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ثماني
ُ
 الزواج الع

َ
من قانون

۲۰۲۱- ۸ - ۱۱

ال نغتاب أحدا، وال نجھز على ضعیف، وال نتالعب بمحتاج، وال نخدع مضطرا،  نصبر ونتحمل،     
إذا زاد ما عندنا نتواضع، ال نحترف الشكوى، رغم ما فى قلوبنا من وجع، جابرین للخواطر، نوقر 
نأخذ  حتى  ضعیف  عندنا  والقوى  ننصره،  حتى  قوي  عندنا  الضعیف  الصغار،  على  ونشفق  الكبار 

الحق منھ، ال نغیر كالمنا بتغیر من حولنا، وال نجرح بالكالم أحدا. 

هل حنن من هؤالء؟

   أدركنا أنّھ ال یجب أّن نحث أبنائنا لیكونوا أغنیاء، بل كیف یكونون أتقیاء، ألنھم سیدركون أّن 
أّن  ، وسیدركون بصمت،  األیام مخیفة  أّن سرعة  المادیة؛  وسیجدون  األشیاء  لیست في  السعادة 

السعید من مأل صحیفتھ بالصالحات،  واألموات یتسابقون أمامنا، والدنیا ال تدوم على حال . 

العمر! ما تقدم بنا 
ّ
كل

تبدأ مدة الزواج االختیاري من سن ۱۸ وتنتھي في سن ۲٥ ، وبعدھا یُصبح إجباریا،وإذا امتنع    
للشفاء  قابال  مرضھ  كان  وإذا  علیھ،  یُكشف  مریٌض  أنّھ  بحجة  السن  ھذه  بعد  الزواج  عن  الشخص 

یؤجل إجباره إلي أن یبرأ، وإن كان المرض غیر قابل للشفاء یُعفى من الزواج .
من یمتنع عن الزواج بعد ال ۲٥ بال ُعذرشرعي، یُؤخذ منھ ربع دخلھ، ویُوضع في البنك الزراعي    
لیُصرف علي من یرید الزواج من الفقراء، وكل من لم یتزوج بعد الـ۲٥ ال یُقبل بوظیفٍة في مصالح 

الحكومة، وال یُعھد إلیھ بمنصب، وإذا كان موظفا یتم إعفاؤه .
كل من تجاوز الـ٥۰ ویكون متزوًجا بامرأة واحدة، وفي استطاعتھ أن یتزوج بأخري، یتم تكلیفھ    

بذلك،  فإذا اعتذر بأسباب معقولة، یُكلف بمساعدة أوالد الفقراء حسب استطاعتھ. 
   من یتزوج في سن الـ۱۸-۲٥ وكان فقیًرا ، یُقطُع لھ من أرض الحكومة  مجانًا من أقرب مكان لھ، 

وإذا كان من أرباب المصانع یُعطي قرًضا یُسدد علي ثالث سنوات دون مقابل .
من یتزوج قبل الـ۲٥ ولیس لدیھ أخ یخدم أبویھ، یُعفي من التجنید، وكل شخص تزوج قبل الـ۲٥    

ورزق بثالثة أطفال یتم تعلیمھم مجانًا، وإذا كانوا أكثر یتم تعلیم ثالثة مجانًا .
   كل طالب علم في الداخل أو الخارج یؤجل جبره علي الزواج إلي أن یتم دراستھ، ومن یضطر إلى 

السفر واإلقامة في الخارج لبضع سنین وجب علیھ اصطحاب زوجتھ ، وإن كان قادًرا علي الزواج 
في البلد اآلخر یجبر علیھ، ثم بعد العودة یجمع زوجتیھ في مكان واحد.

غیر  والعالقات  والتحرش  العنوسة  من  خالیًا  متماسكا  سلیًما  قواًما  للمجتمع  یضمن  قانون  إنھ    

الشرعیة، ویمنح الشباب قدًرا من االستقرار ویضعھ مبكرا علي أول طریق الحیاة .


