
 

 

    

	السنة تحمي حصن اإلیمان

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

ھناك .  ، والسنةالواجب ، الفرض ، أداء  اإلیمان من خالل طاعة أوامر هللا تتم تقویة.  إیماننا علینا أن نحمي.  إیماننا علینا أن نقوي
وتعلم األشیاء  العمرة، ولكن بدال من الذھاب إلى طبعا فرض ، الحج  ". جید الحج والعمرة، نحن ذاھبون إلى  سیدي اتجاه جدید اآلن "

 الفرض. یصلون  السنة ون؟ ال یصل . إیمانھم أقوى ". ماذا یفعلون الناس ھناك بجانب الكعبة . یقولون " أشیاء أخرى یتعلمون،  الجیدة
 . كل العبادات ویحاول أن یفعل أكثر من ذلك یؤديقوي إیمان  من لدیھ.  اإلیمان ضعف . ویرجع ذلك إلىویھربون 

.  أول، وتعمل كخط دفاع  تحمي الحصنالسنة .  یوم القیامة ي وجھ نبینا الكریمنظر فتأن  كال یمكن ا. الحقلجید إھمال السنة لیس من ا
، ألن ان یزول ھذا یجعل من السھل على اإلیمان .  الحصن األخیر ینتھي، وفي النھایة  عندما یزول األول اآلخر یضعف أكثر وأكثر

یقولون  المفتیینوحتى  المشایخ. بعض  خالل صالة الجمعة السنن. وھم أیضا یھملون ھذه  ذلك الوقتفي جدا  یكون ضعیفإیماننا 
 . السنة ونال حاجة للمزید ". یجلس اإلمام ھناك وعندما یرى الناس ھذا ال یصل ركعتین ،"

السنة وحتى  تأدیةنحن بحاجة إلى  .الكریم  نبینا ھلوإلى كل ما فع علینا أن نھتم بالسنن، محفوظ إیماننا  ان نبقي. من أجل  جدا ةالسنة مھم
الیوم ، وال  طوالأشیاء ال لزوم لھا  یركضون خلف.  یؤخذ على محمل الجد ال ء یجب أنشي. ھذا  ، المستحب ما ھو أبعد من السنة

 . للنظر إلى اآلخرین ال داعي. ة صحیح نات. طریق ذلك یحاولون تقلیلخمس دقائق أخرى من العبادة ولكن بفي القیام  ونفكری

 الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا. یقول  علمناهتحمایة ما  علینا،  . ومع ذلك السنة مسألةأكثر تسامحا في  ىاآلخر المذاھبكون تیمكن أن 
. " یدیكمن أسنانك حتى ال ینزلق ب عضھیدیك ولكن ب. لیس فقط واستمر في ذلك ،  أسنانك وأظافركب، حتى  ھذا الدین بإحكامب تمسك "

أن الناس ال یتعلمون األشیاء حیث حكمة هللا إنھا ".  ھناكذاك ذھبنا إلى العمرة ورأینا ھذا و " . یقولون خفستھذا شيء مھم ألن الناس ت
 . جمیلةعلى أنھا شیطان یظھر على الفور أشیاء سیئة ال، ولكن  الجیدة

ن ھم الذین واآلخر ."فرقة  73بین  الفرقة الناجیة يأھل السنة والجماعة ھ " . یقول سنة نبینا الكریم إن شاء هللا،  السنةب یربطناهللا  
 ومن هللا التوفیق .  . ح إن شاء هللاعلى الطریق الصحی یھدینا جمیعا ویثبتنا. هللا  وسیكون صعب علیھم انحرفوا عن السنة

	الفاتحة .
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