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المقدمة

(صفحہ )18-20

التقصي ى
مت تفيق من هذا المرض؟.
يا نائما عىل فراش
ر
يا حرسة عىل العباد ..كم يضيعون أوقاتهم يف اللهو واللعب،
واللذات والشهوات؟.
المفرطي ..كم آتاهم هللا من آية بينة فلم
يا حرسة عىل
ر
يستجيبوا؟.
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
ر
اكعي لشهواتهم ..الساجدين ألهوائهم..
المتعرضي
ر
وما أكي الر ر
لسخط رب هم.
ےنھکیسیکابںیت
▪یتسساکیامیبریےہ۔
▪وجاہللیکابتاکوجابہندںیوہدحےسڑبےنھواےل(ارفملنیط)اوریمکرکےنواےلںیہ۔
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ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزا عنيفا ى
حت ال
ىييدى يف أودية الهالك والخرسان لفعلنا ،ولو كنا نملك أن نفتح
العيون المغمضة جفونها عن طريق الحق ى
حت ال تسقط يف الحفر
لفعلنا.
ولكن القلوب بيد هللا ..يقلبها كيف يشاء ..وهو العالم وحده بمن
يصلح للكرامة ..ومن يصلح لإلهانة ..وحسبنا الدعوة واإلشارة،
والترصي ح بالمودة والمحبة ،والتلوي ح بالنصيحة ،مع حسن
األدب ،وخالص الدعاء بالهداية ،وهللا بكل ر
شء عليم ،يختص
ي
برحمته من يشاء ،وي هدي من يشاء إىل صا مستقيم.
إن من البالء العظيم أن ر
المسلمي علوما
ساحة
ف
األعداء
يني
ر
ي
مسمومة..وأفكارا متباينة ..علوم كلها غث هزيل ..عرس الهضم..
والحية والجدل،
يأكل الوقت ..ويميت القلب ..ويورث الشك
ر
ويدعو إىل الفسوق والعصيان.
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ےنھکیسیکابںیت
▪آج ابلطء ویوینریٹ یک اےسی ولعم ڑپےنھ ںیم وغشمل ںیہ وج آےگ اکم یہ ںیہن آےت،ان
ولعمںیموغشملوہرکزدنیگاکوکیئدصقمیھبںیہنراتہ۔
▪اےسیولعمالثمالفیفسوریغہڑپاھرکاہلل،روسلاہللیلصاہللہیلعوملس،آرخت،اامینےک
ابرے ںیم کش دیپا رکدای تا ا ےہ ۔اس ےیل عفن دنم ملع یک رطف وتمہج وہےن یک
رضورتےہ۔
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وبي علوم ال ثقة بها ..وب ري ظنون
فه ربي علوم ال ر
خي فيها ..ر
ي
وبي أمور صحيحة ال منفعة للقلب
تغت من الحق شيئا ..ر
كاذبة ال ي
وبي علوم صحيحة قد وعروا الطريق إىل تحصيلها مع قلة
فيها ..ر
فه كلحم جمل غث عىل رأس جبل وعر ..ال سهل
نفعها ..ي
ى
ى
فينتق.
سمي
رفيتق ..وال ر

ےنھکیسیکابںیت
▪دینی ولعمڑبےافدئہدنمںیہ رگموعام یک چنہپ ےس دورںیہ۔الثم  نان ڑپےنھےس ےلہپ اوکس
ےنھجمس ےک ےیل ،رصف و وحن ےک اےنت وقادع اور رگارم وک اےسی ڑپاھای تا ا ےہہک ڑپانھ لکشم
نبتا اےہاورارگانولعمکتچنہپیھبتاںیئوتانےکادنروکیئروحابیقںیہنریتہ۔
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كثي من أمهات كتب الدين المعروفة
وقد نظرت بفضل هللا يف ر
كبي قد يئس
النسب ،فوجدتها عظيمة النفع جدا ،ولكنها ربي ر
وصغي ال تظفر بكل المقصود منه ،والمتوسط
الحافظ منه،
ر
مبعي الفوائد ،عديم ى
ر
اليتيب ،ناقص األبواب.
منها

