
 

 

    

 ال تتركوا السنة

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 .

 الطريقة منه ألهل. وهو أمر ال بد خالله  من يأتون. ألن المشايخ صلى هللا عليه وسلم نبينا الكريم  ةطريق يتبعونهم الذين  الطريقة أهل

 .نبينا الكريم  بسنةلقيام ا

. على سبيل  سنة أنه يعرفون كل ما،  مهما كانت السنةالقيام ب يجب عليهم.  ريمسنة نبينا الكو الشريعةحاجة الى اتباع ب الطريقة أهل

غير . وهذا ة مكشوف ين برؤوسيصل. هناك نساء  موضة جديدة اآلنخرجت .  صالةال تأدية عاري عند برأس عدم الصالة،  المثال

قبعة  ععلى األقل وض عليهم.  سنةلل ينركاأيضا ت سيكونون، ة مكشوفس وؤربالرجل  صلى، ولكن اذا  أبدا للنساء على أي حال مقبول

 . عارية ؤوسرعلى رؤوسهم وليس 

عليك ،  . ومع ذلكها كلتها على معرف ينالجميع غير قادر، من السنن . طبعا  . نبينا الكريم لديه اآلالف مثل هذا السننمن  الكثيرهناك 

، صغيرة  مسألةليست  هذه.  يقول هذا . نبينا الكريمآخر الزمان ئة شهيد في كسب أجر ملت اتطبيقهعليك يجب و نبينا الكريم تعلم سنةت أن

 . مفيد جدا. ستفعل شيء صغير وسيكون  . فكر في ذلك اآلن ستشهاد ليس باألمر السهلإلا

هناك .  أيضاذه سنة ه كشعر. تمشيط لحيتك وتمشيط  سنةخاتم من الفضة هو أيضا  وضع.  كمثال على ذلك القبعةارتداء  نتحدث عن

 .رابحين  ونيخرج منبينا الكري سنةاهلل واتباع ب القبول ينوون. الناس الذين ه مثل هذ السنناآلالف من 

 ت. إذا فعل السنة أمر صعب أن اتباع. الناس يعتقدون  كل شيء وفقا لنبينا الكريم ونفعلية بالنسبة لألشخاص الذين ال توجد صعوب

ومن هللا  . إن شاء هللا السننفي القيام بجميع  يوفقنا هللا. الثواب من ذلك  رمحت وال الثوابتكسب ، س شيئا فشيئا هاعرفتاألشياء التي 

 التوفيق .

 . الفاتحة
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