرإق، مرآة لتعاليم إليهودية إلدينية وإنعكاسا للبيئة 

 
تعتبر طقوس إلزوإج إليهودي ف

 من 
ً
ي عاشها إليهود هناك، ؤذ يعتبر إلزوإج وإحدإ

نسانية قدس إلروإبط إل أإالجتماعية إلت 
ي تحافظ عىل نقاء إليهود إلمزعوم وديمومة نسلهم. وليهود إلعرإق حالهم 

وإلدينية وإلت 
إلديانات ترإثهم إلخاص بهم فيما يتعلق بعادإت إلزوإج، حيث ينظر له كرباط  حال إتباع

يعة إليهودية )إلهاالخاه(، إلسبيل إلوحيد للقيام بالفريضة  ي إلشر
 
مقدس ويعتبر إلزوإج ف

وإ" وعليه فهو وإجب عىل كّل يهودي.  نموإ وأكبر
ُ
 "أ

 إليهود. ، لعرإق، إإلزوإج: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 

م إلشعوب وأتباع إلديانات بعادإت خاصة، فلكل طائفة ي إلحياة، أو  مجموعة عرقيةأو  تلب  
 
دينية منها طقوسها ف

ي تصل أهم  إالجتماعية. ويعتبر إلزوإج أحد أو  سوإء كانت إلدينية
حد إلتقديس عند بعض ؤىل إلعادإت إلت 

ي إلحفاظ عىل إلمعتقد 
 
 إلدين. أو  إلشعوب؛ لكونه يسهم ف

عرإق حالهم حال إتباع إلديانات ترإثهم إلخاص بهم فيما يتعلق بعادإت إلزوإج، حيث ينظر له كرباط وليهود إل
وإ" )سفر  نموإ وأكبر

ُ
يعة إليهودية )إلهاالخاه(، إلسبيل إلوحيد للقيام بالفريضة "أ ي إلشر

 
مقدس ويعتبر إلزوإج ف

ي سفر إلتكوين86: 1إلتكوين 
 
  ( يذكر إلكتاب إلمقدس تأسيس إلزوإج ف

ْ
ِذِه إل

َ
ُم: ه

َ
اَل إد

َ
ق
َ
اِمي "ف

َ
ٌم ِمْن ِعظ

ْ
ظ
َ
 ع
َ
ن

َها ِمِن إْمِرٍء 
َّ
 الن

ً
 إْمَرإة

َ
َع

ْ
د
ُ
ِذِه ت

َ
. ه ْحِمي

َ
ْحٌم ِمْن ل

َ
ُجُل أَول  إلرَّ

ُ
ك ُ
 َيب ْ
َ
ِلك

َ
. ِلذ

ْ
ت
َ
اِن أِخذ

َ
ون
ُ
 ِباْمَرإِتِه َوَيك

ُ
ِصق

َ
ت
ْ
 َوَيل

ُ
ه َباُه َوإمَّ

" )تكوين 
ً
ي إلكتاب إلمقدس هو (. فقد خلق ئل82-8:88َجَسدإ َوإِحدإ

 
 آدم، ثم خلق حوإء لتي تكمله. فالزوإج ف

دإ  ُه" )تكوين أ"إلحل" إللهي لحقيقة أنه "لْيَس َجيِّ
َ
ُم َوْحد

َ
 إد
َ
ون

ُ
 َيك

ْ
 (. 16: 8ن

 إلتلمود 
ّ
ون عاما. وُيذكر أن  إألقىص عشر

ّ
ة سنة وإلحد  عمر إلزوإج هو إلثمانية عشر

ّ
ي "فصول إلباء" أن

 
وقد ورد ف

ي 
ّ
، درًء ألفكار تؤد ة سنة حت ّ ر، بعمر أرب  ع عشر

ّ
ي عىل إلزوإج إلمبك

إرتكاب آثام. تكون إلفتاة صالحة ؤىل ُيثت 
ة سنة ونصف إلسنة، ع ي عشر

ي عام للزوإج عند بلوغها إثنت 
 
قّررت مؤّسسة إلرّبانية  ٠٥٩١ندها تكون بالغة. ف

 إألدن  
ّ
 إلحد

ّ
ة سنة. إلرئيسية بأن  عشر

ّ
  لزوإج إلفتاة هو ست

 شكالية البحث: إ

ي إلعرإق، موضحا فيه
 
رإَع فيه أهم  تتمحور ؤشكالية إلبحث حول طقوس إلزوإج إليهودي ف

ُ
ي ت

إلتقاليد إلت 
ي تشك

 
 غلب إلطوإئف إليهودية. أيل إلعائلة. وهو إمر يتفق عليه بوصفه رباط إلهي وإلعنرص إلرئيس ف

 منهج البحث: 

، وذلك لمعرفة  ي
ي معالجة هذإ إلموضوع معالجة علمية، وهو إلمنهج إلوصف 

 
برز أتّم إختيار أفضل منهج يتفق ف

ي إلزوإج. 
 
