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للمطلق الثـنني   الثاينكان حلكم احملكمة اإلدارية العليا، بإرغام الكنيسة على تنفيذ الزواج 
حيث أعلن قداسة البابا شنودة رفضه للحكم وإعالنه عـدم  , مدويأحدمها طلق واآلخر خلع وقع 

إن من تزوج مطلقـة  «: تعلن اليتهذا احلكم يتعارض مع وصايا الكتاب املقدس التنفيذ وذلك ألن 
طلق بسبب علة الزنا ال حيل له الزواج من بعد ألنه ال يؤمتن على أسرة حـىت   الذي، وإن تزينجيعلها 

  .»لو تاب عن خطيئته
رك هـل  ند لكيمنذ بداية املسيحية وحىت اليوم  الكنسيمن هنا أردنا إن نعود إىل التاريخ 

السـنني   يفكان موقف الكنيسة منذ البدء كما هو اآلن أو كما حياولون إقراره اليوم؟ أم أنه اختلف 
  األخرية؟

أمر الزواج والطـالق   يفومن قراءة عامة للتاريخ نالحظ أن الكنيسة مل تكن تتحكم  ،بدايةً
ليس ألن الـدول   ،ن هذاالكنيسة مبكرا ع يفحىت القرن اخلامس، لكن بدأ احلديث عن هذه القوانني 

لكن العكـس، فقـد    ،تعيش فيها الكنيسة اعترفت بالكنيسة كاملصدر الوحيد للزواج والطالق اليت
كان حيكم العامل عندئذ، وهذا  الذي الروماين املدينظل القانون  يفكانت الكنيسة منذ بدايتها تعيش 

  .»قيصر وما هللا هللاوا ما لقيصر لأعط«: األمر متفق متاما مع كلمات السيد املسيح
، ولـذلك آمـن   »أو مقسماً عليكم قاضياً من أقامين«: وحديثه الدائم بأنه مل يأت مشرعاً

وأن املبادئ املسيحية العظمى يطبقوهنـا   ،نه ال يوجد ما يسمى بالشريعة املسيحيةأاملسيحيون األوائل 
فكل فـرد   ،قوة وسلطان الكنيسةداخل جتمعاهتم، ودون فرضها على املنتمني للجماعة بال يف اختيارياً

حبسب قدرته الروحية على حتقيق تعاليم السيد املسيح السامية جدا، وبرجوعنا للكتاب املقـدس مل  
  .إنسان ألييذكر أن السيد املسيح قام بعقد قران أحد من أتباعه أو 

املسيح  إشارة إىل أن تالميذ أيحيكى تاريخ التالميذ، مل يقدم  الذيوىف سفر أعمال الرسل، 
هذا الشـأن،   يفقاموا بتزويج أحد من الناس أو تطليقه، ولكن هناك إشارات ملعاجلة بعض املشاكل 

املسيحية أو  يفكان وثنيا أو يهوديا وصار مسيحيا ورفضت الزوجة الدخول  الذيمثل لو أن الزوج 
ديانتـه   يفبقى  ذيال أيالعكس فبماذا يكون املوقف؟ وكان رد بولس الرسول انه إذا أراد املختلف 

صار مسيحيا فليس عليه أن يفارق،  الذيسالم، أما الطرف  يفومل يصبح مسيحيا أن يفارق فليفارق 
  .اجملتمعات الوثنية يفالزواج املختلط، وأيضا وبسبب التسيب  يفوهنا قمة قبول اآلخر املختلف 

ألن الرجـل   ؛أكد بولس الرسول على الزواج بواحدة حبسب فكر املسيح، ورفض الطالق
هذا : واملرأة بزواجهما صارا زوجا وزوجة وما مجعه اهللا ال يفرقه إنسان، وحتدث عن هذا السر قائال
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، وليس بسبب )شعبه(ارتباط املسيح بالكنيسة  أيالسر عظيم ولكىن أقوله من حنو املسيح والكنيسة، 
أما الزجيات  ،يستمر لألبد الذيمن اهللا هو  الذيوالزواج  ،أن الزواج قد قام بعقده كاهن حيمل السر

قـام   الذيمل حتمل صفة سر حىت لو كان  فهيمن إبليس أو بسبب مصلحة أو ألسباب أخرى  اليت
  .بتوثيق العقد رجل دين

قوانني الدولة للزواج وكان أعضاؤها خيضعون  يففلم تتدخل الكنيسة  ،وهكذا استمر احلال
القرن الرابع أن ديانة  يف الروماينطور قسطنطني اإلمرباطور للقانون العام للدولة، إىل إن أعلن اإلمربا

