وہاب یوں کےبارے میں( ) ۲
ع
اسالم لیکم و رحمتہ ہللا و برکاتہ۔ اعوذ باہلل من الشیطان الرجیم۔ بسم ہللا الرحمان الرجیم۔
ُ
ع
اب رسول ہللا' مددبامسائخین سیخ عیدہللا داغسیانی' سیخ باظم الحقانی۔ دستور۔
والصالۃ والسالم لی رسولیامح ٍمد سید االولین واالخرین۔ مددبارسول ہللاِ' مدد با اصح ِ
طریقتیا صحتہ والحیرفی الحمتہ۔
ُ
ُ
ابک واقعہ پیش آبا۔ لوگ ،اس کا کحھ ح ؔصہ ہی ریکارڈ کر باۓ۔ ابساءہللا ،وہ اس کو انیرن یٹ میں سا یع کریں گے۔ ہمارے بھانی اس سے بہت غمزدہ
ُ
ہوۓ۔ باہم  ،رسول ہللاﷺ کی ابک حدنث شریف ہے ،جو کحھ ہوبا ہے اس میں کحھ احھانی ہونی ہے۔ ہللا(عزوحل) فرماتے ہیں،

اّللُ يَ ْعلَ ُم
سى أَن ت ُ ِحبُّواْ َ
سى أَن ت َ ْك َر ُهواْ َ
ش ْيئًا َو ُه َو ش ٌَّر لَّ ُك ْم َو ه
ش ْيئًا َو ُه َو َخي ٌْر لَّ ُك ْم َو َع َ
َو َع َ
َوأَنت ُ ْم الَ ت َ ْعلَ ُمونَ
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َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ
ُ َ ُ َ
ََ َ ُ َ ُ
َوغسی أن َبك َرہوا ست ًیا َوہ َو خی ٌر لکم َوغسی أن ئ ِح ُّتوا ست ًیا َوہ َو َش ٌّر لکم َواّللهُ یعلم َوأنیم ال یعلمون ( سورۃ ال یقرۃ ) ۲۱۶ :۔" تمہیں کونی بات بسید آۓ اور وہ سابد تمہارے جق
ُ
میں بری ہو  ،اور تمہیں کونی خیز بسید تہ آۓ اور وہ سابد تمہارے لۓے بھلی ہو"۔

کہا اور خب اس تے "الحمدہلل" کہا ،کسی تے زور سے یکارا اور
ہللا کے گھر میں زور سے بات کربا میاسب بہیں۔ ابک آدمی تے ﷽
ُ
اس شحص کے ذکر میں مداحلت کردبا۔ اور سور محابا شروع کردبا۔ لوگ وہاں تماز بڑھۓے ہیں لیکن خب کونی سالم کرے تو کونی جواب بہیں آبا۔ سالم د نیا ،سیت ہے
ل ٰ
اور سالم کا جواب د نیا ،فرض ۔ وہ لوگ تہ بھی بہیں کرتے۔ہم  ،صالۃ ا ضحی بہلے ہی بڑھكر ادب سے پتیھ گۓے بھے۔ امام کھڑے ہوکر یقربر کرتے ہی والے بھے کہ
ؔ
ُ
ان لوگوں تے امام کو حال کر حاموش کردبا۔

تہ ہللا (ج ج) کے حالف سیدھی گسیاخی ہے۔ تہ ہللا کے حکم کو روبدبا ہے۔ تہ رسول ہللاﷺ کی اور آپﷺ کے سیت کی توہین ہے ۔ اسکا اسالم سے با
ُ
ابسان یت سے کونی واستہ بہیں ہے۔ بہاں بک کہ جو لوگ غیر ،غیر مسلم ہیں ،ابھوں تے ہمارے سابھ ابسا بہیں کیا۔ اگر وہ کرتے بھی تو کونی بات بہیں بھی
ک توبکہ وہ غیر مسلم ہیں ،وہ کر بھی سکۓے بھے لیکن تہ لوگ ا بسے دکھا رہے بھے کہ وہ ہم کو اسالم سکھاپیں گے۔ تمھارا اسالم سے کونی واستہ بہیں۔ اسالم ابسی خیز

ُ
ہے جو کیھی بھی اس قوم (باسکیر ،روس) کے رواجوں کے سابھ میاسب بہیں لگیا۔ ان کے اداب اور احالق ،اسالم کے حساب سے میاسب بہیں۔ بہاں کے لوگ
ُ
مہمان تواز اور رحم دل ہیں ،آپ کھڑے ہوکر مہمان کے سابھ برا برباؤ بہیں کر سکۓے۔ ہمارا باطن ہللا(ج ج) ہی حا نۓے ہیں لیکن ہمارا ظاہر  ،اسالم ہے۔ جو ہم کو
دبکھۓے ہیں ،ہماری عزت کرتے ہیں کہ" آپ مسلمان ہو"۔ وہ کہۓے ہیں ،حلے حاؤ۔ ہللا(ج ج) کا سكرہے ،ہمارے بھان توں کے رجحان کے سابھ ،ہم تے دبکھ لیا کہ
وہاں کرتے کو کحھ بھی بہیں ہے۔ اور ہم تے وابس ہوتے کا ارادہ کرلیا باکہ حاالت بگڑ تہ حاپیں۔ ہم تے حضرت رسولﷺ کا حکم تورا کیا :اگر کسی کے سابھ ئحث
ُ
ہو تو جواب تہ دو ،ہللا کے اوبر حھوڑدو اور برانی کو وہیں روک دو۔

