
 
 
 
 
 
 
 

 نمی کنیم شکنجهقربانی را  

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

است، برای کسانی که  وظيفهيک ماه مقدس است، ماه حج است. قربانی کردن يک   الِحّجهذی

 و سنتپول دارند. وجب است در فقه حنفی  مقداراست برای کسانی که يک  وظيفهيک قدر به آن هستند. 

 ه بايد انجام بشود. کاست  عاملی، يعنی يک موکد. فقد سنت. اما يک سنت شافعیدر فقه  موکد

 

. کسانی که فرا بنی ندارند، اما پول کافی هللا )جل جالله( است حيوانات برای رضایقربانی کردن 

ماه نياز به گوشت  ۳و يا  ۲کنند. برای  مصرفبرای قربانی دارند، ميتوانند آن را قربانی کرده و خودشان 

نه بود، اما مردم هنوز ميتوانست گوشت را  گذشتهبرای خودشان ندارند. هيچ چنين چيز مثل يخچال در 

می  آن را در فريزر. دنوجود دار ها در حال حاضر فريزربپزند، خشک کنند و يا با آن کاری کردند. 

پاداش برای هر لقمه  شخصآخرت است. دنيا و  به نفع برایماه ميتوانند نگه دارند.  ۵تو  ۳گذرند و برای 

 پاداش می دهد.با اين که خيلی لقمه است. هللا برای هر لقم يک به دست مياورد، 

 

در مرحله می دهند.  شکنجهدر اين روز ها  حيوانات قصابانمقدس هستند.  حيوانات، حيواناتاين 

 شريانهای اصلی می کنيد اين خوب است هنگامی که شما قطع بايد يک چاقو خيلی تيز استفاده کنيد.، اول

بيچاره را  حيواناتاين را ول کنيد. آنها خودشان را به خاطر هللا تسليم کردن.  حيوانات .تنفس لوله هایو 

دقيقه ول شان کنيد، و اجازه بدهيد جون از آنها خارج  ۱۰شکنجه نه دهيد. آنجا ول شان کنيد. آنجا برای 

 . او. گردن او را نشکنيد عصب و رگدنبال  بالفاصله دبشود. نه روي

 

برای  سوالشما زير  !داديدشکنجه  را قصاب، شما حيوان .ميرويدزير سوال  ،ها اينبرای همه 

دو سکه بيشتر به دست بياوريد، مجازات در آخرت رنج  ميتوانيد کهاينفکر  ه. برويدهمه اين چيز ها می 

 که اين ابکرد.  ثبترا  حيوانقربانی  ،در يک ويديو مردکرديم. يک  اين موضوع را فراموشمی بريد. 

 حيوان. کان، ديگر بريديش شببرد. و ل ترکه او سعی می کرد زياد، ديديم ه بودخوبی بريد را بهاو  هنوز

ش چاقو در گردنشکست و کافی نه بود: بد ديديم او را  به اندازهی اونه دهيد.  شکنجه او رارا ول کنيد و به 

 .پيچيدمی  خودش ت بهدر آن حال حيوان، و نگه داشت

 

 شيخ . موالناانجام بدهيددر بهترين راه  بايد اين کار رااين رحمت است. اين عبادت است. شما 

 با اين حال، برخی مردم از يک گوش می آمد تو و از يک گوش ديگر د. هشدار می ده)ق( به ما هر سال 



 

 

 

 

 

 

 

باشد که ن نمی دهند. هللا رحمت نشان نمی دهد، به کسانی که رحمت نشا !ديمراقب باشبيرون می رفت. 

 . چند سال بيشتر برسد انشاءهللاهای شما را قبول کند و به  عبادات ،خداوند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۵


