Lesson-3
)(Notes

فقہ القلوب
کتاب کا نام :موسوعة فقه القلوب فى ضوء القرآن والسنة
مولف :محمد بن ابراہیم بن عبد ہللا التویجري
تدریس :ڈاکٹر فرحت ہاشمی
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المقدمة

(ہحفص)8-7

وهدي النبي صلى ہللا علیه وسلم تعلم اإلیمان ..ثم
تعلم الفضائل ..ثم تعلم األحكام ..ثم العمل على وجه
اإلخالص هلل ،والمتابعة لسنن رسول ہللا صلى ہللا
علیه وسلم.
اور رطہقی یبن یلص اہلل ہیلع وملس اک ہی ےہ بس ےس ےلہپ اامین
اھکسای  ،رھپ اضفلئ اھکسےئ  ،رھپ ااکحم اھکسےئ  ،رھپ لمع اخصل
اہلل ےک رہچے ےک ےیل اور ریپوی روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس
یک ۔
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ویرافق ذلك دعوة الناس إلى ہللا..وتعلیم المسلمین
اإلیمان واألحكام..والتحلي بأحسن األخالق ..وكثرة
التوبة واالستغفار:
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ۡالعَ ِظ ۡیم (الجمعة)4:
اوراسےکاسھتاتلچےہ ولوگںوک اہلل یکرطفالبان..اوراملسمونں وک
اامین اور ااکحم یکمیلعتدانی..اوررتہبنیاالخقےسزمنیرکان...اور وتہب
واافغتسر یکرثکت۔
"ہیاہلل اک لضف ےہسجوک وہ اچاتہ ےہاوراہللتہب لضفواال اورمیظع
ےہ۔"(اۃعمجل)4:
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وإذا عمل اإلنسان األعمال الصالحة ،والقلب متوجه
إلى ہللا ،كانت هذه األعمال سببا لدخول الجنة ،وإذا
عمل اإلنسان األعمال الصالحة ،والقلب متوجه إلى
غیر ہللا ،كانت هذه اإلعمال سببا لدخول النار .
متوجه إلى غیر ہللا ،كانت هذه اإلعمال سببا لدخول
النار.

اوربج ااسنن کین اامعلرکاتےہ ،اور اساک دل اہلل یک رطف وتمہج وہات
ےہوت ہی اامعل اس ےک تنج ںیم داےلخ اک ببس ےتنب ںیہ ،اور بج ااسنن
کین اامعل رکات ےہ،اور اس اک دل ریغ اہلل یک رطف وتمہج وہات ےہ،وت ہی
اامعلاسےکمنہج ںیم داےلخ اک ببس ےتنب ںیہ۔
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وامتثال أوامر ہللا ورسوله في الظاهر فیها المشقة ،ولكن
هذه المشقة مثل القطرة ،والراحة المخفیة وراءها مثل
البحر.
واتباع الشهوات ،وترك أوامر ہللا ورسوله ،في الظاهر
فیها الراحة ،ولكن هذه الراحة مثل القطرة ،والعذاب
والمشقة المخفیة وراءها كالبحر.
اہلل اور اس ےک روسل یلص اہلل ہیلع وملس ےک ااکحامت یک وہوہب ریپوی ےک
اظرہ ںیم تقشم ےہ  ،ہی اسری تقشم رطقہ ےک لثم ےہ  ،اور ا س ےک دعب
وج راتح ےنلم وایل ےہ وہ یفخم ےہ اور وہ دنمسر ےک لثم ےہ ۔
ش
ھ
اور و ات یک ریپوی اور اہلل اور اےکس روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک
مکح وک وھچڑ دانی اظبرہ راتح ےہ  ،نکیل ہی راتح رطقہ ےک لثم ےہ  ،اور
ذعاب اور تقشم وج یفخم ےہ وہ دنمس ر ےک لثم ےہ ۔
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ونور العلم ،ونور الهدایة ،ال یحصالن إال بالمجاهدة،
أما المعلومات فیحصل علیها اإلنسان بأي طریقة.

