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العس!فىقالطل:الكتاب

الكاتب:

الناشر:

امككلءكراإ.لقسا0د

سليمانعزةا.

مركزمؤسسة

المصريلاالمرأةقضايا

العرييةلحضارةمركزا

6002ةههلقاا:لكلرلاالعربيةالطبكةا

4الا.يرارقم
لىلرهالترقيما

374/6002،

-5727-192-779

:فالفك

الفتا2عبرناهر:بدافي!وتصميم

:الطباصالا.نجاز

-الجيزة-كاتالكيتم-الملمينخا،

3،لم!8،تليفاكس

:ضولكتراكلص!ا،الميا

!زبال!الكمبيوتدومرة

عبراالميبعلكلءوك:تنفيض
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المسبحيهفيالطل!

إنجبلبة(نظر)وجهة

لمعىإكرام/د.القس

ندركأنأولاعليناالمسيحيةفىا!قأحكامندركلكى

-:المسيحيةفىالزواجمفهوم

الجنس،عنالمسلحلهفيمتنادضانفكرلاناتجاهانهناك

أما،الإنسانعندالجنسىالدافعواحتقارللزهدالاتجاههوالأول

للجنس.الطبلعيهوالنظرهالمادىالالجاهوهونميضهالئانىالاتجاه

الإنسانخلىعنفلهيلحدثوالذىالمقدسالكئاببدايةفي

طبيعي،أمروالمرأةالرجلبلنالجنسيهالعلاقةأنالكحأبوضح

وأكثرواأثمروا:لهمولمحالوأنثىذكراالإنساناللهخلىفقد

طولوعلى27،28.31،أ:التكوين..سفرالأرضوأملأوا

إنسانلةوظيفهالجنسأنهوالسائدالاتجاهأننجدالقديمالعهد

وافرحمباركأينبوعكليكن11والمتعهللسعادةمصدروهوطبيعدفى

سفر3دائمااسكربمحبلها...المحبوبهالظبيةشبأبك،بامرأة

.5:81،91الأمثال

للدافعالخضوعأخطارإلىأيضاأشارالقديمالعهدأنإلا

ودلللة،شمشونمثلكئدرةلمحصصفيضبطهدونالجنسي

إلخ...وبثشبعوداوود

منمرلبالزواجنظامأنعلىركزفقدالجدلدالعهدفيأما
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جمعهالذى11معاوالمرأةالرجليجمعالذيهواللهوأنألثه،عند

.6ا:9مدىإنجيل!إنسانيفرثهلاالله

أفكارايتبنونالكناش!منالقادةبعضبدأالزمنبمرورأنهإلا

تعتبراليالفلسفاتلبعضنديجةهذاجاءوقد،الجنسيالدافعتحتقر

غدربانالأوائلالمؤمنينإحساسذلكعلىساعدوددشر،المادهأن

الأخال!ي.الانحل!لمارسونالوثنيلنمنالمسيحيين

اعتبرببنما،الزواجرفضقبمةمنيعليبعضهمبدأوهكذا

البعضوأمأ،الزواجمنتقوىاكثرالعزوبيةأنالآخرالبعض

شر،الزواجفيالجنسيبالدافعالاستم!اعأناعتبرفقدالثالث

النوعلاستمرارالأطفالإنجابهوللزوأجالوحيدالهدفوأن

هذااستمرولقد،الجنسشرمنالصدانهمجردأو،الإنسانى

الجنسلهالعلاقةأنيعتقدفألبعض،الكثيرلنعنداللومحتىالفكر

يتالبلأنالإنسانوعلىومخجلحيوانيأمروالمرأةالرجلبين

وعصبيةنفسيةملاعبهذاسببوددفقط،للضرورهالعلاقةهذه

اتخذناللواتىالنساءخأصةالفكربهذاالمقتنعلنعندكثيرة

الاتجاهلهذاالمنا!ضالاتجاهأماالجنسدة.العلالمحةمنسلبياموقفا

أنفكرةاصحأبهويدبنى،المادكطأوالجسدانيالاتجاهفهو

هولديهوالحبرلمحدا،أكثرحيوانأنهإلاحيوانأساسئاالإنسان

وصطلباتوالعطشالجوعملوطبيعيأمروهذا،جنسيةرغبه

فيهالإفراطعدمبشرط،أخرىأوبطريقةإشباعهلجبالصحة

هذاأنورغموالنفس!ه،الجسدلةبالصحةضارأيضاهذالأن

لأيرسمىفكرأىفىعليهمنصوصغيرالمتطرفالاتجاه

يلبنونه،الغربفىالمسيحيدنبعضهناكلكنمسيحدةكنلسة

الأولى.العالميةالحرببعدهذاحدثولمحد

علىمؤسسةللجنسالصحيحهالمسيحيهالنظرةأنشكولا
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شأنهمخلوقأنهوبما،صورتهعلىالانسانخلىاللهأنفكرة

