
 

    

 

 اتبعوا السنن

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 .

 التي تطبيق السنن الطريقة ألهل بد الو. منهم  المشايخ يأتون ألن. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا طريقة يتبعون الذين هم أهل الطريقة

 .عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا يتبعوا شريعة وسنةعليهم أن  أهل الطريقة.  الكريم نبيناقام بها 

 موضة ظهرت اآلن . همرؤوسكاشفي أن ال يصلوا  عليهم ، المثال سبيل على. نه وعرفي ما كل ، السنةجاءت به  ما يفعلوا عليهم أن

 صلى إذا ولكن ، حال أي على للسيدات بالنسبة أبدا غير مقبول هذا . هنرؤوسكاشفات عن يصلين  من هناك:  السيدات بين جديدة

وال يكونوا  طاقية األقل على فليضعوا .من الطاقيات  كثيرة أنواع هناك.  السنة بدون شيء على رؤوسهم سيكونون تاركين الرجال

 الرؤوس . كاشفي

 نبينا بسنن القيام عليهم. ها كل وهايعرف أن للجميع الممكن من ليس السنن . من اآلالف لديه الكريم نبينا.  هذا مثل السنن من الكثير وهناك

 ليس أنه يعني وهذا.  هذا يقول الكريم نبينا.  شهيد مائة أجر لتحقيق وسيلة يهآخر الزمان  في تقوم بها سنة كل ألن ،وها تعلمكما  الكريم

 .عظيما  أجرا كسبتو السنة من القليل تفعلس:  اآلن ذلك في فكر.  السهل باألمر ليس ستشهادإلا ، صغيرال باألمر

 هناك.  السنة هي كشعر وتمشيط لحيتك تمشيط أن ناهيك. ايضا  سنة هو الفضة من خاتم وضع ، الواقع في. الطاقية  مثل أمثلة نعطي

 .يكونون في المقدمة  بالسنة والقيام الكريم نبينا سنة بإتباع النية هلل يضعون الذين.  هذه مثل السنن من اآلالف

 إذا ، ال.  النبوية السنة اتباع الصعب من أنه يعتقدون الناس . الكريم نبينا ما جاء به كل ونفعلي الذين لألشخاص بالنسبة مشقة هناك ليس

 إن السنن بجميع القيامهللا يوفقا ب. ذلك األجر  من ا  محروم كونت لن. واألجر  حسناتال بها تكسبس ، تدريجياالتي تعرفها  األشياء تفعل

 هللا التوفيق . ومن . هللا شاء
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