
 

 

  

 ال يمكنك التصرف وفقا لألحالم

 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

،  ألنبياءلتحدث . أحالم حقيقية  . هناك نوعان من األحالملنتصرف على اساسها الناس يرون األحالم ولكن األحالم ليست 

قد . الناس يرون في الغالب حلم  مثل هذه األحالم يرون،  نادرا جدا، يعني ا ناحيأ. الناس العاديين ء ولياأل، أو اين صالحال

 ". رأيت هذا وسأفعل على هذا النحو " بالقولأنفسهم  حث. ثم ال يستطيعون السابق يوم الأحداث ب تأثروا

قد يرى الناس شيئا  . أو الشريعةيقولون أنك ال تستطيع أن تعمل على أساس األحالم ألن األحالم يمكن أن تكون متناقضة مع 

فعل على أأنا تحت تأثير الحلم وس " . معظم الناس يقولونيصح ال هذا "  أفعل على هذا النحوس " قائلين. لرأيهم وفقا  هيريدون

أن  وأردت، إذا كان يناسب  . ومع ذلك هناك حاجة إذا كان ال يتناسب مع الشريعة . ليس هناك حاجة ، ليس ال ." هذا النحو

سأحطم ، هذا الشخص ق النار على طلسأ " وقلتنفسك  حركت. ولكن إذا  ليس هناك عقبة عندها، الصيام الصالة أو  تؤدي

 . بهذه الطريقة تسيرال األمورثم ومن "،  هذا

في  مويمكن رؤيته مشايخ. هناك أيضا  ولكن قيل لهم في األحالم يوحى اليهم. لم  بدال من الوحي لبعض األنبياءتأتي األحالم 

". لذلك لديهم ناداني وفعل كذا وكذا .  رأيت هذا من قبل " ولعليك أن تقأمامك في الجوهر  ونظهريثم عندما ومن .  األحالم

  وال داعي لإلهتمام بها .  شيطانية. معظم األحالم  األحالم فيتصرف يأيضا  الشيطان.  الحلم فيتصرف أيضا 

،  . لذلك يفسر، كما  يحدث كما يفسروس -أيضا هناك حكمة في ذلك  - حكمة هللا ا، ألنه الم للجميعألحا نخبروعلينا أيضا أال 

شر تنييقال و ال أنمهم ال. لم تخبره ، لن يكون له قيمة وال أي ضرر إذا  هلل. عندما ترى حلما سيئا شاكرا كنعندما ترى الحلم 

 .تحتفظ به من األفضل أن ، كذلك  . إن لم يكن يعرف تفسيره جيداشخص تعرفه أو شخص ل، أخبره  . عندما تخبره علنا

أن نفعلها كما  علينا. ها أو ال نراها ا، التي يمكننا أن نر ، األشياء الجميلة . لديه الكثير من الخلقعنده الكثير من الحكم هللا 

دون القيام بذلك فإنك  ت، إذا تصرف كذلك. إذا لم يكن  مرتاحاتكون ذلك س ت. إذا فعل لسان نبينا الكريم علىهللا  هايصف

العمل على أساس بالناس  استمر. إذا كثيرا  حدث معنات.  . دعونا نولي اهتماما لهذه المسائلحفظنا هللا .  ضرربالستصاب 

  من هللا التوفيق .و . هللاحفظنا .  عقولهم أو دينهم يصبح غير مكتمل وافقدي، في النهاية إما أن  األحالم

 الفاتحة .
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