 يفاملسيحية دون معرفة مبادئها، وهنا بدأت الكنيسة  يففاندفع اآلالف للدخول  ،املسيحية هيالدولة 
ملن هم داخل الكنيسة، وباختيارهم ذلك إذا  لكنها مل تكن مالئمة إالَّ ،وضع قوانني للزواج والطالق

حلل مشاكلهم بغض النظر إن كان الزوجان بعد توثيق عقود زواجهم مدنيا يطلبـون   جلأوا للكنيسة
  .بركة الكنيسة من عدمه

وخيرج األسقف وحيييهم من بعيد مباركـا  . والربكة كانت أن مير املوكب من أمام الكنيسة
مة أورجيانوس الزواج كوثيقة أوىل فهو رأى العال يفرأى قادة الكنيسة  يفهلم، أما ما هو لدينا موثقا 

إن مساح بعض : كتابه شرح إجنيل مىت وىف اجلزء اخلاص بالزواج والطالق قوله يف) م٢٥٤ - ١٨٥(
 يفرؤساء الكنائس بتزويج املرأة املطلقة أثناء حياة زوجها األول مضاد لوصية اإلجنيل إال أن هلم عذرا 

الوصية، ويقصد أورجيـانوس   أمر يفذلك حيث إهنم يتقون شرورا أعظم ميكن أن حتدث لو تشددوا 
بالشرور األعظم هنا هو ترك الديانة املسيحية واالرتداد للوثنيـة، ويقـول القـديس غرغوريـوس     

: من جمموعة قوانني قيصرية اجلديدة ٥٠القانون رقم  يف امليالديالقرن الرابع  يفالثاولوغوس الرتيرتى 
كم خبالف ذلك، وحنن ال نعاقب بعد ذلـك  إن شريعتنا حترم الطالق وان كانت الشرائع املدنية حت«

  .»اخلفاء يفيتزوج ثانية ألن الزواج أفضل من الزنا  الذي
 املترديإن الواقع «: يقول نفس املصدر السابق» بنيان الكنيسة يف اإلهليالتدبري «وىف كتاب 

لمطلقـني  ل الثـاين حلالة املؤمنني على مدى التاريخ جعل رجال الكنيسة يقفون أمام مشكلة الزواج 
وهنا من حيـرم وهنـاك مثـل القـديس      ،على رأى موحد اإلمجاعواملطلقات موقف التردد وعدم 

  .»باسيليوس ال حيكم حكما جازما ضد من يعقدها ألهنا أفضل من الزنا
على طول التاريخ مل تكن توضع حتـت  ) الزواج والطالق(وحنن هنا نالحظ أن هذه املسألة 

إخل، لكنها توضع حتت بنـد  .. التوحيد والتثليث أو طبيعة السيد املسيحبند اإلميان والكفر مثل رفض 
خطايا ميكن جتاوزها جتنبا خلطايا أعظم، وعلى الكنيسة أن ترعى أوالدها وحتتضنهم وتعلمهم وجتـد  

  .»أن يطاع اهللا أكثر من الناس ينبغي«: هلم حلوال ناجحة، وال ينطبق هنا القول
أن  ينبغـي مبفهومها الضيق، لكنها تنطبق باملفهوم الواسع أننا تكرر كثريا هذه األيام  والذي

فتفقد الكنيسة كـل يـوم    ،يريد رمحة بأوالده أكثر من إطاعة الناس الذين يتشددون الذينطيع اهللا 
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للطرف املظلوم، والسؤال هو  الثاينالكثري من أتباعها، خاصة أن الكنيسة اليوم تعطى تصرحيا بالزواج 
فكل شخص يدافع بالقول إنه مظلوم، واألكثر ارتفاعا ! الظامل ومن هو املظلوم؟ كيف نتأكد من هو

  .الصوت، واألكثر عالقات واألكثر أوراقا يستطيع أن يكون مظلوما وهو ظامل يف

  ماذا حدث من القرن اخلامس وحىت العاشر؟
املوكب  مباركة الزواج من خالل يفبداية من القرن اخلامس وحىت الثامن استمرت الكنيسة 

 يفالزواج األول، لكن الربكـة حمرمـة    يفمير قرب الكنيسة وخروج األسقف للتحية والربكة  الذي
املنعقد بعد الترمل، وىف القرن الثامن تقرر أن يتم تبادل الرضا بـني العروسـني علنـا     الثاينالزواج 

