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Abstract 

Islam takes care of married life very carefully, for role assigned to it. Accordingly, one of the most 

important legitimate purposes was to protect it, which would lead to its collapse. Among this 

problem of emotional and sexual apathy. This study aimed to Find out the most important 

manifestations, causes and effects of this problem, with the aim of coming up with a solution for 

problem. The study followed the analytical inductive approach by tracking the phenomena and 

causes of the problem, analysing then solve it. The study reached the following results: Explaining 

the seriousness of the emotional and sexual apathy problem, Identify the most important 

manifestations, causes and effects of the problem of sexual and emotional apathy, the difficulty of 

solving the problem of sexual and emotional apathy without the help of imams and preachers and 

also the desire of the couple, the research gave the couple the right path to a happy married life. 

The research concluded with a number of recommendations through the results. 

Keywords: Solve, apathy, Sexual, emotional, the marital relationship. 

 ملخص البحث 
اعتىن اإلسالم ابحلياة الزوجية عناية فائقة، للدور املنوط هبا، لذا كان من أهم املقاصد الشرعية محايتها مما يؤدي إىل 
اهنيارها أو يكدر صفوها، ومن بني ذلك مشكلة الفتور العاطفي واجلنسي، حيث حيول وجودها دون مقصد اإلحصان 

على أهم مظاهر وأسباب وآاثر هذه املشكلة، مث الوصول إىل عالج   واملودة والرمحة، لذا هدفت الدراسة إىل الوقوف 
هلا، وقد اتبعت الدراسة املنهج اإلستقرائي التحليلي، بتتبع ظواهر املشكلة وأسباهبا، وحتليلها مث عالجها، وتوصلت 

األسباب واآلاثر السلبية . اثنياُ: أهنا وقفت على أهم املظاهر و الدراسة إىل نتائج أمهها: أوالَ: توضيح خطورة املشكلة
هلا، واليت من غري معرفتها ال ميكن وضع عالج مناسب هلا.اثلثاً: أوضحت أنه من الصعب عالج املشكلة جذرايً دون 

)األئمة والدعاة واألطباء واألخصائيني النفسيني(، مع وجود رغبة صادقة من كال الزوجني. رابعاً: أعطت للزوجني تعاون  
 ية،  ووضعت هلما حماذير، واختتمت البحث بذكر توصيات عدة يف ضوء النتائج.مفاتيحا علمية وعمل
 العالقة الزوجية .   –العاطفي     –اجلنسي    – الفتور    –:  عالج الكلمات املفتاحية
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 املطلب األول: مظاهر مشكلة الفتور العاطفي. 
 مفهوم الفتور العاطفي واجلنسي يف العالقة الزوجية:

وطاً مما يشكل ضغ   يتبعها نفور يف العالقة اجلنسية،  ، العالقة بني الزوجنيالعاطفي، وجفاف املشاعر يف    حالة من  امللل 
، وتتلخص مظاهر )1(اإلحصان والسكن واملودة والرمحة، وقد ينتج عنها الطالق حتقيق   نفسية وعصبية حتول دون 
 املشكلة يف النقاط التالية:

 الختالق املشكالت وإحداث النزاع.افتعال أسباب ولو اتفهة  -1
 يف املنزل، وتعكر صفو احلالة املزاجيـــة.   العصبية املفرطة -2
 ظهور العنف اللفظي أو البدين أحياانً.  -3
 ندرة اللقاء اجلنسي بينهما أو انعدامه.  -4
 الصمت الطويل يف املنزل، واالشتغال ابألجهزة اإلليكرتونية، و حب اهلروب منه.  -5
ة: وحديث كل منهما عن اآلخر مع األصدقاء بطريقة غري الئقة، انتصاراً للكبت الداخلي متزيق لباس الزوجي -6

 الناتج عن عدم الرضا بينهما.
عدم غض البصر: وعقد املقاراانت يف مكامن النفس بني ما تراه وما تفتقده من شريك احلياة، دون التزام  -7

 ابلنهي الشرعي الوارد يف ذلك. 
أخرى سواء كانت هذه البدائل مشروعة، مثل أن يبحث الزوج عن زوجة أخرى، أو   التفكري املستمر يف بدائل -8

تفكر الزوجة يف الطالق أو اخللع للزواج آبخر، أو كانت وسائل غري مشروعة عن طريق اخليانة الزوجية، ابختاذ اخلليالت 
 أو األخدان، أو إدمان االستمناء، ومشاهدة األفالم اإلابحية.

اخلارجي والنظافة الشخصية داخل املنزل، وعلى العكس عند اخلروج منه، بُغية لفت نظر   اإلمهال يف املظهر -9
 من قد يروي الظمأ الداخلي. 

الذي   –فيفضل هذا الطرف    –لسبب أو آخر  –القلق واالكتئاب: وهذا عند عدم وجود خمرج من هذه احلياة   -10
 رية برمتها، بل وبغض الذات.اإلنطواء والعزلة، وبغض الشريك واحلياة األس  -ال يشعر ابلرضا 

 اللجوء أحياانً إىل تعاطي املسكرات واملخدرات.  -11
 حماولة االنتحار عند عدم القدرة على اخلالص من الشريك.  -12
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 املطلب الثاين: أسباب مشكلة الفتور العاطفي
 واالجتماعية، وأبرزها ما يلي: الفتور العاطفي واجلنسي له أسباب كثرية، تتنوع بني النفسية، والبدنية والصحية،  

 التنشئة االجتماعية اخلاطئة:  -1
 وجود جتارب لعالقات سابقة قبل الزوج.  -2
 سوء خلق الزوج، و اتصافه ابلشح املادي والعاطفي.  -3
الضعف العام، أو وجود بعض األمراض، أو نقص اهلرموانت املسؤولة عن هذه العالقة، أو وجود بعض العلل    -4

 يف األعضاء التناسلية، حتول دون بلوغ اإلشباع ابآلخر. 
 - غالباُ  – عدم اإلجناب، فعدم وجود أطفال، يصيب احلياة ابململ   -5
 وطبياً، وإمهال مقدمات العالقة، ومؤخراهتا. اجلهل ابلثقافة اجلنسية الصحيحة شرعاً   -6
 اإلرهاق اجلسدي والذهين بسبب العمل الشاق أو الدراسة أو غريمها.  -7
 التعلق القليب أبحد آخر غري شريك احلياة. -8
 التقدم يف العمر مع ضعف الرغبة يف العالقة اجلنسية. -9

