العبادۃ واجب االمۃ و الدعوۃ وظیفۃ االمۃ

Lesson-5
)(Notes

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

(ہحفص)10-9

والمطلوب من كل مسلم استعمال جمیع
الصالحیات والطاقات التي أعطاه هللا لنشر الهدایة
والدعوۃ إلى هللا ،حتى یعبد هللا وحده ال شریك له.

اور رہ املسمن ےس ولطمب ےہ ہک اینپ اسری الصوتیح ں اور اطوتقں
وک وج اہلل اعتیل ےن اطع یک ںیہ دہا تی یک رشن اور دوعة ایل اہلل ںیم
اگلںیئ اہی ں کت ہک اہلل وادح یک ابعدت رشوع وہاجےئ سج اک وکیئ
رش کی ںیہن ۔
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والواجب على األمة أن تتعلم حیاۃ النبي صلى
هللا علیه وسلم كاملة لتستقیم على أوامر هللا،
وتتعلم جهد النبي صلى هللا علیه وسلم لتقیم
العالم على االستقامة على دین هللا عزوجل.

اور اتم رپ وابج ےہہک یبن یلص اہلل ہیلع وملس یک زدنیگ وک ںیھکیس
اتہک دیس اھ ےلچ ہی اتم اہلل ا  ااما تت رپ  ،اور ےھکیس یبن یلص اہلل
ہیلع وملس یک وکشش وک اتہک اعمل کیھٹ ےلچ اور ڑھکے رےہ اعمل
ااقتستم رپ،اہلل ا  د نی ا  ۔
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وبسبب ضعف اإلیمان ،وترك الدعوۃ إلى هللا ،صارت
األمة تخاف من بطش الرؤساء واألمراء ،وال تخاف من
بطش هللا جل جالله ..وتقدم جهد الدنیا على جهد الدین..
ومحبوبات النفس على محبوبات الرب ..وتؤثر الشهوات
على فعل األوامر ،وتطیع المخلوق وتعصي الخالق.
اور ا امی ن ا  زمکور وہےن ا  ببس اور اہلل یک رطف دوعة د ےنی وک وھچڑےن یک
وہج ےس اتم رسداروں اور ڈیل رز یک ڑکپ ےسڈرےن گل یئگ ےہ  ،اور اہلل لج
الج ل ه یک ڑکپ ےس ڈرےت یہ ںیہن  ،اور داین یک دجودہج وک د نی یک دجودہج رپ دقمم
رےنھک یک وہج ےس (اتم ڈر ریہ ےہ)  ،اور سفن یک دنسپ وک رب یک دنسپ رپ دقمم
رےنھک یک وہج ےس  ،اور( اتم) وخااشہت وک ااما تت رپ لمع رکےن ا  اورپ رتحیج
د یتی ےہ  ،اور ولخمق یک ااطتع اور اخقل یک انرف ت ین رک ریہ ےہ ۔
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وحین كانت األمة قائمة بالدعوۃ إلى هللا ،كانت كل
یوم تنزل الهدایة ،ویظهر الحق ،ویزهق الباطل،
وینتشر التوحید ،وینحسر الشرك.

اور سج وتق اتم دوعة إیل اهلل ا  اکم رپ اقمئ یھت (رک ریہ یھت ) ،
رہ دن دہا تی ارتیت یھت اور قح اظرہ وہات اھت  ،اور ابلط اھبگ اجات اھت ،
اور وتدیح یتلیھپ اجیت یھت اور رشک تسکش اھکراہ اھت ۔
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وهللا عز وجل أعطانا االستعداد الكامل للقیام بالدعوۃ
والعبادۃ ،وأكثر وهللا المسلمین الیوم ترك الدعوۃ إلى هللا،
ألنه صار قانعا بالعمل الصالح ،فالعابد میدانه نفسه..
والداعي میدانه كل الناس ..وكالهما على خیر ..لكن
القطرۃ ال تقارن بالبح ر ،وكالهما الزم

