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 ו הגר במדרש, בני אדם מתנהגים כמ
 יש להם דרישות ותנאים בחיי הנישואין.

הם רוצים שבני זוגם יעשו כך וכך ומתלוננים 
 מרות  כאשר אין מקיימים את רצונם.

 שגיאתם מקבילה לזו של הגר.
אין הם מבחינים ביופי ובאמת הטמונים 

 בנישואין, כמו שהגר לא הכיר באמיתה ויופייה של התורה. 

 יל לתת או לקבל?:בשב נועדונישואין האם ה
 אינם הזדמנות למילוי דרישות. הנישואין

 מעתה, יש לך בן זוג עמו תוכל להשתתף ולתת.
 לאהוב. מתחתנים כדי שיהיה לנו עם מי להטיב ואת מי

 זאת ההזדמנות האמיתית שהנישואין מעניקים.
 ה.ודרישות בנישואין נובעות מתוך גאו
 בקשותיו.אדם חושב שהוא חשוב ויש למלא את כל 

 ?מה לעשות מי הוא שיאמר לשני !אדם ענו דורש מעט מאד

 לאחר התייעצות הדדית. ין יחד,ייש להחליט כל ענ 
מידות  -בצוע  מעשים רק אחרי שמשוחחים עליהם יחד מראה שפלות וענוה

 מצוינות בישראל.
 כמה שפל וענו אדם צריך להיות.

 תרגילים יומיומיים לשיפור הזוגיות:
תרגל להרהר בכל יום. מה טוב לה.1

 ?היום כדי לשמח את בן זוגי עשיתי
קשר הביתה מהעבודה להת . כדאי2

 כדי לומר שלום
או מתנה  אפשר לקנות פרחים. 3

 קטנה.
אפשר להציע עזרה לבת הזוג . 4

 בתפקידיה,
 יםנכנס םלחייך כשאת מאוד חשוב .5

 הביתה. 



 מה עושים כשנכנסים הביתה?
והאשה התלוננה בפני שברגע שבעלה חוזר הביתה , לאחרונה בא אלי זוג 

 ובקושי אומר לה מילה., בעסקיו שוקעאו  מהעבודה, הוא מתחיל ללמוד
 אמרתי לו שלמרות שההתמדה היא מעלה טובה, 

 עליו ללמוד לאזן את זמנו ולתת לבת זוגו את ההרגשה 
 שהוא מאוד מאוד ציפה לראותה...

 יות ביחד ללא כל הפרעה.ולפחות בחצי השעה הראשונה עליהם לה
 אם בשיחה או לחילופין בארוחה משותפת שמאוד מקרבת..

בנישואין היה למצוא זמן מועט בכל יום, בו יראה לאשתו שהיא  מרכיב חיוני
 חשובה לו והוא מתעניין בה.

 טוב לעשות זאת ברגע שחוזרים הביתה אחרי יום שלם.
 אין לה הרבה ציפיות, אמרתי לבעל.

להרגיש שיש לכם קשר, ואז היא תתן לך ללמוד כמה שתרצה.  היא רק רוצה
 האשה שמעה את דברי והנהנה בראשה ברגש רב לאות הסכמה.

 בן הזוג יעריך כל צעד נוסף שתעשה, וזה יגרום שהקשר ביניכם יפרח וישגשג.
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