ﺑﺎﻃــﻞ ﻓﺮﻗــﻮں اور ﮔﻤــﺮاہ ﮐــﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗﻮں اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں
ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﺻﻮل

اور ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ
و ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻌﺾ ﺳﺎدہ ﻟﻮح اﻓﺮاد ﮐﺎ ﯾہ ﻣﺎﻧﻨﺎ ہے ﮐہ ہﻢ ﻇﺎہﺮ ﮐﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮﻧے ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ہﯿں ،اور ہﻤﯿں ہﺮ ﮐﻠﻤہ ﮔﻮ
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﭼﮭﺎ ﮔﻤﺎن رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ہﺮﮐﺴﯽ ﮐے
ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﻧہ ﮐﭽﮫ ﺧﯿﺮ رہﺘﺎ ہے ،ﻟہﺬا ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐے ﺗﻌﻠﻖ
ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭼﻮﮐﻨﺎ ﻧہ ﮐﺮﯾں۔
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ رو ﺳے ﯾﻘﯿﻨﺎً ہﻢ ﻇﺎہﺮ ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ہﯿں ،اور
اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗے اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﯽ ﻇﺎہﺮی ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ہﯽ ان ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﺗے
ہﯿں  ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﻨﺤﺮف اﻓﮑﺎر اور ﻏﻠﻂ ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﺻﻮل
اور رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ اور ﺻﺤﺎﺑہ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮل رہﺎ
ہے ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰﺷﺘہ آرﭨﯿﮑﻠﺰ ﻣﯿں ہﻢ ﯾہ ﺑﺎت واﺿﺢ
ﮐﺮﭼﮑے ہﯿں ،ﻋﻼوہ ازﯾں رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺎت
ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﻟﮕے رہﻨے واﻟﻮں ﺳے اﻣﺖ ﮐﻮ ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(4547:

اور ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺧﻮارج ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺟہﺎں ﮐہﯿں
ﺗﻤہﯿں ﯾہ ﻣﻠﯿں ﺗﻢ ان ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺮو ﮐﯿﻮں ﮐہ ان ﮐے
ﻗﺎﺗﻞ ﮐے ﻟﯿے روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ ہے۔
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(5057:

اورﻧﺒﯽﷺ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے ﮐہ اﮔﺮﯾہ ﻣﺠﮭے ﻣﻞ ﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ
ﻣﯿں اﻧہﯿں ﻗﻮم ﻋﺎد ﮐﯽ ﻃﺮح ﻗﺘﻞ ﮐﺮوں ﮔﺎ۔
) ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(7432:

اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے
ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﺳے زﯾﺎدہ ﺧﻮارج ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿﺮے ﻧﺰدﯾﮏ
زﯾﺎدہ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ہے ۔
)ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒہ(37886 :

اﻣﺎم اﺑﻦ ہﺒﯿﺮہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ
ﺣﮑﻤﺖ ﯾہ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں اﺳﻼم ﮐے اﺻﻞ

ﺳﺮﻣﺎﯾے ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ہے ،اور ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں
ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ہے ،اور اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾے ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻔﻊ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے زﯾﺎدہ ﺿﺮوری ہے ۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ(37886:

اور ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﺎ ﺳے ﻣﻌﺎذہ
ﻋﺪوﯾہ ﻧے ﺣﺎﺋﻀہ ﮐﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧے اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋے ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮐہ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﺣﺮورﯾہ )ﺧﺎرﺟﯽ(ہﻮ؟ ﺗﻮ اﻧہﻮں
ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں ﺣﺮورﯾہ ﻧہﯿں ہﻮں  ،ﻟﯿﮑﻦ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے (ﺳﻮال ﮐﺮ رہﯽ ہﻮں ۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ح(69
ﻣﻌﺎذہ ﻋﺪوﯾہ ﮐے ﺟﻮاب ﺳے ﭘﺘہ ﭼﻠﺘﺎ ہے ﮐہ ﮔﻤﺮاہ
اﻓﮑﺎر و اﻓﺮاد ﺳے ﻋﻮام ﮐﻮﺑﮭﯽ واﻗﻒ رہﻨﺎ ﭼﺎہﯿے
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ وہ ان ﺳے واﻗﻒ ﺗﮭﯿں اﺳﯽ ﻟﯿے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں
ﺣﺮورﯾہ )ﺧﺎرﺟﯿہ(ﻧہﯿں ہﻮں  ،اوراﮔﺮوہ ﺧﻮارج ﺳے
واﻗﻒ ﻧہ ہﻮﺗﯿں ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﺟﻮاب اس ﻃﺮح ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ
ﺑﻠﮑہ ﺳﻮال ﯾہ ہﻮﺗﺎ ﮐہ ﺣﺮوری ﮐﻮن ہﯿں؟
ﻣﺰﯾﺪ ﭘﺘہ ﭼﻼ ﮐہ ﻋﻮام ﮐﺒﮭﯽ ﻃہﺎرت وﻧﻤﺎز ﮐے ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳے ﻧﺎواﻗﻒ رہ ﺳﮑﺘﯽ ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻏﻠﻂ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐے
ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺳے اﻧہﯿں واﻗﻔﯿﺖ ﺿﺮور رہﻨﯽ ﭼﺎہﯿے۔
ﺟہﺎں رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺاور ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ ﻧے
ﮔﻤﺮاہﻮں ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ وہﯿں ﺣﺬﯾﻔہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﺟﯿﺴے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﺑﮭﯽ ﺧﻮداﭘﻨے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺷﺮ ﺳے ﺑﭽﻨے
ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺗے اور رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﺳے ﺷﺮ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺳﻮاﻻت ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے۔
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری:ح(3606

