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 שופטים י"ט .1
ֶהם  ֹּאֶמר ֲאלֵּ יֶהם ָהִאיׁש ַבַעל ַהַבִית ַוי א ֲאלֵּ ַאל ַאַחי )כג( ַויֵּצֵּ

א ֵרעּו נָּ יִתי  ַאל תָּ י ֲאֶׁשר ָבא ָהִאיׁש ַהֶזה ֶאל בֵּ ַאל ַתֲעׂשּו ַאֲחרֵּ
ֹּאת ה ַהז לָּ בָּ הּו . ֶאת ַהנְּ ׁשֵּ תּוָלה ּוִפיַלגְּ ה ִבִתי ַהבְּ )כד( ִהנֵּ
םאֹוִציָאה ָנא אֹוָתם  ַענּו אֹותָּ יֶכם  וְּ ינֵּ עֵּ ַוֲעׂשּו ָלֶהם ַהּטֹוב בְּ

ֹּא ַתֲעׂשּו  ָלִאיׁש ַהֶזה ל ֹּאתוְּ ה ַהז לָּ בָּ ַבר ַהנְּ ֹּא ָאבּו . דְּ ל )כה( וְּ
ַע לֹו  מֹּ ׁשֹו וַ ָהֲאָנִׁשים ִלׁשְּ ִפיַלגְּ ִאיׁש בְּ יֵֹּצא ֲאֵליֶהם ַוַיֲחֵזק הָּ

ה ַהחּוץ לָּ ל ַהַליְּ ּה כָּ לּו בָּ ַעלְּ ּה ַוִיתְּ עּו אֹותָּ ַעד ַהבֶֹּקר  ַוֵידְּ
חּוהָּ  ַׁשלְּ נֹות ַהבֶֹּקר . ַכֲעלֹות ַהָשַחר ַויְּ ֹּא ָהִאָשה ִלפְּ )כו( ַוָתב

ית ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֲאדֹוֶניָה ָשם ַעד ָהאֹור )כז( ַוָיָקם . ַוִתפֹּל ֶפַתח בֵּ
ה ֲאדֹּ  ִהנֵּ כֹו וְּ ַדרְּ א ָלֶלֶכת לְּ תֹות ַהַבִית ַויֵּצֵּ ַתח ַדלְּ ֶניָה ַבבֶֹּקר ַוִיפְּ

ָיֶדיָה ַעל ַהַסף ׁשֹו נֶֹּפֶלת ֶפַתח ַהַבִית וְּ ֹּאֶמר . ָהִאָשה ִפיַלגְּ )כח( ַוי
ֶליָה  האֵּ ֵנֵלכָּ ֶנה ַוִיָקֶחָה ַעל ַהֲחמֹור ַוָיָקם ָהִאיׁש  קּוִמי וְּ ין עֹּ אֵּ וְּ

קֹּמֹו:ַויֵּלֶ   ְך ִלמְּ

 שמואל ב י"ג .2
ָליו ֶלֱאכֹּל  ׁש אֵּ ּה)יא( ַוַתגֵּ ִבי ִעִמי  ַוַיֲחֶזק בָּ ֹּאֶמר ָלּה בֹוִאי ִׁשכְּ ַוי

ֹּאֶמר לֹו  ַעֵנִניֲאחֹוִתי: )יב( ַות ִחי ַאל תְּ ן  ַאל אָּ ָעֶׂשה כֵּ ֹּא יֵּ ִכי ל
ל  ָראֵּ ִיׂשְּ ֹּאתַאל ַתֲעֵׂשה ֶאת הַ בְּ ה ַהז לָּ בָּ : )יג( ַוֲאִני ָאָנה אֹוִליְך נְּ

ַאַחד  ֶיה כְּ ַאָתה ִתהְּ ָפִתי וְּ ִליםֶאת ֶחרְּ בָּ ַעָתה  ַהנְּ ל וְּ ָראֵּ ִיׂשְּ בְּ
ַע  מֹּ ֹּא ָאָבה ִלׁשְּ ל ִני ִמֶמָך: )יד( וְּ ָנעֵּ ֹּא ִימְּ ַדֶבר ָנא ֶאל ַהֶמֶלְך ִכי ל

קֹוָלּה  ַעֶנהָּ בְּ ה ַויְּ ּהַויִ  ַוֶיֱחַזק ִמֶמנָּ ַכב אֹּתָּ ֶאהָּ : )טו( ׁשְּ נָּ  ַוִיׂשְּ
ָאּה  נֵּ ָאה ֲאֶׁשר ׂשְּ דֹוָלה ַהִשנְּ אֹּד ִכי גְּ דֹוָלה מְּ ָאה גְּ נֹון ִׂשנְּ ַאמְּ

