
 فيت ش بري أ محد الربيطاين حفظه هللا ورعاهترمجة امل

سامعيل ،هو العالمة الفهامة احملدث الكبري والفقيه اجلليل مفيت داير بريطانيا اجلوغواري نس با واال فريقي  ،ا بو محمد ش بري بن ا محد بن ا 

لهيا قرية صغرية عیل مسافة عرشين ميال من مدينة  ،مودلا والربيطاين موطنا واملظاهري مرشاب واحلنفي مسلاك وجوغوار اليت ينمتي ا 

 ،يم يف بدلة زمبا مبالو ١٩٥٧مايو س نة  ١١ـ له املوافق ١٣٧٦شوال س نة  ١١ودل يوم السبت  .لهندابنوساري يف والية كجرات 

واكنت هل عالقة  ،واكن رجال صاحلا ابنيا للمساجد ومساعدا للخريات ،وقد هاجر وادله من الهند ا یل مالوي قبل ذكل بعرشين س نة

 .فسمی ابنه ابمس العالمة ش بري ا محد العامثين صاحب فتح امللهم ،اكن حيب العلامء واملشاخيو  خاصة مع الش يخ بدر عامل املريهتيي،

جازاته ورحلته يف طلب العملدراس ته   وا 

یل بريطانيا هوملا بلغ معر  مث التحق  ،وحفظ القرآن عیل زوج ا خته الش يخ محمد هامش اجلوغواري ،اثنيت عرشة س نة هاجر من مالوي ا 

لغة العربية ومباين العلوم وتعمل ال ،دار العلوم العربية اال سالمية مبدينة بري واكنت حينئذ مبدينة بولنت ،اب ول جامعة ا سالمية يف بريطانيا

سامعيل السمين وغريمه ه ١٣٩٦. مث ارحتل س نة الرشعية عن الش يخ محمد يوسف متاال والش يخ محمد هامش اجلوغواري والش يخ القاري ا 

یل جامعة العلوم اال سالمية  یل بريطانيا بعد عدة أ شهر. وعادكراتيش ابكس تان، يف ببنوري اتون ا  یل ه ا  ١٣٩٨يف شوال س نة  سافرمث  ا 

وفاز ابملرتبة اال ویل من بني مائيت  ،ه١٤٠٠وخترج مهنا بعد س نتني يف شعبان س نة  ،الهند والتحق جبامعة مظاهر العلوم بسهارنفور

فتاء  .واكن من ا قرانه الش يخ يوسف التناكروي الھندي ا حد مشاخي جامعة تركيرس يف والية كجرات ،ومخسني طالاب مث ختصص يف اال 

 .وخترج بعد س نة، انظم اجلامعة حاليا الش يخ سلامنوادل د املفيت حيي السهارنفوري عیل الفقيه الزاه

مام اجلليل واحملدث الكبري ش يخنا   ،خفدمه واس تفاد منه كثريا ،محمد يونس اجلونفورياحلافظ الناقد ويف هذه الس نوات الثالثة الزم اال 

 ،نيوقرا  عليه حصيحي البخاري ومسمل واملوطا  برواية محمد بن احلسن الشيباين واال وائل السنبلية والفضل املبني يف مسلسالت النيب اال م

لف  یلعوادلر اخملتار ورمس املفيت سنن الرتمذي  قرأ  و  الش يخ اال جل الزاهد املفيت مظفر حسني ابن املفيت سعيد ا محد السهارنفوري مو 

لف ادلر املنضود یلاود عسنن ا يب د قرأ  و  ،معمل احلجاج بعض سنن النسايئ وبعض سنن ابن  كام قرأ   ،الش يخ محمد عاقل السهارنفوري مو 

، والرسايج املفيت حيي السهارنفوري یلومعظم رشح معاين االآثر ع ،املفيت عبد العزيز یلماجه واملوطا  برواية حيي بن حيي املصمودي ع

  .نفورييف املرياث عیل الش يخ وقار السهار 

یل املشاخي املذكورين حصلت هل جازة عامة من عدة من املشاخي وابال ضافة ا  ش يخ مشاخينا محمد زكراي الاكندهلوي صاحب ا وجز : مهنم ا 