ي إلعرإق ف

 
ي مارسها يهود ف

 إلتقاليد إلت 

 هيكلية البحث: 

:  7مقدمة وؤىل تم تقسم إلورقة إلبحثية  ي
 مباحث وخاتمة وكالن 

: إلخطبةأ
ً
 وال

 ثانيا: إلتخطيط لحفل إلزوإج

 ثالثا: إلمهر

 رإبعا: إلميكفا

 خامسا: حفلة إلحناء

 سادسا: حفلة إلزفاف وبركات إلزوإج

ي إلتورإة وإلعهد إلقديم
 
 سابعا: زوإج إألقارب ف

ة
ّ
 ثامنا: تغطية إلعروس ودخول إلشوباه/ إلمظل

 تاسعا: كش إلكأس

 أ
ا
 : الخطبةول

ي إليهودية ؤجبار 
 
 لألهل ف

ّ
ب إلزوإج دون طلب ؤذن إألهل، فإنه ال يحق

ّ
وبالرغم من أن إلتقاليد إليهودية تتجن

ل 
ّ
وجون دون تدخ  ما يب  

ً
إض إألهل، ؤال أن إألوالد غالبا أوالدهم عىل إلزوإج، كما ال يجوز منع إلزوإج بسبب إعب 

 إليهود. من إألهل، بحسب ما تشبر تقاليد 

، كما وقد حددت إلتورإة مدة إلخطبة للفتاة إلبكر بسنة ولأل
ً
يعة إليهوديأرملة بثإلثير  يوما بفسخ  ةجازت إلشر

ي حال وفاة أو  إلخطبة بإرإدة إالثنير  
 
ي يتفق عليها أبإرإدة أو  حدهما،أف

إم بدفع إلغرإمة وهي إلت  حدهما مع إاللب  
م بها من يعدل عن  إلخطبة.  عند توثيق إلخطبة، ويلب  

 
ً
ي تعد وعدإ

وكإلئهما. أو  من قبل وإلدإهما أو  كل من إلرجل وإلمرأة لآلخر،   وتبدأ طقوس إلزوإج بالخطبة، إلت 
ة أخرى، إلخطبة ثم عقد إلقرإن. ويعتمد سن إلزوإج  ي مرحلتير  كالعادة لدى شعوب كثبر

 
ويتّم إلزوإج إليهودي ف

ي إلعرإق عىل إلوضع إلماىلي 
 
، ويكون بمقدور للعائلة، فأن كان إأل عند إليهود ف

ً
وج إالبن مبكرإ  فسوف يب  

ً
ب ثريا

ي عىل إلشاب إلعريس تحمل إأل 
ة ينبغ  ي إلعائإلت إلفقبر

 
ن يكسب إلمال وينفق منه عىل أعباء إلمالية لزوإج، وف

 متطلبات إلزوإج. 
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 بق
ً
م إلرجل للمرأة شيئا

ّ
ي إلزوإج توفر إلمال، حيث يقد

 
ط ف ، ُيشب  م أو  يمة إلنقود؛ كخاتم،وبنفس إلمعت 

ّ
يقد

ي سن مبكر وفقا للتقاليد إليهودية،  إلنقود، وحضور شاهدين، وموإفقة إلفتاة. 
 
وج إلفتاة عادة ف ويجب أن تب  

: جلوس  ي
 
ي تمثلت ف

وط إألخرى إلت  ي إلغالب يكون أكبر من إلعروس سنا، وهناك عدد من إلشر
 
وإلعريس ف

ي "طشت" به أربعون مكياال من إلم
 
م إلزوج إلعروس ف ، كما يلب   ي إلتلمود، من أجل إلتطهبر

 
اء، وفقا لما ورد ف

 3بالنفاق عىل زوجته وال يحق له إلتمتع بمالها. 

إمات إلمالية وإألخإلقية  ل فيها إاللب   سجَّ
ُ
ي ت

ية معناها إلوثيقة إلت  وبدإية ال بد من "كتوباه"، وهي كلمة عبر
يعة إليهودية، ويجب أن تحمل توقيع للعريس تجاه عروسه. وتعتبر وثيقة إلزوإج أحد شر  وط إلزوإج حسب إلشر

ص بلغة إلبلد إلذي يعيش فيه إليهودي، 
ّ
 بالرإمية. وُيضاف ؤليها إلن ملخ

ً
كتب إلكتوباه عادة

ُ
شاهدين، وت

 4وتحتفظ إلعروس بالوثيقة. 

ي بيت إلعريس لعدة 
 
ي أوتنشغل إلنسوة ف

 
ي يوم إلخطبة لؤيام ف

 
ي ستقدم ف

بيت ؤىل يحمل عدإد إلوليمة إلت 
ي إليوم إلتاىلي حيث يصل إلعريس 

 
ي يوم إلثإلثاء، وتكون إلخطبة ف

 
ي موكب، ويجلس ؤىل إلعروس ف

 
بيت إلعروس ف

ي صدر إلمجلس وبالقرب من رجل إلدين "إلرإباي" وبقيه وجوه إأل 
 
 هل. صدقاء وإألف

ي إلسبابة إليمت  ليد 
 
وجها، يوضع إلخاتم ف ي سيب  

. يتم  ويقدم إلرجل خاتم للمرأة إلت  ي
إلعروس، عند إلمفصل إلثان 

ة ؤنصبع ألنه يقال إختيار هذإ إل  " عند قرإءة إلتورإة. عندما ؤىل ه يذهب مباشر
ً
إ إلروح، وألنه يستخدم "مؤشر
ة عىل ؤصبعه إأليش.    5تعطي إلعروس خاتًما للعريس أثناء إالحتفال ، ستضعه مباشر

