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  برطانوی ائمہ کے بارے میں سوچ۔
 

 

 مساجد ۂائم شک جفا شعار، ووفا گزار خدمت المرتبت یوعال قدر یگرام کے یہبرطان
مہی وتف ام ہواف تصور ،کادرا حی صح  اک  

 
 یہ  ھی ھسات اور ھے  رتاک ہآگا متعلق کے  ےمنصوب یقات ی تحق ےمارہ  وک آپ  ہصفح یمعلومات  یہ

ہیں۔  ےتکرسک مدد  یمار ہ طرح سک آپ  کہ ہے  بتاتا لیتفص   

 

؟ھے یںم ےبار کے زی چ  سک ہمطالع یقات ی تحق یہ  
 

 م ک تہب یںم ےبار کے ان نیکل ھیں ےرتک ادا ردارک م ہا تہب یںم سماج یبرطانو رام ک ۂائم کے مساجد
 ہیںن رہظا قیتحق راست ہ برا رکذ وقابل   خاص یوئک کت اب یںم ےبار کے ان ھے۔ جاتا ایپا مواد یقاتیتحق

 ہوذم ام ک ودو، تگ کی ہروزان کی مساجد ۂائم عیوق کے یہبرطان ےعیذر کے ےمنصوب اس ۔ ہیں یوئہ
 نیمتعلق کے ان اور حضرات ہائم پر سطح کیمل م ہ ہے۔ وششک کی ےنھسمج ےس ےقیطر ترہب وک ںایدار

 ےس اس ہیں۔ ےتکھر ودرخواست شہخوا کی دیوشن گفت ےس ںایدار ہذم یک  شر بالخصوص ووابستگان،
 یوگہ یشناس وقدر کادرا حیصح اک وخدمات مقام  کے ان پر ےمانیپ عیوس یںم ہ معاشر کے ہیں ےتکھر دیام
 اور ہیں ہےر ےد انجام اینما ےائہارک اکی اکی کے حضرات ہائم ےمارہ یںم حاضر عصر کے یہبرطان کہ

ھیں۔ ےرتک ادا رول یدیلک م ہا تناک یںم ےمعاشر  

 اور یںجیخل ،ںایدور نیماب کے وعوام  علماء اور تاثرات یمنف یوئہ یالئھیپ کی نیوحاسد نیناقد شرپسند زین 

ے۔وئہ دور ںایمہف غلط یوئہ کی دایپ ےس ںفاصلو  

 

 اھرک مہ فرا ونک امداد یمال کی اس اور ھیں ونک نی محقق کے ےمنصوب  یقات ی تحق اس
؟ھے  

 
ٹیوس یون ی فڈ ارک تخت  ےپائ کے کمل  ینام لزیو امک یقیتحق  یہ   
(Cardiff University’s Centre for the Study of Islam in the UK )ہے۔ ہیر پا انجام  ماتحت کے 

 ونصب مقصد اک جس ھے ہ ادار ہیرفا یکا جو ھے اھررک پروگرام  سرچیر لیجم معاونت یمال تمام  کی اس

اسی وجہ سے ہم حکومت یا دیگر  ہے۔ رناک شیپ ریوتصو تعارف ترہب یکا کی ںمسلمانو یبرطانو نیالع
 ےمنصوب اس نیمحقق نیت ہے۔تمام تنظیمات پر انحصار نہیں کرتے اور اپنا کام آزادانہ حیثیت سے کرتے 

 ھیں لیذ حسب یگرام ےاسمائ کے ان ،ہیں ےوئہ نامزد ےلئکی

 
  ڈاکٹر ریاض تیمول، دام  اقبالہ

  پروفیسر صوفی گلیٹ رے، دام  عزھا
 موالنا ڈاکٹر ہارون سیدات، دامت برکاتہ

 

https://www.cardiff.ac.uk/people/view/1095169-timol-riyaz
https://www.cardiff.ac.uk/people/view/73020-gilliat-ray-sophie
https://www.cardiff.ac.uk/people/view/1558824-sidat-haroon
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؟ںو کی  ہرابط ےس آپ  
 
 معزز کے یٹیمک مسجد ای ھیں امام موقر کے مسجد آپ کہ ہیں ےلئ اس دیام یقو کی تعاون ےس آپ یںمہ