مهنم الش يخ املعمر أ محد عيل السوريت ال فريقي مث الربيطاين وهو يروي عن و  نه املسلسالت وبعض ال وائل السنبلية.ع مسع  املساكل،

الرمحن كنج مراد أآبدي عن الشاه عبد العزيز. ومهنم العالمة القايض املعمر محمد الش يخ عبد الرمحن ال مرويه املعروف ببااب عن فضل 

مرشد بن عابدين وهو يروي عاليا عن وادله مفيت الشام العالمة محمد أ يب اخلري بن عابدين. ومهنم الش يخ املس ند عبد الرمحن بن عبد 

فتخار احلسن  لوي، واملفيت محمد تقي العامثين، واملفيت محمود حسن اجلنجويه هالاكنداحلي الكتاين، والش يخ عبد هللا التليدي، والش يخ ا 

 رمحه هللا.  والش يخ يعقوب القامسي والش يخ حسن اتيئ، وهؤالء الثالثة من تالميذ ش يخ اال سالم الس يد حسني أ محد املدين

 التدريس واال فتاء

فتاء  یل بريطانياه ١٤٠١س نة وبعد خترجه من قسم اال  ليه الش يخ  ،العلوم العربية اال سالمية بربيوبدا  التدريس بدار  ،رجع ا  حيث ا س ند ا 

محمد يوسف متاال تدريس حصيح مسمل وسنن ابن ماجه ورشح معاين االآثر ومشكوة املصابيح وتفسري اجلاللني وكزن ادلقائق وا صول 



ليه تدريس سنن الرتمذي مث  ،فدرس حصيح مسمل عرش س نني ،الشايش وترمجة القرآن الكرمي ونور اال يضاح وغريها من الكتب ا س ند ا 

ودرس املوطا  برواية محمد بن  ،ودرس ا جزاء حصيح البخاري ا ثناء عرش س نني حیت ا مكهل ،فدرسه مخسا وعرشين س نة ،ه١٤١١س نة 

وسنن النسايئ وسنن أ يب داود جبامعة  وال يزال يدرس اال جزاء من حصيح البخاري وسنن الرتمذي .أ كرث من ثالثني مرةاحلسن الشيباين 

یل الطالب ،ودروسه مشهورة بني الطلبة وا هل العمل .العمل والهدى مبدينة بالكربن لقاهئا ا  يدرس ، و يعتين عناية ابلغة ابملطالعة قبل ا 

یل هنايهتا ابالس تقراء والت مس توعبا للرواايت  ،حميطا لال حباث الفقهية املعارصة واملسائل اجلديدة ،عمق والاستيعابالكتب من بدايهتا ا 

مام اال عظم ا يب حنيفة ريض هللا عنه ،سالاك سبيل اال عتدال ،جامعا بني النقل والعقل ،وادلراايت لكنه غري متشدد  ،ينترص ملذهب اال 

ذا وجد يف املس ئةل نصا رصحيا ،يف املذهب ويتبع مهنج ش يخه العالمة اجلونفوري والعالمة عبد احلي اللكنوي والعالمة رش يد  ،يتبع غريه ا 

 .ا محد اجلنجويه يف هذا الباب

واكن رسول هللا صیل هللا عليه وسمل جالسا  ،ه١٤٣٦وقد را ی ا حد تالميذه رسول هللا صیل هللا عليه وسمل يف املنام يف احملرم س نة 

  .سجد بدار العلوم العربية اال سالميةيف درسه يف ادلور اال سفل من امل 

مث را ی ا ن وھجه وصورته قد تغريت يف صورة العالمة  ،رآه ا حد تالميذه يف املنام وهو جالس يف رايض اجلنة يف املسجد النبوي هكذاو 

فاداته ،الفقيه رش يد ا محد اجلنجويه تغمده هللا تعایل برمحته وخاصة مع الكوكب  ،وهذا شاهد عیل عالقته اخلاصة مع العالمة اجلنجويه وا 

 .ادلري عیل سنن الرتمذي

فتاء يف  ،م مت تعيينه مفتيا يف نفس الس نة١٩٨١وحيامن بدا  التدريس بدار العلوم العربية اال سالمية س نة  فبدا  عیل يديه ا ول دار اال 

