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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)8-9

وشريعة هللا للبشر إنما هي جزء من تشريعه للكون،
فاألوامر الكونية والشرعية للخالئق كلها بيد هللا وحده
ال شريك له ،ومخالفة األوامر الشرعية زيادة في الكفر
يضل به الذين كفروا.
اہلل یک رش تعی ااسنن ےک ےیل ےب کش وہ اکانئت یک رش تعی اکہصح ےہ(اہلل
ےن اکانئت ےکےیل ا کی اضہطب انب ای ایس رطح اہلل ےن ااسنن ےک ےیل یھب ا کی
رش تعی انبیئ )  ،اکانئت اور رش تعی ےک ااکحامت وج ولخماق ت ےکےیل ںیہ
اسرے ےک اسرے اہلل ےن دےیئ ںیہ اےلیک ایس ےن سج اک ئویئ رش کی ںیہ ،
اور رشیع ااکحامت یک اخمتفل رفک ںیم ز ای دہ رک د یتی ےہ رمگاہ ےیک اجےت ںیہ
اس ےس وہ ولگ وج اکرف ںیہ ۔
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والدنيا كالظل لإلنسان ال يمكن أن يدركه المرء
ولو مشى الدهر كله ،وقد فرغ هللا من رزق كل
مخلوق وقسمه:
كمية ونوعية ..ومكا ن ًا وزما ن ًا ..ال زيادة وال
نقصا ۔

اور داین اسےئ یک رطح ےہ ااسنن ےک ےیل نکمم ںیہ ہک اپےل اس
ئو ااسنن ارگہچ ےلچ زامہن اسرے اک اسرا  ،اور قیقحت افرغ وہایگ
ےہ اہلل اعتیل رہ ولخمق ےک رزق ےس اور اس ئو میسقت رکد ای ےہ ۔
دقمار (ےک احلظ ےس) اور ونتیع (ےک اابتعر ےس). .اور ہگج اور
زامہن(ےک احلظ ےس)...ہن ز ای دہ وہاگ ہن مک وہاگ ۔
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فنطمئن ونأخذه بالوجه الشرعي ،وال نطلبه بمعصية هللا.
والدنيا دار الحاجات ،والجنة دار الشهوات ،فنأخذ من
الدنيا بقدر الحاجة ،ونقوم بأداء أوامر هللا حسب الطاقة،
وهللا سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة في الجنة دار
كمال النعيم ۔
سپ مہ نئمطم رںیہ ےگ اور مہ اس ئو اح  لص رک ںی ےگ رشیع رط ےقی ےک
اسھت  ،اور ہن مہ اس ئو بلط رک ںی اہلل یک انرفامین ےک اسھت  ،اور داین احوتجں
ش
ھ
اک رھگ ےہ اور تنج دار و ات ےہ  ،وت مہ داین ںیم ےس دقب ر ورورت ےل
ںیل  ،اور مہ اےنپ اطتق ےک اطمقب اہلل ےک ااکحامت ئو ادا رکےن ےک ےیل
ڑھکے وہاجںیئ  ،اور اہلل اعتیل امہری وخااشہت ئو تنج ںیم لمکم رکدے اگ
اس رھگ ںیم وج وتمعنں ےک امکل یک ہگج ےہ ۔
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وفكر النبي صلى هللا عليه وسلم مطلق في هداية
البشرية ،وفكر أكثر المسلمين اليوم محدود في
األكل والشرب ،والمسكن والمركب ،والملبس
والمنكح ۔

اور یبن یلص اہلل ہیلع وملس یک اسری رکف ولوگں یک دہا تی یھت  ،اور
املسمونں یک ارثک تی یک رکف آج ےک دن دحمود ےہاھک ےن ےنی  ،اور رھگ
اور وساری  ،اور ابلس اور اشدی ۔
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ونحن نتفكر في أحوال البيت ونصلح أحواله ،وال نتفكر
في أحوال العالم ،وكيف يأتي الدين الكامل في حياتهم..؟
وسوق الدنيا ع مارته باألموال واألشياء ،والبيع
والشراء ،وسوق الدين عمارته باإليمان واألعمال
الصالحة التي ثمرتها السعادة في الدنيا واآلخرة.
اور مہ رکفدنم رےتہ ںیہ رھگ ےک احالت ںیم اور مہ کیھٹ رکےت ںیہ رھگ ےک
احالت  ،اور اعمل ےک اوحال ےک قلعتم مہ رکفدنم ںیہ ر ےتہ  ،اور اس ےک ےیل
یھب مہ رکفدنم ںیہ رےتہ ہک وپرے اعمل یک زدنیگ ںیم د نی ےسیک آےئ اگ..؟
اور داین اک ابزار اس یک آابدی امل اور زیچ ںی ںیہ  ،اور رخ دی و رفوتخ  ،اور د نی اک
ابزار اس یک آابدی ا امی ن اور اامعل اصہحل ےک اسھت ےہ وہ وج اس اک رمثہ داین اور
آرخت یک وخش یبیصن ےہ ۔
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وأخسر الناس صفقة من اشتغل عن هللا ودينه بشهوات
نفسه ،وأخسر منه من اشتغل عن ربه ونفسه بالناس
ذما وظلما ،وتجريحا واحتقارا ۔