ي 
 
ي تعد لهذإ إلغرض، وال يجوز أويقدم إلخاتم بعد إالتفاق عىل إلخطبة وف

ي إلخاتم أثناء إلوليمة إلت 
 
ن يكون ف

 ، ي تقديسها، إإلفضة، وبتقديم إلخاتم للعروس فأو  نما يكون من إلذهبؤحجر حت  ولو كان ثمير 
ن ذلك يعت 

 6ن تسمية إلمرأة لتكون زوجة للرجل. أويقصد به 

 
 
 : التخطيط لحفل الزواجثانيا

ي يوم ؤيجب عىل إلعروس وإلعريس أن يلتقيا مع إلحاخام بعد 
 
عإلن إلخطبة ليتم إختيار موعد زفاف يكون ف

ؤىل حد إلعطل إليهودية، عادة يتّم إلتوقيع عىل وثيقة إلزوإج قبل إلشوپاه ويستغرق قرإبة إلرب  ع ساعة، يجلس أ
ي جانب من جوإنب مكان إالحتفال، إلعريس وإلرإباي، شا

 
ا ينضّم ؤليهم وإلدإ إلعروسير  إلطاولة ف

ً
هدإن وأحيان

ع عليها إلشاهدإن. يناول 
ّ
إهما. يرإجع إلرإباي وإلعريس نّص إلوثيقة ويسّجل إلتفاصيل إلناقصة ويوق

ّ
وجد

، يرفعها وُيعيدها للرإباي. ترمز هذه إلحركة لصفقة  إلرإباي إلعريَس قبل إلتوقيع محرمة فيمسكها بيده إليمت 
ي وثيقة إلزوإج من فروض، وعليه ال حاجة لتوقيعه عىل تبادل، فمقابل إل

 
إم ما ف محرمة يتعّهد إلعريس باحب 

ي إلبإلد ؤضافة توقيعه عليها. يذكر أن وثيقة إلزوإج هي وثيقة قضائية تستوجب إلتدقيق 
 
 إلعادة ف

ّ
إلوثيقة، ؤال أن

ي للِقرإن، مكان إلعرس ومبلغ إلتعّهد   إلتاري    خ إلعبر
ً
فق عليه، أسماء كاملة للعريس ووإلده فيها، ُيسّجل مثًل

ّ
إلمت

 وإلشاهدين. 

 
 
 : المهرثالثا

ي فمها بعد إالنتهاء من جميع إلمفاوضات أكقاعدة، يرتب إلباء إلخطبة وتتم إستشارة إلفتاة، و 
 
خذ إلموإفقة ف

 من أركان إلزوإج عند إليهود، ؤذ ال يثبت
ً
 أساسيا

ً
. ويعتبر إلمهر ركنا ي هي مجرد ؤجرإء شكىلي

إلزوإج ؤال بوجود  إلت 
ي مجموعة إبن شمعون إلمادة 

إئع إلمتأخرة لتحدد مقدإره فف  تم  77إلمهر، أما تحديد مقدإره فقد جاءت إلشر
سبعة أو  لبكر مائتا محبوبلإلتميبر  بير  إلفتاة إلباكر وغبر إلباكر فمهر غبر إلباكر نصف إلباكر، أما تحديده ف

 فضة ولغبر إلبكر إلنصف،
ً
ي إلمهر أن يكون مما  وثإلثير  درهما

 
ط ف ة، ويشب  سوإء كانت إلزوجة غنية أم فقبر
أو  غصبأو  خيانةأو  يجوز إالنتفاع به وأال يكون من إألشياء إلمقدسة وأال يكون إلزوج قد حصل عليه من شقة

 .
ً
 7لقطة وإال كان إلزوإج باطال

                                                           
 https://bit.ly/2GB04ESشٌرٌن صبحً, طقوس الزواج عند الٌهود,  3

4 Jewish Wedding, http://www.jewishweddingtraditions.org  
5 Orthodox Jewish Wedding, http://www.jewishweddingtraditions.org/orthodox-jewish-wedding 

 533, ص 0222كلٌة اآلداب فً جامعة المنصورة,إلى , رسالة ماجستٌر, مقدمة  5402-55311غادة حمدي عبد السالم, الٌهود فً العراق  6
7 Idid. 
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، فمال 
ً
 مهما كان موشإ

ً
، ويرإد بمهر إلمرأة وال ترث إلمرأة إليهودية من أبيها ماال

ً
إألب يرثه أوالده إلذكور حرصإ
 إلتعويض عن ذلك وشمولها بالعدل وإلنصاف، ومن هنا يعتبر إلمهر هو إلثمن إلمدفوع من إأل 

ً
ب البنته تعويضا

ي حال طإلقها. ؤلها عن عدم حصولها عىل 
 
ده إلمرأة ف  8رث من وإلدها، يدفع للزوج وتسب 

ركز إلعائإلت عادة عىل إلمكانة إالجتماعية وثروة أشة إلزوج إلمرتقب وجمال زوإج، تولهذإ، عند إختيار إأل
وريا  طا ض  إلزوجة إلمرتقبة. ويتم تحديد حجم إلمهر بشكل رئيس من خإلل هذه إلعوإمل. وال يعتبر إلحب شر

