موانع الزواج حسب قوانين كنيسة المشرق
)(الجزء األول
 أفريم فيليبوس داود.االب د

(1) Cfr. SALACHAS Dimitrios, Il sacramento del matrimonio nel
nuovo Diritto canonico delle chiese orientale, 99.
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( )2عن هذا الموضوع يقول  " :HAGE Athanasلكي تتمكن الفتاة من الخطبة ،قرر
عبديشوع أن تبلغ الفتاة  12عا ًما ،ما لم تطلب أن تعمله قبل ذلك " ،لكن هذا خطأ ألن
عبديشوع لم يعطِ أبدًا الموافقة على خطبة الفتاة أقل من ( )12عا ًما ،وإنما يقول  :يجب أن
تكون ابنة " الرابعة عشرة من العمر ،أو على األقل في الثانية عشرة من عمرها ،وأقل
من ذلك ال يحق أبدًا " .عبديشوع ،مجموعة مختصرة للقوانين السنهادوسية ،الباب ،2
الفصل .4
ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, Tra. III, C.9, Pun.3, 185; HAGE
Athanas, Les empechements de mariage en droit canonique
oriental, 101.
( )3يتفق هذا القانون مع قانون ( )7البن الطيب ،وقد أخذوه من قانون ( )30من مار
ايشوعبرنون ،لكنهم أهملوا الحالة التي يتبع فيها الولد إرادة الوالدين ويترك خطيبته ،التي
فيها يكونون مجبرين على دفـــع ( )400دينار للفتاة (مع فرنيةا أي الهدايا) .بينما ،يتحدث
مار طيموثاوس في القانون ( )30عن الفتاة التي يخطبها والداها قبل بلوغها سن الرشد،
وعندما يموت والداها ،فهي حرة في االنفصال أو اتمام الزواج :عبديشوع الصوباوي،
القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل 9؛
;Cfr. DAUVILLIER Jean - DE CLERCQ Carlo, Le Mariage, 160
ĪŠŌʿBAR-NUN, Gesetzbuch in SACHAU Eduard, Syrische
Rechtsbücher, II, 128-129; IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya,
II, C.7، 4; TIMOTEO I, Definitiones Canonicae in SACHAU
Eduard, Syrische Rechtsbücher, II, C.30, 78-79.
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(4) ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, C.9, Pun.3, 185.
( )5عبديشوع الصوباوي ،القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل  .4بفضل المجمع
الكنسي للبطريرك مار ايشاي شمعون الذي عُقد في بغداد ( 13مارس  ،)1970تم تعديل
هذا القانون في كنيسة المشرق اآلشورية بالقول إن هذا العمر غير مناسب لحياتنا
المعاصرة ،كما إنه يتعارض مع القانون المدني لبعض البلدان التي يتواجد فيها أبناء
كنيستنا .لذلك تقرر أنه لكي تتمكن الفتاة من الزواج يجب أن تبلغ على األقل  16عا ًما .هذا
في بلدان الشرق ،بينما في البلدان التي تحدد س ًنا أكبر ،فيجب احترام قانونها وتطبيقه.
ّ
للسن المطلوب لرجل ،أي
لألسف نالحظ في هذا السينودس ،أنه لم يتم تحديد الحد األدنى
أنه أبقى على ما حددته المجامع السابقة  :مجمع مار ايشاي شمعون ،ص.19-18
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(6) Cfr. CHABOT Jean Baptiste, Synodicon orientale, C.20, 448449.
.427-426 ،20 ق، مجامع كنيسة المشرق،يوسف حبي
(7) ĪŠŌʿBŌḪT, Corpus Juris in SACHAU Eduard, Syrische
Rechtsbücher, III, Tra. III, C.6, 82-83.
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(8) ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, C.9, Pun.4, 185.
.17  الفصل،2  الباب، القوانين السنهادوسية،) عبديشوع الصوباوي9(
(10) TIMOTEO I, Syrische Rechtsbücher, II, C.34-35, 82-85; IBN
AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, I, C. 34, 188.
(11) IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya,II, C.9, 5.
(12) Cfr. DAUVILLIER,
Le Mariage, 162;
SELB
Walter, Orientalisches Kirchenrecht, I, 213; HAGE Athanas, nel :
Les empechements de marriage, 109, Cfr. EDAKALATHUR Louis,
The theology of marriage in the East Syrian Tradition, 195.
(13) Cfr. CHABOT, Synodicon orientale, 58/305.
.171 ،3 ق، مجامع كنيسة المشرق،يوسف حبي
(14) Cfr. SELB Walter, Orientalisches Kirchenrecht, I, 150; Cfr.
ĪŠŌʿBAR-NUN, Syrische Rechtsbücher, II, C.80, 152-153.

