
 گام برای جبران کمبود محبت همسر6

دس ثسیبسی اص هَاسد یىی اص صٍخیي ثِ ضیَُ ٍ سٍضی هحجت . تشیي ًىبت دسثبسُ اثشاص هحجت ٍ دسیبفت آى، تفبٍتْبی صٍخیي است یىی اص هْن

 وٌذ وِ خَدش دٍست داسد ثِ آى ضیَُ دسیبفت وٌذ هی

دس ثسیبسی اص . تشیي ًىبت دسثبسُ اثشاص هحجت ٍ دسیبفت آى، تفبٍتْبی صٍخیي است یىی اص هْنگام برای جبران کمبود محبت همسر 6

هثال خبًوی اًدبم وبسّبی خبًِ یب . وٌذ وِ خَدش دٍست داسد ثِ آى ضیَُ دسیبفت وٌذ هَاسد یىی اص صٍخیي ثِ ضیَُ ٍ سٍضی هحجت هی

هحجت والهی اٍ است ٍ یب هشدی ثیطتش وبس وشدى سا الذاهی هحجت آهیض ثِ  داًذ دس حبلی وِ ّوسشش ًیبصهٌذ وذثبًَ ثَدى سا هحجت هی

 .گَی هحجت آهیض ٍ یب دسیبفت دیگش اًَاع هحجت اص خبًت اٍستٍ  داًذ اهب ّوسش ٍی ًیبصهٌذ گفت ّوسشش هی

حجت خَد سا هطخع ای ایي است وِ صٍخیي ساُ دسیبفت ه لذم اٍل ثشای سفغ چٌیي ًمیػِ راه دریافت محبت خود را مشخض کنیذ

دٌّذ چگًَِ  وٌٌذ؛ یؼٌی صٍخیي ثِ غشاحت ٍ ثذٍى پشدُ پَضی ثیبى وٌٌذ وِ ثِ وذام ًَع تَخِ ٍ دسیبفت هحجت ًیبص داسًذ ٍ تشخیح هی

د چَى ّوسشم هشا دٍست داس»اهب اضتجبُ سایح ایي فىش است وِ . ًیبص ثِ هحجتطبى ثشآٍسدُ ضَد وِ الجتِ الصهِ آى خَدآگبّی صٍخیي است

ّوسشم ثذٍى ایٌىِ هي ثِ اٍ ثگَین ثبیذ ثذاًذ وِ چِ صهبًی ثِ هحجت ًیبص »یب « پس ثبیذ ثذاًذ دٍست داسم وِ االى ثِ هي تَخِ وٌذ

دس پیبهه ضوب هخبطت . خجش ّستٌذ دس غَستی وِ ثسیبسی اص صٍخیٌی وِ یىذیگش سا دٍست داسًذ دس هَالغ صیبدی اص ًیبص ّن ثی.«داسم

وٌیذ ٍالجتِ اًتظبس داسیذ  گیشیذ ٍ ثِ ّوسش خَد اثشاص هحجت هی ًِ ثیبى ضذُ است وِ ضوب ّش سٍص اص هحل وبس توبس هیهحتشم ّن، ایي گَ

دس غَستی وِ طجیؼی است وِ ّوسش ضوب ًتَاًذ رّي خَاًی وٌذ ٍ ًیت . وِ هتمبثال ّوسشتبى ًیض ثب ایي ضیَُ هحجتص سا ثِ ضوب اثشاص وٌذ

ثشین اگش ایي ًیبص  اضتجبُ رٌّی هب ایي است وِ گوبى هی. تش است دس ایي هَلؼیت ثیبى ضفبف ایي ًیبص هفیذ .ضوٌی ایي سفتبس سا دسیبثذ

  .ضَین اسصش هی خَیص سا ثیبى وٌین ثی

هیضاى هْشطلجی ٍ ًَاصش خَیی افشاد هتفبٍت . لذم دٍم هطخع وشدى هیضاى هْشطلجی صٍخیي است مهر طلبی همسرتان را بشناسیذ

