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 .آزاد ل
 ٢٠١٣ سپتمبر ٣٠

 

 !!آنجا ثواب ليالم شده است
  و به !! بانيد قريعنی عباشد   ا در سال جاری می عربھمين عيددو ما اطالع دارند که چند روز بعد  ۀھمو طنان گرانماي

  ينھا ثواب ندارد و گناه کبيره استامصرف پول شما برای اين ھا فرض و ثوابش صد ھزار           اما برای 

  بار زيادتر است

موالی به نام می  ھا و  جيعنی عاصطالح نمايندگان شيوخ عربی رفتن يک تعداد از خوشباوران و ساده دالن مسلمان 

 .ن سعودی بر ھر انسان مسلمان مثل آنھا فرض استبستاحج به ديار عر

فی داشتگی اسالم که خدای معربح نمود تا سبب خوشنودی ذيد بايد حيوانی را خون ريخت و عين روز ھای اھمچنان در

 . شود، گردد از خون و ريختن آن به زمين نھايت خوشنود می

شيده و به کشتن انسانھای بی پناه و کشتن حيوانات چشم پوھا از  سلمانبه ھمين ملحوظ شايد باشد که تعداد زيادی از م

 ؟؟!!ورزند  تا بيشتر جلب توجه خدا را نموده و ثواب بيشتر نصيب شان گردد  گناه مبادرت می بی

باشد و بايد در طول سالھای  و مصرف پول در آن ديار قدس فرض می) عربستان(رفتن به آن سر زمين !! بلی ھموطن 

 ؟؟!!پول تھيه نمود و به آنجا رفت و مصرف کرد چون ثواب آن بيشتر  است عمر  يک مقدار 

، خرما ،ھا در بوتل ھای سر بسته يعنی به مکه  بايد رفت  و با مصرف پول در ھوتل ھای چھار و پنج ستاره و خريد آب

 از ثواب ھای ليالم ...ھای عربی و  جمالت و نوشته، جا نماز ھای رنگارنگ،ھای با نشانه و عالمت حج ساعت، تسبيح 

ھا مقدس و  ھای افراد و اشخاص مفسد و چپاولگر عربی شويد چون آن شده خود را بھره ور ساخته و سبب پر شدن جيب

  باشد ؟؟  می!! آن محل مقدس تر 

 له ھای آنست که اين کعبه  قبل از اسالم ھم  مقدس بوده و مرجع زيارت قبيۀديد و نظر گذرابه تاريخ عربستان نشاندھند

 قبل از اسالم و بعد از اسالم  ھمانا بيرون انداختن ۀھای شان  بوده است و تنھا فرق بين مک ستش بتمختلف غرض پر

 .سيدن آن استھا قرار دادن و بو  را در جای آنھا و سنگ سياھی بت
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شود   وی ديده نمیر ماھيگاه تغيای در آن از ن چيزی تازه. تمام مراسم حج قبل از اسالم ھم بوده و فعالً ھم جر يان دارد 

ھای ديگر به  به جز آسمانخراش ھای اطراف و تعمير ھای مجلل در اطراف آن که از پول انسانھای خوشباور سر زمين

که  تواند داشته باشد و آن اين که کعبه در زمان اسالم بيشتر مقدس گرديده يک علت ديگر ھم می و اين. وجود آمده اند 

بيت المقدس را ) محمد و چند پيرو شان در زمان کمزوری و ناتوانی(ض جلب توجه و َمحبت يھوديان  محمد  غرءابتدا

تواند   نمی نيرنگھااما وقتی  ديد و متوجه شد اين. ھا رو به آنطرف نماز گذارند   مسلمانۀ ھمتامسلمانان قرار داد ۀ قبل

 ؟؟!!ود و کعبه شد بيشتر مقدسن نمي يھوديان باشد  کعبه را قبله مسلمانھا تعيۀفريب دھند

ليون انسان آواره و بی سر پناه و به ي اضافه تر از ده م،ليون کودک بی نان و بی دوايدر کشور ما اضافه تر از  دو م