.1.3
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( )18مجموع الشرع الكنسي ،مجمع الالذقية ،ق ،31ص.225
( )19المصدر السابق نفسه  :قوانين نيقية العربية ،ق ،34ص 106؛ ابن الطيب ،ق،34
.41
( )20المصدر السابق نفسه  :مجمع خلقيدونية ،ق ،14ص.421

(21) TIMOTEO I, Syrische Rechtsbücher, II, C.26-27, 74-75; IBN
AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, I, C.26-27, 186.
(22) IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, II, C.15, 7.
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(23) ĪŠŌʿBAR-NUN, Syrische Rechtsbücher, II, (C.10،11،119),
122-123, 170-171; IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, I, C.119,
208.
( )24ينسب عبديشوع القانونين في الفصلين ( )14و( )15من الباب الثاني من " مجموعة
مختصرة للقوانين السنهادوسية " إلى المجامع المسكونية ،لكن في الواقع ال يوجد قانون
في المجامع المسكونية يتوافق مع هذه القوانين المجمع الوحيد الذي يذكر هذا المانع هو
مجمع خلقيدونية ( )451في القانـــون ( ،)14وهذا القانون أيضًا ال يشابههما ،ألنه يُحظر
الزواج بين المسيحيين  -رجاالً ونسا ًء  -والهراطقة ،اليهود والوثنيين ،إال إذا أعلن الطرف
غير المسيحي أنه يرغب بالتحول إلى اإليمان الحقيقي .بينما ،تمنع القوانين المقتبسة في "
مجموعة مختصرة للقوانين السنهادوسية " المرأة من الزواج من غير المسيحيين فقط،
بينما تسمح للرجل بذلك .فيما أن قانون ( )15لديه نفس قرار القانون ( )34نيقيا العربية
(أي القوانين المنسوبة إلى مجمع نيقيا)؛ انظر  :مجموع الشرع الكنسي ،قوانين نيقيا
العربية ،ق  .107-106 ،68 ،67 ،63هذه القوانين ذكرت في كتابه :
ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, Tra. I, Cap.6, C. 34, 20.
(25) CHABOT, Synodicon orientale, C.13-14, 223-224/488; IBN
AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, I, C.26, 215; SELB Walter,
ʿABDĪŠŌʿ bar Bahrīz,
tes. sir. 160; HAGE Athanas, Les
empechements, 129; EDAKALATHUR, The theology of marriage,
76; YOUSIF Pierre, La célébration du mariage dans le rite
chaldéen, 224; Cfr. DAUVILLIER, Le Mariage, 167-169.

7

(26) Cfr. DAUVILLIER Jean, “Ebedjésus de Nisibe”, 96.
( )27عبديشوع الصوباوي ،القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل  1نقطة  65و64
و .65والنقطة  65من فصل  3باب  3من كتاب :
;ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, Tra. I, C.3, 177
نفس القانون نراه في :
IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, II, C.6, 2.
( )28يوسف حبي ،مجامع كنيسة المشرق ،ق ،3ص.255-254
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( )29المصدر السابق نفسه ،ق .305 ،10
( )30المصدر السابق نفسه ،ق .386 ،27
(31) HAGE Athanas, Les empechements, 129; EDAKALATHUR,
The theology of marriage, 73; ĪŠŌʿBŌḪT, Syrische Rechtsbücher,
III, Tra. II, C.1 C.8, 28-29, 50-51; HANNA Sakka, Trattata dei
Giudizt di Īšōʿbōḫt, métropolita di Rev-Ardasir in persia (VIII sec),
168.
انظر 1 :كور .14 :7
( )32النقطة  65من الفصل  3من الباب  3في الكتاب:
ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, 185.

( )33لدينا اثباتات كثيرة في التاريخ ،على سبيل المثال في القانون ( )10من سينودس مار
يوســــف ( ،)554يُدان رجل الدين الذي يتزوج من النساء الوثنيات ،حتى لو تم تحويلهن
للمسيحية ،ألنه " إذ يبلغ مسامع المجوس األمر ،يستولون على أولئك النسوة
ويحبسوهن فيتخلين عن المسيحية ،حتى أن بعض الكهنة والشمامسة يكونون في
خصام مع أوالدهم الجاحدين "  :يوسف حبي ،مجامع كنيسة المشرق ،ق 386 ،27؛ من
الجدير بالذكر أن كنيسة المشرق اآلشورية في قانون ( )12من السينودس الخامس لمار
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دنخا الرابع ،توافق من جديد على القوانين الكنسية التي تمنع من ًعا باتًا ،سواء لرجل أو
ألمرأة ،من الزواج من غير المسيحيين ،حتى يتم تعميد الطرف غير المسيحي ومن ثم
يمكنهم نيل البركة وفقًا للطقوس والقوانين في الكنيسة .يبرر السينودس هذا القرار مؤكدًا
أن القوانين الكنيسة لم تعترف بهذا الزواج ال للرجل وال للمرأة ،ولكن هذا خطأ ألن بعض
قوانين كنيسة المشرق تسمح بالزواج على األقل فيما يتعلق بالرجل ،كما رأينا أعاله :
ʿABDĪŠŌʿ Awraham, Knušiy sunhadiqaiy d ʿīta d madinḫa d
aturaiy, C.12, 93

