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  خالق داد پغمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ سپتمبر ١٣

  

 داب کتک زدن زنانآسخنان يک عالم اسالم در مورد 
  :به جای مقدمه

ناگفته نبايد گذاشت . رگردان سخنرانی يکی از انديشمندان اسالمی مصر استآنچه در ذيل خدمت تان تقديم می گردد، ب

ع به ھيچ صورت به معنای تأئيد آن نيست، بلکه تالشی است آگاھانه به غرض شناساندن وکه انتخاب و ارسال اين موض

ۀ چشم می دانند، بدانند باشد آنھائی که برای آن سينه چاک نموده، ريگھای دشتھايش را سرم.  و احکام آنواقعيت اسالم

  .به کجا روانند

  .پخ

  

  :ميفرمايد

  .و کتک زدن باال برده است خداونذ مقام زن را با تنبيه

ببينيد خداوند چطور به آنھا احترام . به صورت آنھا ضربه نزنيد که زشت و بی ريخت شوند: رسول خدا فرموده است

اين شگفت انگيز است، شوھر با کتک زدن قصد   فحش بدھدھنگامی که مشغول زدن اواست نبايد به او، گذاشته است

 . تربيت ھمسر خود را دارد

يا دندانھايش را  و نبايد استخوان ھای او را بشکند يا او را زخمی کند  مرتبه به او ضربه بزند١٠در کل نبايد بيشتر از 

  .بشکند و چشمانش را کبود کند

  .برای تنبيه نبايد دست خود را زياد باال برد و از قدرت زياد استفاده کند  .اين آئين و رسم کتک زدن و تنبيه زن است

  .زن به تربيت نياز دارد.  اينھا احترام به زن استۀھم

  چگونه مرد بايد زن خود را تربيت کند؟

 اما با اگر باز اطاعت نکرد بايد او را بزند، ،اگر زن اطاعت نکرد بايد بستر خود را از او جدا کرد  اول با موعظه

  .شود با يک ترکه کوتاه زن را کتک زد می توجه به قواعد

  ضربه ھابايد به بدن و با فاصله وارد شود ،اما نبايد به سر و صورت او که درد آور است ضربه زد

در واقع  .احترام و تکريم زن ھا در اسالم بسيار آشکار است ،تنبيه بدنی زن آخرين انتخاب برای تربيت ھمسر است

زيرا شوھر راه ديگری  ھنگامی که زن ميلی به ھمخوابگی ندارد ،ه بدنی ھمسر در يک مورد توصيه شده استتنبي

  برای جماع کجا برود؟. ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :پينوشت

  : اينھم لينک آن سخنرانی تا کس نگويد که داد خدا، بر انديشمندان اسالمی دروغ می بندد -١

vkWVdAfXbXI=v?watch/com.youtube.www://https     

فکر می کنم زنھا بايد نه يکبار، بلکه باربار خدا را شکر کنند، که خدا تنھا به آنھا احترام داشته و دوست شان  -٢

  .رسه و بچه اش اتفاق نمی افتاداز کجا معلوم در صورتی که خدا دوست شان می داشت، داستان خاله خ. نداشته است

  .خپ