والدين  نانی برای  زنده ماندن اوالد ھای قد و نيم قد و يا ھم برای ۀصد ھا ھزار  زن بيوه  که مجبور به پيدا نمودن لقم

 ۀھای حکومت دست نشاند کت روش و سياستاز بر. ارند عينی دباشند وجود  بانی ھای اسالمی خود می قرمعلول و

 عدم عدالت اجتماعی و ،آدمکش و تاراجگر زور گوی، موجوديت صد ھا و ھزار ھا جنايت پيشه، استعماری کرزی

ھمه جانبه و مطلق جنايت پيشه ھای   با ھمکاری ئیلتی و قبيله قدرت مندان دو فساد و لجام گسيختگی  ،اقتصادی

 . اين بد بختان اجتماعی ھيچ راھی برای نجات خود نمی بيينند،اسالمی زير عنوان عالمان دين

دارد و يا شايد ھم چيزی را  ين گيرو دار کسی به آن توجھی نمیای گفته  باشد اما درئھاين مورد چيزادراسالم ھم شايد  

 .باشد  مردمی ھدايت داده  نا کافی بوده  و يا حد اقل فرض نمیکه به ارتباط ھمچو بد بختی ھای

 تمام ،داند و يا باور دارد با رفتن به حج بنده ای که معتقد به حج رفتن بوده و ادای فرض نمودن  را بر خود حتمی  می 

يد مردم به او حاجی صاحب تواند دوباره گناه نما که  می  اينۀ عالوهرود ووقتی دو باره بر گشت ب گناھان او از بين می

 .باشد ؟ که مقام باال در اسالم می!!گو يند  ھم می

بلی . کنند دانند و تبليغ می  می» خداۀخان«را   آن علمای اسالمروند  به جا و محلی  که بنيان گذاران و ھا به حج می آن

ھا بار از    خدا تا حال به دهۀ امااين خان.و آيدئولوژی درست نموده اندحزب ساخته . ھا برای خدا ھم خانه ساخته  اند آن

ابر نبوده خداوند الزم نديدند تا مانع خرابی ھا خداوند برکنم چون آن خانه به ذوق  سيالبھا و حريق خراب شده   فکر می

 و با سليقه بھتر پذير گردد تا شايد بعداً  اند از آفات طبيعی آسيب ای که برای او ساخته ذاشت و اجازه داد که خانه گ.گردند

 خدا بار آخر توسط ۀ ويرانی ھا و شکست و ريخت خانۀرا ترميم و يا دو باره بنا نھند  که  بعد ھم تر نمايندگان او آن

 ،  غرض نفع بردن بيشتر از عوايد سرشار حجاج ثقفی آدمکش و دزد مشھور، جنايت کار مشھور عرب ،شياد تاريخ

  . اری شدميم کو تر خدا دو باره  باز سازی  ۀخان

 ،از حزب خود ھم چندان رضايتی ندارد ور نه در ين اواخر بايد  پيروان حزب خود را در لبنانآنچه مسلم است خدا 

 .نمود  فلسطين و بقيه جھان کمک می،مصر

کند تا  را غير قانونی اعالم نمی نميدانم اگر ازگردانندگان حزبش ناراض است چرا اين حزب و احزاب مثل آن 

  آنھا در امان باشند ؟؟ۀ راکت و تير باران خود سران،ين ھمه بم ھای انتحاریاگناه حد اقل برای مدتی از  بیانسانھای

سؤال اينجاست !! سياه وجود دارد و بس  سنگ ای که در آن يک خانه.  خدا است ۀصحبت ما روی خان، ھر صورته ب

نه ضرورت دارد ؟؟ اگر دارد از کدام زمان و تاريخ او ھا  برای بود و باش خود به مکان و خا  مثل انسان آيا خداکه

 خدا باشد اين درست خواھد بود که  خوشباوران و ساده دالن مسلمان ۀاحتياج به مکان شده است ؟؟ اگر ھمين کعبه خان

