
 

 

    

 

 واحد من األربعين دجاال

زاوية  في عادل محمد الشيخ حضرة النقشبندية ، من شيخ مع نحن اللحظة هذه في. الكرام  مشاهدينا وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 .سيدي  لك جزيال شكراالمقابلة .  بإجراء هذه للقبول كثيرا موالنا الشيخ نشكر أن نود أوال ،. بايلربي البدوية 

 السياسة في نتدخل لم.  األمور هذه في التدخل عدم نود كنا ، حسنا.  واجبنا هذا.  وبركاته هللا رحمةو مالالس عليكمو. م كنع هللا رضي

كل  " ، يعني هذا.  شريف حديث أنه أعتقد الساكت عن الحق شيطان أخرس ". . " الحقيقة قول هو هذا.  اآلن بعد سياسة ليست هذه لكن

.  ينخدع زالي ال اآلخر والبعض ،مظلومون  الناس بعض.  مستمرا يزال الو.  مهم أمر هذا". أخرس  شيطان هو الحقيقة يقول ال من

 شاء إن.  كراهباإل يتم هذا لكن.  األمور هذه نحب ال أننا يعني هذا ، التلفزيون شاشات على ظهرن ال إالو.  المقابلة هذه قبلنا السبب هذال

 . الفوائد بعض هناكيكون  هللا

 صحبة يوه.  أنقرةزاوية  ،غولباشي  في قلتها صحبة لديك.  سيدي األول سؤالي أطرح أن أود ، إذنكم بعد.  سيدي يرضى عنك هللا

 منظمة ،(غولن هللا فتح) فيتو ،زعيم  هناك ، تعلمون كما ، سيدي اآلن حتى.  أيضا اإلنترنت شبكة على ما حد الى جيدة فعل ردود تلقت

 وكان ، الدين ترك ، مرتدهو  اآلن حتىأنه  واقال الذين والمشايخ العلماء أولئك هناك كان.  المشاكل هذه كل نقع في جعلتنا التي فيتوال

 تلك على وبناء.  دجال بأنه وصفهو أحد تحدث بشكل محدد ودقيق هناك لم يكن ولكن ، المالحظات بعض قدموا الذين أولئك هناك

 ؟ ذلك على دليلنا سيكون ماذا ،نا ذلك فعل وإذا ، دجال فيتوال نسمي أن نايمكنهل : اياه  أسألك أن أريد الذي السؤال ، سلطان يا ،الصحبة 

قال  ولكنه الحقيقي ، الدجال هو هذا. الزمان  آخر في سيظهر. الكريم  نبينا الذي تحدث عنه هو إليه نشير الذي الحقيقي الدجال اآلن

 أريق عندما ولكن شيء ، أي لم نقل وقعنا بذلك جميعا ،. آخر  بشكل الدين ويظهرون الناس هؤالء سيخدعون. قبله" أربعون "سيظهر

 .آخر  شيء أي عليه نطلق أن يمكننا ال. فصاعدا  اآلن من الحال هو هذا لذلك. اآلن  بعد صامتين نبقى أن يمكننا ال الدم

 يفعل وال ال ، أو مسلما كان سواء شخص ، أي دماء يسفك ال المسلم ،. هو الرحمة  الكريم نبينا من تعلمناه ما وكمسلمين ، كطريقة ألننا

 .دجال  سوى شيء أي نسميهم أن يمكننا ال ، والمؤمن العاِلم ، المسلم ، دم سفك بعد ذلك ، ومع. مستحق  غير بشكل االشياء هذه مثل

 الكثير نخدعا وقد.  القسوة من الكثير واستخدم الناس من كبير جزء ظلم ألنه.  األربعين من واحد ولكن الحقيقي الدجال ندعوه ال ، لذلك

 على أنها باطل الحقيقة يظهر الدجال ألن ، هذا نقول السبب هذال.  للخداع يتعرضون الذين أولئك هناك زالي الو ، اآلن حتى الناس من

 ناحية من. النار  إلى يذهب والنار على أنها جنة . كل من يسير خلفه الى الجنةيظهر الجنة على أنها نار .  صحيح أنه على والباطل

 . به ونقبلي ال الذينب يضحي أيضا الحقيقي الدجال ألن. الجنة  إلى يذهبون ،النار  انها على اليها ويقفزون يواجهونه الذين أولئك ، أخرى

 ظهري أن يمكن شيء ال ، غفريُ  أن يمكن شيء يوجد ال. يُرى  أن يمكن آخر شيء يوجد ال.  تقريبا نفسه أيضا هو نراه الذي الوضع هذا

 مثل يقولون الذين ،طبعا  ." ذلك يفعل لن ، ال " يقولون الناس بعض األشياء هذه كل تحدث أن بعد حتى ، هذاعلى  بالحزن نشعر. كعذر 

