علي بن دليه األسمري

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
السيد علي األسمري
الرسالة األولى:

(إلى ابنتي الغالية التي تريد أن تكون ملكة في بيتها(

لقد خصصت رساليت األوىل إليك ألنكي األساس والركن الذي يركن إليو الزوج بعد عناء احلياة
وتعب األيام وأنيت اليت ميكن أن جتعلي من بيتك جنة ال ميل من دخلها وال يتعب بل جيد احلب واحلنان
والسعادة أو جحيم ال يطاق وكدر وأمل ليس لو هناية .وسوف يكون خطايب إليك يف نقاط حىت يسهل
عليك حفظو واسًتجاعو بذاكرتك يف كل حني.
واآلن إلى تلك النقاط:

· احلياة رسالة جيب إن تكتمل فصوذلا على الوجو الذي يرضي اهلل.
· لتكن أىدافك ومطالبك تبعا دلا يقربك إىل اهلل.
· اإلخالص والنية يف كل عمل أو قول يتم حيث هبذا الفعل تكونني يف عبادة مستمرة وجتارة مع
اهلل.
· ليست احلياة كلها سعادة وال كلها كدر لكن يوم ويوم.
· ادلرأة ىي اليت جتعل ردود الفعل من الرجل إما اجيابية او سلبية فكوين تلك النجمة اليت ال تتنازل
عن دورىا مهما كلف األمر.
· الرجل دائما يبحث عن من ينسيو تعب احلياة فكوين تلك اليت تستقبلو عند باب ادلنزل بذلك
احلنان وكلمات االمتنان واحلب والعرفان وبذلك الصنيع سوف جتدين احلياة ذلا لون خاص.
· كوين تلك احلكيمة اليت تعرف مىت تطلب من زوجها احتياجاهتا وال ترىقيو مبا ليس ضرورة.
· احذري نقل إسرار منزلك حىت ألقرب الناس لكي حىت ال تندمني حني ال ينفع الندم.
· لقد كثر احلسد فكوين على حذر من إظهار زينتك أو سعادتك لألخريات حيث كثري من البيوت
تعاين من ادلشاكل بأنواعها.
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· ىذه األيام كثر استخدام النت واجلوال واذلاتف فحذاري أن يأخذك عن القيام حبقوق زوجك
وأطفالك أو ستجدين نتائج لن ترضيك.
· اجتهدي يف أن تنامني عند منام زوجك وتستيقظني عند استيقاظو حىت ال جيد نفسو يف فراغ
فينفتح عليك أبواب التعدد.
· اظهري حمبتك ألىلو وأقاربو وقومي بإكرام ضيفة الن أكثر أسباب الطالق تأيت من ىذه األبواب
· ال خترجني من ادلنزل دون إذنو وال تكثرين من زياراتك إىل اىلك إال إذا كان حيب ذلك
· إذا كنت صاحبة وظيفة فال تأخذك عن القيام حبقوق زوجك وأطفالك ومنزلك ورتيب أمرك بإعداد
كل احتياجاتك يف أوقات الفراغ و أوقات خروج زوجك يف مشاويره اخلاصة وعلى سبيل ادلثال إعداد
ِ
قصرت وقت جتهيز الطعام من الغد إىل اقل من نصف
طعام الغد و وضعو يف الثالجة حيث تكونني قد
الوقت ادلعتاد هبذه الطريقة
· ال تظهرين اخلالف أمام أطفالكم إن وجد بل اظهري أمامهم احلب والتقدير واالحًتام حىت
تغرسي يف قلوهبم الغراس الطيب
· ال تنسي أبداً تبادل اذلدايا بينك وبني زوجك وأقاربو الن ذلا يف النفوس وقع كبري وتتملكني قلوب
كل من هتدين إليو
· احذري اشد احلذر إن تناقشيو يف ساعات الغضب بل جتنيب ادلواجهة قد ادلستطاع حىت ال حيصل
ما ال حتمد عقباه
· إياك مث إياك من مرافقة من قل دينها وحيائها فذلك طريق النهاية
· أكثري من الصالة والدعاء والصدقة واالستغفار فهي مفاتيح اخلري اليت ال تنضب
· حافظي على نظافة جسمك وفمك ومالبسك وال يشم منك إال أطيب ريح
· ليكن لكي ورد من القرآن الكرمي كل يوم وليكن لكي صيام من الشهر لكن كل ذلك ال بد من
إذن الزوج وسوف يسعد بذلك فال تقويل ودلاذا استأذنو يف العبادة والطاعة؟ فبفعلك ِ
أنت تتقربني إليو
أكثر
· أمجل ما يف ادلرأة صربىا فتحلي بو فهو سعادتك يف الدنيا واآلخرة اكتفي هبذا القدر وسوف
تكون رساليت الثانية بإذن اهلل تعاىل إىل الزوج فكما أن لو حقوق فعليو حقوق
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