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  !حلم ال واقع األسرية السعادة -1
  !مستحيل ال ممكن األسرية السعادة -2
 !السعادة األسرية ُتصَنع وال ُتنتظر -3
   
ً:بعنايةًحياتكًةً/ًشريكًاخترً-ًأولًا -
ة  السنننعادة ميدان في االنطالق منصنننة هو االختيار حسننننف  هذه الخلل طال ولئن األسنننري 

  .- مستحيل بأنه أقول وال - ذلك بعد الترميم جدا   الصعب فمن المنصة
 

ً:المتبادلًالحترامًعلىًحافظً- ثانياًا -
مال  – تنقيصال  – استهزاءال ) :الذاتًاحترام -1  (شكوكال  - تغامزال  - بذاءةال  – تهكُّ

 .(العاطفية الحاجة تقدير – العواطف إظهار) :المشاعرًاحترام -2
 (.والمؤانسة - السكن - التقدير – الولد – الحب) :الحاجاتًاحترام -3

  .(العمر - السمعة – الرموز – المكانة – األعراف) :األهلًاحترامً-4
 .(الشخصية العالقات – الفردية – األسرار) :الخصوصيةًاحترام -5
 

ً:المسؤوليةًقدرًعلىًكنً-ًثالثاًا -
 (شرعية - خدمية – تربوية – مادية) :مسؤولية الزواج -1
كم»و  أولوية يتكب -2  [صحيح حديث] «...راع كلُّ
 . غيرك بها يقوم لن مهامك -3
 

ً:باآلخرًبالهتمامًبادرً-ًرابعاًا -
 ...(الرغبات / االهتمامات / المناسبات / اإليجابيات) :فاهتم بن :االهتمام عبد اإلنسان -1
 ..المهتم الزوجفات ص -2
 ..المهتمة الزوجةصفات  -3
 

ًالحوارًثقافةًأتقنً-ًخامساًا -
 .وضغوطهم اآلخرين إمالءات عن بعيدا   وتوازن  وموضوعية  بهدوء  -1
 [6 :الطالق] {ِبَمْعُروف   َبْيَنُكمْ  َوْأَتِمُروا} :في حاالت الرضا -2
 [233: البقرة] {َوَتَشاُور   ِمْنُهَما َتَراض   َعنْ } :وفي حاالت الخالف -3
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ً.. مرناًاًكنً:سادساًا -
 ...لرفقنعم ل -1
 . العسكرية لنفسيةال ل -2

 . نعم للخيارات المتعددة -3
 

- ً ً..الستقرارًعلىًحافظً-سابعاا
 (فال طالق  وال تهديد به  وال مخاطرة باألسرة) الزوجي االستقرار -1
 (الحرص على األنسالحب  التقدير  التفنن بدعم ) النفسي االستقرار -2
 (فال هجر للبيت  وال هجر للزوج  وال عمل بعيدا  عن األسرة) الجنسي االستقرار -3
 (لبرنامج العام لألسرةفي السكن  والعالقات  وا) بشكل عام االستقرار -4
 

ً..إيجابياًاًكنً-ثامناًا -
 .تاإليجابيا اصطيادأتقن  -1
 .القوة نقاط تنميةاول ح -2

 .تعمية نقاط الضعفحاول  -3
 

ً..الداخليةًبمرجعيتكًتمسكً-تاسعاًا -
 والخارجية الداخلية المرجعيةالفرق بين  -1
 العائلي بالقرار االستقالل -2
 رضاهم أو ..األصدقاء أو األبوين أو المحيط لنظرة االحتكامعدم  -3
 ..باآلخرين المقارنةعدم  -4
 

ًالشرعيةًبمرجعيتكًتمسكً-عاشراًا -
 . رسوله وسنة هللا كتاب علىتزوجتم  -1

 .والواجبات الحقوق راعِ  -2

  .المسلمة الهويةحافظ على  -3
 .بالله العالقة شرطةلسَت من  -4

 
 
 

*    *     * 


