حقیقت رویا ها

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
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.
بگذاريد دوباره درباره موضوع رويا صحبت کنيم .بعضی ها رويا به عنوان امر ميگيرند و می
گويند" :من اين را در رويای خودم ديدم و بايد آن را انجام بدهم ".هللا عز و جل ما را در مورد آنچه که
الزم است انجام بدهيم از طريق زبان مقدس حضرت پيامبر (ﷺ) مان آگاه کرد .مردم در حال انجام دادند
کاری هستند که بايد انجام شود .آنها فرض (الزم ،اجباری) ،واجب ،سنت و مستحب برای يک مؤمن
هستند که انجام بدهد.
فرض را الزم است هر کس انجام بدهد ،زيرا فرض است .اگر آن را انجام ندهند ،مجازات برای
آن وجود دارد .واجب تقريبا يکسان است .سنت را ميتوانند اگر بخواهند انجام بدهند يا انجام ندهند ،اما
انجام دادن سنت حضرت پيامبر (ﷺ) مان يعنی که او را دوست داريم .انسان های که سنت حضرت پيامبر
(ﷺ) مان را انجام نمی دهند يعنی که بو او خيلی ارزش نمی دهند .و اين يک کمبود بزرگ است .با اين
حال ،کسانی که چيزهايی را بر اساس "من چنين رويای را ديدم و اين کار را انجام می دهم" ،چيز ها را
بيهوده انجام داده اند.
آنها می گويند شما نمی توانيد بر اساس روياها عمل کنيد .اين در علم دينی شناخته شده است.
روياها طبقه بندی شده اند و با توجه به انسان ها هستند .بعضی از پيامبران در رويا الهام می گيرند .آنها
يک رويا را می بينند و بر روی آن کارهايی که او انجام می دهد از روياها می آيد .ديگر هيچ پيامبری
وجود ندارد .آخرين پيامبر ،پيامبر نهايی ،حضرت پيامبر (ﷺ) مان است .زيرا پيامبر پس از او وجود
ندارد ،آيا شما خود را دور از آن (حتی فکرش هم نکنيد!) در نظر ميگيريد  -يک پيامبر؟ هرگز.
روياهای عادی ،مردم عادی آنها را به عنوان خرد (حکمت) هللا ميبينند .آنها آن را دنيای روياها
می نامند .دنيای روياها با دنيای واقعيت متفاوت است .شما می توانيد در يک رويا کال دنيا و جهان را
سفر کنيد ،و شما در همان جايی که هستی باقی می ماندی .روياها ،دنيا روياها و دنيا واقعيت متفاوت
هستند .شما نميتوانيد جلو برويد و بگوئيد" :آنها به من در رويا گفتند که نماز نخوانم ،شما اين را انجام داده
ايد .شما ديگر اين را نياز نداريد ".شما بايد اين و آن کار را انجام بدهيد ،اما اگر امتحان کنيد کاری که
قدر نيستيد انجام بدهيد ،پس پشيمان خواهيد شد.

همچنين الزم است که چيزهايی را که در روياها ميبينيم به عنوان خير تفسير کنيم .همانطور که
گفتيم نيازی به انجام آن نيست .بعضی از مسائل وجود دارد که سنت است که با استخاره انجام بدهيم .شما
آن را انجام می دهيد و به اين ترتيب می توانيد انجام دهيد آنچه را که نياز است انجام بدهيد" .من چنين
رويا ترسناک را ديدم .من چنين و چنان را انجام دادم ".با خوست هللا هيچ آسيبی وجود ندارد اگر آن رويا
ها را به هر کسی تعريف نکنيد.
اين يک رمز و راز بزرگ (حکمت) هللا است و درس برای انسان ها است .اين قدرت هللا را نشان
می دهد .شما داريد استراحت می کنيد همان جای که هستيد و ميتوانيد به هر طرف برده شويد .بنابرين
مهم نيست که چه کسی باشيد و مهم نيست که چقدر مهم باشيد ،هرگز نمی تواند از دستورات هللا جدا شويد.
با شيطان سازگار نباشيد! انشاءهللا خداوند ما را سازگار نکند .بعضی از انسان ها ،همانطور که گفتيم ،به
طور مداوم با روياها بلند ميشوند و با رو روياها ميخوابند .انشاءهللا خدا هميشه به ما حقيقت را نشان بدهد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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