تعريف بالمؤلف
د .سليم الرمحن خان الندوي.
االسم:
اسم الوالد :موالنا حممد سلمان خان الندوي رمحه اهلل.
مكان الوالدة :بوفال ،اهلند.
تاريخ الوالدة٦٥٩١ :م.
مكان اإلقامة :اليابان منذ ٦٥٩١م.
مسلمة يابانية ،واحلمد هلل له ثالثة أوالد حممد وسيم ،وحممد نسيم ،وحممد محزة.
متزوج:
المؤهالت العلمية:

حفظ القرآن الكرمي كامال.
شهادة العاملية (الليسانس يف علوم الشريعة) من دار العلوم لندوة العلماء ،لكناؤ ،اهلند عام ٦٥٩١م.
شهههادة الفلههيلة (املاجسههتيف يف علههوم الشهريعة) مههن دار العلههوم لنههدوة العلماء،لكنههاؤ ،اهلنههد عههام ٦٥٩١م،
عنوان الرسالة":حياة أيب حنيفة رمحه اهلل" باللغة العربية.
شهادة املاجستيف من املعهد العايل للدعوة اإلسالمية ،جامعة اإلمام حممهد بهن سهعود اإلسهالمية بالريها ،
اململكهة العربيهة السهعودية عهام ٦٥٩١م ،عنهوان الرسهالة" :الصهاافة اإلسهالمية يف اهلنهد تار هها وتاور ها"
باللغة العربية.
شهادة الدكتورة من جامعة لكناؤ ،مدينهة لكنهاؤ ،اهلنهد عهام ١٠٠٢م ،عنهوان الرسهالة" :الثقافهة اإلسهالمية
يف اليابان" باللغة العربية.
العمل في اليابان:

أسه ههتاغ اللغه ههة العربيه ههة والثقافه ههة اإلسه ههالمية يف املعهه ههد العه ههريب اإلسه ههالم يف وكيه ههو مه ههن عه ههام ٦٥٩١م -
٦٥٩٩م.
مدير شؤون الدعوة يف املركز اإلسالم يف اليابان من عام ٦٥٩٩م ١٠٦٠ -م.
رئيس جلنة الزكاة التابعة للمركز اإلسالم يف اليابان من عام ٦٥٥٠م ١٠٦٠ -م.
رئيس جلنة احلالل التابعة للمركز اإلسالم يف اليابان من عام ١٠٠٠م ١٠٦٠ -م.
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نائب رئيس للمركز اإلسالم يف اليابان من عام ١٠٠١م ١٠٠٩ -م.
املدير التنفيذي للمركز اإلسالم يف اليابان من عام ١٠٠٩م ١٠٦٠ -م.

العمل الحالي في اليابان:

أستاغ اللغة العربية يف جامعة تشوؤ ،وكيو ،اليابان من عام ٦٥٥٦م ١٠٦٩ -م.
رئيس وصاحب شركة الكوثر التجارية ،وكيو ،اليابان من عام ٦٥٥٦م ١٠٦٩ -م.
رئيس جلنة رؤية اهلالل يف اليابان من عام ٦٥٩٩م ١٠٦٩ -م.
رئيس مجعية رسالة السالم يف اليابان من عام ١٠٦٠م ١٠٦٩ -م.
رئيس مركز "الندوة" التعليم اإلسالم يف اليابان من عام ١٠٦١م ١٠٦٩ -م.
رئيس مجعية العلماء يف اليابان من عام ١٠٦١م – ١٠٦٩م.
علو للمجلس االنتظام لندوة العلماء لكناؤ ،اهلند ١٠٠٩م ١٠٦٩ -م.
إمام صالة اجلمعة والعيدين وصالة الرتاويح يف مساجد خمتلفة يف اليابان ،مسجد وكيو القدمي ،ومسجد
املعهههد العههريب اإلسههالم يف وكيههو ،ومصههليف املركههز اإلسههالم يف اليابههان ،ومسههجد التوحيههد يف اتش ه
أوج  ،وكيو ،ومسجد يوكو اما من عام ٦٥٩٢م ١٠٦٩ -م.
حلهر وقهدم اضااهرا يف كثههيف مهن املهؤلرا والنهدوا يف اليابههان ،واململكهة العربيهة السهعودية ،واإلمههارا
العربية املتادة ،والكويت ،وماليزيا ،وتايوان ،وأمريكا ،واهلند وغيف ا احلمد هلل.
المؤلفات:
"خطبا جاپ نا ا(اسااى تال يم ا ج)" باللغههة ادرديههة عههام ١٠٠١م ،الناشههر :سا م ااڈي ا
بوفال ،اهلند.
"اإلسالم يف اليابان" باللغة العربية عام ١٠٠٩م ،الناشر :مؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،سوريا.
"الصاافة اإلسالمية يف اهلند تار ها وتاور ا" باللغة العربية ١٠٦٠م ،الناشر :اجملمع اإلسالم العلمه ،
لكناؤ ،اهلند.
"هندوست ا يںااسى تاصح فتاڈتالا يخ ااوياايلاا " باللغهة ادرديهة عهام ۳۱۰۲م الناشهر :جملهس
حتقيقا ونشريا لكناؤ ،اهلند.
"برصغيرا يںااسى تاصح فتاڈتال يخ ااوياايلا " باللغة ادردية عام ۳۱۰۲م الناشهر :اساى ا
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يخسرچااڈي تاڈراچت۔
 اجملمههع اإلسههالم: الناشههر،م١٠٦٩ ،"خاههب اليابههان (مههن تع هاليم اإلسههالم) اجلههزء ادول باللغههة العربيههة
. اهلند، لكناؤ، العلم
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E-mail: nadwaecj@gmail.com
Home page: www.nec-japan.com
Facebook: www.facebook.com/nadwaJapan
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