
 

 

 

 

 
SUNDIN ANG MGA SUNNATS 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Ang mag tao sa tariqa ay silang sumusunod sa Propeta Muhammad(saw). Dahil ang 

mga Mashaykh ang nagmumula mula sa kanila. Dapat talagang sundan ng mga tao sa 

tariqa ang Sunnats ng Propeta Muhammad(saw). Sundan dapat ang shariah at sunnats. 

Hayaan niyong gawin nila kung anong sunnah ang kanilang alam. Halimbawa, di 

pagsasalah ng walang kufia.  Ngayon may nauuso na naman sa mga kababaihan, ang 

pagsasalah ng walang hijab. Hindi ito maari dahil obligasyon ang Hijab sa kababaihan at sa 

kalalakihan sunnah ang kufia. Dapat mabigyan ito ng halaga.  

Maraming sunnats na katulad ng ganun. Ilang libo ang sunnahs ng Propeta 

Muhammad(saw). Hindi posible na malaman ito  lahat. Hayaan natin gawin ng mga tao 

ang sunnah na alam nila dahil ang isang Sunnah na gagawin natin ngayon sa huling araw 

ay katumbas ng biyaya sa 100 na shaheed. Eto ang sabi ng ating banal na Propeta 

Muhammad(saw). Hindi madali ang pagiging shaheed, di ito maliit na bagay. Isipin niyo 

na mula sa isang kaunting sunnah na gagawin mo ay matatanggap mo ang napakalaking 

biyaya. 

May iba ding pangtakip sa ulo na tinatawag nilang skullcap.Ang pagsusuot ng 

singsing ay sunnah din. Ang pagsuklay o pag-ayos ng buhok o balbas ay sunnah din. Ilang 

libo ang sunnah na tulad nito. Ang mga silang may niyat na gumawa ng sunnah para sa 

Allah ay mangunguna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Walang paghihirap sa mga silang gagawin ang lahat ng sinabi ng Propeta 

Muhammad(saw). Iniisip ng mga tao na mahirap ang sunnah pero kapag dahan-dahan 

mong ginawa ito mas dadami ang iyong biyaya. Di ka mawawalan ng biyaya. Nawa’y 

matulungan tayo ng Allah gawin ang mga sunnahs in sha Allah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

1. Shaykhs  2. Traditions  3. The law 4. Namaz/Salat  5. Taqiyah 

 
 
 
 
 
 
 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
2 June 2016/26 Shaban 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 