لى يد عمر بن العـاص  ملصر ع اإلسالميالقرن السابع مت الفتح  يفبالكنيسة، وقد أصبح كذلك ألنه 
فليحضر آمنا مطمئنا ويدير حالـة بيعتـه   «: أرسل كتابا باألمان للبطريرك بنيامني يقول فيه والذي

وهكذا أصدرت الوثائق من الدولة اإلسالمية الواحدة تلو األخرى بان البابا مكلف . »وسياسة طائفته
 يفبلـد آخـر    أي يفمل حيدث  جلماعته من زواج وطالق ومرياث، وهو ما الداخليبتنظيم الشأن 

، وبناء عليه قررت »وإذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم مبا يدينون«العامل، حيث إن اإلسالم ينص 
  .الكنيسة أن يلتزم كل عروسني بتبادل الرضا علنا بالكنيسة

موقف الكنيسة فأصبح ال حيتفل بالزواج عند  يفوبعد القرن الثامن وحىت العاشر مت تغري مهم 
كـان   والذي املدينباب الكنيسة، بل حبسب طقوس معينة حددهتا الكنيسة، وكان هذا يعقب العقد 

  .ساريا قانونيا بدون الكنيسة

  ؟١٩حىت القرن الـ ١١ماذا حدث من القرن الـ
عشر، فقد أدخلت طقوس الزواج  احلاديالقرن  يفمل يصبح الزواج قضية كنسية خالصة إال 

إعطاء اخلطيبة لزوجها، وىف بعض األحيان  يفا أصبح دور الكاهن جازما ، وهكذاإلهليضمن القداس 
س احلفل، لكن حىت ذلك الوقت مل يكـن الـزواج   بترأُ يكتفييعطى الزوجني كل واحد لآلخر، أو 

  .املنعقد خارج حضور الكاهن غري صحيح أو فاسد
، فقد أضيف هذا ١١القرن الـ يفأطلق ألول مرة » سر الزجية«ومن اجلدير بالذكر أن تعبري 

يساوى الـزواج   الكنسيذلك الوقت بأن الزواج  يفالسر ألسرار الكنيسة كرد فعل ملن كان ينادى 
وانه ال فرق بينهما، وهنا صدرت وثيقة رمسية تعلن أن الزواج سر جبانب املعمودية والعشـاء   املدين
داخلها  يفخارج الكنيسة بل ال جيوز أن يعقد الزواج «: يقول كنسيوالتوبة، وصدر كتاب  الرباين

ومن ذلك اليوم صار كل زواج ال يتم . »مكان الئق بالقرب من املذبح وأمام كاهن رعية اخلطيبة يف
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زواج  أيهكذا الغيا من وجهة نظر الكنيسة، وبسبب هذا السر رفضت الكنيسـة األرثوذكسـية   
  .خارجها واعتربته نوعا من الزنا

استخدمت داخل الكنيسة من أعمال  اليتإن كل الطقوس : ويقول أحد املؤرخني املعتمدين
ووضع املنديل وغريها أخذت مـن حيـاة النـاس     باأليديقانونية وعربون وخامت ومهر وتشابك 

عاشت الكنيسة بينهم، وليس من الكتاب املقدس، وكل مـا   واليتوحضاراهتم وعاداهتم وتقاليدهم 
  .هنالك حتول كل ذلك إىل طقس مقدس داخل الكنيسة

ع واجملم«وىف هناية القرن الثالث عشر ظهر أول قانون لألحوال الشخصية للمسيحيني بعنوان 
أىب الفضائل ابن العسال، وسوف نرجع  الصفيمجعها العالمة الشيخ  اليتيتضمن القوانني » يالصفو

كـان رئـيس    والذيفيلوثأوس عوض ) القمص(هلذا املرجع من خالل كتاب جرجس األيغومانس 
م ١٨٦٧ة املرقسية الكربى بالقاهرة، وقد اعتمد عليه البابا كريلس الرابع أبو اإلصالح عـام  الكنيس

  .إلصدار قانون األحوال الشخصية للمسيحيني
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  ال يوجد نص مسيحي يقول ال طالق إال لعلة الزنا
 

  
  

  وقانون األحوال الشخصية حأبو اإلصالالبابا كريلس الرابع 
عـن أسـباب    حأبو اإلصالخاطبت وزارة احلقانية البطريرك كريلس الرابع  ١٨٦٧عام  يف

وبعد أن انتهى من  فيلوثأوس عوض بإعداد الئحة،) القمص(ومانس غاملسيحية فكلف األي يفالطالق 
  .اعتمدها البابا كريلس الرابع وقدمها للوزارة

