
 

 

    

 المشايخ الدجالين

يد سسولنا محمد على ر السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم

يخ محمد شلداغستاني ، افائز األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا ال

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

مسؤوليات  . قسمة هذه ولكن اأتي كثيرن. يفترض ان نقول اننا سكثيرا هذه األماكن )أنقرة(  نزورخير. نحن ال  مجلسإن شاء هللا سيكون 

العام نت كا وات السابقةفي الثالث سنسابقة الزيارة ال.  قبل ثالث أو أربع سنوات ئناج مرة. آخر على القدوم لسنا قادرين وأخرى تأتي 

هو إن شاء .  هنا وجودم الشيخهمة ، بركة ، ومقام موالنا .  . هناك روحانية جميلة في سبع سنوات حدثت . الروحانية الجميلة الذي سبقه

 . صل إلينا دائمايهللا 

 جليزيةيتحدث اإلن . سأل سؤاال، ولكن ألنه كان شخص ما عندما كنا في حضرة السمرقندي نادى،  ناهالى قبل فترة وجيزة على الطريق 

 لمنا أنه كانع ا. الحق نفهم تماماأن  نستطع مسأل هذا السؤال لي هي جعلذال ته. سواء كان هو الذي قال ذلك أم أنه كان حضر فهمنا نصفه

 . غريبالال سأل مثل هذا السؤ".  ي؟ انه ليس قريبالمرشد كيف لي أن أحب  " قال " هأحب نبينا الكريم ألنني قريب . " سيدا

ي أو أصل باكستان . ربما هذا الشخص هو من أي شيء يفهملم . " حبه من هذا الحبت . تحب هللا كحب المرشد ألنه يجعلتأنت  " نابأج

 جلوعز تحب هللا  أن علمكإذا  ، " . واصلنامتعدد  فضل نتظارابها ونمستخديهذه المسألة بشكل مختلف كثيرا و ونهميف هؤالء.  هندي

حبه، لكي تلمرشد ا ارشدك. إذا  ، تحب المرشد في هذا الصدد هذا الهدف على، واذا كان يدرب صلى هللا عليه وسلم وتحب حضرة النبي 

 ". ا  مرشدانه ليس 

يس لجعل ، وللدنيا اليس من أجل .  ، من أجل هللا والنبي فرديتهم ، لتخلص من صفاتهم األنانيةاوالمرشد هو الشخص الذي يعلم الناس 

كن أن . وإال ال يم ةطريقال فيأن يكون يجب المرشد الحقيقي . المرشد أيضا  هكذا يكون.  هونحبي م، وليس لجعلهالدنيا الناس يحبون 

 أن تدعوهم مشايخ .. يمكنك  مرشد مطلق عليهي

،  الصحيح ، والطريق الجماعة،  إلى المسجدللدخول حث الناس ل ونسعي: ين صادق مشايخهناك  .المشايخ منمتعددة هناك أنواع 

يضعون ن وخر. اآل ألغنياءاازدياد عدد يريدون أنهم كما  عددهم زاد. بالنسبة للبعض ال يهم إذا  لزيادة أعداد المصلين ويشعرون بالسعادة

 نفسهم .إرضاء  ونحاوليو أمامهم نفسهم

 واتلقي، يجب أن يقة الى الطرنتمي بالتأكيد ي، يجب أن  ، عندما نتحدث عن المرشد . ومع ذلك آخر والشيخ شيءالمرشد شيء ،  كما قلنا

 نهاأحتى .  ى مكان جيدأخذك إلتال  النفس. ألن  خطأ على م، هالناس عامة حتى ، نفسهم . الناس الذين يتبعون  من نبينا الكريم فيوضات

ستخدم الناس يشهرة وهو الشخص الذي يعرف كيف من ال قليلعلى الحصل . وخاصة اذا نفسه تبع االناس إذا يضل . على الشيخ أصعب 

