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  ياة اجلنسيةاحل
أرسل لك هـذه  ... الدكتورة الفاضلة لطيفة الكندري : سؤال

حيث كانت معاملته يل الرسالة ولقد كرهت زوجي الذي تغري سلوكه 

كرهـت  حـىت  جدا  خمتلفةمعاملة بدأ يعاملين جيدة عندما تزوجنا مث 

أنا سعيدة مـع ابـين   ... احلياة اجلنسية اليت يريدها باستمرار ممارسة 

  ؟وكيف اجعل حيايت اجلنسية ناجحة يل فماذا أفعلاجلم

  .زوجكقلب ابنيت العزيزة زادك اهللا حبا يف ولدك، وقربا من   
مشكلتك هي مشكلة شائعة وشائكة فاصربي واحتسيب وأصلحي فاحلياة 

  .إصرار على اإلصالح وإال فال
ها أنت تكتبني إيل للمرة الثانية وقليب معك ، ودعائي لك، وإليك   
  .إلرشادات إضافة ملا سبق أن قلت لكبعض ا
 -فقـط  –وجعلت الـزوج  يف رسالتني أنت شرحت موضوعك   

ناقصة فاحلياة الزوجية عندك قد تكون احلقيقة  :أساس املشكلة وأنا أقول
ال يضعف إال بفتور الطرفني ونسيج نفسي واسع  ،اندماج اجتماعي قوي

  . أكثر وهو ناتج من اإلخالل بوظيفة أساسية أو يف الغالب
ألنه يفكر غلظة يف املزاج، وجفوة يف الطباع من يعاين زوجك قد 

وأقترب عليه،  بأن أكرهه بل أشفقأبدا ل ال يكون ولكن احلبنفسه فقط 
فال تبخلـي عليـه    األسرةوأضع لنفسي سلما إلصالحه فهو عماد منه، 

رحلة الفتور بل اجلفـوة خاصـة يف   ميرون مب املتزوجنيكل . ساعة العسر
  . بعض األحيان وخيتل امليزان يف سنوات األوىل من الزواجال
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ولكنه مل يوفـق إىل  جك حيب أمرا أحله اهللا لكما مشكلتك أن زو  
باحلب مبعناه مبنظار قامت ومل ال تستعينني كله تنظرين لألمر  املوازنة فلماذا

  .يف ذيب أفكاره، وعباراته، وأسلوب تعامله معك الرحب
لمتين أن من الناس من يسـرف يف األكـل أو   إن جتارب احلياة ع  

ال بد من ترويض مث يدرك أنه ويعاين من ذلك زمنا طويال ... أو اجلماع 
ورغم أن الناس يدركون خمـاطر  . يف التمتع بالنعم النفس على االعتدال

اإلسراف ومهالك التمادي يف األكل والشرب واجلماع إال أن نسبة كبرية 
فال تستغريب من طبع زوجـك وجاهـدي يف   . ال تدي لطريق التوسط

   .إرشاده حبكمة إىل االعتدال يف كل حال
عندما تغري من  ابنيت العزيزة إن املرأة العاقلة تستطيع أن تغري الزوج

فال تتنازيل أبدا عن هذه الفكرة وكلما  يف إسعاد األسرة، وتشاركه نفسها
سلم ال يستسلم لليأس اشتدت احملن من حولك ازدادي قناعة ذا املبدأ فامل

  .والكره بني الزوجني بداية خسارة واحنسار أبدا يف إصالح النفس والناس
يف قلبك ال يف يد أب أو أم  -ورمحته حبمد اهللا-إن السعادة يا ابنيت 

فاغتنمي كل حلظة للتمتع ا فإن التحديات ال أو جاه أو شهادة أو زوج 
نطاق السعادة يف أرجاء  تتوقف ومدي يد العون لكل من حولك لتوسعي

 وزوجك إن كرهت منه شيئا فستعجبك منه أشياء فكوين بصرية .دارك
ال يفرك مؤمن مؤمنـة إن  : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .عادلة

أي ال يبغضها " قال القرطيب يف تفسريه) كره منها خلقا رضي منها آخر
بـل يغفـر سـيئتها     أي ال ينبغي له ذلك. بغضا كليا حيمله على فراقها

وحنن حنتاج ونطمح أن نؤسـس  " حلسنتها ويتغاضى عما يكره ملا حيب



 3

الكثري من  .تغاضي األخطاء وعالجها مبوضوعيةحياتنا الزوجية وفق رؤية 
اآليات واألحاديث حتث على اإلحسان والنصح ونتعامل معها بالتصديق 

ودة والرمحة فنؤمن ا وهي حباجة للتطبيق كركن متمم فكوين السكن وامل
  .لزوجك واقرين التصديق بالتطبيق لتنايل التوفيق

وإنين أقترح عليـك أن  . األمل يف اإلصالح خري زاد ملشوار الزواج
مبطالب زوجك اجلنسية مبا يتوافق مع رغبتكما معا فمن املمكن أن تمي 

مقصرة يف تنمية  تزوجك يبالغ يف اجلنس فيجب املوازنة وقد تكونني أن
انب فعليك باملوازنة ولعل األمر حباجة إىل جلسـات مصـارحة   هذا اجل

  . لتحديد االحتياجات
قد تـنظم حياتكمـا   وآليات أود أن أقدم لكما خالصة خطوات 

  :تناسبكمارمبا اجلنسية فاقتبسي بعض األفكار اليت 
ميكن ممارسة اجلنس كعادة تضعف عالقاتنـا وممكـن    - 1