ا حد  عنيحیت  ،واكن رئيسها مخلس وثالثني س نة ،اليت قدمت خدمة كبرية للشعب الربيطاين يف عرص قل فيه ا هل العمل والفتيا ،بريطانيا

المتناعه عن  اهل مؤسس اجلامعةوذكل بعد أ ن أ ق، ه١٤٣٥ة تالميذه املفيت الصويف محمد طاهر الوادي حفظه هللا تعایل رئيسها س ن

ربه علهيا، وفيه تفصيل مؤمل ليس هذا مقامه، عرفه من عرفه وهجهل من هو جياملسلمني، واكن بعض شهادة الزور يف حممكة الكفر ضد 

 هجهل. واكن يف ذكل رس خمفي من هللا تعایل ظهر ذكل حديثا بعد عدة س نوات. 

مام ا يب حنيفة ريض هللا تعایل عنه يف الفقه عیلهو و  فا ن من مهنجه ا ن ال يشوش  ،وقلام يعدل يف الفتاوی عن املذهب ،مذهب اال 

ن من مزاي .بل يلكم الناس عیل قدر عقوهلم ،العوام مع ا نه  ،فتاويه ا هنا مبنية عیل اال حتياط والورع واتباع الس نة وطريق السلف توا 

جياد حلول املشالك للمسا وال يش تغل نفسه ببعض اخلالفات الزناعية اليت  .ئل اجلديدة يك ال تشق عیل الناس ا مور ديهنم ودنيامهحياول ا 

يف املسائل واجلدال وحيذر عن الاختالف  ،وحيث دامئا عیل الاجامتعية والاحتاد واالتفاق ،صارت سببا للجدال والافرتاق الشديد

وا ن الفنت اليت نزلت عیل اال مة من حتريف ادلين والعقيدة الفاسدة وسفك ادلماء وانهتاك  ،قائال اب ن اخلالف خيفف اال مر ،الفروعية

 .ويه تزداد ابالختالف والزناع يف الفروعيات ،اال عراض واحتالل داير املسلمني ا حوج لالعتناء مهنا

فتاءن اش  ولقد مسعته ا كرث من مرة يقول: جيب عیل لك م نه يبارك هل بذكل يف علمه ومعهل ،ا ن يش تغل ابحلديث الرشيف تغل ابال   ،فا 

وقد ذكرت هذا حبرضة ش يخي العالمة محمد يونس اجلونفوري وش يخي  ،ويعرف الصحيح من السقمي ،وبذكل يسكل سبيل الاعتدال

 .موالان محمد عاقل السهارنفوري فوافقاين

 والفقه، وتقعيد النصوص وال صول عیل القضااي العرصية، والاطالع عیل احلقائق وادلقائقيف التطبيق بني ال حاديث هل يد طویل و

  ومذاهب العلامء.



ذا جد به السري ومن اختياراته: اعتبار سفر احلائض للقرص، وجواز امجلع بني الصالتني للمسافر وبقاء وطن ، وجواز امجلع بعرفة للمنفرد، ا 

ذا اكنت وظيفته دامئة واكن هناك داره وثقهل،  قامة للموظف ا  وجواز صالة الوتر للحنفي واجلهر يف صالة الكسوف وأ ربع ركوعات فهيا، اال 

 وترجيح املثل ال ول لوقت العرص،وأ ولوية القيام ملن ال يقدر عیل الركوع والسجود، وجواز الركعتني قبل صالة املغرب، خلف الشافعي، 

ذا مل يغب الشفق،  الفجر الصادق وغيبوبة الشفق ال بيض  طلوعو ووجوب العشاء لفاقد الوقت، وحتقق الفجر الصادق عند نصف الليل ا 

ذا اكنت الشمس حتت ال فق ب ذا تكرر دخول الوقت، درجة،  ١٨ـ ا  ذا قرأ  وعدم وجوب الصالة مرتني ا  ذ ابتیل وعدم فساد الصالة ا  وا 