ےنھکیسیکابںیت
▪وجافدئہدےنیوایلاالسیماتکںیبںیہوہایوتاسدقرمیخضںیہ ہکانوکڑپانھلکشمےہ ،ای
اینت وھچیٹ اتکںیب ںیہ ہک ان ےس دصقم وپرا ںیہن وہ ا ,وج درایمین اسزئ یک ںیہ ان ےک
افدئے رھکبے وہےئ ںیہ ،ان ںیم وکیئ رتبیت ںیہن ےہ ،ہتپ ںیہن اتلچ ابب
()chapterاہکںےسرشوعوہااہکںمتخوہا۔
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ر
وأكي الكتب ى
الت نبتت يف الساحة عدا كتب السلف األخيار،
ي
والسمي،
والمتقي األبرار،جلها كحاطب ليل ،يجمع الغث
ر
ر
للخي..
والصحيح والسقيم ..والمليح والقبيح ..بعضها تمحض
ر
ر
ر
..
وغيها مما شاع وذاع ..ومأل
والباطل
واللهو
للرس
تمحض
ها
وأكي
ر
األسماع واألبصار.
منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل ..ومنها ما يهتم بوجوه
التفسي ..ومنها ما يهتم برسد األقوال يف كل مسألة ..ومنها ما يهتم
ر
بالنحو والرصف ..ومنها ما يعت باللغة واألدب ..ومنها ما يعت
والسي والقصص ..ومنها ما يهتم بالمنطق والقواعد..
بالتاري خ
ر
ومنها ما يهتم بأحوال الرجال والجرح والتعديل ..إلخ۔
وهذا كله وإن كان يف بعضه منافع وزيادة معلومات ،إال أن المقصود
األعىل ،ومقاصد ر
الرسيعة العظىم م ن معرفة هللا بأسمائه وصفاته
وأفعاله ..ومعرفة دينه ر
وشعه ..ومعرفة وعده ووعيده ..وثوابه
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المسلمي أحكام دينهم..
وعقابه ..وعبادته وطاعته ..وتعليم
ر
بكثي ،وأوىل منه ،بل هو
ودعوة الخلق إىل هللا ..كل هذا فوق ذلك ر
أجل مقصود وما بينهما كما ربي السماء واألرض.

ےنھکیسیکابںیت
▪ملعاحلصرکےناکالصدصقماہللاعتیلیکرعمتفاپانےہ،اورولوگںوکاہللیکرطفالبانےہ۔
▪بجکتاہللےکانومں،اسےکافصتاورااعفلےکابرےںیمںیہنتاںینےگوتاہللاعتیلیک
رعمتفاوراسےستبحمےسیکوہیگ؟
▪داینویولعماوراہللاعتیلےکابرےںیمتاانن،اندوونںولعمیکاافدتیںیماانتیہرفقےہانتج
زنیماورآامسنےکدرایمنےہ۔
▪زنیمےکولعمںیمہزنیمرپرںیھکےگ،آامسینولعمیہآامسنکتےلرکتاںیئےگ۔
▪ہی وسےنچ یک رضورت ےہ ہک دینی اور داینوی ولعم احلص رکےن ےک دعب امہری ابعدت ےک
وشخع،تینےکاالخص،وثاباوراقعبیکرکفںیمانتکااضہفوہ اےہ۔
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والمملوك ليس له أن يترصف بنفسه ووقته إال بإذن مالكه۔

