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  قانون الزواج واألسرة
 

  ٢الفصل 
  FAM02: الدرس الصوتي

 
  .لزواجأن نفھم ھدف هللا من ا: الھدف 

  
 
 

ِمْن أَْجِل ھَذا  :َوقَالَ ٥أََما قََرْأتُْم أَنَّ الَِّذي َخلََق ِمَن اْلبَْدِء َخلَقَھَُما َذَكًرا َوأُْنثَى؟ «:فَأََجاَب َوقَاَل لَھُمْ ٤ 
ھُ َویَْلتَِصُق بِاْمَرأَتِِھ، َویَُكوُن االْثنَاِن َجَسًدا َواِحًدا ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ . إًِذا لَْیَسا بَْعُد اْثنَْیِن بَْل َجَسٌد َواِحدٌ ٦. یَْتُرُك الرَّ

قُھُ إِْنَسانٌ    ٦- ٤:١٩متى  .»فَالَِّذي َجَمَعھُ هللاُ الَ یُفَرِّ
 

بِیبَةِ  َكِسھَاٍم بِیَدِ ٤   ٤:١٢٧مزمور   َجبَّاٍر، ھَكَذا أَْبنَاُء الشَّ
 

ونحن نرى في . ، ویحقق خططھ للعالمجمیل ومغزىعالقتنا غرضاً لهللا لألسرة والزواج یعطي  قصدإن 
أن  ینبغي لذلك". وحدانیة"معا في  ا یجمع الرجل والمرأةف. للزواج إلھي عدبُ الكتاب المقدس أن ھناك 

الدوام ضروري و. دائمةعالقة الزواج  في أوال نحن نرىف. قرارنا بالزواجأساسا ل اإللھيیكون اإلرشاد 
فال الرعایة واألمن یعطي األط ھو أن یخلق منزال لزواجفقصد هللا من ا لألطفال، أھمھا ألسباب عدیدة

فلم یعد  ،حصریةعالقة الزواج في  ثانیا .حیاةوا الجھاوویالعالم إلى  الذي یحتاجون إلیھ قبل أن یذھبوا
أن ال  البعض، وقد اختارا مبعضھیصبح تعلقھما  ولكن ما األولىكعالقتھ ابآبائھم انتعلقیالزوج والزوجة 

 .معا ایربطھم لمرأةرجل واالعقد إلھي بین  ھو بمثابةزواج فال بعضھا البعض،قة إال لیعالقتھما وث تكون
، أرواحھم: الزوجةو الزوج حیاةجزء من بمعنى أنھ یتضمن كل  ،ةشامل عالقة  الزواجفي  ثالثا

  .فیصبح اإلثنان واحدا. أجسادھم، ھموعقولھم، وقلوب
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في مع هللا كل منھما أوال إلى الوحدة ، یجب أن یسعى ھذه الوحدة الزوج والزوجة عیشی أن من أجلو
، م غیر األنانيفي حبھو، في قیمھمو، تواصلھم یعضھم مع بعضفي  حینئذ سیساعدھم هللا. الروحیة حیاتھ

سوف یُظھرون عندما یعیشون ھذا النوع من الوحدة، . المادیة في فھمھم لبعضھم البعض، وفي عالقتھمو
شخصین كاملین متحدین كشریكین حتى یصبحان أب وأم رجل وامرأة . ة للزواجتغرض هللا وخط

adequate  

 

  .أفضل إجابة اختر
  .حدوا ھماا، ویجعلالزوج والزوجة مع ؟ هللا یجمعأم خطأصواب  -١
 
ال یرشده هللا في اتخاذ القرار، یمكنھ فقط التخمین  ؟ عندما یقرر أحدھم أن یتزوج، خطأأم  صواب -٢

  .  أثناء اختیاره
 
شخصین صحیحین كاملین عاطفیاً وروحیا، یتطلب بناء زواج مسیحي صحي ؟  أم خطأصواب  -٣

  .العالقةھذه ب وملتزمین
 
ولیس  ،المشكلة عند الطرف األخرحل یة، من األفضل جم الصراعات الزو؟ في معظ خطأأم  صواب -٤

  .نفسك في
 
  .التزام مؤقتیعني الزواج ؟ وفقا للكتاب المقدس،  خطأأم  صواب -٥
 
  .حصریة یةالزوجعالقة الأن تكون  ؟ هللا یرید أم خطأصواب  -٦
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  ؟ یةجفي العالقة الزوربعة األ اكلالمشمجاالت ھي  مامما یلي  -٧

  .الزوج ومشاكلھ -أ 
  .ھامشاكلالزوجة و -ب 
  .لزوج والزوجةآباء وأمھات ا -ج 
  .المشاكل الزوجیة المشتركة بین الزوج والزوجة -د 
  .الحیاةالبقاء معا طوال  وھي مثالیة غیر واقعیة للزوج والزوجة - ه 
  األطفال ومشاكلھم - و 
 .الزوج والزوجةأصدقاء  -ز 
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كل ما اختر ( لماذا ھو جید لألطفال أن یشاھدوا أبائھم وھم یظھرون المحبة والحنو بعضھما لبعض -٨
  )نطبقی