براهمُي ربه براهمي برفع ا  ذا قرأ   ربه، ونصب ا  منا خيشی هللاُ وعدم فسادها ا  وجواز القراءة ، برفع اجلالةل ونصب العلامء من عباده العلامء ا 

وجواز ال جرة عیل صالة الرتاوحي، وجواز صالة الليل وعدم مرشوعية ادلعاء الاجامتعي املروج بعد املكتوبة، يف الرسية، مام خالف اال  

واس تحباب قراءة سورة الفاحتة يف صالة خمت القرأٓن يف صالة الرتاوحي يف ليةل السابع وعرشين، وعدم اس تحباب جامعة يف شهر رمضان، 

سالم الصيب امليت اذلي كفهل املسلمون بعد أ ن مات أ بواه الاكفران، اجلنازة،  یل املقربة ببعض الرشوط، واحلمك اب  وجواز خروج النساء ا 

ذا يعزم عیل السفر بعده وميتد وجواز ترشحي اجلثة عند الرضورة أ و الش هبة،  وعدم وجوب الصوم عیل اذلي اكن مقامي عند طلوع الفجر ا 

وحترمي تصوير ذى ، مقيدا ال مطلقااعتبار اختالف املطالع عدم و وعدم ثبوت صوم نصف شعبان، صومه ل كرث من أ ربع وعرشين ساعة، 

 اخلدمة الصحية الوطنيةاملعارصة، وجواز التا مني الصحي يف بريطانيا للرضورة الشائعة ومشالك الناس من قبل الروح جبميع أ الهتا 

(NHS ،) يل بويل، و یل الوالمئ برشط التحرز  ،عدم جواز ناكح احمللل بقصد التحليل ولو مل يشرتطهوال ناكح ا  وجواز خروج النساء ا 

ذا حمك القايض الاكفر يف احملمكة الربيطانية ابلطالق البائن ووقوع الطالق الرشعي بعة، عن املنكرات، وحس بان يوم الوالدة من الس   ا 

ذا يقسم الرجل وجواز العمل بـ لذلكر مثل حظ ال نثيني وجواز ا رث املسمل من الاكفر يف بريطانيا، أ و رضاه،  برشط تفويض الزوج ا 

اذلحب  عدم جوازو ووجوب الطهارة ملن مس القرأٓن عیل شاشة اجلوال، ، واال جارة برشوطوجواز امجلع بني الرشكة  أ مالكه يف حياته،

جواعتبار ماكن ال حضية ال ماكن من عليه، ، الكهرابيئ صعقابل وعدم جواز "اي بدوح" يف التعويذ، زاء مقطوعة ال ذن يف ال حضية، وا 

صبع عل وكراهة  ،البداءة ابلميىن يف دخول البيت واخلروج منه واس تحبابا نقطة دم، وجواز أ لك البيضة فهي  ،قير  هيمس املصحف اب 

 ننفي اال مث عن الاليت تقتلن أ نفسهو وعدم ثبوت حديث فيه فضل الصالة عیل النيب صیل هللا عليه وسمل بعد العرص من يوم امجلعة، 

وقد وأ ن الكتب الساموية بنصها ال صيل الكم هللا، ، الٓن املكرمةداخل يف مكة  وترجيح القول با ن مىن، خوفا عیل عفهتن وتعذيهبن

 يف أ جوبيت ومقااليت متفرقا.  هذه املسائل ذكرت أ كرث

 (. ٧١، رواه البخاري )وابمجلةل هو مثال يح حلديث رسول هللا صیل هللا عليه وسمل: من يرد هللا به خريا يفقهه يف ادلين

 تالميذه

فتاء حاليا بدار العلوم العربية  ،مجع كثري من ا حناء العامللقد قرا  عليه وروی عنه  مهنم: الش يخ الصويف محمد طاهر الوادي رئيس اال 

سامعيل املنوبري مدير جامعة العمل والهدی مبدينة بالكربن ،اال سالمية بربي والش يخ محمد سلمي دهورات  ،والش يخ املفيت عبد الصمد بن ا 

والش يخ املفيت  ،والش يخ فضل احلق الوادي مدير جامعة الكوثر للبنات مبدينة الناكسرت ،عوة مبدينة ليسرتمدير اال اكدميية اال سالمية لدل