ـﻮح
ـﺎدہ ﻟـ
ـﻦ ﺳـ
ـﻦ ﻣﻨﺒہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﭘﻨے ﮐﻤﺴـ
ـﺐ ﺑـ
وہـ
ﺷﺎﮔﺮدوں ﺳے ﻓﺮﻣﺎﺗے ﮐہ ﺗﻢ ﺧﻮارج ﺳےہﻮﺷﯿﺎر رہﻨﺎ ﮐہ
ﮐہﯿں وہ ﺗﻤہﯿں اﭘﻨﯽ ﮔﻤﺮاہ ﺳﻮچ و اﻓﮑﺎر ﻣﯿں ﭘﮭﻨﺴﺎ
ﻧہ ﻟﯿں ﮐﯿﻮں ﮐہ وہ اس اﻣﺖ ﮐے ﻟﯿے ﺷﺮ ہﯿں۔
)ﺳﯿﺮآﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﻟﻄﺒﻘۃ اﻟﺜﺎﻧﯿہ ،وﮬﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒہ :ج،4ص(553

اﻣﺎم آﺟﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ﻗﺪﯾﻢ و
ﺟﺪﯾﺪزﻣﺎﻧے ﮐے اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ اﺧﺘﻼف ﻧہﯿں ﮐہ
ﺧﻮارج ﻧﻤﺎزی  ،روزے دار ،اور ﺑﮍے ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ہﻮﻧے
ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﺑہﺖ ﺑﺮی ﻗﻮم ہﯿں ،ﺟﻮ اﻟﻠہ اور اس ﮐے
رﺳﻮل ﮐے ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ہﯿں  ،ان ﮐﯽ ﯾہ ﺳﺎری ﻋﺒﺎدﺗﯿں ان
ﮐے ﻟﯿے ﮐﺎر آﻣﺪ ﻧہﯿں ،وہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧہﯿں ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﻟﯿے
ﻣﻔﯿﺪ ﻧہﯿں ﮐﯿﻮں ﮐہ ﯾہ اﯾﺴﯽ ﻗﻮم ہﯿں ﺟﻮ اﭘﻨﯽ
ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں ،اور
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ دﮬﻮﮐہ دﯾﺘے ہﯿں اس ﺳے اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ
وﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ہﻤﯿں ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ہﻤﯿں آﮔﺎہ
ﮐﯿﺎ ﺧﻠﻔﺎﺋے راﺷﺪﯾﻦ ﻧے ان ﺳے ہﻮﺷﯿﺎرﮐﯿﺎ اور دﯾﮕﺮ
ﺻﺤﺎﺑہ و ﺗﺎﺑﻌﯿں ﻧے ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﺧﻼف ﺷﻌﻮر ﺑﯿﺪار ﮐﯿﺎ
اس ﻟﯿے ﮐہ ﯾہ اور ان ﮐے ﭘﯿﺮواﻧﺠﺎس وار ﺟﺎس )ﻧﺠﺲ و
ﻧﺎﭘﺎک ( ہﯿں ،ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻤﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﺮﺗے ہﯿں
اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔
)اﻟﺸﺮﯾﻌہ ،ﺑﺎب ذم اﻟﺨﻮارج،ج،1ص(325

