شما نمی توانید به توجه به رویاها عمل کنید

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا 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 عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
مردم روياها را می بينند اما اين ها برای عمل کردند نيستند .چند نوع از روياهای وجود دارند.
روياهای واقعی به پيامبران ،صالحان و اولياء اتفاق می افتند .افراد عادی يک بار ،يعنی ،به ندرت ،چنين
خواب را ميبينند .اکثر مردم جوابی ميبينند که رويش اثر گذشته چيزهای که در روز اتفاق افتاده اند .سپس
آنها نمی توانند عمل کنند و بگويند" ،من اين را ديدم و همينطوری عمل می کنم".
آنها می گويند که شما نمی توانيد با توجه به روی روياها عمل کنيد ،زيرا روياها ممکن است با
قوانين مذهبی (شريعت) متناقض باشند .يا مردم ممکن است چيزی را که ميخواهند بر اساس سر خودشان
ببينند .گفتند" ،من اين کار را انجام خواهد داد "،اين کار نمی کند .اکثر مردم می گويند" :من تحت اثر اين
رويا هستم و بر اساس اين می خواهم عمل کنم ".نه ،نياز نيست .هيچ نيازی نيست اگر با شريعت جور
نباشد .با اين حال ،اگر اين متناسب است و (شما) می خواهيد نماز و يا روزه تقديم کنيد ،سپس هيچ مانعی
وجود ندارد .اما اگر حرکت کنيد و بگويد" ،من به او شليک ميکنم ،من آن را ميشکنم" ،پس به اين صورت
کار نمی کند.
روياها به جای وحی برای برخی از پيامبران آمد .آنها وحی نداشتند ،اما در روياها (به آنها) گفته
شد .همچنين شيخ ها وجود دارند و(آنها) می توانند در روياها ببينند .سپس هنگامی که در مقابل شما ظاهر
می شوند( ،شما) می گويد" :من قبال اين را ديدم .او من را صدا کرد و چنين و چنان (فالن و بهمان)".
بنابراين آنها روی رويايش نيز تعبير دارند .شيطان نيز روی روياها تعبير دارد .بيشتر روياها شيطانی
هستند و (ما) نبايد به آنها توجه کنيم.
(ما) همچنين نبايد روياها را به همه تعريف کنيم؛ زيرا حکمت هللا است  -در اين نيز حکمت وجود
دارد – و همين طوری که تفسير شده است ،اتفاق می افتد ،همانطور که توضيح داده شده است .بنابراين،
هنگامی که يک رويا را می بينيد ،از هللا سپاسگزار باش .هنگامی که يک رويا بد را می بينيد ،ارزش
ندارد و آسيب نمی رساند اگر اين را نگويد .آنچه مهم است که آن را نگوييم و منتشر نکنيم .وقتی آن را
بخواهيد تعريف کنيد ،آن را به کسی که می شناسيد يا کسی که می داند که ميتواند خوب تفسير کن ،تعريف
کنيد .اگر نه ،بهتر است که پيش شما باقی بماند.

هللا خيلی دليل های پنهانی (حکمت های) دارد .هللا آفرينش زيادی دارد ،چيزهای زيبايی ،که می
بينيم و نميتوانيم ببينيم( .ما) بايد آنها را همانطور که هللا می گويد و در زبان حضرت پيامبر مان (ﷺ) انجام
بدهيم .اگر اين کار را می کنيد راحت خواهيد بود .اگر نه ،اگر بدون اين عمل کنيد ،به شما آسيب خواهد
رساند .هللا ما را امان نگه دارد بگذاريد به اين مسائل توجه کنيم .اين خيلی (با ما) اتفاق می افتد .اگر مردم
با توجه بر روياها عمل کنند ،در نهايت يا سر خودشان را از دست می دهند يا دين آنها ناقص (ناتمام) می
شود .هللا ما را امان نگه دارد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
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