اور ملع اک ونر  ،اور دہاتی اک ونر  ،ہی دوونں ریغب اجمدہہ ےک احلص ںیہن
وہےتکس  ،ریہ ولعمامت ااسنن اس وک تہب ےس رطوقیں ےس احلص
رکاتکس ےہ ۔
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ونور اإلیمان كالكشاف یمیز به المسلم بین الدنیا
واآلخرة ..وبین ما ینفع وما یضر ..وبین ما یحبه ہللا
ویبغضه ..وحسب قوة النور تكون قوة األعمال ..وحسن
األخالق ..وتنوع األعمال ...والشوق والرغبة في كل ما
یحبه ہللا ویرضاه من األقوال واألعمال واألخالق.
اور اامین اک ونر وھکےنل واال ےہ اس ےک ذرےعی ےس اکی املسمن داین اور آرخت
ےک درایمن زیمت رکات ےہ  ،سج زیچ ےس افدئہ احلص وہات ےہ اور سج زیچ ےس
اصقنن احلص وہات ےہ اس ےک درایمن زیمت رکات ےہ  ،اور سج زیچ ےس اہلل اعتیل
تبحم رکات ےہ اور سج ےس وہ ضغب راتھک ےہ اس اک رفق ہتپ اتلچ ےہ  ،انتج ونر (اامین
اور ملع اک) وقی وہاگ اےنت یہ اامعل وقی وہےگن  ،اور دمعہ االخق یھب  ،اور اامعل ںیم
ورایٹئ وہیگ  ،اور اس اک وشق اور رتبغ رہ اس زیچ یک رطف سج ےس اہلل اعتیل
تبحم رکات ےہ اور اوقال  ،اامعل اور االخق ںیم ےس سج وک وہ دنسپ رکات ےہ ۔
7

وقلوب العباد بید ہللا یقلبها كیف یشاء ،فمن أقبل على
ہللا أحبه ہللا ،وأقبل بقلوب عباده إلیه ،ومن أعرض
عنه أبغضه ،وأعرض بقلوبهم عنه.

اور دنبوں ےک دل اہلل ےک اہھت ںیم ںیہ ریھپ داتی ےہ ےسیج اچاتہ ےہ  ،وت وج
وکیئ اہلل یک رطف وتمہج وہاگ اہلل اس ےس تبحم رکے اگ  ،اور دنبوں ےک
دولں ےک اسھت اس یک رطف وتمہج وہاگ(ینعی دورسے دنبے یھب اس
ےس تبحم رکےن ںیگل ےگ)  ،اور وج(اہلل ےس) ہنم ومڑے اگ(اہلل
یھب) اس ےس ضغب رےھک اگ اور ولوگں ےک دولں وک یھب اس ےس ریھپ
دے اگ ۔
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وقیمة اإلنسان بصفاته ال بذاته ،ففي المخلوقات من
هو أكبر منه ،وأقوى منه ،وأحسن صفاته اإلیمان
واألعمال الصالحة ،وشر صفاته الكفر واألعمال
السیئة.

ااسنن یک تمیق اس یک افصت ںیم ےہ اس یک ذات ںیم ںیہن ےہ ،
ولخماقت ںیم ےس ھچک اس ےس ڑبے ںیہ  ،اور زایدہ وقت واےل ،
اور اس یک(ااسنن یک) بس ےس رتہبنی افصت اامین اور کین اامعل
ںیہ  ،اور (ااسنن یک)دبرتنی افصت رفک اور ربے اامعل ںیہ ۔
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والعلم غذاء العقول ..والذكر غذاء القلوب ..والعمل
الصالح ثمرتهما..
والعلم بدون الجهد یورث الجدل ..والعلم مع الجهد
یورث العمل والوجل في القلب.

اور ملع لقع یک ذغا ےہ  ،ذرک دولں یک ذغا ےہ  ،کین لمع اس اک لھپ
ےہ(اس اک ہجیتن ےہ)  ،اور ملع دہج ےک ریغب ڑگھجے دیپا رکاتےہ  ،اور
ملع دہج ےک اسھت دولں ےک ادنر لمع اور وخف دیپا رکات ےہ ۔
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وہللا عز وجل خلقنا لعبادته ،وتكمیل اإلیمان،
واألعمال ،واألخالق ،والسنن ،والواجبات ،ولم یخلقنا
لتكمیل األموال والشهوات واألشیاء.

