
 
 
 
 
 
 
 

 نکنید هستند رویاهای پایش که های عمل

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور شيخ

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ل و عز   هللا .کنند درک کرده خالق( جالله جل) هللا  که چيزهايی تواند نمی مردم ذهن  تواند می ج 

 به رويم می بينيم، می روياها که زمانی است مثال ترين ساده .کند خالق چيزی يک در چيز هزاران

 .برگشت صبح در دوباره و ديگر، دنيای

 

 از توانيد می خوبی بسيار کارهای شما مثال، .باشند توانند می جوبی درس يک هم روياهای

 اين واقعيت و بود رويا يک آن هلل الحمد" .بشويد بيدار خواب از شما سپس و برويد خواب در  طريق

ل و عز   هللا دهيد؟ انجام شما توانيد می چيزی چه بودند، واقعی اگر شود می چه. گويد می شما "نبود،  ج 

 هم آن مضرات اوقات گاهی البته و است خود منافع به اين .دارد وجود درس بسياری که دهد می نشان

 .است

 

 را آن خواهيد، می کامال شما اگر شود، تفسير به نياز آن اگر و ببينيد رويا يک شما که هنگامی

 نگوييد، کند می  تفسير بد که کسی به را خود رويای وقت هيچ .کند می تفسير خوبی که کسی به بگويد

 مردم .افتد نمی اتفاق هلل خواست به چيز هيچ بگوييد، نه  شما که هنگامی !دهد می انجام بد تفسير يک آن

 .نيست نياز اين .بگوييد آن و اين به کنيد می سعی و گذارد می تأثير روز تمام در بينند، می بد خوابهای

 اتفاق چيزی هيچ که کند می کاری هللا و کان خود چپ سمت در تف ديدی، بد خواب يک شما که هنگامی

  .شود نه

 

 مردم اما، .شود می استفاده پيامبران برای وحی محسوب عنوان به روياهای است تر مهم آنچه

 شما اگر دارد وجود روياهای طريق از اقدام هيچ .ندارد صالحيت چنين .ندارد صالحيت چنين عادی،

 آن و را اين شود گفته و ديدن رويا يک شما اگر دارد وجود روياهای طريق از عمل هيچ .ديدن رويا يک

 مجاز هرگز آن شريعت، از خارج کارهای از برخی انجام به سعی شما اگر همه، از باالتر .دهد انجام را

 .باشد می

 

 هستيد ديوانه هم شما هستيد؟ کی شما ."است تدستورا من برای آن ديدم، چنين رويای در من"

 خواهد شما به و گفت خواب در را اين گويد می شما که هستيد بزرگ چيزی شما کنيد می فکر شما يا

  را اين مانند را شما من"گويند، می ديگران به نيز آنها خود، برای را آن انجام به رسد چه .دهد انجام



 

 

 

 

 

 

 

 !ندارد وجود روياهای اساس بر عمل هيچ نيست، ممکن اين !"دهيد انجام را کار اين توانيد می شما. ديدم

  .است دستور و قانون يک اين

 

 .اند داده نشان برای کند می استفاده( جالله جل) هللا که است توسط خواب گفتيم، که همانطور

 وارد زمان از بيشتر آنها رويای دهد می انجام روز طول در مردم که آنچه اما دهد، می نشان هللا البته

 اين با .است آن اثرات از را خود رويای وارد چيزی قطعا   و دهيد انجام کار يک روز همه .شود می

 می شما" بگوئيد، ديگران به و هللا از دستور يک عنوان به آن به بشد، تواند نمی دستور يک آن حال،

 !"کار اين انجام خواهد شما به و دهيد انجام را کار اين توانيد

 

 آن از پس شيطان از وسوسه اين .بينند می را خود اوقات گاهی باال عنوان به را خود مردم البته

 را خواب بنابراين .رساند می آسيب آنها به اما بشوند خوب مردم که نيست انجام حال در او .شود می

 مهم درس يک هم اين .ندارد وجود روياهای اساس بر عمل هيچگفتيم، که همانطور اما کند می تعبير

 می زندگی روياهای دنيا در تنها مردم از برخی اما بينيم، می رويا همه چونکه است مردم همه برای

 .کنند

 

 که همانطور .دهد می نشان را( جالله جل) هللا قدرت آنها و است، هللا حکمت يک روياهای

 در ماها همه است باعث هللا .کنند می زندگی رويا  يک در آنها که کنند می احساس واقعا   مردم گفتيم،

 .شود می بيدار خواب از مردم صبح که زمانی عادی حالت به را آنها سپس کنيم، زندگی خواب يک

 

 َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنََّهارِ 
 

 ايد کرده روز در آنچه و گيرد می( خواب هنگام)  بدر ش را شما( روح) که است کسی او و"

 که جای هر و گرداد برمی را شما گرفتد، می شب در ماهارا روح هللا (۶۰:انعام سوره  " )داند می

 .دهيد می ادامه شما و قديمی زندگی  در دوباره برد می را شما صبح در و برد، می بخواهد

 

 خوب که کسی به را آن و .کنيم تفسير اين طوری خوبی روياهای بايد ما که است دليل همين به

 انشاءهللا .است همه اين .ندارد وجود هم روياهای طريق از عمل هيچ .نيست نياز .نگويد کند نمی تفسير

 دور افراد جور اين از را ما هللا .بدهد آخرت در و دنيا اين در خوب زندگی يک ما به( جالله جل) هللا که

 .دارد نگه

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۲۹