 وطـين جريـدة   يفدعاه قداسة البابا شنودة  والذيومانس فيلوثأوس عوض غفماذا فعل األي
  .ويقصد بأستاذه حبيب جرجس أستاذيإنه أستاذ : قائال ٢٣/٨/١٩٨٧الصادرة األحد 

 الـيت يتضمن القوانني  الذي يموع الصفولقد قام القمص فيلوثأوس بالعودة إىل كتاب اجمل
القرن الثالث عشر وبىن عليه ما مساه اخلالصة  يفأىب الفضائل ابن العسال  الصفيمجعها العالمة الشيخ 

األحوال الشخصية لكنيسة األقباط األرثوذكسيني، وقد مجع كل ذلك ابـن فيلوثـأوس    يفالقانونية 
والثانيـة   ١٨٩٦كانت الطبعـة األوىل عـام    ويدعى جرجس فيلوثأوس عوض ووضع ملحقات له

  .حبثنا هذا يفم، وهو ما نعتمد عليه ١٩٣٣واألخرية  ١٩١٣
ال يوجد  املسيحيالدين  يف«): الطالق وفسخ الزجية(األحوال الشخصية  ١٨املادة يف  يقول

  .»فقط طالق بل فسخ زجية املتزوجني والتفريق بينهما ليصح للمؤمن منهما أن يتزوج مبن يريد الرب

  أسباب فسخ الزجية
  .املوت حقيقة أو حكما أو تقديرا -١
  .الزىن حقيقة أو حكما أو تقديرا -٢



٧ 
 

، ولو قتال، من مل ميت بالسيف مات الترايبفاملوت حقيقة هو مفارقة النفس العاقلة للجسم 
املفقود أو يف  باملوتى كما بإحلاقهبغريه تعددت األسباب واملوت واحد، أما املوت حكما فهو احلكم 

األسر وحكم بأنه ال يعيش أكثر يف  أو السجن املؤبد أو أخذ النفيكمن حكم عليه جنائيا باملوت أو 
من هذه املدة أو نفته الكنيسة من شركتها وقطعته واعتربته مائتا من عضويتها سواء كان لتغيريه دينه 

ن املعاشرة والقيام مبا جيب عليه أو لعدم إطاعته ألوامر الكتاب والسري حسبما تقضى األوامر من حس
  .حال قيام الزوجية

وأيضا إذا غاب أحد الزوجني عن وطنه باألسر أو بغريه حبيث ال يعلم مقره وال حياته مـن  
عدمها واستمر أمره هكذا جمهوال من مخس سنوات إىل سبع سنوات، ومل حيتمل قرينه االنتظار أكثر 

يح له بالزواج فيجاب إىل ذلك، بشرط أن يتحقق لدى من ذلك ويرغب بعد مضى هذه املدة بالتصر
غياب الزوج اآلخر سبع سنني أو أقله مخس ومل يظهر له خرب كل هذه املدة ومل يكن  الشرعيالرئيس 

  . االنتظار أكثريف  لقرينه احتمال أو رغبة
إما إذا كانت حياة الغائب أو األسري حمققة غري مشكوك فيها ومقره معلوما فـال يفسـخ   

لزواج اللهم إال إن طالت املدة، أعىن جتاوزت السنوات السبع، أو إذا ثبت أن الغائب قد تزوج، أو ا
 الروحـي كان الغائب هو الرجل ومل يبعث المرأته النفقة وتشكى الفريق اآلخر من ذلك، فللرئيس 

  . تدبري أمره من جهة الزواج، حسبما تستدعيه حالته مما ال يضاد الشرع
وجب إبعاده عن وطنه أو إقليمه، فإن كانـت   جنائيعلى أحدهم حبكم  وكذلك إذا حكم

مدة احلكم ال تزيد على سبع سنوات فالزواج باق وانتظرت عودته، وإن كانت تزيد على ذلك زيادة 
ال يتحملها قرينه أو كان احلكم توقع باإلبعاد مدة عمره حبيث ال ترجى عودته، فاخليار لقرينـه أن  

حالة الغائب اجملهول أمره يف  صرح له بذلك بعد ثبوت املوجب، والنتيجة أن يعتربشاء الزواج بآخر ي
أو املعلوم مدة من مخس سنوات إىل سبع، ومىت عربت ومل يطق قرينه االحتمال ورغـب االتصـال   

