
 

 

    

 ال تعذب األضحية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

يكون . واجب على الشخص عندما  على أولئك القادرين على القيام بذلك واجب يه األضحية.  ، هو شهر الحجمبارك شهر  ذو الحجة

سنة .  في المذهب الشافعي واجب. ألنه ال يوجد  المذهب الشافعيفي  وسنة مؤكدةفي المذهب الحنفي  واجب.  مبلغ معين من المال لديه

 .تأديتها يجب وعبادة  ا، وهذا يعني أنهمؤكدة  سنة ولكنها.  فقط

 واإلستفادة ذبحها هميمكن، ، لديهم ما يكفي من المال فقط للتضحيةأثرياء أولئك الذين ليسوا  هللا عز وجل .م في سبيل تتتضحية الحيوانات 

 يشوون، ولكن الناس ما زالوا  وهذا في الماضيثالجات . لم تكن هناك ثالثة أشهر  –لشهرين  وا بحاجة الى اللحميكون لن.  بأنفسهم منها

فائدة  انها.  أشهر ثالثة الى خمسةلمدة  وتحفظفي الثالجة  ا. يمكنك وضعهثالجات . اآلن هناك  بشيء ما يقومون، أو يجففونها ،  اللحوم

 .شعرة صغيرة كل هللا حسنة عن . يعطي  عليهالشعرمن  الكثير وهناك، شعرة صغيرة لكل  األجريحصل على  المرء.  آلخرةواللدنيا 

. ال بأس لذبحها استخدام سكين حاد  عليك،  . أوال الحيوانات يعذبونن هذه األيام و. الجزارمباركة حيوانات تلك الحيوانات هي أيضا 

عذب تلك الحيوانات المسكينة. ت. وقد قدموا أنفسهم في سبيل هللا. ال  ترك الحيوانا.  الرئيسية وأنابيب الهواء والغذاءبمجرد قطع الشرايين 

 .ا كسر عنقهت. ال ها وريد. ال تذهب مباشرة ألعصابها و من الحيوان تخرج الروح ودع،  لمدة عشر دقائق هاتركا.  هناك ااتركه

. كنا قد  ، ستعاني العقاب في اآلخرةقرشين زيادة  تفكر في ربح. ستُسأل عن هذا !  الحيوان عذبتقد ل،  . يا جزاركل هذا ستُسأل عنه 

.  أكثر من ذلك هجيدا، رأينا أنه كان يحاول قطعذبحه . في حين أنه ه ذبح الذيلحيوان لشريط فيديو سجل شخص . المسألة هذه  نانسي

،  السكين على عنقه ه واستمر بتمريرحطم.  : رأينا أنه كسره . ذلك لم يكن كافياه عذبتترك الحيوان وال ا.  بالفعل ذبحته، ألنك قد  هتركا

 .الحالة مثل هذه بوتلوى الحيوان 

،  . مرة أخرى مع بعض الناس نا كل عامحذريقدس هللا سره الشيخ  موالنا.  أفضل طريقةبالقيام بذلك  عليك.  عبادة ي. بل ه رحمةه هذ

إلى  نصلنا جعليو تكمعباديتقبل . هللا ون رحميأولئك الذين ال ! هللا ال يرحم  . كن حذرااألخرى من  ويخرجمن أذن الكالم دخل يس

 ومن هللا التوفيق . . سنوات عديدة أخرى إن شاء هللا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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