 . تماما سيئبشكل ، وتسير األمور  جيدا

جة إلى أن كن الناس بحاول ونتغيريال  إنهم. ون تغيريال و بهذه الطريقة خلقوا.  عادتهم يه ه. هذ هذه األنواع من الناس موجودة دائما

 ن ذلكم. أكثر  ون هذاال يزال هناك أناس يقول الشر! " وافعليال يجب أن . هؤالء الناس  أنت تحت االفتراض . يقولون " خطاءاأل يروا

زالون على يالناس ال ؤالء هنرى أن  ال زلنا ." هذه المسألة بالفعلدعونا نغلق ،  خراآلهذا هو  " ؟ في كل مرة نقول يمكن القيام به ذاما

 . ذلك ويركضون خلف،  ، وعلى الطريق الخطأ هذا الطريق

. يرون فيه  . اليهود في انتظاره الدجال الحقيقي هو المسيح الدجال . أيضا ظهر الدجالي. س الزمان آخرظهر في سيسالم ال عليهالمهدي 

 . تحدث عن ظهورهنبينا الكريم .  . هناك مثل هذا الشخص هينتظروننهم إ،  كمنقذعليه السالم . تماما كما نرى المهدي  المنقذ



 

 

 

 

يدين بشخص مثل هذا الن بستلتقو.  "هناك جزيرة في المحيط الهنديقال للصحابة . نبينا الكريم  نبينا الكريم زمنوجود منذ الكان في لقد 

ظرونه، ينت. انهم ظهر"وي سيهربيأتي الوقت سأي شيء ]للتدخل[. عندما  واتفعل . الوسيحزن النبي قد ظهر أن له  قولوا. مقيدين  قدمينو

 مين.م ويضر المسلالشخص الذي يضر اإلسال؟ الصغير  الدجالب. ما المقصود صغيرا  دجاالأربعين  سيظهر،  ولكن قبل الدجال الحقيقي

و ضد اإلسالم . الشخص الذي ه على األقل الثينمن ثالثين الى خمسة وثظهر قد ،  عدهمب قمناإذا  لذلك.  حتى اآلن الكثير ظهر

. النار إلى يذهبون ن الدجال أولئك الذين يتبعو الدجالين .المسلمين هو من فئة  ويؤذي، الكفار ، يظهر العداء تجاه اإلسالم مع  والمسلمين

 : هو جلو. ألن أمر هللا عز  هللا ويستغفروا فليتوبوا،  الداخل منشك  لديهمال يزال هناك أشخاص كان ، نقول إذا  لذلك

يًما  َوالَ تَكُن ل ِّْلَخآئِّنِّيَن َخصِّ

ا"  يم   .وجل ز عويقول هللا  معهم " تبقى. ال  لخونةلوتظهر القرابة  تصاحبهمال  " " َوالَ تَكُن ل ِّْلَخآئِّنِّيَن َخصِّ

ه مسألة ذه. وا توبييق وعن هذا الطر يعودواأن يجب هم ب. الذين آمنوا  ، ولكن كما قلنا باب التوبة لم يغلق خونةهؤالء الناس مباشرة 

ويتم ،  رداقة مع الكفا، يتم تأسيس الص هت، تم تجاهل سن من أوامره ولم يتبعوا أي أمرطريق حضرة النبي ، تركوا .  نصيحةه . هذة مهم

 . يجب أن يعرف هذا أفضل منا شيخ. الشخص الذي هو  . في حين أن الدين النهائي هو دين اإلسالم دينهم قبول

ْنهُ  ينًا فَلَن يُْقبََل مِّ ْسالَمِّ دِّ  َوَمن يَْبتَغِّ َغْيَر اإلِّ

ْنهُ "  ين ا فَلَن يُْقبََل مِّ ْسالَمِّ دِّ  سالم.الدين هو اإل ."لك الدينذ يقبل ن، ل ر اإلسالمكل من يبحث عن دين آخر غي آية. "ه هذ ".َوَمن يَْبتَغِّ َغْيَر اإلِّ

 من هوكل ، و رهمأس، م نفسهأ وادمريقبل أن  مهؤالء الناس ويتم حفظه لكي ال يضل،  صغيرة بينما هي الفتنةمع هذه قفي نحن نفكر 