عشر وما  احلادي) البند(إجابته، وذلك بالتطبيق ملا ورد بالعدد الثالث من التطاوس  الروحيفللرئيس 
إن الكتاب املقدس يقول صراحة إن املرأة مرتبطة بالرجل مـادام  : القانون الكريلسى، ونصهيف  ورد
بالزجية، أما إذا ثبت بقاء الغائب على قيد احلياة انتظره  للباقيفإن ثبت موته ولو حكما ترخص . حيا

  .اآلخر حىت يعود
لرجل يسرى علـى  وعليه يكون فسخ الزجية مبوجب هذه األسباب حمتما وما يسرى على ا

  : املرأة
  .املوت حقيقة -أ

  .عضو الشارد ميتا حكما عن كنيستهتغيري الدين ال املذهب، واعتبار ال -ب
  .ال يرجتى أن يعود منه الذياملؤبد  النفي -جـ
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  .ال يرجتى اخلالص منه الذيالسجن املؤبد  -د
  .احلكم باإلعدام ولو طال األمد -هـ
حكـم  يف  مر اإلهلية واخلروج عن احلد واعتبار العضو النافر ناشـزا املنافرة وعدم اخلضوع لألوا -و

حيث يضر بنظام الزواج كوقوع الشر واخلصام املتواصلني املؤذيني مـن أحـد   . امليت عن كنيسته
له على قرينـه، أو   اليتاستيفاء حقوقه الشرعية يف  الزوجني لآلخر ظلما، أو كمانعة أحدهم لآلخر

عش الزوجية، وإذا كان اخلـالف  يف  ا تقتضيه احلال إىل أن يصطلحا ويتفقاتوبيخه أو تأديبه على م
حىت يتوبـا   الروحيفليؤدهبما األب  التعدييف  واقعا من الفريقني معا ويرى الرئيس أهنما مشتركان

  .وينصلح أمرمها
أما إذا كان اخلالف صادرا من أحدمها دون اآلخر ومل يكف املخالف عن فعله ال بالنصـح  

، وثبت للرئيس امتناعه عن قرينه واحنرام هذا القرين من حقوقـه  الروحيالتوبيخ وال بالتأديب وال ب
ذلك ومل يف  الشرعية الزوجية، واستمر الفريقان منفصلني عن بعضهما وتوسط الكهنة ورئيس الكهنة

قيق أنه يهتد املفترى منهما ويرجع عن شره، ورغب املظلوم حله من رباط الزجية، وترجح بالنظر الد
إن ما جرى : أن جيرى ما صرح به القانون ونصه الروحيال وسيلة المتزاجهما ثانية، فحينئذ للرئيس 

الظاملة، فليصرب عليها ويرفق حىت يصلح أمرها، وإن مل يطق وتفاقم  هيبينه وبني زوجته شر وكانت 
نتني، وإن مل تطع فليتربأ شرها فليتوسط بينهما القسيس الكبري، وإن مل تطع فليتوسط األسقف مرة واث

األسقف منها، ومباح للرجل إن أراد الترهب أو العزوبية فله ذلك، وإن مل يكن قادرا ورغب الزواج 
يفارقها، فال يقبل منـه   لكيأما إن كان الرجل هو الظامل لزوجته ويطلب إقامة الشر معها . فله ذلك

  .كة السرائر ودخول الكنيسة حىت يتوبذلك وجيرب على مصاحلتها، وإن خالف ذلك فليمتنع من شر

  الزىن أو الفسق
  .الزىن حقيقة وأسباب حصوله -أ

ذلك بأن أخرجها لـيال  يف  بيت غري بيت أهلها، إال إذا كان الرجل هو املتسببيف  مبيت املرأة -ب
  .أجنيببيت يف  ومل يكن أحد من أهلها قريبا هلا فباتت

ال يؤمن فيها على عفتها مىت كان ذهاهبـا   اليتاخري واحلال ذهاب املرأة إىل حمال الفجور واملو -جـ
  .مبفردها، فما أن أصبح زوجها معها سواء كانت عارفة أو غري عارفة فالتبعة على الزوج

  .إال إذا كان برضى زوجها واطالعهسكر املرأة مع األجانب ومؤاكلتهم  -د
  . حمل خصيصا هبا ومل يكن معهما أحديف  أجنيبوجودها مع  -هـ

  :وما يلحق بذلك
  .حد الزوجني على حياة وعفة اآلخرتدبري أ -أ
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  .رات السياسية أو مع قطاع الطريقاملؤاميف  اشتراك أحدمها -ب
  .ين واعتباره مفروزا من الكنيسةانضمام الرجل إىل فئة املؤنثني أو السكري -جـ
حىت إذا عقد مع وجودها،  توجب عدم الزواج كاإلمراض القاطعة والعنة واخلصاء، اليتاألسباب  -د

