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 حقيقت کی عبدالوهاب ابن اورشيخ جيالنی عبدالقادر شيخ
 

 ؟ ہے کيا راۓ کی آپ ميں بارہ کے تعالی اهللا رحمہ عبدالقادرجيالنی شيخ
 سنی باتيں بری کچه ميں بارہ کے تعالی اهللا رحمہ عبدالوهاب شيخ نے ميں
 بهی ميں بارہ اس کی توآپ ، کيا کوذليل اسالم طرح کس نے اورانہوں ہيں
 ؟ ہے راۓ کيا

 

 هللا الحمد
 تهامے دامن کا انصاف کوعدل انسان وقت کرتے بات ميں بارہ کے لوگوں
 جس لهذا ہو پرمبنی اورعدل جوعلم چاہيے کرنی بات اورايسی چاہيے رکهنا

 اس ہوتو مرتبہ فضل يکا ميں دين کا اوراس ہوں خدمات دينی کی شخص
 نہيں مانع ميں ہونے کےسرزد غلطی سے اس اوريہ ، چاہيے کرنا کااعتراف

 ۔ چاہيے کہنا غلط ميں اس تواسے ہے کے غلطی نے اس اگر کہ
 

 اوران تعالی اهللا رحمہ عبدالقادرجيالنی شيخ ساقاعدہ عام يہ طرح تواس
 ۔ ہوگا الگو پربهی علماءاسالم باقی کےعالوہ

 
 دور جواپنے ہيں سے ميں اسالم آئمہ تعالی اهللا رحمہ دالقادرجيالنیعب شيخ
 سی بہت کی ان طرح اوراسی تهے رئيس کے فضالء و علماء مسلمان کے
 دورميں اپنے تعالی اهللا رحمہ عبدالقادرجيالنی اورشيخ ، ہيں خدمات دينی
 اورامربالمعروف کرنےوالوں التزام کا اسالميہ شريعت زيادہ سے سب
 اسالميہ شريعت وہ ، ہيں ہوتے شامل ميں والوں المنکرکرنے عن ہیاورن
 ۔ تهے رکهتے يدطولی ميں علم اورزهدو رکهتے چيزپرمقدم کوہر

 
 اپنے لوگ سے بہت ميں مجلس کی ان کہ تهے خطيب واعظ اورعظيم

 جمال ايک ميں کرنے ذکر انہيں نے تعالی اهللا تهے کرتے توبہ سے گناہوں
 اپنی پر ان تعالی اهللا پهياليا فضل کا ان درميان کے گوںاورلو تها کيا عطا

 ۔برساۓ رحمت
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 دين وہ کہ مبتدع کہ نہ تهے دين متبع تعالی اهللا رحمہ عبدالقادرجيالنی شيخ
 پر اورطريقے منهج کے صالحين سلف اوروہ ، کرتے ايجاد کی بدعات ميں

 کی ورانا پرابهارتے کرنے اتباع کی سلف ميں تصنيفات اپنی اور چلتے
 ايجاد کی بدعات مين دين ساته ساته کے اوراس ، تهے ديتے حکم کا اتباع
 کہتے مخالفت کی وغيرہ اورمتکلمين اشاعرہ اورصريحا ، کرتے منع سے
 ۔ تهے

 
 کی والجماعت سنت اهل حق اهل تعالی اهللا رحمہ جيالنی عبدالقادر شيخ

 اوريوم اورنبوات اورايمان توحيد اورمسائل عقيدہ کا ان ، کرتے موافقت
 ۔ تها منهج کا سنت اہل منهج مکمل ميں بارہ کے آخرت

 
 سرزد بهی هفوات و اوربدعات غلطياں کچه سے ان ساته ساته کے اوراس
 کے غلطيوں ان ، ہيں جاتی چهپ ميں سمندر کے فضائل کے جوان ہوئيں

 الشيخ(  کتاب کی مسفرالقحطانی بن سعيد ڈاکڻر آپ ليے کے معرفت
 ٤٧٦ -٤٤٠(  نمبر صفحہ کا)  الصوفيۃ االعتقاديۃ وآراؤہ الجيالنی درعبدالقا

 ۔ ديکهيں) 
 

 دين عالم ايک کسی سے ميں علماء کے مسلمانوں کہ نہيں صحيح بهی پهريہ
 کوئ جائکہ چہ لياجاۓ بنا مصدر و مرجع کا ہونے صحيح اور کوحق

