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ABSTRACT 

 

Ancient Egyptian mosques in literature of the 

Urdu trips 

a descriptive critical study  

 The journey of Salma Awan (Egypt is my 

dream) as a model  

  

The study aims to study the journey of Salma Awan to 

Egypt; the journey in which she presented a special vision 

of our beloved country Egypt and its ancient mosques, 

and the great Islamic heritage that Allah distinguished it 

with, In addition, the writer exposes to the elements of 

Egyptian culture such as customs, traditions, food and 

clothing, which is important to know the Writer's views 

and intellectual backgrounds about our culture and society. 

 

Keywords: Salma Awan, Ancient mosques, Urdu trips, 

Realistic description.  
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 مهًج الدراص::

املبخةح اوَ  

املبخةح  
الجانْ
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َمضاجد مصز الدقدمي: أدب الزحالت اوردٓ: دقدم:امل

ههى  : ددہلی اور اس کے  ارےفا 

وضىاحيها

                                                 

(
1

ں کب رٕم١لی ِطبٌؼہ، ِکزجہ عبِؼہ ٔئی كہٍی، ٍٕہ ( أظو: فبٌل ِؾّٛك، اهكٚ ٍفؤبِٛ

 .39ٓ ء،1111اّبػذ 

(
1

كہٍی، ٍٕہ اّبػذ:  -كہٍی اٚه اً کے اٛواف، اهكٚ اکبكِی( ؽى١ُ ١ٍل ػجلاٌؾٝ: 

 . 11، ٓء1311
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سےاان  

ینمحف 

ففنے عجائبےا  



                                                 

(


َ فٟ ِل٠ٕخ ووارْٟ 1393ٔبلل ِٚؾمك ثبوَزبٟٔ ِؼوٚف، ٌٚل ػبَ : تيگيزسا حايد ( 

ثجبوَزبْ، ٌٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإٌفبد أّٙو٘ب: افَبٔے کب ِٕظو ٔبِہ، ر١َوی ك١ٔب کب افَبٔہ، 

ی کال١ٍک، اهكٚ اكة کی ّٕبفذ. أظو: ِوىا ؽبِل ث١گ: اهكٚ افَبٔے وٝ ػبٌّ

 .1111: 1111ء،1111 -ء، كٍٚذ پجٍی ک١ْٕي1113 -1319هٚا٠ذ 
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عجائة انفزَجىح: ففن عجائبا  

                                                 

(
1

كہٍی، ٍٕہ اّبػذ -آىاكی کے ثؼل اهكٚ ٍفؤبِہ، ػو١ّہ پجٍی ک١ْٕي( ٍؼ١ل أؽّل: 

 .11، ٓء1111

  ثزٖوف..11اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ أظو: ( 1)
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(


َ، ٌٗ 1311ٔبلل ٚأك٠ت أهكٞ ِْٙٛه، ٌٚل فٟ ِل٠ٕخ ٍوگٛك٘ب ثبٌٕٙل ػبَ د: أَىر سدي( 

اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإٌفبد أّٙو٘ب: اهكٚ اكة ١ِں ٍفؤبِہ، اهكٚ اكة کی رؾو٠ک١ں، پبکَزبْ 

 11َ، ٌٍّي٠ل أظو: ٍِک ِمجٛي اؽّل، ١ِ1111ں اكثی هٍبئً کی ربه٠ـ، رٛفٟ ػبَ 

 .11: 11، 1111ٓٛه، اّبػذ الہ -ٔبِٛه اكثٝ ّق١ٖبد، ِمجٛي او١ڈِی 

(


َ، 1191آفو ؽىبَ ا١ٌٍَّّٓ ٌٍّّىخ اٚكٖ، اػزٍٝ ػوُ اٚكٖ ػبَ  واجد عه  شاِ:( 

َ. وبْ ٠ٜٙٛ 1111ٚاٍزّو ؽىّٗ ئٌٝ أْ فٍؼزٗ اٌؾىِٛخ اٌجو٠طب١ٔخ ػٓ ػوّخ ػبَ 

ّٙوٜ( إٌٙل٠خ اٌمل٠ّخ فٟ ٹاٌْؼو ٚا١ٌٍّٛمٝ، ٚئ١ٌٗ ٠وعغ اٌفًٚ فٟ رمل٠ُ ١ٍِٛمٝ اٌـ )

 ا١ٌٍّٛمٝ اٌْؼو٠خ اٌزٟ رإكٜ ثاهرغبي ٚؽووبد عَل٠خ ثٛاٍطخ اٌوال١ٖٓ. أظو: ّىً

Stanley Wolpert, Encyclopedia OF India, Tomson Gale corporation, 

U.S.A, 2006 Edition، 

Vol. 1, p. 288 .  

(
1

 . ثزٖوف.11ٓ  آىاكی کے ثؼل اهكٚ ٍفؤبِہ،( ٍؼ١ل أؽّل: 



 

 

055 



یام تعطیے ا رۂدو

                                                 

( )ٌْٚٔأ فٟ أٍوح ػو٠مخ ػوفذ 1111أوزٛثو ٍٕخ  11ٟ : ٌٚل فسز سيد أحًد خا ،َ

ثؼٍّٙب ٚفٍٚٙب، رلهط فٟ إٌّبٕت ؽزٝ ًٕٚ ئٌٝ ِٕٖت اٌمبٟٙ، ِٕٚؾٗ اإلٔغ١ٍي 

" فبّزٙو ثب١ٌَو ١ٍل أؽّل فبْ، ٚ٘ٛ ٠ؼل هائل اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ش ١ٌٍٍَّّٓ  sirٌمت " ٍو: 

ٌّل١ٔخ، ِٚغ ِوٚه اٌٛلذ فٟ إٌٙل ثزأ١ٍَٗ ِلهٍخ ؽل٠ضخ رؼٍُ أثٕبء ا١ٌٍَّّٓ اٌؼٍَٛ ا

ِبهً ػبَ  11رطٛهد ٘نٖ اٌّلهٍخ ئٌٝ أْ ٕبهد "عبِؼخ ػ١ٍغوٖ". رٛفٟ فٟ 

الہٛه،  -َ. ٌٍّي٠ل أظو: فوىأہ ١ٍل، ٔمُٛ اكة، ٍٕگ ١ًِ پجٍی و١ْٕي1131

ب: ١ٍٍُ افزو: اهكٚ اكة وٝ ِقزٖو رو٠ٓ ربه٠ـ آغبى 131: 111ء، 1331ٓ ًٚ . أ٠

 . 999: 991َ ٓ 1111الہٛه، اّبػذ  ـٕي رک، ٍٕگ ١ًِ پجٍی ک١ْ 1111ٍے 

(
1

   . ثزٖوف.19، 19ٓ آىاكی کے ثؼل اهكٚ ٍفؤبِہ،( ٍؼ١ل أؽّل: 
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پىرك بگىزِفيىزوس بتىا ك نىاَ گڑھ،علي 





ِ

یارپ ہسففنام

                                                 

(


َ فٟ ِل٠ٕخ كٍٟ٘ 1191: ّبػو ٚأك٠ت أهكٞ ِْٙٛه، ٌٚل ٍٕخ دمحم حسيٍ بسا ( 

َ. 1311ثبٌٕٙل، ٌٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإٌفبد أّٙو٘ب: آة ؽ١بد، ١ٔؤگ ف١بي، رٛفٟ ػبَ 

، 19ٔٛ ث١گُ: دمحم ؽ١َٓ آىاك، اكاهۂ   اكث١بد اهكٚ، ؽ١له آثبك كکٓ، ٓ أظو: عہبں ثب

19. 