مون بما يقوله إألب. وكانت إل مون إلسلطة إألبوية ويلب   ملكية إلخاصة للزوإج. ؤذ كان إلشباب إجتماعًيا يحب 
للزوجة )إلمهر( هي الستخدإم زوجها وإلتحكم فيه، وبحسب إلبعض فإن إلمهر إلكببر كفل رفاه إلنساء، ألن 
هذه إلنقود عىل إلرغم من أن إلزوج ال يستخدمها ؤال إنها ملك للزوجة؛ ؤذإ كان إلزوج يريد إلطإلق، سيكون عليه 

 9وإلديها. ؤىل ؤعادة إلمهر 

 
 
 : الميكفارابعا

ي إلتورإة سفر إلخروج إلصحاح ج
 
وما  2:آية  82وإلصحاح  :8آية  87سفر إلتكوين إلصحاح  5آية  81اء ف

ي تزوي    ج أبنائه وبناته  14آية  88بعد وسفر إلتثنية وإلصحاح 
 
ي تقديم رضائية إألب وأن له إلسلطة إلمطلقة ف

 
ف

 ة إألب مقدمة عىل إلجميع. حت  إستشارتهم فإن ؤرإدأو  بما يرإه دون مإلحظة موإفقة آرإئهم

أفرإد، من بينهم إلحاخام ومندوب إلمحكمة  11وكان من عادإت يهود إلعرإق أن عقد إلزوإج يتم بحضور 
ي غضون أربعة أيام قبل إلزفاف عىل إلعروس إلذهاب 

 
عية وكاتبها. ف ي ؤىل إلشر

 
، ف ي

"إلميكفا"، وهو حمام ديت 
ر فاخر ومناشف صحبة أمها وحماتها وجدتها وعماتها، تحمل 

ّ
سلة من إلصفصاف، يوضع فيه صابون معط

قش مطعم بالصدف، و"طشت" صغبر من أو  وزجاجة عطر، ماء ورد وليفة جديدة، و"قبقاب" حمام مبر
إ أو  إلنحاس

ً
ي "إلميكفا" وإلغرض من إلغمر هو إلتأثبر عىل إلتنقية إلروحية إستعدإد

 
إلفضة. وتنغمس إلعروس ف

 10للعإلقة إلجنسية. 

 خامس
 
 : حفلة الحناءا

ي إلمساء إلذي يسبق حفلة إلزفاف بيوم تحت  أطرإف أصابع إلعروس، وأصبع وإحد فقط من إلعريس. 
 
 11وف

ي يرسلها إلعريس 
ي أجانب هدإيا ؤىل بيت إلعروس ؤىل وإلحناء هي وإحدة من إلهدإيا إلت 

 
خرى لها ولعائلتها، بما ف

 ذلك إلحلوى وإلشموع وإلقفازإت وإألحذية وإلمإلبس. 

وتقليديا، تقدم وإلدتا إلعريس وإلعروس هدية للعروس قطعة مجوهرإت ذهبية ُيحتفظ بها لألبناء. ويتم تقديم 
ي حفلة إلحناء، ويعزف إلموسيقيون نوعير  من إلموسيف  إلعرإقية عىل وجه إلتحد

 
ي إحتفاالت إلمرطبات ف

 
يد ف

ي عرإقية شعبية، وثانيهما إلدقاقات، وهي أإلحناء: 
ي أغان 

ي إلبغدإدي، وهي فرقة موسيقية تغت 
ولهما فرقة إلجالغ 

ي إلحفإلت غبر إلمختلطة. 
 
 12فرقة طبل نسائية تعزف ف

ي تزوجت ؤوتحت  أطرإف أصابع إلعروس وتغلف بقماش عىل شكل كرة. وبحسب 
حدى إلسيدإت إليهوديات إلت 

، فإنها كانت ترتدي إلقفازإت طوإل إلحفل حت  ال تتلطخ يديها.  1:نذ م
ً
 13عاما

ي 
 
حد متاحف ؤشإئيل لباسير  مصنفير  عىل وجه إلتحديد "فساتير  للحناء" من بغدإد، كإلهما مصنوع من أوف

ي بغدإد عام أو  إلساتان إلحريري
 
ي تزوجت ف

عن  1671إلمخمل إلمطرز بكثافة. إألول كان لرإحيل إلمعلم، إلت 
ي بغدإد عام 

 
ي سلمان يهودإ، إلذي تزوجت ف

ي هو مسعود باشر
ة. وإلثان   1712.14عمر يناهز إلحادية عشر

 ، ي بيت أحد إلعروسير 
 
ي ف

ي أو  ما حفل إالستقبال فيكون دإخل فناء إلمعبد أوُيعقد إلحفل إلديت 
 
فته، وف ي شر

 
ف

ي إلثان
 
، وال ينفّض إلمدعوون ؤال ف عزف إلموسيف 

ُ
. أو  يةهذه إلمناسبة ت

ً
وتجتهد إلعروس إليهودية  إلثالثة صباحا

                                                           
8  HAYYIM SCHAUSS, Ancient Jewish Marriage, https://www.myjewishlearning.com/article/ancient-jewish-

marriage/ 
9 Naomi Gale, Iraqi Jewish Women, https://jwa.org/encyclopedia/article/iraqi-jewish-women  

10 Marriage, The Israel and Judaism Studies, https://www.ijs.org.au/Marriage/ 
11 Jewish Henna Traditions in Iraq, http://www.hennabysienna.com/iraq.html 

12 ibid. 
13 Clash of Cultures, https://www.jpost.com/Blogs/Clash-of-Cultures/Mabrouk-Were-having-a-henna-in-

Regents-Park-365415  
14 http://eshkolhakofer.blogspot.com/2014/12/say-yes-to-dress-jewish-henna-clothing.html 

https://www.myjewishlearning.com/author/hayyim-schauss/
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ي ليلة إلدخلة لتي يدرك من إلليلة إألوىل لمن 
 
ي أن تطأ قدم إلعريس قبل أن يطأ قدمها ف

 
ذإت إلشخصية إلقوية ف

ي دإر إلزوجية. 
 
