
 أ محد اخلانفوري الهندي احملدث املفيت  :لهندابوالية كجرات فيت ترمجة وجزية مل

مام و ه لس اجمل وعضو، اخلانفوري احلنفي، من أ عيان الهند وأ عالمهبن محمد املفيت أ محد  جامع الرشيعة والطريقةالفقيه الورع الزاهد احملدث االإ

ساليم الهندي، وندوة العلامء لكهنومع جملكذا ار العلوم ديوبند، و الاستشاري دل  . الفقه االإ

سافر مث  .برانديرأ خذ عن املشاخي بدار العلوم ال رشفية و ه يف قرية خانفور اليت تقع يف منطقة بروص يف والية كجرات. ١٣٦٥س نة  الش يخودل 

فتاء والفنون عىل املشاخي هناك، مهنم حكمي االإسالم القاري محمد طيب القامسي  ،املعروف بأ زهر الهند ديوبندحق بدار العلوم والت وختصص يف االإ

والش يخ املفيت همدي حسن والش يخ املفيت محمود حسن اجلنجويه والش يخ العالمة وحيد الزمان الكريانوي والش يخ احملدث نصري أ محد خان 

 قدس هللا روحه.  العالمة احملدث محمد زكراي الاكندهلويمن يف احلديث جازة عامة اإ  وهلوغريمه. 

ه ابجلامعة االإسالمية بداهبيل يف والية كجرات، وال يزال يدرس يف هذه اجلامعة. ١٣٨٨وبعد خترجه من دار العلوم ديوبند عني مدرسا يف س نة 

ل الشايش، ورشح الوقاية، ورشح العقائد النسفية، ونور خمترص القدوري، ونور االإيضاح، وأ صو كتبا عديدة أ ثناء مخسني س نة، مهنا هبا ودرس 

واملوطأ  رواية حيىي بن حيىي، وحصيح البخاري. وسنن ابن ماجه، مشاكة املصابيح، وسنن أ يب داود، وسنن الرتمذي، ال نوار، والهداية للمرغيناين، و 

فتاء وهكذا درس  فتاء والفقه، وبراعة معيقة ، وهل خربة خاصة كرث من عرشين س نةواكن رئيسه ل  يف قسم التخصص يف االإ خترج عليه لقد يف االإ

فتاء والفقه، لكهم ختصصوا خشصأ كرث من مائة  فريقيا، والوالايت من الهند، و العامل  بالدمنترشون يف الآن ، ومه احلنفي يف االإ بريطانيا، والكويت، واإ

آن والس نة النباملتحدة وغريها،   . ويبذلون هجودمه عىل ال مة االإسالمية يةو ينرشون علوم القرأ

سالم املفيت محمد تقي العامثين، وأ عيدت طبعته يف عرش جمدلات، لقد طبعت فتاواه ابل ردية يف ست جمدلات،  ويه تدل عىل وقرظ هل ش يخ االإ

اذلي  ( أ ن عدد فتاويه١/٢٥٨تالميذه يف التقدمي )وقد ذكر أ حد  الفقه املعارص.وبراعته يف ال صول والفروع والاس تنباط و وورعه تبحر علمه 

مجموعة دروسه اليت أ لقيت يف مدينة سورت  جمدلا، ويه ١٥ومن تصانيفه أ يضا رشح رايض الصاحلني ابل ردية يف . ١٤٩٧١ كتهبا أ و أ مالها يبلغ

ىل الكجرايف والية كجرات.  تية. وهل مبادايت احلديث ابل ردية، وتسهيل الرسايج وترمج تربية ال والد يف االإسالم للش يخ عبد هللا انحص علوان اإ

    . النافعة والرسائلالوجزية ابل ردية، وغريهام من ال جزاء 

ن من  وهو من أ جل خلفاء املفيت ال عظم السابق للهند املفيت محمود  التصوف والسلوك والزهد،عمل يف  ختصصه ومتهرههو  هللا تعاىل عليه ننمواإ

ىل أ كرث من أ ربعني دوةل رمحه هللا، يس تفيد منه تالميذه وكثري من عامة الناس داخل الهند وخارجهحسن اجلنجويه . ومن اجلدير ، وقد سافر اإ

آن الكرمي واملواظبة عىل التطوع يف احلرض ابذلكر أ نه متواضع جدا، خال عن التلكف والتصنع، ما رأ يت مثهل يف الاهامتم  بذكر هللا وتالوة القرأ

 وال نزيك عىل هللا أ حدا. حنس بههكذا  وال شك أ نه ممن يسكل طريق العلامء الرابنيني،والسفر. 

لهيا.لعلامء البلقان قبل سفران ١٤٣٩يف اليوم اخلامس عرش من شهر رمضان س نة عفا هللا عنه حرره يوسف ش بري أ محد الربيطاين        اإ
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