وبالتأليبدولوجمة،حاجأ!لدلهفإنالأخرىالحدوانا!شأن

يدعومأهنأكوليسإثما،أوخطيئهتعتبرلاالحاجا!هذهفإشباع

فالرغبهالصحدحهوالعكسبل،الجنسيةالرغبةمنللخجل

الشعوريقللأوفيبعدوالاتحادالارلباطإلىالإنسانلدعوالجنسحة

حلاةإنشاءمعجزةلختبرالاتحادهذاخصومن،والوحدةبالعزلة

الخلود.صورمنصورةوهيالتكالر،خل!منجدلدة

الأخرىالناحدهمنأمأإلهده،هبهافعهذالعتبرناحدةفمن

يضيفوهذا،اللهصورةعلىمخلو!لأنهروحيكائنفالإنسان

أنلمكنلاجدلدةوديماومعانىأبعاداالبدولوجدهوظائفهعلى

.الحيواناتعندتوجد

ورغبهالاسد!رغبهالجنسفيتتنازعهالإنسانأنإلا

عبارا!فييترجمالجنسفيالآخراسته!ومفهومالالحأد،

لفاحتانفخذاهاالفاكهةمننوعاالمرأةاع!بارمل!اسد!لاكيه،

كفريسةوالمرأة،الجنسيةالشهلةوتعبيرإلخ،...عنقودوفمها

هدمإنهشىء،الىشخصمنالآخريتحولوهنا،وتؤكللؤخذ

تختلفالجنسإلىالمسلحدةالنظرهأننرىوهكذاالاخر،لكيان

الجسدانية.الماديهوالنظرهالتقشفحةالزاهدهالنظرةعن

معأ.وروحجسدلتجزأ،لاككلالإنسانإلىتنظرإنها

.والأهدافالملمعنللحعبيراداههووالجسد

المسيحىألزواج

.الزواجعنالمسيحيالمفهوميأتىالجنسعنالسابقالمفهوممن

الآخر،عشقإلىالذا!حبمناندقالهوالمسيحيةفىفالحب-

مناندقالوأخيرابالآخر،الاعترافإلىالأنامركزلةمن
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.العطاءإلىالاسئدلاء

يجدفالحب،الحبإطارهوالزواجأننجدالمسيحيةوكأكط-

معتنسجماجمماعيةمؤسسهفيالكاملوتعبيرهالطبيعيمكانه

.الزواجهيالمؤسسةتلك،ومتطلباتهطبدمته

لتالى:sونراهافلسفتهالهاالمؤسسةوهذه

الأساسية:الحبصفاثالملأأهاميكرسوعدالزواج-ا

الوعدإنه،الكاملالحبصفا!يكرسالذيالوعدهوفالزواج

واحدرجلاق!رانهوفالاقترانولذلكواحذاالحبلكونبأن

واحدبشريكالعلاقهوانفرادالعالفةواسدمراريهبل،واحدهبامرأة

والأمانةالأخلاصعهودلؤخذالصفتينهاتينعنوكتعبير

العهودوهذه،الزواجعقدإجراءعندالزوجدنعلىالزوجيه

والوفاءوالإخلاصالمحبهتمضمنالمراسيمفيصورهاباختلاف

يحفظوأن،الوسعوفيالضمىفىالمرضوفيالصحهفي

الحداه.قددعلىهماطالماسواهدونللآخرنفسهالإنسان

نأهنافالمعنىالحبوجودرغمالعهودأهميةنجدوهنا

أخالفى.الئزاملكنهحبمجردليسالزواج

الزواجفيالأمانةوعدإن،الزمنيبعدهفىالآخرتعهدإنه

حب.إلىالهوىيحول

شهود.وبحضورجماعياحمفالفييعالوعدوهذا

وئعميقه:الحبنموهكانالزواج-2

يحبهسوفلأنهللآخرمحبدهيعمقالإنسانلجعلالزواجاق

الحدرلبهووهذا،عيوبهمنالرغمعلىولكنمحزاتهلأجللا

وتأزمها.المشدركةالحياةامتحانلاليوهناالحبلتعميقالحقدقى
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:المرأةوفيمةالمسدحىالزواج-3

بلنالمساواهويحقىكرامتهاالمرأهلعطيوأحدةبإمرأةالزواج

أفهم.كماالإسلامفيالأصلوهو،الزوجدن

:الأسرةواستقرارالمسيحىالزواج-4

حولوالبرولستانتالكاثولدكبحنطويلهمناقشاتثار!لقد

الوحيدالزواجهدفأناعتبروافالكاثولدك،النسلتنظيمموضوع

الجنسيةالمعاشرةأنالبروتسحاتاعبربلنما،الأطفالإنجابهو

.الأطفاللإنجابوسللهأنهاكماالحبعنتعبلرالزواجفي

الزوجلة:العالد4انلتضحهذاكلمن

العالفهوهى،والمرأةالرجلخلقفىدنهالأصلدةالمشيئةهى

الإنساني.الوجدأنضرورةللطلبهاالتى

المسيحيةفىالطلاق

واحدهوامرأةواحدرجلبلنهوالمسيحلهفىالزواجأنبما

أنلعلبرونوهموالشركه،والاخلاصالحبإطارفيالحياهمدى

الطلاق،المسلحيةلعأرضهذاكلفلأجل،اللهمشيئههيهذه

وجهفقد،الطلاقمسألةفىالمسدحالسيدكلما!منهذأويتضح

سببلكلامرأدهلطلىأنللرجللحلهل!للمسيحسؤالاالبعض

فيمذ!بانهناككانالوق!ذلكفى3.:91متىإنجبل11

الطلاقأنيقولفالضلق،ضيىوالاخرمتحررأحدهمااللهوديه

سبب،لأىالطلاقفيجدزالمتحررأما،الزنىحالهفيإلايتملا

أذنقلوبكمقساوةأجلمنموسىأن11المسيحالسبدجوابوكان

مدىإنجللهكذا"لكنلمالبدءمنولكن،نساءكمتطلقواأنلكم

الزنىبسببإلاامرأتهطلىمنلكم"وأقولثالثم،8أ:9

إنجيليزنى"بمطلقةلدزوجوالذكطلزنى،بأخرىوتزوج
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كانإن11لمحالواإذالتلاميذمناعلراضئالأفىالكلامهذا9:9.متى

:91متىإنجيل11لدزوجأنلوافقفلاالمرأهمعالرجلأمرهذا

11الكلامهذايقبلونالجميعلس!11المسمحالسيدفأجابهمأ..

