 ‐ 224011ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺷﺎب ﻟﻠﺰواج وﺗﺨﺸ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎوت اﻟﺪراﺳ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
اﻟﺴﺆال

أﻧﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ  ،وﺑﻘ ﻟ ﻣﺪة ﺣﺘ أﺗﺨﺮج  ،وﻟﻨ أرﻳﺪ أن أﻛﻤﻞ دراﺳﺘ و ذﻟﻚ ﺑﺎﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺨﺼﺺ ،
أﻧﺎ ﺟﺪا ﻃﻤﻮﺣﺔ  ،وأﺣﺐ ﺣﻘﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،ﺣﻴﺚ إﻧﻨ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺜﻒ
ﺟﺪا  ،ﻓ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﺗﻘﺪم ﺷﺎب ﻟﺨﻄﺒﺘ ،أﻧﺎ ﻋﻤﺮي  22ﺳﻨﺔ وﻫﻮ  30ﺳﻨﺔ  ،اﻟﻤﺸﻞ أﻧﻪ ﺗﺮك اﻟﺪراﺳﺔ ﻓ وﻗﺖ ﻣﺒﺮ  ،أي أن
ﻫﻨﺎك ﻓﺎرق دراﺳ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨ وﺑﻴﻨﻪ  ،ﻫﻮ اﻵن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﺋﻌﺎً ﻓ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﻼت  ،أﻧﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﻔﺮة ﻟﺨﻮﻓ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﺑﻴﻨ وﺑﻴﻨﻪ  ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﺎ أرﻳﺪ إﺗﻤﺎم دراﺳﺘ ، واﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،ﺑﺮأﻳﻢ إن ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻤﻞ دراﺳﺘﻪ ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠ ﻋﻤﻠ
ودراﺳﺘ ؟ أﻟﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ؟ أﻧﺎ ﻟﺴﺖ راﻓﻀﺔ ﻟﻔﺮة اﻟﺰواج ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ،اﻋﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أوﻟﻮﻳﺎت ﻓ اﻟﺤﻴﺎة  ،وﻟﻦ
أﺗﻤﻨ أن ﻳﻮن ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮى دراﺳ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ  ،ﺑﺄن ﻳﺸﺠﻌﻨ أﻛﺜﺮ  ،وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠ ﻣﺸﺎرﻳﻌ ، ﻓﺄرﺟﻮ ﺗﻮﺟﻴﻬ ﻓ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب  ،وﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب دوام اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،وﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠ
ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺸﻼت اﻟﺘ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮض ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷوﻻد وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ أو ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ .
وﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ  :أن ﻳﻮﻧﺎ ﻋﻠ ﻗﺪر ﻣﺘﻘﺎرب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ  ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻴﺮ  ،واﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ. 
ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺎرب إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻫ اﻷرﺟﺢ  ،ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﺒﻴﺖ .
ﻟﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺲ  :ﺑﺄن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻫ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وﻋﻘﻼ  ،واﻟﺮﺟﻞ دون ذﻟﻚ ﺑﺜﻴﺮ  ،ﻓﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت
واﻟﻨﺰاﻋﺎت  ،ﻓ إدارة اﻟﺒﻴﺖ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ اﻷﺳﺮة  ،ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮد اﻟﺒﻴﺖ وﻳﺮﺑ اﻷوﻻد
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﻴﺮه واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ اﻟﻌﻘﻠ ، واﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺮى ذﻟﻚ ﺧﻄﺄ .
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺄن ﻻ ﺗﺘﻌﺠﻠ ﻓ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ ﺷﺎب ﺗﻘﺪم ﻟﻚ  ،ﺣﺘ ﻳﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ أو ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎ ﻣﻌﻚ ﻓ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻮن ﺻﺎﺣﺐ دﻳﻦ وﺧﻠﻖ .

2/1

ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠ إﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻚ  :ﻓﺴﻮف ﺗﻮن اﻟﻤﺸﻠﺔ ﻫﻨﺎ أﻋﻘﺪ  ،ﺳﻮاء واﻓﻖ ﻋﻠ أن ﺗﻤﻠ دراﺳﺘﻚ وأﻧﺖ زوﺟﺔ  ،أو
ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻚ  ،واﺿﻄﺮرت ﻟﺘﺮك دراﺳﺘﻚ ﻷﺟﻞ اﻟﺰواج .
ﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﻮﻓﻘﻚ إﻟ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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