 15ستكون إلسيادة ف

ي إالحتفاالت إألرثوذكسية، يتم تكريم إلعريس من خإلل إستدعائه للقرإءة من إلتور 
 
ي وف

 
إة )يسم عاليه( ف

ي يوم إلسبت إلذي يسبق حفل إلزفاف. هذإ إالحتفال يسم 
 
ي بعض إلمعابد، توزع إلنساء Aufrufإلكنيس ف

 
. وف

 قارب إلعريس إلحلوى وإلمكشإت وعندما ينتهي من إلقرإءة يتمت  إلجميع للزوجير  حياة حلوة وخصبة. أمن 

ي منطقة ريكان إلتابعة ؤىل ته يعمد إلشاب ب تزوي    ج إبنن رفض إأل إوبالنسبة لليهود إلكرد، ف
خطف إلفتاة، فف 
خذ أب رإفض، حيث يتم لقضاء إلعمادية حدثت إلعديد من عمليات إلخطف، وعندما تكون إلفتاة موإفقة وإأل 

 من خإلل وسيط تحدث مع إلفتاة، ؤذ ينتظرها إلشاب مع عدد من 
ً
إلفتاة عنوة من مكان تم تحديده مسبقا

   ب عىل إلموإفقة عىل إلزوإج. مر إلذي يجبر إأل يرإفقوه، إأل إلمسلحير  إلذين 

 
 
 : حفلة الزفاف وبركات الزواجسادسا

 من )غروب إلجمعة إعادة ف
ً
ي يوم إلسبت وتحديدإ

 
ي أو  غروب شمس إلسبت(ؤىل ن حفإلت إلزفاف ال تتم ف

 
ف

ي يام إلعطإلت مثل )روش هاشانة، يوم كيبور، عيد إلفصح شافوت، وسوكوث(؛ وما أ
بير  إألسابيع إلثإلثة إلت 

ي شهر يوليو
 
ي تصادف ذكرى تدمبر إلهيكل؛ بحسب إلمعتقدإت إليهودية  -أغسطسأو  تموز و /  -تقع عادة ف

إلت 
ة إلحدإد عىل وفاة عضو إلعائلة مثل )إلوإلد  إلزوج(، حيث يتم أو  إألختأو  إألخأو  إلطفلأو  وكذلك خإلل فب 

رملة وإلمطلقة ربعاء وزوإج إألويتم زوإج إلعذرإء يوم إأل 16إألقل بعد إلدفن.  أجيل إلزفاف لمدة ثإلثير  يوًما عىل
 وعىل كتفها شال إلصإلة 

َ
يوم إلثإلثاء، وترتدي إلعروس يوم إلزفاف حلة بيضاء مطرزة وعىل وجهها حجابا

إلحالة إلزهور بحسب أو  ما من إلذهبأثناء عقد إلزوإج، أكليلير  عىل رإسيهما ؤ إلمذهب، ويضع إلعروسان 
 إلمادية لهما. 

ي ذلك إليوم يصوم إلعروسان من إل
 
، كما أجر حت  إنتهاء طقوس إالحتفال، باعتبار فوف ن هذإ إليوم هو يوم تكفبر

ي إلتقليد إليهودي، 
 
فان بخطاياهم مع ترديد بعض إلفقرإت إلدينية. وف يصىلي إلعروسان "صإلة إلرإحة" ويعب 

ي عدم مجج إللحوم وإأللبان. و يجب ؤعدإد وجبة إلزفاف عىل نمط إلكوشبر 
ن أ، ضمن قوإنير  إلتورإة، وهو ما يعت 

ير  ي نفس إلوجبة. أو  ال تحتوي عىل لحم إلخب  
 
 إلمحار، كما ال يمكن تقديم إللحوم ومنتجات إأللبان ف

ورة تقليدية يؤديها  ممن يتم إختارهم من قبل إلعروسير  وُيعلن عادةأو  إلرإباي وتشكل ِتإلوة إلسبع بركات ض 
 إلعروس عىل 

ّ
كة إلثالثة جد ، وقد يتلو إلبر كتير  إألوليير  عن إسم إلقارىء ويقوم عادة قارىء وإحد بتإلوة إلبر

م، 
َ
كات حول خلق إلعال . وتتمحور مضامير  هذه إلبر

ً
 لحير  إالنتهاء من تإلوتها جميعا

ً
سبيل إلمثال. وهكذإ تباعا

ذلك مقارنة بير  إلخليقة وبير  خلق بيت ؤشإئيل خلق إلنسان، جمع شعب ؤشإئيل وحّب إلعروسير  وتعقد ب
 : ي
 17إلجديد وهي كالن 

  .م خالق ثمر إلكرمة
َ
 مبارك أنت يا ئل، ؤلهنا ملك إلعال

  .م، خالق إلكّل تكريًما له
َ
 مبارك أنت يا ئل ؤلهنا ملك إلعال

  .م خالق إلنسان
َ
 مبارك أنت يا ئل، ؤلهنا ملك إلعال

  م إلذي صنع إلنسان عىل صورته كمثاله
َ
إألبد، مبارك أنت يا ئل ؤىل مبارك أنت يا ئل، ؤلهنا ملك إلعال

 صانع إلنسان. 

