




ٰالحمد هللا رب العالمین،  و الصــــالة و الســـــالم علی سید المرسلین و خاتم 

ٰالنبیین سیدنا محمد،  و علی الھ و صحبھ الغرالمیامین،  و من تبعھم بإحســــان  و ٓ
َّْ َْ َٔ َدعا بدعوتھم إلی یوم الدین۔  قال هللا ســــبحانھ و تعالی: اقرا باسم ربِّك الذي خلق، ْ َ ِٰ َ َِ ِ

ََّْ ْ َّ َّ ْْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ٔ ْٔ َخلق اإلنسان من علق ، اقرا وربُّك االكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم یْعلم۔ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ َُِ ََ ِ َ ِ َ ٍ ِ
ٰ َ َََّّ َ ُ ٔ َٔ َ ٌ ــــــین ۗ َ َّرُسول هللا وخاتم النبیـِّ ِّرجالكم ولكن  َ(العلق:١- ٥) ما كان محمد ابا احد من  ٍَ َ َ َِ َ ِ ْ ِ َ َّ ُ ََّ َ ِِّ َ

ََّ َُ َ ِّل شيء علیما۔ (االحزاب:٣٩- ٤٠) قال النبی صلی هللا علیہ وسـلم: انا َ َوكان هللا بك ٍَ ْ ًُِ َِ
َََّ َ َِخاتم النبیّن ال نبی بْعدْی (ابواداو:٢٢٤؍٢)۔    أما بعد:َ َ َّ ُٔ ِ ِٖ

اإلسالم ھو دین شامل للحیاة اإلنســــانیة، وھو تشـــــریع كامل لكل مجاالت 

الحیاة، وتوجد فیھ كل الطرق لنجاح اإلنسـان في حیاتھ، والیســتطیع أحد أن ینجح 

في أي شوؤن حیاتھ إال بتمســــك النظام اإلسالمي، وأما منبع ھذا الدین فھو القرآن 

الكریم وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ الصــالة والتســلیم، وال یمكن تصـــور بقاء 

المجتمع اإلسالمي ووجود المجتمع الصالح، ونظام السیاسة السـلیمة، وقیام العدل 

ورقي اإلنسانیة بدونھ. ولكن ھذه حقیقة أن لشـرح ھذا النظام ونشـر اإلسالم وتعلیم 

القرآن الكریم والحدیث وتھذیب عقول الناس ال بد أن یكون نظام جید ومدرســـــة. 

وكما أحس الرسول الكریم بالحاجة إلى ھذا الجانب، وأسس مدرسـة في داراألرقم 

من أمر رب العالمین لكي یھذب الناس من تعلیم القرآن الكریم والحدیث الشـــریف 

في ذلك الوقت، وكان یربي الرسول صلى هللا علیھ وسلم المســــــــــــلمین روحیا 

وأخالقیا. ثم وقعت واقعة العقبة الثانیة فأرسـل النبي الكریم صــلى هللا علیھ وســلم 

الصــــحابي الجلیل مصـــــعب بن عمیررضي هللا عنھ إلى المدینة حیث أنھ أسس 

مدرسة جیدة في بیت واسـع لبني ظفر، وأصـبحت ھذه المدرسـة مدرسـة جیدة في 

العالم اإلسالمي، وسمیت ھذه المدرسة مدرسة أصحاب الصــــفة بعد ھجرة النبي 

صلى هللا علیھ وسلم، وتعلم الصـحابة رضوان هللا أجمعین في ھذه المدرسة القرآن 

الكریم والحدیث، وأدى الصــــــــــــحابة األوائل رضوان هللا علیھم أجمعین الذین 

استفادوا من ھذه المدرسة بفریضـة نشــر العلوم اإلسالمیة في العالم كلھ، وكافحوا 



الجھالة من ھناك، وأضاوءا مصــــــابیح العلم والمعرفة في الظلمة الحالكة، ثم بدأ 

تأسیس المدارس الكثیرة لنشـــر الكتاب والســــنة، وتوجھ الخلفاء الراشدون ومن 

بعدھم حكومات المســـلمین األخرى كلھا إلى نشـــر العلم، وعلموا العلم خدمة لھم 

ورسالة إلیھم، وأسسـسـوا المدارس اإلسالمیة والجامعات والمعاھد، والمســاجد، 

والكتاتیب. وكما حصل المسلمون على مكانة بارزة في العلوم العصریة مع العلوم 

اإلسالمیة، و قام المســلمون برعایة رسالة األیة األولى للقرآن الكریم دائما: "اقرأ 

بإسم ربك الذي خلق. خلق اإلنسان من علق.اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم. علم 

