
 

    

 

 وفق األحالم تتصرفال 

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 هو ذلك على مثال أبسط. ما  شيء في األشياء من اآلالف خلقي أن هيمكن وجل عز هللا.  هللاالتي خلقها  األشياء فهم يمكنها ال الناس عقول

 . الصباح في عودون ، أخرى عوالم إلى ننتقل ، أحالم نرى أننا

 كان هلل الحمد "تقول .  تستيقظ ثم الحلم في عظيمة أشياء خالل من تذهب أن كيمكن ، المثال سبيل على.  جيدا درسا تكونل تُعطى األحالم

 وبالطبع فوائد له هذا.  الدروس من الكثير وهناك ذلك يظهر وجل عز هللا ؟تفعل أن كيمكن ذاما ، حقيقية كان لو ماذا. " حقيقة وليس حلما

 .يؤذي  األحيان بعض في

 !سيء بشكل هيفسر لشخص حلمك تخبر ال.  أيضا يفسر لشخص ذلك قل ، ترغب كنت إذا ، تفسير إلى يحتاج كان وإذا حلما ترى عندما

 ال داعي لذلك ..  وذاك لهذا هقول ونحاوليو ، يومال طوال ونتأثري ، سيئة أحالم الناس يرى.  هللا شاء إنشيء  يحدث ال ،تخبره  ال عندما

 .شيء  يحدثلن  هللا وبإذن األيسر جنبك على ابصق ، سيئا حلما ترى عندما

 خالل من عمل هناك ليس. لسنا مؤهلين لذلك  ، العاديين الناس ، نحن.  ألنبياءل كشف بمثابة كونالتي ت حالماأل يه أهمية أكثر هو ما

غير  هذا ،ه اإلسالمي الشريعة خارج األشياء بعض تفعل أن حاولت إذا ، شيء كل قبل.  وذاك هذا فعلا وقيل لك ، حلما رأيت إذا األحالم

 . أبدا مسموح

 وستفعله . الحلم في هذالك  قالوا تقول أنهم كبير شيء أنك تعتقد أو مجنون أنك إما ؟ أنت من ." لي بالنسبة أمر إنه ، الحلم في هذا رأيت"

 على عمل يوجد ال ،ا ممكن ليسهذا ! " ذلكستفعل . النحو  هذاعلى  رأيتك " ، لآلخرين أيضا هيقولون ، ألنفسهم ذلك فعل عن ناهيك

 . وأمرقاعدة  ههذ!  األحالم أساس

 على العمل.  الوقت معظم في حلمهم في يدخل النهار خالل الناس يفعله ما ولكن ، يظهر هللا بالطبع.  هللا أظهره ما هي األحالم ، قلنا كما

 قولتو هللا من أمرا عتبرهت ، أمر هذا تعتبر أن الممكن من ليس ، ذلك ومع. تأثيره  من حلمك يدخل شيء وبالتأكيد اليوم طوال شيء

 !" ذلك ونتفعلوس ، هذا ونتفعلس " للناس

 لذلك. هم ضررب يقوم ولكن لناسالخير ل يفعل ال.  الشيطان من وسوسة يصبح.  األحيان بعض في في األعلى أنفسهم الناس يرى بالطبع

 بعضال ولكن ، األحالم ونير الجميع حيث أن للناس مهما درسا أيضا وهذا.  األحالم على قائم عمل هناك ليس ، قلنا كما األحالم تفسير

 . األحالم عالم فييعيشون 

 نعيش يجعلنا هللا.  الحلم في حقا يعيشون أنهم لو كما يشعرون والناس ، قلنا وكما. عز وجل  هللا قدرة تظهرو ، هللا عند من حكمة األحالم

 . الصباح في ستيقظن عندما الطبيعي انوضع إلى عودن ثم ، المنام في شيء كل

بِالنََّهارِ  َجَرْحتُم َما َويَْعلَمُ  بِاللَّْيلِ  يَتََوفَّاكُم الَِّذي َوهُوَ   

 .وتستمر  أخرى مرة القديمة تكحيا يمنحك الصباح وفي ، يشاء أينما وإيابا ذهابا يأخذك ، الليل في روحك ينتزع هللا

 



 

 

 

 

 خالل من عمل هناك ليس. ال داعي لذلك .  جيد بشكل هيفسر ال لشخص تخبره ال.  جيدبشكل  األحالم تفسيرعلينا  يجب السبب هذال

 . هللا شاء إن الناس هؤالء عن يبعدنا هللا.  هللا شاء إن اآلخرة وفي الدنيا في طيبة حياة يرزقنا هللا. هذا كل ما في األمر . حتى   األحالم

 ومن هللا التوفيق .

 . الفاتحة 
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