
 معاملة الزوج كثري الغضب                                      فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 بنقابة الزراعيني ـ األقصر) ٢جـ(ة دينية هـ ندو ١٤٣٧احملرم  ٢٥م املوافق ٧/١١/٢٠١٥اجلمعة      ١

  ، كيف أتعامل معه؟إذا غضب ي حدود الدين وسبِّهتعدِّ زوجي كثري الغضب لدرجة   :السؤال
------------------------------  

حلكمة : اجلواب V معاوية  الواردةنتعامل Xعن سيدYلو كان بيين وبني األمة شعرة ما (: ، كان يقول
حاًال  فأX ،ةنرفز الرجل شديد ال أعرف أن هذا طاملا أX .)أرخيتانقطعت، إن هم أرخوا شددُت، وإن هم شدُّوا 

غضب، إذا كذا فريد  أX أ: أقول لهكيف؟، أريد شيئًا ما ونرفزته،  لتجنب إlرته  -كما قلنا اآلن  -أعمل ُخطة 
: فأقول له آخر، وأنتظر لوقت يكون فيه رضا بني الطرفني، يف هذا املوضوع ونفتح فيه يف وقتٍ ال نتكلم : أقول له

  فما رأيك فيه اآلن؟  ت معك موضوع كذا ولكنك كنت غضبان،أX كنت فتح
حلكمة يفننا يفسيكون الرد خمتلف أل  ،جتادلهن تريد أ ولكنها. لتعامل مع الزوجا  وقت رضا، فتحتاج إىل ا

  .عضاً رب بنضن نتصارع وممكن أن فالبد أن خنتلف وممكن أوالكلمة تردَّها بكلمتني،  ،ومثلها مثله
َنُكْم ( :وبني بعضناما بيننا يف هذا الزمان وال عيان، لكن ن يكون بني نساء املسلمني نبغي أهذا ال ي َوَجَعَل بـَيـْ

   ). الروم٢١( )َوَرْمحَةً (: معهافقط ولكن مودة وليست  - )الروم٢١( )َمَودَّةً 
 كلف �مرٍ الطريق، وجائز أنه مُ  وهو قادم يف، وجائز واحد أغضبه جائز واحد أغضبه يف العمل؟ غضبيملاذا 
أمور كثرية يتعرض هلا ... أن خيربين به، ال يستطيع أو من والده أو من إخوته وغري قادر على فعله و من العائلة 

  .فألتمس له األعذار، ه يف مههالرجل وال يريد أن ُيشرك زوجته مع
عيالك لك أترك : تقول أو ترتك له البيت ومتشي، و  ،فوراً  ء وتريد منه تنفيذهولكن الزوجة تطلب الشي

ح تتصرف فيهم، وهل   .ويفلت الزمام بني الطرفني ،يف الغضب اآلخر يزيدعلى اجلانب وهو !! هذا الوضع؟يصِّ
ولكن للقريب وللحبيب تكون  -شعرة معاوية للغريب  - لكن البد أن تكون األمور بيننا وبني بعضنا شعرة معاوية

  .يننا فتحل كل املشاكل إن شاء هللابمحة والر املودة 
وهللا أX � فالن مل : أقدم له بعض املدح والثناء، وأقول لهالطلب أن ل قدر اإلستطاعة قبل أن أطلب او وأح

�V  .ذكر بعض حماسنهتو  -وأنت كذا وكذا أجد مثلك يف الوجود، ولذلك فأX أحبك حبًا ال يقدر عليه أحد، 
وُملقي  ،أنت  رك عيالك عليَّ : له هل سيغضب؟ ال ـ لكن هي تقوللو ُكلم �ذه الطريقة  رجٍل فيناأي عليكم 

حلمل عليَّ ووجودك كعدمه يف البيت لكن ، مثًال، وهذا الكالم حيدث، فما ردِّ الفعل؟ يكون العكس على الفور - ا
حلكمة البالغة  حلكاية حتتاج إىل ا   .ع اآلخريناليت علمها لنا حضرة النيب يف التعامل ما

صحبه وسلَّم صلى هللا على سيدX دمحم وعلى آله و   و
********************* 