إلىلحلاجالكلامهذاقبولانالجملةبهذهالمسلحالسيدو!صد

الله.مععملقةوعالثةمعينهوقوهشدلدةمثالحه

:الأموربعضهناندركأنعلينالكن

عامة:بمبادئولكنبتشريعاثيأتلما!مسيحالسيدانأولأ:

عامه،مبادئأعطىلكنهمثلأكموسىتشرلعالقدملمفالمسبح

،والزمانالمكانباخللافتختلفتشرلعا!،إلىذلكبعدتترجغ

فألمحولأناأمابسنوسنبعدنعلنقيلأنهسمعح:لمحالعندمافمثلأ

أيضا.الآخرلهحو-لالألمنخدكعلىضربكمنلكم

لصلحلكيعللهالمعتدىمنللصفحطلئالكنلشرلغالس!هذا-

كلفىلشريعايكونأنيصلحلاوهذأالمعتدكط،أخالفلالامن

عملأوشركهمثلمعنويشخصمعالخلافمثل،الحالات

إلخ....حكومي

إذالنموذجيإلىالمسيحالسيدعأدالطلاىموضوعفىوهكذا-

النموذجىهذالصطدمالدطبيقعندلكنالبدء،منهذاأنلمحال

.المعاشالوالمحعمع

قانونلا.لشرلغامنهأكئرأخالطلامبدألقدمالمسلحفالسيد-

لامرأهنظرمن11:للزنىالمسحجالسيدلعرلفمنهذاولمضح-

لشريغا.لصلحلابالطبعوهذأ11قلبهفيبهازنىفقدليشد!ها

الكاملهاللهصنملئهلوضح-كعادله-المسدحالسيدلعلحإن-

وضعلاقانوناأومبدأولس!شخص،كلاليهالهديالتي

المدنية.أوالشرع!ةللمعاملا!
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ذكرهاالدىالساممةالمبادئإلىلفتقرالزوجبنححأهكاتوإذا

أمامهما.عائقألكونلنالصفونحرفيةفانالمسيحالسيد

أوالطلاىعلىلدحصلبألزنىاعدرفزوجةأوزوجمنوكم

مستقبلعلىهذاآثاريقذرأندونمشاكلكلهاحداةمنليئخلص

.أولاده

صنمكلاتلحلأنلمكنلاالحرفدةالناموسبةالنظرةاق

لكنهاقانونيتعاددمجردليستالزوجبةالحياهلأنذلك،الزواج

المشكلاتعلاجيمكنولاوعطاء،محبةوشركةشخصدناتحاد

نظرهلستلزمالعلاجإنبلالجامد،بالدشريعالشخصيهالإنساشدة

.للظروفولقدبزاثمخصدة

الشخصوهذاالزنىخطدئهفييسقطأنللشخصلمكنفمثلأ-

الحداهويعش!لموبأنيمكنأنهإلابحطليقهالالانونسممح

كللكنالزنىيرلكبلااخرشخصوهناكذلك،بعدالرائعه

والهزءوالتعقمدوالكبرلاءبالأناندهمللئهحلاتهمنلحظة

المجحبم.منتعاسةأكثرالأخرالطرفحلاةفحجعلوالقسوه

الثاني.لطلقولاالأوللطلقوالقانون-

لحويللأنوالطلاقالزواجمشاكليعالجلافالقانونوهذا-

جالز.غيردوانينإلىوالروحدهالأخالثيةالمبادئ

أسبابعلىتنصوالتي3891عاملائحهصدر!ددو

يلي:فيماالنطليى

الزوجدن.أحدزناا-

ال!سدحية.غيردشأالزوجدنأحداعتناق2-

لمدةالسجنأوالشاقهالأشغالىبعقوبهالزوجبنأحدعلىالحكم3-

سنوا!.سبععلىلزيد
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ولامقرهيعلملابحيثمدلالدهسنوا!سبعالزوجلنأحدغيبة4-

عدمهما.منحداله

لجعلاعتداءالآخرعلىألاعلداءالزوجدنأحداعتادإذا5-

الدينده.الارشادا!فلهلنفعولمخطرفىصحلهأوحلاته

:ا559مجموعةصدرتثم

تمهيذاالعدللوزارةالملىالمجلسبهالقدماللىالمجموعهوهي

بعدالأرنوذكسالأقباطعلىنصوصهتطبقكقانونلإصدارها

ولكنالمللة،المجالسبإلغاء5591لسنة462القانونصدور

بنصوصأخذبلالقضاء،بهالأخذلمالمجموعةهذهنصوص

الاتجاههذابأحكامهاوالإبرأمالنقضمحكمهوألدت3891مجموعه

للى:فيماالتطليىأحكامالمجموعةهذهحصرتولمحد

الزنى.لعلهالطلاقلطلبأنالزوجينلكلالجوزا-

المسيحي.الدلنعنالزوجلنأحدخرجإذاالزواجينفسخ'-

يعلملابحيثمتواليةسنوا!خمسالزوجدنأحدغابإذا3-

جازغيبدهبإثبالاحكموصدروفاتهمنحياتهلعلمولامقره

الطلاى.دطلبأنالاخرللزوج

لمدهالسجنأوالشاقهالأشغالبعقوبةالزوجلنأحدعلىالحكم4-

الطلاق.طلبالاخرللزوجلسوغفأكنرسنوا!سبععلىلزيد

نأالآخرللزوجلجوزمطبقبجنونالزوجلنأحدأصيبإذا5-

الجنونعلىسنواتخمسمضىقدكانإذاالطلاقيطلب

لطلبأنللزوجهأيضئاولجوزللشفاء،قابلغيرأنهوثب

لمحأبلغيرأنهوثبالعنهبمرضزوجهاأصيبإذاالطلاق

ولم،الفتنةمنفبهعليهالخشىسنفيالزوجهوكان!للشفاء

سنوأت.خمسالزواجعلىمضىددلكن
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جسملأ7إذاإلذائهاعدادأوالآخرعلىالزوجلنأحداعددىإذا6-

