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  فھمال
 

  ٧الفصل 
  FAM07: الدرس الصوتي

 
  .دراسة أھمیة فھم شركائنا الزوج لنمو وحدانیة: الھدف    

 
 

        ٧طعم ،فعكَاَألض يائساِء الناِإلن عم ةطْنبِ الْفسبِح نِنياكوا سالُ، كُونجا الرهأَي كُمكَذل ني
كُماتلَوص اقعالَ ت كَيل ،اةيةَ الْحمنِع كُمعا مضأَي ارِثَاتةً، كَالْوامكَر ناه٧:٣بطرس ١                    .إِي   

                        
إِذًا لَيسا بعد ٦. رأَته، ويكُونُ االثْنان جسدا واحدامن أَجلِ هذَا يترك الرجلُ أَباه وأُمه ويلْتصق بِام: وقَال٥َ

داحو دسلْ جنِ بيانٌ. اثْنسإِن قُهفَراُهللا الَ ي هعمي ج٦- ٥:١٩متى                                             . »فَالَّذ  
 

ون كنحن جمیعا نرید أن ن. العالقةكل شيء ما عدا  —شيء شراء كل كیمكن إذا كنت من األثریاء،
فھم  علىا عالقة، یجب علینا أن نعمل ولكي یكون لن. نفھم شركائنا في الحیاةأن  علینا وینبغي مفھومین
یضمن ج ھو الذي االزو بیننا وبین شركائنا فيھم افالتوھكذا . منھم في الزوج ونكون مفھومینشركائنا 

 یجب ھذه االختالفاتأن و كل شيء أن الرجال والنساء مختلفین فھم أوالً وقبلن أنحاجة نحن ب. وحدانیةال
  .وال نعتبرھا مشكلة یجب حلھا ،ابھ نرحبأن 

 
 شخص فرید من نوعھ، كل .أن یكون هللا لھ أراد كل واحد كما دورعلى  مؤسسمرأة لرجل أو االقیمة إن 

. شخص آخر أيرد أي شخص معین یجعلھ متمیزاً عن تف، و"التفرد"في القاموس تصف " نفس"الكلمة ف
ولكي نحب شریكنا بطریقة . كما یجب أن نتعلم اإلصغاء. لشریكنایجب علینا أن نفھم الطابع الفرید 

ویجب علینا أن نطلب معونة . صحیحة یجب علینا أن نحب أنفسنا بشكل صحیح كما أراد هللا لنا أن نكون
  .يمن هللا لكي نفھم ونحب كما ینبغ

  
 ما، العفو؛ حیثلجروحوجد اتما الحب؛ حیث أزرع دعني وحیثما توجد الكراھیة. مجعلني أداة للسالیا رب ا"

یوجد الحزن،  مایوجد الظالم، الضوء؛ وحیث مااألمل؛ حیث، سما یوجد الیأشك، اإلیمان؛ حیثالیوجد 
واسي اآلخرین؛ ال تجعلني أبحث ال تجعلني أنتظر المواساة لكن اجعلني أ یا إلھي السماويأوه، . الفرح

ألنھ عندما . عمن یفھمني لكن اجعلني أفھم اآلخرین؛ ال تجعلني أبحث عن الحب بل أن أعطي الحب
  ."نعطي ناخذ، وعندما نغفر یُغفر لنا، وعندما نموت نولد لحیاة أبدیة

  فرنسیس األسیزي- 
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  .أفضل إجابة اختر
 
  .وحدانیة في زواجناالظ على ل ھو األداة التي تساعدنا على الحفاواصتصواب أم خطأ؟ ال -١
 
  .زوجینبین الوحدانیة العلى  دلیلقیم لیس ال في؟ التوافق صواب أم خطأ  -٢
 
  .ا البعضفي الزواج دون فھم بعضنلدینا عالقات جیدة  یمكن أن یكون؟ صواب أم خطأ -٣
 
  .محاولةالعن  ، وینبغي أن نكفأزواجنافھم صواب أم خطأ؟ نحن لن ن -٤
 
  .وحدانیةفي النمو أن نیمكن ، ال اھمتففي النمو ا ال ننأ؟ إذا كصواب أم خط -٥
 
  .نازواجأال نغضب أبدأ ألن الغضب سوف یدمر ؟ كلمة هللا تقول لنا صواب أم خطأ  -٦
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  فھم زوجك؟من المھم أن تلماذا  -٧

  .أن نحاولى حتمن المستحیل، ال ینبغي  -أ 
  .وحدانیة تنموال مھم ألنھ یجعل -ب 
  .الحصول على ما ترید من المھم حتى یمكنك -ج 
  .بیت سعیداً الأنھ لیس من المھم أن یكون  -د 

 
  )نطبقكل ما یاختر (؟  ھافھمن تاج أنحبین الرجل والمرأة التي نما ھي بعض االختالفات  -٨

  جسدیةال                 القیم 
  البیولوجیة            األھمیة 
  الفكریة             الحقوق 
  الروحیة             قیمتھا  
  األدوار  العاطفیة 

  
  ؟شریك الحیاةعن  ھانفھم ھي بعض األشیاء التي یجب أن ما-٩

  .نشأ علیھا، ما حدث لھ، والطریقة التي ماضیھ -أ 
  .تفرده، وما جعلھ ال نظیر لھ -ب 
  .االختالفات وقبول ھذهجال والنساء، الر بیناالختالفات  -ج 
  كل ما سبق -د 

