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  .وإك#ل الدين واالستمتاع واحتساب األجر يف ذلك) اإلحصان(إعفاف النفس   ١   
  .وتكوين أرسة مسلمة) الصالحة(إنجاب الذرية  ٢
  ).لالتكام(باعث للط9نينة ويحصل به االستقرار واألنس و  ٣
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 .)األمن النفيس (التعاون يف مواجهة الحياة وللقضاء عىل مشاعر الخوف والوحدة  ٤
  .االهت#مات/  الخلق  /  الدين /  الشهادة العلمية  /  العمر /  املستوى املادي /    النسب  ١
��  .يف الرجل  ) الدين / الخلق : (     للمرأة |||يف املرأة     ) الدين /  املال / النسب / الج#ل: ( للرجل  ٢��  

 �  . االستخارة-  االستشارة –  السؤال عن الوالدين وذويه#- إصالح النية يف الزواج –كونا واقعيQ وتجنبا املثالية  ٣  �����
 ���   . الجلوس لساعات طويلة وال للمكاملات الطويلةعدم/أحرض معك هدية/باعد بQ الزيارات/طويلة)والزواجبQ العقد(ال تكن الفرتة  ١���

 ���
�)����  .كونا ك# أنت# بال مبالغة/ زيادة الوعي بالحياة الزوجية وأهدافها / فرصتك# للتعارف وتحقيق االنسجام وخلق جو من األلفة   ٢  )�
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  . من الرشاب ونحوهًيها شيئايالطفها كأن يقدم إلكونا هادئيQ وال داعي للخوف أو القلق ، وعىل الزوج أن   ١
  .  وصالة الزوجQ ركعتQ معا)مع وضع اليد عىل رأس املرأة(الدعاء  ٢
  ).هاأناقتحدثها عن حبك لها، عن ج#لها، عن  ( النفيسحاجزال  والخوف الحديث الجميل والثناء يكرس ٣
  . ذهنك مجموعة من املواضيع والنكت والطرائف والذكريات الجميلةمراعة ظروف هذا اليوم، وليكن يف  ٤
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  .والهدف الذي جمعكم) رضا هللا عزواجل(الهدف الكبt : تحدثا عن قضايا حياتك# ، مثل   ٥
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  .شخصيتك – ذوقك لطافة – أخالقك: تذكري أن تجملك لزوجك عبادة، ومن الج#ل   ١
��  .البيت داخل يف والبهجة الرسور وانرشي والغرام الهيام وطارحيه والشوق واألنس الحب امنحي زوجك ٢�	�
  
  . كو} زوجة تعينه عىل اإلzان وترىض xا قسم هللا وتحثه عىل الرزق الحاللاحذري من كفران العشt ، و ٣
  .)حجرها يف نم – معها  اغتسل– ساعدها - الدالل باسم نادها – معها كل (قلبها عىل الرسور وأدخل أسعدها  ١

�	��  .، تحدث معها وأنصت لها  زوجتك يف نزهة أو رحلة سفر ، سابقها وألعب معها اصطحب ٢  
ُ وعارشو{: اصرب عىل القدر واالبتالء واعلم أن أي عالقة يشوبها العلل والنقائص، وتذكر  ٣ ِ َ ِهن ِبالمعروفَ ُ ْ َ ْ َّ ُ { .  
  ما الهدف؟ و كيف نرغب أن نبدأ؟ ماذا تحب ؟ وماذا تكره ؟  ١

�   ما الذي نريده يف حياتنا الشخصية؟ كيف ترغب يف الترصف كزوج وزوجة؟ ٢��  

���	
  قيمنا؟هي ما بيئة املنزل التي نرغب فيها؟ كيف نقوم بتقسيم املسؤوليات؟ كيف  ٣  �
  ��!  
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/ وأن تكون متزينة متجملة /  الخدمة / وأال تأذن ألحد يف بيته إال بإذنه / الوفاء / الطاعة باملعروف / القوامة طالقــة / حسن االستقـبـال / أن تحافظ عىل نفسهـا ومــاله وأوالده / ًأال تصوم تطوعا وهو حارض إال بإذنــه    .لتربية األبناء وصناعة املستـقـبـ/ الوجه 
 "��!  

