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Lesson-12
)(Notes

فقہ القلوب
ى
کتاب کا نام :موسوعة فقه القلوب ف ضوء القرآن والسنة

مؤلف :دمحم بن ابراہیم بن عبد ہللا التویجري
تدریس :ر
ڈاکٹ فرحت ہاشیم
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المقدمة

(صفحہ )12-17

ر
ر
وبعثة الفكر،
وبعثة العمر،
فوا أسفاه ..عىل ضياع األوقات،
ر
وبعثة الجهد يف الشهوات والمخازي ،والقبائح والكبائر
والفواحش ،واتباع الشياطي.
تعان من الجروح الدامية ما
واحرستاه ..لقد ظلت هذه األمة
ي

تعان  ،وكلما التأم جرح انفجر جرح آخر.
ي
العثات عىل مثل هذا الواقع األليم؟.
يكف أن تسكب ر
فهل ي
ى
فمت تؤوب هذه األمة المسكينة إىل رب ها؟.
وماذا ى
يبف لألمة إذا تجردت من لباس الدين واألخالق
والحياء؟.
2

ےنھکیسیکابںیت
▪اتم یک وتاانیئ اور الصںیتیح طلغ وہگجں رپ اضعئ وہ ریہ ںیہ اور اس ےن اینپ الص ذہم داری

دوعتایلاہللاکاکموھچڑدایےہ۔

▪ارفنادی حطس رپ مہ اامین ،االخق اور ایحء ےس اعری ںیہ اور اامتجیع حطس رپ بحثیت اتم ےک اانپ

رفہضیاداںیہنرکرےہںیہ۔
▪وپرا رقآن ابکیرڑپےنھےسادنازہوہاتےہہکبسےسزایدہربمغیپوںےکوااعقتاکذرکایکایگ
ےہابیقااکحامتاسےکاتعبںیہ۔
▪ابر ابر ان وقومں یکابتیہےکوااعقتایبنرکےناکدصقمہیےہہکاتبدایاجےئہکقحاکاغیپم
ہنامےننواولںاکااجنمایکوہا۔

▪اینپ ذایت زدنیگ اک یھب احمہبس رکان اچےئیہ اور بحثیت اتم دورسوں کت اغیپم اچنہپےن ےک رفےضی
ےکابرےںیمیھبدیجنسیگےسوسانچاچےئیہ۔
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اإلنسان كافية إللقاء الرعب يف القلوب
واليوم نظرة عابرة إىل العالم
ي
لو كانت هناك قلوب ،فقد أسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته ال
لربه إال ما رحم ربك ،وكرست أوامر الدين يف كثث من البالد.
فهل ىيثك الناس بال واعظ وال مذكر ،ىيثدون يف ب حار الظلمات،
الغ والفساد والشهوات ،وينحدرون يف آبار
ويسقطون يف أودية ي
الضالل والظالم والهالك ،ويعيشون كالحيوانات والشياطي؟.
وهل لهذا الوباء الذي عم وطم من سبب؟
وإذا عرفنا سببه فهل من عالج لهذا الجرح الذي انفجر؟ ..وهذا
انترس؟ ..وهذا القرص الذي انهدم؟ ..وهذه القلعة ى
الوباء الذي ر
الت
ي
تصدعت؟ ..وهذه السفينة ى
الت أوشكت عىل الغرق..؟.
ي
أما لهذا الجرح من طبيب..؟.
أما لهذا القرص من مالك..؟.
أما لهذا البيت من حراس..؟.
ر
البرس من كفران النعم؟..أال يخافون من بطش
سستي
أال
ي
الجبار..؟.
أما لهم يف سوق الدين من أرباح..؟.
ى
واشثاهم..؟.
أنسوا أن هللا خلقهم وكرمهم ،وهداهم
فما بالهم جفوا باب سيدهم ومالكهم ،وتعلقوا بأذيال عدوهم..؟.
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ےنھکیسیکابںیت
▪املسمونں یکرمگایہیکدوووجاہتںیہ
1۔ااکحامتوکوتڑان

2۔وخااشہتیکریپوی

بجووجاہتہتپلچاجںیئوتاناکالعجوہاناچ ہثیے۔
▪ولگ اینپ ارفنادی زدنیگ ںیم دنی وک انذف رکںی اور دورسوں وک یھب اہلل ےک ااکحامت یک رطف
ےلرکآںیئ۔