التشديد على املرأة أكثر يف  أو حدثت بعده فسخ الزواج لعدم وقوع اآلخر فيما ال يرجوه، والسبب
 احلقيقـي من الرجل حلدوث جرائم كثرية من وراء الزىن إن مل يكن القتل وعلى األقل حرمان النسل 

مراض الكثرية ولذلك كان التشديد من اإلرث وحتويله إىل غري مستحقه فضال عما تصاب به من األ
  .على املرأة كثريا

  :١٩٣٨الئحة 
يف  ونصـها جنـده   حأبو اإلصالللبابا كريلس الرابع  ١٨٦٧عن الئحة  ٣٨مل خترج الئحة 

لوزارة العـدل متهيـدا إلصـدارها     املليتقدم هبا اجمللس  اليتالتالية، وهى اجملموعة  ١٩٥٥جمموعة 
بإلغاء اجملالس  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢ط األرثوذكس بعد صدور القانون كقانون يطبق نصوصه على األقبا

، وأيـدت  ١٩٣٨امللية، ولكن نصوص هذه اجملموعة مل يأخذ هبا القضاء بل أخذ بنصوص جمموعـة  
  :يليأحكامها هذا االجتاه وقد حصرت هذه اجملموعة أحكام التطليق فيما يف  حمكمة النقض واإلبرام

  .لب الطالق لعلة الزىنوجني أن يطجيوز لكال الز -١
  .املسيحيينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجني عن الدين  -٢
سنوات متوالية حبيث ال يعلم مقره وال يعلم حياته من وفاته وصـدر   ٥إذا غاب أحد الزوجني  -٣

  . حكم بإثبات غيبته جاز للزوج اآلخر أن يطلب الطالق
قة والسجن ملدة تزيد على سبع سنوات فـأكثر  احلكم على أحد الزوجني بعقوبة األشغال الشا -٤

  . يسوغ للزوج اآلخر طلب الطالق
إذا أصيب أحد الزوجني جبنون مطبق جيوز للزوج اآلخر أن يطلب الطالق إذا كان قد مضـى   -٥

  .مخس سنوات على اجلنون وثبت أنه غري قابل للشفاء
ت انه غري قابل للشـفاء،  وجيوز للزوجة أن تطلب الطالق إذا أصيب زوجها مبرض العنه وثب

  .سنوات ٥سن خيشى عليها فيه من الفتنة، ومل يكن قد مضى على الزواج يف  وكانت الزوجة
إذا اعتدى أحد الزوجني على اآلخر وإذا اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياتـه أو صـحته    -٦

  . عليه أن يطلب الطالق للمجينللخطر جاز 
تطليق على علة الزىن، عدم زواج املطلقني، وذلك بـالقرار  إال أن احملكمة عادت إىل قصر ال

  .١٩٧١ـ ١١ـ  ١٨ يف ٧الباباوى رقم 
  :ونص القرار
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اإلجنيل املقدس ال جيوز التطليق إال لعلة الزىن فقد ورد فيها تعليم السـيد  يف  عمال بوصية الرب -١
ق امرأته إال لعلة الزىن جيعلـها  وأما أنا فأقول من طل«: عظته على اجلبل قولهيف  -له اجملد  -املسيح 
أقول لكم إن من «: ، وقد كرر الرب إجابته هذه على الفريسيني إذ قال هلم)٥:٢٢إجنيل مىت (» تزىن

من طلق امرأتـه وتـزوج   «، و)١٩:١١إجنيل مىت (» طلق إمرأته إال لعلة الزىن وتزوج بأخرى يزىن
  ).١٠:١١إجنيل مرقس (» يزىن عليهابأخرى 

 الـذي دث لغري هذه العلة الواحدة ال تعترف به الكنيسة املقدسة وتعترب إن الزواج كل طالق حي -٢
  .يزال قائما حاول هذا الطالق أن يفصله ال
  :واخلاص بعدم زواج املطلقات ونصه ٨والقرار الباباوى رقم 

عظته على  يف اإلجنيل املقدس إذ قاليف  ال جيوز زواج املطلقة عمال بوصية السيد املسيح له اجملد -١
حديثه مع يف  ، وقد كرر الرب نفس الوصية٥:٣٢إجنيل مىت » ومن يتزوج مطلقة فهو يزىن«: اجلبل

