
 .لحسيني الندوي: أحد كبار العلماء واملفكرين في الهندالشيخ سلمان الحسيني الندوي بن طاهر ا

 

مدارس » ندوة العلماء « الفرعية، ثم حفظ   إحدى في    االبتدائيةم في مدينة لكنو، وتلقي الدراسة    1954ولد عام  

شريعة القرآن الكريم، ثم التحق باملعهد الشرعي التابع لندوة العلماء، وانتقل منه الي املرحلة العالية ) كلية ال

م، وأنشأ في العام نفسه مع جماعة من الطالب  1974وأصول الدين ( وتخرج منها بشهادة الليسانس عام 

    -املتخرجين » جمعية شباب اإلسالم «  
ً
 ونشاطا

ً
ثم   -التي تعد اليوم من كبري الجمعيات اإلسالمية في الهند عمال

وتخرج بشهادة املاجيستر من » ندوة العلماء « أكمل الدراسات العليا ) في قسم الحديث الشريف وعلومه ( 

م بكلية أصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )في الرياض( في الدراسات  1976نفسها عام 

 .م1980العليا )في قسم الحديث( ، وتخرج منها بشهادة املاجيستر في الحديث وعلومه بدرجة ممتاز عام 

 

 في قسم الح
ً
  –العلوم  ديث النبوي الشريف بدارعمل محاضرا

ً
 لكليتي  فيه،ندوة العلماء ثم أستاذا

ً
ثم وكيال

 الشريعة وأصول الدين إلي جانب مهمة التدريس فيهما

 

م والتي قد تحولت اليوم  1975في عام  اإلسالمية«اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد  »مدرسةومن مآثره: تأسيس 

  إلى
ً
واملعاهد لتعليم التكنولوجيا الحديثة  والعصرية،كبيرا من املدارس الدينية  جامعة. وكذلك إنشاءه عددا

 .ألبناء املسلمين، واملستشفيات الخيرية للفقراء العوام

 

 مؤلفاته ورسائله

، وكذلك له باع باللغتين العربية واألردية –رغم قلة تفرغه للتصنيف والتأليف  –له مؤلفات ورسائل نافعة 

هو الجدير بالذكر من أعماله  أذكر هنا ما العربية، إلىض مؤلفات العالمة أبي الحسن الندوي كبير في نقل بع

 وترجمة 
ً
 :باالختصارالعلمية تأليفا
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