 عدم الشعور ابألمان بسبب ظروف سياسية أو غريها.  -10
ة الصعبة، وعدم توفر مسكن  مريح، ميارس فيها الزوجان العالقة احلميمة ابرتياح ودون الظروف االقتصادي -11

 حرج. 
اإلهنماك يف مشكالت األوالد، وجعل األولوية هلم، لدى األم خاصة، وإمهال الزوج واحتياجاته، وإمهال التزين  -12

 له وتلبية رغباته.
13-  

 . واجلنسيي اآلاثر السلبية للفتور العاطفاملطلب الثالث:  
إذا استمر الزوجان يف جتاهل حل مشكلة الفتور العاطفي يف عالقتهما الزوحية فإن من املتوقع ظهور آاثر سلبية ختتلف 
من حالة إىل أخرى .ومن هذه اآلاثر: كثرة اخلالفات الزوجية نتيجة للفراغ العاطفي، ورمبا دفع ذلك إىل استخدم العنف 

ملشاعر بني الزوجني إىل مشاعر عدائية.ومن اآلاثر السلبية أيضاً اليت قد تظهر احنراف اللفظي أو اجلسدي والذي حيّول ا
أحد الزوجني أو كليهما يف ممارسات عاطفية خارج نطاق الزوجية وارتباطه بعالقات حمرمة لتعويض النقص يف اإلشباع 

 .)2(ويف حاالت قد يؤدي إىل الطالقواجلنسي،    العاطفي
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 املطلب الرابع: املنهج املقرتح لعالج املشكلة. 

بداية علينا أن نعلم أن مشكلة الفتور العاطفي واجلنسي إمنا هي عرض ملرض، فإذا مت عالج املرض زال العرض، وبعد 
 استعراضنا ألسباب املشكلة، فيمكننا تقسيمها على النحو التايل: 

 املشكالت العضوية والصحية:   عالج  أوالً:
فيجب األخذ ابألسباب والذهاب ألهل التخصص وعمل التحليالت الالزمة والتدواي، سواء كان املرض له صلة      

مباشرة ابلعالقة اجلنسية، كضعف االنتصاب أو سرعة القذف عند الرجل، أو الشعور ابألمل أثناء اجلماع جلفاف املهبل 
ة غري مباشرة  مثل: مرض القلب أو السرطان، أو ككافة األمراض أو طول فرتة احليض لدى املرأة، أو كان املرض له عالق

َعْن أَُساَمَة ْبِن   األخرى اليت تؤثر سلباً عليها، ولقد أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتداوي، يف احلديث الوارد
"َتَداوَ  َوَسلهَم:  َعَلْيِه   ُ اَّلله َصلهى  اَّللِه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  السام َشرِيٍك،  له شفاء، إال  أَنـَْزَل  َوَقْد  ِإاله  َداًء  يـُْنزِْل  ملَْ  اَّللهَ  فَِإنه  ْوا 

  .(3)واهلرم"

الصرب         البقاء مع  بني  فالزوجان ابخليار  األسباب،  فيه كافة  واستنفذت  يصعب عالجه،  مزمناً  املرض  فإذا كان 
والتحايل على إشباع الغريزة بطريقة أخرى غري اجلماع، مثل املباشرة والتقبيل واملداعبة حىت بلوغ هناية الشهوة، أو التعدد 

حينئذ أن حتتكم إىل دينها وأن تتحلى ابحلكمة، فالرجل بني خيارات ثالثة الكبت   إن كان العائق من املرأة، وعلى املرأة
الكبائر يف  احلرام وهي جرمية من  بطريق  لتفريغ شهوته  البحث عن خليلة  أو  آاثر سلبية خطرية،  له  النفسي، وهذا 

رجه ابحلالل وتطالبه ابلعدل اإلسالم، أو البحث عن حليلة أخرى، والزوجة املؤمنة هي اليت تعني زوجها على إحصان ف
 بينهما.

أما إذا كان العائق من الزوج، وأخفقت احملاوالت لعالجه، فاملرأة ابخليار بني الصرب والرضا بذلك، وهذا اخليار يفضل    
هلا إن كان احتمال زواجها بعد الطالق ضعيف، أو مل يكن هناك من ينفق عليها بعد  الطالق وليس لديها مال، أو 

ا أطفال ختشى ضياعهم ابلطالق، فإن مل تسطع صرباً فلها طلب الطالق للضرر مع أخذ حقوقها كاملة، أو كان هل
 املخالعة ابلتنازل عن بعض حقوقها املادية، والتزوج آبخر. 

 اثنياً: عالج املشكالت النفسية واالجتماعية: 
و الضرابت النفسية أو القلق، أو الوسواس وذلك مثل اإلكئتاب الذي قد حبول احلياة الزوجية إىل جحيم ال يطاق، أ

وهذه النوع املشكالت ال بد أن يتعاون يف عالجها القهري، أو التنشئة اخلاطئة، أو التجارب السلبية السابقة، أو غريها،  
)األئمة والدعاة  الزوجني،   –واألطباء    -ثالثة أطراف  املباشر مع  النفسيني( وذلك ابلدواء، وابحلديث  واألخصائيني 

ابلنصح واإلرشاد والتوجيه،  وبتنظيم حماضرات ودورات تثقيفية للمتزوجني وغريهم عرب املساجد واملؤسسات اإلسالمية 
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واالجتماعية، حىت ال يلجأ أحد ملصادر غري شرعية أو غري صحيحة يستقي منها املعرفة وميكننا أن نوجز هذا الدور 
 فيما يلي:

 : ــ دور األئمة والدعاة1

الدروس    القيام بتوضيح اإلطار الشرعي للعالقة اجلنسية مما جيب وما جيوز وما يستحب وما حيرم فيها، خاصة يف 
املسجدية، وجعل مساحة للنقاش واحلوار ملن له سؤال، ويفضل أن تعطى هذه الدروس للنساء بواسطة دعاة أو علماء 

ء عن طرق هذه املوضوعات هو ورع كاذب وحياء مزيف، من النساء، لرفع احلرج عمن لديهن سؤال، و الورع واحليا
وقد حتدث   ،  (4) دِّيِن« " فقد جاء يف احلديث عن َعاِئَشُة: »نِْعَم النَِّساُء ِنَساُء األَْنَصاِر ملَْ مَيْنَـْعُهنه احلََياُء َأْن يـَتَـَفقهْهَن يف ال

