
 
 
 
 
 
 
 

 کند قویرویا باید ایمان را  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 دنيا های به را ما)جل جالله(  خداوند در اون زمان ،ندرو می رختخواب به آدم ها همه شب هر

 جا همان در دوباره شانخود که ميبينند ،می شوند بيدار خواب از آنها که هنگامی سپس. می ورد متفاوت

را است اين ها  باعث هللا. اندکرده  زندگی را وقع همهرويا  طريق از که کنند می احساس مردم. هستند

دنيا  هزار اماانسان نه تنها يک دنيا می رود، . است دنيا اين در  زندگی مثل و (زندگی کنند) درک کنند

 شده داده نشان خداونددنيای است که  روياهای از دنيا اين دنيا های ورد می شود. هزار صد يک يا و های

 دهد. می نشان هللا )جل جالله( را عظمت اين. است

 

ببرند  عمل به را اين مردم است نامناسب اما دهد، می رخ عادی مردم برای مختلف روياهای البته

 ديده پيامبران با تنها هستند که روياهای اونها." می دهم انجام را اين من وديدم  رويايک  تو من" با دليل

از  می دادنبهشان نرسيد و آنچه که بايد انجام  وحی پيامبران، از برخی که به همين دليل است شود، می

 .شد نروش بهشان روياهای طريق

 

  آنها" ،می دهم انجام را چنان و چنين من: "می گويند و ديدن رويا يک اوقات گاهی امروز مردم

 بنابراين، ".هستند انجام بدهيد  منفیبدون هيچ نيازی بار روی خودشان ميگذارند و يا کار های که 

 وجود افرادی برخی." کنيد پايگاه روياهای رو را عملنمی توانيد " می گويد و است دين یاصل قانون يک

 های کتاب آنها حاضر حال در. می کنند تفسير مثبت آنها. می کنند روشن و تعبير ها را خوابکه  دارد

 اوقات گاهی و دنده می نشان خوب اوقات گاهی. دنده می نشان چيز پنج يا سه تنها اينها و دخر می بزرگ

  .دهند می نشان بد

 

 .افتد نمی اتفاقهميشه  ، ميتواند بزرگتر باشد، اماداده شده است توضيح رويای آنچه درچونکه 

به مردم جوری  رويا بدهيد توضيح" گويد، می (صمان ) پيامبر حضرت چرابه اين دليل است که 

 .افتاد خواهد اتفاقی چنين: "گويندب که است نامناسب رويا، يک با آيد می شما به کسی اگر ".باشد مثبتکه 

  اين و اون بهتان اتفاق ميافتد."

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بهترش مورد در، که است روياهای برخی کردن. فبه هر کسی تحري روياهاینيست  هم خوب

 ".رحمة عامة" :گفت (صمان ) پيامبر حضرت. نمی گذارنداثر  هيچ هللاءانشا. نه گويم کسی هيچ به است

 می شوند. خستهمی گذارد، آنها به کار نمی روند و از زندگی  اثراگر هر رويايی به مردم 

 

بی  ايمان غيبهستند براينکه ايمان مردم را قوی کنند و براينکه به  واقع در روياهای بنابراين،

 اين می شويد. بيدار که زمانی ميرونداينها  .دبر بگردي و ببينيد، را هاچيز همه برويد،! است غيب .آورند

است: که ايمان تان قوی  ها حکمت بسيار حکمت های پشت اين هستند، اما يک از اون. است غيب دنيای

  بشويد. رهابشويد، اما هستند براينکه  ناراحتو يا اثر منفی تر بشود. اين ها نيستند براينکه 

 

: بلند می شوند و می گويند آنها ،می شوند بيدار خواب از و ديدن بد خواب يک مردم که زمانی

اين هم ميتوانست هللا است.  از هشدار يک يزاين ه ،است یچيزی خوب يک هم اين." بود رويا يک تنها آه،"

 رويای ميتوانيد در .می شويد بيدار سی و سالم خواب از صبحهللا،  نعمت و مهربانی با امااتفاق بيافتد، 

 ی بهتانچيز هيچ و می شويد بيدار خواب از صبح بخوريد و يا چيزهای بد بهتان اتفاق بيافتند.  ضربه

 ".بود رويا يک به هللا شکر آه،" گويند، می و افتاده نه اتفاق

 

 .اکبر هللا .سبحان هللا. دهد می نشان را هللا عظمت و است دنيای هم يک روياهای دنيا بنابراين،

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۱۷