لوة ألن احلياة وبداية الزواج حممارستها كمتعة للطرفني 
واملطلوب . اجلنسية مل تصبح عادة رتيبة أو وظيفة الزمة

احلذر من حتويل حياتنا إىل عادات روتينية جامـدة ال  
مـن   رحتصيل أكرب قدال بد من . واجلسد تسعد الفؤاد

اللذة للطرفني وهذا حيتاج للتجديد دائما واالعتقاد بأن 
احلياة اجلنسية هامة يف سعادتنا الزوجية مع التذكري بأن 
هناك لذة دائمة للحب، وللكلمة اجلميلـة، واملداعبـة   

  .اللطيفة فاجلنس ال يقتصر على اجلسد فقط
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) Mohler, 2005, p. 134(ينادي بعض اخلرباء  - 2
معينة للممارسة لالبتعـاد عـن    بضرورة ختصيص أيام

اجلنس بني الزوجني لفترات تناسب الطـرفني يف كـل   
، فألفة وتكرار الفعل يفقد اإلنسان أسبوع لتجديد املتعة

 .احلماس إىل أداء األمر والراحة املؤقتة تولد الشوق

اخلجل مطلوب واحلياء سعادة ولكن هذا ال يعـين أن   - 3
ـ الزوجة ال تبني للزوج الطرق ا عدها أكثـر يف  ليت تس

 . ممارسة اجلنس

املتعة اجلنسية ال تكون يف الفراش فقط بل نستطيع بعيدا  - 4
عن أنظار األبناء والبنات أن نداعب أزواجنا باللمسـة  

فيتغري مفهوم اجلنس املـرتبط   والقبلة والكلمات الذكية
تتنوع احليـاة بأطيـاف مـن    باجلماع فقط فتتوسع و

 .األطايب

جلنسـية الناجحـة لتحقيـق    االنفتاح على التجارب ا - 5
حتريـر  "كتاب عبداحلليم أبوشقة االعتدال وميكن قراءة 

فلقد فصل يف القضايا اجلنسية بصراحة وحكمة، " املرأة
، لتعزيز مهاراتك الزوجيةجاسم املطوع كتب وأنصح ب

فهي نصـائح   استشارات ليلى أمحد األحدبكذلك و
وهناك مقاالت جيدة يف االنترنت علـى موقـع   مثينة 

)Islamonline.net(  يف هذا الشأن اهلام الذي حيتاج منا املزيد
 . من التوعية
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. االعتناء بامللبس والتفنن يف التزين يف الفراش واملنـزل  - 6

ضاسٍ ربع نا َقَالَ ابمهنع اللَّه ي ُأل: يإن نيزأَنْ أَت بح
ل نيزتأَنْ ت با أُحكَم ، أَةرلْمقُولُي ، َأللالَى يعت نَّ اللَّه :

} وفرعبِـالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهـو   . }وقَـالَ أَبو
فوسا أَنْ : يهجِبعا يي ، كَمأَتري امل نيزتنِي أَنْ تجِبعي

 . )تزين - حرف التاء - املوسوعة الْفقْهِية(أَتزين لَها 

أو اهلـدايا  الرسائل القصرية املؤدبة عرب اهلاتف النقـال   - 7
ق الذوق وتعطي راحة نفسية واشـتياق  ترققد املفاجئة 
 .للزوجني

فاالستمتاع بالورد، األفكار اإلبداعية ال ميكن حصرها  - 8
والتفـنن يف  أكل بعض الفاكهـة  العطر اجلميل ، وأو 

، وقراءة الشـعر  بقرب السرير تذوق العصائر يف املساء 
تغيري ديكـورات غرفـة   و، الالهب، ومساع املوسيقى

وتثريهـا   حياتنا اجلنسـية ميكن أن تصاحب ... النوم
 .  أخرىببطريقة أو 

راجعي ذكرياتك الزوجية السابقة وادرسـيها بأمانـة    - 9
وغريي من نفسك واطلعي على التجارب الزوجيـة يف  

 .االت املعنية ذا اال فالثقافة قوة، واملعرفة غذاء

اجعلي الزوج يشارك أكثر يف متابعـة وتربيـة ابنـك     -10
ف من أسباب ضعف عطـاء  فالفراغ ، وغياب األهدا
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اإلنسان فيوجه طاقاته حنو اجلنس حىت يسـتويل علـى   
 .حسه وكيانه ووقته

حويل تعاسة احلياة اجلنسية إىل سعادة أسبوعية ابنيت احلبيبة يا 
والتفـاؤل،   ،استبشري خريا واستعيين بالدعاء، والكلمة الطيبـة و

اهللا  غدا ستكون أكرب بعونوالتصميم على محاية أسرتك الصغرية و
وبنـاء  ال يضيع أجر العاملني فكوين من الساعني يف إرسـاء  اهللا و

واثقـة   كـوين يف أسـرتك و مبعناه الواسع املتـدفق  معاين احلب 
  .بقدراتك
  
  :املراجع
.  اجلامع ألحكام القرآن ). م 2005 -هـ  1426( القرطيب

  :موقع احملدث
http://www.muhaddith.org/cgi-
bin/a_Optns.exe? 

ةقْهِيموقع جامع الفقـه  ). م 2005 -هـ 1426( املوسوعة الْف
  : اإلسالمي

http://feqh.al-islam.com 
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