▪بج وکیئ واب یتلیھپ ےہ ای گنج رشوع وہاجیت ےہ وت رصف امرہ ڈارٹکوں یک ذہم داری ںیہن ریتہ
ہکلبرہرطحےکراضاکردمدےکےیلآاجےتںیہ۔
▪ایسرطحبجرمگایہدحےسزایدہلیھپ اجےئوتغیلبتدنی رصفااکسرلزاکاکم ںیہنراتہہکلبرہ
رفدیکذہمدارینباجاتےہ۔
▪رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع بج امنز ڑپےتھ ےھت وت رشمنیک ان ےک روےن ےس اتمرث
وہےتےھت،بجمہرقآنڑپےتھںیہوتںیمہانتکروانآاتےہ۔
▪الص ابت ہیےہہکامہرےادنراہللاکوخفاوروقتیںیہنےہ۔
5

إن األنبياء والرسل وأتباعهم لما عرفوا الحق آمنوا به ،وعملوا
بأحكامه ،وتخلقوا بأخالقه ،وهانت عليهم أنفسهم وأموالهم
وأوالدهم وشهواتهم وديارهم يف سبيل دعوة الناس إىل ما أمرهم
هللا به ،من الدين العظيم ،والحق المبي ،والرصاط المستقيم.
إن ر
البرسية كافة كما يحتاجون إىل الهواء والماء والطعام كل آن ،وال
سستثت من ذلك أحد ،وال تستقيم لهم حياة إال بذلك ،فكذلك
الناس كلهم أشد حاجة إىل الدين الحق الذي يبي عالقة
المخلوقات ب خالقها ،وينظم عالقة المخلوق بالمخلوق ،ويوفر لهم
السعادة يف الدنيا واآلخرة ،إذا حققوا مراد هللا من خلقه باإليمان به
وعبادته وطاعته ،واتبعوا كتابه الذي أنزله عليهم ،ورسوله الذي
أرسله إليهم ،واستقاموا عىل دينه:
ر
والمعاشات ..واألخالق.
يف اإليمان ..والعبادات ..والمعامالت..
ولما عرف األنبياء والرسل وأتباعهم قيمة الدين الحق ،وأدركوا
البرسية إليه ،هان عليهم كل ر
حاجتهم الماسة إليه ،وحاجة ر
شء من
ي
أجله ،واستطابوا المرارات والمكاره من أجله ،وتسابقوا يف سبيل
الدعوة إليه ،ر
ونرس سننه وأحكامه ،وسيطر ذلك عىل قلوب هم
وعقولهم ،واستغرق ذلك جل أوقاتهم.
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ےنھکیسیکابںیت
▪اایبنء ،رلس اور احصہب رکام ےک اواقت اک ڑبا ہصح دنی ےک اکم ںیم زگرات اھت ،وسےنچ یک
رضورتےہہکامہرےاواقتاکڑباہصحاہکںاتگلےہ؟

امہرےےیلداینہکاسریزیچںیبسےسامہںیہ اوراسےکدعبارگوتقےلماگوتدنیاک
اکمرکںیلےگ۔
▪ان ےک ےیل الکشمتآاسنوہیئگںیھت اوراوکن اس ںیم فطلآےناگلاھت ویکہکنیسکیھب
زیچاوراکموکبجاسیکروحےکاسھتایلاجےئوتویہبسوخوگشارےنگلاتگلےہ۔
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فصدرت عنهم عجائب اإليمان بالغيب ..وأحسن العبادات
والمعامالت ..وأحسن األقوال واألعمال واألخالق ..وحب هللا
ورسوله ..ورحمة المؤمني  ..والشدة عىل الكافرين ..وإيثار
اإليمان واألعمال عىل األموال واألشياء..وإيثار اآلخرة عىل
الدنيا ..وتقديم أوامر هللا عىل شهوات النفس ..وإيثار اآلجل

