
 متطابق مع السنة

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 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 الفائز

من أحیا سنتي عند فساد أمتي فلھ " صلى هللا علیھ وسلم یقول سیدنا.  بالنسبة لنا إن شاء هللا ھي أیضا مفیدة الصحب ھذه
 أجر مئة شھید ".

، ومع ذلك.  هللا إنھا ھبة من، طوعا  اأن تقوم بھ یمكن السنة.  أمر هللاھو  فرضال.  الكریم نبینا ما فعلھ ھو أن تفعل السنة
لقیام بذلك ا.  سنة الكریم نبینا ة جعلھاحرككل . السنن  ھناك اآلالف من.  نظر واحدة وجھة من السنة لتتوافق مع أمر إنھ

یمكنك .  یستطیع بقدر ما فعلیأن یمكنھ  اقادر ومن لیس،  فعل كل شيءیأن  یرید الذي .لتحصل على األجر  بھذه النیة
 . تعلم أشیاء جدیدةأن ت أیضا

 ھناك. وما إلى ذلك ،  القدم الیسرىبالمسجد  لخروج منا أو،  القدم الیمنىب المنزل غادرت، الماء  شربعند  جلستأن 
 ، ھناك ذلك ال تستطیع أن تفعل كنتإذا .  لسنةلوفقا  أن تكون مالبسكل ، یمكن أردت إذا . من ھذا القبیلالسنن  من الكثیر
  الكریم نبینا یجعلھا یفعل الذي الشخص. سنة  من ألف أكثر لدیھالكریم  نبینا .ا محروممرء ال تركیحتى ال  أخرىسنن 
سیكون  ھو أیضا هللاعندھا ،  هللا حبیب ما فعلھ تإذا فعل . كمثال على ذلك الكریم نبینا أرسل لنا وجل هللا عز ألن .ا سعید
 على الطریق تسیر، ھو أن  النبي حضرة تقلید،  السنة معلیتطابق  ،الدنیا في  من یحبھ یقلد تماما مثل أي شخص. ا سعید
 أظھره .الذي 

. هللا ة ضروری تلیس اأنھ ونحدیثا یأخذون السنة بخفة ویقول خرجوا. بعض الناس الذین بخفة السنة  أخذجید ال من لیس
أوامر الدین ب عدم القیام. ذنبا  ترتكبا تكون قد،  ذاكھ ةغیر ضروری اقول إنھت، ولكن أن  السنةیسامحك إذا كنت ال تفعل 

،  . إذا كنت ال تفعل ذلك التمرد على أوامر هللا نا، وال یمكن د هللاا. ألننا عب شيء آخر بخفة تتعامل معھاشيء ، في حین 
إذا  كبیرال باألمر نھ لیسإ. المغفرة  هللا واطلب من،  ال یمكن أن تفعل ذلك أنھ قل.  وال تعطي رأیا ارفضھتعلى األقل ال 
.  عل ذلكلیفیفعل ذلك ف من. تتكلم على من یضعونھا . ال  الجبة والمالبسضد  تكن، ولكن ال العمامة  وضعلم تتمكن من 

السنن  نفعل. إن شاء هللا  أن تفعل ذلك نا. ال یمكن یغفر لناهللا  " أن یقولیجب . الشخص الذي ال یستطیع  لھم طوبى
 "؟ذه مالبس أو سنة ھنوع  أي"  ؤون باإلنتقادبدیدعھم ال ".  لدینا القدرة على القیام بذلك لیس.  خرىاأل

. "وربطة عنقبدلة  كان لبس) حاشا أستغفر هللا(، ا الزمن ھذ الكریم في نبینا لو عاش "یقولون  المزعزعون بعض،  اآلن
القیام  كنت غیر قادر على إذا ھذا تقلال . مع نفسھم  ناسبی الكریم یجعلون نبینا. ذا الكالم ھ بقول معصیة یرتكبون انھم
فمن الخطورة بمكان أن ".  یغفر لنا نسأل هللا أن.  یغفر لناأن الكریم  نبینا نرجو من . ذلك ال نستطیع أن نفعل "قل .  بذلك
 وا .رحذفلی. لسانھم  بسبب كثیر من الناس سیدخلون النارال .بقول كالم غیر متزن  تبدأ

أن ،  السنة على نوینا أن نكون.  السنة خارج أولئك الذین ھم، ولیس  السنة مع یتطابقون أولئك الذین من بین هللا یجعلنا
 . ومن هللا التوفیق . عنایرضى  هللا . القیام بھ ال یمكننا یغفر ماان  هللانرجو من .  الكریم فعلھ نبینا كل شيءفعل ن

 الفاتحة .
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