اإلنســــان ما لم یعلم." واعتبروا العلم فالح الخیر والســـــعادة في الدنیا واألخرة، 

وأسس اإلقطاعیون وأصحاب األمالك والنوابون مدارس ذاتیة لنشـــــــــر العلوم 

اإلسالمیة في األمة اإلسالمیة وتعلیم المســـلمین الكتاب والســــنة، ورواج الثقافة 

اإلسالمیة وبناء المجتمع الصالح في مناطقھم.

العمل العبقري للعصر الذھبي:

وقد وقع التغیر في طرق التعلیم ومناھجھ بعد زوال الحكومات اإلســــــالمیة 

وخاتمة الحكومة العثمانیة، وواجھ المســــــــلمون صعوبات كثیرة في تلك البلدان 

خاصة حیث سقطت حكومات المســــــــــــــــــلمین كاملة، وغلب االستعماریون 

علیھا،وقبض البریطانیون على الحكومة الھندیة حیث أقام المســـــلمون حكومتھم 

إلى ٨ قرون، وبعد خاتمة حكومة المســـــلمین كاد أن یخطتف إسالم المســـــلمین 

وإیمانھم من ھنا،وخطط البریطانیون بعد تولي الحكومة الھندیة أن یمحوا اإلسـالم 

والشــــعائر اإلسالمیة من الھند، وبدوأ الھجمات على أفكارالمســــلمین مع قتلھم، 

وخطط الزعیم البریطاني الرد میكالي: "یكون األشـخاص في الھند الذین یكونون ً

في اللون والنســـــل ھنودا ولكن یكونون في أفكارھم وعقولھم إنجلیزیین"، وأساء 

البریطانیون استخدام الحكومة بطریقة سیئة، وبدوأ الھجمات على إیمان المسلمین 

عن طریق المال والثروة، وھتفت المدارس التبشـیریة للنصـارى بالتعلیم والطعام 

مجانا بدال من أن یصـبح المسـلمون نصـارى، واضطر المسـلمون إلى قبول الدین 

النصراني على نطاق واسع.



مركز العلم:   

وفي ذلك الحین حینما كانت األمة اإلسالمیة الھندیة تواجھ الصــــــــــعوبات 

والمشـــكالت المختلفة، وكانت تمر بحالة سیئة، ولد تلمیذ األستاذ الفاضل الموالنا 

مملوك علي النانوتوي علیھ الرحمة الذي كان یعلم ناشــــئي األمة اإلســــالمیة في 

مدرســة "اإلنجلیزیة-العربیة" قرب أجمیري غیت(Ajmeri Gate) بدلھي وھو 

حجة اإلســـالم اإلمام محمد قاســـم النانوتوي علیھ الرحمة الذي بدأ المقابلة ضـــد 

البریطانیین في كل مجال، وأعلن الجھاد ضد البریطانیین وحاربھم نفســـھ، وأدى 

بفریضــــــــــة قیادة الجند اإلسالمي في میدان "شاملي". وبجانب آخر قام بالعمل 

الفكري والعلمي المجید، وعرف طریقا جدیدا أمام األمة التي لیســـــت لھا حكومة 

خاصة لھا، وقدم نظریة تعلیم بنین المســـــلمین وبناتھم من أموال األمة اإلسالمیة 

الھندیة للفائدة اإلنســـــــانیة، وأطلق حركة جدیدة وتطورا جدیدا في العالم كلھ بعد 

تأسیس مدرسة إسالمیة تحت شجر رمان في مسجد "جھتھ" ببلدة "دیوبند" وأعلن 

ضـد "میكالي األفرنجي" قائال: "إن ھدفنا تخریج األشـخاص الذین یكونون ھنودا 

في اللون والنســـــــــل ولكن یكونون إسالمیین في أفكارھم وعقائدھم وعقولھم"، 

وأصبحت مجھودات الشـیخ النانوتوي علیھ الرحمة حركة عالمیة، وساھم في ھذه 

الحركة البناءة العلماء البارزون وشاركوا في نشـــر العلوم اإلسالمیة مع الشـــیخ 
النانوتوي علیھ الرحمة وكان منھم: ســــید الطائفة الحاج امداد هللا المھاجر المکي ّٰ