عىل العاجل ،والهداية عىل الضاللة ..والحرص عىل دعوة
الناس..وإخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد..
ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم.
واستهانوا بزخارف الدنيا وحطامها حي اشتاقت نفوسهم إىل
لقاء هللا ،وقصور الجنة ،وعلو الهمة.
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ےنھکیسیکابںیت
▪بج کت امہری رتاحیجتںیہندبںیتل اسوتقکتارفنادی وطررپکینلمعاوردنیاک
اکمںیہنوہاتکس۔
▪آرخت ،وج دعب ںیمےلمیگ،اسوکداینرپ،وجایھبلمریہےہ،رتحیجدانیوہیگ۔
ہی رحص وہان رضوری ےہ ہک ولوگں وک دنبوں یک دنبیگ ےس اکنل رک اہلل یک دنبیگ یک رطف
الایاجےئ۔
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ر
ر
وانترسوا يف مشارق األرض
فنرسوا اإلسالم يف ربوع األرض،
ومغارب ها مبلغي لدين رب هم ،متخلقي بأخالقه وسننه.
وبذلوا من أجل ر
نرس اإليمان والهداية يف العالم كل ما يملكون،
حت ى
ى
ألف اإلسالم بجرانه يف األرض ،وأقبلت القلوب إىل رب ها
مؤمنة منقادة طائعة.
وهبت رياح اإليمان عاصفة قوية طيبة مباركة يف قلوب الناس،
وقامت دولة التوحيد واإليمان واألعمال واألخالق يف نفوس
ر
البرس ،ودخل الناس يف دين هللا أفواجا.
وحققت األمة بذلك مراد رب ها منها باإليمان به وتوحيده وعبادته
وحده ال رشيك له ،والدعوة إليه ،وتعليم دينه ر
وشعه ،واستقاموا
حت رض هللا عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانهَ :
عىل ذلك ى
(و
ي
ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ
َ ُٰۡ ۡ َ َ َۡ
اۡل ۡن َصار َو َّالذ ۡی َن َّات َب ُع ۡو ُھمۡ
الس ِبقون اۡلولون ِمن المھ ِجرین و
ِ
َّ َ ہ ُ
اّٰلل َع ۡن ُھ ۡم َو َر ُض ۡوا َع ۡن ُہ َو َا َع َّد َل ُھ ۡم َج ّٰنت َت ۡجریۡ
با ۡح َ
ض
ر
ۙ
ان
س
ِ
ٍ
ٍ
ِِ
ٰ َ َۡ ُۡ ۡ
َ ۡ ََ ۡ َٰۡ ُ ٰ
ََ ً
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
تحتھا اۡلنھر خ ِل ِدین ِفیہا ابدا ؕ ذ ِلک الفوز الع ِظیم)[١٠٠

:التوبة]
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ى
ثم أن عىل المسلمي حي من الدهر ضعف فيه إيمانهم ،وقل
فيه علمهم ،ونقصت فيه أعمالهم ،فأقبلوا عىل الدنيا ،وزهدوا يف
الدين ،فقرص بعضهم يف العبادات ،وظلم يف المعامالت ،وأساء
ر
المعاشات ،وزهد يف سي الدين وآدابه وأخالقه ،وتخلق
يف
بأخالق البهائم والشياطي .
وانرصف بعضهم عن االستفادة من أحكام الكتاب والسنة إىل
أخبار الزهاد ى
الت شغلت مجالس الوعظ واإلرشاد ،وامتألت بها
ي
الكتب واألوراق.
ثم انحدروا إىل القاع حي أقبل بعضهم عىل دراسة علوم الدنيا،
وعلوم وآداب األمم الكافرة األخرى ،وهجروا علوم القرآن والسنة،
الغ والهوى.
فضلوا عن طريق الحق والهدى ،وساروا يف دروب ي
ثم جرفهم سيل الشهوات ،واستعبدهم حب المال ،وشغلهم
ذلك عن امتثال أوامر هللا ،والعمل ر
برسعه ،والدعوة إليه ،والجهاد
يف سبيله.
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ےنھکیسیکابںیت
▪بجاوکناہللیک ابتھجمسآیئگ وتاوہنںےناےنپاجن،امل الصںیتیح،وتق،سجزیچےکیھب
وہامکلےھتاسوکاہللیکراہںیماگلدایاوررقابنرکدای ۔

▪اید رےنھک یک ابت ےہ ہک ایقتم ےک دن رصف املسمونں اک اسحب وہاگ افکر اک وت وکیئ اسحب
ںیہنوہاگوہوتاثتبدشہںیہاںیہنرباہراتسمنہجںیمکنیھپدایاجےئاگ۔
املسمونں ںیم ےس یھب بس ےس الہپ رگوہ نج اک اسحب وہ اگ وہ ءاملء وہں ےگ ،لپ رصاط ےس