  .ِرح صهيون بأبنائها
ْ
 لتفرح إلعاقر وتبتهج بتجّمع بنيها بدإخلها بحبور، مبارك أنت يا ئل، ُمف

 ي إلِقد
 
ة عدن ف

ّ
ي جن

 
. فّرح إلمحّبير  كتفريحك مخلوقاتك ف  م، مبارك أنت يا ئل، ُمبهج إلعروسير 

  ،م، إلذي خلق إلفرحة وإالبتهاج، إلعريس وإلعروس، بهجة، إغتباط
َ
مبارك أنت يا ئل ؤلهنا ملك إلعال

ي شوإرع إلقدس، 
 
ي مدن يهودإ وف

 
 سيسمع ئل ؤلهنا ف

ً
خّوة، سإلم وصدإقة. عاجًل

ُ
حبور، فرح، حّب وأ

تهم وفتيان من صوت إلحبور وإلشور، صوت إلعريس وص
ّ
ي مظل

 
وت إلعروس، صوت تهاليل إلعرسان ف

رح إلعريس وإلعروس. 
ْ
 وليمة غنائهم، مبارك أنت يا ئل، ُمف

ي إلعريس عروَسه. 
ب إلعروسان من إلكأس وعادة يسف  كات إلسبع يشر  بعد هذه إلبر

                                                           
 https://bit.ly/2rSy8Cfم الحب والعفاف, أٌاإلى سامً مورٌه, ٌهود العراق: عود وانعطاف  15

16 Jewish Wedding, op. cit.  
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=590884&r=2حسٌب شحاته, مراسم الزواج الٌهودي,  17
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ي التوراة والعهد القديمسابعا

 
 : زواج القارب ف

ي سفر إلتكوين إلصحاح  إبراهيمتتحدث إلتورإة عن زوإج 
 
حسب  -إبراهيميقوم  81بأخته من أبيه سارة. وف

ي  -زعمهم  ي إلليل مالك( فجاء ئل )حسب زعمهم( أل بإعطاء زوجته سارة )سارإي( لملك جرإر )أنر
 
ي مالك ف نر

وجة ببعل )إلتكوين إالصحاح أوقال له ها أنت ميت من  ي أخدتها فإنها مب  
ي 2/81جل إلمرأة إلت  مالك  ( ثم ؤن أنر

ي هذإ إلموضع  -حسب زعمهم - إبراهيمحسب زعمهم عىل فعلته تلك فقال  إبراهيمعاتب 
 
ي قلت ليس ف

ؤن 
، غبر أنها ليست  ي ي إبنة أنر

 هي أخت 
ً
. وبالحقيقة أيضا ي

ي ألجل إمرأن 
. فصارت ىلي إخوف ئل إلبتة فيقتلونت  بنة أمي

 (:1-81/11زوجة )إلتكوين

ي سفر إلتكوين إلص 
 
 قدم إمرأته  5-1/ 84حاحوتتكرر إلقصة ف

ً
ملك ؤىل حيث يزعمون ؤن ؤسحاق أيضا

ي   أنر
ي  إلفلسطينيير  ( وقال له أن رفقه هي أخته بدال من أن يقول مام لك )يبدو أن لقب أنر ي

لك لكل ملك فلسطيت 
 أنها زوجته. 

ي سفر إلتكوين إلصحاح 
 
: "وصعد لوط من صوغر وسكن إلجبل وإبنتاه معه...  6:-1:/17وف وقالت  جاء ما يىلي

ي إألرض رجل ليدخل علينا كعادة كل إألرض. هلم نسٍق أبانا خمرإ 
 
ة: أبونا قد شاخ وليس ف إلبكر للصغبر

ي تلك إلليلة ودخلت إلبكر وإضطجعت مع أبيها ولم 
 
 ف
ً
ي من أبينا نسإل. فسقتا أباهما خمرإ ونضطجع معه فنحتر

 فعلت إلصغرى فحبلت 
ً
إبنتا لوط من أبيهما فولدت إلبكر إبنا ودعت يعلم باضطجاعها وال قيامها، وهكذإ أيضا

 ؤىلي ؤىل إسمه موآب وهو أبو إلموآبيير  
 إبنا ودعت إسمه بن عٍم، وهو أبو إلعمونيير 

ً
ة ولدت أيضا إليوم. وإلصغبر

 إليوم"

ي سفر إلتكوين 
 
ن روإبيير  إالبن إلبكر ليعقوب ذهب وإضطجع مع بلهة شية أبيه إف 3/88:يضا إلصحاح أوف

. وتزوج يعقوب وأم ؤخو  عج من ذلك بل قام بمباركة روإبير   
ته. وسمع يعقوب بذلك حسب زعمهم ولم يب 