اور اہلل زعولج ےن ںیمہ دوعت اک اکم رکےن ا  ےیل اور ابعدت ا ےیل لمکم
اطتق اطع یک ےہ  ،اور ارثک املسمونں ےن آج لک دوعة ایل اہلل وھچڑ د ای ےہ  ،ویک ہکن
وہ کین اکومں رپ اقعن وہےئگ ںیہ  ،اعدب اک دیم ان اس اک اانپ سفن وہات ےہ  .. ،اور دایع
اک دیم ان اسرے ا  اسرے ااسنن ںیہ ۔ دوونں یہ ااھچ رکرےہ ںیہ نکیل رطقہ اک
دنمسر ا  اقمہلب ںیم ومازہن ںیہن ایک اجاتکس  ( ،ارگہچ) دوونں یہ الزم ںیہ ۔
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فالعبادۃ واجب األمة ،والدعوۃ وظیفة
األمة.
ابعدت اتم اک رف ہضی ےہ  ،اور دوعة اتم اک وہفیظ (ہشیپ ) ےہ ۔
ورحمة هللا لنا مشروطة برحمة جمیع م ن في األرض،
وكیف نكون رحمة للعالمین وقد تركنا الكفار والمشركین
والعصاۃ تائهین ضالین ،منحدرین في أودیة الكفر
والفسق والفساد؟.
اور اہلل اعتیل یک رتمح امہرے ےیل ورشمو ےہ ان بس رپ رمح رکےن ا  اسھت
وج (ولخماقت) زنیم رپ ںیہ  ،اور مہ رتمح اعللنیمل ےسیک وہےتکس ںیہ احالہکن مہ
ےن افکر  ،ورشمنیک  ،انگہ اگروں وک وھچڑ د ای ےہ ریح ان ورپ اشی ن  ،ےنکٹھب واےل ،
رگےن واےل  ،رفک اور انرف تین اور اسفد یک واد وی ں ںیم ۔
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ومن العجیب أننا نقطع صالۃ الفریضة إلنقاذ نفس من
الهالك ،وهذا واجب،ونترك ما هو أعظم منه ،وهو
ترك مالیین البشر یغرقون في أودیة الكفر والفسوق
والعصیان ،ویذهبون إلى النار بعد موتهم.
اور بیجع ابت ےہ ےبکش مہ ا کی اجن وک الہتک ےس ڑھچاےن ا  ےیل
رفض امنز رتک رکد ےتی ںیہ  ،اور ہی وابج ےہ (ہک اس وتق امنز وھچڑے
اور اجن اچبےئ) اور وج اس ےس یھب ڑب ی زیچ ےہ اےس مہ وھچڑ د ےتی ںیہ ،
اور نیلم ولوگں وک وھچڑ د ےتی ںیہ ہک وہ رفک  ،انگہ اور انرف تین ا  (اکومں
ںیم ) واد وی ں ںیم ڈوب رےہ ںیہ  ،اور وہ ومت ا  دعب آگ یک رطف
اجرےہ ںیہ (اور مہ اینپ ابعدت ںیم وغشمل ںیہ ) ۔
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إن من الخسارۃ الفادحة أن ینفق المسلم أوقاته
وأمواله ،وفكره ونشاطه ،في سبیل الدنیا الفانیة،
غافال عن إصالح نفسه ،وإصالح غیره ،والعمل بما
یحبه هللا ویرضاه من األعمال الصالحة.
ےب کش بس ےس ڑب ی اسخرہ وایل ابت ہی ےہ ہک املسمن اےنپ اواقت
اور اومال اور اینپ رکف اور اینپ وخیش افین داین ا  راےتس ںیم رخچ رکے
(اپھک دے) اےنپ سفن یک االصح اور دورسوں یک االصح ےساغلف رےہ
اور اس لمع ےس اغلف رےہ سج وک اہلل اعتیل دنسپ رکات ےہ اور سج ےس
اہلل را یض وہات ےہ ۔
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والمسلم إذا لم یسلك طر یق األنبیاء والمرسلین،
لم یبق له إال حیاۃ البهائم والطواغیت
والشیاطین.