افشاد هْشطلت هؼوَال دس غَست دسیبفت ًىشدى هحجت هَسد ًیبص، احسبس . ول است وِ صٍخیي ثِ یه هیضاى هْشطلت ًجبضٌذٍ ثسیبس هحت

 .ّوبى ثیبى ٍ ضفبف سبصی است   چبسُ ایي هسئلِ ًیض. ضًَذ وٌٌذ ٍ دس ثشخی هَاسد دچبس سَءظي ٍ ثذگوبًی هی ًباهٌی هی

ضَد صٍخیي خاللیت ثِ خشج دٌّذ ٍ اثشاص هحجت سا ثِ  َع دس اثشاص هحجت است؛ تَغیِ هیّبی هتٌ لذم سَم استفبدُ اص سٍش خالق باشیذ

ّبیی ّوچَى ًَضتي ًبهِ، اسسبل پیبهه، یبدداضت گزاضتي سٍی اضیبی هٌضل ٍ اتبق خَاة، اسسبل  ّبی هتٌَػی اًدبم دٌّذ، سٍش ضىل

هْشی ٍ ون تَخْی  افشادی وِ هبًٌذ ضوب هخبطت هحتشم احسبس ثی ضوٌب .تَاًذ ًیبص ثِ دسیبفت هحجت سا ثیطتش اسضب وٌذ هی …ایویل ٍ

 .تَاًٌذ اًتظبسات ٍ ًیبصّبی خَد سا ثِ غَست هىتَة ًیض ثیبى وٌٌذ وٌٌذ هی ثیطتشی هی

ّبی ضىل دادى سفتبس  یىی اص ساُ. لذم چْبسم لذسداًی ٍ تطىش اص هحجت ٍ تَخِ ّوسش است قذردان محبت همسرتان باشیذ

ضَد  ثب ایي سٍش ّوسش ضوب ون ون هتَخِ هی. است( ّشچٌذ وِ همذاس آى ون ثبضذ)ّب  لذسداًی ٍ تطىش اص سفتبسّبی هثجت آىاطشافیبًوبى 

 .وٌذ ٍ آى سفتبس سا افضایص خَاّذ داد ّبیص چٌیي پبسخ هثجتی ایدبد هی وذام یه اص سفتبس

آى چٌبى وِ دس )ی اص هْشٍسصی یه خبًجِ ٍ یه سَیِ لذم پٌدن وِ هىول لذم لجل است خَدداس یک طرفه به میذان محبت نرویذ

ػطك هي ثبالخشُ اٍ سا »یب « وٌن تب ّوسشم تغییش وٌذ هي هحجت هی»هؼوَال ایي تػَس اضتجبُ ٍخَد داسد وِ . است( پشسص ضوب دیذین

یت سیستن سٍاًی اًسبى ایي ضَد چشا وِ خبغ هحجت یىسَیِ ٍ ّویطگی ون ون ًبدیذُ گشفتِ هی. ایي ثبٍس ًبدسست است. «وٌذ ػَؼ هی

 .گیشد ّبی یىٌَاخت ٍ تىشاسی سا ًبدیذُ هی است وِ هحشن

ّش . ّب ٍ سٍصّبی خبظ ًیبص ثِ هحجت ٍ تَخِ ثیطتش است لذم ضطن ٍ آخش ًیض ضٌبخت هَلؼیت در روزهای خاص بیشتر محبت کنیذ

َاى هثبل ثشخی هشداى دس ضشایط وبسی سخت، آسیت پزیش ثِ ػٌ. فشدی دس سٍصّبیی اص ّفتِ ٍ هبُ ثِ تَخِ ٍ هحجت ثیطتشی ًیبص داسد

ّب ٍ ایبم خبظ ثِ  صٍخیي ثبیذ دس خػَظ ایي دٍسُ. ّب دس اٍایل دٍساى لبػذگی ًیبص ثِ تَخِ ٍ هحجت ثیطتش داسًذ ضًَذ ٍ یب ثشخی خبًن هی

 .یىذیگش آهَصش ٍ آگبّی ثذٌّذ ٍ دسثبسُ اًتظبساتطبى اص یىذیگش ثِ تَافك ثشسٌذ
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