اور ولوگں ںیم وسدے ےک اابتعر ےس بس ےس ز ای دہ اسخرہ اپےن واےل
وہ ےہ وج وغشمل وہایگ اہلل اور اس ےک د نی ےس دور وہرک ا ےنپ سفن ےک
ش
ھ و ات یک وہج ےس  ،اور اس ےس یھب ز ای دہ اسخرہ ںیم و ہ ےہ وج اےنپ
رب ےس دور وہرک اور اےنپ آپ ئو یھب وھبل ایگ  ،اور وغشم ل وہایگ ولوگں
ےک بیع ڈوھڈنےن ںیم  ،ملظ رکےن ںیم اور یسک ئو فیلک د ےنی ںیم ،
اوردورسے یک ریقحت رکےن ںیم ۔
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وإذا أكرمك هللا بنعمة فاستعملها في طاعة هللا قبل أن
تفارقها أو تفارقك ،وإذا وضع اإلنسان جهده وماله تحت
شجرة الطاعة كبرت وزادت ،وإذا وضع جهده وماله
تحت شجرة المعصية كبرت وزادت،فهل يستويان مثال؟
اور بج اہلل اعتیل ںیہمت زعت دے یسک تمعن ےک اسھت وت اس ئو الامعتل رکو اہلل
اعتیل یک اتدعباری ںیم اس ےس ےلہپ ہک وہ مت ےس دجا وہاجےئ ای وہ ھجت ئو وھچڑ
دے  ،اور بج راتھک ےہ ااسنن اینپ دجودہج اور اانپ امل ااطتع ےک درتخ ےک
ےچین ( ینعی ڑجوں ںیم ڈاںیل ےگ) وہ ڑبا وہاج ات ےہ اور ز ای دہ وہاجات ےہ اور بج
راتھک ےہ اینپ ئوشش اور اانپ امل تیصعم ےک درتخ ےک ےچین وت وہ یھب ڑبا وہاجات
ےہ اور ز ای دہ وہاجات ےہ  ،ایک ربارب وہیتکس ںیہ دوونں اثمںیل ...؟
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وإذا زاد اإليمان ..قويت األعمال ..ثم صلحت
األحوال ..وإذا نقص اإليمان ..ضعفت األعمال..
ثم ساءت األحوال ۔

اور بج ا امی ن ز ای دہ وہاجات ےہ ...وبضمط وہ اجےت ںیہ  ..رھپ درتس
وہاجےتںیہ احالت ..اور بج مک وہاجات ےہ ا امی ن  ...زمک ور وہاجےت
ںیہ اامعل ..رھپ ربے وہاجےت ںیہ احالت ۔
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وإذا قامت األعمال في المساجد اختفت الجرائم من
األسواق ،وسبب كثرة الجرائم أن الناس ي قضون
أكثر أوقاتهم في أبغض البقاع إلى هللا وهي األسواق
التي يركز الشيطان فيها رايته ۔
اور بج رکےت ںیہ اامعل دجسموں ںیم وت فیفخ وہاجےت ںیہ رجامئ
ابزاروں ےس  ،اور رجامئ یک رثکت یک وہج ہی ےہ ہک ول گ اےنپ ارثک
اواقت زگارےت ںیہ بس ےس ضغب وایل ہگج اہلل ےک زن د کی اور وہ ابزار
ںیہ وہ ںیہگج اگڑاتھ ےہ اطیش ن اس ںیم اانپ ڈنھجا ۔
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والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع
الصالحيات والطاقات التي أعطاه هللا لنشر
الهداية والدعوة إلى هللا ،حتى يعبد هللا وحده ال
شريك له ۔

رہ املسمن ےس ولطمب ےہ اسری الصوتیح ں اک الامعت ل اور اطاک ں اک
وہ وج اہلل ےن اس ئو اطع یک ںیہ دہا تی اور اہلل یک رطف رامنہیئ
رکےن(دوعت و اراشد ےک اکومں) ںیم اگلےئ  ،اہی ں کت ہک
رصف ا کی اہلل یک ابعدت وہےن ےگل سج اک ئویئ رش کی ںیہ ۔
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ےنھکیس یک ابںیت
▪ داین ںیم رصف اینپ ورورت وپری رک ںی وخااشہت ےک ےھچیپ ہن اھبںیگ ۔
▪ ا امی ن یک دریگتس االخق یک دریگتس اک ابثع ےہ ۔
▪ ارگ ااسنن اک دقت ری رپ نیقی وہاجےئ اور اس یک راض رپ رای وہاجےئ وت وہ
نیگمغ ںیہ رےہ اگ ۔
▪ ئوشش ےک ابووجد ارگ ئویئ زیچ ںیہ یتلم وت ہی وسںیچ ہک ہی ریم ے رب اک
ہلصیف ےہ ۔
▪ یسک فیلک ںیم ہی وساچ رک ںی ہک ہی وتق یھب زگ ر اجےئ اگ ۔
▪ ارگ دل یک االصح رکںیل وت بج کت دل دنب ںیہ وہ ات وہ اہلل یک ای د ںیم
وہاگ  ،رپوکسن رےہ اگ ویک ہکن اےس اہلل یک الماقت اک وشق گل اجات ےہ ۔
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ےنھکیسیکابںیت
▪ اےنپ دل ئو اھجمس رک  ،اس اک زتہیک رکےک اےس داین وھچڑ رک اجےن ےک ےیل
ایت ر رک ںی ۔

▪ سج زیچ ئو ںیچنیس ےگ ویہ ڑب ی وہیگ اچےہ یکین وہ ای ربایئ ۔
▪ دجسموں ںیم ڑلےن واےل بس ےس ڑبے اظمل ںیہ ۔
▪ سج ےک دل ںیم ا امی ن وہاگ اس اک دل دجسم ںیم یہ ااکٹ رےہ اگ ۔
▪ اینپ الصتیح اور ورور ای ت ئو اجےنن اور ان ئو اہلل ےک راےتس ںیم
اگلےن یک ورورت ےہ ویک ہکن لک اس اک ارج ےنلم واال ےہ ۔
▪ اانت یہ آرام رکان اچےیہ انتج مسج ےک ےیل وروری ےہ ۔
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