(، وتزوج قبلها أختها ليئة :87/1رإحيل وأخبر يعقوب رإحيل أنه أخو أبيها )أي عمها( )سفر إلتكوين إلصحاح 
 هم. . وكل هذه أكاذيب عىل إألنبياء عليهم إلسإلم وعىل أش 7)ليا( )إلتكوين إالصحاح 

ي أن عمرإم )عمرإن وإلد موش عليه إلسإلم( تزوج عمته يوكابيد فأنجبت منه 
ي سفر إلخروج إلصحاح إلثان 

 
وف

وج إلعم إبنة أخيه إلعكس، وإلخال إبنة أو  موش وهارون وعدد من إلبنات. ولذإ فإن إليهود يسمحون بأن يب  
 إلعكس. أو  أخته

ي إلزوإج منهن بل يحرم ذلك، ؤال أنه لم يمنع إلعم من ورغم أن سفر إلإلويير  قد حدد إلمحارم إلإل 
ي ال ينبغ 

ن 
زوإج إبنة أخيه وال إلخال من إلزوإج بابنة أخته، وفيه "عورة أبيك وعورة أمك ال تكشف. عورة إمرأة أبيك ال 

ي إلبيتأو  تكشف. عورة أختك بنت أبيك
 
 )وقد فشتها أو  بنت أمك إلمولودة ف

ً
إلكاثوليكية إلمولودة خارجا

َعي أو  بأختك من أبيك
من زنا( ال تكشف عورتها. عورة أخت أمك ال تكشف. عورة أبيك ال أو  أمك من زوإج شر

ب. عورة إمرأة أخيك ال تكشف.. وال تجعل مع إمرأة صاحبك مضجعك... وال تضاجع  تكشف، ؤىلي إمرأته ال تقب 
ي  ذكرإ مضاجعة إمرأة. وال تجعل مع بهيمة مضجعك.... كل من

 من هذه إلرجاسات تقطع إألنفس إلت 
ً
عمل شيئا

 (87-16/5تعملها من شعبها" أي تقتل )إلإلويير  

 
 
ةثامنا

ّ
 : تغطية العروس ودخول الشوباه/ المظل

 
ا
 معب  لفظة "شوباه"  :أول

ة /عريشة مفتوحة من كّل جوإنبها 
ّ
ي هذإ إلسياق هو قطعة قماش مفروشة عىل أربعة أعمدة، بشكل مظل

 
ف
(canopy ي إلمزإمبر

 
ي سياق إلعروسير  وينظر ف

 
ر" وترد ف

ْ
ي إلكتاب إلمقدس بلفظة "ِخد

 
: 17( وترجمت للعربية ف

ي إلمعروف باالختصار رمبام 14: 8؛ يوئيل 4 . ويقول أبو عمرإن، موش بن ميمون بن عبيد ئل إلقرطتر

 إلشوباه هي إخت1812-11:3إلنش إلكببر )، (רבי משה בן מימון، ם''רמב)
ّ
ي غرفة إلعريس ( بأن

 
إلء إلعروسير  ف

وهذه عإلمة بدإية حياة إلزوجية. هنالك فروق بهذإ إلشأن لدى إلطوإئف إلمختلفة، فلدى بعضها ثّمة عادة 
ي إلهوإء ؤىل إلذهاب 

 
ة قبل إلشوباه لدعوة أقارب إلعائلة إلمون  للمرإسم. وإلشكناز مثإل ُيقيمون إلشوباه ف إلمقبر

ي سفر إلتكوين إلطلق، تحت قّبة إلسماء ل
 
ك، كما ورد ف ّ كبر نسلك كنجوم إلسماء..."  15: 88لتبر

ُ
باركك وأ

ُ
"فأ

ر. 
ْ
ي ليلة إلبد

 
ون يقيمون ذلك ف  وكثبر

ا مًعا 
ً
 إلعريس نحو إلعروس ؤىل يتوّجه إلعروسان أحيان

ً
م أوًل

ّ
ل إلدخول عىل إنفرإد. يتقد

ّ
إلشوباه، وهناك من يفض

: 82وشعرها بقطعة قماش )لقاء رفقة وإسحاق، أنظر سفر إلتكوين إلجالسة عىل كرشي إلعروس ويغّطي وجهها 
اف ثم يسبر 43

ّ
ت وجهها( شف قع وسب  ي ؤىل : فأخذت رفقة إلبر

إلشوباه برفقة أصدقائه إلرإقصير  أمامه، ثم تأن 
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ّوج إلعروسؤىل ( ترمز הינומאإلعروس محاطة بإشبيناتها وأهلها وصاحباتها. هذه إلتغطية )  إلعريس ال يب  
ّ
 أن

؛ زد  ذلك أهمية ؤىل لجمالها إلظاهر فقط إلذي سيتإلشر مع إلزمن، ولكن بسبب إلجمال إلدإخىلي إألزىلي
تستمّر إلتغطية حت  نهاية إلشوباه. هناك من يعطي إلشابير   إلتوإضع، حجر إلزإوية لدى إلمرأة إليهودية. 

ي إلعروسير  
ي حالة مشر

 
. وف ا مشتعلة رمًزإ للنور وإلبهجة للعروسير 

ً
فان خطوة قبل دخول  شموع

ّ
هما يتوق

ّ
مًعا فإن

 إلشوباه وتتّم هناك تغطية إلوجه وإلشعر. 