 
  شخصیتنا؟ب فھم الصفات الخاصةالمھم أن ن من لماذا - ١٠

  .آلھةعا جزء من الذات اإللھیة، ونحن ألننا جمی -أ 
  .نعاني ثم نموتال قیمة ألننا سوف ب ألننا. غیر مھم -ب 
  .عن اآلخرین متمیزین ومختلفین ناألن هللا خلق -ج 
  .متماثلیننھ غیر مھم ألن هللا جعلنا أ -د 

 
  جید للتفاھم؟التعریف ال، ما ھو في ضوء أن الزوجین مختلفین - ١١

  .فختالاالمجرد الموافقة على  -أ 
  .حل الخالفاتلإیجاد االتفاقات المتبادلة  -ب 
  .االختالفكل لفكریا  قبوال -ج 
  .كل شيء علىمع شركائنا الموافقة  -د 

الَ تَْغُرِب . اِْغَضبُوا َوالَ تُْخِطئُوا٢٦
َوالَ تُْعطُوا ٢٧الشَّْمُس َعلَى َغْیِظُكْم، 

  .إِْبلِیَس َمَكانًا
  ٢٧- ٢٦:٤أفسس 
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  ؟"شریك الحیاةتتمحور حول "ماذا یعني أن - ١٢
  أن تعامل شریكك بنفس الطریقة التي ترید أن یعاملك بھا -أ 
  المركز واألكثر أھمیة تكون فيطلب أن أن ت -ب 
  ألطفال ھي األولویة القصوىلفھم أن توفیر احتیاجات ا -ج 
  مھما كانت  شریكك كل رغباتھلتعطي  -د 

 
  الزوج؟ في ناحقاً االستماع إلى شركائ ناكیف یمكن - ١٣

  .السماح لھم بالحدیث كل ما یریدونھ -أ 
  .جادل مع كل ما یقولونن -ب 
  .للحدیث انتظر حتى یحین دوري -ج 
  .أجعلھ یفھمنيوأن  فھمھ إلى االستماع إلى ما یقولھ، والسعي -د 

 
  في الزواج، ما ھو عكس الحب؟ - ١٤

  أ الكراھیة 
  عدم االكتراث -ب 
  الغضب -ج 
  القسوة -د 

  
تھ على حیاتك، طبق قسم من ھذه الصالة، إذاالما ھو ". فرنسیس األسیزي"صالة إعادة قراءة              

  .ھذا األسبوعطوال كلمات ھذا المقطع سیساعد زواجك أكثر؟ صلي 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
تحسین لفھم أفضل في زواجك؟ ماذا یمكنك أن تفعل ھذا األسبوع تما ھي بعض األشیاء التي تعوق 

  ھم؟افالت
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

فھم محبة هللا لك، التي یمكن أن تعطیك حب ھل ت". كما یحب نفسھ زوجتھ الرجل یحب أن"س، ویقول بول
  لزوجتك؟ ار محبة هللا أكثر وضوحتظھك أن سلیم لنفسك؟ كیف یمكن

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  :زواجكلفرنسیس األسیزي ل ةالصالة العظیمصلي  
وحیثما توجد الكراھیة دعني أزرع الحب؛ حیثما توجد الجروح، . یا رب اجعلني أداة للسالم" 

العفو؛ حیثما یوجد الشك، اإلیمان؛ حیثما یوجد الیأس، األمل؛ حیثما یوجد الظالم، الضوء؛ وحیثما یوجد 
المواساة لكن اجعلني أواسي اآلخرین؛ ال تجعلني  أوه، یا إلھي السماوي ال تجعلني أنتظر. الحزن، الفرح

ألنھ عندما . أبحث عمن یفھمني لكن اجعلني أفھم اآلخرین؛ ال تجعلني أبحث عن الحب بل أن أعطي الحب
  ".نعطي ناخذ، وعندما نغفر یُغفر لنا، وعندما نموت نولد لحیاة أبدیة
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  ھل تفھما بعضكماا البعض؟تعرف زوجتك؟  و إلى أي مدى .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ماأنت لھا؟ أم/أفضل لھ إلى معرفة وفھمللوصول  شریك حیاتكمع  وقت كافيعلى أنفاق  ھل أنت قادر .٢

  كما البعض؟ لبعضوال یوجد وقت  في دوامة
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  آالم ماضیة؟ /بالتجارب الماضیة لھ عالقةسوء الفھم في زواجك /مشاجراتال ھل .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  . ذا الشرح لماذا أو لماا؟  كمشاعرالضعف، ، نقاط نقاط القوة  أن شریك حیاتك یفھمك؟ ھل تشعر .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  معھا؟ /معھ لمناقشة ھذه المواضیعھل أنت سریع التأثر بالنقض بما یكفي  .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  م جداً؟ مھ ھذا ؟  لماذاكیبذل أي جھد لفھم ھو ال حتى لو كان شریك حیاتكتسعى إلى فھم  ھل  .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  أن تحب اآلخرین كما تحب نفسك؟ كیمكن حتىھل لدیك حب سلیم لنفسك  .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