أنعللهالمجنيللزوججازللخطرصحتهأوحياتهلعرض

الطلاق.لطلب

إلى:عادتالمحكمهأنإلا

الزنى.عقةعلىالدطلدىدصرأ-

المطلقين.زواجعدم2-

1رقمالبابويبالقراروذلك /719( /1( 8 Vالقرار:ونص

إلااللطلحقيجوزلا،المقدسالانجيلفىالرببوصيهعملاأ-

عظتهفىالمجدلهالمسيحالسلدلعلحفلهاوردفقد،الزنىلعلة

!وله:،الجبلعلى

11لزنيدجعلهاالزنىلعلهإلاامرأدهطلىمنأنفأقولأناوأما11

علىهذهإجابدهالربكررودد(522:محىإنجدل)

لهم:قالإذالفرلسدين

بأخرىولزوجالزنىبسببإلاامرألهطلىمنإنلكمألمحول11

.(91:11ملىإنجلل)"لزني

مرقسإنجلل)"عللهالزنىبأخرىوتزوجامرأتهطلىومن11

01:11).

الكنسمةبهتعحرفلاالواحدهالعلههذهلغحرلحدثطلاقكل2-

نأالطلاقهذاحاولالذفي-الزوإجأنولعدبر،المقدسه

تأئما.أطلزاما-لفصمه

ونصه:المطلماتزواجبعدمرالفاتت8رتنمالبابوىوائقرار

ال!حجدلهالمسلحالنيدبو!صبهتصكإعطلقةازواجلجوزلا1-

سزوجومن11الجبلعدعخئدهفكطقأكإ-المقدشالانجيلفي

الربكرروقد(32ء:تطىإنجدل).الزنىفإنهمطلغه
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لهم:لمحالإذالفريسلينمعحديثهفىالوصيهنفس

فىوردولمحد9(:أ9محى)إنجلل"يزنيبمطلقةلتزوج"والذي

بمطلقةللزوجمنوكل11ألضأالربقوللولمحاالقدس!إنجلل

القدس!إنجيلفيوورد18(،:16لوقا)إنجيل"لزنىرجل

11لزنىباخروتزوج!زوجهاامرأهطلقتوإن11مردس

12(.:أ.مر!س)إنجلل

الزئى،غيرآخرلسببأوزناها،لسببطلق!أنهاإماالمطلعةوالمرأه

لهالسمحلاالمقدسالإنجيلفإنزنأهابسببطلفقدكأنتفإن

ا!نإذأورلناها،الديالمقلسهالنصوصبحسبثانيهمرهبالزواج

جددد.زواجعلىتؤلمنأنيمكنلالمرأههذه

يعتبرالطلاقهذافإن،الزنىغلرلسببطلقتقدكاتإنأما

الذيالزواجول!ونالإنجيلفىالربوصيهبسببباطلا

ددتكونلزوجتفإنقائفا،يزالمألفصمهأنالطلاقحأول

.الربوصيةبحسبزانلهولعحبرزوجينبينجمعت

البريئةالمرأةفإن،الزوجزنىبسببالتطلدىحدثإنإنما2-

زواجه،الزوجزنىنطاقفىويدخل،للزوجأنحقهامن

الكنبسة.بعدلقرهلاالزنىعلهلغيرطلاىبعدأخرىبأمرأه

زواجالعقدلنالمقثسةكنسملدافىالكهنو!رجلمنلأىيجوزلا3-

المجلسإلىللحوللهعليناالأمريعرضأويرفضهأنإما،لمطلقة

الشخصحه.للأحوالالأعلىالمجلسفلنظرهالعاماثليريكي

الانجحليه.الكندسةمو!فنفسوهو

إلى:نألىدعوناالعرضهذاكلبعد

العملى:والتطبيقالعامةالأخفمةالمبادئ:ثانيا

والضعفكفهفيالأخالثيالمبدألضعأنالكنيسهعلى
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هدئهليس!أنهالدركأنالكنيسةوعلى،الأخرىالكفهفيالبشري

كذلك.نفسهااعحبرتإذافادحاخطاالكنس!4وتخطئلشريعية،

الجنسعنتعلدمئايكونأنلجبهناالكنبسةفدورلذلك

الصحلحة.العائليةوالعلاقا!والزواج

كاملة.روحدةرعأيةظروفهامخللففىالأسرةترعىأنوعلحها-

التشريعأنإلاالكنلسة،اخدصاصمنفليسالمدنيالئشرلعأما-

لذلك،المقدسوالكلابالمسيحيهالمبادئمنروحهيأخذالمدني

معالمقدسالكتابفئبالمثاللةيستنيرونالقواندنفواضعو

.البشرىالضعفمراعاهضروره

الجادةالوسائليكفلواأناللشرلعا!يضعونمنمسئوللةإن

لسمحواأنقبلالأسرهجوفيالعلاقا!إصلاحلمحاولةوالملتزمة

اسدخدأمبعدالجحيممنللخلاصطرلقثؤجدلملولكن،بالطلاق

وأالنفسىأوالبشريالطبدبإلىاللجوءملفىالممكنةالوسائلكل

الحل.هوالطلاىكانإلخ...أوالرعايه

الشرلن.أهونهناالطلاىإن-

علىالكنيسهمنوشفقهرحمةهوالحالةهذهفيالطلاىا!ن-

ولاوضلالا،شقاءلزلدهمأنلجبفلاالمنقسمه،البيوتضحايا

الطلاى،بعدالزواجعنبمنع!النظيفهالحياهبأبأمامهمتغلق

.الغفرانمعوالرعالهالنصحمع!ئمارسأنعليهابل

الأحوالقانونمصرفىالمسيحيةالطوائفاعتمد!وأخيزأ-

791عامالشخصدة A3891،لائحهإلغاءعلىلنصوفحها

الزنى.لعلةإلااللطللىوعدم5591

فمع،مندللهيسبىلمبشكلالزوجلنعلىالخناقلضيقوهكذأ-

والنظربلالمرأه،وخاصهحريلهالفردوإعطاءالعالمانفتاح
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نجدمسئولب!ه.وتحملكرارهالخاذعلىلمحادرأنهعلىللإنسان