(


َ، كهً اٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ، وّب اعزبى اِزؾبْ 1111: ٌٚل فٟ إٌٙل ػبَ شثهي انُعًاَي( 

َ. رمٍل ػلح ٚظبئف ئٌٝ أْ افزبهٖ ١ٍل أؽّل فبْ ١ٌؼًّ أٍزبماً ٌٍغخ 1111اٌّؾبِبح ٍٕخ 

غً ٘نٖ اٌٛظ١فخ ٍذ ٍٕٛاد، صُ ػ١ٓ أٚي ٍىور١و ٌغّؼ١خ اٌؼوث١خ ٚاٌفبه١ٍخ، ٚظً ٠ْ

َ، صُ ِل٠واً ٌٕظبهح اٌؼٍَٛ ٚاٌفْٕٛ، ٚأٍُٙ فٟ ؽووخ 1319رط٠ٛو اٌٍغخ األهك٠خ ػبَ 

َ، وّب ٍبُ٘ فٟ رأ١ٌٍ كاه اٌؼٍَٛ اٌزبثؼخ ٌٙب، رٛفٟ 1311إٌلٚح، ٚػ١ٓ ِل٠واً ٌٙب ػبَ 

األهكٞ اإلٍالِٟ، عبِؼخ اإلِبَ دمحم  َ. أظو: ١ٍّو ػجلاٌؾ١ّل ئثوا١ُ٘: األكة1319ػبَ 

 . 913(.1ٓاٌَؼٛك٠خ، ٍٍٍَخ آكاة اٌْؼٛة اإلٍال١ِخ) -ثٓ ٍؼٛك اإلٍال١ِخ

(
1

 . ثزٖوف. 11، 11آىاكی کے ثؼل اهكٚ ٍفؤبِہ، (ٍؼ١ل أؽّل: 



 

 

052 

سےیف یےارپ



اقبال مہسففنا

                                                 

(


: أؽل أّٙو اٌّفىو٠ٓ ٚاٌفالٍفخ ٚاٌْؼواء اإلٍال١١ِٓ فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش، دمحم اقثال( 

َ. ثلأ الجبي فٟ 1111ٔٛفّجو ػبَ  ١3بٌىٛد" اٌزبثؼخ إلل١ٍُ اٌجٕغبة فٟ ٌٚل فٟ ِل٠ٕخ "ٍ

وزبثخ اٌْؼو فٟ ِوؽٍخ ِجىوح، ٌٚٗ اٌىض١و ِٓ اٌلٚا٠ٚٓ ِٓ أّٙو٘ب: "هٍبٌخ اٌّْوق 

َ. أظو: ػجلاٌٛ٘بة 1391اثو٠ً ػبَ  11ٚٙوة اٌى١ٍُ ٚاألٍواه ٚاٌوِٛى"، رٛفٝ فٟ 

َ، 1311ثبوَزبْ، ال٘ٛه  –، الجبي اوبكِٝ 9ٛ ػياَ، دمحم ئلجبي ١ٍورٗ ٚفٍَفزٗ ّٚؼوٖ، 

الہٛه، ٛجغ  -. ٚأ٠ٚبً: كائوح ِؼبهف اهكٚ اٍال١ِخ، كأِ گبٖ پٕغبة 11، 13ٓ

 . 3: 1، 9ٓء، عٍل 1311اٚي

(
1

 . 11: 19آىاكی کے ثؼل اهكٚ ٍفؤبِہ، ( أظو: ٍؼ١ل أؽّل: 
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 الزحل: اوردِ:مضاجد مصز الدقدمي: يف
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روو ويصز وشاوسفزَايہ )أ( رحل: شبلْ الهعمانْ:

                                                 

(
1

ہٍی، ٍٓ اّبػذ ك -ِٖو ّٚبَ، ِہزبة پو٠ٌٚہ هَٚ ٍفؤبِؼّبٔی: ّٕجٍی اٌ( أظو: 

   ٘ـ. 1913
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)ب( رحل: حافظ عبدالزمحو اومزتضزٓ
ہتال  اساليي ہسفزَاي

حافظ عبدالزمحو

                                                 

(
1

 .ِٖو ّٚبَٚہ هَٚ ٍفؤبِؼّبٔی: ّٕجٍی اٌ( أظو: 

(


( أؽل أّٙو وزّبة إٌٙل فٟ إٌٖف األٚي ِٓ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ، ٌٚل فٟ ِل٠ٕخ )اِورَو( 

اٌزبثؼخ إلل١ٍُ اٌجٕغبة فٟ ّّبي غوة إٌٙل، ٌٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإٌفبد ِٓ أّٙو٘ب: )وزبة 

 (.چبيثٝ ثٛي إٌؾٛ، ٚوزبة اٌٖوف، ػو



 

 

055 

حافظ عبدالزمحو

)ج( رحل: قاضْ َلْ ذلمد
سفزَايۂ يصز

                                                 

(
1

/ 1ال٘ٛه، ٛ  -، و١ّْو ثبىاهہثالك اٍال١ِ ہ( ؽبفع ػجلاٌوؽّٓ اِورَوٜ: ٍفؤبِ

 ء. 1391

(
1

 ( أظو: اٌّوعغ اٌَبثك. 

( ٟاٌنٞ ؽىُ ف )ْ( اٌَىور١و اٌقبٓ ٢فو ؽىبَ ٚال٠خ ثٙٛثبي: األ١ِو )ؽ١ّل هللا فب

  َ.1393َ ٚؽزٝ 1311اٌفزوح ِٓ 



 

 

 

055 

)د( رحل: ذلمد اقبا  أنصارٓ
مةو الهّةإ      َيم سے فزاخ تى 

الفزات

                                                 

(
1

 . ء1311 ثبه اٚي ِئٌٝکٕٙٛ،  -ِٖو، ٔبِی پو٠ٌلبٙی ٌٚی دمحم: ٍفؤبِۂ ( 

( ) .اٌوئ١ٌ األٍجك ٌمَُ اٌؼٍَٛ اإلٍال١ِخ، عبِؼخ )ػٍٟ ووٖ( ٍَُِ، إٌٙل 



 

 

055 

                                                 

(
1

 . ء1311كہٍی، ٛ  -١ًٔ ٍے فواد رک، اٌغّؼ١ہ پو٠ٌ( دمحم الجبي أٖبه: 
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  :دَافع الزحل:َ (صلمى أعُاى)املبخح اوَ : 

 ا:حّاتًا َأعماهل ...صلمى أعُاى)أ( 

ب گم ور ن 

 

 

                                                 

(
1

ٚ، اے، ّؼجۂ اهك –فوىأہ اػٛاْ: ٍٍّی اػٛاْ کی اكثی فلِبد، ِمبٌہ ا٠ُ ( أظو: 

 .11ء، 1111ٓگٛهّٕٔٹ کبٌظ، الہٛه 
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 تعلّمًا:

                                                 

(
1

 . 19، ٓ اٌَبثك( اٌّوعغ 



 

 

 

055 



 حّاتًا االجتماعّ::

                                                 

(
1

 . ثزٖوف. 19ٓ فوىأہ اػٛاْ: ٍٍّی اػٛاْ کی اكثی فلِبد،(أظو: 

(


َ فٟ ّّبي إٌٙل، ٌٗ اٌؼل٠ل ِٓ 1311ِؾلس ٚفم١ٗ ٍَُِ ٌٚل ػبَ  حثية انزحًٍ:( 

١ٌَٕخ ثنوو ِؾلصٟ اٌّإٌفبد اٌل١ٕ٠خ أّٙو٘ب: اٌؾبٚٞ ٌوعبي اٌطؾبٚٞ، االرؾبفبد ا

َ. أظو: ٌّّ رجو٠ي فبْ: ِؾلس إٌٙل ا١ٌْـ ؽج١ت اٌوؽّٓ، 1331اٌؾٕف١خ، رٛفٟ ػبَ 

 . 191َ، ٓ 1331، ٛ 1، ػلك 91ِغٍخ صمبفخ إٌٙل، ِغٍل 

(
1

ب: 19ٓ فوىأہ اػٛاْ: ٍٍّی اػٛاْ کی اكثی فلِبد، (  ًٚ . أ٠

http://www.salmaawan.com 
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 . 19ی اكثی فلِبد، ٓ فوىأہ اػٛاْ: ٍٍّی اػٛاْ ک (1)
1
 .11ٓفوىأہ اػٛاْ: ٍٍّی اػٛاْ کی اكثی فلِبد، ( أظو: (



 

 

 

055 

 :أيم أعماهلا اودبّ:

                                                 
1
 . 19( ٍٛهح اٌؾغواد، ا٠٢خ (
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 يف دلا  الزَاِ::  ةأًَلا 

شےبیہ

ثاقے 



 

 

 

050 

)الوحيدة(   تنہا

زرغانےہ



 

 

055 

ًّا   :دلا  الدقص:يف  ةثان

خاابےا  کے  

: أطيىا  اححىالو رنے 

حكايىاخ انعىانى کہانیا  دنیا کےی:

  :میفا فسانہذرا سنا تا 

 :أدب الزحالت ةثالًجا 

مصے  ) -2 هتسىتاٌ ت  تهىد ))هذِ  :یہ میفا بلتستان-

نًحىح عىىٍ  :روس کےےی ایےھ ج لےھ) -5 : يصىز حهًىي كخےاا  میےفا

بلےدد ) -0: َحىٍ تكىاج انعىزا  ك اشےھ بےار ہےیم ہے عفاق ) -5روسيا ك 

. إن  انحزب تال  انشاو يٍ انسالو الشام امن س  جن  تھ:



 

 

 

055 

 دَافع يذٍ الزحل:: )ب(



                                                 

(


ّبػو ثٕغبثٟ ِْٙٛه، ٌٚل فٟ لو٠خ )كٍٛ٘ٗ( اٌزبثؼخ ٌّل٠ٕخ غالو رسىل:  (

َ، ٌٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإٌفبد أّٙو٘ب: )أؽَٓ اٌمٖٔ، 1193)١ّٛ٘بهثٛه( ثبٌٕٙل فٟ ػبَ 

 -َ. أظو: كائوح ِؼبهف اهكٚ اٍال١ِخ، كأِ گبٖ پٕغبة 1131(، رٛفٟ ػبَ چٙٹ١بں

 .111، 19/1ٓء، عٍل1311الہٛه، ٛجغ اٚي



 

 

055 

 

                                                 

(
1

( ٍِقٔ رُ رفو٠غٗ ِٓ ٌمبء رٍفي٠ٟٛٔ أعوٞ ِغ اٌىبرجخ ػٍٝ اٌزٍفي٠ْٛ اٌجبوَزبٟٔ فٟ 

 َ، ٌٍّي٠ل:  1111ٔٛفّجو  1ثؤبِظ )وزبة( ثزبه٠ـ 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH89DNz1-w. 