 يف طور من اجلالل و األدب. القرآن الكرمي والسنة والنبوية عن العالقة اجلنسية بني الزوج 

: بشرح مبسط لتشريح األعضاء التناسلية، واألعضاء واهلرموانت املسئولة عن االستثارة، واملمارسات دور األطباء  ـــ 2
حىت ال يتأذى طرف أثناء املعاشرة،  وكيف يصل كليهما لقمة الشهوة يف وقت  الطبية اخلاطئة والصحيحة يف العالقة،

واحد، ومباذا حيدث اإلشباع اجلنسي والعاطفي معاً، وكيف يفهم كل طرف ما حيبه اآلخر وما يكرهه أثناء العالقة، وما 
سب، وأتثري التدخني واملسكرات واملخدرات، و النظام الغذائي املنااألطعمة واألدوية اليت تؤثر إجياابً أو سلباً على العالقة،  

ومىت يلجأ إىل املنشطات اجلنسية، كما جيب أال يغفل بعض التوجيهات النبوية الطبية مثل التوصية ابحلجامة حيث ورد 
َفاُء يف َثالَثٍَة: َشْربَِة عَ  ُهَما، قَاَل: " الشِّ ُ َعنـْ َسٍل ، َوَشْرَطِة حِمَْجٍم، وََكيهِة اَنٍر، يف احلديث املرفوع َعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي اَّلله

 .(5) َوَأهْنَى أُمهيِت َعِن الَكيِّ  "

 ــ دور اإلخصائيني النفسيني:3

وهؤالء عليهم دور خطري يف التوجيه النفسي واإلرشادي يف كيفية استثمار العالقة اجلنسية، يف عالج الصحة النفسية 
الزوجني، وكيفية جعل العالقة اجلنسية بني الزوجني سببا يف جتاوز الضغوط احلياتية والصدمات وتنمية احلب والعاطفة بني  

هذه  تكون  أبن  العكس،  وليس  اخلاطئة،  والتنشئة  السابقة  والتجارب  واالقتصادية  االجتماعية  واملشكالت  النفسية 
 املشكالت هي السبب يف تدمري العالقة احلميمة بني الزوجني.

إال أنه ال بد يكون جبانبه خبري   –تقديران لدور األئمة والدعاة يف حماولة حل مثل هذه املشكالت    ومع كل   – هذا  
نفسي، يعينه، ويستمع إىل أطراف املشكلة، لريى حبكم ختصصه ما ال قد يراه غريه، مما يكون له أبلغ األثر يف وضع 

 الدواء املناسب لكل صاحب مشكلة. 
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 فقط" :  مشكلة الفتور العاطفي واجلسدي "للزوجمفاتيح عالج اثلثاً:  
 وهناك أجبدايت هلا أبلغ األثر يف عالج الفتور العاطفي واجلنسي بني الزوجني وهي كما يلي:

"اي   بداية ليعلم الزوج أن زوجته هي شريكة حياته، صاحبة امليثاق الغليظ، بل هي جزء من نفسه كما قال تعاىل:     
، فإكرامها و احلرص على  )6(الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجاال كثريا ونساء"    أيها الناس اتقوا ربكم

إشباعها عاطفياً وجسدايً فيه منافع مجة له وألوالده، وهبذا التناغم والتوافق حيصل السكن والذي هو آية من آايته ونعمة 
فضالً عن أن ذلك مأمور به شرعاً كما جاء يف احلديث  ،  )7(من نعمائه، كما قال تعاىل: "وجعل بينكم مودة ورمحة"  

، أملَْ أُخْ عن َعْبُد اَّللهِ  رَبْ أَنهَك َتُصوُم النـهَهاَر  ْبُن َعْمرِو ْبِن الَعاِص، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم: »اَي َعْبَد اَّللِه
، قَاَل: »َفاَل تـَْفَعْل، ُصْم َوأَْفِطْر، وَ  قُْم َوََنْ، فَِإنه جِلََسِدَك َعَلْيَك َحقًّا، َوِإنه لَِعْيِنَك َوتـَُقوُم اللهْيَل؟« قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللِه

إبذن  –وهذه بعض املفاتيح اليت إذا استخدمها الزوج كان فيها اخلري الكثري  ،)8(َعَلْيَك َحقًّا، َوِإنه لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّا"
 واجلنسي بينهما:  ولكانت سبباً يف ذوابن الكثري من الفتور العاطفي -هللا تعاىل 

يف تعاملك معها لكي حتصل األجر واملثوبة كما يف احلديث: " أكمُل املؤمنني إميااًن أحسُنهم - تعاىل–ـ أخلص النية هلل  1
، وإخالص النية يكون يف عموم العالقة الزوجية حىت املعاشرة اجلنسية، تكون بنية )9(ُخُلًقا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم "

العفاف و إحصان الفرج للزوجني وغض البصر عن احلرام، وإجناب الذرية الصاحلة، و وقد جاء احلدييث عن أيب ذر 
َم قالوا للنيبِّ صلهى هللاُ عليِه وسلهَم : اي : أنه انًسا من أصحاِب النيبِّ صلهى هللاُ عليِه وسله   –رضي هللا عنه    –الغفاري  

رسوَل هللِا ! ذهب أهُل الدُّثوِر ابألجوِر. ُيصلُّون كما نصلي. ويصومون كما نصوُم. ويتصدقون بفضوِل أمواهلم. قال: " 
قٌة. وكل هتليلٍة أو ليس قد جعل هللاُ لكم ما َتصدهقون؟ إنه بكل تسبيحٍة صدقٌة. وكل تكبريٍة صدقٌة، وكل حتميدٍة صد 

صدقٌة، وأمٌر ابملعروِف صدقٌة. وهنٌي عن منكٍر صدقٌة، ويف بضِع أحدكم صدقٌة “، قالوا: اي رسوَل هللِا! أاييت أحدان 
شهوتَه ويكون لُه فيها أجٌر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها يف حراٍم أكان عليه فيها وزٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالِل كان 

 .)10(لُه أجرًا "

ـ املسارعة يف اخلريات و القرب من هللا بكثرة الدعاء واخلشية له تعاىل كما أخرب تعاىل عن سيدان زكراي بقوله تعاىل: " 2
ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َويَ  َنا لَُه حَيََْيٰ َوَأْصَلْحَنا لَُه َزْوَجُه ِإهنه َنا لَُه َوَوَهبـْ وََكانُوا لََنا   ۖ  ًبا َوَرَهًبا  ْدُعونـََنا َرغَ فَاْسَتَجبـْ

