
 
 
 
 
 
 
 

 یکی از آن چهل دجال ها 

 

 نقشبندی از شيخیک  با حاضر حال عزیز. درتماشاچی های  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم -

 افندی شيخ ازتکيه. اول از همه می خواهيم  بدویبيگلربيگی  در عادل محمد شيخ حضرتها هستيم، 

 سپاسگزارم. بسيار شما ، ازم. استادکنيم که این مصاحبه  را قبول کردتشکر  خيلی

 

بيشتر ، بوظيفه مان است. خوا .وبركاته هللا ورحمة السالم عليكمکه هللا ازت راضی باشد. و  -

 ونمی کنيم اما این موض تدر سياست دخالهرگز ها دخالت نه کنيم.  ودوست داشته بودیم در این موض

 حديثفکر کنم يک  "أخرس شيطان الحق عن الساكت"دیگر سياست نيست. این با حقيقت ربط دارد. 

 عوموضاين يک  شريف است. يعنی، "آن کس که حقيقت را نمی گويد، يک شيطان بدون زبان است".

به این دليل ، و برخی ديگر فريب ادامه می دهند. می کنند هاشتبامهم است. اين ادامه دارد. برخی آدم ها 

یم، یعنی این ادنمی ش ظهور تلویزیون در ،ورتصيره این غرا قبول کردیم. در به مصاحاست که این 

 یک وظيفه است. انشاءهللا مفيد باشد. اما این  ها را دوست نداریم. عوجور موض

 

 .می خواهم اولين سواحل ازتون بپرسم شيخ من که هللا ازت راضی باشد پير من. با اجازه تان، -

صحبتی است که حتی در اینترنت هم خيلی جواب خوبی  [.درگاه] آنکارا، گولباشی شما یک صحبت در

از سازمان فتحا است ، گولن هللا فتحاست،  رهبرکه می دانيد، آن یک  همانطورمن،  شيخ حالتا پيدا کرد. 

است،  مرتدبزرگان گفتند تا امروز که او یک  و کرد. برخی دانشمندانکه ما را توی همه این مشکل ها 

، و برخی ها هستند که توضيح دادن، اما هيچ کدام انقدر دقيق هنوز به آن نه گفت: او دین را ترک کرد

دجال بپرسيم: ميتوانيم به فتحا  شما به خواهيم می که سوالمن،  بر اساس این صحبت، سلطاندجال. 

 اگر این ها انجام بدهيم کدام آشکاری داریم که این را انجام بدهيم؟بگویم، و 

 

که داریم صحبت می کنيم، فرد است که در موردش حضرت پيامبر  در حل حاضر دجال واقعی -

 واقعی است، اما او می گوید، "چهلمی شود. او دجال ظهور او در آخر زمان کرده بود.  فما تحری (ص)

شد." آنها این مردم را فریب می دهند و دین را یک جور دیگر نشان می دهند.  خواهد ظاهر او از قبل

شده، دیگر نمی توانيم سکون  ميدانستيم چه جور انسان بودند اما هيچی نه گفتيم، اما هنگامی که جون ریخته

 پس او این نوع انسان است، از اکنون. نمی توانيم آن را به اسم دیگری بگویم. بمانيم. 

 

( ما آید گرفتيم، صکه از حضرت پيامبر ) آنچه ،مسلمان عنوان به و طریقت یک عنوان به زیرا

آن کار  او یک مسلمان، خون حيچ کس را نمی ریزد، چه مسلمان و چه نا مسلمان باشد، با .رحمت است

 مؤمن واقعی ، یک علم، و یکخون یک مسلمان انجام نمی دهد. با این حال، پس از دليلها را بدون 

  به او به جز دجال اسم دیگر نمی توانيم بگویم. ، ریختند

 

یک ، چونکه او. است از چهل تا ییکمی گویم که  اما ،نمی گویم دجال واقعی به او ،بنابرین

، و هنوز اند خورده فریب حال تا مردم از بسياریکرد. ستم  و ظلمو خيلی  گول زد مردم را قسمت بزرگ

 هستند. به این دليل است که این را می گویم، چونکه دجال  ندخورد فریب حال در کههم هستند کسانی 



 

 

 

 

 

 

 

جهنم و جهنم را  عنواناو بهشت را به حقيقت.  عنوانباطل نشان می دهد و باطل را به  عنوانحقيقت به 

 سوی ازبهشت نشان می دهد. هر کسی او را پيروی کند برای بهشت رفتند، به جهنم ميرود.  عنوانبه 

نک در جهنم می پرند، بهشت را پيدا می کنند. چونکه ای لثمقابله می کنند و ميپرند م او با که کسانی دیگر،

 دجال واقعی شهيد می کند کسانی که او را قبول نمی کنند.   

