ترمجة وجزية للمحدث املفيت ش بري أمحد الربيطاين حفظه هللا ورعاه
هو احملدث الفقیه الورع النبیل مفيت دایر بريطانیا اذلي شاع ذكره واش تھر فضهل ،ابو محمد ش بري بن امحد بن اسامعیل ،اجلوغواري نس با والفريقي
مودلا والربيطاين موطنا واملظاهري مرشاب واحلنفي مسلاك .اخذ عن الش یخ المام حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري وغريه من املشاخي جبامعة
مظاهر العلوم سهارنفور يف الهند .وهل اجازة عامة من العالمة احملدث محمد زكرای الاكندلوي صاحب اوجز املساكل ،ومن الش یخ امحد عيل السوريت
الفريقي مث الربيطاين ،والش یخ املس ند عبد الرمحن بن عبد احلي الكتاين ،والش یخ عبد هللا التلیدي ،والش یخ افتخار احلسن الاكندلوي ،واملفيت
محمود حسن اجلنجويه وغريمه.
وبعد خترجه يف س نة ١٤٠١ه بدا تدریس كتب احلديث بدار العلوم العربیة السالمیة بربي ،ويه مدينة قريبة من مانشسرت .فدرس أول حصیح
مسمل عرش س نني مث سنن الرتمذي مخس وعرشين س نة وحصیح البخاري أكرث من عرش س نني ،ودرس املوطا برواية محمد بن احلسن الشيباين
مرارا .ودرس سنن ابن ماجه ورشح معاين الٓاثر ومشكوة املصابیح وتفسري اجلاللني وكزن ادلقائق واصول الشايش وترمجة القرآن الكرمي ونور
اليضاح ورد احملتار وغريها من الكتب .ول يزال يدرس الجزاء من حصیح البخاري وسنن الرتمذي وسنن أيب داود جبامعة العمل والهدى مبدينة
بالكربن .ودروسه مشهورة بني الطلبة واهل العمل ،يدرس الكتب من بدايهتا ایل هنايهتا ابلس تقراء والتعمق والاستیعاب ،حمیطا لالحباث الفقهیة
املعارصة واملسائل اجلديدة ،مس توعبا للرواایت وادلراایت ،جامعا بني النقل والعقل ،سالاك سبیل العتدال.
وقد أسس عیل يديه اول دار الفتاء يف بريطانیا س نة ١٤٠١ه اليت قدمت خدمة كبرية للشعب الربيطاين واكن رئيسها مخلس وثالثني س نة،
ومھمته الٓن الاش تغال ابحلديث الرشيف .وهل عالقة خاصة مع القرأٓن الكرمي ،لقد ام الناس يف صلوة الرتاوحي وقیام اللیل لكرث من اربعني س نة،
وهو حافظ متقن ل ياكد خيطی .ذكر غري واحد من تالمیذه انه اكن يدرس ترمجة القرآن الكرمي حفظا .وملا تزوج معمل زوجه القرآن الكرمي حففظته
اكمال .وعمل ابنیه ومخس بناته لكهم القرآن الكرمي يف صغر السن ،حففظه لكه اكرثمه وهلم س بع س نني.
ومن مصنفاته املطبوعة :كتاب الربعني يف الذان ابلعربیة ،وكتاب الربعني يف فضائل الشام وأهلها ابلنلكزيية ،وملعات اللبيب يف فضالت احلبيب
صیل هللا علیه وسمل ابلردية .وهل حواش انفعة ابلعربیة عیل حصیح البخاري وحصیح مسمل وسنن الرتمذي واملوطا برواية محمد بن احلسن الشيباين
ومشكوة املصابیح وتفسري اجلاللني ورشح معاين الٓاثر وغريها من الكتب .وهل اجزاء نفيسة ورسائل قمية وفتاوی انفعة مل تطبع بعد :اكلفلق اذا مل
يغب الشفق ،وكتاب الربعني يف فضائل الناكح ،وكتاب الربعني يف حفظ القرأٓن.
لقد وفقه هللا تعایل ابلهامتم ابمور املسلمني والنصح للك مسمل ،مفن يطرق اببه ل يرد خائبا ،یسعی يف حواجئ الناس سعیا شديدا ،وهيمت ابمور
اجلريان والقارب واملسلمني مجیعا ،يعود املریض ويتبع اجلنائز ،ویش تغل نفسه بنرصة املسلمني يف لك ماكن ،ل س امي لذلين اصیبوا ابملصائب اليت
ختوضت المة ،فقام وجد وحث املسلمني عیل مساعدة اخواهنم اثناء احلروب يف الفغان والعراق واللیبیا والشام والصومال وغريها من البالد،
يھمت بقضیة فلسطني اهامتما شديدا ،ويرغب املسلمني عیل زایرة املسجد القيص املبارك وزارها مرتني.
حرره يوسف ش بري أمحد الربيطاين عفا هللا عنه يف الیوم اخلامس عرش من شهر رمضان س نة  ١٤٣٩لعلامء البلقان قبل سفران الهيا.
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