 آپ ہیں یرنک افتیدر یںمہ معلومات کی تینوع جس یںم ےبار کے مسجد یمقام ےاپن آپ ای ھیں ممبر
 ہیں۔ ےتکرسک مہفرا یبآسان اور ہیں ےتکھر یںتئ ےاپن

 

؟ہیں درخواست کی تعاون کے طرح سک ےس آپ  
 
 پانچ مدت لک کی وجواب سوال یںم جس ،ہیں ےتہچا ناکھر سواالت ےس وآسان ہ ساد ھچک ےسامن کے آپ م ہ

مثال ۔وگاھ ہیںن صرف ہادیز ےس ٹمن : 

؟ھیں ھےر ےد سرانجام  فرائض امام  ےتنک یںم مسجد کی آپ  

؟ہیں ےس کمل سک تعلق اک ان  

؟(م ہاعمار ہللا اطال) ھیں یںعمر اکی کی ان ؟ ہیں یوئھ ںاکہ دائشیپ کی ان    

؟ہیں ےتید حتیونص انیب یںم زبان سک ہ و ؟ ہیں کی حاصل ےس ںاکہ م یتعل ےن ںوہان  

 

گا؟ ےجائ  اکھر محفوظ طرح سک و ک معلومات ان  

 
 وشعور ،یدار انتید ،یدار امانت ملکم اور یدگیسنج حدےب وک معلومات ہ ردک م ہوفرا جوابات کے آپ م ہ

 ہدانست وک وشناخت نام ےس معلومات ہ شد درج تمام یںم ڈاریکر ےمارہ ھیں۔ ےتیکھد ھسات کے یدار ہذم
 کے آپ واال ےنیکھد یںم ڈاریکر طرح اس ہے۔ جاتا اید رک وتحفظ ٹیورکیس بخاطر   ومحو حذف پر طور

۔تاکس ڑجو ہیںن طرح یسک کت آپ وک جواب   

 
یٹیمک قیتحق ات  یاخالق کی ٹیورسیونی فڈارک اوشک یقاتیتحق یہ  

(Research Ethics Committee) وک قیتحق یاپن م ہ پر اریمع کے جس اور ،ھے واہ منظور تحت کے 
 ت،یوولد نام  مثل   معلومات، یونج یذات کی قسم  یسک یںم جوابات ےاپن وک آپ ہیں۔ ےتہچا اتارنا طرح یپور

 ہیں۔ ینچانہپ م ہب ہیںن دائشیپ خ  یتار ای وعنوان ہپت

 

؟ہیں یضرور نای ل ہحص یںم ےومنصوب  اوشک یقی تحق اس و ک آپ اکی    
 

 ےرائ یںم اثناء یسک اور ہیں ےاتٹھا زحمت کی ےنیل تکشر آپ اگر ہیں۔ یںم اریاخت کے آپ یہ ،ہیںن لکبال
 دار ہوحص یکشر یکا بطور   ہیں۔ ےتکس ڑوھچ ےوئہ ےئک رہظا وعذر ہوج یسک ریبغ آپ ہیں ےبدلت

 اس آپ اگر ہیں۔ حق پورا پورا اک اختصار ای وطول وسعت یںم جواب وک آپ کے ےمنصوب اس ومعاون

 یںفرمائ ہمالحظ وک ٹسائ بیو  ےمارہ رم ک ہبرا ہیں ےتہچا رناک حاصل معلومات دیمز متعلق کے ےمنصوب

 britishimams@cardiff.ac.uk یں۔رک ہرابط پر لیمیا راست ہ برا ای

 

 تو ہیںچا ناید یںم زبان اردو ےس فون راست ہ برا کے تابتکو خط ےبجائ وک ہسوالنام ےمارہ آپ اگر

 ۔(02920875650) یںرک ہرابط پر نمبر اس رم ک ےبرائ

 

۔ہیں ےتہر منتظر کے ےمراسل شوق   ہ عالو کے وسرور فخر م ہ  

 
 

یہ۔رکش حد ےب  اک ےرنک التفات طرف کی ری تحر اس  

https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/find-a-project/view/understanding-british-imams
mailto:britishimams@cardiff.ac.uk

