
 
 
 
 
 
 
 

 نوبیوکیل آفریقای ج 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 اطاعت و پرستشدر يک دوره خير، حيات، عبادت، با  می گوييم. بدهد خيرزندگی  ها به ما هللا

 فايده دارد، تبديل به هدايت برا خود و ديگران تبديل می شود. آن وقت برای خود .می گذردحيات هللا 

 ديگران فايده دارد. برای

 

. رفت خدابه رحمت آفريقای جنوبی ما پانزده روز پيش  وکيلمی گوييم؟  اين را برای چه 

 انسانيک  جديد استاد بود. حکومتدر زمان حکومت قديم و در زمان سال داشت. آنجا  هشتاد و پنج

نشان  را اطراف استقبال کرد و به او را او)ق( را نگه داشت،  افندیهمچنين حرمت شيخ ، محترم بود

يک مدير او  سپس معلم در مدرسه بود، .انسانها شدهدايت برای  يک وسيله جمع کرد، بهان ريدم، داد

 .تگذاش اثریاو نبود،  بيهودهانقدر سالها زندگی کرد اما آدم  بود.فايده  با ،محترم بود انسانيک شد. 

 کرد. صالاستح را شيخ افندیو آنجا  ديدشکر به هللا که شيخ افندی را 

 

بين هر سال  داشت، غيرتسال  سالخورده بود، کمی ناراحت کننده بود، اما او هر انسانیو ا  

بر ميماند، سپس به مملکت خود  اوقات يک ماهروز برابر با شيخ افندی بود، بعضی  و دوازده پانزده

اجالس داشته باشيد اگر بود.  اجالسانسان با می شد.  انسان های ديگريک وسيله برای هدايت  و دميگر

خود را  وظيفهد. من چهار سال پيش او را ديدم، ناراحت بود، اما نجمع می شوهللا کمک می کند، قلب ها 

از آنها  او تقريبا پنجاه هزار، سياه پوست فرستادحتی مريد های خود را بينن آن انسان های  ترک نکرد.

هر کدام از  وجود دارد کار زيبا پيش رفت می کند. اجالسهنگامی که اجالس خود کرد. با مسلمان  را

 .شدندآنها برای او ثواب حساب می 

  

 بودن خير تر از همه اين دنيا است."انسان  يک هدايتوسيله فرمود:  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

هللا  .شدانتقال چنين شکل زيبايی  دربه آخرت  زيبايی زندگی می کرد و واضحاتچنين او در  يعنی

انشاءهللا انسان های که او آموزش کرد نيز انسان های  .او افزايش يابد مثل انسان هایتعداد رحمتش کند، 

اما اين هيچ چيزی نيست، ادند. او خبری ندانتقال حتی از  باشند. عمتواضانسان های باشند،  اجالسبا 

او عالی باشد. در آخرت  مکان. استخوبی او انسان همه ما شاهد باشيم که . انشاءهللا شهادت ما مهم است

 کههای  برای روح برای او وتحه اکند. هللا رحمتش کند، مکان او جنت باشد. ف استقبالشيخ افندی به او 

 د.پيدا شدناو  با



 

 

 

 

 

 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۱۰


