
 
 
 
 

 
  

 

 اتباع السنة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

السنن . عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد " سنتي أحيامن  . يقول النبي صلى هللا عليه وسلم "نعمة صلى هللا عليه وسلم هو اتباع النبي 
،  ال يتم القيام بهاولكن  ا معروف. هناك أيضا الكثير منه البعض ال يزال معروفا ،منسي  ا. البعض منها وهناك اآلالف منه ، كثيرة

عن قصد ، وفي نفس  ن. ال يريد الشيطان ومساعديه ذلك ، لذلك فهم ال يفعلون معظم السن . يتلقون الفضيلة الكثير من يؤدها يكسبلكن و
 . الوقت يحاولون منع اآلخرين

 
 لكهذا ، لذ قبول. لم يستطع األئمة  صالة السنة أيًضا تأديةقبل صالة الجمعة وبعدها ، يتم  وأن الة الجمعة ،ص في بالدنا يؤدونالحمد هلل 

 كممنعب ترتكبون ذنبا عظيما م"هذا ليس ضروريًا". أنت صالة السنة ، يستديرون إلى الجماعة ويقولون من أجل منعهم ، بعد ركعتيو
نسب ي   لناس ، فإن هذا الذنبابقدر ما تمنعون مثااًل سيئًا ، أو  ونوبقدر ما تصبحترتكبون الذنوب ، وبهذه الطريقة فعل الخير . الناس من 

 . ! على العكس من ذلك ، يجب على المرء تشجيع اآلخرين على اتباع السنة السنة تأديةمن  المرءمنع ت. لذلك ليس من الجيد أن م إليك
 ، فإن وبالطبعومون من هذه األفعال ، حريفعلون فهم م. أولئك الذين ال شهيد  مئةثواب  ينال امن يتبعهن المنسية ، وهناك الكثير من السن

 . البالءالشخص الذي يمنع ]هذه األفعال ، كما لو أنه[ يدخل 
 

! الحياة  خذ منها -الجيدة الكثير من األشياء عز وجل . لقد قدم لنا هللا  هللا ينال مرضاةصلى هللا عليه وسلم الشخص الذي يتبع سنة النبي 
وسائر الممتلكات ، ، . المال  معنا اخذه[ ، وهذا هو كل ما يمكننا ةساعدالمحاجة إليها ]أي ، هذه اآلخرة أبدية ، ]لذلك[ نحن بقصيرة ، ]و[ 

، . بالطبع [ بقدر ما نستطيعن]من السن نؤديدعونا . وفقنا هللا . اآلخرة  . هذا هو الشيء الذي نحتاجه في معنا هاال يمكننا أن نأخذ األشياء

 . من هللا التوفيقو . تقبل ، إن شاء هللاهللا ي.  سنة النبي صلى هللا عليه وسلم ننوي تأديةأننا حيث هذا يعتمد أيًضا على نيتنا ، 

 
 الفاتحة .
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