إجنيل القديس لوقا قول يف  ، وقد ورد)١٩:٩مىت (يتزوج مبطلقة يزىن  والذي: الفريسيني إذ قال هلم
: القديس مـرقس إجنيل يف  وورد. ١٦:١٨إجنيل لوقا » وكل من يتزوج مبطلقة رجل يزىن«: الرب

  . ١٠:١٢مرقس » وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزىن«
واملرأة املطلقة إما أهنا طلقت بسبب زناها، أو لسبب آخر غري الزىن، فإن كانت قد طلقـت  

 الـيت بسبب زناها فإن اإلجنيل املقدس ال يسمح هلا بالزواج مرة ثانية حبسب النصـوص املقدسـة   
رأة ال ميكن أن تؤمتن على زواج جديد، أما إن كانت قد طلقت لسبب غـري  أوردناها، إذ إن هذه امل

حاول الطالق  الذياإلجنيل، ويكون الزواج يف  الزىن، فإن هذا الطالق يعترب باطال بسبب وصية الرب
  .أن يفصمه ال يزال قائما، فأن تزوجت تكون قد مجعت بني زوجني وتعترب زانية حبسب وصية الرب

نطـاق  يف  التطليق بسبب زىن الزوج فإن املرأة الربيئة من حقها أن تتزوج ويدخل إمنا إن حدث -٢
  .زىن الزوج زواجه بامرأة أخرى

كنيستنا املقدسة أن يعقد زواجا ملطلقة إما أن يرفضـه أو  يف  من رجال الكهنوت أليال جيوز  -٣
  .األعلى لألحوال الشخصية العام فينظره اجمللس ييعرض األمر علينا لتحويله إىل اجمللس اإلكلرييك

  :مالحظات أخرية
  :يليبعد هذا البحث املطول علينا أن نالحظ ما 

 الـذي أقرها علمانيون وأن البابا يؤانس  الذيعلى أساس أن  ١٩٣٨أن تشويه الئحة : أوال
عهده كان ضعيفا وفرضت عليه الالئحة، وغري ذلك مما مسعناه وقرأناه ليس دقيقا، ألنـه  يف  وضعت

أعدها القمص فيلوثاؤس عوض،  اليتم ١٨٦٧جاءت معتمدة أساسا على الئحة  ٣٨أن الئحة تبني 
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للشيخ ابن العسال  ياعتمدت على اجملموع الصفو واليت، حأبو اإلصالواعتمدها البابا كريلس الرابع 
  .اعتمد بدوره على تاريخ طويل بدءا من القرن األول الذيمن القرن الثالث عشر، 

الطالق، وهو الغيـاب  يف  سببا احلكميطول التاريخ، اعتربت الكنيسة املوت  إنه على: ثانيا
من مخس لسبع سنوات دون معرفة املصري ألحد الزوجني، أو إذا حكم على أحد الطرفني بالسـجن  
باألشغال الشاقة أو السجن أو احلبس ملدة سبع سنوات، أو إذا أصيب احد الزوجني جبنون مطبق أو 

على سالمة اآلخر على أن يطلب الطالق الطرف املتضرر بعد مـرور ثـالث    مرض معد خيشى منه
سنوات على املرض، أو إذا اعتدى أحد الزوجني على حياة اآلخر واعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض 

  .صحته للخطر، أو الفرقة ملدة ثالث سنوات
  على طول تارخيها  احلكميأيضا اعترفت الكنيسة بالزىن : ثالثا
إن القول بأن السيد املسيح قال إن ال طالق إال لعلة الزىن وأن من يتـزوج مبطلقـة   : رابعا

لكنه يقـول   ،إخل متاما مثل القول ال تقربوا الصالة، ال يوجد نص يقول ال طالق إال لعلة الزىن.. يزن
ـ   ٥:٣١إن من طلق امرأته إال لعلة الزىن جيعلها تزىن، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزىن مىت  ذا ولكـن ه

إذ يقول إجنيـل مـىت وجـاء إليـه      ١٩اإلصحاح يف  نفس اإلجنيليف  النص يتضح ويفسره املسيح
قائلني له هل حيل لرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ وكان هـذا  ) يسوع املسيح(الفريسيني ليجربوه 
سبب، لذلك كـان   وأيكان يطلق امرأته باإلرادة املنفردة لكل سبب  اليهوديالسؤال الن الرجل 

من طلق امرأته إال بسبب «: السؤال عن الطالق باإلرادة املنفردة للرجل، وكانت إجابة السيد املسيح
، والرد هنا إن ليس على الرجل أن يطلق امرأته باإلرادة املنفـردة إال إذا  »الزىن وتزوج بأخرى يزن