(
1

ك١ٔب کی ّب٠ل ہی کٛئی لَٛ اپٕے رہن٠جی ٚهصے کی ثٕب پو اً كهعہ اٚط کّبي پو ( 

پہٕچی ہٛئی ہٛ ۔ ع١َے ٠ہ ِٖوی ۔ ٕل٠ٛں پوأے ّبٔلاه رّلْ کے ِب٠ہ ٔبى ّٔبئٕلے 

و ّہو کٛ ِٕفوك کورے ہ١ں۔ فواػٕہ کب كٚه ہٛ، ّہوٚں ّہوٚں پ١ٍٙے اً کے ہ

٠ٛٔب١ٔٛں ه١ِٚٛں کب ىِبٔہ ہٛ، ٍَِّبٔٛں کی ِقزٍف ٍَٔٛں فب١ّٛٛں روکٛں اٚه 

ٍِّٛکٛں کے ِقزٍف اكٚاه ہٛں ہو ػہل ٔے اً ّہوٚں کٛ کچٙ ٔہ کچٙ ٍٛغبر١ں ك٠ں۔ 

ذ کے عب لبہوٖ ك١ٔب ١ِں اپٕے اہواِٛں کی ثلٌٚذ اگو ِْہٛه ہے رٛ اپٕی اٍالِی صمبف

كٍٚذ پجٍی  ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة،  ثغب ثکٙوے هٔگٛں پو ثٙی ٔبىاں ہے"۔

 .11ء، 1111ٓاٍالَ آثبك، اّبػذ  -ک١ْٕي

https://www.youtube.com/watch?v=MCH89DNz1-w


 

 

 

055 

 

                                                 

(
1

ِٖو ١ِوے ثچپٓ کب ٖٚ كٌکِ فٛاة رٙب عٌ کے ڈأڈے ١ِوی ػي٠يرو٠ٓ ہَزی ( 

 .3کی ٠بكٚں ٍے عڑے ہٛئے رٙے۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(
1

اٚه فْک ِٛٙٛع ہے۔ ثہذ گہوے ِطبٌؼہ کی ٙوٚهد رٙی۔ ثہو ِٖو ِْکً ( 

ؽبي فلا کب اؽَبْ ہے اپٕی عبٔت ٍے ١ِں ٔے اٍے ٚالؼبد کی ِکًّ ٕؾذ کے 

= 



 

 

005 

                                                                                                               

= 

ٍبرٙ ٌکٙب۔ ف١ٍٖہ رٛ لبهئ١ں کے پبً ہے کہ أہٛں ٔے اٍے ک١َب پب٠ب۔ ٍٍّی اػٛاْ: 

 .1ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(
1

ڑٚں هٔگٛں ٔے ١ِوی آٔکٙٛں ِٖو ہياه هٚپ ك٘بهرب۔ اً کے ٚعٛك کے ١ٍٕک( 

کی پز١ٍٛں ١ِں گ٠ٛب َِزمً ث١َوا کو هکٙب رٙب۔ ٍبٌٛں ١ِں ٔے ثہذ ٍب ٚلذ اْ کی 

 .3ف١ٕٹَی ١ِں گياها۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

 

005 

                                                 

(
1

( ١ِ11ں ٔے ِٖو عبٔے کب اهاكٖ کو ١ٌب۔ ِؼٍَٛ ٔہ١ں اً اهاكے کی ثٕٙک ث١ٌ )( 

ػّو أزہبئی فٛثٖٛهد ث١ٹی صٕب کے کبٔٛں گٙو پوے هہزی ١ِوی ١ِّوی ثہٓ کی ٔٛ 

١ِں ک١َے پڑگئی۔ "آٔٹی ِغٙے ثٙی اپٕے ٍبرٙ ٌے چ١ٍئے۔ ِٖو ك٠کٕٙب ١ِوی ثڑی 

فٛاہْٛں ١ِں ٍے ا٠ک ہے"۔ ١ِں ٔے كہً کو اً کے ؽ١َٓ چہوے پو ٔظو ڈاٌی اٚه 

كي ١ِں کہب۔ "هللا! اً لٍٛپطوٖ کے ؽَٓ عہبں ٍٛى کٛ ١ِں پوائے ك٠ٌ ١ِں ک١َے 

ٌزی پٙوٚں گی۔۔۔ اٚه ٠ٛں صٕب ٍفوی ٍبرٙی ثٕی۔ ِہو إٌَبء رٛ ١ِوی پکی ٍفوی ٍٕجٙب

 .11، 11ٍبرٙی پہٍے ٍے ہے۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

002 

 ندقدِ: دراص: َصفّ:...  يف الزحل:ضاجد اوثزِ: ملاملبخح الجانْ: ا



 

 

 

005 

  َصف الكاتب: لطبائع َعادات َتدقالّد صكاى مصز الدقدمي:: 

                                                 

(
1

پٛهے چٛكٖ كْ ِٖو کے عٕٛثی ؽٖے لبہوٖ اٚه اٍکٕله٠ہ ١ِں گياه كئ١ے ۔ ( 

عٛ ١ِں ٔے ۔  ّّبٌی ِٖو کی اہُ عگہ١ں ٔہو ٠ٍٛي اٚه عجً ٛٛه پٙو ثٙی هٖ گئے

 .7اگٍے كٚهے کے ١ٌے هکٙ چٙٛڑے۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

005 

                                                 

(
1

ٍت ِواؽً ٛے کورے ہٛئے عت ثبہو آئے رٛ ١ِوی رٛلغ کے ػ١ٓ ِطبثك َِٹو ( 

ِؾجٛة کی ثہٓ ہّبهے اٍزمجبي کے ١ٌے کہ١ں ٔہ١ں رٙی۔۔۔ ٹ١کَی ٚاٌٛں کے گوك 

ی کی ک١ٕٙچب ربٔی ١ِں کچٙ پٍے ہٛئے۔ ٠ہبں ثٙی گّٙج١و َِئٍہ رٙب۔ ػوثی اٚه أگو٠ي

ہی ٔہ١ں پڑرب رٙب۔ رجٙی ٖٚ ر١ي ٛواه ٍب ػٍی اپٕی ثہزو٠ٓ أگو٠يی کے ٍبرٙ ٍبِٕے آ٠ب 

اٚه عٌ ٔے ہ١ّں ٹ١کَی ڈهائ١ٛهٚں کے ہغَٛ ٍے اچکزے ہٛئے اپٕے کَی ثٕلے 

 .11کی گبڑی ١ِں ثٹٙب٠ب۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

 

000 

هللا عني   رضي 

رض  هللا عن  

                                                 

(
1

کہ ہّبهی ِطٍٛثہ عگہ ى٠بكٖ كٚه رٛ ٔہ١ں۔ ٹ١کَی  کَی ٍے پٛچٕٙے پو پزہ چال( 

کے ١ٌے ہبرٙ ك٠زے ہ١ں هکزی ہے پو لو٠ت کب عبْ کو ِٕہ ٹ١ڑ٘ب کورے ہٛئے ڈهائ١ٛه 

   .11آگے عبرے ہ١ں۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(
1

ہُ کزٕے کٛربٖ ث١ٓ ہ١ں کہ َِغل٠ں ػٛهرٛں کے ١ٌے ّغو ِّٕٛػہ ثٕب كی گئی ( 

 .13ہے ِٖو ١ِں ا٠َب ٔہ١ں رٙب۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ ہ١ں۔ فلا کب ّکو

(
9

ّبَ ٍے آٔے ٚاٌی فبرْٛ عٛ اپٕے ١ٌے ٔہ١ں اپٕے ثـچٛں کے ١ٌے ٔہ١ں ٍَِّبٔٛں ( 

  . 11کے ١ٌے گو٠ہ کٕبں رٙی۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(
9

رٙب۔  اٚه عنثے ٍے اً ٔے ِغٙے اپٕے ٍبرٙ ٌپٹب٠ب پبکَزبْ کب عبْ کو ِؾجذ( 

ٍٍّی ١ِوی ثٙی آٔک١ٙں اّکجبه ر١ٙں کبُ ہُ ٔے ػوثی ١ٍکٕٙے پو رٛعہ كی ہٛری۔ 

 .11اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

005 

                                                 