( )34مجموع الشرع الكنسي ،قوانين الرسل ،ق.865 ،67
( )35المصدر السابق نفسه  :مجمع انقورا أو عنقرة ،ق.131 ،11
( )36المصدر السابق نفسه  :مجمع خلقيدونية ،ق.430 ،27
( )37شابو ،مجامع شرقية.624-623 ،
( )38يوسف حبي ،مجامع كنيسة المشرق 278 ،12 ،؛ مشابه لقانون مجمع خلقيدونية.
( )39المصدر السابق نفسه  279 ،15 :؛ مشابه لقانون مجمع انقورا.
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( )40المصدر السابق نفسه .332 ،8 :
( )41عبديشوع الصوباوي ،القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل .12
;ĪŠŌʿBŌḪT, Syrische Rechtsbücher, III, Tra. III, C.5, 80-83
يشير  SACHAUأن هذا القانون يتوافق مع القانون ( )40لمار طيموثاوس األول،
ويقول DAUVILLIERإن عبديشوع الصوباوي ،في " مجموعة مختصرة للقوانين
السنهادوسية " ،أقر نفس القرارات التي قدمها مار طيمثاوس األول بشأن خطف فتاة
مخطوبة ،ولكنها تدرس أيضًا الحالة التي ال تكون فيها المرأة مخطوبة .في الواقع هذا
خطأ ألنه ،كما ذكرنا ،هذا القانون يتوافق تما ًما مع قانون ( )5لمار ايشوعبروخت فيما
يتعلق بالخطف ،إذا كانت مخطوبة أو غير مخطوبة .بينما يذكر مار طيمثاوس فقط حالة
المرأة المخطوبة ،وفي هذه الحالة أيضًا يتعارض مع الصوباوي ،سواء مع إمكانية العودة
إلى خطيبها ،أو العقوبة المفروضة عليهما ،كما أوضحنا أعاله في الشرح .راجع:
TIMOTEO I, Syrische Rechtsbücher, II, C.40, 86-87; Cfr.
DAUVILLIER, Le Mariage, 181; SACHAU Eduard, Syrische
Rechtsbücher, II, 80-81.
( )42عبديشوع الصوباوي ،القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل .12
(43) IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, II, C.10, 5.
;(44) ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, Tra. I, Cap.4, C. 63, 15
SALACHAS Dimitrios, Il Diritto canonico delle chiese orientale
nel primo millennio, 266-267; Cfr. DAUVILLIER, Le Mariage,
181; SACHAU Eduard, Syrische Rechtsbücher, II, 188; Cfr. HAGE
Athanas, Les empechements, 174.
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: ) يقول ابن الطيب إذا رغب الوالدان بذلك فقط45(
IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, II, C.10, 5.
.12  الفصل،2  الباب، القوانين السنهادوسية،) عبديشوع الصوباوي46(
(47) ĪŠŌʿBŌḪT, Syrische Rechtsbücher, III, Tra. III, C.5, 82-83.
(48)ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, C. 11, 186; TIMOTEO I,
Definitiones Canonicae in SACHAU Eduard, Syrische
Rechtsbüche,، II, C.40, 86-87.
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 ؛ نفس القانون9  الفصل،2  الباب، القوانين السنهادوسية،) عبديشوع الصوباوي49(
: نراه عند
IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, II, C.7, 4.
(50) ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, C. 16, 197; ĪŠŌʿBAR-NUN,
Syrische Rechtsbücher, II, C. 20, 124-125.
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( )51مجموع الشرع الكنسي ،قوانين الرسل ،ق ،26ص.885
( )52المصدر السابق نفسه  :ق ،51ص.861
( )53المصدر السابق نفسه  :قوانين انقورا أو انقرة ،ق.130 ،10
( )54المصدر السابق نفسه  :قوانين قيصرية الجديدة ،ق.142 ،1
( )55المصدر السابق نفسه  :قوانين مجمع غنغرة ،ق.159 ،4
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( )56يوسف حبي ،مجامع كنيسة المشرق ،ق ،3ص.171-168
( )57المصدر السابق نفسه .197 :
(58) ĪŠŌʿBAR-NUN, Syrische Rechtsbücher, II, C. 2،7 127-128.
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(59) ʿABDĪŠŌʿ, Collectio Canunum in MAI Angelo, X, I, tes. sir.
282, trad. lat. 118; GALLAGHER Clarence, Church Law and