 

ه بتوانيم ببينيم. هيچ چيزی کنيست  دیگری چيز هيچ .است همان تقریبا بينيم می ما که وضعيت این

به خاطر این . بدهيمنشان  بتوانيمعذر )بهانه(  عنوان، هيچ چيزی نيست که به مخشيببتوانيم بنيست که 

نه  افتادند، مردم می گویند، "نه، او این کار را انجام قغمگين هستيم، حتی پس از همه این چيز ها که اتفا

آنها مردمی هستند که بهشان  هستند، ساده مردم چيزهایی چنين گویند می که کسانی البته، ."داده است

ه ". اما، او آن کار را انجام دادنه داده است، انقدر که تا حال نميتوانند بگویند، "او این کار را شدهخيانت 

 است. ن. بنابرین همه چيز باز و روشاست

 

بيافتد: را و کودتا او را دیدیم. تنها آنجا ميتوانست اتفاق  بعث ما رژیمآمدم. شام به دنيا من در 

شش ماه آنجا اتفاق ميافتاد. این  هر شده اند. کودتای اموی با تنک وارد مواقع آنها در مسجد بسياری انقدر

ها را با مردم توش  ماشيننک های اسرائيلی ادیدیم: ت ۱۹۷۲چنين چيز ها اتفاق ميافتند. آن را در لبنان در 

بنابرین، بهانه این جور قبول نمی کنيم، از . اف می کردند، مثل اینک هيچ کس داخل شان نه بودصبودن 

نشان بدهيم. اگر  بهانه عنوان به چيزی کوچکترین توانيم . نمیاست هيچ کسی که چنين کاری انجام داده

 گناهان بدترین از یکی ،دروغ یک شاهدمی شد.  دروغیآن را بگویم، دروغگو می شویم، یک شهادت 

 .است

 

کنند، همينطور  می دجال خيلی داخل آنها شده، مردمی که از او پيرویمی گویند باشه، استادم،  -

، (ص) هللا رسولمی گویند، "موالی ما ،به نامه سرنوشت، . هنوز افرادی است ،که ميروند جهنمبه 

. هر چه او انجام می دهد، برای یک دليل است،" و او ه استمسئوليت ترکيه را به استاد افندی )فتحا( داد

  چه آگاهی دارید؟را پيروی می کنيم. چه ميتوانيم به این افراد بگویم، موالی من؟ 

 

 خود شان آنها دهيد گفتيم: هيچ بهانه نيست، هيچ بهانه ی وجود ندارد. اجازه (تازه)قبل این را  -

، باید به هللا شکر بگویند. اجازه بدهيد آنها نماز جمع استنجات کنند. کسانی که حواس شان  خطر از را

، همينطوری بشود از جهنم در آخرت پيدا کردیم، "ما از این در این دنيا نجات بگویندشکر بخوانند با 

  ."پيدا کنيمنجات 

 

رد، آنها برای امت محمد وجود دا هاستادم، در آخر، بعد از این هنوز خطر از تعرف .بسيار خوب -

 برای کشورمان، برای ملت مان؟

 

آنها خطرهای بيشتری ندارند به خواست هللا. هيچ خطيری نيست، اما زمان فتنه است، آخر زمان  -

 پس از همه، از مقوی که این کشور ترکيه سرش را بيرون آورد برای اسالم، مشکالت تمام نه شدند است. 

 



 

 

 

 

 

 

 

شکر به هللا، که هر جای که برویم، ميبينيم کشورمان در راه هللا )جل جالله( و همه شياطين حمله می کنند. 

 است، و خون و روح خودشان در راه راست فدا کاری کردند.  (ص)است، در راه پيمبر 

 

کشور ما جان  .جای هر و در روسيه، در مرکزی، آسيای خون در همه جا ها ریخته شده: در

شيطان،  دشمن بزرگترین است، که دليل همين چشم فدا کاری کرده. به یک زدن بهمخود را برای هللا بدون 

. باید از بين رفتند هستند حال در، حاضر حال در دیگران ست. شکر به هللا، آنها به پاین رسيدند.اکشور ما 

، کنندفقط برای این که کشور مان ناراحت آنها هيچ قدرتی دیگر نه دارند. مراقب فتنه های دیگران باشيم. 

" از حال تا بعد هيچ چيزی دیگر نمی تواند اتفاق .افتاد خواهد اتفاق و آن افتاد خواهد اتفاق می گویند، "این

 بيافتد، به خواست هللا.

 

 شده است، سلطان من.  امانشاءهللا این فتنه تم -

 

 بله.  -

 

 موضوع این مورد در دیگری ممنون. سوال خيلی راضی باشد. شما از خداوند کهاره استادم.  -

مردم مان که  در بارهدادید. قرار بود بپرسيم، "چه فکر می کنيد  پاسخ آن به شما حاضر حال بود، اما در

ژوئيه بيرون در خيابان رفتند؟ آیا پاداشی برای جهاد آنها وجود دارد؟ اما هنگامی که گفتيد  ۱۵روزه 

 دادید. پاسخ سوال شيطان است، به این کشور مان دشمن

 

همانطور که گفتی است. شما ميبينيد چيز های، که هيچ موقع دوست نه ، شکر به هللا. هللاشکر به 

اوقات، یک فرد کشور را در نظر می گيرد و فکر می  گاهیاتفاق بيافتد، و دارند اتفاق ميافتند.  دداشتي

 الهام شانهللا بهیعنی، وضع بعد را می بيند، اما هنگامی که چيز ها جدی می شوند، ." خوب نيستکند، "

 د. ن، و بالفاصله بيدار می شومی کند و پس از راه اجداد ميروید

 

 بسيار از شما سپاسگزاریم.  ،استاد مانخيلی خوب،  -

 

 متشکرم. -

 

 تان.  ارزشمند توضيحکه هللا از شما راضی باشد، به خاطر  -

 

 محافظت انشاءهللا را ما خداوند همه. که عليكم السالمتشکر، تشکر. به هللا از شما راضی باشد.  -

 کند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 محمت عادلحضرت شيخ محمد 

 بيگلربيگی درگاه ،۱۴۳۷  الِحّجهذی ۵