(
1

٠ہ ٖٚ فبرْٛ رٙی عٛ ڈثے ١ِں اپٕے ّٛہو کے ٍبرٙ ث١ٹٙی ر١ٙں۔ ثولغ پہٕے ہٛئے۔ ( 

عٌ ٔے ثًٙ ثًٙ ثہزے ١ِوے آَٔٛؤں کٛ ٕبف ک١ب۔ كٚٔٛں ١ِبں ث١ٛی رٍَی اٚه 

کے ١ّو٠ں ٌفظٛں ٍے ١ِوی پو٠ْبٔی کے اڑاٌے ١ِں ِٖوٚف رٙے۔ ٍٍّی  كٌغٛئی

 .111ٓ اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، 



 

 

 

005 

                                                 

(
1

ثہذ ك٠و رک ہُ ا٠ک كٍٚوے ٍے ثبر١ں کورے هہے ٖٚ الزٖبك٠بد کی پوٚف١َو ( 

رٙی۔ فوا١ََٔی پو اٍے ى٠بكٖ ػجٛه رٙب۔ ػبٌُ اٍالَ کٛ كهپ١ِ َِبئً اٚه فطواد پو 

 . 11ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓاً کی گہوی ٔظو رٙی۔ 

(
1

ہو آٖ ٚثکب اٚه ِبرُ ث١ٕٛں ٍے پُو ا٠ک ِٕظو ك٠کٕٙے کٛ ِال۔ ١ٍبٖ چٛغٛں اٚه ( ثب

١ٍبٖ هِٚبٌٛں ١ِں ٌپٹی ػٛهر١ں عٌ ٛوػ کٍٙے ػبَ ِبرُ کو هہی ر١ٙں ٖٚ ثڑا رؼغت 

ہو أگ١ي رٙب۔۔۔ عت کٛئی ِٖوی ِورب رٛ اً کے گٙو کی ػٛهر١ں ١ٍبٖ ٌجبكٚں ١ِں ّ

 .13ثٙو ١ِں ِبرُ کوری اٚه ث١ٓ ڈاٌٹی پٙوری ر١ٙں۔ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

005 

                                                 

(
1

ؤں ٕٔگے کٛئی عٛرب پہٕے   گ١ٍٛں ١ِں پٙورے چٙٛٹے ثڑے ثچے کَی کے پب( 

ہٛئے۔ ثچے ػٛهر١ں ٌڑک١بں اْ کے چہوٚں کے ٔمِ ٚٔگبه هٔگ پہٕبٚے ٍت آٔک١ٙں 

ٚه ػبَ ٍی ثٙی ۔ هٔگ ٍِے عٍے کہ١ں ثٙٹکبرے رٙے۔ ٌڑک١بں ثڑی ِبڈهْ ثٙی ر١ٙں ا

کٛئی ثہذ گٛهی اٚه كي ١ِں کٙجزی ہٛئ١ں کہ١ں ثٌ ػبَ ٍب چہوٖ ِٛٹی ِٛٹی ػّو 

ه١ٍلٖ ػٛهر١ں ثبٌٛں کٛ هِٚبٌٛں ٍے ثبٔل٘ے ٌّجے ٌّجے فواک )ِمبِی ىثبْ ١ِں 

( پہٕے عٛٔہی ك٠کٙز١ں ِؾجذ ثٙوی َِکواہٹ ہٛٔٹٛں پو ثکٙوا کو  (Fustanفَٹ١ٓ 

  .111 کہز١ں۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓا٘ال ٍٚٙال



 

 

 

005 





                                                 

(


ٔٛع ِٓ األٛؼّخ اٌوائغخ فٟ إٌٙل ٚثبوَزبْ، ٠ؼل ِٓ ػغ١ٓ كل١ك اٌؾّٔ  انثكىرا:(  

 فٟ اٌغبٌت، ٠ٚمٍٝ فٟ اٌي٠ذ ِغ ثؼ٘ اإلٙبفبد، ٚ٘ٛ ٠ْجٗ اٌطؼ١ّخ ئٌٝ ؽل وج١و.

(


اٌّْجه اٌّؼوٚفخ فٟ  ٔٛع ِٓ اٌؾٍٜٛ اٌّم١ٍخ فٟ اٌي٠ذ، رْجٗ وض١ًوا ؽٍٜٛ نجهيثي:( ا

 ثالكٔب.

(
1

گ١ٍٛں ١ِں پٙورے ہٛئے ہُ ٔے کڑاہ١ٛں ١ِں رٍزے گوِب گوَ پکٛڑے اٚه ع١ٍجی ( 

ع١َی چ١ي٠ں کٙبئ١ں۔ ٠ہبں گّٛذ ٍجيی کی كکب١ٔں ر١ٙں۔ ثڑا ِبًٔٛ ٍب ِبؽٛي رٙب۔ 

گٙوٚں کے أله ثٙی گئے۔ کہ١ں غو٠جی رٙی اٚه کہ١ں فّٛؾبٌی۔ گٙوٚں ١ِں گ١ٍٛں 

ے پٙورے ثچے۔ ٍکٛي کت عبرے ہ١ں؟ اً كْ چٙٹی رٙی۔ پٛچٕٙے پو ١ِں گِٙٛز

 .19ِؼٍَٛ ہٛا رٙب۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ 



 

 

055 

                                                 

(
1

ؽَٕی ِجبهک ٍے ٌٛگ فُٛ ٔہ١ں ہ١ں۔۔۔ ِگو ٌٛگٛں ١ِں اؽزغبط کب ػٕٖو ٔہ١ں ( 

پب٠ب عبرب۔ کزٕے كٔٛں ٍے ہُ لبہوٖ ١ِں پٙو هہے ہ١ں کہ١ں کٛئی عًٍٛ کٛئی عٍَہ 

ہٕگبِہ کٛئی هك ػًّ کٛئی رٛڑ پٙٛڑ۔ ٌٛگ پوٍکْٛ ثہزی ٔلی کی ٛوػ هٚاں کٛئی 

 .11ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ  كٚاں ہ١ں۔ 

(
1

ڈ٠ٛٹی پو ث١ٹٙب پ١ٌٌٛ ٚاال أگو٠يی ٍے فبٕی ّٕبٍبئی هکٙزب رٙب۔ ١ِٓ ٔے اٍے ( 

 کہب کہ ١ِں پبکَزبْ ٍے ہٛں۔ اً کی فّٛی ثڑی رٙی اٚه ٠ہ ِغٙے اً ٍے پزہ چال

   .111، ٓرٙب کہ َِغل أڈ١ٌٍٛٚٓ ٍٹبئً کی ہے۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة



 

 

 

055 

                                                 

(
1

٠ہ پوٚگواَ  اٹٙے رٛ ِؾًَٛ ہٛا ع١َے کَی اٌف ١ٌٍٛی كاٍزبْ کب ؽٖہ رٙے( 

لطؼی ٌِ کؤے کے لبثً ٔہ١ں رٙب۔ هللا کب ّکو ہے کہ ٍت کچٙ ہُ ٔے ك٠کٙب اٚه 

ثبهٖ ثغے ہٛٹً آئے لبہوٖ لبثً ِؾفٛظ ہٛئے۔ ہَٕزے کًٙ کًٙ کورے کٛئی ٍبڑ٘ے 

رؼو٠ف ہے کہ ٠ہبں کٛئی ڈه اٚه فٛف ٍوے ٍے ِٛعٛك ٔہ١ں، ١ٍبػ ِؾفٛظ، عٛاْ 

ػٛهد ِؾفٛظ۔ ڈاٌو ِؾفٛظ۔ ِٖوی پبؤٔڈ ِؾفٛظ۔ ٍبِبْ اٚه چ١ي٠ں ِؾفٛظ۔ ٍٍّی 

  .111، ٓاػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة

(
1

ٛ ڈٚثزے اثٙورے فبُِٛ ث١ٹٙ کو پب١ٔٛں ١ِں هٚاں كٚاں کْز١ٛں اٚه ه١ّٕٚٛں ک( 

ك٠کٕٙب ہٛاؤں کے كُٚ پو ٌہواری ػوثی ١ٍِٛمی اٚه گ١ذ ٍٕٕب ۔۔۔۔ ١ًٔ کے پب١ٔٛں ١ِں 

ارو کو اٍے ہبرٙ ٍے چٙٛٔب اٚه اَ کٍضَٛ کٛ لو٠ت ٍے ٍٕٕب کہ١ں ى٠بكٖ فٛثٖٛهد 

اٚه أٛکٙب رغوثہ رٙب۔ ػوثی گ١ذ اٚه ١ٍِٛمی اً لله كي ٔٛاى ہے۔ ٍٍّی اػٛاْ: 

 .11، ٓ ِٖو ١ِوا فٛاة



 

 

052 

اجلامع اوسيز الشزِف: ( أ)

                                                 