/ الغtة / تعليم أمور الدين / حق املبيت واملعارشة / املعارشة باملعروف وحسن الخلق /النفقة والسكن / املهر ١  #�" %��$    .كف األذى ومراعاة املشاعر
 &'�#
لق بشؤون  التشاور في# يتع/   تقديم النصح لبعضه# البعض يف أمور الدين والدنيا   /عدم إفشاء الرس   ١  �*�()�      االحرتام/ أال يذكرا أقاربه# بسوء     /     صدق املودة بQ الزوجQ /املنزل ومصt األوالد  

َال#ل والبنوَن ِزينة الحياة الدنْيا{ :  تذكرا أنهم زينة الحياة الدنيا، قال تعاىل   ١ َ َُّ ِ َ ْ ْ ُ ُْ َ ُ َ   .وبهم تسعد النفس وينرشح الصدر } َ
+  ).كونا أفضل قدوة لهم( الذي ال ينقطع بعد م#تك# جرك#أ ٢,�-�  
  .عليكم تنشئتهم عىل الدين وتعليمهم ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة وأن تعدوهم ملسايرة ركب التطور الرسيع ٣
  .العريضة التي قد تكون موضع خالفواتفقا عىل أساس الحياة الزوجية، والخطوط اجعلوا لحياتك# رؤية مشرتكة،   ١
  / ...).صدقة / قيام ليل / طلب علم / عمل دعوي  : (وجدول إzا}، مثل لك# أهداف اضعو ٢
   .. ).- الطعام مواعيد -  النوم اللباس يف عاداتكم – الحياة أسلوب( عىل الحياة اليومية ايف البداية اتفق ٣
  .)ولوياتاأل/ هت#ماتاال/ ترصفاتال/ فكtالت(أنك# مختلفQ يف  ومعرفة )كزوجت/زوجك(التعرف عىل نفسية   ٤
  .يجب أن يعرف الزوج والزوجة والشاب والفتاة دوره# يف الحياة وتخصص كل منه#  ٥
  .يف متطلبات الحياة الدنيوية واألخروية) ساعدي زوجك / ساعد زوجتك(  ٦
  . حب وأيام وتاريخ وأحداث وليست عالقة عابرةاعل# أن الذي بQ الزوجQ عالقة ٧
  .دعوة لنبني بيوتنا عىل الصدق ونقيمها عىل أسس متينة، فال تقوم وال تستمر حياة عىل الكذب و الشك  ٨
  ).شعرةمعاوية(جميعنا يعرتيه النقص والخطأ ، والسعيد من توخى طريق السعادة، وال تنسوا يف حياتك#  ٩
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  .لنتعود عىل ألطف الكل#ت وأرق الهمسات وعبارات الشكر وال تنسوا ك�ة الدعاء: ان الحبيبانأيها الزوج ١٠
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  :باحت#الت الخالف ، بسبب        الـــزواج أكـــ� عالقـــة مليئـــة *    
  . التفاعل يف كل تفاصيل الحياة-١
ــسلبية    -٢ ــشاعر ال ــن امل ــ1 ع   .     بطرحها وبقوة التعب
  . توقع الكث1 من بعضنا-٣
 مواضــيع قابلــة للخــالف         وجــود-٤

  /  املـــال/أهـــل الـــزوج/الجـــنس    (
 S عدم وضوح مفهوم الزواج-٥  ).توزيع املسؤوليات/    األطفال
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  : من األشياء التي تحبها املرأة#     
  .الزينة وكUة املالبس-١
  .لكريم السخيتحب الرجل ا-٢
  املناسبات لها موقع خاص وتحب -٣
   تحب مـدح زوجهـا لهـا وخاصـة -٤  .مشاركاتك لها    
  .أمام اآلخرين    
  أن تكون حارضة ولو كانت غائبة  -٥
  .باتصال أو رسالة    
  Sزوجها التمتع معوعابةتحب الد-٦
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  ورقة رقم
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 ـــــ�ا	ـــزو
  

ALFAHAID@GMAIL.COM        
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