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺧﻮارج
ﯾہﻮدوﻧﺼﺎری ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐےﻟﯿےﺷﺮ ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ
وہ ہﺮاس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐے درﭘے رہﺘے ہﯿں ﺟﻮ ان ﮐﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧہ ہﻮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﺎن وﻣﺎل اور ان ﮐﯽ
اوﻻد ﮐﻮﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں اور اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺘے
ہﯿں ﺑﻠﮑہ ان ﮐﯽ ﺑﮍی ﺟہﺎﻟﺖ اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے اﻧہﯽ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﯾﻦ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ۔
)ﻣﻨہﺎج اﻟﺴﻨۃ اﻟﻨﺒﻮﯾۃ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ،ج،10ص(248

اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ﺧﻮارج اﮔﺮ
ﻃﺎﻗﺘﻮر ہﻮﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ ﻋﺮاق ہﻮ ﮐہ ﺷﺎم ،ﺳﺎری زﻣﯿﻦ ﻣﯿں
ﻓﺴﺎد ﻣﭽﺎدﯾں ،ﻧہ ﮐﺴﯽ ﭼﮭﻮﭨے ﺑﭽے ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﯾں اور ﻧہ
ہﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﭽﯽ ﮐﻮ  ،ﻧہ ہﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ ﺑﺨﺸﯿں ﻧہ ہﯽ
ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻮگ اس ﻗﺪر
ﺑﮕﮍﭼﮑے ہﯿں ﮐہ ان ﺗﻤﺎم ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ہﯽ ان ﮐے
ﺳﺪﮬﺎر ﮐﺎ واﺣﺪ راﺳﺘہ ہے۔
)اﻟﺒﺪاﯾۃ واﻟﻨﮭﺎﯾۃ ج،10ص(584

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں ﮐہ ﺧﻮارج ﮐﯽ
اﺑﺘﺪا ﻋﺮاق ﺳے ہﻮﺋﯽ۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،اﻟﻤﻘﺪﻣہ(

ﺗﻌﺠﺐ ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﮐہ اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے
ﺳﺎری دﻧﯿﺎ ﻣﯿں ﺧﻮارج ﮐے ﺷﺮوﻓﺴﺎد ﮐے ﻟﯿے ﻋﺮاق اور
ﺷﺎم ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﺎ  ،ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺳﯽ ﻃﺮح اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﺑﮭﯽ ﺧﻮارج ﮐﯽ اﺑﺘﺪا ﻋﺮاق ﺳے ہﯽ
ﺑﺘﻼﺋﯽ اور آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿں ﮐہ ﻣﻮﺟﻮدہ دور ﮐے ﺧﻮارج
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ﻋﺮاق ﺳے ہﯽ ﻧﮑﻠﯽ۔
آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿﺠﺌے ﮐہ ﻧﺒﯽﷺ ﺳے ﻟﯿﮑﺮ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻤﺎء ﺗﮏ ،ہﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻧے ﮔﻤﺮاہ ﻓﺮﻗﻮں اور ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗﻮں
ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﯿﻠﺌے ﺿﺮوری
ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘے ﺗﮭے ﮐہ اﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﻧﻮﺟﻮان ﺟﺬﺑﺎﺗﯽ ہﻮﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ان ﮔﻤﺮاہ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﺎ ﺑہﺖ ﺟﻠﺪ ﺷﮑﺎر ﺑﻦ ﺟﺎﺗے ہﯿں اﺳﯽ ﻟﺌے
اﻧہﻮں ﻧے ہﺮ دور ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ذﻣہ داری ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺒﮭﺎﺗے
ہﻮﺋے اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﻮ ان ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﺳے آﮔﺎہ ﮐﯿﺎ
ﺗﻮ ﺿﺮورت اس ﺑﺎت ﮐﯽ ہے ﮐہ ہﻢ ان ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﺳﺎزش
ﮐﻮ ﺑﮭﺎﻧﭙﺘے ہﻮﺋے اور اﺳﻼف ﮐے ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮا
ہﻮﺗے ہﻮﺋے اﭘﻨے اﺣﺒﺎب ﮐﻮ ان ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں
ﮐﯽ ﺳﺎزﺷﻮں ﺳے ﺑﺮوﻗﺖ آﮔﺎہ ﮐﺮﯾں ﺗﺎﮐہ ہﻤﺎرے اﺣﺒﺎب
ﻧﯿﮑﯽ ﮐے ﺟﺰﺑے ﻣﯿں ان ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ
ہﻮﺟﺎﺋﯿں۔ اﻟﻠہ ہﻤﺎرا ﺣﺎﻣﯽ وﻧﺎﺻﺮ ہﻮ۔
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ورﺣﻤۃ اﻟﻠہ وﺑﺮﮐﺎﺗہ