(
1

٠ہ آط ٍٕی ٍَِّبٔٛں کے ٌئ١ے ا٠ک ػظ١ُ ثبٚلبه اٚه ِملً كهٍگبٖ ہے عٌ کے ( 

ػٍّبء کے فزٛی پٛهی ػوثی اٚه ػغّی ك١ٔب ١ِں َِزٕل عبٔے عبرے ہ١ں۔ ٍٍّی 

  .11اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

 

055 

                                                 

(
1

رُ أله ک١َے ٔہ١ں عبٔے كٚ گے۔ ١ِں رٛ اً کی ك٠ل کی اىٌی پ١بٍی۔ اة ٠ہ عبَ ( 

 . 11آ٠ب ہے رٛ ا٠َے ہی رْٕہ چٍی عبؤں۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ ہبرٙ ١ِں

(
1

ہُ كافً ہٛئے۔ ١ٔٛ٠ٛهٍٹی اٚه َِغل ؽٚود فبّٛہ اٌيہوٖ کے ٔبَ ٔبِی پو ہے ( 

ء ١ِں َِغل کی ث١ٕبك ف١ٍفہ ِؼي  371عٓ ٍے فبّٛی ثبكّبہذ کٛ َٔجذ كػٛی ہے۔ 

ء ١ِں 311اً کے ٍبرٙ ہٛا۔  کے فٛعی عو١ًٔ عٛہو ٔے هکٙی۔ ِلهٍے کب آغبى ثٙی

٠ہ اٍّبػ١ٍی ١ّؼہ ٍکٛي ثٕب۔ ٠ہ ِٖو ١ِں فبّٛی كٚه رٙب۔ ٕالػ اٌل٠ٓ ا٠ٛثی کے ػہل 

= 



 

 

055 

                                                                                                               

= 

١ِں اٍے ٍٕی ٍکٛي ١ِں ثلي ك٠ب گ١ب عٌ پو ٠ہ آط رک لبئُ ہے۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو 

  .١ِ11وا فٛاة، ٓ

اٚه ٍبئَٕی ( ٠ہبں لوآْ، اٍالِی لبْٔٛ، ِٕطك، گواِو، اٍالِک ا٠ٕڈ ػوة ٍٹڈی 1)

ػٍَٛ کی رؼ١ٍُ كی عبری ہے۔ ىِبٔہ لل٠ُ ١ِں رله٠َی ػًّ "ؽٍمہ" کی ٕٛهد ١ِں 

ہٛرب ٠ؼٕی ١ّـ کے للِٛں ١ِں ا٠ک كائوے کی ٕٛهد ١ِں ث١ٹٙ  کو۔ اة ٛو٠مہ ہبئے 

ء ١ِں لبئُ ہٛٔے 1311کبه ثلي گئے ہ١ں۔ ػٖو ؽبٙو کے رمبٙٛں کے پ١ِ ٔظو 

أغ١ٕئؤگ، کبِوً اٚه فٍک١بد ع١َے ٔئی ٚاٌے ّؼجٛں ک١ّ١ب، ٛج١ؼبد، ١ِڈ٠َٓ، 

ػٍّی ّؼجٛں کے اعواء ٔے اٍے ك٠ٕی اٚه ك١ٔٛی رؼ١ٍُ کے اِزياط کے ؽٛاٌے ٍے 

 .11ا٠ک ِٕفوك اكاهے کی ٕٛهد كے كی ہے۔  ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

 

050 



 :للجامع اوسيز َذلّطٌ الكاتب:صف َ

                                                 
( )

أظو
 :

 -دمحم ػجلإٌّؼُ ففبعٟ ٚآفو: األى٘و فٟ أٌف ػبَ، اٌّىزجخ األى٘و٠خ ٌٍزواس

 . 11: 3، ٓ 1َ، ط 1113/ 9ٌمب٘وح، ٛا



 

 

055 

                                                 

(
1

١ِں َِغل کے ٍبئ١ڈ ٚاٌے كهٚاىے کے ػ١ٓ ٍبِٕے ٍبکذ کٙڑی ٍوِئی اٚه ( 

ٍف١ل پزٙوٚں ٚاٌے ٍبكٖ پو فٛثٖٛهد ثٕبٚٹ ٚاٌے ١ِٕبهٚں ٍے پٙٛٹزی كي ١ِں 

ہٍچً ِچبری أَبْ کٛ فالػ کے ١ٌئے ثالری ٍوِلی آٚاى کٛ ٍٕزی رٙی االىہو َِغل 

ُ رؼ١ّوی ّٔٛٔے کی ػکبً ہے۔ ١ِوی پْذ پو کزبثٛں ِمبِی ٕل٠ٛں کے ػظ١

ِٖٕٛػبد اٚه کٙبٔے پ١ٕے کی چ١يٚں کی كکب١ٔں ر١ٙں۔ ٍڑک کے پبه ِٖو کب ّہوٖ 

آفبق ثبىاه فبٔہ ف١ٍٍی َِغل ؽ١َٓ اٚه االىہو ١ٔٛ٠ٛهٍٹی کب أزظبِی ثالک رٙب۔ ٍٍّی 

 .19اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(
1

ٍزے ٍے أله فٛار١ٓ کے ؽٖے کی ٛوف عبٔے ٍے ١ٍڑ١٘بں ارو کو کْبكٖ ها( 

لجً ١ِں ٔے ػم١لد ِٚؾجذ کی گہوی ٔظو َِغل کے چبهٚں ٛوف ڈاٌی۔ 

فٛثٖٛهری ٍے ى٠بكٖ اً کی للاِذ پو ِغٙے پ١به آ٠ب۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا 

 .  19،  19فٛاة، ٓ



 

 

 

055 

                                                 

(
1

َِغل کی ث١وٚٔی ك٠ٛاه کے ٍبرٙ َِغل کے آٹٙٛں اٚه ٍت ٍے اہُ كهٚاىے ( 

ثبهثوى گ١ٹ" پو آئے۔ ٠ہی ٖٚ ربه٠قی گ١ٹ ہے عٌ کے ٍبِٕے ث١ٹٙے ؽغبَ ٍٛجہ "

کی ٹٕڈ٠ں ک١ب کورے رٙے۔ کٛئی ٛبٌت ػٍُ ٌّجے ثبٌٛں کے ٍبرٙ اكاهے ١ِں كافً ٔہ١ں 

ہٍٛکزب رٙب۔ گ١ٹ کے كاہٕے هؿ پو گوَ گوَ فالفً رٍے عب هہے رٙے۔ٍٍّی اػٛاْ: 

   .11ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(
1

ٚاٌے ػّبهرٛں کٛ ك٠کٙزے ہٛئے کہ١ں ِبٙی ١ِں گُ رٙی۔  اً کی ٔمِ کہٓ( 

 . 11ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ 

(
9

عت ہُ ث١ٓ االلٛاِی اٍالِک ٍٕٹو کے ٍبِٕے کٙڑے كٚ پوٚف١َوٚں ٍے ثبد ( 

چ١ذ کورے رٙے ِغٙے ٕفبئی کب ِؼ١به ثٙی ثہذ ٔبلٔ ٔظو آ٠ب رٙب۔ ارٕی ربه٠قی 

 . 11ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ اہ١ّذ کی عگہ اٚه ا٠َی ثے ١ٔبىی۔



 

 

055 



                                                 

(
1

چٙزٛں اٚه اْ کے كه١ِبں گٕجلٚں کب چٛثی کبَ ثڑا ہی فٛثٖٛهد اٚه أفواك٠ذ ( 

ٍٍّی اػٛاْ:  ١ٌے ہٛئے رٙب۔ چٙذ کے گٕجلٚں کے گوك هٔگ١ٓ پچی کبهی کب کبَ رٙب۔

 .11ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ 

(
1

كهٚاىٚں کی ڈ٠يائٓ كاهی چٛة کبهی کے کبَ کب ثہزو٠ٓ ّٔٛٔہ رٙب۔ کٙڑک١بں اٚه ( 

  .11ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ  .ػِ ػِ کؤے پو ِغجٛه کوری رٙی

( ) :ٔٛع ِٓ األٛؼّخ اٌْؼج١خ ا١ٌْٙوح فٟ ثبوَزبْ ٠ْجٗ اٌطؼ١ّخ فٟ ثالكٔب،  ندو تيتهي

 ٠ؼل ِٓ ػغ١ٓ اٌؾّٔ ٚاٌؼلً اٌّمٍٟ فٟ اٌي٠ذ ِغ ثؼ٘ االٙبفبد.