غاثة العاملية ،س يف اال سالم مدير جامعة خامت النبيني مبدينة برادفورد والش يخ احملقق  ،والش يخ محمد س يدات رئيس موسسة اال مة لال 

 ،ادلكتور عبد الرمحن املنكرياالش يخ و  ،والش يخ عبد الرحمي بن داود ملبادا ،علوم العربية اال سالميةمحمد ديدات املدير السابق ملكتبة دار ال

ا حد  ن يوسفوالش يخ زكراي بوالش يخ ادلكتور معري بن الزبري املدين،  ،والش يخ ادلكتور منصور عيل ،والش يخ ادلكتور محمود شانداي

سيس جلنة احلالل للتحقيق بربيطانيا و  ، والعبد الضعيف يوسف ش بري ، واملفيت محمد بن أٓدم الكوثرياحلديث بدار العلوم ليسرت مدرسمو 

 أ محد الربيطاين. 



لفاته  مو 

ال ا ن ،اش تغل ابلتدريس طول معره وال يزال مش تغال بذكل ل نه ،مس تقةل عیل كتب احلديث رشوح ليس هلأ ما مؤلفاته ف   تعليقاتهل  ا 

واملوطا  برواية محمد بن احلسن الشيباين ومشكوة املصابيح وتفسري اجلاللني ورشح معاين االآثر وغريها  الس تةالكتب ابلعربية عیل  انفعة

نسا ل هللا تعایل  طبع مهنا جمدل يف رشح أ بواب ال ذان، ،وقد قام ا حد تالميذه بطباعة دروسه عیل سنن الرتمذي ابال نلكزيية .من الكتب

، وهو مطبوع كتاب اال ربعني يف اال ذانمهنا  ،بعضها وجزية وبعضها طويةل ،ء نفيسة ورسائل قمية وفتاوی انفعةا جزا وهل .يوفقه لتمكيهلا ن 

ملعات اللبيب يف فضالت احلبيب تنش يط الٓذان من كتاب ال ربعني يف ال ذان. ومهنا  :مع رشحه ابلعربية البنه يوسف ش بري أ محد امسه

، وهو مطبوع مع ترمجهتا ورشهحا ابال نلكزيية. كتاب اال ربعني يف فضائل الشام وا هلهاومهنا  مطبوع. ووه ،ابل رديةصیل هللا عليه وسمل 

ذا مل يغب الشفقمهنا و   . بعد، مل تطبع كتاب ال ربعني يف حفظ القرأٓنو  ،وكتاب اال ربعني يف فضائل الناكح ،الفلق ا 

 العالقة مع القرآن الكرمي

وال  ،لقد ا م الناس يف صلوة الرتاوحي وقيام الليل ال كرث من ا ربعني س نة .اصة مع القرآن الكرمي منذ صغرهاخل تهعالق  ومن اجلدير ابذلكر

م الناس يقول  .وهو حافظ متقن ال ياكد خيطی   ،ويتدبر يف معانيه ويتخشی يف قرائته ،يقرا  القرآن حدرا من غري ا رساع وال تدرجي ،يزال يو 

  .انهتيی ،الش يخ محمد يونس اجلونفوري: ما اكن ش بري خيطی  يف املتشاهبات ملا اكن عندي يف سهارنفور

وعمل ابنيه  ،وملا تزوج عملم زوجه القرآن الكرمي حففظته اكمال .رآن الكرمي حفظابل ذكر غري واحد من تالميذه ا نه اكن يدرس ترمجة الق

حففظه  ،علممهم القرآن الكرمي حرفا حرفا ولكمة ولكمة ،وسعی سعيا مشكورا وجد واجهتد ،ومخس بناته لكهم القرآن الكرمي يف صغر السن

ن دلي عالقة خا .لكه ا كرثمه وهلم س بع س نني وقد عزمت ا ن ا عملم ا والدي القرآن الكرمي  ،صة مع القرآن الكرمي منذ صغرييقول بنفسه: ا 