فد!القدرلابطريقةالزوجدنعلىتضغطمصرفىالكنيسه

أنالملاعلىدعلنأنالكندسةمسئولدهإن،الإنسانيالضعف

وأالمطلقوإن،اللهمنكوصيةالزنىلعقهإلايتملاالطلاق

هذهدكسرأنالزوجهأوالزوج!بلإنلكن،يتزوجلاالمطلقه

لمحدالكنسمةوتكون،اللهأماملكونفمسئوللتهتلك،أوالوصلة

علحناطفللنلدساوالزوجهفالزوج،بالتعلحمهمد!اانه!

لحملوعلحهماأمامهماالأموروضععلشالكنتأدلبهما،

عنفحالالاهناكوأنخاصهاللهأماماختيارهمامسئولله

الطلاقلبلحلاالمسيحلهأنبحجةالزواجإطارفىيلمشدلد

طالمحةفو!هومالححملمضطرةنفسهاالزوجةتجدوهنا

لوجدفلاالتطلدقلموإذالطليقلوجدلالأنهسواءالبشر،

لأن،ومكروهمحرمهوبلالكنيسه،منالئانيللزواجتصرلح

نانيهالزواجلريدونالذلنوإلىالمطلقينإلىلنظرالكنسمة

إلىإماالكنيرلنيدفعممامحتملةغيرودلنونهبلدونيه،نظره

طائله،بمبالغصورئاالملهولغيدرالقانونعلىاللحايل

الشريعهلطبىالملهتغحلرعندإذالطلاى،علىللحصول

دلانله.لدخييرالطرفينأحديضطرأوالطلاقفيتمالإسلامية

وأالملةلتغللرسواءالإنجحليهالكنيسهفىعدةحالاتولدشا

الدين.لغلدر

يلي:مانرىلذلك

المسدحيةالطوائفاعثمدتهالذيالموحدالقانونرفضأولأ:

91عاممصرفى V A15،"819لائحةلإلغاءoلنصوالذكطاا

بعدمالشعبمجلسونطالب.الزئىلعلةإلااللطليىعدمعلى

.القانونهذااعتماد
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.389105591لائحهلفعيلإلىالعودهثانيا:

لكلوالطلاقللزواجمدنيلمحانونإصدارعلىالعملثالئا:

فكرعلىيعدمدطوائفهمأودلأنلهمعنالنظربغضالمصريين

بلنعقدالزواجأنأساسعلىالمواطنلنجملعولظللالمواطنه

الدبنلة)الطقوسالدشيالجانبشركثمالأهلده،كاملىطرفين

الكنيسةدوروهو،المدنيللإجراءمكملروحيكأمر(للزواج

لبركةمصدرلكنهاللئشريعمصدرأليس!فالكنبسهالأساسي

عنه.ورضائهاالزواج
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إجعالمر

الأحواللمحواندنفي)درأسا!القمصسوريالصليب-أ

.0991القاهرهالأرثوذكسللقبطاللاهوتلةالكلية(الشخصية

داروالطرو(.)المسيحىالأباللسوعيحشدمهكملل-2

بلروت.)299الشرو!

المس!حيه(فىوالطلاى)الزواجالقسالدكلورفارسفايز-3

.8291القاهرةالنقافةدار

النورمنشورا!(الإنسانىومعناه)الجنسبندليكوسلى-4

.1171بيرولا

18
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المسيحيةفىالطل!

سللمانعزةأ/

مسبوثايكونأنلنبغىالمسدحيهفىالطلاقعنالحديتإن

الزواجمفهومإنإذودلمطالمسيححهفىالزواجلمفهومالتعرف

روحىرباطوهولعالى،اللهمنمقدسهسنةأنهالمسدححةفى

كلا،لكونالزواجبرابطةواحدةوامراةواحدرجلفيهيرلبط

بالآخر.منهماواحدكلكحانولذوبللآخرمكملامنهما

)منواحدجسدبل،اشنبعدلس!فإنهمابأمراةرجليدزوجعندما

رابطةلأنهاوشمتمرالزواجرابصةلدومأنوالمفروض6-91(

11.إنسانبفرقهلاال!هجمعهمالأن011..،0.0الموتحلىمقدسة

المسيحيه؟الدلأنةفىالطلاىيجوزهل

اهتمتلمحدالمسيحدهالدلانةأنالقولفلمكنسبىمماانطلادا

الزوجا!تعددفمنع!الدلنيةالمقدساتفىوجعلتهبالزواج

اسلقرتماوهوعأمهكقاعدهمبدئياالطلاىحرم!كماوحرمله

شواذالمحاعدةلكللأنولكنلأريخها،كلفىالمسيحلهالكنيسةعلبه

أوالزواجبندانلصدعبنللجلهالكوناسلثنائيةحالا!تنشأوقد

معالجهالكنيسهأسند!فقدالمسلحلهالأسرةكلانولهدلدلفسخه

لإلجادالكنسدهالروحيةبالمحاكميسمىلماالحالالاللك

بطلانه.أوالزواجفسخأوالطلاقلتبرلرالمناسبهالدشريعالا

والذىالمقدسالكتابهوالكنلسةعللهلعدمدالذىوالمرجع

طلىمن11الزنىلعلهإلاالمسلحيةفىطلاىلاأنهعلىبنص

91
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لزنىفإنهمطلقةلتزوجومنلزنىيجعلها،الزنىلعلةإلاامرأته