صديق بغدادي أيضا وكان خالد ال مكتوب . ،رسائل ديه ل. حضرة خالد البغدادي  . فتنة الوهابية ظهرت في عهد خالد البغدادي حولهم

 . باشا )حاكم( هناكالمع  جيد

ل ن ليأتي من خال، كان يرى ما كاطبعا . ها ترك أي آثار وراءعدم و قمعهاهذه الفتنة البد من عن في جميع رسائله  كتبأيضا وهو 

من  لمعاناةمر العالم كله باسيست تستأصلهم ال، عندما  . هناكويقوم بالدعاء !"، يستأصلهم "  أنباشا العلى  يؤكد، ولكن ال يزال الكرامات 

 .م منه هيالفتنة  خرجت من اينما.  كات السلفية والوهابيةهذه الحر

 . ليسعقولهم  واأن يستخدمعلى الناس . يجب  الشرتمت رؤية جدا وكيف  ةهذه الفتنة التي ظهرت هنا واضحأن ، فإننا نقول  ولذلك

، الخير  اوصلتني الى إذا . "هلل  يالمديونية ه.  سواء ينمدين واليس إنهم.  إلى أبواب جهنم مأن يأخذك الذي يرشدكم هناك سبب للشخص

 !" أخذني إلى أبواب جهنمت. ال  يكفيهذا حسنا 

 عدم. وجل  عز آخر في معصية هللا لعبد طاعة عبدال .  حديث الشريف " الخالقلمخلوق في معصية  طاعةال  . " ال يتم إلزام الناس

لشخص ن هذا ا. ما ينظر إليه اآلن هو أولئك الذين يتبعو وعا للمناقشةطاعة هللا من أجل طاعة شخص ال يمكن أن تكون حتى موض

 بتزاز[.إلوسائل ]ا، واستخدام كل  الضغط عليهم،  هممن خالل احراجبطريقة أو بأخرى  ويضل الناس

حمل حملنا هذا ال قدنكون ،  ذكر ذلكن ملإذا  هذا حمل . ألن واال ينخدعيجب أن لهذه المسألة  يخضعوننحن نقول لألشخاص الذين ال 

 للناس"؟سألة فسر هذه المت مذا ل؟ لما ألنك ابتعدتتقل ؟ لم ا  خائف كنتل ألنك قت؟ لم  لتق ملماذا ل ، " ذلكعلى  ناسيتم استجوابوقول ال عدمل

 . تعبال، وال  ، وال بالملل بالحرج ونهم ال يشعرإن.  ، يستخدمون كل الوسائل ليال ونهارا ألن على الجانب اآلخر



 

 

 

 

 

ا كم.  ناع لحملاسيزول ،  لك، وبالنسبة ألولئك الذين ال يفعلون ذون قبلسي. أولئك الذين يقبلون  قولللوبحاجة  النصيحةنحن بحاجة لتقديم 

لمجرد  راتببال مقامرةلا، أو  ، وكشف رأسك )للنساء( . ال تشرب الكحول هللا به ن الطريق الذي أمرعالخروج ب، ال يوجد أي التزام  قلنا

والى ما  ، ، مقامر ر، في النهاية تصبح سكي تفعل ذلك في سبيل هللا قلت أنك. إذا  ، من الخطيئة . ال خير يأتي من الشرربح قرشين 

 . . ال شيء آخرو ه ا. هذهنالك 

بيل ]حقا[ في س متت. إذا  في سبيل هللا لم تتم ، هذه األشياء ". وبعبارة أخرى هذه المعاصي في سبيل هللا ارتكب ال يوجد أي منطق ألن "

 .التدجيل  الغدر، واألهم من ذلك، . هذا هو االحتيال  الناس في هذه الحالةلن يبقى ،  هللا

 ينردقا واكونيلن  ، . في ذلك الوقت كذلك ظهرسيسالم ال عليهجول في جميع أنحاء العالم . المهدي سي،  عندما يظهر الدجال الحقيقي