ےنھکیسیکابںیت
▪بجمہاہللےکدنبےںیہوتںیمہہیقحاہکںےسلمایگہکاہللاعتیلےکمکحےکآےگ
اینپرمیضالچںیئ۔
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ى
والمؤسف أن ر ً
محيف أكول ،هزيل
يدع العلم والفقه
ممن
ا
كثي
ي
يسي يف تقريرها وهو راجل ،يقول ما
يف معرفة األصول والفروع ،ر
ال يفعل ،ويحب أن يحمد بما لم يفعل ،تسبق أقواله أفعاله ،ألنه
مصاب بداء الجهل والعصبية.
مي الفقه فصار فارسا ،وما ر
وقل من ركب ى
أكي ما حملت بطون
والطي ،ومألت الساحة
والسمي ،والذهب
الكتب من الغث
ر
ر
بالجيد والرديء ،والحسن والقبيح ،والطيب والخبيث.

ےنھکیسیکابںیت
▪ابںیتتہبںیہلمعھچکںیہن۔
▪اینپرمیضیکاتکبڑپھرکسجےنوجاپایوہ اےہایسےکاطمقباساکاالخقوہ اےہ۔
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والناس يغرفون من هذا وهذا ،وتظهر صفاتهم بموجب هذا
وذاك ،وتأتيهم النعم والمصائب بحسب هذا وذاك.
وما ر
أكي المصنفات ى
الت تصدع الرؤوس ،وتفسد العقول ،ال تزيد
ي
فه ال تساوي الورق الذي
يف اإليمان ،وال تبعث لطاعة الرحمن ،ي
كتبت عليه ،ألنها سيل من األقوال والحكايات والشبهات ى
الت
ي
حيانا ،تولد الغفلة والخصومة والتناحر ،وال
تدع المسلم تائها ر
تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة.
وكثي
هذا لون من العلم مكروه مرفوض يورث العلل واألسقام ،ر
من الناس راتع فيه ،يجت منه كل فتنة ر
وش وسم ،فيرص نفسه،
ي
ويضل أمته.
ےنھکیسیکابںیت
▪ااسیملعسجےسرصفاالتخیفابںیتعمجرکیلتاںیئاصقنندہوہ اےہاورولوگںےکلمع
ںیمیسکرتہبیاکابثعںیہناتنب۔
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فأما علم أصول الدين ..ومعرفة هللا بأسمائه وصفاته وأفعاله..
ومعرفة عظمته وجالله ..ومعرفة آالئه ونعمه ..ومعرفة وعده
ووعيده ..ومعرفة قضائه وقدره ..ومعرفة دينه ر
وشعه ..ومعرفة
ر
والحرس ..والحساب والجزاء..
اليوم اآلخر ،وما فيه من البعث
والجنة والنار ..ومعرفة قصص أنبياء هللا ورسله ،ونحو ذلك مما
سماه هللا ف كتابه فقھاوحكمة ..وعلما وضياءً ..
ونورا وهدى..
ي
ورحمة وشفاء ورشدا ..فقد أصبح بي ر
أكي الخلق مطويا ،وصار
ر
نسیا منسیا..وجفاه ر
أكي الخلق إال من رحم هللا ..ومن عرفه عرفه
معرفة مجملة ال توقظ القلوب الغافلة ..وال تحرك الجوارح
الساكنة.
اليقي  ،تولد بسبب الجهل
ولما كان هذا ثلما يف الدين ،ونقصا يف
ر
به ضعف اإليمان ،ثم ضعف العمل بالدين ،ثم ضعف الدعوة إىل
هللا ،ثم فشو ر
الرس ،ثم ركوب مطايا الباطل ،ثم نزول المصائب،
وتواىل الكوارث.
ي
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ےنھکیسیکابںیت
▪الصملعتہبےسولوگںےنٹیپلرکرھکدایاوراےسالھبدایےہ۔
▪وہ ملع دنی ںیم راکوٹ ڈااتل اور نیقی ںیم یمک رک ا ےہ ،سج ملع ےک ذرےعی اہلل وک تاان یہ ہن
تاےئ،اسےکےجیتنںیماامینںیمزمکوریدیپاوہیتےہ۔
▪الصےسٹہرکوغلایتاورمکامہزیچوںںیموغشملوہےناکہجیتنہیےہہک
 اہجتلڑبھیئگ
 اامینانصقوہا
 دوعتاکاکمرکایگ
 رشلیھپایگ
 ولگابلطیکرطفرابغوہےئگ
 آزامںیشئ،ذعاب،ہنتفاوراسفداچروںرطفےسمہرپانزلوہےئگ۔
▪رکےناکاکمالصاتکبینعی نانوکڑپانھاورانھجمسےہ۔