، وقد ذكر ابن كثري والطربي يف تفسري هذه اآلية، أهنا كانت عقيماً فصارت ولوداً، وقيل أهنا كانت )11(َخاِشِعنَي" 
   )12(سيئة اخللق فصارت حسنة اخللق.
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 . شكل يوضح مدى ارتباط العالقة الزوجية ابلعالقــة مع هللا عزوجل 

القرآن هذه العالقة اخلاصة أبهداف سامية، حيث يقول صاحب الظالل يف تفسري قوله تعاىل: "نساؤكم ولقد ربط  
هنا نطلهع على مساحة اإلسالم، الذي يقبل اإلنسان كما هو، مبيوله وضروراته ال حياول أن حيطم فطرته   حرث لكم "

ه فيها إمنا هو مكلف إايها يف احلقيقة حلساب احلياة ابسم التسامي والتطهر وال حياول أن يستقذر ضروراته اليت ال يد ل
وامتدادها ومنائها! إمنا حياول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها، ويصله ابهلل وهو يليب دوافع اجلسد. حياول أن خيلط دوافع 

اإلنسا العارضة وغاايت  نزوة اجلسد  دينية أخرياً، فريبط بني  إنسانية أوالً، ومبشاعر  الدائمة ورفرفة اجلسد مبشاعر  نية 
القائم يف كيان  بينها مجيعا يف حلظة واحدة، وحركة واحدة، واجتاه واحد، ذلك املزج  اللطيف وميزج  الديين  الوجدان 
اإلنسان ذاته، خليفة هللا يف أرضه، املستحق هلذه اخلالفة مبا ركب يف طبيعته من قوى ومبا أودع يف كيانه من طاقات.. 

اإلنسان هو الذي يالحظ الفطرة كلها ألنه من صنع خالق هذه الفطرة. وكل منهج آخر خيالف   وهذا املنهج يف معاملة 
 )13(.عنه يف قليل أو كثري يصطدم ابلفطرة فيخفق، ويشقى اإلنسان فرداً ومجاعة. وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

اإلكثار من التغزل يف مجال الزوجــة و لو كذابً فإن ذلك من املواطن اليت يباح فيها الكذب، فعن أم كلثوم بنت عقبة، ـ  3
اُب الهذي ُيصلُح بني النهاِس، ويقوُل خريًا ويُنمي خريًا. قال ابُن   -صلى هللا عليه وسلم  – أن النيب   قال: "ليس الكذه

ُص يف شيءٍ   ممها يقوُل النهاُس كِذٌب إاله يف ثالٍث: احلرُب، واإلصالُح بني النهاِس، وحديُث الرهجِل شهاٍب: ومل أمسْع يرخِّ
 .)14(امرأتَه وحديُث املرأِة زوَجها" 

ـ السؤال عنها وقت العمل أو عند السفر برسالة أو اتصال هاتفي، وأمساعها من كلمات احلب والعشق ما يشعرها   4
تشتاق إىل اللقاء، وأخبارها مبوعد قدومك، خاصة عن العودة من السفر، فعن جابر بن عبد ابفتقاده هلا، وما جيعلها  

قال: ُكْنُت مع النهيبِّ صلهى هللاُ عليه وسلهم يف سَفٍر فلمها دنـَْوان ِمن املدينِة أَرْدُت أْن أتعجهَل فقال -رضي هللا عنه–هللا  
ِغيبُة ومتتِشَط ال

ُ
 فما أمجل الذوق النبوي الرفيع.  )15(شهِعثُة " أمِهْل حىته تستِحده امل

ـ ليكن كرمياً مع زوجته وال يرتكها من غري مال، فالكرمي قريب من هللا قريب من الناس، كما أن اهلدية مفتاحاً للقلوب، 5
ا ، ولو كانت بسيطة فله)16(كماجاء يف احلديث َعْن َأيب ُهَريـْرََة، َعِن النهيبِّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: " هَتَاُدوا حَتَابُّوا "

 أثر عميق، وكثري من النساء حيبنب الشيكوالتة، أو آداة منزلية تعينها يف أعمال البيت. 
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ـ التجمل واالهتمام بسنن الفطرة والنظافة الشخصية، وابملظهر اجلميل والرائحة الطبية داخل البيت، وخباصة عند 6
َد ب : أتيُت حممه ن احلنفيهة فخرَج إيَله يف ملحفة محراء وحليته تقطُر من املعاشرة الزوجية، قال حيَي بن عبدالرمحن احلنظليُّ

الغالية، فقلت: "ما هذا؟"، قال: "إنه هذه امللحفة ألقْتها عليه امرأيت ودهنتين ابلطِّيب، وإهننه يشتهني منها ما نشتهيه  
حبُّ أن تتزيهن يل" ألن هللا تعاىل و هو يشبه قول ابن عباس  رضي هللا عنه : "إيّنِ ألتزيهن المرأيت كما أ   ،)17(منهنه"

يقول: "وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف"، وحق الزوج عليها أعظم درجة من حقها، لقوله تعاىل: "وللرجال عليهن 
 . )18(درجة"

 وكان حممد بن احلس يلبس الثياب النفيسة، ويقول: إن يل نساء وجواري، فأزين نفسي كي ال ينظرن إىل غريي. 
 . )19(يعجبين أن تتزين يل امرأيت، كما يعجبها أن أتزين هلا  : وقال أبو يوسف

حسن اخللق فليس    ا،ـ كن صبوراً عطوفاً حليماً معها، خاصة حلظات مرضها أو حيضها أو نفاسها أو حزهنا أو غضبه7
صلى هللا -مع الزوجة كف األذى عنها فقط، بل احتمال األذى منها، واحللم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول هللا 

فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها   - عليه وسلم
ي ال يبغضها بغضا كليا حيمله على فراقها، بل يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاضى عما يكره ، أ)20(خلقا رضي منها آخر"

 ملا حيب. 
وهناك حديث غاية يف الروعة يف تعامله مع زوجاته وحلمه عليهن، وهو الذي نشأ يف بيئة كانت فظة غليظة مع املرأة 

