
 

 

 

 

 
DREAMS SHOULD INCREASE FAITH 

MIMPI HARUS MEMPERKASAKAN IMAN 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Allah Azza wa Jalla adalah Pencipta. Penciptaan nya menunjuk keagungan dan 

kebesaran nya. Minda kita tidak boleh memaham kebijaksanaan nya sebalik ciptaan nya. 

Setiap orang yang tidur di waktu malam, Allah هلالج لج membawa mereka (kerohanian) ke 

alam lain.  Bila mereka sedar dari tidur mereka mendapati mereka di tempat mereka bertidur.  

Dunia mimpi adalah dunia yang menunjuk keesaan Allah هلالج لج. 

Orang biasa yang memimpi tidak boleh bertindak atas mimpinya seraya berkata, 

“Saya melihat suatu mimpi maka saya harus lakukan nya.” Itu mimpi khusus nya oleh para 

nabi yang menerima arahan dalam mimpi.  

Orang zaman ini melihat mimpi dan berkata “Saya akan buat ini dan itu,” mereka 

meletak beban atas diri mereka dan melaku perkara perkara yang merumitkan.  Ini adalah 

prinsip keugmaan kita.  “Anda tidak boleh bertindak atas mimpi.” Ada orang mentafsir 

mimpi dan memberi penjelasan.  Mereka mentafsir dengan baik.  Sekarang mereka membeli 

buku untuk tafsiran. Adakala tafsiran yang baik dan ada yang tidak baik  

Kadangkala mimpi itu suatu petunjuk, tetapi ia tidak selalu betul.  Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

bersabda dengan maksud “Beri penerangan dan tafsir mimpi dengan baik.” Jika seorang 

datang dengan mimpi untuk tafsiran, jangan sekali kali beritahu “Ini akan berlaku. Anda 

akan melalui hal ini dan itu.” 

 

Bukan lah amalan yang baik untuk memberitahu mimpi anda kepada semua orang. 

Ada mimpi yang anda harus tidak beritahu orang lain. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda dengan  

maksud nya, “Marhamatan Ummata.” Jika tidak, orang akan di ganggu dalam kehidupan 

mereka. Mereka tidak akan dapat bertindak dalam kehidupan mereka.   



 

 

 

 

 

Maka mimpi adalah untuk memperkuatkan Iman dan percaya kepada yang ghaib. Anda 

mengembara dalam mimpi. Anda melihat dan anda kembali ke alam nyata. Inilah yang 

ghaib. Ada banyak kebikjaksanaan di sebalik mimpi ini. Satu pada nya ialah memperkuatkan 

Iman kita. Mimpi tidak harus memengaruh atau membuat kita runsing tetapi kita harus di 

lega kan.  

Bila mengalami mimpi yang buruk, dia berkata,  “Ah, ini hanyalah mimpi.” Ini 

kaedah yang baik, tetapi ia boleh jadi suatu amaran dari Allah هلالج لج.  

Maka dunia mimpi adalah dunia tersendiri. Ia menunjuk keesaan Allah هلالج لج. 

Subhanallah. Allahu Akbar. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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