13

لذا رأيت سده بما استطعت جمعه وتأليفه ،وترتيبه وتهذيبه،
ليكون منار هدى ،وخزانة مملوءة بما لذ وطاب من غذاء القلوب
واألرواح ،وسلسبيال يزيل العطش والظمأ ،وحادیا يحرك القلوب
والجوارح ،ويشوقها للعبادة ،ويبعثها للطاعة ،ويدفعها للتوبة من
المعاص.
ي
وهذا باب عظيم من العبودية ،ال يعرفه إال القليل من الناس ،ومن
ذاق طعمه وحالوته ولذته ،بىك عىل أيامه األول.
وأحسن ما ركبه هللا يف العقول والق لوب والفطر حسن التوحيد
واإليمان باهلل ،وأحسن ما ركبه عىل الجوارح حسن األخالق والعمل
الصالح .والناس يف الدنيا والدين ،والعلم والعمل ،مستقل
ر
ومستكي ومحروم.
وأحسن ما تجمل به الخلق يف الدنيا اإليمان واإلحسان والتقوى،
والعلم النافع ،والعمل الصالح.
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ےنھکیسیکابںیت
▪وج رعمتف ایہل ےک ملع اک زمہ ھکچ اتیل ےہ وہ اینپ یلھچپ زدنیگ ےک اضعئ وہےن رپ اوسفس
رک اےہ.
▪اہللرپاامینااسننیکرطفتںیمڈالدایایگےہ۔
امہرے مسج یک قیلخت اس رطح یک یئگ ےہ ہک وہ ابعدت رکےکس الثمہ  :مہ روکع اور دہ
رکےتکس ںیہ ،رگدن ومڑ رک السم ریھپ ےتکس ںیہ ،امہرا وپرا مسج ابعدت ےک ےیل رپفیکٹ ےہ
اورامہرےوجارحنسحاالخقیکرتہبنیاکعیسرکےتکسںیہ۔
▪ولگدایناوردنی،ملعاورلمعںیمنیترطحےکوہےتںیہ
▫آےگڑبےنھواےل
▫ےھچیپرےنہواےل
▫رحمومرےنہواےل
▪رتہبنیزیچسجےکذرےعیولخمقوخوصبرتوہیتکسےہوہاامین،ااسحناوروقتیےہ۔

▪افدئہدنمملعاحلصرکںیاوررتہبنیکینلمعرکےترںیہ.
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ےنھکیسیکابںیت
▪افدئہدنمملعاحلصرکںیاورکینلمعرکےترںیہ۔
▪اینبدی وطر رپ اس قبس ںیم ملع رپابت ےہ ہک وکاسن ملعانیل اچےیہوکاسن ںیہن اور اس ےک
احلصرکےنںیمالکشمتایکںیہ۔
▪ تہبیسدینیاتکںیبوموجدںیہرگماتگلےہاہپڑیکوچیٹرپریھکںیہہکانوکڑپانھ،انھجمس
تہبلکشمےہ۔
▪اس اتکب ںیم ےس وج ےتھکیس ،ےتھجمس تاںیئ اوکس اےھچ اور آاسن ادناز ںیم ھکل رک آےگ
اچنہپےتتاںیئ۔
▪ولوگںوکاہللیکاچہپندےنیاورانںیمابعدتاکوشقالےنےکےیل،رہاکیاےنپآپ
ےسوپےھچہکںیمایکاکمرکیتکسوہں؟
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