اور املسمن بج اایبن ء اور روسولں ا  رط ےقی رپ ںیہن اتلچ ( رھپ) اس
ا  ےیل اجونروں  ،رسشک اور اطیش ن یک زدنیگ ا  العوہ ھچک ابیق
ںیہن راتہ ۔
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ومن المؤسف حقا أننا نقف ضد مرتكب الجریمة في شأن
المخ لوق ،وال نقف ضد مرتكب جریمة الكفر والشرك في
شأن أحكم الحاكمین ،فهال ندعوه إلى هللا ،ونعلمه الدین،
لیرضى عنه رب العالمین ،ویكرمه بالجنة دار المتقین.
اور تہب اوسفس یک ابت ہی ےہ مہ ڑھکے وہاجےت ںیہ اس صخش ا  الخف وج
ولخمق ا  قح ںیم وکیئ رجم رکات ےہ  ،اور مہ اس ا  الخف ڑھکے ںیہن وہےت
ك
مي
وج أمكح ااحل ن ا  الخف وکیئ رجم رکات ےہ ،ےسیج رفک اور رشک رکات ےہ۔ وت
ویک ں ہن مہ اس وک اہلل یک رطف البںیئ  ،اوراس وک د نی اھکس ںیئ  ،اتہک رب
ااعلنیمل اس ےس رایض وہاجےئ اور اےس تنج ںیم نیقتم ا  رھگ یک لکش ںیم
زعت دے ۔
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إن جمیع مشاكل العالم البشري تعود إلى عدم طاعة هللا
ورسوله.
ےب کش داین یک اسری الکشمت ولیتٹ ںیہ (ان یک وہج ہی ےہ) ہک مہ ےن اہلل اور
روسل یلص اہلل ہیلع وملس یک ااطتع وھچڑ دی ےہ ۔
ولحل جمیع هذه المشاكل یجب علینا تحكیم القرآن
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اور الکشمت اک لح ہی ےہ ہک مہ رپ وابج ےہ رقآن و تنس وک مكح انبد ںی اور ان
دوونں ےس العج ےل ںیل ۔
وج اہلل اور روسل یک ااطتع رکے اگ اہلل اےس تنج ںیم دالخ رکے اگ سج ا 
ےچین رہن ںی یتہب وہں یگ اور وج ہنم ومڑے اگ اس وک دردانک ذعاب دے اگ ۔
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ےنھکیس یک ابںیت
▪ ریم ا اکم اس وتق کت متخ وہ یہ ںیہن اتکس بج کت داین اک رہ صخش املسمن ہن وہ
اجےئ ۔
▪ مہ یبن یلص اہلل ہیلع وملس یک ریس ت وک اباقدعہ وطر رپ اجںین اور ںیھکیس ۔
▪ انھکیس اس ےیل ےہ ہک مہ وخد یھب ںیمج اور دورسوں وک یھب اس راہ رپ امجںیئ ۔
▪ بج یھبک زدنیگ ںیم وکیئ لکشم آےئ  ،اےنپ اٹرٹگ وپرے ہن رکاپںیئ  ،دل اھٹیب
اجےئ وت اانپ احمہبس رک ںی اور وسںیچ ہک ںیم ےن اہلل اعتیل اک وکاسن مكح وھچڑا وہا ےہ  ،اہلل
اعتیل ےس داع رک ںی ہک وہ ےھجم ریم ی وکاتیہ داھکدے  ،ان ش آء اہلل وہ داھکےئ اگ ۔
▪ مہ اچےتہ ںیہ ہک رہ رطف وتدیح وہ ،رشک متخ وہ ،ایکس اچیب دوعة ایل اہلل ےہ اور
