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فقہ القلوب
ى
کتاب کا نام :موسوعة فقه القلوب ف ضوء القرآن والسنة
مؤلف :محمد بن ابراہیم بن عبد ہللا التویجري
تدریس :ر
ڈاکٹ فرحت ہاشیم
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المقدمة

(صفحہ)15-18

ماذا يفيد األمة علم كالبحار يف السعة ،وكالجبال يف العظمة،
والقلوب منه فارغة ،والجوارح منه خالية ،وأثره يف الحياة
مفقود؟.
ماذا ينفع ر
البشية من علوم كالجبال ،وأعمال كالذر ،وسبب
ذلك:
لغي العمل ..وأكل الدنيا بالدين..
لغي الدين ..والتعلم ر
التفقه ر
والتجمل بالعلم أمام الناس ..وفقد اإلخالص.
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ےنھکیسیکابںیت
▪دنمسروںےسیجملعےکابووجداتمیکتیثیحےساحالترخابوہےنیکوہجہیےہہکدنیرپ
وغرورکفںیہنےہ۔ملعریغبلمعےک،ضحمداینامکےنایداھکوےےکےیلاحلصایکاجراہےہ۔
▪ہنیہدلںیماہللیکتمظعاورہنآرختاکوخفےہنکیلےنہکوکاملسمہ نں۔
▪ہیامیبرایںرصفداینےکولعماحلصرکےنواولںںیمیہںیہنںہکلبدینیولعماپےنواولںاک
یھبیہیاحلےہ۔
▪آرختںیمبسےسےلہپاملعءاکاسحبوہاگاوراہ نںیمےسرایاکروکمنہجںیمڈاالاجےئاگ،
ڈرےنیکابتےہہکاانتڑپےنھےکابووجدااجنمہیوہ۔
اےنپآپےسوپانھچاچےیہہکویکںڑپھرےہ،ایکلمعرتہبرکےنےکےیلایوکیئاٹلٹئ ممےک
اسھتاگلےنےکےیل؟
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إن العلم اإلله أعز ر
شء يف الحياة ،اصطف هللا له رسله ،وعلمهم
ي
ي
بصية ،فال
إياه ،وأمرهم بتعليمه الناس ،ليعبدوا هللا وحده عىل ر
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 معن.
ى
فمن يشد العبد ركائبه إىل الرحمن وقد أفسد األعداء عليه نيته
وأعماله وأوقاته؟.

ےنھکیسیکابںیت
▪رہدہ نامہوہاتےہارگاسدہ ناہللاکذرکہنایک،یکیناکاکمہنایکوتاسدہ ناک مہماامعلاخیلرہاجےئ
اگ۔
▪ملعوکبجکتآےگہناچنہپایاجےئاسےسافدئہاحلصںیہنوہاتک۔
فلتخمرطوقیںےسڑپےنھاورڑپاھےنےکارثاتفلتخموہےتں۔
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إنما الدنيا سوق واحد خرج الناس منها بما يضهم أو ينفعهم،
وخي المكاسب الطاعات ،ر
المعاص ،والناس يف
المكاسب
وش
ر
ي
ذلك راتعون.

ےنھکیسیکابںیت
▪داین اکی ابزار یک رطح ےہ ،وسےنچ یک ابت ہی ےہہک بج مہ اس ےس ںیلکن وت افدئہ
ااھٹےنواولںںیماشلموہںےگایاصقنہ نامکےنواولںںیم۔
▪اسداینےکابزارںیمحیحصامکیئ رکےن واےلوہںوجااطتعاوریکینیکوٹرکیامکرکےل
اجںیئ،اورربیامکیئواےلوہںوجدہ نراتانگہرکےترےتہں۔
▪ارگآرختیکامکیئرخابوہیئگوتاساکوکیئازاہلںیہن۔
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وهللا عز وجل أرسل إىل األمم السابقة أنبياء ابتعثهم إىل قومهم
خاصة ،فكان وهللا منهم المؤمن والكافر.
