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  حقوقدان-اميرفيض

مار آکه  درمراسم حج امسال وھمچنين تکرارچنين فاجعه ای درسالھای قبل تن  ٧٠٠بيش از  کشتار
   .، يک تفھيم عمومی برای مسلمانان ومعتقدين به حج استکشته شدگان نقل جرائد شده است

، الزمه اگراين قول صحيح باشد حکم خدا وتکليف اسالمی است ،مراسم حجانجام مسلمانان معتقدند که 
  :نآ

تامين سالمتي  اجراي مراسم حج هم ازقبيل امكانات مالي اين است كه ابعاد ومتعلقات وتوابع 
دراينصورت چگونه ميتوان قبول کرد خداوند که  .تصرف واراده وخواست خداباشد در نهاآوامثال 

ورويدادھا ميدانند کسانی راکه ھمان  و جانھا مسلمانان اورا قادرمتعال ومتصرف برجميع اموال وحقوق
جمعی قتل ه وضعی دست به فجيع ترين دعوت کرده  خدا برای حج وادای فريضه ای که خدا مقررکرده

  ؟عام کند

ن آن به حقيقتی ميرسد که مردم مسلمان به ھيچوجه حاضربه قبول آاين يک تضاد است که ريشه 
   .نيستند

شناخته شود  ازاين عمل که خداشناسان به دورسنگ  »هللا ويا خدا«بعنوان قدرتی بنام اگرعظمت عالم 
 خدا در نرا نمونهآ م پيچی گرديده بگردند ويسياھی که بوسيله گروھی مسلمان شکسته شده واکنون س

رستد فن ديگری بآبرايش مقدورنيست که قرخود خدا ناراحت وخشمناک است واگر، روی زمين بشناسند
اينکه  ن ومستقبلين ازحج را تنبيه وازکه می بينيم  حاجيا یبطريق نرا شرک اعالم کندآمراسم  حج و و
  .دل عامشان ميکنمگان دست ميزنند قتنان به اين بی عقلی ھآ

، ممکن است گفته شود که باتنبيه خداوند مده بودندآ اگران گروه عظيم برای يک عمل غيراسالمی گرد
اين  ،نھا دادهآگان را ميستايد ووعده ياوری به مواجه شده اند ولی درحاليکه خدا درکتابش انفاق کنند

   ؟وعده ياوری داده قلع وقمع ميکندازھمان کسانی را که تن ياوری است که يک روزه ھزاران  چه جور

 اين نھايت پستی ورذالت است که انسان گروھی رابه منزلش دعوت کند ووسائل حرکت وامکانات را
وبعد نه تنھا درخانه اش رابازنکند بلکه به نوکرانش وسگھايش دستوردھد که  برايشان فراھم نمايد

   .درمکه با حجاج کرده است اين درست کاری است که خدا .تکه ھم بکنند ،تکه را نھاآ

ھمه < :. استاد سنگلجی دراين مورد گفته استخداست يت وعالمت ونشانه آميگويند حجراالسود 
  ؟> پس چرا االغ را طواف نميکنند که سنگ راعالمت ونشانه خداست حتی االغزچي
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 يوسف شکسته شد ھر ھنگاميکه حجراالسود بوسيله حجاج بن ايرانيان عقل زده اند معتقدند شيعيان که
 نقدرمکه لرزيد که مرمت ممکن نشد تا امام سجاد وارد مسجد شد وآنرا مرمت کنند آزمان که خواستند 

   .رام گرفتآکه زد ومدست به تعميرحجراالسود 

خانه خدا ھمان شيعان ادعای جدی دارند که مادر علی بھنگام وضع حمل خودرابه مکه رساند وديوار
روز بعد فاطمه درحالی که علی دربغلش بود  ۴ازعقب شکاف برداشت وفاطمه داخل وديواربسته شد و

را  ن زمان ھرسال که خواسته اند ترک اين ديوارآ ھمان شيعيان مدعی اند که از .مدآبيرون  ديوار از
   .بگيرند نتوانسته اند

را ميلرزاند تا تعميرسنگ سياه ممکن نشود  اين دو باورشيعيان دليلی است که خداوند ھمانطور که مکه
که راشکافت که فاطمه دختراسد برود ووضع حمل کند وتا امروز ھم نگذاشته ھمانطور که ديوارم و

واين  ترک ديوارجمع شود پس ھمان خدا ھم اين گله حيوانات انسان نمارا به درک واصل کرده است
    ؟اگرنامردی وناخدائی نيست پس چيست

  
  

  

   

 