واالمام الرباني رشید أحمد الکنکوھي ، والمجاھد في سبیل هللا االمام محمد مظھر 

النانوتوي، والعالم العبقري سعادت علي الســھارنفوري ، ومحدث العصــر أحمد 

علي السـھارنفوري ، والمجاھد الکبیر محمود حســن الدیوبندي المعروف بشــیخ 

الھند، والمحدث الشـــھیر خلیل أحمد الســـھارنفوري رحمھم هللا صاحب مولفات 

کثیرة من بینھا"بذل المجھود في شرح أبي داؤد" والشـیخ منیر أحمد النانوتوي، و 

الشیخ محمد یعقوب النانوتوي، والشیخ أحسن النانوتوي، واألصحاب اآلخرون.

ونجحت محاولة الشــــــــیخ النانوتوي علیھ الرحمة نجاحا كامال، حتى تحیر 

الناس في العالم، وماشك فیھ أن الشـخصـیات الذین قد استفادوا من مدرسة الشــیخ 



النانوتوي وخدموا اإلسالم والمســــلمین أنھم یكفون لقبول العمل الجلیل للشـــــیخ 

النانوتوي.

وبھذه المناسبة جدیر بالذكر إظھار الحقیقة علنیا أن المصـــلح الكبیر سرسید 

أحمد خان ورئیس األحرار الشــــــــیخ محمد علي جوھر ومؤرخ اإلسالم العالمة 

شبلي النعماني رحمھم هللا الذین أسسوا جامعة علي كره اإلسالمیة والجامعة الملیة 

اإلســـــــــــــــالمیة في نیودلھي، مثل ھذه الجامعات العظیمة أن تذكر مآثر أولئك 

الشخصیات في التاریخ المجید.

وھكذا راج ھذا المنھج یوما فیوما في الدنیا، ونال قبوال حســـــــنا، واختارت 

البلدان ھذا المنھج حیث ال یوجد أي منھج تعلیمــــــــي لتدریس العلوم الدینیة، وتم 

تأسیس مدارس كثیرة على ھذا المنھج القویم، ورغم خاتمة حكومة المســـلمین في 

الھند سلمت الھند من أن تصـبح مثل األندلس بفضـل هللا سبحانھ اوال بســبب وجود 

المدارس اإلسالمیة ھنا، وإال نحن نشــــــــاھد الھند مثل الغرناطة واألندلس ثانیا، 

وندعو هللا أن یجري ھذا الخیر إلى یوم القیامة.

أرض والیة بیھار محور حب علماء ومشـــــــــائخ شبھ القارة 

الھندیة:

قامت أرض والیة بیھار بدور بارز في تطویر حركة حجة اإلســـــالم اإلمام 

محمد قاسم النانوتوي رحمھ هللا، وساھمت والیة بیھار مســـــــــاھمة فعالة في كل 

الحركة اإلســالمیة وغیرھا في البالد، وقامت ھذه الوالیة بدور مرموق وفعال في 

ترویج ونشـــر العلوم اإلسالمیة وخدمة العلوم اإلسالمیة في كل عصـــر، وقدمت 

أضحیة كبیرة للبالد. ومن لھ أدنى إلمام بتاریخ عصـر المغول في الھند فھو یعرف 

معـــرفة جیدة بأن ملوك المغول عینوا معلمین من أھالـــي بھار لتعلیم أمــــرائھم، 

واختار الملك المغولي ونافذة البصـــیرة ومحب العلم أورنغ زیب رحمھ هللا أربعة 

علماء من والیة بھار لترتیب الفتاوى العالمغیریة، وكان منھم المال فصـــیح الدین 

البھلواري، والشــــــــیخ ریاض الدین البھاكلفوري والمال عنایت هللا المونكیري، 



والمال ابوالحســن الدربھنكوي رحمھم هللا. واستفاد المصـــلح الكبیر خواجھ نظام 

الدین األولیاء من العالم الشـــھیر الشـــیخ خضـــر باره الذي كان من والیة بیھار. 

