
 .الاحتاد العاملي لعلامء املسلمني ينعي فضيةل الش يخ احملدث محمد يونس اجلونفوري رمحه هللا

فقد تلقينا بقلوب مفعمة بقضاء هللا وقدره خرب وفاة فضيةل الش يخ احملدث محمد يونس اجلونفوري بعد رصاع ومعاانة مع املرض عن معر 

عامًا، بعد حياة حافةل ابلعمل وخدمة ادلين من خالل تدريس عمل احلديث حيث عنُّين ُمدرسًا يف جامعة مظاهر الُعلُوم يف شهر  80يناهز 

ال س نة س حصيح ُمسمل، وسنن أ يب داود، والنسايئ، وابن ماجه، واملوطأ  بروايتيه، وعدٍد من ُكُتب الفقه وأ صوهل، 1381 شوَّ هـ، ّلُيدّرن

ال س نة  د زكرَّيَّ الاكندهلوي يف منصبه، فأ صبح ش يخ احلديث يف اجلامعة املذكورة، واس مترَّ ّبمنصبه 1388ويف شوَّ هـ اس تخلفُه ش يخه ُمحمَّ

 .اماع 48هذا حوايل 

سالمية بكثري من املؤلفات والتحقيقات املعروفة دلى أ هل العمل، حيث مجع ال  ش يخ واكن رمحه هللا من كبار احملدثني اذلين أ ثروا املكتبة الإ

ُّلغتني العربيَّة واأُلوردية، وطبع مهنا أ ربع ُمجَلَّ  ُّوب السوريت الكثري من رسائل اجلونفوري وحتقيقاته وخترجياته اّبل د أ ي ات كبار يف مدينة ُمحمَّ

د أ كرم الندوي كتاب «. اليواقيت الغالية»ليسرت بربيطانيا، ابمس  من « الفرائد يف عوايل األ سانيد وغوايل الفوائد»كام أ خرج ادلكتور ُمحمَّ

صداره ّبعنوان  ىل رشح حصيح الُبخاري واإ ىل حصيح الُبخاري»وضع اجلونفوري. واّبلإضافة اإ ونفوري ُكُتًبا ، حقَّق اجل«نرباس الساري اإ

سالميَّة تُراثيَّة عديدة ُأخرى، أ برزها كتاب التوحيد يف الرد عىل اجلهميَّة  .اإ

هـ 1355رجب  25يف ولية ُأتر پرديش اّبلهند، وذكل يوم « جون پور»قُرب « ُكوَرييْن»هذا وقد ودل محمد يُونُس اجلَْونْفوري يف قرية 

ته أل مه، ُُثَّ التحق ابلكتاتيب وأ خذ فهيا القراءة 1937ترشين األ ول )أ كتوبر(  2املُوافق فيه  َّته جدَّ م. تُوفيت أ مه وهو يف سن اخلامسة، فرب

ىل مدرسة ضياء العلوم يف منطقة  قرب قريته، واسزتاد من الُعلُوم فهيا، وأ كرث اس تفادته « ماين الكن»والكتابة واملبادئ، وبعدها انتقل اإ

ال س نة فهيا من الش يخني ضياء احلق الفيض أ اب هـ، 1373دي، وعبد احللمي اجلونفوري. ُُثَّ التحق ِّبامعة مظاهر الُعلوم يف سهارنپور يف شوَّ

ج فهيا بعد ثالث س نني، ُمبدًَّي تفوقًا يف العلوم الإسالمية، خاصًة عمل احلديث.. ويف س نة  مام محمد زكرَّي 1377وخترَّ هـ لزم اجلونفوري الإ

هللا الراْمُفوري، بعد أ ن لفت انتباههام ّبسعة علمه وقد أ خذ اجلونفوري عن ُأس تاذه الاكندهلوي مجيع الاكندهلوي والعالمة محمد أ سعد 

وغريها، وأ جاز هُل  -حصيح الُبخاري قراءًة وسامعًا، وبعض مقدمة حصيح مسمل، ونصف سنن أ يب داود، والرسائل الثالث، والُسنُبليَّة 

ة. ومن أ ساتذته األ خرين اذلين جازة عامَّ د أ سعد هللا الراْمُفوري والش يخ منظور أ محد السهارنفوري، وأ مري أ محد  اإ مة ُمحمَّ أ جازوا هل: العالَّ

 .بن عبد الغين الاكندهلوي

زيه وقد فقدت األ مة الاسالمية واحداً من أ بناهئا اخمللصني األ فاضل نسأ ل هللا العيل القدير أ ن يغفر هل ويرمحه رمحة واسعة ويعفو عنه، وجي

نه نعم املوىل ونعم اجمليبخري اجل  .زاء، ويكرم نزهل، ويدخهل جنة الفردوس، وأ ن يلهم أ ههل وذويه وحمبيه وزمالءه الصرب والسلوان اإ

 


