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 اْستَْفِت قَْلبَكَ 
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنامدد یا ساداتي أ، سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 اْستَْفِت قَْلبََك َولَْو أَْفتَاَك اْلُمْفتُونَ 

 
قلبك  استفت، رأیھ كل شخص، حتى لو قال عندما یكون ھناك أمر معین. ملسو هيلع هللا ىلص" یقول نبینا الكریم اْستَْفِت قَْلبَكَ "

ال یجدي أحیانًا. كثیر من  كل شخص لكالم، تصرف وفقًا لذلك. إن التصرف وفقًا قولی. مھما على أي حال
أفعال اآلخرین  على، إذا اعتمد الشخص ن الناس یقدمون النصائح. ومع ذلككثیر مالفتاوى. یصدرون الالناس 

، فال راضیا لذلكقلبھ. إذا كان قلبھ  یستفتي، فعلیھ أن ى إذا كان یعتقد أنھ یفعل الصوابوحت فسھوفعل الشيء ن
 ، فال ینبغي لھ أن یفعل ذلك.القلب مرتاحابأس. إذا لم یكن 

. 
أن یجب في الحیاة. ویجب أن یكون القلب نقیًا.  ھناك مواقف عدة، بالتأكید، بصرف النظر عن الفتاوى الدینیة

خطأ.  تكون. قد ونفوسھمرغباتھم ل تصدر الفتاوى وفقاقلوب أھل الدنیا دائًما . هلالج لجعلى هللا  توكالم اقلب یكون القلب
 لكن الشخص الذي لدیھ إلھام مزیف یقرر أن یفعل ما وویعمل الصواب. حقیقيینال اإللھام ال هلالج لجهللا  من كان مع

 أ.طخھو ". مثل ھذا الشيء صحیحا، یجب أن یكون رون فعلوا ذلك"اآلخ قائالیفعلھ اآلخرون 
. 

، أن یستخدم كالھما المرءللناس عقًال وقلبًا. یجب على  هلالج لجھذا ھو الحال من جمیع وجھات النظر. أعطى هللا 
یفعلھ القطیع. یسمونھ نفعل نفس الشيء الذي ال علینا أن  یجبویجد الطریق الصحیح ویفعل الشيء الصحیح. 

نكون ال أن  یجبنقف أمامھ. ال ، یتبعھ الجمیع. علینا أن نھرب منھ. یجب أن فس القطیع. أینما ذھب القطیععلم ن
 . حفظنا هللا.الھالكمباشرة إلى  یأخذونھم، یأخذون [الناس] مباشرة إلى الھاویة. معھ. خاصة قطعان آخر الزمان

. 
قلوبنا  ویُنّور لھمیُ أن نفعل الشيء نفسھ". انظر إلى كل شيء بقلبك وعقلك. هللا  یجب"لقد فعلوا ذلك.  لذلك، ال تقل

 ومن هللا التوفیق.حتى نرى الحق والخیر إن شاء هللا. 
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