ثم إنه سبحانه بعث نبيه المصطف المختار من جميع ولد آدم
قلي اإلنس
محمدا صىل هللا عليه وسلم ،وأرسله إىل جميع الث ر
والجن.
خي
فختم به الرسل ..ونسخ بملته جميع الملل ..وأرسله إىل ر
األمم ..وه هذه األمة ..بأحسن ر
وه اإلسالم ..وأنزل
ائع
الش
ي
ي
وه العربية.
عليه أحسن الكتب ..بأحسن اللغات ي
وخصه سبحانه بهذا الدين الكامل ..والنعمة التامة ..واصطفاه
األولي واآلخرين..
عىل جميع األنبياء والرسل ..فهو سيد
ر
ً
ر
ر
نن بعده ..وال شيعة بعد شيعته
واتخذه خليال ورسوال ..فال ي
إىل يوم القيامة.
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ولما كانت الدنيا ليست بدار قرار ،ولكنها دار ابتالء واختبار،
وتبي أنه ال فائدة يف الدنيا إال باإليمان
ومجاز إىل دار الخلود ،ر
با هلل ،والعلم بما أمر هللا ورسوله به ،والعمل به ،وتعليمه الناس
ف مشارق األرض ومغارب ها ،ودعوة الخلق إليه ،ى
حن ال تكون
ي
فتنة ،ويكون الدين كله هلل.
ےنھکیسیکابںیت
▪ااسنہ ن یک وصختیص رصف ےنھجمس یک وہج ےس ںیہن ےہ ہکلب ایبہ ن رکےن یک تفص یک وہج ےس
ےہ۔
▪الص اٹرٹگ ہی ےہ ہک االسم اغبل آاجےئ ،امہری دجودہج اس وتق کت متخ ںیہن وہین
اچےیہبجکتہیاٹرٹگاحلصںیہنوہات۔
▪ملعاورلمعویہاکمآےئاگوجاہللےک مکےکباط قوہ۔
▪داینااحتمہ ناورآزامشئاکرھگےہ۔
▪بجوکیئاکمرکےنںیگلوتوسںیچہکاالگدقماہکںڑپےاگ،ینعیاساکہجیتنایکےلکناگ۔
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لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من أمور الدنيا ،ومالحقة الشهوات،
واتباع األهواء ،وعبادة المال ،كله غرور وباطل ،يعرض العبد
للعقوبة واأللم ,ويمأل قلبه بالوحشة والحشة يف الدنيا واآلخرة.

ےنھکیسیکابںیت
▪بجیھبکدلربھگاےنےگ،رپاشیین،ےبینیچایرقیباریوہوتہشیمہوسںیچہکویکںےہ،اہکں
یطلغیکےہاوررھپوتہبرکےنںیمدریہناگلںیئ۔
▪رپاشیینریغبیسکوہجےکںیہنوہیت،ارگوہجھجمسہنآےئوتارافغترورو رکدںی۔
▪ارافغترںیمااسنہ نےکےیلاینتادیمےہہکاکیدحثیاکوہفممےہ
َ َ َ َّ َ ْ َ ی ْ َ ی َ َ
َ
ہَ ہ
َْ َْ
ْ
حُال ُق ُیومُُوأتوب ُِإُل ُی ُِہُ
أستغ ِف ُرُاَّللُال ُِذیُال ُِإلہ ُِإالُھوُال ُ
ااسیہملکےہہکسجےسڑبےڑبےانگہاعمفوہاجےتںیتحہکارگااسنہ ندیماہ نگنجےس
یھباھباگوہاوہوتوہیھباعمفوہاجاتےہ۔
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ر
وأكي ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنة ،وكالم سلف
األمة ،من المكتوب والمسموع والمرئ  ،ر
أكيه لغو وغثاء،
ي
وشغل لألوقات بما اليفيد ،وليس فيه إال تضييع الزمان،
وتشتيت األذهان ،وجلب العداوة ربي اإلخوان ،ومزاحمة
كالم الرحمن ،وسنة سيد األنام ،وعمارة الدنيا ،والزهد يف
اليقي والرغبة يف
المسلمي من
أعمال اآلخرة ،ونقل عوام
ر
ر
والحية والنفرة والسأم والملل،
العمل الصالح ،إىل الشك
ر
والعكوف عىل اللهو والشهوات ،وإضاعة أوامر هللا.