وكانت والیة بیھار أرض حب علماء ومشائخ شبھ القارة الھندیة في عھد السـلطان 

ناصر الدین، وكان الشــــــــیخ شرف الدین یحي المنیري رحمھ هللا مرجع العلماء 

والطلبة والراغبین إلى اإلصــــالح، وشــــارك عدد كبیر من العلماء والرجال في 

حركة "باالكوت" وكان الشـــــیخ یحیى علي والشــــــیخ والیت علي عظیم آبادي 

رحمھما هللا شاركا مع قائد حركة "باالكوت" الســید أحمد شھید رحمھ هللا والشــاه 

إسـماعیل شـھید رحمھ هللا. وولد الكاتب الكبیر صـاحب سـلم العلوم المال محب هللا 

البھاري رحمھ هللا وكثیر من العلماء والكتاب والمصـــــلحین في الماضي القریب 

الذین لھم دور بارز في خدمة اإلسالم والمســـــــــــــــــلمین والبالد وكان منھم: " 

ابوالمحاسن الشیخ محمد سجاد، ورئیس القلم الشیخ السید مناظر أحسـن الكیالني، 

والمؤرخ اإلسالمي الشـــھیر العالمة الســــید سلیمان الندوي رحمھم هللا في والیة 

بھار. والفقیھ الكبیر القاضــي مجاھد اإلســالم القاســـمي رحمھ هللا  والذي لھ دور 

بارز في تاریخ الفقھ اإلســـــــالمي كان ینتمي إلى والیة بھار ولذلك قال إمام الھند 

الشاه ولي هللا الدھلوي المحدث الكبیر:" والیة بھار مجمع العلماء".

تاسیس جامعة القاسم دار العلوم اإلسالمیة وأھدافھا:

جامعة القاسم دارالعلوم اإلسالمیة مؤسسة تعلیمیة ودینیة عظیمة التي تقع في 

حدود الھند ونیبال في والیة بھار وھي حلقة من سلسلة المدرسة التي أسسـھا سیدنا 

ونبینا محمد صـلى هللا علیھ وسـلم في دار األرقم قبل ١٤قرنا، وتقع جامعة القاســم 

في شمال والیة بھار، وتشـــــتمل ھذه المنطقة على كثیر سكان المســـــلمین وھذه 

المنطقة بمثابة قلب المسـلمین لوالیة بھار، ویســكن فیھا المســلمون في أكثر العدد 

بعد والیة كشـمیر، ولكن المســلمین یعیشــون في أسوء حالة اقتصــادیا وتعلیمیا و 

سیاسیا بسبب عصبیة الحكومة، ویضطر المسـلمون بسـبب فقرھم إلى أن یعیشـوا 

حیاة قبائلیة، وفي ھذه األوضـــاع المتخلفة كانت ھذه المنطقة تحتاج إلى تأســــیس 

مؤسسة علمیة ودینیة، فأسست ھذه المؤسسـة العظیمة في ١٦من شھر شعبان عام 



١٤٠٩من الھجرة، الموافق٢٥ من شـھر مارس عام١٩٨٩م، وبدأت ھذه الجامعة 

سفرھا التعلیمي والفكري والدعوي من ١٣طالبا و٣ أساتذة، وانشـــــغلت الجامعة 

منذ أول یوم تأسیســـھا لترویج أھدافھا الدینیة الســــامیة وتعلیم أجیال المســــلمین 

وتصــحیح عقائدھم، وتقدمت مراحل مختلفة في قســم التعلیم والبناء، واآلن یوجد 

٢٥ فرعا للجامعة في قرب الجامعة في سكان غیر المســلمین (معھد القرآن الكریم 

والمدرسة اإلسالمیة) حیث یدرس المدرسون المخلصـــــــــــون بنین وبنات ھذه 

المستوطنات، ویحصلون فیھا األطفال على العلوم الدینیة والعصریة معا.

و� الحمد، قد أكملت الجامعة ٢٨ سـنة من ســفرھا وتخرج أكثر من ١٥ ألف 

طالب من الجامعة ومن المؤسســات المتعلقة بالجامعة، وكما یشـــتغل ٧۵ مدرسا 

ومســــؤال في الجامعة وفروعھا بتعلیم ٤٥٠٠ طالب وطالبة، ویســــكن في سكن 

الجامعة١٠٠٠ طالب، وتتكلف الجامعة ھؤالء الطلبة، ومصــــاریف ھذه األشیاء 

أكثرمن ٥٠٠٠٠٠٠٠ روبیة ھندیة.