 وہ کرے مخالفت کی اورجواس ہے حق کہے جوبهی وہ کہ ، آدمی اورعام
 کے ان ہی اورنہ تعالی اهللا رحمہ عبدالقادرجيالنی توشيخ نہ ، ہے پر باطل

 ۔ اورہی کوئ عالوہ
 

 ، ہو بهی کوئ قائل چاہے ہو موافق کے وسنت کتاب جو ہے تووہ حق بلکہ
 ہے ضروری کرنا ترک اسے ہے مخالف کے وسنت چيزکتاب جو اور

 امام يا مالک امام پهر يا اهللا رحمہ عبدالقادرجيالنی قائل کے اس اگرچہ
 کوئ عالوہ کے ان اوريہ جميعا تعالی اهللا رحمہم احمد امام يا شافعی

 ۔ ہو نہ کيوں ہی اورشخص
 

 رحمہ عبدالقادرجيالنی شيخ ہے ضروری کرنا پرتنبيہ مالحظہ پرايک يہاں
 نہيں تزکيہ کا ہرشخص منسوب طرف کی ان سے تزکيہ کے عنہ تعالی اهللا
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 يہ سے والے کرنے نسبت طرف کی طريقہ يا شيخ پنےا ح طر ہواس ہوجاتا
 ۔ گا کرلياجاۓ تسليم

 
 کرتے گمان کا کرنے نسبت طرف کی معاملہ جوکسی ہيں ايسے ہی توکتنے

 گمان يہ کا اوراس دور زيادہ ہی بہت سے اس وہ ميں حقيقت ليکن ہيں
 اوڑهے لبادہ کا تقوی زهدو والے کرنے گمراہ ہی اورکتنے ، نہيں صحيح

 ۔ ہے بری سے اس وہ حاالنکہ ہيں ۓہو
 

 جس پرنہيں طريقے اس قادريہ طريقہ معروف کا صوفيوں آج ليے اسی
 سے راہ کے وسنت کتاب تو صوفی بلکہ ، تهے چلتے اهللا رحمہ پرشيخ

 ميں بارہ کے تعالی اهللا رحمہ عبدالقادرجيالنی اورشيخ ، ہيں ہوچکے منحرف
 کہہ بهی ايسا متعلق کے توان رپ جگہ اوربعض ، ہيں رہے لے کام غلوسے
 ۔ نہيں جائزہی ليے اورکے کسی عالوہ تعالی اهللا جو گۓہيں

 
 بهی اورمدد استغاثہ سے اوران غلوکرتے ميں بارہ کے قبر کی توان اورکچه

 ۔ ہيں ليتے کام سے مبالغہ ميں وکرامات اوصاف کے اوران کرتے طلب
 

 اورجوکتاب گروہ اس سےمنسوب تعالی اهللا رحمہ عبدالقادرجيالنی شيخ
 رحمہ جيالنی شيخ جوکچه بلکہ ہے وارد سے صالحين اورسلف ميں وسنت

 دونوں توان کياجاۓ مقارنہ درميان کے ہے واردے ہی سے تعالی اهللا
 ۔ ہے ظاہرہوتی اوردوری کهائ بڑی بہت درميان کے گروہوں

 
 لشام بدعات ايسی سی بہت ميں دين کے تعالی اهللا نے قادريہ اورسلسلہ

 کےشيخ ان سے جن ہے کرليا انحراف سے طريقے کے شيخ اپنے کرکے
 ۔ نہيں راضی بهی وہ ہيں منسوب يہ طرف کی جس

 
 کہ طرح جس ہے ہوتا شمار ميں غالة فرقہ يہ ميں کالم کی علم اہل معتبر
 البکری ميں مسئلہ کے زيارت نے تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ

 بن محمد عالمہ شيح طرح اوراسی ،)  ٢٢٨/  ١ ( ہے کہا ہوۓ پرردکرتے
 شرکيات بعض کی ان جو ہے موجود بهی ميں فتاوی کے شيخ آل ابراهيم

 ۔)  ٢٧٦/  ١(  ابراهيم ابن فتاوی ديکهيں۔  ہے کرتا پرداللت
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 ميں)  ٧٤/  ١(  السنيۃ اورالدرر)  ٢٥٢ - ٢٥٠/  ٢(  دائمہ لجنہ اورفتاوی

 ۔ ہے بهی
 

 رحمہ عبدالوهاب بن محمد شيخ شائد سے عبدالوهاب مذکور ميں اورسوال
 ۔ ہيں مراد تعالی اهللا