یھبرصفاملسمونںوکیہزگرانوہاگ۔
▪رضحت رمع ریض اہلل ہنع اور احصہب رکام وک اس اسحب اتکب ےک دن ےس ڈر ویکں اتگل اھت،
ویکہکنوہاسوکچسامےتنےھت۔
▪ امہرے ےیل ہیضحمولعمامتںیہ،اوکسدیجنسیگےسںیہنےتیل۔
سج وک آرخت رپ نیقی وہ ہک وھچےٹ ےس وھچےٹ اکم یک یھب زجا لم اجےئ یگ وت وہ اس دن ارج
اپےنےکےیلاکمرکےنوکہمہوتقایترراتہےہ۔
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وسار كثث من المسلمي خلف اليهود والنصارى ،يتكلمون
بلسانهم ،ويقلدونهم يف حياتهم ،ويقتدون بفساقهم،
ويتخلقون بأخالقهم ،ويشدون الرحال إىل ديارهم ،ويتعلمون
علومهم ،ثم يرجعون بأخالقهم وصفاتهم وطريقة حياتهم..
ويضعونها يف صحن اإلسالم ،ويزرعونها يف بستان اإليمان،
لتكون قدوة لألنام ،فتعلق الناس به ا ،وتسابق األبناء والبنات
إىل التخلق بها.
يكف أن تذرف الدموع السخية عىل هذا السقوط
فهل
ي
المشي ..؟.
يا حرسة عىل العباد..كم لعب الشيطان بعقولهم وأوقاتهم

وأموالهم؟.
وا أسفاه ..إىل ى
مت يزحف الورى إىل الوراء ،إىل جهنم وهم ال
سشعرون؟.
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من يصدع بالحق ،ومن يحمل رايات الهدى إىل الورى؟.
إن المؤمن حقا من سكب عصارة عمره وروحه يف طاعة ربه،
وعبادته ،والدعوة إليه ،وتعليم رشعه لعباده.
إن مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وغثهم فيها منفعة
ومصلحة لنا نحن المسلمي ،ى
حت فيما هم عليه من إتقان

أمور دنياهم قد يكون مرصا بآخرتنا ،أو بما هو أهم من أمور
ديننا.
ماذا يفيد األمة علم كالبحار يف السعة ،وكالجبال يف العظمة،
والقلوب منه فارغة ،والجوارح منه خالية ،وأثره يف الحياة
مفقود؟.
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ےنھکیسیکابںیت
▪اےسیملعاکایکافدئہوجدنمسروںیکوتعساسیجاوراہپڑوںیکتمظعیکرطحوہنکیل

لمعںیماساکھچکارثرظنیہہنآاتوہ۔
▪ریغوقومںیکرموعتیبےناملسمونںوکتہباصقنناچنہپایےہویکہکناسیکوہجےس
اےنپدنییکتمظعدلےساجیتریہےہ۔
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ماذا ينفع ر
البرسية من علوم كالجبال ،وأعمال كالذر ،وسبب
ذلك:

التفقه لغث الدين ..والتعلم لغث العمل ..وأكل الدنيا بالدين..
والتجمل بالعلم أمام الناس ..وفقد اإلخالص.
إن العلم اإلله أعز ر
شء يف الحياة ،اصطف هللا له رسله،
ي
ي
وعلمهم إياه ،وأمرهم بتعليمه الناس ،ليعبدوا هللا وحده عىل
بصثة ،فال يؤخذ عليه أجر ،وال يكون حرفة يؤكل به حطام
الدنيا ،ويباع يف األسواق الرخيصة ،وتقتل به األوقات الثمينة،
ً
ويقدم للناس جسما بال روح ،وإناء بال ماء  ،وألفاظا بال معت.

ى
فمت سشد العبد ركائبه إىل الرحمن وقد أفسد األعداء عليه
نيته وأعماله وأوقاته؟.
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ےنھکیسیکابت
▪ولوگں وک داین ےک ولعم اک تہب ہتپ وہات ےہ رگم دنی یک اینبدی ابںیت یھب ولعمم ںیہن

وہںیت۔ ارگ دنی ڑپںیھ یھب وت لمع ےک ےیل ںیہن ڑپےتھ ،اس وک یھب اکروابر انب ایل ےہ،
ضحماکیڈرگی ایاسٹیٹسلبمسنبایگےہ۔
▪اہلل اک ملع داین ںیم تہب زعت وایل زیچ ےہ سج وک اچنہپےن ےک ےیل اہلل اعتیل ےن اےنپ
روسولں وک انچ ،ان وک ایکس میلعت دی ہک وہ آےگ ولوگں وک اھکسںیئ اس ےیل اس یک تہب
دقرداینرکیناچےئیہ۔
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