
 

 

 

 ألحالموفقا لال تستطيع أن تتصرف 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

هللا الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

من  أربعين من ةواحداألحالم هي .  األحالم هي األشياء هذه من واحدة.  مختلفة أشياء اآلخرة من همل أن للناس يظهر وجل عز هللا

 .للشرفاء  أيضا تظهرالجميلة  شياءاأل.  ألنبياءل الحقيقية ألحالما

 تأثير تحت التي تُرى األحالم اأنه يعني هذا ، تفسير لها ليس التي أحالم هناك.  تفسيرات لها أحالم هناك.  األحالم أنواع من ثالثة هناك

 أن تستطيع ال السبب هذال.  ابينه يزالتم ، شخص أي ، العادي الشخص على الصعب من.  الشيطانية حالماأل وهناك.  اليومية األحداث

 يهم ال.  جنونب يمكن للمرء أن يكون يتصرف ،" وكذا كذا سأفعل.  الحلم في لي قالوا"  قائال تتصرفو ذهبت إذا.  ألحالمل وفقا تتصرف

 . للجميع لحلما قول جيدال ليس من.  هاونريفس الناس من قليل عدد هناك.  الحلم في رأى المرء ما

وأخبروا  ذهبوا إذا ولكن.  الكريم قال نبينا كما األيسر جانبهم على بصقوا إذا شيء لن يحدث هللا بإذن ،ا سيئ أو مخيفا حلما رأيت إذا

 لشخص يمكنهم قوله ، تفسير الى ويحتاج جميل حلم رؤية تم إذا.  الشخص لهذا جيداالوضع  يكون لن.  جيدة تكون لن ذلك بعد لناسا

 شخص أخبره ، السجن في كان عندما.  جيدبشكل  األحالم يفسر يوسف سيدنا.  تفسيرهايتم  كما تخرج حالماأل.  جيد بشكل هتفسيريمكنه 

. ينصالحوال ألنبياءا يراها تفسير إلى تحتاج التي األحالم ،الحقيقية  األحالم. رأسه أكلت والطيور شنقهتم  وصفه حين. بما رآه في المنام 

 أخبروني "بالقول  ستمرن ان نايمكن ال.  الشريعة أوامر أن نتبع دائما علينا.  حال أي على مستوى أعلىفي  أنفسهم الناس رأى إذا فائدة ال

 هذا ستفعل " قولال لهم بالنسبة المناسب من ليس ولكن ألنفسهم شيئا يفعلوا أن هميمكن ."وذلك هذا افعلوا" للناس قوليو ،" الحلم في هذا

 . نينامج سيعتبرون.  لناسل ،" ذلك تفعلوس

 الناس معظم.  الطريقة بنفس حياتنا.  أخرى عوالم إلى نذهب لذلك.  الصباح في ونستيقظ ليلة كل نموت ناأن يهالحلم  خلف أخرى حكمة

 هلل الحمد " قولتو...  تغرق ، فوق من تقعو ،ميتا  تركت.  سيئة حاالت تحدث.  يستيقظون عندما ،" حلما كان ، هلل الحمد " ،يقولون 

.  حلمال من ونستيقظي عندما يشعرون بالسعادة الناس.  حلم اكأنه أيضا هي الحياة أنحيث  يوم كل للناس يريه عز وجل هللا ." حلما كان

 لذلك" ، سيقولون. " انتبهوا ماتوا فإذا نيام الناس " يقول رضي هللا عنه علي سيدنا.  الحياة هذه نهاية في أيضا سعداء سنكون هللا شاء إن

 . نادمين وايكون لن والذين نادمين سيكونون الذين أولئك هناك. ة صحيح الحقيقة أن سيرون ،ون يستيقظ عندما. "الحقيقة  يه ههذ

 وفقا يتصرفوا أن هميمكن فقط األنبياء.  ألحالمالتصرف وفقا ل كيمكن الأنه  هو أهمية األكثر الشيء.  أيضا يرزقنا الوعي في الدنيا هللا

 ومن هللا التوفيق . . وضع مضحك فيكم ضعست التي األشياء واتفعل ال. تم به أمر ما إلى وانظرا ، لذلك.  اآلن له وجود ال وهذا.  ألحالمل

 . الفاتحة
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