 واضح. شيء كلأن  حيث.  ذلك فعل ، وهناك". ذلك يفعل لن الرجل هذا" ونيقول هم اآلن حتى بحيث ،مخدوعون  ،ون سذج األمور هذه

 حدثي انقالب.  مراتعدة  بالدباباتدخلوا المسجد األموي :  هناك فقط يحدث هذا.  االنقالبات وتلك البعث نظام رأيناالشام .  في ولدت

 ال لذلك.  بداخلها الناسو سيارةال تدهس اإلسرائيلية الدبابات:  72عام  لبنان في ذلك رأينا.  تحدث األمور هذه.  هناك أشهر ستة كل

 وأن تكون.  زور دوهش ،ين كاذب سنكون ذلك قلنا إذا. كعذر  شيء أدنى ظهرن أن نايمكن ال.  ذلك فعل قد شخص أي من عذربأي  قبلن

 . الخطايا أسوأ من واحدة هي زور شاهد



 

 

 

 

 باسم ،أشخاص  هناك زالي ال. النار  إلى أيضا ونيذهب يسيرون خلفهم الذين ،ا كثير همداخل تسللوا قد، قلت أن الدجالين  سيدي حسنا

 ويذهب ،" ما لسبب ذلك يفعل يفعله ما كان أيا(. فيتو) أفندي الشيخ إلى تركيا مسؤولية أعطى هللا رسول سيدنا " ونيقول نالذي ،خدمة 

 ؟ لديك التي التحذيرات هي ما ؟ سيدي الناس لهؤالء تقول أن تريد ماذا. خلفه 

 الذين أولئك.  الخطر من أنفسهم ينقذون دعهم. كعذر  شيء أي بقىي ال ، عذرأي  هناك لم يبق:  حال أي على وجيزة فترة قبل ذلك قلنا

 انحفظ يتمس لذلك ،الدنيا  في هذا من انحفظ تم لقد "قائلين  عليهم أن يؤدوا صالة الشكر.  هلل شاكرين يكونوا أن يجب رشدهم إلى يعودون

 ." كذلك اآلخرة في

 ؟ ولألمة ، لبالدنا ،لألمة  هونشكلسي تهديد هناكهل  ، ذلك بعد يأتيس ماذا اخيرا ، سيدي.  حسنا

 األمة هذه وضعتأن  منذ ،ذلك  كل بعد. إنه آخر الزمان  ، الفتن ولكنه زمن ، تهديد أي هناك ليس.  هللا شاء إن تهديد أي يشكلون ال

 ، هللا سبيل في أمتنا أن نرى نذهب أينما هلل الحمد.  يهاجمون الشياطين وجميع المشاكل تقل لم ، اإلسالم من أجل اخارج رأسها التركية

 . الصحيح الطريق على همحارووا بدمائهم وضحوا ، النبي طريق على

 ان دونب هللا سبيل في حياتهمضحوا ب أمتنا. في أي مكان و ، روسيا في ، الوسطى آسيا في:  مكان كل في الفيضانات مثل الدماء تراق

.  اآلخرين من حذرين نكون أن يجب ، اآلن نلقد انتهوا الحمد هلل . اآلخرو.  أمتنا هو لشيطانل عدو أكبر السبب هذال. يرف لهم جفن 

 يحدثس " ، بمجرد قولهم مثل هكذا كالم ةمستقر غير كونتس األمة بالضبط.  قوة لديهم لم تبق.  خرىاأل الفتن من حذرين نكون أن علينا

 . هللا شاء إن فصاعدا اآلن من شيء أي وافعلي أن ونستطيعي ال. " ذلك وسيحدثهذا 

 . سلطان انتهت يا الفتنة هذه هللا شاء إن

 نعم .

 ما " ، نسألكنا س.  للتو أيضا عليه أجبت قد كولكن الموضوع هذا حول آخر سؤال لدينا.  جزيال شكرا.  كعن هللا رضي.  سيدي حسنا

 الشيطان عدو هي أمتنا ك أنبقول ؟" هنا للجهاد ثواب هناكهل  ؟الخامس عشر من تموز  بعد الشوارع إلى ينزلون الذين القوم في رأيك

 . السؤال هذا على أجبت قد كنت

 المعنى ." حرجم كم " ، ويفكر الوطن إلى الشخص ينظر أحيانا.  حدثالتي ال تحبها ت األمور أن ترى. قلت  كما. هلل  شكرا ،هلل  شكرا

 . فورا يستيقظون ، األجداد طريق خلف ويذهبون يداخلال الحدس هللايخرج  ، جدية األمور تصبح عندما ولكن ، سيئةال حالةال ترىأنك 

 . سيدي شكرا كثيرا يا ،حسنا 

 . شكرا

 . الثمين كتفسير على ،هللا يرضى عليك 

 . هللا شاء إن جميعا يحفظنا هللا.  السالم عليكم. هللا يرضى عليكم .  شكرا،  شكرا
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