
 
 
 
 
 
 
 

 عمل کنید هاشما نمی توانید به توجه به رویا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. دندار وجود روياهای از نوع چند نيستند. دکردن عملاين ها برای  اما بينند می را روياها مردم

، چنين ندرت به، يعنی، بار يک عادی افراد. افتند می اتفاقان و اولياء صالح پيامبران، به واقعی روياهای

 سپس ند.ه اافتاد اتفاقچيزهای که در روز  گذشته راثرويش که  ميبينند یجواباکثر مردم  خواب را ميبينند.

  ."می کنم عمل همينطوری و ديدم را اين من" ،بگويند و عمل کنند توانند نمی آنها

 

 اب است ممکن روياها زيرا کنيد، عمل روياها روی با توجه به توانيد نمی شماکه  گويند می آنها

 انخودش سر اساس بر ميخواهند که را چيزی است ممکن مردم يا. باشند متناقض( شريعت) مذهبی قوانين

اين  راث تحت من: "گويند می مردم اکثر. کند نمی کار اين" داد، خواهد انجام اين کار را من" ،گفتند. ببينند

 ورج شريعت با اگر نيست نيازی هيچو بر اساس اين می خواهم عمل کنم." نه، نياز نيست.    رويا هستم

 مانعی هيچ سپس ،کنيد تقديمروزه  يا و نماز خواهيد می (شما) و است متناسب اين اگر حال، اين با .نباشد

 ورتص اين به پس ،"ميشکنم را آن من ميکنم، شليک به او منحرکت کنيد و بگويد، " اگر اما. داردن وجود

  .نمی کند کار

 

 هگفت )به آنها( روياها در اما ،نداشتند وحی آنها. آمد پيامبران از برخی برای وحی جای به روياها

 اهرظ شما مقابل در که هنگامی سپس. ببينند روياها در توانند می )آنها(و دارند وجود ها شيخ همچنين. شد

 ".(نفالن و بهما) نچنين و چنا و دا کردصرا  من او. ديدم را اين قبال من: "دگوي می )شما( شوند، می

 يطانیش روياها بيشتر. دارد تعبير روياها روی نيز شيطان. تعبير دارند نيز رويايش روی آنها براينبنا

 .کنيم توجه آنها به ( نبايدما) و هستند

 

 جودو حکمت نيز اين در - است هللا حکمت زيرا ؛تعريف کنيم همه به را روياها نبايد همچنين )ما(

 اين،بنابر. است شده داده توضيح که همانطور، افتد می اتفاق، است شده تفسيرهمين طوری که  و – دارد

رزش ا بينيد، می را بد رويا يک که هنگامی. باش سپاسگزار از هللا بينيد، می را رويا يک که هنگامی

ن را آ وقتی. نکنيم منتشرو نگوييم  را آن ندارد و آسيب نمی رساند اگر اين را نگويد. آنچه مهم است که

تعريف  که ميتواند خوب تفسير کن، داند می که کسی يا شناسيد می که کسی به را آن ،بخواهيد تعريف کنيد

 .بماند باقی شما پيش که است بهتر نه، اگر. کنيد

 



 

 

 

 

 

 

 

 یم که ،زيبايی چيزهای دارد، زيادی آفرينش هللا. دارد( های )حکمت پنهانیدليل های  هللا خيلی

انجام  (ملسو هيلع هللا ىلص) انم حضرت پيامبر زبان در و گويد می هللا که همانطور را آنها بايد (ما). ببينيم نميتوانيم و بينيم

 واهدخ آسيب شما به، عمل کنيداگر بدون اين  نه، اگر. بود خواهيد راحت کنيد می را کار اين اگر. بدهيم

 مردم اگر .افتد می اتفاق (ما با) خيلی اين. کنيم توجه مسائل اين به بگذاريد دارد نگه ناام را ما هللا. رساند

 یم (ناتمام) ناقص آنها دين يا دهند می دست از را شانخود سر يا نهايت در کنند، عمل هااروي بربا توجه 

 .دارد نگه ناام را ما هللا. شود

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

لُجمادی ۷  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ االَوَّ