وہ حاالت کو یگاڑ کر افرایقری کرتے والے بھے۔ ہللا(ج ج) تے ہم کو ئحالیا۔ ہماری ن یت ہللا کیلۓے بھی ،تو ہللا تے ا نۓے نیدوں کی حقاظت فرمانی اور ہم وہاں
ُ
ُ
سے یکل گۓے۔ باہم ،ان کا اصل مقصد ابک بہت بڑا حھگڑا محابا بھا۔ اور وہ لوگ یصوف کے لوگوں کو ،عام لوگوں کے سا مۓے برا دکھابا حاہ رہے بھے۔
ُ
ُ
ُ
وہ لوگ اس ملک کے مقامی بھی بہیں بھے۔ وہ دور دراز کے عالقوں سے آۓ ہوۓ بھے۔ وہ سیطانی کیلۓے آۓ بھے۔ ہللا ان کو برانی دیں۔ٍ دوشرے القاظ
میں ،ہم تے بھالنی حاہی بھی ،ہللا تے ہم کو بھالنی دی۔ ہم کسی سےحھگڑا با ئحث بہیں کربا حا ہۓے ،ہم کو بھیک کرتے کے ئحاۓ ،باہر ہزاروں  ،الکھوں لوگ ہیں
ُ
ُ
ُ
جن کو مذہب کا کونی ابدازہ بھی بہیں۔ وہ ان کو بھیک کریں۔ باہم وہ ان کو بھیک بہیں بلکہ برباد کر رہے ہیں۔ جو ان کے باس حاتے ہیں ،وہ فیا ہوحاتے ہیں۔
ُ
ہم بھالنی حا ہۓے ہیں اسلۓے ابساءہللا ہم کو بھالنی ملےگی۔ ہللا بھالنی کے سابھ ہیں۔ وہ ان لوگوں کے سابھ بہیں جو ہللا کے حالف ہیں۔ ابساءہللا جو ہم کہیں
ُ
وہ کام آۓ اور لوگ حان حاپیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ اور ان میں بہت حھوٹ ہے حاالبکہ رسول ہللاﷺ فرماتے ہیں کہ "مسلمان حھوٹ بہیں تولیا"۔ وہ سب کحھ
ُ
کرسکیا ہے لیکن "حھوٹ" مسلمان کے لۓے میاسب بہیں۔ تہ کام بہیں آبا۔ وہانی اور سالفی ،کیھی بہیں ستۓے۔ ان کے دماغ ،نیھر کے جیسے ہیں۔ تہ کہاوت ہے کہ
 " ،نیھر سے بات کربا بہیر ہے"۔ میں تہ  ۳۰سال سے سن رہا ہوں لیکن ہللا تے ابک دن ،کل ،دکھا دبا۔
ُ
وہ لوگ مسحد کے ابدر جیخ یکار کر رہے بھے۔"مشرک"۔ وہ حال رہے بھے' ،مشرک" ان لوگوں کو کہہ رہے بھے ،جو مسحد میں بہلی صف میں تماز بڑھ رہے بھے
ُ
اور جیھوں تے سالم دبا بھا۔ کیا معلوم ہے ،وہ دوشرے لوگوں کو کیا کحھ کہۓے ہو بگے۔ دوشرے القاظ میں ان کے حساب سے دنیا میں ابک ملین مسلمان بھی
ٰ ؔ
بہیں۔ حاالبکہ ہم تے "ال الہ االہللا محمدالرسول ہللا" بھی کہا لیکن بھر بھی وہ "مشرک" یکارتے رہے۔

ٰ
ج یت کی کیحی"ال الہ اال ہللا محمد الرسول ہللا" ہے۔ ہمارے مقدس رسول ہللاﷺ فرماتے ہیں" جیھوں تے تہ کہا ،وہ محفوظ ہو گۓے"۔ بہاں بک کہ صرف ابک
حملہ بھی لوگوں کو ابدی راخت دال سکیا ہے۔ بہی کحھ تو ہم لوگوں سے کہۓے ہیں۔ بہاں با جہاں کہیں ہم حاپیں ،تہ ہم لوگوں سے کہۓے ہیں اور جوشحیری د نۓے ہیں۔
ُ
ج یت بہت بڑی ہے۔ ہر ابک اس میں حگہ باسکیا ہے۔ اور تہ سب کے لۓے کافی ہے۔ وہ بالکل ا لۓے ہیں ،وہ سب کو جہیم میں بھیحیا حا ہۓے ہیں۔ جوبھالنی
ُ
ُ
ُ
حا ہۓے ہیں ،ہللا(ج ج) ان کے سابھ ہیں۔ وہ برانی حا ہۓے ہیں اور ہم بھالنی۔ ہر کونی بھالنی حا ہۓے ہیں لیکن وہ لوگ بھر بھی برانی حا ہۓےہیں۔

جیائچہ ،بربسان ہوتے کی صرورت بہیں۔ ہمارے بھانی ،عرنب لوگ ،بہت ہی رئحیدہ ہوۓ۔ یعنی ،وہ شرمسار ہوۓ کہ ابسا واقعہ پیش آبا۔ بہیں۔ ابسی
کونی خیز بہیں۔ ہم بہلے سے ہی ا بسے واقعات کے عادی ہیں۔ کونی بڑی بات بہیں ہونی۔ ہمارے ا نۓے ابدر بھی تو کافی باگلین ہے۔ اس میں کحھ بھالنی ہے،
ب
ب
ابساءہللا۔ آپ د ک ھتیگے ،ابساءہللا۔ ابساءہللا ہم وہ بھالنی د ک ھیں گے۔

ومن ہللا وال توف تق
فائچہ۔

ه
حضرت سیخ محمد محمت عادل

ا ۳اگست  ۱۶/ ۲۰۱۶ذوالقعدہ ۱۴۳۷
باشکورتوستان۔

