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إشكالية اليوم الدراسي  
 

      الزواج ُسّنة من سنن اهلل في الحياة، ُشرع لتحصين 
: قال اهلل تعالى. النفس وحفظ النسل واستمرار البشرية

ٍۡن " يِم حِم ِم وَو ايَو  عَومَو ۦٓ َو جَو هَوا وَو ُكُُٓىْاإِمنَويۡن ٗجانِّحَوسۡن وَو  أَوزۡن ًۡن ُك فُسِم أََو ُۡن هَوقَو نَوُكى يِّ ٌۡن خَو أَو

 
ةًۚة  ًَو ٗ وَو َو ۡن دَّم ىَو َُوُكى يَّم ثٖت بَويۡن ٓيَو  نِمكَو َو

ٌَّم فِم   َو  ٌَو إِم ُرو وٖت يَوحَوفَوكَّم سى   " نِّ َوىۡن

 "20"انروو اآلية 

يا يعشر انشباب : "وقال الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم

يٍ اسحطاع يُكى انبا   فهيحسوج فإَ  أغض نهبصر 

" وأ صٍ نهفرجىيٍ نى يسحطع فعهي  بانصىو فإَ  ن  وجا 
 .متفق عميو

والزواج ليس كسائر العقود، فيو لكونو أبدي ال يقدم عمى 
، فكل طرف من طرفيو يجب أن  إبرامو إال بعد تفكير وتروٍّ

يخضع لتييئة نفسية ومادية تؤىمو لمواجية الحياة 
 .األسرية وتحّمل أعباءىا

وبما أن الزواج ىو حق من الحقوق المدنية التي يتمتع 
بيا كل فرد، فإن لمطالب الجامعي حق فيو، بيد أن وضعو 
االجتماعي والمادي خالل فترة الدراسة الجامعية والتخوف 
من تحّمل المسئولية في وقت مبّكر قد يكون عائقا أمام 

تحقيق ىذا اليدف، وليذا نجد نظرة الطالب لمحياة الزوجية 
 .تختمف باختالف وضع الطالب خالل الحياة الدراسية

صحيح أن الزواج وبناء أسرة مستقرة ىو حمم كل طالب 
 جامعي

ما الذي يجب أن يعممو الطالب الجامعي قبل اإلقدام :لكن 
عمى الزواج؟ وماىي الشروط النفسية واالجتماعية 

 لمواجية الحياة األسرية؟
اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية ستكون من خالل 

 :برنامج اليوم الدراسي التالي
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