إلشوباه أن تتلو إلعروس بَركة إلعروس وفيها طلبات شخصية ؤىل ومن إلمعتاد بعد توّجه إلعريس ومرإفقيه 
كة وإّما قول بركة وُجمل تدور حول تمنيات إلسعادة إلزوجية. وللعروس ؤمكانية ؤّما تإلوة إلنص إلتقليدي للبر 

 وقت ما بعد تغطية وجه إلعروس وشعرها هو 
ّ
ي إلتقليد إليهودي إعتقاد يقول بأن

 
شخصية من تأليفها. وهناك ف

ي من أجل 
ّ

تبت عليها أسماء مرض  لتصىل
ُ
صاصات ورقية ك

ُ
وقت نعمة، ولذلك هنالك من ُيعطي بيد إلعروس ق
ي بعض إلطوإئف إلشكنازية هنالك عادة 

 
دورإن إلعروس وأّمها وأّم إلعريس حول إلعريس إلوإقف ِشفائهم. ف

جعل إلفتاة عروًسا بالمال، إلوثيقة وإلجماع ومن ؤىل سبع مّرإت )ثإلث مّرإت ؤشارة أو  تحت إلشوباه ثإلث
تها، سفر إلخروج  -81: 8؛ أنظر يهوشوع 11: 81جانب إلعريس تعّهده ؤزإء إلعروس بطعامها وكسوتها ومعاشر

ّمان بجانبها، ويقف بجانب إلعريس وإلدإهأو  يمير  إلعريس ووإلدإها ؤىل (، ثم تقف إلعروس 81 :1:؛ ؤرميا 88
ُ
 إأل

 إألبوإن وبجوإرهم إلرإب وإلشاهدإن. يذكر أن عادة إلدورإن هذه لم تعد شائعة. أو 

 تاسعا: كرس الكأس

إ 
ً
 منًعا لؤلصابة بجروح، حسب إلعادة إلتقليدية يكش إلعريس كأَس إلزجاج إلبيضاء إلملفوفة جيد

ً
بالقماش مثًل

؛ ليلتصق  ي
ي يميت 

ست 
ْ
ِك يا أورشليُم فلتن

ُ
 نسيت

ْ
د إلعريس إليتير  "ؤن

ّ
يدوس عليه بقدمه، وعند كش إلكأس يرد

" )سفر إلمزإمبر  روة فرحي
ُ
عىلي أورشليَم عىل ذ

ُ
 كنت ال أ

ْ
 ال أذكرِك، ؤن

ُ
 كنت

ْ
ي بحنكي ؤن

وعادة   (.4-3: 1:5لسان 
ة، ولها تفاسبر عديدة وفق إلطوإئف وإلزمان وإلمكان، منها رمز للتقليل من إلفرح، بتذكر إلكش هذه قديم

 إلنسان من ترإب وإليه يعود، كما ؤىل خرإب إلهيكل. كما يرمز هذإ إلكش 
ّ
ن كش إلكأس يوقف إلفرحة أأن

ي إلدنيا خرإ
 
 بيت إلعروسير  إلخاّص بهما ُمقام إلن، وهنالك ف

ّ
ر بأن

ّ
ّ وإلفرح غبر كامل. للحظة، ليذك   18ب وشر

ي موكبه نحو بيت إلعروس، كلما مر إلموكب 
 
ي زإخو شمال إلعرإق، عندما يمر إلعريس ف

 
قارب حد إألأمام بيت أوف

 ؤتخرج سيدة إلدإر لتنبر فوق رأس إلعريس حفنة من قمح وتكش 
ً
دإر ؤىل مامة، وعندما يصل إلعريس أبريقا

. ؤإلقمح عىل رأسة وتكش  هل إلبيت تنبر أن إمرأة من إإلعروس ف
ً
  بريقا

 

 خاتمة: 

ي إليهودية يستند عىل مبدأ إلتكاثر وإلحفاظ عىل إلنسل،
 
ؤذ تهيأ إلفتاة عىل إلقبول وإلطاعة وعدم  إلزوإج ف

إض عىل إختيار أبوي  ها. حيث  كبر  إلرئيس عند إلتعاقد عىل إلزوإج هو عىل إألشة وكيفية إلحفاظ أإالعب 
ن إلب 

فها ومكانتها ورفاهيتها  -عليها وعىل  وة من إلصفات  -شر . وكان إلعمر وإلجمال وإلبر وليس عىل توإفق إلزوجير 
ي مرحلة الحقة، أصبح إلتعلي

 
ي إجتذإب زوج من أشة جيدة. وف

 
ي زإدت من فرص إلمرأة ف

م إألساشي إلهامة إلت 
ة، كانت فرص زوإجها محدودة بالفعل.  ا، ولكن من دون مهارة كببر

ً
إ أيض

ً
 للمرأة مفيد

ي لم تكن قادرة عىل دفع 
وة وإلسلطة إمتيازإت للرجال إألكبر سنا وإلعائإلت إلت 

من ناحية أخرى، أعطت إلبر
إت   مهر. رجال مسنير  يحمل عىل إلتنازل عن إلؤىل إلمهر، فان تزوي    ج بناتهن إلصغبر

 
 

 

 

                                                           
18 Jacob Shamsian , The unexpected history behind why the couple stomps on a piece of glass in a Jewish 

wedding, https://www.thisisinsider.com/jewish-wedding-glass-break-tradition-2017-4  
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