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 العالقاث الزوجيت

 الحلقت السابعت 

 (2) فهن اآلخز

 فٟ لسُ )اٌؼاللاخ اٌضٚج١ح(، ٔرىٍُ ػٓ اٌّٛضٛػاخ ا٢ذ١ح:

 ِمذِح  -1

 لٛا١ٔٓ اٌضٚاض -2

 فُٙ ا٢خش -3

 اٌرٛافك ٚاالٔسجاَ  -4

 ِٙاساخ أساس١ح فٟ اٌضٚاض  -5

 اٌرؼاًِ ِغ اٌّشاوً -6

 فٟ ٘زٖ اٌحٍمح، ٔىًّ ِا تذأٔاٖ فٟ اٌحٍمح اٌساتمح ػٓ:

 اآلخزفهن 

 ٌىٟ أفُٙ ا٢خش، التذ األخز فٟ االػرثاس شالشح أِٛس:

 ِشأجإسجً أَ  -1

ٕ٘ان فشق ت١ٓ اٌشجً ٚاٌّشأج. ٌزا، التذ أْ أدسن إٟٔٔ ذضٚجد شخض ِٓ 

 )وٛوة ذأٟ(، ٚأٔا أسؼٝ وٟ أذؼشف ػٍٝ طفاذٗ. 

 إٌشأج )اٌؼائٍح، اٌؼاللاخ، اٌم١ُ( -2

٘زا اٌشخض ا٢خش اٌزٞ ذضٚجرٗ،ٔشأ فٟ ػائٍح ذخرٍف ػٓ ػائٍرٟ. ٚ٘ٛ 

ػٓ األسشج ٚاٌضٚاض، ذخرٍف ػّا ذؼٍّد ِٓ ٠ىرسة ِٓ ػائٍرٗ ل١ُ ِٚؼرمذاخ 

 طفاخ غ١ش اٌظفاخ اٌرٟ اورسثرٙا أٔا. -٘زا اٌشخض -ػائٍرٟ. ٌزا، اورسة

 اخرالف اٌشخظ١ح -3

 ٚرٌه تسثة إخرالف اٌج١ٕاخ.

أْ أفُٙ اٌّشأج تٛجح ػاَ. شُ أذؼشف ػٍٝ ٔشأذٙا تٛجٗ خاص.  ٚػ١ٍٗ، أٔا وشجً التذ

 ٗ أخض.ٚأخ١شاً أفُٙ شخظ١رٙا تٛج

ّٝ أْ أتزي جٙذ ٌٍرؼشف ػٍٝ ػٕذِا أورشف شش٠ه ح١اذٟ. ٚستّا أطاب تاٌز٘ٛي،  ػٍ

 إٟٔٔ ػشفد تؼض األش١اء ػٕٗ، ذخاٌف اٌظٛسج اٌّٛجٛدج فٟ رٕٟ٘ ػٕٗ. 

 الثالثت.اآلى ًبدأ في شزح هذٍ االعتباراث 
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 هزأةإأوالً: رجل أم 

 

 ختالفاث الٌفسيت بيي الزجل والوزأةاال -1

 فٟ ٘زا اٌجذٚي، ٍٔخض االخرالفاخ إٌفس١ح ت١ٓ اٌشجً ٚاٌّشأج تٛجٗ ػاَ:

 الوزأة الزجل م

 األِاْ ٚاالسرمشاس اٌّغاِشج 1

 اٌؼاللاخ اإلٔجاص 2

 اٌحٕاْ اٌحضَ 3

 ٔم١اداال اٌم١ادج 4

 اٌّشاػش اٌرفى١ش ٚاٌرح١ًٍ 5

 اٌرفاط١ً اٌظٛسج اٌؼاِح 6

 اٌشِٚأس١ح اٌٛالؼ١ح 7

 وصشج اٌىالَ لٍح اٌىالَ 8

فٟ ِٛاجٙح اٌّشاوً ٚاالصِاخ  9
)االٔسحاب ٚوثد اٌّشاػش 

 ػٓ ِخشض( ٌٍثحس

فٟ ِٛاجٙح اٌّشاوً ٚاألصِاخ 
)اٌحذ٠س ٚاٌثىاء أٞ اٌرؼث١ش ػٓ 

 اٌّشاػش(

 

ػٍّٙا، أِا اٌّشأج  ٚاٌرحذٞ أٞ ػًّ أش١اء ٌُ ٠سثك ٌٗ اٌّغاِشج٠حة اٌشجً  -1

 فرشغة فٟ األِاْ ٚاالسرمشاس.

تئٔجاص اٌّٙاَ ػٓ ا٘رّاِٗ تاٌؼاللاخ، أِا اٌّشأج  -تظفح ػاِح -٠ٙرُ اٌشجً -2

 فرٙرُ تاٌؼاللاخ.

 -أِا اٌّشأج ،١ّ٠ً اٌشجً ٌٍحضَ ٚحسُ األِٛس، ٠ٚظٙش ٘زا فٟ ذؼاٍِٗ ِغ أتٕاءٖ -3

 ٟ ػ١ٍٙا اٌحٕاْ. ٘زا، ٚدػٕٟ أٔثٗ أْ األِٛس اٌساتمحف١طغ -ٌىٛٔٙا أٔصٝ

أْ ذرخ١ً إٔجاص ِٓ فًٙ ٠ّىٕه  -ٚاٌخاطح تاٌشجً ٚاٌّشأج، ذىًّ تؼضٙا اٌثؼض

 غ١ش ػاللاخ أٚ حضَ ِٓ غ١ش حٕاْ؟!

