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 واينھا ر ا نمی بينند روند باز ھم می

  

 ومشتی خود پرست آنجاروھی بت پرست اينجا         گه می پويم که می بينمــانــخــتــرھی جز کعبه و ب

زير نام عقيده و ليونھا انسان خوشباور را از سراسر جھان  يو م!! بان جشنی دارند به نام عيد قربازھم اعراب عيد و 

ان به آنجا مجبور اند تا يک سلسله مراسم خيلی ھا ھم گرفت. چرخانند  سياه میگمندی ھای مقدس به دور يک سنباور

ناھان شان گپندارند که  چنين  ، خرافاتی اعراب  خيمه نشينگذاری فرھنگثيرأ و از بر کت تساده و بدوی را انجام دھند

 شود ؟ بخشيده می

 ناھان يک انسان را دارد ؟گ قدرت و توانائی عفوه گکنند که آيا يک سن ز فکر نمیگاما ھر

 ربی داشته اند به خانه هللا میداشتی که از تبليغات  نوکر ھای شيوخ عچون آنھا به فکر خود شان و بر!! ز گنه ھر

 هللا ۀبه خانعا سال چنين تبليغ نموده اند که ک ؟ چون نماينده ھای اعراب متھاجم  طی صد ھگروند؟ نه پرستش يک سن

 را هللا اسم يک بتی بود در داحل کعبه که محمد اسم ھمان هللا است چون هللا ۀيند که کعبه خان گوآنھا راست می. است

 ۀکه اين خان را قدرت تفکيک  اين.  ذاشتگ ترگهللا بزراکبر يعنی  خودش با اضافه نمودن گیعرفی داشتبرای اسالم م

فته است و کمتر مسلمانی ھم به چنين موضوعاتی توجه گرين مسلمانھا اان شان از گنمايند است شيوخ عرب و هللاکدام 
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 داشته است

 اسالم باشد هللا ۀر ھر دو خانگحال ا. اندفته گ هللا ۀم خانروھی ديکر از ھمين قماش عالمان دينی ما مسجد را ھگ

 هللاھمين مساجد به ذکر از يکی شود در  ضرورت رفتن به مکه و ريختن پول به جيب شيوخ عربی چيست ؟  آيا نمی

 تری دارد ؟ر ممالک بريگ در دهللا  ۀ نسبت به خانهللا عربی ۀداخت؟ آيا خانپر

خواھيم يک   در ھمه جا است ؟؟ حال ما که میهللا: ان شان تبليغ نموده اند اينستگيندری که اعراب و نماگموضوع دي

ر موجودات به خانه و گکنيم ؟ هللا مثل انسانھا و يا ديينھا را قبول اکمی بافھم تر و با شعور تر مسلمان باشيم کدام يکی از

 که در ھمه جا است ؟ کاشانه ضرورت دارد ؟ يا اين

 معراج و صحبت نمودن او در ۀ خانه و کاشانه در کعبه دارد و در آنجا است پس رفتن محمد در افسانهللاکر بپذيريم که 

تواند داشته باشد ؟؟ چرا اينقدر به اصطالح زحمت کشيد و اين ھمه فاصله را  باال ھا از پشت پرده با هللا چه مفھومی می

به  موسی  يا مسجداالقصی اورا مالقات نمايد ؟ يا ھم مثل عربی اشۀتوانست در ھمين خان با مرکب پيمود ؟ آيا نمی

 هللاشود  نمود؟ پس معلوم می  با هللا راز و نياز میبستان رفته و مستقيماً در يکی از ھمان کوه ھای عرجای کوه طور، 

باشد و فقط  ی اسالم نمهللادر خانه اش نيست و در آسمانھا است و اين خانه ای را که ھم  به او نسبت داده اند مال 

 غرض بھره برداری مادی اعراب تبليغ شده است

پس بايد اورا درھر جا که ھستيم و يا در نزديک ترين مسجد . ر قبول کنيم که هللا در ھمه  جا است گا: طور خالصه ه ب

نمودن برای ناھان نمود و رفتن به عربستان و پول مصرف گش و با او راز و نياز و طلب عفو  است  پرستهللا ۀکه خان

 .شيوخ عربی جھالتی بيش نيست

  کامل وهللاتوان او را   بايد برای در خواست لطف و کرم او  به مکه رفت پس نمی در ھمه جا نيست و حتماً  هللارگا

ناھکارند و توان گشود اينست که کسانی که  ری که پيدا میگال ديؤتباط اين موضوع سواجب الوجود دانست و به ار

وش هللا ه گاه اورا بگپوزش و طلب مغفرت از بار رض غتوانند صدای خود را   را ندارند چطوری میرفتن به مکه

 سانند؟؟؟؟؟بر

  بت ھا توسط ھندو ھا نيست ؟؟نخيدن شباھتی به پرستيدبادت چرع سياه به مفھوم گآيا رفتن به  مکه و دور سن

مسلمان خاطر اين است که در يک فاميل ه ان فقط بکنم تعداد ھموطنان عزيز و خوشباور ما که  مسلمانی ش فکر می

 افسانه ۀفتن و اشاعگھم عالمان دينی ما با ی اسالم و مسلمانی فکر نکرده اند و گونگ چۀز ھم در بارگمتولد شده اند و ھر

م و ير انسانھای محروگوده اند نا مردانه يک تعداد چشم ھای خرافی در مسموم ساختن اذھان شان رول مھمی بازی نم

 در جيب شيوخ گفته و عوض کمک به ھمين بی نواھا پول ھای شان را در پرستش يک سنگرمظلوم کشور را نا ديده 

 ردندگعربی ريخته تا سبب عياشی ھای بيشتر اين مفت خوران 

 مرو به کعبه که سودی نمی بری  زاھد

 بيا به کعبه دل سجده کن خدا اينجا ست

 

  


