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Mufti Abdul Kadir Barkatulla is a prominent Islamic Sharia’h law scholar with a strong 

background in economics and finance. He has been trained extensively both in traditional 

Islamic and modern Western educational traditions in India and UK. 

Mufti Barkatulla is a Lecturer of Islamic Finance at Ebrahim College, London and served as a 

senior Imam of North Finchley London mosque for a decade. 

As a director of Islamic Computing Centre, Mufti published (1986) electronic databases of 

Qur’an, Hadith, History and Islamic Law on CD-ROMs.  

As one of Shari’ah Judges at the Islamic Shari’ah Council, London, Mufti acquired wide 

experience of dealing with socio-cultural and economic issues of Muslims living in UK and 

Europe. 

Mufti Barkatulla is member of UK Fatwa Committee of European Council for fatwa and 

research and chair of Shariah board of Halal Food Authority UK and contributes regularly to 

ethnic and mainstream print and electronic media. 

Mufti is a member of the Shariah supervisory boards of many financial institutions including 

Al-Rayan bank, formerly known as Islamic Bank of Britain, Arab Banking Corporation, London 

and United Bank Limited, UK.  

 

 

 

 



 

 

 المفتي عبد القادر بركة للا 
 

المفتي عبد القادر بركة هللا هو بارز الشريعة اإلسالمية متخصص فى اإلفتاء مع خلفية قوية في االقتصاد  
والتمويل. وقد تخـّرج على المستوى الجامعى في التقاليد التعليمية اإلسالمية العريقة من دار العلوم بديوبند،  

 متحدة.  في الهند كما تدرب على المستوى العالى بجامعات المملكة ال
 وهو محاضر الفقه والمعامالت المالية والحديث بكلية إبراهيم االسالمية بشرق لندن.

( مديرا لمركز الحوسبة اإلسالمية، بلندن، حيث نشر قواعد البيانات اإللكترونية من  1986شغل المفتي )
 القرآن، الحديث، والتاريخ والشريعة اإلسالمية على أقراص مدمجة.  

وال يزال يترأس مجلس    1995األئمة بجامع فنشلى بشمال لندن لمدة عشرة سنوات منذ  وقد ترأس مجلس  
 الرقابة الشرعية لهيئة الحالل. 

منذ   بلندن  اإلسالمية  الشريعة  مجلس  في  القضاة  أحد  في  1985وبصفته  واسعة  خبرة  المفتي  اكتسب   ،
 ين يعيشون في المملكة المتحدة وأوروبا.  التعامل مع القضايا االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمسلمين الذ

ويساهم   والبحوث  لإلفتاء  األوربي  المجلس  من  المنبثقة  البريطاني  الفتوي  لجنة  عضو  هللا  بركة  المفتي 
 بانتظام في الصحافة العرقية ووسائل االعالم االلكترونية.  

المالية االس المؤسسات  لعدد من  الرقابة الشرعية  المية في بريطانيا وأروبا  المفتي هو عضو في مجالس 
 والهند. 

 


