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  :شيخ عربستان سعودی یفتوا

 .شان را بخورند  توانند گوشت زن  مینگیدان در صورت گرسرم
است اگر  عربستان سعودی گفتهاست که عبدالعزيز آل شيخ، مفتی  داده يی القدس عربی گزارش  روزنامۀ فرامنطقه« 

به گزارش القدس،  . تواند يکی از اعضای بدن ويا گوشت تمام بدن خانمش را نوش جان کند شود می مردی گرسنه

عنوان  اند» يک جسم واحد«که ھردو فشانی زنان نسبت به شوھرشان در خصوص اين جان وی اين را به اطاعت و

ی شيخ عبدالعزيز افتو. را بکنند ر صورت نھايت گرسنگی اين کارتوانند د است که مردان می کرده و گفته

اين فتوای شيخ  .است ھای اجتماعی شماری از کشورھا برانگيخته ھای شديدی را ميان اعضای شبکه اعتراض

ھای اسالمی ذکر  عربستان در حالی صورت گرفته که چنين قانونی ھرگز و در ھيچ جای قرآن، حديث و ديگر کتاب

ی را در زمينۀ ازدواج دختران ئشيخ پيش از اين نيز فتوا نويسند که اين ھای محلی عربستان می روزنامه .تاس نشده

  ».است ھای قانونی، حقوقی و اجتماعی را در عربستان به راه انداخته اعتراض  سال داده که١۵زير 

   : است گفتهمفتی عرب سعودی 

  .  »  بدن ويا گوشت تمام بدن خانمش را نوش جان کندتواند يکی از اعضای شود می  اگر مردی گرسنه«

که حضانت اينان را در مرکز کار شان قرار داده ) امپرياليزم جھانی (  چھلتار پوشان عرب سعودی خداوندان اصلی

از ھمين منظر . اند ؛ ھمچنان  برای اينان آزادی عمل بيشتر به خاطر تبليغ و ترويج  اسالم اعطاء فرمود اند 

اين شخص . اين از يک طرف . ی دھند مجتھدين با داشتن پشتوانۀ قوی و مزد ھنگفت  فتوا ھای حيرت بر انگيز م

ُموْا ألَنفُِسُكْم  نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَأْتُوْا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشْئتُمْ [  با کاوشھای شباروزی اش باالی قرآن  به اين بخش قرآن   َوقَدِّ

ِر اْلُمْؤِمنِينَ  َواْعلَُموْا أَنَُّكم َواتَّقُوْا ّهللاَ  الَقُوهُ َوبَشِّ    ]﴾٢٢٣﴿ مُّ

و آنھا را براى  يد ئآ]در[خود  به كشتزار كه خواھيد] و ھر گونه[زنان شما كشتزار شما ھستند پس از ھر جا [[  

  مژده ده] به اين ديدار[و مؤمنان را  او را ديدار خواھيد كرد بدانيد كه و از خدا پروا كنيد و خودتان مقدم داريد 
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قرآن زن را کشتزار مرد خوانده که می تواند از ھر طرفی که ميل کند داخل  : ز کرد  متوجه شد زمانی که تمرک

پس مرد چرا نتواند در صورت نبود مواد غذائی کشتزارش  را نکاود وگوشت « : کشتزارش گردد   باخود گفت 

»   و تشنگی نکند  رفع عطش) خون شاھرگ زنش ( حاصله را نخورد و ازچشمۀ آب زالل و گوارای کشتزارش 

را از آن استخراج نمود که مرد در )  خوردن گوشت زوجه(مفتی  عرب سعودی متکی به ھمين  آيت ، اين فتوا 

  !صورت گرسنگی و نبود مواد غذائی می تواند گوشت زن و يا  زنان خود را  نوش جان کند 

  

   )٢٠١٥ اپريل ٩( نذير دلسوز

 

 