َعَلْيِه لكنه ترىب وأتدب مبا علمه إايه ربه، فَعِن النـُّْعَماِن ْبِن َبشِ  رٍي، قَاَل: " َجاَء أَبُو َبْكٍر َيْسَتْأِذُن َعَلى النهيبِّ َصلهى هللاُ 
 َفَدَخَل، فـََقاَل: اَي ابـَْنَة أُمِّ ُروَمانَ َوَسلهَم، َفَسِمَع َعاِئَشَة َوِهَي رَاِفَعٌة َصْوهَتَا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، فََأِذَن لَُه،  

نَـَها،   َوتـََناَوهَلَا، أَتـَْرَفِعنَي َصْوَتِك َعَلى َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ؟ قَاَل: َفَحاَل النهيبُّ َصلهى  َنُه َوبـَيـْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، بـَيـْ
َنِك(، قَاَل: فـََلمها َخرََج أَبُو َبْكٍر َجَعَل النهيبُّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسله  َم، يـَُقوُل هَلَا َيرَتَضهاَها: )َأاَل تـََرْيَن َأيّنِ َقْد ُحْلُت َبنْيَ الرهُجِل َوبـَيـْ

  أَبُو َبْكٍر: " اَي َرُسوَل هللاِ قَاَل: مُثه َجاَء أَبُو َبْكٍر، فَاْسَتْأَذَن َعَلْيِه، فـََوَجَدُه ُيَضاِحُكَها، قَاَل: فََأِذَن لَُه، َفَدَخَل، فـََقاَل َلهُ 
 . واآلاثر يف ذلك كثرية جداً. )21(َأْشرَِكاين يف ِسْلِمُكَما، َكَما َأْشرَْكُتَماين يف َحْرِبُكَما " 

ُ ِفيِه    فينبغي الصرب على الزوجة حىت لو كرهها، قال هللا تعاىل: " ًئا َوجَيَْعَل اَّلله َخرْيًا فَِإْن َكرِْهُتُموُهنه فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
قال ابن كثري، أي فعسى أن يكون صربكم يف إمساكهن مع الكراهة فيه خري كثري لكم يف الدنيا واآلخرة،   )22(َكِثريًا"

 )23(كثري كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فريزق منها ولدا ويكون يف ذلك الولد خري
هلا واملالعبة معها، فهذا يضفي جو من البهجة والسرور على البيت وحىت على األطفال، عندما يرون هذا   ـ  التصايب8

يداعب أهله،  البشر،  دائم  العشرة  أنه مجيل  فقد كان من أخالقه صلى هللا عليه وسلم  أبويهما.  املزاح اخلفيف بني 
قالت: خرجت   - رضي هللا عنها -حديث عائشة  . فقد ورد يف  )24) (ويتلطف هبم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه 

، فقال للناس: -أي مل تسمن    –مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، وأان جارية مل أمحل اللحم ومل أبدن  
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تقدموا فتقدموا مث قال يل: تعاىل حىت أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عن حىت إذا محلت اللحم وبدنت ونسيت، 
بعض أسفاره فقال للناس: تقدموا، مث قال: تعايل حىت أسابقك، فسابقته فسبقين، فجعل يضحك   خرجت معه يف

 . )26(وكان صلى هللا عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليال قبل أن ينام   .)25(ويقول: هذه بتلك"

كان ذلك يف مكان هادئ ومجيل، ودعوهتا على طعام ـ اخلروج معاً على انفراد، من غري األهل أو األطفال، خاصة لو  9
 أو شراب، فإن لذلك أثر طيب يف نفسية الزوجة. 

وكذا يف شئون املنزل. فَعِن اْبِن   –إن كانت تدرس أو تعمل    –ـ مساعدهتا قدر استطاعته يف دراستها أو عملها  10
ومن مظاهر ذلك أنه صلى   .)27(: »َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أِلَْهِلِه، َوأاََن َخرْيُُكْم أِلَْهِلي«َعبهاٍس، َعِن النهيبِّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، قَالَ 

هللا عليه وسلم كان يراعي شعور زوجاته ويساعدهن يف العمل إذا احتجن إىل ذلك، أخرج البخاري عن األسود قال: 
"سألت عائشة ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصنع يف بيته، قالت: كان يكون يف مهنة أهله تعين خدمة أهله، فإذا 

. َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسَأَل َرُجٌل َعاِئَشَة: َهْل َكاَن َرُسوُل هللِا )28(ة"حضرت الصالة خرج إىل الصال
ًئا؟ قَاَلْت: نـََعْم، " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه وَ  ُه، َوخيَِيُط ثـَْوبَُه، َسلهَم خَيِْصُف نـَْعلَ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَْعَمُل يف بـَْيِتِه َشيـْ

 .)29 (َويـَْعَمُل يف بـَْيِتِه َكَما يـَْعَمُل َأَحدُُكْم يف بـَْيِتِه "

ـ فاجىء زوجتك دائماً حىت ولو أثناء اهنماكها بعمل املنزل، بلمسة حانية، أو قبلة حاملة، فكم هلذا من عظيم األثر   11
ة حىت أثناء الصيام فعن أم املؤمنني عائشة أهنا قالت: كان رسوُل يف نفسها، فما كان النيب يدع هذه املمارسات العاطفي

أي ولكنهه َأكثَر مَتاُسًكا وأكثًر    ،)30(هللِا صلهى هللاُ عليه وسلهَم يُقبُِّل وهو صائٌم. ويباشُر وهو صائٌم، ولكنه أَملُككم إِلْربِه"
 و"اإلرُب": احلاجُة، وعليه فمن وجد أن شهوته تتحرك بذلك أثناء ُقدرًة على َمْنِع نْفِسِه عِن الشههوِة اليت تُفِسُد الصومَ 

 الصيام فليؤجله إىل وقت اإلفطار. 

