
  ابنيت العزيزة

  حتية طيبة وبعد

ومن الواضح أنك امرأة عاقلة فما خاب مـن   فإنين أشكرك على اهتمامك الكبري بأسرتك وزوجك

  .استشار

يف كـثري مـن   ، وجفوة يف الطباع ألنه يفكر بنفسه فقط صحبة سيئةقد يعاين زوجك من 

رب منه، وأضع لنفسـي سـلما   بل أشفق عليه، وأقت بأن أبتعد عنهولكن احلل ال يكون أبدا األمور 

رحلة الفتـور بـل   كل املتزوجني ميرون مب. إلصالحه فهو عماد األسرة فال تبخلي عليه ساعة العسر

  . وخيتل امليزان يف بعض األحيان اجلفوة

ابنيت العزيزة إن املرأة العاقلة تستطيع أن تغري الزوج عندما تغري من نفسـها، وتشـاركه يف   

يل أبدا عن هذه الفكرة وكلما اشتدت احملن من حولك ازدادي قناعة ذا املبدأ إسعاد األسرة فال تتناز

  .فاملسلم ال يستسلم لليأس أبدا يف إصالح النفس والناس والكره بني الزوجني بداية خسارة واحنسار

فاقتبسي بعض األفكـار   قد تنظم حياتك الزوجيةخالصة خطوات وآليات  أود أن أقدم لك

  :مااليت رمبا تناسبك

عـراض عنـه يف فـراش    بينكما وراجعي سبب اإلحققي اإلشباع اجلنسي  -1

إن اجلنس اللفظي واحلسي واخليايل واسـع  الزوجية ال بد أن هناك خلال ما 

 .األفق ورحب ومن شأنه أن يضيف للسعادة الزوجية الكثري من املتعة

بعواقـب  كمـا ذكريـه   , سحر احلاللبأن املتعة تكون مع ذكري زوجك  -2

وشجعيه على ارتيـاد املسـاجد أو أن   , وأن كما تدين تدان. الرذيلة األفعال

 .من حني آلخر يصلي مع األسرة يف البيت

ال جتعلي أمر الشذوذ أمرا مقبوال أبدا ال يف نقاشاتكما فالشذوذ يغضـب اهللا   -3

هذه األفكار الـيت جيـب أن تكـون    ...ويدمر العالقات وجيلب األمراض 

 .ؤمننيمتواجدة فإن الذكرى تنفع امل

 .ال جتعلي أمر سفره سهال أو مقبوال كي ال يعتاده -4

االحتـرام   -رعايته املالية واملاديـة  -تواجد الزوج(ال تتنازيل عن حقوقك  -5

 ...).الكامل

فـالفراغ ، وغيـاب    يشارك أكثر يف متابعة وتربية أطفالـك اجعلي الزوج  -6

املـذموم  األهداف من أسباب ضعف عطاء اإلنسان فيوجه طاقاته حنو اجلنس 

 .حىت يستويل على حسه وكيانه ووقتهواألفعال الفاحشة 



الرسائل القصرية املؤدبة عرب اهلاتف النقال أو اهلدايا املفاجئة قد ترقق الـذوق   -7

 .وتعطي راحة نفسية واشتياق للزوجني

األفكار اإلبداعية ال ميكن حصرها فاالستمتاع بالورد، أو العطر اجلميـل ،   -8

لتفنن يف تذوق العصائر يف املساء بقـرب السـرير ،   وأكل بعض الفاكهة وا

... وقراءة الشعر الالهب، ومساع املوسيقى، وتغيري ديكورات غرفـة النـوم  

 .  ميكن أن تصاحب حياتنا اجلنسية وتثريها بطريقة أو بأخرى

راجعي ذكرياتك الزوجية السابقة وادرسيها بأمانة وغـريي مـن نفسـك     -9

 االت املعنية ذا اال فالثقافـة قـوة،   واطلعي على التجارب الزوجية يف

 .واملعرفة غذاء

من أهم العوامل وألطفالك ألا طيبة زوجك ومعاملته احلسنة لك  ثمرياست -10

 .يف حتسني أخالقه السيئة امةاهل

للتحدث معه ويكون ذلك مـن احللـول   اللجوء إىل شخص كبري يف األسرة  - 11

 .احلميد على زوجكويف حال وجود شخص حكيم له أثره  األخرية

إىل سعادة أسبوعية واستبشري خـريا   احلياة الزوجية حويل حتدياتيا ابنيت احلبيبة 

واستعيين بالدعاء، والكلمة الطيبة، والتفاؤل، والتصميم على محاية أسرتك الصغرية وغـدا  

عاين ستكون أكرب بعون اهللا واهللا ال يضيع أجر العاملني فكوين من الساعني يف إرساء وبناء م

، عارفة خلطواتك، حافظـة  قدراتكع املتدفق يف أسرتك وكوين واثقة من احلب مبعناه الواس

متنيايت لك بالتوفيق وإن شاء اهللا أمسع عن قريب عن جناحك يف معاجلة األمر ففي  .ألسرتك

  .واهللا املعني النهاية أنت األقدر واألقرب على إبداع احللول

  

  