ِحركة الحفاظ على ختم النبوة في والیة بھار:

وإن ھذا من سوء حظ ھذه المنطقة أن عددا كبیرا من سكان المسلمین یعیشون 

تحت خط الفقر فیھا، ووجدت الفتن والشـــــــرور الباطلة فرصة للنمو فیھا،ورأى 

منكروا ختم النبوة وأعداء رسالة خاتم النبي صلى هللا علیھ وسـلم (القادیانیون) ھذه 

المنطقة بســـــوء نظرھم، ولم تســـــتطع المنطقة أن تحرر من ھذه الفتنة المعادیة 

لإلسالم كاملة، وكان یكافح المصلح الكبیر ومؤسس ندوة العلماء الشیخ محمد علي 

المونكیري رحمھ هللا ھذه الفتنة إلى آخر حیاتھ، وقضـــــى حیاتھ في مكافحة الفتنة 

القادیانیة، ولم یطمئن نفسـھ حتى نجح في عملھ، وكتب الشــیخ كتبا ورسائل في رد 

القادیانیة، و نجت والیة بھار من ھذه الفتنة إلــى وقت محدد(حیث ھجم القادیانیون 

علیھا ھجمة عنیفة، ووقع كثیر من المســــلمین فریســــتھم)، ولكن ھذه المنطقة لم 

تتمكن أن تجد التحـــــــــرر من ھذه الفتنة القادیانیة كاملة، وكان القادیانیون یلقون 

حبالھم إلى المســــلمین الفقراء لھذه المنطقة بین  الحین واآلخر، ولذلك أسســـــت 

الجامعة قسـم صیانة ختم النبوة لمكافحة ھذه الفتنة، وحاولت الجامعة محاولة جدیة 



لھا، وحینما جاء قادیاني اسمھ شریف عالم إلى مدیریة "سبول"  وتولى منصــــب 

حاكم المدیریة فإنھ استخدم قوة منصــــــبھ وأثر الحكومة بطریقة سیئة وھجم على 

عقیدة المســــلمین وإیمانھم، ولكن الجامعة واجھت وأحبطت ھجمتھ غیر المقدسة 

بالتنســـیق مع دارالعلوم بدیوبند، وأقامت مخیمات تربویة وإصالحیة في المناطق 

التي كانت متأثرة بالفتنة القادیانیة، وعقدت سلســـلة ھذه البرامج إلى ثالث سنوات 

تقریبا، وذھب العلماء إلى قرى كثیـرة حیث ثحدثوا مع الناس وأخبـروھم أن عقیدة 

ختم النبوة ھي عقیدة أساسیة لإلسالم، وقد أجمع المســـــلمون علیھا في كل زمان، 

ومن یخالف ھذه العقیدة االجماعیة فھو كافر ومرتد وزندیق ویخرج من اإلسالم.

واتضـحت حقیقة ھذه الفتنة على المسـلمین بســبب مجھودات أساتذة الجامعة 

ودعاتھا، و یقطن في ھذه المنطقة حوالي ملیون مســـــــلم ولكن بمجھودات حثیثة 

ودخل أكثر من مائة ألف شخص من المســلمین في اإلسالم مرة أخرى بعد التوبة، 

وسلم آالف ألوف من المســـــلمین من ھذه الفتنة، ولكن الجامعة واجھت صعوبات 

مختلفة بسبب محاربة الفتنة، وأقیمت الدعوى الكاذبة على مسئولي الجامعة، وھدد 

األعداء مؤسـس الجامعة بقتلھ، وســدوا طریقھ وھجموا علیھ ثالث مرات بإطالق 

الرصاص، ولكن أمنھ هللا تبارك وتعالى ونجح في عملھ الصـــــــالح، وفشــــــــل 

القادیانیون في نھایة األمر، ونقلت الحكومة أمیر القادیانیین حاكم مدیریة ســــبول 

شریف عالم إلى قسم الحیوانات بعد محاولة كثیرة لمؤسس الجامعة وأمین الرسالة 

المحمدیة  الشیخ المفتي محفوظ الرحمن العثماني حفظھ هللا.

مصاریف الجامعة:

المیزانیة السنویة أكثر من ٥٠ ملیوناً.