ـ ال بد من تعلم خريطة العالقــة اجلنسية: لقد أعلى اإلسالم شأن العالقة اجلنسية يف احلياة الزوجة، وجعلها من أهم 12
سالم مبجرد عقد الزواج وحده، ولكن ابلدخول أي مبمارسة العالقة مقاصد عقد الزواج، وال يعترب الزوجان حمصنني يف اإل

كاملة بينهما بعد العقد، فلم ينظر إليها مبنظور القذارة، أو االحنطاط، وأن قمة الطهر هي ترك املمارسة اجلنسية كما 
لعالقة لفنيت البشرية،  هو احلال يف الداينة املسيحية مثالً، بل على العكس من ذلك، مع وضع ضوابط هلا، فلوال هذه ا

بل ال   –كما احلال مع البهائم  –واإلسالم ال يريد أن تكون عالقة شهوانية حبته، أي هدفها اإلنزال والتخلص من املاء  
بد أن تكون هذه العالقة وسيلة لألرتواء العاطفي والنفسي واجلسدي لتتحصن كافة اجلوارح عن احملرمات، وعليه فال بد 

صول للنهاايت، وال بد من التهيئة النفسية واجلسدية للزوجني قبل الشروع يف العملية اجلنسية وهو من مقدمات قبل الو 
، بل وتستمر بعده أيضاً، )31(ما يسمى "ابملداعبة" سواء اللفظية أو احلسية وال بد أن أتخذ هذه املرحلة وقتها قبل اللقاء
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كما جاء يف   –صلى هللا عليه وسلم    – هذا ما أشار إليه النيب  وبذالك يتحقق اإلرتواء العاطفي مع اإلرتواء اجلنسي، و 
: " ال يقعنه أحدُُكم عَلى امرأتِِه كما تقُع الَبهيمُة وليُكن بيَنهما رسوٌل قيَل  -رضي هللا عنه    –حديث أنس بن مالك  

 . )32(وما الرسوُل قال الُقبَلُة والكالُم "

لفتة مجيلة مع قوله تعاىل: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم   –تعاىل  رمحه هللا    - وللدكتور مصطفى حممود  
ألنفسكم" وهذه  )33(وقدموا  الغريزية،  املسألة  على  الغليظ  اهلجم  دون  بعمل غزل وحتبب،  قوموا  أي  قال:  ، حيث 

و خالقنا وصانعنا التفاصيل كان ممكن أن يتخطاها كتاب دين، لكن حرص اخلالق على بنيان األسرة ومعرفته بنا وه
وأننا حباجة إىل املالطفة والغزل والتحبب، هذه املعرفة كانت وراء هذه اإلشارة، وقد ذكر العلماء أيضاً التقدمي الوارد يف 
اآلية، انتواء إجناب الذرية الصاحلة، ومن معاين التقدمي التسمية قبل الشروع يف العالقة الزوجية، فقد روى عبدهللا بن 

قال: " لو أنه أحدَكم إذا أراد أن أييَت أهَله فقال: ابسِم هللِا: اللهمه جنِّْبنا الشيطاَن،   –لى هللا عليه وسلم  ص  –عباس أن  
 .(34) وَجنِِّب الشيطاَن ما رزقتنا، فإنهُه إن يُقدهُر بينهما ولٌد يف ذلك، مل يضرهه شيطاٌن أبًدا"

و املقصود مبفهوم خريطة العالقة اجلسدية، هو أن يفهم كل طرف كيفية التعامل مع هذه العالقة بشكل راق إلحداث 
" النظر،  االرتواء، فيجتهد يف معرفة الناحية التشرحية ومواطن االستثارة عند املرأة، وكيفية استخدام احلواس يف ذلك

تسعد الطرفني، وما يكون قبل اإلنزال وبعده.........إخل، فهو مسئول السمع، واللمس، والشم والذوق" واألوضاع اليت  
، فعن أنس ابن مالك أن )35(عن إحصاهنا أمام هللا تعاىل وليس إحصان نفسه فحسب، فليجتهد يف معرفة ما يرضيها

َضى حاجَتُه قـَْبَل َأْن تـَْقِضَي َحاَجتَـَها قال: " إذا َجاَمَع أحدُُكْم َأْهَلُه فـَْلُيْصِدقْـَها فَِإَذا قَ   –صلى هللا عليه وسلم    – النيب  
وصدق املشاعر والعواطف جتعل كليهما حريص على إرضاء اآلخر وجعل هذه )36(َفاَل يـُْعِجْلها حىت تـَْقِضَي َحاجَتها"

 العالقة سبباً يف السعادة، ال سبباً يف األمل بعدم اإلرتواء.
 دية: رابعاً: األمور املفسدة للعالقة العاطفية واجلس

 وليحذر الزوج من األمور املفسدة للعالقة العاطفية واجلسدية وأمهها ما يلي: 
 ــ  اإلهانة أو النقد الالذع للزوجة أو ألحد من أهلها، خاصة أمام الناس. 1
ـــ إمهاهلا وقت احليض أو النفاس أو املرض، فإن ذلك يشعرها أهنا جمرد مكان لقضاء الوطر فحسب، ولذلك أثر سيء 2

 نفسها. يف  
 ـــ  احلذر من تناول أدوية أو أعشباب أو منشطات جنسية إال حتت إشراف الطبيب. 3
ـــ احلذر من النظر إىل احملرمات، ومشاهدة املناظر أو األفالم اإلابحية، فإن لذلك أاثر جسمية سلبية على العالقة، 4

الشاذة اليت رآها، وبني ما تقدمه زوجته له، وال حيث تعقد املقارانت الداخلية يف الذهن، من حيث املناظر واملمارسات  
حيدث االرتواء ولو كانت الزوجة هي أمجل النساء، و كم من حاالت طالق حدثت بسبب ذلك، إما ألن الزوج يشعر 
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الذنوب واآلاثم  قلبها، وتشعر ابإلهانة، هذا فضاًل عن  الزوجة تكتشف ذلك فينكسر  أو أن  الزوجة ال ترضيه،  أن 
مر الشرعي بغض البصر، وكذا اآلاثر الطبية والنفسية اليت تؤثر على من يُدمن ذلك،  خاصة التأثري الدماغي، مبخالفة األ

وهناك العديد من األحباث العلمية اليت تثبت ذلك، والكاتب جاري ولسن وهو متخصص يف تصوير الرنني املغناطيسي 
هناك بعض أعراض هلذه اإلابحية سببها   )37(  "اإلابحيةدماغك حتت أتثري  "يف جامعة واشنطن، ذكر يف كتابه   أن 

 التغريات اليت حتصل يف الدماغ:
التأثري على احلياة وفقد السيطرة: بسبب تغريات الدماغ، األولوايت تضطرب وتصبح مشاهدة اإلابحية أولوية.   - أ

صدقائهم وزوجاهتم وعالقاهتم هذا السبب جعل الكثري يسهرون ويعتزلون الناس. خسروا دراستهم وأعماهلم وأ
 وصحتهم.