٠ٚؼرثش ٘زا األِش جضء ِٓ صٚجٙا ٠مٛد حرٝ ذشؼش تمٛذٗ ذُحة اٌّشأج أْ ذشٜ  -4

 ٚإِٔٙا. احر١اجٙا

 أوصش ِٓ اٌّشأج، ت١ّٕا ذٕحاص اٌّشأج ٌٍّشاػش أوصش. ١ّ٠ً اٌشجً ٌٍرفى١ش -5

٠شٜ اٌشجً اإلطاس اٌؼاَ ٌٍظٛسج، أِا اٌّشاج فرٙرُ تاٌرفاط١ً ٠ٚظٙش ٘زا فٟ  -6

اٌّسرف١ض ػٓ ذفاط١ً أٞ ِٛضٛع. فاٌشجً ٠ىرفٟ تاٌّٛجض، اِا  حذ٠صٙا

 تؼض( ًاط١ً. )ستٕا ػٍّٕا وذٖ ػٍشاْ ٔىّاٌّشأج فرٙرُ تاٌرف

١ح فٟ ِحثرٗ، ف١ٙرُ تّا ذحراجٗ صٚجرٗ ِصً شٕطح ٠ذ. ١ّ٠ً اٌشجً ٌٍٛالؼ -7

ٌىٓ األُ٘ ػٕذ اٌّشأج؛ ٚسدج أٚ ُلثٍح أٚ ِٛلف سِٚأسٟ. تاٌطثغ، ذُحة اٌّشأج 
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ِٓ رٌه اٌشِٚأس١ح. ٚ٘زا ػىس اٌشجً، ستّا ٠ٙرُ تٙذ٠ح اٌٙذا٠ا، ٌىٓ أغٍٝ 

 دج. صٚجرٗ ٌٗ )ػٍٝ سث١ً اٌّصاي؛ حزاء( أوصش ِٓ ذؼث١ش٘ا ٌٗ ػٓ ِحثرٙا تٛس

 ٠ُحة اٌشجً ِا لً ٚدي، أِا ٟ٘ فرشغة فٟ اٌىالَ )اٌحىٟ(. -8

فٟ ِٛاجٙح األصِاخ، ٠ٕسحة اٌشجً ١ٌٕفشد تٕفسٗ. أِا اٌّشاج فرخراس أْ ذؼثش  -9

ٚال ذش٠ذ أْ ذجٍس تّفشد٘ا واٌشجً.  -ػٓ ِشاػش٘ا؛ ستّا تاٌثىاء أٚ اٌظشاخ

 ت١ّٕٙا.خرالف، ٠جؼً اٌّشاوً ذرفالُ ٚػذَ ِؼشفح اٌضٚج١ٓ ٌزٌه اال

 

 والبيىلىجي بيي الزجل والوزأةختالف الفسيىلىجي اال -2

ٚاالحر١اض اٌجٕسٟ ٚاٌؼاطفٟ. ٟٚ٘ ذٕشأ تسثة ذؤشش ٘زٖ االخرالفاخ فٟ اٌّضاض 

إخرالف اٌرشو١ة اٌٙشِٟٛٔ ت١ٓ اٌشجً ٚاٌّشأج. اٌرشو١ة اٌٙشِٟٛٔ ٌٍشجً شاتد، أِا 

 اٌّشأج فغ١ش شاتد، ٌزٌه فاٌحاٌح إٌفس١ح ٌٍشجً ذىْٛ شاترح تؼىس اٌّشأج. ػٕذ 

ٚإٌٙاس، ٚأشٕاء اٌذٚسج اٌشٙش٠ح. ٚوْٛ ذرغ١ش اٌٙشِٛٔاخ فٟ اٌّشأج ِا ت١ٓ ا١ًٌٍ 

اإلٔسا١ٔح ٚاالٔفؼاالخ، ٘زا ٠جؼً اٌّشأج واالِٛاض غ١ش شاترٗ، شِٛٔاخ ذرأشش تاٌّشاػش اٌٙ

 اٌٙادٞ. أِا اٌشجً فصاتد ِصً اٌّح١ظ

اٌّشأج ػظث١ح ٚحض٠ٕح ػٍٝ سث١ً اٌّصاي، لثً اٌذٚسج اٌشٙش٠ح ٚأشٕاء٘ا، ذىْٛ 

ِٓ حاٌرٙا ٘زٖ. إْ  -اٌزٞ ال ٠ؼشف ِصً ٘زٖ اٌرغ١شاخ -ِٚاشاتٗ. ٠ٕٚذ٘ش اٌشجً

ن إٌٝ صٚجٙا شتح فٟ رٌه اٌٛلد طث١ؼ١ح ٌٍغا٠ح، ٟٚ٘ ذحراض آٔزاطِشاػش٘ا اٌّض

ْ ٘زٖ اٌرغ١شاخ اٌرٟ ذحذز ٌضٚجرٗ فٟ ِصً ٘زا ١ٌمف  تجأثٙا. ٚاٌشجً اٌزٞ ٠ؼشف أ

 ح١س ٠حرًّ ِشاػش٘ا اٌّرغ١شج ٠ٚسأذ٘ا.  -د طث١ؼ١ح، ٠جؼً األِٛس ذّش تسالَاٌٛل

 

 