(
9

ٌہَٓ پ١بى کے ٍبرٙ ا٠ک كٍزی ١ِْٓ ١ِں پ١َٕے اً ٠ٍٛبث١ٓ کی پ١ٍٙٛں کٛ ہوے ( 

١ِں أڈے ِالٔے اٚه کڑاہی ١ِں رٍٕے کے ثؼل اْ کی ٕٛهد اپٕے ہبں کے ٌڈٚ 

= 



 

 

 

055 

                                                                                                               

= 

پ١ٹ١ٙٛں ع١َی ہٛری۔ اٍے پٙو ا٠ک ١ِلے کی چٙٛٹی ٍی هٚٹی کے أله هکٙب عبرب۔ 

 .11ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ 



 

 

055 

 :َشارع )خاى اخللّلْ( احلضنياإلمام )ب( مضجد 

                                                 

(
1

ٛوػ پ١چ كه پ١چ گ١ٍٛں ١ِں اٌغٙب کَی فبٔہ ف١ٍٍی ثبىاه کَی ِْکً ِؼّے کی ( 

كٌہٓ کی ٛوػ اپٕے چہوے پو اپٕی لل٠ُ رہن٠ت ٚصمبفذ کب غبىٖ ٍِے ٍغب ٍٕٛها 

١ٍبؽٛں کٛ اٍزٕجٛي کے ک١پٍی کبهٍی ثبىاهٚں کی ٠بك كالرب ہے۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو 

 .١ِ11وا فٛاة، ٓ 



 

 

 

055 

                                                 

(
1

ك١ّٚيٖ کی  ١ِں ڈهرے ڈهرے أله كافً ہٛئی رٙی۔ کَی ٍبؽوأہ اكاؤں ٚاٌی( 

ىٌفٛں ١ِں اٌغٙزی آگے آگے ثڑ٘زی گئی۔ كکبٔلاه ٌڑکے گٛه٠ٛں اٚه ٛوؽلاه گبہکٛں 

ٍے ٹٙٹٙٛي ثبىی کورے رٙے۔ لہٛے اٚه ١ّْہ )ؽمہ( پ١ٕے کب کبَ عبهی رٙب۔ ثٙبؤ ربؤ 

ىٚهٚں پو اٚه هاد پو كْ کب گّبْ گيهرب رٙب۔ ١ِں اً پوکِْ ك١ٔب ٍے ٔکً عبٔب 

ثٙٛي ث١ٍٙٛں ١ِں پٌٕٙ گئی رٙی۔ ا٠ک چٙٛٹے ٍے  چبہزی رٙی۔ پو هاٍزٛں کی

ٍٍّی اػٛاْ:  ه٠َزٛهاں ٍے لہٖٛ پی کو ١ِں ٔے رٙٛڑا آهاَ اٚه فٛك کٛ ربىٖ كَ ک١ب۔

 .11ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ 



 

 

052 

رض  هللا عن 

                                                 

(
1

کْبكٖ ١ِلاْ کے افززبَ پو َِغل ؽ١َٓ پْذ پو اٛواف ١ِں كکبٔٛں کے ٍٍٍَے ( 

رب ہے کہ ٠ہبں ؽٚود ؽ١َٓ پ١ٍٙے ہٛئے رٙے۔ اً َِغل کے ثبهے ١ِں کہب عب

 .11هٙی هللا ػٕہ کب ٍو ِجبهک كفٓ ہے۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ 

(
1

ِياه اللً کی ى٠بهد کب ٚلذ فزُ ہٛٔے ١ِں اثٙی رٙٛڑا ٍب ٚلذ ثبلی رٙب۔ ١ِں ( 

ٔے عٍلی ٍے أله عب کو فبرؾہ پڑ٘ی اٚه ِياه کی ٍغبٚٹ کٛ ك٠کٙزی ػٖو کی 

ؽٖے ١ِں آگئی ... ِغوة کی ّٔبى کی اكائ١گی ٍے فبهؽ ّٔبى کی ٌئ١ے فٛار١ٓ کے 

ہٛ کو ثبہو ٔکٍی رٛ ٍت کچٙ ٔٛه ١ِں ٔہب٠ب ہٛا رٙب۔ ٠م١ٕب صٕب اٚه ِہو إٌَب ثبىاه کی پُو 

پ١چ گٙبٹ١ٛں ١ِں گُ ہٛں گی۔ ١ِلاْ ؽ١َٓ اً ٚلذ ١ٍِے کب ٍّبں پ١ِ کو هہب رٙب۔ 

ں ٚہبں چٍزے پٙورے ِمبِی ِمبِی اٚه غ١و ِمبِی ػٛهرٛں اٚه ِوكٚں کے پوے ٠ہب

= 



 

 

 

055 

 )ج( مضجد عمزَ بو العاص:

رض  هللا عن 

                                                                                                               

= 

چ١ي٠ں ث١چزی ػٛهرٛں ٍے ثٙبؤ ربؤ کورے ٔظو آرے رٙے۔ ١ِں پ١چٙے کی عبٔت ٔکً 

گئی۔ ّکو لٕلی ه٠ڑ٘ی پو ك٘وی ثٙٹی کی ٚٙغ لطغ ثٙی ثڑی أٛکٙی ٍی۔ مائمہ 

ٔہ١ں آ٠ب۔ اپٕے ٍِک کی ثٙٛثً ١ِں كَ ثقذ ّکو  اكکؤے ١ِں ہوط ہی ک١ب رٙب۔ پو ٍٛ

 .11، 11رٙی۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ لٕلی کی ک١ب ثبد 



 

 

055 

                                                 

(
1

( ٠ٍٛف أؽّل: اٌّؾبٙواد األصو٠خ )عبِغ ١ٍلٔب ػّوٚ ثٓ اٌؼبٓ( ، ِطجؼخ اٌّؼب٘ل 

 .11َ، 1311ِٖٓو، اٌطجؼخ األٌٚٝ/ -ثلهة األروان

(
1

هٙی هللا ػٕہ کی َِغل کٛ ك٠کٕٙے  كي ١ِں فبرؼ ِٖو ؽٚود ػّوٚ ثٓ ػبٓ( 

١ئے كٔٛں ٍے ِوی عب هہی رٙی ثٙڑک ہی رٛ اٹٙی۔ اٚه اً ١ِں ٔفً پڑٕ٘ے کے ٌ

 .17ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

 

050 

همارض  هللا عن

                                                 

(
1

ٚٙٛء ک١ب اٚه عت ٔفً پڑ٘زی رٙی رٛ ف١بي آ٠ب کزٕی ػظ١ُ ہَز١ٛں ٔے اً َِغل ( 

١ِں ٍغلے ک١ے ہٛٔگے۔ اثٙی ٠ہ عٌ عگہ ١ِں ِبرٙب ٹ١ک هہی ہٛں ک١ب ِؼٍَٛ ػ١ٓ 

ٕہ اٚه ؽٚود اثٛػج١لٖ  هٙی هللا ػٕہ اٍی عگہ ؽٚود اثٛمه غفبهی هٙی هللا ػ

١ِں ٍے کَی کب ٍغلٖ ٠ہبں صجذ ہٛ۔  اے ١ِوے هللا رٛ ِغٙے اپٕی اْ ِؾجٛة ہَز١ٛں 

 .11کب ٍب ا٠ّبْ كے۔ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(
1

ػوة ٍے ثبہو ك١ٔب کی پہٍی َِغل کی رؼ١ّو کے ١ٌئے اً عگہ کب أزقبة ک١ب ( 

١ِں ِغبہل٠ٓ کب ا٠ک ہغَٛ ہے۔ کزٕے ثے ّّبه هٚپ عبرب ہے۔ ٠ہ١ں اً کْبكٖ ٕؾٓ 

ہ١ں اْ کے عٛ ا٠ک کے ثؼل ا٠ک ٔگبہٛں ١ِں فٍّی ِٕبظو کی ٛوػ اثٙورے چٍے آ 

هہے ہ١ں ٠ہ١ں آً پبً اْ کے هہبئْی ؽغوے ثٙی ہٛں گے اة کچٙ ِٛعٛك ٔہ١ں۔ 

 . 11آٔک١ٙں گ١ٍی ٍی ہٛگئی ہ١ں۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

055 

                                                 

(
1

اٚه کْبكگی ١ِں ثے ِضبي ہے۔ ٍبكگی کب ِولغ ہے۔ فبٍٔٛٛں کے َِغل ٍٚؼذ ( 

كه١ِبْ ٍزٛٔٛں پو گٕجلٚاٌی چٙذ کے ١ٔچے ٚٙٛ کے ١ٌئے اہزّبَ رٙب۔ کْبكٖ ٕؾٓ 

١ِں ٍے گيهرے ہٛئے فٛار١ٓ کے ١ٌئے ِقٖٛٓ ؽٖے ١ِں چٍے گئے۔ چٕل 

ٌڑک١بں ٔٛعٛاں ٌڑک١بں ٌکٕٙے پڑٕ٘ے ١ِں ِٖوٚف ر١ٙں۔۔۔ کبٌظ کی ٛبٌجبد ر١ٙں۔ ٠ہ 

ٹٛٹی پٙٛٹی أگو٠يی ١ِں اپٕب ِفہَٛ ٚاٙؼ کؤے کے لبثً ر١ٙں۔ ِوكأہ اٚه ىٔبٔہ 

ؽٖے ١ِں ٍوؿ لب١ٌٓ ثچٙے رٙے۔ ىٔبٔہ ؽٖے کے لب١ٌٓ کچٙ فَزگی کب ّکبه 

رٙے۔ ربہُ ٹبٔگ١ں پَبه ١ٌٕے ١ِں ک١ب ہوط رٙب۔ رٙٛڑی ٍی رٙکٓ كٚه ہٛٔے کب اؽَبً 

لوآْ پبک کے َٔقے اٚه ك٠ٕی کزبث١ں ِٛعٛك ٍِزب رٙب۔ اٛواف ١ِں اٌّبه٠ٛں ١ِں 

 .17ر١ٙں۔ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ
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 بو طُلُى:ا)د(: مضجد 

                                                 

(
1

َ، ٓ 1311( ٠ٕب٠و 91اٌى٠ٛذ، ػلك ) -( أظو: ؽ١َٓ ِإٌٔ: اٌَّبعل، ػبٌُ اٌّؼوفخ

119 . 