 ب ـ عدم القدرة على الوصول للنشوة أثناء اجلنس الطبيعي. 
أصبحت شائعة حىت لدى الشباب، الشيء الذي مل يوجد قبل ج ــــ ضعف االنتصاب أثناء اجلنس الطبيعي:  

 االنرتنت.
 د ــ سرعة القذف. 

 أنواع مقززة من اإلابحية مل يكن يتخيل أن يصل إليها. هــــ مع كثرة املشاهدة يتطور الشخص إىل  
 واألكتفاء مبمارسة اإلابحية. ز ــ فقد الرغبة يف إقامة عالقات طبيعية  

 ح ــ التأثري على الرومانسية يف الزواج والعالقات الطبيعية بسبب اخليال املرتبط ابإلابحية واملقارنة. 
 لنفس. ط ـ عدم التوازن االجتماعي وضعف الثقة اب
 ك ـ ضعف الذاكرة وعدم القدرة على الرتكيز. 

 ل ـ االكتئاب وضعف الطاقة واحلماس واخلمول. 
 مث دلل الكاتب على ما سبق ذكره من الناحية العلمية للتغريات الدماغية. 

دم هبا احلذر من الغفلة عن هذه األشياء مهما تقادمت احلياة الزوجية، بل على العكس، فإن املرأة كلما تق   خامساً:
العمر تكون يف حاجة ماسة لإلطراء والثناء واملدح، وكل ما يشعرها أهنا مرغوبة فيها من قبل زوجها، وليس من الوفاء 
أو املروءة أن يتعامل الرجل إبمهال أو إزدراء، مع زوجته اليت أفنت شباهبا وصحتها يف رعاية زوجها وأوالده، حىت لو 

 . ذبل مجاهلا وما حتركت شهوته حنوها
  ": خامساً: مفاتيح عالج مشكلة الفتور العاطفي واجلسدي "للزوجة فقط

لتعلم كل زوجة أن هناك رايحاً عاتية تعصف ابألسرة عموماً، وابألسرة املسلمة خصوصاً، فالفنت تالحق الزوج يف اخلارج 
املوقف إن استعدت لذلك، ومحت واملغرايت من شياطني األنس كبرية، ولكنها سيدة    – عرب النت    –ويف الداخل  

فعليها أن ختلص نيتها هلل تبتغي األجر إبسعاد  –إن شاء هللا   –زوجها وبيتها من هذه الفنت لتسعد يف الدنيا ويف اآلخرة  
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وإشباع زوجها، ولتكثر من الدعاء، ومل أجد يف مجال الوصااي اليت أوصى هبا السلف الصاحل بناهتم، لتكون خري مفاتيح 
 لفتور العاطفي واجلسدي بني الزوجني: لعالج ا

الوصية األوىل: من عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب البنته حيث قال هلا: "إايك والغرية، فإهنا مفتاح الطالق". وال شك 
ؤمن الغرية من الغرائز البشرية اليت أودعها هللا يف اإلنسان تربز كلما أحس شركة الغري يف حقه بال اختيار منه، أو يرى امل 

والغرية منها ما هو حممود ومنها ما هو مذموم، والغرية اليت حذر منها عبد هللا بن جعفر ابنته   ،)38(تنتهك حرمات هللا
ى هللا فال شك أهنا حممولة على الغرية املذمومة؛ ففي احلديث عن بن َعِتيٍك اأْلَْنَصارِيِّ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه صل

ُ فَاْلغَ عليه وسل ُ َفأَمها اْلَغرْيَُة الهيِت حيُِبُّ اَّلله َها َما يـُْبِغُض اَّلله ُ َوِمنـْ رْيَُة يف اَّللِه َوأَمها اْلَغرْيَُة الهيِت يـُْبِغُض م: "إن من اْلَغرْيَِة َما حيُِبُّ اَّلله
" ُ فَاْلَغرْيَُة يف َغرْيِ اَّللِه  .)39(اَّلله

الوصية الثانية: من أمامة بنت احلارث البنتها عند الزواج، فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندة، أم إايس بنت عوف 
بن حملم الشيباين، وملا حان زفافها إليه خلت هبا أمها، فأوصتها وصية، تبني فيها أسس احلياة الزوجية السعيدة، وما 

تركت لفضل أدب لرتكت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة   جيب عليها لزوجها فقالت: أي بنية: إن الوصية لو
 للعاقل. 

الزوج لغىن أبويها، وشدة حاجتهما إليها   امرأة استغنت عن  النساء للرجال - ولو أن  الناس عنه، ولكن  كنت أغىن 
 خلقن، وهلن خلق الرجال. 

 وكر مل تعرفيه، وقرين مل أتلفيه، أي بنية: إنك فارقت اجلو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إىل 
 فأصبح مبلكه عليك رقيبا ومليكا، فكوين له أمة يكن لك عبدا وشيكا. 

 واحفظي له خصاال عشرا، يكن لك ذخرا.
 )أما االوىل والثانية( فاخلشوع له ابلقناعة، وحسن السمع له والطاعة. 

 عينه منك على قبيح، وال يشم منك إال أطيب ريح.   )وأما الثالثة والرابعة( فالتفقد ملواضع عينه وأنفه، فال تقع 
 )وأما اخلامسة والسادسة( فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر اجلوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. 

)وأما السابعة والثامنة( فاالحرتاس مباله واإلرعاء على خدمه وعياله، ومالك األمر يف املال حسن التقدير، ويف العيال 
 لتدبري. حسن ا

)وأما التاسعة والعاشرة( فال تعصني له أمرا، وال تفشني له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره 
 مل أتمين غدره. 

 . )40(مث إايك والفرح بني يديه إن كان مهتما، والكآبة بني يديه إن كان فرحا.
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 سادساً: حماذير عامة للزوجات: 

واحلذر من التهديد بسوط القانون،   –صلى هللا عليه وسلم    –املرجعية عند اخلالف كتاب هللا وسنة رسول هللا  ـ اجعلي  1
 أو اللجوء إليه إال عند الضرورة القصوى. 

تعاىل   –ـ أن حتذر الزوجة من ترك ترتيب األولوايت، فإن ذلك من مجلة الشرور، و لتجعل أولوايهتا بعد إرضـــاء هللا  2
الزوج، مث رعاية األوالد، مث العمل أوالدراسة، واحلرص على تنظيم الوقت حىت ال يطغى واجب على واجب   إرضاء  -

 آخر. 