 
 دے نہيں معلومات وہ بهی کوئ ہم تو چاہيں معلومات ميں بارہ کے ان اگرہم
 تعارف اوراپنا کراسکتے فراہم معلومات متعلق اپنے خود وہ کہ جو سکتا
 کے شخص کسی سے ميں اگرلوگوں کہ ليے اس وہ ، ہيں سکتے کروا خود

 اس کوئ ہوجائيں مخلتف ميں بارہ کے شخص کسی کلمات کے لوگوں متعلق
 تاليفات اپنی کی اس وقت توايسے وقدح جرح توکوئی کرے ومدح تعريف کی

 کےبارہ اس يا ہے جاتا کيا جونقل سے اس کہ گا جاۓ ديکها ميں اورکتب
 ؟ نہيں کہ ہے صحيح وہ آيا ہے جارہا جوکہا ميں

 
 آيا کہ گی جاۓ کرپرکهی رکه ترازوميں کے وسنت کتاب بات ہو کی پهراس

 ۔ ہے موافق کے وسنت کتاب وہ
 

 : ہيں کہتے ہوۓ کراتے تعارف اپنا تعالی اهللا رحمہ عبدالوهاب بن محمد شيخ
 

 پيرا عمل پرميں جس اوردين ميراعقيدہ – هللا الحمد – کہ ہوں کوبتاتا آپ ميں
 ہيں تعالی اهللا رحمہ المسلمين ائمۃ جس ہے عقيدہ کا والجماعت سنت اہل ہوں
 نے ميں ليکن ، ہيں پيروکارشامل کے ان تک اورقيامت اربعہ آئمہ ميں جن

 سے ميں وصالحين انبياء اورانہيں ہے رکها دين خالص سامنے کے لوگوں
 روکا سے کرنے پيش حاجات اپنی آگے کے اوران کوپکارنے شدگان فوت
 ميں عبادت جيسی اورنذونياز ذبح وہ کہ ہے کيا منع سے بات اس انہيں ، ہے
 پرتوکل اسی طرح اوراسی کريں نہ شريک اورکو کسی ساته کے تعالی اهللا

 کوشريک کسی بهی ميں اوراس ہوں ريز سجدہ ليے کے اوراسی وبهروسہ
 ۔ بنائيں نہ
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 کے اوراس ہيں خاص ساته کے تعالی اهللا جوصرف حقوق وہ طرح اسی اور
 کسی ہی کواورنہ مرسل نبی توکسی نہ بنائيں نہ ريکش بهی کسی ميں حقوق
 سب نبی آخری سے اول کی جس ہے دعوت وہ اوريہی ، کو فرشتے مقرب

 ۔ ہيں بهی والجماعت سنت پراہل عقيدہ اوراسی کی تبليغ نے
 

 ، ہے جاتی اورمانی سنی بات ميری ہوں منصب صاحب ميں عالقہ اپنے ميں
 کے عادت اس کی ان يہ کيونکہ ياانکارک کا بات اس نے رؤساء توبعض
 ۔ آۓ کرتے واجداد آباء کے اوران ہوئ پرورش کی پران جس تها خالف

 
 دی قرار ضروری اورزکاة نماز پر ماتحتوں اپنے نے ميں طرح اوراسی
 اورانہيں ، کيے پرالزم ان بهی فرئض دوسرے کے تعالی اهللا طرح اوراسی

 اوراسی ، روکا سے اشياء والی نشہ سب باقی نوشی اورشراب سودخوری
 ۔ روکا انہيں بهی سے منکرات دوسری طرح

 
 اوران کرنا وقدح پرجرح لوگوں اوربڑے رؤساء ميں اشياء کی طرح تواسی
 ، ہيں اچهے کرنا کام ايسے ہاں کے عوام کيونکہ نہيں ممکن جوئ پرعيب

 ديا موڑ طرف اس کامنہ توپوں کی اوردشمنی وقدح جرح اپنی نے انہوں لهذا
 سے وبدعات شرک اور ديتا حکم کا وغيرہ توحيد کو لوگوں ميں کا جس

 ۔ تها روکتا
 

 کے جولوگوں ہيں کام ايسے يہ کہ کرديا ملط خلط پراسے عوام نے اورانہوں
۔  ہوگيا بڑا بہت فتنہ طرح تواس ، کررہےہيں کام يہ لوگ اورسب ہيں خالف

