
 
 
 
 

 
  

 

 أفضل األحالم
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

الكريم  نبينان في رؤية و. يرغب جميع المسلم نحن نقترب من نهايته ، ملسو هيلع هللا ىلصهو شهر نبينا الكريم  هذا الشهركما قلنا باألمس ، 

هي أفضل وأجمل  ملسو هيلع هللا ىلص. هذه أمنية جميلة ، أن ترى النبي  أحالمهملو مرة واحدة في حياتهم ، يرغبون في رؤيته في وحتى 

 .  األحالم

على األقل و تصلي عليهفي حلمنا؟" يمكنك أن  نراهما الذي يجب أن نفعله حتى  " جًدا من الناس ، يسأل الناسيُمنح لعدد قليل 

عز وجل . قال هللا  ميتا –يسمونه  -. والبعض ممن ال يحترمه  حي ملسو هيلع هللا ىلصيقال أن نبينا الكريم  . ملسو هيلع هللا ىلص بنبينا الحقيقةتكون متصاًل في 

أنهم يفهمون القرآن ويقولون "هذه  دعوني ؟ ملسو هيلع هللا ىلص فكيف تقول ذلك عن نبينا الكريم،  يتحتى الشهداء ال يمكن تسميتهم بالمأنه 

 . التضليل و". يجرون العالم كله إلى الشك علومناهي 

. لذلك ، سيكون لطيفًا  وفقًا لذلك ويردفهو سعيد  ملسو هيلع هللا ىلص صل إليهت.  من جاءت الصالةخبر عن عندما تصلي على النبي يجيب ويُ 

القيام بالصالة عليه أقوى وهو  وصلمن خالل  ،به نموصولو، فنحن ما زلنا في أحالمنا ولكن إذا لم نفعل ذلكجًدا إذا رأيناه 

أكثر بكثير من كلماتنا التي ال تساوي شيئًا ، ال يمكن  إنها.  ، مع أشياء أكثر جماال عليناالسالم  ويرداره على الفور بيتم إخ ملسو هيلع هللا ىلص

 . ، فهي أعلى من ذلك بكثير بكالمنا وكالمه ناأقوالبمقارنة أقواله 

لكل شيء.  ةمفيد عليها فهي المواظبةيمكنك . ملسو هيلع هللا ىلصلوقف الصالة عليه هذا ، فال داعي  المولدواآلن بعد أن اقتربنا من نهاية شهر 

على محمد صِل  مالله " قل. عندما تنسى شيئاً  تتذكر على الفوروسعليه صالة بال قملنسيان ل،  ننسويبعض الناس يقولون إنهم 

يخلصك من  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  المفيد بالنسبة لنا هو نبينا . لكل شيء ةمفيدو ورزقكلصحتك  ةمفيد ا. إنه تتذكر بالتأكيد" وس محمد وآل

 .  كلما كان ذلك أفضل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وشرفت . كلما كرمت شر ومن كل سوء، من ال نار جهنم

،  اإلنسن يطاشيجن وال شياطين :الشياطينهناك نوعان من  . وال تسمع لهؤالء الشياطينبالصالة على النبي  استمرذلك ل

.  ملسو هيلع هللا ىلصتصغوا اليهم ، عظموا وشرفوا نبينا الكريم ال  السوء .. تحت لباس اإلسالم يفعلون كل أنواع  أسوأ بكثير اإلنس شياطين

 . من هللا التوفيقو.  في الجنة إن شاء هللا يجعلنا بقربه. هللا م وسيكون ذلك مفيًدا لك تشريفكم، سيتم  فعلتم ذلككلما 

 الفاتحة .
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