واملظهر اجلذاب والرائحة الطيبة، والنظافة الشخصية داخل البيت، وخباصة  ـ  احلذر من اإلمهال يف اللياقة البدنية،3
على أن من   )41(افة البيت خاصة غرفة النوم. فقد اتفق الفقهاءوقت العالقة اخلاصة بينهما، كما حنذر من إمهال نظ

حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له ابمللبس والطيب، وأن حتسن هيئتها وغري ذلك، مما يرغبه فيها ويدعوه إليها، فَعْن 
َخرْيِ النَِّساِء قَاَل: "الهيِت ُتِطيُع ِإَذا أََمَر، َوَتُسرُّ ِإَذا َأيب ُهَريـْرََة رضي هللا عنه قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َعْن  

 . )42(َنَظَر، َوحَتَْفظُُه يف نـَْفِسَها َوَمالِِه" 

اللمس" وعلى   –الذوق    –النظر    –السمع    –ـ احلذر من إغفال خريطة العالقة اجلسدية، وإاثرة حواس الزوج" الشم  4
واالبتكار يف ذلك، حىت يقضي الزوج وطره كامالً،    -احلالل  -جديد يف فنون زينة املرأة   الزوجة االطالع اجليد ملعرفة كل

 وال تسثريه أي حاسة يف اخلارج، فقد أرتوى من زوجته وحالله.

ـ احلذر من وضع حواجز أثناء العالقة اخلاصة إال ما كان مؤذايً، أو حمرماً كالوطء يف الدبر أو أثناء احليض أو النفاس، 5
قال: )من أتى حائضاً أو امرأًة يف دبرها أو  - َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم  - أن رسول هللا    - رضي هللا عنه   -أيب هريرة   فعن

 . )43(كاهناً فصدقه فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم(

أخت من الثقات، وإن كانت مشكلة ال   ـ احلذر من إفشاء أسرار العالقة الزوجية، إال عند استفتاء طبيب أو عامل أو 6
يستطاع الصرب معها على احلياة الزوجية، فليكن طلب التسريح بال جتريح. ففي احلديث قال صلى هللا عليه وسلم: "إن 

. فيجب على كل واحد )44(من أشر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها(
من الزوجني أن يسرت سر اآلخر سواء كان ذلك تفاصيل ما يقع حال اجلماع وقبله من مقدماته أو غري ذلك من األسرار 

 .)45(البيتية  
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 سابعاً: خطوات عالجية البد منها: 

 واجلنسية. أوالً: ال بد من الوضوح واملصارحة عند حدوث أي شيء يعكر صفو العالقة العاطفية  

 اثنياُ: إذا فشل الزوجان يف الوصول إىل عالج يرأب صدع العالقة بينهما، فنوصي بتدخل احلكماء. 

 . اثلثاُ: إذا فشل احلكماء فليكن الصرب على العالقة، مع املزيد من االحرتام والتقدير، أو التسريح إبحسان 

 خامتة:

والسالم على خري العباد، وبعد: فقد مت االنتهاء من احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة      
هذه الدراسة املتواضعة، واملتعلقة مبشكلة  هامة من مشكالت احلياة الزوحية، ساعية أن تصل إىل أهم 

األهداف من إقامتها وهي اإلحصان والسكن واملودة والرمحة، وقد وفقنا هللا تعاىل للوقوف على مظاهرها 
لسلبية، وطرح منهجاً لعالجها، ولكن كل هذا مل جيد نفعاً إال إذا صدقت نوااي  وأسباهبا، وأاثرها ا

الزوجني يف اإلصالح، وإال سيكون املصري احملتوم هو الشقاق والفراق أو العيشة الضنك والعياذ ابهلل،  
كر  وإان لنرجو أن تكون الدراسة إضافة علمية، تسهم يف استقرار البيوت املسلمة، وتصرف عنها ما يع

صفوها،  وما كان يف هذه الدراسة من توفيق،  فما توفيقنا إال ابهلل، وماكان فيها غري ذلك،  فنستغفر 
 منه الرمحن، وحسبنا أن للمخطىء أجر، وللمصيب أجران. 

 نتائج الدراســـة: 

 مما سبق يف هذه الدراسة نستنج اآليت: 

اجلنسية والعاطفية، تعد من أخطر املشكالت الصامتة اليت هتدد أوالُ: أوضحت الدراسة أن مشكلة الفتور يف العالقة  
استقرار األسرة، حيث تعصف ابالستقرار النفسي والعاطفي للزوجني، وتفقد احلياة الزوجية أهم مقاصدها وهو 

 اإلحصان والسكن واملودة والرمحة.

واليت من غري معرفتها ال ميكن وضع عالج   اثنياُ: وقفت الدراسة على أهم املظاهر واألسباب املتنوعة هلذه املشكلة، 
 مناسب هلا. 

 -)األئمة والدعاة اثلثاُ: أوضحت الدراسة أنه من الصعب عالج هذه املشكلة جذرايً، دون تعاون هذه األطراف فيها  
 واألخصائيني النفسيني(، مع وجود رغبة صادقة يف الوصول إىل عالج من كال الزوجني.   –واألطباء  
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الدراسة  لعالج املشكلة مفاتيحاً  علمية وعملية خاصة ابلزوج، وأخرى خاصة ابلزوجة،  ووضعت رابعاً : أعطت  
بعد توفيق هللا   - كذلك هلما بعض احملاذير، ولو أخذت هذه الوسائل مأخذ اجلد، واجتنبت احملاذير، لكان ذلك كافياً 

 لعالج هذه املشكلة الزوجية اخلطرية.   -تعاىل 

 التوصيـــات:  •
: توصي الدراسة الباحثني  والدعاة واملصلحني، واملهتمني بشأن األسرة، ببذل املزيد من اجلهود العلمية والعملية، أوالً 

 اليت تسعى لعالج مشكالت األسرة. 
توصي الدراسة بضروة عمل أنشطة اجتماعية وعقد ندوات ودورات تثقيفة شرعية وطبية، للمقبلني على الزواج، اثنياُ:  
 . تزوجنيوكذا امل
بعد صقلهم ببعض املهارات والدورات الشـــــــرعية    –نوصي بتأسيس منظمة يف كل مدينة من حكماء املسلمني    اثلثاً:

 ، يكون دورها الرئيسي حل النزاعات اليت بني األزواج.   - وغريها  
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