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ےنھکیسیکابںیت
▪تہبیسولعمامتاکہجیتنہیوہاتےہہکزدنیگاکوفسکںیہنراتہاوراےنپدصقمےسٹہاجےت
ں۔
▪ابیقولوگںیکابںیتدامغرپاسدقراغبلآیتںہکرقآہ ناہ نےکباق ےلںیموھچیٹزیچاتگل
ےہ۔
▪آجاملسمونںاکرقآہ نڑپےنھےسزایدہدرگیولعمےکوصحلیکرطفراحجہ نےہ۔
▪رقآہ ناورتنسےکباق ےلرپیہقفولعمڑپےنھیکزایدہرتبغاپیئاجیتےہ،اےنپاےنپہیقفیک
ابںیتثحبوابمہثحںیماسےنمالیئاجیتں۔
▪کینلمعرپنیقیاوررتبغمتخوہیئگےہ،کشوریحتابیقرہیئگےہ۔
▪ینتجزایدہںیثحبوہںیگاانتیہالصےسدوروہےتاجںیئےگ،دنییکروحمتخوہاجیتےہ۔
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لذا كان أفضل ما تنفق فيه األنفاس ،وتشتغل به األمة ،وتضف
له األفكار واألوقات ،هو طاعة هللا ورسوله ،وإحياء سي الحق يف
كل مكان ،وإماتة طوالع الفجور والبدع:
حية
ببيان ما يرجو به المرء العاقل هدى الخلق ..وإنقاذهم من ر
الشك وظلمة الباطل ..وإخراجهم بإذن هللا من الظلمات إىل
النور ..ببيان الحق الذي أمر هللا به ..وهداية الناس إىل الضاط
المستقيم كما قال سبحانه:
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ً ِّ َّ ۡ َ َ ۤ َ ہ
اّٰلل َو َعم َل َصالحا َّو َق َ
ال ِا َّن ِنۡ
(و من احسن قوًل ممن دعا ِاىل ِ
ِ
ِ
َ ۡ
َ
ۡ
ۡ
ُ
ِمن المس ِل ِم ري ) [: ٣٣فصلت]
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النن صىل هللا عليه وسلم:من دعا إىل هدى ،كان ل ه من
وقال ي
االجر مثل اجور من تبعه,ال ينقص ذلك من أجوره م شيئا,ومن
دعا إىل ضاللة ,كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه,ال ينقص
ذلك من آثامه م شيئا» (أخرجه مسلم)
ومن وفقه هللا تبارك وتعاىل لبيان ما تضاعف فيه األجور،
ويستني بنوره العاقل الرزين،
وي هتدي بسببه الجاهل والمغرور،
ر
ى
وامي عليه ىبيايد األجر وهو يف
كثي،
لخي ر
فقد عرضه الكريم ر
ى
الياب رميم.
