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 العالقات الزوجية 

 الحلقة العاشرة

 (5فهم اآلخر )

 فً لغُ )اٌؼاللبد اٌضٚجٍخ(، ٔزىٍُ ػٓ اٌّٛضٛػبد اَرٍخ:

 ِمذِخ  -1

 لٛأٍٓ اٌضٚاج -2

 فُٙ اَخش -3

 اٌزٛافك ٚاالٔغجبَ  -4

 ِٙبساد أعبعٍخ فً اٌضٚاج  -5

 اٌزؼبًِ ِغ اٌّشبوً -6

ِبصٌٕب ٕٔبلش اٌّٛضٛع اٌثبٌث )فُٙ األخش(... رىٍّٕب ػٓ دٚس اٌشجً ٚدٚس اٌّشأح فً 

 فً ٘زٖ اٌحٍمخ ٔىًّ ِب ثذأٔبٖ.اٌحٍمخ اٌغبثمخ. 

 دور الرجل داخل األسرة

 أعشرٗ اٌصغٍشح: ًفَرً دٚس اٌشجً ٌٛضح اٌشىً ا

 اٌمٍبدح اٌشٚحٍخ     

           

 

 

 

  اٌشػبٌخ                            لٍبدح اٌفشٌك                               

 اٌمٍبدح اٌشٚحٍخ -1

، هلل، ِٚؼشفخ جٍذح ثبٌىزبة اٌّمذطثبِٓ اٌضشٚسي أْ رىْٛ ٌٍشجً ػاللخ لٌٛخ 

ِغئٌٍٛخ ػٍى اٌشجبي ومبدح ألعشُ٘. ٌٚىٓ اٌىثٍش ِٓ  فبٌمٍبدح اٌشٚحٍخ

 ٚجبرُٙ.اٌشجبي، ٌزشوْٛ ٘زٖ اٌّغئٌٍٛخ ٌض

 

 الرجل    
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 اٌشػبٌخ -2

ٚ إٌفغٍخ. ٚاٌّجذأ األعشح عٛاء ِٓ إٌبحٍخ اٌّبدٌخ أٚ االجزّبػٍخ أسػبٌخ 

 اٌؼبَ أْ ٌضغ اٌشاػً ٔفغٗ ِٓ أجً اٌخشاف.

 لٍبدح اٌفشٌك -3

 ٍى اٌشجً ِغئٌٍٛخ إرخبر اٌمشاساد. ٌٛضغ ػٕٚ٘ب 

 

 دور المرأة في األسرة

 رً دٚس اٌّشأح فً أعشرٙب اٌصغٍشح:ٌٛضح اٌشىً اَ

                       

    صبٔؼخ ػاللبد             اٌشفٍك                                                             

 

   

 اٌضٍّش                                                                         اٌّشٌح        

      اٌّشٍش                                                                

 .ً٘ اٌشفٍك ٚ٘زا ٘ٛ ِؼٕى وٍّخ ِؼٍٓ -1

  .ًٚ٘ اٌّشٌح اٌزي ٌّزص اٌزؼت فٍجٍت اٌشاحخ -2

إػطبء إٌصٍحخ اٌزً ، فبٌضٚجخ ً٘ أفضً شخص ٌضٚجٙب فً ًٚ٘ اٌّشٍش -3

 ٌغزّغ جٍذاً ٌضٚجزٗ.عشح. ٌزا، ػٍى اٌشجً أْ أفشاد األ رىْٛ فً صبٌح جٍّغ

 أٌضبً ً٘ اٌضٍّش ثغجت أٔٙب ِش٘فخ اٌحظ. -4

 ٚأخٍشاً ً٘ ِغئٌٛخ اٌؼاللبد داخً األعشح... رشثظ األٚالد ثأثُٛ٘... ٚرغبػذ -5

 فشاد األعشح فً رجبدي اٌحذٌث ثٍُٕٙ ثصفخ دائّخ.أ

، ٚثبٌطجغ ٔحٓ ٔزىٍُ ٕ٘ب ثصفخ ػبِخػٍٍٕب أْ ٔززوش وثٍشاً اٌشىٍٍٓ اٌغبثمٍٓ. 