  .أنھ یجعلھم یشعرون باألمان -أ 
  .الزواج نحویعطي لھم موقف إیجابي  -ب 
  .امالذي یحتاجون إلیھ في زواجھم في یوم من األی الحب لھم نوعیوضح  -ج 
  .إنھ لیس جیدا أن یُظھر األب واألم محبتھم بعضھم لبعض ألطفالھم -د 

 
  ؟شامالالزواج  أن یكون معنى ما -٩

  .على العدید من الشركاء فإنھ یشمل -أ 
  .شریك الحیاةأسرة فرد في  ھو التزام مدى الحیاة لكل -ب 
  .جسدي بین الزوج والزوجةروحي وعقلي وعاطفي و اتحاد ھو -ج 
  .كثیر من القواعد والقیود شامال على اإلطالق؛ أنھ یستند على ھ لیسأن -د 

 
  )نطبقكل ما یاختر (؟ لناهللا  أراده أي من العبارات التالیة تصف الزواج كما. ١٠

  لھيترتیب ا -أ 
  صدفة -ب 
  دائم -ج 
  حصري -د 
  شامل -ه 
  مؤقت - و 
  غیر مھم  -ز 

 
  .للزواج الروابط السبعةاذكر  - ١١

  )روحي للزوجاس سأ( -١ 
  )التواصل( -٢ 
  )التوافق( -٣ 
  )الحب( -٤ 
  )فھمال( -٥ 
  )العالقة الجنسیة( -٦ 
  )لزوجةأساس روحي ل( -٧ 

 
  عالقتنا األكثر أھمیة في الحیاة؟ ما ھي- ١٢

  جاالزوفي عالقتنا مع شركائنا  -أ 
  عالقتنا مع أطفالنا -ب 
  عالقتنا مع والدینا -ج 
  عالقتنا مع سائر المسیحیین -د 
  عالقتنا مع هللا -ه 

 
  الفعال في الزواج؟ تواصلما ھو دور ال - ١٣

  .ھو األداة التي تساعدنا على الحفاظ على وحدتنا - أ  
  .البعض ما یجب فعلھ لبعضناقول نھو المفتاح ل -ب 
  .ا البعضفي بعضنخطأ یقة الوحیدة لإلشارة إلى ما ھو ھو الطر -ج 
  .لتربیة األطفال يضرور -د 
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  التوافق بین الزوج والزوجة؟ فيھو الجانب األكثر أھمیة ما  - ١٤
  لبعضھم البعض ةالجسدی الجاذبیة -أ 
  مماثلة ةوجود قیم -ب 
  دون جدلاالتفاق على كل شيء  -ج 
  ا البعضمتجنب الحدیث مع بعضھ -د 
  

  الحب في الزواج؟ فيھو الجانب األكثر أھمیة ما - ١٥
  نانیةعدم األ -أ 
  ةالجسدیالجاذبیة  -ب 
  مشاعر قویة -ج 
  یةالجنس العالقة -د 

  
 

     ھل ترى في . األطفال مثل األسھمصور و الوترالقوس وب صور الملك سلیمان الزوج والزوجة 
 ھال یمكن حتى من الالزم رالذي على القوس أو ثني القوس أكث وترقص اللالشیطان  ك محاوالتزواج

أطلب من هللا أن ؟ أطفالك یذھبفي أي اتجاه سوف ف، تنتبھ إلى ھذه المحاوالتإذا لم ؟ "األسھم"إطالق 
   .قویا وأن یحفظ وترك من القص" كقوس"یساعدك على إبقاء 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

 تساعد ما ھي المواقف التي — أو زواج أھلك أو أصدقائك أنت سواء زواجك —من تجربتك مع الزواج 
عمیقة  عالقة تكون لنالزواج لفي احاجتنا  یسدد هللا ؟ كیفالشخص على أن یكون لھ أفضل عالقة زوجیة

  حمیمة؟و
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
 

إذا كنت متزوجا، اسأل هللا أن یعزز . المرأةلرجل وبین اعالقة الزواج  أشكر  لقصده من     
قودك إلى العالقة غیر متزوج، أطلب منھ أن یإذا كنت ". كلمة هللال"دراسة من خالل ھذه ال كزواج

  .لك مقاصدهق كنت في ھذه المرحلة في حیاتك، ثق في هللا لیحقأینما . الصحیحة في الوقت المناسب
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 زواج؟ال اكلمشل ما ھي المجاالت األربعة .١
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
دائم؟  الزواج رباطلماذا  .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟"قانون هللا من خالل محبة هللا نفیذت"ما ھو المقصود من  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟"حصري"ما معنى أن الزواج  .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  وحدانیة في الزواج؟الما ھو أساس  .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟ تواصلما ھو تعریف ال .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟ واصلتبعدا ال ما ھما .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  

  الذھاب إلى العمق


