
 

 

    

 األحالم يجب أن تزيد اإليمان

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 .

 .ا خلقهالتي فهم الحكمة وراء األشياء  ها. عقولنا ال يمكنوعظمته  عزته. األشياء التي خلقها تظهر  هو الخالق وجلهللا عز 

. ثم عندما يستيقظون يجدون أنفسهم في نفس المكان مرة  يأخذهم إلى عوالم مختلفة عز وجل ، هللا كما يذهب كل شخص إلى الفراش ليال

المرء .  الذين يعيشون في هذا العالممثل  وكأنك. هللا يجعلنا نعيش من خالل هذه  انهم يعيشون من خالل كل ذلك الناس يشعر.  أخرى

 عز وجل .ظمة هللا عظهر ي.  . عالم األحالم هو عالم أظهره هللاالعوالم  اآلف مئاتأو  اآلف العوالمعالم واحد ولكن خالل  ليس يمر

تلك األحالم  ."وسأنفذه ،  رأيت حلما ، ألنه "ى أساسها لعمل علاللناس  ومن غير المناسب،  عاديينألشخاص تحدث احالم عديدة بالطبع 

 . من خالل األحالم تم إبالغهم وهفعليالوحي وما كان من المفترض أن  وا، ألن بعض األنبياء لم يتلق األنبياء ال يراها إال

هذا مبدأ ،  . لذلك أشياء مضرة ونفعليأو حمال أنفسهم  يحملون بدون داع  "  سأفعل كذا وكذا "ون حلما ويقوليرون الناس اليوم أحيانا 

بشكل إيجابي.  ونفسري.  هاونحوضيهناك بعض الناس الذين يفسرون األحالم و ." ستطيع أن تتصرف بناء على األحالمال ت ديني ويقال "

 .السوء ظهر ت، وأحيانا الخير ظهر ت. في بعض األحيان  ظهر فقط ثالثة أو خمسة أشياءت هب ضخمة وهذكتاآلن يشترون 

 شرح األحالما " هذا السبب يقول نبينا الكريمل.  ، ولكن ذلك ال يحدث دائما بطبيعة الحال كون أكثرتفي المنام يمكن أن  ةضحاوألنها 

 .وذاك "هذا ب وستمر.  يحدثس"هذا  رالمناسب ان تقولمن غي،  حلمبأحدهم ءك إذا جا ." بشكل إيجابي وفسرها للناس

.  شاء هللاإن تأثير  اله لن يكون.  ال تخبر أحدا عنها أنمن األفضل . هناك بعض األحالم  األحالم للجميع تخبركما أنه ليس من الجيد أن 

 .مملة  حياة وسيعيشون،  إلى العمل واذهبي، لن  كل حلمب الناس تأثر، إذا خالف ذلك  قال " رحمة عامة ".  نبينا الكريم

 . هناتستيقظ عندما يتم ذلك .  عودت، و ، ترى كل شيء ! تذهب ، الغيب . هنا بالغيب ايؤمنولاألحالم في الواقع لتعزيز ثقة الناس و،  لذلك

، ولكن منزعجا كون تو يجب أن ال تتأثر. نا إيمان لتقوية: ة واحدحكمة  هولكن هذ وراء ذلك كمالح  من  الكثير. هناك  هذا هو الغيب، 

 لنرتاح بذلك .

 قد.  أيضا تحذير من هللا هذا،  أيضا فائدة ههذ ." ، كان مجرد حلم آه " يستيقظون قائلين، ويستيقظوا  ا  مزعج ا  عندما يرى الناس حلم

أشياء  ونفعليو في حلمك يضربوكيمكن أن .  في الصباح ثابتتستيقظ  وفضلهلطف هللا ب، ولكن  يمكن أن يكون بهذه الطريقة أيضا

 ". ، الحمد هلل كان حلما آه " قولتشيء ولك يحدث  والسيئة. تستيقظ في الصباح 

 ومن هللا التوفيق ..  . هللا أكبر . سبحان هللا عظمة هللا ظهروي كبير، فإن عالم األحالم هو عالم  لذلك

 الفاتحة .
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