נֹון  ֹּאֶמר ָלּה ַאמְּ ָבּה ַוי ַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאהֵּ : )טז( קּוִמי ֵלִכימֵּ
ַאֶחֶרת ֲאֶׁשר  ֹּאת מֵּ דֹוָלה ַהז ֹּאֶמר לֹו ַאל אֹודֹּת ָהָרָעה ַהגְּ ַות

ֵחִנייָת ִעִמי ָעִׂש  ַׁשלְּ ָרא ֶאת  לְּ ַע ָלּה: )יז( ַוִיקְּ מֹּ ֹּא ָאָבה ִלׁשְּ ל וְּ
ֹּאֶמר  תֹו ַוי ָׁשרְּ חּוַנֲערֹו מְּ ָעַלי  ִׁשלְּ ֹּאת מֵּ הָנא ֶאת ז ל  ַהחּוצָּ עֹּ ּונְּ

נֹות  ןָ בְּ ַבׁשְּ ן ִתלְּ תֶֹּנת ַפִסים ִכי כֵּ ָעֶליָה כְּ ַהֶדֶלת ַאֲחֶריָה: )יח( וְּ
תּוֹלת  ָנַעל ַהֶמֶלְך ַהבְּ תֹו ַהחּוץ וְּ ָׁשרְּ א אֹוָתּה מְּ ִעיִלים ַויֹּצֵּ מְּ

 ַהֶדֶלת ַאֲחֶריָה:

 בראשית ט"ז .3
ָׂשַרי ) ָלּה  ֵאֶׁשתא( וְּ ָדה לֹו וְּ ֹּא ָילְּ ָרם ל הַאבְּ חָּ ִרית  ִׁשפְּ ִמצְּ

קָֹוק  ה ָנא ֲעָצַרִני יְּ ָרם ִהנֵּ ָמּה ָהָגר: )ב( ַותֹּאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאבְּ ּוׁשְּ
ֹּא ָנא ֶאל  ִתיִמֶלֶדת ב חָּ ָרם אּוַלי ִאָבֶנה ִמֶמנָ  ִׁשפְּ ַמע ַאבְּ ה ַוִיׁשְּ

ִרית  ָרם ֶאת ָהָגר ַהִמצְּ ֶׁשת ַאבְּ קֹול ָׂשָרי: )ג( ַוִתַקח ָׂשַרי אֵּ לְּ
ּה תָּ חָּ ן  ִׁשפְּ ָנַען ַוִתתֵּ ֶאֶרץ כְּ ָרם בְּ ֶׁשֶבת ַאבְּ ץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים לְּ ִמקֵּ

ָרם ִאיָׁשּה לֹו  ַאבְּ האָֹּתּה לְּ ִאשָּ  :לְּ
 
 בראשית כ"א .4
ָרָהם גָ ) ַאבְּ ֹּאֶמר לְּ ׁש י( ַות הרֵּ מָּ אָּ ֹּא  הָּ ָנּה ִכי ל ֶאת בְּ ֹּאת וְּ ַהז

הִייַרׁש ֶבן  מָּ אָּ ָחק: הָּ ִני ִעם ִיצְּ ֹּאת ִעם בְּ  ַהז
 
 כג-עי' דברים כא:י .5
ֶביָך ) יְּ ָחָמה ַעל אֹּ א ַלִמלְּ צֵּ ָיה ... י( ִכי תֵּ ָרִאיָת ַבִשבְּ ֵאֶׁשת )יא( וְּ

ַפת תַֹּאר ִאָשה: יְּ ָך לְּ ָת לְּ ָלַקחְּ ָת ָבּה וְּ ָחַׁשקְּ  ס...וְּ
ִאיׁש ) ָ לְּ ֶיין ַאַחת טו( ִכי ִתהְּ ִׁשים הָּ ֵתי נָּ הׁשְּ ַאַחת  ֲאהּובָּ הָּ וְּ

ה נּואָּ נּוָאה  ׂשְּ ַהשְּ דּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה וְּ ָילְּ כֹּר וְּ יָּה ַהֵבן ַהבְּ הָּ וְּ
ה ִניאָּ ת ֲאׁשֶ ַלשְּ ִחילֹו ֶאת ָבָניו אֵּ יֹום ַהנְּ ָהָיה בְּ ֶיה :)טז( וְּ ר ִיהְּ

נּוָאה  י  ֶבן ַהשְּ נֵּ ר ֶאת ֶבן ָהֲאהּוָבה ַעל פְּ ַבכֵּ ֹּא יּוַכל לְּ לֹו ל
כֹּר:  )יז( ִכי ֶאת  ה ַיִכירַהבְּ נּואָּ כֹּר ֶבן ַהשְּ ַנִים  ַהבְּ ָלֶתת לֹו ִפי ׁשְּ

ַפט  אִׁשית אֹּנֹו לֹו ִמׁשְּ א לֹו ִכי הּוא רֵּ כֹּל ֲאֶׁשר ִיָמצֵּ בְּ
כָֹּרה:ס  ַהבְּ

