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التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

﴾﴿

س: ماذا تعرف عن اجلامعة اإلسلمية األمحدية؟ 
مدرسة    املوعود  املسيح  سيدان  أسس  لقد  ج: 
تعليم اإلسالم يف 1898/1/3م، ويف 1906م فتح 
 فيها صفَّ التعليم الديين لتعليم الطالب مبادئ 
الدين اإلسالمي احلنيف، ولتخريج علماء الدين، ومما 
بعثه على ذلك أمران، أوهلما وفاة عاِلمنَي جليلني من 
وموالان  السيالكويت،  الكرمي  عبد  موالان  مها:  مجاعته 
برهان الدين اجلهلمي )رضي هللا عنهما(، واألمر الثاين 
هو إمهال طالب املدارس العامة دراسة العلوم الدينية 
ورغبُتهم يف تعّلم العلوم الدنيوية فقط. ويف 1909م 
تطور هذا الصف الديين لُيصبح مدرسة أمحدية، ومن 
مث اختذ اسم اجلامعة اإلسالمية األمحدية يف 1928م. 
ومل يكن يشرتط على الطالب فيها أن ينذروا حياهتم 
تسري  اإلسالم  تعليم  مدرسة  وكانت  الدين،  خلدمة 

قادين - اهلند

ربوة  - بكستان
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اإلسالم«  تعليم  »كلية  إىل  أخريًا  وتطورت  مبوازاهتا، 
وبقيت حتت إدارة اجلماعة اإلسالمية األمحدية حىت 
أما   الباكستانية.  احلكومة  ْتها  أممَّ عام 1974م حني 
سنة  هلم  ُفتح  فقد  الدين  خلدمة  احلياة  نذروا  الذين 
املبشرين«،  »جامعة  ابسم  خاص  معهد  1949م 
ويف 1957م ُأدجمت »املدرسة األمحدية« و»جامعة 

املبشرين« يف اجلامعة اإلسالمية األمحدية.
فاجلامعة اإلسالمية األمحدية هي معهد خاص لتأهيل 
الدعاة الذين قد نذروا حياهتم خلدمة اإلسالم، وقد ابرك 
هللا فيها وتطورت كثريا لتفتح هلا فروع يف عدة دول يف 
العامل وهي: اهلند )قاداين(، وابكستان، وبنغالديش، 
وسرييالنكا، وإندونيسيا، وغاان، وسرياليون، ونيجرياي، 

وكندا، واململكة املتحدة، وأملانيا. 

اإلسلمية  اجلامعة  ف  القبول  شروط  هي  ما  س: 
األمحدية؟ 

اثنوية  شهادة  على  حاصال  م  املتقدِّ يكون  أن  ج: 
بتقدير جيد، وأن ال يزيد عمره عن سبع عشرة سنًة، 
وأن يكون جيد الصحة، وأن جيتاز مقابلة أمام فريق 
من األساتذة والعلماء. وقبل كل شيء جيب أن تكون 
عنده رغبة يف وقف حياته من أجل الدين دون أي 

شروط منه.

هذه  ف  الدراسي  احملتوى  عن  تعرف  ماذا  س: 
اجلامعة؟ 

على  تركيز  فهناك  فيها،  الدراسي  احملتوى  أما  ج: 
التالوة،  وبقواعد  صحيح  بلفظ  الكرمي  القرآن  قراءة 
واإلجنليزية«  واألردية  »العربية  الثالث  اللغات  وتعلُّم 

يف املرحلة األوىل أي يف السنتني األوليني، ويف املرحلة 
الثانية املمتدة على خس سنوات يتعلم الطالب ترمجة 
معاين القرآن الكرمي وتفسريه، واحلديث النبوي، والتاريخ 
التصوف،  عن  ونبذة  اإلسالمي،  والفقه  اإلسالمي، 
وعلم الكالم ومقارنة األداين والرد على املطاعن املثارة 
ضد اإلسالم؛ والدراسة املعمقة لكتب سيدان املسيح 
اليت  والدعاوي  الدالئل  من  والتمكن    املوعود 
قدمها ، وتفنيد االعرتاضات املثارة ضد اجلماعة، 

والتمرّن على فن اخَلَطاَبة. 
وقبل التخرُّج ُيعلَّم الطالب شيئا من الفروسية والسباحة 
عليه  ينبغي  »الشاهد«  ولنيل شهادة  السيارة.  وقيادة 

تقدمي أطروحة علمية كمشروع للتخرج. 

هيزملري - اململكة املتحدة

مابل - كندا