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ےنھکیسیکابںیت
▪رکےن اک اکمہی ےہہک ولوگں وکرقاہ ناور دحثییکمیلعتدی اجےئ۔وکسجاہللایکس وتقیف
دےدےاےکسےیلارجہیےہہکےنھکیسواولںےکاےھچلمعاکاوابا وکیھبےلماگ۔
▪یملع احلظ ےس ولوگں ےک فلتخم درےج وہےت ں نکیل دہاتی یک ابت رہ اکی وک افدئہ
دیتیےہ۔
▪داین اکوکیئ زبسناانتانمعف شخبںیہن انتج رصف اہللیک اخرطریغب یسکالچل ےکریخ یک ابت
ولوگںکتاچنہپ مےہ۔
▪اےسیصخشےکےیلایلھچمں,ویچایٹنںاوراسریولخمقریخیکداعںیئرکیتں۔
▪ضعب ولوگں ےن اےسی اکمےیک وہےت ں ہک زنیم یھب اہ ن اک ارتحام رکیت ےہ ،رمےنےک
دعبیٹمیھباںیہنںیہناھکیتہکبجوہدیہشیھبںیہنوہےت .ےسیجااحصبافہکلوریغہ
▪اہللےکےیلاخصلوہ ملکشمےہنکیل منکممںیہن۔
ااسنہ ن اہنتیئ ںیم یھب طلغ اکومں ےس ےچب اور اےھچ اکم رکے وت اہلل اعتیل زدنیگ ںیم ربںیتک
ڈالداتیےہ۔
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وذلك حظ ال يزهد فيه إال محروم ،وال يتأخر عن المنافسة يف
أرباحه إال جاهل بالسلع وقيمتها.
التقصي ى
من تفيق من هذا المرض؟.
يا نائما عىل فراش
ر
يا حشة عىل العباد ..كم يضيعون أوقاتهم يف اللهو واللعب،
واللذات والشهوات؟.
المفرطي ..كم آتاهم هللا من آية بينة فلم يستجيبوا؟.
يا حشة عىل
ر
أكي الغافلي عن ذكر هللا ..وما ر
ما ر
المعرضي عن رشعه ..وما
أكي
ر
ر
أكي المخالفي ألمره ..وما ر
ر
أكي من يستعملون نعمه يف معصيته..
ر
وما ر
..
..
المتعرضي
ألهوائهم
الساجدين
لشهواتهم
اكعي
ر
ال
أكي
ر
ر
لسخط رب هم.
ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزا عنيفا ى
حن ال
ىييدى يف أودية الهالك والخشان لفعلنا ،ولو كنا نملك أن نفتح
العيون المغمضة جفونها عن طريق الحق ى
حن ال تسقط يف الحفر
لفعلنا.
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ولكن القلوب بيد هللا ..يقلبها كيف يشاء ..وهو العالم وحده
بمن يصلح للكرامة ..ومن يصلح لإلهانة ..وحسبنا الدعوة
واإلشارة ،والتضي ح بالمودة والمحبة ،والتلوي ح بالنصيحة ،مع
حسن األدب ،وخالص الدعاء بالهداية ،وهللا بكل ر
ش ء عليم،
ي
يختص برحمته من يشاء ،وي هدي من يشاء إىل رصاط مستقيم.
إن من البالء العظيم أن ر
المسلمي علوما
ساحة
ف
األعداء
يني
ر
ي
مسمومة..وأفكارا متباينة ..علوم كلها غث هزيل ..عش الهضم..
والحية
يأكل الوقت ..ويميت القلب..ويورث الشك
ر
والجدل،ويدعو إىل الفسوق والعصيان.
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ےنھکیسیکابںیت
▪سجوکاہللیکابتھجمسآاجیتےہوہرھپابتآےگاچنہپےئریغبنیچےسںیہنھٹیباتک۔
▪درتسوتقرپدرتسہلصیفرکےنںیمدریہناگلںیئ۔
▪بجوکیئصخشرپاشیینںیموہاتےہوتہلصیفںیہنرکاپات،اےسیںیمووتاوصاابقحلووتاوصا
ابربصلرک ماچےئیہ۔
▪ارگ امہرے اکی ظفل ےس یسک وک افدئہ چنہپ اتک ےہ وت ابت اتبےن ای وشمرہ دےنی ںیم اٹل
وٹملےساکمہنںیل۔
▪دصقم رپ ہشیمہ وفسک رںیھک اور اہلل ےس وتقیف یک داع امےتگن رں ہک ای اہلل مہ اضعئ ہن
وہں۔
▪وجاکماہللےکےیلوہاتےہا وکرکےنیکدہاتییھبوہدےداتیےہ۔
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