مشروع  نقل التراث العربي الھندي اإلسالمي:

نظرا لمتطلبات العصــــر المعولم، فكر المجلس التنفیذي لجمعیة اإلمام قاسم ً

التعلیمیة الخیریة اإلسالمیة، الھند على تدشین مشـروع ضخم لنقل التراث العربي 



الھندي اإلسالمي من العربیة إلى اللغتین األردیة والھندیة وبالعكس تحت إشـراف 

اإلكادیمیین الخبراء المعروفین في الھند وخارجھا. وسنقوم بتدشین ھذا المشـروع 

في األشھر القادمة بإذن هللا تعالى.

مشاریع البناء للجامعة:

ؒ(١)  جامع اإلمام محمد قاسم النانوتوي

ؒ(٢)  مجمع اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري للدراسات االسالمیة

ؒ(٣ ) مبنى اإلمام شاه ولي هللا المحدث الدھلوي

(٤)  معھد القران الکریم

(٥)  دار االیتام

(٦)  المرکز التوحیدي اإلسالمي للدعوة واإلرشاد

(٧)  المدرسة الثانویة والمرکز التقني إلمام الھند موالنا اآزاؒد

ؒ(٨) مســـــتشـــــفي اإلمام المحدث محمد زکریا الکاندھلوي الخیري و کلیة 

التمریض

(٩)  جامعة عائشة الصدیقة للبناتؓ

ؒ(١٠)  مرکز اإلمام ابي الحسن علي الحسني الندوي اإلسالمي

(١١(  کلیة اإلنسان

(١٢)  کلیة الھندسة

(١٣)  الحرم والبوابة الرئیسیة



(١٤(  خزانة المیاه

(١٥(  غرفة الموظفین، السکن للبنات، مطبخ، قاعة الطعام

ؒ(١٦)  مبنی العالمة الصدیق الباندوي

ؒ(١٧)  رواق اإلمام محمد الیاس  الکاندھلوي

تکلفة إنشــاء المباني والمشــروعات تبلغ قیمتھا: ١،٥٠،٢٠،٩٣،٧٦٨٫٠٠ 

روبیة ھندیة، لستة آالف من الطالب والطالبات الذین یتعلمون ویقیمون في رحاب 

الجامعة. ویتغطى هللا ھذه المصــــــاریف من قبل أصحاب الخیر و البر و التقوی، 

وهللا ربنا و حامینا و ناصرنا.

ٰوقال سبحانھ تعالی:

َ َّ َ ْ َْْ َ ً َ َُ ِّ ِّ َّصدقات وأقرُضوا هللا قْرًضا حسنا یُضاعف لھُم ولھُم أْجٌر َّ َّصدقـین والم َإن الم َْ ْ َ َ َ َ ِ ُِ َُ َ َ َ ِ
ٌكریم (١٨-الحدید)َ ِ











جامع اإلمام محمد قاسم النانوتوي:

 ال یمكن أن یتم تعریف الجامعة بدون ذكر جامع اإلمام محمد قاســــــــم 

النانوتوي، ویذكر ھذا الجامع الشــــــــــامخ مأثر الجامعة وشانھا وجاللتھا، 

ویحتوي  الجامع علي ٦٥ الف قدم مربع باســم حجة اإلســـالم اإلمام الکبیر 

الشــــیخ محمد قاسم النانوتوي مؤسس الجامعة اإلسالمیة دارالعلوم بدیوبند، 

الھند، وسیســتطیع ١٣الف مصــل  یصـــلون  صلواتھم في آن واحد في ھذا ٔ

الجامع.

    تسـعد جامعة القاسم أن کبار الشـخصــیات اإلسالمیة من الھند تولوا 

اإلشراف على الجامعة، و علي راسھم مدبر اسالم سماحة الشــــیخ الســــید 

محمد الرابع الحســـني الندوي االمین العام لندوة العلماء لکناو ورئیس ھیئة 

االحوال الشـــخصـــیة لمســــلمي الھند، و متکلم اإلسالم  ابن حكیم اإلسالم 

سماحة الشـــــــــیخ المقري محمد طیب رحمھ هللا رئیس الجامعة اإلسالمیة 

دارالعلوم بدیوبند سابقا سماحة الشـــــیخ محمد سالم القاسمي رئیس الجامعة 

اإلســالمیة دارالعلوم وقف بدیوبند، والعالم الكبیر الدکتور ســعید االعظمي 

الندوي رئیس التحریر لمجلة "البعث اإلســـــــالمي" و مدیر دارالعلوم ندوة 

العلماء و رئیس جامعة انتغرل لکناو، وحفید اإلمام المحدث الشـــــیخ محمد 

زکریا الکاندھلوي رحمھ هللا فضیلة الشیخ السـید محمد شاھد السـھارنفوري 

االمین العام جامعة مظاھر العلوم، بسھارنفور، الھند، و خادم القران والسنة ٓ

الشـــــیخ غالم محمد الوستانوي رئیس الجامعة اإلسالمیة إشاعة العلوم أکل 

کوا في والیة مھاراشترا، الھند و طبیب الملت سماحة الشــــیخ محمد عثمان 

القاسمي المدني المســـجد النبوي الشـــریف المدینة المنورة المملكة العربیة 

السعودیة.