وا ان ا دعو هللا  ،وقد بقي حفظ نصف القرآن لبنيت اخلامسة ،حیت ا مسعوين مجيع ا جزائه ا ثناء الطواف ابلبيت ،فسعيت يف ذكل ،لكهم

 .دامئا ا ن يمت حفظها

 ملاهامتمه اب مور املسلمني والنصح للك مس

ومن  ،سواء يعرفه ا و ال يعرفه ،مفن يطرق اببه ال يرد خائبا ،ومما منم هللا تعایل عليه هو الاهامتم اب مور املسلمني والنصح للك مسمل

يسعی يف حواجئ  ،وهو خال عن التلكف والتصنع .يتصهل ابلهاتف ا و يلقيه يف الطريق مس تفتيا ا و مستنرصا ال يطرده بل جييبه ويعينه

دي حق الضيافة ،الناس سعيا شديدا ذا اي يت ضيف يف املنطقة يو    .يقرض ادلين لكثري من ا قاربه وا عزائه ،وا 

يسا ل دامئا  ،يعود املریض ويتبع اجلنائز ،هيمت اب مور اجلريان واال قارب واملسلمني مجيعا ،يدة وا خالق فاضةللقد ا كرمه هللا تعایل بصفات مح 

 ،ال س امي لذلين ا صيبوا ابملصائب اليت ختوضت اال مة ،ويش تغل نفسه بنرصة املسلمني يف لك ماكن ،عن ا حوال املسلمني يف ا حناء العامل

خواهنم ا ثناء احلروب يف اال فغان والعراق والليبيا والشام والصومال وغريها من البالدفقام وجد وحث املسلمني عیل يھمت بقضية  . مساعدة ا 

سسة الربيطانية ا صدقاء اال قیص  ،فريغب املسلمني عیل زايرة املسجد اال قيص املبارك وزارها مرتني ،فلسطني اهامتما شديدا ويساعد املو 

سسات مساع غاثية وساعده ورفقائه يف الرساء  ،دة وافرةوغريها من املو  سسة اال  وحث ابن اخته الش يخ محمد س يدات عیل قيام املو 

  .ويه االٓن توزع املرشوعات يف ا كرث من عرشين بدلة وتتلكف املشاريع اب كرث من عرشين مليون جنيح الربيطاين لك عام ،والرضاء

 



 ورحالته أ سفاره

یل تعایل فقه هللا قد و و  لناك ريي أ حناء العامل، زار مكدونيا وأ لبانيا وتركيا وتونس ومرص وسوراي وال ردن وفلسطني والهند وابكس تان وسللسفر ا 

مارات وقطر وكندايومالزياي واندونيس   لنرش ادلين والتعلمي والتعمل وترينيداد  وبرابدوسوال ندلس واملغرب وسويرسا ومالوي وزامبيا  ا واال 

عانة املسلمني ال عیل نفقتهأ نه عادته والرشكة يف املؤمترات، و  وا  یل بيت هللا احلرام  .من ادلاعيالنقدية  وال يقبل الهدية ال يسافر ا  وسافر ا 

ه قرأ  عليه بعض الطالب ابملدينة املنورة بعض كتب احلديث اكلشامئل احملمدية ١٤٤٠للحج أ و العمرة أ كرث من ثالثني مرة، ويف س نة 

مام الرتمذي وغريه واس تفادوا منه. وحيامن يكون يف مكة امل ذ ذاك ابن س تني س نة قال يل مرةكرمة يكرث الطواف. لال  طفت مثان : وهو ا 

 . ل الفجرمرات قب

 .سا ل هللا تعایل ا ن يبارك يف علمه ومعهل وحياته وحيسن خامته وحيفظه من مكر املاكرين وحسد احلاسدينأ  

ليه يف ربيع ١٤٣٧جامدى الثانية س نة  حرره يوسف ش بري أ محد الربيطاين يف ه، وطبع يف مقدمة كتاب ال ربعني يف ال ذان، وأ ضفت ا 

 ، وأٓخر دعواان أ ن امحلد هلل رب العاملني. صیل هللا وسمل عیل نبينا محمد وأ هل وحصبه أ مجعني، و ه١٤٤٠الثاين س نة 


