
 أهمٌة السُنة

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 عظٌم أجر هناك ، الجمعة ٌوم هو الٌوم ألن.  تجمعات هناك ٌكون نرجو أن.  هللا شاء إن الجمعٌة فً الخٌر

 للسنة. ٌنتبه الشٌخ كم كان موالنا الظهار هذا؟ نقول لماذا. وهً سنة  ، نساناإل وسورة السجدة سورة قراءةعند 

 أو تهاون أي ظهرٌ ال.  الطرٌقة بنفس السنةب القٌام ٌحب ، فرضال ٌؤدي كما تماما.  سنة كل ٌتبع بالتأكٌد انه

 فعلحاول  ، مالئمة كرراألو همالطرٌقة األ هً ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا بٌنها التً الطرٌقة ألن. التقلٌل من أهمٌتها 

 . بالضبط افعله التً األشٌاء

 بعد الشٌخ موالنا بكى.  السور هذه قراءة نسً ،بتحسن  ٌشعر ٌكن لم ألنه جمعة ٌوم ، البشرٌة الطبٌعة انها

 رم.  جدا حزٌنا وكان ذلك من أسفه عن وأعرب ." عاما سبعٌن لمدة السور هذه قراءة تركا لم"  قال.  الصالة

 درب على سٌرلل األهمٌة هذه أعطى لذلك. عندما فعلنا ذلك  قلٌال ارتاح ." أخرى مرة نصلً دعونا " ، قررنا

 ملسو هيلع هللا ىلص . الكرٌم نبٌنا

ولٌس  فملدٌه  الكل " مأرور قول هناك.  األٌام هذهفً  كرٌرا ونوٌتحدر ونٌخرج الناس. على هذا النحو ء األولٌا

 ال حتى.  السنة ونٌصل ال أنهم حتى ، الصالةب األمر ٌتعلق عندما.  موراأل تسٌر الطرٌقة هذهب ،" سراوٌل هناك

 رمومن . اٌضا  ونفاسد ٌتبعونهم الذٌن.  اآلن نحاءاأل جمٌع فً الناس من األنواع هذه. ٌصلون السنة المؤكدة 

 ٌجب. الكامل  الدٌن هو اإلسالم.  مذموم جانب لدٌه لٌس اإلسالم.  اإلسالم ٌصوبون كالمهم على نواآلخر

 ، السنةواضح ،  شًء كل.  ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا أظهره الذي الطرٌق عن ضلن ال ٌجب علٌنا أن. اتباعه  علٌنا

 إلى ، شٌخب لم تكن موصوال إذا ولكن.  الكتب فً مكتوب أنه ٌعنً وهذا ، المستحبو ،الواجب  ، فرضال

 .حتى  الموضوع هذا تسمع عن لن ، حقٌقً مرشد

 شٌخ وا منأراد مالٌزٌا فً نوالوهابٌ..."  ذلك ومرل هذا مرل الشرٌعة إنه خارج عن" قالوا  نوالوهابٌ هؤالء

 كان " هذا المبارك قال.  الصحٌح الطرٌق على لٌسأنه  ٌفترض الشٌخموالنا  أن فتوى اصدار الشرٌف األزهر

قام  ، الواقع فً. دٌة كل السنن قام بتأ.  ٌوما خمسة عشر لمدة الشٌخموالنا  مع بقٌت.  أمرٌكا فً مؤتمر هناك

 "؟ون تتحدر ماذا عن. ها تذكرن ال التً تلك ، المنسٌة بتأدٌة السنن

 تذكرلت الوضع تفعله هذا .تفكر  أٌضا وهذا.  والفرض السنة بٌن هكذا ستلقًٌ الكرٌم نبٌنا ، الفجر صالة خالل

 ." الشٌخ هذا عن أي شًء واتقول أن مٌمكنك ال " لهم قال. ٌقوم  رم األٌمن جنبه على القبلة هجات ٌستلقً. الموت 

 . المكانٌقبل بهذا  كله االسالمً العالم.  ذلك قال الشرٌعةألهل  وبالنسبة العالم هذا فً للمسلمٌن سلطة أعلى

 إن.  هلل شكرا ،فازوا  ٌتبعونه الذٌن أولئك كان المرشد الحقٌقً . السبب هذال. موالنا الشٌخ  كانهذا الشخص 

 شًء وال ، بالضبط إنهم هكذا ، الناس عٌخد الشٌطان مرل تماما. ون ذباك ونالوهابٌ هؤالء. سٌزدادون  هللا شاء

 ومن هللا التوفٌق . . مرهضر من ٌحفظنا هللا.  آخر

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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