.(5-32:مدى)

فىالطلاقحالالاوحصرتذلكعلىبعدالكنلسةاستند!وقد

التطللى.أسبابفىذلكماعداوترفض،الزنىوهىواحدهحاله

واجدهادا!لشرلعا!لوضعالكنسمهاضطرتفقدفلكومع

الزوجين.بينالتطليقلسلوجباسللثائلهحالاتمنلنشأمالمعالجة

الملى)المجلسالأرثوذكسالأفباطبطرلركلهأصدر!فقد

الأرثوذكسللن.للاقباطالشخصلهالأحواللائحه(العام

.3891مايو9فىالمنعقدمجلسهالعامالملىالمجلسأقرهاوالتي

-)05بالموادعلحهاونص!للطلا!قأسبابلسعةأكرتوالتى

منلكل)لجوز)05(طدةالأولبالسببأستهلتهاوالئى58(،

(.الزنىلعلهالطلاقدطلبأنالزوجين

وانقطعالمسلحيالدلنعنالزوجينأحدخرجإذا)51(مادة

الآخر.الزوجطلبعلىبناءالطلاقجازإليهرجوعهفيالأمل

بحثمتواليةسنوالاخمسالزوجينأحدغابإذا)52(مادة

غيبدهبإنبا!حكموصدروفأته،منحلالهتعلمولامقرهلعلملا

الطلاق.يطلبأنالاخرللزوججاز

أوالشاقهالأشغالبعقوبهالزوجلنأحدعلىالحكمه)53(ماد

طلبالآخرللزوجيجوزفأكثرسنوا!سبعلمدةالحبسأوالسجن

الطائى.

بمرضأومطبىبجنونالزوجدنأحدأصشاإذاهادة)54(

يطلفأنالآخرللزوجلجوزالآخرسلامهعلىمنهيخشيمعدى

،المرضأوالجنونعلىسنوا!نلاتمضىلمحدكانإذاالطلاى

للشفاء.لمحابلغيرأنهوثبلا
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بمرضزوجهألإصابهالطلاىلطلبأنللزوجهألضئاولجوز

غيرأنهوثبتسنوا!،لظتبهإصابتهعلىمضىكانإذاالعنة

الفلنه.منعليهافيهلخشيسنفيالزوجهوكاتللشفاءقابل

اعلاداوالآخرحياةعلىالزوجدنأحداعتدىإذامتادة)55(

عليهالمجنىللزوججازللخطرصحدهدعرضجسدمأالذاءالهذائه

الطلاق.يطلبأن

وانغمسأخلاثهوفسدالزوجلنأحدسلوكساءإذاطده)56(

الدينىالرئيسلوبيخإصلاحهفييجدولمالرذللهحياهفي

الطلاق.لطلبأنالآخرفاللزوجونصائحه

الزوجلنأحدأساءإذاالطلاقطلبأيضئالجوز)57(مادة

أدىمماجسلماإخلالأنحوهبواجباتهأخلأوالآخر،معاشره

بعضهماعنبافلراقهماالامروانتهىبينهماالنفورلاسلحكام

ملوالده.سنواتثلاتالفرقهواسلمرلا

ترهبنأوالزوجانترهبنإذاالطلايقلجوزكذلكمتادة)58(

الاخر.برضاءأحدهما

شملوجبالتىالحالالامواجهةهدفهاذكرهاالسالفواللائحة

حلاةيهددماولمواجههالاجلماعيةالملغيراتضوءفىاللطلبق

.الزواجاسلمرارحالفىوأفرادهاالمسدحلهالأسرة

أسبابفيبمجموعهالملىالمجلستقدم5591عامفىنم

أنإلا3891،لائحهفىالمذكورةالأسبابتلكمنفلهااللطليق

!ضائية2"لسنه4رثمالطعنفيحكمهاأصدرتالنقضمحكمه

391لائحةأحكامبأن7391،/6/6بجلسهشخصدهأحوال A

بأحكامللتصدىمحلولاغيرهادونالتطبيىالواجبههى

حصر!لمحدالسالفه5591مجموعهوكانلا5591،مجموعه
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الدلنعنالزوجينأحدخروجأوالزنىفىالدطللقأسباب

