
 

WAG KANG GUMAWA NG ISANG BAGAY MULA SA PANAGINIP 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Ang kaisipan ng tao ay di kayang intindihin ng buo ang ginawa ng Allah. Ang Allah 
azza wa jalla ay kayang gumawa ng isang daang bagay sa isang bagay. Ang pinakasimpleng 
halimbawa ay ang panaginip, nakakapunta ka sa ibang mundo at bumabalik pagkasapit ng 
Umaga.  
 Ang mga panaginip ay binigay sa atin para maging isang aral. Halimbawa, 
makakapunta ka sa magagandang bagay sa panaginip at sa pag gising mo iyong sasabihin 
na Alhamdulillah iyon ay panaginip lamang. Pinapakita sa atin yun ng Allah para maging 
aral. May mga kabutihan siyang dulot at kasamaan din.  

Kung ika’y makakakita ng panaginip at kapag kailangan mo itong maintindihan, 
sabihin mo ito sa isang tao na marunong umintindi ng panaginip.Wag mong sasabihin sa 
isang tao na di marunong intindihin at unawain ang isang panaginip.Kung di mo sasabihin 
walang mangyayari In Sha Allah.Ang mga tao’y nakakakit ng masamang panaginp, 
naaapektuhan sila nito at kanilang sinasabi sa iba’t ibang tao. Di yun kailangan gawin. 
Kapag nakakita ka ng masamang panaginip dumura ka sa iyong kaliwa, In Sha Allah 
walang mangyayari.  

Ang mga panaginip ay dating binibilang na rebelasyon mula sa Allah para sa mga 
Propeta. Tayong mga normal na tao ay walang ganung qualipikasyon. Walang dapat gawin 
mula sa isang panaginip na nagsasabing gawin mo ito o gawin mo iyan. Di ka din dapat 
lumabag sa Shari’ah. 

  
“Nakakita ako ng isang panaginip na may utos sa akin” Sino ka ba? Nasiraan ka na 

ng ba ng bait o iniisip mo na ikaw ay isang espesyal na tao?  
 
 
 
 
 
 



 
May mga ilan din na nagsasabing gawin mo ito, nakita kitang ganito, gawin mo ito. Iyon ay 
Imposible, wala kang dapat gawin na anong bagay na nautos sayo sa panaginip. Ito ay 
isang utos.  

1. Sharia 
 

Katulad ng aming sinabi, ang panaginip ay pinapakita lamang ng Allah. Ngunit 
kung ano ang ginagawa ng tao sa araw na iyon ay minsan pumapasok sa panaginip nila. 
Gumawa ka ng isang bagay sa umaga at sa pagtulog mo makikita mo din na ginagawa mo 
iyon. Subalit di mo pwedeng gawing basehan ang panaginip na gawin mo ito o gawin mo 
iyan. 

Paminsan nakikita natin na mataas tayo. Ito ay kasinungalingan ng Shaytan. Ang 
nais niya ay mapasama tayo. Maari mong unawain ang isang panaginip at bigyan 
kahulugan subalit wag kang gumawa ng isang aksyon mula dito. Ito ay isang aral dahil 
karamihan ay nakakakita ng panaginip at ang ilan ay nabubuhay sa mundo ng panaginip. 
 Ang panaginip ay isang karunungan at aral mula sa Allah na nagpapakita ng 
kanyang pagiging Diyos. Katulad ng aming sinabi, minsan ang mga tao ay nabubuhay sa 
isang panaginip. Natutulog tayo at nananaginip at sa pagsapit ng umaga gising at normal 
na tayo ulit.  

 يَتََوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنََّهارِ َوُهَو الَِّذي 
 “Wa huwallathi yatawaffakum billayli, waya’lamu ma jarahtum binnahar.” (Sura 
An’am:60) Allah is grabbing your soul in the night, takes you back and forth wherever He 
wills, and in the morning He gives you your old life again and you continue. 
 Kaya dapat nating bigyan ng magandang kahulugan ang panaginip. Wag mo itong 
sabihin sa taong di marunuong magbigay ng kahulugan. Dı ito kailangan. Walang aksyon 
kang dapat gawin mula sa panaginip. Bigyan tayo nawa ng Allah ng katiwasayan sa 
mundong ito at sa kabilang buhay In Sha Allah. Tayo nawa ay palayuin ng Allah sa 
masasamang tao.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
8 February 2016/24 Rabiul Akhir 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 
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