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 اليت حتقق السعادة        الالءات 
الزوجية    



::عزيزي الزوج عزيزي الزوج 

زوجتك بحكم تكوينها تتصرف وتفكر   زوجتك بحكم تكوينها تتصرف وتفكر   
وحتى تفهم  وحتى تفهم  .. .. بطريقة مختلفة عنك   بطريقة مختلفة عنك   
     .. ..الال 20 20فهذه  فهذه  .. ..   نفسيتها وتكسب ودهانفسيتها وتكسب ودها

ابتعد عنها بقدر اإلمكان  ابتعد عنها بقدر اإلمكان  
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..تنصرف عنها ، ألن املرأة حتب من يستمع هلا تنصرف عنها ، ألن املرأة حتب من يستمع هلا  ال
فإن أصعب شيء علي املرأة اخليا�ة الزوجيةفإن أصعب شيء علي املرأة اخليا�ة الزوجية. .  . .  ختنها ختنها  ال
تستهزئ هبا أو مبشاعرها ألهنا كائن رقيق ال يتحمل التجريح      تستهزئ هبا أو مبشاعرها ألهنا كائن رقيق ال يتحمل التجريح        ال
تنس ما تطلبه منك ، فهذا يولد إحساساً لديها  تنس ما تطلبه منك ، فهذا يولد إحساساً لديها   ال

 . .بأهنا ال قيمة هلا لديكبأهنا ال قيمة هلا لديك
ختذهلا ، فهي حباجة دائمة إيل شخص تثق به وتعتمد عليه   ختذهلا ، فهي حباجة دائمة إيل شخص تثق به وتعتمد عليه    ال

..حتى تشعر بالراحةحتى تشعر بالراحة
هتمل يف واجباتك والتزاماتك األسرية ، فتحقيق                 هتمل يف واجباتك والتزاماتك األسرية ، فتحقيق                  ال

.هذا يشعرها حببك هلا   هذا يشعرها حببك هلا   



تستخف باقرتاحاهتا حلل املشاكل اليت تواجهكما ،        تستخف باقرتاحاهتا حلل املشاكل اليت تواجهكما ،            الال
 . .فهذا يشعرها بعدم أمهيتها    فهذا يشعرها بعدم أمهيتها    

تتوقع منها أن حتل املشاكل بطريقة عقال�ية ومنطقية ،   تتوقع منها أن حتل املشاكل بطريقة عقال�ية ومنطقية ،       الال
 . .ألهنا أكثر ميال إيل استخدام العاطفة    ألهنا أكثر ميال إيل استخدام العاطفة    

تتدخل كثرياً يف شؤون البيت ، وامنحها الثقة ، فإن       تتدخل كثرياً يف شؤون البيت ، وامنحها الثقة ، فإن         الال
 . .هذا يشعرها بأهنا ملكة متوجة داخل منزهلا  هذا يشعرها بأهنا ملكة متوجة داخل منزهلا  

 وزينتها وطبخها    وزينتها وطبخها    ملبسها ملبسهاتغفل عن امتداحها ،وتغزل يف     تغفل عن امتداحها ،وتغزل يف         الال
 . .حتى يف ترتيب املنزل ، فهذا يرضي أ�وثتها     حتى يف ترتيب املنزل ، فهذا يرضي أ�وثتها     

الوالدة الوالدة ( ( تنس أن املرأة متر بظروف �فسية صعبة تنس أن املرأة متر بظروف �فسية صعبة   الال
والبد أن تراعي مشاعرها والبد أن تراعي مشاعرها ) )  الطمث   الطمث  –– احلمل   احلمل  ––

.أثناء تلك الفرتات  أثناء تلك الفرتات  
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:: الزوجه  الزوجه عزيزتيعزيزتي

. .   ا�تبهي لطبيعة زوجك      
وافهمي �فسيته جيداً حتى   
تستقر حياتكما وتنعما 

 19..بالرضا والسعادة   
.جتنيب الوقوع فيها  ..
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تنتظري أن يقول لك أسف ، أل�ه ال حيب االعتذار ، وأن            ال
 .أراد فإ�ه يتبع طرقاً أخري غري مباشرة يف التعبري عن ذلك            

تشعريه بعدم حاجتك إليه ، حتى ال تفقدي عطاءه ورعايته                تشعريه بعدم حاجتك إليه ، حتى ال تفقدي عطاءه ورعايته                 ال
 .لكلك

تسمعيه كالماً ال يرضي عنه ، ألن هذا يؤذيه ويعكر صفو         تسمعيه كالماً ال يرضي عنه ، ألن هذا يؤذيه ويعكر صفو          ال
 .مزاجهمزاجه

מ ال
.

تنتقديه أمام أهله وأصدقائه ، أل�ه يشعر بأ�ك تنتقمني من رجولتهتنتقديه أمام أهله وأصدقائه ، أل�ه يشعر بأ�ك تنتقمني من رجولته ال
تلحي عليه يف السؤال عند خروجه ، فهو يرغب يف أن         تلحي عليه يف السؤال عند خروجه ، فهو يرغب يف أن          ال

..يكون كالطائر احلر   يكون كالطائر احلر   



تنفريه منك أثناء املعاشرة الزوجية حتى ال يبحث عن املتعة يف      تنفريه منك أثناء املعاشرة الزوجية حتى ال يبحث عن املتعة يف       ال
 .مكان آخر مكان آخر 

 .تنشري أسرار حياتكما ، ألن الرجل بطبيعته كتوم         تنشري أسرار حياتكما ، ألن الرجل بطبيعته كتوم           ال

 .تزيدي من طلباتك ، فهو حيب الزوجة القنوعتزيدي من طلباتك ، فهو حيب الزوجة القنوع ال

 . ال تفقدي حبه واحرتامه       ال تفقدي حبه واحرتامه      حتى حتى تشعريه بأ�ك أفضل منه        تشعريه بأ�ك أفضل منه          ال

..تقللي من حبك وحنا�ك له فإن هذا يشعره بالرضا     تقللي من حبك وحنا�ك له فإن هذا يشعره بالرضا      ال

تنتظريه دائماً أن يكون املبادر ، فإن كرم الزوج يف ردود              تنتظريه دائماً أن يكون املبادر ، فإن كرم الزوج يف ردود                ال
..أفعالهأفعاله

هتتمي بأوالدك علي حساب اهتمامك به ، فهو حيب أن   هتتمي بأوالدك علي حساب اهتمامك به ، فهو حيب أن     ال
.يكون مصدر االهتمام والرعاية طوال وجوده بالبيت  يكون مصدر االهتمام والرعاية طوال وجوده بالبيت  
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