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 العالقات الزوجية

 الحلقة الخامسة

 الزواج كائن حي

 فً لسُ )اٌؼاللاخ اٌضٚخٍح(، ٔتىٍُ ػٓ اٌّٛضٛػاخ اَتٍح:

 ِمذِح  -1

 لٛأٍٓ اٌضٚاج -2

 فُٙ اَخش -3

 اٌتٛافك ٚاالٔسداَ  -4

 ِٙاساخ أساسٍح فً اٌضٚاج  -5

 اٌتؼاًِ ِغ اٌّشاوً -6

 أتٍٕٙا ِٓ اٌّمذِح، ٚتذأٔا فً لٛأٍٓ اٌضٚاج ًٚ٘: 

 اٌّطٍمحاألٌٌٚٛح؛  -1

 اٌضٚاج ػاللح ػٙذ ٌٍٚس ػمذ  -2

 اٌشفافٍح -3

 وائٓ حً  -4

 

 القانون الرابع واألخير من قوانين الزواج

 الزواج كائن حي

ٌُؼاٌح ٌٍضٚاج وً اٌّٛاصفاخ اٌخاصح تاٌىائٕاخ  ٌُحثً تٗ ٌٌٚٛذ ٌّٕٚٛ ٌّٚشض ٚ اٌحٍح؛ 

 ٌٚؼٍش ٚلذ ٌّٛخ.

 فً اٌخطٛتح ٌُحًّ تٗ

 تاٌضٚاج ٌٌٛذ

 فً األتؼاد اٌّختٍفح )اٌؼّك ٚاٌثّش( ٌّٕٛ

 تأِشاض ِختٍفح )سٛف ٕٔالشٙا الحماً( ٌّشض

 تاٌحة ٚاٌحك ٌُؼاٌح

 إْ ٌُ ُٔؼاٌدٗ ٌّٛخ
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اٌطشفٍٓ أْ ٌىّال ِشٛاسّ٘ا إٌى ٌُحثً تٗ فً فتشج اٌخطٛتح، ػٕذِا ٌمشس  -

 اٌضٚاج ِؼاً.

ٌُؼتثش ٘ٛ اإلٌٌٛذ  - صحٍحاً واْ أَ  -تٓ اٌثىش. ٚػٍى شاوٍتٗػٕذ اٌضٚاج، ٚ

 ٌٌٛذ وً أتٕاءٔا. -ِشٛ٘اً 

تّشٚس اٌسٍٕٓ ٔىْٛ أفضً.. ِشاػشٔا  ٗتؼذ اٌٛالدج، ٌفتشض ٌٗ إٌّٛ تّؼٕى أٔ -

 أوثش... شثؼٕا أػّك.

ػذَ اال٘تّاَ تٙزا اٌطفً. ٌزا، ِٓ اٌضشٚسي أْ ٚ٘زا ال ٌحذث دائّاً، ٚاٌسثة 

؛ ٔطؼّٗ ٔٙتُ تاٌؼاللح اٌضٚخٍح حتى تّٕٛ. ٚٔؼاًِ ٘زٖ اٌؼاللح وىائٓ حً

 ...اٌخٚٔٙتُ تٕظافتٗ.

فً حاٌح ػذَ اال٘تّاَ تٗ، ٌّشض تأِشاض ِتؼذدج، ٌٚحتاج إٌى ػالج )ٚػالج  -

الخاً. ٔسثح ٌٍس ػ -فً حاٌح اٌؼاللح اٌضٚخٍح اٌّشٌضح -(. ٚاٌطالق صحٍح 

األٚي، ٚرٌه ألْ أسثاب اٌفشً ٘ٛ ِٓ اٌضٚاج اٌفشً فً اٌضٚاج اٌثأً أػٍى 

 )ٔحٓ(.

ٕٙان دائّاً أًِ ف ح، تتحسٓ اٌؼاللح اٌضٚخٍح وثٍشاً،فً حاٌح اٌؼالج اٌصحٍأِا 

 ٍسح.ٌىً ِٓ ٌؼٍش حٍاج صٚخٍح تؼ

ػٍٍٙا ػثاسج )اًٌٍ اتىسش ِا ٌتصٍحش(. اٌؼاللح اٌضٚخٍح وائٓ حً، ٚال ٌٕطثك 

وً أِشاض  -تٕؼّح هللا –ستّا ٌٍس ٕ٘ان ػالج ٌىً االِشاض اٌدسذٌح، ٌٚىٓ 

ْ هللا ٌشٌذ أْ لاخ ٌٙا ػالج. ٚلذ سثك ٚلٍٕا فً لسُ شفاء إٌفس رٌه، إاٌؼال

ٔمٛي اَْ إْ هللا ٌشٌذ شفاء وً ٌشفً وً األِشاض ٚاألٚخاع إٌفسٍح.. ٚوزٌه 

ٚاٌذٚاء ٘ٛ اٌحة ٚاٌحك. ػٍّى أْ أختاس اٌّحثح ٚػًّ وً ِا  .ؼاللاخأِشاض اٌ

 ٚسخٛع حشاسج اٌّشاػش ٚاٌشِٚأسٍح. ٛ صحٍح، ٚإٌتٍدح شفاء اٌؼاللح،٘

ٌُذفٓ..  - فً حاٌح ػذَ اٌؼالج، ِارا ٌحذث ٌٙزا اٌىائٓ اٌحً؟ ٌألسف ٌّٛخ ٚ

ٌٍس رٌه فمظ، تً ٌّٛخ ِؼٗ أشخاص ٚأِٛس وثٍشج ِثً أطفاي ِٚشاػش 

 ٚأحالَ.

 

 