سجنأوجسيمأ،اعتداءالآخرعلىأحدهماأعلداءأوالمسلحي

لمدةالزوجلنأحدغلابأوسنوا!،سبعمنأكثرالزوجلنأحد

مللالده.سنوا!خمس

7891المسلمينلغيرالشخصدةالأحوالقانونصدرحدي

.5591ومجموعه3891لائحةبإلغاءلقضيوالذي

للتطليقوحلدكسببالزنىعلىاسلقر!ددالكنيسةأنإلا

الكلابللفسلراسدناذاالأخرىأسبابهفيلوجدبماالأخذولرفض

الزنى.لعلهإلاطلاىلابأنهالمقدس

فىالمسلحيةالأسرهوأنهدأرلفككازفيادالىأدىماوهو

رابطةأوالعانمرةاسحمرارفيهايستحيلالتيالحالا!بعض

لبعضسريعةدراءهفىنلحظهماوهوالازواجبلنالزوجله

لمحدالاجتماعلهالتغيرأتأنلوضحواللى،الطلاىىدعأوصحف

ونفسلةشخصحهغالئافأصبح!الأسبابتلكتحديدفىأثرت

اسبابوهى،والسبوالإهانهالعشرةواسدحالهالنفوركاسمحكام

الطرفينأحدلودوعالطريىلكونفقدزنىتسمىلاكان!وإن

.اخرىأطرافلدىأحتداجالهأحدهمللمسماإذبالزنى

الكندسةرفضعقبللقضاءاللجوءمنمفراالأزواجيجدولا

والتىالصنمكلهضاعفماوهو،الزنىغبرآخرسببلأيللطلاى

علىحاصلهحالهألف.7هناكأنبيانفىحجمهانلمسأنلمكن

الأفراديجدولاالكنيسهبهلعحرفولاالمضاءفىبالطلاقأحكام

لعدمالذلببعقدةالعيشأو،المدنيللزواجاللجوءسوىحلأ

معيدمارضماوهو،بالزواجولاالطلاىبحكملاالكنيسهاعتراف

المسلحيه.الأسرهولماسكوحدهعلىالحفاظفىالكنلسههدف
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وردكماللطلاقالوحيدالسببالزنىلعتبرالكنسمهفإن

للمعنيضيقتفسيرعلىاعئمادهوذلكأننرىونحنبالإئجبل،

مشاكلمنالأزواجلواجههماأنذلك،المسيحالسيدأرادهالذي

الزوجينأحدبإصابهالزنىلخطبئهانقيادهمشأنهفيلكونثد

اعحداءأوبالجنونأومنه،الشفاءيمكنلابشكلالجنسىبألعجز

للزنى.الآخرالطرفلقودأنيمكنالآخرعليالزوجدنأحد

القتلأوالزنىفىالبريءالطرفلسقطحتيننتظرفهل

ونجبرهعنهنلخليولماذا،بالتطليقلهنحكمأمكجأنيونحاكمه

بإساءهولعاملهإلدهولسىءيحبهلامنمعشراالحباةعلى

ومطالبهموغرائزهمالبشريهطببعتهملواجهونونتركهمودسوة،

الخطيئه.فييسقطوأحديوحيدين

الزوجدةالعالفهلفضلتدخلأنالكنيسهعلىيوجبماوهو

الزنىعنجسامهتقللاالتىالأسبابتلكوجد!إذاالمتردلة

للطلا!.الموجبالفعلي

يجعلددالآلهفيالزنىلمعنىالضدقبلتفسدرالأخذأنكمأ

إهدارامنهالضحىالتفسدرفيوالدزم!-زناهالبشركلمن

فيالانفصالتوجبالتيالحمولةوالممتضياتالانساندةللطبدمة

الأزواجيعاندهلماحلاتجدأنبالكنلسةوالأجدرالأحيانبعض

لكلانأفضلكثيرةأحيانفىالطلاىيكونورإذ،المشاكلللكفى

أفرادها.ونفسدةالأسرة

ا!ق:علىالملرتبةالآثار

منكلحقو!فدزولالزوجبهرابطهانحلرالطلاىعلىيمرتبأولأ:

موله.عندالآخرأحدهمالرثولاالآخرقبلوواجبالهالزوجين

شخصمنيدزوجانبالطلاىالحكمبعدالزوجينمنلكلزلجوثاندا:
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الزواجمنكليهماأوأحدهماحرمانعلىالحكمنصإذاإلاآخر

الملى.المجلسمنب!صريحإلاالزواجلهلجوزفلا

منبقرارلبعضهماالرجوعفيطلاقبحنهماوقعلمنلجوزنالثا:

الملي.المجلس

بالطلاق.لهحكملمنتعويضأوبنفمهالحكملجوزرابعأ:

لمصلحته.الطلاىصدرالذىللزوجتكونالأولادحضانهخامسا:

والدلهم.قبلالحقو!فىالأولادعلىالطلاىحكملؤنرلاسأدسا:
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الخلع
الخلعأحكامتنظلممتضمنا2...لسنه)1(رعالقانونصدر

علىبلنهماف!ماشراضياأنللزوجينأنعلىونصم)02(،

بالتنازللبغضهالذيزوجهافيلنفسهاالزوجهافدداءوهوالخلع

الصدا!لهولرد،الزوجقبلالشرعدةالماليهحقوقهاجميععن

دعواهاالزوجةرفعتإذاأوفيطلقها،لهاالزوجأعطاهالذي

حقولمحهاعنوتنازلتالصداقإليهورد!زوجهافيخلعهأطالبه

بالتطليق.المحكمهلهافححكمقبلهالشرعدهالمالية

الاخحصاصعلىمنصوصاكانبلمستحدثا،لس!والخلع

سنهالصادرةالشرعحهالمحاكمترتببلاطحةالخلعدعاويبنظر

I r Aلنظلضامتضمئا0002لسنه)1(رعالقانونجاءأنإلىأ

له.

المسيحيه:فىالخلع

بالنسبهالطلا!فياشكال!اتمنعرضناهماضوءفي

مسلحدثاأمراليسالمسيحدهفىالخلععنالحديثفإنللمسيحدين

زمنمنذالمسدحيينبلنفيمابهمعمولاكانالخلعإن.بدعةأ!