 ۔)  ٨٠-٧٩ ، ٦٥ - ٦٤/  ١(  السنيۃ الدرر ديکهيں ہوئ ختم کالم کی ان
 

 کتابوں کی آدمی اس جب شخص اورمنصف وعدل انصاف اورصاحب
 ايک کا الی دعوت ايک شخص يہ کہ ہوگا علم يہی تواسے کرےگا کامطالعہ

 شخص اوراس ، رہا کرتا کام کا اهللا الی دعوت سے بصيرت جو تها داعی
 ےالن اندر کے لوگوں ميں حالت شفاف اورصاف اصلی کواپنے اسالم نے

 ليے اس ، کيں برادشت اورمشکليں مشقت زيادہ ہی بہت ميں پهيالن اوراسے
 گئيں کرلی شامل اورشرکيات بدعات سی بہت ميں اسالم دين دورميں اس کہ

 ۔ تهيں
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 بڑے سب پروہ ان سے سبب کے کرنے مخالفت کی وکبراء اورامراء اللچی

 سردارياں کی اس تاکہ کرديا بپا شورغوغا نے لوگوں کے قسم اوراللچی
 ۔ رہے سالمت اوردنيابهی رہيں قائم اوردشمنياں اورمنصب

 
 باتوں سنائ سنی آپ کہ ہوں ديتا دعوت کويہ آپ ميں بهائ سائل ميرے اے

 بلکہ بنائيں نہ اعتقاد اپنا ہوۓ کرتے نہ پراعتماد ہرايک ہوۓ کرتے پرعمل
 بهی سے کسی حق اگرچہ کريں دفاع کا اورحق رہيں متالشی کے حق آپ
 ۔ ہو بهی کوئ قائل کا اس اور جاۓ مل

 
 دوررہيں سے اشياء غلط اور باطل آپ کہ گا کہوں بهی کويہ آپ اورميں
 تواس ہو، بهی کوئ قائل کا اس صادرہواور بهی سے کسی باطل وہ اگرچہ

 کامطالعہ کتب کی تعالی اهللا رحمہ عبدالوهاب بن محمد شيخ اگرآپ بناپر
 اورکيا ديا کيا دين نے شخص اس کہ اگ ہوجاۓ واضح کوحق توآپ کريں
 ۔ بگاڑا

 
 توحيد وہ يہ کريں مطالعہ کا التوحيد کتاب آپ کہ ہے گزارش سے ّآپ ميری

 ہوگا کوعلم آپ سے مطالعہ کے اس ، ہے حق کا تعالی پراهللا بندوں جو ہے
 کے اوران ہے کيا اہميت کی دعوت کی اوران ہے اورکتنا کيا علم کا شيخ کہ

 ۔ ہے کيا حقيقت کی ان ہيں جاتے لگاۓ اورافتراءات جومغالطے ذمہ
 

 آپ ليے کے کرنے مراجعہ کا جوابات کے ان اور اورافتراءات مغالطوں ان
 ۔ زبان عربی اور ليے کے انگلش کريں پرکلک لنک اس

 
 سنت و قرآن آپ کہ ديتاہوں کودعوت آپ ميں چيزکی اہم سے سب اوران
 ميں علم اہل ہواسے پيدا پراشکال آپ جوبهی سے ميں اوران ، کريں پرتدبر

 اور جوخواہشات کررہيں بچ سے ان اورآپ ، پوچهيں سے علماء ثقہ سے
 ۔ ہيں کرتے اتباع کی شرک کے ہرقسم

 
 بن محمد شيخ کہ نہيں يہ ذمہ کے آپ تو کرليا پرعمل نسخہ اس نے اگرآپ

 پرعمل حق ذمہ کے ّآپ بلکہ تهے صحيح کہ يا پرتهے غلطی عبدالوهاب
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 سے عزت کی مسلمانوں کہ چاہيۓ ہونا علم بهی کا کواس اورآپ ، ہے رناک
 کی تحقيرکرنے کی کسی ہوۓ ہوتے پربهی اوراگرحق کہ ہے کهيلناحرام

 کيسے کرنی کالم غلط کوئ توپهر ، جائزنہيں بهی تووہ جاۓ کی کوشش
 ۔ جائزہوئ

 
 نصيب فيقتو کی کرنے اتباع کی حق اوردين کوهدايت اورآپ ہميں تعالی اهللا

 رضا کی اس ميں جس فرماۓ نصيب کرنے کام ايسے اورہميں ، فرماۓ
 ۔ العالمين يارب آمين ، ہو وخوشنودی

 
 . اعلم واهللا

 
 