 

 

055 



                                                 

(
1

١ِں ثٕبئی عبٔے ٚاٌی اپٕے ِٕفوك ء 173اٚه ء 171لبہوٖ کی َِبعل ١ِں ٍے ( 

( فبٕی ّہود هکٙزی ہے۔ عبٖ ٚعالي Tulunٌٓ )ٛوى رؼ١ّو کی ثٕب پو عبِغ ٛٛ

َِغل کے ڈ٠يائٓ پو  (Samarraٚاٌی َِغل رٙی۔ کہب عبرب ہے کہ ػواق کی ٍّبهٖ )

ہے پو ِغٙے رٛ اً ١ِں اٍزٕجٛي کی َِغلٚں کی عٍٙک عٙبٔکزی ٔظو آئی رٙی۔ ثے 

ؽل ١ٍٚغ ثغوی ٚاال ٕؾٓ عٌ ١ِں چٍٕے کے ١ٌے ٍٕگ ِوِو کی ه١ّٚں ثٕبئی 

١ں۔ پو َِغل ١ِں ٠ٚوأی رٙی۔ اٚه ٠ہ ٠ٚوأی رک١ٍف كٖ رٙی۔ ٍٍّی اػٛاْ: ہٛئی رٙ

   .11ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(


( ٌٍزؾمك ِٓ ٕؾخ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ  اٌٛاهكح فٟ إٌٔ ٛبٌغ اٌجبؽش وزبثٟ؛ 

َ، ٓ 1311اٌمب٘وح، ٛ -ك٠يِٛٔل ٍز١ٛاهد: روعّخ/ ٠ؾ١ٝ ؽمٟ، اٌمب٘وح، كاه اٌّؼبهف

ب: 111، 111 ًٚ  . 119ؽ١َٓ ِإٌٔ: اٌَّبعل، ٓ . أ٠
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 )ٍ( مضجد ذلمد علْ:

                                                 

(
1

لٍؼے کی ثٍٕل رو٠ٓ عگہ پو َِغل دمحم ػٍی لبہوٖ کی لبثً ك٠ل عگہٛں ١ِں ٍے ( 

اِز١بىی ْٔبْ هکٙزی ہے۔ دمحم ػٍی پبّب کے كٚه ١ِں ثٕٕے ٚاٌی اً َِغل کب ڈ٠يائٓ 

 کبه ٠ٛٔبٔی ِبہو رؼ١ّواد ١ٍٛ٠ف ثٛثغٕب رٙب عٛ اٍزٕجٛي کی ا٠ب ٕٛف١ب ٍے ِزبصو رٙب۔

اٚه  َِغل کے ِؾواة ثوآِلے اً کے ٍزْٛ كهٚاىے  ألهٚٔی ؽٖے کی ى٠جبئِ 

١ِٕبهٚں کب ٔٛک١ال ٍٹبئً ع١َے اثٙی کہ١ں ١ِيائً كاغٕے کے ١ٌے پوٚاى کٛ ر١به 

 . 11کٙڑے ہٛں۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ 



 

 

055 

                                                 

(
1

ٍوؿ لب١ٌٕٛں ٍے ٍغب فوُ اٚه چٙذ کے گٕجل کی ؽ١َٓ ٔمِ ٚٔگبهی اگو ١ِں ( 

ے اٍزٕجٛي کی َِغل٠ں ٔہ ك٠کٙی ہٛر١ں رٛ ّب٠ل ١ِں گٕٙٹٛں ث١ٹٙ کو اً کی ريئ١ٓ ٔ

کبهی کٛ ك٠کٙزی۔ ٚٙٛ کے ١ٌے فٛاهٖ اٚه اً کی چٙذ كٚٔٛں لبثً ك٠ل رٙے۔ چٙذ 

کے ثڑ٘ے ہٛئے افمی ١ّڈٚں اٚه ؽٛٗ كٚٔٛں کی ٔمِ ٚٔگبهی ال عٛاة۔ ٕؾٓ 

ٕی ٍبفذ اٚه هٔگ آ١ِيی کے کْبكٖ اٚه فٛثٖٛهد رٙب۔ ِغوثی عبٔت کالک ٹبٚه اپ

ثبػش ثہذ ك٠لٖ ى٠ت۔ ثبالئی عٙوٚکٛں اٚه كه١ِبٔے ؽٖے کٛ ربٔجے کی ٍغبٚٹ 

ٍے ِي٠ٓ ک١ب گ١ب ہے۔ اً کی پ١ْبٔی پو چّکزب کالک ِؾجذ کب ٖٚ اظہبه ٠ہ ہے عٛ 

ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا  دمحم ػٍی پبّب کٛ فوأٌ کے ّہْٕبٖ ٌٛئٌ فٍپ ٔے ث١ٙغب رٙب۔

 .11، 19، ٓ فٛاة
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052 

                                                 

(
1

٠ہ دمحم ػٍی پبّب اٌجبٔٛی ٔژاك اً فٛعی كٍزے ١ِں ا٠ک ِؼٌّٛی ٍپبہی رٙب عٛ ( 

ِٖو کٛ ٔپ١ٌٛٓ کے لجٚے ٍے آىاك کوٚأے ٠ہبں آ٠ب رٙب اٚه عَے ٍٍطٕذ ػضّب١ٔہ 

کب آ١ّو ثبك ؽبًٕ رٙب۔ ٖٚ پ١ْہ ٚاهأہ ٕالؽ١زٛں کب ؽبًِ مہ١ٓ أَبْ رٙب۔ اپٕی عٕگی 

ء ١ِں ِٖو٠ٛں 1111جبٔٛی كٍزٛں کب کّبٔڈه ثٓ گ١ب۔ اٚه فہُ ٚفواٍذ کی ثٕب پو ٖٚ اٌ

ٔے عت ٌٚی فٛه١ّل کے فالف ثغبٚد کی رٛ اً ٔے ؽل كهعہ ہ١ّٛبهی ٍے ِٖو 

ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا  کی ؽکِٛذ کب چبهط ٍٕجٙبي ١ٌب۔ ٠ہ فبهٚق کب پو كاكا رٙب۔

 .11، ٓفٛاة

(
1

کب ِمجوٖ رٙب۔ ٠ہ َِغلٚں َِغل ٍے كافٍی كهٚاىے کے كائ١ں ہبرٙ دمحم ػٍی پبّب ( 

کے ٍبرٙ ِمجوٚں کی هٚا٠ذ ثٙی ِٖو ١ِں ہی ك٠کٕٙے کٛ ٍِی رٙی۔ ثہو ؽبي ٍف١ل 

ٍٕگ ِوِو کب ِوِو کب ِمجوٖ ٔف١ٌ ٔمِ ٚٔگبهی ٍے ٍغب ہٛا آٔکٙٛں کٛ 

، فٛثٖٛهد ٌگب رٙب، فبرؾہ پڑ٘ی اٚه ثبہو آ گئی۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة

ٓ11 . 