وأخیرأ أنا ألتمس من اإلخوان في الملة اإلسالمیة أن یســــــــــاھموا في 



الجامعة عن طریق أیادیھم البیضاء بالدعم المالي والخلقي وتسـتحقوا ألجور 

كثیرة عند هللا جل وعال.

 ادعوهللا تعالى ان یبقى ظل العاطفة للراعین واصـــــــــــــحاب االلباب 

والمخلصین تجاه الجامعة على العالم أبدا.

َُُ َُُْ ُ َ َ َ وقال ســــبحانھ و تعالی:  وما تقدموا ألنفسكم من خْیر تجدوه عند هللا ھو ِّ ِٰ ِ ُ ِ ِ َُ ِ ِّ ٍََ
َّ َّ َ َُ ْ ََّ َْ َ َّرحیم (المزمل:٢٠)َ ًخْیرا وأعظم أْجرا ۚ واْستغفُروا هللا ۖ إن هللا غفوٌر  ًٌ ِ َِ َ َ َِ َ

ٰالمفتي محفوظ الرحمن العثماني
ٔموسس ورئیس

 جامعة القاسم دارالعلوم اإلسالمیة

مادوبني، برتاب غنج،  مدیریة سبول، والیة بیھار، الھند.

األمین العام

جمعیة اإلمام قاسم التعلیمیة الخیریة اإلسالمیة، الھند.

وتلمیذ متکلم اإلسالم الشیخ محمد سالم القاسمي حفظھ هللا 

ابن حكیم اإلسالم سماحة الشیخ المقري محمد طیب رحمھ هللا

رئیس الجامعة اإلسالمیة دارالعلوم بدیوبند

حرر في المدینة المنورة في

 ٢٤ ربیع الثاني ١٤٣٨ھـ الموافق ٢٢ ینایر ٢٠١٧م.

بمناسبة مسابقة القرٓان الكریم لعموم والیتي بیھار وجارخاند 
ومؤتمر تعمیر ملت

ٰبتاریخ: ٣٠/٢٩/٢٨/ جمادي األولي ١٤٣٩ھ۔
الموافق ١٦/١٥/١٤/ فبرایر ٢٠١٨م

یوم: األربعاء، الخمیس، الجمعة

















Delhi: 1400 km. Kanpur: 960 km. 
Allahabad: 716 km. Mughalsarai: 613 km. 
Patna: 400 km. Baruani 219 km. Katihar: 120 km.
Purnea: 34 km. Arariya Court: 38 km. 
Forbesganj: 28 km by Road Jamiatul Qasim: 30 km

Delhi - Patna: 1:30 min.
Patna - Jamia: 3:00 min. (By Road)
Delhi - Bagdogra: 2:00 min.
Bagdogra - Jamia 3:00 min. (By Road)
Delhi - Kathmandu-Biratnagar: 2:00 min.
Biratnagar - Jamia 0:40 min. (By Road)

Jamiatul Qasim Darul Uloom-il-islamia
(Islamic University)

BIHAR, INDIA





Bank Details for Donation
For Foreign Contributors:
Please make the Cheques & DD in the name of: 
Imam Quasim Islamic Educational Welfare Trust India
FCRA.  A/c No.: 004601059357
(ICICI  Bank N.F.C. New Delhi-110065, Branch)
IFSC  Code: ICIC0000046, MICR  Code : 110229007

For Indian Contributors:
Please make the Cheques & DD in the name of: 
Jamiatul Qasim Darul Uloom-il-Islamia
A/C No. 11786910219 
(SBI, Pratap Ganj, Branch)
IFSC Code: SBIN0004717, MICR  Code: 852002606
Exempted from Income Tax 
Donation to the Trust is exempted u/s 80G      of Income Tax Act-1961 Gov. of India
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