
  محمد الرابع الحسني الندوي

  :موجز عن حياته

 .م في رائي بريلي1929ولد عام  -

 .أمه الشقيقة الكبرى للشيخ أبي الحسن الندوي -

تعلم في مدارس إسالمية مختلفة، وأكمل دراساته العالية والعليا في جامعة دار  -

م، وقضى أكثر من عام في الحجاز 1948العلوم لندوة العلماء بلكهنؤ عام 

 .هـ1371برجال العلم ويستفيد منهم، ومن مكتباتهم عام  يتصل

  :مجال التخصص العلمي

 .تخصص في مجال األدب العربي بدراسته الجامعية -

م، ثم اختير رئيسا لقسم 1948مساعدا في قسم األدب العربي عام  عين أستاذا -

 .م1962األدب العربي عام 

 .م1980واختير عميدا لكلية اللغة العربية عام  -

 .م1993ير مديرا لدار العلوم عام اخت -

عام  -اختير رئيسا لندوة العلماء بعد وفاة الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه اهللا -

 .هـ1420

المشرف العام لتحرير صحيفة الرائد الصادرة باللغة العربية عن ندوة العلماء  -

 . مرتين شهريا



  :مكانته في المؤسسات والجمعيات العلمية واألدبية والثقافية

 .نائب رئيس رابطة األدب اإلسالمي العالمية -

 .رئيس مكتب شبه القارة الهندية لرابطة األدب اإلسالمي العالمية -

 .رئيس المجمع اإلسالمي العلمي بلكهنؤ -

 .رئيس مجلس الصحة والنشر بلكهنؤ -

 .المستشار التعليمي في عدد من الجامعات اإلسالمية في الهند -

 :ات اإلسالمية، ومنهاعضو عدد من الجمعيات واألكاديمي -

 .عضو في الهيئة التأسيسية لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة •

 .مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية في جمعة أوكسفورد في بريطانيا •

 .هيئة األحوال الشخصية اإلسالمية لعموم الهند •

 .هيئة التعليم الديني ألترا براديش بالهند •

 .عظم جراه، بالهندأكاديمية دار المصنفين بأ •

 .بي الكالام آزاد، بالهندأأكاديمية موالنا  •

  :اإلنتاج العلمي

 .ألف عدد من كتب األدب والتعبير والنقد والتاريخ والثقافة اإلسالمية -



، ومازالت تصدر من ندوة )الرائد(أصدر صحيفة عربية نصف شهرية باسم  -

 .العلماء بلكهنؤ

قافلة األدب، ومازالت تصدر : أي) كاروان أدب(ردية دورية باسم أصدر مجلة أ -

 .عن مكتب شبه القارة الهندية لرابطة األدب اإلسالمي العالمية

زار غالبية البلدان العربية واإلسالمية والغربية مرات عديدة، لحضور المؤتمرات  -

طة العالم اإلسالمية، ومؤتمرات رابطة األدب اإلسالمي العالمية، ومؤتمرات راب

 .وقدم بحوثا ودراسات نشرت بعضها في المجالت والصحف. اإلسالمي

  :مؤلفاته المطبوعة باللغة العربية

 .األمة اإلسالمية ومنجزاتها -

 .مقاالت في التربية والمجتمع -

 .منثورات في أدب العرب -

 .األدب العربي بين عرض ونقد -

 ).العصر اإلسالمي(تاريخ األدب العربي  -

 .ي وصلته بالحياةاألدب اإلسالم -

 ).الجزء الثالث(معلم اإلنشاء  -

 ).مجلدان(مختار الشعر العربي  -

 .واقع الثقافة اإلسالمية -



  :مؤلفاته المطبوعة باللغة األردية

 .دين وأدب -

 .حج ومقامات حج -

 .بازيافت سمرقند وبخارى كى -

 .إسالمي شؤيعت إيك محكم قانون أور إنساني زندكى كى ضروريات -

 .اس كى ثقافتأمت إسالميه أور  -

 .دو مهينى أمريكه مين -

 .مسلمان أور تعليم -

 .سماج كى تعليم وتربيت -

 .وله مقاالت تبلغ اآلالف نشرها في الصحف المحلية الهندية -

  :غير المطبوع باللغة العربية

 .العالم اإلسالمي اليوم -

 .روائع من األدب اإلسالمي القديم -

 .المسلمون والتربية -

 .ية الغربيةموافقات ومفارقات في المدن -



، بتاريخ في الهند لكهنؤبوة العلماء دعام لنلهذا التعريف بقلم األستاذ محمد حمزة الحسني الندوي األمين ا(

د الرابع الندوي رئيسا لندوة م، بمناسبة اختيار سماحة الشيخ محم5/2/2000هـ، الموافق 29/10/1320

  .)لىلحسن الندوي رحمه تعاابي العلماء؛ خلفا لسماحة الشيخ أ