ִאיׁש )יח( כִ   ֶיה לְּ קֹול ָאִביו  ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרהי ִיהְּ ַע בְּ יֶננּו ׁשֹּמֵּ אֵּ
יֶהם: ַמע ֲאלֵּ ֹּא ִיׁשְּ ל רּו אֹּתֹו וְּ ִיסְּ קֹול ִאמֹו וְּ  ס...ּובְּ

ִאיׁש  ֶיה בְּ ִכי ִיהְּ ִליתָּ אֹּתֹו )כב( וְּ תָּ ת וְּ הּומָּ ֶות וְּ ַפט מָּ א ִמׁשְּ ֵחטְּ
ֵעץ: )כג( ַעל ֵעץ תֹו ַעל הָּ לָּ ִלין ִנבְּ ֹּא תָּ ֶרנּו ַביֹום כִ  ל בְּ י ָקבֹור ִתקְּ

ָך ֲאֶׁשר  ָמתְּ א ֶאת ַאדְּ ַטמֵּ ֹּא תְּ ל ַלת ֱאֹלִהים ָתלּוי וְּ ַההּוא ִכי ִקלְּ
ָך ַנֲחָלה: ס ן לְּ קָֹוק ֱאֹלֶהיָך נֹּתֵּ  יְּ

 
 ינו בחיי()ועי' גם רב רש"י דברים כ"א:יא .6
לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע.  -לקחת לך לאשה ו

אבל . שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה ישאנה באיסור
, שנאמר אחריו )פסוק טו( אם נשאה, סופו להיות שונאה

, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורהכי תהיין לאיש וגו' 
 לכך נסמכו פרשיות הללו:

 

 ת כי תצא סימן אמדרש תנחומא )ורשא( פרש .7
א( ]כא, י[ כי תצא למלחמה שנו רבותינו מצוה גוררת )

מצוה ועבירה גוררת עבירה, וראית בשביה וגו' וגלחה את 
מה ראשה ועשתה את צפרניה כדי שלא תמצא חן בעיניך 

וגו' שתים בבית  כתיב בתריה כי תהיין לאיש שתי נשים
מריבה בבית ולא עוד אחת אהובה ואחת שנואה או 

תיהן שנואות מה כתיב אחריו כי יהיה לאיש בן סורר ש
כל מאן דנסיב יפת תאר נפיק מנייהו בן סורר ומורה 
על שחמד מעכה בת תלמי מלך  שכן כתב בדוד ומורה
בצאתו למלחמה יצא ממנו אבשלום שבקש להרגו,  גשור

, ושכב עם עשר פלגשיו לעיני כל ישראל ולעיני השמש
רבבות ועשה מחלוקת ועל ידו נהרגו מישראל כמה 

 ... בישראל
 
 רק א'מלאכי פ .8
ִתיב( ) ַהבְּ ָתנּו  אָּ ֶתם ַבָמה ֲאַהבְּ קָֹוק ַוֲאַמרְּ ֶכם ָאַמר יְּ ֶאתְּ

קָֹוק  ֻאם יְּ ַיֲעקֹּב נְּ ָׂשו לְּ אַֹּהבֲהלֹוא ָאח עֵּ ֶאת  :ֶאת ַיֲעקֹּב וָּ )ג( וְּ
ָׂשו  ֵנאִתיעֵּ  ...ׂשָּ

 
 שופטים י"א .9
הּוא ֶבן ִאָשה ) ָעִדי ָהָיה ִגבֹור ַחִיל וְּ ָתח ַהִגלְּ ִיפְּ ַויֹוֶלד  זֹונָּהא( וְּ

י  נֵּ לּו בְּ דְּ ָעד לֹו ָבִנים ַוִיגְּ ֶׁשת ִגלְּ ֶלד אֵּ ָתח. )ב( ַותֵּ ָעד ֶאת ִיפְּ ִגלְּ
רּו לֹו  ֹּאמְּ ָתח ַוי ׁשּו ֶאת ִיפְּ ָגרְּ ִבינּוָהִאָשה ַויְּ ֵבית אָּ ַחל בְּ ֹּא ִתנְּ  ל

 ָאָתה: ַאֶחֶרתִכי ֶבן ִאָשה 
 

 רד"ק שם .10
פלגש גלעד היה ונקראת זונה לפי בן  -ֶבן ִאָשה זֹוָנה א( )

שאינה עם בעלה בכתובה וקדושין והיא כמו הזונה ואף 
 על פי שהיא מיוחדת לו

 
 רלב"ג שם .11

ופי' בו שכבר היה ֶבן ִאָשה זֹוָנה הנה ספר כי יפתח היה ו
בן אשה שהיתה משבט אחר ולפי שלא נשאת לאחד מבני 
השבט קראה זונה להיותה נוטה ממה שראוי להנשא 

 לאחד ממשפחתה כדי שלא תסוב נחלה ממטה למטה
 