Church Order in Rome and Byzantium, 218.
(60) ʿABDĪŠŌʿ, Collectio Canunum in MAI Angelo, X, I, tes. sir.
286, trad. lat. 124.
.135 ،19 ق، قوانين انقورا أو انقرة،) مجموع الشرع الكنسي61(
.422 ،16 ق، مجمع خلقيدونية: ) المصدر السابق نفسه62(
.10  ق،2 ف، القوانين السنهادوسية،) عبديشوع الصوباوي63(
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( )64المصدر السابق نفسه  :الباب  ،2الفصل .11
( )65المصدر السابق نفسه  :الباب  ،2الفصل .22
ĪŠŌʿBAR-NUN, Syrische Rechtsbücher, II, C.3،2 130-131; IBN
AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, II, C.1 ،411.
( )66عبديشوع الصوباوي ،القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل .22
( )67المصدر السابق نفسه  :الباب  ،2الفصل  16؛
Constantino Theodosii Leonis, Leges, in SACHAU Eduard,
Syrische Rechtsbücher, I, C.36, 18-19.
( )68عبديشوع الصوباوي ،القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل  16؛
Cfr. HAGE Athanas, Les empechements, 76.
( )69المصدر السابق نفسه.
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( )70عن هذا الموضوع راجع موضوع خصائص الزواج فقرة الوحدة  :يوسف حبي،
مجامع كنيسة المشرق 254-253 ،؛ ق 377 ،16؛ ايشوعبرنون ،مخطوطة  65لمطرانية
كنيسة المشرق في الهند ،ق 187 ،3؛
ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, C.5, 181; CHABOT, Synodicon
orientale, 623-624; Cfr.YOUSIF Pierre, “The Sacrament of
Marriage in the Tradition of the Church of the East”, 43.
ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, C.9, Pun.1, 185. SELB Walter,
ʿABDĪŠŌʿ bar Bahrīz, tes. sir. 115, 41.
( )71عبديشوع الصوباوي ،القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل  1؛ انظر :
ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, Tra. I, Cap.4, C. 27, 13; ĪŠŌʿBŌḪT,
Syrische Rechtsbücher, III, 66-67; Cfr. HANNA, Trattata dei
Giudizt di Īšōʿbōḫt, 156.
( )72عبديشوع الصوباوي ،القوانين السنهادوسية ،الباب  ،2الفصل  .7لكن اآلن ال تتمتع
الخطبة بنفس القوة القانونية التي كانت تتمتع بها في وقت مار عبديشوع وقبله ،ألن
الشخصين المرتبطين بالخطبة يمكنهما حاليًا االنفصال عن بعضهما في أي وقت دون أي
تبعات قانونية.
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.384-383 ،23 ق، مجامع كنيسة المشرق،) يوسف حبي73(
(74) .32 :5  ;متىĪŠŌʿBŌḪT, Syrische Rechtsbücher, III, Tra. II,
C.18, 66-67; HANNA, Trattata dei Giudizt di Īšōʿbōḫt, Tra. II,
C.18, 114, CHABOT, Synodicon orientale,158/488; ĪŠŌʿBŌḪT,
Syrische Rechtsbücher, III, Tra. II, C.18, 66-67; Cfr.
DAUVILLIER, Le Mariage, 192; Cfr. HAGE Athanas, Les
empechements, 185.
(75) ĪŠŌʿBAR-NUN, Syrische Rechtsbücher, II, C. 7, 120-121.
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، الالئحة االولى،1  الفصل،2  الباب، القوانين السنهادوسية،) عبديشوع الصوباوي76(
: 62 رقم
ʿABDĪŠŌʿ, Ordo iudiciorum, 175.
.24  الفصل،2  الباب، القوانين السنهادوسية،) عبديشوع الصوباوي77(
) البن11(  ؛ الذي يوافق مع قانون25  الفصل،2  الباب،) المصدر السابق نفسه78(
: الطيب
IBN AT-TAIYIB, Fiqh an-Nasrânîya, II, C.11, 6. ʿABDĪŠŌʿ, Ordo
iudiciorum, C.22, 200-201; Cfr. BADGER, The Nestorians, II, 279280, ŠYMʿŌN, Erbrechtin in SACHAU Eduard, Syrische
Rechtsbücher, II, C. 11 e 12, 243-244; ĪŠŌʿBŌḪT, Syrische
Rechtsbücher, III, Tra. III, C.10, 142-145, 84-85; Cfr.
DAUVILLIER, Le Mariage, 57; Cfr. DAUVILLIER Jean,
“Ebedjésus de Nisibe”, 91; Cfr. HAGE Athanas, Les empechements,
161.
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