اوکس مہ ےن وھک د ای ےہ ۔ اچیب ا  ریغب دروازہ ےسیک ےلھک اگ ۔
امہرے اپس رقان و تنس یک وصرت ںیم رتہب نی دلیل وموجد ےہ رگم مہ ےن اوکس
دوعہ ا  اکم ںیم وھچڑ د ای ےہ ۔
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ےنھکیسیکابںیت
▪ مہ بس اامتجیع وطر رپ اس وکاتیہ اک اکشر ںیہ اور اس رپ وتہب یک رضورت ےہ ۔
▪ دوعة ایل اہلل دنمسر یک رطح ےہ اور ابعدت اےکس اقمےلب ںیم رطقہ یک رطح ےہ ۔ اوسہ ہنسح
ہی ےہ ہک رصف اینپ ذات رپ وفسک ہن ایک اجےئ ہکلب ذایت ابعدات ا  اسھت اسھت ولوگں کت
د نی اچنہپان ،ایکن رتتیب رکان اور ارفاد ایت ر رکان ااہتنیئ رضوری ےہ ۔
▪ دوعة ایل اہلل اور ابعدت دوونں رضوری ںیہ ۔ ا کی اکم رکےن اک بلطم ہی ںیہن ےہ ہک
دورسا وھچڑ د ای اجےئ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےن دوونں اکم ا کی اسھت یہ ےیک ںیہ ۔
▪ ارفاد یک ایت ری ا ےیل ااقتستم یک رضورت ےہ ۔
▪ احصہب ےن وعام ںیم لیھپ رک اکم ایک اور اانپ وپرا رچلک ولوگں ںیم لقتنم ایک ۔
▪ ہی ممصم ارادہ رک ںیل ہک اےنپ ادنر وکیئ ا یسی اقتیلب دیپ ا رک ںی سج ےس دورسوں یک زدنیگ
ںیم رتہب ی ال ںیکس اس ا  ےیل یبن یلص اہلل ہیلع وملس یک دہج اور تنحم وک ںیھکیس ۔
▪ بج کت ااسنونں ا  اسھت مہ دردی ںیہن ربںیت ےگ ،اہلل یک رتمح مہ رپ ںیہن آےئ یگ ۔
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ےنھکیسیکابںیت
▪ رہ ااسنن انگوہں یک آگ الجراہ ےہ  ،امنز اس آگ وک اھجبیت ےہ ،مہ امنز ڑپےنھ وک لکشم ہن
ںیھجمس ۔
▪ ےنتک یھب اکم وہں رق آن ڑپانھ ڑپاھان ہن وھچڑ ںی ےسیج اھکان انیپ بس اکومں ا  ابووجد ںیہن
وھچڑےت ۔
▪ اکومں وک وھچڑےن یک اعدت ااسنین زمکوری ےہ ۔
زدنیگ ںیم یقیقح اٹرٹگ ٹیس رک ںی بت یہ ڑبے اقمدص احلص وہےتکس ںیہ ۔ ہی اکم رشوع ںیم
سفن رپ اھبری وہات ےہ رھپ آہتسہ آہتسہ اعدی وہاجات ےہ ۔
▪ داین یک رہ لکشم ا  ےھچیپ اہلل روسل یک انرف تین ےہ ۔
▪ یسک ےن نسح رصب ی وک وخش د اھکی وت اس اک راز وپاھچ  ،اوہنں ےن اچر ابںیت اتبیئ سج ںیم ےس
ا کی ہی ےہ ہک وج ریم ا رفض ےہ وہ ریم ا یہ رفض ےہ اس ےیل ےھجم رکانیل اچےیہ ویک ہکن وہ ھجم ےس
وپاھچ اجےئ اگ ۔
▪ اس اتکب وک وخد ںیھکیس اور یسک ا کی وک ڑپاھان رشوع رک ںی ۔
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