الآليه:الوئأئقاستعراضفىلنالتضجمأوهوطويل

2.ص297وثدقه695سجل.....الشعريهبابمحكمها-

أهـ.400أولربع4الثلاثأءبداريخ

82وثيقة695سجلالشعريهبابمحكمة2- iبتاريخ213ص

أهـ.400الأولربع8السبت
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المرفقه:الإحصائيأتعلىفاحصةوبنظرة

بالأحوالالخاصهالقضاياعددفىرهيبازدلادهناكأننجد

نلحظ:إذالمسلمدنلغيرالشخصيه

أولأ:-

أزواجهنعلىمسدحياتمنالمقامهالخلعقضاباعددازدياد

النسبه:بلغ!إذالمرفوعةاللطللقبقضايابالمالارنة

دضيه64وقفزتقضيه)9(3002بعامالخلعقضالأنسبه

4002عام

A(31)3002عامفىالقضايأنسبةكاتفقدالدطليىأما

قضية.v(1)2إلى4502عامانخفضتقضيه
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695سجل-الشعريةبابمحكمة

اهـ400أولربيع4الثحاءبتاريخ-502م!-297وئمفة

الحنبلى:الحاكملدى

إبراهيمبنسليمانابنةالمرأهرومدةالحرمةسألت!أ-

إبراهعبنبقطربنإبراهيمزوجهااللعقوبيالنصرانى

خلغا.نكاحهوعقدعصملهمنيخلعهاأناليعقوبي

عشرينمأعداالحقوقمنبذمتهمالهاعلىأولاشرعيا211-

بذلكبأعلرافهاالشرعيالقبضمنةبمدهامقبوضنصف

لذلك.سؤالهافأجابالشرعىالاعترافلشهوده

العوضعلىالمسئولالخلعذلكعلىعصمدهمنوخلعها311-

أدرثمذلكعلىولصادداوالإصابةبالدخولواعلرافاالمذكور

والسلامه.الصحةبحالةولهاشرعياإقرازامنهماكل

يسلحىلاإجبارولاإكراهضكدرمنوالاختياروالطواعيه411-

اس!حقالمحأولاحقامطلقاالأسبابسالرمنبسببالآخرعلى

فضه.ولاسببولابوجهطلبأولادعوىولا

كسوةولاصدا!منبميةولاصدافاولافلوسناولاذهباولا"5-

ولابغدرهولابمسلنديميناولادلناولامتجمدهنفقةولامأضيه

نسمانا.ولاسهوا

منحقاولاصيرورهولاحوالةولاجهالةولاذهولاولا611-

بالثهيميئاولالبعهولاعلقةولاالإطلاقعلىالحقوقسالر

جل.ولاقلشيئاولالعالي

وثبتذلكعلىوتصأدقأتأرلخهوإل!الزمانمنسلفلما711-

اعلاهإليهالمشارالحاكممولانالدىبذلكعليهماالإشهاد

.شهودهبشهادةالشرعىالثبوت

الحكمنلكبموجبإللهواحسناحكأمهتعالياللهأيدوحكم8-

الشرعيهالمحررهوواجبالهلشرعيةللشرالطالمستوفىالشرعي

لارلخه.فيشهدوبهنفسهعلىوأشهدشرعهدعوىمن
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695سجل-الشعريةبابهحكمة

هـ4001الأولرببع8السبتبئاريخ132م!-42Aوثيقة

الحنبلى:الحاكملدى

بوسفبنميخائدلابنةالمرأةالبدتس!الحرمةسألت11ا-

بنمبأركبنزعيثرزوجهاوالدالبناءالدمقوبحةالنصرانية

الحالك.اليعقوبيالنصرانيالسبدعبد

درهمعلىبمثلهمسبوفاشرعياخلعاعصمتهمنيخلعهاأن211-

لذلكسؤالهافأجاب،الحلولحكمعلىلهذمتهافيفضه

العوضعلىالمسئولالخلعذلكعلىعصمتهمنوخلعها

والإصابه.بالدخولوأعترافاالمذكور

المختلعةتس!حقهماآخرأنوعلىذلكعلىولصادقا311-

شرعيبمسشدشرعيدينمنالمذكورمخالعهابذمهالمذكوره

ومنمتجمدةونفقةماضدةكساويومنعليهصدالمحهاباقيومن

.الحقوقمنبحنهماماسالر

وإلىلارلخهعلىالسابقةوالدبعا!والعلقوالمعاملات411-

منددرهمبلغشرعالهامعلوموددرهذلكأصلممالارلخه

الاسئحقا!.دينازاعشرأحدالجديدالسلطانىالذهب

منبددهجمعبذمتهمقبوضالحلولحكمعلىالشرعى511-

بالحضرةوكمألةذلكبتمامالشرعىالقبضالمذكورالمخالع

منهما.كلأقرثمذلكعلىولصادقاوالمعاينه

بعدالآخرعلىيسدحقلاأنهمختازاطليقاشرعياإقرارا611-

ولااسئحقاقاولاحقامطلقاالأسبابسايرمنبسببذلك

فلوسئا.ولاذهئاولافضهولابسببولابوجهطلباولادعوى
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ولاصداقمنبقدهولاصدافاولاإ!راضئاولا!رضئاولا11-

ولااستجراراولامعاملهولامتجمدهنفقةولاماضمةكسوة

.بغيرهولابمستندبمدناولادبناولاقماشا

سايرمنحقاولاجهالةولاذهولأولانسحاناولاسهؤاولا11-

تعالىبالثهيميئاولاتبعهولاعلقةولاالإطلا!علىالحقو!

.الزمانمنسلفلماجلولاقلشيئاولا

وأمانتهولدهللآخرذمتهمنهماواحدكلوأبرأ.تارلخهوإلي11-

ويمدنودعوىحىلكلالمسقطالمانعالقاطعالشرعيالإبراء

تاربخه.علىتقدم

الإشهادسبقماجميعذلكعلىولصادلمحألارلخهوإلي11ا-

الثبوتأعلاهإلحهالمشارالحاكممولانالدىبذلكعليهما

أحكامه.اللهأيدوحكمشهودهبشهادةالشرعي

الشرعيهللشرايطالمسدوفيالشرعيالحكمذلكبموجب11ا-

شرغااعتبارهيجبمااعدباربعدالشرعيهالمحررةوواجباله

!صيرة.أنهاالمذكورةالمخلالعةصفةومن

بددهاالحاجبدنمفروقةاللونخضراءالبشرةرديقةالقامة11ا-

تاريخه.شهدوبهصالحشهدوبهصليببهأخضرد!اليمني
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