، ئات السيع النساء جمي، الدجال  يتجول. عندما  والشام الشريف ،، القدس  ، المدينة المنورة : مكة المكرمة بع مدن هيعلى دخول أر

 لنارا. النار  أنهاكسيتم عرض الجنة  ومعه.  جنودهكمعه  ونتجولياألشرار هناك سكثير من وال،  ، األوباش الرجال الذين ليسوا رجال

 .عندها  النار وادخل سيكونون قدالجنة  وادخلئك الذين يريدون أن يكونوا معه وأول. النار جنة والجنة هي في الواقع  يه

يدون ولون انهم ير، ويق كل الشرور يفعلون،  الكحول ونشربي،  معه هم. الناس الذين ليسوا على الطريق الصحيح  نفسه مع هذا األمر

اك ليس هن . عه، ال تط ويأمرك بارتكاب المعاصياألشياء  ههذلك . من يقول  . فالحذر الحذر التماما كما يقول الدج يقولونهللا  مرضاة

 . بإمتحانقيام لل وال داعيالشر،  ألن هذه األوقات هي بالفعل أوقات". كإمتحان أنا أفعل ذلك  " إذن أن تطيع حتى لو كان يقول

لفتنة ا، هذه  ن هللايقولوالذين  هناالموجودين ، والناس  ، الدراويشهؤالء األولياء عاء دبمن هذه األنواع من الناس. إن شاء هللا  يحفظناهللا 

. " نهي هذايقولون " سن.  محرب بكل قوتهال وااعلن. علينا الحرب  وا. وقد اعلن كلهالكفر عالم  ألن منشئيها هم المتسببين بهاتتحول على 

 .ي كافال. وهو  هللا معنا فليكن.  مع هللا طالما أنكال يفيد .  . فليكن العالم كلهيحاولون دعهم 

ُ  ال أن يجب،  . في غضون ذلكيساعدنا هللا  ال بعا ، ط.  ألمور تحدثجدا ألن هذه ا ةمهم مسألةأيضا  ههذ.  نتهك حقوق أحد إن شاء هللات

،  نفسك تقد لعن ونتك أولي األمر تإذا لعن . الخونة من كل مكان وظهر أولي األمر. لقد ذهبوا ضد هم حتى العثور على خطأ في كيمكن

 . خصشحقوق أي  وننتهكيال  بحيث على بصيرتهمفتح ي: هللا  هو نا. دعاء حاليا يحمون اإلسالم وهؤالء المظلومين ألنهم

كون الشخص ي، عندما  لك. ومع ذ ، ولكن يجب عليهم أن يكونوا أكثر حذرا . يحاولون القيام بعملهمحتى لعنهم نأن  نا، ال يمكن كما قلنا

م تسليم ، وقد ت انبمن كل ج ضربهم. تم  كبير موضوع وهذاهذا بكثير  يثابر أكثر من، ال يزال  خائنا هأبدا تبين أن به تشك الذي لم

 طرة علىيالسادر على قهللا انه  نشكر؟ ال نزال  فعلأن ي. ما الذي يمكن للرجل )أردوغان(  ، إلى أيدي الكفارللكفار خاصة السرار األ

 . الفقراء المظلومين ومساعدة من هللا هذا بفضل دعاء. األمر هذا 

حد أأن ال يحصل  وه دعاءنا.  العالم كله ضدنا اصبح لو. لن يحدث شيء حتى أن هللا يعين يحدث طالما سهللا ال شيء بإذن ،  كما قلنا

 ال . هللا في العدد دتزدا المجالسع من انواأل هشاء هللا وربما هذإن  يستمر مجلسنا هذاأن  نرجو.  أحد ويظلمعادلة على معاملة غير 

 يق .ن هللا التوفوم . ، وأتباعه ال يحبون ذلك أيضا . ألن الشيطان ال يحب هذه المجالس شاء هللاإن  أن تغلق المجالسسمح لهذه ي

 . الفاتحة
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