فيما يتعلق باألحالم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
دعونا نتحدث عن موضوع األحالم مرة أخرى  .البعض يعتبر األحالم أمرا ً ويقول " رأيت ذلك في حلمي ويجب أن أقوم به " .لقد أخبرنا
هللا عز وجل بما يجب أن نفعله على لسان نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .يقوم الناس بالفعل بما يجب عليهم القيام به  .إنه فرض ،
واجب  ،سنة  ،ومستحب على المؤمن للقيام بها لذلك يجب عليه القيام بها .
على الجميع القيام بالفرض ألنه فرض  .إذا لم يفعلوا  ،هناك عقاب على ذلك  .الواجب بنفس الطريقة تقريبًا  .السنة يستطيعون القيام بها
أو ال يفعلونها إن أحبوا  ،لكن تأدية سنة نبينا الكريم يعني محبته  .األشخاص الذين ال يؤدون السنة  ،يعني أنهم ال يقدرون نبينا الكريم وال
يحترمونه  .وهذا عيب كبير  .ومع ذلك  ،فإن أولئك الذين يفعلون أشياء تستند إلى " رأيت ذلك في حلمي وسوف أفعل ذلك "  ،سيفعلون
أشياء بدون جدوى .
يقولون ال يمكنك التصرف بناء على األحالم  .هذا معروف جيدا في العلوم الدينية  .يتم تصنيف األحالم وفقا للشخص  .بعض األنبياء
يوحى اليهم في األحالم  .سيشاهدون حل ًما  ،وعليه فإن العمل الذي سيفعله سيأتي من األحالم  .ال يوجد المزيد من النبوة  .آخر نبي ،
النبي األخير  ،هو نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .ألنه ال يوجد نبي بعده  ،هل تعتبر نفسك  -حاشا – نبي ؟ ال يمكن أن تكون .
األحالم العادية  ،يراها الناس العاديون حكمة من هللا  .يسمونه عالم األحالم  .عالم األحالم يختلف عن عالم الواقع  .يمكنك السفر في
العالم كله والكون في الحلم  ،وانت تبقى في مكانك  .األحالم  ،عالم األحالم وعالم الواقع مختلفان  .ال يمكنك أن تستمر قائال " قالوا لي ال
تؤد الصالة  ،لقد فعلت ذلك  .أنت لست بحاجة إلى ذلك بعد اآلن " " .عليك القيام بمثل هذه األمور  ،ولكن إذا حاولت القيام بشيء ما ال
تستطيع القيام به  ،فإنك ستشعر باألسف .
علينا أيضًا تفسير األشياء التي نراها في األحالم على أنها جيدة  .كما قلنا  ،ليس هناك حاجة للتصرف وفقا لذلك  .هناك بعض األمور
والتي هي سنة وهي القيام باإلستخارة  .يمكنك القيام بها وبالتالي يمكنك القيام بكل ما تحتاج إلى القيام به.
لكن األحالم التي تراها كل يوم مختلفة  " .رأيت مثل هذا الحلم المخيف  .لقد فعلت كذا وكذا " .ال ضرر  ،إن شاء هللا  ،إذا لم تخبر
أحالمك المخيفة ألي شخص .
هذه حكمة عظيمة من هللا وهو درس للناس  .تظهر قدرة هللا  .تستريح أينما كنت وقد تؤخذ الى كل مكان  .لذلك  ،بغض النظر عمن هو
ومهما كان شخصا مهما  ،ال يستطيع أن يحيد عن أوامر هللا  .ال تستجب للشيطان ! هللا ال يجعلنا نمتثل إن شاء هللا  .بعض الناس  ،كما
قلنا  ،باستمرار يقفون ويجلسون بناءا ً على األحالم  .هللا يرينا الحقيقة دائما إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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