  . هذه إجابة السؤالوجدها متلبسة بالزىن، أما الطالق ألسباب أخرى فالبد من احلوار مع الزوجة، و
: إنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وإن ما مجعه اهللا ال يفرقه إنسان، قـالوا لـه  : وقال هلم

إن موسى من أجل قساوة قلوبكم إذن : فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طالق فتطلق؟ قال هلم
ى أخطأ، لكنه قبـل  مل يقل املسيح إن موس. لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء مل يكن هكذا

ترمجه القمص فيلثاؤس بعمل الشر لآلخـر وإيذائـه،    الذيالطالق إذا توافرت قساوة القلب وهذا 
إن : باستحالة العشرة، أما عن الزواج الثاىن فقد قال السيد املسيح تكملة للحوار ٣٨وترمجته الئحة 

إن كان هذا أمر الرجل : تالميذهيتزوج مبطلقة يزىن، قال له  والذييتزوج بأخرى يزىن  الذياملطلق 
هناك من يرفضـه ألنـه    أي. ليس اجلميع يقبلون هذا الكالم: مع املرأة فال يوافق إن تزوج فقال هلم

  .صعب بالنسبة له، والسيد املسيح يقبل االثنني، من يقبل ومن يرفض
نا حرفيا هـذه  قلبه، وإذا طبقيف  من ينظر المرأة ليشتهيها فقد زىن هبا: مث قال السيد املسيح

  .املسيحية سهال جدايف  الكلمات يصبح الطالق
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املسيحية جيب كل املبادئ األخرى هو الغفران، ولقد قال يف  إن هناك مبدأ أساسيا: خامسا
يف  األرض يكون مربوطايف  ما تربطونه: السيد املسيح لتالميذه ومنهم الرسل بطرس ويوحنا ويعقوب

وأغفر لنا ذنوبنا : صلوا قائلني: وقال هلم أيضا. السماءيف  ن حملوالاألرض يكويف  السماء وما حتلونه
ألنه إن مل تغفروا للناس زالهتم لن يغفر لكـم أبـوكم   : كما نغفر حنن أيضا للمذنبني إلينا، وأردف

ال توجد خطيئة بال غفران مدى العمر، وإذا رفض التالميذ أن يغفروا للنـاس   أيزالتكم،  السماوي
  .هلملن يغفر اهللا 

كتاب شريعة الزوجة يف  وريوس بني الطالق والتطليق كما جاءغرغلقد فرق األنبا : سادسا
املسيحية يف  وريوس أسقف التعليم إنه ال طالقغرغالواحدة تأليف قداسة البابا شنودة، ويقول األنبا 

  إخل .. احلكميوالزىن  احلكميلكن يوجد تطليق، والتطليق يسمح باملوت 
 املسـيحي التاريخ أن طلب أحد الباباوات من الدولة أن يقتصر طالق يف  ثمل حيد: سابعا

  .إىل األبد، فما حيدث أالن يتم ألول مرة منذ ألفى عام الثاينعلى علة الزىن فقط، وأن ُيرفض الزواج 
إن القول بعدم زواج املطلق بسبب الزىن مدى احلياة يتناىف مع حقوق اإلنسان وليس : ثامنا
جاء ألجل اإلنسان كما  الذياملقدس  الوحيلقول إن مبادئ حقوق اإلنسان أعلى من من املناسب ا

يف  إن الوصـية  أي. عرب السيد املسيح قائال إن السبت ألجل اإلنسان وليس اإلنسان ألجل السـبت 
  .خدمة اإلنسان وإسعاده وليس العكس

  رف هل نعيش دولة دينية أم مدنية؟إننا حنتاج أن نع: تاسعا
لكل أفراد الشعب تصدره الدولة ويبقى اختياريا  مديندولة مدنية فهل يوجد قانون  فإذا كنا

إخل وهنا ينضج البشر ويكون هلـم حـق   .. لكل املصريني مثل تونس وتركيا ولبنان وأمريكا وأوربا
 ليتا فهيفيه تعامل الكنيسة أوالدها معاملة األطفال أو املعوقني  والذي احلايلاالختيار بدال من الوضع 

النهاية هندى هذا البحث للمستشار ممدوح مرعـى  يف  .تعرف ما ينفعهم وما يضرهم وما ال يعلمون
وزير العدل واملستشار املهذب اخللوق عمر الشريف رئيس جلنة القانون املوحد لغري املسلمني ورؤساء 

 .ومسيحيني من مسلمني املصريالطوائف املسيحية وألعضاء جلنة القانون املوحد وجلموع الشعب 