اور اہلل زعولج ےن ںیمہ اینپ ابعدت ےک ےیل دیپا ایک ےہ ،اور اامین
یک لیمکت ےکےیل  ،اور اامعل  ،اور االخق  ،اور تنس  ،اور واابجت یک
ادایگیئ ےکےیل  ،اور اس ےن ںیمہ اس ےیل ںیہن دیپا ایک ہک مہ
اومال  ،اور وخااشہت اور زیچںی ایٹھک رکےت رںیہ ۔
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وقد بین ہللا في القرآن أن أي أمة اعتمدت على
األسباب بدون اإلیمان ،أذلها ہللا ودمرها كقوم
نوح وعاد وثمود وغیرهم.

اور قیقحت اہلل ےن رقآن ںیم ایبن رکدای ےہ ہک وکیئ یھب اتم
سج ےن اامین ےک ریغب اابسب رپ رھبوہس ایک ےہ  ،اہلل ےن اےس
ذلیل ایک اور ابتہ ایک ےسیج وقم ونح اور اعد اور ومثد اور ان ےک
العوہ ۔
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ومن أكمل محبوبات ہللا في الدنیا من اإلیمان
واإلحسان والتقوى والتوبة واألعمال الصالحة ،أكمل
ہللا له محبوباته في اآلخرة من دخول الجنة ،والفوز
برضى ہللا ورؤیته ،وظفر هناك في الجنة بما ال عین
رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب بشر.
اور سج ےن داین ںیم اہلل یک دنسپدیہ زیچںی لمکم رکدںی اامین ےک اقتےض اور
یتج
ااسحن اور وقتی اور وتہب اور کین اامعل ( ،وت اس اک ہ
ن )آرخت ںیم اس یک
وخااشہت یک لیمکت رکدی اجےئ یگ تنج ںیم دالخ رکےک  ،اور اکایمیب اہلل یک
راضدنمی ےک اسھت (احلص وہاجےئ یگ)اور اہلل اک ددیار  ،اور اکایمب وہایگ
واہں تنج ںیم وہ زیچںی ںیلم یگ وج یسک آھکن ےن دھکی رک یلیم ںیہن ںیک اور یسک
اکن ےن انس ںیہن اور یسک دل رپ ایخل یھب ںیہن زگرا ۔
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وال یمكن ألحد أن یعبر الصراط إلى الجنة إال إذا
اتصف بثالث صفات وهي :أن یرضى باهلل ربا..
وباإلسالم دینا ..وبمحمد صلى ہللا علیه وسلم رسوالا.

وکیئ صخش لپ رصاط اپر ںیہن رکاتکس تنج یک رطف اج ںیہن اتکس رگم اس
ںیم نیت افصت وہں
ہک وہ رایض وہاجےئ اہلل ےک رب وہےن رپ ..اور االسم ےک دنی وہےن
رپ ..اور دمحم یلص اہلل ہیلع وملس ےک روسل وہےن رپ ۔
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ےنھکیسیکابںیت
▪ یبن یلص اہلل ہیلع وملس اک رط ہقی ہی اھت ہک ےلہپ وخد ںیھکیس اور اسھت اسھت
یہ دورسوں وک اھکسںیئ ۔ اس تنس رپ لمع رکےن یک وکشش رکےت رانہ
اچےیہ ۔
▪ کین اامعل یھب ااسنن وک دوزخ ںیم ےل اجےتکس ںیہ ارگ تین رخاب وہ ۔
▪ ااسنن ضعب اواقت ویتق افدئہ ےک ےیل دوھہک د اتی ےہ اور اتو ںیلی
رکاتیل ےہ  ،نکیل آرخت ںیم ایک رکے اگ ؟
▪ اامی ن اک ونر تنحم  ،تقشم اور داعوں ےس احلص وہات ےہ ،اور ہی ونر
ااسنن وک رفاقن اطع رکات ےہ ۔
▪ اامی ن اک ونر اپرک ااسنن یکین ےک رہ اکم وک اےنپ ےیل ارج امکےن اک ومعق
اتھجمس ےہ ۔
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