
 
 
 
 

 
  

 

 أهمية 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
 

رضي هللا عنهم يتبعون طريق النبي ، فقد أيضا هم  ". عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدييقول "  ملسو هيلع هللا ىلص نبينا الكريم

  نن .الس تنفيذ المزيد من وتمكنوا منأكمل الخلفاء الدين ، 

هذا من عمل الشيطان ألنك إذا تركت السنة ستترك الفرض وبعد و. ولهذا فإنهم يظهرون السنة وكأنها غير مهمة مهمة  السنة

موصوال المرء  يكونوالعقيدة تضعف ، ولكن عندما  للسنة وهذا ما يحدث اآلن منذ مائة عام فال احترام . ذلك تترك الدين

تبتعد عن هللا ،  كلما تركت السنةو،  كإيمانة زادت قوكلما من هللا ،  تقربت. كلما هللا عز وجل  قرب منتيفإنه بالسنة 

 يجب عليه، من سنن للغاية ، فكلما زاد ما يستطيع المرء فعله  ةلهذا السبب فإن السنة النبوية مهم.  ويضعف إيمانك وعقيدتك

ئة شهيد ، ألن م فعل سنة واحدة ينال أجريمن  ولكم،  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا الكريم . ال يقدر أحد منا أن يفعل كل ما فعله  أن يفعل أكثر

 . ئة شهيدأجر م ينالسنة واحدة فإنه  لو ، حتى لو فعل المرء ما يستطيع ، حتى . لذلكتم نسيانها قد  نالكثير من السن

. على سبيل  عنها أجًرا أيًضا نالكثير من األشياء التي نقوم بها بشكل منتظم يوميًا ، إذا فعلتها بنية السنة النبوية فحينئٍذ ست

منها  ةإذا قمت بعمل واحد ن. هناك آالف السن يلبس خاتما فهذه كلها من السنةيمشط شعره ولحيته ،  ملسو هيلع هللا ىلص المثال ، كان النبي

ة ئمأجر أجر واحد بل  تناللن ، أجره  و. إن أجر شهيد واحد كبير جًدا لدرجة أن هللا وحده يعلم كم ه ئة شهيدأجر م تنالفأنت 

آخر  نهاية . نحن نعيش في آخر الزمان ، ونحن اآلن في فعليه أن يفعل ذلك نالسن. إذا فعل اإلنسان كل يوم مئات  شهيد

 .  ئة شهيدون أجر م، وينال ممن الفتن وتقوي إيمانه الناستحمي  نالسنفهذه  . كثيرةفإن الفتن  لكالزمان ، لذ

. هذه األوقات بالنسبة إلينا مثل الزمن  االحرب ، لذلك يكسب الناس المزيد من األعمال الصالحة في هذ الزمن هو زمن اهذ

إن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نمن سنونقوم بأكبر عدد  نب ، لذلك يجب أن نتمسك بهذه السنعلينا من كل جان ةقادم الحرب اآلن ألن هناك فتن

 . التوفيقمن هللا و . إيماننا يعيننا ويقوي. هللا  شاء هللا

 الفاتحة .
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