استمداد اش   رفع مشکالت زندگیۀ است راز و نياز نموده و در بار»هللا اکبر«شده  به آنجا مسافرت و با خدای خود که 

توان يافت؟؟ و اگر عقيده بر اين  که هللا به سر پناه و خانه ضرورت دارد و خدا را فقط در ھمانجا می به باور اين. جويد

ی و ئپس اين چرند گو. توان يافت و او را در ھر جا و ھر زمانی می باشد که خداوند خارج از قيد مکان و زمان است

 اين ۀ خدا است ؟ حال به گفتۀ ھا چيست ؟؟ که بايد فقط  بايدآنجا رفت که خانخراقات اسالمی مخصوصاً ا سالم زده
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ين دنباله روان و مداحان ااست بايد رفت و پول مصرف نمود آيا کسی از) کعبه(دنباله روان عرب که خدا در خانه او 

 ؟؟ يا از هرود يان ی ديگر ھم میو به جا ھاين خانه خارج شده  ايند که آيا گاھگاھی خداوند ازتوانند بگو شيوخ عرب می

ی او ين مدت عرش معالاکند ؟؟ پس در ھمين خانه و از باالی ھمين سنگ سياه تمام امور دنيا وآسمانھا را اد اره می

توان به اين ھمه جنايات و کشتار آدمھا در  خالی بوده و سبب بازی ماليکه نخواھد شد  ؟؟ اگر چنين است  به سادگی می

اھد بود که خداوند خودش را در چھار ديواری  محبوس ساخته  تا مدتی از جنجال .ی برد و آنھم اين خوسراسر گيتی پ

 ؟؟!!ھای زندگی فارغ باشد 

  ؟؟هيعنی چ!!  خدا ۀتوضيح دھند خانھا  منش عرب باشد ؟ پس اين و خدا ھم در آنجا محصور نمی!! اگر چنين نيست 

 ھم خرچ کردن در راه خدا دربه در مسجدالحرام برابر با صد ھزار نماز و يک يک نماز در مقابل کع:يند گو ھا می آن

  ؟؟؟؟در آن سر زمين برابر با صد ھزار در ھم است

 عرب خواسته اند با اين نوع تبليغ حاميان منافعکه   اکنون خيلی عالقه دارم بدانم اين دو جمله فوق امر خدا است و يا اين

 ،يکاامر آن جنابان در، زمان عياشیيزند تا در و خليچ نشين ھا برای شيوخ عربھ  در جيبیترپولی زيادمقدار 

 لی نشوند ؟؟و ارو پا دچار کم پوانگلستان 

در راه من : مودند فر بھتر بود خداوند می ) ی نسبت ندھندئاميدوارم مرا به کفر گو(کنم  فکر می: اگر امر خدا ست 

را بياوريد و به  ھای تان که پول نه اين!! سير کنيد و بيماری را مداوا  را سنه ایگر نمائيد پولی را که مصرف می

اگر (را  ھای تان برويد پول!! ه  ن؟؟!!يد که من خوشنود شوم  زيعياش بره و فرسوده و کھن زنبار چند شيخھای جيب

 محتاجیماری را مداوا و  بي،ه ای را سيرنسگر. به ھمنوعان خود بدھيد ) نه از راه چپاول و غارتگری!! داشته باشيد 

 کرد ؟؟ کنم خداوند چنين امر و احکامی صادر می فکر می.! ھانيد براز احتياج را 

در سر زمين عربستان معادل خدا اه  مصرف ھر درھم  شما در رحال که مطابق فتوی اين دنباله روان شيوخ عرب

 که فقط در عربستان ثواب ليالم شده است ؟؟  معنی استبدان؟؟ اين !!يعنی ثواب آن  !!!!! ھماست با صد ھزار در

 دزدی وانسان خوری خود ادامه ،و باز بر گرديد و به چپاولگری!! بشتابيد و عجله کنيد تا ازين ثواب بی بھره نمانيد 

 ؟؟!!دھيد 

 

 