 اٌخّظ اٌغبثمخ.  وً اِشاح رزّزغ ثىً اإلِىبٍٔبدٍغذ فٍ

 

 

 

رأةـــالم  
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  لشأ ٘زا اٌجضء: ِٓ وزبة "إخزشد أْ أرضٚج"

    وزت أحذ سجبي هللا ػٓ صٚجزٗ فمبي:

 ً٘ اٌّؼٍٕخ اٌزً رغؼذًٔ فً لٍبدح دفخ حٍبرٕب"

 ً٘ صذٌمزً اٌزً أشزبق إٌٍٙب

 ً٘ ششٌىزً فً حٍمخ اٌصالح

 ً٘ أة اػزشافً اٌزي ال أخجً ِٕٗ

 خفض ٚسفغ اٌّؼٌٕٛبد رشِٛعزبد األعشح اٌمبدس ػٍىً٘ 

 ً٘ إٌبصح اٌٙبدئ ًٌ

 ً٘ اٌحبعخ اٌغبدعخ فً اٌجٍذ

 ً٘ اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌزغزٌخ ٚاٌصحخاٌؼبِخ فً اٌجٍذ

 ً٘ اٌٛوًٍ ػًٕ فً أػّبًٌ ِٚبًٌ 

 اٌزً ائزّٕٙب ػٍى دفزش شٍىبرً إْ ٚجذ حٚاٌٛحٍذ

 ً٘ ِبدح افزخبسي فً وً ِجٍظ

 "ضئ حٍبرً ػٕذِب ٌىْٛ ٕ٘بن ظالًَ٘ إٌٛس اٌزي ٌ

ػظٍّبً ٌٍٚظ دٚساً ثبٌٔٛبً.  شجً، فذٚس اٌّشأح فً األعشح دٚساً حمٍمًخ أْ أرفك ِغ ٘زا اٌ

 ٌٚؼزجش دٚس٘ب داخً األعشح ٘ٛ اٌذٚس األوجش ِٓ دٚس اٌشجً، سغُ أْ اٌشجً ٘ٛ اٌمبئذ.

 القيادة

وثٍشاً ِب ٔفُٙ "اٌمٍبدح" ثطشٌمخ خبطئخ، ٌٚغبػذٔب فً رٌه اٌّجزّغ اٌزي ٔؼٍش فٍٗ 

ٌٕب أْ اٌمبئذ ٘ٛ ِٓ ٌزغٍظ ٌٕٚفشد ثبٌمشاس. ٌىٓ اٌمبئذ إٌبجح ٘ٛ اٌمبدس حٍث ٌؤوذ 

جؼجزٗ وً اٌّغئٌٍٛبد. ٚػٍٍٗ، ػٍى ٛصٌغ اٌّغئٌٍٛبد ٌٍٚظ ِٓ ٌجّغ فً ػٍى ر

خ ِٓ ِٛا٘ت ٚلذساد، ٚرجؼبً ٌٙزا ٌجؼٍٙب ً٘ صبحج ثٗ صٚجزٗ ٌفُٙ ِب رزٍّضاٌشجً أْ 

ٔفشاد ٌحىٍّخ ٌٍغذ ً٘ اإلاٌمٍبدح ا ، إراً اٌمشاساد فً وً اٌّجبالد اٌزً رزٍّض ثٙب. 

 ثبٌغٍطخ ثً رٛصٌغ اٌغٍطخ.
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 الخضىع

ِٓ وٍّزٍٓ ال رؼجشاْ ػٓ اٌىٍّخ ّٚ٘ب سثّب ٌأرً اٌفُٙ اٌخبطئ ٌىٍّخ اٌخضٛع، 

 اٌزّشد ٚاٌخٕٛع.

 ػًّ ِب ألٕزغ ثٗ ثّفشدي فمظ. اٌزّشد ٛ٘ 

  خبٔغ ِٚغزغٍُ. اٌخٕٛع ٘ٛ ػًّ أِش سغّبً ػًٕ.... وؼجذ 

 ثىبًِ إسادرً. ٚوزٌه ٘ٛ اٌحك فً  أِب اٌخضٛع فٙٛ ػًّ األشٍبء جٍّؼٙب

 ِٕبلشخ وً األشٍبء ِغ اَخش، ٚاٌزؼجٍش اٌحش ػّب ثذاخًٍ.

                             