 

 

 

055 

 :الزفاعَْالضلطاى حضو  امضجد (َ) 

                                                 

(
1

کی ه٠ً پ١ً رٙی۔ َِغل کب رملً ثٙی ثے چبهے اْ کے َِغل ١ِں ١ٍبؽٛں ( 

ہبرٙٛں پبِبي ہٛ هہے رٙے۔ کچٙ ػٛهر١ں ٕٔگی ٹبٔگٛں اٚه ٕٔگے ٍوٚں کے ٍبرٙ 

ِٹوگْذ کو هہی ر١ٙں۔ کٛئی هٚک ٹٛک اٚه پٛچٕٙے ٚاال ہی ٔہ رٙب۔ ٍٍّی اػٛاْ: 

 . 11ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ

(
1

اه کے أله ٔظو آرے رٙے۔ ِياه کٙال رٙب اٚه ٌٛگٛں کے پوے آٔگٓ اٚه ِي( 

 .11ِٕگزٛں کب ؽبي ہّبهے ع١َب ہی رٙب۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ



 

 

055 



                                                 

(


: ٘ٛ ثٓ اٌٍَطبْ اٌٍّه إٌبٕو دمحم ثٓ اٌٍَطبْ اٌٍّه إٌّٖٛه انسهطاٌ حسٍ( 

٘ـ ٚػّوٖ صالس ٍٕٛاد، ٚظً فٟ  191٘ـ، ٌٟٚ اٌٍّه ٍٕخ  191لالْٚٚ، ٌٚل ٍٕخ 

ل أظو: ٍؼبك ِب٘و دمحم: َِبعل ِٖو ٚأ١ٌٚبؤ٘ب اٌٖبٌؾْٛ، ٘ـ، ٌٍّي٠ 111اٌؾىُ ؽزٝ 

 . 111: 111،  ٓ 9، ط 1311ِٖو، ٛ  -اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍْْٛ اإلٍال١ِخ

(
1

ٕالػ اٌل٠ٓ ٍکٛائو لبہوٖ کب ِٖوٚف رو٠ٓ ػاللہ رٙب۔ َِغل ٍٍطبْ ؽَٓ اٚه ( 

ّٔبى َِغل اٌوفبػی كٚٔٛں ہُ ٔے ك٠ک١ٙں۔ ا٠ک ١ِں ٔفً پڑ٘ے كٍٚوی ١ِں ػٖو کی 

ء کے كٚهاْ ثٕٕے ٚاٌی ٍٍطبْ َِغل اٍالِی ٛوى رؼ١ّو 1919اٚه  1911اكا کی۔ 

کب ثہزو٠ٓ ّٔٛٔہ رٙی۔ ٠ہ روک ٍٍطبْ إٌبٕو ؽَٓ کے ِٖو کے كٚه ؽکِٛذ کی 

٠بكگبه ہے عٌ کی رؼ١ّو کب آغبى ٍٍطبْ کے ہبرٙٛں ہٛا پو رک١ًّ ث١ْو آغب ٔے کی 

کی ػّبهد اة ّکَزگی ٍے كٚ عٛ اً کے ّہياكٚں ١ِں ٍے ا٠ک رٙب۔ ِلهٍے 

چبه رٙی پو کجٙی ٠ہ ثڑی ػظ١ُ اٌْبْ ہٛگی۔ ١ٍٚغ ٚػو٠٘ ٕؾٓ ١ِں کٙڑے ہٛئے 

١ِں ٔے ٍٛچب رٙب کزٕے الکٙٛں مہٕٛں ٔے ٠ہبں ٍے عال پبئی ہٛگی۔ ٍٍّی اػٛاْ: 

   .11، 11، ِٖٓو ١ِوا فٛاة



 

 

 

050 

                                                 

(
1

 . 111( ٍؼبك ِب٘و دمحم: َِبعل ِٖو ٚأ١ٌٚبؤ٘ب اٌٖبٌؾْٛ، ٓ 

(
1

وف١غ َِغل کے ١ِٕبهٚں کٛ ك٠کٙزے ہٛئے ِغٙے ثے افز١به لطت ١ِٕبه ٠بك آ٠ب اٌ( 

رٙب۔ َِغل کے ١ِٕبهٚں کی ارٕی ثبه٠ک کٕلٖ کبهی ِغٙے اً ٍے ثہذ ِْبثہ ٔظو 

 .11، ٓ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة آئی رٙی۔ 



 

 

055 

                                                 

(
1

ل ۔ اٌٛكاع ِٖو۔ رّہ١ں ٔہ ك٠کٕٙب ثہذ ثڑی ِؾوِٚی رٙی۔ ثہذ پَٕ اٌٛكاع لبہوٖ( 

 . 111آئے ہٛ۔ ّبك هہٛ۔ آثبك هہٛ۔ ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، ٓ
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 خامت: البخح:
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 ثبت املصادر َاملزاجع

 ا: العزبّ::أًَل

( ٌناٌر 33الكوٌت، عدد ) -( حسٌن مؤنس: المساجد، عالم المعرفة1) 
 م. 1891

-معارف( دٌزموند ستٌوارت: ترجمة/ ٌحٌى حقً، القاهرة، دار ال2)
 م.1893القاهرة، ط 

( سعاد ماهر دمحم: مساجد مصر وأولٌاؤها الصالحون، المجلس األعلى 3)
 م.1836، ط 3مصر، ج  -للشون اإلسالمٌة

( سمٌر عبدالحمٌد إبراهٌم: األدب األردي اإلسالمً، جامعة اإلمام دمحم 4)
 (.2السعودٌة، سلسلة آداب الشعوب اإلسالمٌة) -بن سعود اإلسالمٌة

( شمس تبرٌز خان: محدث الهند الشٌخ حبٌب الرحمن، مجلة ثقافة الهند، 5)
 .م1882، ط 1، عدد 46مجلد 

، اقبال 3( عبدالوهاب عزام، دمحم إقبال سٌرته وفلسفته وشعره، ط 6)
 م.1895باكستان، الهور  –اكادمى 

ًّا: اوردِ::  ثان

 ، ؽ١له آثبك كکٓ.( عہبں ثبٔٛ ث١گُ: دمحم ؽ١َٓ آىاك، اكاهۂ   اكث١بد اهك1ٚ)

 -( ؽبفع ػجلاٌوؽّٓ اِورَوٜ: ٍفؤبِہ ثالك اٍال١ِہ، و١ّْو ثبىاه1)

 ء.1391/ 1ال٘ٛه، ٛ 

كہٍی،  -( ؽى١ُ ١ٍل ػجلاٌؾٝ: كہٍی اٚه اً کے اٛواف، اهكٚ اکبكِی9)

 ء.1311ٍٕہ اّبػذ 

( فبٌل ِؾّٛك، اهكٚ ٍفؤبِٛں کب رٕم١لی ِطبٌؼہ، ِکزجہ عبِؼہ ٔئی 9)

 ء.1111ػذ كہٍی، ٍٕہ اّب

الہٛه، ٛجغ  -( كائوح ِؼبهف اهكٚ اٍال١ِخ، كأِ گبٖ پٕغبة 1)

 .ء1311اٚي

كہٍی، -( ٍؼ١ل أؽّل: آىاكی کے ثؼل اهكٚ ٍفؤبِہ، ػو١ّہ پجٍی ک١ْٕي1)

 .ء1111ٍٕہ اّبػذ 



 

 

055 

اٍالَ آثبك،  -( ٍٍّی اػٛاْ: ِٖو ١ِوا فٛاة، كٍٚذ پجٍی ک١ْٕي1)

 .ء1111اّبػذ 

 ،رک 1111وٝ ِقزٖو رو٠ٓ ربه٠ـ آغبى ٍے  ( ١ٍٍُ افزو: اهكٚ اكة1)

 َ.1111الہٛه، اّبػذ  ـٍٕگ ١ًِ پجٍی ک١ْٕي 

كہٍی، ٍٓ  -ِٖو ّٚبَ، ِہزبة پو٠ٌٚہ هَٚ ٍفؤبِؼّبٔی: ّٕجٍی اٌ( 3)

 .٘ـ 1913اّبػذ 

اے، ّؼجۂ  –( فوىأہ اػٛاْ: ٍٍّی اػٛاْ کی اكثی فلِبد، ِمبٌہ ا٠ُ 1)

 .ء1111اهكٚ، گٛهّٕٔٹ کبٌظ، الہٛه 

 ء. 1331الہٛه،  -ٔمُٛ اكة، ٍٕگ ١ًِ پجٍی و١ْٕي :( فوىأہ ١ٍل11)

  ء.1311ٌکٕٙٛ، ٛ  -( لبٙی ٌٚی دمحم: ٍفؤبِۂ ِٖو، كهٔبِی پو11ٌ٠)

كہٍی، ٛ  -( دمحم الجبي أٖبه: ١ًٔ ٍے فواد رک، اٌغّؼ١ہ پو19ٌ٠)

 ء.1311

ء، كٍٚذ 1113 -1319( ِوىا ؽبِل ث١گ: اهكٚ افَبٔے وٝ هٚا٠ذ 19)

 ء.1111 -ک١ْٕيپجٍی 

 -ٔبِٛه اكثٝ ّق١ٖبد، ِمجٛي او١ڈِی  11( ٍِک ِمجٛي اؽّل، 11)

 ء.1111الہٛه، اّبػذ 

 ثالًجا: املصادر اإلجنلّشِ::

(1) Stanley Wolpert, Encyclopedia OF India, 

Tomson Gale corporation, U.S.A, 2006 Edition. 

 رابًعا: شبك: املعلُمات الدَلّ: )االنرتنت(:

(1) http://www.salmaawan.com 

(2) https://www.youtube.com/watch?v=MCH89DNz1-w 
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